
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Øudeiislægteiis
årsskrift

1952



FOR

DUELED.SUEGTEN
1952

9. ÄRGANG

REDAKTION: ANDERS KJELLERUP



Bestyrelsens adresser:
Maskinmester Anthon Tingskou, Rørdal, Aalborg. (Formand).
Bygmester Just Justesen, Durup.
Lærerinde frk. Ingrid Breum, Ringparken 6, Skive.
Fru Marie Hajslund, Storegade 60, Grenaa.
Husbestyrerinde frk. Nelly Nielsen, Tyge Brahes Vej 101, Aalborg. 
Klitplantør Helge K. Pedersen, Hjardemaal, Frøstrup. (Kasserer). 
Toldassistent Jørgen Raun Pedersen, Nykøbing S. (Suppleant). 
Fhv. mejeriejer Anders Kjellerup, Halmtorvet 56, København V.

(Sekretær og Redaktion).

Forkortelser:
Tallet i ( ) * Side i slægtsbogen.

f. - født
g. m. * gift med

Vinderup Bogtrykkeri . Ejnar Johansen 

1952



Meddelelse til medlemmerne
REFERAT FRA ÅRSMØDET I SKIVE

Til årsmødet i Skive den 7. september var der anmeldt ca. 50 
deltagere, væsentlig medlemmer fra Salling og nærmeste omegn, 
men der var også nogle fra Bjerringbro, Randers, Århus og Her* 
ning, hvilket viser at der stadig er stor interesse for disse årlige 
slægtssammenkomster, og det må håbes, at de fortsat kan få god 
tilslutning.

Mødet, der var begunstiget af et særdeles smukt solskinsvej, 
fik et overmåde heldigt forløb, som i ikke ringe grad skyldtes 
frk. Ingrid Breums udmærkede arrangement. Som meddelt i det 
til medlemmerne forud tilsendte program havde bestyrelsen denne 
gang foreslået, at hver især skulle medtage sin frokostpakke, og 
frkn. Kirstine og Ingrid Breum havde tilbudt, at denne kunne 
nydes i deres hjem, hvor de gratis ville servere øl og kaffe for 
30 deltagere, og hvis der herudover meldte sig flere, ville samme 
traktement finde sted hos fru Edith Plejdrup Houmøller; men 
dette sidste blev der ikke brug for. Kl. 12 samledes man i frkn. 
Breums hyggelige stuer, hvor selskabet placerede sig ved for* 
skellige borde, og der herskede snart en særdeles god stem* 
ning med livlige samtaler, som varslede godt for dagens videre 
forløb. Der skal derfor her bringes Kirstine og Ingrid Breum 
vor hjerteligste tak for deres overmåde store gæstfrihed, kun ke* 
deligt, at vi så hurtigt måtte afbryde samværet her, da vi be* 
fandt os så godt.

Kl. 2 blev der aflagt besøg på museet, hvor de øvrige delta* 
gere var mødt op, og i spredt orden blev de udstillede genstande 
beset og diskuteret. Kl. 3 prc. skulle vi være ved det nye radio* 
hus, hvor vi i forhallen blev budt velkommen af chefen for dette 
særdeles smukke bygningskompleks; han gav forklaring om ra* 
diohusets tilblivelse, og hvorledes udsendelserne foregik. Heref* 
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ter blev deltagerne delt i to hold og under vejledning ført om* 
kring i de forskellige afdelinger med indgående forklaring om 
hver enkelt ting, som i høj grad fangede vor interesse. Men her 
løb tiden fra os, så at vi ankom til Farsøs konditori med 1 ti* 
mes forsinkelse, hvorfor tiden blev alt for kort til samværet her.

Ved de festligt pyntede kaffeborde med lækre kager bød frk. 
Ingrid Breum velkommen og udtalte håbet om et hyggeligt og 
godt samvær, og at dette måtte bidrage til at styrke sammen* 
holdet i foreningen.

