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Meddelelse til Medlemmerne
Referat af Udvalgsmødet i Aalborg.
Udvalget holdt sit sædvanlige Aarsmøde den 23. Juli hos Esther og
Anthon Tingskou, Rørdal, hvor vi blev særdeles gæstfrit og hjerteligt mod
taget i deres smukke, velordnede Hjem og Have med Flaget til Tops. Om
Formiddagen blev den store, omfattende Cementfabrik med tilliggende
Havneanlæg forevist os under Tingskous kyndige Ledelse, alt var meget
imponerende. Efter at et fint dækket Frokostbord var vederfaret den for
nødne Retfærdighed, blev Foreningens Virksomhed og Budget drøftet.
Formanden oplyste, at der nu er ct Medlemstal paa 153, hvilket viser, at
der stadig er Interesse for Sammenholdet inden for Slægten. Tilgangen
skyldtes væsentlig de unge, som vi efterhaanden, som de rykkede op i de
voksnes Rækker, skulde søge at faa med som Medlemmer af Sammenslut
ningen; det er dog dem, der skal føre den videre, naar vi ældre ikke er
mere.
Det vedtoges at afholde næste Aarsmøde i Aarhus, hvor man vilde
arrangere det saaledes, at ogsaa andre af Medlemmerne end netop Udval
get kunde deltage. I den Anledning vedtoges det at anmode Maskinmester
Aage Tingskou, Aarhus, om at indrette og ordne det fornødne med Hen
syn til Lokale og Fællesspisning. Dette skulde saaledes være en lille Prøve
paa, om den paatænkte større selskabelige Sammenkomst for hele Slægten
kunde komme i Stand, f. Eks. ved en 10 Aars Stiftelsesfest i 1954. Af
Hensyn til, at Aarsskriftets Trykningsudgifter stadig er stigende, vedtoges
det at forhøje Aarskontingentet til 3 Kr.
Om Eftermiddagen benyttedes Tiden til at se de naturskønne, høje
Skrænter umiddelbart ved Cementfabrikkens Arealer, hvorfra der er en
vidunderlig Udsigt ud over Limfjorden og Landskabet med Aalborg og
Nr. Sundby i Baggrunden. Det var en stor Oplevelse. Vi fik ogsaa Lejlig
hed til at se en Del af Sønnen Povl Tingskous Fabrikation af plastiske
Dukkehovedcr, som han fra en ringe Begyndelse har faact oparbejdet til
en betydelig Forretning en gros; han har nu til Stadighed 8—10 Damer i

daglig Beskæftigelse, hvilket maa siges at være al Anerkendelse værd. Det
vedtoges at lade Mindestenene paa de ældste Slægtleds Grave pudse op
og faa dem fotograferet til Aarsskriftet.
Som Afslutning paa Mødet og Samværet blev der budt paa en splendid
Middag, ved hvilken Lejlighed Just Justesen og Anders Kjellerup bragte
Vært og Værtinde en hjertelig Tak for den begivenhedsrige Dag og den
Gæstfrihed, Udvalget havde mødt hos dem i Dagens Løb.

Klitplantør Niels Pedersens Optegnelser
(Fortsat fra forrige Aarsskrift).

Den 6. Juli 1877 afrejste jeg med Familie og en Del Flyttegods fra Thy.
Om Morgenen Kl. 7 gik vi ved Doverodde ombord paa Dampskibet
„Ørnen“. Det var ikke uden vemodige Følelser, vi sagde Farvel til det
kære Thy. 22 lykkelige Aar havde vi tilbragt der, og det var min Kones
Fødeland, hun sagde Farvel til, for rimeligvis aldrig mere at tage Ophold
der; i Stedet for drog hun til ukendte Egne og Mennesker. Dog blev der
ikke Tid til at anstille sørgmodige Betragtninger ret længe. Vore Børns
Munterhed smittede os, de morede sig kosteligt over den dejlige Sejltur.
Luften var saa stille og Limfjorden saa spcjlklar og rolig, hvad vi ansaa
for et godt Varsel om, at Forsynet saaledes vilde jævne vor Fremtids ve j
for os. Lidt før Middag naaede vi Struer, og efter at have nydt nogle For
friskninger der, afgik vi med Jernbanen, hvor vi fik en Kupé for os selv.
Vi ankom til Varde Kl. 6 Eftermiddag. Næste Dag ankom vores Bagage,
og vi rejste derpaa videre til Vrøgum, hvor jeg havde lejet en Beboelse
foreløbig.
Der var imidlertid taget Bestemme lu1 om Anlæg al en Høne Træplant
ning ved Blaabjerg; og da Klllinspektøicn havde overdraget Plantørpo
sten ved det nævnte Anlæg til mig, saa flyttede vi til 1 loustrup, da jeg
ved at bo i Nærheden bedre kunde varetage de med Erhvervelsen af
Plantearealet forbundne Forretninger. Jeg lejede saa en Beboelseslejlighed,
som stod ledig; den var rigtignok indskrænket og i en meget maadelig
Forfatning, hvilket vi især i den haarde Vinter led temmelig haardt under.
Men vi overkom dog nok denne Vinter og haabede paa en bedre Lejlig
hed inden næste Vinter, da Kammerherre de Thygeson havde lovet at
sørge for en hyggeligere og bedre Bolig til os samt Jord til at holde en
Hest og to Køer, saa snart Forholdene tillod det. Da jeg saa desuden
havde 2100 Kr, i aarlig Løn, kunde vi nok med Guds Hælp uden Nærings
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sorger se Fremtiden imøde, og jeg med saa meget desto større Lyst ofre
min Tid til de mig betroede Forretninger.
Det omkring Blaabjerg indtagne Areal egnede sig vistnok fortrinligt til
Træplantning, saavidt jeg kunde se. En ikke ubetydelig Del af Arealet
var Lyngslette, og en stor Del af Klitbakke^ne var godt tilgroet. Dog blev
der en betydelig Del Dæmpningsarbejder at udføre, men det var heldigt,
at der var Lyng nok i Arealet at dæmpe med. Paa enkelte Steder fandtes
der tæt under Overfladen mager Ler som Underlag. I den sydlige Del af
Arealet stod der henimod 100 Tdr. Land dækket med Egekrat, som ved
sit aarlige Løvfald havde forbedret Jordbunden meget.
Arealets Størrelse var 1252 Tdr. Land geometrisk Maal; det blev i
November Maaned det forrige Aar takseret i Henhold til Lov af 29. De
cember 1857, men Lodsejerne erklærede sig utilfredse med Taksationen og
forlangte Overtaksation. Dertil var af Retten udmeldt 6 Mand, men de
havde endnu ikke begyndt Forretningen.
Jeg slutter disse Optegnelser med at udtale det Ønske og Haab, at det
maa lykkes mig heldigt at gennemføre det Hverv, der er overdraget mig.
Saa at der om faa Aar maatte staa en smuk og frodig Træplantning over
hele det afstukne Areal, som jeg kan fremvise for mine Foresatte og der
ved vise mig værdig til den Tillid, der er vist mig. Naar saa engang den
gamle Plantør ikke mere kan klavre op ad Sandbakkerne, men maa vige
Pladsen for yngre Kræfter, at jeg da kan træde tilbage med den Bevidst
hed, at jeg har været et Redskab til heldigt at gennemføre et stort Fore
tagende til mit Fødelands Gavn. Og da vil jeg med Glæde og Tilfredshed
kunne tænke tilbage paa en nyttig Livsvirksomhed.
(E. S. Disse Optegnelser er antagelig nedskrevet 1890).

Niels Pedersen (Sb. S. 60).

