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A/S NORDISK SLÆGTSFORSKNING 
BREDEGAARD, SKALS 

1970



Som dybest brønd gi’r altid klarest vand, 
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder, 
så styrkes slægtens marv hos barn og mand 
ved folkets arv af dybe, stærke minder. 
Din egen dag er kort, men slægtens lang; 

læg øret ydmygt til dens rod forneden; 
årtusind toner op i gråd og sang, 
mens toppen suser imod evigheden.

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

Lad mig kun flagre hen som blad i høst, 
når du mit land, min stamme, frit må leve, 
og skønne sange på den danske røst 
må frie, stærke sjæle gennembæve. 
Da står en ny tids bonde på sin toft 
og lytter ud mod andre lærkesange, 
mens himlen maler blåt sit sommerloft, 
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.



Forord.

Den velkendte venstrepolitiker konseilspræsident J. C. Christensen har engang sagt: 
”Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efter
lader sig saadanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine 
minder, saa de kan gaa videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt”. Ved at foranledige 
nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville vær
ne om sine minder, men ogsaa skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være 
til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den 
selvfølgelig ogsaa gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid 
under læsningen faa den tanke: ”Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale 
af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det 
hele taget mig?” saa husk paa, at vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa 
fortiden, og at alt - ogsaa en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeld 
har engang sagt: ”Vil mennesket forstaa sig selv og prøve at faa rede paa forudsætningerne for 
de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, 
maa han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium 
er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virke
ligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets man
geartede forteeiser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab”.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som 
kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem 
og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de per
soner, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men de, kære læser, har 
et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved 
Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f. eks. Tvilum sogn, saa er 
det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at slægtens gamle 
har gaaet, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som den ens forfædre har hen- 
levet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel 
mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by, den kommer til at 
leve i. Det mærkes maaske ikke saa meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille 
led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i gene



rationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ik
ke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til 
at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget 
værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar 
det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage staar 
summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slæg
ten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse hvormed udar
bejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet 
med hensyn til oplysninger og udlaan af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog maa blive til gavn og glæde for nulevende og kom
mende generationer.

Skals, den 27. september 1970 
A/S Nordisk Slægtsforskning.



Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler Jens Nielsen Lyng
bak og hustru Ane Cathrine Jensdatter med forfædre, medens andet afsnit, efterkommerover
sigten, bringer en omtale af de efterkommere efter nævnte ægtepar, det er lykkedes at 
finde.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl. a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, 
skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt 
forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af 
de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor förstaas saaledes, at 
enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagælden
de personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt 
har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa omliggende sognes 
kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige num
re og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved 
at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 6's fader har nr. 12 og mo
deren nr. 13, nr. 12’s forældre har nr. 24 og 25, ane nr. 13’s forældre nr. 26 og 27 etc. 
hvis man omvendt vil finde f. eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, saa halverer 
man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 15 gift med nr. 14, deres barn er nr. 7 gift 
med nr. 6, deres barn igen nr. 3 gift med nr. 2. For overskuelighedens skyld findes i ved
lagte plasticlomme en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

I samme plasticlomme findes et antal sole, paa hvilke slægtens medlemmer ses opført.
I solenes midte staar ægteparret Jens Nielsen Lyngbak og Ane Cathrine Jensdatter, derefter 
følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med 
store bogstaver, og derpaa oldebørn mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa 
bogstaver og tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, 
at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende 
staar opført i bogens tekst. Hvis man saaledes paa en af solene finder personen Kim Lyngbak, 
født 1964, vil man se at han er mærket 2). Bevæger man sig nu fra den paagældende sols mid
te i en lige linie ud til ham, vil man passere gennem tre rubrikker, hvori staar navnene paa 
hans oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis IV., B., 1. 
og e. Kim Lyngbak faar derfor registreringsnummer IV. B. 1. e. 2), under hvilket nummer han 



ses opført i selve teksten. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man ”stedfæste” 
enhver person i oversigten i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig 
er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som 
det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saale- 
des visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens med
lemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige 
forespørgsler ikke er blevet besvaret.



Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier 
- landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold 
til 1 td. rug eller byg, der var ”hårdt” korn i modsætning til havre, ”blødt korn”.

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige be
regning var følgende:

1 td. rug eller byg ..................................
1 ” gryn eller hvedemel....................
1 ” hvede eller ærter.........................
1 ” havre ...................................................
1 ” humle...................................................
4 læs enghø .................................................
12 gæs ........................................................

1 td. hartkorn
2
11
X 2

skp 
td.

2
1
1

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udar
bejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori 
ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som 
nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en ma
trikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således an
gav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove tak
seredes efter det udbytte, de kunde frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden 
nu nu Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter ind- 
tægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning 

var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hun
drede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes 
forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udar
bejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var 
denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste 
jorder beskattedes 6 1/6 td. land (å 14. 000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland 
og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennem
snittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske 
udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m. v. steg 
sterkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkorn- 
sfcatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket 
betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.



Anetavle
for

Jens Nielsen Lyngbak
Og

Ane Cathrine Jensdatters 
børn



Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest 
om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbej
det på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Måske skuffes De og finder, at de resulta
ter, der her er opnået, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke står i forhold til det, De 
har måttet betale for denne bog. Muligt er det også, at De er fuldt tilfreds og finder resulta
terne både gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt mang
lende kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegø
relse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de 
fire landsarkiver: København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m. m. ), 
Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeåen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). 
I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondan
ce, folketællinger etc. ), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebø
ger, godsarkivalier etc. ).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg på f. eks. landsarkivet i Viborg og her 
får lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store 
bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med håndskrevne bøger og proto
koller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk 
sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. 
Her sidder manden, der kun har været her nogle få gange, og for hvem det hele endnu er så 
nyt og uforståeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere 
drevne amatør, som i flere år har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhånden har 
fået lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne også gør brug af andre arkivalier. Og 
endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille på alle strengene, 
dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkiva
lier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres 
forskning konstant støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også 
med undersøgelser, som giver negative resultater, men så meget større er forskerglæden, 
hvis omsider løsningen på problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professio
nelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, må De således 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 væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, frem
går af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne 
har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom 
fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov påbudt 
i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore 

Age bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i 
Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned 



til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbe

varedes i præstegården. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkiva
liers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirke
bøgerne således kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland 
findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dob
belt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangel
fulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpekilder, der
som kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også 
fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, 
ægtefælle og hjemmeværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af lån 
etc. Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt. 
Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med per
soner, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolk
ningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse proto
koller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede 
en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder be
varede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra 
det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. 
Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennem
førte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvori
mod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt 
tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efter
ladt sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem. 
I et skifte vil således afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for 
et slægtsskab, som ellers ikke på grund af manglende kirkebøger lader sig påvise. Skiftepro
tokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige 
arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu 
flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f. eks. ske på den måde, at der opstår en 
strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil 
de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder 
Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far Jens Peder- 
sen^ som har overtaget den fra sin far o. s. v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, me- 
tas jordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejer

en test eforhold etc.
Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger, 

AÉer, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægts



linie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, 

præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer 
og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land, så viser der sig for for
skeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres 
forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt så kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt 
om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren, med det formaal at give Dem 
et indblik i arbejdets omfang, og bibringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som 
muligvis vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.



1. GENERATION.

Ane 2 Jens Nielsen (Lyngbak) 

er født den 6. oktober 1822 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde den 10. november 1875 sam
me sted.

Han blev døbt den 27. oktober 1822; tjenestepigen Dorthe Marie Christensdatter 
fra Skorup bar ham til daaben, og faddere var gaardmændene Holger Knudsen, Jens Tysk, 
Nicolaj Andersen og Peder Andersen samt ungkarl Peder Hansen, alle fra Faarvang.