Da formanden, Anthon Tingskou, Rørdal, var blevet forhin* 
dret i at være til stede, åbnede Anders Kjellerup i hans sted 
det egentlige forhandlingsmøde og udtalte nogle mindeord om 
gdr. Morten Mortensen, Hakkildgaard, der var afgået ved dø* 
den, hvorefter han aflagde en kort beretning om foreningens 
virksomhed i det forløbne år. Der var nu indmeldt 155 med* 
lemmer, men mange inden for slægten var endnu ikke indmeldt; 
det ville være ønskeligt, om disse efterhånden ville indmelde 
sig. Det gjaldt særligt de unge,, som med tiden skulle føre for* 
eningen videre frem. M. h. t. årskontingentet, der i fjor blev 
forhøjet til 5 kr., foreslog han, at forhøjelsen stadig skulle stå 
ved magt, hvilket vedtoges enstemmigt. Papir*, tryknings* og porto* 
udgifter var fremdeles meget store. Bestyrelsen har valgt sig 
selv, idet vi endnu ikke har afholdt ordinær generalforsamling 
og heller ikke udarbejdet foreningsvedtægter. Men i disse for* 
hold ville der blive foretaget det fornødne. Bestyrelsen ville så 
til den tid stille deres selvbestaltede mandater til rådighed, så 
at der kunne komme nyt og friskt blod ind i ledelsen. I anled* 
ning af vor gamle, energiske kasserer og bestyrelsesmedlem N. 
Raun Pedersens 85 års fødselsdag den 4. september havde besty* 
reisen sendt ham en blomsterdekoration. N. Raun Pedersen har 
iøvrigt på grund af sin høje alder og svækket helbred ønsket 
at afgive disse hverv. I hans sted valgtes enstemmigt klitplantør 
Helge K. Pedersen, Hjardemål, Frøstrup, som takkede for val* 
get. Sluttelig vedtoges det, at næste årsmøde skulle afholdes i 
Nykøbing M.

Da tiden nu var stærkt fremrykket, og rutebilerne og togenes 
afgang var nær, blev der ikke tid til yderligere forhandling eller 
diskussion. Alt i alt var det en udmærket sammenkomst, som 
lover godt for fremtiden.

Velkommen til Nykøbing næste gang. A. K.
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Hvor mange forfædre har vi?
Hvis man giver sig i lag med at udregne, hvor mange for* 

fædre man egentlig har — altså prøver på at holde mandtal over 
sine bedsteforældre, oldeforældre og tip*tipper, skal man ikke 
komme ret mange slægtled tilbage i tiden, før man har nogle 
store tal at tumle med, nemlig: 2 forældre, 4 bedsteforældre, 8 
oldeforældre, 16 tipoldeforældre, o. s. v. Tænk, hvis vi virkelig 
kunne lave en stamtavle helt efter recepten, dobbelt op2*4*8*16*32, 
så ville man komme til et ganske anseligt resultat. Prøv at regne 
det ud! A. K.

Hvad skal vi bruge vores fritid til?
Hér bringes et svar: Skriv dine erindringer — men glem ikke 

at fortælle sandheden og husk datoer og årstal. Det vil sætte 
hukommelsen på prøve, medmindre man til støtte har ført en dag* 
bog, som alle burde føre. En scrapbog er også en god ting at bruge. 
Man vil herved kunne udfylde mange fritimer på en såre nyt* 
tig måde. Læs igen klitplantør Niels Pedersens optegnelser i 
årsskriftet 1949—50. A. K.

Jens Breum, Haasum, fortæller:
Boelstedet »Dueled« blev i sin tid bygget til en ladefoged på 

Astrup Hovedgaard, der hed Jacob (Laursen). Han havde ingen 
børn; så tog de min moder Karen Sørensdatter til sig, og hun 
arvede stedet efter ham. (Sammenlign denne oplysning med opgi* 
velsen i slægtsbogen side 5 og 6).

Vor nabo i Dueled, smeden Kjeld Bilgrav, lavede slaveknive 
i massevis til brug i slavekrigen i 1848. Nogle stjennede (skær* 
pede) dem og andre skjæftede dem. Den gamle provst Møller 
stod og førte overopsyn hermed og prøvede hver kniv, om den 
var godt skjæftet og godt slebet.

