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SLÆGTSBOG OVER SLÆGTEN

LUNDORFF.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem en del 

af slægtens medlemmer og Dansk Slægtshistorie, Kjellerup.

Vedrørende arkivundersøgelser vil man naqope kunne komme videre* 

Vi har gengivet alt, hvad vi skønnede var af interesse* Det kan måske i 

flere tilfælde virke som gentagelser, men stort set er alt jo gentagelser, 

men hver generation lever ikke livet som en gentagelse, det er kun på 

os, det ved et tilbageblik kan virke således* Dog, for den der forstår 

at læse en slægtsbog, bliver det ikke gentagelse, men genoplevelse*

Løb bogen igennem, og tag den så frem, når der er god tid, man 

skal fordybe sig i den* Mange af de mennesker, der er omtalt og beskre

vet, er forlængst døde og begravede, men du har et fællesskab med dem 

den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, også gennem det du oplever i 

dag0 Færdes man ad veje og stier, så er det de samme veje og stier og 

på de samme marker, slægternes gamle har gået og virket, selvom et 

vejsving her er rettet og en ny hist er anlagt* Når slægten i dag stævner 

sammen, er det i de samme stuer hvor tidligere generationer har bæn

ket sig* Snakken er den samme; om liv og død, forlovelser, giftermål 

og fødsler. Man drøfter gårdene og deres bedrift og vejret, og om hvor

dan det går den og den* Maden spises og roses nu som tidligere, og hus
moderen forsikrer stadig, at det nu ikke var blevet så godt o* s* v*

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen at udarbejde, er ikke 
afsluttet* En slægtsbog kan faktisk ikke gøres færdig, så længe slægten 

lever. Derfor er bogen indrettet således, at den stadig kan forøges med 
nye oplysninger, der kan skrives og indsættes på deres naturlige plads 

i bogen.
Ved udarbejdelsen er der foruden kirkebøger anvendt folketællinger, 

lægdsruller, skattemandtal, skøde- og panteprotokoller, skifteprotokoller 

og de ældste arkivregistraturer samt trykte kilder.
Hver linie er fulgt så langt tilbage, det har været muligt at komme,



ved hjælp, af de opbevarede kilder, og nå r derfor en linie standser op, 

2 må det forstås således, at enten har kilderne svigtet eller de pågæl

dende personer ses ikke at være døbt i det sogn, hvori de har levet. 

Ofte er også omliggende sognes kirkebøger efterset.

Udarbejdet 1960- 61.

DANSK SLÆGTSHISTORIE

Kjellerup.



SLÆGTEN LUNDORF F.
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1. Anetavle og slægtshistorie for Frederik Lundorff og 

Jensine Claudine Nielsen.

2. Efterkommere efter Frederik Lundorff og Jensine 

Claudine Nielsen.

3. Anetavle og slægtshistorie for Jens Andreasen Lundorff 

og Maren Pedersen Dam.

4. Efterkommere efter Jens Andreasen Lundorff og 

Maren Pedersen Dam.

5. Anetavle og slægtshistorie for Niels Christian Andreasen 

Lundorff og Charlotte Kirstine Christensdatter.

6. Efterkommere efter Niels Christian Andreasen Lundorff

og Charlotte Kirstine Christensdatter.
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Frederik Lundorff 2JI

murermester i Vejrum by og sogn, er født d. 4. september 1842 i 

Horsens, som søn af guldsmedemester Christian Lundorff og hustru 
Maren Rasmusdatter. Han døde d. 11« marts 1936 på Rødkjærsbro 

plejehjem og blev begravet på Vejrum kirkegaardo

Frederik Lundorff var gift med

Jensine Claudine Nielsen 3.

der er født 1844 i Thorup, V. Velling sogn, som datter af husmand 

Niels Jensen Langvad og hustru Ane Elisabeth Rasmus datter«, Hun 

blev døbt den 27O maj 1844 i kirken« Faddere var: Teglbrænder Au

gust Adolph Mikkel’s hustru Johanne Dorthea Christine Mikkels af 

Ulstrup, parcellisterne Søren Lysgaard og Bartholomæus Natler 

Thomasen, samt væver Niels Rasmussen af Lille Thorup«,

Jensine Claudine Nielsen døde d. 28. februar 1907 i Vejrum 

og blev begravet d. 8. marts.

En af Frederik Lundorff’s sønner fortællers

”Min far var murermester og drev dette håndværk til han 

var ca. 90 år gammel. Han murede på Vindumovergaard, og fra kir

ken derovre, hvilken han forøvrigt havde gjort i stand, stammer føl

gende historie.

Der var altid spektakel i kirken om natten, og det kunne folk 

jo ikke forstå, de troede, det var spøgeri, men så engang min far 

var ovre at mure på en brandtomt, fofrtalte han, hvordan det egentlig 

var med den spektakel. Han var først oppe og undersøge kirken, og 

han fandt så ud af at en af jernlemmene for glughullerne sad løs, hvor
for den peb, når det blæste, og det var den lyd, der fik folk til at tro 

at det spøgte på kirkegaarden. Da min far så fik lemmen sat fast, var 
det slut med spøgeriet. Der var også en anden gang min far var ovre 

på Vindumovergaard for at lave en ny skorsten. Der var godt nok en 

skorsten i forvejen, men den var med åben ildsted, som det brugtes 

dengang, og den nye ejer af gården ville så have skorstenen lukket. 
”Men, sagde han til min far, ”der hænger en klipfisk oppe i skorste- 



nen, og den må De endelig hænge derop igen, for ellers bliver der 

sådan en spektakel, at vi ikke kan sove om natten". Det kunne min 

far ikke forstå, men manden sagde, at de havde taget klipfisken ned 

engang, og da blev det, som han sagde. Min far murede så skorste

nen, og imens var klipfisken, der forøvrigt var udskåret af træ og 

hvilken man brugte dengang for at holde troldtøj væk, taget ned. Da 

så skorstenen var færdig, og den eneste åbning til den var renselågen 

forneden, puttede min far lige så stille klipfisken i sin taske, og så 

var det også slut med spøgeriet her«, Men folkene på gården anede jo 

ikke noget derom.

Min mor blev kun 63 år gammel. Vi var 16 børn hjemme, 

og det var jo en anselig flok, så vi blev talt om aftenen, for at far og 

mor kunne se at vi alle var der.

Under den forrige krig hed den tyske overgeneral Lunden- 

dorff, og så var der proprietær Blak nede på Fjerumgaard, han kom 

så tit op til mig, og en dag sagde han til mig:"Nå, deres fætter vinder 

sgu krigen", hvortil jeg svarede, "Nå, det kan jeg ikke tro, men han 
er da heller ikke min fætter". "Er det ikke Deres fætter, jo gu er 
det så, for De er da tysker". Ja, jeg mente jo nok, at jeg stammede 

fra Tyskland, men derfor var det jo ikke sikkert han var min fætter.

Jeg lærte selv skræderfaget hos en mand der hed Kræn Knap, 

og senere var jeg i Randers nogle år som svend.

Min oldefar var guldsmed i Horsens, og han havde kun to 

børn, nemlig min far og så skomageren i Tvingstrup. Han havde to 

børn, hvoraf det ene var ved banen på Fyn, hvor han senere blev dræbt. 

Hvor mange børn han havde, ved jeg ikke. Den anden søn var skomager 

i Tvingstrup ved Horsens, og han havde, så vidt jeg ved, kun et barn".

Et barnebarn, Poula Lundorff, har skrevet følgende om sin 

bedstefar Frederik Lundorff.
"Nøjsomhed og flid, prægede ham, han var meget agtet og 

afholdt på egnen. Selv i sin alderdom tog han tasken over skulderen 

og gik ud til sine venner og arbejdede, kalkede huse og hjalp dem. 

Særlig meget kom han til Thorsagergaardene.
Jeg stod ofte som lille pige, ved den hvide bro i timevis og 

ventede på ham til jeg kunne høre hans trin i det fjerne, så fulgtes vi



ad, hånd i hånd, hjem*

4 (Et barnebarns tak, ord og minde),

Poula Lundorffo



Christian Lundorff 4.

guldsmedemester i Horsens, født d. 24. november 1811 i Thisted, 

død den 5. marts 1850 i Horsens. Han blev døbt i kirken den 15. juni 

1811. Faddere var: Hr. Peder Brandt, kapellan i Thisted, købmand 

Mathias Nicolaj Resen, fuldmægtig Eriksen hos kapt. Brandlund, al

le af Thisted, Ole Kyndes hustru, madam Else Block og købmand 

Schophus’s hustru Mette Marie Møller.

Den 27. februar 1838 viedes i Horsens kirke Christian 

Lundorff til

Maren Rasmusdatter 5.

født den 25. december 1807 i Ndr. Bjerge, Ndr. Bjerge sogn. Hun 

blev døbt den 25. december 1807. Faddere var: Marie Rasmusdatter 

i Ndr. Bjerge, Søren Jørgensen af Sejet, Hans Jørgensen af Tyrsted 

og Søren Nielsen af Bjerge.

Ifølge folketællingen 1845 boede Chr. Lundorff dengang 

i Kattesundgade 418 b i baghuset. Han opgives da at være daglejer, 
men iøvrigt finder man i værket ”Danske guld- og sølvsmedemærker” 

det mærke, han satte på sine arbejder.

I borgerskabsprotokol for Horsens 1832-1864 side 23 b, 

findes Christian Lundorff*s borgerskab som guldsmedemester.

BORGERSKAB.

Ar 1837 den 27. november mødte pa Horsens radstue 1. Guldsmede

svend Christian Lundorff, der begærede borgerskab som guldsmede
mester. Han godtgjorde i den anledning, at han er født i Thiste d den 

24. november 1811, at han har lært professionen og her i byen gjort 
mesterstykke, som af magistraten og tiltagne mænd er bleven antaget, 

og endelig at han har anskaffet borgerlig armatur og mundering. På 
grund af disse bevisligheder blev bemeldte guldsmedesvend Christian 

Lundorff meddelt borgerskab som guldsmedemester. Han aflagde 

borgereden og betalte til byens kasse 2.

Horsens byfoged arkiv, skifteprotokol 1848-1854, side 267.



Aar 1850 den 5* marts anmeldtes, at guldsmedemester Christian 

Lundorff, 40 år gammel, i dag er død. Boet henstaar til 30te dagen. 

Var fattiglem og eiede intet.

Niels Jensen Langvad 6.

gårdejer i Almind sogn, Lysgaard herred. Han er født den 5. septem

ber 1814 i Lyngsaa, Albæk sogn. Niels Jensen Langvad blev hjemme- 

døbt den 8. september. Faddere var: Husmandskone Mette Laursdat

ter i Lyngs aa, tjenestepige Maren Laursdatter og husmand Jens Kjeld

sen sammesteds, gaardmand Rasmus Laursen og daglejer Peder Laur
sen, Lyngs aa.

Niels Langvad døde i Almind den 27. juni 1873.

Som forældre opgives ugift Anne Laursdatter, indsidderske 

i Lyngs aa og købmand Jens Frederik Hviid i Aalborg. I kirkebogens 

margin har præsten skrevet følgende:

Dette er moderens andet slegfredsbarn. Ved senere at exa- 

mineres angav bem. quinde at være svangeret af kjøbmand Langvad i 

Aalborg, som tilligemed Hviid logerede i et værelse hos præsten, og 

hun ej vidst denne gang, hvad nogen af dem hedte.

Til vitterlighed som overværende ved hendes tilståelse. 
Jacob Christensen, sognedegn.

Laurits Pedersen, Thorsted mark.

Med paaholden pen.

Den 2. december 1843 blev Niels Jensen Langvad, der tjen

te i Lille Thorup, viet til

Ane Elisabeth Rasmusdatter 7.

forlovere ved brylluppet var: Kirkesanger Wurgler i Vester Velling.

Ane Elisabeth Rasmusdatter er født den 6. juli 1824 i Hvors

lev, som datter af parcellist Rasmus Nielsen og hustru Anne Johans- 
datter, Lille Thorup. Hun blev døbt i kirken den 11. august 1824. 
Faddere var: Jomfru N. Borgen, Søren Tind, Rasmus Johansen og 

smeden, alle af Hvorslev. Hun døde den 16. marts 1907 i Almind hos 
sin søn, 82 år gammel.



Niels Jensen Langvad matte efter stedfaderens død i 1835

7 drage fra hjemmet. Omkring 1840 blev han ansat som fyrbøder på

Ulstrup Brænderi, og han købte i året 1854 gården matr. nr. 11 i 

Vinkel for 3000 rdlr. hvilken han i 1857 mageskiftede med ejendommen 

matr. nr. 26 i Vinkel by. Denne solgte han imidlertid igen i 1869 og 

købte da en gård i Almind i Lysgaard herred. Denne gård ejes i dag 

af sønnesønnen, sognefoged Carl Langvad.



Jens Jensen Lundorff 8.

købmand i Thisted, født i Thisted i 1758«

Den 28. juli 1758 døbtes Jens Lundorff og hustru Karen Andersdatter 
Lagaard’s søn, kaldet Jens. Faddere var ved daabens Madam Johanne 

Thomasdatter, Anna Cathrine Mægberg, Peder Langvad, Michel Gal

trup og Frederik Birkenbusk, alle af Thisted.

Jens Jensen Lundorff døde d. 24. september 1829 i Thisted.

Torsdagen d. 9. december 1790, Copulerede efter Konge

lig allernådigst bevilling hjmme i huset ungkarl og kiøbmand Sr. Jens 

Jensen Lundorff og pigen

Inger Lauritsdatter Søgaard

begge af Thisted.

Forlovere vårs Hr. Lassen Winther til Øeland og kiøbmand 

Sr. Poul Lagaard i Thisted.
Da Inger Lauritsdatter Søgaard dør d. 24. februar 1801 

skriver præsten følgende i Thisted kirkebogs

1801 den 24. februar, kiøbmand Hr. Jens Lundorphs kone 

Inger Jensdatter Søgaard, lagt østen for kirken 50 aar gammel.
Jens Jensen Lundorff og Inger Lauritsdatter Søgaard 

havde ingen børn.
Den 6. august 1801 viedes i Thisted kirke Jens Jensen 

Lundorff til

Inger Margrethe Hedegaard 9.

Forlovere ved bryluppet vårs købmand A. Grishave og Niels Andersen, 

begge af Thisted.
Om Inger Margrethe Hedegaard står der følgende i Thisted 

kirkebogs
"Onsdagen d. 8. Marty 1775 Michel Jensen Hedegaard og 

Hustru Anne Andersdatter Frost En liden Daatter døbt i Kirchen og 

kaldet Inger Margrethe, frembaaren af Else Marie Nielsdaatter 

tienende i Sendels og Kirsten Andersdaatter Frost fulte med. Mænds- 



faddere: Anders Larsen Grishauge, Anders Jensen Grishauge og Jens 

Jensen Schoue her af Thisted”.

Inger Margrethe Hedegaard døde d. 22, juni 1816 og blev 

begravet d. 28. juni, 41 aar gammel.

Jens Jensen Lundorff og Inger Margrethe Hedegaard havde 
børnene:

1. Jens, født d. 26. januar 1802.

2. Inger Cathrine, født d. 27. marts 1803
3. Anne, født d. 8. maj 1805

4. Frederich, født d. 9. februar 1808
5. Elisabeth Maria, født d. 7. juni 1809

6. Christian, født d. 24. april 1811

7. Kirstine, født d. 10. juli 1812, død 8. dec. 1813 af mæs
linger.

Den 15. januar 1819 blev Jens Jensen Lundorff gift tredie 

gang.

Herom beretter kirkebogen:

Enkemand Kjøbmand Hr. Jens Lundorf af Thisted, gammel 60 aar 

til Hans Husholderske

Else Marie Thomas datter Torp

ligeledes af Thisted, 33 år gammel.
Forlovere var: Told- og Consumtions Betjent Johan Philip 

Vanche og Anders Thomsen Torp hos Amtsprovsten, begge af Thisted.

I Thisted kirkebog over fødte står der følgende:

”1785 10 de Søndag efter Trinitatis 31. Julii, Thomas Ander s s en og 
Hustru Maren Andersdatter, deres Datter, født d. 10 de Julii, Hiem- 

medøbt, og kaldet Else Marie. Faddere vare: Anne Andersdatter, 
Michel Hedegaards Hustru her i Thisted Maren Pedersdatter Leerhøj, 

Christen Jenssens Hustru af Tinsdrup, Jens Frost af Torp, Jørgen 
Lauritsen, Lofling vester Thisted, og Thomas Anderssen tiende hos 

Jens Frost i Torp”.
Jens Jensen Lundorff og hans tredie hustru Else Thomas- 

datter Torp havde datteren:

1. Grethe Marie, født d. 28. november 1823.



10
Efter Jens Jensen Lundorff’s første hustrus død, blev der ind

ført følgende i Thisted Skifteprotokol 1777-1801 side 581:

”Aar 1801 den 17* Februar blev for Thisted Byes Skifte Rett Bye 

og Herredsfoged Brønlund og Herredsskriver Hølyn anmeldt af Kiøb- 

mand Jens Lundorph her i Thisted at hans Hustru Inger Laurits datter 

Søgaard i Dag ved Døden er afgaaet og i den Anledning blev af bemeld

te Lundorph til Skifteretten fremlagt et imellem dem oprettet og ind- 

gaaet Testamente af 30* Januar 1791 som er forundt allernaadigst 

Confirmation d* 24. Februar samme Aar* Der hiemles den længst

levende af disse Ægtefolk nemlig bemeldte Jens Lundorph og hans nu 

afdøde Hustru Inger Laurits datter til eene og allene at eie, nyde og 

beholde fælles Boes Efterladenskaber uregistreret og uvurderet m. m* ”

Efter Jens Jensen Lundorf’s anden hustru Inger Margrethe Hede- 

gaard’s død blev der d* 5. juli 1816 afholdt skifte:

Thisted byfogedarkiv: Skifteprotokol 1812- 1834.

Ar 1816 den 5. juli indfandt Thisted amts civile skifteret sig hos 

købmand Jens Lundorph i Thisted for at foretage en lovlig registre

rings- og vurderingsforretning efter hans afdøde hustru Inger Mar

grethe Mikkelsdatter Hedegaard eller rettere over hendes efterladte, 

og enkemandens fælles ejendele til videre påfølgende skiftebehand

ling og deling mellem boets formentlige kreditorer og arvinger* Som 

vitterlighedsvidner og vurderingsmænd var nærværende politibetjent 

Poul Agerholm og Poul Lomborg Thulov* - Enkemanden Jens (Knud?) 

Lundorph har avlet 5 børn, som alle var levende, foruden nogle som 

er døde. De levende børn er følgende: 
En søn, Jens, 14 år, 

1 datter Inger Cathrine, 13 år, 
1 do Anne, 9 år 

1 do Elisabeth Marie, 7 år og 
1 søn, Christian , 5 år*

Som værge for de to drengebørn blev indsat og var mødt købmand 
Jens Hedegaard af Thisted, ligesom borger og snedker Chrisfim^Hede- 

gaard af Thisted var mødt som værge for den afdødes umyndige 3 

døtre* Disse værger som er den afdødes brødre lovede at iagttage de 



umyndiges tarv under skiftet. Det blev bemærket, at dødsfaldet ind

traf den 20. f. m. 9 men for ikke at vidtløftiggøre boet med forseglings

forretning, siden der ikke er kun et hold børn, så er denne forretning 

efter enkemandens ønske udsat til i dag. Der blev mellem enkemanden 

og værgerne bestemt at boets løsøre og faste ejendomme skulle bort

sælges ved auktion, hvorved de ønskede, at assessor Lutshøft ville 

være inkassator, hvilket han påtog sig.

Derefter anviste enkemanden boets ejendele, der blev beskreven og 

vurderet som følger.

I DET NØRRE SOVEKAMMER

1 firkantet fyrrebænk

1 spillebord

4 stole med sort betræk

3 stole med blåt betræk

1 jern bilægger ovn
1 rødmalet eege skatol; i klappen intet, i den øverste skuffe:

1 hvid blommet silkekiole

1 rød kiole

1 stk. sirtses

1 violet atlaskes kåbe

1 barnetaske

I den mellemste skuffe:

4 gardiner med blå frynser

2 gardiner med hvide frynser

1 stk. hvidbråget sirtses

1 par hørgarnsgardiner

1 stor dug

I den nederste skuffe:

1 par sko
1 rødbråget omhæng
1 stk. hvid gardin
1 stor hvid tørklæde
5 stk. gardiner med blå frynser

1 stk. gardin uden frynser
2 stk. sorte fløjels tørklæde



1 stko sjal

12 1 stko sort fløjel

1 blålærreds særk

1 grønmålet sengestedo 

Derpå en rødstribet overdyne 

1 blåstribet olmerdugsdyne 
1 hovedpude med lærredsbetræk 

1 rødstribet hovedpude

1 hovepude

1 hvid hovedpude

1 rødstribet hovedpude

1 par blårlærreds lagener
1 sengetæppe

en fag sengested af führ: Derpå en del sengetøj.

I DAGLICS TUEN:

7 træstole

1 otte dages stueur

1 stor skab. Deri
1 kåber pottemål

1 pæglmål

1 - # do.

1 liden tragt 

1 hvid flaske

1 brændevinsglas

1 vinglas
1 kåber tragt
1 pyramide
3 porcelains peberbøsser

1 flaske

1 porcelains saltkar

1 vinglas
9 sorte leer mælkebøtter
1 rød fad

1 fyrfad af jern

1 messing fyrfad

1 ølkande
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1 sirtes hyldegardin

1 fodskammel

1 bilægger kakkelovn

En indelukket sengested med en del sengetøj«,

I KÆLDERHALSEN?

1 fyrbækken

1 gi. skæppe

1 jernramme

1 pølseform

1 stor tinfad

I STORSTUEN?

1 stenbord

4 stole med blå betræk

I BRÆNDEVINS KAMMERET?

1 stor kåbet tragt

1 mindre do.

1 brændevinstønde med 4 jernbånd

1 tøndestol

1 brændevinspose?

1 gi. syskrin

1 skabelek hoved

I plattemenage med 4 krukker

1 gi. messing kaffekande

1 plattemenage uden krukker og

1 liden lysestage.

I DEN MELLEMSTE SOVEKAMMER?

1 fuhr natbord
1 rødm al et foldseng

1 speil i brun ramme
1 kåber thepotte

1 kakkelovn med do. ovn
1 führ sengested med en del sengetøj.

I BRYGGERSET?

1 kåber brændevinskeidel med hat og piber

1 svaltønde med 4



1 svaltønde
8 halvtønder med 4 jernbånd
1 soe? med 3 jernbånd

1 stor merkekar med låg og rage

1 støbe ege kar med 3 jernbånd

1 do med do

1 mindre führ do med 3 jernbånd

1 karstoel

1 liden rive

1 kierne med 3 jernbånd

1 lang ^andrende

1 gi. tang

1 kåber strøbekken

2 gi« knive

1 jern dør med do, ramme

1 glo humle sie

1 kåber natpotte
1 dobbelt blok med toug

1 ostkar

1 gi. træskål

1 øsekar
2 nye øsekopper

1 hovedpude

1 gi. særk

1 gi. riiskurv

1 stige
1 spand med jernbånd

1 do med do
1 mer skurv? og 1 tapstang
1 poppestok?

1 fur bræt
1 kåber kaffekande

1 jern kasserolle med fødder

1 s tko do
1 gi. træskål

1 jern pig
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PÅ BRYGGERSLOFTET;

2 gl» pudehynde

1 gi. dynevår

1 glo tvinds æk

1 gi, eegetønde

1 stor blok med reeb

1 fur planke

2 gl« fiel

1 stump planke 

nogle gi. måtter

1 foustage med sennep hampefrø

1 liden skoulsblad

5 gi. tagsten

9 fåreskind

1 hestehud

I KØKKENET;

2 kokkekierner

1 kåber dørslag

1 liden ølkovs
1 kåber kageform

2 rød kasserolle

1 kåber kasserolle

1 æbleskivepande

1 kåber pande

1 kåber thekedel

1 jern pande

1 jern rist

1 madgaffel
1 jern gryde

1 do

1 do

1 do

1 tinfad
1 ildtang
1 do mindre
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Skorstens pladen; Skuffen derunder

1 sennepslod

2 messing lysestager

1 messing pibe til en stage

2 nye lysestager

1 strygejern med 2 bolte

1 morter med støder

1 kaffe kværn

1 strygebræt

1 saltkasse
4 stk* lange trætallerkener
5 sorte leer mælkekar

2 gule fade

1 stegespid

1 fad til en strygeiern
1 ølleiel med 2 jernbånd

1 stor stenkrukke

1 skeegemand

1 liden ølkrukke

1 spand med 2 bånd af iern

1 do
1 øl spandmål

1 liden iern skuffel

1 trækasse og 

et bræt

1 liden ballie

2 steentallerkener

4 små tintallerkener
1 tin vaskefad

1 do
1 tin terrin med låg

1 blik rivejern

7 stk* træskeer

3 hornskeer
1 s tko pølsehorn
2 små steenskåle
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1 liden steen rægger

1 steenlåg og

1 natpotte

1 lygte
1 skab

2 sorte bollekar

2 sorte potter

1 rød bollekar

1 steentallerken
1 stor tegne

1 mindre do
1 bånd knætte ? med kniv

1 stor grydeske

1 stor potageske

3 stk. pottelåg

1 hakkebræt
1 riiskurv

1 gi. huulskovl

1 kåber kiedel

1 gi. trug

2 bollekar

en sort gryde
1 sort glasseret fad

1 gle steens yltekrukke

3 s tko knive
1 presenter tallerken

1 do mindre

I KRAMBOEN:

1 hægel ?
4 træ vinduesrammer

5 gang skovler

6 stk« hestepuder

1 kasserolle af jern
1 kar med låg

1 huggeblok
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2 træklaptræer

1 re tfold ?

1 stk* bøg

1 kasserolle med låg

1 stk. iern gryde

1 trætønde, deri lim

3 stk* ilderskind

1 stk. læder

1 spænde

1 piskestaft

31/2 alen blårlærred 

forskellige farver synåle 

1 saugeblad

3 stk. hængsler

14 hat spænder

28 forskellige uhrglas 
en del messing stifter

28 blik hytter
2 pund olieblå

21/2 pund svovl 

noget gummi

19 pund allun

forskellige andre ting til dels ulæselig 

noget peber

1 par kåber vægtskåle

1 par messing do dybe

1. par flade do

1 par små do 

1 do 

1 do 
9 stk. vægtlodder i complet stand 

8 do 
1 vægt, 1-4 pund lod

1 kåber kasserolle
1 dyb tinfad
2 gi* tallerkener
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1 kåber malonform

1 themaskine og en tang af kåber

1 hvid terring

1 do vandkande

2 store aflange fade
1 do rund

1 beskadiget kaffekande

3 stk. underkopper

4 overkopper

1 sølv sukkerbøsse

1 do peberbøsse

1 sølv thesie

1 do flødeske

1 do sukkerbøsse

1 do potageske

6 stk. spiseskeer

4 do

8 theskeer

1 par sølvspænder

1 par do

1 par do

1 par do

1 par do
1 spænde

1 sølv ring og
3 knapper

8 pund sølvergløi

Zyz pund pommeranter
3^ pund ?
1 kasse med papirer
3 blik bekken

1 trille
Skiftet fortsattes 1816 den 6. juli.

I PAKBOEN;

1 par hænsler
1 fjerding med
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1 stor kasse

2 bundter bøger

1 par hestedækkener

2 bdt. bomulds« * • o

en fruentimmerhat

1 rød børnekiole

1 stk« bånd

3 s tko gardiner

1 rød nattrøje

1 hvid livstykke

1 ternet klokke med livstyk

1 brun nattrøje

1 stko gi. dreils dug
1 særk

1 ballie med låg

1 stor hollandsk dobbelt lås

1 gi. løb

1 stor øltragt

1 stor pibe, med glo øl med 450 potter

1 øltønde med 4 jernbånd

1 do med træbånd

2 sømkasser

1 standertønde

4 stk» tykke fjeel

1 vinduesramme

1 kåber lysestage

1 messing kiedel

1 oksehoved

1 slagbord

1 fjerding
1 garnvinde
1 konrtønde med 3 bånd og 2 håndtage af iern
1 stor riiskurv med fieder

1 kasse med ?
1 stor iern hængsel
1 skråkniv



1 pikhage

21 1 fjerding

1 do

1 ballie med 2 iern band

2 træsaxe

1 bdto af iern
1 skovlblad

1 pumpkande

1 hængeskab

1 par glo sadelposer

8 stko iern bøiler til en agestol

1 halvtønde med ?

1 skab«

I SKABET;

1 par store tinlysestager

1 sort flaske med olie

1 blikbakke og
1 tinlåg

et chatol, deri intet.

PÅ PAKBOELOFTET;

1 stor iernbunden vek

1 gi. fjerding, deri en del hamp

1 ege træ

1 lænestol

2 iern vindueskarme
1 stor riiskurv

1 gi. pibekurv
31/z alen toug

noget træ af en garnvinde

1 stk. fur planke
2 gi. sokker

en del, vinduesbeslag

4 sække med fjeder 
ØVERSTE LOFT;

1 vindues ramme
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noget tougværk

1 stk. træ til en top 

en stor iern bånd

en stor flaske i en riskurv

1 stor flaske uden kurv

1 stor flaske

1 stor kurv

1 dør ramme og 2 døre 

En del skilderier

1 himmel til en seng

1 sofa

15 stk. fur planke og fiel

1 foustage

I PAKBOEN;

1 tønde med lidt tran

1 tom halvtønde

1 stor flesketrug

2 "jomfruer" med jern

3 skoulblad

1 stk«, skibesblokker

1 stang iern

6 stk. skovleskafter

1 pompkande

1 salt skeppe

1 ottingkar

1 fjerdingkar
1 brændevinstønde med 4 iern bånd

1 tønde med salt
1 pr. høeleekroge

2 maltqverse

LOFTET DEROVER;

2 pr. hestepuder
2 pr. høeleekroger 

1 liden ege træe

3 pr. sparer



2 stko fur planker
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I DET SÅKALDTE SMEDEHUS? 

24 stk« fade

1 nye ubeslagen vogn

2 s tko gL fiel
1 loft stige

19 stk« hjulspæger

3 stumper eg

1 stor iern gryde

1 iern kasserolle

1 bailie med en iern band 

ovnredskab

1 gi.* hjul skovl
1 iern pig

1 glo træstoel
1 høleknage

1 stor degnskar med 2 iern bånd med låg

1 firkantet do

2 halvtønder

1 fjerding med låg

1 træ seide

1 halm do

1 driftetrug

1 sold

1 ildklemme

I HAUGEN?

1 slibesten med jernaxel og tilbehør
1 stor kar bund

1 lystbænk

I UDSKUDDEN VED PORTEN?

1 kane med afsæt
1 gi. stige
1 ege langvogn
1 fur langvogn

1 stk. skibseeg
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1 gi« karl åg

1 stump fur planke

1 pr. hamler til 3 heste

1 firkantet kasse

1 stk. eege træe

I GÅRDEN;

1 møgdynge

1 stk. eege træe

10 stk. fiel

1 tjære kande

7 stk. mågfiel

1 gi. steenslæbe

stænger til en kort vogn

1 pr. gi. do

1 liden trappe

1 gi. pompetræ

1 stk. mastetræ

1 liden svinetrug

1 stk. træknast

2 fiel
1 gi. mågsluffe
leier og sæder til en lang vogn

1 bankeskammel

2 vandrender

1 vandtrug

1 asketrug

1 loftstige
tvende spolspande

1 træ fieretønde

1 do fjerding

1 tønde med en slump tiere
1 vognstang

1 kurvevogn
1 gul rejsevogn med tilbehør
1 do
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1 vogn med leier, stænger og stang
3 gi. svind

I RULLESTUEN?
1 rulle med tilbehør

1 bradpande
1 hakkebræt

1 ridesaddel

1 stok til et par kobler

1 blok

1 ridedække

12 stk. fur fiel

I KARLEKAMMERET;

1 ridedækken

1 gi. fjerding

1 plejl
1 træ skole

1 kiste

1 tin lysestage
PÅ ET FAST SENGESTED:

en del sengetøj
PÅ EN DO. SENG;

en del sengetøj
I KUSKEKAMMERET:

1 posthorn

1 tin lysestage

1 stoel
1 øxe

1 hovtang

nogen hesteskoe
1 stk. ny reeb

PÅ EN FAST SENGESTED:

en del sengetøj

I STALDEN:

1 sort 5 års hest med en hvid bagfod

1 do 13 år uden aftegning

150 rdlr
60 "



1 sort hest med en hvid bagfod ca. 10 år 40 rdlr.
1 rødblisset hest med 4 hvide fødder 200 tt

1 rødbroget ko 30 11

1 sortbroget ko 20 ti

1 hvid ko med sort hals 20 tt

1 gråbroget ko 24 ti

1 gi. sortbroget ko 20 ti

1 ti tt ti 20 tt

1 stor rødbroget ko 20 tt

1 grå hjemlet ko 20 ti

1 sæt nye hestedræt complet 16 It

1 sæt ældre do complet med stok kobler 8 II

1

1

do do

par ploug kobler 1 mark

1 tømmesteng med lædder 1 rdlr -

jernlænker til et par kobler 2 ti

1 pr. gi. hestehovedlag med miler 2 tt

1 pr. miler 3 tt

noget gi. hestetøj

1 hestestrigel og kam

5 lædder hestegrimer

1 reeb grimer

2 grimer

1 pr. hestedækken med sort kant

1 pr. hvide do med sort i midten

1 pr. gi. do

4 gi. dækken

1 pudehynde m. pude
2 pr. hestepuder

2 malkestole

1 lygte
2 flasker

1 fodderkiste med låg 

lidt gi. reeb

5 stk. plougskærer

1 langiern
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1 langiern

13 pund gi. iern

1 otting med gi. iern

1 saug

1 greebe
1 skovl

PÅ STALDLOFTET;

4 høleedragér

2 gi. do

3 høleeblade

2 gi. do

1 skærekiste med kniv

1 do

1 lanterne

1 vandspand

3 eege træer

1 stk. do

1 sædeløb

1 gi. sold

7 stk. nye læssereb

reeb og blok til en korn vogn

do do

1 stor stk. gi. reeb
400 favne simer

118 alen fuhr træe
1 stk. planke

1 planke

1 sæde til en lang vogn

I MAGASINHUSET:

6 standertønder
14 stk. fur planker

10 stk. gi. smal toug

1 fur planke

2 mindre do

6 stk. fiel
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1 riiskurv

3 nye salttrug

12 stk« garn

1 stk. toug med tilbehør

1 ny harve

1 do.

1/3 part i en tørvemål

1 slæbe til en ploug

280 stager

3 stk« tave

1 stump brændt sten

3 stko eege træer
4 stko træ til en vogn

5 stko skære? til en vogn

13 stk. skovleskafter

6 stk. 4 alen planke 
nogle stk. gamle fielle 

1 stk« gi. port? træ

UDEN FOR STÆRVBOGAARDEN:

1 stk. biælke, 3 alen

52 store kampesten

1 bindesten

HUSET:

34 kampesteen

7 kløvede steen

1 mødding

Videre af løsøre forefandtes ikke, og enkemanden forsikrede, at 

boet intet videre er eiende af løsøre uden hvad lidet kunne være af 
tømmer, som til en og anden kunne være udlånt og findes noteret i 
hans bøger. For alt det beskrevne lovede han at være ansvarlig, og 

da det var langt ud på aftenen så kunne man ikke fortsætte registre

ringen og vurderingen over de faste ejendomme, men samme blev 

udsat for at kontinuere næste mandags morgen.
Skiftets videre fremme blev således udsat til den 8. hu jus om for



middagen kl. 9, og det passerede bekræftes med underskrifter.
29 Jens Lundorph.

De faste ejendomme:

1) Stervbogården, som består af en gammel grundmuret bygning til 

gaden, 2 etager, bindingsværk til gården og teglhængt 8 fag, en byg

ning i samme læn gde til gaden mod fjorden, 4 fag bindingsværk med 

stråtag, en do udbygning til gaden, ligeledes bindingsværk med strå og 

tegltag. Bygningen over porten samt en pakboe og gæstestald derved 

7 fag og endelig en sidelængde, vendende i sønder og nør, indrettet 

til karlekammer, ko og hestestald m. v. dels med strå og dels med 

tegl, bindingsværk og murede vægge, hvilket alt blev ansat til værdi 

indbefattet gårdsrum og hauge 1000 rdlr.

2) Et huus vendende ud til blindebommen, 8 fag, teglhængt, indrettet 

til bageri og maltgøreri, dels murede og dels klinede vægge, ansat 

til med liden haugeplads iberegnet 1000 rdlr.

3) Et huus indrettet til smedie, beliggende på øster knak? i Thisted, 
4 fag, som beboes af smeden Lars Lundorph, der har boet der indtil 
1. maj 1817, men hvilket huus enkemanden ellers erklærede at tilhøre 
boet 400 rdlr.

4) Magasin huus, beliggende mod fjorden i Thisted, 21 fag bygget af 

fyrre tømmer belagt med fjellegulv og loft, murede vægge og steentag 

15oo rdlr.

Markjorder:

a) 1 tdr. 2 skp. bygsæd på lille Flentborg, som har tilhørt Peder Kol-

kier efter skøde af 27. juni 1798 100 rdlr.

b) 1 tdr. 6skp. bygsædeland som har tilhørt madam

Trushauge 300 ”

c) 3 tdr. sæde jord, som har tilhørt Jens Jensen Lundroph 

efter skøde af 10. december 1781 250 11
d) 4 tdr. sædeland på Vester Lund Hede, forhen tilhørt
Mathias Blok 200 "
Derefter nævnes forskellige jordstykker
e) til 135 rdlr. (tilhørt) Andreas Grushauge 135 "

f) 5 tdr. sædejord øster Barrigel efter skøde af 3. aug. 
1798 120 "



OPGØRELSE:

g) 8 tdr. sædejord ved Semmels vej på Barrogel fald,
30 ingen skøde 128 rdlr.

8 tdro do på Luus Hede, der ligeledes har tilhørt 

madamme Søeløst, der findes ej skøde

6 tdr. do på Nibdahl, som forhen har tilhørt Niels
160 "

Diderichsen 96 "
1 tdr. 4 skp0 på Nibdahl som har tilhørt Andreas 

Rosenberg 70 "

2 tdr0 4 skp. sædejord på øster væde 200 "

1 td. do 60 "

4 tdr. 4 skp. sædejord skøde af 22. juni 1804 330 "

4 tdr. 2 skp. skøde af 26. aug. 1806 255 "
1 tdr. 2 skp. efter skøde af 31. decbr. 1807 75 "

Indtægt:

1) Ved aktion 19. juli 1816 solgt afgrøde og løsøre for

netto beløb 2104 rdlr. 0 mark 0 ski.

2) Netto beløb 21. aug. 1816 jordeiendomme 

og et magasinhus for 6655 11 0 ti 0 ti

1 halvt års rente 166 11 2 11 4 tt

3) Solgt Stærvboegården mv. 7/11 1816 6860 It 0 II 0 tt

1 halvt års renter 171 tt 3 II 0 tt

4) 7. 8. og 9. nov. 1816 solgt løsøre 

for netto 3464 tt 1 tt 1 tt

5) 7. 14. 21. og 28. juli 1821 solgt 

uvisse fordringer boet tilhørende for 
netto beløb 115 tt 5 tf 13 tt

6) Skifteforvalteren har modtaget af 

boets udestående boggield obligations 
tilgodehavende og renten ialt for summa5408 ti 3 tt 2 tt

7) Lundorph betaler efter behandling 

ved samlingen 31. juli 1824 for af boets 
ejendomme beholdt ? efter den produ

cerende fortegnelse 107 ti 4 11 0 tt

8)Lutshøft modtaget og tilsvarende ef-
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ter ? fortegnelse 286 rdlr. 2 mark 6 ski.
9) Grønlund ligeledes efter ditto

10) De af Lundorph med skifteforval

terens samtykke hos boets debitorer

71 it 5 " 2 "

hæved

11) Boets samtlige obligationer ?

efter den fremlagte fortegnelse 2376

18 11 3 " 15 "

-1-8 sølv

12) Boets samtlige udestående fore

28613 tt 2 " 3 "

vises efter den fremlagte fort. lit. E 

13) De af købmand Lundorph hævede

2537 tt 3 " 0 "

summer

Summa indtægt sølv 2376 rdlr. 1 m

2218 tt 3 " 0 "

8 sk. og

UDGIFTER:

33369 tt 0 " 9 "

Forskellige skifteudgifter: _ 24356 tt 5 " 0 "

Beholdning i sølv 2376 rdlr. 1 m 8 ski. 9012 tt 1 " 9 "

børnene 1188 rdlr. O mark 12 ski. i sølv 3969 rdlr. O mk. 15 ski.

hvoraf Lundorph tager halvdelen iped 1188 rdlr. 0

" 0

mark
tt

12 ski. i sølv 

12# "4506
og børnene 1188 rdlr. 0 mk. 12 ski.

i sølv 4506 " 0 tt 12# ”
hvoraf går til børneoprdragelse _ 2007 " 0 tt 32# 11

Endelig beløb til deling mellem
2498 " 0 tt 76# "

Børnene får;
Sønnen Jens en broderiod 339 rdlr. 2 mk. 12 4/7skl og 1134 rdl . 4 2/7skl.

11 Christian ” 339 " 2 tt 12 4/7 tt 1134 ti 4 2/7 II

Datteren Inger Cathrine 
en søsterlod 169 " 4 tf 6 2/7 II 567 tt 2 1/7 f I

Datteren Ane en søsterl. 
” ElisabethLZtarie

169
169

" 4
" 4

II

II
6
6

2/7
2/7

It

It
567
567

tt

It
2
2

1/7
1/7

ti

tt

Sølv 1188 " 0 tt 12 ski 3969 tt 15 ski.
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Efter Jens Jensen Lundorff’s død d. 24. september 1829 blev der 

afholdt skifte:

Thisted skifteprotokol 1812-34 side 501.

Den afdødes enke Else Marie Thomasdatter overværede forretning

en og oplyste at hendes mands arvinger var:

1. i ægteskabet med hans forhenafgangne hustru Inger Margrethe He

degaard: a. en søn Jens fraværende uden at hans opholdssted vides og 

tillige af Øvrigheden erklæret myndig, b. en søn Christian, 19 år 

opholder sig her i Byen, c. en datter Inger Cathrine i Ægteskab med 

Guldsmed Andreas Krogh der bor her i byen, d. en Datter Ane der 

ligeledes opholder sig her i Byen og er allernaadigst forundt Myndig

heds Bevilling, e. en Datter Marie Elisabeth ugivt og hiemme og 

2. i ægteskabet med efterlevende Enke en Datter Grethe Marie ugivt 

og hiemme.
Børnene af første ægteskab fik deres Morbroder Købmand Jens Hede

gaard til Lauværge.
Derefter blev i overværelse af vidner og vurderingsmænd den afdø

des efterladenskaber registreret og vurderet.

Boets samlede værdi er opgjort til 101 rd. Deriblandt indgår korn

på loftet, brugsgenstande og kreaturer i stalden. Der er optalt og vur-

deret 80 genstande af forskellig værdi.
Af de mest værdifulde ejendele kan nævnes:

En ottedages Stueuhr i Futteral 10
1 skiænk 1

rdlr.
ti 3 mark

1 Bilægger Kakkelovn

Omhæng til et fast sengested

Et grønmålet Topsengested

1 hvid bolstret Underdyne
1 rødstribet Olmerdugs Overdyne

1 blåstribet Bolster Dyne

14

3

2

2

1

tt

tt

tt 

tt 

tt

4

3

tt 

tt

1 par Blårgarnslagener

1 fyhr Bord
1 kåber Kiedel

1 Skab
1 Kierne

4 forskellige Kar med Jernbaand 1 tt

3
3

4
3

2

3

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

11



øl anker 1 mark
1 gi. kåber Kiedel 3 11

1 gi. Kiste 3 ti

2 Puder 4 11

I STALDEN:

1 sortbroget Koe 12 Rdlr.

1 " " 12 "

3 gamle Tønder 3

1 Hakkelskiste med Kurv 1 "

I GAARDEN:
1 Møgvogn 2 "

Under "Den afdødes Gangklæder" er kun

optalt

1 Frakke 2

1 gi. Nattrøje 1

1 par Buxer 1

1 Vest 8 skilling

4 Skjorter 1 "

Noget Korn afgrøde som allerede er indbjerget:

1 Læs Forrings Vikker taxeret til 2 "

2 Læs Byg a 4 Rdlr. 8 "

noget Byg rivel se 2

2 Læs Rug a 4 Rdlr. 8 "

1 Læs Erter 4 "

Rasmus Nielsen 10

gårdmand i Ndr.Bjerge.
Den 14. juni 1800 blev karlen Rasmus Nielsen viet i Bjerge kirke 

til pigen

Anna Jdr gens datter 11.

Forlovere ved brylluppet var: Peder Rasmussen og Mads Laursen af
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Bjerge«

Anna Jørgensdatter blev født den 14. august 1777.

Jens Peder Christian Langvad 12.

købmand i Aalborg, skibskaptajn og ejer af "Høgholt", som han købte 

i 1828. Han blev født ca 1791 og døde den 6. maj 1840, 49 år gammel.

Han var gift med

Jensine Feviele

der døde den 10. juni 1871, 76 år gammel.

Anne Laur s datter 13.

blev den 2. søndag i Advent 1816 i Albæk, kirke viet til ungkarl Niels 

Nielsen af As aa.

Rasmus Nielsen 14.

parcellist i Lille Thorup, V. Velling sogn, blev født ca. 1795 og døde 

den 12. november 1857.
Den 24. april 1819 viedes i Hvorslev kirke Rasmus Nielsen 

til

Anne Johans datter

Forlovere ved brylluppet var: Degnen Amdisen og Johan Clausen, 
begge af Hvorslev.

Anne Johansdatter blev født i 1792 og døde den 4. maj 1846, 
53 år gammel.



35 Jens Jensen Lundorff 16.

blev født 1721 i Søby og døde ca. 5. april 1790 i Thisted, 68 aar og 

10 måneder gammel. Han blev døbt i kirken den 8. juni 1721 og frem- 

baaren af madame Kirstine Nielsdatter ”Farvers"af Randers, Sgnr. 

Vaarbjerg i Borup, monsr. Helvicus (Friis) og Henrik Podemester 

paa Tustrup samt Inger Jensdatter (Lundorff) af Søby.
Den 22. oktober 1754 viedes i Thisted kirke Jens Jensen Lundorff 

til madame

Karen Andersdatter Lagaard 17.

Forlovere ved brylluppet var; Hr. commerciraad P. Lybecher og sgnr. 

Hans Winther.

Mandag den 25. juli 1763 afholdtes der skifte efter borger og gart

ner Jens Lundorff’s hustru Karen Andersdatter Lagaard i Thisted, som 

ved sin død efterlod sig en eneste søn, Jens Jensen Lundorff, 5 aar 

gammel, for hvem blev antaget som lauværge morbroderen, handels

mand Michel Galtrup af Thisted.

Jens Jensen Lundorff blev gift anden gang den 12. juli 1764 i 

Thisted kirke med Mette Lauridsdatter Tougsgaard af Thisted. Forlo

vere var: Mikkel Galtrup og Jens Nielsen Tougsgaard.

Mandag den 12. april 1790 blev Jens Jensen Lundorff, podemester, 

stedt til hvile på Søndre Kirkegaarden næst østen for Mads Tougaards 

hustrus forældres gravtræer. Han blev 68 aar og 10 maaneder gammel.

Den 6. maj 1790 afholdtes der skifte efter afdøde Jens Jensen 

Lundorff i Thisted, som ved sin død efterlod sig enken Mette Laurs

datter Tougsgaard og børnene:
En søn af 1ste ægteskab, Jens Jensen Lundorff, 32 aar gammel. 
Endvidere af sidste ægteskab, Lars Jensen Lundroff, 25 aar gammel, 
samt Andreas Jensen Lundorff, 21 aar gammel.

Michel Jensen Heedegaard 18.

af Nørtorp gods, tager den 10. februar 1759 borgerskab i Thisted som 

murermester.
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Den 10 . juli 1770 blev enkemanden Michel Jensen Heedegaard murer

mester i Thisted viet til

Anna Andersdatter Frost 19.

Forlovere var: Anders Jensen Frost, gaardmand i Torp og Poul 

Giishauge af Thisted«
Tirsdag den 27« maj 1778 blev murermester Michel Jensen 

Heedegaard begravet paa Nørre kirkegaarden, lige og lidet overfor 

sacrestie døren« Han blev 63 aar gammel«

Jørgen Sørensen 22«

boede 1777 i Neder Bierre«

Peder Schallerup Langvad 24

Den 28« februar 1786 blev Peder Schallerup Langvad fra Thisted 

viet til

Maren Lauritsdatter Tousgaard 25.

i Nykøbing Mors« Forlovere var: Laurits Sørensen Møller og Niels 

Sejersen.
Den 23« januar 1793 afholdtes der skifte efter afdøde møller Peder 

Schallerup Langvad i Øster Mølle, Svenstrup sogn.

Johan Clausen 30.

husfaester i Hallerup, Hvorslev sogn.

Han døde den 19. oktober 1822 i en alder af 65 aar.



37 Jens Jensen Lundorff 32.

var fra 1714 - 1730 herredsfoged for Saltum, Sdr. Dyrs og Øster 

Liisbjerg herreder og var bosat i en Haraidslund tilhørende fæstegård 

i Søby i Sønderhald herred. Ifølge kirkebogen her skal Jens Jensen 

Lundorff være født i marts måned 1686, muligvis i Randers. Han 

dør i 1730, 44 år og nogle måneder gammel, og han bliver begravet 
den 30. marts på Søby kirkegaard.

Han giftede sig ca. 1717 antagelig i Voldum med præsten Laurits 

Schalstrup’s steddatter

Elisabeth Knudsdatter 33.

der er født den 20. januar 1688 i Voldum præstegaard som datter 

af præsten Knud Jensen Smerup og hustru Margrethe Jensdatter 

(Aagaard).
I en artikel om Poul Vendelbo Løvenørn, stiftamtmand i Aarhus 

(omtales i aarbog 1920, side 1 - 39) finder vi omtalt en betænkning 

afgivet i 1729 af amtmanden vedrørende underrettens betjente, hvori 

bemærkes følgende:

”Herredsfoged Lundorff i Vester Liisbjerg m. fl. herreder er så 

forsømmelig, at det var bedst at blive af med ham, da der fra flere 

sider klages over ham, det var at ønske, at Vorherre ville kalde ham, 

så vi blev ham kvit”.

Den 3. februar 1730 afholdtes der skifte i herredsfoged monsr, 

Jens Lundorff*s boe og logemente i Søby efter hans afdøde hustru 

Elisabeth Knudsdatter Schalstrup, som døde den 14. januar 1730 og 

efterlader sig to sønner:

1. Knud Jensen Lundorff, 11 aar og
2. Jens Jensen Lundorff, 9 aar gammel.

Under skifte afhandlingen, der fylder 30 sider, døde imidlertid 
Jens Jensen Lundorff selv imellem den 23. marts og 2. maj 1730.

Haraidslund skifteprotokol 1721-1762.

Anders Poulsen Kaastrup 34.
borger og købmand i Thisted. Han døde i 17 57 og blev begravet den



13. oktober, han var da 81 år gammel.

Den 17o august 1718 viedes i Thisted Anders Poulsen Kaastrup til

Karen Christensdatter Lagaard 35.

der blev født i Thisted 1687 og blev begravet den 18. september 1730. 

Faddere ved hendes daab var; Hans Høegh, Christen Jepsen Draxbech, 

Maren Mortensdatter, Anne Christensdatter Kielstrup og Inger Chri
stensdatter.

Der afholdtes skifte efter Karen Christensdatter Lagaard den 12. 

oktober 1730. Boets værdi opgjordes til 216 rdlr.

Indført i Thisted skifteprotokol II nr. 261.
Efter Karen Christensdatter Lagaard’s død giftede Anders Poulsen 

Kaastrup sig igen den 28. maj 1732 med Kirsten Thomasdatter.

Anders Jensen Frost 36.

blev født i 1704 i Torp, Thisted sogn, som søn af Jens Andersen Frost 

og hustru Anne Christensdatter. Han blev døbt i kirken den 3. oktober 

1704.
Den 4. februar 1739 viedes i Thisted kirke Anders Jensen Frost til

Inger Therkelsdatter 37.

Peder Langvad 48.

var gift med

Dorthe Madsdatter Hesselberg 49.

Den 25. februar 1776 afholdtes der skifte efter afdøde borger i Holste

bro Peder Langvad, der efterlader sig sin enke samt børnene: 
1. Peder Schallerup Langvad, umyndig.
2. Bertel Mathias Langvad, 23 aar gammel.
3. Maren Hesselberg, 21 aar gammel, ugift.

4. Dorthe Kirstine Langvad, 16 aar gammel.
5. Anne Hesselberg, 12 aar gammel, hvis formynder var Sr. Thomas



Elbeck.
39 Boet var meget ringe.

Indført i Holstebro skifteprotokol 1769 - 1815, side 48 b.



40 Jens Lauritsen Lundorff 64.

var vistnok en tid borger i Randers. Han står i 1688 fadder for 

broderens barn i Ørum, men anføres desværre ikke med bosted og 

stilling, men han synes i sine sidste leveaar at have haft tilknytning 

til Søby i S. Hald herred, hvor to af hans børn levede omkring 1720.

Knud Jensen Smerup 66.

var præst for Voldum og Rud. Han blev født ca. 1630 i Smerup ved 

Roskilde. Han blev kaldet til præst den 16. maj 1660, og blev ordi

neret den 29. maj s. å.

Han blev gift første gang med Elisabeth Knudsdatter, med hvem han 

blev trolovet den 24. juni 1660 på Clausholm. Der var to sønner i 

ægteskabet.

Han blev gift anden gang med

Margrethe Jensdatter (Aagaard) 67.

af Viborg, der var datter af købmand Jens Ibsen og hustru Margrethe 

Ostenfeld. Margrethe Jensdatter døde efter 1689.
I 1689 afholdtes der skifte efter præsten Knud Jensen Smerup i 

Voldum.

Christen Bertelsen Lagaard 70.

var borger i Thisted.

Han blev begravet i Thisted.

Christen Bertelsen Lagaard var gift med

Sophie Nielsd atter 71.

Jens Andersen Frost 72.

gårdmand i Torp, Thisted sogn. Han døde i 1729 og blev begravet d. 
17. november s. å.
Den 8. juli 1703 viedes i Thisted kirke Jens Andersen Frost til



41 Anne Christensd atter 73.

Forlovere var; Laurits Frost og Christen Andersen af Torp.



Laurits Nielsen 128.

var bosat i Lundorf i Vejrum sogn omkring 1650«,

Jens Ibsen Aagaard 134.

var købmand i Viborg. Han var endvidere raadmand fra 1649 til 1663 

og igen fra 1666 til sin død i 1671.
Han blev begravet den 9. november 1671.

Jens Ibsen Aagaard var gift med

Margrete Ostenfeld 13 5.



43 Peder Pedersen Ostenfeld 270,

I Ostenfeld hørte den slægt hjemme, hvis stamfader i Christian 
den IV’s tid indvandrede til Viborg, han hed Peder Pedersen, født 

1574 og kaldte sig efter slægtens by Ostenfeld, men det er ikke der- 
forgivet, at han var født i denne by. Han var skriver, hvilket vil 

sige, at han forstod, at føre pennen smukt og sirligt og at udtrykke 

sig i et godt sprog. Han blev slotsskriver hos Christian Hoick, lens

mand på Hald, og da denne i 1611 flyttede til Silkeborg, fulgte Peder 

Ostenfeld med og blev ridefoged, og som sådan nævnes han i året 

1612. Allerede dengang var han blandt de mænd, der ejede lidt mere 

end fra hånden og i munden. Kort tid efter kom han til Viborg, hvor 

han nedsatte sig som købmand og giftede sig med

Ane Christensdatter 271.

Hun var datter af den velstående borger Christen Jensen og hustru 

Mette Jensdatter.
Peder Pedersen Ostenfeld blev senere raadmand og borgmester. 

Han var sikkert en velstillet mand, men der er ingen tegn på, at 

han har hørt til byens rigmænd. Hans våben eller mærke var to 

røde roser med grønne stilke overkors på hvid bund, og fandtes i 

sin tid malet på det øverste pulpitur i Graabrødre kirke i Viborg.
De havde en søn Jens Pedersen Ostenfeld, der blev kapellan ved 

Sortebrødre kirke i Viborg i 1641.
Da sognepræsten døde i 1645 gav kaldelsen af den nye sognepræst 

anledning til strid inden for byens styrelse.

Rådet bestod af borgmestrene Peder Pedersen Ostenfeld og Peder 
Bierring, samt en del rådmænd, af disse boede Peder Pedersen 

Ostenfeld og en rådmand i Sortebrødre sogn, de andre i Graabrødre 

sogn.
Borgmestersønnen Jens Pedersen Ostenfeld var ubetinget den, 

der var nærmest til at blive sognepræst, han var vellidt af sognets 

beboere, hvem han nu i 4 aar havde været engod sjælesørger, og 
udtalelser om ham, som hans modstandere måtte erkende som 

rigtige, gik ud på, at han både i fredens og ufredens dage havde
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betjent sit embede retsindigt, som en præstemand det bør gøre.

Den anden borgmester Peder Bierring, havde imidlertid også en 

søn, der gerne ville have det gode embede. Deraf opstod uenigheden 

i styrelsen. Borgmester Peder Bierring havde, som skik og brug 

var og som Peder Ostenfeld ved forskellige lejligheder viste, ingen 

ret til at blande sig i forholdene i Sortebrødre sogn, men han ville 

alligevel hævde, at da rådet og ikke en del af det, havde kaldsretten 

kunne man ikke uden videre forbigå de medlemmer der tilfældigvis 
boede i et andet sogn.

For at få denne side af sagen mere oplyst, skrev Peder Pedersen 

Ostenfeld til København og spurgte, hvorledes man bar sig ad i tilsva

rende tilfælde i hovedstaden. Han fik til svar, at når en sognepræst 
døde eller blev befordret til et andet embede, var det skik, at de 

borgmestre og rådmænd, der boede i det pågældende sogn, sammen 

med de fornemste af sognemændene valgte den mand til præst, der 

behagede dem bedst, og derefter udgav den samlede magistrat kalds

brevet og skrev heri, at de havde kaldet manden med sognemændenes 

samtykke.
Borgmester Peder Bierring var på det rene med, at skulle det 

lykkes ham at få sin egen søn, der var sognepræst i Øster Snede og 

hed ligesom faderen, valgt, måtte han først have Jens Pedersen 

Ostenfeld slået ud, og derefter måtte han for menigheden fremstille 

flere personer, imellem hvilke den kunne vælge. Det måtte så blive 

hans egen sag at sørge for, at sognemændene netop valgte præsten 

i Øster Snede, og hertil rådede han over nogle slægtningen og venner 

inden for Sortebrødre sogn. Han troede der var mange, men i det 
sidste afgørende øjeblik viste de sig at være svunden ind til 2.

Ugedagen efter at magister Peder Pedersen var død, sendte 13 

af sognemændene brev til borgmestre og råd: De anmodede disse om 
ikke at ville forhaste sig med at kalde den ny sognepræst, de ville 
gerne høre forskellige og vælge imellem dem, og et par dage derefter 

fremkom et nyt brev, der udtrykte uvilje imod Jens Pedersen Osten
feld. Det var underskrevet af 4 på flere sognemænds vegne.

I al hemmelighed skrev derefter borgmester Peder Bierring til 

forskellige præster og spurgte dem, om de ikke kunne ønske at søge 

Sortebrødre kaldet, og han fik også - omend sent - bekræftekde svar
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fra Jens Karmark i Langå, men tiden gik, og heller ikke i den anden 

lejr lå man på den lade side, resultatet blev en skriftlig henvendelse 

fra 66 sognemænd: De mente, der ingen grund var til at forhale tiden, 

de var godt tilfredse med Jens Ostenfeld og ønskede ham til sognepræst. 

Borgmester Peder Bierring sendte nu sammen med de i Gråbrødre 

sogn boende rådsmænd et brev til Peder Pedersen Ostenfeld og Chri
sten Hierbeck: De ønskede, at sagen blev stillet i bero, så at der kun

ne blive tid til at høre andre, ”og vi da en dygtig person kunne kalde 

dertil”. Peder Pedersen Ostenfeld og Christen Hierbeck svarede, at 
der intet andet i sagen skulle foretages, end hvad der kunne være til 

gavn for Guds navn og ære og menighedens salighed.

Om Peder Bierrings færd udtalte Peder Pedersen Ostenfeld sig 

senere i meget skarpe vendinger, at han ”uadvaret, uadspugrt, umed- 
rådført, uafvidende tog sig for at forskrive forskellige hæderlige 

præstemænd fra landsbyer, inden og uden stifts”.
Søndag den 2. februar, det var 3 ugers dagen for mag. Peder 

Pedersens død, prædikede Jens Ostenfeld til højmessen i Sortebrødre 

kirke. Efter gudstjenesten var til ende, spurgte borgmestre og råd, 

som i sognet boede, om nogen havde noget at sige imod kapellanen, og 

24 sognemænd sagde på de andres vegne, at de var glade ved ham, de 

havde ikke noget at sige ham på, og kendte ham godt fra hans unge 

dage. Derefter henvendte den fungerende provst mag. Oluf Kiedelsmed, 

sig til menigheden og formanede sognemændene til at sige deres mening: 

Om de havde noget at sige Jens Ostenfeld på, om nogen begærede en 

anden sognepræst end kapellanen. Dertil svarede de’tned een s amtlig 

stemme” at de ønskede ingen anden end Jens Ostenfeld. Så gik borg

mester Peder Pedersen Ostenfeld frem på kirkegulvet, kaldede sin 

søn til sognepræst for Sortebrødre sogn og gav ham kaldsbrevet, der 
lød således:

Borgmestre og råd i Viborg i Sortebrødre Sogn boende gør vitter

ligt, at eftersom Gud Almægtigste ved den timelige Død har hiden 

kaldt vor kjære Sjælesørger, hæderlig og højlærd Mand Mester Peder 
Pedersen, forrige Sognepræst til Sortebrødre Kirke med dets Annexer, 
og vi nu i denne højttrængende Tid behøver igjen en anden Lærd, dyg
tig og skikkelig Præstemand i det Sted, og jus eligendi og voccandi os 

af Gud og Højøvrighed naadigst given er efter Ordinantsen og Forord-



ning, s aa have vi i Dag den 2. Februar udi hæderlig og højlærd Mands, 

46 Mester Oluf Christensøns, Vicepræpositis Nærværelse og efter Bøn

og Paakaldelse til Guds Almægtigste saa og efter denne hæderlige 

Menigheds indstændige skriftlige og mundtlige Begjæring og Stemme 

her udi Sognet af Guds guddommelige Forsyn udi den hellige Trefol« 

digheds Navn kaldet til vores Sjælesørger og Sognepræst her til Sor

tebrødre Kirke hæderlig og vellærd Mand Hr. Jens Pedersøn Osten
feld, som nu paa det fjerde Aar har været vor Capelian og Medtjener 

i det højværdige Prædikeembede her til Sognet og samme Bestilling 
desmidlertid med al gudelig Flittighed udi Lærdom, skikkeligt og op

rigtigt Liv og Levned har forstanden og betjent, og det med saadan 

Skjel, at han herefter som tilforn skal skikke og forholde sig udi Kir

ken og uden Kirken som en ret sand Guds Ords Tjener vel egner og 

anstaar i alle Maader og saa nyde al den Rente og Indkomst af sam

me Sogn, som af Arilds Tid deraf given er, og hans Ronmænd før 

hannem haft og nydt haver efter Ordinantzen, og derhos efter vores 

allernaadigste Herres og Konges Anordning skal holde en Capellan, 

som af Sognemændene skal kaldes, saa og være sin rette Øvrighed, 

gejstlig og verdslig, hørig og lydig efter Ordinantzen og kongelig 

Forordning i alle tilbørlige Maader, paa det venligste begjærende af 

vor kære Biskop, han sig imod hannem efter kongelig Forordning 

ville forholde. Til Vidnesbyrd have vi vore Signeter herunder trykt 

og med egne Hænder underskrevet, som af os og Menigheden til Be- 

kræftning og Vitterlighed er ombedet, deres Forsegling og Under

skrivelse.