Niels Knudsen Pedersen-Breums Købmandsbevilling
1851 (Sb. S. 30)
Gjøre vitterligt, at Vi efter allerunderdanigst indgiven Ansøgning og
Begjæring, samt den af Os Elskelige Vor Amtmand over Viborg Amt, Vort
Land Nørre Jylland, derover afgivne Erklæring allernaadigst ville have
bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at Niels Pedersen
Breum i Haasum By og Sogn under f ornævnte. Amt, maa sammesteds ind
til videre, foruden af de i Vor Bevilling af 28. Juni d. A. omhandlede Ar
tikler, have Udsalg ogsaa af Linolie, Kreolin, Eddike, Nelliker, Safian,
Allehaande, Annis, Cardemomme, Canél, Ingefær, Risengryn, Svedsker,
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Rosiner, Corender, samt simple Farvestoffer, navnlig Blaatræ, Guultræ,
Allun, Sumais, Orleans, Indigo, Krug, Gryn, Victual, Blaasten og Vinsten,
imod at hjemtage disse Navnsorter, forsaavidt de ere fremmede Varer
fra de Handlende i Vor Kjøbstad Skive. Ligesom han derfor under Han
delsrettighedens Fortabelse og anden Straf efter Anordningerne ikke maa
udstrække sit Udsalg til andre Varesorter end de efter det ovenanførte til
ladte, saaledes skal han til enhver Tid kunne legitimere sin Beholdning af
fremmede Varer, han har indkjøbt hos Handelsberettiget i bemeldte Vor
Kjøbstad Skive. Endelig har han i alle Tilfælde, hvor der maatte opstaa
Spørgsmaal om Fortolkningen af denne Vor Ordres Ord og Mening, at
være Vor Indenrigsministers Kjendelse undergiven.
I sammes Bevilling af 28. Juni s. A. angives det, at Handel med Sild,
tør Fisk, Sæbe, Salt, Tømmer, Stangjern, Staal, Søm og Spiger, Stenkul,
Hør, Hamp, Tjære, Slibestene, samt undertiden Kaffe, Cikorie, The, Suk
ker, Sirup og Tobak tillades.
(Afskrevet i Rigsarkivet ved A. K.).

Slægtsoptegnelser i en gammel Prædikensbog
Niels Knudsen Pedersen-Breum har i denne Bog optegnet sine 11 Børns
Fødsels- og Daabsdage og i samme Anledning tilføjet nogle bibelske Sæt
ninger for hver enkelt af dem. Da nogle af Børnene døde i en ret tidlig
Alder, er disse desværre ikke blevet anført i Slægtsbogen, da jeg paa da
værende Tidspunkt ikke var bekendt hermed. Optegnelserne er skrevet
med hans smukke, gotiske Skrift, men ændret til Nutids Skrift af mig.
Hans Sønnesøn, Murermester Kristian Breum, Søby, som har arvet
nævnte Prædikensbog efter sin bader, Smed Villads Breum, har med aner
kendelsesværdig Pietetsfølelse, og med ikke ringe Bekostning ladet den
istandsætte, da den var slemt medtaget; og den fremtræder nu atter i sin
oprindelige smukke Indbinding. Derved er der skabt Mulighed for, at den
langt frem i Tiden kan blive bevaret for Efterslægten; et Eksempel til
Efterfølgelse for andre i lignende Tilfælde. — Nævnte Optegnelser lyder
saaledes:
1. Peder Knudsen Nielsen Breum, født den 26. Juni 1852, døbt den 4. Juli
samme Aar i Kirken i Haasum. — Kjære Søn! frygt Gud og ær din Konge.
Vær lydig mod dine Forældre, tro og redelig mod dine Medmennesker,
nidkjær for alt, hvad som er ret og godt; derved ærer du Gud, lystrer dig
selv og lystrer dine Forældre. Gud velsigne og bevare dig og føre dig
uskadt igjennem Verden til det Maal, som Gud har bestemt dig til, det er
din Faders Ønske. — (S. Sb. 33).
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2. Villads Nielsen, født den 23. Juni 1853, døbt den 31. Juli s. A. En viis Søn
er sin Faders Glæde, men en daarlig Søn er sin Moders Græmmelse, ær din
Fader og din Moder, at det maa gaa dig vel, og du maa længe leve i Landet.
Kjære Søn! Naar du vandrer tro paa Herrens Veje, vil han føre dig uskadt
igjennem Livet og ind i Himlens Land. (Død den 26. April 1858).
3. Cathrine Nielsen, født den 4. Oktober 1854, hjemmedøbt den 13. s. M.
Kjære Datter! Bevar din Ære og vogt dig for Fristeren, at han ikke skal
overvinde dig, frygt din Gud, og han skal opholde og bevare dig. Glæd dine
Forældre, bedst ved Dygtighed og Fromhed, Venlighed og Kjærlighed, det
ønskes af din Fader. — (S. Sb. 37).
4. Else Kjerstine Nielsen, født den 15. Oktober 1856, døbt i Kirken den 8.
November s. A. Herren, din Gud, vær dig altid nær, og naar du frygter
ham, vil han altid være med dig. Lyd og elsk dine Forældre, da vil de igjcn
elske dig, og du vil blive deres Kjærlighed og elskede Barn. (Død 6. Maj
1865).
5. Villads Nielsen-Breum, født den 1. December 1858, hjemmedøbt den 2. i
samme Maaned. Herre Gud, bevare dig for alt det, som ondt er, baade til
Legeme og Sjæl. Gud give, du maa vaage og forfremmes i Dyd og Kund
skab, Naade og Yndest hos Gud og Mennesker, det ønsker din kjærlige
Fader. — (S. Sb. 45).
6. Else Kirstine Nielsen, født d. 2. August 1860. Kjære Datter! Gid du maatte
opfylde dine Forældres Ønsker og Forhaabninger, vi vilde saa gjerne nyde
Glæde og Trøst af dig i vor Alderdom, gid du altid maatte have Dyd og
Fromhed for Øje, være kydsk og sædelig, hav altid Gud med dig, ihvor du
end i Verden skal vandre, hold fast ved ham, baade i Medgang og Modgang,
da skal du tilsidst vinde Livets Krone. Din Moder Johanne Villadsen.
(S. Sb. 48).
7. Peder Korsholm Nielsen-Breum, født den 9. December 1862, hjemmedøbt
den 15. s. M. Fremstillet i Kirken den 26. s. M. Vor Herre Jesus Kristus
har i Daaben antaget dig som Arving til det evige Liv, gid vi ved Guds
Naade maatte med kristen Kjærlighed kunne vise og lære dig, hvem din
kjære Herre Jesus Kristus er, at han er din og alles Frelser, og du er hans
Broder, naar du gjør hans Villie. Gid du i Kundskab, Retskaffenhed og
Godhed maa efterligne den, hvis Navn du i Daaben har modtaget, da bli
ver du ved Guds Hjælp dine Forældres Glæde og Trøst og dine Medmenne
sker til Nytte og Gavn og dig selv til Lykke og Glæde, Gud til Ære og os
til Glæde. Gud hører og bønhøre det for Jesu Skyld, det ønsker din kjær
lige Fader. — (S. Sb. 49).
8. Jacob Nielsen-Breum, født den 19. August 1864, døbt i Kirken den 29.
s. M. Kjære Søn! Som den gamle Patriark Jacob gjorde et Løfte til sin
Gud og sagde: „Om Gud bliver hos mig og beskjærmer mig paa den Vej,
som han nu viser, og giver mig Brød at æde og Klæder at slide, og fører
mig hjem igen til min Faders Hus med Fred, da skal Herren være min
Gud.“ Naar du frygter din Gud som den gamle Jacob, saa vil han ogsaa
beskjærme dig og give dig dit daglige Brød og Nødtørft, og efter et vel
ført Liv herneden føre dig uskadt hjem til din Faders Hus i Himlen, det
beder din kjærlige Fader. — (S. Sb. 51).
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9. Niels Johan Nielsen, født den 1. November 1865, døbt i Kirken den 15. s.
M. Kjære Søn! Skjønt du er den 9. paa vort Slægt-Register, er du derfor
ikke tilovers, du er ligesaa kjær for Fader og Moder som den første. Her
ren, din Gud, bevare dig, baade paa Sjælens og Legemets Vegne, og gjør
dig velskikket og værdig til engang, enten det bliver i Ungdom eller Alder
dom, at indgaa til din Faders Glæde i Himlen; hør og bønhør det for Jesu
Skyld! Amen. Din kjærlige Fader. (Død som Barn før 1867).
10. Aar 1867 den 4. Januar er vor Søn født og i Daaben kaldet Niels Johan
Nielsen-Breum. Kjære Barn! Da du er den 10. i Flokken og Tallet ti findes
saa tidt i de hellige Ord, der er „en Lygte for vore Fødder og et Lys paa
vore Stier,“ vil jeg ønske og bede for dig, at du maa være som den Ene af
de ti, der havde modtaget Herrens Gaver og takkede ham derfor, og som
de fem af de ti Jomfruer, der havde Olie i deres Troeslamper. Ja, Herren
give dig af Naade en sand kristelig, klippefast Tro paa den treenige Gud
her i Tiden, at det paa hin Dag maa hedde til dig: „Vel dig — din Tro har
frelst dig.“ Og da vil Fader og Moder frydes i fuldeste Maal, naar de af
Guds Naade samles med dig og dine Søskende blandt de udvalgte i de evige
Boliger. Ja, kjære Herre, lade dette ske af din Naade! Det ønsker din Fader.
(S. Sb. 54).
11. Aar 1869 er os født en Søn den 21. April i Ejsing Sogn, hjemmedøbt den
23. Juni, Almindelig Bededag, med Navnet Søren Nielsen-Breum, fremstillet
i Kirken Kristi Himmelfartsdag. Herre Gud af Naade bevare dig og fri dig
for alt, som ondt er, giv os, dine Forældre, Naade og Visdom til at agte
dig i Tugt og Herrens Formaning, at vi maa faa Naade til at vise dig hen
til din Frelser, som er Vejen, Sandheden og Livet; ja, kære Gud, hør vore
Bønner, som vi opsender til dig og hjælp du gode Helligaand at bede ret i
Jesu Kristi Navn — Amen!
♦