Jens Nielsen (Lyngbak) blev gift den 18. oktober i Skorup med

Ane 3 Ane Cathrine Jensdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmand Niels Jensen fra Faarvang og gaardmand Peder Rasmus

sen fra Grølsted.
Ane Cathrine Jensdatter er født den 3. marts 1818 i Grølsted, Skorup sogn, og hun 

døde den 26. juli 1896 i Faarvang.
Hun blev hjemmedøbt den 3. marts 1818 og fremstillet i kirken den 26. april sam

me aar; tjenestepigen Dorthe Marie Christensdatter fra Skorup bar hende til daaben, og fad
dere var gaardmand Mads Olesen fra Hadsten samt Niels Jensen, Rasmus Sørensen, dennes 
hustru Inger Nielsdatter og træskomand Jens Nielsen, alle fra Grølsted.

Jens Nielsen (Lyngbak) ses i 1850 at have overtaget faderens gaard i Faarvang, kal
det Lyngbakkegaard, som ifølge den nye matrikel stod til hartkorn 1 td. 6 skpr. 2 3/4alb. . Jens 
Nielsen (Lyngbak) drev nu gaarden indtil sin død, hvorefter den overtoges af sønnen Jens Peder.

I Jens Nielsens (Lyngbak) og Ane Cathrine Jensdatters ægteskab var børnene:
L Anne Cathrine, født 1843, død lille, II. Sidsel, født 1844, III. Niels, født 1846, IV. Jens 
Peder, født 1848, V. Peder, født 1850, død 1851, VI. Anne Cathrine, født 1851, død 1853, 
VH. Peder, født 1854, død 1868, VIII. Thøger, født 1856, død 1865. Angaaende disse børn og 
deres efterkommere se bogens andet afsnit.



2. GENERATION.

Ane 4 Niels Jensen 

er født 1782 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde den 29. april 1855 som aftægtsmand sam
me sted.

Han blev døbt den 22. september 1782, og faddere var Anders Jensens hustru, Hans 
Jensens hustru, Thøger Jensen, Jens Sørensen og Søren Tysk, alle fra faarvang.

Niels Jensen blev gift den 28. oktober 1809 i Tvilum med

Ane 5 Ane Cathrine Andersdatter Møller

Forlovere ved vielsen var Jens Mikkelsen fra Tvilum og Søren Møller fra Grølsted.
Ane Cathrine Andersdatter Møller er født 1784 i Gern, og hun døde den 22. januar 

1844 i Faarvang.
Hun blev døbt den 14. november 1784; hr. Moldrups pige Mette bar hende til daaben, 

og faddere var Peder Møller, Laurs Møller, Peder Laursen, Jens Møller og Jens Nielsens 
hustru fra Gern.

Niels Jensen overtog i 1812 faderens gaard i Tvilum, den senere benævnte Lyngbak- 
kegaard. Han drev gaarden indtil 1850, da han ifølge nedenstaaende skøde afstod den til sønnen 
Jens:

”Underskrevne Niels Jensen, Selvejergaardmand i Faarvang i Tvilum Sogn, tilstaar 
uden nogen foregaaende skriftlig Kjøbecontracts Oprettelse at have solgt, ligesom jeg herved 

t eskjøder og overdrager til min Søn Jens Nielsen sst. den mig efter Skjøde af 6 October 1812 
t elæst 5 November 1812, tilhørende Gaard paa Faarvang Mark med Eiendomme staaende for 

Hartkorn Ager og Eng gammel Matricul 2 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. 2| alb. og efter den nye Ma- 
tricul 1 td. 6 skpr. 2 3/4 alb.. Og da nu den mundtlig accorderede Kiøbesumma 200 Rdr., 
skriver to hundrede Rigsbankdaler er berigtiget, saa erklærer jeg herved for mig og mine 
Arvinger ingen videre Ret at have til eller i den herved solgte Gaard med Eiendomme, men sam
me skal fra nu af tilhøre Kjøberen fornævnte Jens Nielsen og hans Arvinger med alle de Ret
tigheder og Forpligtelser, som ieg der har været eiende efter det foran paaberaabte Skiøde 
og hvoraf følger, at han paatager sig at tilsvare og forrente de paa samme hvilende Kongens 
og Fiskers (navnet paa en stiftelse) Penge. Det bemærkes at Kiøberen opfylder en imellem os 
oprettet Aftægtscontract. Saaledes udstedes dette Skjøde bekræftet med mit Navns Underskrift 
i Vitterlighedsvidners Overværelse.