Actum Sortebrødre Kirke den 2. Februar 1645.

Peder Ostenfeld Christen Hierbeck.
Jens Jørgensen Niels Roersøn Peder Kieldsøn Barscher

Henrik Pedersøn Andreas Schultt.

Den 5. Februar udstedte Werner Parsberg til Sødal sammen med 

sognemændene i Rødding, Løvel og Pederstrup kaldsbrev til Jens 
Ostenfeld som sognepræst til annexerne.
Dermed var sagen dog ikke endt, striden imellem de to slægter 

førtes videre. Fra Kongen kom der brev, at hvis det til Jens Osten

feld udstedte kaldsbrev var ulovligt - hvad Majestæten havde bragt



i erfaring - skulle det ikke være nogen hindring for, at en anden, især 

47 Peder Bierring i Øster Snede, som Kongen selv havde hørt, skulle

kunne blive sognepræst i Viborg* Lensmanden og bispen skulle under
søge sagen, kende og dømme*

Fredag den 21* februar gjorde da borgmester Peder Bierring endnu 

et forsøg på at fa sagen vendt efter sit forgodtbefindende* Til aften

sangtjeneste prædikede hans søn i Sortebrødre kirke, og ved denne 

lejlighed var borgmesteren og rådmændene fra Graabrødre sogn til

stede - den 2* februar havde de glimret ved deres fraværelse. Da 

gudstjenesten var til ende, trådte rådmand Niels Rasmussen frem og 
bad den fungerende provst om tilladelse til at mått^e forelæse Kongens 

brev, da denne læsning var tilende, rejste Peder Bierring sig og spurg

te, om sognemændene var fornøjede med det kald der var sket, her

til svarede de alle ja* Saa kaldte borgmesteren " med høj Røst ved 

Navn en Sortebrødre Sognemand, nemlig Claus Sidenborg", der næv

nes at være besvogret med borgmesteren, og spurgte om hans mening* 

Han svarede, at han ønskede Peder Bierring til sognepræst, og efter 

forespørgsel fra provstens side sluttede skomager Hendrich Borchart- 

sen sig til Claus Sidenborg. Nu tog en af sognemændene til or de og 

sagde, at hvis de to alene - imod de andres vilje - ville bestemme, 

hvem der skulle være præst ved kirken, så måtte de lønne ham af 
deres egen lomme.

Den 16* april var sagen for en ret, der bestod af biskoppen og prov
sterne, og her fremførte begge parter, hvad de mente kunne tjene til 

forklaring af deres færd* Borgmester Peder Ostenfeld og Rådmand 

Christen Hierbech mødte med en længere redegørelse og udtalte heri: 

”Dømme nu enhver, med hvad Ret og Billighed de Dannemænd udi 
Graabrødre haver denne saa lovligen udgivne Kald for ulovligen angi
ven og saa grovligen beskyldet og foraarsaget saadan Tvist og Vidtløf
tighed, til hvilken de aldrig havde givet Aarsag, dersom de havde haft 
det Sind at med deres prætenderet og tiltagen Myndighed søge Menighe

dens bedste og Guds Navn til Ære, som dedlers lode sig nok af berøm

me i Begyndelsen, førend siden den eneste og retteste Aarsag og For

sæt blev aabenbaret”.
Det blev borgmester Ostenfeld, der gik af med sejren, og hans søn 

blev sognepræst*



Striden var bilagt, men den var næppe endt«, Begivenhederne der

fulgte, fortæller, at Jens Ostenfeld, han blev nogle ar efter magister, 

ikke var helt så godt lidt indenfor Sortebrødre sogn, som man skulle 

have troet, og at hverken han eller faderen veg tilbage for at bruge 

mindre fine midler, naar de ville tvinge deres vilje igennem.

I de første to år havde mag«, Jens Ostenfeld to kapellaner, og der

efter fulgte fra 1647 Laurids Nielsen Fog, der blev i embedet til 1653. 

Det var ikke nogen let og behagelig stilling at være kapellan hos sogne

præsten til Sortebrødre kirke, og det er ikke at undres over, at de unge 

præster så ofte skiftede«, Sognemændene skrev således i 1648 til rigets 

råd, det var kort efter Christian IV’s død, at kapellanerne i høj grad 

havde været udsat for mag. Jens’s modstand, de havde altid haft”stor 

Krakil om dem”«, Nu havde de fået en mand de var glade ved, men hid

til havde mag. Jens lagt ham hindringer i vejen, fordi han ikke ville 

nøjes med den ringe løn, sognepræsten efter forgodtbefindende bød 

ham, og af hvilken han heller ikke kunne leve* De kunne ikke forstå 

at mag. Jens var så påholdende, thi i gamle dage havde to præster 
haft deres gode udkomme af kaldet, og det var endda bedre end det 

andet sognekald i Viborg, hvoreftefter præster rigeligen levede« De 
bad nu om, at forholdene måtte blive som i tidligere tider, det vil si

ge at de igen måtte få to ligestillede præster, thi ellers var de bange 

for, at de fik ”stor Besværing og Tribulatz af Mag. Jens Ostenfeld udi 

slige Maader, naar Kapellanen skal kaldes, som endnu er sket hvert 
Aar eller hvert andet, siden den Forandring desværre paa Sognepræ

sterne sket er”.

I 1652 arbejdede sognepræst og kapellan endnu slet sammen«, Mag«, 

Jens ville ikke tillade, at Laurids Fog oppebar den offer, som menig

heden gerne ville yde ham, og om hvilket der iøvrigt ved ansættelsen 

var truffet en aftale, at han skulle havde det, han klagede til Kongen, 
og denne skrev, at lensmanden og biskoppen skulle ordne sagen, thi 
kapellanen skulle have sit offer, hvad enten det blev lagt på alteret 
eller i skriftestolen«,

Forholdet mellem sognepræsten og kapellanen blev dog næppe bed- 

ret, og ved nytårstide 1653 rejste Laurids Fog sin vej. Det blev signa

let til, at striden inden for borgerskabet i Viborg, igen blussede op.
Allerede i december måned 1652 havde man fået at vide, at Lau- 



rids Fog ville forlade byen, og hurtigt - for ikke at blive overlistet 

af folk med en anden mening - satte mag. Jens sig i bevægelse for 

at finde en afløser«, Det gjaldt om at finde en billig hjælper, thi han 

skulle jo selv udrede lønnen, og han var en mand, der så meget på 

det syndige mammon, han havde på det tidspunkt hustru og 3- 4 børn 

at forsørge, og mente han om sig selv nok kunne bruge udtrykket 
”jeg fattige mand".

Der var tre, der gerne ville have pladsen - mag. Jensen vidste i 

alt fald ikke bedre - og blandt dem valgte han Mads Pedersen, der vi

des kun lidt om denne, han var født i Hobro, var i 1639 blevet student 
fra Odense skole, og havde hidtil ikke opnået at få kald«,

Henimod jul sluttede mag. Jens, hans gamle fader der endnu sad i 

byens borgmesterstol og Mads Pedersen sig sammen for snarest at 

få ende på sagen«, I fællesskab udarbejdede de en erklæring fra sog

nets beboere, at de ønskede at få Mads Pedersen til kapellan, og på 

denne ville de nu samle underskrifter, ialtfald så mange, at det kunne 

se ud som om det var sognets flertal, der havde fremsat ønsket«, Lau

rids Nielsen Trane, der var nær knyttet til mag. Jens’s hus, skulle 

gå rundt med listen, og for ikke at bringe familien Ostenfeld i vanske

ligheder, blev det Mads Pedersen der henvendte sig til ham og bad 

ham tage sig af sagen.

Imidlertid var hverken borgmesteren eller hans søn ledige«, En dag 

var et af børnene hos mag«, Jens kommet til skade, og han havde der

for sendt bud til Peter Bader, om han ville komme og forbinde barnet«. 
Da det var overstået, tog mag«, Jens ham med ind i sit kammer og 

talte med ham om den nye kapellan, han satte derefter sit navn under 

erklæringen» På«, tilsvarende måde gik det, når andre af sognets be
boere mere eller mindre tilfældigt havde ærinde ærinde hos borgme

steren eller hos mag. Jens«,
Samtidig gik så både Laurids Trane og Mads Pedersen rundt og sam

lede underskrifter» Brevet var dateret den 28» december, men det 
forhindrede ikke, at Laurids Trane nytårsaftens dag standsede en 

mand på gaden og fik ham til at skrive under. Erklæringen fik på den 

måde ialt 46 underskrifter»
Ved aftensangtjenesten nytårsdag 1653 holdt Laurids Fog sin afskeds

prædiken, og på Hellig tre Kongers dag gav provsten møde i Sortebrød- 



re kirke, hvor han i sin bøn udtalte ønsket, at menigheden måtte få 

50 en god og skikkelig person til kapellan«,

Den følgende dag, prædikede Mads Pedersen, da tjenesten var forbi, 

gik mag* Jens fra alteret ned på kirkegulvet, og uden at tage hensyn 

til provstens nærværelse holdt han en tale til menigheden«. Han berøm

mede Mads Pedersen og meddelte, at en del af sognemændene allere

de havde samtykket i valget af ham«, Som svar herpå gik en del råd- 

mænd frem på kirkegulvet og begærede på flere sognemænds vegne, 

at endnu en eller to måtte prædike«

Mag« Jens, for hvem det vist var en overraskelse, havde svært ved 

at beherske sig«, Han kom med forskellige bemærkninger, og til råd

mand Niels Nepgaardt sagde han; ”Gå I kun hjem og to eder”: - Over

sat til nutids dansk vistnok det samme som: ”Gå hjem og pas jeres 

egne sager”«
Imidlertid kom den gamle borgmester sønnen til hjælp« Han sagde, 

at det kunne ikke gøres fornødent, og der var ingen grund til at ud

sætte valget« Hans svigersøn sagde dertil, at det var man dog vist 
nødt til at bevilge, men borgmesteren fortsatte, at han ville kalde 

Mads Pedersen og ingen anden til« kapellan« Hans søn Niels Osten

feld råbte så til menigheden, at de, der ville stemme på Mads Pe

dersen skulle give dette til kende, og straks råbte en hel hob af sog

nemændene ja, ja, og andre rakte deres huer og vanter og kæppe i 

vejret« Niels Nepgaardt svarede hertil, at han mente, det var raadet, 

der havde myndighed til at vælge en ny kapellan, og han ville spørge 

hvem der ellers var der ville samtykke i valget« Dette i forbindelse 

med den omstændighed, at det var Niels Nepgaardt der førte ordet, 

medens det ellers var Søren Bøeg der var fører for oppositionen 

imod familien Ostenfeld, gav Niels Ostenfeld anledning til at bemær- 

ke:”Er nu Judas og Pilatus forligte”? Dette hentydede til en nylig 

bilagt strid mellem Niels Nepgaardt og Claus Sidenborg imod Søren 

Bøeg.
Mag. Jens tog igen ordet - han syntes det kunne være nok med de 

tre personer, de alt havde hørt prædike, især da adskillige af sog
nemændene alt havde udtalt, at de ville være tilfredse med Mads 
Pedersen, og for nærmere at underbygge den sidste bemærkning, 
tog han erklæringen frem og gav sig til at læse den op, men han



var ikke kommet ret langt, før både faderen, broderen og svogeren, 

51 ængstelige for hvad deraf kunne følge, afbrød ham og råbte: ”Det gø

res ikke fornødent det at udlæse”«, Så foldede mag. Jens atter papiret 
sammen og stak det i lommen.

Niels Nepgaardt forlangte at få nærmere oplysning om denne erklæ

ring og om fra hvilken dag den skrev sig«, Niels Ostenfeld svarede, at 

den var dateret den foregående dag (det var ikke sandt), og Jens Osten

feld sagde, at det kunne være lige meget, brevet var så vel sammen
syet, at det ikke ville løbe op i sømmene«,

Derefter fik Mads Pedersen kaldsbrev som kapellan, underskrevet 

af borgmester Peder Ostenfeld, rådmand Jens Ibsen, ridefoged på 

Hald Hans Johansen, og købmændene Mourids Christensen Graae, 

Erich Nielsen Hollænder, Niels Ostenfeld og Niels Kjølsen, alle bor

gere i Viborg. Om Hans Johansen blev det hævdet, at selv om han 
havde borgerbrev, var han dog ikke skatteydende borger, og han hav

de derfor intet med sagen at gøre.

Den samme dag skrev Jacob Jensen og Niels Basse på flere sogne- 

mænds vegne til mag. Jens og bad om tilladelse til at Kield Andersen 

Schive prædikede søndag den 16. januar til Højmesse. Dette kom Jens 

Ostenfeld meget ubelejligt, og selvom han svarede delvis imødekom
mende og sluttede brevet med ”mit forsæt har aldrig været noget at 

hindre, som kunne tjene til Guds Navns æres forfremmelse og hans 

menigheds salige opbyggelse, som de mig synes at ville tillægge”, 

så prøvede han dog at lægge sagen hindringer i vejen. Han skrev til 

Kield Schive, at han kunne prædike om fredagen eller til aftensang, 

men da denne svarede, at derom havde han ikke bedt, blev han nødt 

til at indrømme ham adgang til prædikestolen til søndagens højmesse

tjeneste.
Imidlertid trådte sognemændene sammen, og den 15. januar valgte 

de i provstens nærværelse, borgmester Peder Ostenfeld, rådmænde- 
ne Niels Nepgaardt, Claus Sidenborg og Jens Ibsen samt skatteborger

ne Niels Roersen, Søren Bøg og Andreas Schult Skomager til at væl

ge og kalde en kapellan.
Søndag den 16. januar prædikede Kield Schive, og torsdag den 3. 

februar skrev Niels Nepgaardt m. fl. til borgmester Peder Ostenfeld 

og rådmand Jens Ibsen, om de ville give møde i kirken ved gudstjene



sten den følgende dag for at vælge og kalde en kapellan. De svarede 
begge afvisende, og den 4. februar blev Kield Schive kaldt til kapel

lan. Mag. Jens blev rasende, og da højmessetjenesten den 6. febru

ar var endt, bad Kield Bøeg og Knud Lauritsen Remmer på de andres 

vegne, om at den nye kapellan måtte prædike til aftensang samme 

dag og fremdeles passe denne og fredagstjenesten. Men mag. Jens 

svarede at derom skulle de aldeles ikke bekymre sig, han skulle nok 

selv passe aftengudstjenesten og "forsørge sin prædikestol", og han 

ville ikke give Kield Schive noget løfte med hensyn til prædiketjenesten.

Nu var der to kapellaner, og da ingen af dem der havde været 

med til at udstede kaldsbrevene, ville indrømme, at de havde været 

uberettiget til denne handling, måtte sagen indankes for retten. Det 

begyndte med indstævning for Viborg landsting og for lensmanden og 

biskoppen, og det endte i sommeren 1655 for herredagen.

Retssagerne kom ikke familien Ostenfeld tilpas, og både borg

mestreren og hans søn samt deres prokurator Hans Kali gjorde deres 

bedste for at lægge dommerne hindringer i vejen. Hver gang den mind

ste lejlighed bød sig søgte de ved at besvære sig over formelle ubety

deligheder at trække sagen i langdrag, men det hjalp dem ikke. Når 

der fremstod vidner, hvis udsagn var lidt svævende, eller hvis be

mærkninger blot på et enkelt punkt afveg fra andres forklaringer, 
stemplede de dem straks som usandheder. Som eksempel herpå kan 

nævnes, at da skomager Andreas Schult forklarede, hvad der var 

sket i kirken fredag den 7. januar - en beretning landsdommerne i 

et og alt havde godkendt som rigtig - og han heri nævnede, at "en 

del af sognets beboere" havde givet deres mening til kende ved at 
række deres huer, vanter og kæppe i vejret, så ville Hans Kali hæv

de, at en sådan fremstilling var værdiløs, fordi der ikke blev nævnt 
navne. I sagen var - det kunne ikke undgås i en by som Viborg - en 
del af de indstævnte knyttet sammen ved slægtskabsbånd. Derved 

fremkom pastor Hans Kall’s vidnesbyrd der var vildige, og til hvilke 
man intet hensyn kunne tage. I sagen optrådte brødrene Kield Nielsen 

BØg og Christen Nielsen Bøg skomager, de var brodersønner af Søren 
Bøeg, og deres vidnesbyrd var derfor uden værdi. Christen Vinkel 

var tunghør, og man kunne derfor ikke rette sig efter de udtalelser 

- hvorledes skulle han kunne give en fremstilling af det skete, når



han havde svært ved at opfatte andres tale? Andreas Schult evnede ikke 

at læse eller skrive, men ikke destomindre nævnede han i retten datoer 

efter almanakken«, ”Enhver retsindig, som kan læse og skrive, ved jo 

vel, at den som ikke kan læse eller skrive, ikke kan udlede dagen i 

almanakken”, sagde prokuratoren* Mag«, Jens hævdede, at det var 

uhyre vanskeligt at finde ud af hvem Knud Sadelmager var, når han og

så kaldtes Knud Remmer, medens han i virkeligheden hed Knud Lau

ritzen* Det lyder nu underligt, at han, der selv var født i byen, og som 

havde været præst i 12 år, ville komme med den slags bemærkninger, 

i hvert fald var eksemplet uheldigt valgt, thi sadelmager Knud Laurit

zen Remmer var trods sine forskellige navne meget godt kendt i Vi

borg, hvor han hørte til de førende indenfor håndværkerstanden. Han 

boede i Set. Mathiasgade i en del af den ejendom der nu hedder Preis

lers hotel. Til slut sagde Hans Kali, at en mængde af vidnesbyrdene 

var fremskaffet af had og avind, og han gav netop i disse ord en god 

karakteristik af borgerskabets forhold til familien Ostenfeld - måske 

især den gamle borgmester.
Den 2o marts 1653 dømte Nørrejyllands lands at fremgangsmå

den med hensyn til det den 15. januar foretagne valg af 7 kaldsmænd 

var korrekt, og at kaldelsen af Kield Schive derfor var i orden. Mads 

Pedersen forsvandt dermed ud af Viborgs historie.

Nu greb Kongen ind. Han havde fået nys om den forargelse og 
uskikkelighed, der havde fundet sted indenfor Sortebrødre sogn, og 

den 25. juni 1663 gik der bud og brev til lensmanden og biskoppens 
Kongen var utilfreds med både borgmester Peder Ostenfeld og mag. 

Jens Ostenfeld, hvis pligt det var at overholde ordinansen og forord

ningerne. Præsten burde måske have sit kald forbrudt, og det var 

tvivlsomt om Peder Ostenfeld ”efter slig beskaffenhed borgmesters 
bestilling herefter bør at betjene”. Samtidig bestemte kongelig Maje

stæt, at der i fremtiden ligesom i ældre tider skulle være to sogne
præster ved Sortebrødre kirke, at Kield Schive skulle være den ene og 
”efterdi præsterne tilforn med deres ufornøjelighed har været årsag 

til forrige forandring, da ville Vi naadigst, at ingen samme kald må 

tilstedes, som ikke med dens tillæg og sædvanlige indkomst ville væ

re fornøjet”.
Endnu i midten af august var Kield Schive ikke blevet ordineret 



som sognepræst, og Kongen skrev derfor den 17. august til biskoppen 

at denne handling skulle foretages "strax og uden videre forhaling".

Majestæten havde tidligere udtalt, at spørgsmålet om indtægter

nes deling mellem de to præster skulle afgøres senere, når Herre

dagen havde haft sagen til behandling, men da dette trak ud, fik bi
skoppen den 8. juli 1654 kongeligt brev, at såsom mag. Jens i det 
forløbne år havde haft hele indtægten af kaldet, skulle Kield Scbive 

det tilkommende års indkomst alene oppebære.

Den 31. juli 1655 dømte Herredagen i sagen. Nogle gange havde 

landstinget haft med den at gøre, og landstings dommerne havde måt

tet høre på, at borgmesteren havde gjort sig stor umage for at kom

me uden om sagens kerne. Han havde trods de mange vidner, villet 

påstå, at han intet havde haft at gøre med erklæringen af 28. decem

ber 1652, ja han ville endog hævde, at det hele var opdigtet af Niels 

Nepgaardt m. fl. og at erklæringen slet ikke havde eksisteret. Da 

han endelig mødtes til at fremlægge brevet, viste det sig at han hav

de makuleret datoen.

Herredagens dom lød således:
"Peder Ostenfeld befindes ulovligen og ikke som en ret øvrigheds

mand sig at have forholdet, baade med det begjæringsbrev at lade un

derskrive, med en ulovlig benægtelse at gøre, med et brev med ma

kuleret dato at lade fremlægge, med tilbørlige beskyldninger mod 

Niels Nepgaardt, Claus Sidenborg og Søren Bøeg, da han ikke er- 

agtes herefter borgmester bestilling at burde betjene, og hvis (ord) 

han Niels Nepgaardt, Claus Sidenborg og Søren Bøeg ubillig har til
lagt, derfor bør de efter Landsdommernes Dom fri og hermed er

klæret være, og hermed disse sager med Peder Ostenfeld optaget. 

Niels Ostenfeld, Erich Nielsen, Niels Knudsen (det må være en skri
vefejl, der skulle stå Kjølsen) og Hans Johansen, som først har med

været begjæringsbrevet at underskrive og siden fuldmagt at udgive, 
bør til børnehuset i Viborg 100 Rdl. at udgive, og lensmanden efter 

hvers formue at forordne, hvor meget der al hver bør give".
Umiddelbart efter Herredagens dom tilgik der lensmanden 2 kon

gelige breve: Den 4. august 1655, Lensmanden må indtil videre ikke 
forordne borgmestre og rådmænd i Viborg, og den 3. september 

1655, Lensmanden skal snarest tilforordne Søren Bøeg, borger og
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indvåner i Viborg, først at være rådpiand og strax derefter at være 

borgmester i Viborg.

Søren Bøeg fik den plads, der var blevet ledig ved at Peter Bierring 

den 28. maj 1653 efter ansøgning havde kvitteret sin bestilling. Be

stemmelsen ramte derfor ikke direkte den gamle Peder Ostenfeld, men 

den var dog et hårdt slag for ham, han følte sig tilsidesat, og han bad 

Kongen om at få sin afsked. Han skrev, at den dom Herredagen havde 

fældet, at hans modstandere vrangeligen var blevet udtydet ham, hans 

børn og hans slægt til vanære, og at han på grund af sin høje alderdom 

og sin skrøbelighed ikke mere evnede at betjene sin borgmesterstilling. 

Den 16. marts bevilligede Kongen ham hans afsked.
3 år senere døde Peder Ostenfeld, og den 12. juni 1659 stedtes han 

til hvile i Sortebrødrenes gamle Klosterkirke.
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nævnes omkring 1600, som en fornem borger udi bemeldte Viborg. 

Han var gift med

Mette Jensdatter 543
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SLÆGTEN L U N D O R FE, 

Efterkommere efter 

FREDERIK LUNDORFF 

og

JENSINE CLAUDINE NIELSEN.

Fire generationer;

Frederik Lundorff.
Jens Lundorff - II.
Frederik Lundorff - II. A.

Martin Nielsen Lundorff - II. A. 1.



58 Frederik Lundorff

født d. 4. september 1842 i Horsens,

død d. 11. marts 1936 på Rødkjærsbro plejehjem.

Jensine Claudine Nielsen

født 1844 i Thorup, Vester Velling sogn, 

død d. 28. februar 1907.

Frederik Lundorff og Jensine Claudine Nielsen's børn:

1. Niels Christian Lundorff

II. Jens Lundorff

III. Martin Lundorff

IV. Ane Margrethe Lundorff 

V. Anton Emil Lundqrff 

VI. Petrine Christine Lundorff

VII. Johan Peter Lundorff

VIII. Hans Christian Lundorff

IX. Elisabeth Marie Lundorff

X. Frederik Lundorff

XI. Rasmus Lundorff

XII. Kristen Jørgen Magnus Lundorff

XIII. Anders Kristian Lundorff

XIV. Marius Lundorff

XV. Kristian Lundorff

XVI. Nicoline Birgitte Lundorff
XVII. Død som lille

XVIII. Død som lille.
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I. Niels Christian Lundorff

er født d. 13. juli 1865 i Vejrum sogn, som søn af murermester

Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen.

Han blev døbt d. 15. okto

ber 1865 i Vinkel kirke, 

faddere var: Husmand Jens 

Rasmussen i Rind, gård

mand Christen Middelhedes 

søn Christen, moderens 

bror Peter og gårdmand 

Niels Mernch’s datter Ane 

Marie, alle i Vinkel. Frem

stillet af moderens søster

Ane Kirstine Langvad.

Niels Christian Lundorff blev konfirmeret d. 5. oktober 1879 i

Sjørslev kirke.

Niels Christian Lundorff var skræddermester i Lemming, og foru

den skræddervirksomheden drev Niels Christian Lundorff og hustru 
et konditori.

Han døde d. 26. oktober 1933 samme sted.
Niels Christian Lundorff blev d. 2. august 1902 gift i Lemming med

Mette Kirstine Johansen

der er født d. 19. september 1868 i Rye, som datter af husmand 

Johan Wenzel Sørensen og hustru Ane Kirstine Pedersdatter,Rye By.

Mette Kirstine Johansen blev døbt i Rye kirke 6 a 8 uger senere, og 

konfirmeret 5. søndag efter påske, d. 29. april 1883.

. Mette Kirstine Johansen døde d. 26. november 1933 i Lemming.

I ægteskabet var der børnene:

A. Jacob Nielsen Lundorff

B. Antoinette Margrethe Lundorff

C. Sens Frederik Lundorff

D. Ingeborg Kirstine Lundorff
E. Niels Marius Lundorff.
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Jacob Nielsen Lundorff 

er født d. 6O oktober 1902 i Lemming, Lemming sogn, som søn af 

skræddermester Niels Chr. Lundorff og hustru Mette Kirstine Johan

sen.
Jacob Nielsen Lun

dorff har gået i skole i 

Lemming« Efter endt sko

legang tjente han forskel

lige steder på egnen, 

I 8 år passede han, 

på grund af faderens syg

dom, dennes ejendom, 

hvorefter han oprettede

selvstændig lillebilforretningo I 1933 købte han en landejendom ved 

Bjerringbro, som han drev i en kort periode, hvorefter han igen 

drev lillebilforretningo Fra 1935 til 1937 havde han et hønseri i Lem- 

ming, hvorefter han blev mælkeforhandler for Ebstrup mejeri.

Jacob Nielsen. Lundorff er medlem af bestyrelsen for Lemming 

sparekasse og formand for Lemming vandværk.

1948 den 19. maj blev han i Aadum gift med 

Signe Marie Nørgaard Johansen 

der er født d. 2. december 1924 i Sejling som datter af gårdejer 

Johannes Peter Johansen og hustru Marie Christiansen Nørgaard, 

Sejling.
Signe Marie Nørgaard Johansen har gået i skole i Sejling, havde 

derefter indtil sit giftermål forskellige pladser som husassistent på 
Silkeborgegnen.Er medlem af skolekommissionen og menighedsrådet.

Adr. Lemming.
Jacob Nielsen Lundorff og Signe Marie Nørgaard Johansen har 

sønnen:
I. A. 1. Niels Erik Nørgaard Lundorff, født d. 14. oktober 1948 i Lemming.

LB.

Antoinette Margrethe Lundorff
er født do 7O april 1904 i Lemming, som datter af skræddermester
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Niels Chr, Lundorff og hustru Mette Kirstine Johansen. Hun døde d, 

3, november 1934 i Lemming og blev begravet d. 9, november.

Antoinette Margrethe Lundorff har gået 

i skole i Lemming, hun arbejdede heref

ter som servitrice hos forældrene og se
nere på et pensionat i København,

Den 30. juni 1925 blev hun i Lemming 
gift med 

Christian Møller 

der er født d, 6, marts 1899 i Lemming, 

som søn af husmand Gastor Henriksen 

Møller og hustru Ane Laursen, Nisset.

Christian Møller har gået i skole i 

Nisset og Sejling. Han var ved landbru

get indtil sit 19, år, hvorefter han kom 

i slagterlære i Lemming. I 1920 blev 

han indkaldt til infanteriet i København, 

og var efter endt militærtjeneste slagtersvend, 

slagterforretning som han drev til 1934, derefter virkede han som 

kørerlærer i Lemming indtil 1940, hvorefter han startede 4 tørvefa- 

briker i Lemming og i 1947 købte han en ejendom i Lemming på 32 
tdr. land. Fabrikerne og ejendommen drev han indtil han i 1953 at

ter begyndte som kørerlærer.
Christian Møller er medlem af kørerlærerforeningen.

Adr. Skolegade 30, Silkeborg, 
Antoinette Margrethe Lundorff og Christian Møller har børnene: 

1. Frode Møller 
2, Holger Møller 

3, Svend Aage Møller 

4, Elmer Møller 

5, Vagn Møller 
6, Tage Møller 

7, Niels Christian Lundorff Møller 

8. Verner Møller 
9, Elly Lundorff Møller 

10, Antoinette Lundorff Møller

I 1927 købte han en



I. B. 1. Frode Møller

62 er født d. 7. oktober 1924 i Silkeborg, som søn af kørerlærer Chri

stian Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.

Frode Møller har fra konfirmationen til sit attende år være t 

ved landbruget, hvorefter han var chauffør ved en vognmand i nogle 

år, derefter rutebilchauffør i 7 år og nu fastansat som chauffør for 

B. P. depotet i Holstebro.

Frode Møller blev d. 6. juni 1954 gift i Fousing med 

Esther Margrethe Ernst 

der er født d. 27. december 1930 i Fousing, som datter af fhv. me

jeribestyrer Chr. L. N. Ernst og hustru Else Kirstine Jacobsen, 

Vinderup.

Esther Margrethe Ernst har gået i skole i Fousing, efter endt 

skolegang var hun en tid hjemme hos forældrene, hvorefter hun hav

de plads som husassistent til sit 19. år, havde i den tid et ophold 

på Nørre Nissum efterskole.
Esther Margrethe Ernst blev i 1950 optaget på T. H. Langs se

minarium i Silkeborg, hvorfra hun demitterede i 1953. Hun har siden 

virket som lærerinde.
Adr. Rendsborggade 16, Holstebro.
I ægteskabet er børnene:

I. B. 1. a. Annette Lundorff Møller, født d. 6. januar 1955 i Sengeløse.

I. B. 1. b. Birgitte Lundorff Møller, født d. 30. juni 1958 i Holstebro.

I. B. 1. c. Elsebeth Lundorff Møller, født d. 7. oktober 1959 i Herrup.

I. B. 1. d. Merete Lundorff Møller, født d. 28. april 1961 i Holstebro.

I. B. 2. Holger Møller 
er født d. 30. december 1925 i Lemming, som søn af kørerlærer 

Christian Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff. 

Holger Møller er skytte på Klosterlund pr. Engesvang.

Han er gidt med 

Anny Mogensen. 

Adr. Klosterlund pr. Engesvang.



LB. 3. Svend Aage Møller

63 er født d. 4. juni 1927 i Lemming, som søn af kørerlærer Christian

Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.
Svend Aage Møller er slagter i Lemming.

Han er gift med 

Erna Nielsen. 

Adr. Lemming.

I. B.4. Elmer Møller
er født d. 31. maj 1928 i Lemming, som søn af kørerlærer Christi

an Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.

Elmer Møller er arbejdsmand.

Han er gift med

Else Broberg.

Adr. Skolegade 30, Silkeborg.

I. B. 5. Vagn Møller
er født d. 27. juli 1929 i Lemming, som søn af kørerlærer Christian 

Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.

Vagn Møller er træindustriarbejder.

Han er gift med 

Gudrun Nielsen. 
Adr. Lemming.

I. B. 6. Tage Møller
er født d. 27. juli 1929 i Lemming, som søn af kørerlærer Christi

an Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.
Tage Møller er chauffør.
Han er gift med
Karna Nedergaard Nielsen.

Adr. Borgergade 42, Silkeborg.

I. B. 7. Niels Kristian Lundorff Møller
er født d. 24. september 1930 i Lemming, som søn af kørerlærer 
Christian Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.



64 Niels Christian Lundorff Møller er slagter.
Han er gift med 

Ina Nielsen.

Adr. Borgergade 18, Silkeborg.

I. B. 8. Verner Möller

er født d. 13. september 1931 i Lemming, som søn af kørerlærer 

Christian Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.
Verner Møller er tekstilarbejder.

Adr. Lemming.

I. B. 9. Elly Lundorff Møller

er født d. 28. oktober 1932 i Lemming, som datter af kørerlærer 

Christian Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.

Hun er gift med 

Ove Tansgaard.

Ove Tansgaard er mekaniker.

Adr. Møllestien 50 B. , Aarhus.

I. B. 10. Antoinette Lundorff Møller
er født d. 30. oktober 1934 i Lemming, som datter af kørerlærer 

Christian Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.

Hun er gift 14. maj 1960 med 
Svend Aage Jensen.

Svend Aage Jensen er tekstilarbejder.

Adr. ”Birkely”, Sejs pr. Silkeborg.

Svend Aage Jensen er født i Herning d. 11. december 1914 som søn 
af skomager Sofus Jensen og hustru Kirstine Dorthea Bjerg.
Antoinette Lundorff Møller og Svend Aage Jensen har en søn:

I. B. 10. A. Kurt Lundorff Jensen, født d. 18. oktober 1960 i Sejs.
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Sens Frederik Lundorff

er født d. 23. marts 1908 i Lemming som søn af skræddermester 

Niels Chr. Lundorff og hustru Mette Kirstine Johansen. Sens Frede

rik Lundorff har gået i skole i Lemming. Han kom som 9årig ud at 

tjene forskellige steder på egnen. Efter sin konfirmation var han 1 
år på Indelukkegaard i Nis

set. I 1923 kom han i me

kanikerlære hos Fr. Dals- 

gaard i Kjellerup. Efter 
endt læretid blev han svend 

hos autoforhandler. Madsen, 

Nygade, Silkeborg, her var 

han i 9 år, hvorefter han 

oprettede selvstændig lille

bilforretning, som han 

drev til 1929. I 1931 køb

te han sin nuværende vognmandsforretning i Ebstrup.

Sens Frederik Lundorff er æresmedlem ed Silkeborg og: Omegns 

Vognmandsforening, for hvilken han var formand i en del år, og med

lem af menighedsrådet i Sejling-Sinding sogn i 2 perioder.

Sens Frederik. Lundorff blev gift i Lemming d. 14. maj 1931 med 

Marie Nielsen
der er født d. 7. maj 1908 i Nisset, Lemming sogn, som datter af 

købmand Andreas Nielsen og hustru Ane Sørensen, Nisset.

Marie Nielsen har gået i Nisset skole, efter endt skolegang blev 

hun ansat i sin broders købmandsforretning, derefter var hun en tid 

ansat i en chokoladeforretning i Silkeborg. Sommeren 1928 var. Marie 

Nielsen på Rye højskole. Broderen havde i mellemtiden bygget en 
filial af forretningen i Ebstrup, denne passedes af en anden bror. I 
disse to forretninger blev. Marie Nielsen efter endt højskoleophold 
ansat, hun var i Nisset om formiddagen og i Ebstrup om eftermiidda- 

gen. Ved sit giftermål blev hun bestyrer for filialen i Ebstrup, og 

virker stadig som sådan. Marie Nielsen var i en periode formand 

for den lokale husmoderforening.

Adr. Ebstrup pr. Skægkær.
I ægteskabet er der sønnen:



65
1. Henry Nielsen Lundorff.

1. C. 1. Henry Nielsen Lundorff

er født d. 3. marts 1935 i Ebstrup, Sejling sogn, som søn af vogn

mand Sens Frederik Lundorff og hustru Marie Nielsen.

Henry Nielsen Lundorff var på Egaa efterskole vinteren 1949- 50, 

hvorefter han 1. april 1950 kom i købmandslære i Silkeborg, blev 

udlært 195 5, Efter endt militærtjeneste var han i 2 år ansat som 

kommis i Aarhus og 2 år i Silkeborg. 1. april 1960 tiltrådte han sin 

nuværende stilling som salgschauffør for Coca- Cola.

Henry Nielsen Lundorff blev gift d. 17. oktober 195 9 i Nedenskov 

med

Johanne Schultz Sørensen

der er født d. 24. april 1937 i Them, som datter af gårdejer Aksel 

Sørensen og hustru Anna Kristine Kristiane Schultz, Nedenskov.

Johanne Schultz Sørensen har taget præliminæreksamen. Hun er 

uddannet kontorist.
Adr. Finsensgade 8, Silkeborg.

I. D. Ingeborg Kirstine Lundorff
er født d. 26. januar 1911 i Lemming, som datter af skrædermes- 

ter Niels Chr. Lundorff og hustru Mette Kirstine Johansen.

Ingeborg Kirstine Lundorff har gået i Lemming skole, var der
efter husassistent hos forældrene. De sidste 3 år inden sit gifter

mål var hun ude at tjene. 

Ved giftermålet overtog 

hun konditoriet efter 
forældrene.

Ingeborg Kirstine 

Lundorff er formand 
for Røde Kors i Lemming 

kredsen.

Ingeborg Kirstine 
Lundorff blev gift i Lem
ming kirke d. 18. juli 1933 med



Niels Nedergaard

66 der er født d. 2. december 1907 i Lemming, som søn af gårdejer Sø

ren Nedergaard og hustru Kirsten, Lemming.

Niels Nedergaard har gået i skole i Nisset, kom derefter ud at 

tjene forskellige steder dels på Lemmingegnen og dels på Fyn* Ved 
sit giftermål oprettede han selvstændig vognmandsforretning, som 

han drev i 6 år. Under besættelsen arbejdede han i tørvemosen, efter 

besættelsen købte han lillebil for retning og drev denne indtil 1959. Har 

derefter virket som chauffør forskellige steder på Silkeborgegnen.

. Niels Nedergaard har været formand for. Lemming forsamlingshus 
og bestyrelsesmedlem i Sygekassen.

Adr. s Lemming konditori.

I ægteskabet er børnenes

1. Verner Lundorff Nedergaard

2. Elva Lundorff Ned ergaard.

I. D. 1. Verner Lundorff Nedergaard 

er født d. 5. marts 1930 i Gelsted, som søn af chauffør Niels Neder

gaard og hustru Ingeborg. Kirstine Lundorff.

Verner Lundorff Nedergaard har gået i skole i Lemming, og kom 

senere på. Kornmod i Silkeborg, hvorfra han tog realeksamen. I no

vember 1947 blev han antaget som elev ved postvæsenet. Fra 1949 

til 1951 var han ansat på Herning posthus. I 1951 bestod han post-og 

telegrafvæsenets fagprøve 1. del. Den 1. maj 1951 blev han indkaldt 

til telegraf tropperne i Høvelte, og blev hjemsendt i 1953 som løjtnant 
af reserven. Verner. Lundorf f Nedergaard blev derefter ansat på 
hoftelegrafkontoret på Amalienborg, og virkede her til August 1956, 

hvorefter han blev ansat ved General. Motors som forsynings as sistent 
og virkede som sådan til 1961, da han fik sin nuværende stilling som 
ekspeditions chef hos Englebert Gummi.

Verner. Lundorff Nedergaard blev d. 5. oktober 1957 gift i Kø
benhavn med 

Ulla Holmboe Rasmussen 

der er født d. 13. september 1937 i København, som datter af re

præsentant Ernst Ar ril d. Holmboe og hustru Lilly. Margrethe Jørgen

sen, Vanløse.



Ulla. Holmboe Rasmussen har. gået i Kirkebjerg skole, derefter 

67 4 år på. Rysensteen Gymnasium og 1 år på Sortedam Gymnasium, hun

blev derefter ansat som kontorist ved. Post og Telegrafvæsenet fra 1954 

til 1956. Hun har derefter virket som kontorist forskellige steder i 
København indtil 1. januar 1958.

Adr. Nordre Fasanvej 12, København F.
I ægteskabet er der sønnen:

I. D. 1 a. Henrik Nedergaard, født d. 6. april 1958 i. København.

I. D. 2. Elva Lundorff Nedergaard 

er født d. 16. april 1936 i Lemming, som datter af chauffør Niels 

Nedergaard og hustru Ingeborg. Kirstine. Lundorff.
Elva Lundorff Nedergaard har gået i skole i Lemming. Kom der

efter ud at tjene som husassistent forskellige steder bl. a. hos sin 

onkel købmand Lundorff i Ebstrup. I 1951 blev hun klinikelev hos en 

tandlæge i Silkeborg. Er nu ansat som klinikassistent hos en skole

tandlæge i Silkeborg.

Elva Lundorff Nedergaard har været medlem af underholdnings - 

truppen "Gøglervognen” fra Lemming, og optrådte med denne rundt 

om i. Mid tjylland.

Elva Lundorff Nedergaard blev gift d. 28. december 1960 i Lem

ming med 

Ole Kristian Jensen 

der er født d. 25. marts 1933, som søn af købmand Alfred Jensen og 

hustru Ellen Nielsen. Ole Kristian Jensen er mejerist.

Adr. Nørrevænget 68, Silkeborg. 
I ægteskabet er der barnet

I. D. 2. a. Asger. Lundorff Jensen, født d. 12. september 1961 i Silkeborg.
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Niels Marius Lundorff

er født d. 28. 9. 1913 i Lemming, som 

søn af skrædermester Niels Chr.. Lun

dorff og hustru. Mette Kirstine Johansen. 

Han døde i Vejle d. 10. maj 1937.

Niels. Marius Lundorff var tjener, han 

blev den 14. maj 1935 i Fredericia gift 

med

Magda Nielsen

der er født den 10. marts 1910.

II. Jens Lundorff
er født d. 29. oktober 1866 i Vinkel, som søn af murermester Fre

derik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen. .Han blev døbt d. 

19. maj 1867 i kirken, faddere var: Snedker Christen Andersen, 
snedkerlærling Niels Christensen, ungkarl Peder Langvad og smed



Hans Mørke's hustru, alle der af sognet.
69 Jens Lundorff døde i 1936 i Langaa.

Jens Lundorff og hustru bosatte sig efter giftermålet i Houlbjerg, 

hvor Jens Lundorff nedsatte sig som murermester, efter 10 års for

løb flyttede de til Langaa, hvor Jens Lundorff virkede til sin død.

Den 14. april 1897 blev han viet i Simested kirke til 
Ane Nielsen Bak 

forlovere ved brylluppet var; Niels Nielsen Bak, husmand i Guldager, 

og husmand Erik. Larsen, sammesteds.

Ane Nielsen Bak er født d. 15. juni 1872 i Guldager, som datter 

af husmand Niels Nielsen Bak og hustru Ane Marie Pedersen, Guld

ager. . Hun blev døbt den 30. juni 1872 i kirken. Faddere var; Pigerne 

Inger Marie Poulsdatter i Thostrup og Johanne Marie Poulsdatter i 

Nyrup, husmand Poul Jacobsen fra Nyrup, gårdmand Jens Jensen og 

husmand Lars Eriksen, begge fra Guldager.

I ægteskabet er sønnen:

II. A. Frederik. Lundorff.

II. A. Frederik Lundorff

er født d. 21. juli 1897 i Simested sogn, som søn af murermester

Jens. Lundorff og hustru Ane Nielsen Bak.

Han blev døbt d. 29. august 1897 i kirken. Faddere var:. Husmand 

Frederik Lundorff’s hustru af Vejrum, husmand Carl Pedersen af 

Hverrestrup, husmand Erik Larsen af Guldager og husmand Frederik

Lundorff af Vejrum.

Frederik Lundorff og hu

stru bosatte sig i Laurbjerg 
1919, men flyttede året efter 

til Langaa, hvor Frederik 

Lundorff blev ansat ved post

væsenet. Efter nogle års af
løsning ved jernbanepostkon
torerne i Fredericia og Kø
benhavn, blev han ansat på

ruten Langaa-Struer, hvorfra han blev pensioneret 1958. 



Han blev d. 7. december 1919 i Sto Martins kirke i Randers viet

70 til

Karen Helene Nielsen

der er født d. 16. juni 1896 i Aarslev by og sogn, Hasle Herred, som 

datter af boelsmand i Lindkjær, Martin Nielsen og hustru Marie Nielsen.

Hun blev døbt den 26. juli 1896 i kirken. Faddere var: Smed Anton 

Michelsen Medelbo og hustru Jensine Hansen samt landpost Jens Niel
sen Vestergaard, alle fra Brabrand.

Adr. Søvej 10, Langaa.

I ægteskabet er sønnen:

1. Martin Nielsen Lundorff.

II. A. 1.
Martin Nielsen Lundorff

er født d. 15. januar 1920 i Laurbjerg sogn, som søn af pakmester 

Frederik Lundorff og hustru Karen. Helene Nielsen, han blev hjemme- 

døbt d. 20. januar 1920 og fremstillet i kirken d„ 14. marts.

Martin Nielsen Lundorff er dyrlæge.

Han blev gift d. 29. juni 1947 i Løgstør kirke med

Else Mulvad Mikkelsen

der er født d. 10. maj 1917 i Hesselholt, St. Arden sogn, som dat
ter af dyrlæge Anders Mikkelsen og hustru Anne Margrethe Jeppesen, 

hun blev døbt d. 28. maj 1917.
Adr. Rødkjærsbro.

I ægteskabet er børnene:
II. A. 1 a. Jens Lundorff, født d. 27. juni 1948 i Aars.

II. A. Ib. Per Lundorff, født d. 18. november 1949 i Aars.

II. A. 1 c. Ole Lundorff, født d. 5. august 195 3 i Aars.

II. A. Id. Anne Grethe Mulvad Lundorff, født d. 2. november 1957 i Rødkjærs
bro.

III. Martin Lundorff
er født d. 14. januar 1868 i Stokbrohuset, Vejrum, som søn af murer

mester Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen, og han 
blev døbt den 1. april 1868 i Vejrum kirke, faddere var: Jomfru Johan

ne Jespersen af. Bromølle, gårdmand R. Christensens hustru Marie 

Cathrine Pedersdatter af Vejrumholt, gårdmændene Peter Kjeldsen og
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Frederik Eriksen samt murer Lundorff af Vejrum sogn.

Martin Lundorff var gårdejer i Vester Velling.

Han blev gift d. 26. april 1892 i Vester Velling kirke med 

Magdalene Rasmussen 

forlovere var: Niels Hansen gårdejer i Terp og Laurs Christensen 

forpagter i Vester Velling.

Magdalene Rasmussen er født d. 28. december 1867 i Vester 

Velling, som datter af husmand Christen Rasmussen og hustru Anna 

Agnete Larsd atter af Vester Velling, hun blev døbt d. 10. april 1868 

i Vester Velling kirke, faddere var: Tjenestepige. Mette Kirstine Si

monsdatter, gårdmand Peder Storgaard, husmand Jens Rasmussen 

og litograf Harald Berg, alle af Vester Velling.

Martin Lundorff og. Magdalene Rasmussen havde børnene: 
A. Niels Chr. Lundorff 

B. Kirstine Marie Lundorff 

C. Johan Peter Lundorff 

D. Agnete Kristine Lundorff 

E. Alfred Sigurd Lundorff 

F. Jens Carl Lundorff 

G. Aage Viggo Lundorff 
H. Magda Matilda Lundorff 
J. Olga Lundorff 

K. Kresten Lundorff.

III. A. Niels Chr, Lundorff
er født den 26. april 1893 i Vester Velling, som søn af gdr. Martin

Lundorff og hustru Magdalene 
Niels Chr. Lundorff har 

gået i skole i Terp^ efter 

endt skolegang var han 

hjemme ved landbruget i 

ca. 7 år, hvorefter han 
i 1912 kom på. Hadsten fol

kehøjskole, herefter var han 
atter hjemme indtil 1914 

og kom så på Ladelund

Rasmussen.
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landbrugsskole, derefter var han kontrolassistent indtil han i 1916 

blev indkaldt til militæret, ved sin hjemsendelse d. 8* oktober 1917 

blev han atter kontrolassistent« Fra 1922 til 1929 havde han et hus

mandsbrug i Terp, og fra 1929 til 1932 var han på handelshøjskolen 

i København, hvorefter han fik stilling som landbrugslærer på Klang 

højskole« Fra 1934 til 1957 var han atter kontrolassistent« 

Adr« Jens Møllersgade 17, Randers«

III« B« Kirsten Marie Lundorff

er født d« 9/6 1894 i Vester Velling sogn, som datter af gårdejer

Martin Lundorff og hustru Magdalene Rasmussen«

Kirsten Marie Lundorff blev gift d« 23. september 1919 i Vester

Velling med

Søren Dengsø

der er født d. 2. januar 

1835 i Vinkel, som søn af 

Kresten Dengsø og hustru 

Maren Nielsen«

Søren Sengsø er pensionist.

Adr. Langgade 77. Randers.

I ægteskabet er børnene:
1. Magnus Lundorff Dengsø
2. Ejvind Dengsø

3« Kresten Lundorff Dengsø

4. Martine Lundorff Dengsø

5« Gunhild Lundorff Dengsø.

III. B.l. Magnus Lundorff Dengsø
er født d. 16. janiiar 1920 i Lille Asmild, som søn af Søren Dengsø 

og hustru Kirsten Marie Lundorff«

Magnus Lundorff Dengsø er gift med

Grete Erbak«
Adr. Fjrrrevangen 19, Virum.

III. B. 2. Ejvind Dengsø
er født d. 8. april 1921 i Lille .Asmild, som søn af Søren Dengsø og
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73 Ejvind Dengsø er død.

III. B. 3. Kresten Lundorff Dengsø

er født d. 22. september 1923 i O. Hornbæk, som søn af Søren Deng

sø og hustru Kirsten Marie Lundorff.

Kresten Lundorff Dengsø er gift med

Qda Pedersen

Adr. Øster Stationsvej 40, Skodsborg.

III. B. 4. Martine Lundorff Dengsø

er født d. 23. februar 1925 i O. Hornbæk, som datter af Søren Deng

sø og hustru Kirsten Marie Lundorff.

Martine Lundorff Dengsø er gift med

Erik Jensen

Erik Jensen er civilingeniør.
Bor i U. S. A.

III. B. 5. Gunhild Lundorff Dengsø

er født d. 31. oktober 1928 i Neder Hornbæk, som datter af Søren

Dengsø og hustru Kirsten Marie Lundorff.
Gunhild Lundorff Dengsø er gift med

Villy Sørensen 

der er kontorassistent.

Adr. Havrevangen 10, Aalborg.

III. C. Johan Peter Lundorff 
er født d. 25. november 

1895 i Vester Velling, som 
søn af gårdejer Martin Lun

dorff og hustru Magdalene 

Rasmussen.

Johan Peter Lundorff er 

gift og bor i Australien.
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III. D. Agnete Kristine Lundorff

er født: d, 15. december 1896 i Vester Velling, som datter af gdr. 

Martin Lundorff og hustru Magdalene Rasmussen.

Agnete Kristine Lundorff har gået i skole i Terp, hvorefter hun 

blev husholdnings elev på Højskolehotellet i Randers, efter sin moders 

død blev hun husbestyrerinde for faderen, var derefter ude som hus

assistent til sit giftermål.

Agnete Kirstine Lundorff blev d. 23. september 1919 gift i

Vester Velling med

Martin Mortensen 
der er født d. 16. februar 1895 i Lee, som søn af gårdejer Morten 
Nielsen Mortensen og hustru Kirsten Marie Christensen, Lee.

Martin Mortensen har gået i skole i Lee fra 1902 til 1909, var 
derefter beskæftiget hos faderen, hvorefter han var ude at tjene i 2 

år og var så atter hjemme hos faderen. Ved sit giftermål købte han 

en gård i Værum, denne ejede han i godt 3 år, hvorefter han købte 
en landejendom i Vellev, denne gård havde han indtil han d. 1. januar 

1935 overtog hustruens barndomshjem i Terp.
Martin Mortensen er formand i Terp lokale Foderstof- og gød

ning s fo rening, og han har i en årrække siddet i bestyrelsen for GI.
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Skanderborg Amts brandforsikring«, 

Adr« Terp pr. Ulstrup.

I ægteskabet er børnenes

1. Martin Hermod Lundorff Mortensen

2. Egon Martinus Lundorff Mortensen

3. Arne Lundorff Mortensen.

III. D. 1. Martin Hermod Lundorff Mortensen

er født d. 5. januar 1920 i VærumB som søn af gårdejer Martin Mor
tensen og hustru Agnete Kristine Lundorff.

Martin Hermod Lundorff Mortensen har gået i skole i Taastrup. Han 

var hjemme til sit 18. år, hvorefter han kom ud at tjene forskellige 

steder på Randers egnen. Ved sit giftermål flyttede han til Randers 

og fik arbejde ved fabriksvirksomhed, og har siden været på forskel

lige fabrikker i Randers.
Martin Hermod Lundorff Mortensen blev gift d. 29. august 1943 i 

Randers iped

Martha Hesselberg

der er født d. 31. juli 1920 i Helstrup, som datter af fhv. gårdejer 

Nis Adstrup Hesselberg og hustru Mette Martine Hansen, Helstrup.

Martha Hesselberg har gået i skole i Helstrup, tjente indtil sit gif

termål forskellige steder på Randers egnen.

Adr. Skanse allé 27, Vorup.

I ægteskabet er børnene:

III. D. 1. a. Kaj Hesselberg Mortensen, født d. 1. juli 1945 i Terp.
III. D. l.b. Martin Lundorff Mortensen, født, d. 20. november 1946 i Vorup.

III. D. 1. c. Frits Lundorff Mortensen, født d. 12. august 1949 i Vorup.

III. D. l.d. Steen Lundorff Mortensen, født d. 17. april 1952 i Vorup.

III. D. 2. Egon Martinus Lundorff Mortensen
er født d. 28. december 1921 i Værum, som søn af gårdejer Martin 

Mortensen og hustru Agnete Kristine Lundorff.

Egon Martinus Lundorff Mortensen er landbrugsmedhjælper. Han gik 

de første 6 år af sin skoletid i Tåstrup skole derefter 1 år i Tarp skole, 

hvorefter han i 1942 var ca. år i Vester Velling. Siden har han væ-
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ret på. Lindegården.

Egon Martinus Lundorff Mortensen blev gift d. 14. juli 1946 

i Lerbjerg med

Anna Margrethe Pedersen

der er født d. 14. september 1924 i Lerbjerg, som datter af boels

mand Niels Pedersen og hustru Katrine Pedersen, Lerbjerg.

Anna Margrethe Pedersen har gået i skole i Lerbjerg, kom 

herefter ud at tjene forskellige steder bl. a. på Lerbjerggaard, var 

indtil sit giftermål husbestyrerinde i LI. Thorup.

Adr. "Lindegaarden”, Terp pr. Ulstrup.
I ægteskabet er børnene;

III. D. 2. a. Jørgen Lundorff Mortensen, født d 18. august 1946 i Terp.
III.D. 2.b. . Henning Lundorff Mortensen, født d. 8. februar 1948 i Sdr. Vinge.

III. D. 2. c. Finn. Lundorff. Mortensen, født d. 11. marts 1957 i Sdr. Vinge.

III. D. 3. Arne Lundorff Mortensen

er født d. 15. januar 1929 i Vellev, som søn af gårdejer. Martin

Mortensen og hustru Agnete Kristine. Lundorff. 

Arne. Lundorff. Mortensen er flyverløjtnant.

Han er gift med

Inger

Adr. Trindel vej 54, Skagen.



III, E. Alfred Sigurd Lundorff
77 er født d. 17. oktober 1898 i Vester Velling, som søn af gårdejer 

Martin Lundorff og hustru Magdalene Ras

mussen.

Alfred Sigurd Lundorff var gårdejer i 

Terp pr. Ulstrup.

Han døde d. 5. april 1958 i Terp.

Alfred Sogurd Lundorff blev gift første 

gang i Glæsborg d. 13. december 1928 

med

Else Marie Møller

der er født d. 15. marts 1900 i Laen, 

Glæsborg sogn, som datter gårdejer 
Jacob Møller Nielsen og hustru Anne 

Katrine.
Else Marie Md Iler døde d. 21. marts 

1945 i Terp.

Alfred Sigurd Lundorff blev gift anden gang d. 23. maj 1948 i Ran
ders med

Sofie Amalie Rasmussen

der er født d. 17. juli 1899 i Sahl, som datter af bandagist Jens Møl

ler Rasmussen og hustru Kirstine Karoline Mathilde Nielsen, Sahl.

Sofie Amalie Rasmussen

har gået i skole i Sahl, tjen

te indtil maj 1918 som hus
assistent forskellige steder 

på egnen, hvorefter hun 

var 3 måneder på Hadsten 

højskole og derefter havde 

hun atter plads som hus
assistent indtil sit gifter
mål.

Sofie Amalie Rasmussen har været medlem af K. F. U. K.
Sofie Amalie Rasmussen har været gift første gang med Stampe Jen

sen og havde med ham 6 børn.

Adr. Søndergade 12, Bjerringbro.
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Alfred Sigurd Lundorff og Else Marie Møller havde børnene:

1. Magda Katrine Lundorff»

20 Gudrun Vibeke Lundorff

3» Jacob Alfred Lundorff.

III. E. 1. Magda Katrine Lundorff
er født d. 12. november 1929 i Terp, som datter af gdr. Alfred 

Sigurd Lundorff og dennes første hustru Else Marie Møller.

Magda Katrine Lundorff har gået i skole i Terp. Hun havde derefter 

plads som husassistent i Ulstrup, hvorefter hun blev ekspeditrice, 

først i Hadsten siden i Varde. Efter sit giftermål var hun en tid eks

peditrice i en legetøjsforretning, og siden 1959 har hun virket som 

fotograf i Stella Nova.

Magda Katrine Lundorff blev d. 4. februar 1951 gift i Aarhus med 

Agnus Christian Linneberg 
der er født d. 29. januar 1927 i Sevel, som søn af gårdejer Niels 

Linneberg og hustru Laura, Vinderup.
Agnus Christian Linneberg er repræsentant.

Adr. Langelinie 35, Silkeborg.
I ægteskabet er datteren:

III. E.1. a. Else Marie Linneberg, født d. 3. august 1951 i Aarhus.

III. E. 2. Gudrun Vibeke Lundorff
er født d. 22«' september 1933 i Terp, som datter af gårdejer Alfred 

Sigurd Lundorff og dennes første hustru Else Marie Møller.

Gudrun Vibeke Lundorff har gået i skole i Terp, efter endt skole

gang var hun 1 år ekspeditrice i en bagerforretning, derefter en tid 
på K. F. U. M. i Randers, kom i kontorlære ved S. Ce Sørensen, 

Randers.

Gudrun Vibeke Lundorff har teoriundervisningen i sin mands kø rer- 

lærerforretning, og skal til september have eksamen som kørerlærer.
Hun blev den 6. december 195 2 gift i Vester Velling med 

Erik Poul Lauridsen
der er født d. 20. juni 1928 i Aabenraa, som søn af handelsmand 

Kristian Sørensen og hustru Asta Dengsø.
Erik Poul Lauridsen har gået i Øster Velling skole, efter endt skole



gang var han ved landbruget og på et savværk 1 et # år, var vinteren

79 1944 på Vivild efterskole, hvorefter han i 8 år var ansat på Nissens

trævarefabrik i Langaa, aftjente sin værnepligt som soldat ved 3. regi

ment i Viborg, hjemsendt som korporal, I 195 4 startede han sin nu

havende kørerlærerforretning, Erik Poul Lauridsen er sekretær i 

Randers Amts kørerlærerforening, 

Adr. Villavej, Langaa, 

I ægteskabet er der børnene:

III, E, 2, a, Pia Asta Lauridsen, født d. 1, juni 195 4 i Langaa,

III. E. 2. b. Bente Vibeke Lauridsen, født d. 3, august 1955 i Langaa.

Ill, E, 3. Jacob Alfred Lundorff
er født d. 19, marts 1935 i Terp, som søn af gårdejer Alfred Sigurd 

Lundorff og dennes første hustru Else Marie Møller.

III. F. Jens Carl Lundorff
er født d. 11. februar 1900 i Terp, som søn af gårdejer Martin Lun

dorff og hustru Magdalene Rasmussen.

Han døde d, 17. september 195 5 i Vester 

Velling.

Jens Carl Lundorff var boelsmand i Ve

ster Velling.

Han blev d. 12, september 1930 gift i 

Vester Velling med 

Gerda Marie Larsen
der er født d. 12. september 1907 i Ve

ster Velling, som datter af boelsmand 
Anders. Hvid Larsen og hustru Severine. 

Gerda Marie Larsen har gået i skole i 
Vester Velling, efter endt skolegang tjen
te hun som husassistent forskellige steder 
på egnen. Efter sin mands død fik hun be
skæftigelse som husmoderafløser. Gerda
Marie Larsen er værtinde i I/S Vester Velling forsamlingshus.

I ægteskabet er børnene:

1. Esther Lundorff



2. Preben Lundorff.
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III. F. 1. Esther Lundorff

er født d. 24. februar 1931 i Terp, som datter af boelsmand Jens 

Carl Lundorff og hustru Gerda Marie Larsen.

Esther Lundorff har gået i skole i Vester Velling, efter endt sko

legang tjente hun som husassistent forskellige steder bl. a. på Ran
der s egnen på Fyn og i København.

Esther Lundorff blev d. 24. maj 1952 gift i Vester Velling med 

Holger Nielsen 

der er født d. 29. december 1928 i Borre, Vejerslev sogn, som søn 

af Søren Kristian Nielsen og hustru Martine Petrine Kristensen, 

Bjerringbro.
Holger Nielsen har gået i skole i Borre og Vejerslev, efter endt 

skolegang kom han ud at tjene forskellige steder, på egnen. Den 1. no
vember 1946 kom ha i lære hos. M. Svendsen, Bjerringbro, efter ud
stået læretid kom han ind som marienesoldat, derefter arbejdede han 

forskellige steder bl. a. ved Titan, København og. M. Svendsen, 

. Bjerringbro. Siden 1952 har han arbejdet som montør, på E. G. O.

Holger Nielsen har været i bestyrelsen for D. S. U. i Bjerringbro. 

