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FORORD.

Den velkendte venstrepolitiker, konseilspræsident J.C. Christen' 
sen har engang sagt:

"Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en 
ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og 
den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, 
så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". 
Ved at medvirke ved denne bogs udarbejdelse har den nulevende 
slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, 
men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremti
den og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere den
ne slægtsbog, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være 
til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under 
læsningen få den tanke:

"Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af 
en mængde forfædre, som jeg slet ikke har kendt?" - Vedkommer 
disse mennesker i det hele taget mig? - Så husk på, at vor tid 
med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og 
at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsar
kivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt:

"Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsæt
ningerne for de mange forskellige, og ofte modstridende evner 
og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge til 
bage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Slægtshi
storisk studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun 
egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et ud
slag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammen
hæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er 
forudsætningen for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens for
fædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den fortravlede og 
rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den 
så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. 
Mange af de personer, der er omtalt, er ganske vist for længst 
døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et me
get nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blo
dets bånd, men også ved deres tanker, ord og handlinger.
Færdes man ad gader og veje i slægtens hjemsogne, så er det - 
selv om billedet har ændret sig meget - på de samme gader og 
veje, slægtens gamle har gået. Det er her, de har slidt og slæb 



for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som ly
se timer.

En slægt som denne har sat præg på den egn, hvori den kom til at 
leve og virke. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men 
hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv; dagene 
lægges sammen til år, og disse år tæller slægten op i generatio
ner. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket 
at bedømme sig selv, ikke blot som enkeltperson, men som et led 
i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre 
utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbe
kræftende tro på sit eget værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er 
sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet 
ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen 
af de enkelte dages trofaste virke med de evner slægten gav den 
enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal der rettes en tak til slægtens medlemmer for den 
interesse, hvormed udarbejdelsen af bogen er blevet omfattet, 
og for den hjælp som fra alle sider er blevet ydet med hensyn 
til at give oplysninger og stille billedmateriale til rådighed.

SLÆGTSARKIVET
Viborg, s'



ORIENTERING

Bogen er opdelt i to hovedafsnit. Første afdeling er forslægt - anetavle 
for børn af stamforældrene Anders Christian Iversen Leegaard og hustru Ane 
Sørensdatter (se skematisk oversigtstavle bag i bogen).
Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige 
numre og hustruerne de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En per
sons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved f.eks. 
ane 4's fader har nummer 8 og moderen nummer 9. Ane 8's forældre er nr.16 
og 17, ane 9's forældre nr. 18 og 19 etc.
Hvis man omvendt vil finde barnet af ægteparret med numrene 62 og 63, så 
halverer man det lige nummer. Barnet er altså nr. 31, der er gift med 30. 
Deres barn igen er nr. 15, hvis barn er nr. 7, hvis barn igen er nr.3, 
som altså er gift med det foranstående lige nr. - altså ane 2.
Bogens andet afsnit omhandler Anders Christian Iversen Leegaard og hustrus 
efterkommere. For dette afsnit gælder det, at bogen hovedsagelig er baseret 
på de enkelte familiemedlemmers egne oplysninger, idet der er rettet'hen
vendelse til alle voksne medlemmer af familien. Enkelte har ikke ønsket at 
medvirke, og i disse tilfælde er den pågældende kun nævnet ved navn - af 
hensyn til rækkefølgen i søskendeflokken. Der skal her henvises til den 
5o års spærreregel, som er indført for kirkebøger.
I efterslægtstavlen anvendes almindeligvis den samme stavemåde som den på
gældende selv anvender. - Stednavne er i denne del af bogen staves på samme 
måde som anvendes i postadressebogen.
Om nummereringssystemet i efterslægtstavlen gælder følgende:
Anders Christian Iversen Leegaard og hustrus børn er betegnet med romertal 
(I-VI). Romertals børn er betegnet med store bogstaver, store bogstavers 
børn anføres med arabertal, arabertals børn opføres som små bogstaver, og 
små bogstavers børn er registreret som arabertal efterfulgt af en parantes. 
løvrigt er der efter hver person et notat om, hvorvidt den pågældende har 
børn og da angivelse af disse børns registrering.
For overskuelighedens skyld er der bag i bogen indsat en skematisk over
sigtstavle over de ældste familiemedlemmer - en såkaldt "sol".



ARKIVARBEJDET.

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt 
nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som om
handler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet på 
grundlag af bevarede danske arkivalier. Muligvis er De tilfreds 
med det opnåede resultat, men en og anden finder måske resul
tatet mindre tilfredsstillende og synes at have givet sine pen
ge dårligt ud.

Da disse divergerende opfattelser formodentlig skyldes et mang
lende kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal vi 
her give en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de 
kilder som benyttes.

I Danmark findes der fem statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i Kø
benhavn og de fire landsarkiver: København (Sjælland og de syd
lige øer). Odense (Fyn), Viborg (Jylland til Kongeåen), og Åben
rå (Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares centraladministra
tionens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketæl
linger etc.), mens landsarkiverne rummer de lokale embeders ak
ter (kirkebøger og godsarkivalier etc.).

Når man første gang aflægger besøg på et arkiv, f.eks. landsar
kivet i Viborg, vil man sikkert blive imponeret over de enorme 
mængder håndskrevne bøger, der opfylder de mere end 3o kilome
ter reoler. Hovedparten af disse arkivalier er skrevet med go
tisk, en skrift der forekommer nutidsmennesker komplet ulæse
lig .
I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, hvor man da
gen lang kan se folk sidde bøjet over arkivalierne, ivrigt op
taget af at grave stof frem om de hedengangne. Side om side 
finder man amatøren, der endnu er så uøvet, at han må nøjes med 
at studere de nyere kirkebøger, den drevne amatør, som har brugt 
al sin fritid gennem mange år og har opnået et indgående kend
skab til den gotiske skrift og arkivaliernes mangfoldighed og 
endelig den professionelle forsker, der kan spille på alle stren
gene - eksperten, fordi han kender alle mulighederne og kan ud
nytte dem til bunds. Fælles for alle tre kategorier er imidler
tid, at de i deres forskning konstant støder på problemer og 
vanskeligheder. Størstedelen af deres tid går da også med under
søgelser, som giver negative resultater, men så meget større er 
forskerglæden, hvis løsningen på problemerne omsider forelig
ger .

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har 
lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. 
Er De skuffet over resultatet, så må De huske på, at det ikke 
er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, 
han har haft til sin rådighed.



Hvilke arkivalier, der i det væsentlige er tale om, skal i kort
hed omtales i det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I ‘Danmarks 
ca. 13oo sogne har præsterne gennem tiderne i kirkebøgerne ind
ført oplysninger om fødsel, dåb, konfirmation, trolovelse, vi
else, død og begravelse. Kirkebogsføring blev påbudt 1646, og 
i en snes tilfælde kan man i Jylland endog finde endnu tidlige
re førte kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer 
fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ik
ke, at kirkebøger normalt findes fra 1646 og frem til i dag. 
I ældre tider førtes kirkebogen kun i eet eksemplar, der som 
regel opbevaredes i præstegården. Krige, plyndringer, brand, 
mus og rotter samt mangel på omtanke for disse arkivaliers be
tydning resulterede ofte i, at disse gik tabt. Normalt kan man 
sige, at kirkebøgernes er bevaret til midt i 17oo-tallet, og 
alene i Nørrejylland findes der 5o sogne, hvor kirkebøgerne er 
gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dobbelt kirke
bogsføring i samtlige sogne. Det skal nævnes, at ældre kirke
bøger ofte er mangelfulde og tilfældigt ført.

Folketællinger fra 1787, 18ol, 1834, 184o og 1845 er gode hjæl
pekilder, dersom kirkebøgerne svigter. Især har man ofte gavn 
af tællingen 1845, da denne også giver oplysninger om fødeste
der, mens de øvrige tællinger kun oplyser navn, alder, stil
ling, ægtefælle og hjemmeværende børn.

Tingbøger er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre 
en slægt endnu flere led tilbage - ofte til 15oo-tallet. I 
tingbøgerne er familieforhold ofte indgående beskrevet og kan 
bekræfte f.eks. ejendomsforholdet på en gård, der er gået fra 
far til søn .

Trykte kilder omfatter f.eks. trykte stamtavler og anetavler, 
stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelse etc.

Med denne indledning har vi forsøgt kortfattet at fortælle lidt 
om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren, 
med det formål at give Dem et indblik i arbejdets omfang., og 
bibringe Dem en viden om slægtsforskning, hvilket muligvis vil 
være Dem til gavn, når De gennemlæser anetavlen.



LANDGILDE, HARTKORN, MATRIKLER, 
MØNT- OG PENGEFORHOLD, SAMT TROLOVELSE-.

Landgilden var fæstebondens årlige afgift (leje- eller for
pagtningsafgift af gården). Afgiften bestod først og fremmest 
af jordens frembringelser, korn af agerlandet, hø af engene, 
kvæg og smør af græsningen, oldensvin og fedesvin, trævarer 
og lign, af skovene, fisk af vandene o.s.v., men dertil kom 
penge som afløsning for tjenester og ydelser, gæsteri (gods
ejerens ret til overnatning med foder til hestene), arbejds- 
penge, plovpenge, tærskepenge og lign.; afgiften af møller 
kaldtes mølleskyld og af selvejergårde bondeskyld.

Landgilden kunne i middelalderen omregnes til penge (sølv); 
senere - vist fra omkr. 16oo eller lidt efter - omregnedes 
landgilden til tønder hartkorn.

Hart (hårdt) korn var byg eller rug i modsætning til havre, der 
var "blødt" . 1 tønde hartkorn bestod som andre korntønder af 
8 skæpper lig 32 fjerdingkar lig 96 album; betegnelserne er 
i det følgende forkortet td . , skp., fjk. og alb., hvor de 3 
førstnævnte i flertal tilføjes et -r.

Efter svenskekrigenes ødelæggelser og statsomvæltningen 166o 
(Enevælden) behøvede centraladministrationen større skatte
indtægter, hvorfor jordebøger indkaldtes fra hele landet. - 
Efter disse jordebøger blev landgilde-matrikler affattet 1661- 
62 og 64 (Frederik Ill's matrikel) til grundlag for skatte
udskrivningen. Jordens ejer (godsejeren) var ansvarlig for be
talingen, men skatten hvilede på brugeren (fæstebonden) og 
skulle også betales af ødegods (fæsteledige gårde).

Omregningerne af landgilden til hartkorn fandt sted efter nær
mere bestemt skala, af hvis indhold følgende kan anføres:

1 td . rug eller byg.................  1 td. hartkorn
1 - gryn eller hvedemel.............  2
1 - hvede eller ærter............. 1J -
1 - havre..........................  J
12 gæs...............................  1

For at skaffe et bedre grundlag for beskatning end landgilde
matriklen 1664 skred regeringen først i 168o'erne til en om
fattende opmåling og taksering af al landets jord. Markerne 
til landsbyens enkelte gårde blev målt og jordens godhed (bo
nitet) takseret i 4 eller 6 klasser, enge takseredes efter 
græsning eller høslet, skove efter svinsolden.

Resultatet blev landmålingsmatriklen af 1688 (Christian V's 
matrikel) . Trods mangelfuld opmåling var denne skyldsætning 



i hartkorn i mange år god og retfærdig; i 15o år blev den benyt
tet som basis for grundskatten på landet.

Men efter landboreformerne i 17oo-tallets sidste fjerdedel (bl. 
a. landsbyernes udskiftning) og jordernes forbedring m.v. var 
matriklen fra 1688 helt forældet, og da det under krigen med 
englænderne blev nødvendigt at udskrive nye skatter, måtte man 
tage fat på at udarbejde en ny matrikel. Hele første fjerdedel 
af 18oo-tallet arbejdedes med matrikuleringen, men først i 1844 
kunne den nye matrikel sættes i kraft.

- Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al a- 
gerjorden sattes i klasse (takst) fra 1 til 24. Af de bedste 
jorder udgjorde 6^ tdr. land (å 14ooo kvadratalen) 1 td. 
hartkorn; på Lolland og Falster gik der gennemsnitlig knap lo 
tdr. land, men i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hart
korn .

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i for
bindelse med teknisk udvikling medførte, at de dårlige jor
ders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.m. steg stærkt, 
uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke 
skatteforhøjelse. - Hartkornsskatten blev derfor utidssva
rende, hvorfor man i 19o3 vedtog loven om ejendomsskyld, hvil
ket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som skatte
grundlag; men endnu gælder de matrikelnumre, der blev indført 
i 1844.

For de gamle selvejerbondegårde var ejerrettighederne delt i 
bondeskyld og herlighed. Ejeren af gårdens bondeskyld modtog 
de årlige kornafgifter af gården, mens herlighedsejerens del 
bestod af småredsel (lam, høns m.v.) samt afgifter for skat 
og leding.

De oprørske bønder forbrød deres liv og ejendom under Clement- 
fejden, men de kunne dog købe bondeskylden af gårdene tilbage, 
hvorimod kongen beholdt herlighedsretten; senere kunne kon
gen afhænde herligheden til en adelsmand, som derpå evt. kun
ne erhverve sig bondeskylden af bønderne.

- Til herligheden hørte bl.a. de uvisse indtægter af stedsmål 
(fæstefornyelse) og sagefald (bøder for forbrydelser).

Mønt- og penge forholdene var lidt indviklede. Fra Frederik II's 
tid regnedes 1 daler til 4 mark å 16 skilling; mønten, der fra 
1618 blev kaldt 1 krone, blev senere i 16oo-tallet kaldt 1 
slettedaler. - Betegnelsen slettedaler forsvandt omkring omkr. 
17oo. Fra 1625 udmøntedes dalere in specie (i eet stykke, speci
edaler) å 6 mark å 16 skilling. - Disse mønter blev i daglig 
tale kaldt rigsdalere frem til 1813.

Fra 1813 til 1854 hed møntfoden rigsbankdaler med 6 mark å 16 
rigsbankskilling pr. stk.; fra 1854 til 1873 rigsdaler og rigs



mønt. - Fra 1873 blev 1 rdlr. rigsmønt 2 kr., 1 mk. 33 øre og 
1 sk . 2 øre.

I forslægten forekommer betegnelsen trolovelse, der -fandt sted 
i præstens og 5 andre personers nærværelse. - Trolovelsen var 
forpligtende overfor de to parter og kunne kun ophæves i gan
ske bestemte tilfælde.

Det var under øvrighedens straf forbudt de trolovede at søge 
seng med hinanden før vielsen. Men den gamle opfattelse at 
bortfæsteisen eller trolovelsen som den virkelige ægteskabs
stiftende handling levede dog videre blandt almuen, og ned gen
nem tiden var og blev det almindeligt, at det ægteskabelige 
samliv blev begyndt, inden vielsen havde fundet sted.

1799 blev trolovelsen afskaffet, men trolovelsesskikken fort
satte - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelsen bar fornemme personer fra slut
ningen af middelalderen en fingerring. Den skulle "være af guld, 
være trind, at han haver ingen ende, og sættes på den fjerde 
finger, thi vise mestre og læger skriver, at der ganger en 
åre fra hjertet op til fjerde finger". Oprindelig var der kun 
tale om en fæstering eller viering, båret af bruden, men ef
ter enevælden blev det almindelig med to ringe. I øvrigt var 
det også skik, at der ved trolovelsen blev udvekslet fæstens
gaver.

Kilder:

Håndbog for Danske Lokalhistorikere, v. Johan Hvidtfeldt, hart
korn, s. 263, landgilde, s. 336, matrikler, s. 362-63, herlig
hed, s. 269, daler, s. 191, rbdlr., s. 411, rdlr. rigsmønt, 
s. 412, slettedaler, s. 444, trolovelse, s. 492.



IFnrslægt

Anetavle for husmand og slagter i Tøving i Galtrup sogn Anders Christian 
Iversen Leegaard og hustru Ane Sørensdatter.

(se skematisk oversigtstavle bag i bogen)



1

Ane 2 ANDERS CHRISTIAN IVERSEN LEEGAARD eller LEGAARD

født 1827, død 1913.
Ane 3 ANE SØRENSDATTER

født 1827, død 1903.
Anders Christian Leegaard ses i oktober kvartal 1853 at have mod
taget 4 skpr. byg og 3 mk. penge i fattighjælp, af Tødsø-Erslev 
kommune (1). Derpå tjente han i Nykøbing til giftermålet 1854, 
hvorpå han 1855 nævnes som indsidder (lejehusmand) i Vodstrup i 
Tødsø sogn - vel hos svigerfcrældrene.
Derpå flyttede han til Mollerup by og segn, hvor han købte 3-4 
tdr. bygsædeland (2) af Knud Aggerholm (3). - Ved skøde af 24. 
juni 1857, tinglæst 27. juni (4), købte han af husmand Mads 
Christensen hedelodden matrikel nr. 12b af Mollerup på 1 skp. 
1 fjkr. 2§ alb. hartkorn for 800 rdlr. rigsmønt; jordstykket 
grænsede op til de tidligere erhvervede 3-4 tdr. bygsædeland. 
Samtidig (5) udstedte Leegaard en panteobligation til gårdmand 
Christen Sørensen Høllede i Mollerup på 800 rdlr. rigsmønt med 
1. prioritet i ejendommen i Mollerup.

I 1874 flyttede Anders Christian Leegaard fra Mollerup til Tø
ving i Galtrup sogn, hvor han boede resten af sit liv som slag
ter og husmand.
Fra før I9OO ejede han ejendommen matrikel nr. 14f i Tøving på 
3 skpr. hartkorn, hvor nu Svend Jakobsen bor; da han afstod ejen
dommen - vist til Christen Andersen - flyttede Leegaard til et 
lille hus på ejendommens jord lige vest for den senere Tøving 
friskole, der nu ejes af Knud V. Andersen.
- Efter sin kone, som døde 1903 (6), hensad Anders Christian Lee
gaard i uskiftet bo til sin død 10 år senere.

Anders Christian Iversen Leegaard var født 28. november 1827 i 
Flade by og sogn, søn af husmand Iver Christensen Leegaard og hu
stru Ane Jensdatter; gudmoderen var Søren Christensens hustru 
Johanne Mikkelsdatter i Flade, de øvrige faddere var gårdmand 
Søren Christensen, husmand Mads Filtenborg og indsidder Laurs 
Strand samt pigen Ane Christensdatter, alle af Flade.

Anders Chris.tian Iversen (Leegaard), alderdomsunderstøttet, døde 
28. august 1913 i Tøving i Galtrup sogn, 85 år gammel.

Ungkarl og tjenestekarl Anders Christian Iversen af Nykøbing, 
27 år gammel, blev gift 23. november 1854 i Tødsø med pigen Ane 
Sørensen i Vodstrup, 27 år gammel, datter af gårdmand Søren Jen
sen Tjener; forlovere var Søren Tjener af Vodstrup og Lärs Lee
gaard af Mollerup.
Ane Sørensdatter var født 4. september 1827 i Trælborghus på 
Dueholm mark i Nykøbing landsogn, datter af afbygger Søren Jen
sen og hustru Dorthe Kirstine Larsdatter; faddere var tjeneste
pigerne Dorthe Krogh og Else Kirstine Jensdatter af Nykøbing,
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Jens Markmøller og hans tjenestekarl Niels Smed, samt Poul Træl
borg fra Sønder Trælbcrg, alle af Lødderup sogn.

Ane Sørensdatter, husmand Anders Kristian Iversen Legaard i Tø- 
vings hustru, døde 1. januar 1903, 75 år gammel.

Efter hendes død afholdtes 12. februar 1903 skifteretsmøde i døds
boet efter slagter Anders Chr. Iversen Leegaards hustru Ane Sø
rensdatter af Tøving, død 1. januar 1903.
Enkemanden var mødt og opgav afdødes arvinger at være foruden 
ham selv deres 5 fællesbørn, med hvem han ønsker at hensidde i 
uskiftet bo.
Som følge deraf blev intet at foretage med boet fra skifterettens 
side.
A. C. Legrd.
Skifteretten hævet.

Ferslev
Vidner: Poulsen Hvidberg

Noter:

1 Tødsø-Erslev fattigkommisionsprotokol 1837-55, L.K.-3043,fol. 
332

2 1 td. bygsædeland å 10.000 kvadratalen, hvorimod 1 td. land
er 14.000 kvadratalen.

3 Ifølge panteobligation af 24.6.1857, læst 27.6., Morsø her
reders skøde- og panteprotokol 1855-57, B.35•C-SP.16,fol.476.

4 Kilde 3,fol.472.
5 Kilde 3,fol.476.
6 Morsø herreders skifteprotokol 1902-07, B.35.0-5627,fol.155•
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Ane 4 IVAR eller IVER CHRISTENSEN LEEGAARD

født 1792, død 1846.

Ane 5 ANNA eller ANNE JENSDATTER

Født 1795, død 1857 (?).

Anna eller Anne Jensdatter, der først var gift med enkemanden 
Anders Christian Majgaard og derpå med Ivar eller Iver Leegaard, 
boede fra giftermålet 1816 i Flade; men fra senest 1817 nævnes 
hun og Majgaard som husbeboere eller husfolk i Solbjerg by og 
sogn.
Ved skøde af 4. september 1820, læst 18. september (1), købte 
Majgaard ejendommen Havredal (Havdal) i Flade vestre klitter på 
5 skpr. 3 fjkr. 1 7/10 alb. hartkorn af Frederich Hauch Stadel 
til Ullerup for 50 rbdlr. sølv.
Ivar eller Iver Leegaard overtog ejendommen Havre- eller Havdal 
i Flade sammen med Majgaards enke; og 11. december 1827, læst 
22. december (2), solgte han den for 344 rbdlr. sølv til Jens 
Christensen Søndergaard af Solbjerg med ret til at blive boende 
i huset til 1. maj 1828.
- Ved matrikuleringen 1844 (3), da ejendommen fik matrikel nr. 
34, blev hartkornet forandret fra de knap 6 skpr. til 3 skpr. 3 
fjkr. 1J alb.
I 1828 eller 29 flyttede Iver Christensen Leegaard til Vejerslev 
by og sogn, hvor han af Christen Riis til Blidstrup 26. august 
1829, tinglæst ved herredstinget 5. september (4), fik fæstebrev 
på Bækgård i Vejerslev på 1 td. 7 skpr. 3 fjkr. hartkorn, som den 
tidligere fæster Peder Handgaard havde frasagt sig.
Af gården skulle han i årlig landgilde yde 3 læs godt brændelyng 
til St. Hansdag, 6 rbdlr. 2 mk. 6 2/5 sk. sølv til 1. november, 
1 td. sæderug til Michaeli (Mikkelsdag , 29. september), 1 td. 
rug og 2 tdr. byg til 1. november. Aftægtskontrakten af 5. novem
ber 1820 med gårdens tidligere fæster Mikkel Christensen Bech og 
hustru skulle overholdes og gårdens bygninger skulle brandforsik
res senest 1. maj 1830.

Efter 4 års forløb måtte Leegaard forlade gården i Vejerslev, som 
efter fæstebrev af 25- oktober 1833, læst 7. december(5), blev 
overtaget af Joseph Jensen Glintborg.
Bækgårds hartkorn blev ved matrikuleringen 1844 (6), da gården 
fik matrikel nr. 10, forandret fra de knap 2 tdr. til 4 tdr. 7 
skpr. 2 fjkr. £ alb.
27. april 1833 flyttede familien Leegaard fra Vejerslev til Er- 
slev by og sogn, hvor Iver Leegaard efter fæstebrev af 2. septem
ber 1834, tinglæst 6. september (7), udstedt af kaptajn v. Tøt- 
trup til Dueholm overtog Christen Sønderups hus i Erslev på 7 
skpr. hartkorn.
Også her boede familien kun fire år; 18. december 1838, læst 22. 
december (8), fik Anders Josephsen af Erslev fæstebrev på ejen
dommen, som Iver Leegaard havde afstået.
- Ved matrikuleringen 1844 (9), da ejendommen fik matrikel nr. 
26 og stadig hørte under Dueholm, blev hartkornet forandret fra 
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de 7 skpr. til 1 td. 1 fjkr. alb.
Ejendommen, der ligger sydvest for Erslev brugsforening, er nu 
udstykket; bygningerne ejes af Henning Haaning.
Da Iver Leegaard havde forladt ejendommen mødte han op på fattig- 
kommisionens møde 9. marts 1837 (10) og ønskede at leje den mid
terste stue i skolen. Kommunen lovede ham sådant mod en årlig kon
tant husleje på 2 rbdlr., som Leegaards svoger Mikkel Jensen, gård
mand i Erslev, borgede eller kautionerede for. Med stuen fulgte 
et kammer på dens østre side, hvortil han dog selv måtte flytte 
døren.
De første år klarede Leegaard sig uden hjælp. Men i juli kvartal 
1845 (11) meldte han sig til fattigvæsenet; han blev overtaget 
til fattighjælp, og det blev bestemt, at han fra oktober kvartal 
skulle have 4 skpr. byg og 20 sk. penge i hver kvartal. Af års
opgørelsen for 1845 ses Iver Leegaard at have modtaget 2 mk. i 
juli kvartal som øjeblikkelig hjælp og 4 skpr. byg og 2 mk. i okto
ber kvartal.
I forsørgelsesplanen for 1846 (12) figurerer Iver Leegaard blandt 
mindst trængende fattige, nemlig i 3. klasse, der årligt skulle 
have udbetalt 4 skpr. rug,2 tdr. byg og 1 rbdlr. 2 mk. penge. 
Iver Leegaard døde allerede 6. januar 1846, 53 år gammel; af fat
tigvæsenets regnskab for januar kvartal fremgår, at der foruden 
den ordinære fattighjælp til Iver Leegaard var udbetalt 2 mk. 6 
sk. til pleje under hans sygdom, 1 rbdlr. til jordemoderen for 
at sætte 2 gange ”clysteer" (indhældning af lunkent vand i tarmen 
for at fremkalde udtømning), 3 rbdlr. for ligkisten 4 mk. for lig
klæderne .
Af regnskaberne ses, at Iver Leegaards enke i 1846 ialt fik udleve
ret 4 skpr. rug,og 1 td. 3 skpr. byg; i 1847 skulle hun efter pla
nerne have haft 4 skpr. rug og 1 td. byg, men fik 3 skpr. rug og 
1 td. 1 skp. byg. 1848-52 fik hun årlig 4 skpr. rug og 1 td. byg; 
det sidste år dog tillige 1 rbdlr., samt i 1848 følgende repara
tionsudgifter :
4 mk. 4 sk. til 2 stk. 12 fods fjæl til 1 dør, 2 mk. 8 sk. til 1 
stk. træ til dørkarm, 3 mk. for beslag til samme dør, 10 sk. til 
et vindue, 10 sk. til 50 stk. rå sten og 2 mk. til 8 stk. vindues
ruder .
I 1850 modtog hun under sygdom ekstra pleje for 4 mk. 
1853-54 fik hun, da hun rykkede op fra 3. til 2. klasse af fatti
ge, årlig 2 rbdlr., 4 skpr. rug og 1 td. 4 skpr. byg, der i 1855 
forhøjedes til 4 rbdlr., 6 skpr. rug og 1 td. 4 skpr. byg samt 
200 snese tørv.
Efter forsørgelsesplanen for 1856 skulle Iver Leegaards enke have 
haft udleveret 8 rbdlr., 1 td. rug og 3 tdr. byg samt 200 snese 
tørv. - 8. juni 1856 (13) blev der sluttet akkord om, at Iver Lee
gaards enke blev indtinget i kost, logi og pleje hos sin søn An
ders Christian Iversen (Leegaard) i Mollerup, så at han både i 
sygdom og i sundhed i alle måder skulle forsørge hende og forple
je hende, besørge hendes ligbegængelse, imod at han efter hendes 
død beholdt alle hendes efterladenskaber og en årlig betaling for 
I5 td. rug, 3g td. byg, 200 snese tørv og 8 rbdlr. i penge; akkor
den regnedes fra 1. januar 1856.

Ivar, som han var døbt, eller Iver, som han ofte blev kaldt, var 
født 1792 i Ørding by og sogn, døbt 1. januar 1793, søn af Chris- 
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ten (Christensen) Leegaard og hustru (Karen Iversdatter), båret 
til dåben af Niels Holmboes datter Kirsten, testes (vidner eller 
faddere): Jens Nielsen, Jens Kiær, Jens Prostrup, Hans Smeds og 
tfeds Wiisbys døtre.

Iver Christensen Leegaard, gift fattiglem i Erslev by og sogn, 
døde 6. januar 1846, 53 år gammel.

Ungkarl Iver Christensen fra Ørding, 33 år gammel, blev gift 23. 
juli 1826 i Flade med enkekone Ane Jensdatter fra Flade, 30 år 
gammel; forlovere var Niels Christensen fra Thorup (?), Peder 
Laursen i Flade.

Anna, som hun var døbt, eller Anne, som hun ofte omtales, var 
født 1795 i Erslev by og sogn, døbt 8. november, datter af Jens 
Mikkelsen og hustru Anne Christensdatter; faddere var Anders Chris
tensens kone i Erslev, Marcus Jensens kone, Jens Frøslev og Chris
ten Hyldig af Tødsø og Jeppe Korsgaard af Erslev.

Hun var vist identisk med den Ane Jensdatter, enke, aftægtskone 
i Mollerup by og sogn, der døde 11. august 1857, 67 år gammel.

Anne Jensdatter, 20 år, hjemme hos moderen i Erslev, blev gift 
første gang 7- januar 1816 i Erslev med enkemand Anders Christian 
Pedersen Majgaard af Flade, 23 år gammel; forlovere var Jens Nør
gaard og Mikkel Dissing.

Anders Christian Pedersen Majgaard, der var født ca. 1783, var 
søn af Peder Christensen Majgaard i Tæbring, der døde 1812 (14).

Anders Majgaard, husmand i Flade, døde 20. november 1825, 42 år 
gammel.

Efter Anders Christian Pedersen Majgaards død blev Anne Jensdat
ter og ungkarl Christen Jensen Majgaard fra Frøslev, 28 år gammel, 
indskrevet i Flade sogns kirkebog til ægteskabs indgåelse med 
Christen Jensen og Peder Laursen som forlovere; men dette foreha
vende ægteskab blev efter begges fælles samtykke ophævet og 2. 
søndag efter trinitatis (2. juni 1826) fra prædikestolen offent
lig aflyst.

Anne Jensdatter fødte i sine to ægteskaber 9 børn: 
1 Peder Andersen, født 1817 i Solbjerg by og sogn.
2 Jens Andersen, født 1819 i Solbjerg by og sogn, konfirmeret 

1834 i Erslev.
3 Laurits Andersen, født 1821 i Flade by og sogn, konfirmeret 

1836 i Erslev.
4 Mikkel Andersen, født 1825 i Flade by og sogn, konfirmeret 

1840 i Erslev.
5 Anders Christian Iversen, født 1827 i Flade, se ane 2-3.
6 En dødfødt pige, født 1829 i Vejerslev by og sogn.
7 Christen Iversen, født 1830 i Vejerslev by og sogn, konfirme

ret 1846 i Erslev.
8 Ane Iversen, født 1834 i Erslev by og sogn.
9. Lars Christian Iversen, født 1839 i Erslev by og sogn, konfir

meret 1854.
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Folketællingen 1834: Erslev by og sogn:
Iver Leegaard, 40 år, husfæster, lever af sin jordlod.
Ane Jensdatter, 39 år, hans kone.
Anders Christian Leegaard, 7 år,
Christen Leegaard, 4 år, deres børn.
Jens Andersen Maigaard, 15 år, 
Lars Andersen.Maigaard, 13 år, 
Mikkel Andersen Maigaard, 9 år, konens sønner med hendes forrige 
mand.
Christen Sønderup, 61 år, enkemand og aftægtsmand.
Folketællingen 1845: Erslev by og sogn:
I et hus med to familier og en enke boede som anden familie: 
Iver Christensen Leegaard, 55 år, født i Ørding, indsidder og 
daglejer.
Ane Jensdatter, 52 år, født her, hans kone.
Christen Iversen, 14 år, født i Vejerslev,
Ane Iversen, 11 år, født her,
Lars Christian Iversen, 6 år, født her, deres børn.

17» marts 1826 afholdtes skifte efter Anders Pedersen Maygaard 
i Flade (15) mellem enken Anne Jensdatter, der havde siddet i u- 
skiftet bo, men nu begærede skiftet mellem sig og børnene: 
Peder, 8 år, Jens, 7 år, Lars, 4 år, og Mikkel, år.
På skiftet var blandt andet afdødes broder Christen Pedersen May
gaard af Tæbring til stede. Stærvbostedet (dødsboet) på 5 skpr.
3 fjkr. 7/10 alb. hartkorn blev vurderet til 150 rbdlr. sølv. Ind
boet var fattigt og ejendommens besætning bestod af 10 får, 1 hvid 
ko, 1 kalv, 1 gammel gul hest og 1 brun do. Indbo og besætning 
blev ialt vurderet til 46 rbdlr. 4 mk. 10 sk. sølv, således at 
boets samlede aktiver beløb sig til 196 rbdlr.4 mk. 10 sk. sølv. 
- Skiftet synes ikke afsluttet.

Af fæstebrevet på ejendommen i Erslev 1834 fremgår:
Bygningerne skulle forsikres i brandkassen, og af ejendommen skul
le. han i årlig landgilde til hvert års Martini (Mortensdag,11. nov
ember) svare 6 rbdlr. sølv, samt forrette årlig på egen kost og 
med egne redskaber 1 dag i hver uge fra påske til Mortensdag samt 
om høbjærgning og høst en ugedag med fuld høle (altså med opbin- 
der) med to dages afgang i ugedagene; ligeledes skulle han forret
te fire dage om vinteren efter tilsagn på husbondens godtbefinden-* 
de, ligesom han skulle skaffe en karl med et stærkt reb til at 
trække stude fra og til landet (d.v.s. Mors).
Den fratrædende fæster Chresten Nielsen Sønderup sikredes aftægt 
med fri bopæl i huset og underholdning, samt fri begravelse, mod 
at Iver Leegaard beholdt hans efterladenskaber. - Hvis Chresten 
Sønderup ikke var tilfreds med opholdet i huset, måtte han flytte 
til en anden i Erslev og derpå modtage kvartalsvis 1 td. rug, 3 
tdr. byg, samt til hvert års jul J lispd. (1 lispd. = 16 pd. = 
8_kg_. ) fersk flæsk og til hvert års påske 1 lispd. tør fisk... 
Äf den vedhæftede syns- og taksationsforretning af 25. juli 1834 
fremgår, at husets bygning bestod af 12 bindinger eller 33 alens 
længde med ”hængekub" (16) for østre ende og udskud rundt om und
tagen for vinduerne, bygget af fyrre- og grantømmer, dels klinede 
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og murede og grundmur for vinduerne. Huset var indrettet til stue, 
køkken, bryggers, lade og fæhus i østre ende; samme var forsynet 
med fornødne døre og vinduer. Ved dette hus forefandtes ingen mang-
ler, men i beboelig stand. Følgende besætning og inventarium no-
teredes: rbdlr. mk. sk. sølv
1 sort ko 12 0 0
1 hvid do. 8 0 0
4 får, 2 lam og 1 vædder 8 0 0
1 skærekiste med kniv 1 2 0
1 gammel høle 0 4 0
1 fork og 1 rive 0 2 8
1 par kværne 1 0 0
1 skovl og 1 greb 0 3 0
1 loftstige 0 0 12
1 bord med skuffe og 1 skammel 0 4 0
1 gammel lænestol 0 0 12
1 jernkakkelovn med skuffe 8 0 0
1 viseværk i hus (stueur) 2 3 0
2 kar og 1 spand med jernbånd 1 1 0
2 ølfjerdinger 0 4 0
Ialt 45 1 0 sølv

Jordene var tilsåede med 6 skpr. rug, 2 tdr. byg og 1 td. havre.

Da Anders Josephsen overtog Iver Leegaards forladte ejendom i
Erslev 1838 blev der igen afholdt syns og taksationsforretning
23. august 1838, hvoraf fremgår blandt andet følgende:
Til husets istandsættelse manglede:

rbdlr. mk. sk. sølv
2 stk. 20 fods tømmer å 5 mk. 1 4 0
1 stk. 10 fods do. å 2 mk. 0 2 0
20 søm 0 0 12
arbejdsløn 0 3 0

Ialt 2 3 12 sølv

Jordene var tilsåede med 6 skpr. rug, 2 tdr. byg og 14 tdr. havre.

Noter: 
1 Morsø herreders skøde- og panteprotokol 1818-25, B.35.C-SP.

5.fol.193.
2 Samme 1827-29, B.35.C-SP.7,fol.8.
3 Morsø Nørreherreds matrikel 1844, B.35.C-242,fol.54-55.
4 Kilde 2, fol.426.
5 Samme 1829-33, B.35.C-SP.8,fol.576.
6 Morsø Sønder herreds matrikel 1844, B.35•C-240,fol.68-69•
7 Morsø skøde- og panteprotokol 1833-37, B.35•C-SP.9,fol.59.
8 Samme 1837-42, B35•C-SP.10,fol.168b.
9 Kilde 3, fol.121-22.
10 Tødsø-Erslev fattigkommisionsprotokol 1837-55, L.K.-3043,fol.9• 
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11 Samme, fol.160-161,162 og 167.
12 Samme, fol.165,173,175,179,185,187,189,195,2oo,2o6,2o8,211,213, 

219,222,227,229,230,233,235,241,245,248,250,253,255,261,263, 
265,267,268,273,275,281,283,286,289,293,301,305,307,309,313, 
315,323,324,325,326,328,330,332,333,341,348,353,356,359 og 366.

13 Tødsø-Erslev fattigprotokol og regnskab 1855-80, L.K.-3044, 
fol.3,5 og 9.

14 Morsø herreders skifteprotokol 1811-17 (Morsø herreders gejst
lige skifteprotokol 1804-17, C.ll.C-2), fol.127b og 167.

15 Morsø herreders skifteprotokol 1825-29, B.35.0-254,fol.54.
16 Hængekub eller hængekube: udskud for enden af f.eks. en lade, 

sparre-træerne løber helt ned til udskudsremmen, og der er 
ingen bjælker (H. F. Feilberg: ordbog over jydske almuesmaal 
1886-1914, bd. 1, s. 14).
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Ane 6 SØREN JENSEN HØGDAHL eller TJENER

født 1792, død 1857.

Ane 7 DORTHE KIRSTINE LARSDATTER

født 1797, død 1851.

Ved giftermålet 1823 nævnes Søren Jensen som husmand i Torup 
(Skallerup sogn?); men 29- december 1823 (1) fik han af Dueholms 
ejer fæstebrev på afbyggerstedet Øster Trælborghus på Dueholm 
mark i Nykøbing landsogn.
28. maj 1842 flyttede familien fra Dueholm mark til Tødsø sogn 
som gårdfolk; Søren Høgdahl eller Tjener synes straks at have 
overtaget matrikel nr. 2 i Vodstrup i Tødsø sogn, hvis hartkorn 
ved matrikuleringen 1844 (2) blev forandret fra 5 tdr. 1 skp. 1 
alb. til 4 tdr. 3 skpr. 3 fjkr. | alb. Først 18. oktober 1845 (3) 
udstedte Dueholms ejer Poul Ulrik Ernst Tøttrup fæstebrev til 
Søren Jensen Høgdahl på gården, som Jens Tonsgaard havde beboet; 
af gården skulle der svares en årlig landgilde på 4 tdr. byg til 
hvert års Mortensdag med sædvanlig opmål 5 skp. pr. td. samt 2 
mk. sølv i tærskepenge.

31. juli 1847, læst sammen med skødet 24. juni 1848 (4), opret
tedes købekontrakt mellem fuldmægtig G. Pers i Nykøbing på agent 
og godsejer Nyholm til Dueholms vegne og Søren Jensen Tjener el
ler Høgdahl om køb til selveje af dennes gård i Vodstrup for 2100 
rbdlr. sølv, som forblev stående uopsagt i gården i 4g år regnet 
fra 11. juni 1847 med 4% i rente pro anno; skødet blev udstedt 
af agent Nyholm i København 2. juni 1848 og tinglæst sammen med 
købekontrakten.
Ved skøde af 23. juni 1848, læst 1. juli (5), solgte gårdmand 
Søren Jensen Tjener til Peder Pedersen Smedegaard parcel matri
kel nr. 2b på 1 td. 5 skpr. 1 fjkr. for 1400 rbdlr. sølv.
Og samtidig udstedte Søren Tjener, læst 24. juni (6), en pante- 
obligation til sognefoged og gårdmand Jens Huulgaard i Fredsø på 
350 rbdlr. og til aftægtsmand Poul Krogh i Legind på 350 rbdlr., 
ialt 700 rbdlr. sølv. Lånet var uopsigeligt i 3g år og sikret med 
1. prioritet i gården matrikel nr. 2a i Vodstrup på 2 tdr. 6 skpr. 
2 fjkr. § alb. hartkorn; udslettet 29- juni 1874.
Ved skøde af 6. februar 1854, læst 11. marts (7), solgte Søren 
Tjener parcel matrikel nr. 12c på 2 skpr. 3 fjkr. 1J alb. hart
korn for 45O rbdlr. sølv til husmand Anders Christian Andreasen. 
Endelig solgte Søren Jensen Høgdahl ved skøde af 10. juni 1855» 
læst 16. juni (8), hovedparcellen 2a på 2 tdr. 3 skpr. 2 fjkr.
2 alb. hartkorn til sønnen Jens Sørensen for 1100 rdlr. rigsmønt 
med forbehold af brugsretten for livstid; gården blev da vurde
ret til 3000 rdlr. rigsmønt.
Noget skifte blev ikke afholdt efter hverken Dorthe Kirstine el
ler Søren Tjener; men 5. januar 1867, læst I9. januar (9), udsted
te Anders Christian Iversen (Leegaard), husmand i Mollerup by og 
sogn, på sin hustru Ane Sørensdatter og Anders Christian Knakker- 
gaard, husmand i Vodstrup, på sin hustru Kirsten Sørensdatters 
vegne arveafkald og kvittering på hver 30 rdlr. rigsmønt, som de 
havde modtaget af svogeren Jens Sørensen, gårdmand i Vodstrup,
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som arv efter forældrene.

Søren J-ensen var født 1792 i Høgedal i Nautrup sogn, døbt 1. ap
ril (palmesøndag), søn af Jens Sørensen (Furbo eller Tjener) og 
hustru (Kirsten Mortensdatter); båret til dåben af Christen Fjend- 
bos hustru af Toustrup, faddere var Bodil Søegaard, Jørgen Bodil- 
sen, Thor Mortensen, Kirsten Mortensdatter, Niels Jakobsens hustru 
af Durupgårde.
Enkemand Søren Jensen Tjener, gårdmand i Vodstrup i Tødsø sogn, 
døde 14. januar 1857, 67 år gammel.
Ungkarl Søren Jensen, 28 år, husmand i Torup, blev gift 2. maj 
1823 i Nykøbing med pige Dorthe Kirstine Larsdatter, 23 år, tje
nestepige i Nykøbing; forlovere var Søren Norup, vognmand, Jens 
Westergaard, småhandlende.
Dorthe Kirstine Larsdatter var født 29. marts 1797 i Brokholm i 
Junget sogn, datter af Lars Nielsen og hustru (Anne Mikkelsdat- 
ter); båret til dåben af pigen Anne Andersdatter i Hinnerup, fad
dere var Laust Nielsen af Breum, Niels Mikkelsen af Mogenstrup, 
Jens Mikkelsen af Brokholm og pigen Maren Nielsdatter af Breum. 
Dorthe Kirstine Larsdatter, gift med gårdmand Søren Tjener i Vod
strup i Tødsø sogn, døde 22. maj 1851 af krampe, 52 år gammel.
Dorthe Kirstine og Søren Tjener fik 3 børn:
1. Kirstine Sørensdatter, født 26. maj 1824 på Dueholm mark.
2. Ane Sørensdatter, født 4. september 1827 i Trælborghus på Due

holm mark, se ane 2-3.
3. Jens Sørensen, født 28. februar 1832 i Øster Trælborghus på 

Dueholm mark.

Familien forekommer i folketællingen 1834 under afbyggerne på 
Dueholm mark:
Søren Jensen, 48 år, fæster af huset.
Dorthea Kirstine Larsdatter, 38 år, hans kone.
Kirsten Sørensdatter, 10 år,
Ane Sørensdatter, 6 år, 
Jens Sørensen, 2 år, deres børn.

Ifølge folketællingen 1845 boede familien i Vodstrup i Tødsø sogn:

Søren Jensen, 54 år, født i Nautrup, gårdmand.
Dorthe Kirstine Larsdatter, 46 år, født i Thise (fejl for Junget'), 
hans kone.
Kirsten Sørénsdatter, 21 år, født i Lødderup (fejl for Nykøbing), 
Ane Sørensdatter, 18 år, født i Lødderup, 
Jens Sørensen, 13 år, født i Lødderup, deres børn.
1 tjenestekarl og 1 aftægtsmand.

Af fæstebrevet fra 1823 fremgår, at til afbyggerhuset på Dueholm 
mark hørte et stykke jord, som for norden grænsede til landevejen, 
for østen til den endnu kendelige grøft i heden og for sønden og 
vesten til Fårup mark og Trælborg toft. Den årlige landgilde bestod 
af 16 rbdlr. sølv, hvoraf halvdelen skulle betales til 1. maj og 
halvdelen til Mortensdag.
Fæsteren skulle årlig forrette arbejde til Dueholm efter tilsigél- 
se 6 dage i høbjærgning og 2 dage om høsten, dog står det ganske
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i husbondens magt at tage dem enkelte eller forandre dem til A 
dage med 2 folk, og var fæsteren pligtig at medbringe de for
nødne redskaber efter arbejdets bestemmelse. Til den fratrædende 
fæster- skulle der bygges en stue på 2 fag med køkken og separat 
indgangsdør, samt loft over stuen,hvor han og hustru kunne nyde 
fri husværelse; efter aftægtsfolkenes død kunne fæsteren eventu
elt lade tilbygningen stå, men i så fald måtte han ikke "indtage 
nogen deri imod husbondens vidende og vilje".

Noter:
1 Dueholm fæsteprotokol 1755-1862, G.109-1,fol.109.
2 Morsø Nørre herreds matrikel 1844, B.35.C-242,fol.109-10.
3 Kilde 1, fol.162b, samt tinglæst 18.10.1845 og indført i Mor

sø herreders skøde- og panteprotokol 1844-47» B.35.C-SP.12, 
fol.221.

4 Morsø herreders skøde- og panteprotokol 1847-51, B.35.C-SP. 
13,fol.214b.

5 Samme, fol.226b.
6 Samme, fol.217b.
7 Samme, 1853-55,B.35.C-SP.15,fol.152b.
8 Samme, fol.494. .
9 Samme, 1866-69, B.35.C-SP.22,fol.100.



12

Ane 8 CHRISTEN CHRISTENSEN LEEGAARD

født 1749, død 1798.

Ane 9 KAREN IVERSDATTER

født 1757, død 1800.

Christen Leegaard overtog 1781 (1) fæstet af fødegården, den nu
værende Lægård i Ørding by og sogn under herregården Frøslevgård. 
Gården, nr. 13 i Ørding by, var da på 2 tdr. 7 skpr. 1 fjkr. 
hartkorn; men i løbet af 1780’erne voksede gården til 4 tdr. 1 
skp. 3 fjkr. 1 alb. eller senere 4 tdr. 2 skpr. hartkorn.
Ved matrikuleringen 1844 (2), da gården fik matrikel nr. 11, blev 
de 4 tdr. 2 skpr. forhøjet til 4 tdr. 7 skrp. 2g alb. hartkorn. 
- Lægård (Leegård) var i 1840’erne på godt 80 tdr. land med en 
hedelod sydvest for byen samt en eng- og hedelod sydvestlig på 
bymarken (3).
- Senere er gården blevet delt i to lige store gårde, nemlig Læ
gård og Øster Lægård, der i 1945 ejedes af henholdsvis Th. M. 
Mikkelsen og S. Sandersen (4).
Christen Leegaard var - vist i forbindelse med, at han fik mere 
jord i fæste - kommet i gæld til gårdens ejer, hvorfor han 9. ok
tober I79O, læst 31. oktober 1791 (5), udstedte en panteobligati- 
on på 142 rdlr. 2 mk. 1 sk. til husbond, hr. Wandborg til Frø
slevgård med 1. prioritet i gårdens bohave.
Skiftet efter Christen Leegaard blev påbegyndt 12. maj 1798, 
fortsat på 30.dagen efter dødsfaldet 9 juni og sluttet 18. juli 
samme år (6). - 22. december 1798 fik Sejer Nielsen fæstebrev på 
Legård (Lægård) i Ørding (7); og 30. december 1800 påbegyndtes 
skiftet efter Karen Iversdatter, der afsluttedes 10. april 1801 
(8) .
Sejer Nielsen beholdt fæstet af Lægård til sin død 1832; Anders 
Gedde til Giomstrup og Højris, hvorunder gården da var kommet, 
udstedte 20. juli 1833 (9) fæstebrev på gården til Christen Sø
rensen Odgaard fra Øster Assels.

Christen Christensen var født 1749 i Ørding, døbt 5. oktober 
(18. trinit.), søn af Christen (Christensen) Lægaard og hustru 
(Birthe Jensdatter); båret til dåben af Margrethe Jensdatter 
Storgaard, faddere var Mads Sørensen, Christen Hansesgaard, Sø
ren Christensen, Anna Jensdatter Storgaard og Karen Jensdatter. 
Christen Christensen Leegaard døde 1798 i Ørding by og sogn, be
gravet 20. maj (6. søndag efter påske), 49 år gammel.
Christen Christensen Leegaard blev gift 1781 i Ørding, trolovet 
28. januar (4. post epifani), copulerét (viet) 2. marts, med Ka
ren Iversdatter fra Salling, tjenende i Ørding; forlovsmændene 
var Christen Leegaard og Niels Holmboe.
Karen Ivensdatter var født 1757 i Glynge i Nautrup sogn, døbt 13. 
februar (dom. sexagesima), datter af Iver Mortensen og hustru 
(Kirsten Jørgensdatter); båret til dåben af Else Johansdatter, 
faddere var Morten Møller, Lars Johansen, Christen Jensens hustru 
og Lars Jensens hustru.
Sejer Leegaards hustru Karen Ivarsdatter døde 1800 i Ørding by
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og sogn, begravet 7. december (2. advent), 48 år gammel.
Enkekone Karen Ivarsdatter blev gift anden gang 1799 i Ørding, 
anmeldt 4. januar og viet 25. januar, med ungkarl Sejer Nielsen; 
forlovere var Morten Ivarsen fra Salling og Poul Kiærgaard fra 
Vejerslev.
Sejer Nielsen var født I766 i Vejerslev by og sogn, døbt 26. au
gust, søn af Niels Kiærgaard. - Seir Nielsen Leegaard døde 25. 
marts 1832 i Ørding, 67 år gammel.
Folketællingen 1787 for Ørding by og sogn indeholder bl.a.: 
Christen Ledgaard, 37 år, gårdmand.
Karen Iversdatter, 30 år, hans kone, begge i 1. ægteskab.
Mette Christensdatter, 6 år,
Niels Christensen, 3 år,
Christen Christensen, 2 år, deres børn.
1 tjenestepige.

Folketællingen 1801 lyder:
Sejer Nielsen Legaard, 37 år, enkemand efter 1. ægteskab, gård
mand .
Christen Christensen, 15 år,
Ivar Christensen, 9 år,
Mette Christensdatter, 18 år,
Birgitte Christensdatter, 13 år,
Kirsten Christensdatter, 6 år, hans stedbørn.
1 tjenestekarl.

Efter Karen Iversdatters død blev Sejer Nielsen i Lægård gift igen; 
og med sin nye kone fik han bl.a. sønnen Peder Sejersen, født 
1802, der som voksen blev gårdmand i Legind i Lødderup sogn.
Under urolighederne forud for grundlovgivningen 1848 opstod i 
marts rygter om, at slaverne (fangerne) i fængslet i Rendsborg 
var brudt ud og hærgende og plyndrende var på vej op gennem Jyl
land. Landbefolkningen blev grebet af stor frygt og bevæbnede sig 
med forhånden værende våben, ligesom landsbysmedene blev sat til 
at lave f.eks. stikvåben af gamle høleer m.v.
Det frygtedes at slaverne ville angribe Mors ved Sallingsund, så 
Peder Sejersen i Legind sov med en ryttersabel i sengen i de uro
lige uger (10).
Peder Sejersen var bl.a. far til den kendte kromand Søren Sejer
sen i Sallingsund, hvis indsats i forbindelse med beplantningen 
af de smukke bakker ved kroen, Legind Bjerge, omkring sidste år
hundredeskifte i 1919 blev mindet med en sten med vers af Johan 
Skjoldborg bag den gamle kro ved Sallingsund (11).

Skiftet efter Christen Christensen Legaard i Ørding påbegyndtes 
12. maj 1798, hvor enken Karen Iversdatter nævnes sammen med bør
nene :
1 Niels, 16 år.
2 Christen, 13 år.
3 Iver, 6 år.
4 Mette, 17 år.
5 Birthe, 10 år.
6 Inger Marie, 7 år.
7 Kirsten, 4 år.