*

♦

Slægt følger efter Slægt i Slægtens Hjem,
nye Hjem dannes, gode Minder gaar ej i Glem,
og den Slægtsarv, vi modtog fra Far og Mor,
forpligter at søge fremad i det bedste Spor.
Vi fremad vandre saa trygge i Sind,
vi gør det, baade med og mod Vind,
og vi føler Pligten til at bevare
det bedste i Slægtens store Skare.

En Annonce i Skive Avis 1874
Paa Grund af tiltagende Svaghed agter jeg snarest muligt at sælge min
iboende Gaard med Mølle paa Krogager i Ejsing. Gaardens Besætning er
1 Hest, 4 Køer og 12 Faar, samt en del Svin. Regnskab over Møllens Ind
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tægter for de sidste 5 Aar kan forevises. Møllen kan ogsaa kiøbcs særskilt
med den nødvendige Ejendom til Byggeplads og Kjørsel.
Krogager Mølle i Ejsing, den 15. Maj 1874.
Niels Pedersen Preum.

NB.: Desværre eksisterer denne Mølle ikke mere; den laa paa et højt
Terræn og kunde ses viden om. Ikke engang et Fotografi findes af den, da
vi ellers vilde have bragt et Billede af den i Aarsskriftct.

Nogle Mindeord og Barndomserindringer
Afdøde Slagter Anders Plejdrups Datter, Marie Villadscn, Roslev,
skriver: Min Far var jo paa en Maadc noget af en „Ener“. For mange Aar
siden skrev han ct Vers, som han klæbede paa Bunden af sit Stueur, det
lyder saaledes: „Snart op, snart ned vor Lykke gaar, men lige roligt Uret

Det gamle Fædrenehjem »Dueled«

slaar“. Paa mange Maader var Far beredt paa at dø, han havde nedskre
vet, hvad hver især skulde have af hans Efterladenskaber. Jeg savner
meget min ejegode Far og synes, at jeg gjorde alt for lidt for ham, mens
han levede. Far har skrevet en hel Del ned, mest naar han var bedrøvet,
men ogsaa om Fødsels- og Dødsdatoer og Minder om dem, han holdt af
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og Mennesker, han har mødt. Far mistede sin Mor, da han kun var to Aar
gammel. (Se hans Billede i Aarsskriftet 1946. A. K.).
Som Barn tilbragte jeg mange Ferier i Dueled, det var min Barndoms
Paradis. Jeg kan lige erindre Andreas Christensen og hans Hustru, Karo
line. Der var saa hyggeligt i Dueled; om Vinteren var der en Duft af
Gran i deres lille Stue, de havde jo en lille Granplantage Vest for Breum.
Om Sommeren fulgte de mig gerne en Tur til Nørregaards Skov. Der var
forresten ogsaa dengang en lille Lund Øst for Dueled, men den er ikke
mere — og saa havde de i Haven saa mange Kirsebærtræer. Det Billede
i Slægtsbogen af Dueled, hvor man ser de to smaa Islændere, er fra min
Barndomstid. Hvor var vi Børn glade, naar Andreas og Karoline med
dem kom kørende en Tur til Roslev. Andreas havde da altid saa meget
„Spas“ med os. Min Mormor (Thomasine) havde i sine sidste Leveaar sit
Ophold hos Andreas Christensen og Karoline, efter at de var flyttet til
Breum. Da de begge var døde, kom Mormor paa Hvilehjemmet der, og
naar vi besøgte hende, var hendes Afskedsord altid: „Vorherre være med
jer.“ Hun og Bedstefar ligger begravet paa Tøndering Kirkegaard, og tit
naar jeg staar ved deres Gravsted, rinder mig i Hu Verset: „Henfarne
Slægter, forglem dem ej, i Arv de gav dig en ædel Gave. Henfarne Slæg
ter i Landets Marv sig ej fornægter. Bevar din Arv.“ (S. Sb. 14).