Adr. Skibelundvej 54, Bjerringbro.
I ægteskabet er børnene;

III. F.l. a. Henning. Lundorff Nielsen, født d. 13. september 1952 i. Bjerringbro. 

III. F. 1. b. Benny. Lundorff Nielsen, født d. 13. november 1957 i Bjerringbro. 

III. F.l. c. Conni. Lundorff Nielsen, født d. 14. april 1961 i Bjerringbro.

III. F. 2. . Preben. Lundorff 
er født d. 21. februar 1933 i Vester Velling, som søn af boelsmand 

. Jens Carl. Lundorff og hustru Gerda Marie Larsen.

Preben.Lundorff har gået i skole i Vester Velling, har under og 
efter skolegangen fået, musikundervisning hos Linaa i Randers. Efter 

endt skolegang var han daglejer, på egnen, og kom siden på fabrik i 
Langaa og senre i Ulstrup, hvor han stadig arbejder. Preben Lundorff 
aftjente sin værnepligt 1953 ved. 3. regiment i Søgaardlejren, Viborg 
og en tid i Tyskland. Han er medlem af dansk.Musikerforbund.
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Preben Lundorff virker som musiker.

Han blev d. 26. maj 1957 gift i Vester Velling jned

Aase Jensen
der er født d. 2. september 1938 i Tindbæk, som datter af boelsmand 

Hans Jensen og hustru Else Marthilde Sørensen, Tindbæk.

Aase Jensen har gået i Tindbæk skole, kom derefter ud at tjene 

forskellige steder på egnen, var i sommeren 1955 på Gudenaadalens 

ungdomsskole, hvorefter hun indtil sit giftermål var ekspeditrice i 

en kolonialforretning.

Adr. Østergade, Ulstrup.
I ægteskabet er der sønnen:

Flemming Lundorff, født d. 10. september 1959 i Ulstrup.

III.. G. Aage Viggo Lundorff 
er født d. 27. februar 1901 i Terp, som søn af gårdejer Martin Lun

dorff og hustru Magdalene Rasmussen.

Aage Viggo Lundorff har gået i skole i Terp, tjente derefter i ca. 

3 år forskellige steder på egnen, ved sit giftermål købte han en land

ejendom i Ulstrup som han drev til 1939, hvorefter han flyttede til 

Randers hvor han oprettede selvstændig maskinforretning, denne måt

te han i 1954 afstå på grund af invaliditet.

Aage Viggo Lundorff er nu vicevært.

Han blev d. 9. maj 1929 gift i Vellev med

Johanne Valborg Pedersen 

der er født d. 17. april 1911 i Vellev, som datter af skovarbejder 

Jacob Pedersen og hustru Emma Sdrensen.

Johanne Valborg Pedersen har gået i skole i Vellev, var husassi
stent forskellige steder på egnen til sit giftermål.

Adr. Prins Chr. gade 10, Randers.

III. H. Magda Matilda Lundorff
er født d. 5. marts 1903 i Terp, som datter af gårdejer Martin Lun

dorff og hustru Magdalene Rasmussen.
Hun døde d. 31. januar 1959 i Hagenstrup og blev begravet i Ul

strup.
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82 med

Anker Marius. Bøttern 

der er født d. 28. januar 1903 i. Hagenstrup, som søn af møller. Mar

tin Vilhelm. Bøttern og hustru Jensine Nielsen, Hagenstrup. Mølle.

Anker. Marius Bøttern er gårdejer og. møller.

Adr. Hagenstrup Mølle, pr. Ulstrup.

I ægteskabet er børnene;
1. Magdalene. Lundorff. Bøttern

2. Martin Vilhelm Bøttern

3. Inga Jessie Bøttern

4. Grete Annelise Bøttern 
5. Bente Marie Bøttern.

III. H. 1. Magdalene Lundorff Bøttern 

er født d. 5. juli 1924 i Hagenstrup Mølle, som datter af gårdejer 

og møller Anker. Marius Bøttern og hustru. Magda Matilda Lundorff.

Magdalene. Lundorff Bøttern har gået i skole i Ulstrup, efter endt 
skolegang tjente hun som husassistent bl. a. i Kdbenhavn og Va år i 

London.

Magdalene Lundorff Bøttern blev d. 27. juni 1954, gift i Hvorslev 

med 
Preben Christensen 

der er født d. 2. august 1931 i Vellev, som søn af ekstraarbejder 

Aage Christensen og hustru Agnete Sørensen.

Preben Christensen har. gået i skole i Ulstrup, kom derefter ud at 

tjene ved landbruget forskellige steder på egnen. Har siden 1955 ar

bejdet ved statsbanerne.
Adr. Østergade 39, Ulstrup.
I ægteskabet er datteren:

III. H. 1. a. Magda. Hanne Bøttern Christensen, født d. 12. oktober 1954 i Randers.

III. H. 2. . Martin Wilhelm. Bøttern
er født d. 22. oktober 1925 i. Hagenstrup Mølle, som søn af gårdejer 

og møller Anker. Marius Bøttern og hustru. Magda. Matilda Lundorff. 
Martin Wilhelm. Bøttern er møllersvend.



Han blev d. 15. oktober 1960 gift i Randers med

83 Signe Christensen

der er født d. 17. marts 1932 i Helium, Torup sogn, som datter af 

husmand Magnus Christensen og hustru Kristine Andersen, Helium.

Adr. Hagenstrup. Mølle pr. Ulstrup.

I ægteskabet er sønnen:

III. H. 2. a. Martin Wilhelm. Bøttern, født d. 16. februar 1961 i Hagenstrup Mølle.

III. H. 3. Inga Jessie Bdttern
er født d. 20. november 1926 i Hagenstrup Mølle, som datter af gård

ejer og møller Anker. Marius Bøttern og hustru. Magda Matilda Lundorff.

Inga Jessie Bøttern har gået i Ulstrup skole, tjente derefter som 

husassistent hj emme og forskellige steder på egnen.

Inga Jessie Bøttern blev d. 18. maj 1951 gift i Randers med 

Knud Erik Lindgaard 

der er født d. 22. marts 1926 i Sdr. Vinge, som søn af fhv. købmand 
Folmer Lindgaard og hustru Ragnhild.Møller.

Knud Erik Lindgaard er uddannet som kolonialmand, men blev 

siden repræsentant for.Randers Konrkompagni, og virker nu som for

retningsfører for en afdeling af dette i Havndal.

I ægteskabet er sønnen:

III. H. 3. a. Jens. Erik Bøttern Lindgaard, født d. 8. december 1951 i Randers.

III. H. 4. Grete Annelise Bøttern

er født d. 5. januar 1928 i Hagenstrup Mølle, som datter af gårdejer 

og møller Anker Marius Bøttern og hustru. Magda Matilda Lundorff.

Grete Annelise Bøttern er gift med 

Jens Edelhard Laursen 
der er forpagter. 

Adr. Danstrupbundgaard, pr. Ulstrup.

III. H. 5. Bente Marie Bdttern

er født d. 16. marts 1939 i Hagenstrup Mølle, som datter af gårdejer 

og møller Anker Marius Bøttern og hustru Magda Matilda Lundorff.
Bente Marie Bøttern er student.
Adr. Hagenstrup. Mølle pr. Ulstrup.



III. J. Olga Lundorff

84 er født d. 12. juni 1904 i Terp, som datter af gårdejer Martin Lun

dorff og hustru Magdalene Rasmussen.

Olga Lundorff er gift med

. Haugaard Christensen 

gårdejer.

Adr. As sentoft pr. Randers.

III. K. Kresten Lundorff

er født d. 12. juni 1904 i Terp, som søn af gårdejer. Martin Lundorff
og hustru. Magdalene Rasmussen.

Kresten Lundorff er invalidepensionist.

Han blev d. 15. august 1929 gift i Kærby kirke med

Dagmar Margrethe Lundorff (5864A. VIII. D. )

der er født d. 10. september 1907 i Kærby, som datter af murermes

ter Hans Kristian Lundorff og hustru Kristine Elisabeth Sørensen.
Adr. Albæk pr. Randers.

I ægteskabet er børnene:

1. Hans. Martin Lundorff

2. Maja Marie Elisabeth Lundorff

3. Hugo Kjeld Lundorff

4. Ernst Aage Lundorff.

III. K. 1. .Hans Martin Lundorff
er født d. 11. april 1931 på Stouby Mark, som søn af pensionist Kre

sten Lundorff og hustru Dagmar. Margrethe. Lundorff.

. Hans Martin Lundorff er bogholder.

Han er gift med
Ketty Jensen

Adr. Sallinge pr. Højrup, Fyn.

III. K. 2. Maja Marie Elisabeth Lundorff
er født d. 24. oktober 1934 på Stouby Mark, som datter af pensionist 

Kresten Lundorff og hustru Dagmar. Margrethe Lundorff.
Maja. Marie Elisabeth Lundorff blev gift d. 28. marts 1953 i Randers
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med

Niels Andersen

der er født d. 31. oktober 1930 i Voldum sogn, som søn af gdr. Al

fred Andersen og hustru Marie Laursen.

Niels Andersen er lagerarbejder.

Adr. Vejlby pr. Allingaabro.

I ægteskabet er børnnne:

III. K. 2. a.BØrge Andersen, født d. 17. juni 1951 i Aarhus
III. K. 2. b. Torben Andersen, født d. 2. august 1953 i Laurbjerg.

III. K. 3. Hugo Kjeld Lundorff
er født d. 23. april 1940. på S.touby. Mark, som søn af pensionist. Kre

sten Lundorff og hustru. Dagmar. Margrethe. Lundorff.

Hugo Kjeld Lundorff er fabriksarbejder.

III. K. 4. Ernst Aage Lundorff
er født d. 24. juli 1942 på Stouby. Mark, som søn af. pensionist Kre

sten Lundorff og hustru Dagmar. MargEthe Lundorff.

IV. Ane Margrethe Lundorff

er født d. 27. januar 1870 i Stokbrohuset, 

Vejrum, Vejrum sogn, som datter af. mu

rermester Fred erik. Lundorff og hustru 
Jensine Claudine Nielsen, og hun blev 

døbt d. 15. april 1870 i Vejrum kirke, 

faddere var: Snedker Christen Andersens 

hustru Ane. Nielsen af. Vinkel, gårdmand 

Rasmus Christensen, gårdmand. Peter 

Kjeld sens hustru. Mette Cathrine Chri

stens datter, gårdmand Frederik Eriksen 
og ungkarl Frederik Jespersen, alle af 

Vejrum sogn.
Ane Margrethe Lundorff rejste 

som ung til U. S. A. hvor hun døde.
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V. Anton Emil Lundorff

er født d. 12. april 1871 i Stokbrohuset, Vejrum, Vejrum sogn, som

søn af. murermester Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine 

Nielsen, og han blev døbt d. 25. juni 

1871 i Vejrum kirke, faddere var:Piger- 

ne. Hanne Ditlevsen af Vinkel og Johanne 

Jespersen af. Bromølle, aftægtsmand 
Kjeld Nielsen af Lillefugl sang, . gårdm.

.Rasmus Christensen af Vejrumholt.og 

ungkarl Frederik Jespersen af. Bromøl

le.

Anton. Emil Lundorff rejste som ung 

til Californien, hvor han er død. .Han 

var farmer og boede 455 W. 49 th. 

Street, . San Bernardino.

. Han var gift og havde 3 børn.

VI. Petrine Christine Lundorff
er født d. 14. september 1872. på. Snigstrup mark, Vejrum sogn, 

som datter af murermester Frederik Lundorff og hustru Jensine

Claudine Nielsen, og hun 

blev døbt d. 22. december 
1872 i Vejrum kirke, fad

dere variPige Christine 

Nielsen af Almind,. gård- 

. mand Frederik Eriksens 

hustru. Maren Sørensdatter 

af.Snigstrup,Møller Jes

per Frederiksen af. Bro
mølle, gårdmand Rasmus

Petrine Lundorff og Thomas Nielsen m. bør
nene, set fra venstre Anna, Marie, Martha, 
Johannes, Frida, Josef, Teodora, Petra og 
mellem forældrene Christian.



Christensen af Vejrumholt, snedker Christen Andersen af Vejrum. 

87 Petrine Christine.Lundorff døde d. 7. marts 1946 i Vejrum.

Hun blev gift d. 12. april 1893 i Vejrum kirke med 

Thomas Anton Nielsen 

forlovere var; gårdmand Jens.Peter.Sørensen af Vejrum og husmand 

og murer Frederik. Lundorff.

Thomas Anton Nielsen er født d. 15. marts 1872 i.Højbjerg,.Høj

bjerg sogn, som søn af husmand Søren Nielsen og hustru. Martha Kri
stensen, Højbjerg, og han blev døbt d. 5. maj 1872 i. Højbjerg kirke. 

Faddere var: gårdmand Niels Hansens hustru af Tange, husmand Sø

ren Jensen Mad sens hustru, gårdmand. Søren Nielsen af Sahl, Inds. 

Frederik Jensen af Ans og faderen.

Thomas Anton Nielsen var arbejdsmand og kirkebetjent og boede i 

Vejrum pr. Vejrumbro.
.Han døde d. 4. september 1946 i Vejrum sogn.

Petrine Christine Lundorff og Thomas Anton Nielsen havde børnene: 
A. . Martha Sørine Nielsen 

B. Frida Jensine Nielsen 
C. Johannes Nielsen 

D. Marie Nielsen 

E. Theodora Nielsen 

F. Anne Nielsen 

.G. Josef Nielsen 

.H. Petra Eleonora Nielsen

J. Christian. Lundorff Nielsen. 
. K. død som lille 

. L. død som lille 
-M. død som lille

N. død som lille 

O. død som lille.



VI. A. Martha. Sdrine Nielsen

88 er født d. 8. november 1894 i. Hjermind, som datter af arbejdsmand 

og kirkebetjent Thomas Anton Nielsen og hustru Petrine Kirstine 

Lundorff.

Martha Sørine Niel

sen har gået i skole i Hjer

mind og Hjorthede, efter 

endt skolegang kom hun ud 

at tjene som husassistent 

forskellige steder på eg
nen.

Martha Sørine Niel

sen har i 9 år været formand 

for.K. F. U. K. og er nu formand for sømandskredsen.

Den 29. november 1916 blev hun gift i Vejrum.med 

Jens. Bundgaard Qvergaard 
der er født d. 15. december 1890 i Øby, Viskum sogn, som søn af 

gårdejer Jens Overgaard og hustru Anna Marie Jensen.

Jens Bundgaard Overgaard har gået i skole i. Øby, Vejrum og 

Mollerup. Han har fra sit 8. år været ude at tjene forskellige steder 

i midtjylland. I 1916 købte han en lille ejendom i. Øby og drev denne 

i 2 år. Arbejdede derefter 4 år som arbejdsmand i Vejrum, hvoref

ter han i 1922 købte ejendommen i. Mammen som han stadig bebor, 

men jorden er lejet ud.

Jens Bundgaard Overgaard aftjente sin værnepligt i 1913 ved 

arbejdstropperne i København.

Han har siden 1920 været måleraflæser for E. G. O. og virker 
stadig som sådan. Siden 1930 har han været søndagsskoleleder i Mam

men under Indre Mission.

Adr. Mammen pr. Bjerringbro.

I ægteskabet er børnenes

1. Dagmar Overgaard

2. Johannes Bundgaard Overgaard
3. En plejesøn Kaj Egil Sørensen.



IVo Ao lo Dagmar Overgaard

89 er født d. 9. april 1912 i Vejrum, som datter affhv.. husmand Jens

Bundgaard Overgaard og hustru Martha Sørine Nielsen«, 

Dagmar Overgaard har gået i skole i Vejrum og Mammen, kom 

herefter ud at tjene som husassistent forskellige steder9 indtil sit 

giftermål« Har været husholdningselev.på Estruplundo 

Dagmar Overgaard blev d. 28O maj 1933 gift i Mammen med 

Carl Jörgen Laursen 

der er født do 23« oktober 1909 i Rostrup, som søn af gårdejer Mari
us Laursen og hustru Jacobine Jørgensen»

Carl Jørgen Laursen er opvokset på Viborg-egnen. Har siden 1933 

ejet 3 forskellige gårde i Mammen hvoraf den ene stadig drives.

Adr. Mammen pr o Bjerringbro.

I ægteskabet er børnene 

a. Jørgen Laursen 

b. Børge Laursen 

c. Inger Laursen 

d. Martha Laursen 

e. Johannes Laursen.

IV. A. 1. a. Jørgen Laursen 
er født d. 16. juli 1934 i Mammen sogn, som søn af gårdejer Carl 

Jørgen Laursen og hustru Dagmar Overgaard.

Jørgen Laursen blev konfirmeret i foråret 1949, kom derefter ud 

at tjene som karl hos Søren Andersen, Mammen vestermark til no

vember samme år. Fra november 1949 til november 1950 hos Johs. 

Nielsen i Thisted pr. Tapdrup, fra november 1950 til nov. 51 halv
plads, henholdsvis hjemme og hos Søren Andersen, fra nov. 51 til 
52 karl hos gdr. Carl Otto Christensen i Kor rebo r g pr. Vejrumbro, 
fra nov. 52 til april 53 karl hos gdr. Frits Cramer, "Skansen", Fre

deriks, fra april 53 til 11. november 54 daglejer hos henholdsvis 
gdr. Mads Peter Dalsgaard og hjemme og hos fru Carl Otto Christen

sen, Korreborg, hvis mand døde foråret 1953. Fra d. 11, maj 1954 

til d. 23. april 1955 aftjente han sin værnepligt ved Jydsk Trainregi- 

ment i Esbjerg, derefter havde han løst arbejde til 1. november, da 
han blev bestyrer hos fru Carl Otto Christensen, hvor han var til 1.



marts 1957, hvorefter han fik sin nuhavende stilling som plejer ved 

90 statshospitalet i Vester Vedsted.

Jørgen Laursen blev gift d. 31. maj 1958 i Tirstrup med 

Lis sy Lilly Jacobsen 

der er født d. 20. november 1936 i.Hobro, som datter af entreprenør 

Peter Jacobsen og hustru Asta Knudsen.

Adr. Hviding St.

I ægteskabet er datteren: 

VI. A. 1. a.l Hanne MereteLaursen, født d. 18. marts 1959 i Hviding.

IV. A. 1. b. Børge Laursen 

er født d. 24. august 1935 i. Mammen sogn, som søn af gårdejer Carl 

Jurgen Laursen og hustru Dagmar Overgaard.

Børge Laursen var ved landbruget indtil han blev indkaldt til mi

litæret, aftjente sin værnepligt ved livgarden, efter sold atertiden be

gyndte han på Nr. Nissum seminarium.

Børge. Laursen blev gift d. 20. juni 1959 iMammen kirke med 

Anna Margrethe Lundorff Salomonsen 
der er født d. 15. december 1938 i Alderslyst, Balle sogn, som dat
ter af papirarbejder Niels Peter Sigurd Salomonsen og hustru Theodo
ra Lundorff Nielsen (VI. E. )

Anna. Margrethe Lundorff Salomonsen er opvokset i Silkeborg, 

hun har taget mellemskoleeksamen i 1955, var derefter stuepige på 

"Gammel Skovridergaard", Silkeborg, herefter blev hun i 1957 elev 

hos Schou i Silkeborg og blev udlært 1959.

Adr. "Korinth", Nr. Nissum.

I ægteskabet er datteren:

IV. A. l.b. 1. Marianne Lundorff Laursen, født d. 3. november 1960 i "Korinth", 
Nr. Nissum.

IV. A. 1. c. Inger Laursen

er født d. 25. maj 1938 i Mammen, som datter af gårdejer Carl Jør

gen Laursen og hustru Dagmar Overgaard.

Inger Laursen har gået i skole i Mammen, kom derefter ud at 

tjene som husassistent indtil sit giftermål.

Hun blev d. 22. juni 1957 gift i. Mammen med



Peter Thorleif Andersen

91
der er født d. 5. juni 1932 i Aulum, som søn af husmand Ejner Ander

sen og hustru Katrine Kristensen.

Peter Thorleif Andersen har gået i Varhede skole i Aulum sogn, kom 

derefter ud at tjene som landbrugsmedhjælper. Begyndte 1952 at læse 

til lærer på Nørre Nissum Seminarium, virkede derefter som lærer 

forskellige steder bl. a. 9 måneder på Fur. Har siden april 1958 væ

ret i Karup.

Adr. Birkevej 6, Karup.

I ægteskabet er sønnen:

VI. A. l.c. 1. Torsten.Marcus Agergaard Andersen, født d. 23. september 1958 i 
Karup.

VI. A. l.d. Martha Laursen

er født d. 24. februar 1942 i Mammen, som datter af gårdejer Carl 

Jørgen Laursen og hustru Dagmar Overgaard.
Martha Laursen er husassistent og bor:

Vesterbrogade 5, Viborg.

VI. A. l.e. Johannes Laursen
er født de 17. april 1947 i Mammen, som søn af gårdejer Carl Jørgen

Laursen og hustru Dagmar Overgaard.

Johannes Laursen er landbrugsmedhjælper og bor;

Mammen pr. Bjerringbro.

VI. A. 2. Johannes Bundgaard Overgaard

er født d. 23. august 1917 i Øby, Viskum sogn, som søn af fhv. hus

mand Jens Bundgaard Overgaard og hustru Martha Sørine Nielsen.

Jens Bundgaard Overgaard er skomager.

Han blev gift d. 25. februar 1942 i Tapdrup med

Agnete Marie Klaris
der er født d. 11. november 1919 i Tapdrup, som datter af boelsmand

Jens Klaris og hustru Anna LjØring, Tapdrup pr. Viborg.
Adr. Ørum pr. Ørum Sønderlyng.

I ægteskabet er børnene:

VI. A. 2. a. Hans Jørgen Bundgaard Overgaard, født d. 18. februar 1944 i Tapdrup.



VI. A. 2. bKirsten Martha Overgaard, født d. 30. juli 1945 i Tapdrup.
VI.A. 2. c. Annette Marie Overgaard, født d. 23. februar 1953 i Ørum.

VI. A. 3. Kaj Ejgil Sørensen
er født d. 8. marts 1921 i Viborg. Plejesøn af fhv. husmand Jens 

Bundgaard Overgaard og hustru Martha Sørine Nielsen^

Kaj Ejgil Sørensen er lagerekspedient.

. Han er gift med

Gerda Jensen.

Adr. Overlund, Viborg.

VI. B. Frida Jensine Nielsen

er født d. 3. april 1896 i Hjermind, som datter af arbejdsmand og 

kirkebetjent Thomas Anton Nielsen og hustru Petrine Kirstine Lundorff.

Frida Jensine Nielsen har gået i skole i. Hjermind, Hjorthede , Lee, 

Bjerringbro og Mammen. Tjente indtil sit giftermål som husassistent 

forskellige steder i Midtjylland.
Hun blev d. 2. januar 1918 

gift i Viborg med 
Johannes Josephsen 
der er født d. 2. januar 

1898 i Mammen, som søn 

af murermester og gårdejer 

Emil Josephsen og hustru 

Bine Kirstine Nielsen, Over 

lund.
Johannes Josephsen døde d. 

22. maj 1957 i Viborg. 

Han var billedskærer.

Adr. Jernbanegade 7, Viborg. 
I ægteskabet er børnene: 
1. Grethe Nielsine Josephsen 
2. Ninna Marie Josephsen.



VI. B. 1. Grethe Nielsine Josephsen

93 er født d. 13. februar 1918 i Odense, som datter af billedskærer Jo

hannes Josephsen og hustru Frida Jensine Nielsen.

Grethe Nielsine Josephsen har gået i skole i Viborg. Hun er ud

dannet som billedskærerske hos faderen. Var ca. 1 år ude at tjene 
som husassistent.

Grethe Nielsine Josephsen blev d. 30. oktober 1938 gift i Viborg 
med 

Arne Rasmussen 

der er født d. 21. november 1914 i Fiskbæk, som søn af savskærer 

Karl Rasmussen og hustru Petra Jørgine Jørgensen, Viborg.

Arne Rasmussen er billedskærer.

Adr. Jernbanegade 7, Viborg.

I ægteskabet er børnene:

a. Birgit Rasmussen 
b. Lis Anni Rasmussen 

c. Poul Erik Rasmussen.

VI. B. 1. a. Birgit Rasmussen 
er født d. 22. september 1939 i Viborg, som datter af billedskærer 
Arne Rasmussen og hustru Grethe Nielsine Josephsen.

Birgit Rasmussen blev gift d. 3. juni 1961 i Viborg med 

Kurt Jensen 

der er født d. 25. april 1935 i Viborg, som søn af tapettrykker Bør

ge Jensen og hustru Astrid Dorthea Clausen.

Kurt Jensen er repræsentant.

Adr. Grønnegade 3, Viborg.

VI. B. l.b. Lis Anni Rasmussen 
er født d. 4. september 1944 i Viborg, som datter af billedskærer 

Arne Rasmussen og hustru Grethe Nielsine Josephsen, og hun døde 

d. 30. april 1948.

VI. B. 1. c. Poul Erik Rasmussen 
er født d. 9 . marts 1949 i Viborg, som søn af billedskærer Arne 

Rasmussen og hustru Grethe Nielsine Josephsen.



Johannes Nielsen blev gift d. 23. oktober 1923 i Tapdrup med 

Else Marie Josephsen 

der er født d. 11. oktober 1893 i Tapdrup som datter af murermester 

og gårdejer Emil Josephsen og hustru Bine Kirstine Nielsen.

Else Marie Josephsen har gået i skole i Mammen og Tapdrup, 

tjente derefter som husassistent, bl. a. på "Mosegaarden", har været 

på. Haslev højskole.

Adr. Tapdrup pr. Viborg.

I ægteskabet er børnenes

1. Johannes Saabye Nielsen

2. Børge Kristian Nielsen.

VI. C. 1. Johannes Saabye Nielsen 

er født d. 29. december 1924 på "Mosegaarden", Thisted, Tapdrup 
sogn, som søn af. gårdejer Johannes Nielsen og hustru Else Marie 

Jospehsen.
Johannes Saabye Nielsen har gået i skole i Tapdrup og. på Viborg 

private realskole, var efter endt skolegang hjemme til nov. 1944, 

hvorefter han var ude at tjene 1 år. Han aftjente sin værnepligt som 

dragon i Randers, efter endt militærtjeneste var han på. Haslev høj

skole, hvorefter han indtil 1953 tjente forskellige steder på Fyn og i 

Jylland, overtog derefter faderens gård i forpagtning. Købte gården 

i 1958 og driver den stadig.

Johannes Saaby Nielsen var i 1939- 40. på Nørre Nissum efter

skole og 1950- 51 på Hammerum landbrugsskole.

Han blev d. 4. juni 1955 gift i Tapdrup med 

Anne Margrethe Jørgensen 

der er født d. 20. december 1931 i Thisted, som datter af gårdejer 

Jens Jørgensen og hustru Laura Jensigne Jensen.

Anne Margrethe Jørgensen har gået i skole i Tapdrup, efter 

endt skolegang var hun en tid hjemme hos forældrene. I 1953 v ar hun 

på Hadsten husholdningsskole, derefter var hun indtil sit giftermål 

husassistent på "Mosegaarden".
Adr. "Mosegaarden", Thisted pr. Viborg.
I ægteskabet er børnene:



VI. B. 2. Ninna Marie Josephs en
9^ er født d. 8. januar 1922 i Viborg, som datter af billedskærer Jo

hannes Josephsen og hustru Frida Jensine Nielsen.
Ninna Marie Josephsen har gået i skole i Viborg, hun blev ud

dannet i manufakturbranchen, og virkede som ekspeditrice forskellige 

steder indtil sit giftermål.
Ninna Marie Josephsen blev gift d. 21. februar 1943 i Viborg 

med 

Jens Karl Johan Nissen 

der er født d. 29. maj 1919 i Viborg, som søn af vognmand Anders 

Brun Nissen og hustru Karen, Viborg.

Jens Karl Johan Nissen er lokomotivfører.

Adr. Jernbanegade 7, Viborg.

I ægteskabet er datteren;

VI.B.2. a. Lene Brun Nissen, født d„ 11. december 1943 i Viborg. 

Lene Brun Nissen er bankelev.

VI. C. Johannes Nielsen

er født d. 7. november 1898 i Hjorthede, som søn af arbejdsmand 

og kirkebetjent Thomas Anton Nielsen og hustru Petrine Kirstine 

Lundorff.
Johannes Nielsen har 

gået i skole i Hjorthede, 
Hjermind, Lee, Bjerring, 

Mammen og Vejrum.. Har 

fra sit 8. år været ude at 

tjene ved landbruget for
skellige steder bl. a. i 

Vildbjerg. I 1918 aftjente 
han sin værnepligt ved in

fanteriet i Aarhus, derefter fik han atter plads ved landbruget bl. a. 

på '’Mosegaarden" i Thisted, hvilken han drev fra 1934 til d. 1. janu

ar 1959, da han overdrog den til sønnen Johannes Såbye Nielsen.

Johannes Nielsen har været kasserer i menighedsrådet, er næv

ning-og domsmand ved Vestre Landsret og formand for Indre.Mission 
i, Tapdrup.



VI.C. 1. a. Per Saabye Nielsen, født d. 16. oktober 1958 i Thisted.

VI. C. l.b. Kirsten Saabye Nielsen, født d. 16. oktober 1958 i Thisted.

VI. C. 2. Børge Kristian Nielsen

er født d. 23. juli 1927 på "Mo segaarden", Thisted, Tapdrup sogn, 
som søn af gårdejer Johannes Nielsen og hustru Else Marie Josephsen.

Børge Kristian Nielsen er gårdejer.

Han er gift med

Anne Margrethe Vjstisen
Adr. "Sønder Hedegaard", Overlund.

VI. D. Marie Nielsen
er født d. 10. juli 1900 i Hjorhede, som datter af arbejdsmand og 

kirkebetjent Thomas Anton Nielsen og hustru Petrine Kirstine Lundorff.
Marie Nielsen har gået i skole i Hjermind og Vinkel og Vejrum, 

efter endt skolegang havde hun plads først som barnepige, senere som 

klinikdame hos en tandlæge, blev derefter udlært som dameskræder- 

inde og virker stadig som sådan.
Marie Nielsen blev gift første gang d. 13. september 1929 i 

Viborg med



Børge Lykke Nielsen
96 der er født d. 14. september 1901 i København.

Børge Lykke Nielsen var maskinarbejder.

I dette ægteskab var datteren:

1. Ingrid Augusta. Lykke Nielsen.

Marie Nielsen blev gift anden gang med

Hans Froberg 

der er født d. 28. september 1884 i Vellev, Vellev sogn, som søn 

af banearbejder Hans Chr. Hansen Froberg og hustru Krestine, og 

han døde d. 9. april 1951.

Hans Froberg var banearbejder.

Adr. Ryesgade 21, Silkeborg.

I dette ægteskab er sønnen: 

1. Leif Froberg.

VI. D. 1. Ingrid Augusta Lykke Nielsen 
er født d. 5. maj 1929 i Viborg, som datter af maskinarbejder 

Børge Lykke Nielsen og hustru Marie Nielsen.
Ingrid Augusta Lykke Nielsen blev gift d. 23. august 1952 i Silke

borg med 

Børge Ernst Larsen 

der er født d. 11. september 1923 i København.

Børge Ernst Larsen er overassistent.

Adr. Lyngvej 12, Lyngby.

I ægteskabet er børnene:

VI.D. 1. a. Søren Mikael Larsen, født d. 22. maj 1954 i Virum.

VI.D. l.b. Martin Andreas Larsen, født d. 20. august 1960 i Virum.

VI. D. 2. Leif Froberg 
er født d. 30. december 1937 i Silkeborg, som søn af banearbejder 

Hans Froberg og hustru Marie Nielsen.
Leif Froberg er kontormedhjælper.

Adr. Ryesgade 21, Silkeborg.



VI. E. Teodora Nielsen

er datter af arbejdsmand og kirkebetjent Thomas Anton Nielsen og hu

stru Petrine Kirstine Lundorff.

Teodora Nielsen er død. Hun var gift med

Sigurd Salomons en 
der er papirarbejder. 
Adr. Silkeborg.

VI. F. Anne Nielsen

er født d. 15. februar 1903 som datter af arbejdsmand og kirkebetjent 

Thomas Anton Nielsen og hustru Petrine Kirstine Lundorff, og hun 

døde d. 24. april 1952.

Vj, g. Josef Nielsen
er født d. 5. april 1905 som søn af arbejdsmand og kirkebetjent Tho

mas Anton Nielsen og hustru Petrine Kirstine Lundorff.

VI. H. Petra Eleonora Nielsen
er født d. 30. oktober 1907 i Hjermind, som datter af arbejdsmand og 

kirkebetjent Thomas Anton Nielsen og hustru Petrine Kirstine Lun

dorff.

Petra Eleonora Nielsen har gået i skole i Vejrum, kom ud at

tjene som 13-årig, har væ

ret beskæftiget forskellige 

steder bl. a. hos biskop 

Gøtze, Viborg og på '‘Kors 

højgaard", Overlade. Petra 
Eleonora Nielsen er for

mand for D._ M. S. kvinde

forening i Vejrumbro.

Petra Eleonora 
Nielsen blev gift d. 4. oktober 
1928 i Vejrum med
Anton Marinus Nielsen
der er født d. 8. oktober 1902 i Kokholm, Rødding sogn, som søn af 
murer og husmand Laurits Nielsen og hustru Marie Kristine Ander- 



sen Thorup.

98 Anton Marinus Nielsen har gået i skole i Ingstrup, kom ud

at tjene som 12-årig, aftjente sin værnepligt 1923-24 som dragon i 

Randers, derefter havde han beskæftigelse ved landbruget forskelli

ge steder, hvorefter han indtil 1928 var bestyrer af sit fødehjem i 

Kokholm. I august 1928 overtog han en ejendom på 25 tdr. land i 

Roum pr. Møldrup, denne drev han til 1. november 1934, hvorefter 

han flyttede til Vejrum, fra 1934-47 arbejdede han på Thorsager sav

værk. Den 1. april 1938 overtog han stillingen som kirkebetjent. An

ton Nielsen overtog d. 1. maj 1942 sin hustrus fødehjem og købte i 

1945 4 tdr. land og i 1951 atter 4 tdr land, så gården nu er på ialt 

ca. 10 trilr, land. De nuværende udbygninger er opført i tiden fra 

1946 til 1956.

Adr. Vejrumbro.
I ægteskabet er børnene:

1. Egon Laurits Nielsen. 

2. Arne Thomas Nielsen 

3. Gunnar Barnhard Nielsen.

VI.. H. 1. Egon Laurits Nielsen
er født d. 16. juni 1929 i Roum, Roum sogn, som søn af boelsmand 

og kirkebetjent Anton Marius Nielsen og hustru Petra Eleonora Niel
sen.

Egon Laurits Nielsen er vulkanisør.

Han blev gift d. 11. maj 1957 i Viborg med

Ruth Wardinghus Johansen

der er født d. 12. november 1935 i Viborg, som datter af arbejds

mand Otto Chr. Johansen og hustru Martha Marie Wardinghus Laur
sen.

Adr. Mågevej 25, Viborg.
I ægteskabet er datteran:

VI. H. 1. a. Birthe Wardinghus Nielsen, født d. 30. januar 1959 i Viborg.

VI. H. 2. Arne Thomas Nielsen
er født d. 14. maj 1936 i Vejrum, som søn af boelsmand og kirke
betjent Anton Marinus Nielsen og hustru Petra Eleonora Nielsen.



Arne Thomas Nielsen er landmand.

99 Adr. Vinkel.

Gunnar Bernhard Nielsen
er født d. 13. september 1945 i Vejrum, som søn af boelsmand og 

kirkebetjent Anton Marinus Nielsen og hustru Petra Eleonora Nielsen.

Gunnar Bernhard Nielsen er skoleelev, og bor hjemme hos 

forældrene.

VI. J. Christian Lundorff Nielsen

er født d. 14. marts 1910 i Vejrum, som søn af arbejdsmand og kir

kebetjent Thomas Anton Nielsen og hustru Petrine Kirstine Lundorff.

Christian Lundorff Nielsen har gået i skole i Vejrum, tjente 

d erefter forskellige steder på egnen. Ved sit giftermål købte han en 

lille ejendom i Vejrum som 

han drev i 9 år, hvorefter 

han købte en ejendom i Hul 

bæk denne drev han i 4 år. 

Har siden da flyttet en del 

rundt, har bl. a. haft pen
sionat i Viborg, skomager

værksted i Vjerumbro, har 
siden 1956 erhvervet sig 

som snedker i. Ørum.

Christian Lundorff Nielsen blev gift d. 17. august 1934 i 

Tapdrup med 

Agnete Elisabeth Petrea Pedersen. Hald 
der er født d. 20. august 1909 i Tapdrup, som datter af boelsmand 

Hans Jørgen Kristian Hald og hustru Ane Nielsine Nielsen.
Agnete Elisabeth Petrea Pedersen Hald har gået i skole i 

Tapdrup, var hjemme hos forældrene til sit 18. år, havde derefter 

plads som husassistent bla. år hos biskop Gøtze, Viborg.

Adr. Ørum pr. Ørum Sønderlyng.

I ægteskabet er der børnene?

1. Henny Lundorff Nielsen
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2. Villy Lundorff Nielsen

3. Nina Lundorff Nielsen.

VI. J. 1. Henny Lundorff Nielsen
er født d. 6. september 1936 i Vejrum, som datter af snedker Chri

stian Lundorff Nielsen og hustru Agnete Elisabeth Petrea Pedersen 

Hald.
Henny Lundorff Nielsen har gået i skole i Vejrum, Mollerup, Tap- 

drup og i Viborg, var derefter indtil 1955 husassistent, hvorefter 

hun kom i lære i trikotageforretningen "Den blå butik" , Viborg, blev 
udlært i 1958.

Henny Lundorff Nielsen interesserer sig for sprog, og går hver 

vinter på kursus.

Adr. Hannerupgaardsvej 38, Odense.

VI. J. 2. Villy Lundorff Nielsen
er født d. 7. maj 1938 i Vejrum, som søn af snedker Christian Lun

dorff Nielsen og hustru Agnete Elisabeth Petrea Pedersen Hald.

Villy Lundorff Nielsen er bager.

Adr. Øreum pr. Ørum Sønderlyng.

VI. J. 3. Nina Lundorff Nielsen
er født d. 16. maj 1943 i Vejrum, som datter af snedker Christian 

Lundorff Nielsen og hustru Agnete Elisabeth Petrea Pedersen.Hald.
Nina Lundorff Nielsen har gået i skole i Vejrum, tjente derefter 

som husassistent indtil hun d. 1. maj 1960 kom i lære i trikotage

forretningen "Den blå butik" i Viborg.

Adr. Spidstoftevej 4, Viborg.
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VII. Johan Peter Lundorff

er født d. 14. januar 1874 i Snigstrup, Vejrum sogn, som søn af mu

rermester Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen, og

han blev døbt d. 5. april 1874 i Vejrum 

kirke, faddere var:gårdmand Johan Peter 

Kjeldsens enke Mette Cathrine Christens- 
datter af Fuglsang, gårdmand Rasmus 

Christensens hustru Marie Cathrine Pe - 

dersdatter af Vejrumholt, møller Jesper 

Frederiksen af Bromøller, aftægtsmand 

Kjeld Nielsen (Fuglsang), og gårdmand 

Frederik Eriksen (Snigstrup).

Johan Peter Lundorff var skræder- 

mester, han døde den 10. november 1947 

i Bje rringbro.

Han blev gift d. 10. februar 1900 i 

Aulum kirke med

Maren Christensen 

forlovere var:Thomas Jensen Nielsen, husmand i Tindbæk og Chr. 

Nielsen, husmand og tømrer i Svinding.

Maren Christensen er født d. 9. februar 1874 i Svinding, Aulum 

sogn, som datter af husmand og tømrer Christen Nielsen og hustru 

Judithe Cathrine Olsen, Svinding, og hun blev døbt d. 6. april 1874 

i Aulum kirke, faddere var: Teglbrænder Hans Buschs hustru Ane 
Kirstine Pedersdatter af Aarup, gårdmandskone Mette Nielsdatter af 

Svinding, smed Lange Nielsen af Aulum, ungkarl Peder Olsen af Tind 
bæk og ungkarl Anders Jensen af Svinding.

Maren Christensen har gået i skole i Svinding, var derefter be
skæftiget som husassistent indtil sit giftermål.

Adr. Bjerringbro.
Johan Peter Lundorff og. Maren Christensen har børnene:

A. Sigrid Cladiana Frida Kristine Lundorff 
B. Edith Lundorff.



VII. A. Sigrid Cladiana Frida Kirstine Lundorff

102 er født d. 13. marts 1901 i Vester Velling, som datter af skræder-

mester Johan Peter Lundorff og hustru Maren Kristensen.
Sigrid C. F. K. Lundorff har gået i skole i Vester Velling, havde

derefter plads forskellige 

steder på egnen, blev 1920 

ansat som.plejerske ved 
statshospitalet i Middelfart, 

hvor hun var i 3 år, kom 

derefter til Bjerringbro 
hvor hun havde forskelligt 

arbejde indtil sit giftermål.
Sigrid C. F. K. Lun

dorff blev gift d. 23. maj 

1924 i Vester Velling med

Anton.Martinus Andersen. Molbo

der er født d. 24. april 1898 i Lee, som søn af boelsmand Peter An

dersen. Molbo og hustru Anna Marie Jørgensen.

Anton Martinus Andersen Molbo har gået i skole i Lee, hvorefter 

han kom ud at tjene. Var 1917-18. på Tommerup Højskole. I 1923 blev 
han ansat på Bjerringbro Svineslagteri, hvor han siden har været be

skæftiget.

Anton Martinus Andersen Molbo har været fagforeningsformand 
for Slagteriarbejdernes Fagforening i 25 år, en årrække bestyrelses

medlem i brugsforeningen, kasserer i menighedsrådet og sogneråds
medlem på 3. periode.

Adr. Bjerringbro.

I ægteskabet er børnene:

1. Karlo Lundorff Molbo 

2. Jytte Molbo
3. Elly Molbo

4. Grethe Molbo.

VII. A. 1.Karlo. Lundorff Molbo
er født d. 11. april 1925 i Bjerringbro, som søn af slagteriarbejder 

Anton Martinus Andersen Molbo og hustru Sigrid C. F. K. Lundorff.



Karlo Lundorff Molbo er montør.
103 Han er gift med

Karen

Adr. Jyttevej 35, Skovlunde.

VII. A. 2. Jytte Molbo

er født d. 4. december 1926 i Bjerringbro, som datter af slagteri

arbejder Anton Martinus Andersen Molbo og hustru Sigrid C. F. K. 
Lundorff.

Jytte Molbo har gået i skole i Bjerringbro, fik derefter plads 

hos en isenkræmmer hvor hun var i huset om formiddagen og i for

retningen om eftermiddagen, fik senere stilling i en slagterforret

ning indtil sit giftermål.

Jytte Molbo blev gift d. 28. december 1948 i Bjerringbro med 

Christian.Hansen Nielsen 

der er født d. 16. august 1924 i Tebbestrup, som søn af gårdejer 

Niels Svendsen Nielsen og hustru Anna Hansen.

Christian.Hansen Nielsen er uddannet frisør og havde arbejde 

som sådan forskellige steder i Randers indtil han i ca 1954 startede 

selvstændig forretning.

Adr. Borgmestervangen 6, Randers.

I ægteskabet er børnene:

VII. A. 2. a. Jørgen Lundorff. Molbo Nielsen, født d. 14. december 1947 i Kjellerup.

VII. A. 2.b. Mana Molbo Nielsen, født d. 14. december 1949 i Randers.

VII. A. 2. c. Kaj Molbo Nielsen, født d. 10. august 1960 i Randers.

VII. A. 3. Elly Molbo

er født d. 20. april 1928 i Bjerringbro, som datter af slagteriarbej
der Anton Martinus Andersen Molbo og hustru Sigrid C. F. K. Lun

dorff.

Elly Molbo blev gift d. 13. maj 1951 i Bjerringbro med 

Finn Kjeld Hansen 
der er født d. 12. juli 1927 i København som søn af Alfred Valdemar 

Hansen og hustru Eva Bengson.
Finn Kjeld Hansen er kontorassistent.

Adr. Solnavej 87, Søborg.



I ægteskabet er børnene:

104 VILA.3. a. Helle Hansen, født d. 13. juli 1955 i København.

VILA. 3.b. Flemming Vagn Molbo Hansen, født. d. 4. oktober 1958 i København.

VII. A. 4. Grethe Molbo
er født d. 27. december 1941 i Bjerringbro, som datter af slagterriar- 

bejder Anton Martinus Andersen Molbo og hustru Sigrid C. F. K. Lun
dorff.

Grethe Molbo er kontorelev.

Adr. Bjerringbro.

VIL B. Edith Lundorff

er født d. 4. november 1912 i Vester Velling som datter af skræder- 

mester Johan Peter Lundorff og hustru Maren Kristensen.

Edith Lundorff har gået i skole i Vester Velling, tjente derefter 

som husassistent forskellige steder på Randersegnen indtil sit gifter

mål.
Edith Lundorff blev æ’iftftL . U * juli ’1937 i' Bjerringbro me d 

Tage Jensen Kruse 

de r er født d. 16. april 1908 i Skjød strup, som søn af fhv. boelsmand 

Marius Kruse og hustru Petrea Mortensen, Randers.

Tage Jensen Kruse har gået i skole i Randers, han er uddannet 

kommis og havde beskæftigelse som sådan nogle år i Randers, hvoref-r 

ter han i 1951 købte kolonialforretning i Danmarksgade 18, Randers, 

som han stadig driver.

Tage Jensen Kruse har bestået handelsmedhjælpereksamen ved 

Randers Handelsskole.
Adr. Danmarksgade 18, Randers.

I ægteskabet er børnene:

VII. B. 1. Poul Lundorff Kruse, maskinlærling, født d. 5. december 1940 i Randers 

VII. B. 2. Peter Lundorff Kruse, født d. 25. oktober 1945 i Randers.



105
VIII.

Jensine Claudine Nielsen,

Hans Christian Lundorff
er født d. 8. maj 1875 på Snigstrup mark, Vejrum sogn, som søn af 

murermester Frederik Lundorff og hustru 

og han blev døbt d. 1. august 1875 i Vej

rum kirke, faddere var:gårdmand Rasmus 

Christensens hustru Marie Cathrine Pe- 

dersd atter, pigen Sophie Christensen, 

gårdmand Frederik Eriksen, gårdmand 

Jens Peter Sørensen og ungkarl Anders 

Jespersen i Bromølle.

Hans Christian Lundorff fra murerme

ster i Kærby pr. Hald st.

Han døde i Kærby.
Hans Christian Lundorff blev gift d, 

19. maj 1899 i Kærby kirke med 

Christine Elisabeth Sørensen 
forlovere var:Peder Christensen, murer 

i Hald og Niels Christian Christensen, murer i Gjeslev.

Christine Elisabeth Sørensen er født d. 2. oktober 1898 i Kærby, 

som datter af husmand Søren Pedersen Fuhr og hustru Ane Larsen, 

Kærby, og hun blev døbt d. 1. januar 1879 i Kærby Kirke, faddere 

var:Pigen Mette Simonsen Bach og Mette Marie Jensen, gårdmand 

Jens Chr. Pedersen, gårdmand Knud Jensen og ungkarl Svend Chri

stensen Skjøt, alle af Kærby.

Christine Elisabeth Sørensen døde d. 2. marts 1937 i Kærby.

I ægteskabet var børnene:

A. Jensine Frederikke Lundorff
B. Anna Sostrata Lundorff

C. Petra Kirstine Lundorff
D. Dagmar Margrethe Lundorff

E. Søren Møller Lundorff

F. Marie Laurentine Lundorff
G. Olga Elisa Lundorff
H. Aksel Frederik Lundorff
J. Ninna Gudrun Lundorff.



Ved Hans Christian Lundorff’s 85 års fødselsdag skrev Randers

106 Amts avis følgende?

”Når det stunder mod forår, rykker det i en murer efter at få fat i lod 

og ske for at komme på stilladset. Det rykker også i Hans Chr. Lundorff 

i Kærby, men på stilladset kommer han vist ikke i år. I morgen fylder 

han 85 år, så der er ikke noget at sige til, om han også skulle til at 

lægge op.

Sidste sommer arbejdede han stadig, og for et par dage siden har 

han da også været i gang med at hvidte loft med henblik på fødselsdagen. 

Det er altså ikke fordi de 85 år tynger.

Lundorff har også fået haven bragt i orden, og ved husets gavl lig

ger et læs træ, som han er i fuld gang med at kløve. Men selv om han 

altså nok kan få dagen til at gå, har han dog tid til at stoppe den lange 

pibe og sætte sig et øjeblik og fortælle om de 85 år.

I plads som syvårig.

Hans Chr. Lundorff er fra Vejrumbro ved Viborg. Han var ud af 

en søskendeflok på 18, så der var ikke meget at rutte med i hjemmet. 

Som så mange andre måtte han ud at tjene til føden som hjorddreng, da 

han var syv år. Meget andet end føden blev det heller ikke til. Der kun

ne blive et par træsko, lidt hoser og en gang ”lat” til en skjorte. Men 

grød og kartofler var altså det vigtigste.

Skolegang blev der ikke meget tid til, når man skulle i plads som 

syv-årig. Om sommeren kunne det hænde, han kom på skolebænken én 

gang om ugen, og om vinteren lidt mere. Men det var tidens orden, og 

ingen sagde noget til det.

Lundorff lærte mølleriet ved Sønder Mølle i Viborg. Men det var 

alligevel ikke noget for ham. Det var en ”Blæs Mølle” han var kommet 
til, og når der var vind, måtte man arbejde hårdt, mens man lå stille 
når vinden flovede.

Fra mølleriet gik det til murerfaget. Og det var straks bedre. I 

1897 kom Lundorff til Kærbybro for at bygge mejeri og brugs, og så 
faldt han til her.

I 1905 købte han en ejendom på Kærby Hede. Og det vil sigesHan 
overtog et stykke hede og byggede selv et hus. Og så tog han ellers fat 
på at bekæmpe lyngen og såede i dens spor, samtidig med, kørte han 
mælk og der blev også tid til at mure. Man forstår, at dagen nok kunne
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blive lang for ham. Men det gik alligevel. Der blev født 7 piger og 2 

drenge, der alle kom godt i vej.

I 1940 købte han hus i Kærby, og her bor han sammen med en 

datter, der holder hus for ham.

Lundorff har i bogstaveligste forstand været med til at sætte 

præg på egnen. Han har bygget skoler, forsamlingshuse med mere, 

og det meste af det star endnu.

At Hans Chr. Lundorff skulle nå de 85 og være så rask i dag 

som tilfældet er, var ellers ikke spået ham.
Han var dragon i Randers og kom til skade. Da han skulle sprin

ge over hesten i gymnastiksalen, gik noget i stykker i ham, og han 

kom til lægen. Denne gjorde ingenting, så Lundorff fortsatte som 

sædvanligt. Det gik dog så galt, at han til sidst måtte stå op i sadlen 

når han var ude, hvorfor han igen kom til læge. Denne beordrede 

ham indlagt på sygehuset, og her mente man han vist ikke havde langt 
igen. Efter et længere ophold her, blev han sendt hjem som kasseret.

Efter at Lundorff har lagt op, har han fået mere tid til at besøge 

børnene, og det hænder af og til at han tager cyklen og kører en tur 

til for eksempel Skrødstrup.
Men hele dagen kan jo ikke gå med det, og den gamle murer 

indrømmer, at han faktisk også spekulerer lidt på, om han alligevel 

ikke skulle finde murskeen frem igen. Nu har han haft den i hånden 

i mere end 60 somre - så måske går det lige med én mere.

Ved Hans Chr. Lundroff’s død skrev en avis følgende:

Lørdag aften er fhv. murer og gdr. Hans Chr. Lundorff, Kærby, 

uden forudgående sygdom død, godt 85 år gammel. Han var fra Vej

rumbro og kom efter endt militærtjeneste i Randers som dragon i 
1897 til Kærby som murersvend. Han var med til at bygge andelsmeje

riet i Kærbybro, som dette år opførtes. I Kærby lærte han sin hustru 

at kende. De blev gift i 1899. I 1905 købte de 12 tdr. land mager 

jord på Kærby hede, som de opdyrkede, og med flid og nøjsomhed 

klarede familien skærene. Han byggede ejendommen med hustruen 
som håndlanger. Senere købte han endnu 12 tdr. land og holdt nu op 

med at mure. Som mælkekuusk kørte han i 17 år til Kærbybro. Han 
har ikke deltaget meget i offentlige hverv, men var en tid bestyrelses/-
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medlem 1 hjælpekassen samt medstifter af Hald-Kærby aldersrente

forening. Hustruen døde i 1937 og i 1939 solgte han ejendommen og 

flyttede til Kærby, hvor han siden har boet hos sin datter, Kristine 

Lundorff, som omsorgsfuldt har passet faderen.
Chr. Lundorff var en mand, hvis ord var et ord. Han viste 

altid et venligt smil og var pligtopfyldende. Han efterlader syv døtre 

og to sønner, som alle er bosat på egnen med undtagelse af en datter 

som er bosat på Fyn.

VIII. A. Jensine Frederikke Lundorff
er født d. 4. september 1900 i Kærby, Kærby sogn, som datter af 

murermester Hans Christian Lundorff og hustru Christine Elisabeth 
Sørensen.

Jensine Frederikke Lundorff har gået i skole i Kærby, 

tjente indtil sit giftermål forskellige steder på egnen. Jensine Frede

rikke Lundorff har været i bestyrelsen for husmoderforeningen.

Hun laver en del håndarbejde medsdg for øje.

Jensine Frederikke Lundorff blev gift d. 3. november
1922 i Kærby med

Marius Tams

der er født d. 14. januar 1899 i Gimming, Gimming sogn, som søn 

af landpost Martin Tams og hustru Jensine Andersen, Spentrup.

Marius Tams har gået i skole i Spentrup, tjente derefter 

indtil 1922 forskellige steder på egnen, hvorefter han købte en 

ejendom i Spentrup som han drev indtil 1927.
Herefter var han chauffør indtil han i 1933 begyndte med 

hønseri og samtidig virkede som reservepost i Dyrby,

I 1943 købte han ejendommen ”Mamrelund" ved Allingaa- 

bro. Ejendommen var på 12 tdr. land, denne drev han indtil 
han i 1958, på grund af dårligt helbred måtte sælge den.
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Kom herefter på Al

ling aabr o mejeri, hvo r 

han stadig har nogle få ti

mers arbejde daglig*

Marius Tams er kas 

serer for mejeriet og har 

i nogle år været formand 

for Allingaabro pumpelaug«» 

Adr* Østergade, Allingaa

bro.

Jensine Frederikke Lundorff og Marius Tams har børnene:

1* Knud Egon Tams*

2* Leif Tams

3. Erik Tams*

4* Kr es tine Elisabeth Tams.

VIII* A* 1* Knud E^onTams
er født d* 31. august 1923 i Spentrup, Spentrup sogn, som søn af 

mejeriarbejder Marius Tams og hustru Jensine Frederikke Lundorff.

Knud Egon Tams er sletter.

Han er gift med

Inger Margrethe

Adr* Sdr* Allé 29, Grenaa.

VIII. A„ 2* Leif Tams
er født d. 16. oktober 1931 i Spentrup, Spentrup sogn, som søn af 

mejeriarbejder Marius Tams og hustru Jensine Frederikke Lundorff.

Leif Tams har gået i skole i Dyrbye, Bjerby og Allingaabro. 
Var herefter en kort tid ved landbruget, hvorefter han i november 

1946 kom i lære som mejerist i Allingaabro, Raastedbro og Søkilde 
pr. Ry, blev d. 2. oktober 1950 indkaldt til marinen og aftjente sin 
værnepligt til d. 31. juni 1951. Virkede indtil 1954 som mejerist 
forskellige steder på Fyn og i Jylland, afbrudt af et ophold på Had

sten højskole. Den 1. september 1954 blev han ansat ved ordenspo

litiet i Aarhus, hvor han stadig virker.
Hobby: Konkurrence riffel skydning samt stramajsyning til ind



ramning. Han er formand for elevforeningen på Hadsten højskole og 

110 ligeledes bestyrelsesmedlem for samme.

Leif Tams blev gift d. 10. juli 1954 i Højbjerg jned 

Inger-Lise Bech Elsborg 
der er født d. 25 . juli 1933 i Sahl, som datter af pensionist Edvard 

Jens Elsborg og hustru Nicoline Bodil Marie Katrine Jensen Bech.

Inger-Lise Bech Elsborg har gået i skole i Tange, var derefter 

bagerekspeditrice i et år, husassistent i Viborg i 3 år og ca. 1 år 

i København, fik derefter arbejde på en skotøjsfabrik i Viborg hvor 
hun var i l1/* år til sit giftermål.

Adr. Tage Hansensgade 9, Aarhus.

I ægteskabet er børnene:

VIII. A. 2. a. Rita Elsborg Tams, født d. 24. januar 1955 i Tange.

VIII. A. 2. b. Claus Elsborg Tams, født d. 8. marts 1959 i Aarhus.

VIII. A. 2. c. Kim Elsborg Tams, født d. 8. marts 1959 i Aarhus.

VIII. A. 3. Erik Tams
er født d. 16. oktober 1931 i Spentrup, Spentrup sogn, som søn af 

mejeriarbejder Marius Tams og hustru Jensine Frederikke.Lundorff.

Erik Tams var syg ved fødslen og han døde d. 19. oktober 1931 

i Spentrup.

VIII. A. 4. Krestine Elisabeth Tams
er født d. 2. oktober 1939 i Aarhus, som datter af mejeriarbejder 

Marius Tams og hustru Jensine Frederikke Lundorff.
Krestine Elisabeth Tams har været på Gudenaadalens ungdoms

skole og på husholdningsskole på Langeland.
Hun blev gift d. 10. juli 1960 i Frederiksborg slotskirke med 

Fin Uffe Schjødt Hansen 
der er født d. 7. august 1927 i Kalundborg, som søn af montør Jens 
Lars Hansen og hustru Gudrun Karla Andrea Schjødt, Hillerød.

Adr. Løngangsgade 24, E, Hillerød.
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VIII«, B. Anna Sostrata Lundorff
er født do 15, juli 1903 i Kærby, Kærby sogn, som datter af murer

mester Hans Christian Lundorff og hustru Christine Elisabeth Søren

sen o 

Anna Sostrata Lundorff har 

gået i skole i Kærby. Kom 

som 12årig ud at tjene, og 
arbejdede forskellige ste

der på egnen til sit gifter

mål.

Anna Sostrata Lundorff har 

hver tirsdag gennem en 

årrække været på torvet i

Randers med fjerkræ, men måtte på grund af svigtende helbred holde 

op, hun har nu en del hjemmearbejde med strikning på maskine.

Anna Sostrata Lundorff blev gift d. 9. november 1924 i 

Spentrup med 

Peter Johan Nielsen
der er født d. 12. april 1899 i Svenstrup, Svenstrup sogn, som søn 

af landmand Marius Nielsen og hustru Johanne Pedersen, Spentrup.

Peter Johan Nielsen har gået i skole i Svenstrup og Gas sum.

Han kom ud at tjene som lOårig, tjente forskellige steder bl. a. i 

Vrå i Vendsyssel, kom herefter i ca. 1919 ind som soldat i Køben

havn, efter endt militærtjeneste blev han ansat i sin gamle plads hvor 
han var i 5 år til sit giftermål, købte kort tid derefter sin nuværende 
ejendom.

Peter Johan Nielsen har i en årrække været i bestyrelsen i 
den lokale husmandsforening.

Adr. Hvidsten pr. Spentrup.
I ægteskabet er børnene;

1. Børge Lundorff Nielsen

2. Kristian Lundorff Nielsen

3. Knud Lundorff Nielsen

4. Kamma Lundorff Nielsen.



VIIIo Bo I« Børge Lundorff Nielsen 
er født d. 21. januar 1925 i Gassum, Gassum sogn, som søn af boels

mand Peter Johan Nielsen og hustru Anna Soslrata Lundorff.

Børge Lundorff Nielsen var efter sin konfirmation ude at tjene 

ved landbruget i 1# år, hvorefter han d. 1. november 1940 kom i 

mejerilære. Den 6. august 1946 blev han indkaldt til kystdefentionen 

og hjemsendt d. 31. maj 1947, hvorefter han d. 1. november 1947 

var på Hadsten højskole, og d. 3. september 1948 kom han på Lade

lund Mejeriskole. Den 1. november 1952 blev han mejeribestyrer på 

Vester Nebel andelsmejeri ved Kolding, hvorefter han d. 1. maj 1960 

overtog sin nuhavende stilling på andelsmejeriet "Nordfyn” pr. Bogense.
Børge Lundorff Nielsen blev gift d. 25. oktober 1952 i Skørring 

med

Inge Lemmer Jensen 

der er født d. 13. august 1926 i Skørring, som datter af gårdejer 

Anders Lemmer Jensen og hustru Sigrid Marianne Frandsen, Amdi 

pr, Mørke.

Adr. Andelsmejeriet "Nordfyn", Vesterby pr, Bogense. .

I ægteskabet er børnene;

VIII. B. 1. a. Per Christian Lundorff Nielsen, født d. 3. april 1957 i Vester Nebel. 

VIII. B. 1. b. Bent Lundorff Nielsen, født d. 19. maj 1960 i Vester Nebel.

VIII. B. 2. Kristian Lundorff Nielsen
er født d. 4. april 1928 i Gassum, Gassum sogn, som søn af boels

mand Peter Johan Nielsen og hustru Anna Sostrata Lundorff.

Kristian Lundorff Nielsen er gårdejer i Mollerup, han blev gift 

d. 2. december 1950 i Hvilsted med 

Eva Johanne Clemmensen 

der er født d. 12. april 1931 i Hvilsted, som datter af gårdejer Karl 

Clemmensen og hustru Eleonora Hansen.
Adr. Mollerup pr. Silkeborg.
I ægteskabet er børnene;

VIII. B. 2. a. Gunnar Nielsen, født d. 11. juli 1952 i Hvilsted.

VIII. B. 2. b. Knud Erik Nielsen, født d. 17. april 1958 i Mollerup.



VIII. B. 3.
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Knud Lundorff Nielsen

er født d. 12. april 1935 i Hvidsten, som søn af boelsmand Peter 

Johan Nielsen og hustru Anna Sostrata Lundorff.

Knud Lundorff Nielsen er ingeniør.

Adr. Reberbanegade 47 B; Aalborg.

VIII. B. 4. Kamma Lundorff Nielsen

er født d. 12. april 1935 i Hvidsten, som datter af boelsmand Peter 
Johan Nielsen og hustru Anna Sostrata Lundorff.

Kamma Lundorff Nielsen er seminarieelev.

Adr. Harald Jensens Plads 1 A, Aarhus.

VIII. C. Petra Kirstine Lundorff

VIII. C. 1.

er født d. 9. marts 1906 på Kærby hede, Kærby sogn, som datter 

af murermester Hans Christian Lundorff og hustru Christine Elisa

beth Sørensen.

Petra Kirstine Lundorff har gået i sko

le i Kærby, var ude at tjene indtil hun 

i 1922 kom hjem for at passe forældre

ne på grund af moderens sygdom.

Adr. Kærby pr. Hald st.

Petra Kirstine Lundorff har datteren: 

1. Else Valborg Lundorff.

Else Valborg Lundorff 
er født d. 30. januar 1925 i Kærby, 

Kærby sogn, som datter af Petra Kir

stine Lundorff.
Else Valborg Lundorff er gift med 

Holger Hansen 

Adr. Rindsvej 18, Randers.