14

På 30.dagen efter dødsfaldet 9- juni 1798 blev skiftet fortsat, 
hvor enkens lavværge, hr. Agerholm af Ørding var til stede sam-
men med børnenes farbroder Laurs Legaard af Nykøbing som født
værge.
Registreringen og vurderingen af boet lyder således (lettere nor
realiseret) :
I dagligstuen: rdlr. mk. sk.
1 fyrre bord 1 0 0
1 skammel 0 0 6
1 jernkakkelovn 10 0 0
1 24 timers viser i fouteral

(stueur) 2 4 0
(På et fast sengested, alkove):
1 blåstribet overdyne 0 4 0
1 sortstribet vår (12) 0 4 0
2 hovedpuder 0 1 0
1 blårgarnslagen 0 0 6
(Et andet sengested):
1 sortstribet overdyne 1 0 0
1 blåstribet vår 0 3 0
2 hovedpuder 0 4 0
2 blårgarnslagener 0 0 0
1 træstol 0 1 0
3 flasker 0 1 0
1 fyrfad (13) 0 0 8
I ølkammeret:
2 øltønder 0 4 0
2 salt fjerdinger 0 1 0
3 løb • • • • • • • • •
I østerstuen:
1 gammel fyrre kiste 0 4 0
derudi:
2 blå vadmels (14) trøjer 2 2 0
1 blå brystdug (15) 0 3 0
1 stribet undertrøje 1 0 0
1 blå vadmels brystdug 0 0 12
1 par læderbukser 0 2 0
2 par sorte vadmels bukser 0 1 0
1 blåt hatslag (16) 0 0 0
1 hat 0 0 8
1 par vanter 0 0 8
1 halstørklæde 0 1 0
2 par strømper 0 1 4
1 hvid vadmels hatslag 0 0 4
1 do. 0 0 6
1 gammel blå trøje 0 0 2
1 gammel lædertrøje 0 0 12
2 skjorter 0 4 0
1 par støvler 1 4 0
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I maal-kammeret (17):
1 par kværne i bing (18) 1 2 0
1 selde (19) 0 0 4
2 gamle grynkuber 0 0 12
2 kar 0 2 0
1 degntrug 0 2 8
2 soide (20) 0 1 2
2 løb 0 0 14
I køkken og bryggers:
1 bord med skuffe under 0 1 4
1 jernildklemme 0 0 8
1 trefod (21) 0 0 1
2 spande 0 2 0
1 kobberkedel i grube (gruekedel) 2 4 0
1 svinetrug 0 0 6
1 karstol (22) 0 0 6
På folkenes seng;
1 rødstribet overdyne 0 2 0
1 sortstribet vår 0 2 0
2 hovedpuder 0 1 4
1 blårgarnslagen 0 0 12
I gården;
1 sort stud-ungnød 5 0 0
1 grå do. 7 0 0
1 sort kvie 6 0 0
1 sortbroget do. 6 0 0
1 do. do. 4 0 0
1 sort-hjelmet ko 8 0 0
1 gråbroget do. 6 0 0
1 grå do. 10 0 0
1 so med grise 3 2 0
10 får med 6 lam 12 0 0
2 væddere 2 2 0
1 rive og 1 plejl 0 1 0
1 fork 0 0 6
1 kratte med ståltænder 0 1 8
2 grebe 0 1 0
1 skovl 0 0 4
1 høle med drag og kroge (23) 0 1 0
1 slibesten med jernaksel 0 1 81 lyngle 0 0 81 spade 0 0 8
1 sædeløb 0 0 142 sække 0 3 81 økse 0 1 0
1 hammer og 1 hovtang (24) 0 1 01 trækande 0 0 4
summa summarum 106 0 7
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Af passiver blev på dette skiftemøde anmeldt 10 gældsposter på 
fra knap 2 rdlr. til 13? rdlr., nemlig ialt 64 rdlr. 3 mk. 6 sk. 
Desuden blev det oplyst at afdødes jordefærd og begravelse.havde 
kostet 10 rdlr., hvorimod enken ventede sig lige del til sin be
gravelse, såfremt stervboet (25) ville tilstrække.
Ved skiftets slutning 18. juli 1798 var Morten Iversen fra Nau-
trup i Salling (enkens bror) til stede på børnenes vegne. 
Boets passiver blev da anført således:

rdlr. mk. sk.
Husbonden fordrede efter syns
forretning af 14. juni sidst: 
For den på gårdens bygninger 
befundne bygfæld 5 2 10
De ved besigtigelsen over går
dens besætning befundne mangler 12 5 4
Dertil skifteomkostninger (ialt) 8 3 10
Restancer på kongelige skat
ter (ialt) 33 3 0
Den på 30.dagen anmeldte løse 
gæld 74 3 6
Husbonden fordrede efter obli
gation af 9- oktober 1790 142 2 1
8 års renter deraf 45 3 4 4/5
Ialt 322 5 3 4/5

Da boets aktiver på 30.dagen var sammentalt til 106 rdlr. 7 sk., 
blev der et underskud på 216 rdlr. 3 mk. 12 4/5 sk. Afdødes fæs
tebrev fra 1781 blev fremlagt med påtegning 9« oktober 1790; en
ken forblev i gården, men der blev intet at arve.

Af Sejer Nielsens fæstebrev af 22. december 1798 fremgår at han 
skulle "ægte den i gården værende Maren (fejl for Karen) Ivers
datter og omgås hende og hendes børn som en retskaffen mand og 
fader".
Efter tilsigelse skulle han forrette følgende arbejde (hoveri): 
et skifte i kæret eller to på bårer (26) at slå, rive, bære i 
land, ... stække, røgte og indage og i hus eller stak modtage 
og lægge, 12 læs skudtørv (27) at indage og i hus eller stak mod
tage og lægge, 2 dage med en vogn og to folk daglig at forrette 
hvad arbejde forlanges; når det behøves skal han meje (?) J båre
skifte, J kornskifte at gøde og gøde derpå at sprede, således som 
det er agtes fornøden, forretter rejser og leverer 500 favne vel- 
snoet sime (28). - Den årlige landgilde af gården var 16 rdlr. 
Med fæstebrevet fulgte vedhæftet syns- og tåksationforretning af 
6. december 1798, hvoraf fremgår:
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rdlr. mk. sk.
rålingen (29), som bestod af 
9 fag, hvoraf 6 fag var med 
loft over, og 3 fag til køk
ken og bryggers uden loft, 
udskud for nordre side, hænge- 
kue (30) for vestre ende og 
udskud for søndre side, undta
gen for vinduerne, som var 5 
fag, var bygget af fyrre- og 
grantømmer, strå-tække og ler
vægge, befandtes i god bebo
elig stand og behøvede kun til 
fuldkommen istandsættelse:
1 22-fods træ 0 3 0
laden og stalden, som var sam
menbygget i een længe, deraf 
var indrettet til korn- og tær
skelo 4 gulve, 1 fag til hakkel
seslo; dernæst 4 fag til stald 
og fæhus med loft over, udskud 
for begge sider og hængekue for 
begge ender, samt køreport i 
den ene gulv for begge sider: 
var opført af samme materialer 
som rålingen, befandtes i skik
kelig stand og behøvede kuns 
til reparation:
1 enkelt 12 alens til udskud

stolper 0 2 0
3 lægter til staver 0 3 0
1 tømmermand i en dag 0 1 12
3 læs tag til begge huse 

å 1 rdlr. 3 0 0
300 favne sime 0 1 2
1 tækkemand og opstikker i 

to dage å 2 mk. 4 sk. 0 4 8
Summa bygfæld 5 3 6

Derp-å blev der efter gårdens hartkorn udregnet den passende be
sætning nemlig 5 heste samt følgende redskaber:

rdlr. mk. sk.
1 beslagen vogn med afsæt (31) 
og bagsmæk, lejre og stænger 
(32) med for- og bagreb, samt 
et par hamler 16 0 0
1 møgvogn med møgfjæl til to 
vogne samt et par hamler 2 4 0
1 plov med 2 sæt jern 2 2 0
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dere drift.

2 harver med jerntænder 4 0 0
drættetøj til 4 bæster (heste) 2 0 0
Desuden reserveredes 3 køer, 14 får og 4 væddere til gårdens vi-

30. december 1800 påbegyndtes skiftet efter Karen Iversdatter i 
Ørding mellem enkemanden Sejer Nielsen i Legaard i Ørding og den 
afdødes børn med den forrige mand Christen Christensen: 
1 Niels, 18 år.
2 Christen, 15 år.
3 Iver, 8 år.
4 Mette, 19 år.
5 Birthe, 12 år.
6 Inger Marie, 6 år.
7 Kirsten, 6 år.
Som tilsynsværge mødte afdødes broder Morten Iversen fra Nautrup 
sogn i Salling.
Indboet blev vurderet, hvorunder bl.a.:
I østerstuen: rdIr. mk. sk
1 kiste med lås og nøgle 
derudi:

2 3 0

1 sort skørt 0 2 0
1 grønt rye (33) skørt 1 0 0
1 rød og blåstribet do. 1 0 0
1 blå vadmels do. 0 4 0
1 brun do. do. 0 2 0
1 blå damaskes trøje 1 0 0
1 blå tosellet (34) do. 0 2 0
1 blåt og rødt snørliv 0 2 0
1 blå kåbe 0 3 0
2 blårgarnssærke 0 1 16
1 blåt hørlærreds forklæde 0 0 8
1 hvidt kramlærreds (35) forklæde 0 1 4
2 skæghatte (36) 0 0 4
2 hvide blårgarns forklæder 0 1 8
4 huer 0 1 0
1 par ... vanter og 1 lin (37) 0 0 4
2 hørgarns tørklæder 0 0 12
1 fløjls pandepude (38) 0 0 4
2 sløjfer 0 0 4
1 stribet snørliv 0 0 6
2 røde bundne (strikkede) trøjer 0 1 0
1 blåstribet forklæde 0 0 6
1 par sorte og 1 par blå strømper 0 0 10
1 sort og rødt stribet skørt 0 1 0
Det vurderede indbo blev talt op til 14 rdlr. 4 mk. 2 sk., hvor
på 10 gældsposter på fra 2 til 11 rdlr. blev anmeldt.
Skiftet blev udsat til 10. april 1801, hvor boets aktiver blev 
anført således:
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gården efter sit fæstebrev,

rdlr. mk. sk.
Stervboets indbo var på 30.dagen 
vurderet for 14 4 2
Boets udendørs besætning og inven
tarium efter syns- og taksations
forretning 18. februar sidst 253 3 8

Ialt 268 1 10
Hvorimod passiverne (gammel gæld 
til husbonden, løs gæld og samlet 
skifteomkostninger) blev sammen
talt til 400 1 13
Boet gav således et underskud på 132 0 3
Enkemanden ønskede at fortsætte i
samt lovede ”efter fattige evner og med den hjælp, som han ven
ter og ham er lovet af børnenes venner, at sørge for børnenes 
kristelige fremhold og opdragelse, efterdi dennem ingen anden 
mødrende arv kan tildeles”.
I forbindelse med de fyldige oplysninger om Lægård (Legård), 
som slægten jo har sit navn fra, skal her meddeles lidt om byg
geskikken på Mors i ældre tid (39)•
De firelængede gårde, der nu dominerer landskabet, er først ud
viklet i 1800-tallet; Limfjords-landenes bøndergårde i de om
handlede århundreder - 1500’erne, 1600’erne og 1700’erne - var 
de såkaldte parallelgårde, der som navnet siger bestod af 2 læn
ger. Den ene længe var stuehus - rålingen (i 1200-tallet stavet 
rathelang = radlænge), mens den anden var en kombineret stald- 
og ladebygning.
De nævnte to længer lå - p.g.a. vestenvindens styrke - i reglen 
i øst og vest. I 1700-tallet kunne der eventuelt tilføjes et frit 
liggende hus østen eller oftest vesten i gården; denne lidt min
dre bygning var vist ofte beregnet til gårdens vogne og redska
ber .
Først efter udskiftningen og den deraf følgende omlægning af 
driftsformen i årtierne omkring 1800 behøvedes mere husplads, 
og den sammenbyggede firelængede gård opstod. På pladsen mellem 
rålingen og udhuset lå møddingen ofte, først efter at de fire 
længer blev bygget sammen blev denne placering upraktisk. 
Bygningerne.- både udhuset og stuehuset - var bygget med høj
remskonstruktion, hvor det bærende element var to vandrette, 
gennemgående tømmerstykker, de såkaldte højremme eller hoved
remme, der hvilede på to rækker høje stolper eller ben, som var 
anbragt parvis overfor hinanden langs gennem huset ca. 1 meter 
fra ydervæggene.
Det smalle mellemrum mellem rækken af ben og den lave ydermur 
var det såkaldte udskud. Ofte fortsatte udskuddet rundt om gav
lene, men kaldtes der hængekue eller hængekube.
Udskuddet var afbrudt i udhuset ved det gulv i ladeafsnittet, 
hvor køreloen var; køreloen var dengang tværs gennem huset. 
Ved rålingen (stuehuset) manglede udskuddet kun foran daglig-
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(og evt. stor-) stuens sydvæg, hvor vinduerne og forstuedøren 
var. Under udskuddets tagskæg fandtes ikke rigtige vinduer, men 
eenrudede glugger.
Fra 1500-tallet og fremover var der altid loft over gårdens stu
er, hvorimod der i køkken og bryggers oftest var åbent opstil 
hele husets loft- qg tagrum, hvorfra røgen fra køkkenets åbne ild
sted langsomt sivede ud af lyren - en åbning i tagrygningen. 
Skorsten fra grunden og ovenud af taget blev først almindelig 
i årene efter 1800; som et overgangsfænomen sås køkkener med 
loft og muret skorsten - men skorstenen sluttede et stykke over 
loftet, hvorfra røgen havde frit spil i tagrummet.

Ud over bageovnen var der kun et sted i huset at fyre, nemlig 
på det åbne ildsted i køkkenet ved muren til dagligstuen. Her 
lavedes den daglige mad og herfra fyredes - gennem et hul i mu
ren - i dagligstuens bilæggerkakkelovn, der altså ikke kunne 
”fodres" fra selve stuen.

Noter:
1 Skiftet efter Christen Leegaard 1798 i Frøslevgårds skifte

protokol 1784-1820, G.110-1,fol.172,73 og 75, godsets hart- 
korns-specifikationer 1779, 81, 82, 85, 88, 94, 97 og 1801 i 
Thisted amtsstuearkiv, B.11-61, samt Dueholm, Ørum og Vester
vig amters hartkorns-specifikation 1788, B.11-69,fol.433.

2 Morsø Sønderherreds matrikel 1844, B.35.C-240,fol.149-50.
3 G. Th. Gravesen: Bidrag til Ljørslev og Ørding Sognes Histo

rie 1952, s.246.
4 Mindeværket De danske Landmænd og deres Indsats, Thisted Amt, 

1945, s.469 og 74.
5 Morsø herreders skøde- og panteprotokol 1738-97, B.35.C-SP. 

2,fol.430b.
6 Kilde la.
7 Frøslevgård godsarkiv, diverse dokumenter 1742-1880, G.110- 

4.
8 Kilde la og 6,fol.194 og 98.
9 Glomstrup fæsteprotokol 1819-82, G.111-1,fol.162.
10 Historisk Aarbog for Mors 1922, s.12.
11 Trap: Danmark, 5- udg., Thisted amt, 1961, s.693, P. Filten

borg: Sognedegn Sejer Olesen Leths Slægtsbog, 1938, s.58.
12 Vår: Uldent sengelagen, kaldes også hølskLæde (H. F. Feil

berg: Bidrag til en Ordbog over jydske Almuesmaal, 1-4, 1886- 
1914, 4, 1129, Håndbog for danske lokalhistorikere v. Johan 
Hvidtfeldt, 1952-56, s.285, Caspar Schade: Bidrag til et jydsk 
Idioticon, 1807, v. Bent Søndergaard, 1968, s.77).

13 Fyrfad: lille fad af messing eller kobber, som sattes på bor
det med gløder til piben (Feilberg 1,390).

14 Vadmel: groft, hjemmelavet stof, hvoraf .ialtfald rendegarnet 
var uld (Feilberg 4,990 og Hvidtfeldt, 503).

15 Brystdug: vestelignende undertrøje til mænd ofte af kostbart 
stof - enkelte steder med sirtses ærmer (Feilberg 1,129 og 
Hvidtfeldt 176).

16 Hat- eller hatteslag: mandshætte af sammensyet vadmel, der 
passede om hovedet, lod ansigtet frit og knappedes under ha-
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gen, hals og bryst og faldt ud over skuldrene; ovenpå den sad 
atter luen eller hatten (Feilberg 1,564 og 735).
Mål-, male- eller moolkammer: det rum i stuehuset, hvor hånd
kværnen m.v. stod (Schade 40 og 58).
Bing: firkantet træramme - f.eks. omkring håndkværnen. Kunne 
dog også være et mindre aflukke til gryn, malt eller salt 
(Feilberg 1,77 og Hvidtfeldt 159-60).
Sælde eller seide: trækasse eller oftest rund, lavrendet halm
kurv (løb) til at sigte mel eller gryn i; kunne også bruges 
til æltning af dej (Mors)(Feilberg 3,721 og Schade 144).
Sold eller såid: ramme med svineskindsbund til at skille 
korn fra avner og halm (Feilberg 3,750).
Trefod: jernkrans eller -trekant på tre fødder, som gryder 
og o.l. sattes på i den åbne skorsten (Feilberg 4,841 og 
Hvidtfeldt 491) .
Karstol: trebenet skammel, hvorpå karret stod under brygning 
(Feilberg 2,97).
Drag og kroge: draget var skaftet på leen (Feilberg 1,196 og 
Schade 46-47), krogene var et pinde-værk på høledraget, der 
samlede kornet, når der høstedes; i Thy og på Mors også kal
det spjarer (Feilberg 2,303-04 og Schade 139)»
Hovtang: smedens store knibtang; brugtes også på Mors om den 
aim. knibtang (Feilberg 1,660).
Stervboet: dødsbo - af tysk sterben = dø - i forbindelse med 
skiftebehandlingen (Hvidtfeldt 459)-
Bårer: hvilende mark i 2. år. Efter kornafgrøde hvilede mar
kerne en årrække; 1. år kaldtes marken nyland (Mors: nylling), 
men 2. og følgende år bårer. - bårhø var således hø fra mar
ken i modsætning til enghø (Feilberg 1,164-65 og Schade 29 
og 113).
Skudtørv: tørv, der gravedes hele op af mosen i modsætning 
til æltede tørv; navnet skudtørv brugtes i Limfjordsegnene, 
mens man andre steder brugte betegnelsen klyne (Feilberg 3, 
335 og Schade 152 og 182).
Sime: reb af snoet halm - brugtes bl.a. som tækkereb, men og
så i kortere stykker til opbinding af korn (Feilberg 3,205). 
Råling: stuehus, egl. radlænge af rad = række (Feilberg 3,3 
og 137, Hvidtfeldt 402 og 464).
Hængekue eller -kube: udskud for gavlen; mellemrummet mellem 
husets bærende ben (bjælker) og den egentlige ydermur i et 
højremshus (Feilberg 1,732, Hvidtfeldt 498 og Schade 95). 
Af- eller agsæt: åsæt (Mors): overdelen - fadingen, vognkas
sen m.v. - til stadsvognen. Denne overdel sattes på en almin
delig arbejdsvogn (Feilberg 1,14 og Schade 25).
Lejrer og stænger: lejrer,var høsthaver (fading) speciel be
regnet til kornkørsel; vognsiderne bestod således af tremmer 
(Feilberg 2,395 og Schade 100), stænger var i Thy og på Mors 
den firkantede ramme, som blev lagt over høstvognens fading 
(lejrer), for at den kunne rumme mere - andre steder kaldet 
skrav (Feilberg 3,632).
Rye eller ry: groft, låddent og opkradset uldstof (Feilberg 
3,102 og Hvidtfeldt 417).
Tosellet eller tosel: toskaftet eller toskaft: den enkleste 
lærredsvævning, hvor en islættråd skiftevis gik over og un-
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der en trendetråd (Hvidtfeldt 490).
35 Kramlærred: færdigkøbt lærred.
36 Skæghat: kvindehue med hvid lærredsstrimmel - ofte kantet med 

kniplinger - anbragt langs kanten af huen hen over nakken fra 
øre til øre (Hvidtfeldt 442, Schade 90 og 133).

37 Lin: pandestrimmel af hørlærred, anbragt under huen (Hvidt
feldt 349).

38 Pandepude: sort, rektangulært pude (bind) af fløjl eller sil
ke, kantet med sorte, hjemmegjorte kniplinger, glatte forne
den, men pibede foroven (Feilberg 2,783, Hvidtfeldt 386 og 
Schade 90 og 117)•

39 Byggeskik: Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik, 1969,bl.a. 
s.27, Axel Steensberg: Den danske bondegård, 1974, Håndbog 
v. Hvidtfeldt, s.283, 464 og 478, A. C. Skyum: Fra gamle mor- 
singske Bøndergårde i Historisk Aarbog for Mors 1923, s.55-71, 
samt August F. Schmidt: Bygninger og deres Omgivelser, Mor- 
singboer i gamle Dage, bd. 1,1930, s.30-61.



Stuehus til Lynggård i Skarum (Fra "Historisk Aarbog for Mors" 1923)



Typisk stuehus (råling) i en Morsøgård på 5-6 tdr. hartkorn. Huset her er 
bygget i 179o'erne ved gårdens udflytning på marken; tilbygningen mod syd 
med sovekammer er dog en senere tilføjelse, ligesom bilæggeren ved den lej
lighed er flyttet ind i sovekammeret og i stuen erstattet med en anden kak
kelovn.



23

Ane 10 JENS MIKKELSEN

født ca. 1763, død 1812.
Ane 11 ANNE CHRISTENSDATTER

født ca. 1765, død 1831.
Ved fæstebrev af 30. juli 1786 (1) overtog Jens Mikkelsen fæs
tet af halvdelen af fødegården i Erslev by og sogn under her
regården Dueholm Kloster; efter faderens død 1799 overtog han 
fæstet af hele gården på 5 tdr. 6 skpr. hartkorn.
Allerede 1812 døde Jens Mikkelsen og 30.dagen efter dødsfaldet 
påbegyndtes skiftet 4. september (2) og sluttedes 29. oktober 
samme år.
Enken drev gården videre til sønnen Mikkel Jensen ved fæstebrev 
af 8. december 1825 (3) overtog gården, hvor moderen da sikre
des aftægt efter kontrakt af 15« september 1825, tinglæst 17. 
september (4). - Sønnens fæstebrev læstes ved herredstinget 10. 
juni 1826 (5).
Ved matrikuleringen 1844 (6), da gården fik matrikel nr. 9, blev 
de 5 tdr. 6 skpr. hartkorn forandret til 5 tdr. 3 skpr. 2§ alb. 
- Gården, der lå lige vest for brugsforeningen i Erslev, men nu 
er udstykket, var indtil dette århundrede i samme slægts besid
delse .

Jens Mikkelsen var født ca. 1763 i Erslev by og sogn, hvor kir
kebogen desværre først begynder 1767/68; hans forældre var Mik
kel Jensen og hustru Anne Christensdatter.
Jens Mikkelsen døde 1812 i Erslev, begravet med ligprædiken 13. 
august, 49 år gammel.

Jens Mikkelsen af Erslev blev gift 19. juni 1789 i Tødsø med 
Anna Christensdatter af Hyldig; forlovere var Peder Smedegaard 
af Tødsø og Mikkel Jensen af Erslev.

Anna eller Anne Christensdatter var født ca. 1765 i Sdr. Hyldig 
i Tødsø sogn, datter af Christen Mikkelsen og hustru Johanne Pe- 
dersdatter; Tødsø sogns kirkebog begynder ligeledes 1767/68.
Ane Christensdatter, afgangne Jens Mikkelsens enke af Erslev 
døde 25. oktober 1831, 70 år gammel.

Folketællingen 1801 oplyser under Erslev:
Jens Mikkelsen, 38 år, gårdmand.
Anna Christensdatter, 35 år, hans kone, begge i 1. ægteskab.
Christen Jensen, 8 år,
Mikkel Jensen, 3 år,
Anna Jensdatter, 5 år, deres børn.
1 tjenestekarl og 1 pige.

Jens Mikkelsens fæstebrev fra 1746 oplyser bl.a., at far og søn 
skulle drive gården i fællesskab og svare den årlige landgilde 
hver med 3 tdr. byg, samt forrette hoveri af g plov; efter fa
derens død skulle sønnen tiltræde hele gården uden videre ind-
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fæstning. Skulle Mikkel Jensen dø førend sin kone, skulle hun 
nyde forsvarlig ophold og husværelse i gården; og hvis samme ej 
skulle blive således, at hun dermed kunne være tjent, da ind
flytter hun i den dertil indrettede stue østen i gården, og ny
der årlig af benævnte hendes søn, så længe hun lever 1| td. rug 
og lg td. byg til underholdning, så og fornøden ildebrand (il- 
debrændsel), samt fødes 2 får årlig og betaler hendes ekstra 
skat sålænge hun lever.
Jens Mikkelsen, der stod som landssoldat for godset, skulle ud
løses derfra til sessionen 1787. Desuden anføres det at Jens 
Mikkelsen tillades ej at gifte sig, førend det sker med sine_for
ældres minde.

4. september 1812 påbegyndtes som rette 30.dag skifte efter Jens 
Mikkelsen i Erslev mellem enken Anne Christensdatter, hvis lav
værge var Christen Pedersen Hyldig fra Hyldig i Tødsø sogn, og 
børnene: 
Christen Jensen, 19 år.
Mikkel Jensen, 14 år.
Anne Jensdatter, 16 år.
På børnenes vegne mødte deres farbroder Christen Mikkelsen af 
Elsø.
Indboet i gården, hvis stuehus bestod af dagligstue med jern bi
lægger kakkelovn, stueur og tre faste sengesteder, nørkammer og 
spisekammer, vesterstue med et fast sengested, samt køkken og 
bryggers, var ganske almindeligt. I vesterstuen stod bl.a. den 
salig mands kiste med hans gangklæder:

rdlr. mk. sk.
1 blå klædes kjole 4 0 0
1 hjemmegjort grå kjole 2 3 0
1 blå klædes vest 1 4 0
1 blå vadmels trøje 2 0 0
1 do. trøje 1 4 0
1 grøn, ulden damaskes undertrøje 2 2 0
1 rød drejls (7) undertrøje 2 0 0
1 stribet drejls brystdug, rød og 

grøn 1 4 0
1 rødlig vest 1 0 0
1 par gule skindbukser med metal

knapper 1 4 0
1 par do. sorte 1 3 0
1 hvid bunden trøje 0 2 0
1 hørgarns og 1 blårgarns skjorte 1 0 0
1 sort hat 0 3 0
2 par blå strømper og 1 par hvide 
do. 1 2 0

1 broget kramhue 0 1 8
1 par støvler 0 2 0
1 par lædersko 0 1 0
I
1
gården fandtes: 
beslagen vogn med afsæt 20 0 0

1 do. med lejrer, stænger og til
behør 16 0 0
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1 gammel møgvogn med 15 fjæl 10 0 0
1 par lejren, stænger og ..... 1 2 0
1 plov med 2 sæt jern og drætte-

tøj til 4 bæster 6 0 0
2 harver med jerntænder og hamler 5 0 0
3 jerngrebe og 2 skovle 0 5 0
1 fladtørvspade og 1 skudtørv do. 0 2 0
1 hjulbøre 0 1 8
1 slibesten med jernaksel 0 4 0
2 forke 0 0 12
1 plejl 0 0 8
1 skærekiste med kniv 0 4 0
1 foderløb 0 0 8
bæster:
1 brun stjernet hoppe, 16 år 34 0 0
1 sort og brun do., 9 år 28 0 0
1 do., 14 år 22 0 0
1 blågrå hest, 4 år 24 0 0
1 brun hestføl 10 0 0
fækreaturer s
1 sorthjelmet ko, 5 år 10 0 0
1 hvidgrå do., 7 år 8 0 0
1 do., blakket, 9 år 7 0 0
1 sortbroget do., 12 år 6 0 0
2 sortbrogede studeungnød 16 0 0
2 sorte do., mindre 13 0 0
2 studekalve 9 0 0
1 kviekalv 4 0 0
fårhøveder:
8 får og 6 lam å 7 mk. 16 2 0
svin:
1 so og 1 galtgris 11 0 0
Stervboets aktiver beløb sig til 372 rdlr. 2 mk. 12 sk ., hvorpå
boets besværing og udgift blev anført:

rdlr. mk. sk.
den salig mands begravelse havde
kostet 140 0 0
enkens begravelse lige derimod 140 0 0
gæld til Christen Østergaard i Ny
købing 70 0 0
til Christen Hyldig 10 0 0
til Peder Dalgaard i Erslev 7 0 0
Skiftet afsluttedes 29. oktober 1812 , hvor sognefoged Jens Frøs-
lev af Tødsø var til stede som lavværge for enken i Christen
Pedersen Hyldigs forfald.

rdlr. mk. sk.
den på 30.dagen anmeldte gæld og
besværing på 367 0 0
blev forhøjet med skifteomkost
ningerne (ialt) 19 5 0
De samlede passiver 386 5 0.
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Passiverne oversteg altså aktiverne 372 rdlr. 2 mk. 12 sk. med 
14 rdlr. 2 mk. 4 sk., så der blev intet at arve. - Enken ønske
de at forblive i gården efter hendes afdøde mands fæstebrev, 
hvilket blev tilladt.

Af sønnen Mikkel Jensens fæstebrev 1825 på gården i Erslev frem
går, at han som indfæstning betalte 120 rbdlr. sølv; hvortil be
mærkedes, at den fæstegården tilhørende lod i "Kridegraven" ha
ver husbonden sig forbeholden i alle måder, dog tillades det fæs
teren at tage noget deraf til eget brug, når han rydder og hol
der god skik. Fremdeles nyder fæsteren ingen godtgørelse for 
det på gårdens grund opførte jordemoderhus og tillader jordemo- 
deren som forhen at afbenytte hans brønd.

Enken Anne Christensdatters aftægtskontrakt 1825 indledes med, 
at hun havde overladt gården til sin søn Mikkel Jensen, hos 
hvem jeg har fundet retsindig tænkemåde og så gode egenskaber, 
at jeg på min alderdom sikker tør betro mig til hans omsorg.

a.
I årlig aftægt svarer han mig I5 td. rug og 3 tdr. byg, godt 
forsvarligt korn, 2 potter sødmælk daglig fra majdag til barto- 
lomæusdag (24. august) og den øvrige tid af året 1 pot mælk dag
lig, føder mig 2 får og græsser mig samme med deres affødninger, 
leverer mig fremdeles årlig 5 lispd. (8) flæsk, 12 pd. ost, 4 
pd. tælle (talg), 1 ol (9) æg, g lispd. smør, som leveres 4 gan
ge om året, 3 ol sild, 1 om efteråret og 2 om foråret, 3 snese 
ål og 2 fede gæs, fornøden skudtørv, samt 2 snese grønkål. - 
Tillader mig fremdeles at bage mit brød og brygge mit øl ved 
hans ovn og kedel, og i mangel af helbred besørger mig samme 
tillavet.
Endvidere leveres mig | lispd. hør, 5 skp. salt, 1 pd. humle og 
2 .... årlig.

b.
I gården indretter min søn mig fornøden husværelse efter egnens 
skik og brug, og indretter samme med kakkelovn og ildsted samt 
tillader mig at udtage af den ham herved overdragne indbo, så 
meget som jeg behøver til mine fornødenheder, hvilket igen ef
ter min død skal tilhøre ham tillige med mine gangklæder og kis
te, imod at han giver mig anstændig begravelse.

c.
I sygdoms og svagheds tilfælde skal min søn fremdeles give mig 
fornøden pleje.

Noter:
1 Dueholm fæsteprotokol 1755-1862, G.109-1,fol.49.
2 Godsets skifteprotokol 1755-1828, G.109-3,fol.397 og 401.
3 Kilde 1, fol.111b.
4 Morsø herreders skøde- og panteprotokol 1825-27, B.35.C-SP. 

6,fol.113.
5 Samme, fol.293b.
6 Morsø Nørreherreds matrikel 1844, B.35.C-242,fol.116-17.
7 Drejl: af latin trilix = tretrådet, altså treskaftsvævning.

Senere er drejlbetegnelsen for atlaskvævning med små, enkle
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og geometriske mønstre (Håndbog v. Hvidtfeldt 202).
8 1 lispd. = 16 pd. = 8 kg.
9 1 ol = 80 stk.
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Ane 12 JENS SØRENSEN FURBOE eller TJENER

født ca. 1753, død 1812.
Ane 13 KIRSTEN MORTENSDATTER

født 1771, død 1850.
Fra før 1780 til ritmester Christoffer Müller til Hegnets død 
1781 (1) var Jens Sørensen Furboe ansat som Müllers opvarter på 
herregården Hegnet i Tøndering sogn i Salling, hvad der gav ham 
tilnavnet Tjener (2).
1. april 1780 (3) sikrede Christoffer Müller sin opvarter Jens 
Sørensen Furboe fæstet på en knap 3 tdr. hartkorn stor gård i 
Tøndering by og sogn, når den blev fæsteledig.
Han kom dog ikke til at overtage gården i Tøndering, hvorfor 
gamle Müllers søn, løjtnant Selio Georg Müller, der overtog Heg
net efter faderens død, 2. juni 1781 (4) udstedte et fæstebrev 
til Jens Sørensen Furboe på et bolssted Høgedal i Nautrup sogn 
i Salling på 6 skpr. 1 fjkr. 2 2/3 alb. hartkorn, som afgangne 
Jens Gregersen havde beboet. Af ejendommen skulle han svare 2 
rdlr. 3 mk. i årlig landgilde til mortensdag.
- Det 4. punkt i fæstebrevet lyder: Siden han ingen indfæstning 
har betalt, men givet med stedet nogle får og anden hjælp for 
huset at opbygge, som han også har efterkommet, holder han byg
ningen herefter i god og forsvarlig stand.
16. oktober 1784 (5) fik han yderligere 2 skpr. 1 fjkr. 1 alb. 
tillægsjord på Glynge mark i fæste for 2 mk. i årlig landgilde; 
Jens Sørensens ejendom Høgedal var således på 1 td. 3 fjkr. 2/3 
alb. hartkorn.
Efter Jens Sørensens død i Høgedal afholdtes skifte 28. oktober 
1812 (6); i 1815 giftede enken sig med Jens Pedersen Kolding 
fra Toustrup, der 29. juli samme år (7) fik fæstebrev på ejen
dommen, hvoraf han årlig til 11. november skulle svare 6 rbdlr. 
navneværdi, samt 100 rbdlr. navneværdi i indfæstning.
Thomas Nysom til Kjeldgaard i Salling, der i 1820’erne bl.a. 
havde overtaget ejendommen i Høgedal fra Hegnet, solgte ved skø
de af 18. juni 1830, læst 5. juli (8), ejendommen til fæsteren 
Jens Pedersen Kolding for 100 rbdlr. sedler. Købet finansiere
des ved Jens Koldings panteobligation af 20. juni 1830, læst 5. 
juli (9), på 150 rbdlr. sølv til selvejer Hans Knudsen i Glynge. 
- Ved skøde-af 24. juni 1846, læst 20. juli (10), solgte Jens 
Pedersen ejendommen Høgedal til Mads Madsen af Norsgaard i Krej- 
bjerg sogn for 200 rbdlr. sølv. Sælgeren forbeholdt sig fri rå
dighed i sin og konens levetid over et kærskifte, Sønderkær kal
det, til gravning af skudtørv til eget brug og 90 snese til salg 
til andre; græsset tilfaldt ejendommens ejer, men sælgeren måt
te lade et arbejdsdyr græsse imellem skudtørvene i den tid tør
vene blev læsset på vognene; desuden forbeholdtes ret til hede
torv fra ejendommens hede, nemlig 4 læs å 12 snese.
Høgedal-ejendommene lå mellem Glynge og Durup; den her omtalte 
ejendom bestod ved matrikuleringen 1844 (11) af 3 stykker, nem
lig matrikel nr. 19 og 29 af Glynge, hvis hartkorn blev ansat 
til henholdsvis 2 skpr. i alb. og 1 td. 2 fjkr. 4 alb., samt nr.
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56 af Duruplund på 1 fjkr. alb.
Efter salget af Høgedal 1846 flyttede Kirsten og Jens Kolding 
til Bysted i Nautrup sogn, hvor de begge døde.
Jens Sørensen Furboe var født ca. 1753 i Vester Durupgård i Du
rup sogn, søn af Søren Nielsen Furboe og hustru Sidsel Mortens
datter; sognets kirkebog begynder desværre først 1792/93.
Jens Sørensen af Høgedal i Nautrup sogn døde 23. august 1812, 
60 år gammel.
Han blev gift senest 1781 - vel i Grinderslev, hvis kirkebog 
begynder 1813 - med Dorthe Cathrine Nielsdatter.
Hun var født ca. 1751 og døde 1789 i Høgedal, begravet 11. marts, 
38 år gammel; hendes forældre var Niels Friis og hustru Kirsten 
Mikkelsdatter i Mogenstrup i Grinderslev sogn (12).
- Med hende fik han tre børn, nemlig Ciliane, Celeane eller Ze- 
liane, født ca. 1781 - vel i Tøndering og opkaldt efter Selio 
Georg Müller til Hegnet, samt Kirstine, født 1782 i Høgedal, død 
1814 som tjenestepige i Tøndering (13), og Niels Jensen, født 
1784; han blev gårdmand i Solbjerg på Mors og stamfader til en 
slægt Tjener der.
Efter Dorthe Cathrines død blev enkemand Jens Sørensen gift an
den gang 10. juli 1789 i Nautrup med Kirsten Mortensdatter, beg
ge af Glynge; forlovere var Morten Iversen og Christen Wester
gaard .
Hun var født 1771 i Glynge i Nautrup sogn, døbt i februar, dat
ter af Morten Iversen og hustru (Anne Thorsdatter); båret til 
dåben af Kirsten Thorsdatter, faddere var Anders Jensen, Morten 
Andersen, Bodil Jørgensen, Mette Knudsdatter og Karen Thorsdat
ter .
Kirsten Mortensdatter, indsidder (lejehusmand) Jens Pedersen 
Coldings kone i Bysted kær i Nautrup sogn døde 13. oktober 1850, 
81g år gammel.
Gårdmandsenke Kirsten Mortensdatter af Høgedal, 41 år, blev gift 
2. gang 13. april 1815 i Nautrup med bondekarl Jens Pedersen af 
Toustrup, 37 år; forlovere var Niels Pedersen af Toustrup og 
Iver Mortensen af Høgedal.
- Jens Pedersen Colding, enkemand og indsidder i Bysted i Nau
trup sogn, døde 25. juni 1858, 80 år gammel.

Jens Sørensen Furboe eller Tjener fik med sin anden kone Kirsten 
Mortensdatter 9 børn, som nævnes i skiftet efter faderen.

Folketællingen 1787 for Nautrup sogn oplyser under Glynge: 
Jens Sørensen, 34 år, markmand.
Dorthe Cathrine Nielsdatter, 37 år, hans kone, begge i 1. ægte
skab .
Ciliane, 6 år,
Kirsten, 5 år,
Niels, 3 år, deres børn.
1 tjenestepige.
I folketællingen 1801 anføres familien under Glynge således: 
Jens Sørensen, 48 år, gift 2. gang, gårdmand.
Kirsten Mortensdatter, 30 år, gift 1. gang, hans kone.
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Jacob Jensen, 7 år,
Henrich Jensen, 5 år,
Anne Jensdatter, 2 år, deres børn.

Christoffer Müllers fæstebrev 1. april 1780 til Jens Sørensen 
Furboe lyder i uddrag således:
Fæster til Jens Sørensen Furboe, barnefødt på mit gods i Durup- 
gård i Durup sogn og nuværende opvarter hos mig her på gården, 
på en Hegnet tilhørende gård i Tøndering by og sogn på 2 tdr.
6 skpr. 2 alb., som nu beboes af Jens Pedersen.
Han skulle først overtage gården, når den blev ledig ”dog at 
han forbliver i tjeneste hos mig sålænge jeg lever, om jeg det 
forlanger; og i betragtning af hans tro tjeneste med udøvet 
vindskibelighed til fornøden pleje i min alderdom, svage og skrø
belige tilstand, haver jeg forundt ham bemeldte gård med al til
liggende udi fæste sin livstid.
- Den årlige landgilde var på 4 rdlr., 2 rejser årligt, 1 til 
Sallingsund og 1 til Skive, men ellers fri for hoveri.
Endvidere oplyses det, at "ifald Jens Sørensen Furboe formedelst 
ægteskab avle børn, de da af husbonden på fæsterens forlangende 
meddeles uden nogen indvending fripas og afsked fra fødestavnen 
uden ringeste udgifter for bemeldte Jens Sørensen, når han ale
ne dertil leverer aldernådigst anordnet stemplet papir".

28. oktober 1812 påbegyndtes skiftet efter Jens Sørensen i Hø
gedal i Nautrup sogn mellem enken Kirsten Mortensdatter og af
dødes børn, nemlig af første ægteskab med Dorthea Cathrine Niels- 
datter:
1 Niels Jensen, 28 år.
2 Celiane Jensdatter, gift med Kjeld Christensen i Tøndering.
3 Kirsten Jensdatter, 31 år, hjemme, 
og af andet ægteskab med enken:
4 Ane Cathrine Jensdatter, 21 år.
5 Søren Jensen, 20 år, tjenende i Nykøbing.
6 Jakob Jensen, 18 år, i Hans Majestæts tjeneste og udkommande

ret .
7 Henrich Jensen, 16 år, hjemme.
8 Anne Jensdatter, 13 år, tjenende i Lille Torum.
9 Morten Jensen, 11 år, tjenende i Nautrup præstegård.
10 Thor Jensen, 7 år, hjemme.
11 Eske Jensen, 6 år, hjemme.
12 Peder Jensen, 3 år, hjemme.
Som tilsynsværge og formynder nævnes Niels Poulsen af Glynge i 
mangel af født værge.
Stuen var almindelig udstyret med bilægger 
(ur), 1 væv og 2 sengesteder (alkover).
Afdødes gangklæder: rdlr.

kakkelovn, vise-værk
mk. sk.

1 blå klædes kjole med kamelhårs
knapper 2

1 blå tosillet vest med metalknap
0 0

per 2 1 0
1 trykket brystdug med do. 1 0 0
1 blå trøje med do. 0 4 0
1 gammel hvid ulden ..... 0 2 0
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1 par sorte bukser 0 1 0
1 par grå do. 0 0 8
1 hat af filt 0 1 8
4 blårgarns skjorter 1 2 0
2 par strømper og 1 hue 0 3 0
2 halsklæder og 1 et par gamle træsko 
ejendommens besætning bestod af:

0 0 8

1 hvid blakket ko, 10 år 26 0 0
1 sortbroget do., 9 år 28 0 0
1 studekalv 3 0 0
4 får og 1 vædder 6 0 0
1 galtgris 3 0 0
De samlede aktiver beløb sig til 113 
gæld og besværing blev anmeldt:

rdlr., hvorimod følgende

Skyldig til gårdmand Jens Poul
sen i Bysted, lånte og dels for 
korn i hendes salig mands tid 
til Johannes Printz i 'Jstrup for

20 0 0

2 tdr. byg 40 0 0
den salig mands begravelse 
enken fordrede ligeledes til sin

40 0 0

egen begravelse 40 0 0
skifteomkostninger (ialt) 10 0 7g
Ialt 150 0 7i
Summen af passiverne, der senere synes at være blevet rettet 
til 148 rdlr. 2 mk. 3g sk., overløb således aktiverne, hvorfor 
der intet blev at arve.

Noter:
1 Trap: Danmark, 5. udg., Viborg amt, 1962, side 180.
2 Jens Sørensen selv ses kun nævnt med tilnavnet Tjener i skif

tet efter sin 2. kones morbror Jens Thorsen, død 1811 i Du- 
rupgårde, Hegnet skifteprotokol 1790-1820, G.182-2,fol.146- 
49; men Jens’ sønner Niels og Søren nævnes flere gange med 
tilnavnet Tjener.

3 Hegnet fæsteprotokol 1713-1848, G.182-1,fol.177.
4 Samme, fol.181.
5 Samme, fol.187.
6 Hegnet skifteprotokol 1790-1820, G.182-2,fol.164.
7 Kilde 3-5, fol.267-
8 Skive købstad og Sailingland herreders skøde- og panteproto

kol 1828-32, B.43-SP.9,fol.424.
9 Samme sted.
10 Samme 1845-47, B.43-SP.16,fol.679.
11 Harre herreds matrikel 1844, B.43.A-116,fol.56,74 og 75.
12 Eskær skifteprotokol 1764-90, G.185-3,fol.306.
13 Skifte i kilde 6, fol.186 og 90.
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Ane 14 LARS NIELSEN

født 1767, død 1829(7).
Ane 15 ANNE MIKKELSDATTER

født 1772, død 1834(7).
Lars Nielsen nævnes ved datterens fødsel 1797 og i folketællin
gen 1801 som bosat i svigerfaderens gård i Brokholm i Junget 
sogn i Salling som fæster under herregården Eskær, men snart 
efter flyttede familien fra Brokholm.
- Ved den yngste datters fødsel 1813 nævnes Lars Nielsen som 
bolsmand og spillemand i Thisetorp i Thise sogn, hvor han lige
ledes nævnes ved børnenes konfirmation 1814, 19 og 21.
Ved en datters giftermål 1823 synes Lars Nielsen at have været 
indsidder i Kildskov i Thise sogn, men ved samme datters søns 
fødsel samme år angaves han at have boet i nabosognet Torum.
1825 boede han i Thise sogn, hvor han vist senere var bosat i 
Sønder Thise.

Lars Nielsen var født 1767 i gården Skov i Humlum sogn ved Stru
er, døbt sidst i maj (dies litaniarium), søn af Niels Schou (egl. 
Niels Laursen, sidst bosat i Salling) og hustru (Kirsten Mogens- 
datter); susceptrice (gudmor) var Peder Gottrups hustru, testes 
(vidner eller faddere) var Peder Rotborg, Niels Pine, Knud Mad
sen i Rotborg, Niels Wenøes hustru og Maren Rotborg.

- Vel identisk med Lars Nielsen, husmand i Sdr. Thise, der døde 
30. september 1829, 67 år gammel.
Ungkarl Lars Nielsen fra Breum blev gift 1797 i Junget, trolo
vet 20. oktober, viet 17- december (3. advent), med pigen Anne 
Mikkelsdatter i Brokholm; forlovere var de trolovedes fædre Mik
kel Nielsen i Brokholm og Niels Larsen i Breum.
Anna, som hun var døbt, var født 1772 i Brokholm i Junget sogn, 
døbt 29- marts (dom. lætare), datter af Mikkel Nielsen og hustru 
(Kirsten Pedersdatter); susceptrice Niels Thordahls kone i Mø- 
geltorum, testes: Jeppe Jensen i Lille Brokholm, Niels Jensen i 
Store Brokholm, Morten Pedersen i Hegelund samt Jeppe Kiærgaards 
kone af Møgeltorum og Christen Jensens i Skove.
- Vel identisk med Anne Mikkelsdatter, indsidderske i Sdr. Thi
se, der døde 5. februar 1834, 59 år gammel.

Folketællingen 1801 for Junget sogn oplyser følgende under Brok
holm, der da bestod af 2 gårde og 2 huse:
Laurits Nielsen, 34 år, driver den nylig fæsteledige gård, fat
tig.
Anne Mikkelsdatter, 28 år, hans kone, begge i 1. ægteskab.
Dorthe Kirstine Lauridsdatter, 4 år,
Marie Kirstine Lauridsdatter, 3 år, deres døtre.
1 tjenestekarl og 1 dreng.

Anne og Lars Nielsen fik 6 børn:



33

1 Dorthe Kirstine Larsdatter, født 1797 i Brokholm, se ane 6-7«
2 Marie Kirstine Larsdatter (også kaldet Maren Kirstine), født 

ca. 1797, konfirmeret 1813 i Thise; hun blev gift 1823 i Thi- 
se med Peder Olesen fra Lovns, med hvem hun fik to sønner i 
Thise sogn 1823 og 25-

3 Mikkel Larsen, født ca. 1797 (?), konfirmeret 1814 i Thise.
4 Anne Larsdatter, født ca. 1804, konfirmeret 1819 i Thise.
5 Niels Larsen, født ca. 1805, konfirmeret 1821 i Thise.
6 Mette Marie Larsdatter, født 1813 i Thisetorp, død 1814.
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Ane 16 CHRISTEN CHRISTENSEN LÆGAARD eller LEEGAARD

født 1724, død 1794.
Ane 17 BIRTHE (BIRGITTE) JENSDATTER

født 1728, død 1792.
Christen Læ- eller Leegaard overtog - vel senest ved giftermålet 
1748 - fæstet af fødegården Læ- eller Leegård, nr. 13 i Ørding 
by og sogn på 2 tdr. 7 skpr. 1 fjkr. hartkorn. - Gården hørte 
endnu 1744 (1) under herregården Nandrup i Flade sogn; men fra 
før 1755 (2) hørte den under Frøslevgård i Frøslev sogn.
I 1781 overdrog Christen Leegaard fæstet til sønnen Christen 
Christensen Leegaard, se ane 8-9. Efter at sønnen overtog går
den, synes Birthe og Christen Leegaard at være flyttede til dat
teren Maren og svigersønnen Anders Hedegaard i Ørding; 2. maj 
1794 påbegyndtes og 30.dagen efter dødsfaldet 30. maj afslutte
des skiftet efter Christen Christensen Leegaard i Ørding (3).

Christen var født 1724 i Lægård i Ørding by og sogn, døbt 1. ok
tober (16. trinit.), søn af Christen (Pedersen) Lægaard og hu
stru (Mette Olesdatter); båret til dåben af Christen Sørensens 
hustru, faddere var Niels Christensen, Mads Olesens hustru og 
Inger Madsdatter.
Gamle Christen Leegaard døde 1794 i Ørding by og sogn, begravet 
4. maj, 70 år gammel.
Christen Christensen blev copuleret (viet) 28. november 1748 i 
Ørding med Birthe Storgaard.
Birthe eller Birgitte, som hun ofte kaldes, var født 1728 i 
Storgaard i Ørding by og sogn, døbt 2. maj (dom. rogate), datter 
af Jens (Laursen) Storgaard og hustru (Sidsel Jensdatter); fad
dere var Jacob Smed, Christen Hansesgaard, Niels Eriksens hustru, 
Søren Kjeldsens hustru, Christen Pedersens datter Birthe.
Gamle Christen Leegaards hustru Birgitte Jensdatter døde 1792 i 
Ørding, begravet 5. august, 65 år gammel.

På skiftemødet 2. maj 1794 efter Christen Christensen Leegaard
i Ørding blev børnene anført således:
1 Sønnen Christen, boende i Ørding.
2 Sønnen Laurs, tjenende på Damsgård.
3 Sønnen Niels, tjenende i Frøslev.
4 Datteren Sidsel, 36 år, opholdende sig i Ørding.
5 Datteren Maren, gift med Anders Hedegaard i Ørding.
6 Datteren Karen, 24 år, tjenende i Sillerslevøre.
Som formynder for sidstnævnte nævnes Niels Holmboe i Ørding og 
senere degnen, hr. Agerholm i Ørding.
Afdødes efterladenskaber blev registreret således:
1 blå trøje, 1 par sorte vadmels bukser, 1 gammel grå trøje, 1 
gammel lædertrøje, 1 gammel vadmels brystdug, 1 par strømper, 
1 gammel hue, 2 gamle blårgarns skjorter.
1 gammel vadmels dyne, 2 gamle hovedpuder og 1 par gamle træsko. 
Skiftet blev afsluttet på 30.dagen 30. maj 1794 hvor afdødes ef
terladenskaber blev vurderet til ialt 2 rdlr. 3 mk.- Arvingerne
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havde da givet afkald på arv til fordel for datteren Maren Chris- 
tensdatter, der havde passet forældrene.

Noter
1 Auktionsskøde 7-4.1744, læst 15-4., til Søren Nielsen (Nan- 

drup) af Sø på herregården Nandrup med gods, som før havde 
tilhørt konsistorialråd Humble, Viborg landstings skøde- og 
panteprotokol 1737-45, B.24-684,fol.662-63.

2 Hartkorns-specifikationer for Frøslevgård 1755,58,60 o.s.v.
i Thisted amtsstuearkiv, B.11-61.

3 Frøslevgård skifteprotokol 1784-1820, G.110-1,fol.144,46,49-



Ane 16 - Christen Leegaards underskrift 3o. marts 1769 på pastor L.
Adlers besvarelse af bispens brev ang. bøndernes klager. 
(Aalborg bispearkiv C.l-12o)
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Ane 18 og 52 IVER MORTENSEN

født ca. 1699, død 1770.
Ane 19 og 53 KIRSTEN JØRGENSDATTER

født ca. 1709, død 1783.
26. november 1739 udstedte ejeren af herregården Hegnet (1) fæs
tebrev til Iver Mortensen på en gård i Glynge i Nautrup sogn på 
3 tdr. 5 skpr. 1 fjkr. hartkorn med tilhørende redskaber og 5 
fæhøveder; dertil overlod godsejeren ham 3 bæster (heste) og 1 
ko, sammen med at han havde ladet gården tilså 1739- - Fra 1740 
skulle Iver Mortensen selv svare de sædvanlige afgifter af går
den, såsom 5 rdlr. i landgilde og arbejdspenge.
Knud Andersen, efter hvem Ivers søn Morten overtog ejendommen i 
Høgedal, se ane 26-27, overtog ved fæstebrev 18. april 1767 (2) 
gården i Glynge.