Referat af Lærer Øhles 25 Aars Lærerjubilæum
Den 1. April 1950 kunde Lærer Th. J. Øhle fejre sit 25 Aars Jubilæum
som Lærer ved Vejers Skole. I den Anledning blev der holdt en Festlig
hed i Forsamlingshuset, arrangeret af Skoledistriktets Beboere. Efter at
Sogneraadsmedlem, Gdr. H. C. Hansen, havde budt den store Forsamling
velkommen, indledtes Talernes Række med, at Klitdirektør Thaarup paa
Beboernes Vegne bl. a. udtalte: „Det har altid været med Glæde og stor
Tillid, vi har sendt vore Børn til Lærer Øhle; vi vidste, at de der var i
de bedste Hænder. Lærer Øhle har altid haft en forbavsende Evne til at
levendegøre Lærestoffet for Børnene, saa de kunde huske det og genfor
tælle det. Han omfattede altid Børnene med Kærlighed, og selv om der
ofte kunde være noget tilknappet og utilnærmeligt over hans Person, ved
vi dog, at der bagved bankede et varmt Hjerte. Det er velkendt, at Lærer
Øhle er født paa Fanø og er ud af gammel Sømandsslægt, og Søen har
derfor stadig en stor Plads i hans Hjerte, men mon ikke ogsaa Vejersbe
boerne med Tiden har faaet en god Plads i samme Hjerte, det synes man
tit at mærke. Lærer Øhle forlanger nok meget af Børnene, men han for-
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langer ogsaa meget af sig selv. Ved sit eget Arbejde har han været Børnene
et godt Eksempel paa et flittigt Liv, i sin Have og med sine Bier, paa
hvilket Omraade han har været en Foregangsmand.“
Derefter talte fhv. Klitplan tør N. Raun Pedersen, Oksbøl, der indledte
med at sige: „Det er maaske mærkeligt, at en afgaaet Klitplantør tager
Ordet efter en Klitdirektør“, og udtalte derpaa, at han var meget impone
ret over at se saa mange Mennesker til Stede. Vejers maatte være en større
By, end han havde tænkt sig. En af de sidste Sager i det Sogncraad, han
havde været Formand for, var at indstille en Lærer til det ledige Embede
i Vejers. Øhle blev enstemmigt indstillet som Nr. 1 og blev valgt. Og naar
hele Vejers i Dag fejrer hans 25 Aars Jubilæumsdag, kan man gaa ud fra,
at det har været et heldigt Valg. Dengang havde Taleren ingen Anelse om,
at Lærer Øhle skulde blive hans Svigersøn. Nu er han en af mine Drenge,
jeg er glad for ham som Svigersøn, og min Datter er glad for ham som
sin Mand. For mig er det en stor Behagelighed at have min Datter og hen
des Familie i Nærheden; de er flinke til at besøge mig.“ — Endnu havde
mange Talere Ordet, som alle mundede ud i at takke Jubilaren for hans
Indsats som Lærer i Vejers. (S. Sb. 65).

En morsom Fortælling
af Lærer Jacob Pedersen, Durup
Der var en gammel Landpost, som gik fra Fur til Skive efter Postsagcr.
Han var udmærket til at sætte Folks Nysgerrighed paa Prøve, og det
passede netop godt til Furboerne, for der var ikke mange saa nysgerrige
Folk til, som de. Hørte han saa ikke noget Nyt paa sin Tur, ja, saa lavede
han selv noget for ikke at være helt bar for Nyt, naar han kom tilbage
til Fur. Engang gik det ham da saadan: Han kommer ind et Sted og afle
verer Postsager, og der fremkom da det sædvanlige Spørgsmaal: „Hvad
Nyt var der saa i Skive?“ — „Aah, der var ikke noget Nyt, min Faer, der
er værd at snakke om,“ siger han, „saadan noget kan En tidligt nok
spørge. — Farvel!“ — „Nej, holdt, Post, vent og faa en Dram. Hvad
var det, En tidligt nok ku’ spørge?“ — „Ja, ja, vil du endelig vide det,
min Faer, saa er Gravers Mikkelsen kommet hjem igen. Men det er ikke
det værste endda. Naa, a ska af Sted, nu maa du ha Farvel.“ — „Hvad
var der med Gravers Mikkelsen? Det kan du jo sagtens fortælle os, inden
du gaar.“ — „Ja, vil du endelig vide det, saa har han faaet en sort Kone,
men var det endda det værste, saa var det ingen Sag. Nej, det er ikke det
værste, min Faer, der er noget, der er meget værre endda. — Men nu maa
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jeg gaa — Farvel!“ — „Holdt, vent og faa en Dram til, Post! Hvad var
saa det, der var meget værre endda? Det maa du fortælle os, Post!“ „Ja,
siden du endelig vil vide det, saa skal jeg fortælle dig det, — han havde
ikke blot faaet en sort Kone, men han har ogsaa faaet to brogede Børn.“
Saadan meddelte Posten Efterretningen om, at en Mand var kommet hjem
fra Vestindien. Historien om de to brogede Børn fandt han naturligvis
selv paa for at faa den anden Dram med og for at krydre Historien endnu
mere. — Historien har staaet i „Jysk Almueliv“ af Evald Tang Kristen
sen. (S. Sb. 18).

*

*

*

Thomas Nielsen, Fur, fortæller følgende om Lærer Søren Pedersen:
Spurgte en af Børnene i Skolen om, hvordan et Regnestykke skulde
udregnes, gav Søren Pedersen ofte det Svar: „Det behøver du ikke at vide,
du skal vel ikke være Købmand.“
Efter en Bispevisitats i Skolen hoppede og sprang Drengene paa Ryggen
af hinanden, naar de løb ud af Skolestuen. „Det er dog for galt,“ bemær
kede Biskoppen. „Ja, Biskoppen kan sandelig tro, jeg har mit Besvær med
de Drenge,“ sagde Søren Pedersen.
I en Medlemsfortegnelse over en Forening paa Fur 1870 ses det, at
Lærer Pedersen staar opført som Nr. 1. Denne Forening menes at være
Ophav til en Brandkasse, en Sparekasse og et Bibliotek paa Fur, tre nu
betydelige Institutioner, hvis Oprettelse Lærer Pedersen altsaa har sin
Del af Æren for.
Lærer Søren Pedersen var en god Lejlighedstalcr. Ved Bryllups- og
Begravelsesgilder var han saaledes en meget vigtig og meget paaskønnet
Personlighed. Som lægelig og juridisk Raadgiver synes han ogsaa at have
haft en ikke ringe Betydning for Øens Befolkning. Det ser saaledes ud til,
at det var uden for Skolen, Lærer Pedersen var mest skattet af Øens
Beboere. — (S. Sb. 56).

*

*

*

Et Sagn om Bjergfolk fortalt Evald Tang Kristensen af Lærer i Mogen
strup P. K. Breum (S. Sb. 17).
Det er nu mange Aar siden, Mogens Andersen, Hakkildgaard, døde.
Det er en Gaard, beliggende lige sønden for Eskær Skov. Han havde en
Gang boet i Thise. Det var Mogens’s oprigtige Mening, at der var Nisser
til, og han havde selv set dem. Hans Datter har fortalt mig, at en Morgen
stund han kom kørende fra Thise og her opad Grinderslev, og de var flere
paa Vognen, da saa de allcsammen henne paa et Dige lidt fra Vejen, at
der sad en Række Nisser, og de sad helt stille; det var nogle ganske smaa

12

nogle med røde Luer paa, og det var jo højlys Dag, da de saa dem. De
kørte videre, men for deres Øjne var det at se til som Nisser.

*

*

*

Lærer Jacob Pedersen var først Lærer i Roslev fra 1840—47 og derefter
i Durup. Han var Medstifter af Sallings Lærerforening, der blev opret
tet 1841, og var dens Formand i 1879—80. Var ogsaa Indbyder til Skole
møderne 1862, som blev afholdt i Skive. I Skive Museum hænger et Bil
lede af 11 Lærere fra Nordsalling, skænket af Ludvig Krogh, Hem, der
har faaet det af sin Fader, Lærer Krogh, Hjerk. Paa Billedet ses Lærer
Jacob Pedersen, Durup, og Broderen Søren Pedersen, Fur. (S. Sb. 18).

Dødsannoncer
En ny Form for Dødsannoncer er nu ved at blive almindelig; man ser
nemlig ofte i Dagbladene, at der f. Eks. annonceres saaledes: N. N. f. 1.
Januar 1890, d. 11. Juli 1950. — Familien.
Kort og godt oplyser Annoncen om, hvor naar vedkommende er født.
Dette blev som oftest ikke anført tidligere, men det har stor Betydning
for Efterslægten, idet enhver Slægtsforsker derved har let ved at finde ud
af Fødselsdage og Aar, samt Dødsdage og -aar. Det var ønskeligt, om
denne kortfattede Maadc at bekendtgøre et Dødsfald paa, kunde blive
almindelig.
A. K.