deFaarvang den 9 Decbr. 1850. 
Niels Jensen og Jens Nielsen”. 
Som det fremgaar af ovenstaaende skøde, blev der i forbindelse med dettes udstedel

se oprettet en aftægtskontrakt mellem fader og søn. Kontrakten lyder saaledes:



”imellem underskrevne Selveiergaardmand Jens Nielsen paa Faarvang Mark og Fa
der Niels Jensen sst., er indgaaet følgende Aftægtscontract:

A.
Jeg Jens Nielsen, som har erholdt Skjøde paa min Fader Niels Jensens Gaard med 

tilliggende Eiendomme paa Faarvang Mark, forpligter herved mig og Gaardens efterkommende 
Eiere til aarlig at udrede til fornævnte Niels Jensen saalænge han lever følgende Naturalier 
m. v. nemlig: 2 tdr. 4 skpr. Rug, 4 skpr. Byggryn, 4 skpr. Byg, 6 skpr. Malt, 1 Ipd. Flæsk, 
1| Ipd. Smør, 2 Ipd. Ost. Alle disse Varer skal være gode sunde og forsvarlige og Kornvarer
ne skal Gaardens Eier uden Udgift for Aftægtsmanden lade besørge til Mølle, der malet og 
hjemført til hans Bolig. Varerne leveres saaledes: Halvdelen til hver Mortensdag og Halvdelen 
til hver Maidag og 4 pd. Lys. Til lidebrændsel leveres Aftægtsmanden aarlig i rette Indfør
selstid, frit indsat i Huus 6 Læsser Klyntørv, 6 Læsser Hedetørv. Til Beboelse for Aftægts
manden indrettes i Stuehuset en Stue paa 2 fag forbunden med Skorsten og Ildsted med Bage
ovn, som Gaardens Eier forsvarlig Vedligeholder.

Gaardens Eier leverer til Aftægtsmanden 2 potter nymalket Mælk daglig om Somme- 
ste ste ste steren fra 1 Mai til 1 Novbr. og 1 pot nymalket Mælk daglig fra 1 Novbr. og til 1 Mai, 

og nyder tillige de fornødne Klæder, Vask og Pleie i Sygdomstilfælde. Af den ved Gaarden væ
rende Indboe reserveres Aftægtsmanden til Brug og Afbenyttelse i hans Livstid 1 Sængested 
med Omhæng, 3 Dyner, 2 Hovedpuder, 2 pr. Lagner, 1 Jernkakkelovn, 2 Stole, 1 Bord, 1 
Bailie samt en Kobberkedel af 2 skpr. s, Størrelse.

Aftægtsmanden skal af Gaardens Eier have fri Befordring i Sygdomstilfælde med 
Doctor og Præst og fri Befordring til og fra Kirken. Dersom Aftægtsmanden flyttes fra Gaar
den skal Gaardens Eier betale ham aarlig for Husleje, lidebrændsel og Mælk 5 Rdr.

Naar Aftægtsmanden ved Døden afgaar skal Gaardens Eier lade ham hæderlig begra
ve efter Egnens Skik og Brug.

Det bemærkes at Aftægtsmanden maa beholde Rettighed til at lade hans Seng staa 
uforandret saalænge han ønsker.

Det herved betingede Ophold skal have Prioritet i den ommeldte Gaard af gi. Htk. 
2 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. og 2| alb. nye Matrikuls Htk. 1 td. 6 skpr. 2 3/4 alb. næstefter Kongens 

og Fiskers Penge.
B.