Iver Mortensen, der var født ca. 1699, var af ukendt herkomst. 
- Han må være identisk med Iver Mortensen i Sæby, der døde 1770, 
begravet 25. juli, 71 år gammel.
Iver Mortensen af Glynge blev gift 1734 i Roslev, trolovet 7. 
oktober, copuleret 14. november (21. trinit.), med Kirsten Jør- 
gensdatter af Roslev.
Kirsten Jørgensdatter, der var født ca. 1709, er forgæves søgt 
født i Roslev. Hendes forældre var Jørgen Sadelmager og hustru, 
der i 1738 og 41 nævnes i forbindelse med Kirsten og Ivers børns 
dåb; men ellers er intet fundet om hendes herkomst.
Kirsten Jørgensdatter døde 1783 et sted i Nautrup, Sæby eller 
Vile sogne, begravet 5. oktober (16. trinit.), 74 år gammel. 
Leegaard-slægten stammer fra to af Kirsten og Iver Mortensens 
børn, nemlig sønnen Morten, født 1744, se ane 26-27, og den yng
ste datter Karen, født 1757, se ane 8-9.
Sidstnævnte kom vel til Ørding på Mors til svogeren Niels Holm- 
boe. Maren Iversdatter, født 1741, blev gift 1. gang 1770 i Mol
lerup på Mors med Jacob Bertelsen, død 1773 i Mollerup, hvoref
ter enken vendte tilbage til fødesognet Nautrup i Salling, hvor 
hun blev gift 2. gang 1775 med Niels Poulsen, tjenende i Salling
sund færgekro, og han var identisk med Niels Holmboe, der fra 
senest 1777 boede i Ørding.

Noter:
1 Hegnet fæsteprotokol 1713-1848, G.182-1,fol.12b.
2 Samme, Fol.117.
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Ane 20 MIKKEL JENSEN

født ca. 1732, død 1799-
Ane 21 ANNE CHRISTENSDATTER

født 1733, død 1788.
Ejeren af godset Ullerup udstedte 5. februar 1757 (1) fæstebrev 
til Mikkel Jensen på fødegården i Erslev by og sogn på 4 tdr. 1 
skp. 3 fjkr. 1 alb. hartkorn. - 30. november 1779 (2) fik han 
af Dueholm Klosters ejer fæstebrev på endnu 1 td. 2 fjkr. 1 alb. 
hartkorn, nemlig i part af en ødegård i Erslev, hvoraf han år
lig skulle betale 1 rdlr. 4 mk. i landgilde og arbejdspenge; det 
bemærkedes, at det var tilladt "at tage i denne ødegårds kride- 
grav nogle læs kride (kridt, kalk) årlig".
- Mikkel Jensen var således fæster af ialt 5 tdr. 2 skpr. 1 fjkr. 
2 alb. hartkorn. I 1780’erne overtog ejeren af Dueholm nogle af 
Ullerups gårde - bl.a. Mikkel Jensens fæstegård i Erslev. På den 
tid blev Erslev udskiftet, og Dueholms ejer sørgede da for, at 
ni af byens gårde - bl.a. Mikkel Jensens gård - fik samme hart- 
kornstilliggende, nemlig 5 tdr. 6 skpr. (3).
I 1786 overtog sønnen Jens Mikkelsen, se ane 10-11, fæstet af 
halvdelen af gården, den senere matrikel nr. 9 ved Erslev brugs- 
f orening.
14. august 1788 (4) afholdtes skifte efter Anne Christensdatter, 
hvorimod der ikke skiftedes efter Mikkel Jensens død 1799«

Mikkel Jensen var født ca. 1732 i Erslev by og sogn, søn af Jens 
Mikkelsen og hustru, hvis navn ikke kendes.
Mikkel Jensen døde 1799 i Erslev by og sogn, begravet 29- janu
ar, 65 år 3 måneder gammel.
Mikkel Jensen af Erslev blev gift 16. september 1757 i Dragstrup 
med Anne Christensdatter af Jølby. Ane, som hun var døbt, var 
født 1733 i Vester Jølby i Dragstrup sogn, døbt 8. februar (dom. 
sexagesima), datter af Christen Hansen og hustru Else Laurids- 
datter; båret til dåben af Lars Hansens hustru i Torup, faddere 
var Jacob Jeppesen, Anders Madsen, Niels Møller, Karen Ivers
datter og Gertrud Krog.
Anne Christensdatter døde 1788 i Erslev, begravet 20. juli, 55 
år 7 måneder gammel.

Folketællingen 1787 for Erslev sogn oplyser: 
Mikkel Jensen, 55 år, gårdbeboer.
Anne Christensdatter, 56 år, hans kone, begge i 1. ægteskab.
Jens Mikkelsen, 25 år, 
Lars Mikkelsen, 19 år, 
Else Mikkelsdatter, 27 år, 
Johanne Mikkelsdatter, 17 år, deres børn.
Af Mikkel Jensens fæstebrev 1757 på gården i Erslev fremgår, at 
han i årlig landgilde skulle yde 4 rdlr. og 1 læs skudtørv så 
god som 2 mk., samt yde hoveri af £ plov.
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14. august 1788 skiftedes efter Anne Christensdatter i Erslev 
mellem enkemanden Mikkel Jensen og børnene:
Jens Mikkelsen, myndig, havde halvdelen af gården i fæste. 
Christen Mikkelsen, 22 år.
Lars Mikkelsen, 19 år.
Karen Mikkelsdatter, gift med Anders Christensen i Erslev.
Else Mikkelsdatter, ugift (senere gift med Jens Poulsen Hyldig). 
Johanne Mikkelsdatter, ugift.
Som formyndere nævnes børnenes morbroder Anders Christensen af 
Vester Jølby samt Morten Sørensen af Erslev.
Af registreringen og vurderingen fremgår, at stuehuset, der be
stod af stue med 3 sengesteder, vesterstue med 1 sengested, øl
kammer, nørkammer, køkken og bryggers samt målkammer, var almin
delig udstyret med indbo. I stuen fandtes gårdens bogbestand - '
en bibel, og i vesterstuen (storstuen) afdødes fyrrekiste med
lås og nøgle, hvori hendes gangklæder befandt sig:

sk.rdlr. mk.
1 blå vadmels trøje og ryes skørt 1 1 0
1 blå vadmels skørt 0 4 0
1 brun vadmels skørt og trøje 0 5 0
1 do. skørt og 1 do. klædestrøje 1 4 0
1 sort vadmels skørt og trøje 1 2 0
1 do. trøje 0 0 8
1 sort tosillet skørt og 1 do. 

klædestrøje 1 1 8
1 do. klædestrøje 0 3 0
1 blå bajes (5) snørliv og 1 

do. kattuns (6) 0 2 0
1 rød bunden trøje 0 0 8
2 blåstribede hjemmegjorte for

klæder 0 1 8
2 do. 0 1 0
1 blå og hvid kattuns do. 0 1 2
1 sort hjemmegjort forklæde 0 1 0
1 sort fløjls pandepude 0 0 10
1 do. plysses pandepude 0 0 6
3 silkehuer 0 1 2
3 lin 0 0 3
1 kramlærreds 4-hjørnet klæde 0 1 0
2 hjemmegjorte do. 0 1 0
2 blårgarns særke 0 2 0
2 par sorte strømper 0 0 12
1 par sko med spænder 0 0 4
1 par træsko 0 0 2
1 par sorte vanter og 1 par 

handsker 0 0 8
Gårdens besætning bestod af 6 heste, 3 køer, 2 ungnød, 2 kvier,
1 stud, 1 kvie, 4 spædekalve, 3 stude- og 1 kviekalv, 8 får, 3 
lam, 3 væddere, 1 galt og 2 galtgrise. Boets samlede aktiver be
løb sig til 262 rdlr. 5 mk. 12 sk.



39

Derpå blev en syns- og taktationsforretning af 12. august frem-
lagt:

Rålingshuset bestod af 10 bindin
ger gran- og fyrretømmer, klinede 
vægge og belagt med stråtag. 
Behøvede til at sættes i god og 
forsvarlig stand, såsom samme be
fandt sig i middelmådig tilstand, 
har udskud ved begge sider undta
gen for vinduerne:
s tylt dobbelte 12 alens til ben,

rdlr. mk. sk.

bjælker og remme 2 0 0
1 tylt enkelte do. 2 3 0
1 tylt stenlægter
Udi vesterenden af rålingen var 
et hø-hus på 4 bindinger, ligele
des af fyrre- og grantømmer, kli
nede vægge og belagt med stråtag: 
Fejler ialt tillige med udskuddet 
rundt om, såvidt kunne ses, såsom 
derudi var noget hø indlagt:

1 1 8

lg tylt stenlægter
Tag til disse 14 bindinger:

1 5 4

8 læs
For tømmermands arbejde at for

8 0 0

rette på egen kost i 6 dage å 24 sk. 
1 tækkemand i 4 dage, ligeledes

1 3 0

kost og løn å 12 sk.
1 syer eller opstikker i 2 dage

0 5 0

å 12 sk.
800 favne sime å 6 sk. (pr. 100

0 1 8

favn)
Laden bestod af 6 bindinger med 
udskud rundt omkring; fejler:

0 3 0

3 stk. 18 alens til remme 3 3 0
2 stk. 16 alens, til ben
5 stk. dobbelte 12 alens til

0 8 0
bjælker 1 4 0
1| tylt enkelte do. 3 4 8
3 tylt lægter, som kan klyves 
Stald- og kphuset bestod af 7 
bindinger sammenbygget i laden; 
fejler:
14 stk. dobbelte 11 alens til remme,

3 4 8

ben og bjælker 4 4 0
10 stk. enkelte do. til sparrer (spær) 2 0 8
1 tylt'.lægter, som kan klyves 1 1 8
5 læs tag 5 0 0
500 favne sime å 6 sk. pr. 100 favn
1 tylt 12 fods bord (fjæl) til loft

0 1 4
over stalden og fæhuset
Et lidet hus østen i gården bestod af 
6 bindinger uden udskud, behøvede:

2 0 0



Gammelt, mindre stuehus (råling) fra Mors

A yderfremmers, B stegers, C stue, D kammer, 
E kælder, b arne, c ovn, g bilægger og G senge

(Carl Oensen efter R. Mejlborgs i sidstnævntes: Gamle danske Hjem,1988,s.9o)
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6 enkelte 12 alens 1 1 8
4 læs tag 4 0 0
400 favne sime å 6 sk. pr. 100 favn 0 1 8
Til foranførte tømmermands arbejde
at istandsætte vil koste som følger:
tømmermand i 9 dage å daglig på egen
kost 24 sk. 2 1 8
1 tækkemand 4| dag å 20 sk. 0 5 10
1 syer i 4| dag å 12 sk. 0 3 8

Summa bygfæld 57 1 10
Udendørs redskab og inventarium:
1 beslagen vogn med haver og dræt 14 0 0
1 do. vogn beslagen med lejrer,
stænger og tilbehør 12 0 0
1 do. beslagen møgvogn med behø-
vende fjæl 5 0 0
1 gammel trævogn med fjæl 1 0 0
1 plov med sin behøvende jern 2 0 0
1 harve med hele jerntænder 2 4 0
1 do. med § tænder 1 4 0
3 høleer, de 2 med drag og kroge 2 0 0
2 jerngrebe 0 4 8
3 forke 0 1
2 skovle 0 1 0
1 jernkratte 0 2 0
1 skærekniv og kiste 0 3 0
2 spader med skaft 0 1 8
2 lyngleer 0 1 8
1 plejl og 2 river 0 0 12
1 slibesten med jernaksel 1 4 0
1 økse, 1 hammer og knibtang samt
1 sav 0 2 0
bæster:
1 brun hestplag, 2 år 28 0 0
1 sort mærplag, 3 år 29 0 0
1 sort hest, 8 år 20 0 0
1 do. hoppe, 8 år 30 0 0
af ædekorn fandtes det fornødne ind
til der blev indhøstet
Summa besætning og redskaber 157 5 12
Foranførte fæstegårds redskaber og
inventarium ansås tilstrækkelig til
gårdens og hoveriets drift, uagtet
gården står for 5 tdr. 6 skpr. hart
korn. Passiver:
anførte syns- og taktationsforretning 157 5 12
samme forretnings bekostning 2 0 0
afdødes begravelse 10 0 0
enkemanden forbeholdt sig ligeledes 10 0 0
skifteomkostninger 2 0 0
Summa udgift 181 5 12
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Efter at passiverne var fratrukket aktiverne 262 rdlr. 5 mk. 12 
sk. blev boets beholdning 81 rdlr., hvoraf sønnen Jens, der jo 
var fæster af den halve gård, tilkom halvdelen, hvorefter der 
blev 40 rdlr. 5 mk. til deling.
Enkemanden og fornævnte søn samt svigersønnerne Anders Christen
sen og Jens Poulsen Hyldig gav afkald på arv, hvorefter der blev 
fem søsterlodder å 8 rdlr. 9 3/5 sk. Sønnerne Christen og Lars 
fik således hver 16 rdlr. 1 mk. 3 1/5 sk. og datteren Johanne 
8 rdlr. 9 3/5 sk.

Noter:
1 Ullerup fæsteprotokol 1695-1882, G.105-1,fol.51b, samt ind

ført i Dueholm fæsteprotokol 1755-1862, G.109-1,fol.59b.
2 Sidstnævnte protokol, fol.32b.
3 Hartkorns-specifikation 1788 i Thisted amtsstuearkiv, B.ll- 

69,fol.419-20, samt hartkorns-specifikationer for Dueholm 
1785,86 og 97, B.11-60.

4 Dueholm skifteprotokol 1755-1828, G.109-3,fol.227b.
5 Bajes: bay: tykt, groft, løst vævet uldstof, valket og op- 

kradset (Håndbog for danske lokalhistorikere v. Johan Hvidt- 
feldt, 1952-56, s.150).

6 Kattun: groft, glat bomuldsstof evt. med påtrykte mønstre 
(Hvidtfeldt, s.303).
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Ane 22 CHRISTEN MIKKELSEN

født 1722, død 1767.

Ane 23 JOHANNE PEDERSDATTER

født ca. 1733, død 1797-

Christen Mikkelsen fik 16. december 1743 (1) af ejeren af Høj
ris fæstebrev på den ene af de to Hyldig-gårde i Tødsø sogn, 
nemlig Sdr. Hyldig på 7 tdr. 7 skpr. 3 fjkr. 1 alb. hartkorn, 
der før havde været fæstet af Mikkel Nielsen, hvis enke han æg
tede; af gården skulle han årlig svare 3 tdr. byg og 4 tdr. hav
re i landgilde, samt gøre hoveri af | plov. - Samtidig fik han 
et bols jord i fæste, hvoraf han årlig skulle svare 4 sletteda
ler i landgilde.
Skiftet efter forgængeren Mikkel Nielsen afholdtes 15. januar 
1743 (2), og 29. oktober 1755 (3) skiftedes efter enken Anne 
Nielsdatter, der jo var blevet gift 2. gang med Christen Mikkel
sen .
Hyldig-gårdene var blandt det bøndergods, der i 1755 blev solgt 
fra Højris sammen med hovedgården Dueholm Kloster.
- Efter Christen Mikkelsen i Hyldig blev skifte afholdt 4. au
gust 1767 (4), mens hans 2. kone Johanne Pedersdatter levede 
helt til 1797 (5), hvor der 31. maj afholdtes skifte efter hen
de .
Efter Christen Mikkelsens død blev hun gift 2. gang med Peder 
Sørensen, der overtog fæstet af Sdr. Hyldig; han døde 1786 og 
29- november og 28. december samme år (6) afholdtes skifte ef
ter ham.
Efter Peder Sørensens død overtog sønnen Christen Pedersen ved 
fæstebrev af 1. maj 1787 (7) fæstet af halvdelen af gården, hvor
for han gav 50 rdlr. i indfæstning; efter moderens død eller 
frivillig afståelse skulle han have hele gården i fæste mod yder
ligere at betale 40 rdlr.
Begge Hyldig-gårdene hørte altså fra I755 under Dueholm Kloster, 
hvis jordebog 1771 (8) oplyser, at disse to gårde havde deres 
jorder for sig selv, undtagen en minare del, der lå i Tødsø van
ge .
Ved matrikuleringen 1844 (9), da Christen Pedersen i Sdr. Hyl
dig endnu nævnes som fæster under Dueholm, og gården fik matri
kel nr. 14 af Tødsø, blev gårdens hartkorn forandret fra de nævn
te godt 7 tdr. 7 skpr. til 8 tdr. 2 skpr. 1 fjkr. 2 alb.

Christen Mikkelsen var født 1722 i Elsø by og sogn, døbt 4. ok
tober, søn af Mikkel Jensen Kjelde og hustru Anne Jensdatter; 
båret til dåben af Maren Jensdatter, faddere var Niels Overgaard, 
Christen Jensen, Anders Mikkelsen og Mette Nielsdatter.
Han døde ifølge skiftet i Hyldig 29. juni 1'767, 45 år gammel. 
Han blev gift 1. gang 1743/44 med enken Anne Nielsdatter i Sdr. 
Hyldig. Hun var enke efter gårdens tidligere fæster Mikkel Niel
sen, der døde 26. december 1742.
Anne Nielsdatter døde ifølge skifte i Hyldig 11. september 1755- 
Efter hendes død blev Christen Mikkelsen gift 2. gang 1755/60 i
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Tødsø med Johanne Pedersdatter af Nørre Hyldig.
Hun var født ca. 1733 i Nørre Hyldig i Tødsø sogn, datter af 
Peder Pedersen og hustru Anne Madsdatter.
Under betegnelsen Johanne Hyldig døde hun 1797 i Sd£. Hyldig, be- 
gi'avet 2. maj, henimod 65 år gammel.
Efter Christen Mikkelsens død blev Johanne Pedersdatter gift 2. 
gang 20. december 1767 i Tødsø med Peder Sørensen.
Peder Sørensen, der overtog Sdr. Hyldig, døde under betegnelsen 
gamle Peder Hyldig 1786, begravet 5. december, henimod 47 år gam
mel .

Folketællingen 1787 for Tødsø sogn oplyser under Hyldig:
Johanne Pedersdatter, 53 år, enke efter 2. ægteskab, gårdbeboer.
Anna Christensdatter, 22 år,
Sidsel Christensdatter, 21 år,
Else Pedersdatter, 18 år,
Christen Pedersen, 17 år, hendes børn.
2 karle og 1 dreng.

Af skiftet 1743 efter Mikkel Nielsen i Hyldig fremgår, at han 
døde 26. december 1742 og arvedes af enken Anne Nielsdatter og 
børnene: 
Johanne, 18 år, Sidsel, 13 år, Niels,10 år, Anne, 7 år, Mette, 
5 år, Maren, 2 år.
Boets samlede aktiver blev sammentalt til 227 rdlr. 5 mk. 2 sk.; 
men når passiverne blev likvideret dermed, gav boet et underskud 
pål8 rdlr. 4 mk. 12.sk.
Af synsforretningen over gården fremgår, at der da var følgende 
huse: laden med tilbygget stald, en anden lade, et lidet fæhus 
vesten i gården og et tørvehus sønden i gården, samt rålingen 
(stuehuset).

Skiftet efter Anne Nielsdatter 1755 oplyser, at hun døde 11. sep
tember, og arvedes af enkemanden Christen Mikkelsen og 5 over
levende børn af 1. ægteskab, nemlig: 
Johanne gift med Peder Hassing i Sindbjerg, 
Sidsel, død havde i ægteskab med Jens Kjelde i Elsø efterladt 
sig sønnerne Mikkel, 2 år og Christen, 1 år, 
Samt Niels, 22 år tjenende på Dueholm, 
Anne, 20 år, hjemme hos stedfaderen, 
Mette, 18 år, tjenende i Vester Hunderup.
Der blev hverken foretaget registrering eller vurdering, da der 
intet var at arve. - "Dog forventede de(arvingernej, at deres 
stedfader bemeldte Christen Mikkelsen gav dem lidet efter hans 
evner, som han kunne afstedkomme, hvilket han og bejaede, om 
Gud ville sætte ham i den stand han kunne gøre dem noget godt 
ikke skulle være hans hjælp foruden".

4. august 1767 afholdtes skifte efter Christen Mikkelsen i Hyl
dig, der var død 29. juni 1767« Han arvedes af enken Johanne 
Pedersdatter, der var mødt med sin lavværge, stedfaderen Poul 
Pedersen i Hyldig, samt børnene: 
Maren Christensdatter, 7 år, Peder Christensen, 5 år, for hvem 
deres farbroder Jens Mikkelsen i Elsø var værge, Anne Christens- 
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datter, 2 år, Sidsel Christensdatter, 1 år, for hvem deres mor
broder Mads Pedersen, tjenende i Smedegård i Tødsø, var værge. 
Registrering og vurdering blev heller ikke foretaget denne gang, 
men børnenes formyndere fremkom "og ihvorvel de nok .vidste, at 
dersom boets indtægt og udgift kom til likvidation at der intet 
blev til deling, dog indstændig begærede, at der måtte tillægge1-' 
ovenmeldte fire små umyndige børn noget lidet efter deres salig 
fader, som de i ringeste formodede at blive til dem samtlige 50 
rdlr. til nogen erkendtlighed og en liden hjælp i sin tid". 
Dertil svarede enken og hendes lavværge, "at ihvorvel hendes om
stændigheder nok som er dem bekendt ikke at tåle at udlove el
ler indbetale noget til hendes børn, såsom hun hverken havde 
rede midler ej heller videre end som i gårdens kreaturer, ind- og 
udbohave er bestående, så dog af kærlighed til hendes små umyn
dige børn og i tanke hendes omstændigheder næst Guds velsignel
se ved hendes børns hjælp efterdags skulle forbedres lidet, samt 
for vidtløftighed med skiftebehandling at undgå, ville hun hel
lere give hendes børn forbemeldte 50 rdlr".

Af skiftet 1786 efter Peder Sørensen, fremgår at han døde 29. 
november i Hyldig. Enken Johanne Pedersdatter optrådte med Pe
der Smedegaard som værge; og hendes børn af 1. ægteskab nævnes 
således:
Karen Christensdatter, gift med Jens Frøslev, Anne Christens
datter og Sidsel Christensdatter, for hvem deres morbroder Mads 
Pedersen i Bjergby var værge.
Den afdøde havde i ægteskab med enken børnene Else Pedersdatter, 
18 år, og Christen Pedersen, 16 år, for hvem farbroderen Morten 
Sørensen i Erslev var værge.

31. maj 1797 afholdtes skifte efter enken Johanne Pedersdatter 
i Hyldig; hun arvedes af børnene af to ægteskaber, nemlig: 
Maren Christensdatter, gift med Jens Frøslev i Tødsø.
Anne Christensdatter, gift med Jens Mikkelsen i Erslev. 
Sidsel Christensdatter, gift med Marcus Jensen i Tødsøgård. 
Christen Pedersen, 26 år, havde gården i fæste.
Else Pedersdatter, 27 år, ugift, for hvem farbroderen Morten Sø
rensen i Erslev var værge.
Moderen havde nydt aftægt hos sønnen Christen i gården - og bør
nene havde givet arveafkald til fordel for den yngste datter El
se, der således kunne arve 250 rdlr.

Noter: 
1 Højris fæsteprotokol 1720-1867, G.112-3,fol.86.
2 Godsets skifteprotokol 1719-82, G.112-16,fol.189b.
3 Dueholm skifteprotokol 1755-1828, G.109-3,fol.10b.
4 Samme, fol.51.
5 Morsø herreders skifteprotokol 1794-1801, B.35.C-250,fol.205.
6 Kilde 3, fol.205b.
7 Dueholm fæsteprotokol 1755-1862, G.109-1,fol.51b.
8 Hartkorns-specifikationer for Dueholm i Thisted amtsstuearkiv, 

B.11-60.
9 Morsø Nørreherreds matrikel 1844, B.35.C-242,fol.101.
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Ane 24 SØREN NIELSEN, kaldet FURBOE

født før 1720, død 1776/87.

Ane 25 SIDSEL MORTENSDATTER

født ca. 1711, død 1788/92.

Søren Nielsen, født på Fur, fæstede I5.oktober 1740 (1) Vester 
Durupgård i Durup sogn i Salling på 8 tdr. 2 skpr. 1 fjkr. Ig 
alb. hartkorn under herregården Hegnet. Han skulle årligt som 
landgilde og arbejdspenge betale 6 rdlr. 4 mk. og 4 tdr. rug 
(såsæd); indfæstning var han befriet for, og med gården fulgte 
en besætning på 5 bæster (heste), 1 føl og 12 får, hvortil gods
ejeren yderligere hjalp ham med 4 køer og 6 unge stude.
12. november l7^ (2) oplod Søren Nielsen fæstet af gården for 
sønnen Søren Sørensen, der skulle svare aftægt til forældrene. 
Søren Sørensen Furboe døde forholdsvis ung, hvorefter gården ef
ter fæstebrev af 8. februar 1788 (3) blev overtaget af soldaten 
Niels Jacobsen, født i Tøndering, der giftede sig med Søren Fur- 
boes enke Maren Jensdatter (4).
I 1700-tallets midte bestod Durupgårde af to Øster Durupgårde 
på hver 5s tdr. hartkorn samt Vester Durupgård på godt 8 tdr. 
hartkorn; ved udskiftningen i 1780’erne (5) blev de tre gårde 
gjort lige store, nemlig hver til 6 tdr. 1 skp. 3 fjkr. 2 1/3 
alb.

Søren Nielsen, der var født før 1720 på Fur, er det ikke lykke
des at finde født med sikkerhed; han kunne vel være Niels Søren
sen i Vojels søn, født 1710, men også udemærket være Niels Iver
sens søn fra Debel, født 1716, eller Niels Sørensen Boifoged 
(budfoged)’s søn i Madsbad, ligeledes født 1716.
Hans dødsår har det heller ikke været muligt at fastslå, da Du
rup sogns kirkebog først begynder 1792; men han må være død mel
lem 1776, da han overlod gården til sønnen, og 1787, da han ik
ke forekommer i folketællingen.
Han blev gift - vel i 1740’erne - med Sidsel Mortensdatter, der 
ligeledes var af ukendt herkomst.
Ifølge folketællingen 1787 var hun født ca. 1711; hun nævnes i 
Niels Jacobsens fæstebrev 1788, men var død før kirkebogens be
gyndelse 1792.

Niels Jacobsens fæstebrev 1788 oplyser bl.a., at enken Zidsel 
Fuurboe nyder hendes forplejning af gården, sålænge hun lever, 
af klæde og føde, samt ild og lys; hvad husværelse og seng an
går, da er det af hendes salig mand ved gården satte hus dertil 
overdraget. Skulle fæsteren og enken ikke komme overens at søge 
bord sammen, da bliver det fæsterens pligt at levere hende istæ- 
den for kosthold årlig 1 td. rug og 1 td. byg, samt 1 får at fø
de og græsse, hvormed enken i så fald skal lade sig nøje; men en 
anstændig begravelse efter hendes død haver fæsteren hende at 
besørge, da hendes efterladenskaber i så fald vil komme under 
betragtning.
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Noter:
1 Hegnet fæsteprotokol 1730-1848, G.182-1,fol.14.
2 Samme, fol.159.
3 Samme, fol.200.
4 Folketællingerne 1787 og 1801.
5 Kilde 3, samt hartkorns-specifikationer for Hegnet 1758,73, 

88 og 91 i Viborg amtsstuearkiv, B.13-31.



Ane 26 MORTEN IVERSEN
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født 1744, død 1811.

Ane 27 ANNE THORSDATTER

født ca. 1735, død 1807-
Morten Iversen, født i Glynge, fik 14. april 1767 (1) fæstebrev 
på den ene af de to Høgedal-ejendomme i Nautrup sogn på 6 skpr.
1 fjkr. 2 2/3 alb. hartkorn, som Knud Andersen hidtil havde be
boet. Af ejendommen, der hørte under Hegnet, skulle han årlig 
betale 2 rdlr. 3 mk. i landgilde.
- Høgedal-ejendommene, der egentlig hørte under landsbyen Glyn
ge i Nautrup sogn, hørte endnu i 1802 under Hegnet (2).

Morten Iversen var født 1744 i Glynge i Nautrup sogn, døbt 12. 
juli (7. trinit.), søn af Iver Mortensen og hustru (Kirsten Jør- 
gensdatter); båret til dåben af degnens hustru Mette Højer, fad
dere var Johan Mortensen, Peder Søndergaard, Jens Møllers hustru 
og Anders Mikkelsens hustru.
Morten Iversen af Glynge døde 4. juli 1811, 67 år gammel.
Han blev gift senest 1769 - vel i Durup, hvis kirkebog ikke be
gynder før 1792 - med Anne Thorsdatter fra Durupgårde.
Anne Thorsdatter var født ca. 1735 i Øster Durupgård i Durup 
sogn, datter af Thor Jensen og hustru Dorthe Jensdatter.
Under betegnelsen Morten Iversens hustru af Glynge døde hun i 
september 1807, 72 år gammel.-
Folketællingen 1787 for Nautrup sogn oplyser under Glynge: 
Morten Iversen, 46 år, væver.
Ane Thorsdatter, 52 år, væver, hans hustru, begge i 1. ægteskab. 
Dorthe Mortensdatter, 12 år, 
Iver Mortensen, 5 år, deres børn.
Ved folketællingen 1801 anførtes familien i Glynge således: 
Morten Iversen, 62 år, enkemand efter 1. ægteskab (passer ikke), 
husmand med jord og væver.
Iver Mortensen, 19 år, hans søn.
1 tjenestepige.

Noter:
1 Hegnet fæsteprotokol 1713-1848, G.182-1,fol.117.
2 Hartkorns-specifikationer for Hegnet 1773,88,91 og 1802 i 

Viborg amtsstuearkiv, B.13-31.
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Ane 28 NIELS LAURSEN

født ca. 1735, død 1801/14.
Ane 29 KIRSTEN MOGENSDATTER

født ca. 1732, død 1787.

Niels Laursen med tilnavnet Rotborg giftede sig 1765 til ejen
dommen Skov i Humlum sogn nord for Struer. Ved datteren Barbaras 
fødsel 1770 boede han endnu i Skov, men ved sønnen Laurids’ fød
sel 1772 var familien flyttet til gården Lille Nørby i Asp^sogn 
syd for Struer. Gården Lille Nørby, der hørte under herregården 
Lindtorp, var på 3 tdr. 1 skp. 1 fjk. 2 alb. hartkorn (1).
- Mens familien boede i Lille Nørby døde Kirsten Mogensdatter, 
efter hvem der blev afholdt skifte 16. juli 1787 (2).
Senest 1790 flyttede Niels Laursen med sin 2. kone til Salling; 
og Lille Nørby blev overtaget af Mads Christiansen i St. Nørby, 
hvorunder gården blev drevet til 1814, da Lille Nørby igen blev 
et selvstændigt brug (3).
I79O/9I overtog Niels Laursen en gård på 6 tdr. hartkorn i Bre- 
um i Grinderslev sogn i Salling, hvorpå han af ejeren af Eskær 
fik fæstebrev 19- april 1791 (4).
Endnu 1802 nævnes Niels Laursen i gården under Eskær (5); men 
samme år må gården være kommet under Grinderslev Kloster, hvis 
ejer Erhard Carl Christian de Stiernholm ved skøde af 23. juni 
1802, læst 13. januar 1806 (6), solgte gården i Breum på 6 tdr. 
hartkorn, hvoraf de 2 tdr. 6 skpr. 3 fjkr. 1/8 alb. tilhørte 
Grinderslev kirke, hvis ejer ”så længe verden står" årligt skul
le have 1 td. 5 skpr. rug og 2 tdr. byg, til Lars Nielsen, der 
må være identisk med Niels Laursens søn Laurids, født 1772 i 
Nørby, hvis han da ikke er identisk med sønnen Lars, født 1767 
i Skov, se ane 14-15.
Ved skøde af 25. juni 1805, læst 13. januar 1806 (7), solgte 
Lars Nielsen gården i Breum til Anders Pedersen Damgaard; ved 
matrikuleringen 1844 (8), da gården fik matrikel nr. 3, blev 
de 6 tdr. hartkorn forandret til 4 tdr. 5 skpr. 2 fjkr. 5 alb.

Niels Laursen var født ca. 1735 i Pallisgård i Humlum sogn, søn 
af Laurs Nielsen og hustru Barbara Pedersdatter, der senere flyt
tede til gården Rotborg i Resen sogn.
Han døde mellem 1801, da han nævnes i folketællingen i Breum, 
og 1814, da Grinderslev sogns kirkebog begynder.
Niels Laursen Rotborg blev gift 1. gang 1765 i Humlum, trolovet 
20. september, viet 20. oktober (20. trinit.), med (enken) Kir
sten Mogensdatter Schou.
- Niels Laursens hustru Kirsten Mogensdatter fra Nørby i Asp 
døde 15. juni 1787 ad aften og blev begravet 22. juni, 55 år 2 
måneder 2 dage gammel.
Kirsten Mogensdatter var blevet gift 1. gang senest 1750 med 
Lars Jensen i Skov, med hvem hun fik børnene Jep, født 1750, 
Mogens, født ca. 1754, Jens, født 1755, Mette Marie, født 1758, 
Marie Johanne, født 1762, og Maren, født 1764 i Skov, død 1783 
i Nørby i Asp.



49

Lars Jensen Schou døde 1765, begravet 27- februar, 44 år gammel. 
Efter Kirsten- Mogensdatters død 1787 blev Niels Laursen gift 2. 
gang 1787 i Ølby, trolovet 2. oktober, viet 2. november, med El
se Marie Pedersdatter fra Vester Ølby; forlover for ham var Da
vid Madsen og for hende broderen Hans Pedersen.
Else Marie Pedersdatter, der var født ca. 1741, døde efter 1801 
- vel i Breum.
Folketællingen 1787 for Asp sogn oplyser under Nørby, der da be
stod af 2 gårde:
Niels Laursen, 51 år, enkemand efter 1. ægteskab, gårdmand.
Lars Nielsen, 20 år,
Barbara Nielsdatter, 16 år, 
Laurs Nielsen, 15 år, hans børn.

Folketællingen 1801 oplyser under Breum i Grinderslev sogn: 
Niels Laursen, 66 år, gift 2. gang, gårdmand.
Else Marie Pedersdatter, 60 år, gift 1. gang, hans kone. 
1 tjenestekarl og 1 pige.

19- april 1791 udstedte Christian Lange til Eskær, kongelig Ma
jestæts virkelige justitsråd, fæstebrev til Niels Laursen fra 
Asp i Hardsyssel på den gård i Breum, som Jens Christensen sidst 
beboede og ved uskiftningen var ansat for 6 tdr. hartkorn. Den 
årlige landgilde bestod af 3 tdr. 1 skp. rug, 2 tdr. byg og 1 
læs lyng.
Punkt 4 i fæstebrevet lyder:
Til fødekorn blev fæsteren kort før høst udi afvigte år 1790 
leveret 1 td. 4 skpr. rug og 1 td. 4 skpr. byg, samt modtog går
den tilsået med rug, byg og havre, hvoraf han har imodtaget 
den derefter faldne afgrøde, er fæsteren dog bleven frigivet for 
indfæstning, skatters svarelse til sidste oktober kvartal og 
frigivet for 12 skpr. rug, alt for at fæsteren kan blive i god 
stand for eftertiden at svare skatter, hoveri og den ansatte 
landgilde.
5. og 6. post lyder:
5. som jeg agter at udflytte bemeldte gård til Kjeldskier, og 
når samme sker imodtager fæsteren den derved afsatte lod i ad- 
venant for den jord, som fæsteren fraflytter og er vesten for 
landevejen.
6. forretter fæsteren hertil Eskær eller til et andet sted lige 
så langt bortliggende helgårdshoveri i lige med sine naboer Thoer 
og Lauge Pedersen i alle dele med flid og troskab, som han bli
ver tilsagt at forrette uden undskyldning.
Endelig lyder punkt 9:
Og som fæsteren haver sønner, skal en af disse være gården for
undt i fæste frem for nogen anden, dersom fæsteren eller hans 
kone før end deres dødelige afgang det forlanger, og den fore
slåede søn sig dertil i flittighed og troskab haver ....  
Fæstebrevet sluttes med, at efter fæsterens anmodning er han 
frigivet 12 skpr. rug af den^ansatte landgilde, imod årlig der
for at svare 2 rdlr. - Som gården ikke haver skoetørve (skud- 
tørv) bund, da lover jeg årlig at udvise ham et sted, hvor han 
kan grave sig 3a 4 læs skoetørv.
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16. juli 1787 afholdtes skifte efter Kirsten Mogensdatter i Nør- 
by i Asp mellem enkemanden Niels Laursen og børnene:
Lars Nielsen i 19- år, Barbara Nielsdatter i 15- år, Laurs Niel
sen i 11. år og Christiane Nielsdatter i 9- år, 
hvis tilsynsværge var Mads Nørby i Asp. Desuden børnene af af
dødes forrige ægteskab:
Jeppe Larsen, Mogens Larsen, Jens Larsen, Mette Marie Larsdat- 
ter, gift med Jens Kyndesen ved Oddesund,og Marie Johanne Lars-
datter, gift med Peder Jørgensen i Linde i Asp sogn.
Registreringen og vurderingen lyder:

Levende kreaturer:
rdlr. mk. sk.

1 sort hest 6 0 0
1 grå hjelmet ko 8 0 0
1 sort do. 1 0 0
1 sort 2 års kvie 3 0 0
2 får og 2 lam 2 0 0
Gårds redskaber:
1 vogn med et par beslagne hjul og 
et par træhjul med haver, lejrer og 
skrav (9), hammel og dræt. 2 0 0
1 gammel vogn med to gamle rår (10), 
tre hjul og syv gamle fjæl. 0 4 0
1 gammel plov uden hjul med drag, 
jern,hammel og dræt. 0 4 0
1 harve med jerntænder 1 0 0
1 høle 0 1 0
1 skærekiste med kniv 0 1 8
1 plejl, 1 rive, 1 lyngle og 1 skovl
1 spade, 1 jerngreb og 1 vandtrug

0 0 14
0 3 0

Indendøre:
I kælderen:
1 sold, 1 halmselde og 1 loftstige
1 dejnkar, 2 fjerdinger og 2 gamle 
skæpper

0 1 0
0 0 12

1 ølfjerding, 1 spinderok og 1 garn
vinde 0 ± 4
I Bryggerset:
1 balje, 1 kar og 1 spand 0 1 4
1 rist og ildklemme 0 0 10
1 sæk eller pose 0 1 0
I stuen:
2 røde fade, 2 do. potter og J dusin 
mælkesætter 0 0 12
1 stueur 0 4 0
1 fyrrebord og 1 do. skammel 0 2 62 knive, 5 dusin hornskeer og 1 mes
singlysestage 0 1 4
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Den afgangne kones liv- og 
gangklær:

Der var således intet at arve.

1 sort kjortel 0 1 0
1 blå trøje og 1 gammel rødt skørt 0 1 8
1 rød pind (11) trøje og 1 gammel skørt 0 0 12
1 gammel snørliv, 1 forklæde og 1 par 
hoser 0 0 6
1 gammel hue og 3 brogede 3-hjørnede 
klæder 0 0 6
Sengeklæder;
1 stribet olmerdugsdyne 0 2 8
1 gammel hølsklæde 0 1 0
1 stribet hovedpude 0 0 8
1 do. 0 0 8

Ialt 29 1 2
Passiver;
Bygfæld på gården:
Salshuset (stuehuset), som bestod af 
4 fag og 2 kuer å fag til tømmer og 
tag 2 rdlr. 12 0 0
Ladehuset samt tillige fæhuset, som 
var indbygget under et tag, 19 fag 
og 2 kuer å fag til tømmer, tag og 
arbejdsløn 1 rdlr. 21 0 0
Besætning:
Til gården, som var på 3 tdr. 1 skp. 
1 fjkr. 2 alb. hartkorn behøvedes:
3 bæster å 12 rdlr. 36 0 0
1 vogn 4 0 0
1 plov 2 0 0
1 harve 1 0 0
resterende kongelige skatter 41 1 0
skiftesalarium, for papir til skif
tebrevet, dens beskrivelse m.v. 1 0 ,0

Ialt 120 1 0

Noter:
1 Hartkorns-specifikation 1787 i Ringkøbing amtsstuearkiv, 

B.21-29,fol.155.
2 Lindtorp skifteprotokol 1722-99, G.421-1,fol.114.
3 Peder Christensen: Ølby, Asp og Fousing sogne, 1959, s.132- 

33.
4 Eskær fæsteprotokol 1695-1797, G.185-1,fol.273.
5 Hartkorns-specifikationer for Eskær 1795,96,97 og 1802 i Vi

borg amtsstuearkiv, B.13-30.
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6 Skive købstad og Sallingland herreders skøde- og pantepro- 
tokol 1804.-11, B. 43-SP.4,fol.42b.

7 Samme, fol.43.
8 Salling Nørreherreds matrikel 1844, B.43.A-115,fol.75•
9 Skrav: firkantet ramme med 4-6 opstående stærke p*inde, som 

blev lagt over høstvognens fading (lejrer), for at vognen 
kunne rumme mere (H. F. Feilberg: Bidrag til en Ordbog over 
jydske Almuesmaal 1-4, 1886-1914, bd. 3,s.309 og 632).

10 Rår: råstang = vognaksel - Thy og Mors (Feilberg 3,137).
11 Pind-trøje: jfr. pinde hoser = strikkede strømper (Feilberg 

2,827).
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Ane 30 MIKKEL NIELSEN

født 1733, død 1800.

Ane 31 KIRSTEN PEDERSDATTER

født 1735, død efter 1800.
11. marts 1763 (1) fæstede Mikkel Nielsen, født i St. Brokholm, 
den gård i Brokholm i Junget sogn i Salling, som hans.afgangne 
fader Niels Mikkelsen havde haft i fæste. Af gården på 4 tdr.
7 skpr. 3 fjkr. 1 alb. hartkorn under Eskær hovedgårdstakst 
skulle han i årlig landgilde svare 1 td. 5 skpr. 1 fjkr. 1 alb. 
rug, 2 tdr. byg, 1 svin, 2 lispd. smør, 1 gås, 2 høns og 2 tdr.
havre i gæsteri, samt en gang for alle 40 rdlr. i indfæstning.
I 1773 bestod Brokholm af 2 gårde på hver 4 tdr. 7 skpr. 1 fjkr.
hartkorn kaldet St. Brokholm og 1 gård på 4 tdr. 3 skpr. 2 fjkr.
kaldet Lille Brokholm, mens hartkornet i 1788 var delt anderle
des. Lille Brokholm var da kun på 6 skpr. hartkorn, mens de 2 
store Brokholm-gårde hver var på 6 tdr. 6 skpr. - I 1802 var 
den ene af de 2 store gårde delt op i 1 lille og 1 større gård 
(2). Ved matrikuleringen 1844 (3) var St. Brokholm 5 tdr. hart
korn og Lille Brokholm på knap 4 tdr.
Mikkel Nielsen døde 1800, hvorpå skifte efter ham påbegyndtes 
22. september dagen efter dødsfaldet, fortsattes på 30.dagen 
20. oktober og afsluttedes 12. november (4).

Mikkel Nielsen var født 1733 -i St. Brokholm i Junget sogn, døbt 
28. juni (4. trinit.), søn af Niels Mikkelsen og hustru (Anne 
Melsdatter); susceptrice var Maren Melsdatter af Hinnerup, tes
tes: Jens Melsen i Hinnerup, Anders Nielsen af Lille Torum, In
ger Jensdatter i Møgeltorum, Dorthe Pedersdatter af Hegnet. 
Mikkel Nielsen i Brokholm døde 1800, begravet 28. september (16. 
trinit.), 67 år 3 måneder gammel.
Mikkel Nielsen Brokholm blev gift 1763 i Torum, trolovet 13. 
marts, viet 1. juni, med Kirsten Pedersdatter Hegelund; forlo
vere var Niels Thordal og Christen Jensen af Skove.
Kirsten Pedersdatter var født 1735 i Hegelund i Torum sogn, døbt 
13. februar (dom. sexagesima), datter af Peder Christensen og 
hustru (Johanne Pedersdatter); susceptrice: Else Jensdatter af 
Lille Torum, testes: Christen Nielsen af Hegelund, Niels Chris
tensen ibidem (samme sted), Kirsten Jensdatter af Lille Torum 
og Mette Eriksdatter af Hegelund.
Kirsten Pedersdatter nævnes sidste gang på skiftet efter manden; 
hun er forgæves søgt død i Junget sogns kirkebog.

Folketællingen 1787 for Junget sogn oplyser under Brokholm, der 
da bestod af 2 gårde:
Mikkel Nielsen, 54 år, bonde på Eskær hovedgårdstakst.
Kirsten Pedersdatter, 52 år, hans kone, begge i 1. ægteskab. 
Niels Mikkelsen, 22 år, 
Jens Mikkelsen, 18 år, 
Johanne Mikkelsdatter, 14 år, 
Anne Mikkelsdatter, 11 år, 
Peder Mikkelsen, 5 år, deres børn.
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Skiftet efter Mikkel Nielsen i Brokholm oplyser, at han døde 21. 
september 18Q0 og arvedes af enken Kirsten Pedersdatter, hvis 
lavværge var (broderen) Morten Pedersen i Hegelund, og børnene: 
Niels Mikkelsen, 37 år, Jens Mikkelsen, 35 år, Peder Mikkelsen, 
17 år, Anne Mikkelsdatter, gift med Lars Nielsen, hjemme på 
stervbostedet, og Johanne Mikkelsdatter;
som formynder nævnes børnenes farbroder Jep Nielsen i Torum. 
Registreringen og vurderingen oplyser, at gårdens stuehus, der 
bestod af stue, kammer og frammers (køkken og bryggers), var 
almindelig udstyret med indbo. Den afdødes klæder:

rdlr. mk. sk.
1 lyseblå kjole 1 0 0
1 lædervest 0 4 0
1 hvid vadmels do. 0 2 8
1 trykket trøje 0 4 0
1 blå brystdug 0 1 8
1 par vadmels bukser 0 1 4
1 par skind do. 0 1 8
2 blårgarns skjorter 0 1 0
1 foret hue 0 0 10
1 hat 0 0 8
2 par strømper 0 1 0
1 par blå do. 0 0 4
Gårdens besætning bestod af 3-4 køer, 
kalv og nogle får, samt 3-4 heste.

2 kvier, 1 stud, 1 stude
Aktiverne blev sammentalt til 103 rdlr . 4 mk.; ved det afslut-
tende.skiftemøde 12. november frasagde enken sig fæstet, hvor
for gårdens besætning og inventarium 87 rdlr. 5 mk. 4 sk. blev 
fratrukket aktiverne, der således blev reduceret til 15 rdlr. 
4 mk. 12 sk.
Da enken fordrede 10 rdlr. til sin begravelse i lighed med man
dens, blev der intet at arve.

Noter:
1 Eskær fæsteprotokol 1695-1797, G.185-1,fol.164.
2 Hartkorns-specifikationer for Eskær 1773,88 og 1802 i Viborg 

amtsstuearkiv, B.13-30.
3 Salling Nørreherreds matrikel 1844, B.43.A-115,fol.29.
4 Eskær skifteprotokol 1790-1818, G.185-4,fol.152,53-55.
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Ane 32 CHRISTEN PEDERSEN, kaldet LEEGAARD eller LÆGAARD

født ca. 1669, død 1736.
Ane 33 METTE OLESDATTER

født ca. 1685, død 1727.
Christen Pedersen overtog ved giftermålet 1722 fæstet af gården 
Leegård eller Lægård i Ørding by og sogn på Mors under herregår
den Nandrup, hvorunder gården gården hørte fra før 1715 til ef
ter 1744 (1) .
Christen Pedersen blev som fæster i Lægård efterfulgt af sønnen 
Christen Christensen, se ane 16-17-
- Gårdnavnet Lægård, oftest Leegård og enkelte gange Ledgård må 
stamme fra beliggenheden ved et af de led, der fandtes ved ve
jene fra landsbyen og ud i marken.

Christen Pedersen, der var født ca. 1669, var af ukendt herkomst. 
Han havde tjent i Leegård fra ca. 1700; ved skiftet 16. marts 
1722 (2) efter gårdens tidligere fæster Christen Nielsen for
drede Christen Pedersen nemlig resterende løn ud i 21 år - år
lig 5 rdlr. 2 mk., ialt 112 rdlr.
Christen Lægåard døde 1736 i Ørding by og sogn, begravet 11. ap
ril, 67 år gammel.
Christen Pedersen blev gift 1. gang 1722 i Ørding, trolovet 19- 
juli (7. trinit.), viet 20. september (16. trinit.), med Mette 
Olesdatter.
Hun var født ca. 1685 og var vel søster til den Mads Olesen, 
der i 1724 nævnes som fadder til Mettes søn Christen; ved nævn
te skifte efter Christen Nielsen i Leegård fordrede Mette Olufs- 
datter resterende løn i 22 år - årlig 3 rdlr. 2 mk, ialt 73 rdlr. 
At hun havde været i Leegård siden år 1700 tyder på, at hun var 
datter af gårdens tidligere fæster Ole eller Oluf Christensen, 
der nævnes som fæster af gården ved matrikuleringen 1688 (3), 
da gårdens hartkorn forandredes fra 5 tdr. 2 skpr. 2 fjkr. 2 
alb. til 2 tdr. 7 skpr. 1 fjkr.
Oluf Leegaard i Ørding, der var født ca. 1640, døde 1700, begra
vet 20. maj (festo ascensionis Christi), 60 år gammel.
Mettes moder må således have været den Sidsel Christensdatter i 
Leegård, der blev gift 2. gang samme år 1700, trolovet 11. juli 
(5- trinit.), viet 7. november (22. trinit.), med Christen Niel
sen .
Mette Olesdatters formodede stedfader Christen Nielsen Lægaard 
døde 1722, begravet 22. marts (dom. judica), 89 år gammel; Chris
ten Nielsens hustru (Sidsel Christensdatter),døde 1718, begra
vet 28. januar, 74 år gammel - altså født ca. 1644.
Mette Olesdatters formentlige far Ole eller Oluf Christensen, 
ca. 1640-1700, var højst sansynligt søn af den Christen Olufsen, 
hvis enke nævnes i matriklen 1664 (4) som fæster af Læ- eller 
Leegård i Ørding.
Christen Lægaards hustru (Mette Olesdatter) døde 1727, begravet 
9. februar (dom. septuagesima), 42 år gammel.
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Samme år 1727 blev Christen Lægaard gift 2. gang i Ørding, tro
lovet 15. april (feria 3. pascha), viet 22. juni (2. trinit.), 
med Bodil Thøgersdatter.
Under betegnelsen Christen Leegaards moder (stedmoder) Bodil 
Leegaard døde hun 1771, begravet 4. august (10. trinit.), 85 
år gammel.

Noter:
1 Ifølge de to afskrifter af Dueholm, Ørum og Vestervig amters 

matrikel 1688, Z.10-1 og 2, henholdsvis fol.154b og 254b, 
samt skøde 11.4.1729, læst 20.4. fra Oluf Krabbes enke Ide 
Sophie Gedde til Rubech Humble på Nandrup med bøndergods og 
sidstnævntes obligation 11.4.1729, læst 26.4., til Henrich 
Moldrup, begge dele i Viborg Landstings skøde- og pantepro- 
tokol 1727-31, B.24-680,fol.318 og 505. Og endelig auktions
skøde 7.4.1744, læst 15.4, til Søren Nielsen (Nandrup), på 
Humbles tidligere gods Nandrup m.v., Viborg Landstings skø
de- og panteprotokol 1737-45, B.24-684,fol.662-63.

2 Nandrup skifteprotokol 1720-90, G.103-9,fol.7b.
3 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1688, Z.9-3,fol.209b. 
4 Matriklen 1664, Z.5-3,fol.51.
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Ane 34 JENS LAURSEN STORGAARD

født 1696, død 1769-
Ane 35 SIDSEL JENSDATTER

født før 1695, død 1740.
Jens Laursen overtog ca. 1715 fæstet af fødegården Storgård i 
Ørding by og sogn på 4 tdr. 6 skpr. 3 fjkr. 1 alb. hartkorn; 
gården, der var nr. 1 i Ørding by, hørte under det Stürck’ske 
eller 3. jydske regiments ryttergods til 1716, da etatsråd Poul 
v. Klingenberg til Højris ved skøde af 29. juni fik gården over
draget for 40 rdlr. per tønde hartkorn (1).
Jens Laursen beholdt fæstet af gården, hvoraf årligt skulle be
tales 5 rdlr. til mortensdag og forrettes 5 plovs arbejde, til 
1762, da sønnen Niels Jensen fik fæstebrev på gården af Højris' 
ejer 26. april (2); i fæstebrevet hedder det, at Jens Laursen 
"formedelst alderdom og skrøbelighed velvillig og på begæring 
haver afstået (gården) med de vilkår, (at han) sin livstid i 
gården nyder fri husværelse og forsvarlig ophold, samt efter 
hans dødelige afgang en kristsømmelig begravelse og henfærd." 
Efter sin kone Sidsel Jensdatters død 1740 (3) levede Jens Stor- 
gaard som enkemand; og sidst i 1740'erne blev han leder af en 
religiøs bevægelse, der er blevet benævnt Kysse-sekten på Mors 
(4).

Jens Laursen eller Lauridsen .var født 1696 i Storgård i Ørding 
by og sogn, døbt 29. december (feria 3 nativit.), søn af Laurids 
Jensen (Storgaard) og hustru (Margrethe Nielsdatter); båret til 
dåben af Else Christensdatter, faddere var Jens Jensen, Peder 
Nielsen, Anne Nielsdatter og Mette Jensdatter.
Jens Storgaard, den lærefader i Ørding, døde 1769, begravet 24. 
oktober, 74 år gammel.
Han blev gift senest 1715 - uvist hvor, hverken i Øster Assels 
eller Ørding - med Sidsel Jensdatter fra Øster Assels. 
Sidsel Jensdatter var født før 1695 - vist også før 1688 - u- 
vist hvor, datter af Jens Mikkelsen og hustru Maren, der fra se
nest 1688 boede i Bittekær i Øster Assels sogn.
Sidsel Jensdatter døde - ifølge skiftet - 28. december 1740 i 
Storgård i Ørding.

Sidsel og Jens Storgaard fik 7 børn: 
1 Margrethe Jensdatter, født 1716, død 177O(?) i Sundby.

Gift 1756 med enkemand Niels Gregersen, ca. 1702-1760 (5), 
gårdmand i Sundby sogn og by, hvis 1. kone Ane Jensdatter 
døde 1754, 52 år gammel.