VIII. D. Dagmar Margrethe Lundorff
114 er født d. 10. september 1907 i Kærby, Kærby sogn, som datter af

murermester Hans Christian Lundorff og hustru Christine Elisabeth 

Sørensen.
Dagmar Margrethe Lundorff blev gift d. 15. august 1929 i Kærby 

kirke med 

Kresten Lundorff (III K) se under samme.

VIII. E. Søren Møller Lundorff 
er født d. 8 december 1910 i Kærby, Kærby sogn, som søn af murer

mester Hans Christian Lundorff og hustru Christine Elisabeth Søren
sen.

Søren Møller Lundorff har gået i skole i Kærby, Spentrup og 
Jennum, kom herefter ud at tjene forskellige steder på egnen. Fra 

sit 16. år hovedsagelig på herregaarde bl. a. på Stenalt og Fussingø. 

Siden 1949 har han virket som arbejdsmand forskellige steder på 

Gerlev egnen.

Adr. Gerlev.

VIII. F. Marie Laurentine Lundorff



er født d. 11. oktober 1912 i Kærby, Kærby sogn, som datter af murer- 

115 mester Hans Christian Lundorff og hustru Christine Elisabeth Sørensen.

Marie Laurentine Lundorff har gået i skole i Kærby, kom derefter 

ud at tjene som husassistent forskellige steder, bl. a. på statshospita

let i Middelfart, indtil sit giftermål.

Marie Laurentine Lundorff blev gift d. 29. juli 1947 på Middelfart 

rådhus med

Eigil DYbbøl Nielsen 

der er født d. 9. december 1904 i Nakskov, som søn af postmester 
Niels Hansen Nielsen og hustru Sofie Marie Olsen.

Eigil Dybbøl Nielsen har gået i skole i Magleby og udgik fra skolen 

med præliminæreksamen. Komherefter ud at tjene fortrinsvis på stør

re gårde rundt om i landet. Blev senere forvalter på forskellige herre- 

gaarde, bl. a. på Fænø ved Middelfart og Ørumgaard. Var efter sit gif

termål bestyrer på et kalkværk på Fyn, forpagtede senere et kalkværk 

ved Ringsted. I 1953 købte han sin nuværende ejendom som da var på 

13 tdr. land, men siden er blevet udvidet til 22 tdr. land.

Eigil Dybbøl Nielsen var på Lyngby landbrugsskole fra November 

1931 til maj 1932. Han er i bestyrelsen for brugsforeningen.

Adr. Voer pr. Ørsted.

I ægteskabet er datteren:
1. Kirsten Merete Dybbøl Nielsen, født d. 14. januar 1949 i Gislev.

VIII. G. Olga Elisa Lundorff
er født da 9. juli 1915 i Kærby, Kærby sogn, som datter af murermes

ter Hans Christian Lundorff og hustru Christine Elisabeth Sørensen»
Olga Elisa Lundorff har 
gået i skole i Kærby. Havde 
derefter plads som husassi 
stent forskellige steder på 

Hald egnen. Blev i 1934 ud 

lært som syerske i Ran

ders. Hun har nu selvstæn
dig systue, men syr for ti

den for Junchers konfekti-



onsfabrik i Randers*

116 Olga Elisa Lundorff blev gift d. 11. september 1935 i Kærby med 

Harald Johan Bager 

der er født d* 20. november 1912 i Blenstrup, som søn af pensionist 

Laurits Bager og hustru Pauline Jensen*

Harald Johan Bager har gået i skole i Blenstrup, kom derefter ud 

at tjene som landbrugsmedhjælper forskellige steder på egnen* Havde 

efter sit giftermål forskellige stillinger i randers bl. a. på et savværk 

og ved statsbanen* I 1946 startede han selvstændig vognmandsforretning 

i Gerlev, solgte denne efter ca. 10 års forløb, og startede derefter 

en fragtrute Løgstør-København, solgte denne efter 2 års forløb på 

grund af sygdom, begyndte derefter på sin nuværende stilling som 

tankvognchauffør ved Randers Kulkompagni*

Adr* Møllegade 11, Randers.

I ægteskabet er børnene;

1* Ib Lundorff Bager

2. Hans Kristian Lundorff Bager.
3* Gudrun Lundorff Bager.

4. Vibeke Lundorff Bager.

VIII. G. 1. Ib Lundorff Bager

er født d. 1* februar 1937 i Gerlev, som søn af chauffør Harald Johan 

Bager og hustru Olga Elisa Lundorff.

Ib Lundorff Bager døde ved et ulykkestilfælde d. 7. maj 1945.

VIII. G. 2. Hans Kristian Lundorff Bager

er født d. 8. maj 1941 i Gerlev, som søn af chauffør Harald Johan 
Bager og hustru Olga Elisa Lundorff.

Hans Kristian Lundorff Bager er kokelev*

Adr. Møllegade 11, Randers*

VIII. G. 3. Gudrun Lundorff Bager

er født d. 22. oktober 1942 i Gerlev, som datter af chauffør Harald 

Johan Bager og hustru Olga Elisa Lundorff.
Gudrun Lundorff Bager blev i Randers gift d. 11. september 1960 

med



Preben Vilhelm Andersen

der er født d. 7. marts 1938 i Randers, som søn af husmand Niels 

Peter Andersen og hustru Marie Edit Jensen, Norup mark.

Preben Vilhelm Andersen er kommis.

Adr. Herningvej, Sdr. Omme.

I ægteskab et er datteren:

VIII.G. 3. a.Bitten June Bager Andersen, født d. 1. december 1958 i Randers.

VIII. G. 4. Vibeke Lundorff Bager

er født d. 20. oktober 1946 i Gerlev, som datter af chauffør Harald 

Johan Bager og hustru Olga Elisa Lundorff.

Vibeke Lundorff Bager er syerske.

Adr. Møllegade 11, Randers.

VIII. H. Aksel Frederik Lundorff
er født d. 9. oktober 1919 i Kærby, Kærby sogn, som søn af murer

mester Hans Christian Lundorff og hustru Christine Elisabeth Sørensen.

Aksel Frederik Lundorff gik 

i skole i Kærby. Kom her

efter ud at tjene ved land

bruget forskellige steder 

på Randersegnen. I 1942 

købte han en lille ejendom 

på Skrødstrup mark, som 

han drev ii ca. 17 år hvor

efter han byttede med sin 

svigerfar og fik dennes no
get større ejendom samme sted, denne drives stadig.

Aksel Frederik Lundorff blev gift d. 17. maj 1942 i Hem med 
Elly Poulsen

der er født d. 26. september 1924 i Mariager, som datter af boelsmand 
Hermand Poulsen og hustru Mary Jensen, Skrødstrup.

Elly Poulsen har gået i skole i Skrødstrup, tjente derefter som 
husassistent forskellige steder på Randersegnen. Elly Poulsen har en 
selvstændig systue. Hun er kasserer for I/S Sem-Skrødstrup frysehus.
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VIII. H. 1.

VIII. H. 2.

VIII. H. 3.

VIII. H. 4.

Adr. Skrødstrup mark pr. Mariager.

I ægteskabet er børnene:

1. Gerda Kirstine Lundorff, fødtd. 5. september 1942 i Skrødstrup. 

Adr. Testrup pr. Mårslev.

2. Bodil Marie Lundorff, husassistent, født d. 7. april 1945 i Skrød

strup. Adr. Væth pr. Lanaa.

3. Flemming Ole Lundorff, født d. 11. april 1951 i Skrødstrup.

4. Finn Erik Lundorff, født d. 11. april 1951 i Skrødstrup.

VIII. J. Ninna Gudrun Lundorff
er født d. 25. oktober 1923 i Kærby, Kærby sogn, som datter af mu
rermester Hans Christian Lundorff og hustru Christine Elisabeth Sø

VIII. J. 1.
VIII. JI. 2.

rensen.

Ninna Gudrun Lundorff har gået i skole i Kærby, tjente indtil sit 

giftermål som husassistent forskellige steder på egnen.
Ninna Gudrun Lundorff er hjemmesyerske.

Hun blev gift d. 7. januar 1945 i Kærby med 

Einer Hansen

der er født d. 6. maj 1919 i Jennum, som søn af slagter Rasmus Pe

ter Hansen og hustru Doris Mine Lehmkuhl, Jennum,

Einer Hansen har gået i skole i Jennum, det første år efter endt 

skolegang var han hjemme, hvorefter han kom ud at tjene ved land

bruget forskellige steder på egnen, men på grund af svigtende hel
bred blev han uddannet som kontrolassistent på Vejlby landbrugsskole, 

og nedsatte sig i 1942 som sådan i Hald, købte samtidig en lille land

ejendom, denne drev han i 10 år, et par år senere købte han et hus

mandssted. Er i dag stadig kontrolassistent og regnskabsfører i 
brugsforeningen.

Adr. Hald st.
I ægteskabet er børnene:

1. Henning Lundorff Hansen, født d. 12. marts 1946 i Stauby.

2. Henny Lundorff Hansen, født d. 9. april 1953 i Stauby.
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IX. Elisabeth Marie Lundorff

er født d. 1. juni 187 6 i Vejrum sogn, som datter af murermester 

Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen, og hun blev 

døbt d. 17o september 187 6 i Vejrum kirke, faddere var:pige Else 
Marie Hansen af Viborg, gårdmand Frederik Eriksens hustru Maren

Sørens datter af Snigstrup, 

gårdmand Rasmus Christen 

sen af Vejrumholt, gårdmand 

Jens Peter Sørensen af Fugl 

sang og møller Jesper Fre

deriksen af Bromølleo 

Elisabeth Marie Lundorff 

blev gift do 2o december 

1898 i Vejrum kirke med 

Jens Peder Andersen

forlovere var; Indsidder Anders Andersen af Auning og murer Frederik 

Lundorff af Vejrum.

Jens Peder Andersen er født d. 13. januar 1877 på .Auning mark, 

som søn af telefonarbejder Anders Andersen og hustru Ane Olesen, 

og han blev døbt d. 29. april 1877 i Ainung kirke, faddere varsvæver 

Niels Mikkelsen, husmand Jens Kristensen Møller, skræder Kristen 

Jensen samt nævnte Jens Kristensens Møllers datter, båret til dåben 

af væver Niels Mikkelsens hustru, alle af Auning mark.
Jens Peder Andersen var husmand og mælkekusk i Stokbro, han 

døde d. 4. januar 1958 i Vejrum.

Elisabeth Marie Lundorff bor Vejrum pr. Vejrumbro.

I ægteskabet var børnene:

A. Christian Andersen

B. Anna Otine Andersen

C. Elisabeth Marie Andersen

Do Jens Peter Andersen
E. Lundorff Andersen
F. Agnes Elisabeth Lundorff Andersen

G. Viggo Andersen

Ho Magda Andersen

J. Ninna Andersen



K. Helga Andersen«,
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Elisabeth Marie Lundorff og Jens Peder Andersen har boet i 

Stokbro i 42 år. Ejendommen var da den blev købt på 10 tdr. land og 

besætningen på 2 køer og 4 får. Der blev siden tilkøbt 5 tdr. land og 

besætningen blev udvidet til 12 kreaturer.

Elisabeth Marie Lundorff har i en alder af 86 år skrevet følgen

de erindringer om sig selv og sin mand Jens Peder Andersen:

”Som 12årig i 1888 skulle jeg trække får fra heden og ud i fedden 

de skulle have nyt reb og klaptræer. Jeg havde en gammel mand ved 

navn Hans til at hjælpe mig. Jeg trak fårene ud i Stampekær, der var 

der mange tørvegrave, så kunne vi bedre fange dem, men da Hans vil

le fange vædderen, skubbede den ham i en tørvegrav hvori der var no

get vand, jeg skreg så højt at karlen hørte det, han kom løbende med 

hestene og de fik Hans trukket op. I 1892 tjente jeg på en gård hvor vi 

avlede hør. I håndbogen for danske lokalhistorikere, står der følgende 

om behandling af hør:

"Når hørren var moden, blev den rusket, d. v. s. rykket op og 
bundet i knipper, der blev sat til tørring to og to. Derefter blev den 

kørt hjem, og nu blev frøhusene (knevel )revet af på en hørribbe, en 

stor kam med jerntænder, der var fæstet i en stolpe under arbejdet. 

Frøene var en kostbar handelsvare. Så blev hørret atter bundet i knip

per, der blev lagt ud i en vandgrav eller mose under vand for at røde. 

Efter et par ugers forløb blev hørren taget op og bredt ud på en stub
eller græsmark for at tørre og derefter kørt hjem. For at få taverne 

af skulle den brydes eller brødes i en hørbrøde, efter at den var godt 
tørret i en ovn eller på stænger over en hørgrav, hvori der blev fyret. 

Denne brydning, nogle steder kaldte man det at brage, blev i reglen 

udført af mandfolk, hvorimod det var kvinderne, der skættede hørren 

bag efter med en skætte eller skaghånd på en skagfod for at få tarverne 

af. Tilsidst blev den heglet på en hørhegle, d. v. s. en træplade med 

en mængde lange ståltænder. Når den var færdigbehandlet, blev den 
i passende håndfulde snoet og formet i smukke hørkranse og var så 

færdig til spinding og vævning. Affaldet, der kaldtes bl aar, blev også 

spundet og brugt til grovere vævning. 11



Elisabeth Marie Lundorff fortæller videre:
Vi kærnede selv smør, for ikke alle ville i mejeriet, margarine 

kendte vi ikke* Nar køerne var på græs, fik vi smør i grøden, smørret 

blev sat ved den side mændene sad, så kunne vi ikke nå det over det 

store grødfad.

Allerede som 10- årig kom jeg ud at tjene, jeg begyndte som gåsepige 

i Vester Velling, og jeg skulle også hjælpe til med kreaturerne. Min 

moster Gine, tjente samme sted, så hun hjalp mig med at holde mit 

tøj i orden. Jeg gik i skole hos lærer Kristensen 2 halve dage om som

meren og 4 hele dage om vinteren. Jeg var i Vester Velling til jeg blev 

konfirmeret af pastor Svend Momme i Skjern kirke. Derefter kom jeg 

til Fiskbæk hvor lønnen var 25 kr. for et år. Een gang om ugen gik 

jeg til Hjarbæk for at hente fisk, de var levende, så jeg havde dem i 

en pose, de kostede en krone og vi havde nok til 3 dage. Efter at jeg 

havde været i Fiskbæk flyttede jeg tilbage til Vester Velling hvor jeg 

fik plads på en lille gård der lå lige ved kirken, jeg ringede solen op 
hver morgen og ned om aftenen, gårdmanden fik betaling af kirketje- 

neren da denne boede langt fra kirken og havde besvær med at komme 
der hver morgen og aften. Den gang levede folk af deres egne produk
ter, jeg slagtede 2 får og 2 lam, og støbte lys af talget, vi bagte og 
bryggede øl. Der var ikke megen renlighed dengang, vi spiste af eet 

stort fad og skeer og gafler blev sat i vindueshasperne, så der var 

ingen stor opvask.

Om sommeren skulle vi passe marken og om vinteren skulle vi karte 

og spinde. Den højeste løn jeg fik var 125 kr. 2 pund uld, blålærred 

til 2 særke og 1 par træsko, dette var lønnen for et år.

Om sin mand Jens Peder Andersen, fortæller Elisabeth Marie Lun

dorff:

Jens Peder var kun 9 år gammel da han kom til Albæk for at tjene, der

efter var han ikke hjemme mere. Han gik i skole 2 halve dage om som
meren og 4 hele dage om vinteren, blev de hjemme skulle de betale 6 

øre i mult. Jens Peder var i den samme plads til han blev konfirmeret, 

det blev han ved en præst som hed P. D. Rotbøl. Havde en af konfirman

derne våde fødder når de kom til konfirmationsforberedelse, fik de 
præstens strømper på, medens deres egne blev tørret, der var hver- 



ken gummistøvler eller cykler at køre på, de kom i et par træsko li

ge fra kostalden. Efter konfirmationen skulle han have plads. Der 

var dengang folkemarked d. 1. november i Randers, her kom alle 

de unge mennesker hen og så kom gårdmændene og så på dem og spurg

te hvor gamle de var, hvor de kom fra og hvad de kostede. Var lønnen 

de forlangte så for stor, gik de til den næste. Var der mange unge 
var lønnen ikke ret stor, de skulle jo have plads. Jens Peder kom 
til Vester Velling. Om vinteren var han tøndtærsker, d. v. s. han 

tærskede kornet med plejl. Han fik betaling for hver tønde korn, så 
var han herre over sig selv, og kunne tage sig en fridag når han vil

le. Han fik kost og logi. Om sommeren deltog han i alt arbejde, 

brugte leen både til hø og korn, det var hårdt arbejde for de unge 

dengang. Han var knap 21 år gammel da vi ble^bgift og fik arbejde på 

cementfabrikken Dania. Der arbejdede 400 mænd og kvinder, mange 

kom gående langvejs fra, nogle havde en lille ejendom, og for at 

tjene lidt ekstra havde de taget det job på cementfabrikken, de arbej

dede 10 timer til 26 øre i timen. Jens Peder var koksbrænder, det 

gav lidt mere, han fik 900 kr. om året. Her var han i 6 år, hvoref

ter vi flyttede til Stokbro hvor han fik en mælkerute og kørte mælk 

til Thisted mejeri hver dag. Til at begynde med fik han 2 kr. om da

gen, det steg lidt hvert år til 6 kr. om dagen. Det var mange penge 

den gang. Jens Peder havde mælkeruten i 18 år, og han var ked af 

det den dag da en anden overtog den.
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IX. A. Christian Andersen

er født d. 8. februar 1897 i Vejrum sogn, som søn af husmand Jens 

Peder Andersen og hustru Elisabeth Marie Lundorff.

Christian Andersen har tjent ved landbruget. Var fra 1923 til 195 5 

gårdejer i Borbjerg pr. Holstebro , hvor^ 

efter han indtil 1961 var Ostehandler.

Christian Andersen blev gift d. 25. 
september 1923 i Aulum med 

Mariane Kirstine Johanne Larsen 

der er født d. 3. august 1898 i Hodsa

ger, Hodsager sogn, som datter af hus

mand Peder Larsen og hustru Ane Ma

rie Meldgaard Svendsen, Hodsager.

Mariane Kirstine Johanne Larsen har 

indtil sit giftermål været husassistent. 

Adr. Skivevej 4 a, Holstebro.

I ægteskabet er børnene: 
1. Eerda Andersen 

2. Jens Peder Andersen.

IX. A. 1. Gerda Andersen

er født d. 18. august 1924 i Borbjerg, Borbjerg sogn, som datter 

af fhv. gårdejer og ostehandler Christian Andersen og hustru Mari
ane Kirstine Johanne Larsen.

Gerda Andersen har gået i skole i Borbjerg, tjente som husassistent 
indtil sit giftermål.

Hun blev gift d. 16. juli 1946 i Borbjerg kirke med
George Henry Andersen
der er født d. 2. marts 1923 i Holstebro, som søn af rentier Jens 
Andersen og hustru Ane Marie Viftrup.

George Henry Andersen er gårdejer. Han købte i 1946 sin nuhaven
de gaard ”Lille Søndergaard” som da var på 50 tdr. land deraf 12 

tdr. land mose, som siden er solgt fra.

Adr. ”Lille Søndergaard”, Hogager pr. Holstebro.

I ægteskabet er børnene
IX. A. 1. a. Edith Margrethe Andersen, født d. 14. november 1946 i Hogager,



IX. A. 1. b.

124 IX.A. 1. c.

IX.A. 1. d.

IX. A. 1. e.

Anna Marie Anders en, født d. 20. april 1949i Hogager, Borbjerg sogn.

Britta Marianne Andersen, født. 26. januar 1951 i Hogager, Borbjerg 
sogn.

Inga Lisa Andersen, født d. 2. oktober 195 2 i Hogager, Borbjerg sogn.

Preben Viftrup Andersen, født d. 28. januar 1955 i Hogager, Borbjerg 
sogn.

IK. A. 2. Jens Peder Andersen
er født d. 25. januar 1926 i Borbjerg, Borbjerg sogn, som søn af 

fhv. gårdejer og ostehandler Christian Andersen og hustru Mariane 

Kirstibe Johanne Larsen.

Jens Peder Andersen er gårdejer, han overtog sin føde- 

gaard d. 1. april 1955.

Han blev gift d. 22. maj 1956 i Borbjerg med

Marie Emilie Westh Lauritsen

der er født d. 25. marts 1929 i Tvis, som datter af gårdejer Anders 

Gedebo Lauritsen og hustru Helga Westh.

Adr. "Risum”, Borbjerg pr. Holstebro.

I ægteskabet er børnene:

IX. A. 2. a. Birte Andersen, født d. 9. marts 1957 i Borbjerg.

IX. A. 2. b. Hanne Andersen, født d. 10. oktober 1959 i Borbjerg.

IX. A. 2. c. Christian Andersen, født d. 8. januar 1961 i Borbjerg.

IX. B. Anna Otine Andersen
er født d. 22. februar 1899 i Vejrum sogn, som datter af husmand

Jens Peder Andersen og 

hustru Elisabeth Marie 
Lundorff.
Anna Otine Andersen var 
gift med

Emil Alfred Edmund Braun 
der er født d. 30. januar 

1893 i Sverige, som søn 
af Anna Braun, Sverige.



Emil Alfred Edmund Braun var stenhugger.

125 Han.døde d. 1. maj 1951 i Allinge og blev begravet d. 5« 

maj.

Adr.' Storegade 47, Sandvig, Bornholm.

I ægteskabet er børnene:

1. Richard Andersen Braun

2. Alice Andersen.Braun

3. Irene Andersen.Braun

4. Nora Andersen Braun

5. Leif Andersen. Braun.

IX. B. 1. Richard Vilner Andersen.Braun

er født d. 24. december 1923 i Allinge sogn, som søn af stenhugger 

Emil Alfred Edmund Braun og hustru Anna Otine Andersen.

Richard Andersen Braun er forretter.

Han blev gift d. 27. maj 1950 på Frederiksberg rådhus 

med 

Helene Margrethe Christiansen 
der er født d. 9. januar 1923 i Sorø, som datter af entreprenør A. P 

Christiansen og hustru Maren Sofie Petersen. 

Adr. Aarhusgade 22, København. 0.

I ægteskabet er børnene:

IX. B. 1. a. Lone Braun, født d. 10. oktober 1951 i København

IX. B. 1. b. Anne Marie Braun, født d. 6. juni 1957 i København.

IX.B. 2. Alice Andersen Braun 

er født d. 30. december 1924 i Allinge, som datter af stenhugger 

Emil Alfred Edmund Braun og hustru Anne Otine Andersen.

Alice Andersen Braun blev gift d. 28. september 1946 i Kdbenhavn 

med 
Carl Reinholdt Nielsen 

der er født d. 26. maj 1920 i København, som søn af maler Bertel 

Nielsen og hustru Elisabeth Franson. 
Carl Reinholdt Nielsen er maler.

Adr. Sjællandsgade 55, København N. 
I ægteskabet er børnene:



IXoBo 2o aa Leif Braun Nielsen, født d. 9. februar 1947 i København.

126 IX.B. 2. b. Lis Braun Nielsen, født d. 25. august 1952 i København.

IX.B. 2. c. Lars Braun Nielsen, født d. 4. september 1960 i København.

IX. B. 3. Irene Andersen Braun

er født d. 12. januar 1927 i Allinge sogn, som datter af stenhugger

Emil Alfred Edmund Braun og hustru Anna Otine Andersen.

Irene Andersen Braun er servitrice

Adr. .København.

IX. B. 4. Nora And er s en Braun 

er født d. 12. juni 1930 i Allinge sogn, som datter af stenhugger 

Emil Alfred Edmund Braun og hustru Anna Otine Andersen.

Nora Andersen Braun blev gift d. 17. april 1954 i Allinge med 

Carl Andersen 

der er født d. 25. maj 1929 i Bodilsker sogn, som søn af landmand 

Gunnar Andersen og hustru Karen Emanuelsen.
Carl Andersen er fisker.
Adr. Strandvejen 49, Allinge, Bornholm.

IX. B. 5. .Leif Andersen Braun
er født d. 5. januar 1935 i Allinge, som søn af stenhugger Emil 

Alfred Edmund Braun og hustru Anna Otine Andersen.

Leif Andersen Braun er vodbinder.

Adr. Allinge.
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IX.C. 1.

Elisabeth Marie Andersen

er født d. 28. marts 1901 i Vejrum sogn, som datter af husmand Jens 

Peder Andersen og hustru Elisabeth Marie Lundorff.

Elisabeth Marie Andersen har gået i Vejrum skole, hun kom ud at tje

ne året før sin konfirmation.

Hun tjente som husassistent 

forskellige steder indtil sit 

giftermål bl. a. i Korreborg 

og på “Herkegaarden” i 

Mammen. 

Elisabeth Marie Andersen 

blev gift d. 1. november 1922 
i Hjermind kirke med 

Kresten Frederiksen

der er født d. 9. marts 1896 i Tavl, Hjermind sogn, som søn af hus

mand Frederik Frederiksen og hustru Nielsmine Jensen.

Kresten Frederiksen har gået i skole i Hvorslev, kom ud at tjene som 

11-årig, han var ved landbruget til sit giftermål kun afbrudt af militær

tjenesten i 1918 ved infanteriet i Sandholmlejren. Har siden 1922 arbej

det som arbejdsmand bl. a. som murerarbejdsmand som stenhugger og 

en tid arbejdede han i en mose, i de senere år har han været skovarbej

der i Viskum skov.

Adr. Vejrum pr. Vejrumbro.

I ægteskabet er børnene:

1. Svend Aage Frederiksen

2. Ejner Børge Frederiksen
3. Ejgil Frederiksen
4. Arne Frederiksen

5. Herluf Frederiksen.

Svend Aage Frederiksen
er født d. 19. januar 1923 i Vejrum sogn, som søn af skovarbejder 
Kresten Frederiksen og hustru Elisabeth Marie Andersen.

Svend Aage Frederiksen har gået i skole i Vejrum, kom derefter ud 

at tjene forskellige steder på Viborg egnen. Blev i november 1945 ind-



kaldt til militæret som infanterist i Aalborg, han købte under tjene- 

128 sten gården "Stokbro" i Vejrum sogn og overtog den efter sin hjem

sendelse i 1946.

Svend Aage Frederiksen er i bestyrelsen for mejeriet.

Han blev gift d. 22. oktober 1946 i Sdr. Resen med 

Olga Katrine Sørensen 

der er født d. 30. juni 1922 i Sdr. Resen, som datter af husmand 

Jesper Sørensen og hustru Mette Marie Pedersen.

Olga Katrine Sørensen har gået i skole i Sdr. Resen. Tjente 

indtil sit giftermål som husassistent forskellige steder bl. a. i Mam

men.

Adr. "Stokbro" pr. Vejrumbro.

I ægte skabet er børnene;

IX. C. 1. a. Herdis Solvej Frederiksen, født d. 30. januar 1950 i Vejrum.

IX.C. 1. b. Annette Frederiksen, født d. 25. april 1955 i Viborg.

IX. C. 2. Ejner Børge Frederiksen 
er født d. 21. november 1924 i Vejrum sogn, som søn af skovarbej

der Kresten Frederiksen og hustru Elisabeth.Marie Andersen.

Ejner Børge Frederiksen har siden sin konfirmation været 

beskæftiget ved landbruget. Aftjente fra d. 20. november 1945 til 

den 19. oktober 1946 sin værnepligt ved 3. regiment i Viborg. Var 

vinteren 51-52 på Haslev landbrugsskole. Blev d. 1. november 1954 

leder af Bredballe børnehjems landbrug og overtog det i forpagtning 

d. 15. marts 1957.

Ejner.Børge Frederiksen blev, gift d. 3. november 1956 i 

Næsbjerg sogn med 

Ebba Agathe Laursen 
der er født d. 31. januar 1931 i Næsbjerg sogn, som datter af gård

ejer Maltha Laursen og hustru Sørine Kristiane Nielsen.

Adr. Bredballe børnehjem pr. Vejle.
I ægteskabet er børnene:

IX. C. 2. a. Kirsten Elisabeth Frederiksen, født d. 9. juli 1957 i Vejle.

IX.C. 2. b. Bendt Frederiksen, født d. 22. februar 1960 i Vejle.



IX. C. 3. Ejgil Frederiksen

129 er født d. 27. juni 1930 i Vejrum sogn, som søn af skovarbejder Kre

sten Frederiksen og hustru Elisebeth Marie Andersen.
Ejgil Frederiksen er gåedejer.

Adr. "Møldrupgaardpr. Møl dr up.

IX. C. 4. Arne Frederiksen

er født d. 26. november 1933 i Vejrum sogn, som søn af skovarbejder 

Kresten Frederiksen og hustru Elisebeth Marie Andersen.

Arne Frederiksen har gået i skole i Vejrum, kom derefter ud at tje

ne ved landbruget forskellige steder. Var vinteren 1953-54 på Haslev 

landbrugsskole, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved 8. regiment 

og forrettede tjeneste i Aalborg, Viborg og Itzehoe, var efter hjem

sendelsen atter ude at tjene indtil han i 1956 købte sin nuværende 

ejendom i Vejrum.

Arne Frederiksen er. medlem af husmandsforeningen og Vejrum 

venstrevælgerforening.

Han blev, gift d. 14. april 1956 i St. Brøndum med 

Birthe Beate Skindsted Jacobsen 

der er født d. 23. september 1936 i St. Brøndum, som datter af 

brøndborer Karl Marinus Jacobsen og hustru Karoline Beate Skind

sted Rasmussen.

Birthe Beate Skindsted Jacobsen har gået i skole i St. Brøndum, 

tjente derefter indtil sit giftermål som husassistent.

Adr. Vejrumbro.

I ægteskabet er børnene:

IX. C.4. a. John Skindsted Frederiksen,født d. 22. september 1956 i Vejrum.

IX. C.4. b. Minna Skindsted Frederiksen,født d. 17.oktober 1958 i Viborg.

IX. C. 5. . Herluf Frederiksen
er født d. 17. december 1936 i Vejrum sogn, som søn af skovarbejder

Kresten Frederiksen og hustru Elisebeth Marie Andersen.

Herluf Frederiksen er smedesvend.
Adr. . p. t. Storegade 67, Tarm.
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IX. D. Jens Peter Andersen

er født d. 27. maj 1903 i Assens, som søn af husmand Jens Peder 

Andersen og hustru Elisabeth Marie Lundorff.

Jens Peter Andersen har gået i skole i Vejrum, tjente derefter for 

skellige steder på egnen, indtil han købte sin nuhavende ejendom i 

Hvam, som dengang var 

på 10 tdr. land, siden er 

den udvidet til 16 tdr. land 

og der er bygget ny lade og 

kostald. 

Jens Peter Andersen blev 

d. 24. juli 1928 i Testrup 

med 

Clara Bjerregaard Nielsen 

der er født d. 25. september 1909 i Testrup, Testrup sogn, som dat

ter af boelsmand Niels Bjerregaard og hustru I. Villumsen.

Clara Bjerregaard Nielsen har gået i skole i Testrup »tjente der
efter som husassistent forskellige steder indtil sit giftermål.

Adr. Hvam pr. Hvam.

I ægteskabet er børnene:

1. Ejvind Bjerregaard Andersen

2. Kaja Bjerregaard Andersen.

IX. D. 1. Ejvind B jerregaard Andersen
er født d. 23. september 1928 i Hvam, som søn af boelsmand Jens

Peter Andersen og hustru Clara Bjerregaard Nielsen.

Ejvind Bjerregaard Andersen er landmand.
Han blev gift d. 27. september i, Østerbølle med

Elsa Laursen
der er født d. 19. december 1929 i Østerbølle, som datter af Mathil 
de Laursen.

Elsa Laursen er syerske.
Adr. Laastrup pr. Skals.

I ægteskabet er børnene:

IX. D. 1. a. Karin Bjerregaard And ersen, født d. 19. august 1957 i Laastrup.

IX.D. 1. b. Ib Bjerregaard Andersen, født d. 14. juli 1960 i Laastrup.
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IX. D. 2. Kaia Bjerregaard An dersen 

er født d. 9. september 1933 i Hvam, Hvam sogn, som datter af bo

elsmand Jens Peter Andersen og hustru Clara Bjerregaard Nielsen.

Kaja Bjerregaard Andersen blev gift d. 5. november 1955 

i Hvam med 

Søren Peter Jensen Vorre 

der er født d. 15. september 1924 i Møldrup, Roum sogn, som søn 

af gårdejer Søren Jensen Vorre og hustru Kirsten Marie Petra Niel

sen.

Søren Peter Jensen Vorre er gårdejer.

Adr. "Toftegaard”, Løvel pr. Viborg.

I ægteskabet er børnene;

IX. D. 2. a. Svend Jensen Vorre, født d. 6. juni 1957 i Løvel.

IX. D. 2. b. Ole Jensen Vorre, født d. 2. november 1959 i Løvel.

IX. E. Lundorff Andersen 

er født d. 27. juli 1904 i Falslev sogn, som søn af husmand Jens 

Peder Andersen og hustru Elisabeth.Marie Lundorff.
Lundorff Andersen kom ud at tjene som 10-årig hos gård

ejer Lars Madsen, Mammen. Den 1. marts 1939 købte han udlejnings

bil, men måtte opgive denne igen da krigen brød ud, hvorefter han be

gyndte som arbejdsmand på Karup flyveplads og arbejdede her indtil 

han d. 15. maj 1945 begyndte som fodermester på Randrup hovedgaard 

her var han til 1. november 1946, da han blev arbejdsmand og flyttede 

til Møllehuset i Vinkel. Den 16. november 1959 købte han Vinkel gam

le skole for en pris af kr. 14. 350, -.

Lundorff Andersen blev gift d. 12. december 1939 i Tjele 
med

Olga Kristiansen

der er født d. 29. september 1916 i Viskum sogn, som datter af gård

ejer Jens Kristiansen og hustru Kirstine Elsborg, Ørum.
Adr. Vinkel pr. Viborg.
I ægteskabet er børnene:

1. Ketty Lundorff Andersen

2. Preben Lundorff Andersen.



IX. E. 1. Ketty Lundorff Andersen

132 er født d. 10. februar 1940 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn, som dat

ter af arbejdsmand Lundorff Andersen og hustru Olga Kristiansen.

Ketty Lundorff Andersen har gået i skole i Vinkel, tjente derefter 

som husassistent forskellige steder, indtil sit giftermål. Ketty Lun

dorff Andersen har haft et ophold på Nørre Nissum højskole.

Ketty Lundorff Andersen blev gift d. 21. maj 1961 i Vinkel kirke 

med

Bent Østergaard Christensen 

der er født d. 5. maj 1935 i Oksbøl, som søn af fhv. depotforvalter 

Peder Christian Alfred Christensen og hustru Kirstine Gedske Nielsen.

Bent Østergaard Christensen har gået i skole i Oksbøl, efter endt 

skolegang kom han i smedelære, derefter virkede han som svend i 

ca. 4 år i den tid tog hanet kursus på Teknologisk Institut i Aarhus. 

I 1957 kom han på maskinistskole i Odense hvor han var i Itø år, 

efter endt kursus sejlede han som maskinmester i 8 måneder, herefter 

fik han en kort tid ansættelse hos Thomas B. Thrige, Odense, og 
har siden 1. september 1959 været ansat på Hans Jessens Maskinbyg

geri A/S, som maskintekniker.

Adr. Agersnapsvej 13, Mølholm, Vejle.

IX. E. 2. Preben Lundorff Andersen
er født d. 25. september 1942 i Ørum, Sønderlyng, Ørum sogn, som 

søn af arbejdsmand Lundorff Andersen og hustru Olga Kristiansen.

IX. F.. Agnes Elisabeth Lundorff Andersen

er født d. 27. oktober 1905 i Vejrum sogn, som datter af husmand 

Jens Peder Andersen og hustru Elisabeth Marie Lundorff.
Agnes Elisabeth Lundorff Andersen har gået i skole i Vejrum, 

tjente derefter forskellige steder på egnen indtil sit giftermål.

Agnes Elisabeth Lundorff Andersen har siden sin mands død været 

beskæftiget på statshospitalet i Viborg.
Hun blev gift d. 6. august 1926 i Viborg med

Christian Levring



der er født d. 31. maj 1899 i Vejrum, som søn af gårdejer Søren Lev- 

133 ring og hustru Oline Sørensen.

Han døde d. 21. november 1959 i Ørum.

Christian Levring købte ved sit giftermål en landejendom, som 

han drev indtil han på grund af sygdom måtte sælge den i 1950, hvor
efter han købte et hus i Ørum.

Adr. Ørum pr. Ørum Sønderlyng.

I ægteskabet er børnene:

1. Oskar Levring.

2. Vagn Levring.

IX.F. 1. Oskar Levring
er født d. 13. april 1927 i Ørum sogn, som søn af boelsmand Christian 

Levring og hustru Agnes Elisabeth Lundorff Andersen.

Oskar Levring har gået i skole i Ørum, kom derefter ud at tje

ne ved landbruget forskellige steder på egnen. I 1956 aftjente han sin 

værnepligt ved 3. regiment i Viborg.

Oskar Levring er nu landbrugsmedhjælper.

Adr. Hald Hovedgaard, Hald.

IX. F. 2. Vagn Levring
er født d. 2. april 1935 i Ørum sogn, som søn af boelsmand Christian 

Levring og hustru Agnes Elisabeth Lundorff Andersen.
Vagn Levring er repræsentant.

Han er gift med
Else.

Adr. Østergade 6, Silkeborg.

IX. G. Viggo Andersen
er født d. 20. juli 1907 i Stokbro, Vejrum sogn, som søn af husmand 
Jens Peder Andersen og hustru Elisabeth Marie Lundorff.

Viggo Andersen er gårdejer.

Han blev d. 29. oktober 1933 i Fausing med

Anna Kirstine Nielsen
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der er født d. 7. maj 1908 i Aarslev, som datter af handelsmand Karl 

Nielsen og hustru Kirstine Marie Nielsen.

Adr. GI. Ringvej, Auning.

I ægteskabet er der børnenes

IX. G. 1. Peer Lundorff Andersen, født d. 9. april 1937 i Auning.

IX. G. 2. Jens Lundorff Andersen, født d. 28. juli 1943 i Auning.

IX. H. Magda Andersen
er født d. 8. marts 1909 i Stokbro, Vejrum sogn, som datter af hus

mand Jens Peder Andersen og hustru Elisabeth Marie Lundorff.

Magda Andersen var husassistent.

Hun døde d. 20. juni 1937.

IX. J. Ninna Andersen

er født d. 20. juni 1911 i Vejrum sogn, som datter af husmand Jens

peder Anderseito og hustru Elisabeth Marie Lundorff.

Ninna Andersen har gået i 

skole i Viskum, tjente deref

ter som husassistent forskel 

lige steder i midtjylland ind 

til sit giftermål.

Ninna Andersen blev gift d.

8. november 1935 i Vejrum 

med

Jens Nielsen Vestergaard 
der er født d. 24. november
1907 i Bjerring som søn af gårdejer Martin Vestergaard og hustru
Ane Pedersen.

Jens Nielsen Vestergaard har i 26 år drevet en ejendom i Lunddorp, 
Viskum sogn.

Adr. O. Viskum pr. Vejrumbro.
I ægteskabet er børnene:

1. Margit Vestergaard
2. Jonna Vestergaard.
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IX. J. 1.

IX.J. I. a.

Margit Vestergaard
er født do 29O marts 1940 i Viskum sogn, som datter af gårdejer Jens 

Nielsen Vestergaard og hustru Ninna Andersen»

Margit Vestergaard var efter sin konfirmation husassistent for

skellige steder, sidst i Klampenborg.

Hun blev gift d0 40 maj 1960 i Viskum med

Svend Wendelboe Nielsen

der er født do 15. maj 1927 i Tikøb sogn, som søn af gartner Tho Wendelboe 
boe Nielsen og hustru Maren Henrikke Trane.

Svend Wendelboe Nielsen er gartner.

Adr. Krummediget 2 a, Humlebæk.

I ægteskabet er datterens
Susanne Wendelboe Nielsen, født d. 26. juni 1960 i Helsingør.

IX. J. 2o Jonna Vestergaard
er født do 10. november 1944 i O. Viskum, som datter af gårdejer Jens 

Nielsen Vestergaard og hustru Ninna Andersen.

Jonna Vestergaard er husassistent.

IX. K. Helga Andersen 
er født d. 2. juni 1915 i Vejrum sogn, som datter af husmand Jens 

Peder Andersen og hustru Elisabeth Marie Lundorff.

Helga Andersen blev 

gift d. 4. september 1936 i 

København med 

Jens Christian Filtenborg 
Sørensen 
der er født d. 13. juli 1913 

i Bjerringbro, som søn af 

brolægger Rasmus Sørensen 

og hustru Maren Filtenborg. 
Jens Christian Filtenborg 

Sørensen er gravør.
Adr. Handelsvej 49, København SV^ 

I ægteskabet er børnene:
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1. Bent Filtenborg-Sørensen

2. Grethe Filtenborg-Sørensen
3. Carlo Wilhelm Filtenborg-Sørensen

4. Inge-Lise Filtenborg-Sørensen.

IX. K. 1. Bent Filtenborg-Sørensen 

er født d. 23. november 1936 i København, som søn af gravør Jens 

Christian Filtenborg-Sørensen og hustru Helga Andersen.

Bent Filtenborg-Sørensen er remisearbejder.

Adr. Handel s vej 49, København SV.

IX. K. 2. Grethe Filtenborg-Sørensen 

er født d. 14. september 1939 i København, som datter af gravør Jens 

Christian Filtenborg-Sørensen og hustru Helga Andersen.

Grethe Elisabeth Filtenborg-Sørensen blev gift d. 18. januar 1958 

med 

Bjarne Kristensen 

der er født d. 30. september 1937 i København som søn af sovevogns

konduktør Sven Aage Kristensen og hustru Edith Sørensen.

Bjarne Kristensen er sovevognskonduktør.
Adr. Østbanegade 155. København 0.

I ægteskabet er børnene;

IX.K.2. a. Søren Milton Kristensen, født d. 15. juni 1958 i København.

IX.K.2.b. Helle Ghita Kristensen, født d. 22. marts 1961 i København.

IX. K. 3. Carlo Filtenborg-Sørensen 
er født d. 26. december 1944 i København, som søn af gravør Jens 

Christian Filtenborg-Sørensen og hustru Helga Andersen.

Carlo Wilhelm Filtenborg-Sørensen er autolærling.
Adr.. Händelsvej 49, København SV.

IX. K. 4. Inge-Lise Filtenborg-Sørensen 

er født d. 1. december 1953 i København som datter af gravør Jens 
Christian Filtenborg-Sørensen og hustru Helga Andersen.

Inge-Lise Filtenborg-Sørensen er skoleelev.
Adr. Handelsvej 49, København SV.
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X. Frederik Lundorff

er født d. 11. oktober 1877 i Vejrum sogn, som søn af murermester

Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen, og han blev

døbt d. 17. marts 1878 i Vejrum kirke, faddere var; Pige Rassine
Jensen af Rind, Pige Ane 

Jensen ibd. Møller Jesper 

Frederiksen, gårdmand 

Jens Peter Sørensen og 

gårdmand Rasmus Kristen 

sen, alle af Vejrum sogn. 
Frederik Lundorff var 

skrædermester. Han døde 

den 5. februar 1960 i Væth.

Frederik Lundorff blev

gift d. 14. december 1901 i Ørum med

Ane Johanne Petrea Andrea Jensen
der er født d. 4. september 1876 i Røjbæk, Sevel sogn, som datter af 

arbejdsmand Jens Christian Peter Jensen og hustru Eva Marie Frede

rikke Philbert, og hun blev døbt d. 15. oktober 1896 i Sevel kirke, 

faddere variboelsmændene Anders Lassen Trandum, Jesper Hansen 

i Røjbæk og Jens Pedersen ibd. Boelskonen Mariane Christensen i 

Haderup bar barnet til dåben og boelskone Ane Jensen i Røjbæk stod 

hos.

Ane J. P. A. Jensen har gået i skole i Trandum de første par år, 

siden i Væth. Tjente som husassistent forskellige steder på egnen 
til sit giftermål.

Adr. Væth pr. Lang aa.
I ægteskabet er børnene;

A. Christian Frederik Marinus Langvad Lundorff.
B. Sigfred Langvad Lundorff.

Christian Frederik Marinus Langvad Lundorff
er født d. 15. maj 1900 i Væth, Ørum sogn, som søn af skræderme

ster Frederik Lundorff og hustru Ane Petrea Johanne Andrea Jensen.

Christian Frederik Marinus Langvad Lundorff har gået i skole 
i Væth og på Langaa realskole. Blev efter endt skolegang ansat ved



Statsbanerne hvor han virkede i 11 år dels på Falster og dels på Sjæl-

138 land. Fik derefter stilling som prokurist ved svigerfaderen som havde 

Ford forhandling i Kalundborg, her virkede han i 4 år, hvorefter han 

blev forsikringsinspektør i Holbæk Amt. Købte i 1946 sammen med en 

anden sin svigerfaders automobilforretning, drev denne i 10 år, virkede 

derefter som repræsentant og assurandør. Han virker nu som assuran

dør.

Christian Frederik Marinus Langvad Lundorff er medlem af Odd- Fellow 

logen.

Han blev gift d. 29. juni 1929 i Kalundborg med

Sigrid Gjerum
der er født d. 5. juni 1908 i Bringstrup sogn, som datter af autoforhand

ler Svend Gjerum og hustru Karen.

Adr. Lundevej 57, Kalundborg.

I ægteskabet er datterenV

1. Inge Lundorff.

X. A. 1. Inge Lundorff
er født d. 1. september 1931 i Kalundborg som datter af assurandør

Christian Frederik Marinus Langvad Lundorff og hustru Sigrid Gjerum.

Inge Lundorff er gift med

Jens Angelo Jensen

der er født d. 26. november 1931 i Kalundborg.
Jens Angelo,Jensen er kontorassistent.
Adr. Hegnet 21, Glostrup.

I ægteskabet er børnene:

X. A.l. a. Jesper Lundorff Jensen, født d. 12. februar 1956 i Hellerup.

X A. l.b. Anne Lundorff Jensen, født d. 28. august 1958 i Glostrup.

X. A. 1. c. Udøbt pige, født d. 12. oktober 1961 i Glostrup.

X. B. Sigfred Langv ad Lundorff
er født d. 13. juni 1912 i Væth, Ørum sogn, som søn af skrædermester 

Frederik Lundorff og hustru Ane Johanne Petrea Andrea Jensen.
Sigfred Langvad Lundorff gik i skole i Væth i 5 år, kom derefter på 

Langaa realskole hvorfra han bestod mellemskoleeksamen. Kom i ca.



1928 på Musikkonservatoriet i Aarhus, hvor han i 3 år tog undervisning 

139 i violinspil«, Sigfred Langvad Lundorff har siden virket som musikero

Han har de sidste 15 år været medlem af Randers skoleorkester»

Han har siden 1958 været kasserer for Sygekassen«

Sigfred Langvad Lundorff blev gift d. 9. november 1937 i Langaa 

med

Marie Magdalene Pedersen

der er født d. 26» juni 1915 i Langaa, som datter af husmand Thomas 

Pedersen og hustru Karen Hansen.
Marie Magdalene Pedersen har gået i skole i Langaa, tjente derefter 

indtil sit giftermål forskellige steder bl. a. i Langaa og Væth. Hun har 
nu noget hjemmearbejde for Randers Handskefabrik.

Adr. Væth pr. Langaa.

XI. Rasmus Lundorff
er født d. 4. februar 1879 i Vejrum sogn, som søn af murermester 

Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen, han blev døbt 

d. 14. april 1879 i Vejrum kirke, faddere var: gårdmand Frederik 

Eriksens hustru, Maren

Sørensdatter af Snigstrup, 

pige Marie Henriette Peder 

sen af Vejrumholt, ungkarl 

Anders Jespersen af Bromøl 
le, gårdmand Jens Peder Sø

rensen af ”Lille Fuglsang”, 

Hans Kristensen af Mammen 
hede.
Rasmus Lundorff var murer 
mester i Herning.

Han døde i februar 1960 i Herning.
Han blev gift d. 5. april 1907 i Vejrum kirke med

Ras mine Cathrine Poulsen 

forlovere var:Husmand og murer Frederik Lundorff og lærer Peder 
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140 R asmine Cathrine Poulsen er født d. 16. august 1881 i store

Fuglsang Vejrum sogn, som datter af gårdmand Poul Pedersen og hu

stru Oline Kjeldsen, og hun blev døbt d. 18. december 1881 i Vejrum 

kirke, faddere var; Fhv. gårdmand Rasmus Kristensens hustru Marie 

Katrine Pedersen af Vejrum, pige Marie Pedersen af Lillefuglsang, 

husmand Peder Pedersen af Vinkel sogn, fhv. gårdmand Rasmus Kri
stensen i Vejrum og husmand Peter Jensen af Hammershøj.

Adr. Finsensgade 37, Herning.

I ægteskabet er børnene;

A. Olga Ragnhild Katinka Lundorff

B. Poul a Frederikke Lundorff

C. Marie Magdalene Lundorff

D. Aage Lundorff
E. Elmer Georg Lundorff

F. Sara Maria Magdalene Lundorff 

G. Eva Alex andrine Lundorff 

H. Verner Tage Lundorff.

I Middelsom Sønderlyng Herreders Ret blev der d. 14. juli 1910 

tinglæst følgende adkomst for Rasmus Lundorff;
"Tinglæst som adkomst for Rasmus Lundorff til det hans hustru 

Rasmine Katrine Poulsen efter skjøde tinglyst 4. april 1907 tilhørende 

hus i Vejrum by og sogn, opført på en jordlod af Niels Pedersens tidli

gere ejendom med grund og et tilkøbt lille jordstykke af samme ejendom 

nu i det hele skylde at under matr. nr. 8 f. af Vejrum for hartkorn o 

3/4 alb.
Sidste kjøbesum var 800 kr.
Rets anmærkning frabedes.

Viborg, d. 24. juni 1910.
For vedkommende

L. Ørum.



141
XI. A. Olga Ragnhild Katinka Lundorff

er født d. 16. februar 1908 i Vejrum sogn, som datter af murermester 

Rasmus Lundorff og hustru Cathrine Poulsen.

Olga Ragnhild Katin ka Lundorff har gået i skole i Vejrum, var ind

til 1928 husassistent forskellige steder bl. a. i Viborg og København. 

Derefter kom hun i lære som syerske hos Aagaard i Viborg i et år, hvor

efter hun fik ansættelse som kjolesyerske i Herning, men måtte på grund 

af sygdom opgive dette, hvorefter hun rejste til Vejrum hvor hun oprette

de selvstændig systue, denne drev hun i år indtil sit giftermål.

Olga Ragnhild Katinka Lundorff blev gift d. 15. maj 1932 i Vejrum

bro med 
Frederik Sørensen 
der er født d. 26. november 1907 i Vandet, Sjørslev sogn, som søn af 

landmand og handelsmand Christen Sørensen og hustru Marie Christine 
Andersen.

Frederik Sørensen har gået i skole i Herning. Han var en overgang 
lagerekspedient på en strikvarefabrik inden han i ca. 1924 gik i bager- 

lajre hvor han blev uddannet 1928. Derefter blev han indkaldt til mari- 
nen, efter sin hjemsendelse fik han, på grund af de dårlige tider inden-
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for bagerfaget, arbejde på et væveri hvor han var i 12 år. I 1941 

købte han sit nuværende bageri, som i dag foruden bageriet omfatter 

konditori. Ydermere er han ejer af konfektionsfabrikken Modeva i 

Herning, som han købte i 1956.

Adr. Mindegade 5, Herning.

I ægteskabet er datteren;

Birthe Sørensen.

XI. A. 1. Birthe Sørensen
er født d. 21. august 1933 i Herning, som datter af bagermester og 
fabrikant Frederik Sørensen og hustru Olga Ragnhild Katinka Lundorff.

Birthe Sørensen blev gift d. 28. september 1957 i Herning 

med

Vagn.Lindaa Jensen
der er født d. 10. juni 1933 i Herning, som søn af textil arbejder Jens

Lind aa Antonius Jensen og hustru Petra Johanne Nielsen.

Vagn Lindaa Jensen er driftsleder.
Adr. H. C.. Ørstedsvej'42, Herning.

I ægteskabet er datteren;

XI. A. 1. a. Susanne Linaa Jensen, født d. 24. juli 1961 i Herning.

XI. B. Poula Frederikke Lundorff 
er født d. 10. april 1909 i Vejrumbro, 

Vejrum sogn, som datter af murermest

er Rasmus Lundorff og hustru Rasmine 

Cathrine Poulsen.
Poula Frederikke Lundorff har gået i 
skole i Vejrumbro, derefter var hun en 
tid ansat på en central, hvorefter hun 

blev husassistent hos købmand Skov & 

Co. , i Viborg, hvor hun var i 4 år. Fik 

derefter ansættelse som barneplejerske 
hos direktør Riegels, København, flyttede 
med dem til herregaarden "Broksø" og 

var der i 2 år, derefter fik hun plads



som barneplejerske hos grosserer Havemann, Magasin du Nord, Køben- 

143 havn. Blev i 1936 sygeplejeelev på Viborg Amts Sygehus, hvorfra hun

tog afgangseksamen i 1939. Har siden været beskæftiget inden for psy- 

chiatri på Statshospitalet i Middelfart, hvor hun efter 7 års forløb blev 

udnævnt til afdelingssygeplejerske.

Adr. Statshospitalet, Middelfart.

XI. C. Marie.Magdalene Lundorff
er født ca. 1910-11 i Vejrum sogn, som datter af murermester Rasmus 

Lundorff og hustru Rasmine Cathrine Poulsen, og hun døde 1 år gammel.

XI. D. Aage Lundorff 

er født d. 25. august 1912 i Vejrum sogn, som søn af murermester Ras
mus Lundorff og hustru Ras mine Cathrine Poulsen.
Aage Lundorff gik først i Vejrum skole, derefter i Viborg latinskole, 

hvorfra han udgik med realeksamen. Han 

kom derefter i murerlære hos faderen fra 

1930 til 1932 og fra 1932 til 1934 som for- 

bunter først i Nr. Rind derefter i Rynkeby 

på Fyn. Efter udstået læretid arbejdede 

han en tid som svend i Beidringe ved O- 

dense. I 1939 tog han eksamen som inge

niør fra Odense husbygningsteknikum, der 

efter var han i et halvt år ansat som ar

kitekt hos arkitekt Bertelsen, Mølholm, 

Vejle, derefter et halvt år som lærer på 
Vinding håndværkerhøjskole ved Vejle. 

Efter den tid arbejdede han, på grund af 

de dårlige tider, som murersvend i et i/z

år. Fra 1941 til 1942 var han ansat ved bygningsinspektøren i Odense. 
Har siden været ansat som assistent hos bygnings- og brandinspektøren 

i Randers.
Aage Lundorff blev gift første gang d. 23. september 1940 i Odense 

med 
Else Rasmussen
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XI. D.

XI. D.

XI. D.

XI. D.

XI. D.

der er født d. 25. september 1920 i Odense, som datter af former 

Karlo Rasmussen og hustru Dagmar Rasmussen.

Ægteskabet blev opløst d. 3. januar 1950.

I dette ægteskab var der børnene;

1. Ove Lundorff, elektromekaniker, født d. 11. januar 1941 i Odense. 

2. Birthe Lundorff, født d. 24. februar 1946 i Randers.
Åge Lundorff blev gift anden gang d. 27. januar 1951 i Vo

rup kirke med 

Tove Nicol ais en 

der er født d. 18. april 1927 i Vorup, som datter af fhv. tarmrenser 

Leander Christian Valdemar Nicolaisen og hustru Johanne Kirstine 

Andersen.

Tove Nicolaisen har gået i skole i Vorup,havde derefter en

kelte pladser som husassistent i Randers. I 1943 kom hun i fotograf

lære hos Lørstad i Randers, blev udlært i 1947, virkede derefter 

som sådan til sit giftermål.

Adr. Bøsbrovej, 59 Vorup pr. Randers.

Aage Lundorff og Tove Nicolaisen har børnene:

3. Kirsten Lundorff, født d. 29. januar 1952 i Randers.

4. Leif Lundorff, født d. 13. oktober 1953 i Randers.

5. Finn Leander Lundorff, født d. 8. august 1960 i Randers.

XI. E. Elmer Georg Lundorff 
er født d. 8. januar 1915 i Vejrum sogn, som søn af murermester 

Rasmus Lundorff og hustru Rasmine Cathrine Poulsen.
Elmer Georg Lundorff har gået i skole i Vejrum, derefter 

kom han i murerlære de første 2 år hos faderen og resten af læreti
den som forbunter i henholdsvis Aarhus og Viborg. I 1933-34 var 
han på Hadsten hånværkerhøjskole, hvorefter han en tid var murer

svend i Randers og derefter i Odense. Han aftjente sin værnepligt 
ved hærens tekniske korps i København. Efter endt militærtjj.eneste
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kom han til Odense hvor han arbejdede som svend til 1958, hvorefter 

han var mester ved Fyns byggeaktieselskab til I960. Har siden været 
selvstændig murermester i Randers.

Elmer Georg Lundorff blev gift d. 12. maj 1940 i Kristrup med 

Anna Margrethe Pelsen

der er født d. 23. august 1914 i Lime, som datter af fhv. gårdejer 

Søren Pelsen og hustru Elka Marie Rai.

Anne Margrethe Pelsen har gået i Kristrup skole, arbejdede deref

ter som herskabsstuepige forskellige steder bl. a. i Randers, Odense 

og København. Anne Pelsen har i 15 år, sammen med sin mand, ar

bejdet indenfor ”Den nye verdens samfund'1, det sidste år som pioner, 
men måtte opgive på grund af svigtende helbred.

Anne Margrethe Pelsen har gået på Hadsundvejens skoles aftenkur
sus i to vintre for at dygtiggøre sig indenfor husholdning, ligeledes 

har hun i 4 år gået til sprogundervisning, har også dyrket motions
gymnastik.

Adr. Haraidsvej 10, Kristrup pr. Randers.



146

XI. F.

XI. F.

XI. F.

XI. F.

Sara Maria Magdalene Lundorff
er født d. 27. december 1917 i Vejrum sogn, som datter af murerme

ster Rasmus Lundorff og hustru Rasmine Cathrine Poulsen.

Sara Maria Magdalene Lundorff har gået i skole i Vejrum, blev 

derefter ansat som tilskærer på en fabrik i Herning, blev senere di

rektrice samme sted.

Sara M. M. Lundorff har beskæftiget sig en del med kunststopning.

Hun blev gift d. 6. august 1939 i Vejrum med

Henning Sonne
der er født d. 21. juli 1912 i Rønne på Bornholm, som søn af Marie 

Anine Sonne.

Henning Sonne blev i 1934 udlært som automekaniker hos Ørum 
Petersen, Herning. Etablerede i 1946 sin nuhavende fabrik indenfor 
Jern- og Metalindustrien. Henning Sonne er aktiv medlem af hjem

meværnet.

Adr. Finsensgade 37, Herning.

I ægteskabet er børnene;

1. Ruth Sonne, kontorelev, født d. 1. august 1942 i Herning.

2. Viggo Sonne, født d. 12. april 1947 i Herning.
3. Lene Birgitte Sonne, født d. 2. april 1958 i Herning.
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XI. G, Eva Alexandrine Lundorff

er født do 29O maj 1920 i Vejrum sogn, som datter af murermester 

Rasmus Lundorff og hustru Rasmine Cathrine Poulsen«

Eva Alexandrine Lun

dorff har gået i skole 

i Vejrum, var derefter 

hjemme i 3 år, hvoref

ter hun fik plads som 

syerske på en fabrik i 
Herning. Var der i 5 

år, hvorefter hun fik 

ansættelse hos sin sø

ster og svoger, som 
medhjælp i konditoriet, 

flyttede herfra til Vejle og arbejdede atter som syerske indtil sit gif
termål.

Eva Alexandrine Lundorff blev gift do 27. oktober 1946 i Herning 
med

Jørgen Boserup Jørgensen

der er født d. 5. marts 1920 i Grenaa, som søn af redaktør Jørgen 

Emil Jørgensen og hustru Karen Kirstine Emilie Boserup.

Jørgen Boserup Jørgensen gik i skole i Grenaa, tog realeksamen i 

1936. Han blev udlært som kontorist i en tømmerhandel i Grenaa, var 

derefter kontorassistent på den Kellerske Anstalt i Brejninge. Blev 

i 1945 ansat ved Th. Martinsen, Vejle. I 1956 tog han eksamen som 

statsautoriseret revisor, og har siden været ansat hos Th. Martinsen.

Jørgen Boserup Jørgensen har taget kursus på Ollerup som roinstruk

tør, og har siden virket som sådan. Han har deltaget i flere kapsejl
adser.

Adr. Parkvej 23, Vejle.
I ægteskabet er børnene:

XI. G. 1. Jørgen Lundorff Jørgensen, født d. 13. marts 1947 i Vejle.
XI. G. 2. Mogens Jørgensen, født d. 22. juni 1949 i Vejle.
XI. G. 3. Steffen Boserup Jørgensen, født d. 11. marts 1955 i Vejle
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XI. H. Verner Tage Lundorff

er født d. 14. juni 1922 i Vejrumbro, Vejrum sogn, som søn af murer
mester Rasmus Lundorff og hustru Rasmine Cathrine Poulsen.

Verner Tage Lundorff har gået i skole i Vejrumbro. Han kom i mæ- 

lerlære i 1938 hos malermester S. Alsen Laursen, Ørum og blev ud

lært 1942. Var vintrene 1941-42 og 1942-43 på Hadsten håndværker

skole, hvorfra han tog svendeprøve. Arbejdede derefter som svend i 

5 år fortrinsvis i Herning og Odense. Har siden 1. april 1951 arbejdet 
som selvstændig mester i Herning.

Verner Tage Lundorff er medlem af menighedsrådet for Set. Johan

nes sogn, Herning, næstformand i Ringkøbing amts forening for evne

svages vel, har været i bestyrelsen for malermesterforeningen i Her

ning.
Verner Tage Lundorff blev gift d. 2. november 1947 i Herning med 

Gerda Marie Kirstine Jensen
der er født d. 14. marts 1929 i Snejbjerg, som datter af husmand Søren 

Christian Jensen og hustru Lydia Lauritsen.
Gerda Marie Kirstine Jensen har gået i skole i Snejbjerg. Kom i læ

re som damefrisørinde, men opgav efter l1^ års forløb, på grund af en 
øjenskade, havde derefter plads som husassistent i Herning indtil sit
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giftermål.

Gerda Marie Kirstine Jensen deltager i menighedsarbejdet 

indenfor de forskellige arbejdsgrene i Set. Johannes sogn.

Adr. Højvangen 8, Herning.