Jeg Niels Jensen erklærer mig herved i alt forestaaende, og naar jeg ved Døden af
gaar skal omskrevne Naturalier tilhøre min Søn Jens Nielsen eller hans Arvinger. For det 
stemplede Papirs skyld anslaaes det véd denne Kontract betingede Aftægt til en aarlig Værdi af 
45 Rbdlr. som fordoblet med 5 udgjør 225 Rbdlr., hvortil kommer Begravelses Omkostninger 
25 Rbdlr. Summa 250 Rbdlr. skriver to hundrede og halvtredsindstyve Rigsbankdaler. Saale
des at være indgaaet bekræfter med vore Underskrifter i Vidners Overværelse, 

deFaarvang den 9 Decbr. 1850.
Jens Nielsen Niels Jensen
Til Vitterlighed
Nielsen og Niels Pedersen. ”



Ane 6 Jens Jensen Ovesen

er født 1776 i Mondrup, Aidt sogn, og han døde den 21. april 1830 i Grølsted, Skorup sogn. 
Han blev døbt den 23. juli 1776; Jens Jørgen Pallesens datter Mette fra Haxholm 

bar ham til daaben, og faddere var Jens Kiærsgaard, Møller fra Tør sø Mølle, Paul Simonsen, 

Niels Jensen, Morten Rasmussen fra Astrup og Søren Mikkelsens hustru fra Vejerslev.
Jens Jensen Ovesen blev gift den 6. juli 1811 i Houlbjerg med

Ane 7 Sidsel Jensdatter

Forlovere ved vielsen var Jørgen Pallesen og Christen Lindgaard fra Haxholm.
Sidsel Jensdatter er født 1783 i Hjulhuset, Houlbjerg sogn, og hun døde den 7. marts 

1863 i Grølsted.
Hendes daab har ikke kunnet findes, idet kirkebogen for Houlbjerg sogn først eksi

sterer fra aar et 1797, men af folketællingerne fremgaar det klart, hvor hun er født, og hvem 
hun er datter af.

Efter Jens Jensen Ovesens død ses hun i øvrigt at have giftet sig anden gang den 6. 
november 1830 i Skorup med Peder Rasmussen, der da var 49 aar gammel.

Jens Jensen Ovesen, der var fæstebonde under Søbygaards gods, ses i 1808 at 
have overtaget fæstet paa en gaard i Grølsted, i hvilken anledning der udstedtes følgende fæs
tebrev til ham:

”Hans Kongelig Mayestæts Bestalter Kammerherre giør vitterligt at have stæd og 
fæst, ligesom jeg og hermed stæder og bortfæster til Jens Jensen fra Mondrup den mig til
hørende Gaard i Grølsted Bye under Søbygaards Gods, som Anders Nielsen sidst beboede og 
til ham afstaaet ved Contract. Hvilken Gaard som efter nye Landmaalings Matricul staar for 
Hartkorn Ager og Eng 5 tdr. 2 fjdkr. og 2 5/11 alb. bemeldte Jens Jensen sin Livstid maae 
nyde, bruge og i fæste beholde, naar og saalænge han deraf til rette Forfaldstider paa sine 
behørige Steder, svarer og betaler alle kongelige Skatter og Contributioner samt andre Paalæg 
og ordinaire og extraordinaire som enten nu ere eller herefter allernaadigst vorder paabuden 
samt udi Landgilde til hvert Aars Martini Syv Rixdaler og Toe Mark og Tretten Skilling, for
retter upaaklagelig Ægt og Arbejde af en Heelgaard, naar han derom tilsiges efter Hoverikom- 