2 Maren Jensdatter, født 1718.
3 Laurids Jensen, født 1720, død 1732.
4 Jens Jensen, født 1722.
5 Niels Jensen, 1723-1782 (6), han overtog fødehjemmet Stor

gård 1762, men døde som husmand, i Ørding.
Gift 1762 med Johanne Nielsdatter fra Sundby, der vist var 
steddatter af Niels' søster Margrethe.
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6 Birthe Jensdatter, født 1728, se ane 16-17.
7 Anne Jensdatter, født 1730.

Gift 1762 med Christen Nielsen fra Sundby, der vist var sted
søn af Annes søster Margrethe.

Efter opsættelse fra 30.dagen. 27. januar 1741 afholdtes 10. juni 
samme år skifte efter Sidsel Jensdatter i Ørding mellem enke
manden Jens Laursen Storgaard og børnene:
Margrethe Jensdatter, 21 år, Maren Jensdatter, 19 år, Jens Jen
sen, 16 år, Niels Jensen, 15 år, Birgitte Jensdatter, 11 år,og 
Anne Jensdatter, 9 år.
På skiftet var børnenes morbroder Mikkel Jensen i Øster Assels 
til stede.
Registreringen og vurderingen lyder: 
Indendørs boskab: rdlr. mk. sk.
1 fyrrebord med ....  under 0 3 0
1 skammel 0 0 2
1 lang skammel 0 0 8
1 gammel fyrrekiste med låg 0 1 8
1 bænkekiste 0 1 0
1 træstol 0 0 6
1 stenkrus med låg 0 0 12
2 bouteller (flasker) 0 0 8
2 hollandske tallerkener 0 0 4
4 trinde(?) trætallerkener 0 0 4
16 mælkebøtter 0 2 0
1 gammel jernpande 0 0 12
1 fyrfad 0 0 4
1 lyseklove (lysestage) 0 0 2
1 psalmebog 0 1 0
1 bønnebog 0 0 8
1 gammel bog 0 0 4
3 fade 0 0 4
3 potter 0 0 2
10 skeer 0 0 8
3 lange tallerkener 0 0 2
I buret:
1 gammel kiste uden lås 0 0 12
1 stort egekar 0 2 0
1 hjulrok 0 2 0
2 garnvinder 0 0 4
1 øltønde 0 1 0
1 5-tønde 0 1 1
1 standtønde 0 0 8
1 dejnkar 0 1 4
1 seide, 3 soide, 2 true og 4 løb 0 1 8
1 liden gammel stol 0 0 2
2 bikuber 0 0 6
I køkkenet:
1 kedel i grue 4 0 0
1 stort kar 0 1 2
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1 øret balje O
1 gammel øl g.-tønde O
2 stripper O
1 standtønde O
1 par kværne O
1 ildklemme O
1 rist O
2 gryder O
2 potter O
Sengeklæder:
1 olmerdugs overdyne 1
1 grå vadmels do. O
2 hovedpuder O
2 lagener O
På en anden seng:
1 gammel bolster overdyne O
1 gammel under do. O
2 hovedpuder O
2 blårgarns lagener O
Nok på en anden seng:
nogle sengeklæder, som ialt blev 
vurderet for 1
Endnu på en anden seng:
nogle gamle sengeklæder, som til
sammen blev vurderet for 0

1 
0 
0 
0
1 
o 
o 
o 
o

o
3
1
2

3
2
1
1

0
8
8
2
8
4
4
4
2

0 
0
8 
0

0 
0
8
8

0

0
Den salig kones igangsklæder beret
tede Jens Laursen byttet (delt) imel
lem hans børn, som de og tilstod.
Udendørs redskab:
1 plov med jern og dræt til 4 bæster 1
1 harve med jerntænder 1
1 do. med trætænder 1
1 beslagen vogn med lejrer, stænger og 
tilbehør 8
1 do. med træhjul og haver på 2
1 do. med møgfjæl 1
2 høleer med drag og kroge 1
2 skæreknive med kister 0
2 jerngrebe 1
3 lyngleer 0
2 spader 0
2 skovle, 1 greb(?) og 2 forke 0
4 river 0
2 plejle 0
1 loftstige 0
1 par egehjul 1
1 økse 0

■ 1 sav 0
1 navr 0

4 0
4 0
0 0

0 0
4 0
2 0
3 0
4 0
0 0
3 0
2 8
0 12
0 6
0 6
0 6
1 0
1 0
0 8
0 2
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1 bor med skaft
1 hammer og knibtang
4 nye hampesække
1 skæppe

0
0
1
0

0 
0
4
4

3
12

Levende kreaturer;
1 sort hoppe, 3 år
1 sort hestplag, 3 år
1 sort hoppe, 11 år
1 .... do., 14 år
1 rød hest
Fæshøveder;
1 sorthjelmet ko
2 do.
1 sort stjernet do.
1 sort stjernet stud, 4 år
1 sorthjelmet do., 4 år
1 sorthjelmet studungnød, 3 år
2 kvier, 2 år
2 studeungnød, 1 år
1 spæd kalv
2 galtsvin, 2 år
12 får med 12 lam
8 do. uden lam
3 væddere

9
8
7
6
4

2 
0
4 
0
4

3
6
3
7
6
4
3
2 
0
2
6
2
1

2
4
2 
0
4
4
2
4
1
2 
0
4
3

Ialt 125 2
Passiver;
Til besætning blev efter gårdens 
hartkorn 4 tdr. 6 skpr. 1 fjkr. 
1 alb. (fejl for 3 fjkr.) udtaget:
5 bæster 50 0
vogn, plov og harve efter vurderin
gen 17 3
Bygfæld:
laden og stalden, som var bygget i 
et, var nylig repareret med noget 
tømmer, men var bygget af små-tømmer, 
som var gammelt og ormstukken og 
ville behøve til reparation endnu:
1 tylt dobbelte 12 alens til remme
og bjælker 4 0
1 tylt enkelte do. til bånd og ud
skår (udskud)-stolper 2 2
2 tylt 10 alens til sparrer (spær) 2 4
6 tylt lægter til lægtning og stave 3 0
4 læs tag 2 0
Rålingen fejlede:
2 enkelte 12 alens 0 2

O 
O 

O 
O 

O 
O 

O 
00
 O

OO
OO

OO
OO

OO
OO

 o 
o 

o 
o 

o o
 o

8
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2 tylt lægter 10 0
2 læs tag 10 0
Et lidet hus vesten i gården:
1 tylt 10 alens 12 0
2 tylt lægter 10 0
1 læs tag 03 0
Til sædekorn blev intet udtaget, da 
jorden med sine sæder var forsynet.
Herskabet efter restancedom 22. novem
ber 1740 329 0 6
Efter jordebogen 27 0 8
Kongelige skatter 20 8
Skyldig til sr. Søren Byrgesen for 
tømmer til gårdens reparation 64 0

Ialt 451 3 14
Efter at aktiverne og passiverne var sammenlignede, sås boet at 
give et underskud på 326 rdlr. 1 mk. 6 sk.; enkemanden forblev 
i gården.

Jens Storgaard og Kvsse-sekten på Mors.
Sognepræsten i Ljørslev og Ørding, nordmanden Hans Gjerdrum blev 
i 1743 afløst af Peder M. Radich, der beklædte embedet til 1760, 
da han flyttede til Sjælland.
Pastor Radich hørte til de skrappe, fanatiske pietister, hvis 
dommedagsprædikener ikke faldt i god jord hos de gammeldags bøn
der på Mors. - Allerede året efter sin ankomst blev Radich gen
stand for en klage, som atten af pastoratets bønder 3. septem
ber 1744 sendte til biskoppen i Alborg.
Jens Storgaard var ikke blandt underskriverne i 1744, men sene
re i 1740’erne må han være blevet en af de mere fremtrædende 
blandt præstens modstandere.
Hovedkilden til vor viden om Storgaard er Radichs brev til bis
pen 7. august 1752. - Elle Jensen refererer sagen således: 
Jens Storgaard, hos hvem hovmod, religiøsitet og erotik synes 
at have indgået en sælsom forening, var ved læsning i skriften 
kommet til det resultat, at mænd og kvinder, der var genfødt og 
frigjort ved Jesus i hans blod og sår, frit kunne kysse hinan
den uden synd; - med henvisning til Paulus’ Romer-brevs kap. 16, 
vers 16: Hilser hverandre med et helligt kys, samt med tanke på 
Johannes Evangeliets kap.13, vers 35: Derpå skulle alle kende, 
at I er mine disciple, dersom I har indbyrdes kærlighed.
Og som et bevis for, at han mente, hvad han sagde, praktiserede 
han åbenlyst sin lære ude på marken med sin pige Ingeborg. 
Flere i sognet kom til at tro på Storgaards forkyndelse, og det 
hjalp ikke, at Radich påtalte den. Storgaard erklærede overle
gent, at de hørte hjemme indenfor de helliges samfund; selv føl
te han sig kål3et tn reformator, og kun han kunne afgøre, hvem 
der var frelst, og hvem der ikke var det.
Sognepræsten og de øvrige gejstlige anså han som afgudsdyrkere, 
hvorfor han ikke gik i kirke og hånede dem, der gjorde det, li-
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gesom han nægtede at betale tiende.
Nogen synderlig tilslutning fik dette underlige tøjeri naturlig
vis ikke, men enkelte svaghjernede personer var der dog, som lod 
sig imponere af Jens Storgaards selvsikre optræden. Blandt dem 
var pigen Else Terkildsdatter fra Vejerslev, som profeten, der 
synes at have øvet en vis inflydelse på kvinder, fik fuldstændig 
i sin magt, så hun glemte alt over den nye lære. - Hun blev helt 
og holdent betaget af ham og hans ord, forlod sit hjem og tog 
plads direkte hos Jens Storgaard, hos hvem hun efter Davids ek
sempel vogtede får, også fordi Herren kaldtes en hyrde; senere 
flyttede hun til gårdmand Niels Gregersen i Sundby (Storgaards 
svigersøn), der ligeledes sluttede sig til partiet.
Pastor Rohsted i Solbjerg og Sundby prøvede forgæves at få Else 
omvendt og til at gå i kirke. - Han, Holm (præsten i Elses føde
sogn Vejerslev) og Radich havde i den anledning en sammenkomst 
med Storgaard, der var meget forbitret over, at Holm havde kaldt 
ham en horebuk i hjertet. Ville han tilbagekalde disse ord, sag
de han, kunne han let få Else til at skifte mening, men det næg
tede præsten, idet letfærdige kys røbede et horagtigt sind. Man 
skiltes uden noget resultat.

Elle Jensens påstand om at bevægelsen, som han anså Jens Stor
gaard for at være ophavsmanden til, ikke fik synderlig tilslut
ning kan ikke stå for en nærmere undersøgelse.
Storgaard var - som først oplyst - langt fra alene om at modar
bejde pastor Radichs pietisme; grundlægger af protestbevægelsen 
var han ikke.
Med Else Terkildsdatter og Storgaards svigersøn Ni^ls Gregersen 
kom bevægelsen til Sundby, hvortil også den unge Peder Lassen 
Grud, 1740-1812, der havde tjent i Ørding sogn, kom i 1760’erne. 
P. L. Grud, der i 1772 købte en gård i Jørsby kom i forbindel
se med Else Terkildsdatter og blev leder af den religiøse bevæ
gelse. - I Peder Lassens tid synes den "indbyrdes kærlighed" at 
have taget overhånd; han blev ialfald i 1773 far til fire børn, 
født i løbet af 5 år af ugifte medlemmer af bevægelsen!

Noter:
1 Kronens Skøder 1789-1719, 1941, s.518, samt de 2 afskrifter 

af Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1688, Z.10-1 
og 2, henholdsvis fol.154b og 254.

2 Højris fæsteprotokol 1720-1867, G.112-3,fol.135.
3 Skifte 10.6.1741 i Højris skifteprotokol 1719-82,G.112-16, 

fol.169b.
4 Breve i Ålborg bispearkiv, C.1-120,F. Elle Jensen Pietismen 

paa Mors i Kirkehistoriske Samlinger, 6-4, 1942-44, s.85-106, 
Samme: En Kysse-Sekt paa Mors i Historisk Aarbog for Thisted 
Amt, 1944, s.118-27, M. P. Ejerslev: En Religiøs bevægelse 
i Jørsby i Historisk Årbog for Thy og Mors, 1970, s.425-42.

5 Skifte i Glomstrup skifteprotokol 1754-89, G.111-4,fol.50-55•
6 Skifte i kilde 3, fol.479-



- Indledningen af pastor Radiches brev til bispen 7. august 1852 angående 
Øens Storgaard og kysse-sekten.



- Indledningen af skiftet 174-1 efter Dens Laursen Storgaards kone 
Sidsel Sensdatter.
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Ane 40 JENS MIKKELSEN

født senest 1710, død 1748/57.

Ane 41 N.N.

født senest 1710, død 1740/41.

Jens Mikkelsen fæstede ca. 1730 gård nr. 15 i Erslev by og sogn 
på Mors på 4 tdr. 1 skp. 3 fjkr. 1 alb. hartkorn (1), som da eje
des af sognepræsten i Hvidbjerg på Thyholm, den lærde magister 
Vilhelm P. Rogert, der tidligere havde været rektor for latin
skolen i Nykøbing M.
- I 1748 (2), da Jens Mikkelsen havde kreaturer, der døde af 
kvægpest, ejedes gården af købmand Peder St. Schallerup i Nykø
bing; senere kom gården under Ullerup, hvis ejer 5« februar 1757 
(3) udstedte fæstebrev på gården til sønnen Mikkel Jensen, se 
ane 20-21.
Jens Mikkelsens efterkommere boede i gården, den nuværende ma
trikel nr. 9 ved brugsforeningen i Erslev, lige til vort århun
drede .
Anne Sørensdatter, Jens Mikkelsens 2. kone, der overlevede ham, 
fik 20. august 1757 (4) fæstebrev på et hus, der var opført ved 
(sted)sønnen Mikkel Jensens gård, samt en ager norden Nørgård 
kaldet ”Riidsborg” på 1 fjk. hartkorn, hvoraf hun årlig skulle 
svare 2 mk. i huspenge.

Jens Mikkelsen, der var født .senest 1710, var af ukendt herkomst. 
Hans dødsår kan ikke fastslås med sikkerhed; han nævnes sidste 
gang i forbindelse med kvægpesten 1748, men levede sikkert til 
en gang i 1750’erne. Efter registret til Ullerups nu forsvundne 
skifteprotokol (5) at dømme, må skiftet efter Jens Mikkelsen 
være afholdt i 1750’erne, og da han jo var død før februar 1757, 
da enken oplod fæstet af gården for stedsønnen, må Jens Mikkel
sen sikkert være død ved årsskiftet 1756/57.
Han blev gift 1. gang ca. 1730 (6), men hverken konens navn el
ler herkomst kendes.
Jens Mikkelsens 1. kone, denne slægts stammoder, må være død 
1740/41.
Efter hendes død blev Jens Mikkelsen gift 2. gang 1741 i Øster 
Jølby, trolovet 20. august, viet 26. oktober, med Anne Sørens
datter, Jesper Jensens pige.
Anne Sørensdatter må være død mellem 1757 og 1767, da Erslev 
sogns kirkebog begynder.

Kvægpest
En stor fare og ulykke for bonden i 1700-tallet var kvægpesten, 
der ikke - som mange tror - var identisk med vore dages mund- 
og klovsyge - men en selvstændig sygdom, der udartede på samme 
smittefarlige måde, men som søgtes begrænset med næsten tilsva
rende midler.

I Historisk Aarbog for Mors 1931 findes en artikel af Kristen 
Klastrup, der fortæller om kvægpesten, der rasede på Mors i årene
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1747-49- Sydfra kom pesten 1747 til Salling, hvorfra den i no
vember kom til Mors til herregården Dueholm Kloster. Og derfra 
bredte den sig ud over øen, der først omkring 1. maj 1749 var 
fri for epidemien.

Her skal kort fortælles om udviklingen i Erslev by, hvor man 
må regne med, at op mod 75% af alle kreaturer døde.
Sygdommen kom til byen i januar 1748, hvor besætningen i Dalgård 
blev angrebet - hurtigt fulgte flere gårdes besætninger med.

Antallet af døde dyr i de følgende måneder viser klart udviklin
gen; i januar døde 21 stk., i februar 35, i marts 33, men i ap
ril 80 og i maj 17 stk. Hele sommeren blev der ingen døde krea
turer anmeldt, men i oktober og november døde en del af besæt
ningen i gården Bårup, mens andre besætninger gik fri.
Men i de nævnte første 5 måneder af 1748 blev alle besætninger 
i Erslev by på nær en eller to angrebet, og ialt 18$ kreaturer 
døde. Efter byens hartkorn at skønne har der vist ikke været me
re end 220-50 kreaturer at tage af, så bønderne må have lidt et 
betydeligt økonomisk tab.

Blandt de mange angrebne besætninger i Erslev nævnes Jens Mik
kelsens, hvoraf 14 kreaturer døde i april; og da der i 1700-tal
let i almindelighed ikke kunne fødes mere end 2-3 stk. per tøn
de hartkorn, må vi regne med at hele Jens Mikkelsens besætning 
døde.

Også andre af Leegaard-slægtens forfædre berørtes af kvægpesten, 
således døde 3 kreaturer i juni 1748 for Poul Pedersen i Nr.
Hyldig i Tødsø; Poul Pedersen var jo ane 47’s 3. mand, se ane 
46-47.

Noter:
1 De to afskrifter af Dueholm,Ørum og Vestervig amters matri

kel 1688, Z.10-1 og 2, henholdsvis fol.177b og 282b, samt 
Wibergs Præstehistorie, bd. 1, 1870, s.710.

2 Kristen Klastrup: Kvægpesten paa Mors 1747-49, Historisk Aar- 
bog for Mors, 1931, s.3-24, specielt s.13.

3 Ullerup fæsteprotokol 1695-1882, G.105-1,fol.51b.
4 Samme, fol.57.
5 Register til Ullerup skifteprotokol 1742-82 i Ullerup gods

arkiv, G.105-13.
6 Sønnen Mikkel Jensen var født ca. 1732, se ane 20-21.
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Ane 42 CHRISTEN HANSEN

født 1694, død 1762.

Ane 43 ELSE LAURSDATTER

født 1697, død 1773.
11. december 1717 (1) fik Christen Hansen af herregården Ulle- 
rups ejer fæstebrev på fødegården nr. 3 i Vester Jølby i Drag
strup sogn på 4 tdr. 1 skp. 1 fjk. 2 alb. hartkorn, som moderen 
oplod for ham. - I årlig landgilde skulle han betale 8 rdlr., 
samt en gang for alle 8 rdlr. i indfæstning.
Sønnen Anders Christensen fik 5. februar 1759 (2) fæstebrev på 
gården af Ullerups ejer; før 1788 købte han gården til selveje 
(3).
Christen Hansen var født 1694 i Vester Jølby i Dragstrup sogn, 
døbt 20. maj, søn af Hans Laursen og hustru (Maren Christens
datter); faddere nævnes ikke.
Han døde samme sted 1762, begravet 19. september (15. trinit.), 
68 år gammel.
Han blev gift 1. gang senest 1720 - uvist hvor - med Karen Chris
tensdatter .
Hun kaldtes fejlagtigt Maren, da hun døde 1726 i Vester Jølby, 
begravet 15. maj, 32 år gammel - havde ligget i ”Qværleje” g år. 
Efter hendes død blev han gift 2. gang 18. juli 1726 i Dragstrup 
med Else Larsdatter af Dragstrupgård; forlovere var Christen 
Nielsen og Laust Nielsen.
Hun var født 1697 i Dragstrupgård i Dragstrup sogn, døbt 25- maj, 
datter af Laurs (Nielsen) Møller og hustru; faddere ved hendes 
dåb var Oluf Espersen, Peder Poulsen, Mads Hansen, båret til då
ben af Maren Pedersdatter, Peder Andersens kone.
Else døde 1773 i Vester Jølby i Dragstrup sogn, begravet 11. no
vember, 76 år gammel.

Af Anders Christensens fæstebrev 1759 fremgår, at forældrene for
medelst deres tiltagende alderdom frivilligt oplod fæstet for 
sønnen. - I fæstebrevets punkt 4 hedder det, at da hans fornævn
te forældre endnu ere nogenledes rørige, så skal den fæstende 
ikke alene være formenet uden samme sine forældres gode vilje 
og samtykke at indtræde i noget ægteskab; men endog er aftalt 
at bemeldte hans fader og moder, sålænge de begge eller en af 
dem lever, skal være rådig og myndig i gården efter deres fæs
tebrevs indhold al den tid sådant forlanges, og altså den fæs
tende imidlertid som en tro og lydig søn gå dem til hånde .... 
Og når de overlod ham gårdens drift, skulle de have aftægt.

Noter: 
1 Ullerup fæsteprotokol 1695-1882, G.105-1,fol.14b.
2 Samme, fol.59b.
3 Hartkornsspecifikation 1788 i Thisted amtsstuearkiv, B.11-69, 

fol.367.
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Ane 44 MIKKEL JENSEN, kaldet KJELDE

født 1690, død 1742.

Ane 45 ANNE JENSDATTER (KJELDE)

født 1693, død 1753.
Mikkel Jensen efterfulgte ca. 1713 svigermoderen som fæster af 
Kjeldgård i Elsø by og sogn på 8 tdr. 1 fjk. 1 alb. hartkorn 
under godset Højris; han drev gården til sin død 1742 (1).
Efter Mikkel Jensens død drev enken gården videre i 8 år, ind
til sønnen Jens Mikkelsen Kjelde 4. december 1750 (2) fik fæste
brev på gården mod aftægt til moderen.
- I 1788 (3) nævnes sønnesønnen Mikkel Kjelde som fæster af går
den, der da hørte under Dueholm.

Mikkel Jensen var født 1690 i Elsø by og sogn, døbt 10. juni 
(feria 3. pentacosta), søn af Jens Mikkelsen og hußtru (Sidsel 
Christensdatter); båret til dåben af Josefs kone, faddere var 
Peder Mikkelsen, Peder Jensen, Anne Jensdatter og Karen Jens
datter .
Han døde 1742 i Kjeldgård i Elsø, begravet 19. juni, 52 år 1 må
ned 2 dage gammel.
Mikkel Jensen blev gift 1713 i Elsø, trolovet 8. oktober, viet 
5. november, med Anne Jensdatter.
Hun var født 1693 i Kjeldgård i Elsø, døbt 3. september (12. 
trinit.), datter af Jens (Jensen) Kielde og hustru (Anne Knuds- 
datter); båret til dåben af Poul Knudsens kone, faddere var 
Poul Kiærgaard, Mads Mortensen, Maren Knudsdatter og Sidsel Pe- 
dersdatter.
Hun døde i Kjeldgård 1753, begravet 21. januar, 60 år minus 5 
måneder 8 dage.

23. juli 1742 afholdtes skifte efter Mikkel Jensen Kjelde i El- 
s.ø mellem enken Anne Jensdatter og børnene: 
Maren Mikkelsdatter, gift med Anders Christensen Hald i Elsø, 
Anne Mikkelsdatter, 24 år, Jens Mikkelsen, 23 år, Christen Mik
kelsen, 20 år, Mette Mikkelsdatter, 14 år, og Sidsel Mikkelsdat- 
der, 7 år.
- Som formynder nævnes børnenes farbroder Christen Jensen i El
sø .
Indboet var ganske almindeligt - stuehuset bestod blot af stue, 
bur, køkken og bryggers; i stuen anførtes gårdens bogbestand, 
nemlig 2 psalmebøger og 2 bønnebøger.
Besætningen- på den 8 tdr. hartkorn store gård bestod kun af 4 
heste, 4 køer, 3 stude ungnød, 3 kvier, 2 spædekalve, 8 får med 
8 lam og 2 gamle væddere, samt 1 so.
Boets indtægter beløb sig til 133 rdlr. 2 mk. 14 sk., mens pas
siverne beløb sig til 216 rdlr., 1 mk. 6 sk., så boets underskud 
blev på 82 rdlr. 2 mk. 8 sk.



Noter: 
1 Højris skifteprotokol 1719-82, G.112-16,fol.178.
2 Højris fæsteprotokol 1720-1867, G.112-3,fol.99b.
3 Hartkornsspecifikation 1788 i Thisted amtsstuearkiv, B.11-69» 

fol.429-
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Ane 46 PEDER PEDERSEN

født ca. 1693, død 1737.

Ane 47 ANNE MADSDATTER

født 1697, død 1755.
Peder Pedersen overtog i 1720’ernes midte fæstet af halvdelen 
af fødegården Nørre Hyldig i Tødsø sogn under godset Højris; 
stedfaderen Josef Nielsen beholdt den ene halvdel af gården, nem
lig 3 tdr. 4 skpr. 3 fjkr. 2g alb. hartkorn, til 1738.
Efter Peder Pedersens død 1737 afholdtes skifte (1), og enken 
blev derpå gift 2. gang med Peder Mikkelsen, tjenende i Sejer
slev præstegård, der 13. oktober 1738 (2) fik fæstebrev på den 
samlede Nørre Hyldig på 7 tdr. 1 skp. 3 fjkr. 2 alb. hartkorn; 
først ved den lejlighed afstod Josef Nielsen fæstet af sin halv
del af gården mod at nyde aftægt. - Af Nørre Hyldig svaredes da 
en årlig landgilde på 3 tdr. byg, 4 tdr. havre, 1 pd. smør (3), 
1 lam, 1 gås og 2 høns.
- 25. januar 1743 afholdtes skifte (4) efter den barnløse Peder 
Mikkelsen mellem enken Anne Madsdatter og afdødes søskende; bo
et blev ikke registreret og vurderet, men sluttet i mindelighed. 
Og 20. marts samme år (5) fik Poul Pedersen, tjenende på Dueholm, 
fæstebrev på gården mod at ægte Peder Mikkelsens enke.
- Poul Pedersen nævnes i 1748 (6) blandt dem, hvis besætning var 
angrebet af kvægpest; således døde 3 af hans kreaturer juni 1748. 
Efter Anne Madsdatters død afholdtes skifte 10. juli 1755 (7); 
da hørte gården under Dueholm Kloster, som samme år var blevet 
udskilt fra Højris.

- Både i 1788 og 1844 hørte Nr. Hyldig under Dueholm Kloster (8); 
ved matrikuleringen 1844, da gården blev matrikel nr. 15 af Tød
sø, blev hartkornet forandret til 6 tdr. 3 skpr. 1 fjk. I5 alb.

Peder Pedersen var født ca. 1693 i Nørre Hyldig i Tødsø sogn, 
søn af Peder N.N. og hustru Johanne Mikkelsdatter.

Han døde samme sted - ifølge skiftet - 29. september 1737.

Han blev gift 1726 i Elsø, trolovet 29. september, viet 27. ok
tober, med pigen Anne Madsdatter af Elsø; forlovere var Chris
ten Nielsen Lynggaard og Marcus Jensen af Tødsøgård.

Hun var født 1697 i Elsø by og sogn, 31. oktober (22. trinit.), 
datter af Mads Mortensen og hustru Sidsel Pedersdatter; faddere 
var Oluf Christensen, Mikkel Pedersen, Mikkel Jensen af Vittrup 
og Anders Mortensens hustru Maren Bollesdatter af Vejerslev.

Hun døde - ifølge skifte - 28. marts 1755 i Nørre Hyldig i Tød
sø sogn.
Efter Peder Pedersens død blev hun gift 2. gang - vel i året 
1738 - med Peder Mikkelsen. Han døde ifølge skifret 25. oktober
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1742 i Nørre Hyldig - barnløs.

Efter hans død blev Anne Madsdatter gift 3. gang - vel i året 
1743 - med Poul Pedersen, født ca. 1714, død 10. marts 1786 i 
Nørre Hyldig.
Efter Anne Madsdatters død blev Poul Pedersen gift 2. gang med 
Maren Jensdatter, ca. 1735-1808.

29. oktober 1737 afholdtes skifte efter Peder Pedersen i Hyldig, 
som var død 29« september, mellem enken Anne Madsdatter, hvis 
lavværge var Anders Christensen i Elsø, og børnene:
Maren Pedersdatter i 7. år, Johanne Pedersdatter i 5. år, Mads 
Pedersen i 4. år og Sidsel Pedersdatter, 1 år 7 uger gammel. 
Som børnenes formynder nævnes deres faders halvbroder Søren Sø
rensen i Alsted.
Af registreringen og vurderingen fremgår, at stuehuset, der be
stod af stue, sønderstue og vesterstue, køkken og et lidet kam
mer, var almindelig udstyret; i stuen nævnes gårdens bogbestand 
med 1 bog eller huspostil til 2 mk., 1 psalmebog til 1 mk. og 1 
lovbog til 10 sk.
Gårdens besætning bestod af 9 heste, 4 køer, 9 stude, 4 kvier, 
15 får og 4 væddere, samt 1 galtsvin og 1 so-svin.
- De samlede aktiver og passiver beløb sig til henholdsvis 60^ 
rdlr. og 65 rdlr., så der blev intet at arve.

10. juli 1755 skiftedes efter Anne Madsdatter i Hyldig, der var 
død 28. marts samme år, mellem enkemanden Poul Pedersen og bør
nene af afdødes 1. ægteskab:
Maren Pedersdatter, der var trolovet med Svenning Laursen i Sme
degård i Tødsø, Johanne Pedersdatter, 22 år, Mads Pedersen, 21 
år, og Sidsel Pedersdatter, 19 år.
Som værger nævnes Poul Laursen Kjærgaard i Elsø og Peder Ander
sen i Rolstrup.
Da registreringen skulle påbegyndes tilkendegav arvingerne,”at 
de samtlige i al venlighed og kærlighed var forened og akkorde
ret med deres kære stedfader bemeldte Poul Pedersen om den arv 
og arvepart, som de kunne vente at tilfalde efter deres kære nu 
salige mor Anne Madsdatter, og derfor begærede at ej nogen re
gistrering, vurdering eller skifteforretning videre blev fore
taget" .

Noter:
1 Højris skifteprotokol 1719-82, G.112-16,fol.132b.
2 Godsets fæsteprotokol 1720-1867, G.112-3,fol.63.
3 1 pd. smør: 1 bismerpund (evt. letpd.): 7-8 kg (Håndbog for

for danske lokalhistorikere ved Johan Hvidtfeldt, 1952-56, 
s.161).

4 Kilde 1, fol.188.
5 Kilde 2, fol.81b.
6 Kr. Klastrup: Kvægpesten paa Mors 1747-49, Historisk Aarbog 

for Mors, 1931, s.19-
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7 Dueholm skifteprotokol 1755-1828, G.109-3,fol.9•
8 Hartkornsspecifikation 1788 i Thisted amtsstuearkiv, B.11-69, 

fol.418, Morsø Nørreherreds matrikel 1844, B.35.C-242,fol.101.



Ane 52 IVER MORTENSEN

født ca. 1699, død 1770.

Ane 53 KIRSTEN JØRGENSDATTER

født ca. 1709, død 1783.

- Se omtalen under ane 18-19-
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Ane 54 THOR JENSEN

født omkr. 1700, død 1774/87-

Ane 55 DORTHE JENSDATTER

født senest 1705, død efter 1735.
Thor Jensen fæstede vel i 1720*ernes midte fødegården Durupgård 
i Durup sogn; 19- maj 1747 fik han fornyet sit fæste (1) på Øs
ter Durupgård, der da var på 5 tdr. 3 skpr. 3 fjkr. Ig alb. hart
korn .
Durupgårde, der hørte under Hegnet, bestod fra før 1747 af tre 
gårde (2), nemlig Vester Durupgård på godt 8 tdr. 2 skpr., samt 
to Øster Durupgårde, der hver var på de nævnte godt 5 tdr. 3 
skpr. hartkorn.

Thor Jensen oplod 26. maj 1774 fæstet (3) af gården for sønnen 
Jacob Thorsen, der havde været soldat for Hegnet; Thor Jensen 
sikrede sig ved den lejlighed aftægt og fri begravelse af går
den .

Thor Jensen var født omkring 1700 i Durupgård, søn af Jens Jen
sen (Simonsen?) og hustru Kirsten Thorsdatter, der flere gange 
nævnes som faddere hos Kirstens søster Karen Thorsdatter og hen
des mand Jep Svendsen i Åsted Skovgård i Åsted sogn omkr. 1700. 
- Familieforholdet bekræftes af, at en Ellen Jensdatter i Durup
gård nævnes 1712 som fadder i Åsted Skovgård; og denne søster(?; 
lod Thor Jensen en datter opkalde efter (4), ligesom Thors døt
re Kirsten og Maren lod døtre døbe Ellen henholdsvis 1762 i Å- 
sted sogn og 1763 i Dølby sogn.
Thor Jensen døde i Øster Durupgård efter 1774, da han oplod går
den for sønnen, og 1787, da han ikke nævnes i folketællingen. 
Thor Jensen af Durupgård blev gift 1724 i Nautrup, trolovet 16. 
marts, viet 25. juni (2. trinit.), med Dorthe Jensdatter hos 
Jens Jensen i Bysted; forlovere var Anthonie Degn og Laurids 
Jensen Hellegaard af Durupgård.
Dorthe Jensdatter, der var født senest 1705, var af ukendt her
komst .
Hun må være død efter 1735, da datteren Anne, se ane 26-27, blev 
født.

Thor Jensens 8 børn nævnes i skiftet 1811 efter den ugifte søn 
Jens Thorsen i Durupgård (5); de var:
1 Ellen Thorsdatter, død før 1811; hun efterlod sig kun sønnen 

Morten Nielsen Nørholm, der i 1811 var gift og bosat i Nykø
bing.

2 Jens Thorsen, født ca. 1728/29, død 1811 i Durupgård, ugift.
3 Kirsten Thorsdatter, ca. 1730-1811; hun blev gift senest 1762 

med Bodil Sørensen, død 1801/11, gårdmand i Søgård i Åsted 
sogn.

4 Maren Thorsdatter, ca. 1730-1801/11; hun blev gift senest 
1753 med gårdmand Christen Nielsen Nissum i Vester Dølby, 
Dølby sogn.
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5 Anne Thorsdatter, født ca. 1735, se ane 26-27-
6 Mette Thorsdatter, født ca. 1735/41(7); hun opholdt sig 1811

i Nykøbing.
7 Karen Thorsdatter, født ca. 1739/40, død efter 1811; hun blev 

gift før 1787 med Peder Villadsen, der havde den anden Øster 
Durupgård i fæste.

8 Jacob Thorsen, født ca. 1738/42, død 1816; han fæstede 1774 
fødegården Øster Durupgård.

Noter: 
1 Hegnet fæsteprotokol 1713-1848, G.182-1,fol.22.
2 Hartkornsspecifikationer for Hegnet 1758, 73 og 88 i Viborg 

amtsstuearkiv, B.13-31.
3 Kilde 1, fol.151-
4 Ifølge skiftet efter Thors ugifte søn Jens, død 1811, Hegnet 

skifteprotokol 1790-1820, G.182-2,fol.146-49-
5 Kilde 4.
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Ane 56 LAURS NIELSEN

født ca. 1697, død 1762.

Ane 57 BARBARA PEDERSDATTER

født 1706, død 1773.

Fra giftermålet 1731 til sønnen Christens fødsel 1739 nævnes 
Laurs Nielsen i Pallisgård i Humlum sogn ved Struer; men om går
den i hans tid var delt i Nr. og Sdr. Pallisgård vides ikke.
Ved matrikuleringen 1688 (1), da Pallisgård var en fæstegård 
under Vejbjerggård, blev dens hartkorn forandret fra 13 tdr. 2 
fjkr. 1 alb. til 9 tdr. 3 fjkr. 2 alb., hvorimod gården før 1789 
(2) var blevet delt i to gårde på hver 4 tdr. 4 3kpr. 1 fjk. 2g 
alb. hartkorn; begge gårde hørte da stadig under Vejbjerggård. 
Mellem 1739 og 1755, da nævnte søn Christen døde, flyttede fa
milien fra Pallisgård til gården Rotborg - nu viet kaldet Eng
borg (3) - i Resen sogn. Rotborg, hvis hartkorn i 1688 (4) var 
blevet ansat til 3 tdr. 1 skp. 2 fjkr., tilhørte i 1789 (5) 
Laurs Nielsens svigersøn Christen Pedersen, der havde overtaget 
gården senest 1779«

Laurs, Laurids eller Lars Nielsen var født ca. 1697, men hans 
herkomst kendes ikke.
Lars Rotborg døde 1762, begravet 7. februar (dom. septuagesima) 
i Resen, 65 år gammel.
Laurids Nielsen af Pallisgård blev copuleret (viet) ..... (da
toen ulæselig) 1731 i Resen med B(arbara Peders)datter; forlo-, 
vere var Christen Jensen (hendes stedfader) og Poul ......  
Barbara var født 1706 i gården Dustei i Resen sogn, døbt .... .
datter af Peder Mogensen og hustru Maren Jepsdatter; testes (vid
ner eller faddere): Mads Rotborg, Christen Heegaard, Peder Rot
borg, Else Knarborg og Else Damgaard.
Hun - Lars Rotborgs enke - døde 1773, begravet 21. marts (dom. 
letare) i Resen, 66 år gammel.

Foruden datteren Maren, der senest 1779 blev gift med Christen 
Pedersen, der fra da af nævnes i Rotborg, havde parret bl.a. 
datteren Birthe eller Birgitte, født 1731, der i 1765 blev gift 
med Knud Madsen fra Naur, som derpå nævnes i Rotborg.
Af sønner kan nævnes Niels, født ca. 1735, se ane 28-29, og Jep 
Laursen, født ca. 1743, konfirmeret 1761 og død 1788.

Noter: 
1 Bøvling amts matrikel 1688, Z.9-15,fol.277.
2 Hartkornsspecifikation 1789 i Ringkøbing amtsstuearkiv,

B.21-29,fol.116.
3 Trap: Danmark, 5. udg., bd. 22, Ringkøbing amt, 1965,s.216-17•
4 Kilde 1, fol.274.
5 Kilde 2, fol.115, sammenholdt med folketællingen 1787 og kir

kebogen .
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Ane 58 MOGENS LAURIDSEN, kaldet NØRBACH

født før 1700, død 1756.

Ane 59 METTE NIELSDATTER

født senest 1700, død efter 1743.

Mogens Lauridsen giftede sig 1720 til fæstet af gården Nørbak 
i Humlum sogn. Gården, der da tilhørte Christen Skeel, fik ved 
matrikuleringen 1688 (1) sit hartkorn forandret fra 1 td. til 
1 td. 3 fjkr. 1 alb.; i 1700-tallet kom gården under Strandbjerg
gård, hvorunder den i 1789 (2) var fæstegård.

Mogens Lauridsen, der var født før 1700, var af ukendt herkomst. 
- Måske en slægtning af den Mogens Schou, der i 1705 giftede sig 
med datteren fra herregården Vejbjerggård, og som i 1720 nævnes 
som forlover for Mogens Lauridsen sammen med Laurids Ørschou 
(fra Ørskov i Humlum, hvorfra Mogens* slægtsnavn Schou måske og
så stammede); sidstnævnte kunne måske være Mogens Lauridsens 
fader.
Mogens Nørbach døde 1756, begravet med ligprædiken 25« januar 
(dom. 3. post epifani), mindst 56 år gammel.
Mogens Lauridsen blev gift 26. december (2. juledag) 1720 i Hum
lum med Mette Nielsdatter; forlovere var sr. Mogens Schou, Lau
rids Ørschou og Niels Madsen Bach.
Mette Nielsdatter, der var født senest 1700, må have været dat
ter af Nørbaks tidligere fæster Niels Madsen; om ham er blot fun
det, at han i 1722 var forlover, da Mads Christensen blev gift. 
Mette Nielsdatter døde efter 1743; Mogens Laursens kone nævnes 
nemlig 1743 som fadder til et barn fra gården Pine i Humlum sogn.

Foruden datteren Kirsten, født ca. 1732, se ane 28-29, havde 
Mette og Mogens Lauridsen bl.a. sønnen Niels, født 1724(7), død 
efter 1787 som gårdmand i Pine i Humlum sogn, samt datteren In
ger, født I729.

Noter: 
1 Bøvling amts matrikel 1688, Z.9-15,fol.275•
2 Hartkornsspecifikation 1789 i Ringkøbing amtsstuearkiv, 

B.21-29,fol.117.



C. Dalsgaard: Bønder fra Salling - fra "Mors og Salling" af
Charles Gandrup, 1887.



C. Dalsgaard: Gammel bonde fra Salling



C. Dalsgaard: Kone fra Salling
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Ane 60 NIELS MIKKELSEN

født ca. 1697, død 1756.
Ane 61 ANNE MELSDATTER

født ca. 1699, død 1762.

Ejeren af herregården Eskær i Salling udstedte 8. januar 1718 
(1) fæstebrev til Niels Mikkelsen, født i St. Brokholm i Junget 
sogn, på den gård samme sted, som faderen Mikkel Jensen på grund 
af alderdom oplod for ham; gården var på 4 tdr. 7 skpr. 1 fjk.
1 alb. hartkorn og lå under Eskær hovedgårdstakst.
Efter Niels Mikkelsens død drev enken Anne Melsdatter gården til 
sin død, hvorpå sønnen Mikkel Nielsen, se ane 30-31, 11. marts 
1763 (2) fik fæstebrev på gården.

Niels Mikkelsen var født ca. 1697 i St. Brokholm i Junget sogn, 
søn af Mikkel Jensen og hustru.
Han døde i Brokholm 1756, begravet 4. januar (dom. post fest, cir- 
cumc.), 59 år gammel.
Niels Mikkelsen af Brokholm blev gift 1727 i Torum, trolovet 3. 
august (8. trinit.), viet 26. oktober (20. trinit.), med Anne 
Melsdatter af Hinnerup.
Hun var født ca. 1699 i Hinnerup i Torum sogn, datter af Melsen 
Jensen, kaldet Foged, og hustru Karen Jepsdatter.
Anne Melsdatter i Brokholm døde 1762, begravet 24. oktober (20. 
trinit.) i Junget, 63 år gammel.

Fra 1728 til 39 fødte Anne Melsdatter 6 sønner, hvoraf 2 døde 
før den voksne alder; de øvrige var:
1 Jens Nielsen, født 1728, død 1758 meget hastigt om natten.
2 Mikkel Nielsen, født 1733, se ane 30-31.
3 Jeppe Nielsen, født 1736, død efter 1787; han fæstede 1766 

(3) Kærgård i Torum sogn på 5 tdr. hartkorn.
4 Niels Nielsen, født 1739, død 1787; han fæstede 1763 (4) Niels 

Thordals gård i Møgeltorum på 5 tdr. hartkorn. - Han døde 
barnløs og arvedes af sine ældre brødre Mikkel og Jeppe (5).

Noter: 
1 Eskær fæsteprotokol 1695-1797, G.185-1,fol.13.
2 Samme, fol.164.
3 Samme, fol.170b.
4 Samme, fol.165 og 182.
5 Godsets skifteprotokol 1764-90, G.185-3,fol.264 og 67.
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Ane 62 PEDER CHRISTENSEN

født ca. 1706, død 1789.

Ane 63 JOHANNE PEDERSDATTER

født ca. 1706, død 1779.
Peder Christensen fik af Eskærs ejer fæstebrev 26. december 1725 
(1) på den ene af de tre lige store Hegelund-gårde på 5 tdr. 2 
skpr. 2 fjkr. hartkorn i Torum sogn. Gården havde fra 1724 (2) 
været fæstet af Niels Madsen Kiær, der var rømt fra gården; ved 
Peder Christensens overtagelse medunderskrev faderen Christen 
(Nielsen?) Melsen som garant for sønnen.
Peder Christensens fæstebrev blev fornyet 10. marts 1768 (3); og 
3. februar 1775 (4) overlod han fæstet af gården til sønnen Mor
ten Pedersen.
10. januar 1780 og 3. juni 1789 (5) afholdtes skifte efter hen
holdsvis Johanne Pedersdatter og Peder Christensen i Hegelund.
I sønnen Morten Pedersens tid mellem 1788 og 93 blev den ene af 
de tre Hegelund-gårde nedlagt, hvorefter de to blev på hver 7. 
tdr. 7 skpr. 3 fjkr. hartkorn (6), som ved matrikuleringen 1844 
(7), da Peder Christensens tidligere gård fik matrikel nr. 4, 
blev forandret til 5 tdr. 4 skpr. Ig alb.

Peder Christensen var født ca. 1706 i Hegelund i Torum sogn, søn 
af Christen (Nielsen?) Melsen og hustru.
Peder Christensen af Hegelund døde 1789, begravet 10. maj (dom. 
cantate), 83 år gammel.
Han blev gift 1731 i Torum, trolovet 3. maj (festo ascens. Chris
ti), viet .... (ikke indført), med Johanne Pedersdatter af Lille 
Torum.
Hun var født ca. 1706, men hendes herkomst kendes ikke.
Peder Christensens kone af Hegelund døde 1779, begravet 5. decem
ber (2. advent), 73 år gammel.

10. januar 1780 skiftedes efter aftægtsmand Peder Christensens 
hustru Johanne Pedersdatter i Hegelund mellem enkemanden og bør
nene :
1 Morten Pedersen, 42 år, fæster af gården.
2 Maren Pedersdatter, gift med selvejer Peder Møller i Jebjerg.
3 Kirsten Pedersdatter, gift med Mikkel Pedersen (fejl for Niel

sen) i St. Brokholm.
4 Anne Pedersdatter, død, havde i ægteskab med Christen Jensen 

i Grættrup skove i Junget sogn efterladt sig 6 børn i alderen 
fra 15 til 6 år.

5 Else Pedersdatter, gift med Peder Jensen i Ruseng i Torum sogn.
6 Dorthe Pedersdatter, gift med Niels Jensen i Grættrup i Jun

get sogn.
Vurderingen af boets aktiver - afdødes gangklæder og lidt senge
klæder - beløb sig til 4 rdlr. 5 mk. 2 sk.; men da passiverne 
blev anført med 7 rdlr., gav boet et underskud på 2 rdlr. 14 sk.

3. juni 1789 afholdtes skifte efter aftægtsmand Peder Christen-
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sen i Hegelund, der arvedes af:
1 Anne Pedersdatters børn med Christen Jensen i Skove.
2 Dorthe Pedersdatter, gift med Niels Jensen i Grættrup.
3 Kirsten Pedersdatter, gift med Mikkel Nielsen i Brokholm.
4
5

Maren Pedersdatter, gift med Peder Jonsen i Jebjerg.
Else Pedersdatter, gift med Peder Jensen i Ruseng.

6 Morten Pedersen i Hegelund.
Foruden lidt sengeklæder bestod boets aktiver af afdødes gangklæ-
der, nemlig:

1 vadmels kjole med rød dræt (foer)
rdlr.

1
mk.
1

sk. 
0

1 vest med 22 metalknapper 0 5 0
1 vadmels kjole med 14 metalknapper 0 3 0
1 trøje med 10 metalknapper 0 2 0
1 brystdug med 16 do. 0 1 8
1 do. med 12 do- 0 1 0
1 par bukser 0 2 0
Aktiverne beløb sig til 6 rdlr. 4 mk. 10 sk.; men passiverne,
nemlig 10 rdlr. til begravelsen og 2 rdlr. til skifteomkostnin
ger gav ialt 12 rdlr., så der blev intet at arve.

Noter: 
1 Eskær fæsteprotokol 1695-1797, G.185-1,fol.88b.
2 Samme, fol.73b.
3 Samme, fol.202.
4 Samme, fol.223.
5 Godsets skifteprotokol 1764-90, G.185-3,fol.194 og 308.
6 Hartkornsspecifikationer for Eskær 1758, 73, 88 og 93 i Viborg 

amtsstuearkiv, B.13-30.
7 Salling Nørreherreds matrikel 1844, B.43.A-115,fol.34.
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Ane 68 LAURIDS JENSEN, kaldet STORGAARD

født ca. 1646, død 1714.

Ane 69 MARGRETHE NIELSDATTER

født 1674, død efter 1720.

Laurids Jensen overtog 1695/96 fæstet af ryttergården Storgård 
i Ørding by og sogn; gården (nr. 1), der fra gammel tid havde 
tilhørt Dueholm Kloster (1), fik ved matrikuleringen 1688 for
andret sit hartkorn fra hele 14 tdr. til kun 4 tdr. 6 skpr. 3 
fjkr. 1 alb.; i 1690 var gården øde (d.v.s. uden fæster) og hjem
faldt da til kronen (kongen, staten) for skatterestancer, hvor
efter den blev udlagt til rytterihærens underholdning (2).

- På auktionen 1716 (3) over ryttergodset blev Storgård købt af 
Klingenberg på Højris.
Efter Laurids Storgaards død 1714 blev gården vist overtaget af 
enkens 2. mand Niels Bach, hvorefter Jens Laursen Storgaard, se 
ane 34-35, overtog fæstet.

Laurids eller Laurs Jensen, der var født ca. 1646, var af ukendt 
herkomst. - Under betegnelsen Laurids Storgaard i Ørding døde han 
1714, begravet 16. december (3. advent), 68 år gammel.
Han synes ikke at have været gift, før han 16. februar 1696 blev 
gift i Øster Assels med Margrethe Nielsdatter.
Hun var født 1674 ved Sillerslevøre i Øster Assels sogn, døbt 26. 
februar, datter af Niels Pedersen (Øremand) og hustru; faddere 
ved hendes dåb var Limbert i Nymølle, Søren Limbertsen, Christen 
(?)s kone i Vejerslev, Poul Limbertsens kone og Jens Olufsens 
kone.
Margrethe Nielsdatter må være død efter 1720 i Storgård i Ørding, 
men kirkebogen er forgæves undersøgt.
Efter Laurids Storgaards død blev hun gift 2. gang 1715 i Ørding, 
trolovet 8. september (12. trinit.), viet 10. november (21. tri
nit.), med Niels Bach.
Niels Bach, der i 1716 og 18 nævnes som fadder hos stedsønnen 
Jens Laursen Storgaard, må vel være den Niels Christensen Bach 
i Ørding, der døde i marts 1720, 47 år gammel.

Foruden sønnen Jens, født 1696, se ane 34-35, havde Margrethe 
og Laurids Storgaard døtrene Maren, født .1699, der i 1726 blev 
gift med Christen Christensen (Hansesgaard) i Ørding, og Else, 
født 1705, der i 1729 blev gift med Henrik Sørensen i Ørding.

Noter:
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1688, Z.9-3,fol.209, 

de to afskrifter af samme Z.10-1 og 2, henholdsvis fol.154b 
og 254.

2 Kronens Skøder 1689-1719, 1941, s.61, samt rytterdistriktets 
projektjordebog 1693, G.ryt.2-2,fol.141b.

3 Kilde 2a, fol.518.
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Ane 70 JENS MIKKELSEN, kaldet BETTEKIER

født ca. 1651, død 1731.

Ane 71 MAREN PEDERSDATTER (?)

født før 1665, død efter 1723.

Jens Mikkelsen og hustrus bopæl før 1688 kendes ikke; han nævnes 
første gang ved datteren Marens fødsel 1688 som fæster af gården 
Bettekier eller Bittekiær i Øster Assels sogn. Gården, der hørte 
under Lund i samme sogn, fik ved matrikuleringen 1688 (1) nr. 6, 
og dens hartkorn forandredes da fra 14 tdr. 4 skpr. 1 fjk. 2 4/5 
alb. til 11 tdr. 5 skpr. 1 fjk. 2 alb.; - som gårdens fæstere 
nævnes 1688 Maren Pedersdatter og Jens Jensen, mens fæsteren se
nere nævnes som henholdsvis Jens Mikkelsen og Jens Bittekiær. 
Gården blev vist overtaget af sønnen Mikkel Jensen, kaldet Bette- 
kiær, der i 1751 (2) blev husmand i Vester Assels.

Jens Mikkelsen, der var født ca. 1651, var af ukendt herkomst; 
- han døde 1731 i Øster Assels, 80 år gammel.
Han blev gift - vel i 1670’erne; men konens navn kan ikke fast
slås med sikkerhed. Hun synes at være den Maren Pedersdatter af 
Bittekiær, der i 1710 nævnes som fadder hos Christen Nielsen ved 
Sillerslevøre.
- Måske identisk med den Maren Pedersdatter, der døde 1731 i Øs
ter Assels, 80 år gammel - altså født ca. 1647«
Jens Mikkelsen og hustru nævnes 1716, 18, 20, 22 og 23 - i 1720 
med tilnavnet Bittekiær som faddere hos datteren Sidsel og svi
gersønnen Jens Storgaard i Ørding, se ane 34-35.

Af Maren og Jens Mikkelsen i Bittekiærs børn kendes de allerede 
nævnte, nemlig Maren, født 1688, Sidsel, der kom til Storgård, 
se ane 34-35, og Mikkel Jensen, der vist overtog gården, og som 
1741 nævnes som formynder for Sidseis børn.
Mikkel, der blev gift 1. gang 1710 med Birgitte Nielsdatter, død 
1711, 32 år gammel, og derpå med Sidsel Christensdatter, blev 
som nævnt husmand i Vester Assels 1751, hvor han vist døde samme 
år, 73 år gammel - altså født ca. 1678.

Desuden kendes sønnen Jens Jensen, kaldet Bettekiær, født 1689, 
der efter at være blevet gift 1729 i Øster Assels med Maren Chris
tensdatter samme år fæstede en ejendom i Storup under Højris 
(3).
'Peder Jensen, gift 1708 med Maren Pedersdatter, der i årene frem 
til 1732 fødte ham en lang række børn.
Birgitte Bettekiær og Niels (Jensen) Bettekiær, der begge nævnes 
1692 som faddere i Øster Assels, hørte vel også til søskendeflok
ken .
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Noter:
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1688, Z.9-3,fol.220b, 

de to afskrifter af samme, Z.10-1 og 2, henholdsvis fol.156b. 
og 257.