I ægteskabet er børnene:

XI. H. 1. Minna Lundorff, født d. 12. maj 1948 i Herning.

XI. H. 2. Paul Lundorff, født d. 2. maj 1949 i Herning

XI. H. 3. Erik Vagn Lundorff, født d. 4. marts 1952 i Herning.

XI. H. 4. Tom Lundorff, født d. 6. juli 1955 i Herning.

XI. H. 5. Jan Lundorff, født d. 5. marts 1958 i Herning.

XII. Kristen Jørgen Magnus Lundorff
er født d. 25. maj 1880 i Vejrum sogn, som søn af murermester 

Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen, og han blev 

døbt d. 18. juli 1880 i Vejrum kirke, faddere var: Pigen Kirsten Ma

rie Pedersen af Vejrum, pige Marie Petersen af Fuglsang, gårdmand 
Frederik Eriksen af Snigstrup, møller Jesper Frederiksen af Bromølle 

og husmand Peder Sørensen af Mammen hede.

Kristen Jørgen Magnus Lundorff har gået i skole i Vejrum,



150
derefter kom han i karetmagerlære. Efter endt uddannelse gik han på 

valsen bl. a. i Tyskland. Kristen J. M. Lundorff var en overgang 

repræsentant for forsikringsselskabet "Tryg". I 1915 købte han en 

ejendom i Rødding hvor han oprettede karetmagerværksted samtidig 

med at han var bestyrer af centralen, virkede her til 1918, hvorefter 

han flyttede til Viborg og startede karetmagerværksted, Dette drev 
han til sin død d. 28. maj 1948.

Kristen Jørgen Magnus Lundorff blev gift første gang i Vejrum 

kirke d. 13. marts 1903 med 

Karen Marie Pedersen

forlovere var: murer Frederik Lundorff af Vejrum og gårdejer Lau-4 

rids Møller af Vejrum.

Karen Marie Pedersen er født d. 15. april 1879 i Nebel, som dat

ter af husmand Markus Markussen Pedersen og hustru Jensine Pedersen 

Nebel, og hun blev døbt d. 29. juni 1879 i Vorbasse kirke, faddere 

var: pigen Karen Marie Larsen af Gilberg, husmand Niels Jensens 

enke Marentine Cathrine Mogensen af Nebel, husmand Jens Sørensen 

af Trøllund, husmand Christen Madsen af Nebel og ungkarl Peder 

Jensen Pedersen af Klelund.

Karen Marie Pedersen døde d. 19. marts 1908 i Vejrum og blev 
begravet d. 26. marts i Vejrum.

I dette ægteskab var datteren:

A. Sigrid Frederikke Lundorff.

Kristen Jørgen Magnus Lundorff blev gift anden gang d. 3. septem

ber 1912 i Vejrum kirke med 

Laura Katrine Andreasen

forlovere var: husmand Niels Peter Andreasen i Mollerup og murer 
Jens Christian Andreasen, Mollerup.

Laura Katrine Andreasen er født d. 14. november 1884 i Hulbæk, 

Ørum sogn, som datter af husmand Niels Peter Andreasen og hustru 

Dortea Rasmine Pedersen, Mollerup mark, og hun blev døbt d. 26. 
december 1884 i Ørum kirke, faddere var: pigen Ane Marie Jensen 

(Bendgaard) i Mollerup, pige Ane Nielsine Hansen, Mollerup, høker 
Anders Hansen, Mollerup, husmand Peder Nielsen, Mollerup og af

tægtsmand Niels Andersen Pøjkjær, Mollerup.
Laura Katrine Andreasen var gift første gang med Jens Jensen, 



død do 12. maj 1911.

151 Adr. Skottenborg 47, Viborg.

Kristen Jørgen Magnus Lundorff og Laura Katrine Andreasen 

havde datteren:

Karen Edith Jensine Lundorff.

XII. A. Sigrid Frederikke Lundorff 
er født d. 31. juli 1903 i Vejrumbro, Vejrum sogn, som datter af ka

retmager Kristen Jørgen Magnus Lundorff og dennes første hustru 

Karen Marie Pedersen, hun blev døbt d* 16. august 1903 i Vejrum kirke.

Sigrid Frederikke Lundorff døde d. 11. september 1960 i Viborg.

Sigrid Frederikke Lundorff har gået i skole i Vejrumbro og.Mol

lerup, blev derefter ansat på Viborg sygehus hvor hun var i 3 år^hvor- 
efter hun fik ansættelse på den Kellerske anstalt i Brejninge.

Sigrid Frederikke Lundorff blev gift d. 13. juni 1930 i Viborg 

med

Jacob Kristensen
der er født d. 21. maj 1900 i 0. Velling, som søn af skrædermester 

Feter Kristian Kristensen og hustru Ane Nielsen, 0, Velling.
Jacob Kristensen har gået i skole i 0. Velling, kom derefter ud 

at tjene ved landbruget indtil 1930 da han blev ansat på en planteskole 

og virkede ved dette indtil 1944. Han købte derefter en forretning og 

drev denne til 1952, siden har han været ansat på Jens Villadsens fa

briker i Viborg.

Jacob Kristensen har været medlem af logen I. O. G. T.

Adr. St. Set. Hansgade 3, Viborg.
I ægteskabet er sønnen:

XII. A. 1. Elmer Lundorff Kristensen, født d. 24. oktober 1945 i Nyborg.

XII. B. Karen Edith Jensine Lundorff 
er født d. 23. marts 1913 på amtssygehuset i Viborg, som datter af 
karetmager Kristen Jørgen Magnus Lundorff og dennes anden hustru 
Laura Katrine Andreasen, og hun blev døbt d. 4. maj 1913 i Vejrum 

kirke.
Karen Edith Jensine Lundorff er gift med
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Harry Christensen

Adr. Jyllingevej 61, Vanløse.

XIII. Anders Kristian Lundorff

er født d. 16. september 1881 i Vejrum sogn, som søn af murermester 

Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen, og han blev

døbt d. 6. november 1881 i Vejrum kirke, faddere varsgårdmand Peder 

Langvads hustru Johanne Sørensen af Almind, husmand Mikkel Peder
sens hustru Kristine Nielsen, Almind, gårdmand Peder Langvad, hus
mand Mikkel Pedersen og gårdmand Laurids Sørensen af Vejrumholt.

Anders Kristian Lundorff var gårdejer og boede "Højbo " , Bjer
ring pr. Bjerringbro.

Han døde d. 5. november 1960 i Bjerring.

Anders Kristian Lundorff blev gift d. 6. maj 1904 i Bjerring kir

ke med
Maren Madsen

forlovere varsmurer Frederik Lundorff af Vejrum og husmand Jens
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153 Maren Madsen er født d. 15. maj 1882 på Bjerring mark. Bjerring

sogn, som datter af husmand Nies Peder Madsen og hustru Ane Katrine 

Kristjansen, Bjerring mark, og hun blev døbt d. 30. juli 1882 i Bjerring 

kirke, faddere var; tjenestepige Ane Marie Pedersen, husmændene 

Niels Pedersen (Thorsager) og Ole Pedersen (Fursing) samt tjeneste

karl Niels Nielsen (Aagaard) alle af Bjerring.

Maren Madsen døde d. 27. september 1938 i Bjerring.

I ægteskabet var børnene: 

A. Peder Karl Lundorff.

B. Signe Frederikke Lundorff.
C. Agnes Marie Lundorff.

D. Elmer Christian Lundorff.

E. Vagn Thorvald. Lundorff.
F. Petra Karla Lundorff.

Efter Anders Kristian Lundorff’s død skrev en avis følgende: 

"Fhv. gårdejer Anders Lundorff, Bjerring, er død 79 år gammel i 

hjemmet hos sin søn, gårdejer Vagn Lundorff, Bjerring. Anders Lun

dorff havde deltaget i sønnens 44års fødselsdag og holdt ud, til gæster

ne var gået. Han så ud til at befinde sig strålende, men næste morgen 

kom han ikke, og det viste sig at han var død i nattens løb, ramt af en 

hjertelammelse.

Lundorff var landmandssøn fra Vejrumbro, og havde hele sit 

liv arbejdet ved landbruget. I 1904 blev han gift med Maren Madsen 

fra Bjerring, og sammen overtog de hendes hjem i Bjerring, som de 

drev godt frem og købte mere jord til, samtidig med at de forbedrede 

bygningerne. I 1938 mistede han sin hustru, og siden 1940 har sønnen 

Vagn Lundorff haft gården.
Anders Lundorff, der var en rank og stout mand til det sidste, 

arbejdede hver dag med på ejendommen og fulgte godt med i tidens 
spørgsmål.. Han havde deltaget i forskellige foreningsarbejder på eg

nen og havde i over 25 år været tillidsmand for GI. Skanderborg Amts 
Brandkasse,. og i bestyrelsen for mejeriet, brugsforeningen og syge

kassen.
Han ove rleves af fem børn. En datter er gift med gårdejer Ej-
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vind Sørensen, Bjerring, en anden datter er gift og bor i Drøsbo.og 

en tredie datter og søn er gift og bor i Sønderjylland, medens sønnen 
Vagn, som nævnt, har fædrenegården.

XIII. A. Peder Karl Lundorff

er født d. 3. august 1905 i "Højbo", Bjerring sogn, som søn af gård

ejer Anders Kristian Lundorff og hustru Maren Madsen.

Peder Karl Lundorff døde d. 21. december 1918.

XIII. B. Signe Frederikke Lundorff 
er født d. 31. juli *1^ jer ring sogn, som datter af gårdejer Anders Kri

stian Lundorff og hustru Maren Madsen.

Signe Frederikke Lundorff blev gift d. 29. oktober 1930 i Bjer

ring kirke med 

Frederik Toft 

der er født d. 23. maj 1908 i Agerskov, som søn af håndværker Peter 

Toft og hustru Kjesten Appel.

Frederik Toft er landmand og sognerådsformand.

Adr. Almstrup pr. Tinglev.

XIII. C. Agnes Marie Lundorff 
er født d. 31. august 1909 i Bjerring sogn, som datter af gårdejer 

Anders Kristian Lundorff og hustru Maren Madsen.
Agnes-Marie Lundorff har gået i skole i Bjerring, tjente der

efter som husassistent forskellige steder på egnen indtil sit giftermål.

Agnes Marie Lundorff blev gift d. 17. oktober 1931 i Bjerring 

med 

Ejvind Sø rensen 
der er født d. 15. december 
1907 i Bjerring som søn af 

gårdejer Sofus S. Sørensen 
og hustru Martine Høst Sø

rensen.

Ejvind Sørensen har gået i 

skole i Bjerring, havde en

kelte pladser på egnen, var
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ellers hjemme. Den 1. maj 1931 overtog han sit fødehjem, som han sta

dig driver. Han har i årenes løb bygget en del om. Ejvind Sørensen har 

i 13 år kørt mælkeruten i Bjerringbro, for Bjerring Mejeri. Han har 

været bestyrelsesmedlem for brugsforeningen.
Adr. "Lindel y'", Bjerring.

I ægteskabet er børnene:

1. Verner Lundorff Sørensen

2. Børge Lundorff Sørensen

3. Inga Lundorff Sørensen.

XIII. C. 1. Verner Lundorff Sørensen
er født d. 6. oktober 1933 i Bjerring, som søn af gårdejer Ejvind Søren
sen og hustru Agnes Marie Lundorff.

Verner Lundorff Sørensen er chauffør. Han blev gift d. 21. april 

1954 i Viborg Søndre Sogns kirke med 

Irma Solveig Cramer 

der er datter af landpostbud Frederik Cramer og hustru Mathilde 

Kristensen.
Adr. Mølleengen 3, Bjerringbro.

I ægteskabet er børnene:

XIII. (E. 1Qa. Karen Cramer Sørensen, født d. 3. juli 1954 i Bjerringbro.

XIII. C.l. b. Else Cramer Sørensen, født d. 7. april 1956 i Bjerringbro.

XIII. C. 1. c. Kirsten Cramer Sørensen, født d. 1. februar 1959 i Bjerringbro.

XIII. C. 2. Børge Lundorff Sørensen
er født d. 6. november 1935 i Bjerring, som søn af gårdejer Ejvind 

Sørensen og hustru Agnes Marie Lundorff.

Børge Lundorff Sørensen er tømrersvend.

Børge Lundorff Sørensen blev gift d. 24. september 1960 i Mammen 

med
Aase Bæk Pedersen
der er født d. 18. februar 1940 i Mammen, som datter af gårdejer Hans 
Peder Pedersen og hustru Jenny Kirstine Johansen Bak.

Adr. Højslev St.
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156 er født d. 2. februar 1939 i Bjerring, som datter af gårdejer Ejvind 

Sørensen og hustru Agnes Marie Lundorff*

Inga Lundorff Sørensen har gået i skole i Bjerring, kom herefter 

ud at tjene som husassistent forskellige steder indtil sit giftermål. 

Var sommeren 1958 på Rønde Højskole. Inga Lundorff Sørensen er 

medlem af elevforeningen på Rønde højskole.

Hun blev gift d. 3. december 1960 i Bjerring med

Erik Bondekjær Sørensen

der er født d. 26. september 1936 i Bjerring, som søn af gårdejer 

Samuel Kristian Sørensen og hustru Anne Marie Jensen.

Erik Bondekjær Sørensen har gået i skole i Bjerring. Kom heref

ter ud at tjene ved landbruget forskellige steder på egnen. Aftjente 

1956-57 sin værnepligt som husar i Næstved. Var 1957 til 1958 på 

Hammerum landbrugsskole.

Erik Bondekjær Sørensen er gårdejer.

Adr. Lee pr. Bjerringbro.

XIII. D. Elmer Christian Lundorff 

er født d. 9. marts 1912 i Bjerring, som søn af gårdejer Anders Kri
stian Lundorff og hustru Maren Madsen. 
Elmer Chr. Lundorff har gå

et i skole i Bjerring, kom 

derefter ud at tjene forskel

lige steder på egnen. Rejste 

som 21årig til Sønderjylland 

og var landbrugsmedhjælper 

forskellige steder mellem 

Tønder og Aabenraa. Købte 

i 1936 sin nuhavende ejen

dom på Tinglev mark.
Elmer Chr. Lundorff er formand for brugsforeningen. Han har 

været tillidsmand for forskellige landbrugssammenslutninger, i besty
relsen for foreningen Tinglevhus (foreningen for den danske befolkning 

i Tinglev) og nævning og domsmand ved Tønder ret.



Elmer Chr. Lundorff blev gift d. 3. december 1936 i Kliplev kirke 

157 med
Botilda Martine Hansen 

der er født d. 29. oktober 1914 i Rens, Burkal sogn, som datter af gård

ejer Martin Hansen og hustru Kirstine Bennetsen.

Botilda Martine Hansen har gået i den danske skole i Rens og Bjern- 

drup, var efter endt skolegang hjemme til sit 19. år, hvorefter hun 

kom på Graasten husholdningsskole, havde derefter enkelte pladser 

som husassistent i Sønderborg og Aabenraa indtil sit giftermål.

Botilda Martine Hansen har været formand for Tinglev husmoderfore

ning. Hun er medlem af det lokale ungdomsnævn og i faderskabsud

valget for Tinglev sogn.
Adr. Tinglev mark pr. Tinglev.

I ægteskabet er børnene:

1. Kaj Erling Lundorff
2. Leif Martin Lundorff

3. Sonja Kristine Lundorff.

XIII. D. 1 Kai Erling Lundorff
er født d. 15. april 1937 på "Mosevang" i Tinglev sogn, som søn af 

gårdejer Elmer Christian Lundorff og hustru Botilda Martine Hansen.

Kaj Erling Lundorff har gået i Tinglev kommuneskole, efter endt 
skolegang hjalp han sine forældre, på.gården i et års tid, hvorefter han 

• • •i 2 ar tjente hos gårdejer og mælkemand Petersen, GI. Abenraavej i 

Tinglev, rejste derfra til sin onkel og faster på ”Drøsgaard", som lig

ger mellem Vejerslev og Aidt, her var han i 2 år, hvorefter han tjente 

på ’•Vindumovergaard“ ved Bjerringbro indtil han d. 2. marts 1957 
blev indkaldt til militæret, hvor han gjorde tjeneste ved 6. regiment i 

Odense, og et halvt år i Itzehoe, han blev hjemsendt i sommeren 1958, 

hvorefter han begyndte ved D. S. B. i Tinglev som stations arbejder, 
blev d. 1. juni 1960 forflyttet til Vemb, hvor han d. 1. december 1960 

blev udnævnt til portør.
Kaj Erling Lundorff blev gift d. 20. august 1960 i Christians kirken 

i Sønderborg med
Judith Ortrud Pedersen

der er født d. 10. august 1936 i Dyborg sogn, som datter af togfører



Oskar K. V. Pedersen og hustru Marie Sostack.

158 Judith Ortrud Pedersen har arbejdet på Landshospitalet i

Sønderborg som lægesekretær i røntgenafdelingen hos overlæge 
Blinkenberg.

Adr. Vestergade 4, Vemb. 

I ægteskabet er datteren: 

XIII. D. 1. a. Tove Lundorff, født d. 5. juni 1961 i Vemb.

XIII. D. 2. Leif Martin Lundorff

er født d. 22. september 1940 på "Mosevang" i Tinglev, som søn af 

gårdejer Elmer Christian Lundorff og hustru Botilda Martine Hansen.

Leif Martin Lundorff er tømrer.

Adr. Jernbanevej 20, Skelskør.

XIII. D. 3. Sonja Kristine Lundorff
er født d. 8. maj 1943 på "Mosevang" i Tinglev, som datter af gård
ejer Elmer Christian Lundorff og hustru Botilda Martine Hansen.

Sonja Kristine Lundorff er kontorelev.

Adr. Tinglev mark pr. Tinglev.

XIII. E. Vagn Thorvald Lundorff
er født d. 4. november 1916 i "Højbo", Bjerring sogn, som søn af 

gårdejer Anders Kristian Lundorff og hustru Maren Madsen.

Vagn Thorvald Lundorff har gået i skole i Bjerring,.arbej

dede derefter ved landbruget forskellige steder bl. a. i Astrup, Bor- 

ridsø og Bjerring. Han 

overtog d. 11. december 
1945 sit fødehjem.

Vagn Thorvald Lundorff 

har været tillidsmand 

for gi. Skanderborg amts 

brandkasse og i bestyrel

sen for Bjerringbro svine 
slagteri.

Vagn Thorvald Lundorff
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blev gift d. 25. oktober 1940 i Vejrum kirke med 

Johapne Birthe Jensen

der er født d. 2. august 1921 i Sejling, som datter af husmand Julius 

Peder Jensen og hustru Marie Mad sine Kirstine Johansen.

Johanne Birthe Jensen har gået i skole i Vejrum, var derefter be
skæftiget ved husgerningnn forskellige steder bl. a. i Vejrum, Viborg 

og Silkeborg indtil sit giftermål.

Adr. "Højbo”, Bjerring pr. Bjerringbro.

I ægteskabet er børnene:

XIII. E. 1. Bent Lundorff, smed, født d. 20. juni 1942 i Bjerring sogn.

XIII. E. 2. Marie Elise Lundorff, husassistent, født d. 26. december 1946 i 

Bjerring sogn.

XIII. F. Petra Karla Lundorff
er født d. 31. marts 1920 i Bjerring sogn, som datter af gårdejer 

Anders Kristian Lundorff og hustru Maren Madsen.
Petra Karla Lundorff har gået i skole i Bjerring, var derefter hjem

me hos forældrnne til sit 20. år, tjente siden som husassistent på Vi- 

borgegnen indtil sit giftermål.



Petra Karla Lundorff blev gift d. 6. september 1942 i Bjer- 
160 ring med

Svend Aage Brokholm 
der er født d. 4. februar 1918 i Mønsted, som søn af pensionist Bern
hardt Brokholm og hustru Katrine Knudsen.

Svend Aage Brokholm har gået i skole i G ammel s trup, tjente 

derefter forskellige steder bl. a. i Salling og Fjends. Var vinteren 

1937-38 på Krabbesholm højskole, var derefter ude at tjene et år, hvor

efter han var på Asmildkloster landbrugsskole, herefter var han kon

trolassistent indtil 1942 da han blev ansat på Mønsted kalkværk hvor 

han var i 4 år. Købte en gård på 73 tdr. land i Kragelund, solgte siden 

denne og havde derefter forskellige ejendomme på Silkeborg-Viborg eg

nen, indtil, han i 195 1 købte sin nuhavende ejendom "Drøsgaard" i 

Vejerslev.

Svend Aage Brokholm er tillidsmand i brandkassen "Vermund" 

for Vejerslev sogn.

Adr. ”Drøsgaard" - . Vejerslev pr. Thorsø.
I ægteskabet er børnene:

XIII. F. 1. Margit Lundorff Brokholm, dekoratrice, født d. 20. marts 1943 i 
Adr. Gantris, Skive. Mønsted.

XIII. F. 2. Elisabeth Lundorff Brokholm, født d. 19. februar 1946 i Mønsted. 

XIII. F. 3. Jens Aage Lundorff Brbkholm, født d. 22. september 195 1 i Vejerslev.

XIII. F. 4. Knud Erik Lundorff Brokholm, født. d. 29. februar 195 6 i Vejerslev.

XIV. Marius Lundorff

er født d. 22. juni 1883 i Vej

rum sogn, som søn af murer
mester Frederik Lundorff 

og hustru Jensine Claudine 
Nielsen, og han blev døbt d. 

21. oktober 1883 i Vejrum 

kirke, faddere var: pige Ma

rie Dorthea Knudsen fra



Mammen, pige Laurine Sørensen, Mammen, møller Jesper Frederiksen 

gårdmand Frederik Eriksen og gårdmand Laurids Sørensen, alle af 

Vejrum.

Marius Lundorff har gået i skole i Vejrum, efter endt skole

gang kom han i skræderlære hos sin broder i Vester Velling, efter læ

retiden arbejdede han som svend forskellige steder bl. a. 4 år i Ran
ders og 4 år i Ribe indtil han i 1909 flyttede til København, hvor han 

havde arbejde forskellige steder indtil han blev ansat hos Fa. Aage S 
Stenberg, Kronprins ens ens g ade 5, her har han arbejdet i 25 år som 

overtilskærer.
Trods sin høje alder har Marius Lundorff, efter han holdt 

op med sit arbejde foretaget store udenlandsrejser gennem hele Euro

pa og en sørejse til Madeira.
Marius Lundorff blev gift d. 28. april 1912 i København 

med

Ingeborg Bolette Pedersen 

der er født d. 20. marts 1883 i København, som datter af fabrikant 

Frederik Martin Pedersen og hustru Jacobine Frederiksen.

Ingeborg Bolette Pedersen døde d. 5. august 1951 i Køben

havn.

Adr. FanØgade 6, København 0.

I ægteskabet er børnene;

1. Elmer Frederik Lundorff

2. Poul Anker Lundorff.



XIV. A. Elmer Frederik Lundorff
16 2 er født d. 29. januar 1913 i København, som søn af fhv. overtilskærer 

Marius Lundorff og hustru Ingeborg Bolette Pedersen.

Elmer Frederik Lundorff har gået i 

skole i Vester Voldgades skole, deref

ter i Øster Gasværk skole, hvorfra han 

udgik med mellemskoleeksamen, kom 

derefter i lære som maskinarbejder, ef

ter udstået læretid blev han i 1935 ind

kaldt til 1. regiment i Høvelte og gjorde 

tjeneste i 5 år, de sidste 2 år som over

sergent, blev hjemsendt ved krigens be

gyndelse, hvorefter han arbejdede ved 

sit erhverv indtil han atter i 1945 blev 

indkaldt med rang af oversergent, han 
blev hjemsendt i oktober 1946, og har si

den været ansat på sporvejenes værksted 

i København.

Elmer Frederik Lundorff er meget historisk interesseret. 

Adr. Fanøgade 6, København 0.

XIV. B. Poul Anker Lundorff

er født d. 13. maj 1915 i København, som søn af fhv. overtilskærer

Marius Lundorff og hustru Ingeborg Bolette Pedersen.

Han døde d. 9. januar 196 l i Lyngby, og blev begravet d. 14. januar

i Lundtofte.
Poul Anker Lundorff har 

gået 7 år i Østre Gasværks 

skole, fra 1921 til 1929.

Han var meget flittig og 
dygtig i skolen, og var næ
sten hvert år nr. 1 i sin 
klasse. Han blev konfirme
ret i oktober 1929 i Set. 
Jacobskirken, herefter 2
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år på præliminærkursus. Herefter var han 4 år i handelslære og tog 

handelsskoleeksamen. Hanvirkede indtil sin død som toldklarerer.
Hans største hobby var træskærerarbejde, og utallige er de ting han 

med lommekniv skar til sin datter. Poul Anker Lundorff spillede ud
mærket klaver.

Han blev gift d. 10. marts 1945 i Lundtofte med
Evy Elisabeth Petersen

der er født d. 16. maj 1915 i Springforbi, som datter af Hans Chr. Pe

ter Petersen og hustru Anna Louise Svendsen.

Evy Elisabeth Petersen har gået i skole i Fredensborg og Holte. 
Hun er uddannet som syerske.

Adr. Lyngbyg a ards vej 63, Lyngby.

I ægteskabet er datteren;

XIV. B. 1. Anne-Marie Lundorff, født d. 16. august 1947 i Kgs. Lyngby.

XV. Kristian Lundorff

er født d. 19. september 1886 i Vejrum sogn, som søn af murermest

er Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen, og han blev 

døbt d. 31. oktober 1886 i Vejrum kirke, faddere var: Sypige Ane Ma

rie Nielsen, Bjerring, pige Ane Margrethe Lundorff, Mammen, gård

mand Frederik Eriksen, Snigstrup, fhv. gårdmand Rasmus Kristensen 
(Thorsager), Vejrum og gårdmand Laurids Sørensen Møller, Vejrum- 

holt.

Kristian Lundorff døde d. 13. januar 1895 i Vejrum sogn, og 

han blev begravet d. 20. januar på Vejrum kirkegaard.

XVI. Nicoline Birgitte Lundorff-
er født d. 5. juli 1889 i Vejrum sogn, som datter af murermester 
Frederik Lundorff og hustru Jensine Claudine Nielsen, og hun blev 

døbt d. 4. august 1889 i Vejrum kirke, faddere var: Pigen Jørgine 

Nielsen, Vester Velling, pigen Ane Margrethe Lundorff, Viborg, 

gårdmand Peder Langvad, Almind og Martin Lundorff, Vester Velling.

Nicoline Birgitte Lundorff har gået i skole i Vejrum, tjente
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derefter som husassistent forskellige steder indtil sit giftermål.

Hun blev d. 10. maj 1912 gift i Vejrum med

Karl Christian Madsen 

forlovere var: husmand og bager Mads Nielsen af Ørum og murer 
Rasmus Lundorff af Vejrum.

Karl Christian Mad sen er født d. 30. november 1886 i Ørum, 

som søn af bagermester Mads Nielsen og hustru Karen Melsen,Ørum, 

og han blev døbt d. 26. december 1886 i Ørum kirke, faddere var: 

barnets moder, husmand Erik Kristiansens hustru Ane Kathrine Ja

cobsen i Ørum, barnets fader, skomager Mourits Kristiansen i 
Ørum og husmand Erik Kristiansen, Ørum.

Karl Christian Madsen har gået i skole i Ørum, var derefter 

indtil sit giftermål landbrugsmedhjælper, hvorefter han flyttede til 

Viborg hvor han var lastbilchauffør i 4 år indtil han flyttede til Silke

borg, her var han i 7 år chauffør for en margarinefabrik. Blev der

efter rutebilchauffør på Silkeborg-Horsens ruten, denne rute kørte 

han i 7 ar9 hvorefter han købte selvstændig rute fra Astrup til Hor

sens, drev denne i 7 år og flyttede så til Juelsminde og købte ruten 

Juelsminde-Vejle, denne drev han i 11 år indtil han på grund af syg

dom måtte sælge«, 

Adr, Juelsminde.
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167 Jens Andreasen Lundorff 2.

gårdmand i Sundby, Sundby sogn, er født d. 19. april 1810 i Thisted, 

som søn af snedker Andreas Jensen Lundorff og hustru Johanne 

Christensdatter Cold. Han blev hjemmedøbt d. 20. april 1810 og 
fremstillet i kirken d. 18. august. Faddere var; Kiøbmand Jens Lun- 

dorph's kone Inger Margrethe Hedegaard, jomfru Anne Sophie Jen
sen hos L. Holst, Peder Harkjær, Christen Thomsen og Lars Kla- 

strup, alle af Thisted.

Jens Andreasen Lundorff døde d. 30. november 1876 i Sundby.

Den 11. oktober 1838 meldte sig ungkarl og gårdmand Jens An

dreasen Lundorff af Sundby, 28 år gammel med begæring om ting

lysning for sig til ægteskab med tjenestepige

Maren Pedersdatter Dam 3.

Vielsen fandt sted den 9. november 1838 i Erslev kirke.

Forlovere ved brylluppet var: gårdmændene Jørgen Nør og Jens 

Søndergaard af Sundby.

Maren Pedersdatter Dam er født d. 1. september 1814 i Erslev, 

Erslev sogn, som datter af gårdmand Peder Dam og hustru Johanne 

Jensdatter, hun blev døbt d. 9. oktober 1814 i Erslev kirke. Faddere 

ved dåben var: Jens Sandals kone, Mikkel Sandals kone, Jens Jepsen, 

Simon Sandal og Peder Sandal.

Maren Pedersdatter Dam døde d. 28. august 1880 i Sundby og 

blev begravet d. 3. september, 66 år gammel.

Den 24. juni 1841 fik Jens Andreasen Lundorff skøde på en parcel, 

skødet er indført i Morsø herreds skøde og panteprotokol 1837-1842 
side 527.

Skøde.

Underskrevne Gaardmand Jens Christensen Søndergaard af Sundbye 

Bye og Sogn paa Morsø under Thisted Amt, tilstaar og herved vitter- 
liggiør at have solgt og afhændet til Jens Andreasen Lundorff Parcel

len Nr. 2 af min ifgl. det Højkongelige Rentekammers Tilladelse af 
13. Marts d. Aa. udstykkede Gaard i bemeldte Sundbye, hvilken 

Parcel er af Hartkorn 2 Tdr. 4 Skpr. Og da nu Kjøberen bem. Jens



Andreasen Lundorff har beteilt mig den accorderede Kjøbesumma 600 

168 Rdld. Sølv, saa skjøder og overdrager jeg ham herved den omhandle

de Parcel med de Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, 

som jeg selv har ejet samme og indestaar jeg for Vanhjemmel efter 

Loven. Parcellen hvorpaa Kjøberen har opført Hus, skal stedse være 

bebygget og beboet. Kjøberen svarer alle Skatter og øvrige Byrder fra 

næste 1ste Juli.

Til Bekræftelse under min Haand i Vidners Overværelse. 

Skrevet i Thisted den 24. Juni 1841.

Jen Andreasen Lundorff har af ungkarl Anders Dam Pedersen, 

muligvis hans hustru Maren Pedersdatter Dam’s broder, lånt 300 Rdld. 
for hvilket beløb der blev udstedt følgende panteobligation:

"Jeg underskrevne Jens Andreasen Lundorf boende i Sundbye 
paa Morsø tilstaar herved ret vitterlig Gjæld skyldig at være til ve

lagte Ungkarl Anders Dam Pedersen p. t. opholdende sig hos Jørgen 

Jensen Nør i bemeldte Sundbye den Pengesumma 300 Rdlr. som han 

mig i dette Aars Snapsting efter min Begiæring laante og med forstrakt 

haver. Nævnte Capital forpligter jeg mig og mine Arvinger til at svare 

aarlig Rente af 4 procento, der erlægges til hvert Aars Juni Termin 
og December Termin god Betalingstid, til min Creditor eller Arvinger 

paa hans Opholdssted, saalænge Capitalen anfortroes, ligesom i een 

af de bestemte Terminer 11. Juni og 11. December at tilbagebetale 

min Creditor eller Arvinger den nævnte Capital med paaløbende Ren
ter og efter at samme forud fra een af Siderne er løskyndiget til Udbe

taling med Aars lovlig Opsigelse. Til ydermere Sikkerhed for ska

desløs Betaling af denne Capital med Renter, pantsætter jeg hermed 
med 1ste Prioritets Panterettighed i min efter Skøde af 24. Juni 1841, 
tinglæst 11. September 1841, ejende og iboende Gaard.med underlig

gende Jordeiendomme Parcellen Nr. 2, staaende for.Hartkorn 2 Tdr. 

4 Skpr. , som ifgl. det højkongelige Rentekammers Tilladelse af 13. 
Marts 1841 er udstykket fra Jens Søndergaards Gaards Jorder i Sundby 

i denpaa bemeldte eiendom staaende eller i Huset indavlede Sæd og Af

grøde og endelig med ejende Ind og Udboe, rørlige og urørlige i alle 
navnlige Maader, hvilket alt skal være og forbliver min Creditor eller



Arvinger et Iste prioriteret Pant indtil Capital med Renter i det hele 

169 er min Creditor eller Arvinger skadesløs tilbagebetalt i alle Maader.

I et hvert Tilfælde af Søgsmaal denne Kjæld betræffende underkaster 

jeg mig den ved Fr. af 25. Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforføl

gelse, ligesom jeg til Stadfæstelse af alt foranført herved udsteder 

og underskriver denne min Panteobligation i Overværelse af under
tegnede Vittfe ri igheds vidner.

Sundbye den 25. Juni 1841.

(Indført i Morsø Herreds Skøde- og Panteprotokol 1837-1842 s. 569).

Andreas Jens nn Lundorff 4.

snedker i Thisted, er født 1769 i Thisted, som søn af Jens Jensen 

Lundorff og dennes anden hustru Mette Laursdatter Tougsgaard, 

han blev døbt d. 4. maj 1769, baaret til daaben af købmand Sr. Cle- 
men Randrups hustru, faddere var; skoleholder Frost’s hustru,køb

mand Sr. Christen Knakkergaard og Sr. Peder Lerhøj og farverens 

søn Frederich Jensen.

Den 10. februar 1803 viedes i Thisted kirke Andreas Jensen Lun
dorff til pigen

Johanne Christensdatter Kold 5.

der er født 1777 som datter af Christen Nielsen og hustru Maren Chri

stophers datter, og hun blev døbt d. 20. juli 1777 i Vust kirke, båret 

til dåben af Clemens hustru Anne Jensdatter fra Faarbech, faddere 

var: Niels Kiib, Christopher i Odde og søn Henrich og Karen Peders- 
datter.

Peder Andersen Dam 6.

gårdjer i Erslev, Erslev sogn, er født 1780 i Erslev, som søn af 
gårdejer Anders Nielsen Dam og hustru Maren Jensdatter Kirk, han 
blev døbt d. 23. juli 1780 i Erslev kirke, faddere var: Ole Kirk, 
Peder Michelsens kone, Poul Dam, Michel Dam og Niels Skrædder



af Erslev«
170 Peder Andersen Dam døde d« 23«, januar 1855 i Erslev og

blev begravet d« 23« januar«,

”Den 14« september 1811 anmeldte sig til ægteskab ungkarl 
Peder Andersen Dam af Erslev sogn og pigen

Johanne Jensdatter 7.

af Sundby sogn«, At der imod dette ægteskab intet er som strider imod 

de kongelige anordninger, det bevidner vi tvende mænd som forlovere« 

Hans Nør og Jens Jepsen«

Vielsen fandt sted d« 18« oktober 1811 i Sundby«

Johanne Jensdatter er født d« 24« juni 1790 i Sundby, Sundby 

sogn, som datter af gårdejer Jens Jørgensen Dahl og hustru Sidsel 

Christensdatter, hun blev hjemmedøbt d. 25« juni og fremstillet i kir

ken d« 1« august, faddere vårs Jesper Jespersen, Claus Jørgensen, 

Søren Nielsen, Anne Nielsd atter og Kirsten Nielsdatter«
Johanne Jensdatter døde d« 7« december 1815 i Erslev og 

blev begravet d« 15« december«

Efter Johanne Jensdatters død blev Peder Andersen Dam 

gift anden gang med

Kirsten Pedersdatter«

Peder Andersen Dam faar d« 30« august 1808 skøde paa sin fødegaard.

Skøde«

Underskrevne Anders Nielsen Dam, boende i Erslev sælger 
og afhænder til min Søn Peder Andersen Dam og Arvinger min Ejendom 
og iboende Gaard af Hartkorn 5 Tdr« 2 Skpr. og 1 Fjdkr. med al 

deri værende Besætning, Ind-og Udboe, intet undtagen for den Summa 

700 Rdlr. Der er herhos aftalt, at min Svigersøn Jens Jepsen i Sund

by i sin og Kones Livstid haver fri Skudtørvgrøft i denTrediedel af 

det Gaarden tilligende Tørvejord i Vesterkiærskifte og fornøden Spre- 

delse og Vei til Tørvene« Og da ovenmeldte Kiøbesumma er betalt 
skal denne min Gaard med al sin Eiendom, Besætning, Ind- og Udboe



171

tilhøre bem. min Søn og Arvinger fri for hver Mands lovlige Tiltale 

hvorfor dette mit Skiøde skal være Hiemmel. Dette bekræftes under 

min Underskrift og Forsegling ombedt tvende hosværende gode Mænd 
med mig til Vitterlighed at underskrive.

Anders Dam

med påholdende Pen.

Christen Nielsen og Jens Jepsen. 
Erslev den 30. August 1808.

Peder Andersen Dam har sandsynligvis siddet i uskiftet bo indtil 

han giftede sig igen, idet der den 17. februar 1817 bliver tinglæst 

skifte ekstrakt hvorefter Peder Andersen Dam skylder til hans børn 

mødrende arv 3000 Rdlr. Sedler, samt øvrige faste og løse ejendom

me.

Den 8. december 1838 blev der tinglæst panteobligation fra Peder 

Andersen Dam til Hans Vestergaard i Alsted stor 400 Rdlr. og hvor

for er givet 1ste Prioritet i gården med hartk. 5 tdr. 2 skpr. 1 fjdk. 

sæd og afgrøde, besætning, ind- og udbo.

Ifølge skøde tinglæst d. 26. juni 1841 har Peder Andersen Dam 

af proprietær Tottrup købt et stykke jord på 3 skpr. 2 fjdkr. og 2^ 

alb. Proprietæren forbeholder sig ret til fiskeri og jagt på det solgte.

Den 19. januar 1852 lejer Peder Andersen Dam et stykke kjær 

af matr. no. 16 og 40 til Peder Nielsen Vestergaard.

Peder Andersen Dam's enke får den 25. juni 1859 tinglæst en de
claration hvor hun tilsiger Peder Pedersen Dam og hustru Kirsten 
Pedersdatter ret til for levetid at befare en over gaarden martr.no. 

16 førende marksti.

Den 1. december 18 50 bliver der oprettet lejekontrakt fra Peder 

Andersen Dam til Peder Kræmmer af Sundby på 50 år på et stk. 

kjærlod, som strækker sig øst og vest tværs over hele lodden og i 

syd og nord er 25 favne.

martr.no
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Den 23* marts 1861 bliver der tinglæst s el ve jer deel aration som ad

komst for Peder Andersen Dam's enke Kirsten Pedersdatter pa matr. 

nop 16a, 40a og 10a*

Samme dag bliver der tinglæst skøde hvori Kirsten Pedersdat

ter overdrager gaarden til Poul Pedersen Dam*



173 Jens Jensen Lundorff 8.

blev født 1721 i Søby, som søn af herredsfoged Jens Jensen Lundorff 
og hustru Esisabeth Knudsdatter, han blev døbt d. 8, juni 1721, båret 

til dåben af madam Kirstine Nielsdatter ”Farvers" af Randers, og 

faddere var: Sgnr. Vårberg i Borup, monsr. Helvicus (Friis), Henrik 

Podemester på Tustrup samt Inger Jensdatter (Lundorff) af Søby.
Jens Jensen Lundorff døde ca. 5. april 1790 i Thisted, 68 år og 10 

måneder gammel.

Den 22. oktober 1754 viedes i Thisted kirke Jens Jensen Lundorff 
til madam

Karen Andersdatter Lagaard

Forlovere ved brylluppet var: commerciraad P. Lybecher og sgnr. 

Hans Winther.

Mandag den 25. juli 1763 afholdtes der skifte efter borger og gartner 

Jens Lundorffs hustru Karen Andersdatter Lagaard i Thisted, som ved 
sin død efterlod sig en eneste søn Jens Jensen Lundorff, 5 år gammel, 

for hvem blev antaget som lauværge morbroderen, handelsmand Michel 

G al trup af Thisted.

Jens Jensen Lundorff blev gift anden gang den 12. juli 1764 i Thisted 
kirke med

Mette Laurs datter Tougsgaard 9.

af Thisted.

Forlovere ved brylluppet var: Mikkel Galtrup og Jens Nielsen Tougs

gaard.
Mette Laursdatter Tougsgaard er født i Thisted 1738, som datter af 

Laurs Jensen Tougsgaard og hustru Zidsel Thøgersdatter, hun blev 
døbt d. 8. august 1738, faddere var: Anne Simonsdatter, Boi Nielsen, 

Maren Jensdatter, Niels Tougsgaard, Jens Tougsgaard, Niels Simon
sen og Torsten Jensen.

Mandag den 12. april 1790 blev Jens Jensen Lundorff, podemester 
stedt til hvile på Søndre Kirkegaarden næst østen for Mads Tougsgaards 



hustrus forældres gravtræer.

174 Den 6. maj 1790 afholdtes der skifte efter afdøde Jens Jensen Lun-

dorff i Thisted, som ved sin død efterlod sig enken Mette Laursdatter 

Tougsgaard og børnene:

En søn af 1ste ægteskab, Jens Jensen Lundorff, 32 år gammel.

Endvidere af sidste ægteskab, Lars Jensen Lundorff, 25 år gammel, og 
Andreas Jensen Lundorff, 21 år gammel.

Christen Nielsen Kold 10.

er født ca. 1734 i Vust, som søn af Niels Christensen Kold og hustru 

Johanne Nielsdatter.

Christen Nielsen Kold fra Vust og

Maren Christophersdatter 11.

i Odde blev trolovet d. 19. juli 1776 og vielsen fandt sted d. 8. oktober 

1776 iKlim kirke.
Maren Christophersdatter er datter af Christopher Jensen og hustru 

Ingeborg Henriksdatter.

Anders Nielsen Dam 12.

gårdmand i Erslev, født ca. 1743 i Erslev, Erslev sogn, som søn af 

gårdmand Niels Dam og hustru N. N.

Anders Nielsen Dam døde i februar 1809 og blev begravet d. 1. marts 

66 år gammel.

Han blev gift første gang d. 10. september 1770 i Erslev med

Karen Madsdatter Sandal.

Anders Nielsen Dam nlev gift anden gang d. 10. oktober 1779 i Ers
lev kirke med

Maren Jensdatter Kirk 13.

Forlovere ved brylluppet var Niels Dam og Anders Boil.
Maren Jensdatter Kirk er født ca. 1747 i Erslev, Erslev sogn, og



hun døde i 1811 i Erslev og blev begravet d. 20. december, 64 år gam- 
175 mel.

Jens Jørgensen Dahl 14.

gårdmand i Sundby, Sundby sogn, født ca. 1756 i 0. Jølby sogn i Dal, 

som søn af gårdmand Jørgen Jensen (Dahl) og hustru Anne Clausdatter. 

(Da kirkebogen over døbte for 0, Jølby mangler indtil 1780 har det ik

ke været muligt at finde Jens Jørgensen Dahl's fødsel).

Jens Jørgensen Dahl døde d. 16. august 1839 i Sundby og blev be

gravet d. 29. august.

Den 14. oktober 1787 blev Jens Jørgensen Dahl trolovet med

Sidsel Christensdatter 15.

Forlovere var: Jørgen Jensen Dahl, Christen Nør og Christen Nørgaard. 

Brylluppet fandt sted den 23. november 1787 i Sundby kirke.

Sidsel Christensdatter er født d. 11. oktober 1766 i Sundby, Sund

by sogn, som datter af Christen Jensen Nør og hustru Johanne Christ
ensdatter, hun blev hjemmedøbt samme dag, formedelst svaghed, af 

jordemoderen, ved fremstillingen i kirken var fadderne: Christer^ 

Pedersen, Christen Jensen, Rasmus Jensen, Anne Christensdatter 

og Kirsten Jensdatter.

Sidsel Christensdatter døde d. 3. februar 1845 i Sundby og blev 

begravet d. 14. februar.



176 Jens Jensen Lundorff 16.

Se Anetavle A. nr. 32.

Elisabeth Knuds datter 17.

Se Anetavle A. ane nr. 33.

Lars Jensen Tougsgaard 18.

Død 1742 i Thisted, begravet d. 2. november.

Lars Jensen Tougsgaard blev gift d. 6. december 1737 i Thi

sted kirke med

Zidsel Thøgersdatter 19.

Forlovere ved brylluppet var; Niels Simonsen og Niels Jensen Tougs

gaard.

Zidsel Thøgersdatter blev gift anden gang den 10. september 

1748 i Thisted kirke med Jens Sørensen, forlovere var; Niels Simon

sen og Christen Laggard.

Zidsel Thøgersdatter døde d. 26. september 1755 i Thisted 

og blev begravet d. 3. oktober 1755 , 42 år gammel. Efter hendes 
død blev der afholdt skifte, skiftet er indført i skifteprotokollen for 

Thisted købstad 1735-77 side 309.

Skifte.
”Den 27. september 1755 indfandt som stedfortræder for byfogeden 

og skriveren, Peder Claudianis Hammer sig ”udi” Jens Sørensen huus 
i Thisted for at forsegle og efterse "hvis skie bør udj Sterfboen efter 

hans nylig afdøde huustru Zidsel Thøgersdatter til Skiftets loulige be
fordring imellem Enkemanden og hans deels Stiftbørn, 1 Daatter 

naunl. Mette Laursdatter gammel 17 Aar, 1 ditto Anne gammel 13 

Aar, og deels egne med den salig Kone avlede Børn, Kirsten Jens 

Daatter, gammel i 7de Aar, 1 Søn Lars Jenssøn gi. i 5te Aar, 1 

ditto kaldet Niels i 3die Aar, og 1 Daatter navnl. Karen Marie Aar 

gi. "
Efter at kister og skabe m. v. var forseglet blev "forretnin



gen" udsat til 30 dagen efter dødsfaldet*

177 På 30* dagen mødte så skifteforvalteren med tiltagne vurderingsmænd*

Her er igen givet en fortegnelse over arvingernes (børnenes) navne* 

Derefter?”Og formedelst det her i sterfboen indfaldne dødsfald med 

enchemandens broder Kield Sørensen som endnu ligger ubegravn item 

at enchemanden endnu ey er restibuered af sin iværende svaghed, 

hvorover hand nu icke kand giøre den behøvende oplysning* Bad en
chemanden at det med videre forretning måtte henstaae til i dag 8te 
dage, hvilket den på børnenes veigne tilstædeværende tilsiuneværge 

ikke var imod hvorover retten heller ikke kunne nægte de begjærte 
henstand, men udsatte videre skiftebehandling til d* 3die november 

f ø r s tkommende *
Den 3* november bliver boet så registreret og vurderet:

I yderstuen;

1 Fyrbord med skuffe 1 Rdlr. 0 mark 0 sk*

1 fyrkiste med laas 3 II

1 gammel spiigl 6 it

1 mindre ditto 6 ti

6 træe stole 3 II

1 hængeskab 4 II

1 liden compas huus 2 ti

1 gammel træ seyerværk 2 II

1 messing lysestage 2 li

1 par gi* tin stager 1 II

5 steen øll kruuse 3 II

6 brændevins glas 12 ii

1 jern bilægger kakkelovn, brækket 5 "

I nørstuens

1 liden fyrbord 2 II

1 brun fyr skab med rum 2 ”

derudi
2 sølv skeer 3 " 3 II

4 tinn fade vog 1 lispund 5 pund 3 " 3 II

11 gi. tallerkener vog 1 lispund 2 " 4 II



1 liden tinn flaske

1 ege halvkiste med laas

1 liden eege skrin

1 bruun malet fyr kiste

1 gi. skriin

1 ditto

1 ditto noget større

1 gi. 2 lispund bismer

1 mark

4 tt

1 " 8 sk

2 tt

8 "

1 tt

2 tt

4 tt

I sønder kammer;
1 gl. kiiste 1 "

I øel kammeret?

2 øel tønder 1 Rdlr*

2 ankere og bimpel 2 ”
1 gi«, tragt 6

1 halv kande 6
4 klare flasker 1 "

1 blik tragt 2

1 liden messing morter 2 11

1 glo glas lygte 6

1 uld sax 6

I brøgger kammeret;

1 gi. kiiste 1 " 4 "

1 gi. ditto 1 "

I brøggerset?

1 kiædel i grube med halt, piiber og laag
samt svale tønde 20 tt

1 liden haandkiedel 5 "
1 mæssing dørslag 1 " 8 "

1 kaaber kiedel glo 12 "

1 rive jern 6 "

wogel glo mæssing og tinn 1 "
røde og sorte potter 1 "
1 jern ild klemme 10 '•

1 rist 1 "



1 gi. trefoed 8 sk
179 1 gi. kaaber ild pande 12 tt

1 liden messing ditto 8 tt

1 kar 1 Rdlr.
1 mindre ditto 3 mark
2 bærkare 1 it

1 deine kar 10 tt

1 gi. s aae (tøndeformet beholder
til flydende varer) 6 tt

På loftet?

2 gi. rokker 2 tt

1 lamme skind 1 i«

1 kurv med nogle feder 1 tt

Levende kreaturer;

1 sort hest i 8de aar 8 Rdlr.
1 ditto i 17te aar 6 "

1 gr aae koe 11 aar 2 " 4 mark

1 sort hielmed ditto i 8de aar 3 " 2 tt

1 graae liden qvie koe 2 " 4 tt

1 galt og 3 grise 3 "

6 faar og 4 lam 4 " 5 tt

Gaards redskab ;

1 vogn med leyrerp stænger og tilbeh. 8 "

1 anden glo ditto 4 " 4 tt

1 ploug med jern og tilbeho samt
1 harve 3 ”

2 jern grebe 2 tt

1 fork 8 sk. 3river 9 sk. 1 tt 1 ft

1 skiær kiiste og kniv 2 tt

1 glo høelee med drag og kraage 1 tt 8 tf

Korn i laden indaulet;

som blev forevist og angivet 18 læs byg 
i læsset U/2 td. p a td. lc rdl. 
rug 1 læs ansees for

27 "
2 " 4 "
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haure 7 læs a læsset 2 td. a td. 4mark 9 Rdlr. 2 mark
haure l1/? læs 2 "

erter førring a 2 rdl. 7 "

Senge kleder:
I sønder kammeret 1 rød og blåstribet 

olmerdugs over dyne 1 " 4 ’

1 rød og blåstribet olmerdugs under do. 1 ”

4 hoved puder 1 " 4 "

2 blågarns lagener 4 M

I Nør stuen:

1 hvid og blåstribet olmerdugs overdyne 2 ” 2 ”

1 gi. olmerdugs under ditto 1 ”

5 hoved puder 1 ” 3 11

1 pudevaar 1 "

2 blaargarns lagner 4 ”

8 sk.

På det mindste barns seng:

nogle senge klæder for 3 H

Paa de store børns senge:

1 dreyels dug

1 blaargarns ditto

5
3

tt

tt

1 gammel ditto 1 tt

1 blaargarns lagen 2 tt 8 tt

1 blaargarns pudevaar 1 tt

1 uldent lagen 2 tt 8 tt

Videre fandtes:

I en gammel kiiste noget talg 4 ti

4 pund uld 1 ”

for vinduerne 3 stk. gamle hørle
gardiner 1 tt g tt

1 gi. bordklæde 1 tt

noget gi. omhæng om en seng 2 ti
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Gaarden med sine paastaaende bygninger beliggende imellem Søren 
Skomagers hus og ejendom på søndre og Michel Jensens på nørre side 

saunt lade huset hist over for, tilligemed den sønden for beliggende 
hauge og ejendom blev ansat til 150 Rdlr.

Markjord

1 agger i refsagger fald, løber fra kaslet og vratter eller ender mit 

paa renne med kloster jord paa nordre og S. Niels Rentqøhs jord paa 

syndre side, bygsæd 2 td. 2 skiep a td. 24 rd. -54 rdlr.

1 agger i refsagger fald, løber til kiær agger med enden eller kaldet 

ydervratte. I renne med Seig Erichsens paa syndre og afg. Lars Tous- 

gaards børns paa nordre side byg sæd 6 skiep a td. 24 rd. - 18 rdlr. 

En agger i ditto fald. Neder vratte i rehne med bemt. afg. Lars Tous- 

gaards børns jord paa søndre og Seig Christen Knassergaards jord paa 

nordre side, bygsæde 8 skiepper - 24 rdlr.

En agger i ditto fald, overvrat i rehne med Anders Wandels paa søndre 

og Michel Jensens paa nordre side, bygsæde 3 td. a 20 rd. - 60 rdlr. 

En kjæragger nordest i rehne med Søren Schomager paa nørre, og afg. 

Christen Ladegaards enches paa søndre side 9 skiep sæde a td. 20 rd. 
- 22 rdlr. 3 mark.
En kjæragger sønden for i rehne med Søren Schomagers paa søndre 
side og Niels Thisteds paa nørre side 7 skp. bygsæde a td. 20 rd. - 

17 rdlr. 3 mark.

2 aggere i en stk. , sammenpløjet sønden for i samme fald i rehne 

med afg. Christen Werthes enches paa nørre side, og Christen Lom

borgs paa søndre side, bygsæde 2 td. 4 skiep a td. 24 rd. - 60 rdlr. 

Paa leerpøtter nu hovedagger for gi. eng 2 td. hauresæd i rehne med 

Christen Dahis paa søndre side, og gi. eng paa nørre side - 12 rdl. 

En agger paa leerpøtter Christen Dahis paa nørre side og Søren Scho

magers paa søndre side 5 td. sæde a td. 6 rd. - 30 rdlr.

Den afdødes igangs klæder:

1 blaae loeselet kiortel 2 rdlr. 0 mark 0 sk.

1 staalgraae hiemmegiort ditto 1 " 2 "
1 sort hiemmegiort ditto 4 ”

1 brun hiemmegiort ditto 1 ”

1 sort fib shafles kaabe 3 "



1 sort skiørt 0 Rdlr« 2 mark: 0 sk.
182 1 stribet hiemgiort skiørt 1 "

1 brun ditto skiørt 3 ••

1 staalgraa ditto 2 ’•

1 carttons trye 2 ”

1 gi. silke kaabe stribet 2 "

1 hviid allasces trøje 4 "

1 calemanqres ditto 4 "

1 gi. hviid hiemgjort canefases ditto 1 "

1 hviid hue
4 strimfer med kniplinger for 1 "

3 ditto uden kniplinger
1 halv klæde med kniplinger for 1 "

2 ditto uden knipling 1 ”

2 par gi. halv ermer

7 lomklæder 4 ”

8 strimler slette

1 hviid forklæde 1 ”

1 blaastribet ditto 2 "

1 gi. kyse

1 gl. floer

1 gi. sort basles kaabe 1 ”

1 gi. brun hiemgiort kiol 1 "

1 staalgraa ditto uden ermer 3 "

1 gi. rød farbes casiaqvi 3 "

4^ særke 1 ” 2 11

Derefter erklærede Jens Sørrensen og børnenes

8 sk.

8 "

6 "
14 "

6 "

8 ”

8 '•

10 "

8 "

8 "

10 "

8 ”

tilsynsvær-

ge Jens Thousgaard ”at den iche var videre beviist i nogen slags 
maade at være Stærboen ejende eller tilhørende end nu registreret 
og vurderet erp men om noget som de iche vied skulle være forbi- 
gaaet skulle sligt ved næste samling blive tilkiendegiveto ”

Derefter :”Derimod angav enchemanden Stærboens bortskyl- 
dige gieid i følgende;

Efter pante obligation til Seig Jens Friderichsen som hand 
og selv i dag 8 dage for skifte forvalteren fremviiste er enchemanden
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skyldig, som blev laant at udbetale afg. Niels Simonsens og hustrues 

arvinger med og hvorfra afkald og kvitteringer i skiftrettens nærværel
se erlaget capital 66 rdlr, 4 mark.

Og til Seig.Christen Hermansen for laante penge til den SI. kones be
gravelse 4 rdlr.

Til Seig. Hans Winther skyldig 2 rdlr.

Til Søren Schomager 4 mark.

Til Anders Jensen i Gersbøl for bekomne tørv 6 rdlr.

Og til Anne Marie i Hørsted ligeledes 5 mark.

Videre veed enchemanden for nærværende tid til nogen udgift eller 

besværring at udgive undtagen begravelses vederlag 12 rdlr.
Derefter blev skiftet yderligere udsat i 3 uger til den 24. november. 
Referat herfra bl. a. s
"Jens Thousgaard maatte paa sal. Lars Thousgaards efterladte 

børns veigne oplyse at udj skiftet og efter skifte brevs formelding ef

ter hannem findes indført et skifte udgivet af afg. Niels Simonsen d. 

23. maj 1737 hvorved Lars Tousgaard til arv og ejendom overdrages 

alt hvad Niels Simonsen og hustrue efter deres dødelige afgang sig 

maatte efterlade, ligeledes og desuden af dennem begge for skiftet 

erc læret, at naar de ved døden afgik, skulle, hvad de da efterlod sig 

dieles imellem Lars Thousgaards enche og 3de døttere, hvorunder og 

de hende for hændes tieneste og til løn tilskiødede 3 td. bygsæde i 

refsagger fald skulle være at forslaa, og følgelig kand Jens Sørensen 

og sine 4 børn icke tilregne sig uden i hans husbroes stedpart i den 

halve boe, og hand ichun for sin egen persohn nyde en fierde deel, og 

de 2de stif døttere med deres 4 halv søskende part i den anden fierde 
deel, foruden den anden halv boe, som dem forlods tilkommer. Og da 

Jens Thousgaard nu producerer skifte brevet efter Lars Thousgaard, 
s aa formeener hand sit indførte derved at bestyr ehe og bekræfte og 

iøvrigt forventer, skifte retten giver ham medhold og bifald, Jens 
Sørrensen erelærede, at det hand vel være, at ej skifte brevet hand 
være saaleedes tilført som af Jens Thousgaard nu er angivet. Men 
samme skifte brev viiste tydelig, at alt sligt skulle først naae sin 

slutning og opfyldelse, naar Niels Simonsen og hustruue ved døden 
vare afgangne og al desto bedre kunne skee, paatog Niels Simonsen



sig self laugværgeskab og tilsiun for saavit mueligt være kunde at 

184 see enchens og de umyndiges beste, ja sig self og sin affældige huu-

strue conserveret i boen, men som sådan tilsiun og bestyring til nytte 

og conservation blev samme til overs og formedelst hans høye alder

dom og skrøbelighed forude s aaes at vilde geraade boen til undergang 

og sampllige til afgang og skade i tiden, s aa var baade hand og hans 

si. huustrue heel villige, som og Lars Thousgaards enche fornøyet, 

at en god mand eller karl ville indtræde og ægte hende og forslaae 

børn saaledes at hvad de gamle havde samlet, iche skulle forødes 

eller fortsættes saa de i deres alderdom skulde i stæden for velgiort 

ikke lide mangel for den kiærlige omgang, tilsiun, pleye og fornøden 

underholdning sampt christsommelig jordefærd, naar de vare døde. 
Til den ende og paa saadanne vilkaar indtraadede Jens Sørrensen her 

i Boen 1748, fik enchen til ægte, og imod at forbinde sig, ovenskrev- 

ne at holde og i boen indføre til gieids og udgifters betaling hvad hand 

ejede, som i reede penge var 75 rdlr. , foruden andre ting som hand 

skatterne overfor 10 rdlr. , indgik og belovede de gamle at naar de 
ved døden afgik, skulde hand i roelighed blive hensiddende med sin 

huustrue og hændes børn, og de først efter hændes død at nyde hvad 

dennem af den fælles boe kunde tilkomme. Foruden dette vied Jens 
Thousgaard meget vel at det er iche saa let en sag, at indgaae til 

gamle folk. Endvidere at deres svaghed og sygdom forvolder mangen 

uleylighed og udgifter ligesom og at Jens Sørrensen, af sin flid, møye, 

arbejde og fortienneste har ej allene underholdt dem i live og besørget 

dennem hæderligen til jorden, som de der aldeeles iche ejede videre 

end de klæder og ting, som nu registret er, men endog i lang tid paa 

den syge seng besørget den eene af stift døttrenes gavn og deels ved 
andre udgifter som continuerede over halvandet aar indtil gud giorde 

en god forandring ved døden kort førend hendes si. moder døde, da 

hændes jordefærd iche heller afløb uden bekostning, ej at melde hvad 

hand i een og andre deele for de 2de endnu levende stiftbørns gaun 
og bæste har anvendt og udgivet saa hand haaber, hver retsindig her 

i byen kan iche give ham andet skudsmaal, end at handis med kiærlig- 
hed og omhyggelighed har saaledes omgaaet her i boen, imod de gam

le og imod hans huustrue og børn, at intet derpaa har været at sige 
mindre klage. Og da hand saaliedes paa sin side har efterkommet 



over og iche under, hvad hand ved indtrædelse i boen erlovede, saa 

vil hand og haabe og paastaae, at det af de gamle til hannem gjordte 

løfte og forsikring bliver hellig holdet og hand uden dispvite til den 

halve boe berettiget, da det vil blive lidet nok imod hans egne penge 

og fortiennesters hensættelse og leve-aars fortærelse ved saa megen 

uroe og møysommelighed - Jens Thousgaard henholdt sig til det af 

ham forhen allegerede skifte brevs indhold, for resten havde hand iche 

hørt de gamles contract med Jens Sørrensen, som ej har kundet kuld

kast ej heller har hand hørt, at Jens Sørrensen har skuldet indbragt 

mere her i boen end ohngefehr 50 rdlr. som er alt hvad hannem kand 

tilstaaes, med mindre hand og skaffer for resten lovgyldig beviis. An- 

gaaende hvad udgifter hand ommelder at have giort paa børnene var 

en sag imellem ham og Niels Simonsen, thi Niels Simonsen havde for

pligtet sig dennem at forsiune og underholde«, For resten henholdt Jens 

Thousgaard sig til sit forrige at den halve boe maatte tilhøre si* Lars 

Thougaard s børn efter de gamle, sampt deeles imellem dennem, og 

udlægges til dennem i markjord efter vurderingen«, Og saa indtil vide

re, end at de maa gaa i lige skifte og deeling med deres halv sødskende 

efter deres moder. - Jens Sørrensen lod alt sit forrige indførte samt 

Jens Thousgaards besværing ankomme paa skifte rettens decision paa 
saadan deling og paa saadan maade, at den eene part nyder lige god rætt 

med den anden, hvilken decision og deeling skifte forvalteren belovede 

i dag 14 dage den 8. december heri sterfboen at afsige.

Aclum ut - supra

Navneunde r s k r if t.