En jomfru fra Astrup Hovedgaard gik efter sin død og spøgte 
på gården, så præsten blev hentet for at mane hende ned. Han 
ville have hende manet ned i porten mellem laden og fæhuset, 
men det kunne han ikke få magt med. De gjorde så akkord om, 
at de skulle køre om kap til Dueled bro, og hvis præsten kom 
først, skulle han have magten. Præstens kusk holdt ved gården, 
hvor præsten sprang op i vognen og bad ham køre til Dueled 
bro, alt hvad remmer og tøj kunne holde. Præsten kom først 
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til broen, men kun så meget, at jomfruen fik fat i vognens bag* 
smæk. Således kom præsten først, og jomfruen blev så manet 
ned ved Dueled bro. I mine drengedage spøgte hun stadig ved 
broen, og det skete jævnligt på mørke vinteraftener, at en eller 
anden kom ind til min fader, Peder Knudsen, og ville have ham 
til at følge med over broen; og han fulgte gerne med, men lo 
ad dem. Søren Bundgaard, der boede i et lille hus ved Godrum, 
og andre, der tærskede for tønden på Astrup, har fortalt mig, 
at når de stod og tærskede om aftenen, kunne de se jomfruen 
komme gående, og hun rumsterede i laden, så at tøndetærskerne 
måtte forføje sig ud af laden af skræk. »Som dreng wa a heller 
et dreste we o go øwer æ bro om æ avten.« —

Lad os få nogle flere fortællinger af lignende art, som Jens 
Breum på så udmærket måde har fortalt. Det bemærkes, at hans 
fortællinger har fundet vej til Dansk Folkemindesamling, hvor* 
fra denne gengivelse stammer. A. K.

I henhold til Jens Breums fortælling, fremsættes følgende:
»Slægtsbevidstheden er fortrinsvis knyttet til navnet, medens 

slægtsfølelsen vel i det væsentlige er betinget af kærligheden til 
det hjem, hvorfra man er udgået, af samhørigheden med dem, 
man er vokset op sammen med, og med hvem man har livets 
bedste minder fælles. Ganske naturligt fremspirer ønsket om at 
lære de forfædre nærmere at kende, som ens forældre har talt 
og fortalt om, og hvis træk man er fortrolig med fra billederne 
på væggen og i det gamle album; kort sagt, man vil have noget 
mere at vide, man ønsker at kende den rod, hvoraf man er runden.

Ethvert menneske skaber sig i sit livsløb et personligt arkiv, 
bestående af attester af enhver art, breve, festsange o. m. a. Der 
kasseres undertiden langt mere af den slags ting end godt er, 
navnlig af de gamles efterladte papirer, fordi de unge har trang 
til en nødvendig oprydning, hvorved de brænder eller bortkaster 
disse værdifulde ting uden først at se dem igennem.«

Uddrag af A. Fabritiuss håndbog i slægtsforskning.

Fru Marie Hajslund, Grenå, har sendt til optagelse i årsskrif* 
tet et »Julerim 1876«, som hendes morfar, lærer P. J. Korsholm, 
Aulum, har digtet. Som bekendt har han også skrevet adskillige 
andre digte, som hans søn, grosserer P. K. Korsholm, København, 
for nogle år siden lod udgive i bogform. Lærer Korsholm, blev 
altid inden for familien kaldt »Den gamle Ørn«. (70).