Pastor emer. H. Hansen skriver i et Ugeblad:

Hvad skal Barnet hedde?
Blandt det, der særpræger et Land og Folk, er ogsaa Navneskikken.
Kommer man fra et Land over til et andet, vil man straks mærke det paa
Stednavnene; det er andre Navne, eller dog en anden Form for de fælles
Navne. Derfor har det ogsaa sin Betydning at værne om sit Folks ejen
dommelige Navne; de er en Del af Sproget. En Navngivelse i Overens
stemmelse med Folkets Traditioner har sin store Værdi; paa dette Omraade er der i nyere Tid sket megen Skade her til Lands. De fleste Præster
kan tale med af Erfaring om den fortvivlede Tankeløshed og Urimelig
hed, man tit staar overfor, naar Folk kommer og vil have deres Børn
døbt med fremmedklingende, undertiden latterlige Navne, som de har fun
det i oversatte Romaner og lignende Steder og forelsket sig i. Det synes
tit, som Folk har mistet al Sans for Navnets Mening og for dets Samklang
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med Sproget; stunddom gør de det maaske nok for at vise deres Belæsthed,
og at de følger med Tiden.
I Tilslutning til disse Bemærkninger, og da Spørgsmaalet i denne Tid
har stor Interesse for mange, vil jeg derfor her i Aarsskriftet slaa til Lyd
for, at vi igen gaar over til at bruge de gamle Slægtsnavne. KæledæggeNavne, som mange Forældre ynder at give deres Børn som Fornavne, kan
jo være meget morsomme, saa længe de er Børn — men til voksne lyder
de skrækkeligt. Saadannc Modenavne er da heldigvis i Aftagende og ved
at glide ud i Glemselens Mørke. Den gode gamle Skik at opkalde Børnenes
Fornavne efter Bedste- eller Oldeforældrene bør atter tages i Brug, da
den ligesom bedre binder Slægten sammen. Spindesidens Slægtsnavn kan
undertiden pynte paa Navnet som Mellemled, saaledes som flere inden
for vor Slægtssammenslutning har gjort det, f. Eks. Niels Raun Pedersen,
Poul Buch Breum, Karen Sylvest Kjellerup. Det vilde ogsaa være formaalstjentligt og til god Vejledning for fremtidige Slægtsforskere at have
saadanne Slægtsnavne at holde sig til. For Tiden er der dog en vis Ten
dens til at bruge de gode danske Navne som Søren, Jesper, Povl, Claus,
Ole og Knud — Kirsten, Sophie, Karen og Inger o. fl. a. Lad os derfor
inden for vor Slægt gøre os Flid med at bruge disse gamle, smukke Nav
ne! Det vilde derfor være formaalstjenligt, om én eller anden her i Aars
skriftet yderligere vilde slaa til Lyd for dette vigtige Spørgsmaal. A. K.

Vi glemmer hurtigt (Efter etATisudldTp)
„Vi glemmer hastigt de døde, vi, som selv skal dø,“ siger Harald Kidde
i „Helten.“ Vi glemmer iøvrigt ogsaa de levende. Engang imellem faar vi fat
paa et gammelt Fotografi af én, som vi i de unge Aar sluttede Venskab
med. Men Mindet i vor Sjæl er lige saa bleget af Tiden som det Billede,
vi staar med i Haanden.
Vi glemmer hurtigt, det gælder især de døde. Naar Navnet flyttes fra
Dørskiltet ud paa en Gravsten, gaar det hurtigt i Glemme. Mange er
endog glemt, endnu før Gravstedet er dømt til at blive jævnet. Saa længe
de allernærmeste lever, hegner kærlige Hænder om den lille Plet Jord,
men derefter gaar det hurtigt over i Forglemmelsen.
De døde glemmes, naar de ligger et Par Slægtled tilbage, og det er
værst for os selv. Der ligger nemlig en stor Værdi gemt i stadig at mindes
de døde. I Mindet kan de komme os endnu nærmere, end da de levede; vi
forstaar nu bedre deres Liv og Færd. Sorgen kan tære paa vor Livskraft,
men tager vi den paa rette Maade, kan Mindet om de døde blive et løn
ligt Kildespring, som vi kan hente Kraft fra til vort daglige Liv.
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E. S. I Tilslutning til disse sande Ord citeres, hvad en gammel Lærer en
gang har sagt: „Vil du vide, hvor lidt du egentlig er værd, da gaa hen paa
Kirkegaarden og se paa de Gravstene, der maaske kun er en Menneske
alder gamle. Spørg saa de unge af i Dag, hvor mange af dem, disse Grav
sten dækker over, de kender, Svaret vil gøre dig lille.“

*

*

*

Enhver har fire Arvinger: Gud tager Sjælen, Jorden Legemet, Slægten
Godset og Verden Rygtet. — (Citat).

En gammel Lærers Budskab til Efterslægten
Forleden samledes i Birkelse Kro i Nordjylland ca. 150 Medlemmer af
Mølgaardslægten for at overvære Aabningen og Oplæsningen af et forseglet
Brev, som Lærer Niels Mølgaard, Aalborg, der døde 1906, havde skrevet,
og som først skulde aabnes ved en Sammenkomst i 1950. Brevet blev op
læst af den næstældste af Brevskriverens Sønner, Læge Mølgaard, Gentofte.
Brevet indeholdt en Beretning om Slægtens Oprindelse og en Skildring af
Niels Mølgaards trange økonomiske Forhold. Han fortæller videre om
den politiske Situation og lignende, men han giver ikke nogen Leveregler
eller gode Raad. Brevet er aabenbart inspireret af Ønsket om at holde
sammen paa Slægten. Det blev besluttet at respektere Brevskriverens Øn
ske om at skrive en Tilføjelse til Brevet og forsegle det igen for at lade
det aabne Aar 2000. Pastor Gunnar Mølgaard, Lynæs ved Hadsten — en
Sønnesøn af Læreren — paatog sig, ikke uden Betænkelighed, at skrive
Tilføjelsen og forsegle det nye Brev. — Mon det ikke var mere formaalstjenligt for Slægtens Sammenhold, at Slægten i Lighed med, hvad vi gør
i vort Sammenslutning, udgav et Aarsskrift?
A. K.

En Familieforening stiftet
Ved en Sammenkomst i Assens er der blevet stiftet en Familieforening,
der formentlig bliver Landets største. Det er Slægten Boe, som stammer
fra Boegaarden paa Helnæs, der nu har stiftet „Boesamfundet,“ hvis Formaal er dels at samle Familiens Medlemmer og dels gennem et Slægtsfond
at yde Medlemmerne Hjælp i paakommende Tilfælde. Som Formand for
den nye Forening, der kommer til at tælle flere Hundrede Medlemmer
rundt om i Landet, er valgt Repræsentant Boe-Thomsen, Assens.
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Slægten Kvorning i Løvel ved Viborg
Ogsaa denne Slægt har sin Familiesammenslutning, som tæller 3—400
Medlemmer. Da Kvorningslægten i Sommer var stævnet sammen i Løvel
Forsamlingshus, var det det stærke Sammenhold, der beherskede Stemnin
gen; det gav Livsfylde at føle Forbindelsen med de henfarne Slægter og at
hente Kraft fra det kristne Folkeliv, disse førte. Slægtens Stamfader hed
Jens Jensen Kvorning og var født i Løvel 1645. Indtil 1880 var faktisk
100 pCt. af Slægtens Medlemmer Bønder; ved en Opgørelse fornylig viste
det sig, at kun 54 pCt. er Bønder i Dag, 24 pCt. ved Handel, Industri og
Haandværk, og Resten ved forskellige andre Erhverv,