8 december i følge seeneste opsættelses slutning blev udj sterfboen 

oplæst den af skifte retten forfattede eragtning under haand og seigl, 

som og denne rett ord for ord tilføres s aal ydende:
Naar den af afg. Niels Simonsen til Laura Jensen Tousgaard ud

givne skiøde og forpligt af 23. may 1737 rettelig betragtes, viser det 

i sig self at paa ingen af siderne har de sig betencht dette livs uvished, 

og at en ung kand være nærmere ved døden end en ældre. Naar Niels 
Simmonsens og huustrues declaration for skiftet efter bemt. Lars 
Thousgaard d. 28. november 1742 overviis, viiser sammes indhold 
at hvad skiødet havde tilsagt Laurs Thousgaard at nyde, naar Niels 

Simmonsen og huustrue først ved døden vare afg. , skulde og paa den 



lied tilhøre Laurs Thousgaards enche og 3de børn, som skulle forblive 

hos de gamle, og Niels Simmonsen at antage og forestaa det lidet, den- 

nem kunde tilfalde ved skiftet efter Laurs Thousgaard, paa det, at al

ting kunde blive samlet til frugt og nytte i fremtieden, og saaliedes 

iche anført ringeste hvorleedes forholdes skulde, om enchen skulde 

igien gifte sig, end iche hvorledes de self i deres livstied og paa deres 

høye alderdom skulle forsørges naar de iche kunde meere fortiene, 
eller sørge for deres egen eller de antagnes velfærdt. Det bliver og 

en klar sandhed, at dersom ingnn havde indtrædet at ægte Lars Thous
gaard enche, og at sørge for hænde og børns bæste og tillige antage 

sig de gamle at forsiune, ja heele boen afholde i stand, vilde det til 

alle sider have bleevet til tab og forødelse forekommet« Det er ogsaa 

sluttelig noch at inden hand indtræde i boen, var giort saadan aftale 

imellem Niels Simmonsens og hannem som hand i dag 14 dage lod til

føre, efterdj det er følgelig, at ingen fornuftig karl eller mand skulde 

desuden paatage sig s aa stor en byrde, endog eftersiin huustrues og 

de gamles død lade til sine stiftbørn indgaa og bortgaa det hand i boen 
self indførte og moysommelig maatte fortiene og forhverve saa at den 

deeling som Jens Thousgaard nu paastod - nemlig boens halve deel 

forlods til stiftbørnene maatte snart ansees utaalelig.

Men da Jens Sørrensen ved indtrædelse i boen har forsømt at 

oprette noget skriftligt med Niels Simmonsen og hværchen hand eller 

andre bekymret sig at lade afholde skifte eller deeling af rettens mid- 
del saa har hand self foraarsaget at iche noget paa hans indførte i 

henseende til aftale medNiels Simmonsen hand være at reflectere end 

iche heller viedere at godtgiøres for hvad hand i boen haver indbragt 

end de af Jens Thousgaard tilstaaede 50 rdlr. , som ansees til retmæs
sig udgift paa boen, derimod bør boens over og behold blivende midler 
ansees som efter den tiid Niels Simmonsens hustrue ved døden afgik 
at deeles i toe lige deele imellem Jens Sørrensens da levende huustrue 

og hendes i først gift aulede og da levende 3 de børn, og bliver da at 

observere at denne sterboes foranførte indtægt beløbes vel til den 

summa 632 rdlr. 4 mark og 11 sk.
Men derudj vil afdrages inden saadan deeling foretages det 

som børnenes moder arvede efter hendes første mand, og var hende 

selv tilhørende og nu vil komme til samtlige hendes arvingers tieneste,
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som noget Niels Simmons en og huustrue uvedkommende og hvoraf til 

deels de tvende stk. markjord er under dette skifte vurderet til 42 rd. 

foruden kiste, skriin og senge klæder, og som ellers med hvad videre 

da findes registreret efter skifte brevet af 28. november 1742 er vur

deret til, og var den halve boe, hvorimod de 3de børn nød lige lod med 
verdj af markjord for 62 rdlr. 3 mark og 7 sk.

Bliver saa igien 570 rdlr. 1 mark 4 sk. hvorudj afgaar først for an

førte sterfboens gieid og besværing den summa 142 rdlr. 1 mark. Og 

dernæst skiftets bekostning 23 rdlr. 5 mark 8 sk. udgifterne tilsammen 
166 rdlr. 0 mark 8 sk. Bliver igien i behold 404 rdlr. 0 mark 12 sk. 

som først falder i 2de lige deele, den eene til Lars Thousgaards efter
ladte hustrue Zidsel Thøgersdatter og bliver 202 rdlr. 6 sk.

Den anden deel til Lars Thousgaards 3de børn nemlig:

Mette Laursdatter 1/3 deel 67 rdlr. 2 mark 2 sk.

Birgitte Laursdatter 1/3 deel 67 " 2 " 2 ”

Anne Laursdatter 1/3 deel 67 " 2 " 2 "

Men som den eene af disse arvinger nemblig Birgitte nogen tid før 

moderen døde. Saa henfalder hendes overbemt. arve lod som er 67 rdlr. 

2 mark 2 sk. som og det hun i mark jord tilkom efter hændes si. fader 

Lars Thousgaard 1 td. 2 skiep. 2 f. 2 alb og efter nærværende tiid an- 

seet for 32 rdlr. tilsammen 99 rdlr. 2 mark 2 sk. til deeling imellem

moderen og den afdødes heele og halv søskende og da bliver moderens 
lod ickun som een af de halv søskende, som tager dobbelt imod halv

søskende og er 16 rdlr. 3 mark 5 2/3 sk.
Den afd. hele søster Mette Larsdatter 16 rdlr. 3 " 5 2/3 ti

liges aa Anne Lars Datter 16 rdlr. 3 " 5 2/3 tf

Den afd. halv broder Lars Jensen 16 rdlr. 3 " 5 2/3 ff

ligesaa Niels Jensen 16 rdlr. 3 " 5 2/3 ff

Halv søsteren Kirsten Jens Daatter 8 rdlr. 1 " 10 5/6 ff

og Karen Marie Jens Daatter 8 rdlr. 1 " 10 5/6 ff

99 rdlr. 2 mark 2 sk.

som udgør den afdødes arv efter Faderens og Niels Simmons ens og 

huustrues død.

Saaledes er da den halve boet med hvad deraf dependerer uddelet.
Nu falder atter at deele den anden halve boe som Zidsel Thøgersdatter 
tilkom, nemblig summa 202 rdlr.O mark 6 sk.
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Med tillæg af det hun arvede efter 

hendes salig mand 62 rdlr. 3 mark 7 sk.
Og efter hendes afdøde datter 16 " 3 11 5^ "

Hvoraf bliver paa enchens andens
281 rdlr. 1 mark 2 2/3 sk.

Jens Sørrensen lod den halve deel 140 rdlr. 3 ” 1/3 '•
Den anden halve deel deeles imellem si. Zidsel Thøgersdatter i begge

gift aulede børn i 8. søster lodder, og hvoraf sønnen Lars Jensen til—
falder en broderiod 35 rdlr. 0 mark 14 1/3 sk.
Niels Jensen ligesaa 35 '• 0 " 14 1/3 ”

Daatteren Mette Larsdatter en søsterlod 17 “ 3 " 7 1/6 "

Anna Lars Daatter 17 ” 3 " 7 1/6 "

Kirsten Jens Daatter 17 ” 3 " 7 1/6 "

og Karen Marie Jens Daatter 17 " 3 " 7 1/6 "

Er således deelet til børnene 140 " 3 " 9 1/3 "

Angaaende børnenes opdragelse, tilsiun og deslige i bem. deres arvs 

conversation da bliver Jens Sørrensen formynder for sine egne børn, 
hvis arvelodde hand tager under formynderskab og dermed s aa bedes 

forholder sig, at gaarden og dets tilhørende holdes i god stand og som 

det nu forfindeSp og markjorden vel dyrkes, og iche til upligt bruges, 

s aa frem over formynderen skal betroe hannem formynderskaberne 

og imidlertid og, s aa længe de hos hannem forbliver og nyder under

holdning og christsommelig opdragelse, svarer hand den ingen rente 

af deres arv, ej heller stiftbørnene s aa længe de hos hannem forbliver 

og hand dennem forsiuner. Men naar de hannem qviterer da at betale 

den rente og tillige afgift af deres jorder, som hand frem for andre, 

indtil de dem self kand bruge eller de kommer i mand værge, nyder 

i billig leye hels de i alle deele har nydt fordeelene i Sterfboen som 

acten udviiser. Imidlertid bliver Seig. Jens Thousgaard som deres 
slægt og sødskende barn deres formynder, gienpart skifte brevet le

veret og paa mindst med loulig tilsiun deres arv og beste at befordre, 

som lov forsvarlig kand være. løvrigt dependerer alt dette under nu
værende eller efterkommende skifte forvalteres tilsiun og i fornøden 
tilfælde videre fornøden anstaltning.
Thisted d. 8de december 1755. Peter Lubecher



Og da s aa enchemanden belovede, at hand sterfboens bortskyldige 

189 gieid til alle vedkommende fornøyelig skulde afdrage og derfor viise

fornøyelig rettighed, og ingen anmeldte sig med videre erindring, saa 

blev dette skifte saaledes som indført er sluttet og til ende bragt, og 

under vore hænder og zigneter bekræftes astum sterfboe huuset ut su
pra.

Peter Ltibecher. Jens I. S. S. Sørrensen. Som formynder paa 

2de døttres Mette og Anna Laursdaaters vegne Jens Thousgaard.

Som vurderingsmænd Anders Jensen Deynbol og Anders Jensen 

Barth.

Niels Christensen Kold 20.

gaardejer i Vust, Vust sogn.

Niels Christensen Kold døde i april 1773, og blev begravet d. 2. 
maj paa Vust kirkegaard, 78 aar gammel.

Han var gift med

Johanne Niels datter 21.

der er født ca. 1702 og hun døde 1777 og blev begravet d. 19. maj i 

Vust, 75 år gammel.

Efter Niels Christensen Kold's død blev der afholdt skifte, skiftet 

er indført i Kokkedal Skifteprotokol 1735-77 side 261 og lyder:

”Anno 1773 Dend 22 de May som er 30te Dagen efter afgangne Niels 

Christensen Kold i Wuust, indfandt sig paa Hosbonden Velædle og Vel
byrdige Hr. Concisklorial Raad Jelstrup til Kokedahl Hands Vegne 

Fogden samme stæd Christen Hviid udi ermelte Niels Christensen 
Kold's fradøde Stærboe herudj Wuust for Skifte og Deeling at fremme 

imellem Enken Johanne Nielsdatter og Deres udj Ægteskab sammenau- 
lede Børn 2 Sønner og 3 Døtre Nafnlig Niels Nielsen 43 Aar gammel, 

Christen Nielsen 39 Aar gammel, Karen Nielsdatter gift med Just Chri
stensen i Holm, Zidsel Nielsdatter gift 36 Aar gammel og Else Niels
datter 32 Aar gammel. Og var da tilstede Enken Johanne Nielsdatter
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med Antagne Laugværge Jens Poulsen fra Wuust, samt af børnene C. 

Nielsen og N. Nielsen værende hiemme heri Stærboen hvilken sidste 

som ældste søn er nærværende saavel paa sin egen som og paa sine 2 

Søstres Vegne, opholdende sig begge i Stærboen, Nafnlig Zidsel og 

Else Nielsdatter og paa den ældste Datter Karen Nielsdatters Vegne 

fremstillede sig hendes Mand Just Christensen fra Holm, hvorda frem

kom til Registrerings og Vurderings Mænd Niels Kub og Niels Bertel

sen begge fra Wuust, blev da udi anførte Arviingers Overværelse, til

lige med de øf rige Tilstedeværende forefunden og forrættet følgende

Registrering og Vurdering.

1 Fyr Bord med Foed og Skuf 0 Rdlr. 1 mark 8 sk«

1 Skammel 8 ii

1 Tierne glas 12 H

1 Lænd stoel 1 "

1 Stoel 4 tf

2 Rokke 4 ”

1 Ringere ditto 1 "

2 Garn Vindel 8 ff

1 stræn træ 6 tf

1 iern Kakkelkovn 4 "

8 stk. røde maltsætter 8 tt

1 Biblia 7 "

1 bedendes Kiæde 8 tf

1 Psalmebog 6 tt

1 daine Kar 8 tt

1 rød Krus 1 tt

1 hollandsk Krus med et tin laag 1 "

1 Glas og 1 Flask 8 tf

I den væstre seng;

1 rød stribet Olmerdugs Overdyne 4 "

1 stribered vadmels Under dyne 3 ”

1 sort og hviid stribered Hovedpude med
lærreds overtræk 1 "

2 de ditto 1 " 8 ft

1 blaargarns Lagen 1 "



1 hviid vadmels Vahr 0 rdlr. 0 mark 8 sk«
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I den østre sæng:

1 sort og hviid Olmerdugs over dyne 4 11 8 ii

1 bl aae stribet dito under dyne 3 II

2 rød og blaa Olmerdugs hovedpuder 2 II

1 blaargarns Lagen 1 II

1 hviid vadmels Vahr 8 ii

I østre stuen;

1 fyr Bord med over foed og skuf 1 II

1 Klædeskab 3 II

1 bl aae og hviid stribered olmerdugs overdyne 3 II

1 sort og hviid stribered under ditto 3 II

1 blaargarns lagen 1 II

1 blaastribered olmerdugs hovedpude

med lærreds overtræk 1 II

1 ditto uden overtræk 12 ti

I kiælderen;

1 gL fyr skab 12 ii

1 gi. times 8 ti

1 hagel 8 ti

2 gi. sorte gryder 1 ti

1 kiærn og 1 flød bøtte 2 II

1 gi. loft s tie 2 n

1 s el vinder med tien 2 ti

1 øll halvtønde 2 II

1 ditto halv anker 12 H

2 sorte butæller 4 ti

2 træe tallerkener 2 it

2 stk. rød leer fad 2 it

1 mangel fiel med træe 2 ti

På loftet?

4 stk. korn sække 2 II

2 gi. halm 10b 4 ti



1 gl«, æge kar 0 rdlr. 0 mark 6 sk.

192 2 hørleer med drag 3 "
2 lyng leer 12 <1

I fremmerset;
1 haand qværn med stien 1 " 8 ft

3 fyr ølle kar 5 "

1 gi® æge ditto 4 tt

1 drag tønde 4 ti

1 gi. halm kub 1 ft

1 solle 8 II

1 sæll 6 11

1 drifttrug og 1 stærkar 10 11

3 strigger 12 11

1 øll anker 8 ti

1 ild klemme ogiist 8 tt

1 iern pande 4 tf

2 sorte potter og en rød ditto 2 tt

1 puster 4 ft

1 stind løgte 4 tt

1 oven rag og 1 ditto skred 2 1}

1 kaaber kiædel paa ty udj grue 2 ft

Den saligmands klæder;
1 gi. sort klæde kiol med væst og buxer 1 It 2 "

1 gl.graae klæde 1 " 8 tt

1 bruun læder væst og buxe 2 "

1 calemanæs brøstdug med messing knapper 8 ti

1 striberea under ^røye og 1 par
sorte vadmels buxer 1 " 8 ti

1 stribed væst med metal knapper, 1 ditto
brøstdug og 1 par ditto buxer 1 " 8 II

1 par sorte hoeser 8 ft

1 par skoe med messing spænder 1 " 4 ft

1 broget hue 1 "
1 hat 4 ft

1 klæde hatteslag 2 tf

1 spands rør 12 ff
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I vogn huus-et:

1 vogn med beslagen hiul sidhaver

1 træe ditto gl. fiel haver

1 træe ditto med hakker

8 stk. møg fiæller

1 pr. lange hækker

krog reeb, for reeb, bag reeb og svøb 
reeb samt stang til vogn

1 ploug med 2 pr. jern og drætte toy 
til 4 bæster

1 harve med halv jern binder

I hug huuset;

1 gl. hvirre steen med jern axel

1 sadel med trinse og ride dæk
1 sædeløb

1 tier bimpel
2 tørvespader

1 dige tør ve spade

4 river

1 skiær bænk

1 sau

1 hammer og 1 kniv tang

2 hug jern

1 gi. hævl

1 spægger bord

2 naurer

1 tiære kar

2 jern greeb
2 flad skaul

1 korn fork og 1 høe ditto

I laden?

1 skiær kiste med kniv

2 pieiler

1 huul skouel
1 gi. løs krøbe

6

3

1

2

rdlr.
tt 

tt

tt

0

2

2

1

2

4

4

1

1

1

1

2

mark

tt 

tt

tt

tt

tt 

tt

tt

tt

tt

tt

tt

0

8

8

8
4

2
8

8

8

4
6

10
4

4

4

5
2

8
4

4
2
2

sk.

sk.

ft 

tt

tt 

tt 

tt

tt 

tt

ft 

tf

tt 

ft

ft 

tt

ft 

tt

ft 

tt

tt 

tt

tt
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1 s tie 0 rdlr. 1 mark 0 sk.
2 stk. gi. fyr planker 1 "

Creaturerne;
1 sort mær plag 4 aar gi. 7 "
1 ditto 6 " 4 "
1 sort hop 11 aar gi. 5 " 2 "
1 hviid koe 10 aar gi. 5 "

1 sort broged 7 aars ditto 5 " 2 "
1 rød 5 aars ditto 4 "

1 qvie 2 aar 2 " 2 "

2 faar og 1 lam 1 "

1 aars svin 1 " 4 "

Enken med laugværge og de tilstedeværende arvinger blev 

derpaa tilspurgt om de vidste noget meere at angive som kunde komme 

denne stærboe til indtægt vider end hvad som foran er anført. Siden 

kornet paa loftet befandtest ikke at være tilstrækkelig til føde kornet 

til indauling-igien, hvortil de s amtlig svarede nej, intet af hvad næf- 

nes kunde var dem meere bevist, videre end alldet foran anlægnede, 

som burde komme deris stærboe til indtægt.

Er da boens indtægts summa 77 rdlr. 1 mark 15 sk., 

Hvorpaa følger boens besværing med brøstfældighed, besæt

nings giæld som følger:

Huusenes brøstfældighed
nemlig

Til raalings hu^set, som er 9 binding behøves i allermindst

4 læs laeg a 1 rd. er 4 rdlr. 0 mark 0 sk.
tylt dobbelt 12 alen 1 " 3 "

1 tylt enkelt ditto 2 "
1 tylt 10 alen 1 " 2 "
Til foe huuset 8 binding sammes

nogenledes standsættelse
4 læs laeg a 1 rd. er 4 "

1 tylt 10 alen 1 " 2 "
ty. tylt dobbelt ditto 1 " 3 "
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1 tylt enkelt 12 alen

1 tylt lægter

Laden og stalden som er tildeels

2 rdlr. 0 mark

4 "

0 sk.

8 "

meget brøstfældigB til hvis stands

sætteis e vil medgaae

10 læs laeg a 1 rd. er 10 "
4 tylter dobbelt 12 alen a 3 rd. er 12 "

6 tylter enkelt a 2 rd. er 12 "

3 tylter 10 alen a 8^ m. er 4 " 1 " 8 "
10 tylter lægter a 4^2 m. er 7 " 3 "

Til foromrørte taeg behøves sime

18 hundrede faune sime a 6 sk. er 1 " 12 "

Til arbeids løn til foranmelte tøm

mer og taegsforarbejdelse til huu-

sene behøves allermindste med

tømmer og tækker mænds løn samt

syer for tækkeren 10 11
75 rdlr. 1 mark 12 sk.

Til gaardens besætning som skatter af hartkorn 2 td. 4 skp. 3 favne

2 alb. hvortil behøves;

3 gode bæster a 10 rd. er 30 rdlr. 0 mark 0 sk.

1 ploug og 1 harve 4 "

1 vogn til reiser 8 "
1 ringere ditto 4 11

46 rdlr. 0 mark 0 sk.

Enken fremkom og tilkiendegav at hun var bortskyldig i redde penge 

til een og anden ungefæhr 40 rd. mens siden hun af det foran anførte 
havde formærket stærboens ringe tilstand, saa forsikrede hun at be

tale 4iid efter anden, ligesom hun best kunde komme afsted, uden no
get deraf stærboen til besværing skulle fornødiges at anføre hvilket 

hiun forsikrede creditorerne var fornoyet med.
Skiftets bekostning med skrive salarium og 

stempled papiir 2 rdlr. 4 mark 8 sk.

Derefter blev tvende gange opraabt om nogen var tilstede, som videre 

mod dette skifte havde at erindre, mens ingen toeg til gienmæle.



Er da boens udgift 124 rdlr.O mark 4 sk*

Naar nu boens indtægt og udgift ligvideres faas da deraf at boen 

bliver skyldig dend summa 46 rdlr, 4 mark 5 sk, hvortil enken erklæ

rede alldeles intet at være ejendes - alts aa erfares at der intet for 

børnene eller enken kand blive noget at arve,

Enken med laugværge blev derefter tilspurgt om hun vilde blive 

ved gaarden og nyde hendes sal, mands fæste godt af, hvortil hun 

svarede ja, og med laugværge forsikrede at svare hvad der af gaarden 

bør såvel til hosbonde som konge i følge hendes sal, mands fæste, og 

sammes bygning og besætning forbedre og stedse i god og forsvarlig 

stand at vedligeholde, - Og blev da af skiftets forvalteren enken der

efter overleveret alle de foran registrerede og vurderede effecter, 
med alt øfrigt til gaardens drift, som ellers havde biven udlagt for 

s aa vidt tilstrække kunde, til hosbondens ommelte fordrings afbeta
ling, imod hun udj alle deele retter^sig efter hendes sal, mands fæste 

og betaler aid herpaa stærboen hæftede giæld, saavel det i dag anmelte 

som og om noget meere skulde opkomme og iche i dag anmelt. - En

ken takkede derpaa skifte forvalteren og forsikriede at betale aid den 

herpaa stærboen hæftede giæld, saavel anmeldt som uanmeldt, som og 

at holde skifteforvalteren anger og krevesløs, samt uden alle an-og 

tilsvar for alt hvis deraf skifte sluttning kand dependere, -

Anmelte samtlige arvinger blev tilspurgt om de havde noget imod 

skiftes slutning at erindre, hvortil de svarede nej, enter i nogen maa- 

der, mens var vel fornøyet med alt hvad passeret er i dag,

Siden ingen videre indfandt sig, som havde noget at erindre, s aa 

er dette skifte saaledes tilendebragt og herved sluttet.

At saaledes er forrettet og tilgaaet bekræftes med vore hænders 
und erskrift,

Sk ifte stædet datum ut supra.

Ch. Hviid. 
Johanne Nielsdatter, som laugværge Jens Poulsen. 

Paa min kones vegne Just Christensen Holm, Paa min egne samt 2de 
søstres vegne, Niels Nielsen, Christen Nielsen.

Som registrerings og vurderings mænd

Niels Küb. Niels Bertelsen.



197 Christoffer Jensen 22.

bosat i Odder i Klim sogn.

Christoffer Jensen var gift med

Ingeborg Henrichsdatter. 23

Niels Dam 24,

gaardmand i Erslev født ca. 1711 antagelig i Erslev og han døde 1796 

samme sted og blev begravet d. 5. juni. Det har ikke været muligt 

at finde Niels Dams hustrus navn, men i kirkebogen staar der: "30. 
november 1787 begravedes Nies Dams hustru, omtrent 69 aar gammel11.

Jens Kirk 26.

gaardmand i Erslev, Erslev sogn.

Jens Kirk er født ca. 1717, og han døde i Erslev 1804 og blev be

gravet d. 28. december, 87 aar gammel.

Han var gift med

Maren Pedersdatter 27.

der er født ca. 1722, og hun døde i Erslev 1773 og blev begravet d. 

2. juli.

Jørgen Jensen (Dahl) 28.

gaardmand i Dal, Øster Jølby sogn.
Jørgen Jensen (Dahl) er født d. 20. oktober 1723 i Sundby, Sundby 

sogn, som søn af Jens Jørgensen Dal og hustru Ane Josephsdatter, 
han blev hjemmedøbt samme dag og fremstillet i kirken d. 31. okto

ber. Faddere var: Poul Josephsen, Mads Jørgensen, Michel Klit- 
gaard, Kirsten Jørgensdatter og Maren Sørensdatter.

”Den 18de julii 1797 om aftenen kl. 10 døde gaardmand Jørgen 
Jensen Dahl af kræft i undermunden, der fra et lidet saar aad mere 

og mere ned i struben indtil det endte hans liv i en alder af 74 aar.



Han blev begravet d. 26. juli.

Jørgen Jensen (Dahl) blev d. 28. oktober 1756 viet til

Anne Cl aus datter 29.

forlovere ved brylluppet var: Christian Andersen af Sundby og Villads 

Christensen af Bjergby.

Anne Clausdatter er født ca. 1733, som datter af gaardmand 

Claus Nielsen og hustru Maren Pedersdatter. Hun døde d. 1. maj 1793 
i Dal.

Christen Jensen Nør 30.

gaardmand i Sundby, Sundby sogn, født d. 18. juli 1732 i Sundby, Sund

by sogn, som søn af gaardmand Jens Christensen Nør og Kirsten Chri

stensdatter, han blev døbt d. 20. august, faddere var: Christen Jepsen, 

Christen Poulsen, Christen Andersen, Kirsten Christensdatter og 

Margrete Jensdatter.
Christen Jensen Nør døde d. 23. juli 1790 i Sundby.

Han blev trolovet d. 21. juli 1758 og viet d. 19. september 
i Sundby kirke til

Johanne Christensdatter 31.

der er født d. 3. maj 1733 i Sundby, Sundby sogn, som datter af gaard

mand Christen Sørensen og hustru Sidsel Clausdatter, hjemmedøbt 

samme dag paa grund af svaghed og fremstillet i kirken d. 10. sep

tember, faddere var: Peder Sørensen, Morten Sørensen, Ane Niels- 

datter, Ane Sørensdatter og Ane Michelsdatter.

Johanne Christensdatter døde d. 26. februar 1811 i Sundby.
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Jens Lauritsen Lundorff 32*

Se anetavle A, ane nr. 64*

Knud Jensen Smerup 34*

Se anetavle A* ane nr. 66.

Margrethe Jensdatter (Aagaard) 35*

Se anetavle A* ane nr. 67*

Jens Christensen Tougsgaard 36*

Død 1738 i Thisted, 38 aar gammel. 

Han var gift med

Bergithe Larsdatter 37*

der døde 1733 og blev begravet d. 18. september 1733 i Thisted*

Jens Jørgensen (Dal) 56*

gaardfæster i Sundby, Sundby sogn, født ca* 1680, og han døde d* 28* 

januar 1738 i Sundby, 59 aar gammel.

Jens Jørgensen Dal blev alle Helgensdag, som var d* 1* november 

viet i Sundby kirke til

Ane Josephs datter 57*

som er datter af Joseph Mortensen.

Jens Jørgensen Dal faar d* 6. januar 1790 fæstebrev paa en gaard 

i Sundby. Fæstebrevet er indført i fæsteprotokollen for Dueholm gods 

1755-1862 side 63 og lyder saaledes:

"Underskrevne Povl Tottrup til Dueholm stæder og hermed bort
fæster til Jens Jørgensen Dal af Øster Jølbye som med frie pas her til 

godset er indgaaet, een gaard i Sundbye sogn og bye paa hartkorn 10 td* 

7 skp. 3 fjdk. som Christen Jensen Nør sidst i fæst havde, men for

medelst alderdom og skrøbelighed samt paadragende restance ej længe

re har kundet beholde, da hosbondens fordring efter seqrestations for- 

rætning af dato 9de januar 1787 og derpaa erhvervede dom af 5. marti 
dernæst beløber sig efter at den besætning med gaarden bør følge og
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syns forretningen over bygfælden var taged af dato 22« januar samme 

aar, til den summa 624 rdlr. 5 mark og 13 skilling hvoraf de 124rdlr. 

5 mark 13 skilling er eftergived paa de vilkaar, at resten betales og 

hvoraf tiid efter anden i følge leje contracten er betalt 300 siiger 300 

rdlr. og af de øvrige 200 rdlr. betales til hvert aars 1ste may 50 

rdlr. siiger 50 rdlr. indtil berørte resterende 200 rdlr. er betalt. 

Af bem. gaards hartkorn svarer Jens Jørgensen da ellers i rette Tii- 

de og terminer alle kongl. skatter og paabudde, samt extra skatter 

for sig, familie og tienest-folk efter allem, forordning, gives mig 

aarlig til hver 1st may for landgilde og arbejde 20 rdlr. siiger 20 

rigsdalere, samt forretter 1 a 2 kiørsler om året fra Ville Sund til 

Dueholm, naar forlanges, forskaffer 1 karl til at mine stude til el
ler fra landet, og tilligemed de øvrige saakaldede frie bønder hielper 

ved leerslagning paa godset, i fornødne tilfælde med 1 vogn og 2 folk 

og forresten holder gaardens huuse med dens tilhørende eiendomme 

i forsvarlig stand, ligesom og den modtagne uden dørs besætning og 

inventarium aamt indendørs boehave alt i ringest udi liges aa god 

stand, som samme i eet og alt efter ermeldte vedheftede seqrestia- 

tion og syns forretning imodtaged er, s aa at samme alle tieder kand 

befindes at svare til den af retten derpaa sadt vurdering, ej jorden 

til nogen upligt bruge eller bruge lade, og iøvrigt rætter og forholder 

sig i alle maader efter hands majts. aller naadigst lov og forordnin

ger. Skulde Christen Jensen Nør og hustru ikke formedelst alderdom 

og skrøbelighed kunde besidde den i fæst havende gaard GI. Sttiénstrup 

til Mandrup tilhørende, da reiser de forsvarlig ophold og huusværel- 

se i berørte mig tilhørende gaard deres livs tiid samt efter deres 

dødelige afgang en sømmelig begravelse, imod at Jens Dal nyder sin 

derpaa anvendte bekostning af deres efterladenskaber saavidt samme 
hand tilstrække. Og som bemt. Christen Nør foruden anført gieid 
til mig, skal være en del skyldig til andre, da tilholdes Jens Dal at 
betale noget deraf tiid efter anden i fald vor herre vil sætte ham i 
den stand at hand kand. - Hvilken gaard, der som meldt staar for 

hartkorn efter nye matricul tie tønder syv skiepper og trej fjerding

kar, med sine paastaaende bygninger tilhørende eiendomme, besæt
ning og inventarium, uden og indendørs efter vedhæftede fortegnelse, 

aftmelte Jens Jørgensen Dal sin livs tiid maae nyde, bruge og i



fæste beholde, naar hand i alle dele opfylde denne fæste Accord.

201 Dueholm den 6. januar 1790.

P. Tottrup.

Ligel ydende original fæste brev haver jeg undertegnede Jens 

Jørgensen Dal rigtig annammel tilligemed hoshæftede fortegnelse, hvil

ket jeg i alle dele revirserer mig herved ubrødelig at holde og efterleve.

Datum Sundbye ut Supra 

J. J. Dal.

Claus Nielsen 58.

gaardmand i Dal, Øster Jølby sogn, er født ca. 1690,og han døde d.

7. oktober 1757 i Dal, 68 aar gammel.
Claus Nielsen blev d. 27. december 1712 trolovet og d. 19. marts 

1713 viet første gang med enken

Anne Berthel s datter 

der var gift første gang med Søren Andersen.
Claus Nielsen blev a*Mien>^ang trolovet d. 14. april 1729 og. viet

d. 19. juni 1729 i Øster Jølby med

Karen Pedersdatter 5 9.

der er født d. 6. juni 1690, og hun døde d. 1. juni 175 4 i Dal, 53 år, 

11 maaneder, 3 uger og 6 dage gammel.

Jens Christensen Nør 60.

gaardmand i Sundby, Sundby sogn, er født ca. 1680 og han døde d. 19. 

januar 175 5 i Sundby, 75 aar gammel.
Jens Christensen Nør var gift med

Kirsten Christensdatter 61.



202 Christen Sørensen 62.

gaardmand i Sundby, Sundby sogn, er født ca. 1673 og han døde d.

10. december 1748 i Sundby, 76 aar gammel.

Christen Sørensen var gift med

Sidsel Clausdatter

der er født ca. 1700, som datter af gaardmand Claus Nielsen, og 

hun døde d. 20. maj 174 2 i Sundby.



203 64.Laurits Nielsen

Se anat avle A. ane nr, 128.

Jens Ibsen Aagaard 70.

Se anetavle A. ane nr, 134.

Margrete Ostenfeld 71.

Se anetavle A. ane nr. 135.

Joseph Mortensen 114.

bosat i Sundby, 

Sundby.

er født ca. 1640 og han døde d. 4. april 1721 i

Claus Nielsen

gaardmand i Sundby, døde d. 23. marts 1722, 74 aar gammel.



204 Peder Pedersen Ostenfeld 14 2.

Se anetavle A. ane nr. 270.

Ane Christensdatter

Se anetavle A. ane nr. 271.

14 3.



205 Kresten Jensen 286.

Se anetavle A. ane nr. 54 2.

Mette Jensdatter 287.

Se anetavle A. ane nr. 543.
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B.

SLÆGTEN LUNDORFF

Efterkommere efter

Jens Andreasen Lundorff

født do 19o april 1810 i Thisted.

Død do 30. november 1876 i Sundby, Sundby sogn.

Maren Pedersdatter Dam

født d. 1. september 1814 i Ersle v, Erslev sogn.

Død d. 28. august 1888 i Sundby, Sundby sogn.

Jens Andreasen Lundorff og Maren Pedersdatter Dam’s børn:

I. Andreas Jensen Lundorff.

II. Jens Jensen Lundorff.
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I. Andreas Jensen Lundorff

er født d, 20. marts 1846 i Sundby sogn, som søn af gaardejer Jens 

Andreasen Lundorff og hustru Maren Pedersd atter Dam, og han blev 

hjemmedøbt d. 21. marts og fremstillet i kirken d. 13. april 184 6. 

Faddere ved fremstillingen var gaardmanden Christen Kolbek, Jørgen 

Nør og Jens Søndergaard, ungkarl Anders Dam Pedersen og husmand 

Anders Lund alle af Sundby, baaret af jordemoder Johanne Lundorff.

Andreas Jensen Lundorff var gaardejer i Plejdrup, Flade 
sogn pr. Nykøbing Mors.

Han døde 1911 i Flade sogn.

Andreas Jensen Lundorff blev gift d. 20. marts 1877 i Flade 

kirke med

Grethe Sørensen

forlovere varved brylluppet Søren Kristensen Plejdrup, gaardmand 

i Flade og Svenning Christensen Øer, gaardmand i Sundby.
Grethe Sørensen er født d. 11. maj 184 9 i Flade sogn, som 

datter af gaardmand Søren Christensen og hustru Kirsten Peders- 
datter af Flade, og hun blev døbt i Flade kirke d. 27. maj 1849. 

Faddere ved daaben var; Søren Pleidrup, Lone Pleidrup, Jens Søn

dergaard og Karen Villad sen alle af Flade, baaret til daaben af



Christen Hennings hustru Ane Christensdatter.

208 Andreas Jensen Lundorff og Grethe Sørensen havde børnene:

A. Johanne Marie Lundorff.

B. Kirsten Lundorff.

C. Jensine Lundorff.
E. Tomine Lundorff.
D. Søren Kristensen Lundorff.

I. A. Johanne Marie Lundorff

er født d. 29. december 1879 i Sundby sogn, som datter af gaardejer 

Andreas Jensen Lundorff og hustru Grethe Sørensen.

Johanne Marie Lundorff blev gift d. 11. januar 1901 i Flade med 

Mads Hangaard Pedersen Vorm 

der er født d. 17. november 1879 i Torup, Skallerup sogn, som søn af 

boelsmand Peder Nielsen Vorm og hustru Johanne Olsen Bro.

Mads Hangaard Pedersen Vorm har gaaet i skole i Torup, var 

efter endt skolegang hjemme et par år, hvorefter han kom ud at tjene 

forskellige steder på egnen. I 1900 aftjente han sin værnepligt ved 

infanteriet i Viborg, efter hjemsendelsen blev han gift og købte en 

ejendom i Draaby som han drev i 10 år hvorefter han købte sin nuha- 
vende ejendom samme sted, denne driver han stadig. Mads Hangaard 

Pedersen Vorm var ien del år formand for husmandsforeningen.

Adr. Sdr. Draaby pr. Nykøbing Mors.

I ægteskabet er børnene:

1. Niels Pedersen Vorm.

2. Johanne Pedersen Vorm.

3. Margrethe Pedersen Vorm.

4. Anne Pedersen Vorm.
5. Andreas Pedersen Vorm.
6. Peder Hangaard Vorm.

7. Aksel Pedersen Vorm.
8. Oskar Pedersen Vorm.

9. Thorvald Pedersen Vorm.

10. Alfred Pedersen Vorm.

11. Margrethe Pedersen Vorm.
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I. Ao I. Niels Pedersen Vorm

er født do 10o maj 1901 i Flade sogn, som søn af husmand Mads Han

gaard Pedersen Vorm og hustru Johanne Marie Lundorff«

Niels Pedersen Vorm blev gift d. 2« august 1929 i Sdr« Draaby, Sdr.

Draaby sogn med

Else Sørensen Filtenborg

der er født d. 20« januar 1904 i Bjergby, Bjergby sogn, som datter 

af Johannes Filtenborg og hustru Ane Kristine Sørensen«

Adr« Tastum pr« Stoholm J«

I, A.2o Johanne Pedersen Vorm
er født d« 5« oktober 1902 i Sdr. Draaby, Sdr« Draaby sogn, som dat

ter af husmand Mads Hangaard Pedersen Vorm og hustru Johanne 

Marie Lundorff.
Johanne Pedersen Vorm døde ugift«

I« A« 3o Margrethe Pedersen Vorm
er født d« 30o april 1903 i Sdr« Draaby, Sdr« Draaby sogn, som dat

ter af husmand Mads Hangaard Pedersen Vorm og hustru Johanne 

Marie Lundorff«
Margrethe Pedersen Vorm døde som ung«

I. A« 4o Anne Pedersen Vorm
er født d. 8. juli 1905 i Sdr« Draaby, Sdr« Draaby sogn, som datter 
af husmand Mads Hangaard Pedersen Vorm og hustru Johanne Marie 

Lundorff«
Anne Pedersen Vorm er død«

Hun var gift med
Peder Bak Pedersen

Adr. Øster Assels pr« Øster Assels«

I. A. 5« Andreas Pedersen Vorm
er født d. 16« maj 1907 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som søn 

af husmand Pedersen og hustru Johanne Marie Lundorff.
Andreas Pedersen Vorm er pedel.



Han blev gift d. 16. maj 1937 i Nykøbing Mors med
210 Astrid Margrethe Jnnsen

der er født do 7. februar 1910 i Nykøbing M. som datter af lagerarbej

der Jens Christian Jensen og hustru Jensine Bodil Andrea Jensen, 
Nykøbing M.

Astrid Margrethe Jensen døde d. 19. maj 1954 i Nykøbing M. og 

blev begravet d. , 25. maj.

Adr. Møllevænget 13, Nykøbing Mors.

I ægteskabet er børnenes

I. A. 5. a. Ruth Pedersen Vorm, født d. 19. juni 1941 i Nykøbing M.

I. A. 5.b. Birthe Pedersen Vorm, født d. 31. marts 1944 i Nykøbing M.

I. A. 6. Peder Hangaard Vorm

er født d. 5. december 1909 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn som søn 

af husmand Mads Hangaard Pedersen Vorm og hustru Johanne Marie 
Lundorff.

Peder Hangaard Vorm er arbejdsmand.
Adr. Sdr. Draaby pr. Nykøbing Mors.

I® A. 7. Aksel Pedersen Vorm
er født d. 21. august 1912 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som søn 

af husmand Mads Hangaard Pedersen Vorm og hustru Johanne Marie 

Lundorff.

Aksel Pedersen Vorm er fabriksarbejder.

Han er gift med

Inger

Adr. Ægirsvej 1, Helsingør.

IL A. 8. Oskar Pedersen Vorm
er født d. 16. november 1914 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som søn 

af husmand Mads Hangaard Pedersen Vorm og hustru Johanne Marie 

Lundorff.
Oskar Pedersen Vorm er murer.
Han blev gift d. 14. september 1941 i Tødsø, Tødsø sogn med 

Agnes Ostergaard Poulsen
der er født d. 2. marts 1920 i Tødsø, Tødsø sogn, som datter af Poul



Poulsen og hustru Martine Marie Østergaard.

Adro Tødsø pr. Nykøbing Mors.

I ægteskabet er børnenes 
a. Herdis Vorm 

b. Inger Marie Vorm.

1. A 8. a. Herdis Vorm

er født d. 14. juli 1941 i Aarhus, Set. Johanne sogn, som datter af mu

rer Oskar Pedersen Vorm og hustru Agnes Østergaard Poulsen.

Herdis Vorm blev gift d. 29. september 1957 i Tødsø med 

Thorkild Andersen 

der er født d. 3. februar 1936 i Lødderup, Lødderup sogn, som søn af 

centralbestyrer Peter Andreas Andersen og hustru Frida Thorsen.

Thorkild Andersen er bestyrer.

Adr. Tødsø præstegaard, Tødsø pr. Nykøbing Mors.

I ægteskabet er datteren:

1. Frida Aldersen, født d. 14. december 1957 i Tødsø, Tødsø sogn.

1. A 8. b. Inger Marie Vorm
er født d. 16. juni 1944 i Tødsø, Tødsø sogn, som datter af murer 

Oskar Pedersen Vorm og hustru Agnes Østergaard Poulsen.

LA 9. Thorvald Pedersen Vorm
er født d. 29. april 1917 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som søn 

af husmand Mads Hangaard Pedersen Vorm og hustru Johanne Marie 

Lundorff.

Thorvald Pedersen Vorm kom ud at tjene ved landbruget i 12års 
alderen. I 1938 blev han kontrolassistent og virkede som sadan ind
til han i 1943 købte sin nuhavende ejendom. Thorvald Pedersen Vorm 

blev i 1958 medlem af V. Starup sogneråd og har i 6 år været kasserer 

i Starup mejeri.
Thorvald Pedersen Vorm blev gift d. 20. marts 1943 i Starup, V. 

Starup sogn med 
Line Kristine Hansen
der er født d. 18. marts 1923 i Starup, V. Starup sogn som datter af 
gaardejer Peder Hansen og hustru Kirstine Mathilda Kristensen,Starup.
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Adr. Vestterp pr. Tofterup.

I ægteskabet er børnene:

I. A. 9. a. Knud Vorm, født d. 14. december 1951 i Varde.

I. A. 9. b. Ely Vorm, født d. 6. maj 1961 i Varde.

I. A,’ 10. Alfred Pedersen Vorm

er født d. 5. marts 1920 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som søn af 

husmand Mads Hangaard Pedersen Vorm og hustru Johanne Marie 
Lundorff.

Alfred Pedersen Vorm er landmand.

Han blev gift d. 23. maj 1947 i Galtrup med

Ellen Elisabeth Skovbo

der er født d. 29. maj 1924 i Sejerslev, som datter af landmand Otto 

Skovbo og hustru Anna Jensine Christensen.
Air. Aasted pr. Durup.

I ægteskabet er børnene:

I.A. 10. a. Bjarne Skovbo Pedersen Vorm, født d. 12. marts 1949 i Aasted.

I.A. 10. b. Ove Pedersen Vorm, født d. 2. december 1951 i Aasted.

I.A. 10. c. Eivind Pedersen Vorm, født d. 20. marts 1955 i Aasted.

I.A. 10. d. Bent Pedersen Vorm, født d. 12. marts 1956 i Aasted.

I.A. 11. Margrethe Pedersen Vorm
er født d. 2. oktober 1921 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som datter 

af husmand Mads Hangaard Pedersen Vorm og hustru Johanne Marie 

Lundorff.
Margreteh Pedersen Vorm blev gift i Sdr. Draaby med

Holger Gade
der er født d. 3. marts 1916 i Villerslev, Villerslev sogn, som søn af 

landmand Marinus Gade og hustru Ane Martine Jacobsen Bach.
Holger Gade er husmand.

Air. Ejerslev pr. Sejerslev Mors.
I ægteskabet er børnene:

I.A. 11. a. Anny Gade, født d. 9. maj 1944 i Ejerslev, Ejerslev sogn, død.
I.A. ll.b. Poul Marinus Gade, født d. 21. januar 1946 i Ejerslev, Ejerslev sogn.

I.A. 11. c. Erik Mads Hangaard Gade, født d. 28. januar 1949 i Ejerslev, Ejerslev 



sogn.

213 I«, A.ll«d Egon Vorm Gade, født d. 1. december 1959 i Ejerslev, Ejerslev sogn.

I. B. Kirsten Lundorff

er født d. 5. januar 1883 i Sundby, Sundby 

sogn, som datter af gaardejer Andreas 

Jensen Lundorff og hustru Grethe Søren

sen.

Kirsten Lundorff døde i juni 1949 i Nykø

bing M.

Hun var gift med

Kristen Pedersen Larsen

Kristen Pedersen Larsen var murerme

ster.

Han døde d. 10. juli 1911 i Nykøbing M.

I ægteskabet var børnene:

1. Johanne Petrea Larsen

2. Laurits Larsen.

3. Anna Kirstine Larsen

4. Poul Larsen, død som lille

5. Aksel Larsen, død som lille.

6. Krista Pedersen Larsen.

I.B. 1. Johanne Petrea Larsen

er født d. 7. december 1903 i Flade, Flade sogn, som datter af murer- 

mesterKristen Pedersen Larsen og hustru Kirsten Lundorff.
Johanne Petrea Larsen har gået i skole i Draaby og Nykøbing Mors, 

tjente derefter som husassistent til sit 15. år, hvorefter hun kom i læ

re som syerske. Johanne Petrea Larsen har igennem en årrække dre
vet selvstændig sytue.

Johanne Petrea Larsen blev gift d. 15. november 1925 i Nykøbing M. 

med

Wilhelm Hjalmar Aksel Hørning
der er født d. 24. november 1902 i Elsø, Elsø sogn, som søn af bødker 
Frederik Magnus Hørning og hustru Marie Kirstine Hunderup, Nykøbing



Wilhelm Hjalmar Aksel Hørning har gået i skole i Nykøbing M. Han 

214 er udlært som snedker, arbejdede som svend i ca. 1 år, hvorefter

han fra 1923 til 1942 arbejdede som slagteriarbejder. I 1942 startede 

han sin nuværende snedkervirksomhed i Nykøbing M.

Wilhelm Hjalmar Aksel Hørning er medlem af bestyrelsen for Ny
købing M. afholdsforening, har igennem 6 år været leder af Tempel- 

broderordenen Set. Clemens, Nykøbing Mors afdeling.

Adr. Filtenborgsgade 25, Nykøbing M.
I ægteskabet:

a. Willy Hørning

b. Hans Hørning 

c. Ove Hørning 

d. Ruth Hørning 

2. Poul Hørning.

I. B. 1. a. Willy Hørning
er født d. 17. juni 1927 i Nykøbing Mors, som søn af snedkermester 

Wilhelm Hjalmar Aksel Hørning og hustru Johanne Petrea Larsen.
Willy Hørning er blikkenslagermester.

Han blev gift med

Grethe Lillian Hermansen

der er født d. 24. december 1927 i Odense, som datter af slagter Jo

hannes Carl Christian Hermansen og hustru Anna Caroline Rasmine 

Rasmussen.

Adr. Engvej 23, Aalestrup.
I ægteskabet er datteren:

I. B. 1. a. 1. Susanne Hørning, født d. 18. juli 1955 i Nykøbing Mors.

I. B. 1. b. Hans Hørning 
er født d. 14. december 1931 i Nykøbing Mors, som søn af snedker
mester Wilhelm Hjalmar Aksel Hørning og hustru Johanne Petrea 

Larsen.
Hans Hørning er lagerforvalter, og løjtnant af reserven.

Han blev gift d. 17. maj 1959 i Nyjøbing Mors med 

Eva Jensen 

der er født d. 8. februar 1939 i Nykøbing Mors, som datter af købmand
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215 Adr. Møllevænget 10, NykøbingMors.

I. B. l.c. Ove Hørning

er født d. 60 februar 1933 i Nykøbing Mors9 som søn af snedkermester 

Wilhelm Hjalmar Aksel Hørning og hustru Johanne Petrea Larsen.

Ove Hørning er snedker.

Han blev gift d. 7. november 1959 på Jegindø, Jegindø sogn med 

Else Kjeldgaard

der er født d. 9. juni 1937 på Jegindø, Jegindø sogn, som datter af 

cyklehandler Karl Chr. Kjeldgaard og hustru Nielsine Kjær, Jegindø 
pr. Hvidbjerg st.

Adr. Ingemannsvej 8, Herning.
I ægteskabet er datteren:

I. B. l.c. 1. Bente Hørning, født d. 10. oktober 1960 i Herning.

I. B. l.d. Ruth Hørning 

er født d. 31. august 1934 i Nykøbing Mors, som datter af snedker« 

mester Wilhelm Hjalmar -Aksel Hørning og hustru Johanne Petrea 

Larsen.

Ruth Hørning har gået i skole i Nykøbing, i 1953 tog hun studenter« 

eksamen fra Nykøbing Mors kommunale gymnasium, hvorefter hun 

kom på Skive seminarium, herfra demitterede hun i 1955 og fik an« 

sættelse i Nykøbing M. her var hun indtil hun i maj 1957 fik sin nu

værende stilling på Alsted skole. Ruth Hørning har en tid været trops 

fører for ”Det danske pigespejderkorps" i Nykøbing M.
Ruth Hørning blev gift d. 22. december 1956 i Lødderup, Lødderup 

sogn med 
Søren Skou Pedersen 

der er født d. 22. november 1929 i Rodskov, Hornslet sogn, som søn 
af gartner Søren Pedersen og hustru Marie Skou.

Søren Skou Pedersen er ingeniør.
Adr. Alsted pr. Nykøbing M.

I ægteskabet er børnene:

I. B. l.d. 1. Vibeke Skou Pedersen, født d. 19. december 1957 i Nykøbing M.

I. B. l.d. 2. Kirsten Skou Pedersen, født d. 23. maj 1961 i Nykøbing M.
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I. Bo I. e. Poul Herning

er født do 21e januar 1944 i Nykøbing Mors, som søn af snedkermester 

Wilhelm Hjalmar Aksel Hørning og hustru Johanne Petrea Larsen.

Poul Hørning er mejerielev.

Adr o As sing pr. Kibæko

I. B. 2. Laurits Larsen

er født d.4. januar 1905 i Vodstrup, Tødsø sogn, som søn af murer

mester Kristen Pedersen Larsen og hustru Kirsten Lundorff« 

Laurits Larsener vognmand.

Han blev gift d. 16, september 1928 i Esbjerg med

Minna Valborg Olsen
der er født d. 31. juli 1906 i Mundelstrup, Faarup sogn, som datter 

af togfører Jacob Peder Olsen og hustru Ane Jensine Jensen, Esbjerg.

Adr. Norgesgade 40 A, Esbjerg.

I ægteskabet er børnenes

a. Gunnar Lundorff Larsen

b. Kirsten Lundorff Larsen

c o Kirsten Lundorff Larsen

d. Leif Lundorff Larsen 

e. Else Lundorff Larsen.

I. B. 2. a. Gunnar Lundorff Larsen

er født d0 13. oktober 1930 i Esbjerg som søn af vognmand Laurits 

Larsen og hustru Minna Valborg Olsen«

Gunnar Lundorff Larsen er vognmand.

Han er gift med
Hertze Jonna Junge.

Adr. Spangsberggade 34, Esbjerg.

I. B. 2. b. Kirsten Lundorff Larsen
er født d. 13. april 1932 i Esbjerg, som datter af vognmand Laurits 
Larsen og hustru Minna Valborg Olsen, og hun døde d. 30. marts 
1933 i Esbjerg.
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217 er født do 30. marts 1934 i Esbjerg, som datter af vognmand Laurits 

Larsen og hustru Minna Valborg Olsen.

Kirsten Lundorff Larsen er gift med

Leif Vestergaard Jac obsen 

han er maskinist«, 

Adr. Havnegade 9, Esbjerg.

I. B.2. d. Leif Lundorff Larsen

er født d. 9. juni 1941 i Esbjerg, som søn af vognmand Laurits Larsen 

og hustru Minna Valborg Olsen.

Leif Lundorff Larsen er student.

Adr. Norgesgade 40A, Esbjerg.

I.B.2. e. Else Lundorff Larsen
er født d. 31. august 1946 i Esbjerg, som datter af vognmand Laurits

Larsen og hustru Minna Valborg Olsen.

Adr. Norgesgade 40 A, Esbjerg.

I.B.3. Anna Kirstine Larsen

er født d. 24. marts 1907 i Vodstrup, Tødsø sogn, som datter af mu

rermester Kristen Pedersen Larsen og hustru Kirsten Lundorff.

Anna Kirstine Larsen har gået i skole i Nyjøbing M., har herefter 

været i trikotageforretning forskellige steder i Nykøbing M. indtil 

sit giftermaal.

Anna Kirstine Larsen blev gift d. 17. maj 1931 i Nykøbing M med 

Christian Jensen 
der senere har taget navneforandring til Christian Hunnerup, han 

er født d. 1. december 1905 i Grønnerup, som søn af gaardejer Jens 

Hunnerup Jensen og hustru Karen Marie, "Kjærgaard", Grønnerup.
Christian Hunnerup er uddannet som mekaniker og har siden 1931 

drevet selvstændig virksomhed i Roslev.

Adr. Østergade, Roslev.
I ægteskabet er børnene:

I.B.3. a. Margit Hunnerup, teknisk tegner (elev)født d. 1. september 1940 i



Roslev,

LB. 3, b, Preben Hunnerup, født d. lo august 1946 i Roslev,

L Bo 4o Poul Larsen 
død som lille,

L B, 5, Aksel Larsen 
død som lille,

I o B, 6, Krista Pedersen Larsen
er født d, 26, november 1911 som datter af murermester Kristen 

Pedersen Larsen og hustru Kirsten Lundorff, 

Krista Pedersen Larsen er gift med 

Kristoffer Pedersen 
Bor i U. S, A.

I. C Jensine Lundorff

er født d, 3, februar 1885 i Flade, Flade sogn, som datter af 

gårdejer Andreas Jensen Lundorff og hustru Grethe Sørensen, 

Jensine Lundorff blev gift d, 13, november 1906 i Flade med

Peder Hangaard Pedersen
der er født d, 17, juni 1881 i Taars, Taars sogn, som søn af møller

Jens Purup Pedersen og hustru Abelone Hangaard,

Peder Hangaard Pedersen var møller. Han døde den 24. juli 1959 

i Nykøbing Mors,

Adr. Vesterbro 2, Nykøbing Mors.

I. D Søren Kristensen Lundorff
er født d. 5. februar 1887 i Flade, Flade sogn, som søn af gaard- 

ejer Andreas Jensen Lundorff og hustru Grethe Sørensen.

Søren Kristensen Lundorff er handels- og gaardmand.

Han blev gift d. 6. februar 1912 i Flade med

Kathrine Østergaard
der er født d. 24. marts 1890 i Nykøbing M. , som datter af 1-and- 
piand Peder Steffesen Østergaard og hustru Anne Marie Mikkelsen.
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Adr«, Flade pr. Nykøbing 

Mors.

I ægteskabet er børnene: 

1. Andreas Jensen Lundorff 

2. Ingeborg Lundorff 

3. Margrethe Lundorff 

4, Anne Marie Lundorff

5. Dagny Elisabeth Lundorff

6. Peder Østergaard
Lundorff

7, Nanna Jensine Lundorff 

8, Knud Erik Lundorff (plejesøn).

I. D. 1. Andreas Jensen Lundorff
er født d. 29. september 1912 i Flade, Flade sogn, som søn af han

dels- og gaardmand Søren Kristensen Lundorff og hustru Kathrine 
Østergaard.

Andreas Jensen Lundorff har gået i skole i Flade. Var herefter 

hjemme og hjalp faderen til sit 20. år, hvorefter han kom ud at tjene 

forskellige steder på Mors til 1936, siden har han virket som chauf

før forskellige steder bl. a. ved Shell i Thisted i 9 år og 8 år som 

salgschauffør på I/S Randers Pølsefabrik. Han er nu ansat på en 
maskinfabrik i Randers, (p. t. svejsekursus).

Andreas Jensen Lundorff blev gift d. 22. marts 1952 i Set. Mortens 

kirke, Randers med 

Asta Valborg Wulff 

der er født d. 18. februar 1921 i Randers, som datter af montør Adolf 
Olaf Wulff og hustru Rigmor Werge, Randers.

Asta Valborg Wulff har gaaet i skole i Randers, kom derefter i 

trikotagelære, og virkede ved dette indtil sit giftermaal.
I ægteskabet er sønnen:

I.D. 1. a. a. Søren Wulff Lundorff, født d. 9. august 1955 i Vorup.
Adr. Villa ”Rødsten”, Helsted pr. Randers.
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I» D. 2. Ingeborg Lundorff 

er født do 29o december 1914 i Flade, Flade sogn, som datter af handels

mand og gaardmand Søren Kristensen Lundorff og hustru Kathrine Øst- 

ergaardo

Ingeborg Lundorff er gift med 

Jens Anker Jensen 

Jens Anker Jensen er gaardejer. 

Adro "Kjærholt" pr0 Øster Vraa.

I. D. 3o Margrethe Lundorff

er født do 16o marts 1919 i Flade, Flade sogn, som datter af handels- 

og gaardmand Søren Kristensen Lundorff og hustru Kathrine Østergaard.

Margrethe Lundorff blev gift d. 14o maj 1942 i Flade, Flade sogn 

med 

Karl Nielsen 

der er født do 22O marts 1917 i Nr. Draaby, Sejerslev sogn, som søn af 

landmand Niels Nikolaj Nielsen og hustru Aase Johanne Jensen.

Karl Nielsen er arbejdsmand.

Adr. Ljørslev pr. Nykøbing Mors.

I ægteskabet er sønnens 

a. Søren Kristian Lundorff Nielsen.

I.D.3. a. Søren Kristian Lundorff Nielsen

er født d. 27. juli 1945 i Ljørslev, Ljørsl ev sogn, som søn af arbejds

mand Karl Nielsen og hustru Margrethe Lundorff.

Søren Kristian Lundorff Nielsen er maskinsmed.

Adr. Ljørslev pr. Nykøbing Mors.

I. Do 4. Anne Marie Lundorff 
er født d. 21. august 1920 i Flade, Flade sogn, som datter af handels- 
og gaardmand Søren Kristensen Lundorff og hustru Kathrine Øster- 

gaard.
Anne Marie Lundorff er gift med

Poul Støvring 
der er købmand. 

Adr. Alsted pr. Nykøbing Mors.
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221 er født d. 29. september 1922 i Flade, Flade sogn, som datter af

handels- og gaardmand Søren Kristensen Lundorff og hustru Kathrine 
Østergaaard.

Dagny Elisabeth Lundorff blev gift d. 8. november 1952 i 
Flade med 

Kristian Emil Lynggaard , 

der er født d. 6. februar 192$ i Sejerslev, Sejerslev sogn, som søn 

af fhv. gaardejer Alfred Lynggaard og hustru Bigithe Hald, Sejerslev.

Kristian Emil Lynggaard er kontorist.

Adr. Spangbergsvej 43, Thisted.

I ægteskabet er sønnen:

I. D. 5. a. Søren Kristian Lynggaard, født d. 16. juli 1956 i Thisted.

I, D. 6. Peder Østergaard Lundorff
er født d. 31. august 1926 i Flade, Flade sogn, som søn af handels- 

og gaardmand Søren Kristensen Lundorff og hustru Kathrine Øster

gaard.
Peder Østergaard Lundorff er landbrugsmedhjælper. 

Adr. Flade pr. Nykøbing Mors.

I.D.7. Nanna Jensine Lundorff 

er født d. 9. november 1928 i Flade, Flade sogn, som datter af han

delsmand og gaardmand Søren Kristensen Lundorff og hustru Kathri

ne Østergaard.

Nanna Jensine Lundorff har gået i skole i Flade, efter endt 
skolegang tjente hun forskellige steder på egnen indtil hun i 1946 kom 

i koloniallære, var i lære 3 forskellige steder i Øster Assels, Femø 

og Vils, efter udstået læretid blev hun ansat i Tødsø brugsforening 

hvor hun var til sit giftermaal. Den 1. november 1951 købtes den 

nuhavende forretning.

Nanna Jensine Lundorff er suppleant i menighedsraadet. 

Hun blev gift d, 27, oktober 1951 i Flade med

der er født d. 20. maj 1924 i Tødsø, som søn af gaardejer Peder Kri- 
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222 Kresten Pedersen har gået i skole i Tødsø, var derefter ved land

bruget, tjente bl. a. på Mors og på Fyn, har siden været på en gummi- 

varefabrik i Trelleborg, Sverige. Blev d. 13. juni 1946 indkaldt til ma

rinen hvor han aftjente sin værnepligt. I 1954 købte han i kompagniskab 

med en anden, en grusgrav, men har siden 1957 drevet den alene.

Adro Visby pr. Bedsted.

Ie D. 8. Knud Erik Lundorff (plejesøn) 
er født d. 8. marts 1938 i Flade. 

Knud Erik Lundorff er sømand og sejler med T. T. Meline.

I.E. Tomine Lundorff
er født d. 2. juli 1888 i Flade, Flade sogn, som datter af gaard- 

ejer Andreas Jensen Lundorff og hustru Grethe Sørensen.

Tomine Lundorff blev gift d. 27. oktober 1912 i Nykøbing Mors 

med
Laust Larsen
der er født d. 8. januar 1888 i Rett- 

rup, som søn af smed Kristian 
Larsen og hustru Mette Østergaard.

Laust Larsen er pensionist.

Adr. Smedegade 59 o. G. Horsens.

I ægteskabet er børnene:

1. Andreas Lundorff Larsen.

2. Dagny Lundorff Larsen
3. Oluf Lundorff Larsen 

4. Grethe Lundorff Larsen 

5. Død som lille.

6. Død som lille.
7. Erik Lundorff Larsen.

eo ie Andreas Lundorff Larsen
er født d. 9. maj 1913 i Nykøbing Mors, som søn af Laust Larsen og 

hustru Tomine Lundorff.
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Andreas Lundorff Larsen har gaaet i skole i Nykøbing M. »be

stod her præliminæreksamen, hvorefter han kom i lære i kolonial en 

gros, tog i 1933 handelsmedhjælper eksamen. Kom umiddelbart efter 

læretiden på handelshøjskolen i Aarhus hvorfra han tog eksamen i 1935. 

Han arbejdede derefter forskellige steder bl. a. paa Pedershaab ma

skinfabrik og på fabrikken '’Strømmen” i Randers, og fra 1937 til 1945 

i sin læreplads i Nykøbing, hvorefter han d. 5. april 1945 købte sin nu

havende en gros virksomhed i Viborg.

Andreas Lundorff Larsen blev gift d. 9. maj 1941 i Nykøbing M. 

med 
Johanne Kristine Kristensen 

der er født d. 27. september 1919 i Thisted, som datter af fhv. karet

mager Peder Kristensen og hustru Dorthea Larsen.

Johanne Kristine Kristensen har gået i skole i Thisted hvor 

hun tog realeksamen, hun flyttede i 1936 med sine forældre til Nykø

bing Mors hvor hun blev telefoni s tinde indtil ca. 1943, hun har hjulpet 

sine foraddre som ejer afhol ds hotell et i Nykøbing M.
Johanne Kristine Kristensen er i korpsrådet for De danske pige

spejdere i Viborg.

Adr. Jernbanegade 3 A, Viborg.

I ægteskabet er børnene:

I. E. l.a. Else Lundorff Larsen, født d. 5. april 1945 i Nykøbing M.

I. E. ^b. Karen Lundorff Larsen, født d. 18. maj 1948 i Viborg.

I, E. ?.Dagny Lundorff Larsen
er datter af Laust Larsen og hustru Tomine Lundorff. 