Julerim 1876
Det er i Aften et vældigt Fog.
(Ja, vi sølle Jyder kalder det Knog.) 
Og Sneen hvirvles helt op i mit Skæg, 
Saa jeg bliver hvid som en kalket Væg. 
Det er saa morsomt, dog mest herinde, 
Hvor alle sidder med glade Sinde. 
I Dag der mødte slet ingen Børn, 
Og Frihed fik da »Den gamle Ørn«; 
Thi drog hans Tanker ad Østerlide 
Og standsede først ved Sønnens Side. 
Goddag, min Peter! han mæled brat, 
Godaften, min ældste Søn, min Skat! 
En Bylt jeg bringer her under min Vinge, 
Den skulde jeg fra Søster Trine bringe. 
Det er kun en ganske smaabitte Ting, 
Ja, se den og vend den rigtig omkring! 
En Taske med Børste og Sæbe og Kam, 
Og du kan tro, det er nysseligt Kram, 
Saa børst du kun Frakken, 
Og vask dig i Nakken, 
Og red du kun Haaret 
Og Skægget faa skaaret.
Saa bliver du rigtig en fin Kavaler. 
Mathilde dig kysser, saa snart hun dig ser! 
Men nu til Slutning en Hilsen varm 
Fra Fader, Moder og Søstre - Barn. 
Dernæst da ogsaa fra trende Knægte, 
Som stundom lidt med hinanden fægte. 
Og endelig rækker det og saa vidt, 
At een der følger fra Ane-Tit.
Vi ønsker dig, - Dig det allerbedste, 
At Himmelkongen maa være din Næste, 
Maa søge som Gæst i dit Hjerte Skjul. 
Saa ved vi tilvisse, der bliver Jul. 
Gaa saa over Aarets Grænseskel 
Og giv det gamle et smukt Farvel, 
Og tak din Herre, som deler Tiden, 
Hans Naade i Aaret var ikke liden.

Forklaringer til digtet:
Peter ? sønnen Peder Knudsen Korsholm (73). 
Trine * datteren Kathrine Korsholm (73). 
Mathilde * datteren Kathrine Mathilde Korsholm (72). 
De trende Knægte * Peder, Ludvig og Jesper (73 ? 73 * 74). 
Ane Tit * Tjenestepigen var hos dem i over 40 år og blev 
regnet med som hørende til familien.
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Afskedshilsen fra kassereren N, Raun Pedersen (63).

Da jeg nu er fyldt 85 år og føler, at alderen gør sig gældende, 
er det nok på tide, jeg trækker mig tilbage fra stillingen som 
kasserer for slægtsforeningen og overlader denne til yngre kræf* 
ter; men jeg kan sige, at det har været en stor glæde og adspredelse 
for mig, at jeg som kasserer har haft dette hverv at forslå tiden med.

Til at begynde med var jeg noget betænkelig ved at udsende 
opkrævning til de forskellige medlemmer af slægten, som jeg 
ikke vidste, om de var, eller ønskede at være medlem af for* 
eningen; jeg syntes selv, at det smagte lidt af frækhed — men 
det gav et tilfredsstillende resultat. Det glæder mig, at de unge 
i tiltagende grad har meldt sig ind i foreningen, og jeg håber, 
at det fremdeles må være tilfældet; det er jo dem, der skal holde 
liv i den, når vi gamle falder fra.

Når jeg engang imellem har kørt fast med hensyn til navne 
og adresser, har A. Kjellerup været den rette mand til at klare 
denne side af sagen for mig. Mit samarbejde med formanden og 
sekretæren har jeg haft megen glæde af, særligt sidstnævnte har 
jeg stået i livlig brevveksling med; han er jo slægtsforeningens 
fader og »primus motor«, han er fuld af initiativ og stof. Det 
er sket, at jeg har givet ham en påmindelse med hensyn til 
lidt for rigeligt stof i årsskriftet, som ville forøge udgifterne ved 
trykning af samme — jeg ville jo gerne, at regnskabet sluttede 
med en passende kassebeholdning.

Det glæder mig, at det bliver klitplantør Helge K. Pedersen, 
der bliver min afløser som kasserer. Jeg ved, at han er en solid 
og samvittighedsfuld mand, der er meget interesseret i slægten 
og slægtsforeningen.

Hermed vil jeg slutte med en tak og en venlig hilsen til alle 
medlemmer i slægtsforeningen. N. Raun Pedersen,

Oksbøl,

I henhold til ovenstående benytter bestyrelsen lejligheden til 
at bringe N. Raun Pedersen vor bedste tak for det energiske og 
dygtige arbejde, han har udført som kasserer for foreningen i 
de 8 år, han på så udmærket måde har varetaget dette hverv, 
men også for hans store interesse for slægtsforeningen og dens 
virksomhed, navnlig for de mange og nøjagtige oplysninger om 
slægtsforhold, såvel til slægtsbogen som til årsskriftet. Vi er for* 
visset om, at han stadig vil holde denne interesse vedlige.
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85 års fødselsdag
Fhv. klitplantør N. Raun Pedersen, Oksbøl, kunne den 4. sep* 

tember fejre sin 85 årsdag, i hvilken anledning hans nærmeste

N. Raun Pedersen på 85 årsdagen sammen med sine 7 børn.

familie var samlet i hans hjem for at fejre dagen sammen med 
ham. Dagen igennem kom der fra hans mange venner en mængde 
blomster og telegrammer, også fra slægtsforeningen, som hyldest 
til den gamle hædersmand. (63)