2 Lund-Blistrup fæsteprotokol 1725-93, G.113-1,fol.64.
3 Højris fæsteprotokol 1720-1867, G.112-3,fol.34.
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Ane 84 HANS LAURSEN

født ca. 1658, død 1714.

Ane 85 MAREN CHRISTENSDATTER

født ca. 1658, død 1726.

Hans Laursen var - vel fra giftermålet 1681 - fæster af gård nr. 
3 i Vester Jølby i Dragstrup sogn, hvis hartkorn ved matrikule
ringen 1688 (1) blev forandret fra 4 tdr. til 4 tdr. 1 skp. 1 
fjk. 2 alb.; gården hørte fra gammel tid under Dueholm Kloster, 
men mellem 1690 og 1715 kom den under Ullerup.
Hans Laursens enke Maren Christensdatter drev gården til 1717» 
da Ullerups ejer 11. december (2) udstedte fæstebrev på gården 
til sønnen Christen Hansen.

Hans Laursen, der var født ca. 1658, var af delvis ukendt her
komst. Han var bror til Gertrud Laursdatter, ca. 1657-1730, der 
blev gift 1680 i Dragstrup med Jens Jensen, gårdmand i Vester 
Jølby; men ingen af de to søskende var født i sognet, hvis kir
kebog begynder 1646. - Slægtsmæssig forbindelse med gårdens tid
ligere fæster Anders Christensen, der nævnes 1664, er ikke kon
stateret .

Hans Larsen eller Laursen døde 1714 i Vester Jølby, begravet 6. 
marts i Dragstrup i sit 57. år.
Han blev gift 14. september 1681 i Dragstrup med Maren Christens
datter .
Hun, der var født ca. 1658, var af ukendt herkomst.
Maren Christensdatter, Christen Hansens mor, døde 1726 i Vester 
Jølby, begravet 21. maj i Dragstrup, 68 år gammel; - hun havde 
da ligget i "qværleje" i næsten 3 år.

Noter:
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1664, Z.5-3,fol.9j, 

matriklen 1688, Z.9-3,fol.253, og de to afskrifter af samme, 
Z.10-1 og 2, henholdsvis fol.l93b-og 303b.

2 Ullerup fæsteprotokol 1695-1882, G.105-1,fol.14b.
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Ane 86 LAURS NIELSEN, kaldet MØLLER

født 1660, død 1736.

Ane 87 N.N.
Laurs Nielsen nævnes 1693 i fødehjemmet Dragstrupgård i Dragstrup 
sogn, 1695 og nogle år frem nævnes han som fæster af Dragstrup 
mølle; men fra senest 1705 og resten af sit liv boede han igen 
i Dragstrupgård.
Vandmøllen i Dragstrup, der dengang tilhørte katedralskolen i 
Arhus, blev ved matrikuleringen 1688 (1) ansat til 2 tdr. 1 skp. 
hartkorn mølleskyld og 1 fjk. 1 alb. af engen.
Dragstrupgård, hvor der i 1688 nævnes 2 fæstere og senere 3, blev 
ved matrikuleringen 1688 (2) ansat til 9 tdr. 6 skpr. 1 fjk. 2 
alb. hartkorn, hvoraf gdel hørte under Højris og senere Lund, 
idel tilhørte Bertel Jensens arvinger i Viborg og senere kronen; 
i 1700-tallets første halvdel kom hele gården efterhånden under 
Lund.

Laurs eller Laust Nielsen var født 1660 i Dragstrupgård, døbt 11. 
marts, søn af Niels Poulsen og hustru Karen Laursdatter; faddere 
ved hans dåb var Jens Pedersen i Dragstrup, Poul Sørensen ibidem 
(samme sted), Claus Poulsen i Skallerup, Else Christensdatter og 
Else Andersdatter.
Han døde samme sted 1736, begravet 17. oktober, 77 år gammel.

- Mon ikke han er identisk med den Laurs Nielsen, der 15. septem
ber 1689 tillige med Else Pedersdatter, tjenende Niels Poulsen i 
Dragstrupgård, blev publice absolveret formedelst lejermåls skyld, 
som de havde begået sammen endog de var beslægtede i 2. og 3. led 
med hverandre og forbuden at være sammen i sognet og provinsen.

Laurs Nielsen blev gift senest 1693, måske i Dragstrup, hvor kir
kebogens indførsler angående vielser i årene 1692-96 synes man
gelfuld; hans kones navn kendes ikke.
- Måske var hun identisk med den Anne Andersdatter Møllers i 
Dragstrupgård, der døde 1741, begravet 9. marts, 87 år gammel - 
altså født ca. 1654. - En Sidsel Andersdatter nævnes 1693 og 99 
som fadder til Laurs Møllers børn.

Noter: 
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1688, Z.9-3,fol.254.
2 Samme, samt de to afskrifter, Z.10-1 og 2, henholdsvis fol.194 

og 305.
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Ane 88 JENS MIKKELSEN

født ca. 1657, død 1714.

Ane 89 SIDSEL CHRISTENSDATTER

født ca. 1664, død 1721.

1687/88 fæstede Jens Mikkelsen gård nr. 9 i Elsø by og sogn, hvis 
hartkorn ved matrikuleringen 1688 (1) blev forandret fra 7 tdr.
5 skpr. 2 fjkr. 2 alb. til 5 tdr. 4 skpr. 1 fjk. Af gården til
hørte 4 skpr. 1 fjkr. g alb. Elsø kirke, mens de resterende 4 
tdr. 7 skpr. 3 fjkr. 2 1/3 alb. hørte under Dueholm og senere 
under Højris.
Efter Jens Mikkelsens død drev enken Sidsel Christensdatter går
den til sin død, hvorefter sønnen Poul Jensen 12. november 1722 
fik fæstebrev (2) på gården af Højris’ ejer.

Jens Mikkelsen, der var født ca. 1657, var af ukendt herkomst.
- Han døde 1714 i Elsø by og sogn, begravet 8. april, 57 år gam
mel .
Jens Mikkelsen blev gift 1687 i Elsø, trolovet 2. januar, viet
6. februar (dom. qvinqvagesima), med Sidsel Christensdatter.
Hun var født ca. 1664, og var vel søster til den Poul Christen
sen i Vejerslev, der 1697 nævnes som fadder hos Sidsel og Jens 
Mikkelsen.
- Det ville være nærliggende at antage dem som børn af gårdens 
tidligere fæster Christen Pedersen, ca. 1636-1687, og hustru Ma
ren Laursdatter, ca. 1629-1707, med hvem han var blevet gift 
1662 i Elsø; men dette par ses ikke at have fået børn med disse 
navne.
Sidsel Christensdatter døde 1721 i Elsø, begravet 2. november, 
57 år 6 måneder gammel.

Noter:
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1664, Z.5-3,fol.11, 

matriklen 1688, Z.9-3,fol.199, de to afskrifter, Z.10-1 og 2, 
fol. henholdsvis 139b og 236.

2 Højris fæsteprotokol 1720-1867, G.112-3,fol.18b.
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Ane 90 JENS JENSEN, kaldet KJELDE

født ca. 1640, død 1708.

Ane 91 ANNE KNUDSDATTER

født ca. 1656, død 1729.
Jens Jensen, der efter gården blev kaldt Kjelde, afløste ca. 1682 
svigerfaderen som fæster af gård nr. 18, Kjeldgård i Elsø by og 
sogn, hvis hartkorn ved matrikuleringen 1688 (1) blev forandret 
fra 9 tdr. 4 skpr. 2 fjkr. 2 alb. til 8 tdr. 1 fjk..l alb. 
Kjeldgård hørte fra gammel tid til Skarpenbergs len, der var un
derlagt Dueholm Kloster, hvorfra gården kom med Klingenbergerne 
under Højris.
Anne og Jens Kjeldes svigersøn Mikkel Jensen, se ane 44-45, over
tog ca. 1713 fæstet af Kjeldgård.
Omkr. 1688 (2) ses Jens Jensen i Kjeldgård tillige at have haft 
gård nr. 14, hvis hartkorn forandredes fra 4 tdr. 7 skpr. 2 fjkr.
2 alb. til 1 td. 5 skpr. 1 fjkr., under Dueholm i fæste.

Jens Jensen, der var født ca. 1640, var af ukendt herkomst. - Han
døde 1708 i Kjeldgård i Elsø, begravet 25. marts, 68 år mindre
end 3 måneder.
Han blev gift 1. gang 30. juli 1682 i Elsø med Anne Nielsdatter, 
der var født ca. 1646 som datter af Kjeldgårds tidligere fæster 
Niels Sørensen; Anne Nielsdatter døde 1691 i Kjeldgård, begravet 
2. september, 45 år gammel.
Efter hendes død blev Jens Jensen Kjelde gift 2. gang 15. novem
ber (23. trinit.) 1691 i Elsø med Anne Knudsdatter.
Hun var født ca. 1656, og var måske søster til Poul Knudsen, ca. 
1666-1742, der var gårdmand i Elsø.
Anne Knudsdatter døde 1729 i Kjeldgård, begravet 28. december, 
73 år gammel.

Noter:
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1664, Z.5-3,fol.12, 

matriklen 1688, Z.9-3,fol.199b, de to afskrifter, Z.10-1 og 2 
henholdsvis fol.140 og 236b.

2 Samme kilder (kilde a, fol.11b).
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Ane 92 PEDER I HYLDIG

født omkr. 1660, død 1693/95.

Ane 93 JOHANNE MIKKELSDATTER

født omkr. 1670, død 1726.

Peder, hvis efternavn ikke kendes, overtog sidst i 1680’erne fæs
tet af Nørre Hyldig i Tødsø sogn, hvis hartkorn ved matrikulerin
gen 1688 (1) var blevet forandret fra 6 tdr. 5 skpr. 1 alb. til 
7 tdr. 1 skp. 3 fjkr. 2 alb.; gården hørte sammen med det andet 
gamle krongods fra Lund og Hald len under Højris.
Efter Peders død 1693/95 fulgte Johanne Mikkelsdattefs 2. mand 
Søren N.N. (Sørensen?) og 3. mand Josef Nielsen som fæstere af 
Nørre Hyldig. - I 1720’erne oplod Josef Nielsen fæstet af halv
delen af gården for stedsønnen Peder Pedersen, se ane 46-47; men 
først dennes efterfølger Peder Mikkelsen blev i 1738 (2) fæster 
af hele Nørre Hyldig.
Den årlige landgilde af Nørre Hyldig bestod ifølge matriklen 1664 
af 3 tdr. byg, 1 pd. smør (7-8 kg), 1 svin, 1 lam, 1 gås fodret 
med havre, 2 høns, 5 sk. grot, 4 sk. skat, 3 sk. leding og 4 hes
te i gæsteri. - Afgifterne grot, skat og leding viser, at Hyldig 
i middelalderen har været selvejergård; men den Trud, der i fire 
dokumenter fra 1438, 39 samt 1454 og 55 nævnes i Hyldig (3), be
tegnedes dog i 1454 som kongens bonde.
16. maj 1726 og 28. december 1742 afholdtes skifte (4) efter hen
holdsvis Johanne Mikkelsdatter og hendes 3. mand Josef Nielsen i 
Hyldig.

Peder, hvis efternavn altså ikke kendes, må være født i 1660’erne 
eller før; han døde mellem 1693 og 95.
Han blev gift før 1693 med Johanne Mikkelsdatter.
Hun var født omkr. 1670 og døde i Nørre Hyldig 16. april 1726; 
hendes forældre kendes ikke.
lifter Peders død blev hun gift 2. gang med Søren N.N. (Sørensen?), 
der også må være død ret ung. Sidst blev hun gift 3. gang - før 
1725 - med Josef Nielsen, der døde i Nørre Hyldig natten mellem 
28. og 29. november 1742.

16. maj 1726 blev skifte afholdt efter Johanne Mikkelsdatter, der 
døde 16. april i Hyldig, mellem enkemanden Josef Nielsen og søn
nerne Peder Pedersen, 33 år, og Søren Sørensen, 31 år gammel. 
Gårdens besætning bestod af 6 gamle og 3 unge heste, 5 køer, 5 
'stude, 2 kvier og 3 spædekalve, samt 12 får og 2 væddere, 1 galt
svin og 2 so-svin.
Indboet var almindeligt og solidt - stuehuset bestod af 3 stuer, 
1 kammer, samt køkken og bryggers, ialt 4 sengesteder nævnes. 
Husets bogbestand bestod af 1 gammel huspostil til 2 mk., 2 nye 
psalmebøger til 4 mk., 1 gammel bønnebog til 4 sk. og 1 anden 
bønnebog til 1 mk. 8 sk.
Den salig kones gangklæder: 

rdlr. mk. sk.
1 gammel sort klædeskappe 10 0
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30 rdlr. 5 mk. 12 sk.

1 sort vadmels skørt 0 3 0
1 sort fireskaftes trøje 0 2 0
1 sort firesillet skørt 0 4 0
1 sort do. 0 3 0
1 sort do. 0 2 0
1 sort fireskaftes do. 0 5 0
1 grøn vadmels do. 0 3 0
1 rød vadmels do. 0 4 0
1 sort firesillet trøje 0 2 0
1 sort klædes trøje 1 0 0
1 rød kirsej do. 1 0 0
1 sort vadmels do. 0 1 0
1 rød do. 0 1 8
1 rød do. med grøn bul 0 3 0
1 snørliv af blommet fireskaftes 0 2 0
2 sorte forklæder og 1 blåt do. 0 2 8
1 par vanter 0 0 4
2 halsklude og 2 forklæder 0 2 8
noget andet lintøj 1 0 0
2 par strømper 0 1 0
2 huer 0 3 0
1 par sko og 1 par gamle tøfler 0 3 0
De samlede aktiver beløb sig til 156 rdlr. 1 mk. 6 sk., men pas
siverne til 187 rdlr. 1 mk. 2 sk. , så boet gav et underskud på

Skiftet 1742 oplyser, at aftægtsmanden Josef Nielsen i Hyldig, 
der var død natten mellem 28. og 29. november samme år, arvedes 
af en søsters børn, samt at han blot var ejer af nogle person
lige ejendele, som blev vurderet til ialt 31 rdlr. 3 mk. Ib sk.

Noter:
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1664, Z.5-3,fol.59a- 

b, matriklen 1688, Z.9-3,fol•276, og de to afskrifter, Z.10- 
1 og 2, henholdsvis fol. 176 og 281.

2 Højris fæsteprotokol 1720-1867, G.112-3,fol.63.
3 Dueholms Diplomatarium v. 0. Nielsen, 1872, s.31,33,41 og 110.
4 Højris skifteprotokol 1719-82, G.112-16,fol.65 og 187-
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Ane 94 MADS MORTENSEN

født 1659, død 1732.

Ane 95 SIDSEL PEDERSDATTER

født ca. 1665, død 1734.

I sine unge dage ses Mads Mortensen fra senest 1688 at have væ
ret fæster under Dueholm af gård nr. 4 i Elsø by og sogn, der i 
1680’erne og 90’erne var øde - d.v.s. uden bygninger. Gårdens 
hartkorn blev ved matrikuleringen 1688 (1) forandret fra 8 tdr.
7 skpr. 2 fjkr. 2 alb. til 8 tdr. 2 fjkr. 2 alb.; 1690 hjemfaldt 
gården til kronen på grund af skatterestancer (2), hvorefter den 
som ryttergods blev udlagt til rytteriets underhold.
- Endnu omkr. 1710 havde Mads Mortensen denne ødegårds jord i 
fæste. Men omkr. 1690 havde han efterfulgt faderen som fæster 
af gård nr. 3 "Sønden Kirken" i Elsø, hvis hartkorn i 1688 (3) 
blev ansat til 5 tdr. 4 skpr. 3 fjkr. 2 alb.; gården hørte 1688 
under Dueholm, men fra senest omkr. 1715 under Ullerup.
Efter Mads Mortensens død oplod enken mod aftægt fæstet af går
den til Anders Christensen Hald, der blev gift med en datter,og 
som 16. november 1732 fik fæstebrev (4) på gården af Ullerups 
ejer.
- I Mads Mortensens senere år (5) ses han tillige at have haft 
l/3del af gård nr. 2 på 4 tdr. 7 skpr. 3 fjkr. 1 alb. i fæste 
under Ullerup.

Mads Mortensen var født 1659 i gården i Elsø, døbt 6. marts, søn 
af Morten Madsen og hustru (Anne Laursdatter); båret til dåben 
af Kirsten Jensdatter, faddere var Niels Jepsen, Peder Kiergaard, 
Christen Madsen af Vodstrup, Anne Madsdatter, Maren Andersdatter 
og Karen Christensdatter.
Han døde samme sted 1732, begravet 30. april, 73 år gammel.
Han blev gift 1697 i Elsø, trolovet 6. januar (festo epifani), 
viet 14. marts (midfaste søndag), med Sidsel Pedersdatter.
Sidsel Pedersdatter var født ca. 1665 (i Elsø?), datter af Peder 
Mikkelsen og hustru Maren (Mette) Sørensdatter. Elsø kirkebog 
har ingen fødte fra sommeren 1663 til sommeren 66.
Hun døde 1734 i Elsø, begravet 16. maj, 69 år gammel.

Noter:
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1688, Z.9-3,fol.

199, de to afskrifter af samme, Z.10-1 og 2 henholdsvis fol. 
139b og 235b.

2 Kronens Skøder 1689-1719, 1941, s.61.
3 Kilde 1.
4 Ullerup fæsteprotokol 1695-1882, G.105-1,fol.41.
5 De to afskrifter af matriklen 1688.
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Ane 108 JENS SIMONSEN (JENSEN?)

født før 1670, død efter 1700.

Ane 109 KIRSTEN THORSDATTER

født før 1675, død efter 1712.

Jens i Durupgård i Durup sogn i Salling, der vel var identisk 
med Jens Jensen, som 1703 nævnes som fadder hos Jep Svendsen i 
Åsted Skovgård i Åsted sogn, eller snarere den Jens Simonsen, 
der nævnes samme sted 1698 og 1700 sammen med sin kone (hvis 
navn ikke nævnes).
Durupgård, der fra før 1660 hørte under Hegnet (1), fik i 1688 
(2) sit hartkorn forandret fra 20 tdr. 2 skpr. J alb. til 16 tdr. 
4 skpr. 3 fjkr.; fra før 1688 blev Nygård, hvis hartkorn da blev 
forandret fra 6 tdr. til 2 tdr. 5 skpr. 1 fjk. 2 alb., drevet 
under Durupgård, der således var på ialt 19 tdr. 2 skpr. 2 alb. 
hartkorn.
I 1688 var Durupgård delt i to halvgårde, hvoraf den ene var øde 
(uden fæster) og den anden fæstet af Jens Jensen; i 1724/26 (3) 
nævnes fæsterne som Jens Jensen og Jens Eskildsen. Men 1724, da 
Thor Jensen i Durupgård, se ane 54-55, blev gift i Nautrup, næv
nes en Laurids Jensen Hellegaard som fæster af en del af Durup
gård .
- I 1758 (4) var Durupgårds hartkorn delt mellem 3 fæstere. Den 
nævnte Thor Jensen nævnes som fæster af den ene af de to Øster 
Durupgårde, som hver var på 5 tdr. 3 skpr. 2 fjkr. lg alb. hart
korn; den anden Øster Durupgård var fæstet af Villads Jepsen, 
mens Søren Nielsen (Furboe), se ane 24-25, var fæster af Vester 
Durupgård på 8 tdr. 2 skpr. 1 fjk. 1^ alb. hartkorn.

Jens i Durupgård, der må have været født før 1670, døde efter 
1700.
Han blev gift senest 1696 med Kirsten Thorsdatter, idet der hos 
Jep Svendsen i Åsted Skovgård dette år optrådte en fra Durupgård 
som fadder; sønnen Thor må da også være født senest omkr. 1700. 
Kirsten Thorsdatter der var født før 1675, var datter af Thor 
Jepsen i Thisetorp i Thise sogn og hustru Ellen Larsdatter.
Hun døde efter 1712, idet hun nævnes 1702, 05, 0? og 12 samt in
direkte i 1696, 98 og 1700 som fadder til søsteren Karen Thors
datters børn med Jep Svendsen i Åsted Skovgård, hvor der i 1712 
ligeledes nævnes en Ellen Jensdatter fra Durupgård; sidstnævn
te var vel datter af Jens og Kirsten Thorsdatter.
Kirstens søn Thor Jensen, se ane 54-55, lod forøvrigt en søn dø
be Jacob efter sin morbroder Jacob Thorsen i Thisetorp, se ane 
2I8-I9, samt en datter Ellen efter nævnte Ellen Jensdatter i Du
rupgård .
Ifølge kop- og kvægskatten 1687 (5) var Durupgård delt i 2 halv
dele, hvoraf Jens Jensen og hustru Kirsten Thorsdatter nævnes 
som fæstere af den ene, mens den anden stod ganske.øde og blev 
drevet af husbonden (godsejeren på Hegnet) selv; på denne halv
del fandtes "hverken hund eller hane". - I 1664 anfører matrik-
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len (6) Durupgårds fæstere som Jens Jensen og Søren Jensen.
Da det nu vides, at Kirsten Thorsdatter allerede senest 1687 var 
blevet gift med Jens Jensen, må denne også anses for at være far 
til sønnen Thor Jensen, se ane 54—55; hvis det da ikke forholder 
sig således, at Jens Jensen fra 1687 og Jens Simonsen fra 1698 
henholdsvis var hendes første og anden mand.
I 1660 (7) nævnes Jens Jensen i Durupgård med sin hustru Maren 
Mortensdatter, samt 2 døtre ved navn Maren, sønnerne Mads og 
Jens, samt 2 sønner ved navn Christen.
Kirsten Thorsdatters mand Jens Jensen var vel identisk med søn
nen på gården af samme navn 1660.

Noter:
1 Trap: Danmark, 5. udg., Viborg amt, bd. 17, 1962, s.179.
2 Skivehus amts matrikel 1688, Z.9-5.fol.30.
3 Auktionsskøde læst 20.6.1726 fra byfoged Fabricius i Skive 

til kancelliråd Frederik Kiærskiold til Børglum Kloster på 
Hegnet med underliggende bøndergods, Viborg landstings skøde- 
og panteprotokol 1724-27, B.24-678,fol.474b, spec. 475b

4 Hartkornsspecifikation 1758 for Hegnet i Viborg amtsstuearkiv, 
B.13-31.

5 Kop- og kvægskattemandtal 1687 fra Hald og Skivehus amtsregn
skaber i Rigsarkivet, afskrevet af J. Jeppesen-Jensen.

6 Skivehus amts matrikel 1664 i Rigsarkivet, afskrevet af sam
me .

7 Sivert Brockenhuus’ hovedskat 1660 fra Ålborg og Viborg stif
ter, militære regnskaber Iv.d, nr. 40e i Rigsarkivet, Skivehus 
len, sogn nr. 13, - ifølge J. Jeppesen-Jensen.
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Ane 114 PEDER MOGENSEN

født ca. 1652, død 1717.

Ane 115 MAREN JEPSDATTER

født 1670/85, død efter 1718.

Fra før 170-2 til sin død 1717 var Peder Mogensen fæster af ejen
dommen Dustei, Dusdei eller Dusdeje i Resen sogn ved Struer; går
den, hvis navn nu er forsvundet, og som tilhørte præsteembedet 
i Resen og Humlum, fik i 1688 (1) sit hartkorn forandret fra 1 
td. til 1 td. 5 skpr. 3 fjkr. 2 alb.; men da hed fæsteren Jens 
Jensen.
Efter Peder Mogensens død blev ejendommen overtaget af enkens 
2. mand Christen Jensen, der drev den til sin død 1742.
- I 1789 (2) hed fæsteren Peder Christensen, og ejendommen til
hørte stadig præsteembedet.

Peder Mogensen, der var født ca. 1652, var af ukendt herkomst; 
han var måske broder til Poul Mogensen, der i 1709 blev gift med 
Barbara Larsdatter.
Peder i Dustei i Resen sogn døde 1717, begravet 17. marts, 65 år 
gammel.
Peder Mogensen i Dusdei blev - vel for 2. gang - gift 1702 (dato 
mangler) i Resen eller Humlum med Maren Jepsdatter.
Hun var født mellem 1670 og 85, men hendes herkomst kendes ikke; 
hun er forgæves søgt død i sognets kirkebog.
Efter Peder Mogensens død blev Maren Jepsdatter gift 2. gang 1717 
i Resen med Christen Jensen; forlovere var Søren Bredal og Poul 
..... i Lille Humlum.
Christen Jensen i Dustei i Resen sogn døde 1742, begravet 27. maj 
(dom. 1 post trinit.), i sin alders 72. år.
Med sin 1. mand fik Maren børnene Jeppe, født 1703, Mogens, født 
1704, Barbara, født 1706, se ane 56-57, Margrethe, født 1708, 
Maren, født 1712, og endnu en Mogens, født 1715; - med sin 2. 
mand fik hun sønnen Peder, født 1718.

Noter:
1 Bøvling amts matrikel 1688, Z.9-15,fol.274.
2 Hartkornsspecifikation 1789 i Ringkøbing amtsstuearkiv, 

B.21-29,fol.115.
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Ane 120 MIKKEL JENSEN

født ca. 1661, død 1722.

Ane 121 N.N.

Mikkel Jensen fæstede før 1696, da han nævnes som fadder hos 
Jens Hegelund i Torum, den ene af de to gårde Store Brokholm i 
Junget sogn under Eskær hovedgårdstakst. De to Store Brokholm- 
gårde var i 1688 (1) på henholdsvis godt 4 tdr. 7 skpr. og 4 tdr. 
6 skpr. hartkorn; Mikkel Jensens gård, som han i 1718 på grund 
af alder oplod for sønnen Niels Mikkelsen, se ane 60-61, var ved 
afståelsen på 4 tdr. 7 skpr. 1 fjkr. 1 alb. hartkorn (2).

Mikkel Jensen, der var født ca. 1661, var af ukendt herkomst. 
Han døde 1722 i St. Brokholm i Junget sogn, begravet 17. juni, 
61 år gammel.
Mikkel Jensen blev gift senest 1692. Men hans kones navn og her
komst kendes ikke; måske var hun den Maren Nielsdatter i Brok
holm, der døde 1735, 80 år gammel - altså født ca. 1655.

Foruden sønnen Niels Mikkelsen, født ca. 1697, der fik gården, 
havde Mikkel Jensen og hustru sønnen Jens Mikkelsen, der i 1712 
og 18 (3) fæstede en gård- på 4 tdr. hartkorn i Møgeltorum, hvor 
han i 1715 og 19 fik sønnerne Lave og Mikkel, samt datteren Anne 
Mikkelsdatter, der i 1715 og 19 nævnes som fadder hos Jens i Mø
geltorum; hun synes at være blevet gift i Lille Torum, hvor hun 
nævnes i 1730, 36 og 39, da hun stod fadder hos broderen Niels 
i Brokholm.

Noter:
1
2

Skivehus amts matrikel 1688, Z.9-5,fol.10b. 
Eskær fæsteprotokol 1695-1797, G.185-1,fol.13.

3 Samme, fol.30b.
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Ane 122 MELSEN JENSEN FOGED

født ca. 1663, død 1729.

Ane 123 KAREN JEPSDATTER

født ca. 1672, død 1742.

Melsen Jensen nævnes som ungkarl i Hinnerup i Torum sogn i Sal
ling, da han 6. oktober 1686, læst 8. oktober (1), sammen med 
Jens Jensen Torum og hustru Anne Jensdatter i Hinnerup fik skø
de af Jacob v. Holten i Helsingør på halvparten af den helgård 
i Hinnerup, som Jens Jensen Foged og Jens Jensen Torum beboede, 
nemlig den vesterste halvgård, som Jens Torum beboede, dertil 
et bols jord og halvdelen af et gadehus på gårdens grund. 
- Samtidig fik Niels Andersen i Torumgård (2) skøde af v. Holten 
på den østlige halvgård, som beboedes af Jens Jensen Foged. 
Gården, der var en middelalderlig selvejergård, fik i 1688 (3) 
nr. 4, da dens hartkorn forandredes fra 4 tdr. 5 skpr. 2 alb. til 
8 tdr. 6 skpr. 2 fjkr., hvorefter gården var den største i Hin
nerup .
- I 1688 nævnes Andreas Rohde som ejer af gården, som Jens Foged 
og Jens Thy havde i fæste.
20. august 1720 udstedte kronen (4) for 18 rdlr. 72 sk. i kroner 
skøde til Melsen Jensen og Jens Jensen Thye i Hinnerup på genind
løsningsretten i gården.
Ærlig og velagte mand Melsen Jensen Foged i Hinnerup fik 8. marts 
1699, læst 22. marts (5), skøde af Jens Henriksen, forpagter på 
Skullerupholm på Sjælland, på et bol på 1 td. 5 skpr. 2 fjkr. 2 
alb. hartkorn i Lille Torum, som Morten Christoffersen beboede, 
samt halvdelen af den gamle selvejergård i Lille Torum på 8 tdr. 
1 skp. 3 fjkr. hartkorn, som Jep Jensen Fogeds enke beboede. 
- Samtidig (6) skødede Jens Henriksen den anden halvdel af går
den i Lille Torum på 8 tdr. hartkorn til ungkarl Jep Jepsen, som 
da opholdt sig i gården hos moderen salig Jep Jepsen Fogeds en
ke Anne Boltzdatter.
Endnu 1720 ejede Melsen Jensen i Hinnerup og Jep Jepsen i Torum 
sidstnævntes gård nr. 11 i Lille Torum, der tidligere havde væ
ret på 6 tdr. 7 skpr. 2 alb. hartkorn; de to fik nemlig 20. au
gust 1720 (7) skøde på kronens genindløsningsret i gården for 
20 rdlr. 66 sk. i kroner.
Melsen Fogeds enke Karen Jepsdatter drev gården i Hinnerup på 
4 tdr. 3 skpr. 1 fjk. hartkorn til sin død 1742, hvorefter den 
blev overtaget af svigersønnen Peder Laursen; på skiftet 1760 
(8) efter dennes kone Dorthe Melsdatter blev det nemlig oplyst, 
at afdøde dels ejede 2 tdr. hartkorn i naboen Jens Jensen Thy's 
gård og dels 2 tdr. hartkorn i stervbogården, hvoraf de reste
rende 2 tdr. 3 skpr. 1 fjk. hartkorn tilhørte degnen Knud Hopp 
i Oddenses hustru og dennes søskende, der var afdødes søsters 
børn.
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Meisen Jensen Foged, der var født ca. 1663, var vel søn af den 
Jens Jensen Foged, der nævnes i skødet 1686 og i matriklen 1688 
som bosat i gården i Hinnerup i Torum sogn. Da Melsen Foged hav
de en datter Bodil, ligger det nær at antage den Bodil Fogeds, 
der i 1695 nævnes som fadder til et barn af Peder Qvist i Møj- 
bæk, som Meisens mor.
Den velhavende Melsen Foged må have været af en gammel og anset 
slægt; fornavnet Melsen, der vel egentlig var et patronymikon 
afledt af fornavnet Meli, kendes langt tilbage i Salling. Den 
Mels i Nannerup i Jebjerg sogn, der nævnes i 1498, var måske 
identisk med Mæly, der nævnes 1494 i Salling Nørreherred (9); i 
1610 nævnes i Skivehus len 3 bønder med fornavnet Melsen, nem
lig med efternavnene Iversen, Olufsen og Pedersen.

Melsen Foged i Hinnerup døde 1729, begravet 10. juli (dom. exaudi) 
i Torum, 66 år gammel.
Han blev gift senest 1696 med Karen Jepsdatter fra Lille Torum; 
Melsen Fogeds kone Karen Jepsdatter i Hinnerup nævnes 1706 som 
fadder hos Jep Kiær, ligesom Karen Jepsdatter i Hinnerup nævnes 
1718 som fadder hos (broderen) Jep Foged i Lille Torum.
Hun var født ca. 1672 i Lille Torum i Torum sogn, datter af Jep 
Jepsen (Jensen?) Foged og hustru Anne Boltzdatter.
Karen Jepsdatter i Hinnerup døde 1742, begravet 11. marts (dom. 
judica), 70 år gammel.

Karen og Melsen Foged fik mindst 7 børn:
1 Dorthe Melsdatter, født 1696, død efter 1738, da hun nævnes 

som fadder hos broderen Jens.
Gift 1721 med Peder Nielsen, vist med tilnavnet Skove, der 
nævnes i Kirkeby (i Rybjerg sogn?).

2 Anne Melsdatter, født ca. 1699, se ane 60-61. 
Gift 1727 med Niels Mikkelsen i St. Brokholm.

3 Bodil Melsdatter, født ca. 1699, død 1748 i Møgeltorum.
Gift 1723 med Niels Pedersen, ca. 1691-1737, sognedegn i To
rum og Junget sogne, bosat i Møgeltorum.
- En datter blev gift med degnen Knud Hopp i Oddense.

4 Jeppe Meisen, født ca. 1705, død I7I7.
5 Dorthe Melsdatter, født ca. 1711, død I76O i Hinnerup.

Gift I742 med Peder Laursen fra Møgeltorum, død efter 1760; 
han overtog gården i Hinnerup.

6 Maren Melsdatter, død 1739/55-
Gift 1733 med Thor Jepsen (10), født senest 1695, død 1778(?) 
i Harre sogn, søn af Jep Svendsen i Åsted Skovgård og hustru 
Karep Thorsdatter, datter af ane 218-19-
Thor Jepsen fik 1734/39 fire børn med sin 1. kone i Møgel- 
Torum, hvor han endnu boede i 1745, da han nævnes som fadder 
hos Dorthe Melsdatter; 1746 boede han i Harre, da han stod 
fadder hos Jens Melsen og 1752 nævnes han i Harregård, da han 
igen stod fadder hos Dorthe.
Thor Jepsen blev gift 2. gang 1755 i Seide med Dorthe Jens
datter af Lendum.

7 Jens Melsen, død efter 1760; gårdmand i Hinnerup, hvor han 
nævnes 1760 på skiftet efter søsteren Dorthe.
Gift 1. gang 1735 i Åsted med Maren Jepsdatter, 1696-1741,
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der var fra Åsted Skovgård og søster til Thor Jepsen. 
Gift 2. gang 1742 med Inger Jensdatter fra Møgeltorum.

Efter ovenstående var Melsen Jensen Foged antagelig født i går
den i Hinnerup som søn af nævnte Jens Jensen Foged, der vel var 
identisk med den Jens Jensen, der i matriklen 1664 (11) nævnes 
som beboer af gården sammen med Iver Nielsen; af gården skulle 
de svare en landgilde, der bl.a. indeholdt afgifter som leding 
og juleskat.
- Det var altså en middelalderlig selvejergård, der i 1617 (12) 
hørte under Skivehus len, og hvor beboerne da var Melsen Jepsen 
og Melsen Iversen, hvoraf den ene vel var morfar til Melsen Jen
sen Foged.

Noter:
1 Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1686-87, B.24-651, 

fol.146b.
2 Samme, fol.144b.
3 Skivehus amts matrikel 1688, Z.9-5,fol.37b-38.
4 Kronens Skøder 1720-30, 1950, s.128.
5 Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1699, B.24-664,fol. 

376b.
6 Samme, fol.376.
7 Kilde 4, s.122.
8 Skivehus amts skifteprotokol 1751-63, B.3.A-13,fol.177b.
9 Danmarks gamle Personnavne v. R. Hornby, Fornavne, bd. 2, 

1947, sp.951, samt Danmarks Riges Breve fra Middelalderen v. 
W. Christensen, 1497-1504, s.114.

10 Skifte 1747/49 efter moderen, I76O efter broderen Christen 
og 1764 efter søsteren Anne, alt i Østergård skifteprotokol 
1738/1848, G.183-1,fol.23b, 66 og 85-

11 Skivehus amts matrikel 1664 i Rigsarkivet, afskrevet af J. 
Jeppesen-Jensen.

12 Skivehus lens jordebog 1617, Z.1-5,fol.20.
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Ane 124 CHRISTEN NIELSEN, kaldet MELSEN

født ca. 1680, død 1738.

Ane 125 N.N.
Christen Nielsen, kaldet Melsen var fra senest 1706 fæster under 
Eskær af den ene af de tre lige store Hegelund-gårde på 5 tdr. 
2 skpr. 2 fjkr. hartkorn.
Da sønnen Peder Christensen, se ane 62-63, i 1725 (1) fæstede en 
af de andre Hegelund-gårde underskrev faderen fæstebrevet som 
garant for, at sønnen opfyldte forpligtelserne; i teksten omtales 
faderen som Christen Meisen (evt. Melsing), men underskrev med 
sine forbogstaver C.N.S., som blev omskrevet så utydeligt, at 
der både kan stå Mehlsen og Michelsen.
- Ved den nævnte søns børns fødseler 1732 og 35 nævnes en Chris
ten Nielsen i Hegelund og (dennes søn?) Niels Christensen i He- 
gelund som faddere; og dette passer udemærket med, at en Chris
ten Nielsen 5. juni 1719 (2) fik fornyet sit fæstebrev på gården, 
som han havde haft i fæste nogle år.
Sønnen Niels Christensen var vel manden af samme navn, født i 
Hegelund, der 1765 og 68 (3) fik fornyede fæstebreve på gården, 
som han nævnes som fæster af 1758 (4).
Hegelund var i middelalderen en væbnergård, hvor slægten Pusel 
havde hjemme 1400-tallet (5); den kendte Hegelund-slægt fra Vi
borg og Ribe må vel stamme fra gården, hvis hartkorn i 1688 (6) 
blev forandret fra 16 tdr. 4 skpr. 3 fjkr. 1 alb. til 15 tdr. 7 
skpr. 2 fjkr.

Christen Nielsen, kaldet Melsen, der var født ca. 1680, var af 
ukendt herkomst; - Christen Melsen i Hegelund døde 1738, begra
vet 21. maj i Torum, 58 år gammel.
Han blev gift senest 1706, men konens navn og herkomst kendes 
ikke. - Den kendsgerning at Christen Melsen havde en steddatter, 
der døde 1716, sammenholdt med sønnen Peders fornavn (han var 
født ca. 1706, se ane 62-63) leder til teorien om, at Christen 
Meisens kone antagelig var enke efter Peder Sal i Hegelund, der 
døde 1706, 40 år gammel, med hvem hun havde datteren Anne, født 
1700.
Christen Nielsen (Meisen)’s kone var måske den Christen Meisens 
mor (fejl for enke) i Hegelund, der døde 1747, 72 år gammel.

Noter: 
1 Eskær fæsteprotokol 1695-1797, G.185-1,fol.88b.
2 Samme, fol.45-
3 Samme, fol.191b og 202.
4 Hartkornsspecifikation 1758 for Eskær i Viborg amtsstuearkiv, 

B.13-30.
5 Trap: Danmark, 5. udg., Viborg amt, bd. 17, 1962, s.169.
6 Skivehus amts matrikel 1688, Z.9-5,fol.39b.
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Ane 138 NIELS PEDERSEN, kaldet ØREMAND

født senest 1640, død 1710.

Ane 139 N.N.
Niels Pedersen var fra senest 1662 fæster af en ejendom ved Sil
lerslevøre i Øster Assels sogn på Mors; fra denne ejendoms be
liggenhed fik han tilnavnet Øremand (Ørmand).
Ejendommen hørte 1688 under Lund, senere tilhørte den v. Klingen
berg på Højris; i 1688 (1) blev stedet ansat til 3 skpr. 2 fjkr. 
2 alb. hartkorn.
- Niels Pedersen blev afløst som fæster af sønnen Christen Niel
sen .

Niels Pedersen, der var født senest 1640, var af ukendt herkomst; 
- han døde ved Sillerslevøre 1710, begravet 24. juni i Øster As
sels uden aldersangivelse.
Han blev gift senest 1662, men konens navn og herkomst er uklar; 
hun fødte ham ellers 8 børn i årene fra 1662 til 81.
Familien havde dels forbindelse med flere familier i Storup og 
Ørding, samt tydeligt nok med Limbert i Nymølle i Rødding sogn 
i Salling, hvis datter nævnes 1662, Limbert selv i 1674 sammen 
med sønnen Søren og sønnen Pouls kone som faddere.
En del tyder på, at Niels Pedersens kone var identisk med den 
Else Christensdatter ved Sillerslevøre, der døde 1721, begravet 
3. marts, 85 år gammel. - Dels havde parret jo sønnen Christen, 
født 1671, der blev gift 1704 med Birgitte Poulsdatter, død 1714, 
og dels lod både denne søn og datteren Margrethe i Storgård i 
Ørding, se ane 68-69, deres næstældste døtre døbe Else.

Noter:
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1688, Z.9-3,fol. 

222b, de to afskrifter, Z.10-1 og 2, henholdsvis fol.158 og 
259-
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Ane 172 NIELS POULSEN

født ca. 1611, død 1693.
Ane 173 KAREN LAUSTDATTER

født ca. 1642, død 1673.
Niels Poulsen var fra før 1658 - vist også fra før 1650 - fæster 
af halvdelen af Dragstrupgård i Dragstrup sogn, der ifølge matrik
len 1664 (1) oprindelig hørte til det kongelige len Lund under 
Hald, hvorfra gdel af gården var udlagt til borgmester Hans Sva
ne (?) i Vejle og $del til Bertel Jensen (Dons) i Viborg.
I 1664 var Niels Poulsen fæster af Dragstrupgård sammen med Pe
der Jensen, men i 1688 (2) sammen med Christen Jensen, da går
dens hartkorn forandredes fra 13 tdr. 6 skpr. til 9 tdr. 6 skpr. 
1 fjk. 2 alb. - I 1688 ejede Bertel Jensens arvinger stadig ^del 
af gården, mens resten af gården da hørte under Højris.
Senere (3), da Niels Poulsens søn Laurs Nielsen, se ane 86-87, 
havde overtaget fæstet af dele af Dragstrupgård, havde kronen en 
overgang idel af gården, mens resten tilhørte Klingenbergerne 
på Lund.

Niels Poulsen, der var født ca. 1611, var broder til Claus Poul
sen, ca. 1617-1663, gårdmand i Skallerup by og sogn, men foræl
drene kendes ikke.
Han døde 1693 i Dragstrupgård, begravet 29. december, 82 år gam
mel .
Niels Poulsen må have giftet sig til gården; hans 1. kone var 
vist den Sidsel Sørensdatter, der døde 1657, 70 år gammel - alt
så født ca. 1577-
Niels Poulsen i Dragstrupgård blev gift 2. gang i september 1658 
i Dragstrup med Karen Laustdatter.
Hun var født ca. 1642 og angives ved giftermålet at være fra 
Stagstrup i Thy, men hendes forældre kendes ikke; - hun døde 
1673 i Dragstrupgård, begravet 2. oktober, 31 år gammel.

Noter: 
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1664, Z.5-3,fol.94.
2 Matriklen 1688, Z.9-3,fol.254.
3 De to afskrifter af kilde 2, Z.10-1 og 2, henholdsvis fol.194 

og 305.
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Ane 188 MORTEN MADSEN

født ca. 1604, død 1695.
Ane 189 ANNE LAURSDATTER

født ca. 1611, død 1689-
Senest 1650 overtog Morten Madsen gården ”Sønden Kirken” i Elsø 
by og sogn, der fra gammel tid hørte under Dueholm Kloster og 
sammen med dette len udlagt til Leonhard Marselis; ifølge matrik
len 1664 (1) skulle der årlig svares en landgilde af gården på 
6 tdr. byg, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 1 læs lyng, 6 snese ål, 1 mk. 
tærskepenge, 4 sk. spindepenge og 3 tdr. havre, alt udregnet.til 
6 tdr. 7 skpr. 2 fjkr. 2 alb. hartkorn, som i 1688 (2), da går
den fik nr. 4, blev forandret til 5 tdr. 4 skpr. 3 fjkr. 2 alb. 
hartkorn.
I 1690’erne blev han efterfulgt som fæster i gården (3) af søn
nen Mads Mortensen, se ane 94-95.

Mads Mortensen var født ca. 1604 - måske i gården, og da søn af 
Mads Christensen "Sønden Kirken”, der døde 18. oktober 1656 uden 
aldersangivelse, hvilket navnemæssigt passer udemærket med, at 
Morten var broder til den Christen Madsen i Vodstrup i Tødsø sogn, 
som ofte var fadder til Mortens børn.
Morten Madsen døde 1695 i Elsø, begravet 11. november, 91 år gam
mel .
Han blev gift 11. februar 1649 i Elsø med Anne Laursdatter.
Hun var født ca. 1611 i Elsø, datter af Lars eller Laurs Jensen 
Kaarup eller Korup og hustru.
Hun døde 1689 i Elsø, begravet 4. februar, 78 år gammel.

Noter: 
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1664, Z.5-3,fol.10.
2 Matriklen 1688, Z.9-3,fol.199•
3 Afskriften af kilde 2, Z.10-1,fol.139b.
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Ane 190 PEDER MIKKELSEN

født ca. 1627, død 1704.
Ane 191 MAREN SØRENSDATTER

født ca. 1630, død 1707.
Fra senest 1660 var Peder Mikkelsen fæster af en gård i Elsø by 
og sogn, der i 1664 og 88 hørte under Dueholm (1); ved matrikule
ringen 1688, da den fik nr. 13, blev gårdens hartkorn forandret 
fra 4 tdr. 7 skpr. 2 fjkr. 2 alb. til 5 tdr. 3 skpr. 1 fjk.
- Før 1700 kom gården under Ullerup, hvis ejer 2. juni I7OI (2) 
udstedte fæstebrev til sønnen Mikkel Pedersen på gården, som fa
deren havde opladt for ham mod aftægt.

Peder Mikkelsen, der var født ca. 1627, var af ukendt herkomst; 
måske var han født i gården i Elsø.
Han døde 1704 i Elsø, begravet 1. maj, 77 år gammel.
Han blev gift 31. marts 1661 i Dragstrup med Mette Sørensdatter 
af Dragstrup. - Også medens hun var kone i Elsø kaldtes hun et 
par gange Mette, men ellers Maren, som må være hendes rigtige 
navn.
Maren var født ca. 1630 i Dragstrup by og sogn, datter af Søren 
Abrahamsen og hustru Anne Poulsdatter.
Peder Mikkelsens enke Maren Sørensdatter døde 1707 i Elsø, begra
vet 6. april, 77 år gammel.

Noter:
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1664, Z.5-3,fol.11b, 

matriklen 1688, Z.9-3,fol.199b, samt afskriften Z.10-1,fol.140.
2 Ullerup fæsteprotokol 1695-1882, G.105-1,fol.4b.
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Ane 218 THOR JEPSEN

født før 1640, død 1664/87-
Ane 219 ELLE eller ELLEN LARSDATTER

født senest 1640, død efter 1687-
Thor Jepsen nævnes i matriklen 1664 (1) som fæster af en gård i 
Thisetorp i Thise sogn i Salling, hvis ejer jomfru Jytte Sehe- 
sted årligt skulle have en landgilde på 2 tdr. rug, 4 tdr. byg, 
1 skovvogn, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, I5 Viborg-pund smør 
og 18 sk. gæsteri, alt omregnet til 7 tdr. 3 skpr. 2 fjkr. 2 alb. 
hartkorn.
Ved matrikuleringen 1688 (2), da sønnen Jacob Thorsen havde går
den i fæste, og den fik nr. 4, blev gårdens hartkorn forandret 
fra 7 tdr. 6 skpr. 1 fjk. 2 alb. til 6 tdr. 5 skpr. 3 fjkr. 1 alb. 
Året forud (3) anføres enken Elle Larsdatter og sønnen Jacob 
Thorsen som fæstere af gården, der da hørte under Eskær.
Gården blev som anført overtaget af sønnen Jacob Thorsen, der 
3. juni 1719 fik fornyet sit fæstebrev på gården, som han 1732/33 
oplod for sønnen Christen Jacobsen (4).

Thor Jepsen, der var født før 1640, må være død mellem matriku
leringen 1664 og 1687, da enken jo nævnes; hans herkomst kendes 
ikke, men Thor-navnet kendes fra flere sogne i Salling.
Han blev gift senest omkr. 1660 med Elle eller Ellen Larsdatter, 
der jo nævnes som enke i 1687-
Foruden nævnte søn Jacob Thorsen, der fik gården, havde Thor Jep
sen og hustru endnu fire døtre, der nævnes i Asted sogns kirke
bog 1696/1712 som faddere hos datteren:
1 Karen Thorsdatter (5), ca. 1664-1749; med sin mand Jep Svend

sen i Åsted Skovgård blev hun stammoder til en anset og ud
bredt slægt. Af hendes sønner, hvoraf flere kaldtes Skow el
ler Schou, blev både Niels og Christen gift med søstre til 
den kendte konferensråd Niels Ryberg; - Niels Jepsens datter 
Vibeke Schou kom til morbroderen i København og blev der gift 
med zoologen og mineralogen, etatsråd Morten Thrane Brünnich 
(6) .

2 Kirsten Thorsdatter, se ane 108-09, der før 1687 blev gift i 
Durupgård.

3 Anne Thorsdatter, der vist blev gift med Svend Nielsen.
4 Maren Thorsdatter; hun nævnes 1702, 03 og 07 hjemme i Thise

torp,

Noter:
1 Skivehus amts matrikel 1664 i Rigsarkivet, afskrevet af J. 

Jeppesen-Jensen.
2 Matriklen 1688, Z.9-5,fol.9b.
3 Kop- og kvægskattemantal 1687 i Hald og Skivehus amtsregnska

ber i Rigsarkivet, afskrevet af J. Jeppesen-Jensen.
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4 Eskær fæsteprotokol 1695-1797, G.185-1,fol.29b, 107 og 177.
5 Karen kaldes fejlagtigt Maren i G. Th. Gravesens bog: Gaarde 

og Slægter i Salling og Harsyssel, s.7-8; men i børnenes ar- 
veafkald efter hendes død 1749, Østergård skifteprotokol 1738- 
1848, G.183-1,fol.66, nævnes hun Karen, ligesom hendes børne
børn da også døbtes Karen, jfr. skiftet samme sted, fol.85, 
efter Karens barnløse datter Anne Jepsdatter i Grynderup.

6 Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 4, 1934, s.276.
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Ane 246 JEP JENSEN (JEPSEN?) FOGED

født senest 1645, død 1688/99-
Ane 247 ANNE BOLTZ (?) DATTER

født senest 1645, død efter 1699-
Jep Jensen eller Jepsen Foged var fra senest 1670 fæster af den 
gård i Lille Torum i Torum sogn, der ved matrikuleringen 1688 (1) 
fik nr. 11, da dens hartkorn blev forandret fra 6 tdr. 7 skpr. 
2 alb. til 8 tdr. 1 skp. 3 fjkr.
I 1688, da gården hørte under Østergård, nævnes han som Jep Jen
sen; men i 1699 nævnes han både som Jep Jepsen og Jep Jensen, da 
Østergårds tidligere ejer Jens Henriksen, daværende forpagter 
på Skullerupholm på Sjælland, 8. marts 1699, tinglæst 22. marts 
(2), solgte gården til afgangne Jep Fogeds søn Jep Jepsen og 
(svigersønnen) Melsen Jensen i Hinnerup.
Gården, der iflg. skødet 1699 var en tidligere selvejergård med 
afgifter som leding og juleskat, ejedes endnu i 1720 af de to 
svogre i fællesskab; dette år fik de nemlig 20. august (3) skø
de på kronens genindløsningsret til gården for 20 rdlr. 66 sk. 
i kroner.

Jep Jensen (Jepsen?) Foged, der var født senest 1645, var af u- 
kendt herkomst; men flere nævnes i Torum sogn med tilnavnet Fo
ged .
Han må være død mellem matrikuleringen 1688 og 1699, da han i 
skøderne nævnes som værende død.
Han blev gift senest 1669 med Anne Boltzdatter, der ligeledes må 
være født senest 1645; hendes efternavn synes ellers skrevet ty
deligt nok i skødet 1699 til sønnen; men spørgsmålet er, om hun 
ikke hed Bertelsdatter og i så fald var datter af den Bertel 
Poulsen, der i 1664 (4) sammen med Poul Bertelsen synes at have 
haft gården i fæste af de Rohder, der igen havde fået gården fra 
Skivehus len. - I 1617 beboedes gården af Laurids Madsen og Poul 
Larsen, hvoraf sidstnævnte vel kunne være farfar til Jep Fogeds 
Anne, der lod en søn døbe Poul.

Af Anne og Jep Fogeds børn kendes foruden datteren Karen Jeps
datter, født ca. 1672, der blev gift med Melsen Foged i Hinne
rup, se ane 122-123, sønnerne Jep Jepsen Foged, ca. 1669-1742, 
der overtog fødegården, samt Poul Jepsen Foged, ca. 1671(?)- 
1742, der i 1698 (5) overtog (farbroderen?) Christen Fogeds gård 
i Lille Torum på knap 7 tdr. hartkorn.

Noter:
1 Skivehus amts matrikel 1688, Z.9-5,fol.37b.
2 Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1699, B.24-664,fol. 

376a-b.
3 Kronens Skøder 1720-30, 1950, s.122.
4 Skivehus amts matrikel 1664 i Rigsarkivet, afskrevet af 

J. Jeppesen-Jensen.
5 Eskær fæsteprotokol 1695-1797, G.185-1,fol.27.
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Ane 378 LAURS JENSEN KORUP eller KAARUP

født før 1590, død efter 1657.

Ane 379 N.N. (ELINE MIKKELSDATTER)

Laurs Jensen Korup eller Kaarup var - vel fra ca. 1610 - fæster 
af den gård i Elsø by og sogn, hvor han endnu nævnes i matriklen 
1664 (1) som fæster; af gården, der fra gammel tid hørte under 
Dueholm Kloster, skulle han årlig svare 5 tdr. byg, 1 svin, 1 
gås, 2 høns, 1 læs lyng, 6 snese ål, 1 mk. tærskepenge, 4 sk. 
spindepenge og 4 tdr. havre, alt omregnet til 5 tdr. 7 skpr. 2 
fjkr. 2 alb. hartkorn, som ved matrikuleringen 1688 (2), da fæs
teren hed Josef Christensen og gården fik nr. 1, blev forandret 
til 6 tdr. 4 skpr. 3 fjkr.