Hagelskjær-Slægten
Den vidt udbredte Hagelskjær-Slægt i Ikast holdt i Sommeren 1941 sin
200 Aars Slægtsfest med Tilslutning fra nær og fjern. Ca. 800 Mennesker
deltog i Festen, som blev afholdt i den gamle Slægtsgaards Have, ved
hvilken Lejlighed der afsløredes en Mindesten til Minde om Fædrene med
følgende Indskrift:
„Selvcjerslægtsgaarden Hagelskjær 1741 —1941. Fra Far til Søn gik
denne Gaard igennem de 200 Aar, og herfra Slægten lod sig brede, til
Danmarks Land, til By som Hede. End vil vi vogte Slægtens Tarv og
vogte med Guds Hjælp vor Arv.
Slægten satte Fædrene dette Minde.“

:|:

;!•

*

Som man ser, er der ogsaa andre Slægter, som har dannet Slægtssam
menslutninger, end netop Duelcd-Slægtcn.
A. K.

*

*

*

Sognepræst E. Nielsen, Brcum, har igen i Aar været saa elskværdig at
fotografere de to Billeder til Aarsskriftet, nemlig af en gammel Minde
sten, som er stillet op mod Kirkegaardsmuren i Grinderslev over Smed
J. Kr. Thomsen og Hustru i Dueled. Ved Afsløringen af Mindestenen i
Fjor betalte vi Kirkebetjenten for at friske Indskriften op. Ligeledes et
Billede af det gamle Dueled, som det ser ud i Dag, og som for Fremtiden
skal benyttes paa Omslaget af Aarsskriftet. — Vi bringer herved Sogne
præsten vor bedste Tak for Ulejligheden med Fotograferingen af de to
udmærkede Billeder (selvfølgelig mod Betaling af Udgifterne herved).
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Et Par Ord til Slægtens Ungdom
Hvis det maa være et ganske almindeligt Medlem af Slægtsforeningen
tilladt at skrive et Par Ord i Aarsskriftet, har jeg lidt paa Hjertet at
anføre.
Efter hvad jeg kan forstaa paa min Bedstefar, N. Raun Pedersen, Oksbøl, udgør Ungdommen ikke ligefrem den største Del af Slægtsforeningens
Medlemmer, for ikke at sige, at det er ret begrænset, hvor mange af de
unge, der endnu er blevet Medlemmer. Dette Forhold synes jeg ikke, vi
kan være bekendt. Det koster kun et saa ringe Beløb af 3 Kr. aarligt at
være Medlem, og saa faar vi oven i Købet Aarskriftet hvert Aar gratis
tilsendt, og det maa vel enhver kunne overkomme at afse hertil. Det er
dog trods alt os, der frem i Tiden skal videreføre Slægten. Rent bortset fra
Alverdens „Moral,“ saa er det vældig interessant at deltage i Foreningens
Møder og Sammenkomster. Første Gang jeg deltog i et Møde, var det ikke
med særlig store Forventninger, at jeg som ungt Menneske skulde deltage
heri, men da jeg forlod Mødet, var det i Forvisning om, at jeg havde til
bragt nogle gode og fornøjelige Timer sammen med Slægten, hvor iblandt
var et Par gemytlige Fortællere, der havde gode og interessante Historier
at fortælle om vore ældste Stamfædrc.
Til Slut vil jeg kraftigt endnu en Gang opfordre I unge at indmelde
jer i Foreningen og til at købe Slægtsbogen.
Jørgen Raun Pedersen, Toldmedhjælper, Hobro.

AARETS BEGIVENHEDER

Fødsler
Fru Anne-Lise, født Frandsen, gift med Sognepræst Halvor Bundgaard, Venge,
har den 1. Maj 1950 faaet en Søn, døbt Jens Søren Thorkild B. (S. Sb. 24).
Fru Olga, født Nielsen, gift med Georg N. Roberts, Ojai, Californien, har
faaet en Datter 1950, døbt Connie Jean Roberts. (S. Sb. 43).
Fru Henny, født Nissen, gift med Landmand Julius Mortensen, Dejbjerg, har
den 3. December 1949 faaet en Datter, døbt Ellen Nissen M. (S. Sb. 62).
Fru Ida, født Breum, gift med Professor Erling Hammershaimb, Aarhus,
har den 13. Marts 1950 faaet en Datter, døbt Eva Hammershaimb (S. Sb. 36).
Fru Jytte, født Bryndum, gift med Civilingeniør N. M. Breum, Vejle, bal
den 15. Juni 1950 faaet en Søn, døbt Jan Kristian Breum. (S. Sb. 36).
Fru Edith, født Plejdrup, gift med Købmand Niels Houmøller, Skive, bal
den 11. Maj 1950 faaet en Søn, døbt Ingvard Plejdrup H. (S. Aarskr. 8).
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Fru Rigmor, født Raun P., gift med Tømrer N. S. Nielsen, Oksbøl, har den
14. Marts 1943 adopteret en Søn, født den 12. November 1942, døbt Poul Niel
sen. (S. Sb. 66).
Mrs. Dixie, født Roswall, gift med Carl Kellerup Nielsen, Seattle, USA., har
den 9. November 1950 faaet en Søn, døbt Michael Nielsen (S. Sb. 43).
Ragnhild Marie, født Madsen, gift med Holger Pedersen, har den 24. August
1947 faaet en Datter, døbt Margit Pedersen (S. Sb. 20).
Lydia, født Jensen, gift med Carl Chr. Madsen, har den 20. Januar 1949 faaet
en Søn, døbt Jørgen Madsen (S. Sb. 20).

Dødsfald
Fru Marie Olesen, Hennegaard, Enke efter afd. Gdr. N. K. Olesen,
Houstrup, er den 17. Marts 1950 afgaaet ved Døden af en Hjerneblød
ning. Hun blev 84 Aar gi. Begravelsen foregik paa Henne Kirkegaard;
men forinden talte i Hjemmet Lærer Kappelskov, Kirkeby, der bl. a.
udtalte, at „for os at se fik Marie Olesen en god Afslutning paa Livet.
Hun var forberedt.“
I Kirken talte Pastor Kold Jensen ud fra Fortællingen om Simeon og
Anna i Templet. — Marie Olesen var et godt Eksempel for mange ved
sin umiddelbare Tro.
Ved en Mindehøjtidelighed i Kirkeby Kro talte Førstelærer Raun Pe
dersen, Orten, der udtalte, at afdøde havde haft et godt Hjem paa Henne
gaard sammen med sin Familie. Han takkede for, hvad han havde mødt af
Venlighed og Oprigtighed i Slægten der. Peder Nissen, Ølgod, mindedes
afdøde som en Kvinde, der havde været andre til et godt Eksempel.
Fru Martha Nissen, Hennegaard, takkede for Deltagelsen og de smukke
Ord, der var udtalt, saavel her som i Hjemmet og i Kirken. (S. Sb. 62).