fp dp temisionens Lydelse af lll Juni 1796 og Forordningen af 25 Marts 1791 og 6 Decbr. 1799. 
Gaardens Jorder og Ejendomme lovlig dyrker og behandler og ej til Upligt bruger, bortlejer 
lader, frakommer eller paa nogen Maader forringer enten ved Halvsæd med anden eller sælger 
Høe og Skattekorn m. v. . Gaardens Bygning Besætning og Inventarium holder Fæsteren altid i 
forsvarlig Stand og dertil bliver ansvarlig efter vedhæftede lovlige Syns- og Taxationsforret
ning. Holder fæsteren sig fra alle forsamlinger til Klage og andre Wordener, bliver fæsteren 
pligtig at give den aarlige Brandcontingent, naar Gaardens Bygninger i Tiden forsikres i Brand- 
cassen. Fæsteren beflitter sig paa at anlægge Frugt og Humlehauger efter Lovens Bydende. 
Fæsteren holder den med Anders Nielsen indgaaede Aftægtscontract og iflg. deraf give ham og 
hustrue hvad derudi er bestemt uden tilbageholdelse af noget. Fæsteren maa ikke antage nogen 
Indsidder til Huse uden paa Herskabets specielle Tilladelse. Retter Fæsteren sig efter Kongl.



Mayestæts allernaadigste Lov og Forordninger samt er mig og mine Betientere i alle Maader 
hørig og lydig. Alt under dette hans Fæstes Forbrydelse og Lovens videre Tvang. Til Indfæst- 
ning er mig betalt Firsindstyve Rixdaler.

Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Juellinge den 2^en April 1808. ”

Jens Jensen Ovesen drev nu denne fæstegaard indtil sin død, hvorefter den den 14. 
september 1830 ses at være blevet overtaget af enkens nye ægtemand, Peder Rasmussen, der 
i indfæstning betalte 125 Rdr.



3. GENERATION.

Ane 8 Jens Nielsen 

er født 1740 i Faarvang, Tvilum sogn, men hvornaar han døde vides ikke, idet hans død for
gæves er søgt i kirkebogen for Tvilum sogn indtil 1828.

Han blev døbt den 20. marts 1740, og faddere var Peder Pedersen, Søren Nielsen, 
Peder Jensen, Anne Pedersdatter og Anne Jensdatter, alle fra Faarvang.

Jens Nielsen blev trolovet den 29. september 1780 og derpaa gift den 29. juni 1781 
i Gern kirke med

Ane 9 Karen Nielsdatter

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. 
Efterhaanden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. 
juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse 
blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre per
soner. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kon
gelig bevilling. Efter loven skulle præsterne ”alvorligen forbyde de Trolovede Personer at sø
ge Seng sammen, førend de i Kirken retteligen blive samlede”, men blandt almuen overholdt 
man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som 
den egentlige ægteskabs stiftende handling.

I aar et 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men 
trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabs stiftende - og er i vore dage afløst 
af forlovelsen.

Som et ydre tegn paa trolovelse bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere 
fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt paa fjerde finger, ”thi viise Mestre 
og Læger skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde finger”.

Karen Nielsdatter er født 1759 i Ellerup, Gern sogn, og hun døde 1782 i Faarvang, 
umiddelbart efter at have født sønnen Niels.

Hendes daab fandt sted den 27. januar 1760; degnens hustru Kirsten Andersdatter 
fra Gern bar hende til daaben, og faddere var Thomas Jensen og Laurs Jensen, begge fra 
Ellerup.

Jens Nielsen var oprindelig fæstegaardmand i Faarvang. Efter hans første hustrus 
død ses der den 31. oktober 1782 at være blevet afholdt skifte imellem ham og deres eneste 
barn, sønnen Niels. Som værge for sønnen blev antaget hans morbroder Niels Nielsen i Elle
rup paa morfaderen Niels Jensen Kjeldsens vegne, og som tilsynsværger mødte enkemandens 
morbrødre Thøger Jensen og Anders Jensen fra Faarvang. Paa skiftet fremstod enkemanden 
Jens Nielsen og tilbød at ville give sin søn 50 Rdr., som skulle indsættes i Tvilumgaards 
overformynderi. Endvidere ville han give drengen sin afdøde hustrus blaamalede kiste, som 
var paaført hendes navn og aarstallet 1780. Disse lyster accepteredes af skifteretten, hvor
efter skiftet sluttedes.