ÅRETS BEGIVENHEDER

Fødsler
Anna Bolette Jensen, g. m. gdr. Ejnar Pedersen, har den 11. juli 1951 fået 

en søn, døbt Jacob Ryan Pedersen (28).
Fru Henny Nissen, g. m. gdr. Julius Mortensen, har den 21. januar 1952 fået 

en søn, døbt Christian Nissen Mortensen (62).
Repræsentant Anders Peter Breum, g. m. Jytte f. Pedersen, har den 12. april 

1952 fået en søn, døbt Niels Peter Breum (46).
Fru Erna Breum Kjellerup, g. m. uddeler Knud Vendelbo, haj den 14. maj 

1952 fået en datter, døbt Lisbeth Vendelbo (42).
Fru Gretha Breum, g. m. Henning Pedersen, har den 25. maj 1952 fået en søn, døbt 

Søren Breum Pedersen (46) og Minna Birgitte Breum Pedersen, f. den 6. maj 1948.
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Mrs. Helen Klausen, g. m. Robert Eskildsen, Fresno, USA, har den 28. maj 
1952 fået en søn, døbt Kristian Thomas Eskildsen (45).

Grethe Jørgensen, g. m. Hans Møller, har den 12. juni 1952 fået en søn, 
døbt Carsten Møller (29).

Direktør Knud Breum, g. m. Gudrun f. Arffmann, har den 18. juni 1952 fået 
en søn, døbt Svend Peter Breum (36).

Ligeledes en datter, £ den 28. september 1946, døbt Kirsten Breum (ikke 
tidligere meddelt).

Fru Grethe Hedegaard, g. m. Chauffør L. H. Gydesen, har den 11. marts 
1951 fået en datter, døbt Ulla Hedegaard Gydesen (72).

Kontorassistent Jørgen Hajslund, g. m. Grethe f. Hvid, har den 7. juli 1952 
fået en søn, døbt Flemming Hajslund (77).

Blomsterh. Henning Caspersen, g. m. Alice f. Hansen, har den 3. august 1950 
fået en datter, døbt Hanne Willum Caspersen (76).

Mr. Carl Nielsen, Renton, Wash. USA, g. m. Dixie Roswal, har den 11. au* 
gust 1952 fået en datter, døbt Patricie Marie Nielsen (43).

Landbruger Ove Hajslund, g. m. Orfa £ Pedersen, har den 23. september 
1952 fået en datter, døbt Annemette Hajslund (77).

Mrs. Mary Nielsen, g. m. Fredy Hojland, Tacome, Wash. USA, har den 29. 
oktober 1952 fået en søn, døbt Jens Frederik Hojland (43).

Fru Thora Breum Laursen, g. m. mekaniker Laursen, har følgende børn: Rie* 
hart Breum Laursen, £ den 15. november 1941 (46), Bodil Breum Laursen, £ 
den 2. februar 1951.

Dødsfald
Fhv. gårdejer Morten Mortensen, Hakkildgaard, Jebjerg, er den 6. april 1952 

afgået ved døden, omtrent 70 år gammel, efter længere tids sygdom. Han var 
1. gang gift med Johanne, der var datter af Andreas Christensen, Dueled, hun 
døde i 1915. 2. gang g. m. Maren £ Henriksen, der afgik ved døden kun 7 
uger før Morten Mortensen. Ægteparret drev indtil 1951 Hakkildgaard i Mo* 
genstrup, som var hans fødegaard, og købte derefter et hus i Jebjerg. Det var 
således kun en kort tid, de kom til at nyde deres velfortjente otium. M. Mor* 
tensen havde i årenes løb flere offentlige tillidshverv, var bl. a. i nogle peri* 
oder medlem af sognerådet og tilsynsmand for Grinderslev-Grønning syge* 
kasse. Mortensen var en reel og dygtig mand og meget afholdt på egnen. Han 
efterlader sig en søn og en datter af 1. ægteskab og to døtre af 2. ægteskab (16).