Laurs Jensen Korup eller Kaarup, der vel var født i eller stam
mede fra landsbyen Kårup i nabosognet Lødderup, må være født før 
I59O; han levede ved konens død 1657, men er forgæves søgt død. 
Han blev gift senest 1611. Men om Eline Mikkelsdatter var hans 
1. kone og mor til alle børnene, eller blot hans 2. kone og kun 
mor til nogle af børnene vides ikke; børnene lod nemlig ikke al
le en datter døbe Eline eller Ellen.
Eline, Lars Korups hustru i Elsø, døde 1657^ begravet 22. august 
uden aldersangivelse.

Foruden datteren Anne, født ca. 1611, se 188-189, kendes 6 andre 
børn, bl.a. datteren Maren og sønnerne Jens, Mikkel og Christen, 
der alle blev boende i Elsø.

Noter: 
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1664, Z.5-3,fol.10.
2 Matriklen 1688, Z.9-3,fol.199.
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Ane 382 SØREN ABRAHAMSEN

født før 1610, død 1644/64.

Ane 383 ANNE POULSDATTER

født ca. 1608, død 1664.

Søren Abrahamsen var fra giftermålet senest 1630 fæster under 
Frøslevgård af mindst halvdelen af den gård i Dragstrup by og 
sogn, der ved matrikuleringen 1688 (1) fik nr. 4, da dens hart
korn blev forandret fra 13 tdr. 5 skpr. 1 fjkr. 1 alb. til 8 tdr. 
5 skpr. 1 fjk. 2 alb.; i 1664 nævnes Søren Abrahamsens hustru 
(=enke) som fæster af gården sammen med Jens Pedersen.
Enken Anne Poulsdatter døde 1664, men først året efter afholdtes 
skifte 10. august 1665 (2).
- Sønnen Poul Sørensen og senere sønnesønnen Søren Poulsen, 1675- 
1743, var senere fæster af gården i Dragstrup.

Søren Abrahamsen, der var født før 1610, må have levet i begyn
delsen af 1640’erne, men hans død er forgæves søgt i sognets kir
kebog, der begynder 1646.
Han blev gift senest 1630 med Anne Poulsdatter, der var født ca. 
1608; hun døde 1664 i Dragstrup, begravet 14. oktober i sit 57. 
år .

Hun efterlod sig fire børn:
1 Maren Sørensdatter, født ca. 1630, se ane I9O-9I.
2 Poul Sørensen, ca. 1631-1686; han overtog fæstet af gården.
3 Anders Sørensen; han boede i Frøslev, hvor han nævnes endnu 

1720.
4 Sidsel Sørensdatter, ca. 1644-1720; hun blev gift 1688 med 

Jens Christensen i Vester Jølby, men døde barnløs (3).

26. september 1665 tinglæstes skiftet afholdt 10. august efter
Anne Poulsdatter mellem børnene:
Poul Sørensen, Anders Sørensen, Maren Sørensdatter og Sidsel Sø
rensdatter .
Som det måske ældst bevarede bcndeskifte fra Mors afskrives re-
gistreringen og vurderingen:

dir. mk. sk.
11 læs rug 27i 0 0
43 læs byg 75 1 0
38 læs tøavre 57 0 0
1 brun hoppe 17 0 0
1 brun gilding (kastreret hingst) 10 0 0
1 grå hestplag 14 0 0
1 brun mærplag 12 0 0
1 mærplag 5 0 0
3 køer 14 0 0
1 sort kvie 4J 0 0
2 sorte kvier -
2 store stude 13 0 0
2 liden stude 4 0 0
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Summa

17 får og 1 vædder 12 3 0
7 lam 0 7 0
1 sort galt li 0 0
2 søer • •
3 grise 0 3i 4
6 gamle gæs 0 7i 0
20 gæs 0 15 0
1 kurve (?) vogn med sin behøring 4 0 0
1 ny ....  vogn 3 7 0
2 gamle vogne 3i 0 0
2 harver 0 3 0
plove og plovredskab 2 1 0
grebe, økser, navr, skærekniv, høle,
segl og al stålfang 5 0 0
1 bryggerkedel 10 0 0
1 ølkar li 0 0
2 små kar li 0 0
4 øltønder 1 0 0
4 standtønder 0 2 0
1 strippe, 1 dravtønde 0 1 0
2 liden småkar 0 1 0
1 par kværne, sold, seide, løb og
truge 2i 0 0
1 gammel malmgryde 0 2 0
1 kandbænk 0 5 0
2 gamle skiver (borde) og 1 skammel 0 3 0
1 gammel kistebænk 0 0 8
3 se.... 0 7 0
krus, kander, stenfade og trætaller-
kener 0 0 20

323 1 0
Boets passiver bestod af 18-20 gældsposter på fra nogle få skil
ling og op til 36 dir.; de blev sammentalt til 120 dlr. 1 mk. 
Efter at aktiver og passiver var sammenlignet blev der 212 dir. 
3 mk. til deling mellem børnene, hvoraf sønnerne hver fik 53 dir. 
12 sk. og døtrene 26 dir. 2 mk. 6 sk.

Noter:
1 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1664, Z.5-3,fol.95, 

matriklen 1688, Z.9-3,fol.254, samt afskrifterne Z.10-1 og 2, 
henholdsvis fol.194 og 305-

2 Morsø Nørreherreds tingbog 1665, B.35.A-2,fol.62b.
3 Damsgård skifteprotokol 1719-1811, G.108-2,fol.7•
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Efterkommere efter husmand og slagter i Tøving i Galtrup sogn Anders 
Christian Iversen Leegaard og hustru Ane Sørensdatter.

(se skematisk efterslægtstavle bag i bogen)







I.C.l.a. Kaja Margit og Viggo Mortensen I.C.l.a.l) Stig Mortensen I.C.l.a.2) Kaare Mortensen

I.C.l.a.3) Karen-Marie Mortensen I.C.l.e. Inge og Carsten Hedehus

I.C.l.e. Linda Kathrine og Erling Hartvig Larsen med Brian I.C.l.e.l)-2) Heidi og Allan 
Leegaard Larsen

I.C.Z.a. Betty og Carl Chr. Jensen I.C.2.a. Betty og Carl Chr. Jensens børn



I.C.2.a.l) Elsebeth og Villy Pedersen I.C.2.a.2) Birthe Jensen I.C.2.a.3) Margit Jensen

I.C.2.c. Georg Jensen og hustru I.C.2.C.1)-3) Lone, Kirsten og 
Dorthe Jensen

I.C.2.d. Richard Jensen og hustru I.C.2.d.l)-3) Lars, Jan og Lene Jensen

I.C.2.e. Rita og Ole Bording I.C.2.e.2) Jesper Bording



I.C.2.e.3) Ole Bording

I.C.2.1. Henny og leif Sondergaard Pedersen I.C.2.1.1)-2) Janne og Peter Sondergaard Pedersen

I.C.3. Alma og Niels Kristian Leegaard I.C.3. Niels Kr. Leegaards ejendom

I.C.3.a. Jørgen Ole Leegaard og hustru I.C.3.c. Poul Erik Leegaard og hustru I.C.3.e. Ernst Verner Leegaard



I.C.3.g. Peter Bjørn Leegaard

I.C.3.1. Kjeld Steen Leegaard I.C.4. Alma og Kronborg Christensen

I.C.6. Jens Leegaard og hustru I.C.6.a. Grethe og Erik Møller

I.C.6.a.l)-3) Michael, Tina og Gitte Møller I.C.6.d. Ella og Anker Dahl Christensen



I.C.6.e. Aase Andreasen Leegaard I.C.7.a. Ove Erik Pedersen og hustru I.C.7.a.l)Jørgen Pedersen

I.C.7.a.2) Kirsten Pedersen I.C.7.b. Elin og Børge Chr. Rasmussen med børn I.C.7.c. Karl Egon Pedersen 
med hustru og børn

I.C.7.d. Karin Nielsine Pedersen I.C.7.d.1)~2) Svend Erik og 
Birgittte Nielsen

I.C.7.e. Henry Søndergaard Pedersen I.C.7.e. Gitte Ostergaard I.C.9. Esther og Søren Peter Andersen



I.C.9.a. Gurli og Per Mejrup Rasmussen med Marlene I.C.10. Vera og Thomas Guldager Pedersen

I.D.l. Ejnar KristoffersenI.C.10.a.-d. Per, Leif, Jan og Ivar I.D. Christen Jensen Leegaard med familie
Guldager Pedersen

I.F. Valdemar Jensen Leegaard og hustru I.F. Valdemar Jensen Leegaard med børn



I.F. Valdemar J. Leegaards tidligere ejendom I.F.l. Astrid og Egonkönig med søn og dennes forlovede

I.F.2. Grethe og Jens P. Christensen El lidsbøl gård

I.F.2.a. Valdemar Leegaard Christensen I-F.2.b. Anne Merete og Bendix Sp. Poulsen med Henrik

I.F.2.b.l)-2) Henrik og Jannie Spandet Poulsen I.F.3. Jens Leegaard med hustru og sønnen Bruno



I.F.3.a. Hnerik Leegaard I.F.3. Grønninggård I.F.4. Karlo Leegaard og hustru

I.F.4.a.-d. Tage, Ole, Sonja og Per Leegaard I.F.6. Egon Leegaard og hustru

I.F.6.a.-d. Vivi, Henning, Dorthe og Gunnar Leegaard I.F.8. Maja og Svend Aage Bjerre

I.F.8.a. Gitte Leegaard Bjerre I.F.8.b. Jan Leegaard Bjerre I.F.8.C. Jørgen Leegaard Bjerre



I.F.ß.d. Tommy Leegaard Bjerre I.F.9. Henning Leegaard og hustru I.F.9.a.-b. Ulla og Majbrit Leegaard

I.G. Leegaard I.G. Thorvald Jensen Leegaard og hustru

I.G.3. Eva Kathrine og Christian Saugberg med born I.G.3. Eva og Chr. Saugbergs ejendom

I.G.3.a. Knud Jørn Saugberg I.G.3.C. Rita SaugbergI.G.3.b. og c. Else og Rita Saugberg



I.G.3.d. Leif Saugberg I.G.3.e. Lene Saugberg I.G.4- Elmer Have Leegaard og hustru

I.G.4.a.-c. Brian, Ole og Allan Have Leegaard V. Ane Cathrine Andersen og Jens Kristian Olsen Jensen 
ved guldbrylluppet 1938

V.A.2. Inga Nielsen V.B. Thora Jensen og Chr. 
Dahl Rasmussen

V.B.2. Kaja Dahl Rasmussen og Hans D. Boel V.B.3. Vagn Dahl Rasmussen og hustru



V.B.3.a. Chr. Peter Dahl Rasmussen

V.B.3.C. Hanne Dahl Rasmussen og Per Højholt Jensen V.F.2. Erik Brask Pedersen og hustru

VI. Ane Johanne Andersen og Christian Pedersen Godt VI.B. Anna Nikoline Pedersen-Godt VI.B. Anna Nikoline Pedersen Godt 
og Ejnar Hedegaard Andersen

VI.B.l. Esther og Anker Hedegaard Andersen VI.B.l.a. Else oq Villy Jespersen med 
Birgit og Bente



VI.B.1.a.l)-3) Birgit, Bente og Britta Jespersen VI.B.2. Anna Margrethe og Søren Peter Jensen

VI.B.2.a.1) Majbrit Hedegaard JensenVI.B.2.a. Birgit og Hans Hedegaard 
Jensen

VI.B.2.b.1)-2) Bo og Susanne Hedegaard JensenVI.B.2.b. Karen Marie og Knud Ejnar 
Hedegaard Jensen
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I.
JENS ANDERSEN (LEEGAARD)

er født 24. april 1855 i Vodstrup i Tødsø sogn, og han døde 17. 
februar 1933 i Fragtrup i Farsø sogn. Han blev gift 13. februar 
1880 i Alsted med Maren Have Pedersen. Hun er født 10. september 
1858 i Alsted som datter af husmand Christen Pedersen og hustru 
Sidsel Marie Jensdatter i Alsted, og hun døde 1920 i Fragtrup. 
Jens Andersen (Leegaard) nævnes fra 1880 til 1895 som husmand i 
Alsted by og sogn, og fra 1895 til 1899 var han husmand i Fred
sø i Lødderup sogn, hvorefter han fra 1910 til 1924 nævnes som 
husmand i Fragtrup i Farsø sogn. I Thorvald Jensen Leegaards 
levnedsbeskrivelse fortælles det, at forældrene flyttede til 
Salling, da han var 2 år gammel. Her boede familien i 2 år og 
flyttede derpå til. den ejendom, som Thorvald Leegaard senere ov
ertog. Det oplyses endvidere, at Thorvald Leegaard ornkr. 1923 måt
te tage hjem for at hjælpe faderen, der ikke var rask, og Thv. 
Leegaard overtog så ejendommen i 1927
I familiens eje findes en vise, som i sin tid blev skrevet om 
ægteparret Maren og Jens Andersen (Leegaard):

Det var den brune hede, 
den brune hede, ja. 
Vi hørte hjejlen fløjte, 
og lærken sang så glad.
Der leved Jens og Maren, 
i enighed så fro, 
der på den brune hede, 
i fred de kunne bo.
Da Maren blind var bleven, 
det var for dem så trist; 
de vers jeg her har skrevet, 
de volder ingen trøst.
Da Maren bort må drage, 
en aftenstund så sen. 
Jens ene stod tilbage, 
det var for ham et savn.
En gang var Jens så munter, 
ja, næsten altid glad; 
han spillede for Maren på sin harmonika.
Da Jens var bleven gammel, 
han sad så stille hen, 
de vers jeg her har skrevet, 
er skrevet om en ven.

Børn: I.A.-I.G.
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I. A.
SIDSEL MARIE JENSDATTER LEGAARD

er født 21. oktober 1880 i Alsted sogn, og hun døde i Rørvig.Hun 
blev den 5. maj 1910 viet i Farsø kirke til Peter Christensen, 
der er født 8. marts 1881 i Højby sogn på Sjælland som søn af hus
mand Peter Christensen og hustru Karoline Mathilde Larsen.

Bosat: Rørvig.

Sidsel Marie Jensdatter Legaard gik i skole i Farsø og havde der
efter plads ved landhusholdningen på forskellige gårde, og en tid 
inden giftermålet tjente hun på Den kongelige skydebane. Ved gif
termålet oplyses det, at hun opholdt sig på Mejlbygård i Årby 
sogn på Sjælland.

Peter Christensen gik i skole i Højby og arbejdede derefter ved 
landbruget i forskellige pladser, indtil han blev indkaldt til 
militærtjeneste, som han aftjente som infanterist på Sølvgades 
kaserne i København. Efter hjemsendelsen var han en tid røgter 
og blev senere bestyrer på Højsandgården i Rørvig, der ejedes af 
en enke, af hvem han købte gården ved giftermålet. Han havde går
den til 1949, da den blev overtaget af datteren og svigersønnen.

Børn: I.A.1-I.A.2
I.A. 1.

LILLY MARGRETHE CHRISTENSEN

er født 6. maj 1913 i Rørvig, og hun døde 1976 i Nykøbing S. Hun 
blev gift 11. juni 1949 i Rørvig med Svend Erik Petersen, er er 
født 10. oktober I9IO på Orø som søn af tømrermester Hans Peter 
Petersen og hustru Anna Christine.

Bosat: Højsandgården, 4581 Rørvig.

Lilly Margrethe Christensen fik folkeskoleuddannelse i Rørvig og 
tjente derefter ved landhusholdning, hvor hun også hjalp til ved 
arbejdet ude. Efter giftermålet har hun hjulpet til i bedriften 
og har desuden haft arbejde på Tuborg-kolonien. Hendes hobby er 
ridning, og hun er samarit.

Svend Erik Petersen fik folkeskoleuddannelse på Orø og stod efter 
skolegangen i tømrerlære hos faderen. Han arbejdede derefter som 
karl på forskellige gårde og var derefter bestyrer indtil 1949, 
da ægteparret overtog hendes hjem, der har et tilliggende på 24 
tdr. land. Han har sideløbende haft arbejde ved skovarbejde m.m.

Datter : I.A.1.a.
I.A.l.a.

KIRSTEN MONA LEEGAARD PETERSEN
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er født 15- marts 1951 i Nykøbing S. Hun er lærer.

I.A.2.
ELSE MATHILDE CHRISTENSEN

er født 15« februar 1916 i Rørvig.

Bosat: Oldermandsvej 1, 4581 Rørvig.

Else Mathilde Christensen fik folkeskoleuddannelse i Rørvig og 
hjalp derefter til ved husgerning hjemme til sit 19. år. Hun ar
bejdede derefter på en konfektionsfabrik i København og blev se
nere rationaliseringsekspert.
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I.B.
ANE JENSEN LEGAARD

er født 8. januar 1883 i Alsted sogn, og hun døde i oktober 1964 
i Durup. Hun blev gift 3. maj 1907 i Durup med Svenning Svenning- 
sen. Han er født 6. januar 1880 i Torum sogn som søn af Andreas 
Svenningsen og hustru Ane Marie, og han døde 8. februar 1948 i 
Durup.

Bosat: Haugård, Toustrup, 7870 Roslev.

Svenning Svenningsen blev uddannet ved landbruget og overtog Hau
gård, som han havde til 1947, da den blev overtaget af svigersøn
nen .

Ægteparrets skudsmålsbøger, der er bevaret i familiens eje, for
tæller :

"Ane Jensen Leegaard er født i Alsted sogn, Morsø Nørre Herred, 
den 8de januar 1883 - ottitre - og døbt i Alsted kirke den 21. 
januar s. år. Hun blev efter at være udskreven af Tøving skole 
konfirmeret i Galtrup kirke den Ilte april 1897.
Galtrup præstegård, den 9« november 1900.

B. Tolstrup, sognepræst.

Meldt afgang fra Galtrup til Nykøbing.
Tøving 9/11 1900

Niels Hansen

Meldt tilgang Nykjøbing M byfogedkontor den 20. november 1900. 
(underskrift)

Ane Jensen Leegaar har tjent hos mig fra 1ste nov. til 1ste mai 
1901 og i tjenestetiden været til vores fulde tilfredshed.
Nykøbing M Iste nov. I9OI

Peter Christensen

Meldt afgang til Seide sogn.
Nykøbing by- og Morsø herredsfogedkontor 8de maj I9OI.

E. 0. Bang

Meldt tilgang til Durup 22. september I905.
J. Espersen

Ane Jensen Leegaard har tjent hos mig fra 1ste nov. til 1ste mai 
føste november I905.

Jens Peder Svensen

Ane Jensen Legaard har tjent mig fra første november 1905 til 
november 1906.

Villads Hansens enke
Afgang fra Durup til Tøndering 23-11-1906.

J. Espersen
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20-06 meldt til Tøndering sogn den 14-11-06. 
Jens Mortensen

Meldt fra Tøndering til Durup d. 28-4-07. 
Jens Mortensen

Svenning Svenningsen er født i Thorum by og sogn, Nørre herred, 
den 6te januar 1880 (otti), døbt i Thorum kirke den Ilte januar 
samme år og konfirmeret i Durup kirke, Durup sogn, Harre herred, 
den 1st. april 1894 (fireogniti).
Durup præstegård 30te October 1896.

S. M. Westergaard 
sognepræst

Meldt afgang fra Durup til Nautrup den 30-10-96.
J. Espersen

N52-96 tilgang til Nautrup.
Jens Chr. Andersen

Svenning Svenningsen har tjent mig fra 1ste. november 1896 til 
1ste. november 1897.
Glynge den 1-11-97

(underskrift ulæselig)

Afgang fra Nautrup til Durup sogn den 1-11-97. 
Jens Chr. Andersen

Svenning Svenningsen har tjen mig fra føste november 1897 til 
føste november 1905.

Jens Peder Svenningsen

Afgang fra Durup til Thorum 1-1-05.
J. Espersen

Tilført Thorum den 2. novbr. 1905. 
P. Hansen

Meldt afgang fra Thorum til Durup den 1/4 1907.
Herluf Sørensen

Tilgang til Durup 3-4-1907.
J. Espersen".

Børn: I.B.1-I.B.4.
I.B.l.

ANNA DORTHEA LEEGAARD SVENNINGSEN

er født 26. juni 1908. Hun er død, men var gift med Kristian 
Astrup, der var gårdejer i Tøndering ved Roslev.

Børn: I.B.1.a.-I.B.1.e.
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I.B.l.a.
SVEND LEEGAARD ASTRUP

er født 31. oktober 1926. Han er gartner og gift med Sonja Jensen.

I.B.l.b.
ELLY LEEGAARD ASTRUP

er født 2. maj 1928 i Roslev. Hun blev gift 28. december 1948 i 
Roslev med Johannes Christiansen. Han er født 21. juni 1923 i 
Skrøbelev på Langeland som søn af købmand Johan Martin Christian
sen og Anna Nielsen, og han døde den 5. juni 1976.

Bosat: Skeldgårdvej 4, Hjerk, 7870 Roslev.

Elly Leegaard Astrup fik folkeskoleuddannelse i Roslev og tjente 
derefter som husassistent forskellige steder, indtil hun 19 år 
gammel tog fabriksarbejde på Sjælland. Senere arbejdede hun bl.a. 
ved gartneri og var desuden en tid på et ægpakkeri. Efter en tid 
som hjemmegående husmor begyndte hun 1968 som hjemmehjælper.

Børn: I.B.1.b.1)-I.B.1.b.4)

I.B.l.b.l)
ANETTE ASTRUP CHRISTIANSEN

er født 29- november 1950 i Roslev. Hun blev gift 8. november 
1974 i Borup med fætteren Ena Leegaard Astrup, der er født 17. 
januar 1951 i Vedbæk som søn af Svend Leegaard Astrup (I.B.l.a.) 
og hustru Sonja Jensen.

Bosat: Vemmedrupvej 27, 4632 Bjæverskov.

Anette Astrup Christiansen tog realeksamen i Roslev 1968, og der
efter kom hun i lære på et revisionskontor, hvorpå hun bestod han
delsskoleeksamen fra Købmandsskolen i København. Hun var færdig- 
uddannet 1971 og blev derefter ansat ved Tryg-forsikring.

Ena Leegaard Astrup tog realeksamen 1968 og blev 1971 student fra 
statsskolen i Virum. Han begyndte E.D.B.-uddannelse i firmaet 
Siemens, hvor han blev uddannet som operatør, hvorefter han blev 
ansat i E.D.B.-afdelingen i forsikringsselskabet Kgl. brand. Hans 
hobby er idræt, ligesom han er travamatør på Bjæverskov travbane.

Datter: I.B.l.b.l)a)

I.B.l.b.lja)
JANNE ASTRUP

er født 3. april 1973 i Køge.
I.B.l.b.2)

JOHAN MARTIN CHRISTIANSEN
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er født 7. april 1954 i Roslev. Han arbejder som smed ved Gree
nex i Grønland.

I.B.l.b.3)
BIRGITTE ASTRUP CHRISTIANSEN

er født 7. november 1958 i Roslev.
Samlever: Per Majdécki, født 12. april 1958 i Estvad, søn af land
mand Henrik Majdécki og hustru Rigmor Nielsen.

Bosat: Skivevej 10, 7861 Balling.

Birgitte Astrup Christiansen fik 10-årig skoleuddannelse i Ro
slev og havde i sin fritid arbejde i en børnehave.
Per Mejdiki gik i skole i Rønbjerg og Resen, og efter skolegan
gen lærte han mekanikerfaget ved Volvo i Skive. Værnepligten af
tjente han i Skive 1978-1979«

Per Majdécki gik i skole i Rønbjerg og Resen, og efter skolegan-

Datter: I.B.l.b.3)a)

I.B.l.b.3)a)
TANIA

er født 5. august 1978 i Skive.

I.B.l.b.4)
ANNA-GRETE ASTRUP CHRISTIANSEN

er født 30. april I960 i Roslev:

Bosat: Vemmedrupvej 27, 4632 Bjæverskov.

Anna-Grete Astrup Christiansen fik 8-årig skoleuddannelse i Ro
slev, og fra 1975 til 1978 lærte hun bagerfaget hos Carl Nielsen 
i Roslev. Senere fik hun arbejde på Ringsted brødfabrik.

I.B.l.c.
' INGA LEEGAARD ASTRUP

er født 3. juni 1931 i Roslev.

Bosat: Hvalkærgård, Hegnetvej 9, Tøndering, 7870 Roslev.

I.B.l.d.
BENT ASTRUP

er født 23. februar 1941. Han er løjtnant og gift med Grethe.
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I.B.l.e.
JANNE LEEGAARD ASTRUP

er født 22. januar 1952 i Roslev. Hun blev gift 30. september 
1972 i Seide med Bent Kristensen, der er født 31. januar 1951 
i Seide som søn af gårdejer Svend Tage Kristensen og hustru Jen- 
signe Nielsen.

Bosat: Iver Krabbes vej 11, Breum, 7870 Roslev.

Janne Leegaard Astrup fik 10-årig skoleuddannelse, hvorefter hun 
tjente I år på et alderdomshjem. Derefter blev hun handelsuddan
net i Jebjerg brugs, og efter at have taget kursus fik hun ansæt
telse på B&O i Skive, hvor hun var til 1978.

Bent Kristensen fik folkeskoleuddannelse i Seide og arbejdede 
derefter et år ved landbruget, hvorefter han var elev på Jebjerg 
ungdomsskole. Han kom i tømrerlære i Breum og blev udlært 1970, 
hvorefter han aftjente sin værnepligt i Skive 1971-72. Efter hjem
sendelsen fortsatte han indenfor faget ved Roslev-huse.

Børn: I.B.l.e.l)-2)

I.B.l.e.l) 
CHRISTIAN ASTRUP KRISTENSEN

er født 15. februar 1973 i Skive.

I.B.l.e.2) 
KENNETH ASTRUP KRISTENSEN

er født 9« oktober 1978 i Viborg.

I.B.2.
ANDREA MARIE LEEGAARD SVENNINGSEN

er født 17. november 1910 i Havgård. Hun er gift med Knud Søren
sen, der er født 18. januar 1914 i Rybjerg sogn ved Roslev som 
søn af gårdejer Søren Sørensen og hustru Magdalene Nielsen.

Bosat: Havgård, 7870 Roslev.

Andrea Marie Leegaard Svenningsen fik folkeskoleuddannelse i Du
rup. Senere tjente hun som ung pige i huset, ligesom hun en tid 
virkede'som servitrice. Efter giftermålet har hun hjulpet til 
ved driften af ejendommen. Hun har i en periode været medlem af 
bestyrelsen for husholdningsforeningen.
Knud Sørensen fik folkeskoleuddannelse i Rybjerg. Han blev ud
dannet ved landbruget i forskellige pladser og overtog i 1947 
Havgård, som ægteparret siden har drevet. Gården drives som al
sidigt landbrug. Han har været medlem af bestyrelsen for brugs
forening og sygekasse m.m. Hans hobby er iøvrigt riffelskydning.

Søn: I.B.2.a.
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I.B.2.a.
SØREN SVENNING SØRENSEN

er født 30. maj 1949 i Toustrup i Durup sogn.

Bosat: Toustrup, 7870 Roslev.

Søren Svenning Sørensen fik folkeskoleuddannelse i Durup. Han ar
bejdede ved landbruget hjemme et års tid, hvorefter han var elev 
på Jebjerg ungdomsskole. Han har siden 1966 arbejdet på Tøndering 
maskinstation, bortset fra militærtjenesten, som han aftjente i 
Holstebro 1970.

I.B.3.
MAREN JENSIGNE LEEGAARD SVENNINGSEN

er født 16. august 1918. Hun er gift med fhv. gårdejer Oluf Knud
sen og har to børn.

I.B.3.a. 
ERLING KNUDSEN

er født 23. juni 1941 i Åsted. Han blev gift 1. august 1964 i 
Grinderslev med Johanne Margrethe Eriksen, der er født 22. febru
ar 1944 i Seide som datter af gårdejer Christian Eriksen og hu
stru Hedvig Johanne.

Bosat: Engvej 4, Durup, 7870 Roslev.

Erling Knudsen fik folkeskoleuddannelse og arbejdede derefter ved 
landbruget indtil 1959> da han kom i murerlære i Durup. Han ar
bejdede som svend hos læremesteren et par år og var derefter 
svend i Skive, hvorefter han 1968 begyndte selvstændig virksom
hed som murermester. Han er medlem af bestyrelsen for Borger- og 
håndværkerforeningen.
Johanne Margrethe Eriksen fik folkeskoleuddannelse i Grinderslev og 
tjente derefter år som husassistent, hvorefter hun besøgte Je
bjerg ungdomsskole. Derefter tjente hun et år som husassistent i 
Avlum, og derpå lærte hun damefrisørfaget i Breum. Hun har siden 
1975 drevet selvstændig virksomhed som damefrisør.

Børn: I.B.3.a.1)-2)

I.B.3.a.l) 
DORTHE LEEGAARD KNUDSEN

er født 16. december 1964 i Skive.

I.B.3.a.2)

MARTIN LEEGAARD KNUDSEN

er født 6. marts 1968 i Skive.
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I.B.4.
ELNA LEEGAARD SVENNINGSEN

er født 5. december 1924 i Hovgård i Durup, og hun døde 21. janu
ar 1970 i Skive. Hun blev gift 14. august 1947 i Durup med Mag
nus Knudsen, der er født 28. februar 1919 i Torup-Junget som søn 
af købmand Martin Kristian Knudsen og hustru Maren.

Bosat: Galgebakken 6, 7800 Skive.

Elna Leegaard Svenningsen fik folkeskoleuddannelse i Toustrup og 
tjente derefter som husassistent forskellige steder indtil gif
termålet. Hun har desuden haft arbejde på Glyngøre fiskeindustri. 
Hendes hobby var porcelænsmaling.
Magnus Knudsen gik i skole i Åsted og arbejdede derefter ved land
bruget en periode, hvorefter han begyndte som heste-vognmand, 
hvilken virksomhed han drev 1944-45. Derefter drev han forretning 
med lillebil og turistbus, hvorefter han 1954 kom til Skive, hvor 
han begyndte som taxavognmand. Han har været medlem af bestyrel
sen for foreningen indenfor taxa og har bl.a. været revisor.

Børn: I.B.4.a-I.B.4.c

I.B.4.a.
ANNI LEEGAARD KNUDSEN

er født 11. december 1948 i Åsted.

Bosat: Aage Nielsens vej 7, 7800 Skive

Anni Leegaard Knudsen bestod realeksamen, hvorefter hun gennem
gik assuranceuddannelse. Senere virkede hun 6 år som missionær 
og har derefter haft forskelligt arbejde, bl.a. chauffør, droge
ri medarbejder, biblioteksassistent, bogholderske og rengørings
assistent .

I.B.4.b.
RITA LEEGAARD KNUDSEN

er født 27. juli 1953 i Åsted. Hun er ekspeditrice.

I.B.4.C.
HANNE LEEGAARD KNUDSEN

'er født 1. juli 1963 i Skive.
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I.C.
ANDERS CHRISTIAN JENSEN LEGAARD

er født 19. august 1885 i Alsted sogn, og han døde 22. marts 
I960 i Østrup. Han blev gift 26. december 1910 i Strandby med 
Petrine Kirstine Pedersen. Hun er født 30. juni 1889 i Grønnerup 
som datter af lærer Niels Christian Pedersen og hustru Nielsine 
Nielsen, og hun døde 25« maj 1972 i Farsø og blev begravet i 
Hvam den 30. maj.

Bosat: Hvam.

Anders Christian Jensen Legaard fik folkeskoleuddannelse og ar
bejdede derefter ved landbruget i forskellige pladser, indtil 
han ved giftermålet købte en ejendom i Ertebølle.Ved siden af 
arbejdet på ejendommen drev han fiskeri. I 1922 købte han en an
den ejendom og havde denne til 1937 og havde ved siden af for
skelligt arbejde, bl.a. som fiskehandler. Hans store interesse 
var jagt og fiskeri.
Petrine Kirstine Pedersen fik folkeskoleuddannelse og havde der
efter forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet. Se
nere begyndte hun som kogekone og virkede til langt op i 70’erne.

Børn: I. C.1-1.C.11.

I.C.l.
SIGNE LEEGAARD

er født 27- februar I9II i Grønnerup i Strandby sogn. Hun blev 
gift 18. november 1934 i Strandby med Otto Marinus Nielsen. Han 
er født 22. februar I9OI i Gøttrup i Strandby sogn som søn af 
husmand Søren Nielsen og hustru Karen, og han døde 30. oktober 
1975 i Ikast.

Bosat: Sønderparken 1, 7430 Ikast.

Signe Leegaard gik i skole i Strandby, hvor hun de første I5 år 
blev undervist af morfaderen. Efter skolegangen tjente hun som 
husassistent forskellige steder og var bl.a. en tid i køkkenet 
på Lerkenfeld. Efter giftermålet hjalp hun til hjemme på ejen
dommen og tog desuden ud og hjalp til ved fester. Hendes hobby 
er håndarbejde.
Otto Marinus Nielsen gik i skole i Vanderup ved Farsø. Efter kon
firmationen kom han ud og tjene ved landbruget og havde forskel
lige pladser, afbrudt af militærtjeneste i Fredericia 1922. I 
1930 købte han et cementstøberi, som han havde til 1946. Fra 1941 
til 1963 havde han desuden landbrugsejendom i Svingelbjerg og 
senere i Østrup. Da han solgte ejendommen i Østrup, købte parret 
hus i Farsø, hvor han virkede som arbejdsmand til 1965, da par
ret bosatte sig i Løgstør hvor han var arbejdsmand til sin død. 
Han var ivrig jæger og interesserede sig meget for fodbold.

Børn: I.C.1.a-I.C.1.e.
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I.C.l.a.
KAJA MARGIT NIELSEN

er født 8. august 1936 i Farsø. Hun blev gift 19. marts I960 i 
Vognsild med Viggo Mortensen, der er født 30. april 1936 i Års 
som søn af arbejdsmand Casper J. Mortensen og hustru Karen Marie 
Jensen.

Bosat: Remmevej 28, 7430 Ikast.

Kaja Margit Nielsen fik folkeskoleuddannelse og hjalp derefter 
til hjemme, hvorefter hun tog plads i huset. I november 1954 fik 
hun plads på De gamles hjem i Østrup. Fra november 1957 til maj 
1959 var hun på sygehjemmet Solvang i Vordingborg. Sommeren 1959 
havde hun et ophold på Hammerum husholdningsskole, og derefter 
var hun kokkepige på hvilehjemmet Birken i Viby J. Den 1. april 
I960 kom hun på De gamles hjem i Randers, hvor hun var i to år, 
og derefter et år i Hellerup og kom derefter den 1. februar 1963 
til plejehjemmet Højris i Ikast, hvor de senere blev forstander
par.
Viggo Mortensen fik folkeskoleuddannelse og havde derefter for
skellige pladser ved landbruget. Fra november 1956 til marts 
I960 gennemgik han diakonuddannelse på Århus diakonhøjskole. Den 
1. april I960 blev han assistent på De gamles hjem i Randers og 
var her i to år, var et år i Hellerup og blev derefter den 1. 
februar 1963 ansat som assistent på plejehjemmet Højris, hvor 
han i oktober 1969 blev forstander.

Børn: I.C.l.a.l)-I.C.l.a.3)

I.C.l.a.l)
STIG MORTENSEN

er født 1. april 1961 i Randers.

I.C.l.a.2)
KAARE MORTENSEN

født 25. juni 1963 i Ikast.

I.C.l.a.3) 
KAREN-MARIE MORTENSEN

.er født 30. oktober 1968 i Ikast.

I.C.l.b.
DORA LISSY NIELSEN

er født 28. september 1939 i Farsø. Hun er gift med salgschef 
Jørgen Christensen og bor i Ry. Ægteparret har to børn.
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I.C.l.c.
INGE LILLIAN NIELSEN

er født 31. januar 1944 i Svingelbjerg. Hun blev gift 3. novem
ber 1962 i Vognsild med Carsten Hedehus, der er født 16. oktober 
1936 i Overlade som søn af gårdejer Laurits Jensen og hustru Ma
rie Christensen.

Bosat: Birkemosevej 6, Overlade, 9640 Farsø.

Inge Lillian Nielsen gik i skole i Østrup og havde derefter bl.a. 
plads hos en bager.
Carsten Hedehus gik i skole i Overlade. I 1951 kom han i snedker
lære i Overlade, og efter at være blevet udlært arbejdede han som 
svend forskellige steder indtil 1961, hvorpå han drev selvstæn
dig virksomhed til 1966, da han måtte holde op på grund af syg
dom. Han har været medlem af bestyrelsen for K.F.U.M. m.m. Han 
har tidligere været meget idrætsinteresseret og aktiv håndbold
spiller .

Børn: I.C.1.c.1)-I.C.l.c.3)

I.C.l.c.l) 
TOMMY HEDEHUS

er født 19. april 1964 i Farsø.

I.C.l.c.2) 
TORBEN HEDEHUS

er født 22. juli 1966 i Ravnstrup.

I.C.l.c.3) 
THORKILD HEDEHUS

er født 4. oktober 1969 i Vegger.

I. C. 1. d. 
RUTH ELISABETH NIELSEN

er født 14. december 1947 i Testrup. Hun har været gift med Ove 
Nielsen. Ægteskabet blev opløst 1974, og i april 1979 giftede 
hun sig igen.

Bosat: Bredager 9, 2650 Hvidovre.

Ruth Elisabeth Nielsen fik folkeskoleuddannelse og arbejdede 
derefter tre år på et hvilehjem, hvorefter hun var på hushold
ningsskole. Hun påbegyndte uddannelse til sygehjælper men for
lod faget og har i nogle år været ansat i kantinen på FDB’s ar
kitektkontor .

Børn: I.C.l.d.l)-I.C.l.d.3)



120

I. C. 1. d. 1)
EDDIE LEEGAARD NIELSEN

er født 19. november 1967 i Glostrup.

I.C.l.d.2)
ANJA LEEGAARD NIELSEN

er født 16. oktober 1970 i Glostrup.

I.C.l.d.3) 
MAJ-BRITT LEEGAARD NIELSEN

er født 26. juni 1972 i Glostrup.

I.C.l.e.
LINDA KATHRINE NIELSEN

er født 23. maj 1947 i Østrup. Hun blev gift 28. august 1971 i Løg
stør med Erling Hartvig Larsen, der er født 1. oktober 1949 i 
Engelstrup som søn af landmand Kristian Peter Larsen og hustru 
Signe Andrea Poulsen.

Bosat: Forssavej 21, 7600 Struer.

Linda Katrine Nielsen bestod realeksamen og senere handelseksf- 
men. Hun var en tid i lære på kontor men forlod faget for at bli
ve sygehjælper. Hun var først på kolonien Filadelfias børnehos- 
pital og senere på det psykiatriske hjem Sahl hvilehjem. Hun har 
ind i mellem haft børn i dagpleje. I 1977 bestod hun 1-årig syge
hjælperuddannelse på centralsygehuset i Holstebro og fik deref
ter deltidsbeskæftigelse på Vinderup plejehjem. Siden julen 1978 
har hun været ansat på Røde kors hjemmet i Struer.
Erling Hartvig Larsen gik i skole i Vindblæs og senere på Bakke
skolen i Salling. Han var derefter elev på Borremose ungdomsskole, 
og derefter kom han i tømrerlære i Tolstrup. Han arbejdede et år 
som svend og aftjente 1970-71 sin værnepligt i Thisted. Derefter 
var han på diakonskolen på kolonien Filadelfia, hvor han blev 
færdiguddannet som diakon 1974. Han var derefter på Vinderup ple
jehjem og kom 1978 til Struer, hvor han har ansættelse på Røde 
kors hjemmet. Han er medlem af bestyrelsen for K.F.U.M. & K. Hans 
hobby er fiskeri.

Børn: I.C.1.e.1)-I.C.1.e.3)
I.C.l.e.l) 

HEIDI LEEGAARD LARSEN

er født 20. september 1972 i Sæby.

I.C.l.e.2)
ALLAN LEEGAARD LARSEN

er født 21. december 1974 i Holstebro.
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I.C.l.e.3) BRIAN LEEGAARD LARSEN

født 25. januar 1979 i Holstebro

I.C.2
MARY JENSINE LEEGAARD

er født 17. oktober 1912 i Ertebølle i Strandby sogn. Hun blev 
gift 13. november 1932 i Simested med Robert Peder Niklas Jensen, 
der er født 16. maj I9O6 i Tolstrup i Års sogn som søn af murer 
Niels Peder Jensen og hustru.

Bosat: Svinget 8, GI. Hvam, 9620 Ålestrup.

Mary Jensine Leegaard gik i skole i Strandby og Tandrup. Hun kom 
ud og tjene som 8 årig og fortsatte efter konfirmationen i for
skellige pladser som husassistent indtil giftermålet. Hun har væ
ret medlem af bestyrelsen for husmoderforeningen.
Robert Peder Niklas Jensen fik folkeskoleuddannelse. Han kom ud 
og tjene som 12 årig og fortsatte efter konfirmationen ved" land
bruget indtil 1923, da han kom i murerlære hos faderen. Han ar
bejdede som svend forskellige steder til 1932, da han erhvervede 
25 td. land jord i Eveldrup, hvor han opførte en statsejendom, 
som han drev til 1949. Han købte derpå en gård på 60 td. land og 
havde denne til 1953, da han købte en ejendom på 10 td. land i 
Hvam. Han begyndte da igen ved murerfaget og arbejdede ved dette 
til I97I. Forretningen blev derefter overtaget af sønnen. Han 
har været medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen i nogle
ar.

Børn: I.C.2.a.-I.C.2.1.

I.C.2.a.
BETTY JENSEN

er født 4. april 1933 i Eveldrup i Simested sogn. Hun blev gift 
3. august 1952 i Klejtrup med Carl Christian Jensen, der er født 
22. oktober 1923 i Guldager i Simested sogn som søn af gårdejer 
Marius Jensen og hustru Ane Marie Th. Pedersen.

Bosat: Kirkebyvej 39, Hvam, 9620 Ålestrup.

Betty Jensen gik i skole i Simested og tjente derefter som hus
'assistent i forskellige pladser indtil giftermålet. Efter en tid 
som hjemmegående husmor begyndte hun som hjemmehjælper og har 
desuden arbejdet på fabrik. Hobby: folkedans, svømning og gymna
stik .
Carl Christian Jensen gik i skole i Guldager. Han arbejdede ved 
landbruget til 1952 og startede derefter maskinstation, som han 
drev et par år. Derefter arbejdede han en tid i tørvemosen, var 
beskæftiget på et savværk og fik derefter arbejde på fabrikken 
Derby i Ålestrup. Hobby: jagt og fiskeri.
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Børn: I.C.2.a.1)-I.C.2.a.4)

I.C.2.a.l)
ELSEBETH JENSEN

er født 30. april 1953 i Hvam. Hun blev gift 10. juli 1976 i Thi- 
se med Villy Pedersen, der er født 5. juni 1952 i Thise som søn 
af Holger Pedersen og hustru Bolette Børsting.

Bosat: Hedeskrænten 25, 8800 Viborg.

Elsebeth Jensen tog realeksamen og kom derefter på Viborg kate
dralskole, hvor hun tog studentereksamen 1973. Hun læste ved Ski
ve seminarium, hvorfra hun dimitteredes i januar 1977. Hun havde 
forskellige vikariater, hvorefter hun blev fast vikar ved Østre 
skole i Viborg. Senere blev hun timelærer samme sted. I studie
tiden havde hun job som servitrice på forskellige kroer. Hendes 
hobby er gymnastik.
Villy Pedersen gik i skole i Thise og Breum til 8. klasse. Der
efter tjente han et år hos Bent Christensen i Thise og havde der
efter forskellige jobs, bl.a. ved gartnerfaget og senere som tøm
rerlærling . Han var også en tid fabriksarbejder, og 18 år gammel 
begyndte han som chauffør.

Børn: I.C.2.a.1)a)-I.C.2.a.1)b)

I.C.2.a.l)a) 
HENRIETTE PEDERSEN

er født 5-december 1974 i Skive.

I.C.2.a.l)b) 
NIKLAS PEDERSEN

er født 18. juni 1978 i Viborg.

I.C.2.a.2) 
BIRTHE JENSEN

er født 25. april 1956 i Østerbølle.

I.C.2.a.3)
MARGIT JENSEN

er født 25. september 1959 i Hvam.

Bosat: Ringkøbingvej 7, 7400 Herning.

Margit Jensen har bestået HF eksamen. Hun er køkkenmedhjælper 
med henblik på økonomauddannelse.
I.C.2.a.4) 

OLE JENSEN

er født 26. september 1964 i Hvam.
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I.C.2.b.
NIELS JENSEN

er født 17. august 1934 i Eveldrup, og han døde i november samme 
år.

I. C. 2. c. 
GEORG JENSEN

er født 6. september 1935 i Eveldrup i Simested sogn. Han blev 
gift 31. august 1963 i Østerbølle med Edith Lund, der er født 
28. juli 1943 i Bygum som datter af husmand Harald Lund og hu
stru Signe Hansen.

Bosat: Mariendalsvej 5, Hvolris, 9632 Møldrup.

Georg Jensen gik i skole i Simested. Han tjente forskellige ste
der ved landbruget og har virket som kontrolassistent og desuden 
som fodermester. Værnepligten aftjente han i København 1955-56, 
og 1957-58 havde han et ophold på en landbrugsskole. Han er selv
stændig landmand (søer og fedesvin). Han har været medlem af be
styrelsen for husmandsforeningen samt kasserer i borgerforenin
gen, ligesom han har været medlem af bestyrelsen for Lokalfor
eningen (foderstof). Hans hobby er jagt.
Edith Lund gik i skole i Østerbølle og kom derefter på Ålestrup 
realskole, hvor hun tog eksamen I960. Hun blev derefter handels
uddannet i Ålestrup brugs og var en kort tid i Arnborg brugs. 
Hun er medlem af husholdningsudvalget samt medlem af menigheds
rådet m.m.

Børn: I.C.2.c.1)-I.C.2.c.3)

I.C.2.C.1) 
DORTHE LUND JENSEN

er født 3. februar 1964 i Lem.

I.C.2.c.2) 
KIRSTEN LUND JENSEN

er født 7- oktober 1965 i Hvolris.

I.C.2.c.3) 
LONE LUND JENSEN

er født 12. november 1969 i Hvolris.

I.C.2.d. 
RICHARD JENSEN

er født 14. september 1936 i Eveldrup i Simested sogn. Han blev 
gift 15. januar 1966 i Hvam med Birgit Høgh Jensen, der er født 
7. juli 1944 i Hvam som datter af chauffør Kristen Høgh Jensen 
og hustru Marie Magdalene.
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Bosat: Skovtoften 10, Hvam, 9620 Alestrup.

Richard Jensen fik folkeskoleuddannelse og havde derefter forskel
lige pladser ved landbruget indtil 1964, afbrudt af militærtje
neste i Varde 1956-57- I 1964 kom han i lære ved faderen, og ef
ter at være blevet udlært arbejdede han som murersvend til 1972, 
da han begyndte selvstændig virksomhed som murermester. Han har 
været medlem af bestyrelsen for borger- og håndværkerforeningen 
i Hvam. Hans hobby er jagt.
Birgit Høgh Jensen gik i skole i Hvam og tjente derefter som hus
assistent forskellige steder, ligesom hun en tid havde arbejde 
på et plejehjem. Senere var hun på en fabrik i Møldrup.

Børn: I.C.2.d.l)-I.C.2.d.4)

I.C.2.d.l)
LARS HØGH JENSEN

er født 26. november 1963 i Viborg.

I.C.2.d.2)
JAN PEDER HØGH JENSEN

er født 11. juni 1966 i Hvam.

I.C.2.d.3)
LENE HØGH JENSEN

er født 31. maj 1969 i Hvam.

I.C.2.e.
RITA NIELSINE JENSEN

er født 3. december 1937 i Eveldrup i Simested sogn. Hun blev 
gift 15- juli 1961 i Hvam med Ole Bording, navneændring fra Pe
dersen, der er født 17- august 1938 i Århus som søn af murer
mester Jens Bording og hustru Gerda Damgaard Jensen.

Bosat: Kongevej 4, Vestbirk, 8752 Østbirk.

Rita Nielsine Jensen gik i skole i Simested og Klejtrup og tjen
te derefter en tid som husassistent, hvorefter hun i 1956 kom i 
lære hos faderen, hvor hun var til 1961. Hun var på håndværker
skole 1959-60. Hun arbejdede en tid hos svigerfaderen, og fra 
1962 til 68 arbejdede hun som svend på Fyn og arbejdede siden 
igen hos svigerfaderen en tid. Hun har været medlem af bestyrel
sen for idrætsforeningen og forsamlingshuset m.m. Hun har været 
aktiv håndboldspiller i en årrække.
Ole Bording gik i skole i Vestbirk og arbejdede efter skolegan
gen ved landbruget, indtil han 1956 kom i murerlære hos faderen. 
Han blev udlært I960 efter at have været på håndværkerskole 1959- 
60. Derefter aftjente han sin værnepligt i Varde 1960-62 og hav
de derpå arbejde ved D.S.B. i Nyborg et par år, og 1964-68 ar
bejdede han som murersvend på Fyn, hvorefter han fik arbejde i
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faderens virksomhed. Han har i en årrække været medlem af be
styrelsen for idrætsforeningen og virker som opråber ved banko
spil .

Børn: I.C.2.e.1)-I.C.2.e.3)

I.C.2.e.l)
HANNE BORDING

er født 9- maj 1963 i Avnslev.

I.C.2.e.2)

JESPER BORDING

er født 7. januar 1967 i Nyborg.

I.C.2.e.3)
GITTE BORDING

er født 7. april 1968 i Brædstrup.

I.C.2.f.
RUTH JENSEN

er født i februar 1939, og hun døde samme år.

I.C.2.g. 
ULLA PETRINE JENSEN

er født 8. marts 1940 i Farsø. Hun blev gift 27- februar 1965 i 
Hvam med Niels Ove Maabjerg, der er født 3. marts 1942 i Idom 
som søn af landmand Ejnar Augustinus Maabjerg og hustru Mariane 
Pedersen.

Bosat: Herningvej 107, 6950 Ringkøbing.

Ulla Petrine Jensen gik i skole i Simested, Klejtrup og Hvam.
Hun havde plads som husassistent forskellige steder indtil gif
termålet. Hun har desuden arbejdet som servitrice på Bornholm, 
og efter en periode som hjemmegående husmor blev hun servitrice 
på højskolehjemmet i Ringkøbing.
Niels Ove Maabjerg gik i skole i Idom, Møborg og Ringkøbing. Han 
tjente en kort tid ved landbruget, hvorefter han lærte snedker
faget. Siden 1975 har han arbejdet på en vinduesfabrik. Hans hob
by er fodbold.

Børn: I.C.2.g.1)-I.C.2.g.5)

I.C.2.g.l)
MAJBRITT MAABJERG

er født 24. april 1965 i Ringkøbing.
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I.C.2.g.2) 
LAILA MAABJERG

er født 30. juni 1966 i Ringkøbing.

I.C.2.g.3)
BENNY MAABJERG

er født 25. september 1973 i Ringkøbing.

I.C.2.g.4)
ALLAN MAABJERG

er født 14. oktober 1974 i Ringkøbing.

I.C.2.g.5)
BRIAN MAABJERG

er født 14. oktober 1974 i Ringkøbing.

I.C.2.h.
BARN DØD SOM LILLE

I.C.2. j.
SVEND EJGIL JENSEN

er født 15- juni 1942 i Eveldrup i Simested sogn. Han blev gift 
7. marts 1970 i Rørbæk med Anne Lise Bjørn Nielsen, der er født 
22. oktober 1946 i Kjemtrup i Grynderup sogn som datter af hus
mand Justinus Henry Nielsen og hustru Erna Rigmor Bjørn.

Bosat: Dalsgårdsvej 4, 9620 Ålestrup.

Svend Ejgil Jensen gik i skole i Simested, Klejtrup og Hvam. Han 
arbejdede ved landbruget til 1961 og arbejdede derefter for et 
typehusfirma. I 1970 bestod han svendeprøve som murer og etable
rede 1. april 1971 selvstændig virksomhed som murermester.
Anne Lise Bjørn Nielsen gik i skole i Kjemtrup og var 1965 elev 
på Havbro ungdomsskole. Hun tjente som husassistent forskellige 
steder og arbejdede også en tid i en købmandsforretning i Sime
sted indtil giftermålet. Hun passer kontorarbejdet i murermester
virksomheden.

Børn: I.C.2.j.l)-I.C.2.j.3)

I.C.2.j.l)
ANETTE BJØRN JENSEN

er født 26. november 1971 i Viborg.
I.C.2.j.2)

SØREN BJØRN JENSEN

er født 19. april 1976 i Farsø.
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I.C.2.j.3) 
BETTINA BJØRN JENSEN

er født 18. november 1978 i Viborg.

I.C.2.k.
ERLING JENSEN

er født 23. juni 1944 i Eveldrup i Simested sogn. Han er murer
mester og gift med Kirsten.

Bosat: Skovhøjevej 24, 3230 Græsted.

I.C.2.1.
HENNY KRISTA JENSEN

er født 4. oktober 1945 i Farsø. Hun blev gift 29. januar 1966 
i Hvam med Leif Søndergård Pedersen. Han er født 2. juni 1941 i 
Kirkebæk i Romlund sogn som søn af inseminør Alfred Peder Laust- 
sen og hustru Klara Kirstine Søndergård, og han døde 9- novem
ber 1977 i Mammen.

Bosat: Østergade 47, 8831 Løgstrup.