Dagny Lundorff Larsen er gift.
Adr. Smedegade 59, Horsens.

I E.3. Oluf Lundorff Larsen 
er født d. 23. december 1914 i Nykøbing Mors, som søn af Laust Larsen 

og hustru Thomine Lundorff,
Oluf Lundorff Larsen har gået i skole i Nykøbing M, var heref

ter bydreng ved en gartner og telefonpasser på et kornpakhus. Aftjente 
i 1935 sin værnepligt ved infanteriet i Aalborg, blev herefter ansat i
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224 ser, indtil 1956, hvorefter han fik sin nuhavende stilling som kaffe

brænder hos firmaet Chr. Kjærgaard i Struer.

Oluf Lundorff Larsen blev gift d. 9. februar 1941 i Nykøbing 
Mo med

Zenia Aggerholm Christiansen 

der er født d. 19. september 1916 i København, som datter af Ane 

Aggerholm.

Adr. Skolegade 10, Struer.

I ægteskabet er børnene:

I. E. 3. a° Anny Lundorff Larsen, kontorelev, født d. 16. april 194 3 i Nykøbing M.

I. E. 3. b. Hans Ulrik Lundorff Larsen, født 1947 i Nykøbing M. ,død d. 25.april, 
1947 i Nykøbing M.

I. E. 3. c. Lisbet Lundorff Larsen, født d. 20. maj 1948 i Nykøbing M.

I. E. 4. Grethe Lundorff Larsen
er datter af Laust Larsen og hustru Tomine Lundorff.

Grethe Lundorff Larsen er gift med

Emil Petersen

Emil Petersen er slagter.

Adr. Solsortevej, Silkeborg.

I. E. 5. Død som lille.

I. E. 6. Død som lille.

I. E. 7. Drik Lundorff Larsen 
er født d. 18. maj 1930 i Nykøbing Mors, som søn af Laust Larsen 

og hustru Tomine Lundorff.
Erik Lundorff Larsen har gået i skole i Nykøbing M. og 

Aalborg, er udgaaet med realeksamen, hvorefter han kom i lære som 

radiotekniker hos Ul. Iglemose, Aalborg. Aftjente sin værnepligt ved 

telegraftropperne i Aarhus og Tyskland, efter endt militærtjeneste 

var han i Vz år svend hos en installatør i Aalborg, hvorefter han blev 

ansat ved post og telegrafvæsenet, som'meka^i^'spirant, virker 
stadig ved post- og telegrafvæsenet, nu som mekaniker på fjernsyns- 
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stationen "Søsterhøj", Højbjerg ved Aarhus.

Erik Lundorff Larsen arbejder en del i sin fritid som radioamatør.

Erik Lundorff Larsen blev gift d. 22. januar 1956 i Aalborg med 

Annie Christensen

der er født d. 1. juni 1933 i Aalborg, som datter af arbejdsmand Aage 

Jacob Christensen og hustru Elise Marie Jensen.

Annie Christensen har gået i skole i GI. Hasseris og Aalborg, tjente 

derefter som husassistent forskellige steder bl. a. i Sønderborg og 

Aalborg. Hun rejste i 1950 til Sverige hvor hun arbejdede som syerske 

i 5 år, kom herefter tilbage til Aalborg og arbejdede som husassistent 

til sit giftermaal.

Adr. Holmgaardsvej 47, Aarhus.

I ægteskabet er sønnen:

I. E. 7. a. Henrik Lundorff Larsen, født d. 3. juli 1958 i Aalborg.
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SLÆGTEN LUNDORFF 

C.
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husmand i Solbjerg, Solbjerg sogn, er født d. 17. oktober 1813 i Thi

sted, som søn af snedker Andreas Jensen Lundorff og hustru Johanne 

Christensdatter Kold, han blev døbt d. 30. december, faddere ved då

ben var; barnets moster Else Marie Christensdatter Kold, pigen Met

te Bolette Jørgensdatter Møller, farbroderen klejnsmed Lars Jensen 

Lundorff, kjøbmand Jens Hedegaard og værtshusholder og avlsmand 

Niels Andersen, alle af Thisted.

Niels Christian Andreasen Lundorff døde i Solbjerg, Solbjerg 

sogn d. 5. maj 1864.

Han blev gift d. 6. april 1838 i Sundby med

Charlotte Kirstine Christensdatter 3.

Forlovere ved brylluppet var:gaardmand Jens Søndergaard og hus

mand Jens Johansen Smed begge af Sundby.

Charlotte Kirstine Christensdatter er født d. 23. november 1816 

i Sundby, Sundby sogn, som datter af boelsmand Christen Josephsen 

og hustru Anne Kirstine Christensdatter, hun blev hjemmedøbt d. 24. 

november 1816 og fremstillet i kirken d. 5. januar 1817, faddere ved 

fremstillingen var; Peder Tøfting, Christen Christiansen, gaardmand 

Anders Madsen, tjenestepige Marie Christensdatter, tjenestepige In

ger Marie Christensdatter hos faderen i Sundby.

Niels Christian Andreasen Lundorff købte i 1850 et stykke jord 

på ca. 7 tdr., købekontrakten lyder som følger;

”Kjøbecontract 

Jeg Niels Kibsgaard i Solbjerg sælger og overdrager herved fra 
mig og mine arvinger til Niels Andreasen Lundorff i Sundby og hans 

arvinger et stk. af min havendes jorder, hvilket stk. er omtrent 7 
tdr. bygsæd paa følgende kunditioner: 

1. Kjøberen modtager bemeldte stk. jord til brug og afbenyttelse til 
næste efteraar - dog bemærkes at han maa erholde den kornavl, som 

findes derpaa hvilket sælgeren maa holde i forsvarlig hegn.

2. Alle skatter og afgifter, svare kjøberen fra 1ste januar 1851 og saa 
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drede rigsbankdaler r* S. betales til 11* december termin d* aa* og 

saasnart bemeldte stk* kan blive udparcelleret fra sælgerens øvrige 

jorder, da meddeles lovlig fri og uforhæftet skjøde paa den solgte eien
dom.

4* Kjøberen betaler det halve af, hvad det koster at faa aftmeldte jord 

fraskildt - dog hvis hovedparcellen skal nedlægges, da bliver det for 

sælgerens regning.

5. Det stemplede papier til denne kontract samt skjøde i sin tid tillige

med sammes thinglæsning, pct. m.m. bliver for kjøberens regning. 

6. Sælgerens gaard har nyt hartkorn 3 td. 7 skpr* 3 fdk* alb. - saa

ledes er denne handel indgaaet og sluttet og skal af os gjensidigen 
vorde holdt og efterlevet saaledes som findes bestemt og vedtaget det 

bekræftes med vore navne i vidners overværelse*

Solbjerg den 30. juni 1850

Niels Jensen Kibsgaard Niels Lundorff*

Som vidner:

J. Sørensen* Søren Vangsgaard. 11

Den 14* august 1851 faar Niels Christian Andreasen Lundorff skøde 

paa jorden, skødet er indført i Mors sønder og nørre herreder skøde 

og panteprotokol 1851-53 side 74 og lyder:

”Skjøde

Underskrevne gaardmand Niels Jensen Kibsgaard gjør vitterligt at 

have overensstemmende med den mellem Niels Andreasen Lundorff 

og mig den 30. juni f. aa. oprettede og herved følgende skriftlige kjøbe- 
contract solgt ham den, ifølge det kongelige indenrigsministeriums 

udstyknings approbations af s i april d. aa* fra min gaard matr.nr* 

6 a og 3 c i Solberg fraskillet parcel nr. 6 e af hartkorn 3 skp. 3fdk. 

13/4 alb* med gammel skat 3 rdlr. 3 sk. til bebyggelse inden 2 aar 

for kjøbesum 600 rdlr* , skriver sex hundrede rigsbankdaler* Og da 
kjøberen har fyldestgjort mig for kjøbesummen og dernæst opfyldt 
kjøbecontractens indhold, saa skjøder og overleverer jeg ham herved 
den nævnte eiendom, der skal tilhøre ham med alle rettigheder, byrder
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og forpligtelser hvormed jeg selv har eiet samme0 hvorfor jeg hjem

ler ham det solgte - « Til bekræftelse under min haand i vitterlig

hedsvidners overværelse.

Solberg den 14« august 1851

Niels Jensen Kibsgaard.

Til vitterlighed

J« Sørensen« Niels Degn« "
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Se anetavle B. ane nr, 4.

Johanne Christensdatter Kold 5.

Se anetavle B* ane nr. 5.

Christen Josephsen Harring 6.

Boelsmand og bysmed i Sundby, Sundby sogn, er født d. 16. marts 
1768 i Solbjerg, som søn af husmand Joseph Knudsen og hustru Maren 

Christensdatter (Harring), og han blev døbt d. 20. april, faddere ved 

daaben varsSøren Christensen, Svenning Michelsen, Niels Mark, Bir

gitte Pedersdatter og Kirsten Nielsdatter.
Christen Josephsen Harring døde d. 22. maj 1827 i Sundby, 

59 år gammel.
Han var gift med

Anne Kirstine Christensdatter

der er født 1779 i Hundborg, Hundborg sogn, som datter af gaardmand 

Christen Kiærgaard og hustru, og hun blev døbt d. 11. april 1779 i Hund

borg kirke, baaret til daaben af Christen Skrædders datter Helvig af 

Harkjær, og faddere var Peder Borregaard, Niels Stensgaard, Christen 

Harkjær, Anne Cathrine Poulsdatter og Mette Christensdatter.
Anne Kirstine Christensdatter blev gift anden gang d. 17. 

april 1830 i Sundby med Jens Johansen, 32 år.

Hun døde d. 16. juni 1855 i Sundby, Sundby sogn.

Efter Christen Josephsen Harrings død blev der afholdt skif
te, skiftet er indført i Mors nørre og søndre herrede skifteprotokol 
1825-29 side 143.

Skifte

Aar 1827 den 6. juni mødte Morsøe herreds skifteret, kancelliassessor, 

bys og herredsfoged Rummelhof med sin af amtet constituerede fuld
mægtig exam, jurist Brorsen i Sundbye, for der at foretage skifte ef
ter afg. Christen Josephsen Harring. Enken Anne Kirstine Christens- 

Datter med laugværge Lars Christiansen Østerjølbye var mødt, saa 
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mødte og børnenes antagne værge gaardmand Niels Høigaard af Solberg.

Den afdødes arvinger blev opgjort at være;

1. En søn Joseph Christensen i Sundbye, 26 aar gi.

2o En do Christen Christensen, Eerslev, 18 aar gi.

3o En do Peder Christensen i Sundbye, 17 aar gi.

4o En do Christen Christensen ved Vildsund, 13 aar gi.

5. En do Lars Christian Christensen, 5 aar.

6. En datter Marian Christens datter, 27 aar gi. ugift.

7. En do Charlotte Kirstine Christensdatter, 9 aar.

8. En do Kirsten Christensdatter, 7 aar.

De antagne vidner sognefoged Niels Gade og Peder Tofting vurderede 

derefter boets eiendele som følger:

1 fyrbord med skammel

1 viserværk med futteral

1 bilægger kakkelovn
1 hængeskab 

noget ragelse

1 gi. s toel

1 blaa stribet overdyne

1 hvid underdyne

2 hovedpuder
1 vaar

2 puder

3 kar og en træskaael

1 lidet bord

1 saltkar

1 øltønde
4 melkefade

3 gryder
1 kjærne

1 kiste
1 blaa kjole

1 do do

1 blaa undertrøie
1 par sorte bux er

1 Rdlr. 0 mark 0 sk«
2 tt

10 tt

4 tt

4 tt

12 rt

1 tt 2 n

3 tt

3 tt

12 tt

2 rt

12 tt

12 tt

1 tf

1 rt 8 tr

1 rt 4 rt

1 rt 8 tt

1 tt

1 tt

1 ft

2 n

3 rt

i rt
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1 hvid trøie 0 Rdlr. 4 mark 0 sk

2 par strømper 0 1 IB

2 Veste 3 IB

1 par gamle blaa bux er 8 ti

1 nattrøie 12 is

2 par glo læderbuxer 8 it

1 hatteslag 2 ii

2 par vanter 8 IB

1 hat 1 II 4 II

2 skjorter 2 II

1 sengested 1 "
1 par kværner 1 "
1 kobberkjedel 4 "

1 jernslæde 8 II

2 spande og 1 krukke 1 tt

1 jernpande 8 II

1 ildtang 1 IB

1 ballie 12 II

1 Loftstige 12 II

ovnlommer 12 II

2 gle løbe 4 II

1 hjulbør 1 II

1 skcul og 1 greeb 2 II

1 tørvespade 12 II

1 hølie med drag 2 II

6 biikuber 2 II

1 hakkelseskiste 1 II

1 sædeløb og 1 glo do 8 II

1 rive, 1 fork, 1 pieil 2 II

1 spand og 1 vandtrug 2 II

1 kar 3 II

1 vugge 1 IB

4 løbe og 2 kuber 2 IB 8 II

2 gi« s elder 6 II

1 kar 1 II 8 II

3 gi« sekke 3 II
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1 amboldt 12 Rdlr.» 0 mark 0 sk»

1 par billeder

1 spærhage

4

2

ri

il

2 forhammere 1 il

8» smedie braade 4 "

2 haandhammere og 2 naptænger 3 ”

3 par tænger og 1 spand 3 "

1 spand og 1 vandquast 1 " 8 "

1 slibestien med jernaxel 3 ”

1 par vognstænger og 1 gl» tønde 1 " 8 "

skoeredskab 3 "

1 graahjelmet koe 8 aar gl» 9 II

1 graa do 6 " ” 11 II

5 faar med 5 spæd lam 7 II

1 væder 1 II 2 II

Stervboehuset af hartkorn 1 td.

3 skp» 1 fdk. 2 alb» med den nedlagte sæd 

og afgrøde, vurderet under eet for 240 "

tilliggende smedie 10 11

Summa 335 rdlr» 3 mark 4 sk.

Videre fandtes ikke at registrere og vurdere, ligesom vær
gen erklærede at han ikke vidste videre at føre boet til indtægt, da 

han overensstemmende med enken bekræftede at den afdøde ingen ude 

stående fordringer havde tilgode» - Enken forbeholdt sig endvidere 
at opgiøre gjelden» - På eiendommen fandtes ingen skjøde, men en

ken erklærede at hun troede at skjødet eller skjøderne på samme var 
tinglæst» - Vurderingsmændene bekræftede dernæst under lovens ed 

at forretningen var afholdt efter samvittighed og bedste skjønnende. -
Da enken ikke med vished kunde sige om hun var svanger 

eller ei, blev skiftets videre behandling udsat» - Det anmærkes at 

skifteforvalteren formedelst weisyn, var forhindret fra selv at møde 
ved denne forretning»

J. R. Brorson.

Anne Kirstine Christensdatter m. f» P»

Lars Christensen»
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Joseph Christensen* 

Niels Høygaard* 

Niels Gade* 
T. Tof turn.

Jens Jensen Lundorff 8*

Se anetavle B. ane nr, 8.

Mette Laursdatter Tougsgaard 9.

Se anetavle B. ane nr, 9*

Christen Nielsen Kold 10*

Se anetavle B. ane nr* 10.

Maren Christophersdatter 11.

Se anetavle B. ane nr. 11*

Joseph Knudsen

er født c a. 1734, og han døde d. 27* september 1768 i Solbjerg, 34 

år gammel.

Joseph Knudsen blev trolovet d. 5. april 1763 med tjenestepige

Maren Christensdatter (Harring) 13.

de tjente da begge hos Jens Gisselbech i Tøring.

Forlovere var: Christen Pedersen af Tøring og bemeldte Jens 

Gisselbech. Vielsen fandt sted d. 1. juli 1763 i Solbjerg kirke.

Maren Christensdatter (Harring) blev gift anden gang i Solbjerg 

kirke d. 12. februar 1772 med Ole Christensen Smed, forlovere var; 
Christen Møller i Sdr. Draaby og Poul Kiergaard i Elsøe.

Efter Joseph Knudsens død blev der afholdt skifte, skiftet er 

indført i skifteprotokollen for Nandrup gods 1720-90 side 75.



Skifte.
236 Anno 1768 d. 28. september indfandt sig paa husbondens vel

ædle Sr. Niels Ammidsbøl til Nandrup hans vægne, underskrevne 

Søren Christensen af Solbjerg med tvende til sig tagne vitterligheds 

mænd navnlig Lars Sørrensen og Svenning Michelsen begge af Solberg, 

og paa de umyndige børns vegne som nærmest paa rørende Jens Niel

sen af Sundbye, udj Stærfboen efter SI. afgangne Joseph Knudsen som 

boede og døde udi Solberg d. 27. september sidstleden, for hans efter 

ladende effegter at tage under lovlig registrering og forseygling, som 

følger inden dørre:

Boeskab udi stuen:

1 fyr bord med skuf under, 1 fyr bord, 1 lændstoel med en hønde udi, 

1 liden fyr skammel, 1 rødmalet fyrskab, hæng over vægen, hvorudi 

fantest noget smaae jern saeg blev forseiglet, ramme paa vægen, 1 

salmebog, 1 gi. dito og 2 smaae andre dito, 1 sæng i hvilken fandtest 

1 blaae og rødstribet olmerdugsoverdyne, 1 pude med vadmelsvaar, 

1 blaae og rødstribet hovedpude, 1 dito hæng derpaa, 1 sort og randet 
vadmeels over dyne, 1 rød og grøn randet hovedpude, 1 graa randet 

dito hovedpude, 1 liden dito. Sæng for børnene, derpaa fandtest 2 

olmerdugspuder, 1 børnevuge, derpaa 2de store og 2de smaae puder 

og brund mallet fyrkiste med laas, der udi lagt en deel, den si. mands 

igang klæder neml. 1 blaagraae vadmeels kiol, 1 brun vadmeels væst, 

1 hvid vadmeels dito, 1 hørgarns skiorte, Ipr. gulle skindbux er, hat 

og 1 pr. strømper, 1 pr. blaa og en pr. graae dito, 1 pr. gi. læder 

buxer, samme kiste blev forseiglet, 1 gi. blaaegraae vadmeelstrøye, 

1 gi. hvid bunden trøye, 1 gi. brunt klædes hatslag, 1 læder brystdug, 

1 blaae vadmeels dito, 1 gi. læder trøye, 2de pr. gi. sorte vadmeels 
buxer, 1 pr. skoe og 1 pr. støyvler, 1 pr. blaae strømper uden fødder, 
2de gi. blaae garns skiorter, 2de hørgarns hvide halsklude, 2de bro
gede uldne dito, 1 pr. gi. graae vandter, 1 gl. hat, 1 gi. pindlue, 1 gi. 

stribet brøstdug med bunden ærmer, 1 gi. skrin med 1 aas, derudi var 

iche andet end noget smaae linned som bruges til børnene daglig, 6 
røde fade, 2de træskaale,l leer kar, 4 ler gryder, 1 liden taberet, 

1 speil, 1 butælle, 4 hornskeede, 3 smaae og 1 lang trætallerkener, 
1 fyrfad og 1 tobaksbrætta, 1 jern kakkelovn, 1 mangeltræ, 1 riv jern 
1 lyse stage.



Udi øster stuen:
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1 rød og brund mallet kiste med laas, hvorudivar ikke andet end æn- 

kens egne igangklæder, 1 liden fyrbord med kors foed, 1 gi. træe stoel 

1 spind rok og 1 par karer, 1 blik tragt.
I en liden kammer:

2de gryn kuber, 1 hægel, 1 uld sax, 2de øl fierdinger, 1 hake bræt, 1 

kiærne.

I buret:

1 liden æge kar med en jern band, 1 gi. æge ditto, 1 pr. qværne i brug 

med tilbehør, 1 sold og 1 sælde, samt 3de trinde og 1 lang løb, 1 loft

stie, 1 garnvinde.

I bryggerset:

1 koberkiedel i grube, 2de fyr stripper og 1 asketrag, 1 jern riste, 1 

ildklæm, 1 sliibesten med træaxel, 1 æge karstoel, 1 jerngreeb og 1 

skovl, 1 hølie med drav og pry, 1 rive og 1 pleyl, 1 fladtørvespade, 
1 gi. kniv kiste uden kniv, tømmermands rædskab, 1 øxe, 1 hammer 

og 1 knibtang, 1 stoer sauge, 2 mindre ditto, 5 lange naure og 1 let 

brøst nauvr, 2 stoere hugjerne og 3 mindre ditto, 1 baand, 1 kniv og 
1 raspejern, 1 strygejern og 3de skætte hoviler, 5 liste hovler, 1 for 

plou, 1 pr. klipplouv, 1 maalestok og 1 træevinkel, 4 bonerer og 1 
plouvkost, 1 stik favn, 1 jern rie.

Levendes creaturer:
1 graae broget koe, bærendes ved

juletider 11 aar 4 rdlr. 0 mark 0 sk.

3de faar og 2de væder 2 "

Udi laden utærsken korn 2 læs byg

a læsset 1 rdlr. 4 mark er 3 " 2 "

2 traver havre 1 11
Da dette anførte registreret er og det behøvende der af for sæg- 

let, blev enken tillige med de andre tilstedeværende tiispurt om de 

vidste videre at angive som stærfboen udi fremtiden kunne komme til 
indtægt, hvortil de samtlige svarede ney at de vidste intet for nærvæ

rende tid at angive end hvad som her allerede specificeret er, hvorpå 
skiftet saaledes bliver udsat til 30. dagen, som bliver onsdagen d. 26.



oktober førstkommende til hvilken de vedkommende ville besørge at 

238 lade sig indfinde«
Actum ut suprao

Paa 30« dagen mødte saa skifteretten igen udi stærfboen efter afgangne 

Joseph Knudsen, hans effegter at tage under lovlig skiftebehandling 

imellem hans efterladte hustrue Maren Christensdatter paa dend eene 

og hendes med den si«, mand udi ægteskab sammenaulede 3de børnd 

naunlig Maren Josephsdatter, 4 aar og Kirsten Josephsdatter, 3 aar 

og Kristen Josephsen Vz aar paa den anden side, og som ingen af bør

nenes rætte fødværge var at bekomme blev ved samme forrætning and

taget Mads Jensen af Fælnenborg som til synsværge, enken som ved 
skiftet var tilstæde angav . . * . Jensen af Tælring til sin lavværge.

Herefter følger registrering og vurdering af boets enkelte dele, hvil

kes værdi sammenlagt beløber sig til 38 rdlr. 3 mark 3 sk.

Om bortskyldig gæld og ”boens bekostning’1 staar at huset var ”bygt 

af ny for ungefær 12 aar siden og derfore fantes icke brøstfældighed 

paa indtømmer et”, men vurderingsmændene ansaa huset for at behøve 
5 læs tag a 1 rdlr. dertil 500 favne sirne a 6 sk. og for samme at 

lække og sy på egen kost 3 dage, 5 mark.
Af bortskyldig gæld nævnes først ”Saltskatten” for juli maaned og 

landgilde forfalder til først kommende martini Zrdlr. 4 mark. Af anden 

gæld 4 rdlr. , 8 mark og for begravelsesbekostning 6 rdlr.

Enken foregav videre at behørr: Toften at besaae dend med til til

kommende foraar 1 rdlr. 3 mark, og for samme at pløye og harve 

1 rdlr. 2 mark. Samt kongelige skatter og skatte kornd samt extra 
skatter udi alt 2 rdlr. 1 mark. Til huusholdning for nødenhed til hen

de og 3de smaae børnd indtil der bliver indavlet vil behøves i det rin
geste 2 td. rug a 3 rdlr. er 6 rdlr. , 1 td. byg 1 rd, 3 mark, 1 td. 

malt a 1 rd. 4 m. er 9 rd. 1 mark.

Naar boens midler, og dend bortskyldig gieid samt boens besvær lig- 
videres befindes dend angivne gieid med videre boens høye fornødne 
besvær at over løbe penge 9 rdlr. 3 mark 12 sk. Og som enkens ind

stændige begiæring om fremtidigen ved huuset at forblive med løfte 

at reparere huusets brøstfældighed saavel som udi alle andre maader 

at holde sig hendes sal. mands fæste brev udi alle maader efterrette



lig, samt at drage aid moderlig omsorg for hendes u-myndige børns 

opdragelse, saavel som tiid efter anden at betale den her angivne gieid 

lige som hun kand af stæd komme, og udi : saa maade at holde hendes 

velædle hosbonde, som skifte forvalter frie og krævesløs for samme 

udi alle maader, paa hvilken løfte alle forefundne registrerede og 

vurderede midler derpaa er hende overleverede og betroede. Hvormed 

og ved denne skifte forretning saaledes i dag er sluttet og til ende 

bragt, hvilket vi samtlig med vore hænders underskrift bekræfter.

Datum Solberg ut Supra.

Enken Marie Christensdatter. Sørren Christensen.

Paa børnenes vegne Mads Jensen.

Som vurderingsmænd Lars Sørrensen og Svenning Nielsen.

Christen Kiærgaard 14.



240 Jens Jensen Lundorff 16

Se anetavle A ane nr. 32

Elisabeth Knudsdatter 17

Se anetavle A, ane nr. 33

Lars Jensen Tougsgaard 18

Se Anetavle B ane nr. 18

19

Se anetavle B ane nro 19

Niels Christensen Kold 20

Se anetavle B. ane nr. 20.

Johanne Nielsdatter 21

Se anetavle B. ane nr. 21.

Christoffer Jensen 22

Se anetavle B. ane nr. 22.

Ingeborg Henriksdatter 23.

Se anetavle B. ane nr. 23.

Christen Nielsen Harring 26

bosat først i Galtrup, senere i Elsø, er født ca. 1700, og han døde 

i Elsø 1783 og blev begravet d. 14. oktober, 83 aar og 4 måneder 
gammel.

Christen Nielsen Harring blev d. 15. juni 1727 trolovet med



241 Maren Sørensdatter 27

vielsen fandt sted i kirken 20* søndag efter trinitatis næst efter.
Maren Sørensdatter døde i 1764 og blev begravet d* 5* juli i Elsø, 

66 år gammel.

Christen Nielsen Harring får i 1757 fæstebrev på et realiserings

hus i Elsø, fæstebrevet er indført i Ullerups fæsteprotokol 53.

Fæste

Christen Quistgaard til Ullerup stæder hermed og bortfæster til 

Christen Nielsen Harring i Elsø det raalingshus han nu beboer paa 

Peder Olesens gaardssted hvortil er lagt tvende agre af samme gaards 

jord, nemlig en allsæd og en brod jordager hver paa 10 skpr. sæde, 

hvilket hus og fornævnte ager bem. Christen Nielsen Harring hans 

livstid maa bruge og i fæste beholde paa den maade, at hand ej allene 

for afgivt af huset og berørte ager betaler mig til hver martini 3 rdlr* 

courant klingende mynt, men og giør her til gaarden aarlig en par da

ges arbejde i høbjergningen, og en par dage om høsten naar forlanges 

paa hans egen kost, saa holder og fæsteren huset i lovforsvarlig stand, 

giør rejser lige med hans andre medtienere efter omgang, ejendommen 

ikke til upligt bruger, men samme af giøde og forbedre, være mig sin 
husbond hørig og lydig og iøvrigt at rette sig efter loven og forordnin

gerne allerunderdanigst, alt under dette fæstebrevs fortabelse.
Til bekræftelse under min haand og zignette

Ullerup den 12. marti 17 57*
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Se anetavle B. ane nr. 37.

Se anetavle

Jens Lauridsen Lundorff

A. ane nr, 64.

32.

Se anetavle

Knud Jensen Smerup

Ao ane nr, 66.

34.

Se anetavle

Margrethe Jensdatter (Aagaard)

A. ane nr. 67.

35.

Se anetavle

Jens Christensen Tougsgaard

B. ane nr. 36.

36.

Bergithe Larsdatter 37.



243 Laurits Nielsen 64.

Se anetavle A. ane nr. 128.

Jens Ibsen Aagaard 70.

Se anetavle A. ane nr. 134.

Margrete Ostenfeld 71.

Se anetavle A. ane nr. 135.



244 Peder Pedersen Ostenfeld

Se anetavle A ane nr. 270«,

Ane Christensdatter

Se anetavle A ane nr. 27 le

142.

143c



245 Kresten Jensen 286

Se anetavle Ao ane nr. 542.

Mette Jensdatter 287

Se anetavle A, ane nr, 543,
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C.

SLÆGTEN LUNDORFF

Efterkommere efter

Niels Christian Andreasen Lundorff

født d0 17. oktober 1813 i Thisted*

Død do 5* maj 1864 i Solbjerg, Solbjerg sogn.

Charlotte Kirstine Christensdatter

født d. 23* november 1816 i Sundby*

Niels Christian Andreasen Lundorff og Charlotte Kirstine 
Christensd atters børn:

1* Andreas Nielsen Lundorff«
II* Christen Nielsen Lundorff.

III.Jens Nielsen Lundorff*

IV.Ane Kirstine Nielsen Lundorff*

V. Johanne Andrea Nielsen Lundorff.

VI.Agnete Nielsdatter Lundorff.
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I. Andreas Nielsen Lundorff
247 er født d«, 4. juni 1838 i Sundby, Sundby sogn, som søn af husmand Niels 

Christian Andreasen Lundorff og hustru Charlotte Kirstine Christens - 

datter, og han blev døbt d. 10* Juni i Sundby kirke, baaret til daaben af 

jordemoderen Johanne Lundorff af Sundby og faddere vårs gaardmand 

Jens Søndergaard, husmand og smed Jens Johannesen og ungkarl Jens 

Lundorff, alle af Sundby sogn.
Andreas Nielsen Lundorff blev konfirmeret i 1854 i Sundby kirke«

II. Christen Nielsen Lundorff 

er født do 21« januar 1841 i Sundby, Sundby sogn, som søn af husmand

Niels Christian Andreasen 
Lundorff og hustru Charlot

te Kirstine Christensdatter, 

han blev hjemme døbt samme 

dag og fremstillet i kirken 

do 7. februar, baaret af hus

mandskone Anne Kirstine 

Christensdatter og faddere 
var gaardmand Jens Sønder

gaard, boelsmand Jens Lun- 

dorph og Joseph Christensen, alle af Sundby.

Christen Nielsen Lundorff var fisker og boede i Sundby, Sundby sogn. 

Han døde d. 19. juli 1917 i Sundby.

Christen Nielsen Lundorff blev gift d. 13. oktober 1871 i Thorup,

Skallerup sogn med
Johanne Kirstine Andersen 

forlovere ved brylluppet var: Lars Christian Andersen, gaardmand i 
Thorup og Lars Christian Christensen, husmand i Sundby.

Johanne Kirstine Andersen er født d. 27. april 1845 i Thorup, Skalle

rup sogn, som datter af husmand i Thorup Anders Larsen Toft og hu

stru Ane Sørensdatter, hun blev hjemmedøbt d. 27. april og fremstil
let i kirken d. 8. juni, faddere ved fremstillingen var: pigen Inger Pe- 

dersdatter, ungkarl Anders Christensen begge af V. Jølby, gaardmand 

Christen Toft, husmand Niels Stagstrup og husmand Anders Jepsen,
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alle af Thorup.

Christen Nielsen Lundorff og Johanne Kirstine Andersen havde bør

nene:
A. Charlotte Christine Lundorff.

B. Nielsine Andreas Christensen Lundorff.

C. Niels Andreas Christensen Lundorff.

D. Andreas Christensen Lundorff.

E. Anders Christensen Lundorff.

II. A. Charlotte Christine Lundorff

er født d. 8. januar 1880 i Sundby, Sundby 

Christen Nielsen Lundorff og hustru Jo

hanne Kirstine Andersen.

Charlotte Christine Lundorff blev gift
i Sundby med

Peder Christian Laursen

der er født d. 6. august 1872 på Jegindø, 

Jegindø sogn, som søn af boelsmand og 

fisker Niels Laursen og hustru Johanne.

Peder Christian Laursen var fisker på 

Jegindø pr. Hvidbjerg.
Han døde i februar 1956 på Jegindø.

I ægteskabet er børnene:

1. Dorthea Laursen.

2. Nidolf Johannes Laursen.

sogn, som datteraff  isker

II.A. 1. Dorthea Laursen

er født d. 12. maj 1904 på Jegindø, Jegindø sogn, som datter af fisker 

Peder Christian Laursen og hustru Charlotte Christine Lundorff.
Dorthea Laursen har gået i skole på Jegindø, var derefter en tid 

hjemme hos forældrene, hvorefter hun kom ud at tjene indtil sit gif
termål.

Dorthea Laursen blev gift d. 2O.*maj 1928 på Jegindø med 

Jens Pedersen

der er født d. 19. april 1902 på Venø, Venø sogn, som søn af fisker
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Peter Kristian Pedersen og hustru Kirstine Flyvholm.

Jens Pedersen har gået i skole på Venø, derefter havde han forskel

lige pladser på Venø og Jegindø indtil sit giftermål, har siden erhver

vet sig ved fiskeri, siden 1942 har han været i kompagniskab med sin 

svoger.
Adro Jegindø pr. Hvidbjerg.

I ægteskabet er datteren:

a. Inger Agnete Pedersen.

II. A. 1. ao Inger Agnete Pedersen
er født do 17. oktober 1929 på Jegindø, Jegindø sogn, som datter af 

fisker Jens Pedersen og hustru Dorthea Laursen.

Inger Agnete Pedersen er gift med

Emil Villens en 

som er savskærer. 

Adr. Lem st.

II. A. 2o Nidolf Johannes Laursen

er født d. 9. december 1905 på Jegindø, Jegindø sogn, som søn af 

fisker Peder Christian Laursen og hustru Charlotte Christine Lundorff.

Nidolf Johannes Laursen har gået i skole på Jegindø, tjente derefter 

ved landbruget i ca. år, herefter begyndte han ved fiskeriet først 

som medhjælper på sin fader og svogers baad, i 1931 købte han sam
men med faderen og svogeren en baad, driver stadig fiskeri fra denne 

båd sammen med svogeren, båden er en 5 tons kutter ved navn Mary 

af Jegindø. Nidolf Johannes Laursen har været i bestyrelsen for fiske

riforeningen på Jegindø.
Nidolf Johannes Laursen blev gift d. 29. november 1936 i Snedsted, 

Snedsted sogn med 
Maren Kirstine Pedersen
der er født d. 27. april 1907 i Beersted, Snedsted sogn, som datter 
af arbejdsmand og husmand Peder Chr. Pedersen og hustru Johanne.

Maren Kirstine Pedersen har gået i skole i Snedsted, tjente derefter 

som husassistent bl. a. i Thisted og Lemvig indtil sit giftermaal.

Adr. Jegindø pr. Hvidbjerg.
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IIe Bo Nielsine Christensen Lundorff
er født d. 27« februar 1872 i Sundby, Sundby sogn, som datter af fisker 

Christen Nielsen Lundorff og hustru Johanne Kirstine Aldersen«
Nielsine Christensen Lundorff døde d. 25* marts 1954 i Sundby« 

Hun blev gift d« 10« maj 1900 i Sundby med

Anton Alder s en

der er født d« 15. april 1875 i Gullerup, Bjergby sogn« 

Alton Andersen døde d« 13. marts 1959 i Sundby. 

Han virkede som fisker og drey samtidig en ejendom i Sundby

indtil han i 1946 overdrog denne til svigersønnen Karl Kristian Suhr«

I ægteskabet er børnene:

1. Johanne Kirstine Aldersen.

2. Mette Kirstine Aldersen.
3. Aina Aldersen
4. Marie Andersen.



II. B. 1. Johanne Kirstine Andersen

251 er født d. 27O marts 1901 i Sundby, Sundby sogn, som datter af fisker 

og husmand Anton Andersen og hustru Nielsine Christensen Lundorff.

Johanne Kirstine Andersen har gået i skole i Sundby, tjente derefter 

forskellige steder bl. a. på Mors og Jegindø indtil sit giftermål.

Johanne Kirstine Andersen blev gift d. 23. august 1925 i Sundby, Sund

by sogn med 

Johannes Poulsen Nør

der er født d. 6. februar 1894 i Sundby, Sundby sogn, som søn af gård

ejer Poul Christian Jørgensen bør og hustru Karen Marie Nielsdatter. 

Johannes Poulsen Nør har gået i skole i Sundby, tjente derefter for

skellige steder ved landbruget bl. a. i Sønderjylland. I 1923 overtog 

han faderens ejendom, som han drev indtil 1928, købte derefter en 

ejendom i Storup som han drev til 1937 hvorefter han købte sit nuha

vende hus i Mellem Jølby.

Adr. Mellem Jølby pr. Solbjerg.

I ægteskabet er børnene: 
a. Karen bør.

b. Ingeborg Nør.

c. Carl Emil Nør.

II.B.l.a. Karen Nør
er født d. 20. august 1926 i Sundby, Sundby sogn, som datter af fhv. 
gaardejer Johannes Poulsen Nør og hustru Johanne Kirstine Andersen.

Karen Nør er gift med
Laust Bech

der er født d. 20. oktober 1919 i Vester Jølby, som søn af gårdejer
Andreas Bech og hustru Kirstine Andersen.
Laust Bech er landmand.

Adr. Solbjerg pr. Solbjerg Mors.
I ægteskabet er børnene:

II.B.l. a. 1. bleis Bech, født d. 12. juli 1953 i Solbjerg Mors.

II. B.l. a.. 2. Erik Nør Bech, født d. 29. juni 1955 i Solbjerg Mors.

II.B.l.a. 3. Ingeborg Nør Bech, født d. 21. maj 1958 i Solbjerg Mors.
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252 er født do 6. juli 1928 i Storup, Ørding sogn, som datter af fhv. gård

ejer Johannes Poulsen Nør og hustru Johanne Kirstine Andersen.

Ingeborg Nør døde d. 12. september 1937.

II. Bo 1. c. Carl Emil Nør
er født d. 12. maj 1930 i Storup, Ørding sogn, som søn af fhv. gård

ejer Johannes Poulsen Nør og hustru Johanne Kirstine Andersen.

Carl Emil Nør er landmand.

Han blev gift d. 17. april 1959 i Thisted med

Inger Kjærgaard Skaarup

der er født d. 8. januar 1931 i Thorsted, som datter af gårdjer Frede
rik M. Skaarup og hustru Marie Kærgaard.

Adr. Vejerslev pr. Vils Mors.

I ægteskabet er datterens

II. B. 1. c. 1* Rigmor Skaarup Nør, født d. 13. juli 1960 i Vejerslev.

II. B. 2. Mette Kirstine Andersen
er født d. 3. december 1906 i Sundby, Sundby sogn, som datter af 

fisker og husmand Anton Andersen og hustru Nielsine Christensen Lun- 

dorff.

Mette Kirstine Andersen er gift med

Peder Vigh Nør

Peder Vigh Nør er farmer.
Adr. Richmond, Illinois, U.S.A.

I ægteskabet er børnene?
II. B. 2. a. Clara Vigh Nør, født d. 13. februar 1948.

II. B. 2. b. Jørgen Vigh Nør, født d. 21. november 1950.

II. B. 3. Anna Andersen
er født d. 18. j uli 1913 i Sundby, Sundby sogn, som datter af fisker
og husmand Anton Andersen og hustru Nielsine Christensen Lundorff.

Anna Andersen har gået i skole i Sundby, tjente derefter som husas
sistent på Mors og år som husassistent på Askov Højskole.
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Anna Andersen blev gift d. 15. august 1937 i Sundby med

Georg Majgaard

der er født d. 20. maj 1908 i Frøslev, Frøslev sogn, som søn af køb- 

ptand Søren Majgaard og hustru Karen Marie Pedersen.

Georg Majgaard har gået i skole i Frøslev, tjente der efter ved land

bruget, indtil han i 1937 købte sin nuhavende ejendom i Sundby.

Adr. Sundby Mors.

I ægteskabet er datteren:
a. Ellen Majgaard.

II. B. 3. a. Ellen Majgaard
er født d. 9. juni 1938 i Sundby, Sundby sogn, som datter af gaard- 

ejer Georg Majgaard og hustru Anna Andersen.
Ellen Majgaard er gift med

Jens Nielsen

Jens Nielsen er lagerforvalter.

Adr. Sundby Mors.

II. B. 4. Marie Andersen
er født d. 18. juli 1913 i Sundby, Sundby sogn, som datter af fisker 

og husmand Anton Andersen og hustru Nielsine Christensen Lundorff.

Marie Aider sen har gået i skole i Sundby, tjente derefter som hus

assistent forskellige steder indtil sit giftermaal.

Hun blev gift d. 1. maj 1938 i Sundby kirke med 

Karl Kristian Suhr 

der er født d. 1. februar 1913 i Ravlund, som søn af arbejdsmand 
Fritz Heinrich Diedrich Wilhelm Carl Suhr og hustru Anne Marie 
Sønkine Petrine Mathiesen.

Karl Kristian Suhr virkede som arbejdsmand i Sundby indtil han i 

1946 købte svigerforældrenes ejendom i Sundby, ejendommen drev 
han til 1950. I 1952 købte han sin nuhavende ejendom.

Adr. Sundby Mors.
I ægteskabet er børnene: 

a. Karl Jørgen Andersen Suhr. 
b. Henny Marie Suhr.
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Karl Jørgen Andersen Suhr

er født do 12. april 1936 i Sundby, Sundby sogn, som søn af boelsmand

Karl Kristian Suhr og hustru Marie Anders en.

Karl Jørgen Andersen Suhr er gift med

Grethe Clausen

der er født do 9. oktober 1943O
Karl Jørgen Andersen Suhr er chaufføro

Adro Sundby Mors.

Henny Marie Suhr

er født do 30o december 1941 i Sundby, Sundby sogn, som datter af boels

mand Karl Kristian Suhr og hustru Marie Andersen.

Henny Marie Suhr er husassistento
Adr. Thisted.

Sonja Elisabeth Suhr

er født d. 18. august 1950 i Sundby, Sundby sogn, som datter af boels

mand Karl Kristian Suhr og hustru Marie Andersen.

Niels Andreas Christensen Lundorff 

er født d. 11. august 1874 i Sundby, Sund 

by sogn, som søn af fisker Christen 

Nielsen Lundorff og hustru Johanne Kir

stine Andersen.
Niels Andreas Christensen Lundorff 

var landmand og murer i Sundby.

Han døde d. 25. december 1953 i Sund
by, Sundby sogn.

Niels Andreas Christensen Lundorff 
blev gift d. 15. december 1908 i Sundby 

med

Johanne Marie Poulsen Nør 
der er født d. 15. september 1886 i
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255 Nør og hustru Karen Marie Nielsdatter.

Adr« Sundby Mors.

I ægteskabet er børnene: 

lo Karen Marie Nør Lundorff. 

2. Johanne Marie Nør Lundorff. 

3. Kristian Nør Lundorff.

II. C. 1. Karen Marie Nør Lundorff
er født d. 8. maj 1910 i Sundby, Sundby sogn, som datter af landmand 

og murer Niels Andreas Christensen Lundorff og hustru Johanne Marie 

Poulsen Nør.

Karen Marie Nør Lundorff har gået i skole i Sundby, var derefter 

hjemme i nogle år for at hjælpe moderen, hvorefter hun kom ud at 

tjene forskellige steder bl. a. i Randers og København, derefter kom 

hun i 1939 atter hjem til Sundby, hun blev uddannet som damefrisørin- 
de og oprettede selvstændig forretning, som hun stadig driver. Karen 

Marie Nør Lundorff har været på Ollerup gymnastikhøjskole 2 gange 

først i 1931 fog siden i 1935, har senere været gymnastiklærerinde i 

Sundby skole og Sundby gymnastikforening, Karen Marie Nør Lundorff 

har desuden instrueret i folkedans.

Adr« Sundby Mors.

II. C. 2. Johanne Marie Nør Lundorff 
datter af landmand og murer Niels Andreas Christensen Lundorff og 

hustru Johanne Marie Poulsen Nør. Johanne Marie Nør Lundorff døde 

8 dage gi.

II. C. 3. Kristian Nør Lundorff 
søn af landmand og murer Niels Andreas Christensen Lundorff og hu
stru Johanne Marie Poulsen Nør.

Kristian Nør Lundorff døde som lille.

II. D. Andreas Christensen Lundorff
er født d. 29. august 1882 i Sundby, Sundby sogn, som søn af fisker
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ILE.

Christen Nielsen Lundorff og hustru Johanne Kirstine Andersen.

Andreas Christensen Lundorff døde d. 18. maj 1937.

Anders Christensen Lundorff
er født d. 2. marts 1885 i Sundby, Sundby sogn* som søn af fisker Chri

sten Nielsen Lundorff og hustru Johanne 

Kirstine Andersen.

Anders Christensen Lundorff var 

fisker.
Han døde d. 19. marts 1935 i Sund 

by» °g blev begravet d. 25. marts.
Anders Christensen Lundorff blev 

gift d. 18. november 1921 i Sundby kirke 

med 

Marie Pedersen

der er født d. 5. juni 1896 i Sundby, Sund

by sogn.

Marie Pedersen er syerske.

Adr. Sundby. Mors.

I ægteskabet er sønnen: 

1. Kristen Lundorff.

II. E. 1. Kristen Lundorff 
er født d. 5. juli 1930 i Sundby, Sundby sogn, som søn af fisker Anders 

Christensen Lundorff og hustru Marie Pedersen.

Kristen Lundorff har gået i skole i Sundby, tjente indtil 1951 ved 

landbruget bl. a. i Thy og på Mors. Aftjente sin værnepligt på Karup 
flyveplads. Købte i 1952 sin nuhavende ejendom i Visby. Kristen Lun

dorff var vinterhalvåret 1949-50 på Tommerup, højskole.

Kristen Lundorff blev gift d. 10. maj 1952 i Hurup med

Signe Christensen

der er født d. 13. august 1921 i Ashøje, Vestervig sogn, som datter 

af fhv. gårdejer Jens Christensen og hustru Karen Margrethe Hansen.
Signe Christensen har gået i skole i Sejersminde, tjente deref
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257 Signe Christensen har rengøringen i Visby skole.

Adr. Visby pr, Bedsted.

I ægteskabet er sønnen:

II.E. 1. a. Lars Aage Lundorff, født d. 29. september 1956 i København.
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258 er født d. 14. september 1852 i Sundby, Sundby sogn, som søn af gård

ejer Jens Andreasen Lundorff og hustru. Maren Pedersdatter Dam, og 

han blev hjemmedøbt d. 14. september 1852 og fremstillet i kirken d. 

24. oktober, båret til dåben af Anders Christensens kone Mette. Marie 

Lundorff og faddere var: husmand Niels Lundorff, gaardmand Jens 

Tofting, gaardmand Anders Dam, Peder Nielsen og ungkarl Jens 

Jørgensen Nør alle af Sundby.

Jens Jensen Lundorff var avlsbruger i Grønnemarken, Nykøbing 

Mors.
Han døde d. 13.maj 1907 og blev begravet d. 17. maj på Nykøbing 

kirkegaard.
Jens Jensen Lundorff blev gift d. 4. september 1888 i Solbjerg med 

Karen.Marie Christensen
Forlovere ved brylluppet var: gaardmand Poul Kristian Jensen af 
Sundby og urmager Jens Chr. Christensen af Solbjerg.

Karen Marie Christensen er. født d. 6. juli 1864 i Bjergby,. Bjergby 

sogn, som datter af urmager Jens Christian Christensen og hustru
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Sidsel Marie Hansen, hun blev døbt d. 10. juli 1864 i kirken, baaret 

til daaben af Karen Marie Jensdatter af Flade, faddere var murer 

Peder Andersen og husmand Peder Smed begge af Bjergby.

Karen Marie Christensen døde d. 13. april 1918 i Nykøbing M. , 

og blev begravet d. 18. april på Nykøbing Mo kirkegaard.

I ægteskabet var børnene: 

A Jens Andreasen Lundorff. 

B. Christian Jensen Lundorff. 

C. Maren Jensen Lundorff. 

D. Marie Cecilie Jensen Lundorff.

II. A. Jens Andreasen Lundorff
er født d. 29. august 1888 i Nykøbing Mors, som søn af avlsbruger 
Jens Jensen Lundorff og hustru Karen Marie Christensen.

Jens Andreasen Lundorff var lærer bl. a. 1 Vejrum og Mollerup.

I bogen om "Frøslev og Mollerup Sogns Historie" staar der følgen

de om Jens Andreasen Lundorff:

"Jens Andreasen Lundorff var lærer i Mollerup fra 1922 til 1952. 

Han er født d. 29. august 1888, søn af landmand Jens Jensen Lundorff 
og hustru, Grønnemarken, Nykøbing Mors. Efter endt skoletid arbejde

de han ved landbruget og måtte efter faderens tidlige død overtage sty
relsen af hjemmet for sin mor. Efter sit giftermaal 15. maj 1910 købte 

han en gaard i Torp ved Karby. Denne afhændede han et års tid senere 

og flyttede tilbage til Nykøbing og paabegyndte der straks sin seminarie- 

forberedelse hos daværende kordegn Pedersen. 1912 blev han optaget 

på det da eksisterende Hjørring seminarium, hvorfra han tog lærer

eksamen 1915. Herefter havde han flere vikarpladser, bl. a. i Vester 
Assels og Grove. 1. april 1917 blev han andenlærer i Nautrup, Salling, 

og 1. februar 1921 enelærer ved Vejrum-Viskum nordre skole. Den 
1. december 1922 blev han førstelærer og kirkesanger i Mollerup. 

Her virkede han med flid og samvittighedsfuldhed til sin død 19. ok
tober 1952. "

Han døde d. 19. oktober 1952 i Mollerup og blev begravet d. 24. 
oktober på Nykøbing M. kirkegaard.
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Jens Andreasen Lundorff blev gift d. 15. maj 1910 i Nykøbing Mors 

med

Sidsel Kathrine Haaning

der er født d. 30. januar 1889 i Jordsby, Jordsby sogn, som datter af 

Kristian Kristensen Haaning og hustru Anne Johanne Mette Kathrine 

Andersen Nørgaard.
Sidsel Kathrine Haaning har gået i skole i Hesselbjerg, var derefter 

husassistent til sit giftermaal. Sidsel K. Haaning var, da hendes mand 

var lærer i Mollerup, pedel på skolen da denne var for lille til at holde 

en fast pedel. Hun har også virket som håndgerningslærerinde i Vejrum, 

da hendes mand var ansat der.
Adr. Møllevænget 6, Nykøbing Mors.
I ægteskabet er børnene:

1. Jenny Elisabeth Lundorff.

2. Emil Andreasen Lundorff.

II. A. 1. Jenny Elisabeth Lundorff
er født d. 19. juni 1911 i Nykøbing M. , som datter af lærer Jens An

dreasen Lundorff og hustru Sidsel Kathrine Haaning.

Jenny Elisabeth Lundorff har gået i skole i Nautrup, Vejrum og
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261 meren 1930 på Haslev højskole. Jenny Elisabeth Lundorff har bestået

organisteksamen på seminariet i Haslev. Var i 1932 på Haslev hushold

ningsskole, virkede som organist i Mollerup kirke i 10 år indtil sit 

giftermaal. Jenny Elisabeth Lundorff var i en periode formand for 
K. F. U. K. i Frøslev - Mollerup.

Jenny Elisabeth Lundorff blev gift d. 24. oktober 1937 i Mollerup med 
Martin Sigfred Møller 

der er født d. 23. juni 1912 i Hvidbjerg, som søn af gårdejer Thomas 

Nielsen Møller og hustru Inger Larsen.

Martin Sigfred Møller har gået i skole i Istrup, tjente derefter ved 

landbruget til sit 18. år, hvorefter han kom i koloniallære i Bedsted 

i 4 år, virkede derefter som kommis i Kolby og Øster Jølby. Købte 

i 1937 selvstændig forretning i Nykøbing M. , drev denne i 5 år da han 

blev ansat i sparekassen på Kirketorvet i Nykøbing, her var han i ca. 

10 år. Fra 1952 til 1960 havde han forskellige stillinger i Nykøbing M. 
Siden 1960 har han været ansat på Morsø Folkeblad.

Martin Sigfred Møller har i en kort periode været i bestyrelsen for 

K. F. U.M.

Adr. Klingenbergsgade 5, Nykøbing Mors.

I ægteskabet er børnene:

I. A. 1. a. Mogens Lundorff Møller, født d. 18. maj 1942 i Nørre Nissum.

I. A. 1. b. Torben Lundorff Møller, født d. 12. juni 1946 i Fredsø, L^dderup
sogn.

II. A. 2. Emil Andreasen Lundorff
er født d. 19. september 1917 i Nautrup, Naytrup sogn, som søn af 
lærer Jens Andreasen Lundorff og hustru Sidsel Kathrine Haaning.

Emil Andreasen Lundorff har gået i Mollerup folkeskole, kom deref

ter i Nykøbing Mors realskole og derefter på Haslev gymnasium hvor
fra han blev student i 1939. Han kom derefter på Københavns universi

tet på et medicinsk studium og sluttede med 1. del, har siden virket 
som la^gemiddelkonsulent for forskellige medicinfabrikker. Emil An

dreasen Lundorff er meget interesseret i bygning af båndoptagere og 
arbejder en del med det i sin fritid. Han interesserer sig også meget 

for fotografering med smalfilmskamera.



Emil Andreasen Lundorff blev gift d. 16. oktober 1949 i Grønholt med 

262 Agnes Elisabeth Schlüntz

der er født d. 16. februar 1922 i Randers, som datter af fabrikant Al

bert Magnus Christian Peter Schlüntz og hustru Frida Marie Cecilie 

Christensen, Valby.

Agnes Elisabeth Schlüntz har gået i folkeskole i Oakland, Californien 

i 2 år hvorefter hun kom til Danmark og fortsatte sin skolegang i Aar

hus, Nr. Sundby og Esbjerg, hun tog mellemskoleeksamen i Esbjerg, 

hvorefter hun virkede som defektrice i 3 år henholdsvis på Varde og 

Esbjerg apotek.

Agnes Elisabeth Schlüntz har taget realeksamen og siden studenter

eksamen på aftenskolekursus og havde om dagen arbejde som kontor

assistent, studentereksamen fik hun i 1945 og kom derefter tilbage 

til Krone apoteket i Esbjerg som décipel og var her i 3 år. Hvorefter 

hun blev exam.pharm, på Farmaceutisk læreranstalt i København, 

stilede derefter mod at blive cand, pharm. , men afbrød efter 1 år på 

grund af giftermaal.

Adr. Holmevej 150, Højbjerg.

I ægteskabet er børnene:

II. A. 2. a. Kirsten Elsebeth Lundorff, født d. 11. november 1951 i København. 
II. A. 2. b. Anne Mette Lundorff, født d. 4. december 1953 i København.

II. A. 2. c. Ulla Vibeke Lundorff, født d. 13. marts 1958 i Aarhus.

II. B. Christian Jensen Lundorff
er født d. 22. juni 1892 i Nykøbing Mors, 

som søn af avlsbruger Jens Jensen Lun

dorff og hustru Karen Marie Christensen.
Christian Jensen Lundorff har gået i 

skole i Nykøbing M. , udgik af skolen ad 

A linien, som svarer til mellemskoleek

samen, kørte derefter i år med mælk, 

hvorefter han i juni 1907 kom i lære i 
Bach og Olsens skibsproviantering, fort

satte uddannelsen hos købmand Martin 

Bach i Nykøbing, men på grund af køb-
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263 1 års forløb, paabegyndte d.l.november 1908 den afbrudte læretid hos

købmand N. P. Kristensen, Algade, bykøbing Me , hvor han blev udlætt 

i 1912. Den 1. november 1912 fik han plads som kommis hos Asmus 

Mortensen, Ringe, Fyn, her var han til d. 1. april 1914 da han blev 

indkaldt til infanteriet i Fredericia hvor han laa i 18 måneder, senere 

var han indkaldt 3 gange maaned med 1 års mellemrum. I 1918 

købte Christian Jensen Lundorff kolonialforretningen "Fredensborg" 

i Nykøbing M. , men afhændede denne efter 1 års forløb, hvorefter 

han startede agenturforretning og drev denne til 1926. Derefter blev 

han d.l. oktober 1926 ansat i firmaet Chr. Kjærgaard, Nr. Sundby, 
og er senere blevet repræsentant, hvilken stilling han stadig besid

der. Indtil 1930 klarede Christian Jensen Lundorff selv hele distrik

tet, men i dag er der 4 mand.

Adr. Vesterbrogade 20, Nørresundby.

II. C. Maren Jensen Lundo rff
er født d. 1. februar 1894 i Nykøbing Mors, som datter af avlsbruger 

Jens Jensen Lundorff og hustru Karen Marie Christesen.

Marie Jensen Lundorff har gået i skole i Nykøbing M. , var der

efter husassistent, og blev senere uddannet som syerske. I 1912 blev 

hun husbestyrerinde hos sin s en er em and Peder Sandahl, var i 1914 på 

Vallekilde højskole, og kom derefter tilbage til Peter Sandahl som 

husbestyrerinde og var der indtil hun i maj 1917 måtte tage hjem og 

hjælpe moderen på grund af dennes sygdom, kom tilbage ved sit gifter- 

maal i 1918 og har drevet gaarden sammen med sin mand indtil den
nes død i 1930.

Efter mandens død solgte Maren Jensen Lundorff gaarden og lod 

derefter bygge et hus på et stykke af gaardens jord. Maren Jensen 
Lundorff har siden mandens død haft beskæftigelse som hjemmesyer
ske, hun har tidligere undervist i syning, og gør det stadig, dog i 

mindre omfang.
Maren Jensen Lundorff har været medlem af K. F. U.K.
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Maren Jensen Lundorff blev gift do 90 april 1918 i Nykøbing 
Mors med

Peder Sandahl

der er født d. 24. september 1880 i Dragstrup, Dragstrup sogn, som 

søn af husmand Peder Jensen Sandahl og hustru Gertrud Marie Chri

stensen, Drags trup.

Peder Sandahl var gaardejer0

Han døde d* 22«, februar 1930 i Dragstrup og blev begravet

do 27O februar på Ansgar kirkegaard, Øster Jølby, 

Maren Jensen Lundorff er bosat i Dragstrup pr. Erslev.

I ægteskabet er børnene:

1. Eva Lundorff Sandahl«,

2. Edel Lundorff Sandahl,

3. Frede Lundorff Sandahl,

Peder Sandahl havde været gift en gang før, og havde i dette 
ægteskab 2 døtre som Maren Jensen Lundorff har opdraget, da bør

nenes moder døde da de var små.
1, Gudrun Sandahl, født d, 31o august 1906 i Dragstrup, gift d, 10* ok
tober 1936 i Ansgar kirken Øster Jølby med gårdejer Laurits Jørgen 

Laursen Østerlund, der er født d, 28, juli 1910 i Sdr, Kollmorten, som 
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265 Gudrun Sandahl og Laurits Jørgen Laursen Østerlund bor i Kollemor-

ten, de har to børng Emmy Sandahl Østerlund, født d. 10«, september 

1939 i Sdr0 Kollemorten, gift med gaardejer Henning Jørgensen. Og 

Rigmor Sandahl Østerlund, født d. 5. november 1943 i Sdr. Kollemor- 
ten.

2. Asta Sandahl, født d. 16. januar 1908 i Dragstrup, gift med gaard
ejer Vesti Peschardte, Vonge pr. Vonge.

II. C. 1. Eva Lundorff Sandahl

er født d. 12. marts 1919 i Dragstrup, Dragstrup sogn, som datter af 

gaardejer Peder Sandahl og hustru Maren Jensen Lundorff.

Eva Lundorff Sandahl blev efter endt skolegang, husassistent, af

brudt af et ophold på Frederiksborg højskole. Fra 1950 til 1954 var 

hun formand for Gludsted-Hampen husmandsforenings husholdnings

udvalg.

Eva Lundorff Sandahl blev gift d. 1. september 1940 i Øster Jølby 

med

Johan Karl Vagn Jensen

der er født d. 5. februar 1915 i Voerladegaard, Sdr. Vissing sogn, 
som søn af pensionist Morten Jensen og hustru Dagmar Nyhus, Ham

pen.

Johan Karl Vagn Jensen er gaardejer.

Adr. Rønslunde pr. Ejstrupholm.

I ægteskabet er børnenes

II. C. 1. a. Erik Sandahl Jensen, født d. 30. juni 1941 i Giudsted, Ejstrup sogn.

II. C. 1. b. Birgit Sandahl Jensen, født d. 3. juni 1944 i Giudsted, Ejstrup sogn.
II. C. 1. c. Ingrid-Marie Sandahl Jensen, født d. 18. september 1947 i Giudsted,

Ejstrup sogn.

II. C. 1. d. Per Sandahl Jensen, født d. 30. januar 1951 i Giudsted, Ejstrup 
sogn.

II. C. 2. Edel Lundorff Sandahl
er født d. 25. maj 1921 i Dragstrup, Dragstrup sogn, som datter af 
gårdejer Peder Sandahl og hustru Maren Jensen Lundorff.

Edel Lundorff Sandahl blev gift d. 28. november 1953 i Dragstrup
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der er født d. 11. juli 1919 i København, som søn af tømrer Sigvard 
Kristian Mikkelsen og hustru Kirsten Andersen.

Hans Morten Mikkelsen er landmand.

Adr. Ballen pr. Kolby, Samsø.

I ægteskabet er børnene:

II. C. 2. a. Gunhild Sandahl Mikkelsen, født d. 15. december 1954 i Besser, 

Besser sogn.

II. C. 2. b. Helen Sandahl Mikkelsen, født d. 19. december 1957 i Besser, Besser
sogn.

II. C. 3. Frede Lundorff Sandahl
er født d. 1. oktober 1923 i Dragstrup, Dragstrup sogn, som søn af 

gaardejer Peder Sandahl og hustru Maren Jensen Lundorff.

F rede Lundorff Sandahl er tømrersvend.

Han blev gift d. 23. september 1950 i Fjerritslev med

Dorrit Alice Thomsen

der er født d. 31. januar 1926 i Fjerritslev, som datter af landpost 

Niels Pedersen Thomsen og hustru Elna Lukassen.

Adr. Vestergade 60, Fjerritslev.

I ægteskabet er børnene:
II. C. 3. a. Lene Lundorff Sandahl, født d. 29. marts 1953 i Fjerritslev.
II. C. 3. b. Jytte Lundorff Sandahl, født d. 13. februar 1955 i Fjerritslev.

II. D. Marie Cecilie Jensen Lundorff 

er født d. 30. juli 1897 i Nykø

bing Mors, som datter af 
avlsbruger Jens Jensen 

Lundorff og hustru Karen 

Marie Christensen.

Marie Cecilie Jensen Lun

dorff døde d. 14. marts 
1956 i Aasted, Aasted sogn. 

Hun blev gift d. 13. april
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1922 i Dragstrup med 
Richard Carl Pedersen

der er født 29^ oktober 1891 i København.

Richard Carl Pedersen har gået i skole i Smidstrup, tjente der

efter forskellige steder på egnen. I 1911 blev han indkaldt til militær

ret og gjorde tjeneste i 1 år som artillerist i København. Efter endt 

militærtjBneste blev han skytte på ”Tranekær” på Langeland, hvor 

han var 1 4 år, søgte herefter plads som skytte på "Mejlgaard" ved 

Grenaa, men da forholdene ikke var efter det ventede, rejste Richard 

Carl Pedersen til Grønland, hvor han blev minearbejder i kryolitmi- 

nerne, arbejdede her i 2 år, hvorefter han rejste hjem og arbejdede 

derefter som landbrugsmedhjælper nogle år på Sjælland og i Jylland. 