Landsretssagfører J. J. Breum, Hjørring, er den 14. oktober 1952 pludselig 
afgået ved døden af en hjertelammelse efter et halvt års sygdom.

Dommer H. V. Eyser, Hjørring, skriver i et lokalt blad følgende mindeord 
om ham: J. J. Breum vil blive mindet her på egnen som en meget retsindig, 
hæderlig og velafbalanceret sagfører. Der gives mennesker, der synes, at hvad 
de ikke selv kan være bekendt at gøre, det kan de få »min sagfører« til. Med
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den slags anmodninger kunne det ikke nytte at komme til landsretssagfører 
Breum. Han var en forkæmper for den frie borger i et frit land, men det 
skulle være med rene våben. Retsstillingen er ofte mere indviklet, end folk 
tænker sig. Jeg vil tro, at Breum har været mange en god rådgiver. Han var 
ikke tilhænger af besværlige retssager om smaating. Han havde stor sans for 
rimelighed, hvad også kom frem under hans defensorater i straffesager. J. J. 
Breum var i sin tid medlem af den kommission, der behandlede og påkendte 
krav om oprejsning, derunder erstatning, i anledning af internering ved fri? 
hedsbevægelsens foranstaltning. Jeg mindes med glæde mit samarbejde med 
ham i denne kommission og hans frigjorte og humane syn på sagerne. Rets? 
livet på denne egn har lidt et smerteligt tab ved hans alt for tidlige bortgang.

J. J. Breum efterlader sig hustru og tre sønner, hvoraf sønnen Poul Buch 
Breum, der er uddannet som jurist, overtager afdødes forretning og vil føre 
den videre i samme gode stil som hidtil (17).

NB: Begge disse dødsfald er refereret efter tilsendte avisudklip.

Runde fødselsdage 1953
Januar: Kristian Plejdrup. Winnipeg, 50 år den 27. januar (14).

Fru Esther Tingskov, Rørdal, Aalborg, 50 år den 30. januar (80).

Februar: Damefrisørinde Kathrine Gudiksen, Lillegade, Grenaa, 50 år den 8. 
februar (39).
Fru Martha Nissen, Hennegaard, Henne, 60 år den 16. februar (62).

April: Poul E. Jantzen, g. m. Agnethe Korsholm Jørgensen, Romsøgade 8, 
København 0., 50 år den 12. april (77).
Maskinmester Aksel Toft, Aalborg, 60 år den 10. april (22).

Juli: Plantør Kristian Raun Pedersen, Oksby, Oksbøl, 60 år den 30. juli (64).

August: J. Dirksen, g. m. Ellen Raun Pedersen, Rolighedsvej 17, Rudkøbing, 
60 ar den 3. august (65).
Fru Johanne Breum Sørensen, Kongensgade 75, Fredericia, 60 år den 
21. august (46).
Fru Marie Hajslund, Storegade 60, Grenaa, 60 år den 23. august (76).
Fru Christine Toft, g. m. Aksel Toft, Aalborg, 60 år den 19. august (22).

Septbr.: Ulrick Kjellerup, 915 Green Lane, La. Canada, Californien, 60 år den 
26. september (44).

Novbr.: Fru Else Jensen, Thise, Jebjerg, 70 år den 8. november (28).
Fru Ema Breum Kloster, Ahlmanns Allé 4, Hellerup, 50 år den 13. 
november (53).

Decbr.: Fru Ellen Breum, Strandboulevarden 42, København 0., 70 år den 
8. december (49).
Telefonbestyrer H. A. Mehlsen, Farre pr. Sporup, 50 år den 23. de
cember (26).
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Brql lupper
Knud Ramy Eriksen, Herning, er den 27. januar 1951 viet til frk. Ruth Sø* 

rensen, Skive, f. d. 2. september 1929 i Skive.
Frk. Birgit Juulsgaard Breum, er den 17. juli 1951 viet til pastor Povl Gøtke* 

Hansen, f. d. 16. april 1927 i Odder (52).
Frk. Inger*Lise Thomdahl er den 1. marts 1952 viet til Laurits Palle Skyum, 

f. d. 3. juni 1929 i Smedegaard, Bælum (21).
Bratschist Knud Frederiksen, København, er den 30. september 1952 viet til 

pianistinde frk. Hanne Gorm Knudsen, Hadsund, f. d. 27. februar 1931 i Nr. 
Sundby (38).