Henny Krista Jensen gik i skole i Hvam og havde derefter plads 
som husassistent forskellige steder, ligesom hun arbejdede | år 
på fabrik. Hun påbegyndte uddannelse ved Viborg smørrebrød og 
fortsatte som videregående elev på Palæ i Viborg, og derefter 
blev hun smørrebrødsassistent på Viborg smørrebrød, hvor hun se
nere fik deltidsbeskæftigelse. Hun har desuden arbejdet to år 
på Hjarbæk kro og har i fire år været på Salonen i Viborg. Hun 
har desuden arbejdet på Viborg sygehus.
Leif Søndergård Pedersen gik i skole i Rogenstrup. Han lærte me
kanikerfaget i Løgstrup og blev udlært I960, hvorefter han ind
kaldtes til militærtjeneste ved ingeniørtropperne i Ålborg. Han 
hjemsendtes som korporal 1962. Derefter fortsatte han som svend 
og var ved sin død traktormekaniker på Ford i Viborg. Han var i 
nogle år tillidsmand på sin arbejdsplads. Hans hobby var bordten
nis og badminton.

Børn: I.C.2.1.1)-I.C.2.1.2 )

I.C.2.1.1) 
JANNE SØNDERGAARD PEDERSEN

er født 18. februar 1967 i Løgstrup.

I.C.2.1.2)
PETER SØNDERGAARD PEDERSEN

er født 8. maj 1968 i Løgstrup.
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I.C.3.
NIELS KRISTIAN LEEGAARD

er født 6. januar 1914 i Ertebølle i Strandby sogn. Han er gift 
med Alma Jensen, der er født 19. juni 1918 på Byrsted hede i 
Veggerby sogn som datter af husmand Poul Jensen og hustru Else 
Marie Andersen.

Bosat: Trekronervej 128, Støttrup, 9620 Alestrup

Niels Kristian Leegaard gik i skole i V. Hornum, Tandrup, Strand
by og Grønderup. Han kom ud og tjene som 8 årig og fortsatte ef
ter konfirmationen ved landbruget i forskellige pladser. Ved gif
termålet købte han en landejendom, som han drev til 1977. Han 
har samtidig i en årrække kørt mælk til mejeriet, ligesom han 
har drevet maskinstation i mindre format. Han har været medlem 
af bestyrelsen for husmandsforeningen.
Alma Jensen gik i skole i Byrsted. Hun var hos sine bedstefor
ældre til sit 17. år og havde derefter plads som husassistent 
indtil giftermålet. Hun har været medlem af bestyrelsen for hus
moderforeningen .

Børn: I.C.3.a.-I.C.3.1.
I.C.3.a. 

JØRGEN OLE LEEGAARD

er født 13. november 1941 i Støttrup. Han blev gift 2. januar 
1971 i Simested med Birthe Lilly Nielsen, der er født 21. febru
ar 1946 i Skedshale i Simested sogn som datter af Martin Kristi
an Nielsen og hustru Olga Magnhilda Christensen.

Bosat: Hovedvejen 24, Støttrup, 9620 Ålestrup.

Jørgen Ole Leegaard gik i skole i Støttrup og arbejdede derefter 
ved landbruget indtil militærtjenesten, som han aftjente I960. 
Han fortsatte ved hæren til 1964 og var tjenestegørende ved FN- 
styhkerne i Gaza. Den 1. februar 1965 købte han lastbil og har 
siden drevet vognmandsforretning. Hans hobby er jagt, og han har 
været medlem af bestyrelsen for jagtforeningen.
Birthe Lilly Nielsen gik i skole i Korsø. Hun hjalp til hjemme 
i tre år og havde derefter forskellige pladser som husassistent 
indtil giftermålet. Siden 1970 har hun arbejdet på lædervarerfa- 
brikken Boxca i Viborg. Hun har siden 1973 været medlem af be
styrelsen for Boxca, og siden januar 1978 har hun været tillids
repræsentant .

I.C.3.b. 
BENDT OLE LEEGAARD

er født 1. januar 1946 i Støttrup i Hvilsom sogn. Han blev gift 
4. marts 1967 i Snæbum med Ruth Østergaard, der er født 1. juli 
1946 i Askildrup i Blenstrup sogn som datter af murerarbejdsmand 
Chr. Østergaard og hustru Maren Kristine Heldrup.
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Bosat: Bissensvej 79, 7000 Fredericia.

Bendt Ole Leegaard fik folkeskoleuddannelse. Værnepligten aftjen
te han i 1961. Han er chauffør. Ruth Østergaard fik folkeskole
uddannelse og var derefter på efterskole og senere på højskole. 
Hun er smørrebrødsjomfru.

Børn: I.C.3.b.l)-I.C.3.b.2)

I.C.3.b.l) 
FINN LEEGAARD

er født 8. august 1967 i Støttrup.

I.C.3.b.2)
JETTE LEEGAARD

er født 23. oktober 1969 i Fredericia.

I.C.3.c.
POUL ERIK LEEGAARD

er født 6. februar 1944 i Støttrup i Hvilsom sogn. Han blev gift 
6. marts 1976 i Spjellerup med Kirsten Anne Hansen, der er født 
12. marts 1949 i Lille Torøje som datter af chauffør Frode Han
sen og hustru Gerda Else Marie.

Bosat: Teglgårdsvej 645,3050 Humlebæk.

Poul Erik Leegaard er anlægsgartner og Kirsten Anne Hansen er 
medhjælper.

I.C.3.d. 
ANDERS LEEGAARD

er født 5. oktober 1945 i Støttrup. Han er vognmand og gift med 
Hanne Jensen. Ægteparret har to børn.

Bosat: Hvam, 9620 Ålestrup.

I.C.3.e.
ERNST LEEGAARD

er født 12. april 1948 i Støttrup. Han er chauffør.

I.C.3.f.
MARIE AGNETHE LEEGAARD

er født 19. august 1950 i Støttrup. Hun er lærer og gift med mu
rer Poul Andersen Worm.

Bosat: Skovtoften 9, Hvam, 9620 Ålestrup.
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I.C.3.g.
PETER BJØRN LEEGAARD

er født 4. juli 1952 i Støttrup. Han er chauffør ved D.S.B. Han 
har været gift med Britta Christoffersen.

Bosat: Trekronervej 128, Støttrup, 9620 Alestrup.

I.C.3.h.
ELLEN LISBETH LEEGAARD

er født 4. juli 1952 i Støttrup i Hvilsom sogn. Hun blev gift 
31. marts 1973 i Hvam med Erik Marius Hansen, der er født 10. maj 
1952 i Ørbæk som søn af murer Magnus Hansen og hustru Inga Niel
sen .

Bosat: Kornmarken 103, 8800 Viborg.

Ellen Lisbeth Leegaard gik i skole i Hvam og tjente derefter som 
husassistent forskellige steder, bl.a. på et plejehjem. Hun blev 
uddannet som kolonial-ekspeditrice og var senere bl.a. et 'år i 
Bjerringbro. Senere fik hun ansættelse i Kvickly i Viborg. Hun er 
næstformand i ejerforeningen.
Erik Marius Hansen fik 8-årig skoleuddannelse, hvorefter han lær
te malerfaget i Brenderup på Fyn. Han blev udlært 1971, og 1971-72 
aftjente han sin værnepligt ved livgarden. Han arbejdede g år i 
Møldrup og har siden arbejdet som malersvend i Viborg. Han er 
medlem af bestyrelsen for ejerforeningen Viborgparken.

Børn: I.C.3.h.l)-I.C.3.h.3)

I.C.3.h.l) 
ANNETTE LEEGAARD HANSEN

er født 24. september 1973 i Viborg.

I.C.3.h.2) 
MARIANNE LEEGAARD HANSEN

er født 29- maj 1976 i Viborg.

I.C.3.h.3) 
CHRISTINA LEEGAARD HANSEN

er født 1. november 1977 i Viborg.

I.C.3.j. 
JOHN AAGE LEEGAARD

er født 21. maj 1955 i Støttrup. Han er traktorfører.
I.C.3.k.

ARNE TINDAHL LEEGAARD

er født 13. februar I960 i Støttrup. Han er specialarbejder.
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I.C.3.1.
KJELD STEEN LEEGAARD

er født 6. februar 1962 i Støttrup.
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I.C.4.
ALMA LEEGAARD

er født 29. marts 1915 i Ertebølle i Strandby sogn. Hun blev gift 
16. april 1939 i Strandby med Kronborg Christensen. Han er født 
8. oktober 1907 i Gøttrup og døde 30. december 1958 i Øsløs. 
(se supplement)

Bosat: Grønnegade 2, 9690 Fjerritslev.

Alma Leegaard gik i skole i Strandby og tjente derefter som hus
assistent til giftermålet, bl.a. en tid hos morbroderen i Øsløs.
I 1940 startede ægteparret blandet landhandel, hvor der også var 
brødudsalg, og denne forretning havde de til 1959»Hun var deref
ter husrroderafløser indtil 1970.
Kronborg Christensen gik i skole i Øsløs. Han hjalp til hjemme 
indtil giftermålet, og senere blev han uddannet som kørelærer. 
Parret havde købmandsforretning, og han drev desuden gasdepot og 
frugthandel. Han virkede som husflidslærer i Øsløs og var des
uden taksator for Thisted amts brandforsikring. Hans hobby var 
biavl.

Børn: I.C.4.a.-I.C.4.b.

I.C.4.a. 
MARTHA MARIE CHRISTENSEN

er født 6. juli 1940 i Øsløs. Hun blev gift 15. december 1962 i 
Øsløs med Ove Flak, der er født 1. november 1939 i Løgstør som 
søn af Erik Gustav Flak og hustru Anna Kirstine Nielsen Stor- 
gaard.

Bosat: Borgergade 50, Fandrup, 9640 Farsø.

Martha Marie Christensen gik i skole i Øsløs. Hun lærte husger
ning og var derefter beskæftiget som ekspeditrice og senere på 
hotel, hvorefter hun begyndte som hjemmehjælper.
Ove Flak gik i skole i Fandrup. Han er møbelsnedker på en fabrik 
i Fandrup.

Børn: I.C.4.a.l)-I.C.4.a.2)

I.C.4.a.l) 
BENNY KRONBORG CHRISTENSEN

er født 19. oktober 1958 i Øsløs.

I.C.4.a.2)
INGA KRONBORG FLAK

er født 22. september 1963 i Fandrup.
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I.C.4.b.
LEO CHRISTENSEN

er født 30. juni 1943 i Thisted. Han er mekaniker og gift med 
Annagrethe Pedersen.

Bosat: Viborgvej 117, Ravnstrup, 9670 Løgstør.

I.C.5. 
ELLY LEEGAARD

er født 25. marts 1917 i Ertebølle.

I.C.6.
JENS LEEGAARD

er født 30. marts 1918 i Ertebølle i Strandby sogn. Han blev 
gift 18. maj 1950 i Ålestrup med Ingrid Johanne Andreasen, der 
er født 8. september 1918 i Ålestrup som datter af skomagermes
ter Hans Martin Andreasen og hustru Elmine Kristine Johansen.

Bosat: Egevej 3, 9620 Alestrup.

Jens Leegaard fik folkeskoleuddannelse. Han kom ud og tjene som 
11-årig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget i for
skellige pladser indtil 1945, da han tog arbejde i tørvemosen. 
Senere arbejdede han en tid i Sverige. Han købte en landejendom 
1945 og havde den til 1946, og derefter virkede han som murer
arbejdsmand og senere ved banen til 1958, da han måtte holde op 
på grund af sygdom.
Ingrid Johanne Andreasen tog realeksamen i Alestrup 1934 og kom 
derefter i lære som modist og blev udlært 1938. Hun arbejdede en 
tid i Hornslet og arbejdede derpå ved faget i Alestrup til 1952.

Børn: I.C.6.a.-I.C.6.f.

I.C.6.a.
GRETHE ANDREASEN LEEGAARD

er født 15. april 1946 i Alestrup. Hun blev gift 29. marts 1964 
i Alestrup med Erik Møller, der er født 14. juli 1943 i Sønder- 
bæk som søn af Gunnar Harald Møller og hustru Bodil Christensen 
Nørremark.

Bosat: Vesterbrogade 34, 8800 Viborg.

Grethe Andreasen Leegaard fik folkeskoleuddannelse i Alestrup 
og tjente derefter som husassistent forskellige steder til 1963, 
da hun fik arbejde på Fysiurgisk hospital i Hald Ege. Efter en 
tid som hjemmegående husmor begyndte hun 1976 som sygemedhjælper 
i Hald Ege.
Erik Møller gik i skole i Ravnstrup og kom derefter på katedral
skolen i Viborg, hvor han tog realeksamen. Han blev ansat ved 
flyvevåbnet, var på konstabelskole og blev uddannet som telegra-



134

fist. Han er tjenestegørende som overkonstabel på flyvestation 
Karup.

Børn: I.C.6.a.1)-I.C.6.a.3)

I.C.6.a.l)
MICHAEL MØLLER

er født 11. maj 1964 i Viborg.

I.C.6.a.2)
TINA MØLLER

er født 12. april 1967 i Viborg.

I.C.6.a.3)
GITTE MØLLER

er født 20. oktober 1971 i Viborg.

I.C.6.b.
JANE ANDREASEN LEEGAARD

er født 14. juli 1951. Hun er gift, har 2 børn og bor i Vester
marie på Bornholm.

I.C.6.c.
HANS ANDREASEN LEEGAARD

er født 9» november 1952 i Østerbølle sogn.

Bosat: Engvej 19, 9620 Alestrup.

Hans Andreasen Leegaard er blikkenslager.

I.C.6.d.
ELLA ANDREASEN LEEGAARD

er født 23. februar 1954 i Alestrup. Hun blev gift 3. juni 1978 
i Hvilsom med Anker Dahl Christensen, der er født 16. november 
1948 i Hvilsom som søn af landmand Karl Aage (Dahl) Christensen 
og hustru Dagny Pedersen.

Bosat: Egebo, Egevej 7, 9620 Alestrup.

Ella Andreasen Leegaard fik 10-årig skoleuddannelse i Alestrup 
og tog teknisk forberedelses eksamen i Viborg. Hun havde et 5- 
måneders ophold på Hadsten husholdningsskole og tjente derefter 
5 år som husassistent, hvorefter hun var køkkenassistent på ple
jehjemmet Solgaden i Hobro. Hun var derefter økonomaelev i Brovst 
og Hjørring 3| år.
Anker Dahl Christensen gik i skole i Hvilsom og arbejdede der
efter en tid ved landbruget. Siden 1974 har han været murerar
bejdsmand hos Ejner Andersen i Hvilsom.
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Datter: I.C.6.d.l)

I.C.6.d.l) 
METTE DAHL CHRISTENSEN

er født 15- marts 1978 i Viborg.

I.C.6.e.
ASE ANDREASSEN LEEGAARD

er født 10. december 1957 i Østerbølle.

Bosat: St. Søstræde 7, 3700 Rønne.

Ase Andreassen Leegaard tog realeksamen i Ålestrup 1975 og ar
bejdede derefter nogle måneder hos en bagermester i Birkeise. 
Siden 1. februar 1976 har hun arbejdet som malerinde på keramik
fabrikken Søholm i Rønne.

I.C.7.
ERNA LEEGAARD

er født 20. marts 1920 i Fragtrup i Farsø sogn. Hun blev gift 
5. januar 1945 i Alestrup med Niels Chr. Pedersen, der er født 
8. juli 1923 i Munksjørup i Overlade sogn som søn af husmand 
Søren Pedersen og hustru Nielsine Jakobine Madsen.

Bosat: Hedevænget 34, Knudstrup, 9620 Alestrup.

Erna Leegaard er hjemmegående husmor, og Niels Chr. Pedersen er 
gårdejer.

Børn: I.C.7-a.-I.C.7.e.

I.C.7.a.
OVE ERIK PEDERSEN

er født 8. februar 1943 i Viborg søndre sogn. Han blev gift 25- 
april 1965 i Testrup med Karin Kara Nielsen, der er født 27. ap
ril 1945 i Testrup som datter af landmand Niels Kristian Kara 
Nielsen og hustru Annine Karoline Overvad Olsen.

Bo Bosat: Annexvej 2, Havbro, 9600 Ars.

Ove Erik Pedersen gik i skole i Knudstrup og havde derefter for
skellige pladser ved landbruget indtil I960, da han indkaldtes 
til militærtjeneste i Avedøre. Efter hjemsendelsen arbejdede han 
en tid på fabrik, og 1963 købte han vognmandsforretning. Han dri
ver desuden lidt kartoffelavl og har desuden kartoffelcentral. 
Karin Kara Nielsen gik i skole i Testrup og lærte derefter hus
gerning hjemme indtil giftermålet.

Børn: I.C.7.a.l)-I.C.7.a.2)
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I. C. 7. a. 1) 
JØRGEN PEDERSEN

er født 23. november 1966 i Farsø.

I.C.7.a.2)
KIRSTEN PEDERSEN

er født 11. marts 1968 i Havbro.

I.C.7.b.
ELIN MARGRETHE PEDERSEN

er født 13. november 194-. Hun blev gift 21. september 1963 i 
Ars med Børge Chr. Rasmussen, der er født 15. oktober 1935 i 
Doense, Vebbestrup sogn, som søn af husmand Orla Rasmussen og 
hustru Lilly V. Brandt.

Bosat: Søndersøgårdsvej 1, St. Arden, 9510 Arden.

Elin Margrethe Pedersen gik i skole i Knudstrup og havde deref
ter plads som husassistent. Senere var hun en tid i Gedsted og 
Ars, og efter en tid som hjemmegående husmor fik hun juni 1975 
arbejde som syerske på Arden konfektion. Hobby: gymnastik.
Børge Chr. Rasmussen gik i skole i Vebbestrup og LI. Arden. Han 
tjente ved landbruget, afbrudt af et ophold på Levring eftersko
le 1953-54, og 1955-57 aftjente han sin værnepligt på Artilleri
vejens kaserne i København. En tid arbejdede han ved entreprenør
arbejde og var derpå teglværksarbejder, hvorefter han var fabriks
arbejder i Hobro. Derefter overtog han 1971 fødehjemmet, som bro
deren indtil da havde haft. Til ejendommen hører 27 tdr. land.
Han arbejder sideløbende med klovbeskæring, og endvidere har han 
arbejde som chauffør for Arden mejeri. Hobby: jagt.

Børn: I. C.7.b.1)-I.C.7.b.5)
I. C . . b . 1) 

JENS CHR. RASMUSSEN

er født 29. august 1963 i Farsø.

I.C.7.b.2)
LONE SUSANNE RASMUSSEN

er født 3. september 1964 i St. Arden.

I.C.7.b.3) 
KAJ RASMUSSEN

er født 29- november 1965 i St. Arden.
I.C.7.b.4)

OLE RASMUSSEN

er født 29- november 1965 i St. Arden.
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I.C.7.b.5)
NIELS RASMUSSEN

er født 16. juni 1968 i St. Arden.

I.C.7.c.
KARL EGON PEDERSEN

er født 17. maj 1947 på Østerbølle hede. Han blev gift 23. okto
ber 1972 i Lundby med Gunda Hosbond, der er født 16. februar 1949 
i Veggerby som datter af Folmer Hosbond og hustru Ingrid Simon
sen .

Bosat: Møllebakken, Rørbæk, 9500 Hobro.

Karl Egon Pedersen gik i skole i Knudstrup. Han kom ud og tjene 
som 10-årig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. 
Værnepligten aftjente han ved civilforsvaret i Sæby 1968 og fort
satte efter hjemsendelsen ved landbruget. Han var en tid foder
mester i Trandbjerg og var derefter bestyrer af en gård i ^Mygind, 
hvorefter han 1977 købte Møllebakken, der har et tilliggende på 
20 tdr. land.
Gunda Hosbond fik folkeskoleuddannelse og havde 1964 et ophold 
på Hanherreds ungdomsskole. Hun arbejdede som ekspeditrice for
skellige steder til 1968, da hun begyndte som sygehjælper på 
Svenstrup alderdomshjem. I april 1977 fik hun arbejde på Røde 
kors hjemmet i Hobro.

Børn: I.C.7.c.1)-I.C.7.c.2)

I.C.7.C.1) 
HENRIK HOSBOND PEDERSEN

er født 17. april 1973 i Randers.

I.C.7.c.2) 
PREBEN HOSBOND PEDERSEN

er født 16. september 1976 i Ørsted.

I.C.7.d. 
KARIN NIELSINE PEDERSEN

er født 22. maj 1950 i Østerbølle. Hun blev gift 24. maj 1969 i 
'Svingelbjerg med Benny Nielsen, der er født 25. april 1946 i V.
Hornum som søn af specialarbejder Hermann Nielsen og hustru In
ge Marie Jensigne Mikkelsen.

Bosat: Bredgade 98, 9670 Løgstør.
Karin Nielsine Pedersen gik i skole i Vesterbølle og tjente der
efter et år som husassistent, hvorefter hun 1965 var elev på Je- 
bjerg ungdomsskole. Derefter var hun en tid hos bageren i Farsø 
og arbejdede derpå som stuepige på et hotel, hvorefter hun fik
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arbejde på Glyngøre fiskeindustri. Hobby: håndbold-håndarbejde. 
Benny Nielsen gik i skole i Flejsborg. Værnepligten aftjente han 
i Viborg. Han arbejdede en tid som chauffør i Løgstør og kom der
efter til Gatten og havde derefter en tid arbejde på Befas køk
kenelementer. Siden 1. april 1974 har han drevet selvstændig virk
somhed som vognmand. Hobby: jagt.

Bønr: I.C.7.d.1)-I.C.7.d.2)

I.C.7.d.l)
SVEND ERIK NIELSEN

er født 7. oktober 1969 i Ranum.

I.C.7.d.2) 
BIRGITTE NIELSEN

er født 29. november 1970 i Løgstør.

I.C.7.e.
HENRY SONDERGAARD PEDERSEN

er født 6. august 1954 i Osterbølle. Samlever: Gitte Ostergaard, 
født 2. maj 1959 i Nibe, datter af slagtermester Leif Ostergaard 
og hustru Ingrid Irene.

Bosat: Søndergade 23, 9240 Nibe.

Henry Søndergaard Pedersen gik i skole i Vesterbølle og Knudstrup, 
og derefter arbejdede han ved landbruget i nogle år, hvorefter 
han begyndte som eksportchauffør. Hans hobby er jagt og fiskeri. 
Gitte Ostergaard gik i skole i Ålborg og Nibe. Hun har bl.a. ar
bejdet to år på hotel Phønix i Ålborg.

I.C.8. 
NANA LEEGAARD

er født 2. august 1922.
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I. C. 9.
ESTER LEEGAARD

er født 18. november 1924 i Ertebølle i Strandby sogn. Hun blev 
gift 6. maj 1945 i Vesterbølle med Søren Peter Andersen, der er 
født 4. maj 1919 i Vesterbølle som søn af husmand Jens Chr. An
dersen og hustru Anna Marie Petrea.

Bosat: Th. Nielsensgade 68, 7400 Herning.

Ester Leegaard fik folkeskoleuddannelse i Strandby og tjente der
efter som husassistent forskellige steder indtil giftermålet.
Efter en tid som hjemmegående husmor fik hun arbejde i en kiosk 
i Viborg, hvor hun var i tretten år til 1975. Hun har siden ar
bejdet i Superkiosken, GI. Landevej i Herning. Hendes hobby er 
håndarbejde,og hun har været medlem af bestyrelsen samt sekre
tær for Ålestrup husmoderforening.
Søren Peter Andersen gik i skole i Vesterbølle og tjente deref
ter en tid ved landbruget, hvorefter han fik arbejde hos stats
skovfogeden og virkede her til 1942, da han blev ansat ved, D.S.B. 
Han var en tid i Østrup, kom derefter til Ålestrup og derpå til 
Viborg, hvorfra han 1975 forflyttedes til Herning som overkontor
betjent. Han har været medlem af bestyrelsen for jernbaneforenin- 
gen i Ålestrup, i en årrække medlem af bestyrelsen for social
demokratisk forening, har desuden arbejdet med A.O.F., ligesom 
han har været formand for vandværkets bestyrelse.

Børn: I.C.9•a.-I.C.9•c.

I.C.9.a.)
GURLI ANDERSEN

er født 15- september 1946 i Ålestrup. Hun blev gift 14. marts 
1970 i Viborg domsogn med Per Mejrup Rasmussen, der er født 14. 
november 1943 i Viborg domsogn som søn af Henry Christian Ras
mussen og hustru Herdis Benedikte Jørgensen.

Bosat: Saksen D4-l-MF-tv, 2630 Tåstrup.

Gurli Andersen tog realeksamen i Viborg 1962. Efter ophold på 
Testrup sygeplejehøjskole blev hun 1965-68 sygeplejeuddannet i 
Viborg. Hun tog derefter til København, og siden 1973 har hun 
haft deltidsansættelse.
Per Mejrup Rasmussen tog realeksamen i Viborg 1961 og aftjente 
1962 sin værnepligt i Holstebro. Han hjemsendtes som sergent fra 
Oksbøl 1964. I 1966 blev han ansat ved politiet og blev 1976 ud
nævnt til kriminalassistent.

Datter: I.C.9•a•1 '
I.C.9.a.1) 

MARLENE MEJRUP RASMUSSEN

er født 10. juli 1973 i Tåstrup.
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I.C.9.b.
TOVE ANDERSEN

er født 24. maj 1949 i Alestrup. Hun blev gift 24. juli 1970 i 
København med Jørn Rune, der er født 1. maj 1948 i Viborg søn
dre sogn som søn af Uffe Rune og hustru Karen Serup.

Bosat: Røjlehaven 99, 2630 Tåstrup.

Tove Andersen er assistent, og Jørn Rune er arbejdsmand.

Søn: I.C.9.b.l)

I.C.9.b.l) 
KASPER RUNE

er født 29. september 1978 i Tåstrup.

I.C.9.c.
JON ANDERSEN

er født 16. april 1954 i Ålestrup. Jette Møller Nielsen, født 
7. juni 1957 i Viborg, datter af indkøbschef Henning Nielsen og 
hustru Gudrun Møller.

Bosat: Fuglebakken 47, 8800 Viborg.

Jon Andersen tog realeksamen, hvorefter han blev udlært som sned
ker. Værnepligten har han aftjent ved civilforsvaret. I 1979 på
begyndte han merconomuddannelse.
Jette Møller Nielsen afsluttede 11 års skolegang med udvidet tek
nisk forberedelseseksamen og arbejdede derefter i køkkenet på 
Viborg gymnastikhøjskole et år, hvorefter hun kom i lære som øko
noma på Viborg sygehus.

I.C.10. 
VERA LEEGAARD

er født 12. juli 1927 i Ertebølle i Strandby sogn. Hun blev gift 
17. juli 1949 i Simested med Thomas Guldager Pedersen, der er 
født 18. december 1923 på Louns mark som søn af kæmner Peder Pe
dersen og hustru Margrethe Katrine Andersen.

Bosat: Nørregade 23, Østrup, 9600 Års.

Vera Leegaard fik folkeskoleuddannelse i Strandby og havde der
efter plads som husassistent indtil giftermålet. Hobby: håndar
bejde.
Thomas Guldager Pedersen gik i skole i Louns og tjente derefter 
ved landbruget, ligesom han en tid hjalp til hjemme. I 1942 kom 
han ind ved postvæsenet og blev landpostbud 1946. Han var i Far
sø til 1953 og kom derefter til Østrup, hvor han siden har haft 
St. Binderup ruten. Hans hobby er træarbejde. Han er formand for 
personaleforeningen.
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Børn: I.C.10.a.-I.C.10.d.

I.C.10.a. 
PER GULDAGER PEDERSEN

er født 9. maj 1950 i Farsø.

I.C.lO.b.
LEIF GULDAGER PEDERSEN

er født 13. marts 1952 i Farsø.

I.C.10.c.
JAN GULDAGER PEDERSEN

er født 17. december 1958 i Farsø.

I.C.lO.d.
IVAR GULDAGER PEDERSEN

er født 21. marts 1963 i Farsø.

I.C.11.
ARNE LEEGAARD

er født 21. februar 1929. Han har været gift med Grethe, og der 
er et barn i ægteskabet.
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I.D.
KRISTEN JENSEN LEEGAARD

døbt Legaard, er født 19- maj 1890 i Alsted by og sogn, og han 
døde 18. oktober 1971 i Hobro. Han var gift med Ellen Ragnhild 
Fevejle. Hun er født 21. marts 1898 i Gjerlev, og hun døde 27. 
januar 1955 i Kølby ved Løgstør.

Bosat: Kølby.

Kristen Jensen Leegaard nævnes fra 1919 til 1924 som husmand i 
Sjørup i Strandby sogn, og 1927 omtales han som husmand i Ulbjerg 
by og sogn. Senere bosatte han sig i Kølby.

Børn: I.D.1.-I.D.7.
I.D.l.

ERNA LEEGAARD

er født 30. april 1919 i Sjørup i Strandby sogn. Hun blev ,gift 
1. juli 1939 i Hvam med Ejnar Kristoffersen, der er født 19- 
marts 1915 i Gedsted som søn af gårdejer Chr. Kristoffersen og 
hustru Ane Kristiane Christensen.

Bosat: Ane Katrines Vej 10, 9500 Hobro.

Erna Leegaard fik folkeskoleuddannelse i Strandby og blev deref
ter uddannet til kokkepige.
Ejnar Kristoffersen fik folkeskoleuddannelse i Klottrup og arbej
dede derefter ved landbruget indtil 1943, da han blev ansat ved 
rigspolitiet. Han har deltaget i forskellige kurser og har ta
get eksaminer ved politi- civilforsvar m.m. Han var politiassi
stent af 1. grad da han blev pensioneret den 1. april 1978. Som 
hobby har han oliemaling, jagt og fiskeri, ligesom han er vise
forfatter .

Børn: I.D.l.a.-I.D.l.b.

I.D.l.a.
TOVE JYTTE KRISTOFFERSEN

er født 18. august 1938 i Fjeldsø. Hun var gift med Niels Harry 
Laursen. Han er født 24. januar 1937 og døde 12. januar 1977«

Bosat: Vættehøjen 21, 4700 Næstved.

Tove Jytte Kristoffersen er invalideret af polio. Niels Harry 
Laursen der også var polioramt virkede som specialarbejder.

Børn: I.D.1.a.1 )-I.D.1.a.2)

I.D.l.a.l)
VIBEKE L. KRISTOFFERSEN
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er født 18. april 1969.

I.D.l.a.2)
ERIK BØRGE KRISTOFFERSEN

er født 20. januar 1973.

I.D.l.b.
ANNETTE KRISTOFFERSEN

er født 10. december 1952 i Hobro. Hun er lærer og bosat i Kø
benhavn.

I.D.2.
RAGNHILD LEEGAARD

er født 12. april 1921 i Sjørup i Strandby sogn. Hun er gift med 
stationsforstander Laurits Frandsen. Ægteparret har to børn.

I.D.3.
LILLY LEEGAARD

er født 30. august 1924 i Sjørup i Strandby sogn. Hun er gift 
med Børge Sørensen og har et barn. Ægteparret bor i Silkeborg.

I.D.4.
MARTHA MARIE LEEGAARD

er født 17. marts 1926 i Ulbjerg. Hun blev gift 20. maj 1950 i 
Farstrup med Herluf Nørbjerg Andersen, der er født 11. septem
ber 1918 i Hurup som søn af landmand Lars Kristian Andersen og 
hustru Ane Kirstine Nørbjerg Poulsen.

Bosat: Tilstedvej 22, 7700 Thisted.

Herluf Nørbjerg Andersen fik folkeskoleuddannelse og var senere 
på højskole samt landbrugsskole. Han har været gårdejer.

Søn: I.D.4.a.

I.D.4.a.
JOHN LEEGAARD ANDERSEN

er født 13. april 1951.

I.D.5.
JENS VIGGO LEEGAARD

er født 1. oktober 1927 i Ulbjerg. Han er død men var gift med 
Birgit. Der var en søn i ægteskabet.
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TOVE LEEGAARD
er gift med snedkermester Rudolf Nielsen og bor i Hobro.

I.D.7.
KNUD ERIK LEEGAARD

var gift med Ingrid Lund. Der var to børn i ægteskabet. Han er 
død, og hun har giftet sig igen.
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I.E.
JENSINE DORTHEA JENSEN LEEGAARD

døbt Legaard, er født 2. april 1892 i Alsted by og sogn. Hun 
blev gift 29. maj I9I6 i Klim med Steffen Pedersen. Han er født 
26. april 1878 i Mejlhede i Gøttrup sogn som søn af gårdejer 
Jens Peder Pedersen og hustru Kirsten, og han døde 1939 i Fjer- 
ritslev.

Bosat: Mejlhede, 9690 Fjerritslev.

Steffen Pedersen var landbrugsuddannet og havde gården i Mejl
hede, som enken videredrev, indtil den blev overtaget af sviger
sønnen Svend Hansen.

Børn: I.E.1.-I.E.2.

I.E.l.
DAGMAR LEEGAARD PEDERSEN

er født 29. juli 1919 i Mejlhede i Gøttrup sogn. Hun blev gift 
14. april 1945 i Gøttrup med Jens Marius Jensen, der er født 
21. september 1913 i Øland som søn af husmand Jens Kr. Jensen og 
hustru Ane Marie Bundgaard.

Bosat: Østerbyvej 24, 9460 Brovst.

Dagmar Leegaard Pedersen gik i Klim friskole og havde 1937 et 
ophold på Havbro ungdomsskole. Hun tjente bl.a. et par år i Søn
derjylland og hjalp derefter til hjemme, hvor hun lærte sin mand 
at kende, da han var bestyrer af gården. Efter giftermålet har 
hun hjulpet manden i hans arbejde som landmand og har bl.a. væ
ret med til plantningsarbejde i Oxholm.
Jens Marius Jensen gik i skole i Øland. Han havde plads ved land
bruget forskellige steder indtil 1944, afbrudt af ophold på Mal
ling landbrugsskole 1941-42. Ved giftermålet fik han arbejde un
der statens jordlovsudvalg og var beskæftiget ved dræningsarbej
det til 1959« Han var derpå jord- og betonarbejder i Grønland til 
I960. I I96I blev han invalidepensionist.

Søn: I.E.1.a.

I.E.l.a. 
FREDE LEEGAARD JENSEN

er født 3. oktober 1955. Adresse: Østerbyvej 24, 9460 Brovst.

Frede Leegaard Jensen tog realeksamen 1972 og tog derefter ud 
at sejle for et rederi i Marstal. Senere sejlede bl.a. med Disco, 
og efter at have aftjent værnepligt ved marinen blev han matros 
ved Den kongelige grønlandske handel.
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I.E.2.
INGEBORG LEEGAARD PEDERSEN

er født 26. marts 1923 i Mejlhede i Gøttrup sogn. Hun blev gift 
23. maj 1959 i Gøttrup med Svend Aage Hansen, der er født 31. 
august 1923 på Porskær mark.

Bosat: Bygholmsvejlevej 382, Mejlhede, 9690 Fjerritslev.

Ingeborg Leegaard Pedersen gik i skole i Gøttrup og hjalp der
efter til hjemme indtil giftermålet. Hun har tjent en tid i Blæ
re og har desuden været i Gøttrup brugs. Hobby: håndbold - gym
nastik .
Svend Aage Hansen gik i skole i Grønnerup og Farsø og blev der
efter uddannet ved landbruget i forskellige pladser. Værneplig
ten aftjente han i Århus 1945-46 og fortsatte efter hjemsendel
sen indenfor landbruget. I 1959 overtog han hustruens fødehjem. 
Han er medlem af bestyrelsen for forskellige lokale foreninger. 
Hans hobby er jagt.

Børn: I.E.2.a.-I.B.2.b.

I.E.2.a.
FRANK LEEGAARD HANSEN

er født 3. oktober I960 i Thisted.

I.B.2.b.
ANNI LEEGAARD HANSEN

er født 10. oktober 1963 i Århus.
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I.F.
VALDEMAR JENSEN LEEGAARD

er født 8. august 1895 i Fredsø i Lødderup sogn, og han døde 4. 
august 1979 på Brovst sygehus. Han blev gift 12. april 1929 i 
Gøttrup med Anna Margrethe Nielsen. Hun er født 15. november 
I9O6 i Klim sogn som datter af Jens Kristian Nielsen og hustru 
Anne Marie, og hun døde 19« december 1968 i Gøttrup og blev be
gravet den 23. december.

Bosat: Fjerritslev.

Valdemar Jensen Leegaard gik i skole i Roslev. Han kom ud og tje
ne som 8-årig og havde plads ude til sit 12. år, hvorefter han 
hjalp til hjemme. Han gik samtidig i skole i Grønnerup. Efter 
konfirmationen i Strandby kirke tjente han et par år hos søste
ren og kom derefter til at tjene hos en nabo. Derefter var han 
en tid i Fandrup, og 19I6-I8 aftjente han sin værnepligt ved 
Tårbæk-fortet. Efter et ophold på Krabbesholm højskole tjente 
han 5 år hos søsteren, og senere blev han bestyrer af Pil^ården 
i Gøttrup (1924-27). Derefter havde han en ejendom i Nørremarken 
ved Gøttrup til 1964, da han bosatte sig i Gøttrup, hvor han hav
de bygget hus. Her boede han til 1977 og var derefter på alder
domshjemmet Solgården i Fjerritslev til sin død. I sine unge år 
var han aktiv fodboldspiller.
Anna Margrethe Nielsen gik i skole i Klim og havde plads som hus
assistent indtil giftermålet. Hun hjalp derefter til i mark og 
stald, og haven var hendes store interesse.

Børn: I.F.1.-I.F.10.

I.F.l. 
ASTRID LEEGAARD

er født 11. august 1929 på Nørremarken i Gøttrup sogn. Hun blev 
gift 26. september 1953 i Zions sogn i Esbjerg med Egon König. 
Han er født 24. april 1928 i Christiansfeld som søn af arbejds
mand N. N. König og hustru Agda, og han døde 22. oktober 1978 i 
Jerne.

Bosat: Stengårdsvej 66, 6700 Esbjerg.

Astrid Leegaard fik folkeskoleuddannelse i Gøttrup og havde der
efter forskellige huslige pladser i Himmerland. I 1951 tog hun 
til Sverige, hvor hun først arbejdede i huset og senere var på 
fabrik. Her lærte hun sin mand at kende. I Esbjerg havde hun ar
bejde på De gamles hjem, .var senere på sygehuset og på isværket. 
Hun var derefter hjemmegående husmor, og efter mandens død be
gyndte hun som hjemmehjælper ved Esbjerg kommune.
Egon König gik i skole i Christiansfeld og kom derefter til Es
bjerg, hvor han fortsatte sin skolegang i Boldesager skole. Ef
ter skolegangen fik han arbejde ved Esbjerg mælkeforsyning og 
var her til 1948, da han rejste til Sverige, hvor han havde ar
bejde på et skibsværft. I 1953 vendte han tilbage til Esbjerg,
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hvor han var havnearbejder et år, til han blev invalidepensionist.

Søn: I.F.1.a.

I.F.l.a.
KURT LEEGAARD KÖNIG

er født 14. september 1955 i Esbjerg. Han er studerende.
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I.F.2.
GRETE LEEGAARD

er født 22. juli 1930 på Nørremarken i Gøttrup sogn. Hun blev 
gift 16. februar 1952 i Fjerritslev med Jens Peter Christensen, 
der er født 11. februar 1910 i Tanderup i Haverslev sogn som søn 
af landmand Steffen Chr. Christensen og hustru Mariane Pedersen.

Bosat: Toldbodgade 7, 9670 Løgstør.

Grete Leegaard gik i skole i Gøttrup og tjente derefter som hus
assistent forskellige steder indtil giftermålet. Bl.a. var hun 
I år i Larvik i Norge. Hun kom som husbestyrerinde hos Jens Pe
ter Christensen. Da de havde afhændet gården havde hun forskel
ligt arbejde indtil 1972, da hun måtte holde op på ^rund af syg
dom. Hobby: håndarbejde.
Jens Peter Christensen fik folkeskoleuddannelse forskellige ste
der. Han kom ud og tjene ved landbruget som 9-årig og fortsatte 
eftep konfirmationen i forskellige pladser. I 1948 købte han El- 
lidsbølgård i Vust og havde denne til 1966. Gården havde et til
liggende på 107 tdr. land. Han købte derefter en ejendom ved 
Løgstør og havde denne i syv år; samtidig arbejdede han hos en 
smed,hvorefter han 1977 blev pensioneret. Hans hobby er træar
bejde .

Børn: I.F.2.a.-I.F.2.b.

I.F.2.a.
VALDEMAR LEEGAARD CHRISTENSEN

er født 26. november 1952 i Fjerritslev.

Bosat: Torvegade 14, 9670 Løgstør.

Valdemar Leegaard Christensen bestod 10. klasses statskontrole- 
ret prøve fra Løgstør skole og kom derefter i tømrerlære. Han 
forlod imidlertid lærepladsen^ tog senere snedkermaskinpasser ek
samen. Værnepligten aftjente han ved Jyske trainregiment £ Vo
rup 1973-74.

Søn: I.F.2.a.l)

I.F.2.a.l)
MORTEN 0. POULSEN

er født 23. september 1972 i Ålborg.

I.F.S.b.
ANNE MERETE CHRISTENSEN

er født 13. oktober 1957 i Vust. Hun blev gift 11. december 1976 
i Ars med Bendix Spandet Poulsen, der er født 24. november 1955 
i Års som søn af gårdejer Niels Chr. Poulsen og hustru Marie Kir
stine Spandet.
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Bosat: Dronningholmsvej 22, 9600 Ars.

Anne Merete Christensen afsluttede sin skolegang i Løgstør og 
tjente derefter en tid som husassistent, hvorefter hun en tid ar
bejdede i et cafeteria. Hendes hobby er syning og svømning.
Bendix Spandet Poulsen fik 10-årig skoleuddannelse i Ars og ar
bejdede derefter et år ved landbruget. Senere fik han fabriks
arbejde i Ars, var 3| år på Himmerlands tørrecentral i Ars og 
fik derefter arbejde i et entreprenørfirma. Hobby: bordtennis.

Børn: I.F.2.b.l)-I.F.2.b.2)

I.F.2.b.l) 
HENRIK SPANDET POULSEN

er født 21. juli 1976 i Farsø.

I.F.2.b.2)
JANIE SPANDET POULSEN

er født 6. december 1977 i Farsø.

I.F.3.
JENS LEEGAARD

er født 9. oktober 1932 på Nørremarken i Gøttrup sogn. Han blev 
gift 3. maj 1958 i Vilsted med Klara Nielsen, der er født 23. 
april 1936 i Løgstør som datter af gårdejer Petrus Melanchton 
Nielsen og hustru Mathilde Julia Augusta Jensen.

Bosat: Grønninggård, Gårdstedvej 15, Vindblæs, 9670 Løgstør.

Jens Leegaard fik 10| år gammel plads hos gartneren i Gøttrup 
og arbejdede her til sit 14. år. Han fik 7-årig skoleuddannelse 
i Gøttrup. Han tjente en tid på V. Kjeldgård og var senere nogle 
år på 0. Kjeldgård, hvorefter han arbejdede et år i Gøttrup. 
Derefter var han en tid i Tømmerby og tjente den følgende sommer 
på Sjælland. Han var derpå to år hos svogeren og havde senere 
fodermesterplads, hvorefter han 1'959 overtog sin nuhavende gård, 
der er på 70 tdr. land.
Klara Nielsen gik i skole i Vilsted. Hun var hjemme til sit 17. 
år og tjente derefter som pige forskellige steder, bl.a. J år på 
Ørndrup hovedgård. Hobby: Keramik.

Børn: I.F.3.a.-I.F.3.b.

I.F.3.a.
HENRIK LEEGAARD

er født 22. marts 1959 i Tranum. Han er radiomekaniker.
I.F.3.b.

BRUNO LEEGAARD
er født 10. november 1962 i Vilsted.
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I.F.4.
KARLO LEEGAARD

er født 12. august 1934 på Nørremarken i Gøttrup sogn. Han blev 
gift 7. juni 1958 i Gøttrup med Bente Klit Christensen, der er 
født 1. marts 1939 i Gøttrup sogn som datter af husmand Peder 
Chr. Christensen og hustru Karen Kristine Kristensen.

Bosat: Korsholmvej 14, Korsholm, 9690 Fjerritslev.

Karlo Leegaard fik folkeskoleuddannelse i Gøttrup. Han blev ud
dannet ved landbruget i forskellige pladser, afbrudt af militær
tjeneste 1953-55, og ved giftermålet 1958 købte han en ejendom 
i Gøttrup have, og denne drev han i 2| år, havde tre år en ejen
dom på Thyholm og havde derefter en ejendom på Gøttrup Nørremark 
i fire år. Derefter havde han en anden ejendom i fire år, hvor
efter han begyndte som ekstrabud ved postvæsenet. Han har været 
medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen i Thy.
Bente Klit Christensen gik i skole i Gøttrup. Hun tjente 1^ år 
hos en bager og arbejdede derefter I5 år på et vaskeri. Hobby: 
håndarbejde.

Børn: I.F.4.a.-I.F.4.d.

I.F.4.a.
TAGE LEEGAARD

er født 13. april I960 i Gøttrup have.

I.F.4.b.
OLE LEEGAARD

er født 12. april 1961 i Styvel.

I.F.4.C.
SONJA LEEGAARD

er født 19. februar 1963 i Hvidbjerg.

I.F.4.d. 
PER LEEGAARD

er født 22. marts 1966.

I.F.5.
TOVE LEEGAARD

er født 2. juni 1936 på Nørremarken i Gøttrup sogn. Hun blev gift 
14. december 1957 i Gøttrup med Anders Madsen, der er født 15. 
august 1924 i Hvidbjerg som søn af gårdejer Johannes Madsen og 
hustru Maren Amby.

Bosat: Grangårdsvej 6, 7790 Hvidbjerg Thy.
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Tove Leegaard fik folkeskoleuddannelse og havde derefter forskel
lige pladser ved husgerning indtil giftermålet. Hun var hjemme
gående husmor indtil 1978, da hun begyndte som hjemmehjælper ved 
Thyholm kommune. Hun har i en årrække været tropsfører indenfor 
K.F.U.K. spejderne.
Anders Madsen gik i skole i Nr. Hvidbjerg og havde derefter for
skellige pladser ved landbruget indtil militærtjenesten, som han 
aftjente ved telegraftropperne i Værløse 1946-47. Efter hjemsen
delsen hjalp han til ved landbruget hjemme på fødegården, som 
han overtog i 1954.

Børn: I.F.5.a.-I.F.5.d.

I.F.5.a.
JOHANNES LEEGAARD MADSEN

er født 30. november 1958 i Hvidbjerg. Han er truckfører.

I.F.5.b.
JYTTE LEEGAARD MADSEN

er født 14. juni 1961 i Hvidbjerg. Hun er handelsskoleelev.

I.F.5.C.
LENE LEEGAARD MADSEN

er født 21. september 1964 i Hvidbjerg.

I.F.5.d. 
FLEMMING LEEGAARD MADSEN

er født 21. maj 1968 i Hvidbjerg.

I.F.6.
EGON LEEGAARD

er født 24. februar 1938 på Nørremarken i Gøttrup sogn. Han blev 
gift 14. december I960 i Gøttrup med Inga Kristine Nielsen, der 
er født 17. juli 1940 i Villerup i Vestervig sogn som datter af 
husmand Anders Nielsen og hustru Ingeborg Marie Jensen.

Bosat: üllerupvej 80, Aggersund, 9670 Løgstør.

,.Egon Leegaard gik i skole i Gøttrup og havde derefter forskellige 
pladser som landbrugsmedhjælper indtil 1966. Værnepligten aftjen
te han i Viborg 1957-59« Fra 1966 til 1970 arbejdede han på en 
maskinstation og arbejdede derefter en tid på et kridtværk, hvor
efter han begyndte som chauffør.
Inga Kristine Nielsen fik folkeskoleuddannelse i Vestervig og 
tjente derefter som husassistent indtil giftermålet, bl.a. på en 
landbrugsskole og på større gårde. Efter en tid som hjemmegående 
husmor var hun en tid hjemmehjælper og arbejdede på en camping
plads .
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Børn: I.F.6.a.-I.F.6.d.

I.F.6.a.
VIVI LEEGAARD

er født 1. juni 1961 i Løgstør.

I.F.6.b.
HENNING LEEGAARD

er født 31. maj 1963 i Gøttrup.

I.F.6.C.
DORTHE LEEGAARD

er født 28. maj 1964 i Løgstør.

I.F.6.d.
GUNNAR LEEGAARD

er født 10. maj 1968 i Brovst.

I.F.7.
BØRGE LEEGAARD

er født 3. juli 1939 på Nørremarken i Gøttrup sogn. Samlever: 
Else Frandsen, født 7. oktober 1946 i Bonderup i Haverslev sogn, 
datter af gårdejer Christian Frandsen og hustru Esther Margrethe 
Jespersen.

Bosat: Rugmarken 7, 9690 Fjerritslev.

Børge Leegaard fik folkeskoleuddannelse i Gøttrup og arbejdede 
derefter ved landbruget indtil militærtjenesten, som han aftjen
te 1960-61. Derefter arbejdede han ca. otte år ved entreprenør
arbejde, hvorefter han var chauffør til 1976, da han begyndte 
som selvstændig vognmand. Hobby: fiskeri.og camping-m.m.
Else Frandsen tog realeksamen fra Trekronerskolen 1964 og tog 
handelsmedhjælpereksamen 1967. Hun har siden 1. juli 1964 været 
ansat i Han-herreders sparekasse, Hun var assistent. 1968-72. over
assistent 1972-74 og har siden været fuldmægtig. Hobby: håndar
bejde.

I.F.8. 
MAJA LEEGAARD

er født 21. februar 1941 på Nørremarken i Gøttrup sogn. Hun blev 
gift 24. marts 1962 i Ålborg med Svend Aage Bjerre, der er født 
27. november 1939 i Gøttrup sogn som søn af landpostbud Oskar 
Bjerre og hustru Johanne Margrethe Gertsen.

Bosat: Dinesensvej 25, 9000 Ålborg.

Maja Leegaard fik folkeskoleuddannelse i Gøttrup og tjente der-
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efter en tid som husassistent, ligesom hun også havde plads på 
hospitalet i Esbjerg. Hun var på Bornholms højskole 1958-59 og 
havde derefter arbejde på konditoriet Kristine i Alborg. Efter 
en tid som hjemmegående husmor begyndte hun 1978 som montør 
ved SP radio.
Svend Aage Bjerre fik folkeskoleuddannelse i Fjerritslev og ar
bejdede derefter fire år ved landbruget. Han havde et ophold på 
ungdomsskolen i Hundborg 1958-59. Værnepligten aftjente han i 
Nr. Uttrup 1959-60. Han var ansat som togbetjent ved privatbanen 
fra 1961 til 1969 og har siden været postbud. Hans hobby er fis
keri. Han opførte 1975-76 ægteparrets hus som selvbygger.

Børn: I.F.8.a.-I.F.8.d.

I.F.8.a.
GITTE LEEGAARD BJERRE

er født 1. juli 1962 i Fjerritslev.

I.F.8.b. 
JAN LEEGAARD BJERRE

er født 29. juni 1963 i Fjerritslev.

I.F.8.C.
JØRGEN LEEGAARD BJERRE

er født 12. august 1965 i Alborg.

I.F.8.d.
TOMMY LEEGAARD BJERRE

er født 21. november 1966 i Alborg.

I.F.9.
HENNING LEEGAARD

er født 25. januar 1944 på Nørremarken i Gøttrup sogn. Han blev 
gift 13. april 1968 i Kollerup med Karen-Lis Rasmussen, der er 
født 26. marts 1948 i Ullerup i Aggersborg sogn som datter af 
Chr. Peter Rasmussen og hustru A. Marie Pedersen.

Bosat: Algade 9, 9690 Fjerritslev.

Henning Leegaard fik folkeskoleuddannelse i Gøttrup og havde der
efter plads ved landbruget indtil militærtjenesten, som han af
tjente i Alborg 1963-64. Han arbejdede fem år på ralværket i Fjer
ritslev, var en tid i et kontormøbelfirma og har siden 1975 været 
specialarbejder på Fjerritslev maskinfabrik.
Karen-Lis Rasmussen fik folkeskoleuddannelse i Kollerup og havde 
derefter plads som husassistent indtil giftermålet.

Børn: I.F.9«a.-I.F.9.b.
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I.F.9.a. 
ULLA LEEGAARD

er født 24. januar 1969 i Fjerritslev.

I.F.9.b.
MAJBRIT LEEGAARD

er født 28. juni 1973 i Brovst.

I.F.10.
EVA LEEGAARD

er født 3. februar 1950 på Nørremarken i Gøttrup sogn. Hun blev 
gift 7. juli 1973 i Gøttrup med John Lassen Christoffersen, der 
er født 10. april 1948 i Løgstør som søn af malermester Erik Sø- 
gaard Christoffersen og hustru Mary Lassen.

Bosat: Bredgade 94, 9670 Løgstør.

Eva Leegaard fik 9-årig skoleuddannelse i Gøttrup og Fjerritslev, 
og derefter tjente hun et år som husassistent, hvorefter hun blev 
uddannet som ekspeditrice i Klim brugsforening. Senere havde hun 
forskellige jobs og var bl.a. på kontor, hvorefter parret købte 
købmandsforretning. Hobby: håndbold.
John Lassen Christoffersen fik 8-årig skoleuddannelse i Løgstør. 
Han kom i malerlære 1962, blev udlært 1966, og 1968-69 aftjente 
han sin værnepligt i Oksbøl. Han havde et skoleophold 1969-70, 
arbejdede en tid som svend og drev 1971-76 selvstændig virksom
hed som malermester i Gøttrup. Siden 1. december 1976 har han 
drevet forretning i Løgstør.

Børn: I.F.10.a.-I.F.10.c.