*

*

*

Fru Kirsten Breum, Enke efter Grosserer N. M. Breum, Randers, er
den 3. August 1950 afgaaet ved Døden paa Sygehuset i Randers. Hendes
Helbred havde i de sidste 20 Aar været daarligt paa Grund af Sukkersyge,
og navnlig i de sidste Par Aar havde denne Sygdom givet hende store
Vanskeligheder med Fødderne, og tilsidst var der gaaet Koldbrand i Tæer
ne, hvoraf nogle blev amputeret. Hun var paa det sidste indlagt paa
Sygehuset for at faa amputeret endnu en Taa, og under Narkosen ved
Operationen døde hun pludselig; formentlig var det Hjertet, som ikke
kunde taale Narkosen. Det vil saaledes forstaas, at Dødsfaldet kom over
raskende for hendes efterladte Børn og Familie. Fru Kirsten Breum var en
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storartet Kvinde, som bar sin Sygdom med stor og vedholdende Taalmodighed, og hun var udmærket, god og trofast som Mor for sine Børn og
Hustru for sin Mand. Hun havde Evner til at skabe et hyggeligt Hjem
og viste altid en hjertelig Gæstfrihed overfor dem, som stod hende nær.
Hun blev i al Stilhed stedt til Hvile ved Siden af sin Mand paa Randers
østre Kirkegaard. — (S. Sb. 34).

Smed

Jens Chr. Thomsen
r
I

£ i Krarup 19 Febr. 1822
då Dueled 3 Maj 1909
og Hustru

Mette Kirstine
fPedersen
f i Dueled 2 Oktbr. 1815
i samsL^ Janr. 1875.
■ ■

Gammel Gravsten paa Grinderslev Kirkegaard
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Runde Fødselsdage
Fru Otilia, født Jacobsen, gift med Jacob Jensen, Toustrup, Durup,
70 Aar 31. Januar (S. Sb. 28).
Februar: Enkefru Marie Raun Pedersen, Villa „Granlund“, Oksbøl, 80 Aar den
14. Februar (S. Sb. 66).
Februar: Bratschist ved Statsradiofonien Gunnar Frederiksen, Kgs. Lyngby, 50
Aar den 21. Februar (S. Sb. 38).
Februar: Fru Martha, født Hansen, gift med Anders Kjellerup, Halmtorvet 56,
København V., 70 Aar den 25. Februar (S. Sb. 38).
Maj:
Bankdirektør H. W. Kloster, Ahlmanns Allé 4, Hellerup, 50 Aar den
2. Maj (S. Sb. 53).
Maj:
Tandtekniker Frk. Julie Marie Breum, c/o Tandlæge Kabell, Nyborg,
50 Aar den 5. Maj (S. Sb. 53).
Maj:
Gdr. Andreas Pedersen-Kolding, Roslev, 75 Aar 9. Maj (S. Sb. 15).
Maj:
Fru Meta, født Toft, gift med Bestyrer Aksel Nielsen, Jernbanegade
18, Randers, 50 Aar den 30. Maj (S. Sb. 23).
Maj:
Anders Kjellerup, Halmtorvet 56, København V., 75 Aar den 31. Maj
(S. Sb. 38).
Juni:
Sygeplejerske Frk. Nelly Nielsen, Nederby, Fur, 50 Aar den 14. Juni
(S. Sb. 58).
Juli:
Fru Elvine Nielsen, Springvandsplads, Hjørring, 60 Aar den 13. Juli
(S. Sb. 58).
Juli:
Repræsentant Gudik Gudiksen, Vesterled 1, Skive, 50 Aar den 31.
Juli (S. Sb. 39).
August: Gdr. Niels Breum Mortensen, Geddal, Vinderup, 70 Aar den 12. Au
gust (S. Sb. 49).
Oktober: Elektricitetsbestyrer Niels Villadsen, Roslev, 70 Aar den 14. Oktober
(S. Sb. 14).
Novbr.: Fru Agnete, født Korsholm Jørgensen, gift med Børstenbinder P. E.
Jantzen, Romsøgade 8, København 0., 50 Aar 8. Novbr. (S. Sb. 77).
Novbr.: Fru Ottilia, født Thorndahl, gift med Lærer Erik Christensen, Stag
sted, Hjallerup, 50 Aar den 19. Novbr. (S. Sb. 21).
Decbr.: Gdr. Morten Mortensen, Hakkildgaard, Jebjerg, 70 Aar den 9 Decbr.
(S. Sb. 16).
Decbr.: Kassererske Frk. Metha Tingskou, Skolegade 88, Esbjerg, 60 Aar den
12. December (S. Sb. 80).
Decbr.: Automobilhandler Holger Svendsen, Fynsvej, Kolding, 50 Aar den 15.
December (S. Sb. 20).
Decbr.: Gdr. Niels Jensen, Thise, Jebjerg, 80 Aar d. 27. Decbr. (S. Sb. 28).

Januar:

Bryllupper
Mr. Carl Kellerup Nielsen, Renton, Wash., USA., er den 1. April 1950 viet
til Miss Dixie Roswall, Seattle. Driver Mejeriforretning i Seattle (S. Sb. 43).
Maler Holger Breum Olesen, Ejsing, er den 5. Marts 1950 viet til Frk. Edith
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Andersen, Raast. De har taget Bopæl i Skagen, hvor han vil drive Malervirk
somhed (S. Sb. 47).
Aksel Caspersen, Bogø, er den 25. Februar 1950 viet til Frk. Lillian Christen
sen, Stege, født den 13. December 1927 (S. Sb. 76).
Henning Caspersen, Bogø, er den 24. Maj 1950 viet til Frk. Alice Hansen,
Dame, Møen (S. Sb. 76).
Frk. Gerda Christensen, Roslev, er den.... 1950 blevet viet til Svejser Hen
ning Nørbæk Jensen, Trøjborgvej 52, Aarhus (S. Sb. 15).

Sølvbryllupper
Fru Ottilia, født Fischer Pedersen, gift med Automobilhdl. Holger Svendsen,
Fyensvej, Kolding, kan den 9. Maj 1951 fejre Sølvbryllup (S. Sb. 20).
Bygmester Just Justesen og Hustru Kirstine, Durup, kan den 24. September
1951 fejre Sølvbryllup (S. Sb. 29).
Klitplantør Otto Raun Pedersen og Hustru Carla Mereta, Bordrup Plantage,
Oksbøl, kan den 26. September 1951 fejre Sølvbryllup (S. Sb. 64).
Fru Else, født Kjellerup, gift med Bratschist ved Statsradiofonien Gunnar
Frederiksen, Lyngby, kan den 14. December 1951 fejre Sølvbryllup (S. Sb. 38).

Udnævnelser
Fru Agnes Bundgaard, født Dalgaard, Enke efter Fouragchandler J. J. B.,
Nykøbing M., har paa Kongens Fødselsdag den 11. Marts 1950 faaet overrakt
Kongens Emblem for mangeaarigt, fortjenstfuldt og uegennyttigt Arbejde inden
for en Samariterforening. Hun har i mange Aar været et særdeles virksomt
Medlem af Dansk Røde Kors’ Samariterforening i Nykøbing M., og er nu dens
Formand og initiativrige Leder (S. Sb. 23).
Mejerifarmer Otto Nielsen, Renton, Wash., USA., er blevet udnævnt til
Overtillidsmand i Dansk Brodersamfund i USA (S. Sb. 44).
Seminarist Villy Breum, der i Sommeren 1948 tog en fin Lærereksamen fra
Silkeborg Seminarium, fik den 14. August Ansættelse ved Frederikshavns Skole
væsen. Desværre har han maattet afbryde sin Virksomhed her, da han er ble
vet indkaldt til Militærtjeneste ved 2. Feltbatteri, 8. Ingeniørkompagni i Aar
hus. Det vil antagelig strække sig over 2 Aar, idet en Officer har udtalt, at
han har 100 pCt. Chancer for at blive optaget paa Officersskolen. „Og det er
just ikke den Vej, han er uddannet til,“ skriver hans Far, Murermester Kr.
Breum, Søby, Højslev (S. Sb. 46).
Holger Christian Pedersen, har faaet Ansættelse i D.F.D.S.s Københavnerbaad
ved dens Plads ved Aalborg Havn (S. Sb. 20).