Ekspeditrice frk. Erna Dirksen, Rudkøbing, er den 22. november 1952 viet 
til kommis A. Petersen, f. d. 19. juni 1925 i Adsbøl (65).

Sølvbryllup
Fru Margrethe Raun Pedersen, g. m. gdr. Hans A. Christensen, Grimstrup, 

Esbjerg, kan den 8. juli 1953 fejre deres sølvbryllup (65).

Udnævnelser
Pastor Povl Gøtke*Hansen, student fra Østre Borgerdydsskole, København, 

1946, cand. theol. januar 1952 (laudabilis), ordineret i Timotheus kirke i Valby 
den 15. juni 1952 og indsat som hjælpepræst ved Godthaabskirken, Frederik* 
berg, den 22. juni 1952.

Bratschist Knud Frederiksen tog eksamen ved Det kgl. Musikkonservatorium 
1952 med 1. karakter. Ansat ved Statsradiofoniens underholdningsorkester i 
september 1952 (38).

Toldassistent Jørgen Raun Pedersen har bestået toldeksamen i København 
og er fra 1. august 1952 ansat ved toldkontoret i Nykøbing S. (65).

Forskelligt
Frk. Kirsten Thomdahl, Welt danske skole, Sydslesvig, har fået plads i 

Schweiz (21).
Frk. Aase Frederiksen, Lyngby, har i sommer bestået studentereksamen med 

1. karakter og har begyndt på en 2 års uddannelse til lærerinde på Emdrup- 
borg seminarium (38).

Poul Tingskou, Rørdal, Aalborg, der i 1949 startede en fabrik for fremstil* 
ling af dukkehoveder under firmanavnet »Nordjysk Plastic*Industri«, harover* 
draget den til sine forældre, Esther og Anton Tingskou, væsentligt under fru 
Esthers Ledelse. Poul er derefter udvandret til Canada, hvor han arbejder som 
elektriker (80).
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Elektricitetsværksbestyrer Niels Villadsen, g. m. Marie Plejdrup, Roslev, fyldte 
den 14. oktober 1951 70 år. Fødselaren, der er meget afholdt og populær i sin 
by, var i dagens anledning genstand for stor opmærksomhed, både ved flag? 
ning over hele byen og et festligt smørrebrøds- og kaffebord, hvor han blev 
hyldet i taler og sange (14).

Henning Caspersen har 1. november 1951 åbnet en blomsterforretning på 
torvet i Stubbekøbing under navnet »Gardenia« (76).

Hotelejer Holger Svendsen, der tidligere har drevet Hotel i Kolding, og i 
de senere år en automobilforretning, har i febr. overtaget Hotel »Kolding« (20).

Journalist Bent Thorndahl, der før har været ansat ved »Dybbølposten«, er 
nu blevet ansat ved dagbladet »Hejmdal«, Aabenraa (21).

Fabrikant Knud Ramy Eriksen, Herning, har startet en fabrik for fiskeruser 
under firmanavnet »Herning Rusefabrik« (37).

Telefonistinde frk. Kirsten Mehlsen, er blevet forlovet med Skovaspirant Villy 
Hegaard, Hammel (26).

Frk. Henny Mehlsen er for tiden med sit herskab i New York, USA (26).
I julehæftet »Jul i Skive« er i år optaget en artikel med overskriften: »En 

købmandsslægt i fire generationer«, som omhandler afdøde købmand P. K. 
Breum, Skive, og hans børn: afd. bogh. Valdemar B., Køge, afd. grosserer Ma? 
rinus B„ Randers, tømmerh. Oluf B., Sidney, Australien, og Johanne Marie B., 
g. m. direktør Ramy Eriksen, Herning (33).