I.F.lO.a.
KIM LEEGAARD KRISTOFFERSEN

er født 27. marts 1976 i Fjerritslev.

I.F.lO.b. 
ERIK LEEGAARD CHRISTOFFERSEN

er født 27. juli 1974 i Brovst.

I.F.lO.c.
ANJA LEEGAARD CHRISTOFFERSEN

er født 28. april 1978 i Brovst.
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I.G.
THORVALD JENSEN LEEGAARD

døbt Legaard, er født 4. oktober 1899 i Fredsø i Lødderup sogn, 
og han døde 7. april 1973 i Fragtrup, Farsø sogn. Han blev gift 
18. november 1927 i Farsø kirke med Ottilie Laustsen, der er 
født 1. december 1897 i Fredbjerg.

Bosat: Fragtrup.

Thorvald Jensen Leegaard arbejdede et par år hos en møllebygger 
i Hem og rejste med ud som montør et par år. Herefter drev han 
selv virksomhed med op- og nedtagning af vindmøller, og efter 
krigen drev han virksomhed med bilding af kværne. Han havde si
deløbende en ejendom på 14-15 tdr. land i Fragtrup, som sønnen 
Christen Leegaard overtog, da Ottilie Laustsen kom på plejehjem 
i 1977. (Se supplement).

Børn : I.G.1.-I.G.4.

I.G.l.
JENS LEEGAARD

er født 28. februar 1928 i Fragtrup, Farsø sogn. Han blev gift 
29- marts 1959 i Vroue med Johanne Jensen, der er født 8. august 
1935 i Sjørup i Vroue sogn som datter af vognmand Ingemann Jen
sen og hustru Maren Bæk.

Bosat: Skivevej 107, Sjørup, 8800 Viborg.

Jens Leegaard gik i skole i Grønnerup-Fandrup og tjente deref
ter ved landbruget i forskellige pladser, ligesom han havde et 
ungdomsskoleophold vinteren 1945-46. Han fortsatte ved landbru
get, havde 1948 et ophold på Rønshoved højskole og aftjente 
1949-50 værnepligten i bl.a. Viborg. Efter hjemsendelsen fortsat
te han igen ved landbruget og var en årrække bestyrer af Sønder
gård i Vroue. Derefter overtog han sin nuhavende gård, der er på 
30 tdr. land. Han er medlem af bestyrelsen for brugsforeningen 
og DLG. Han har tidligere interesseret sig meget for gymnastik 
og idræt.
Johanne Jensen gik i skole i Sjørup og tjente derefter som hus
assistent forskellige steder, var et par år i en manufakturfor
retning og besøgte sommeren 1954 Ry højskole. Hun har hjulpet til 
ved gårdens drift og har siden 1972 haft deltidsjob på plejehjem- 
'met i Sjørup. Hun har været medlem af bestyrelsen for gymnastik 
og idrætsforeningen.

Børn: I.G.1.a.-I.G.1.c.
I.G.l.a.

ERIK LEEGAARD

er født 17. oktober 1959 i Skive, og han døde 30. oktober s.å.
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I.G.l.b.
TORBEN LEEGAARD

er født 16. juli 1961 i Århus. Han er gymnasieelev.

I.G.l.c.
ELSE MARIE LEEGAARD

er født 26. maj 1964 i Skive.

I.G.2.
CHRISTEN LEEGAARD

er født 1. april 1929 i Fragtrup i Farsø sogn.

Bosat: Fragtrupvej 21, 9640 Farsø

Christen Leegaard gik i skole i Grønnerup og havde vinteren 
1945-46 et efterskoleophold. Han kom ud og tjene som 10-årig og 
fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Han besøgte Krab
besholm højskole vinteren 1948-49 og aftjente 1950-51 værneplig
ten i Karup. Vinteren 1953-54 var han elev på Ollerup gymnastik
højskole. I 1958 startede han maskinstation og begyndte 1964-65 
med entreprenørarbejde. I 1974 afstod han landbrugsarbejdet og 
driver nu udelukkende entreprenørvirksomhed. Han har i en årræk
ke været gymnastikleder, og han er medlem af bestyrelsen for 
maskinstationforeningen for Ålborg amt, ligesom han har været 
medlem af bestyrelsen for gymnastikforeningen i et par perioder. 
I 1977 overtog han forældrenes ejendom.

I.G.3.
EVA KATHRINE LEEGAARD

er født 17. april 1931 i Fragtrup, Farsø sogn. Hun blev gift 13. 
maj 1955 i Løgstør med Chr. Saugberg, der er født 29. marts 1926 
i Vognsild som søn af gårdejer Johannes Saugberg og hustru Mag
da Kirstine Nielsen.

Bosat: Glovdalvej 8, 9550 Mariager.

Eva Kathrine Leegaard gik i skole i Grønnerup og tjente derefter 
som husassistent forskellige steder indtil giftermålet. Sommeren 
1950 havde hun et ophold på Rønshoved højskole. Hun er hjemme
gående husmor, men fra 1970 til 73 kørte hun mælk. Hun har tid
ligere dyrket håndbold, men hendes hobby er nu håndarbejde. 
Christian Saugberg gik i skole i Vognsild og tjente derefter ved 
landbruget i forskellige pladser. Værnepligten aftjente han i 
Viborg 1948-49 og var en tid tjenestegørende ved Det danske kom
mando i Tyskland. Han fortsatte ved landbruget og overtog den 
23. maj 1955 et husmandssted, som de stadig har. I 1962 solgtes 
besætningen, og han kørte med mælk til 1973. Ejendommen drives 
med kornavl og lidt grise. Siden 1973 har han arbejdet som sprøj
temaler på en stålkonstruktionsfabrik i Gassum.

Børn: I.G.3.a.-I.G.3.e.



158

I.G.3.a.
KNUD JØRN SAUGBERG

er født 16. oktober 1955 i Kjellerup. Han arbejder som murer og 
bor i Edmonton i staten Alberta i Canada.

I.G.3.b.
ELSE SAUGBERG

er født 1. april 1959 i Kjellerup. Hun er husassistent.

I.G.3.c.
RITA SAUGBERG

er født 29» juli I960 i Kjellerup.

Adresse: Solgavehjemmet, 9500 Hobro.

Rita Saugberg fik 9-årig skoleuddannelse i Mariager, tjente 5 år 
som husassistent i Onsild og var derefter 5 år i Mariagerhvor
efter hun den 1. juli 1977 blev husassistent på Solgavehjemmet. 
Hobby: håndbold.

I.G.3.d.
LEIF SAUGBERG

er født 4. marts 1962 i Kjellerup. Han er landbrugsmedhjælper.

I.G.3.e.
LENE SAUGBERG

er født 10. juli 1966 i Kjellerup.

I.G.4.
ELMAR HAVE LEEGAARD

er født 9- august 1932 i Fragtrup, Farsø sogn. Han blev gift 6. 
juni 1964 i Gedsted med Alice Elin Knudsen, der er født 18. marts 
1946 i Gedsted som datter af husmand Martin Knudsen og hustru 
Sørine Kirstine.

Bosat: Ravnsøvej 112, 8670 Låsby.

Elmer Have Leegaard gik i skole i Grønnerup og det sidste 5 år 
i Fandrup, hvor han da tjente. Han fortsatte ved landbruget og 
var 6g ar hos Christen Christensen i Fredbjerg, hvor han var for
karl og fodermester. Derefter var han lg år i Fandrup som foder
mester, og 1952-54 aftjente han sin værnepligt i Arhus, Nyminde- 
gab og København. Efter hjemsendelsen arbejdede han fire år hos 
broderen i Fragtrup, var 3g år på en fabrik i Låsby, hvorefter 
han 1967 blev maskinfører ved amtsvejvæsenet. Han har i et par 
år været medlem af samarbejdsudvalget.
Alice Elin Knudsen fik 8-årig skoleuddannelse i Gedsted. Deref
ter fik hun arbejde på Asani i Viborg, hvor hun var indtil gif-
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termålet.

Børn: I.G.4.a.-I.G.4.c.

I.G.4.a. 
BRIAN HAVE LEEGAARD

er født 14. marts 1965 i Låsby.

I.G.4.b.
OLE HAVE LEEGAARD

er født 5. december 1968 i Låsby.

I.G.4.c. 
ALLAN HAVE LEEGAARD

er født 10. august 1971 i Låsby.

II.
DORTHEA KIRSTINE (kaldet STINE) ANDERSEN

er født 10. maj 1858 i Mollerup by og sogn. Hun blev gift 13. 
oktober 1885 i Galtrup med Peder Pedersen Kjærgaard, der er født 
ca. 1862 - vist i Rødding. Ægteparret bosatte sig 1885 i Tøving 
i Galtrup sogn og nævnes 1897 i Rødding by og sogn i Salling. 
De ses ikke at have fået børn.

III.
SØREN CHRISTIAN ANDERSEN (LEEGAARD)

er født 28. maj 1861 i Mollerup, og han døde 20. februar 1918. 
Han blev gift 22. oktober 1889 i Nykøbing med Nielsine Kristine 
Frederiksen Søndergaard, der er født 30. januar 1868 i Nykøbing 
som datter af vognmand Frederik Christensen Søndergaard og hu
stru Karen Nielsdatter.
Søren Leegaard, som han almindeligvis kaldtes, nævnes 1890 som 
slagter i Nykøbing, hvor han 1893 boede i Nørregade. 1897 boede 
han på Nykøbing mark. I bogen om Søndergaard-slægten fra 0. Jøl
by omtales han som slagtermester. Det oplyses her, at hans enke 
flyttede til København, hvor hun boede hos datteren indtil sin 
død.

Børn: III.A.-III.C.

III. A.
FREDERIK (SØNDERGAARD) LEEGAARD

er født 27« juli 1890 i Nykøbing og døde sst. 3. november 1890.
III.B. 

KARSTEN LEEGAARD

er født 28. april 1893 i Nykøbing. Han blev gift 1. april 1929
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med Ingeborg Rager, der er født 11. juni 1892 som datter af pro
prietær Rager, Holbæk.
Karsten Leegaard var bogbindermester og boede Messinavej 25, Kø
benhavn S.

III.C.
KAREN LEEGAARD

er født 28. april 1897 i Nykøbing, og hun døde 22. juli 1947. 
Hun blev 4. september 1931 gift med sporvognskonduktør Peter 
Jørgen Christensen, der er født 26. januar 1893 i Silkeborg. 
Ægteparret boede på Milanovej 45 i København.

IV.
ANE CHATHRINE ANDERSEN

er født 9- november 1863 i Mollerup og døde sst. 2. marts 1864.
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V.
ANE CATHRINE ANDERSEN

er født 2. januar 1866 i Mollerup, og hun døde 1948/49 i Alborg. 
Hun blev gift 10. februar 1888 i Galtrup med Jens Kristian Ol
sen Jensen, kaldet Jens Olsen, der er født 26. februar 1863 i 
Skallerup by og sogn som søn af husmand Ole Jensen og hustru 
Christiane Chrlstensdatter.
Jens Olsen var 1888 bager i Skallerup og nævnes 1890 som slag
ter sst. Fra 1890 boede han i Nykøbing som slagter og var 1892 
bosat på Lilletorv. 1896-97 boede han i Algade 28, men i 1900 
på Gasværksvej. Derefter flyttede parret til Alborg, hvor han 
var kreaturhandler til sin død.

Børn: V.A.-V.F.

V. A.
ANE KRISTINE JENSEN

er født 30. oktober 1888 i Skallerup, og hun døde 13. maj ,1954 
i Hasseris. Hun var gift med Alfred Nielsen. Han er født 5« ok
tober 1885 i Nykøbing og døde 11. november 1970 på amtssygehu
set i Gentofte.

Bosat: Hasseris.

Ane Kristine Jensen fik almindelig folkeskoleuddannelse og hav
de derefter forskelligt arbejde, bl.a. som ekspeditrice, hvoref
ter hun havde et ophold på en husholdningsskole i København. 
Alfred Nielsen fik folkeskoleuddannelse i Nykøbing og blev der
efter uddannet inden for isenkram-branchen. Han kom senere til 
Frederikshavn, og 1910 etablerede han selvstændig virksomhed in
denfor isenkram-branchen i Brønderslev. I 1920 kom han til Lind
holm, hvor han drev en gros virksomhed. Forretningen flyttede 
senere til Vesterbro i Alborg.

Børn: V.A.1.-V.A.4.

V.A.l.
GEORG NIELSEN

er født 24, juni 1910 i København. Han er gift og har to børn.

Bosat: Gurrevej 40, 3000 Helsingør.

V.A.2.
INGA NIELSEN

er født 11. september 1913 i Brønderslev.
Bosat: Toldbodgade 2, 9000 Ålborg.

Inga Nielsen tog mellemskoleeksamen i Alborg 1929 og arbejdede 
derefter i modebranchen et par år. Derpå var hun hjemme en tid



162

og kom som 20-årig til at. tjene hos Kr. Hindhede i København. 
Efter en tids forløb tog hun hjem til forældrene. I 1967 købte 
hun sammen med faderen en konfektureforretning i Gentofte og 
havde denne til 1972, da hun bosatte sig i Ålborg.

V.A.3.
OLAF NIELSEN

er født 20. november 1916 i Brønderslev. Han er gift med Lilli 
Mogensen.

Bosat: Stubbedamsvej 78, 3000 Helsingør.

V.A.4.
LEO ALFRED NIELSEN

er født 29- januar 1922 i Nørresundby. Han blev gift 1. maj 1952 
i Sdr. Tranders med Conny Iversen, der er født 5« juli 1931 i 
Århus som datter af forvalter Richard Iversen og hustru Kathri
ne Marie Jensen.

Bosat: Danmarksgade 8, 9000 Ålborg.

Leo Alfred Nielsen er grosserer.

Søn : V. A. 4. a.

V.A.4.a.
JENS PETER NIELSEN

er født 7- oktober 1953 i Århus.

V.B. 
THORA JENSEN

er født 2. april 1890 i Nykøbing, og hun døde 9- april 1969 i 
Sko.vsgård i 0. Svenstrup sogn. Hun blev gift 1912 i Svenstrup 
med Christian Dahl Rasmussen. Han er født 24. marts 1877 i Sven
strup som søn af husmand Christen Mogensen Rasmussen og hustru 
Maren, og han døde 1961 i Skovsgård.

Bosat: Skovsgård.

Thora Jensen fik folkeskoleuddannelse i Nykøbing M og lærte der
efter husholdning på hotel Thisted i tre år, og derefter var 
hun på hotel Skovsgård indtil giftermålet.
Christian Dahl Rasmussen gik i skole i Svenstrup. Han tjente en 
tid hos sin onkel Jørgen Nielsen i Lundgård, og derefter var han 
en tid hjemme hos faderen, hvorefter han begyndte at slagte og 
handle med heste. Værnepligten aftjente han 1903-04, og derefter 
arbejdede han | års tid ved privatbanen. Han fortsatte derefter 
med hestehandel. I 1911 købte han hus i Skovsgård, hvor han op
rettede slagterforretning. Senere købte han gård og fortsatte 
med hestehandel til 1955/56.
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Børn: V.B.1.-V.B.4.

V.B.l. 
RAGNHILD DAHL RASMUSSEN

er født 16. september 1913 i Skovsgård.

V.B.2.
KAJA DAHL RASMUSSEN

er født 26. november 1914 i Skovsgård i 0. Svenstrup sogn. Hun 
blev gift 1. oktober 1935 i Torslev med Hans Dollerup Boel, der 
er født 13. juni 1912 i Dybvadgård i Lundby sogn som søn af gård
ejer Hans Chr. Dollerup Boel og hustru Anna Christiansen.

Bosat: Egdvedvej 11a, 6000 Kolding.

Kaja Dahl Rasmussen fik folkeskoleuddannelse og virkede derefter 
som husassistent, hvorefter hun havde et ophold på en hushold
ningsskole. Hun var hjemmegående husmor til 1956 og virkede der
på i fire år som sygehjælper, hvorefter hun en tid havde ansæt
telse som kontorassistent.
Hans Dollerup Boel fik folkeskoleuddannelse i Lundby. Han var 
landvæsenselev og blev senere forvalter, og fra 1935 til 1956 
var han gårdejer (kyllingefarm) senere begyndte han som repræ
sentant. Værnepligten aftjente han 1931 i Ålborg.

Børn: V.B.2.a.-V.B.2.d.

V.B.2.a.
BIRTHE DOLLERUP BOEL

er født 13. januar 1937 i Lundby. Hun er gift med isenkræmmer 
Børge Keller Pedersen. Ægteparret har to børn og bor i Grenå.

V.B.2.b.
HANNE DAHL BOEL

er født 21. august 1939 i Lundby. Hun er gift med Jørgen Nielsen.

Bosat: Alleen 7, 9670 Løgstør.

Hanne Dahl Boel bestod mellemskoleeksamen og blev derefter ud
dannet som defektrice.
Jørgen Nielsen bestod mellemskoleeksamen og blev derefter uddan
net indenfor smedefaget, hvorefter han påbegyndte selvstændig 
virksomhed. Værnepligten aftjente han ved marinen. Han er med
lem af byrådet.

Børn: V.B.2.b.l)-V.B.2.b.2)
V.B.2.b.l)

THOMAS BOEL NIELSEN
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er født 18. december 1959 i Harte.

V.B.2.b.2) 
ANNE BOEL NIELSEN

er født 20. april 1965 i Løgstør.

V.B.2.C.
TOVE DOLLERUP BOEL

er født 7. oktober 1940 i Næsborg. Hun er bogholder og gift med 
skolematerielforhandler Jens Peder Klinge, der er født 26. au
gust 1932 i Kolding.

Bosat: Fælledvej 10, 6000 Kolding.

Børn: V.B.2.c.1)-V.B.2.c.3)

V.B.2.C.1)
HANS ALBERT KLINGE

er født 7. maj I960 i Kolding.

V.B.2.C.2)
KIRSTEN KLINGE

er født 21. maj 1964 i Kolding.

V.B.2.C.3) 
KAREN KLINGE

er født 21. maj 1964 i Kolding.

V.B.2.d.
HANS CHR. DOLLERUP BOEL

er født 14. april 1942 i Næsborg. Han er gift og bor i Frederi
cia .

V.B.3.
VAGN DAHL RASMUSSEN

er født 2. april 1922 i Skovsgård. Han blev gift 8. februar 1953 
i Torslev med Elna Winneche. Hun er født 18. maj 1926 i Torslev 
som datter af slagter Johan Winneche og hustru Laurine, og hun 
døde 27- juni 1979 på sygehuset i Ålborg.

Bosat: Underskoven 10, Skovsgård, 9460 Brovst.

Vagn Dahl Rasmussen gik i skole i Skovsgård. Han var i tre år 
landbrugselev og hjalp derefter til ved landbruget hjemme ind
til 1953, da han selv overtog gården, som han siden har drevet. 
Han har i nogle år sideløbende kørt mælk til mejeriet. Han har 
i en periode været medlem af bestyrelsen for Hesteforsikringen.
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Elna Winneche gik i skole i Torslev og var derefter en tid kli
nikassistent hos en læge i Skovsgård.

Børn: V.B.3.a.-V.B.3.c.

V.B.3.a. 
CHRISTEN PETER DAHL RASMUSSEN

er født 11. maj 1953 i Skovsgård i 0. Svenstrup sogn.

Bosat: Krobakken 32, Ny Skovsgård, 9460 Brovst.

Christen Peter Dahl Rasmussen bestod realeksamen 1970 og fik der
efter 1-årig handelsskoleuddannelse. I 1971 blev han ansat i 
Brovst sparekasse. Han aftjente sin værnepligt 1974-75 og fort
satte i Brovst sparekasse, hvor han 1979 blev udnævnt til over
assistent. Han er tillidsmand.

V.B.3.b.
CLAUS DAHL RASMUSSEN

er født 1. marts 1955 i Skovsgård i 0. Svenstrup sogn. Han blev 
gift 19. maj 1979 i Vejgård med Susanne Jensen, der er født 19• 
april 1953 i Vejgård som datter af maler Poul Villiam Jensen og 
hustru Tove Grethe Andreassen.

Bosat: Roald Amundsens Vej 23, 9210 Ålborg SØ.

Claus Dahl Rasmussen tog realeksamen 1972 og handelsskoleeksa
men 1973. Han blev derefter kontoruddannet på et revisionskon
tor og fik senere ansættelse som kontorassistent i et grossist
firmas regnskabsafdeling.
Susanne Jensen bestod 10. klasses statskontrolleret prøve 1969 
og arbejdede derefter som medhjælper på et alderdomshjem, hvor
efter hun virkede en tid som husassistent. Hun blev færdiguddan- 
net som sygehjælper i november 1973.

V.B.3.C. 
HANNE DAHL RASMUSSEN

er født 26. maj 1956 i Skovsgård i 0. Svenstrup sogn. Samlever: 
Per Høholt Jensen, født 9- november 1956 i Hjørring som søn af 
assurandør Karl Gunnar Jensen og hustru Inger Kirstine Andreas
sen .

Bosat: Børglumvej 13, Arentsminde, 9460 »Brovst.

Hanne Dahl Rasmussen bestod realeksamen i Skovsgård og tog der
efter handelsskoleeksamen fra Ålborg handelsskole. Hun har be
stået sygehjælpereksamen.
Per Høholt Jensen tog realeksamen fra Brovst skole og handels
skoleeksamen fra Nørresundby handelsskole. Værnepligten aftjen
te han ved civilforsvaret i Haderslev. Han er bankassistent - 
uddannet i Andelsbanken.
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V.B.4.
AASE DAHL RASMUSSEN

er født 24. april 1924. Hun er ekspeditrice og gift med repræ
sentant Kristen Kristensen. Ægteparret bor i Nibe.

V.C. 
OLGA JENSEN

er født 9« januar 1892 i Nykøbing. Hun giftede sig med Emanuel 
Hansen.

V.D. 
ELLA JENSEN

er født 17« februar 1896 i Nykøbing. Hun giftede sig med Kaj Am
bjørn. Ægteparret boede i Gentofte.

V.E. 
MAGDA JENSEN

er født 6. juni 1897 i Nykøbing. Hun er gift med en frugthandler 
og bor i København.

V.F. 
KLARA JENSEN

er født 30. oktober 1900 i Nykøbing. Hun blev gift 28. juni 1931 
i Vejgård med Aksel Brask Pedersen. Han er født 29. april 1902 
i Hadsund som søn af assurandør Christian Pedersen og hustru 
Maren Brask Jensen, og han døde 29. december 1974 i Nibe.

Bosat: Boulevarden 6, 9000 Ålborg.

Klara Jensen gik i skole i Nykøbing og fik efter skolegangen 
plads som barnepige i Hasseris. Hun var derefter i forretning 
og var derpå husassistent en tid, hvorefter hun var bagerekspe
ditrice og derpå slagterekspeditrice.
Aksel Brask Pedersen gik i Th. Jacobsens skole og blev derefter 
-kolonialuddannet. Han var bl.a. en tid i Hamburg. Omkring 1923 
begyndte han i forsikringsbranchen og overtog i 1934 agenturet 
for National efter faderen. Han var frimurer. Hans hobby var 
jagt og bridge.

Børn: V. F.1.-V. F.2.
V.F.l. 

TOVE BRASK PEDERSEN

er født 12. april 1933 i Vejgård. Hun er sygeplejerske og gift 
med ingeniør Gerhard Posselt. Ægteparret bor i Nibe.
V.F.2.

ERIK BRASK-PEDERSEN
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er født 29• januar 1936 i Alborg. Han blev gift 27. april 1963 
i Nyborg med Herdis Rita Storm Rasmussen, der er født 14. juli 
1936 i Nyborg som datter af vognmand Carl Gunnar Harry Rasmussen 
og hustru Ellen Margrethe Storm.

Bosat: Vossvej 25, Hasseris, 9000 Ålborg.

Erik Brask-Pedersen tog mellemskoleeksamen i Ålborg 1952 og 
blev derefter isenkramuddannet i Ålborg. Efter endt læretid blev 
han optaget på Den danske købmandsskole i London, og efter op
holdet her arbejdede han i et år i et kolonialfirma i London. I 
1958 fik han ansættelse ved forsikringsselskabet National i 0- 
dense og var her til 1962, da selskabet fusioneredes med Hafnia- 
hånd i hånd. Han har siden januar 1976 været ansat i Fjerde Sø. 
Han har været medlem af bestyrelsen for forsikringsforeningen i 
Ålborg og har i en årrække været medlem af Odd fellow logen.
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VI.
ANE JOHANNE ANDERSEN (LEEGAARD)

er født 7« marts 1870 i Mollerup. Hun var gift med Christian Pe
ter Godt. Han er født 1. april 1853 i Ullerup sogn ved Sønder
borg som søn af hestehandler Jens Godt og hustru Nicoline, og 
han døde 6. november 1911 i Nykøbing M. Ved hans død siges han 
at være født i Ulderup i Slesvig, men det er formodentlig nævn
te Ullerup. sogn, der er tale om.

Bosat: Nykøbing M.

Ane (Anna) Johanne Andersen (Leegaard) gik i skole i Tøving. Hun 
hjalp til hjemme og stod sammen med faderen på torvet hver lør
dag. Efter giftermålet var hun hjemmegående husmor, og efter man
dens død fortsatte hun forretningen i mange år.
Christian Peter Godt gik i skole i Dybbøl. Han stod i lære som 
slagter i Hamburg i fire år, og efter at være blevet udlært ar
bejdede han en tid i Kolding, hvorefter han tog tilbage til for
ældrene. Det var før genforeningen, og han blev udvist, og han 
rejste derpå til Nykøbing M, hvor han fik arbejde hos slagter 
Hobolt. Her lærte han sin kone at kende. Efter at have boet en 
tid i Seide begyndte ægteparret 1900 forretning i Nykøbing Mors. 
- Christian Peter Godt var afholdsmand og medlem af logen i Ny
købing M.

Børn: VI.A.-VI.D.

VI. A. 
ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN GODT

er født 24. januar 1898 i Seide by og sogn. Han blev gift 5- juni 
1943 i Nykøbing med Anna Kristine Mikkelsen, der er født 18. juli 
1902 i Nykøbing som datter af støberiarbejder Kristian Peder 
Mikkelsen og hustru Ane Christensen.

Bosat: Skovgade 14, 7900 Nykøbing M.

Anders Christian Pedersen Godt fik folkeskoleuddannelse i Nykø
bing. 11 år gammel fik han plads som bydreng hos en skomager og 
var her til sit 14. år, da han fik plads på Dueholm mejeri. Her 
var han til han 16-år gammel fik plads hos en mælkehandler, hvor 
han var i tre år som kusk. Derefter arbejdede han en lang årræk
ke på støberiet og var så havnearbejder til 1946. Han rejste da 
til København, hvor han var sukkerhusarbejder til 1951« Derefter 
vendte ægteparret tilbage til Nykøbing, hvor han drev frugthan
del i tre år og derpå iskiosk på Vesterbro.
Anna Kristine Mikkelsen gik i skole i Nykøbing og tjente deref
ter som husassistent; bl.a. var hun en tid hos skuespilleren 
Svend Methling. Hun kom tilbage til Nykøbing i 1920 og arbejde
de en tid på cigarfabrikken og havde derpå forskelligt andet ar
bejde. Hun har tre børn af et tidligere ægteskab: Kristian Mik
kelsen, Hermann Emil Mikkelsen og Knud Erik Mikkelsen.
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VI.B.
ANNA NICOLINE PEDERSEN GODT

er født 8. april 1900 i Seide by og sogn. Hun var gift med Ej
nar Hedegaard Andersen. Han er født 25. oktober 1898 i Nykøbing 
M. som søn af Andreas Hedegaard Andersen og hustru Maren, og han 
døde i marts 1945 i Nykøbing.

Bosat: Holmen, 7900 Nykøbing M.

Ejnar Hedegaard Andersen har været privatchauffør og har desud
en været væver.

Børn: VI.B.1.-VI.B.3.

VI.B.l.
ANKER HEDEGAARD ANDERSEN

er født 29. januar 1922 i Nykøbing. Han blev gift 22. november 
1947 i Nykøbing med Esther Hansen, der er født I7. juli 1922 i 
Nykøbing som datter af kusk Hans Chr. Hansen og hustru Thyra So
fie Pedersen.

Bosat: Markedsgade 39, 7900 Nykøbing M.

Anker Hedegaard Andersen fik folkeskoleuddannelse i Nykøbing. 
Han begyndte som bydreng, og 16 år gammel tog han ud og sejle. 
Han sejlede 1938-41 med rederiet Lauridsen og sejlede derpå med 
et svensk rederi et år, og derefter tog han til England, hvor 
han sejlede med fragtskibe i konvoj under hele krigen. Senere 
begyndte han som afløser ved postvæsenet og blev 1954 ansat som 
landpostbud i Nykøbing M.
Esther Hansen fik folkeskoleuddannelse i Nykøbing og tjente der
efter som husassistent forskellige steder indtil 1942, da hun 
begyndte som ekspeditrice i trikotagebranchen.

Børn: VI.B.1.a.-VI.B.1.b.

VI.B.l.a. 
ELSE HEDEGAARD ANDERSEN

er født 28. april 1948 i Nykøbing M. Hun blev gift 15« maj 1971 
i Nykøbing med Villy Jespersen, der er født 28. september 1949 
i Ørding som søn af landmand Alfred Jespersen og hustru Margre
the Østergaard.

Bosat: Rosenvej 3, 7900 Nykøbing M.

Else Hedegaard Andersen fik 9-årig skoleuddannelse i Nykøbing. 
Hun havde J-dags plads som husassistent i to år hos en vognmand, 
hvor hun dels passede telefon og dels var børnepasser. Derefter 
var hun ekspeditrice i en kiosk indtil giftermålet. I 1973 be
gyndte hun som hjemmehjælper. Hobby: håndarbejde.
Villy Jespersen gik i skole i Ørding. Han arbejdede ved landbru-
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get indtil militærtjenesten, som han aftjente 1969-70 i Viborg. 
Derefter arbejdede han 1| år på slagteriet i Nykøbing, hvoref
ter han 1972 blev ansat vedp.& T.som postbud. Hobby: håndværk, 
jagt og fiskeri.

Børn: VI.B.1.a.1)-VI.B.1.a.3)

VI.B.l.a.l)
BIRGIT JESPERSEN

er født 2. marts 1973 i Nykøbing.

VI.B.l.a.2)

BENTE JESPERSEN

er født 8. september 1975 i Nykøbing.

VI.B.l.a.3)
BRITTA JESPERSEN

er født 7. februar 1978 i Nykøbing.

VI.B.l.b.
GERDA HEDEGAARD ANDERSEN

er født 21. september 1949 i Nykøbing. Hun blev gift 21. septem
ber 1974 i Nykøbing med Jens Borg Jensen, der er født 9» decem
ber I960 i Nykøbing som søn af Johannes Martinus Jensen og hu
stru Jensine Andrea Borg.

Bosat: Frueled 21, 7900 Nykøbing M.

Gerda Hedegaard Andersen gik i skole i Nykøbing og Lødderup (8 
år). Hun tjente tre år som husassistent og kom derefter på pels
fabrikken i Nykøbing, hvor hun har været i en årrække. Hobby: 
håndarbejde.
Jens Borg Jensen gik i skole i V. Assels og 0. Assels samt i Ny
købing og tog udvidet teknisk forberedelseseksamen 1968. Han 
blev udlært i elektrikerfaget i Øster Assels og fortsatte hos 
læremesteren som svend til 1974. Han har siden været ansat på 
elværket i Nykøbing. Han er medlem af bestyrelsen inden for fag
foreningen. Han er meget idrætsinteresseret og er med i forskel
lige udvalg.

Søn: VI.B.l.b.l)

VI.B.l.b.l)
TORBEN BORG JENSEN

er født 21. januar 1976 i Nykøbing.
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VI.B.2.
ANNA MARGRETHE HEDEGAARD ANDERSEN

er født 4. Juli 1923 i Nykøbing M. Hun blev gift 26. december 
1943 i Nykøbing med Søren Peter Jensen, der er født 28. marts 
I9I6 i Redsted som søn af kurvemager Johannes Jensen og hustru 
Sørine Sørensen.

Bosat: Grundtvigsvej 23, 7400 Herning.

Anna Margrethe Hedegaard Andersen fik folkeskoleuddannelse i Ny
købing og tjente derefter et par år som husassistent, hvorefter 
hun var to år på en tandlægeklinik. Efter at have tjent som hus
assistent et par år var hun I år i køkkenet på Nykøbing sygehus. 
Efter giftermålet var hun en tid hos en bager og var derpå | år 
i køkkenet på Skive sygehus. Hun var nu hjemmegående i nogle år, 
hvorefter hun havde forskelligt arbejde, bl.a. på et ægpakkeri. 
Hobby: håndarbejde.
Søren Peter Jensen gik i skole i Redsted og havde senere et op
hold på Krabbesholm højskole. Han arbejdede ved landbruget ind
til 1940, bortset fra et ophold på handelsskole i 1938, var 1^ 
år som hotelkarl i Arhus, og 1943-46 arbejdede han på jernstø
beriet i Nykøbing. Derefter var han på Eksportslagteriet i Thi
sted til 1963, da han bosatte sig i Herning, hvor han arbejdede 
ved et entreprenørfirma til 1974, da han blev pensioneret. Hobby: 
kurvemageri.

Børn: VI.B.2.a.-VI.B.2.c.

VI.B.2.a.
HANS HEDEGAARD JENSEN

er født 27- juni 1944 i Nykøbing M. Han blev gift 9- april 1967 
i Nøvling med Birgit Østergaard Pedersen, der er født 2. septem
ber 1945 i Remmerhus i Vorgod sogn som datter af slagter Peder 
Nellemann Pedersen og hustru Anna Kathrine Østergaard.

Bosat: Slåenvej 7, 7400 Herning.

Hans Hedegaard Jensen fik folkeskoleuddannelse. Han arbejdede 
2s år i en bladkiosk, hvorefter han lærte murerfaget. Derefter 
aftjente han værnepligten og fortsatte efter hjemsendelsen ved 
murerfaget til 1969, da han fik arbejde på Ege tæpper, hvor han 
var til 1974. Han har nu depot for bryggeriet Odin. Hobby: or
gelspil .
Birgit Østergaard Pedersen fik folkeskoleuddannelse i Nøvling 
og tjente derefter et par steder som husassistent, var en tid 
i en smørrebrødsforretning og arbejdede derefter på fabrik i 
Herning. Hun deltager nu i mandens erhvervsvirksomhed. Hobby: 
håndbold-badminton.

Datter: VI.B.2.a.l)
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VI.B.2.a.1) 
MAJBRIT HEDEGAARD JENSEN

er født 1. januar 1969 i Skibbild.
VI.B.2.b.

KNUD EJNAR HEDEGAARD JENSEN

er født 21. september 1948 i Thisted. Han blev gift 7. februar 
1970 i Hammerum valgmenighed med Karen Marie Lausen, der er født 
29- maj 1949 i Bjødstrup i Gjellerup sogn som datter af gårdejer 
Laurits Martin Lausen og hustru Elly Mørup.

Bosat: Agerbjerg 3, Snejbjerg, 7400 Herning.

Knud Ejnar Hedegaard Jensen fik folkeskoleuddannelse i Tingstrup 
og var derefter chaufførmedhjælper et par år, hvorefter han ar
bejdede ca. tre år på Herning klædefabrik. Værnepligten aftjen
te han i Arhus og Randers 1968-69, og derefter arbejdede han et 
par år som servicemedhjælper i Autohallen. Han har siden været 
chauffør forskellige steder. Han er medlem af bestyrelsen for 
idrætsforeningen. Hans hobby er badminton m.m.
Karen Marie Lausen fik 9-årig skoleuddannelse i Hauge og Hamme
rum, og derefter blev hun uddannet som ekspeditrice. Senere ar
bejdede hun en tid som syerske på fabrik, og siden 1973 har hun 
været hjemmesyerske. Hobby: gymnastik.

Børn: VI.B.2.b.l)-VI.B.2.b.2)

VI.B.2.b.l) 
BO HEDEGAARD JENSEN

er født 17- juli 1973 i Herning.

VI.B.2.b.2) 
SUSANNE HEDEGAARD JENSEN

er født 24. august 1976 i Herning.

VI.B.2.C.
KAJ HEDEGAARD JENSEN

er født 18. november 1950 i Thisted. Han blev gift 10. februar 
1979 i Set. Johannes sogn i Herning med Liselotte Brohus Lorent
zen, der er født 14. juli I960 i Set. Johannes sogn i Herning 
som datter af arbejdsmand Godtfred Lorentzen og hustru Dagmar 
Pedersen.

Bosat: Sønderagervej 38, 7400 Herning.

Kaj Hedegaard Jensen gik i skole i Tingstrup og Skibbild, hvor
efter han arbejdede år ved landbruget. Han var derpå seks år 
på Ege tæpper, hvorefter han blev lagerarbejder på en virksom
hed i Lind.
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Liselotte Brahus Lorentzen fik 10-årig skoleuddannelse på Ves
tervangsskolen i Herning og gennemgik derefter 1-årig handels
skoleuddannelse .

Datter:VI.B.2.c.1)
VI.B.2.C.1)

CHRISTINA BROHUS JENSEN

er født 1. december 1978 i Herning.

VI.B.3.
ELLY HEDEGAARD ANDERSEN

er født 26. december 1933 i Nykøbing M, og hun døde 21. decem
ber 1973 i Herning og blev begravet 28. december på Herning nor
dre kirkegård. Hun blev gift 29- maj 1958 i Herning med Svend 
Christian Frisk, der er født 25. juli 1933 i Vorgod sogn som søn 
af grisehandler Jens Christian Frisk og hustru Meta.

Bosat: Odinsgade 3, 7400 Herning.

Elly Hedegaard Andersen tog mellemskoleeksamen og ville gerne 
have læst videre, men det kunne ikke lade sig gøre af økonomis
ke grunde. Hun kom derfor i lære i en konfektionsforretning i 
Nykøbing, og efter at være blevet udlært blev hun ansat i San
ders varehus i Herning. Hun var meget gymnastikinteresseret, 
hun dyrkede porcelænsmaling, og hun syede og strikkede alt til 
børnene. Efter hendes død bragte et af de lokale blade en omta
le, hvori det bl.a. hedder:
"Elly Frisk var et dejligt livsglad menneske, som havde let ved 
at skaffe sig venner, men følgerne af den alvorlige sygdom, hun 
havde Dådraset sis. tos til sidst noget af den livsstyrke, hun 
ellers stod som eksponent for.
Afdøde var et både dygtigt og flittigt menneske, som på en pris
værdig måde helligede sig sine husmoderlige pligter. Hun syede 
således næsten alt tøjet til sine børn. Hun havde gode anlæg for 
mange ting, og alt, hvad hun rørte ved, klarede hun på udemær
ket vis".
Svend Christian Frisk fik folkeskoleuddannelse og tog derefter 
ud at sejle. Han har været det meste af verden rundt og har væ
ret på matrosskole, hvorefter han mønstrede en banandamper til 
Sydamerika. Derefter sejlede han med forskellige skibe indtil 
giftermålet, da han blev medarbejder hos faderen. I 1959 fik han 
arbejde på Herning svineslagteri, hvor han siden har været. Hob
by: fodbold, fiskeri og camping.

Børn: VI.B.3.a.-VI.B.3.c.

VI.B.3.a.
ANETTE FRISK

er født 7• oktober 1958 i Herning.
Bosat: Odinsgade 3, 7400 Herning.
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Anette Frisk tog udvidet teknisk forberedelseseksamen 1 og 2. 
Hun fik en 2-årig uddannelse i huset og var derefter et år på 
fabrik, hvorefter hun fik ansættelse i en købmandsbutik.

VI.B.3.b. 
JAN CHRISTIAN FRISK

er født 6. januar 1963 i Herning.

VI.B.3.C. 
BETINA FRISK

er født 18. oktober 1968 i Herning.

VI.C. 
KRISTINE JENSINE PEDERSEN GODT

er født 26. juni 1904 i Nykøbing og døde samme sted 19. novem
ber 1904.

VI.D. 
JENS PEDERSEN GODT

er født 5- maj 1906 i Nykøbing M. Han blev gift 1936 i Nykøbing 
med Anna Pedersen, der er født den 15. november 1916 i Nykøbing 
M. som datter af arbejdsmand Valdemar Pedersen og hustru Nikoli- 
ne Marie Nielsen. Ægteskabet er opløst.

Bosat: Skovvangsvej 139, 8200 Arhus N.

Jens Pedersen Godt fik folkeskoleuddannelse i Nykøbing. Han kom 
i malerlære 1921 og blev udlært 1926, hvorefter han arbejdede 
som svend i København til 1940. Derefter arbejdede han g år i 
Hanstholm og var derpå vagtmand i Nykøbing i ca. tre år. I fire 
år arbejdede han ved Østerskompagniet, og derpå bosatte han sig 
i Arhus, hvor han drev selvstændig virksomhed til 1969.

Børn: VI.D.1.-VI.D.2.

VI.D.l.
ANNA JOHANNE PEDERSEN GODT

er født 4. august 1938 i Karby. Hun er gift med Niels Jørgen 
Nielsen, der er født 6. juni 1933 i Set. Pouls sogn i Arhus som 
søn af Tage Nielsen og hustru Anna.

Bosat: Tranekærparken 45, 8240 Risskov.

Anna Johanne Pedersen Godt gik i skole i Skjoldborg og tjente 
derefter som husassistent, hvorefter hun var på husholdningssko
le. Hun har arbejde som tjener.
Niels Jørgen Nielsen fik folkeskoleuddannelse i Arhus. Han be
gyndte som bud i skoletiden og fortsatte et par år derefter, 
hvorefter han lærte smedefaget. Værnepligten aftjente han i
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Jægerspris og Høvelte. Han arbejdede som svend på Århus maskin
fabrik til 1958 og arbejdede derefter i en anden virksomhed til 
1966, da han vendte tilbage til Århus maskinfabrik. Han er til
lidsmand og endvidere formand for sikkerhedstjenesten på Århus 
maskinfabrik.

Børn: VI.D.1.a.-VI.D.1.b.

VI.D.l.a.
ANETTE NIELSEN

er født 16. december 1953 i Århus. Hun blev gift 12. juli 1975 
i Århus med Flemming Madsen, der er født 25. oktober 1952 i Ris
skov .

Bosat: Skodshøjen 15, 82A0 Risskov.

Anette Nielsen er advokatsekretær, og Flemming Madsen er værk
tøjsmager .

Børn: VI.D.1.a.1)-VI.D.1.a.2)

VI.D.l.a.l)
MORTEN SEBASTIAN MADSEN

er født 15. maj 1975 i Århus.

VI.D.l.a.2)
THOMAS ANDREAS MADSEN

er født 5. maj 1978 i Århus.

VI.D.l.b.
LARS NIELSEN

er født 6. oktober 1958 i Århus. Han er klejnsmed.

VI.D.2.
CHRISTIAN PEDERSEN GODT

er født 20. januar 19A0 i Nykøbing M. Han blev gift 26. august 
19— i Odense med Tove Birgit Henriksen, der er født 19. april 
19A8 i Odense som datter af Poul Richard Henriksen og hustru 
Henny Charlotte Andersen.

Bosat: Saxovej 130, 5210 Odense NV.

Christian Pedersen Godt fik folkeskoleuddannelse i Skjoldborg 
og tjente derefter et år ved landbruget. Derefter lærte han 
gartnerfaget i Randers og på Fyn. Værnepligten aftjente han 
1961 i Karup. Efter hjemsendelsen var han chauffør på Fyn til 
197A, og siden har han været ansat på Odense amt og bys sygehus 
som specialarbejder. Han har været formand for boligforeningen. 
Hobby: fiskeri.
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Tove Birgit Henriksen gik i skole i Odense. Hun blev uddannet 
som ekspeditrice i vin- og tobaksbranchen og havde ansættelse 
forskellige steder, siden 1. marts 1979 hos Mogens Probsts eftf. 
Hobby: håndarbejde - sprogundervisning.

Børn: VI.D.2.a.-VI.D.2.b.

VI.D.2.a.
TINA GODT

er født 9- november 1965 i Odense.

VI.D.2.b.
GITTE HELENE GODT

er født 11. april 1968 i Odense.
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REGISTER.

I registeret er medtaget direkte efterkommere efter Anders Chris
tian Iversen Leegaard. Efternavnene Christensen og Kristensen m.fl. 
skal søges under ”C".

side
Anderseni, Ane Cathrine 161
— Ane Chathrine 160
- Anker Hedegaard 169
— Anna Margrethe Hedegaard 171— Dorthea Kirstine 159
- Elly Hedegaard 173
— Gerda Hedegaard 170
— Gurli 139* Jon 140
— John Leegaard 143
— Tove 140
Astrup, Bent 113
— Elly Leegaard 112
- Inga Leegaard 113
— Janne 112
— Janne Leegaard 114
— Svend Leegaard 112

Bjerre, Gitte Leegaard 154
Jan Leegaard 154
Jørgen Leegaard 154
Tommy Leegaard 154

Boel, Birthe Dollerup 163
Hanne Dahl 163
Hans Christian Dollerup 164
Tove Dollerup 164

Bording, Gitte 125
Hanne 125
Jesper 125

Christensen, Anne Merete 149
Benny Kronborg 132
Chr. Astrup 114
Else Mathilde 109
Leo 133
Lilly Margrethe 108
Martha Marie 132
Mette Dahl 135
Valdemar Leegaard 149

Christiansen, Anette Astrup 112
Anna-Grete Astrup 113
Birgitte Astrup 113
Johan Martin 112

Christoffersen, Anja Leegaard 155
Annette 143
Erik Børge 143



178

side
Christoffersen, Erik Leegaard 155

Kim Leegaard 155
Tove Jytte 142
Vebeke Leegaard 142

Flak, Inga Kronborg 132
Frisk, Anette 173

Betina 174
Jan Chr. 174

Godt, Anders Chr. P. 168
Anna Johanne P. 174
Anna Nicoline P. 169
Christian P. 175
Gitte Helene 176
Kristine Jensine P. 174
Tina 176

Hansen, Annette Leegaard 130
Anni Leegaard 146
Christa Leegaard 130
Frank Leegaard 146
Marianne Leegaard 130

Hedehus, Thorkild 119
Tommy 119
Torben 119

Jensen, Ane Kristine 161
Anette Bjørn 126
Bettina Bjørn 127
Betty 121
Birthe 122
Bo Hedegaard 172
Christina Brohus 173
Dorthe Lund 123
Ella 166
Elsebeth 122
Erling 127
Frede Leegaard 145
Georg 123
Hans Hedegaard 171
Henny Krista 127
Jan Peder Høgh 124
Kaj Hedegaard 172
Kirsten Lund 123
Klara 166
Knud Ejnar Hedegaard 172
Lars Høgh 124
Lene Høgh 124
Lone Lund 123
Magda 166
Majbrit Hedegaard 172
Margit 122



179

side
Jensen, Niels 123

Ole 122
Olga 166
Richard 123
Rita Nielsine 124
Ruth 125
Susanne Hedegaard 172
Svend Ejgil 126
Søren Bjørn 126
Thora 162
Ulla Petrine 125

Jespersen, Bente 170
Birgit 170
Britta 170

Klinge, Hans Albert 164
Karen 164
Kirsten 164

Knudsen, Anni Leegaard 116
Dorthe Leegaard 115
Eina Leegaard 116
Erling 115
Hanne Leegaard 116
Martin Leegaard 115
Rita Leegaard 116

König, Kurt Leegaard 148
Larsen, Allan Leegaard 120
— Brian Leegaard 121
— Heidi Leegaard 120
Leegaard., Allan Have 159— Alma 132
— Anders 129— Anders Chr. J. 117— Ane J. 110— Ane Johanne A. 168
— Arne 141
— Arne Tindahl 130
— Astrid 147— Bendt Ole 128— Brian Have 159— Bruno 150
— Børge 153— Christen 157— Dorthe 153— Egon 152— Ella Andreasen 134— Ellen Lisbeth 130
— Elly 133— Elmar Have 158— Else Marie 157— Erik 156— Erna 135-142



18o

side
Leegaard, Ernst 129
* Ester 139
— Eva 155
— Eva Kathrine 157
— Finn 129

Grete 149
— Grethe Andreasen 133
— Gunnar 153
— Hans Andreasen 134
— Henning 153-154
— Henrik 150
— Jane Andreasen 134
* Jens 133-150-156
— Jens A. 10?
— Jens Viggo 143
— Jensine Dorthea J. 145
— Jette 129
— John Aage 130
— Jørgen Ole 128
— Karen 160
— Karlo 151
— Karsten 159
— Kjeld Steen 131
— Knud Erik 144
— Kristen J. 142
— Lilly 143
— Maja 153
— Majbritt 155
— Marie Agnethe 129— Martha Marie 143
— Mary Jensine 121
— Nana 138
— Niels Kr. 128
— Ole 151— Ole Have 159— Per 151
— Peter Bjørn 130
— Poul Erik 129— Ragnhild 143
— Sonja 151— Sidsel Marie Jensdatter 108
— Signe 117— Søren Christian A. 159— Tage 151— Thorvald J. 156
— Torben 157— Tove 144-151— Ulla 155— Valdemar J. 147— Vera 140
— Vivi 153
— Ase A. 135



181

side
Madsen, Flemming Leegaard 152
— Johannes Leegaard 152
— Jytte Leegaard 152
— Lene Leegaard 152
— Morten Sebastian 175
— Thomas Andreas 175
Mortensen, Karen-Marie 118
— Kaare 118
— ■ Stig 118
Møller, Gitte 134
— Michael 134
— Tina 134
Maabjerg, Allan 126
— Benny 126
— Brian 126
— Laila 126
— Majbritt 125

Nielsen , Anette 175
— Anja Leegaard 120
— Anne Boel 164
— Birgitte 138
— Dora Lissy 118
— Eddie Leegaarf’ 120
— Georg 161
— Inga 161
— Inge Lillian 119— Jens Peter 162
— Kaja Margit 118
— Lars 175— Linda Kathrine 120
— Maj-Britt Leegaard 120
— Olaf 162
— Ruth Elisabet 119— Svend Erik 138
— Thomas Boel 163
Pedersen, Dagmar Leegaard 145
— Elin Margrethe 136
— Erik Brask 166
— Henriette 122
— Henrik Hosbond 137— Henry Søndergaard 138
— Ingeborg Leegaard 146
— Ivar Guldager 141
— Jan Guldager 141
— Janne Søndergaard 127
— Jørgen 136— Karin Nielsine 137— Karl Egon 137— Kirsten 136
— Kirsten Mona Leegaard 108
— Leif Guldager 141



182

side
Pedersen , Niklas 122
— Ove Erik 135
— Per Guldager 141
- Peter Søndergaard 127— Preben Hosbond 137— Tove Brask 166
Poulsen, Henrik Spandet 150
— Janie Spandet 150
— Morten 0. 149
Rasmussen, Christen Peter Dahl 165

Claus Dahl 165
Hanne Dahl 165
Jens Chr. 136
Kaj 136
Kaja Dahl 163
Lone Susanne 136
Marlene Mejrup 139
Niels 137
Ole 136
Ragnhild Dahl 163
Vagn Dahl 164
Aase Dahl 166

Rune, Kasper 140
Saugberg, Else 158
— Knud Jørn 158
— Lene 158
— Leif 158
— Rita 158
Svenningsen, Andrea Marie Leegaard 114
— Marie Jensine Leegaard 115
Sørensen, Søren Sv. 115



SUPPLEMENT
(Oplysninger tilgået redaktionen efter 1. oktober 1979)

I.C.2.a.2). BIRTHE JENSEN
er født 25. april 1956 i Østerbølle.

Bosat: Skovvej 64, 747o Karup.
Birthe Jensen tog realeksamen fra Ålestrup realskole 1972 og nysproglig stu
dentereksamen fra Viborg katedralskole 1975. Derefter var hun dels aupair og 
fik dels undervisning på The Hampstead Garden Suburb Institute. I 1978 bestod 
hun 2-sproglig korrespondenteksamen og fik juli s.å. ansættelse ved Schades 
Papir A/S (korrespondent/sekretær).

I.G. THORVALD JENSEN LEEGAARD
født 4. oktober 1899 i Fredsø. Om ham findes en levnedsbeskrivelse (formodent
lig afgivet af ham selv) i værket "Vort Sogns Historie i 100 Aar", 1946: 
Leegaard er født på Mors, men da han var 2 år flyttede familien til Salling, 
hvor de opholdt sig i 2 år, og derfra flyttede de til Thorvald Leegaards nu
værende ejendom, og den er flyttet fra Fragtrup og ud på marken. Leegaard kom 
ud at tjene i lo års alderen og tjente i ca. lo år, men havde i den tid kun 2 
pladser, hvoraf det ene sted hos Søren Madsen, Alsiggård, i 7 år. I 1919-2o 
var han på Krabbesholm højskole, og i 192o aftjente han sin værnepligt ved 
infanteriet i Fredericia. Efter hjemsendelsen tog Leegaard igen plads for
skellige steder i 3 år, men måtte så hjem og hjælpe faderen i bedriften, da 
han ikke var så rask. Leegaard har altid haft lyst til møllebyggeriet og hjalp 
til med at stille anlæg af disse op og lærte samtidig at bilde kværne, og det
te bliver han ved med. I 1927 giftede Leegaard sig og overtog samme år ejendom
men med et areal på 13 tdr.Id. Besætning: 1 hest, 3 køer plus opdræt, og der 
leveres ca. lo svin årligt af eget tillæg. I 1926 blev der bygget ny stald og 
lade, og stuehuset er også blevet moderniseret.

I .C.4.
Kronborg Christensen er født 8. oktober 19o7 i Øster Holme i Gøttrup 
sogn som søn af ugifte Maren Koldborg og udlagt barnefader Athanasius Chris
tensen, og han døde 3o. december 1958 i Øsløs. Forældrene blev viet på hans 
dåbsdag 8. november 19o7.