1921 til 22 var han på Galtrup højskole. Efter sit giftermaal købte 

han en ejendom i Aasted, han havde indtil 1956 haft 3 forskellige ejen

domme i Aasted kommune. I 1956 købte han sit nuhavende hus i Durup.

Adr. Anlægsvej, Durup.

I ægteskabet er børnene: 

l.Elit Lundorff Pedersen.

2. Vagn Aage Lundorff Pedersen.

II. D.l. Elit Lundorff Pedersen

er født d. 16. juli 1923 i Aasted sogn, som datter af Richard Carl 

Pedersen og hustru Marie Cecilie Jensen Lundorff.

Elit Lundorff Pedersen døde d. 14. november 1950 .

II. D. 2. Vagn Aage Lundorff

er født d. 13. april 1926 i Nissum, Aasted sogn, som søn af Richard 

Carl Pedersen og hustru Marie Cecilie Jensen Lundorff.

Vagn Aage Lundorff har gået i skole i Aasted, hvorefter han blev 
landbrugsmedhjælper dette var han i 5 år, indtil han den 1. maj 1946 
kom i lære som mekaniker hos Jens Peder Jørgensen i Vodstrup, ef
ter 1^2 års forløb blev læretiden afbrudt af indkaldelse til militæret, 
værnepligten aftjente han som artillerist i Aarhus, efter hjemsendelsen 

fortsatte han sin læretid hos Saustrup i Skive, da denne solgte sin 
forretning og flyttede til Skjern, flyttede Vagn Aage Lundorff med, 
og var her resten af sin læretid, hvorefter han arbejdede som svend 
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268 Bredgade 27, Skjern, i 1956 købte han ejendommen Bredgade 32,

hvor der var større lokaler og indrettede her forretning og værksted 

for forskellige automobilmærker.

Vagn Aage Lundorff fik 1957 tilladelse til at føre familienavnet 

Lundorff.

Vagn Aage Lundorff blev gift d. 9. januar 1957 i Durup med 

Edith Anna Østergaard 

der er født d. 6. juli 1932 i Durup, som datter af boelsmand Jacob 

Østergaard og hustru Dorthea Andersen.
Edith Anna Østergaard har gået i skole i Durup, tjente derefter som 

husassistent forskellige steder bl. a. på Sjælland. Hun var sommeren 
1952 på Vallekilde højskole.

Adr. Bredgade 32, Skjern.

I ægteskabet er sønnen?

II.D.2. ao John Østergaard Lundorff, født d. 5. december 1959 i Skjern.
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Jens Nielsen Lundorff

er født d. 2. november 1847 i Sundby, Sundby sogn, som søn af hus

mand Niels Christian Andreasen Lundorff og hustru Charlotte Kirstine 

Christensdatter, og han blev hjemmedøbt d. 7. november og fremstillet 

i kirken d. 26. december, baaret til daaben af Jens Søndergaards dat

ter Marie, faddere var:gaardmand Jens Lundorff, gaardmand Jens 

Søndergaard, boelsmand Joseph Christensen, indsidder Mads Pedersen 

og boelsmand John Jensen, alle af Sundby.

Jens Nielsen Lundorff var husmand i Soelbjerg, Solbjerg sogn.

Han blev gift d. 14. februar 1873 i Galtrup med

Grethe Nielsdatter

forlovere ved brylluppet var :gaardmand Anders Nielsen i Solbjerg 

og indsidder Kristen Nielsen Lundorff i Solbjerg.

Grethe Nielsdatter er født d. 3. april 1846 i Galtrup, Galtrup sogn, 

som datter af gaardmand Niels Christensen og hustru Sidsel Alders- 

datter, og hun blev hjemmedøbt d. 4. april og fremstillet i kirken d. 

7. juni baaret af husmandsdatter Sidsel Christensdatter af Alsted, 
faddere var: forpagter Jens Nielsen af præstegaarden, gaardmand 
Christen Balle, Poul Pedersen, tømrermand Christen Søndergaard, 

alle af Galtrup og gaardmandssøn Christen Kudsk af Tøring.

I ægteskabet var sønnen:

A. Niels Lundorff.

III. A. Niels Lundorff
er født d. 23. juni 1874 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som søn af husmand 

Jens Nielsen Lundorff og hustru Grethe Nielsdatter.

Niels Lundorff var murer i Solbjerg, Solbjerg sogn.
Han døde d. 3. februar 1940 i Solbjerg.

Niels Lundorff blev gift d. 18. maj 1897 i Solbjerg med

Maren Dinesen
der er født d. 18. oktober 1879 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som datter

af møller Poul Dinesen og hustru Sidsel Marie.
Marie Dinesen døde d. 21. oktober 1930 i Solbjerg.
I ægteskabet er børnene:

1. Jens Nielsen Lundorff.

2. Sidsel Marie Nielsen Lundorff.
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270 4. Ebbe Nielsen Lundorff.

5. Poul Nielsen Lundorff.

III. A. 1. Jens Nielsen Lundorff

er født d. 20. august 1897 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som søn af murer 

Niels Lundorff og hustru Maren Dinesen.

Jens Nielsen Lundorff var forretningsfører ved Helsingør brugsfore

ning, han døde d. 2. april 1952 i Helsingør.

Han blev gift d. 12. september 1926 i Helsingør med

Agnes Olivia Frederikke Larsen

der er født d. 24. november 1905 i Helsingør, som datter af Lars 

Kristian Frederik Larsen og hustru Olivia Heselberg.

Agnes Olivia Frederikke Larsen bor Pedersvej 110, Køge.

I ægteskabet er børnene?
a. Henning Lundorff.

b. Margit Lundorff.

III.A.l.a. Henning Lundorff
er født d. 13. august 1929 i Helsingør, som søn af forretningsfører 

Jens Nielsen Lundorff og hustru Agnes Olivia Frederikke Larsen.

Henning Lundorff har gået i Marienlyst Alle skole, senere på Hel

singør højere almenskole, senere har han været på teknisk skole i 

Helsingør og fagskolen for boghåndværk i København m. v. Henning 

Lundorff er udlært typograf.

Henning Lundorff er gift med

Aase Dorthea Nielsen
der er født d. 26. august 1932 i Brande, som datter af remisearbejder 

Adolf Marius Nielsen og hustru Ella Margrethe Elisabeth Spetzler.

Aase Nielsen er børnehavelærerinde.

Adr. Stutterivænget 15, Hillerød.
I ægteskabet er sønnen?

III. A. 1. a. 1. Niels Lundorff, født d. 21. maj 1960 i Hillerød.
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271 er født d0 5. marts 1934 i Helsingør, som datter af forretningsfører

Jens Nielsen Lundorff og hustru Agnes Olivia Frederikke Larsen.
Margit Lundorff blev gift d. 24. juli 1955 i Helsingør med 

Ejner Flemming Jensen 

der er født d. 50 maj 1930 i Stenmagle, som søn af værkfører Søren 

Laurits Jensen og hustru Maire Helene Nielsen«
Ejner Flemming Jensen er ostehandler, 

Adr. "Osteklokken", Nørregade 67, Køge. 

I ægteskabet er datteren:

1. Helle Trine Jensen, født d. 21. marts 1957 i Køge.

III. A. 2. Sidsel Marie Nielsen Lundorff
er født d. 1. oktober 1898 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som datter af 

murer Niels Lundorff og hustru Maren Dinesen.
Sidsel Marie Nielsen Lundorff har gået i skole i Solbjerg, tjente 

derefter som husassistent forskellige steder indtil 1919, derefter 

havde hun et ophold på Rye højskole. Var herefter medhjælper på 

Himmelbjerggaarden i D/z år, hvorefter hun blev ansat som ekspedi- 

' trice i Gadbjerg brugsforening, her var hun i ca. 2 år indtil sit gif-

termaal.
Sidsel Marie Nielsen Lundorff blev gift d. 6. april 1923 i Solbjerg 

med

Jens Peter Holbæk Jensen

der er født d. 20. oktober 1899 i Gadbjerg, som søn af gaardejer Sø

ren Jensen og hustru Karoline Jensen.
Jens Peter Holbæk Jensen har gået i skole i Tofthøj, tjente deref

ter ved landbruget forskellige steder på egnen. I 1920 aftjente han 

sin værnepligt som infanterist i Slagelse, efter endt militærtjeneste 
var han vinteren 1921-22 på Vinding højskole, hvorefter han havde 

forskelligt arbejde indtil han i 1926 købte et stykke jord i Solbjerg 
og begyndte gartneri, dette drives endnu, samtidig med at han pas

ser postekspeditionen. Jens Peter Holbæk Jensen har i en del aar 
været formand for Morsø afholdskreds og formand i brugsforeningen.

I 1953 skrev Jens Peter Holbæk Jensen en bog "Manden fra Kær^t",
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denne har gået som føljeton i Skive Folkeblad, og er siden blevet ud
givet af et forlag i Skive.

Adr«» Solbjerg postekspedition.

I ægteskabet er børnene: 

a. Ruth Holbadc Jensen, 

b. Henny Holbæk Jensen, 

c. Georg Holbadk Jensen, 

d. Knud Holbæk Jensen, 

e. Karin Holbæk Jensen, 

f. Ragna Holbæk Jensen, 

g. Per Holbæk Jensen.

III. A 2. a. Ruth Holbæk Jensen

er født d. 4. september 1923 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som datter af 

gartner Jens Peter Holbæk Jensen og hustru Sidsel Marie Nielsen Lun- 
do rff.

Ruth Holbæk Jensen var efter endt skolegang hjemme hos forældrene 

i 2 år, hvorefter hun var ude at tjene som husassistent i 2 år, 1 år i 

Solbjerg præstegaard og 1 år på en gaard i Fjallerslev, blev derefter 

uddannet som delingsfører på Snoghøj gymnastikhøjskole, efter uddan

nelsen underviste Ruth Holbæk Jensen skolebørn i gymnastik samtidig 

med at hun var elev på en systue. I Januar 1945 rejste hun til Køben

havn, hvor hun fik plads som husassistent hos en læge, hvor hun var 

i år indtil sit giftermaal. Ruth Holbæk Jensen har taget undervisning 

i sang på konservatoriet i Esbjerg, efter endt undervisning fik hun an

sættelse i kirkekoret ved Vor Frelsers kirke i Esbjerg.

Ruth Holbæk Jensen blev gift d. 24. juni 1945 i Solbjerg med 

Erik Riberholt

der er født d. 2. august 1919 i Jerne, Jerne sogn, som søn af lokomotiv

fører Tage Thorkild Riberholt og hustru Johanne Marie Fogh Jensen.
Erik Riberholt er organist ved Vor Frelser kirke, Esbjerg.

Adr. Højtoftevej 12, Esbjerg.
I ægteskabet er børnene:

III. A 2. a. 1. Erik Hilmer Riberholt, født d. 3. september 1946 i København.
III. A. 2. a. 2. Mariette Anette Riberholt, født d. 11. november 1949 på Frederiks

berg.
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IIIo A. 2o b« Henny Holbæk Jensen

er født do 6« december 1925 i Sfelbjerg, Solbjerg sogn, som datter af 

gartner Jens Peter Holbæk Jensen og hustru Sidsel Marie Nielsen 
Lundorff.

Henny Holbæk Jensen blev gift d. 6, december 1952 på Frederiks
berg med

Iwan Thorhauge

der er født do 18. december 1929 i Viborg, som søn af autoforhandler 

Alfred Thorhauge og hustru Astrid Hansen«

Iwan Thorhauge er repræsentant.

Air. Borgmester Grønningsvej 1, Løgstør«
I ægteskabet er børnene:

III. A. 2« b« L Birgit Thorhauge, født d« 14« maj 1953 på Frederiksberg«

III« A. 2« b« 2. Wini Thorhauge, født d. 13. august 1954 i Virum«

III. A. 2. c. Georg Holbæk Jensen
er født d. 20, januar 1928 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som søn af 

gartner Jens Peter Holbæk Jensen og hustru Sidsel Marie Nielsen 

Lundorff.

Adr« Solbjerg postekspedition«

III« A« 2. d« Knud Holbæk Jensen
er født d« 15o august 1930 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som søn af gart

ner Jens Peter Holbæk Jensen og hustru Sidsel Marie Nielsen Lun
dorff.

Knud Holbæk Jensen er landpostbud.
Han er gift med

Karen Lang
Adr. Solbjerg Mors.

III. A. 2o e. Karin Holbæk Jensen
er født do 3. september 1934 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som datter 
af gartner Jens Peter Holbæk Jensen og hustru Sidsel Marie Nielsen 

Lundorff«
Karin Holbæk Jensen er gift med
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Ole Benny Sucksdorff Olsen

der er født d. 10. marts 1939 på Frederiksberg, Frederiksberg slots 

sogn, som søn af typograf Knud Olsen og hustru Dagny Sucksdorff.

Ole Benny Sucksdorff Olsen er former.

Adr. Aarhusvej 7, Helsingør.

I ægteskabet er sønnen:

.III. A. 2.e.L Mie hael Sucksdorff Olsen, født d. 13. oktober 1960 i Helsingør.

III. A. 2-f-Ragna Holbæk Jensen

er født d. 11. april 1937 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som datter af 

gartner Jens Peter Holbæk Jensen og hustru Sidsel Marie Nielsen 

Lundorff.

Ragna Holbæk Jensen er telefonistinde.

Adr. Postekspeditionen, Solbjerg.

III. A ? g,Per Holbæk Jensen
er født d. 6. november 1938 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som søn af 

gartner Jens Peter Holbæk Jensen og hustru Sidsel Marie Nielsen 

Lundorff.

Per Hjlbæk Jensen er gartner.

Adr. Holmevej , Kokked al.

III. A. 3. Margrethe Nielsen Lundorff.
er født d. 2. marts 1902 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som datter af 

murer Niels Lundorff og hustru MarenDinesen.

Margrethe Nielsen Lundorff har gået i skole i Solbjerg, var deref
ter hjemme for at hjælpe forældrene på grund af moderens sygdom, 
har siden haft enkelte pladser indtil sit giftermål.

Margrethe Nielsen Lundorff blev gift d. 8. december 1925 i Solbjerg 

med
Peder Sørensen Drejer
der er født d. 6. oktober 1896 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som s øn af 

forpagter Søren Nørgaard Drejer og hustru Dorthea Balle.
Peder Sørensen Drejer har gået i skole i Solbjerg, var derefter 
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275 som feltartillerist i Aarhus, efter endt militærtjeneste havde han be

skæftigelse som landbrugsmedhjælper. Han var vinteren 1920 på Gal

trup højskole, havde derefter forskellige pladser indtil han i 1925 

byggede ejendommen i Solbjerg, som han stadig driver. Ved udstyk
ningen fra præstegaarden i 1925 var ejendommen på 9 tdr. land, men 

er siden blevet udvidet til 13 tdr.

Peder Sørensen Drejer har i ca. 3 aar været bestyrelsesmed

lem i brugsforeningen.

Adr. Solbjerg Mors.

I ægteskabet er børnene:

a. Frede Lundorff Drejer.

b. Leo Lundorff Drejer.

III. A. 3. a. Frede Lundorff Drejer
er født d. 22. august 1930 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som søn af boels

mand Peder Sørensen Drejer og hustru Margrethe Nielsen Lundorff.

Frede Lundorff Drejer er gaard ejer. 

Han er gift med 

Eva 

Adr. Sundby, Thy.

III.A. 3. b. Leo Lundorff Dreier
er født d. 17. august 1936 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som søn af boels

mand Peder Sørensen Drejer og hustru Margrethe Nielsen Lundorff.

Leo Lundorff Drejer er landbrugsmedhjælper. 

Adr. Solbjerg Mors.

III. A 4. Ebbe Nielsen Lundorff
er født d. 14. januar i Solbjerg, Solbjerg sogn, som søn af murer Niels 

Lundorff og hustru Maren Dinesen.
Ebbe Nielsen Lundorff har gået i skole i Solbjerg, kom efter 

endt skolegang i koloniallære, efter læretiden har han haft plads som 

kommis forskellige steder bl. a. på Mors i Jylland og på Fyn.
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276 med

Karen Theodora Christensen 

der er født d. 20. november 1920 i Ousted, som datter af vejmand 

Christian Christensen og hustru Else Sørensen.

Karen Theodora Christensen har gået i skole i Skrillinge, tjente 

derefter som husassistent forskellige steder indtil sit giftermaal.

Adr. Baaring pr. Asperup.

I ægteskabet er børnene: 

III. A. 4. a. Lene Lundorff, født d. 24. december 1950 i Billesbølle. 

III. A. 4. b. Dorthe Lundorff, født d. 6. august 1955 i V. Hæsinge.

III. A. 5. Poul Nielsen Lundorff 

er født d. 18. januar 1917 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som søn af murer 

Niels Lundorff og hustru Maren Dinesen.

Poul Nielsen Lundorff har gået i skole i Solbjerg, efter endt sko

legang kom han på Galtrup efterskole i ty år, hvorefter han kom i kolo
niallære i Gullerup brugsforening, efter endt læretid var han kommis 

2 forskellige steder på Mors indtil han i efteråret 1938 kom på justits

råd Molboes handelsskole hvor han på ty år tog handelsmedhjælpereksa

men, derefter havde han til 1954 plads som kommis forskellige steder 

bl. a. iSundby M. brugsforening. I 1954 fik Poul Nielsen Lundorff ansæt

telse som bogholder på Morsø Jernstøberi, hvor han efter fire års for
løb blev hovedbogholder. Poul Nielsen Lundorff har i en del år været 

formand for Nykøbing Skyttekreds, samt bestyrelsesmedlem i Mors 
skytteforening.

Poul Nielsen Lundorff blev gift d. 21. maj 1944 i Sundby med 

Gerda Marie Kristensen - IV. A. 6. 

der er født d. 11. november 1915 i Sundby, Sundby sogn, som datter af 
tømrer Peder Kristens en og hustru Anne Pedersen Dam.

Gerda Marie Kristensen har gået i skole i Sundby, tjente herefter 
som husassistent forskellige steder bl. a. i Thisted, Skive, København 

og på Mors indtil sit giftermaal.

Adr. Fasanvej 30, Nykøbing M.
I ægteskabet er børnene:



III. A. 5. a. Margrethe Lundorff, født d. 30. september 1945 i Sundby, Sundby sogn.

277 HI. A. 5. b. Ib Lundorff, fød t d. 24. juni 1947 i Nykøbing M.

III. A. 5. c . Erik Lundorff, født d. 8. juli 1951 i Nykøbing M.
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IV. Ane Kirstine Nielsen. Lundorff

er født d. 25. december 1850 i Sundby, Sundby sogn, som datter af 

husmand Niels Christian Andreasen Lun
dorff og hustru Charlotte Kirstine Chri

stensdatter, og hun blev hjemmedøbt d. 
26. december og fremstillet i kirken d.

26. januar 1851, baaret af Joseph Christ

ensens datter Ane, faddere var:gaardmæn , 

dene Jens Lundorff og Anders Christen

sen, smed Jens Johannesen, husmandene 

John Jensen, Mathias Sloberg og Joseph 

Christensen, alle af Sundby sogn.

Ane Kirstine Nielsen Lundorff blev 

gift d. 25. februar 1881 med 

Kristen Madsen 

forlovere ved bryllyppet var; gaardmand 

Peder Vig Jensen og gaardmand Kristen 

Lundorff begge af Sundby.

Kristen Madsen er født d. 18. juni 1857 i Sundby, Sundby sogn, som 

søn af husmand Mads Pedersen Fynbo og hustru Kirsten Christensdat

ter, Sundby, og han blev hjemmedøbt d. 22. juni og fremstillet i kirken 

d. 12. november, faddere ved fremstillingen var;husmand Lars Chri

stian Christensens kone, husmand Niels Jensen, husmand Peder Mik

kelsen, ungkarlene Ole Peter Overgaard og Jens Mathias Jensen alle 

af Sundby.
Kristen Madsen var husmand i Sundby, Sundby sogn.
I ægteskabet er børnene;

A. Peder Kristensen.
B. Niels Kristian Lundorff Kristensen.

C. Mads Christian Kristensen.

IV. A. Peder Kristensen
er født d. 10. juli 1881 i Solbjerg, Solbjerg sogn, som søn af husmand 

Kristen Madsen og hustru Ane Kirstine Nielsen Lundorff.

Peder Kristensen var tømrer.
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279 Peder Kristensen blev gift d. I« juni 1907 i Sundby med

Anna Pedersen Dam 

der er født d. 1« juni 1886« 

Adr0 Sundby Mors.
I ægteskabet er børnene?

lo Kirstine Katrine Kristensen, 

20 Erna Kristensen«

3. Kristian Madsen Kristensen« 

4« Ingeborg Marie Kristensen. 

5« Karl Peder Kristensen« 
6. Gerda Kristensen« 

7« Marie Kristensen.

8« Karen Johanne Kristensen«

9o Margrethe Kristensen« 

10. Edith Johanne Kristensen«

IV. A 1. Kirstine Katrine Kristensen
er født d« 29O januar 1908 i Sundby, Sundby sogn, som datter af tøm

rer Peder Kristensen og hustru Anna Pedersen Dam.

Kirstine Katrine Kristensen har gået i skole i Sundby, tjente der

efter som husassistent forskellige steder bl. ao i København og hos 

en farbroder i Sommersted indtil sit giftermaalo

Kirstine Katrine Kristensen blev gift d. 5« juni 1938 i Sundby med 

Thomas Sørensen

der er født do 4O maj 1908 i. Haderslev, som søn af arbejdsmand Tho

mas Sørensen og hustru Anna Knudsen.
Thomas Sørensen har gået i skole i Haderslev, arbejdede deref

ter som arbejdsdreng hos en kulhandler i ca. 5 år, herefter fik han 

stilling som portør på Aabenraa sygehus hvor han var i 8 år« I 1936 
købte han en tobaksforretning i Aabenraa, denne drev han indtil 1955, 

siden har han drevet selvstændig virksomhed med vinduespolering.
Adr. Jernbanegade 4, Aabenraa.

I ægteskabet er børnene:
IV« A« 1« a« Per Sørensen, snedkerlærling, født d. 6« april 194 4 i Sønderborg.

IV« A. 1« b« Morten Sørensen, født d. 13. september 1947 i Aabenraa.



280
IVo A. 2. Erna Kristensen 

er født do 2. marts 1909 i Sundby, Sundby sogn, som datter af tømrer 

Peder Kristensen og hustru Anna Pedersen Damo 

Erna Kristensen er gift med 

Viggo Sørensen 

der er slagter.

Adr. Veids pr. Synderlyng.

IV. A. 3. Kristian Madsen Kristensen 

er født d. 24. april 1910 i Sundby, Sundby sogn, som søn af tømrer 

Peder Kristensen og hustru Anna Pedersen Dam.

Kristian Madsen Kristensen er landmand.

Han blev gift d. 10. juli 1943 i Skive med

Agnes Sørensen Hvid 
der er født d. 5. oktober 1916 i Nautrup, som datter af murer Poul 

Krarup Kristensen Hvid og hustru Hulda Kirstine Sørensen.
Adr. Sundby Mors.

I ægteskabet er sønnen:

IV. A, 3o a. Poul Hvid Kristensen, født d. 1. november 1947 i Sundby, Sundby sogn.

IV. A. 4o Ingeborg Marie Kristensen 
er født d. 8. april 1912 i Sundby, Sundby sogn, som datter af tømrer 

Peder Kristensen og hustru Anna Pedersen Dam,

Ingeborg Marie Kristensen blev gift d. 7. maj 1933 i Sundby kirke 

med 

Th. Marius Oddershede 
der er født d. 12. juli 1906 i Klitmøller, som søn af husmand Jens 
Oddershede og hustru Ane Christensen.

Th. Oddershede var købmand.

Han døde d. 8. april 1957 i Klitmøller.
Ingeborg Marie Kristensen bor Klitmøller pr. Thisted.

I ægteskabet er børnene:
a. Karl Ejler Oddershede, 
b. Ellen Oddershede, 
c o Jens Oddershede.
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købmand Th. Marius Oddershede og hustru Ingeborg Marie Kristen
sen.

Karl Ejler Oddershede er chauffør.

Han blev gift d. 21. maj 1961 i Klitmøller med

Lillian Krogh

der er født d. 2. september 1940 i Klitmøller, som datter af fisker 

Knud Krogh og hustru Mette Andrea Christensen Odder.

Lillian Krogh er defektrice.

Adr. Klitmøller pr. Thisted.

IV. A 4. b. Ellen Oddershede
er født d. 9. april 194 1 i Tilstrup sogn, som datter af købmand Th. 

Marius Oddershede og hustw Ingebol^ Marie Kristensen.

Ellen Oddershede er tandlægeassistent.

Adr. Klitmøller pr. Thisted.

IV. A. 4 . c. Jens Oddershede
er født d. 12. juni 1948 i Klitmøller, som søn af købmand Th. Marius 

Oddershede og hustru Ingeborg Marie Kristensen.

Adr. Klitmøller pr. Thisted.

IV. A . 5. Karl Peder Kristensen
er født d. 22. juli 1913 i Sundby, Sundby sogn, som søn af tømrer 

Peder Kristensen og hustru Anna Pedersen Dam.

Karl Peder Kristensen er landmand.
Han blev gift d. 24. maj 1942 i Tilsted med

Ellen Margrethe Madsen

der er født d. 10. januar 1919 i Tilsted, som datter afsmedemester 
Anton Madsen og hustru Karoline Nygaard.

Adr. Gjersbøl pr. Sned sted.

I ægteskabet er børnene:

IV. A. 5. a. Bent Kristensen, født d. 10. juli 1943 i Snedsted.
IV. A. 5. b. Preben Kristensen, født d. 18. maj 1947 i Gjersbøl.
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282 er født d. 11. november 1915 i Sundby, Sundby sogn, som datter af 

tømrer Peder Kristensen og hustru Anna Pedersen Dam.

Gerda Marie Kristensen blev gift d. 21. maj 1944 i Sundby med 

Poul Nielsen Lundorff

- HI. A 5.

IV. A. 7. Marie Kristensen

er født do 4. august i Sundby, Sundby sogn, som datter af tømrer Pe

der Kristensen og hustru Anna Pedersen Dam,

Marie Kristensen er gift med

Arne Nørgaard

der er murer.

Adr. Vildsund Vest.

IV. A. 8. Karen Johanne Kristensen

er født do 4. maj 1920 i Sundby, Sundby sogn, som datter af tømrer 

Peder Kristensen og hustru Anna Pedersen Dam.

Karen Johanne Kristensen blev gift d. 18. februar 1945 i Sundby med 

Jens Müller 
der er født d. 24. april 1919 i Melby sogn, som søn af pensionatejer 

Peter Müller og hustru Martha Pedersen.
Jens Müller er gartner.

Adr. Skæring pr. Hjortshøj.

I ægteskabet er børnene;

IV. A. 8. a. Tove Muller, født d. 11. oktober 1945 i Skæring.

IV. A. 8. b. Vibeke Hutfeldt Müller, dødt d. 29. januar 1948 i Skæring.

IV. A. 9. Margrethe Kristensen
er født d. 11. august i Sundby, Sundby sogn, som datter af tømrer

Peder Kristensen og hustru Anna Peders en Dam.

Margrethe Kristensen døde som ung.
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Peder Kristensen og hustru Anna Pedersen Dam.

Edith Johanne Kristensen er husassistent.
Adr. Sundby Mors.

IV. B. Niels Kristian Lundorff Kristensen

er født d. 25. august 1889 i Sundby, Sundby sogn, som søn af husmand 

Kristen Madsen og hustru Ane Kirstine Nielsen Lundorff.

Niels Kristian Lundorff Kristensen har gået i skole i Sundby, tjente 

herefter ved landbruget forskellige steder indtil han i 1908 blev ind

kaldt til militæret, han var først 14 måneder som artillerist i Aarhus 

og har siden været indkaldt 4 gange til sikrings styrken 2Vi måned ad 

gangen.

Niels Kristian Lundorff Kristensen har været på Galtrup højskole 

og Malling landbrugsskole, han har endvidere været på kursus på 

husmands skol en i Odense og i St. Restrup. I 1923 købte han en ejen

dom i Blidstrup på Mors, ejendommen drev han i 8 år hvorefter han 

købte sit nuhavende husmandssted i Revsø. Niels Kristian Lundorff 

Kristensen har i en del år været formand i husmandsforeningen såvel 

på Mors som i Revsø.

Niels Kristian Lundorff Kristensen blev gift i Nykøbing Mors med 
Andrea Jensen Glintborg 

der er født i Vibjerg, som datter af husmand Hans Jensen Glintborg 

og hustru Jensine.
Andrea Jensen Glintborg døde i 1929 i Blidstrup.
Niels Kristian Lundorff Kristensen bor Revsø pr. Sommersted.
I ægteskabet er børnene:

1. Gudrun Lundorff Kristensen.

2. Henning Lundorff Kristensen.

3. Jens Christian Lundorff Kristensen.

IV. B. 1. Gudrun Lundorff Kristensen
er datter af husmand Niels Kristian Lundorff Kristensen og hustru
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Andrea Jensen Glintborg.

Gudrun Lundorff Kristensen er overassistent.

Adr. Landlystvej 65 A, Hvidovre.

IV. B. 2. Henning Lundorff Kristensen
er søn af husmand Niels Kristian Lundorff Kristensen og hustru Andrea 

Jensen Glintborg.

Henning Lundorff Kristensen er fabriksarbejder.

Han er gift med
Ingrid

Adr. Grøndalsvagen 18, Stockholm.

IV. B. 3. Jens Christian Lundorff Kristensen

er født d. 14. august 1930 i Blidstrup, Blidstrup sogn, som søn af 

husmand Niels Kristian Lundorff Kristensen og hustru Andrea Jensen 

Glintborg.

Jens Christian Lundorff Kristensen er arbejdsmand.

Han blev gift d. 9. maj 1953 i Sundby med
Ester Haugsgaard Larsen

der er født d. 14. maj 1933 i Sundby, Sundby sogn, som datter af køb

mand Anders Mølbæk Larsen og hustru Elise Pauline Haugsgaard Nør

gaard.
Adr. Vildsund.

I ægteskabet er børnene:

IV. B. 3. a. Janne Lundorff Kristensen, født d. 17. oktober 1953 i Vildsund.

IV. B. 3. b. Allan Lundorff Kristensen, født d. 11. januar i Vildsund.

IV. B. 3. c. Gert Lundorff Kristensen, født d. 9. februar 1960 i Vildsund.
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V. A.

Johanne Andrea Nielsen Lundorff

er født do 19. oktober 1854 i Solbjerg, som datter af husmand Niels

Christian Andreasen Lundorff og hustru

Charlotte Kirstine Christensdatter, og 

hun blev døbt d. 26. november, faddere 

var: skrædderpige Johanne Nielsdatter, 

ungkarl Villads Filtenborg, Jens Peter 
Ribsgaard og Jens Dreier, alle af Sol

bjerg.

Johanne Andrea Nielsen Lundorff 

blev gift d. 10. april 1882 i Solbjerg med 

Christen Smed Nielsen 

forlovere ved brylluppet var :gaardmand 

Jens Nørgaard og husmand Jens Pedersen 

begge af Solbjerg.
Christen Smed Nielsen er født d.

20. september 1851 i Solbjerg, som søn

af husmand Niels Christian Pedersen og hustru Else Marie Christens

datter, og han blev hjemmedøbt d. 24. september og fremstillet i kir

ken d. 11. januar 1852, faddere varshusmand Søren Jensens kone Chri

stiane Larsdatter, gaardmand Christen Stagstrup og husmand Jens 

Madsen, alle af Solbjerg samt gårdmand Mogens Christian Eskildsen 

af Thorup.

Christen Smed Nielsen var husmand i Solbjerg.

I ægteskabet var børnene:
A. Charlotte Kirstine Kristensen.

B. Niels Lundorff Kristensen.
C. Niels Lundorff Kristensen

D. Emma Andrea Kristensen.

Charlotte Kirstine Kristensen

er født d. 26. september 1882 i Solbjerg, som datter af husmand Chri
sten Smed Nielsen og hustru Johanne Andrea Nielsen Lundorff.

Charlotte Kirstine Kristensen har gået i skole i Solbjerg,
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tjente derefter som husassistent indtil sit gi 

giftermål, efter ca. 8 års ægteskab rej

ste Sigvald Sørensen til U. S. A. , hvoref

ter Charlotte Kirstine Kristens en flytte

de hjem i sit fødehjem. Hun var i 1955 

på besøg hos broderen Niels Lundorff i 
Minnesota i 3 måneder.

Charlotte Kirstine Kristensen blev gift 
dJ4. august 1904 i Solbjerg med 

Sigvald Sørensen

der er født d. 13. august 1884 i Tødsø, 

som søn af arbejdsmand Thomas Søren

sen Brun og hustru Kirstine.

Charlotte Kirstine Kristensen bor i 
Solbjerg.

Charlotte Kirstine Kristensen og Sigvald Sørensen har børnene: 

1. Thomas Sørensen.

2. Alfred Sørensen.

3. Johannes Sørensen.

4. Christian Sørensen.

V. A. 1. Thomas Sørensen
er født d. 15. december 1904 i Solbjerg, som søn af Sigvald Sørensen 

og Charlotte Kirstine Kristensen.

Thomas Sørensen blev gift d. 17. marts 1932 i Tødsø med

Anine Jensine Tøgersen
der er født d. 11. juli 1901 i Erslev, som datter af Tøger Tøgersen og 

hustru.

Anine Jensine Tøgersen døde d. 20. januar 1953 i Redsted.

Thomas Sørensen er statshusmand og bor Sindbjerg pr. Redsfred 

Mors.
I ægteskabet er sønnen:

a.Svend Aage Sørensen

V. A 1. a. Svend Aage Sørensen
er født d. 3. september 1932 i Solbjerg, som søn af statshusmand Tho
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Anne Mette Christensen

der er født d. 2. december 1937 i Grinderslev, som datter af arbejds

mand Jens Severin Karl Christensen og hustru Henriette Frank Nielsen.

Svend Aage Sørensen er arbejdsmand.

Adr. Jebjerg St.

V. A 2. Alfred Sørensen 
er født d. 12. oktober 1906 i Solbjerg, som søn af Sigvald Sørensen og 

Charlotte Kirstine Kristensen.

Alfred Sørensen døde ca. Itø år gammel.

V. A. 3. Johannes Sørensen 
er født d. 8. april 1909 i Solbjerg, som søn af Sigvald Sørensen og 

Charlotte Kirstine Kristensen.

Johannes Sørensen døde som 20 årig.

V. A 4. Christian Sørensen 
er født d. 18. april 1913 i Solbjerg, som søn af Sigvald Sørensen og 

Charlotte Kirstine Kristensen.

Christian Sørensen er chauffør.

Han er gift med

Andrea Kirstine 

adr. Asylgade 28, Nykøbing Mors.

V. B. Niels Lundorff Kristensen 
er født d. 2. september 1887 i Solbjerg, som søn af husmand Christen 

Smed Nielsen og hustru Johanne Andrea Nielsen Lundorff.
Niels Lundorff Kristensen døde som lille.
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V. C. Njels Lundorff Kristensen

er født d. 16. februar 1891 i Solbjerg, som 
søn af husmand Christen Smed Nielsen 

og hustru Johanne Andrea Nielsen Lun

dorff.

Niels Lundorff Kristensen er 

bankør.

Han er gift med 

Laura .

Niels Lundorff Kristensen har fået 

navneforandring til Niels Lundorff.

Bor i U. S. A.

Emma Andrea Kristensen
er født d. 5* juli 1894 i Solbjerg, som datter af husmand Christen 

Smed Nielsen og hustru Johanne Andrea 

Nielsen Lundorff«, 

Emma Andrea Kristensen kom ud at tjene 

som husassistent før sin konfirmation, og 

tjente som sådan til sit giftermaal.
Emma Andrea Kristensen blev gift d. 20. 

oktober 1917 i Solbjerg med 

Ole Sindal s en

der er født d. 20. november 1893 i Sulsted, 

Sulsted sogn, som søn af landarbejder 
Ole Sindalsen og hustru Else Marie Jensen. 
Ole Sindalsen er maskinarbejder.

Adr. Mariager.

I ægteskabet er børnene:
1. Kristian Oskar Sindalsen.

2. Edith Johanne Sindalsen.
3. Ingvard Sindalsen.
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Sindalsen og hustru Emma Andrea Kristensen.

Kristian Oskar Sindalsen har gået i Mariager borger- og realskole, 

derefter blev han uddannet som herrefrisør med karakter til sølvme - 

dallie. Siden blev han uddannet som. elektriker og elektrotekniker 

med ug4- ved afgangseksamen, herefter var han i nogle år værkfører 

hvorefter han i ca. 2 år sejlede som elektriker og maskinmester, 

har siden været konstruktør ved Dansk Siemens Aktieselskab, Bleg

damsvej 124, København 0.

Kristian Oskar Sindalsen har tidligere været medlem af Frivilligt 

Drenge Forbund og Det danske spejderkorps samt fritidsleder i po

litiets ungdomsklub på Vesterbro i København.

Kristian Oskar Sindalsen er meget interesseret i tegning og maling 

samt topografi, kultur, kunst og historie.

Han blev gift d. 12. september 1955 i Lyngby med 

Elyn Bjerre Lindvig 
der er født d. 8. marts 1929 i Vejlby, som datter af gaardejer Kristi

an Bjerre Lindvig og hustru Albertine Wiliums en.

Adr. Søvej 21, LI. Værløse.

I ægteskabet er datteren;

V.D.l.c. Marianne Lindvig Sindalsen født d. 28. januar 1959 i Hørsholm.

Kristian Oskar Sindalsen har været gift før og har i dette ægteskab 

2 børn;

V. D. 1. a. Olav Sindalsen, født d. 24. december 1944.

V.D. 1. b. Berit Breumlund Sindalsen, født d. 11. juni 1947.

V. D. 2. Edith Johanne Sindalsen 
er født d. 5. januar 1920 i Mariager, som datter af maskinarbejder 

Ole Sindalsen og hustru Emma Andrea Kristensen.
Edith Johanne Sindalsen har gået i skole i Mariager, tjente derefter 

som husassistent i 4 år, hvorefter hun virkede som syerske i Middel

fart i 1 år. I 1939 blev hun ansat som oldfrueassistent på hospitalet 

under de Kellerske anstalter i Mariager, virkede her i 4 år indtil 

sit giftermaal.
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Edith Johanne Sindalsen blev gift d. 8. august 1943 i.Mariager med 

Jens Foged Lund

der er født d. 31. maj 1920 i Hvalløse, som søn af slagteriarbejder 

Niels Boldrup Lund og hustru Ane Sørine Rasmussen.

Jens Foged Lund har gået i skole i Romalt, kom derefter i kolonial

lære i Randers, virkede efter udstaaet læretid som kommis forskel

lige steder indtil 1943 bl. a. i Randers, Allingaabro og Mariager, her

efter blev han ansat ved Mariager banen og virker stadig her.

Adr. ’•Udsigten”, Mariager.

I ægteskabet er børnene;

Bent Lund, trafikelev, født d. 29. januar 1944 i Mariager.

Birte Lund, født d. 26. april 1945 i Mariager, død d. 8. januar 1946 i 
Mariager.

Birte Annie Lund, født d. 5. februar 1947 i Mariager.

V. D. 3. Ingvard Sindalsen
er født d. 22. september 1928 i Mariager, som søn af maskinarbejder 
Ole Sindalsen og hustru Emma Andrea Kristensen.

Ingvard Sindalsen er maskinsmed.

Han er gift med

Grethe

Adr. Grønnevej 14, Taastrup.

VI. Agnete Nielsdatter Lundorff
er født d. 19.oktober 1857 i Solbjerg som 

datter af husmand Niels Christian Andre

asen Lundorff og hustru Charlotte Kirsti

ne Christensdatter, og hun blev hjemme
døbt d. 23. oktober og fremstillet i kirken 

d. 28. december, faddere vartskrædderpi- 
ge Maren Nielsdatter, gaardmand Søren 
Dreier, husmand Jens Pedersen og hus

mand Eskil Mogensen, alle af Solbjerg. 

Agnete Nielsdatter Lundorff døde d. 29. 

marts 1942 i Solbjerg
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forlovere ved brylluppet var husmændene Niels Nielsen af Solbjerg 

og Kresten Lundorff af Sundby.

Niels Nielsen er født d. 6. juli 1847 i Skallerup, som søn af boels

mand Niels Nielsen og hustru Kirsten Marie Jensdatter, og han blev 
hjemmedøbt d. 6. juli og fremstillet i kirken d. 8. august 1847, faddere 

ved fremstillingen varspigen Else Nielsdatter, gaardmand Niels Furbo, 

enkemand Ole Jensen, ungkarl Thomas Christian Jensen alle af Sol- 

bjerg og ungkarl Jens Christian Josephsen af Skallerup.

Niels Nielsen var husmand i Solbjerg.

Han døde d. 3. august 1911 i Solbjerg.

I ægteskabet er børnene:

A. Charlotte Kirstine Nielsen.

B. Niels Lundorff Nielsen.

C. Kirsten Marie Nielsen.

D. Niels Christian Nielsen.

VI. A. Charlotte Kirstine Nielsen
er født d. 27. april 1887 i Solbjerg, som datter af husmand Niels 

Nielsen og hustru Agnete Nielsdatter Lundorff.
Charlotte Kirstine Nielsen blev gift d. 5. december 1905 i Solbjerg

med

Poul Olesen

der er født d. 22. decem

ber 1877 i Bjergby, som 

søn af husmand Paul Ole

sen og hustru Bodil.

Paul Olesen har i ca. 40 

ar drevet en ejendom på 

egnen omkring Bjergby, 
han har nu et hus i Bjerg- 
by.
Adr. Bjergby pr. Erslev.
I ægteskabet er børnene:
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3. Niels Olesen.

4. Ingeborg Olesen.

5. Rigmor Olesen.

6. Kristian Olesen.

VI. A. 1. Bodil Olesen
er født d. 1. spetember 1906 i Bjergby, som datter af boelsmand Paul 

Olesen og hustru Charlotte Kirstine Nielsen.

Bodil Olesen har gået i skole i Bjergby friskole, og tjente der

efter som husassistent forskellige steder indtil sit giftermaal.

Bodil Olesen blev gift d. 2. oktober 1931 i 0, Jølby med

Holger Svenningsen 
der er født d. 7. oktober 1902 i Bjergby, som søn af gaardejer Søren 

Svenningsen og hustru Bodil.
Holger SVenningsen har gået i skole i Bjergby, kom derefter 

ud at tjene ved landbruget. I 1931 købte han sin nuhavende ejiendom 

i Sdr. Draaby. Holger Svenningsen har været på Ollerup gymnastik

højskole og på Asmildkloster landbrugsskole. Han rejste i 1927 til 

Amerika hvor han var til 1930.

Adr. Sdr. Draaby.

I ægteskabet er børnene:

a. Ingrid Svenningsen.

b. Gerda Svenningsen.

c. Kirstine Svenningsen.

d. Søren Svenningsen. 
e.Poul Svenningsen. 

f. Kristian Svenningsen.

VI. A !• a. Ingrid Svenningsen 
er født d. 22. oktober 1932 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som 

datter af gaardejer Holger Svenningsen og hustru Bodil Olesen.

Ingrid Svenningsen er gift med 

Svend Olesen

Svend Olesen er gårdejer.
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VI. A. l.b. Gerda Svenningsen

er født d. 10. oktober 1934 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som dat 

ter af gaardejer Holger Svenningsen og hustru Bodil Olesen.

Gerda Svenningsen blev gift d. 26. oktober 1954 i Sdr. Draaby 
med 

Kai Kristian Olesen 

der er født d. 23. februar 1926 i Bodum, Bodum sogn, som søn af 

gårdejer Lauge Rasmus Olesen og hustru Nielsine Larsen.

Kaj Olesen er gaardejer.

Adr. NyRefsvej, Hurup, Thy.
I ægteskabet er børnene:

VI. A. l.b. 1. Lisbeth Olesen, født d. 16. december 1957 i Hurup.

VI. A. 1. b. 2. Helle Olesen, født d. 16. maj 1961 i Hurup.

VI. A. 1. c. Kirstine Svenningsen
er født d. 29. maj 1938 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som datter 

af gaardejer Holger Svenningsen og hustru Bodil Olesen.

Kirstine Svenningsen er gift med 

Svend Pedersen 

Svend Pedersen er kranfører.

Adr. Sejerslev, Mors.

VI. A. 1. d. Sø ren Svenningsen 
er født d. 19. september 1940 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som 
søn af gaardejer Holger Svenningsen og hustru Bodil Olesen.

Søren Svenningsen er p. t. soldat.

VI. A. 1. e. Poul Svenningsen 
er født d. 17. juli 1942 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som søn af 

gaardejer Holger Svenningsen og hustru Bodil Olesen.

Poul Svenningsen er elektrikerlærling.

Adr. Sdr. Draaby.
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294 er født d. 6. august 1946 i Sdr. Draaby, Sdr. Draaby sogn, som søn

af gaardejer Holger Svenningsen og hustru Bodil Olesen.

Kristian Svenningsen er landbrugsmedhjælper.
Adr. Sdr. Draaby.

VI. A. 2. Agnete Olesen

er født d. 30. juli 1908 i Solbjerg, som datter af boelsmand Paul Olesen 

og hustru Charlotte Kirstine Nielsen.

Agnete Olesen har gået i skole i Bjergby friskole, tjente derefter 

som husassistent forskellige steder på Mors og på Fyn indtil sit gif- 

termaal.

Agnete Olesen blev gift d. 18. august 1931 i Bjergby med 

Jacob Christian Jensen 

der er født d. 12. januar 1899 i Bjergby, som søn af husmand Niels 

Mikkelsen Jensen og hustru Else Marie Christensen.

Jacob Christian Jensen har gået i skole i Bjergby, kom derefter 

ud at tjene ved landbruget indtil han i 1929 overtog faderens gaard, 

som han stadig driver.
Adr. Bjergby pr. Erslev.

I ægteskabet er børnene: 
a. Svend Jensen, 

b. Elin Kirstine Jensen, 

c. Agnes Marie Jensen.

VI. A 2. a. Svend Jensen
er født d. 10. februar 1933 i Bjergby, som søn af boelsmand Jacob 

Christian Jensen og hustru Agnete Oleenn.

Svend Jensen har gået i skole i Bjergby, tjente derefter ved land

bruget indtil han i 1952 blev indkaldt til luftværns artilleriet i Aalborg, 

efter endt militærtjeneste kom han i murerlære. Svend Jensen læser 

nu til konstruktør på teknisk skole i Aarhus.
Svend Jensen blev gift d. 4. juni 1960 på Aarhus raadhus med 

Elisa Birgit Christensen
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Elisa Birgit Christensen har gået i skole i Aarhus, havde derefter 

forskellige pladser, både i forretning og som husassistent indtil sit 
giftermaal.

Adr. Niels Juelsgade 73, Aarhus.

I ægteskabet er datteren:

VI.A.Z.a. IjSusanne Jensen, født d. 11. maj 1961 i Aarhus.

VI. A. 2. b. Elin Kirstine Jensen
er født d. 19. november 1934 i Bjergby, som datter af boelsmand 

Jacob Chrstian Jensen og hustru Agnete Olesen.

Elin Kirstine Jensen har gået i Bjergby friskole, tjente derefter som 

husassistent forskellige steder indtil hun i ca. 1958 blev ansat på Giv

skud rigsplejehjem, var her til hun i november 1960 blev ansat på 

Skive sygehus som sygemedhjælper.

Adr. Skive sygehus, Skive.

VI. A. 2. c. Agnes Marie Jensen
er født d. 25. juli 1936 i Bjergby som datter af boelsmand Jacob Christi

an Jensen og hustru Agnete Olesen.

Agnes Marie Jensen blev gift d, 12. juni 1957 i Bjergby med

Svend Aage Nielsen

der er født d. 8. januar 1931 i Gullerup, Bjergby sogn, som søn af 

landmand Kristian Nielsen og hustru Signe Pedersen.

Svend Aage Nielsen er landmand.
Adr. Bjergby pr. Solbjerg Mors.
I ægteskabet er børnene:

VI. A. 2.C. l«Aase Nielsen, født d. 28. februar 1958 i Bjergby.

VI.A. 2. c.2. Anni Nielsen, født d. 6. juli 1959 i Bjergby.

VI. A. 3. Niels Olesen
er født d. 25. april 1912 i Bjergby, som søn af boelsmand Paul Olesen
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og hustru Charlotte Kirstine Nielsen, 

Niels Olesen er arbejdsmand«,

Han blev gift d* 17* december 1940 i Nykøbing M* med
Jenny Poulsen

der er født d* 28* februar 1923 i Sundby, som datter af arbejdsmand 

Thorvald Poulsen og hustru Hansine Jensen,

Adro Bjergby pr* Erslev*
I ægteskabet er børnene:

VI* A* 3* a* Poul Olesen, landmand, født d* 26* august 1940 i Sundby*

VI*A3o k* Sonja Olesen, husbestyrerinde, født d* 23* juli 1943 i Bjergby*

VI* A 3* c° Karen Olesen, husassistent, født d* 28* november 1945 i Bjergby*

VI* A* 3* d« Thorvald Poulsen Olesen, født d* 3. januar 1948 i Bjergby*

VI. A* 3. e, Grethe Olesen, født d* 25* januar 1950 i Bjergby*

VI* A* 3. f» Agnethe Olesen, født d*l* januar 1953 i Bjergby*

VI* A* 4* Ingeborg Olesen
er født d. 7. august 1917 i Bjergby, som datter af boelsmand Paul 

Olesen og hustru Charlotte- Kirstine Nielsen*

Ingeborg Olesen har gået i skole i Bjergby, tjente derefter som 

husassistent forskellige steder på Mors indtil sit giftermaal*

Ingeborg Olesen blev gift d* 8* juni 1943 i 0, Jølby med

Henry Korsgaard Andersen

der er født d* 31* december 1917 i 0* Jølby som søn af boelsmand

Christen Korsgaard Andersen og hustru Marie*

Henry Korsgaard Andersen overtog sin nuhavende gaard efter 

faderen*

Adr* 0. Jølby pr* Erslev*
I ægteskabet er børnene:

VI* A* 4* a» Tove Korsgaard Andersen, husassistent, født d* 19* november 1944
i 0* Jølby, 0* Jølby sognv

VI* A. 4* b. Frede Korsgaard Andersen, født d* 1* november 1948 i 0* Jølby,
0* Jølby sogn*

VI. A* 5* Rigmor Olesen

er født d. 5* oktober 1920 i Bjergby, som datter af boelsmand Paul
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97 Rigmor Olesen blev gift d« 27« januar 1957 i Outrup med

Johan Futtrup

der er født d« 20« november 1930 i Fjallerslev, Ovtrup sogn, som

søn af landmand Ingvard Filttrup og hustru Kristine Kristensen«
Johan Futtrup er husmand« 

Adr« Ovtrup pr« Vils Mors« 
I ægteskabet er børnene? 

VI« A« 5. a. Hanne Olesen Futtrup, født d« 16. december 1949 i Bjergby« 

VI« A« 5. b« Elin Olesen Futtrup, født d. 16« januar 1961 i Ovtrup«

VI« A« 6« Kristian Olesen
er født d« 22« oktober 1926 i Bjergby,, som søn af boelsmand Paul Ole

sen og hustru Charlotte Kirstine Nielsen«

Kristian Olesen er landmand.

Han blev gift d« 21« januar 1955 i Solbjerg med 

Birtha Christensen 

der er født d« 10« april 1933 i Solbjerg, som datter af malermester 

Arne Christensen og hustru Kristine Pouline Christensen«

Adr. Gersbøl pr« Sjørring.

I ægteskabet er børnene?

VI« A« 6. a« John Olesen, født d« 29. marts 1957 i Gersbøl, Snedsted sogn.

VI« A« 6. b. Kirsten Olesen, født d« 2« oktober 1958 i Gersbøl, Snedsted sogn.

VI« A« 6. c« Karen-Marie Olesen, født d. 15« januar 1961 i Gersbøl,Snedsted 
sogn«

VI« B. Niels Lundorff Nielsen

er født d. 26« januar 1889 i Solbjerg, som søn af husmand Niels Niel

sen og hustru Agnete Nielsdatter Lundorff.
Niels Lundorff Nielsen er bosat i Amerika.
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Kirsten Marie Nielsen
er født d. 20. juli 1892 i Solbjerg, som datter af husmand Niels Niel

sen og hustru Agnete Nielsdatter Lundorff.

Kirsten Marie Nielsen har gået i skole i Solbjerg, herefter var 

hun hjemme hos forældrene i ca. 3 år, hvorefter hun var ude at tjene 

i ca. 1}£ år, derefter kom hun atter hjem til forældrene hvor hun var 

i 2 år indtil sit giftermaal.

Kirsten Marie Nielsen blev gift 1917 i Solbjerg med

Peder Møller Kristensen
der er født i Skallerup, som søn af fisker Thomas Kristensen og 

hustru Katrine.
Peder Møller Kristensen var fisker.

Han døde d. 28. december 1930 i Solbjerg.
Kirsten Marie Nielsen bor i Solbjerg Mors.

I ægteskabet er børnene:
1. Niels Edward Nielsen.
2. Agnes Kirstine Kristensen.
3. Holger Møller Kristensen.

4. Aage Møller Kristensen.
5, Gerda Møller Kristensen.
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6o Gerda Møller Kristensen

7. Herdis Møller Kristensen

8. Agnete Katrine Kristensen«

VI. C« 1. Niels Edward Nielsen

er født d. 7o oktober 1911 i Solbjerg, som søn af Kirsten Marie Niel
sen.

Niels Edward Nielsen har gået i skole i Solbjerg, kom deref
ter hjem til bedstemoderen der havde en lille ejendom, her var han 

som medhjælper indtil han i 1942 overtog ejendommen, solgte den 

efter 5 års forløb og købte sit nuhavende hus i Solbjerg og har siden 

haft arbejde på Sundby M. teglværk.

Ådr. Solbjerg Mors.

VI. C. 2. Agnes Kirstine Kristensen
er født d. 24. april 1918 i Solbjerg, som datter af fisker Feder Møller 

Kristensen og hustru Kirsten Marie Nielsen.

Agnes Kirstine Kristensen har gået i skole i Solbjerg, tjente 

derefter som husassistent forskellige steder på egnen indtil sit gif- 

termaal.

Agnes Kirstine Kristensen blev gift d. 21. maj 1939 i Solbjerg 
med

Arne Espensen Brændhøj 

der er født d. 2. december 1915 i Søderup, Hjortkær sogn, som søn af 
arbejdsmand Frederik Brændhøj og hustru Marie Dam.

Arne Espensen Brændhøj var blikkenslager.
Han døde d. 21. januar 1959 i Solbjerg.
Agnes Kirstine Kristensen bor nu i Solbjerg Mors.
I ægteskabet er børnene:

a. Henny Brændhøj

b. Tove Brændhøj
c. Henning Brændhøj
d. Karin Brændhøj

e. Gerda Brændhøj
f. Ejvind Brændhøj
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i. Hanne Brændhøj

j. Grete Braaidhøj.

VI. C. 2. a. Henny Braaidhøj

er født d. 15. oktober 1939 i Sundby, Sundby sogn, som datter af 

blikkenslager Arne Espensen Brændhøj og hustru Agnes Kirstine Kristen
sen.

Henny Brændhøj døde som lille.

VI. C. 2. b. Tove Braaidhøj

er født d. 6. juni 1941 i Sundby, Sundby sogn, som datter af blikkensla

ger Arne Espensen Brændhøj og hustru Agnes Kirstine Kristensen.

Tove Braaidhøj er gift med

Kristian Stagstrup Christensen.

Kristian Stagstrup Christensen er his mand.

Adr. Karby Mors.

VI. C. 2. c. Henning Brændhøj
er født d. 20. januar 1943 i Sundby, sundby sogn , som søn af blikken

slager Arne Espensen Brændhøj og hustru Agnes Kirstine Kristensen.

Henning Brændhøj er sømand.

VI. C. 2. d. Karin Brændhøj
er født d. 27. august 1945 i Sundby, Sundby sogn, som datter af blik

kenslager Arne Espensen Brændhøj og hustru Agnes Kirstine Kristen
sen.

Karin Brændhøj er husassistent.

Adr. Øster Jølby.

VI. C. 2. e. Gerda Brændhøj
er født d. 8. december 1947 i Sundby, Sundby sogn, som datter af blik
kenslager Arne Espensen Brændhøj og hustru Agnes Kirstine Kristen

sen.
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VI.C.Zo f. Eivind Brændhøj

er født do 19. september 1949 i Sundbys Sundby sogn, som søn af blik

kenslager Arne Espensen Brændhøj og hustru Agnes Kirstine Kristensen«

VI« C« 2o g. Knud Brændhøj
er født do 22« juli 1951 i Sundby, Sundby Sogn, som søn af blikkenslager 

Arne Espensen Brændhøj og hustru Agnes Kirstine Kristensen.

VI. C o 2o ho Jørgen Brændhøj
er født do 22. juli 1951 i Sundby, Sundby sogn, som søn af blikkenslager 

Arne Espensen Brændhøj og hustru Agnes Kirstine Kristensen.

VIo C. 2. i. Hanne Brændhøj
er født d. 1. november 1952 i Sundby, Sundby sogn, som datter af 

blikkenslager Arne Espensen Brændhøj ig hustru Agnes Kirstine Kri

stensen.

VI. C. 2. j. Grete Brændhøj
er født d. 23. marts 1955 i Sundby, Sundby sogn, som datter af blik

kenslager Arne Espensen Brændhøj og hustru Agnes Kirstine Kristen

sen.

VI. C. 3. Holger Møller Kristensen
er født d. 26 , februar 1920 i Solbjerg, som søn af fisker Peder Møller 
Kristensen og hustru Kirsten Marie Nielsen.

Holger Møller Kristensen er arbejdsmand.

Han er gift med
Lilly

Adr. Solbjerg Mors.
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302 er født d. 19. marts 1922 i Solbjerg, som søn af fisker Peder Møller

Kristensen og hustru Kirsten Marie Nielsen.

Aage Møller Kristensen har gået i skole i Solbjørg, kom herefter 

ud at tjene ved landbruget indtil ca, 1942, har siden haft løst arbejde 
fortrinsvis som fisker og daglejer.

Adr. Solbjerg Mors.

VI. C. 5. Gerda Møller Kristensen 
datter af fisker Peder Møller Kristensen og hustru Kirsten Marie 

Nielsen.

Gerda Møller Kristensen døde som lille.

VI. C. 6. Gerda Møller Kristensen

er født d. 18. januar 1926 i Solbjerg som datter af fisker Peder Møller 

Kristensen og hustru Kirsten Marie Nielsen.
Gerda Møller Kristensen blev gift d. 25. august 1951 i Solbjerg kirke 

med
Henry Aage Madsen

der er født d. 14. april 1926 i Redsted, som søn af arbejdsmand Søren 

Madsen og hustru Johanne Glintborg.

Henry Aage Madsen er slagteriarbejder.

Adr. Nykøbing Mors.

I ægteskabet er børnene:

VI. C. 6. a. Kirsten Marie Madsen, født d. 14. august 1953 i Nykøbing M.

VI. C. 6. b.Else Mona Madsen, født d. 29. oktober 1957 i Nykøbing M.

VI. C. 7. Herdis Møller Kristensen
er født d. 5. august 1928 i Solbjerg, som datter af fisker Peder Møller 

Kristensen og hustru Kirsten Marie Nielsen.
Herdis Møller Kristensen har gået i skole i Solbjerg, tjente derefter 

som husassistent forskellige steder indtil ca. 1952. Har siden været 

hjemme for at passe moderen på grund af dennes sygdom.

Adr. Solbjerg Mors.
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VI. C. 8. Agnete Katrine Kristensen

er født do 8. oktober 1930 i Solbjerg, som datter af fisker Peder Møller 

Kristensen og hustru Kirsten Marie Nielsen.

Agnete Katrine Kristensen blev gift i Solbjerg kirke med
Egon Kærgaard

der er født d. 1. august 1934 i Vils, som søn af arbejdsmand Tage Kær

gaard og hustru Ragnhild Klausen.

Egon Kærgaard er maskinarbejder.

Adr. Erslev pr. Erslev Mors.
I ægteskabet er børnene;

VI. C. 8. a. Connie Kærgaard, født d. 20. november 1955 i Nykøbing M.

VI. C. 8. b. Gurli Kærgaard, født d. 23. juni 1959 i Erslev.

VI. D. Niels Christian Nielsen
er født d. 22. november 1896 i Solbjerg, som søn af husmand Niels Niel

sen og hustru Agnete Nielsdatter Lundorff.
Niels Christian Nielsen har gået i skole i Solbjerg, tjente deref

ter ved landbruget indtil 1928. Har siden virket som arbejdsmand, de 

sidste 16 år har han været ansat på Skandinavisk Molerindustri 

i Sundby.

Niels Christian Nielsen blev gift d. 15. maj 1928 i Sundby med 

Thora Pedersen Vest
der er født d. 24. december 1903 i Sundby, Sundby sogn, som datter af 

Karen Marie Vest.

Thora Pedersen Vest har gået i skole i Sundby, tjente derefter 

som husassistent forskellige steder indtil sit giftermaal.

Adr. Solbjerg Mors.

I ægteskabet er børnene:
1. Jenny Marie Nielsen.
2. Niels Peder Nielsen.
3. Karl Emil Nielsen.

4. Agda Nielsen.
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VI. D. 1. Jenny Marie Nielsen

er født d. 18. februar 1930 i Solbjerg, som datter af arbejdsmand 

Niels Christian Nielsen og hustru Thora Pedersen Vest.

Jenny Marie Nielsen er gift med

Søren Kristian Kristensen

Søren Kristian Kristensen er arbejdsmand.

Adr. Sundby Mors.

VI. D. 2. Niels Peder Nielsen
er født d. 20. marts 1932 i Solbjerg, som søn af arbejdsmand Niels 

Christian Nielsen og hustru Thora Pedersen Vest.

Niels Peder Nielsen er arbejdsmand.

Han blev gift d. 23. november 1957 i Nykøbing M. med

Irene Olesen

der er født d. 1. december 1933 i Slagstrup, som datter af Anders Ole
sen og hustru Ane Kirstine Petrine Pedersen.

Adr. Vester Solbjerg Mors.

I ægteskabet er børnene:

VI. D. 2. a. Bente Nielsen, født d. 15. oktober 1956 i Gærup, Daler sogn.

VI.D. 2. b. Poul Nielsen, født d. 18. december 1960 i Solbjerg.

VI. D. 3. Karl Emil Nielsen
er født d. 9. juni 1934 i Solbjerg, som søn af arbejdsmand Niels 

Chrstian Nielsen og hustru Thora Pedersen Vest.

Karl Emil Nielsen er arbejdsmand.
Han er gift med

Karen Marie Tøfting.

Adr. Sundby Mors.

VI. D. 4. Agda Nielsen
er født d. 13. november 1946 i Solbjerg, som datter af arbejdsmand 
Niels Christian Nielsen og hustru Thora Pedersen Vest.

.Agda Nielsen er husassistent.

Adr. Skallerup pr. Solbjerg.