Duedabslægten fra Borris, der har megen navnelighed med Dueled?slægten, 
har dannet en slægtsforening, som tæller over 1000 medlemmer.

Nqe adresser
Blomsterhandler Henning Caspersen, »Gardenia«, Stubbekøbing.
Mejerist Holger Christensen, Stadil mejeri, Tim st.
Toldassistent Jørgen Raun Pedersen, Toldkontoret, Nykøbing S. 
Repræsentant Peter Breum, Filosofvænget 53, København NV. 
Bratschist Knud Frederiksen, Lyngbygaardsvej 9 B, Kgs. Lyngby. 
Fredy C. Hajland, 100 D. Nor Madison, Tacome, Vn., U SA.
Pastor Povl Gøtke?Hansen, Ved Skansen 1, København S.
Journalist Bent Thorndahl, Tækkerløkke 5, Aabenraa.
Fru Inger?Lise Skyum, f. Thorndahl, Kastrupkrogen 121, Kastrup.
Fru Anna Juulsgaard Breum, Hovgaardsgade 64, København 0.
Sagfører Poul Buch Breum, Jernbanegade 1, Hjørring.
Fru Grethe Breum Pedersen, Ole Rømersgade 87, Aarhus.
Fru Thora Breum Laursen, Højbjerg pr. Skaade.
Tandtekniker David Toft, Brødregade l1, Randers.
Fru Edith Bundgaard Mortensen, Frederik den 7.s Vej, Kolding.
Fabrikant Knud Ramy Eriksen, Thigstensgade 4, Herning.
Barneplejerske Birthe Mehlsen, P. Knudsensgade 622, København SV. (26). 
Fru Ellen Hajslund, g. m. driftsleder H. Hansen, Hammelstrupvej 38 st., 

København SV. (76).
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Angående slægtsbogen og årsskriftet
Da der i slægtsbogen, side 26—27, mangler en del oplysninger 

om de anførte slægtsmedlemmer, som det ikke var mig muligt at 
få ved bogens udarbejdelse, vil jeg derfor opfordre de pågæl* 
dende til at skaffe mig de manglende oplysninger om fødselsdage 
og årstal, indgåede ægteskaber, dødsdage m. m.; de vil så blive 
anført i årsskriftet. Der er sikkert een eller anden, som vil være 
i stand til at give de fornødne oplysninger.

I Tilslutning hertil vil jeg meget henstille til hvert enkelt slægts* 
medlem at sende mig familie*nyheder, derved spares der megen 
porto og megen korrespondance. Hvert år har jeg således måttet 
udsende 20—25 skrivelser for at få disse oplysninger til årsskrif* 
tet. Når en fødsel, et dødsfald, bryllup m. m. indtræffer, er man 
ifølge loven pligtig at opgive dette for de kirkelige myndighe* 
der. Gør det derfor til en regel samtidig at sende mig disse op* 
lysninger, så bliver det ikke glemt. Avisudklip om sådanne be* 
givenheder ønskes også gerne til låns, mod garanti for returnering.

Anders Kjellerup,
Halmtorvet 56, København V.

Regnskab for 1952
for Dueledsslægtens sammenslutning.

INDTÆGT: 

Kassebeholdning................... 63,13
150 medlemmer å 5,00 kr... 750,00

Ialt... 813,13

Balance kr. 813,13

UDGIFT:

Årsskriftet............................... 327,50
100 brevkort med tryk........ 23,25 
116 60-øres frimærker.......... 69,60 
Portoudlæg (A. Kjellerup).. 8,20
125 programmer ang. mødet

i Skive (med porto)...... 22,90 
Blomsterkurv til Raun Peders

sens 85 års fødselsdag.... 21,00 
Udgifter ved åbning af posts

girokonto............................. 4,50
Ialt... 476,95

Kassebeholdning................... 336,18
Balance kr. 813,13

H. K. Pedersen.



Rettelse!
Forklaringen til juledigt 1876 er urigtig. Der står: »Mathilde, en datter« — 

skal være: »Mathilde, en datterdatter«. Endvidere: »trende knægte: Peder, Lud* 
vig og Jesper« — skal være: »tvende knægte Ludvig og Jesper«.