Forskelligt
Svend Raun Pedersen, har taget en fin Studentereksamen fra Vestjysk Gym
nasium og har nu begyndt at studere til Læge ved Universitetet i København
(S. Sb. 64).
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Eva Dueled har taget Realeksamen fra Realskolen i Kalundborg og har faaet
Plads som Fotografelev (S. Sb. 62).
Niels Raun Pedersen har bestaaet Skovfogedeksamen; men paa Grund af en
Rygskade maa han foreløbig afholde sig fra legemligt Arbejde (S. Sb. 64).
Gerda, f. Raun Pedersen, g. m. Lærer Øhle, Vejers, gør opmærksom paa, at deres
Datter fejlagtig i Aarsskriftet er anført med Navnet Ane Margrethe, det skal
være Anne, som bedes rettet i Aarsskriftet (S. Sb. 65 og Aarsskr. S. 5 1947).
Mejerielev Holger Christensen har efter 2 Aars Læretid paa Roust Mejeri ved
Varde den 1. November i Aar skiftet Plads til Brørup Mejeri, hvor han skal ud
dannes i Ostctilberedning (S. Sb. 63).
Mejerielcv Jørgen Frederiksen har efter 2 Aars Læretid paa Borup Mejeri ved
Skævinge den 1. November skiftet Plads til Toft Mejeri ved Kokkedal, hvor
han skiftevis skal uddannes ved Smør- og Ostelavning. Han dyrker i sin Fritid
med Flid Musikken og tager Undervisning i Klarinetspil (S. Sb. 38).
Oluf Kjellcrup har efter et halvt Aars Skoleuddannelse paa Frederikshavns
Sømandsskole været paa sin første Sømandsfærd med en Fragtdamper som Mes
sekok, men er for Tiden uden Hyre (S. Sb. 42).
Gdr. Jens Kr. Gudiksen, Hovgaard, Hvidbjerg ved Skive, har solgt sin Gaard
til Fratrædelse den 1. April 1950 for sammen med sin Hustru og Søn at udvan
dre til USA; han har overtaget en Stilling som Bestyrer af sin Onkel Otto
Nielsens Mejerifarm i Renton i Staten Washington. Efter hvad der vides, befin
der de sig godt ved Opholdet der (S. Sb. 39).
Landbrugskandidat Niels Strandkær er for Tiden udsendt gennem Udenrigs
ministeriet som Landbrugsekspert til Persien, hvilket antagelig vil vare V2 Aar
(S. Sb. 36).
Frk. Inger-Lisc Thorndal er fra 1. September ansat paa Edel Sauntes Sag
førerkontor i København (S. Sb. 21).
Itu Mariane Thorndahl, Stagsted, Hjallerup, har i Sommer sammen med sin
Søn, Lærer Peder T. og Familie, været paa en Rejse til Oberammergau, hvor
dc overværede Passionsspil let, som var en stor Oplevelse for dem (S. Sb. 20).
Aage Caspersen, Bogø, har solgt sin Skibsprovianteringsforretning og sejler
nu som Skibsfører paa Sukkerroedamperen „Trio“ til Sverige. Sønnen Holger
læser til Styrmandseksamen paa Svendborg Navigationsskole og skal op til
Eksamen til Jul (S. Sb. 75).
Finn Charles Madsen er den 1. Apri; 1950 antaget i Malerlære hos sin Far.
Det er Meningen, at han sammen med sin Brodér, Erik, skal overtage Forret
ningen efter deres Far (S. Sb. 20).

Nqe Adresser
Bankdirektør H. W. Kloster, Ahlmanns Allé 4, Hellerup.
Mejerielev Holger Christensen, Brørup Mejeri, Brørup.
Mejerielev Jørgen Frederiksen, Toft Mejeri, Kokkedal.
Svend Raun Pedersen, Alsgade 2 St., København V.
Repræsentant Jacob Breum, Thorvaldsensgade 15H, Aarhus.
Malermester Juelsgaard Breum, Frødings Alle 35, Søborg, Telf. Søborg 1544.
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Civilingeniør N. M. Breum, „ibækshus“, Munkebjerg pr. Vejle.
Lærerinde Frk. Ingrid Breum og hendes Søster Marie Kirstine B., Ringparparkcn 6, Skive.
Itu Ellen Breum, Strandboulevarden 42, København 0. Telf. Tria 2659.
Christian Plejdrup, 395 Lindsay Str. Winnipeg, Canada.
J. Kr. Gudiksen, Box 96, Renton, Washington, USA.
Carl og Lydia Madsen, Christiansgade 33, Aalborg.
Ragnhild og Holger Pedersen, Vendsysselsgade 26, Aalborg.
Malermester Marinus Madsen, Rørdalsvej 4, Aalborg.
Maler Holger Breum Olesen, Ulrich Plesners Alle 19, Skagen.

Angaaende Aarsskriftet og Slægtsbogen
Gentofte Kommunebibliotek skriver: „Vi har med Tak modtaget Aars
skriftet for Dueledslægten og vil meget gerne have fremtidige Aarsskriftcr.
Endvidere vil vi være taknemmelige for at'modtage et Eksemplar af selve
Slægtsbogen om „Ducledslægtcn“ til en Pris af 3 Kr.“
Frederiksberg Kommunebibliotek skriver ligeledes: „For Tilsendelsen af
Aarsskriftet for Dueledslægten som Gave bedes De modtage Bibliotekets
hjerteligste Tak. Vi tager endvidere med '^ak mod Deres Tilbud om frem
tidig Tilsendelse af Aarsskriftet.“ Lignende Skrivelser er tilsendt fra Uni
versitetsbiblioteket og Göteborg Stadsbibliotek. Udvalget mener, at vi bør
vise denne Opmærksomhed hvert Aar; det er en Ære for Sammenslutnin
gen, at vort Aarsskrift ogsaa har Interesse for andre end netop Slægten.
Endvidere skriver N. Raun Pedersen, Oksbøl, at han har udlaant sit
Eksemplar af Aarsskriftet til en Mand, som har udarbejdet en Slægtsbog
for sin vidtforgrenedc Slægt, og nu har under Overvejelse at følge vort
Eksempel med at udgive et Aarsskrift. Ved et Møde for nylig indenfor
denne Slægt blev vort Aarsskrift omtalt og drøftet med meget stor Inter
esse.
Hvad angaar Restoplaget af Slægtsbogen, gaar det meget smaat med
Afsætningen, hvorfor jeg atter vil minde om, at den stadig kan faas for
3 Kr. hos Udgiveren, Anders Kjellcrup, Halmtorvet 56, København V.
Det er særlig de unge, jeg retter denne Henvendelse til, for hvem det maa
være en Fordel at have Rede paa deres Afstamning.
Nogle faa Eksemplarer af Aarsskriftet 1 94 8 haves endnu til Raadighed og kan faas ved Henvendelse til Redaktionen.
A, K.
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Regnskab for 1950.
Indtægt:
Udgift:
Kassebeholdning............. 194,69 Trykning og Kliche, Aarsskr. 341,70
Bidrag til Mindestenen..
5,00 Telegram og Porto, Papir...... 21,35
153 Medlemmer å 2,50.. 382,50 14 uindløste Opkrævninger å 0,55..
7,70
Porto refunderet............
7,00 Diplom til N.Raun P, indrammet ..
8,50
Kassebeholdning................................... 209,94

Balance Kr. 589,19

Balance Kr. 589,19
N. Raun Pedersen» Kasserer.