Som ovenfor nævnt døde Jens Nielsens hustru Karen Nielsdatter i 1782, hvorefter 
han indgik et nyt ægteskab med den 20-aarige Karen Jensdatter, med hvem han fik flere børn. 
Nogle aar senere opgav Jens Nielsen iøvrigt tilværelsen som fæstegaardmand og blev selvejer, 
idet han af herskabet købte den gaard i Faarvang, som senere fik navnet Lyngbakkegaard. 
Denne gaard drev han indtil 1812, da han ifølge nedenstaaende skøde afhændede den til sin æld
ste søn Niels (Ane 4).

”Underskrevne Jens Nielsen i Faarvang giør hermed vitterlig at ieg har solgt, lige
som ieg og hermed sælger skiøder og fra mig og mine Arvinger aldeles afhænder den mig til
hørende Gaard i Faarvang i Tvilum sogn der. staar for Htk. Agger og Eng 2 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. 
2| alb. til Niels Jensen i Faarvang for den Summa 1250 Rdr. siger tolv hundrede og halvtred
sindstyve Rigsdaler paa følgende Conditioner. 1. Kiøberen modtager Gaarden strax til fri Raa- 

st edighed og betaler alle mulige Skatter og Skattekorn fra 1 Septbr. og fremdeles, ligesom 
Gaardens Bygninger fra dato af staar for Kiøberens egen Regning og Risico. 2. Den i gaarden 
indestaaende Capital 107 Rdr. 48 Sk. hans Mayæstæts Casse tilhørende, ligesom og den Fisker
ske Stiftelse, der er 71 Rdr. 40 Sk., forrenter Kiøberen aarlig m. 4 procento saaledes som 
nu befalet er, og om anderledes bliver befalet da samme at efterkomme. 3. Det stemplede 
papir og skiøde og sammes Læsning ved Retten samt | proct. til Kongen, betales altsammen 
af Kiøberen. 4. Og da Kiøberen bemelte Niels Jensen i Dag har betalt den accorderede Kiø- 
besumma 1250 Rdr., saa meddeles ham og herved fuldkommen Qvittering. Og kiendes ieg 
herved for mig og Arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller 
udi bemelte Gaard og Eiendomme, men at samme som et uigenkaldelig Kiøb og kiøbt Eiendom 
skal tilhøre bemelte Niels Jensen og hans Arvinger til evindelig Arv og Eie, frie og frelst for 
hver Mands tiltale, som derpaa kunne tale med Rette. Skulle ellers imod formodning noget 
af det nu solgte blive Kiøberen ved Dom afvunden, formeldeist min Vanhiemmels Brøst, da 
forpligter ieg mig efter at saadant er mig lovlig tilkiendegivet samme igien at vederlægge og 
betale. Til Bekræftelse haver ieg dette Skiøde selv egenhændig underskrevet samt formaaet 
Jens Thøgersen og Niels Jensen begge fra Tvilum dette med mig til Vitterlighed at underskrive, 

teFaarvang den 6 Octbr 1812 Jens Nielsen 
Jens Thøgersen Niels Jensen. ”

Ane 10 Anders Sørensen Møller 

er født 1721 i Lil Mølle, Skanderup sogn, og han døde den 1. juni 1795 i Gern og blev begra

vet den 5. juni.
Han blev døbt den 1. januar 1722, og faddere var Maren Lauritsdatter fra Gern, 

Jens Nielsen og Christen Hess fra Skanderup, Rasmus Andersen fra Laasby (antagelig barnets 
farbroder) og Maren Nielsdatter fra Holmstol.

Navnet paa Anders Sørensen Møllers første hustru kendes ikke, men det vides, at 
han blev gift anden gang onsdag den 6. februar 1771 i Gern med



Ane 11 Ide Dorthea Boller 

der maa være født ca. 1753, antagelig i Ry, hvis kirkebog imidlertid først findes fra 1762. 
Hvornaar hun døde, vides ikke, idet hendes død ikke ses indført i Gern sogns kirkebog.

Naar Ide Dorthea Boller ved vielsen opgives som værende fra Gern, maa det skyl
des, at hun allerede paa et tidligt tidspunkt er kommet i huset hos præsten Nicolaj Knub, der 
var en fætter til hendes fader. Ide Dorthea Boller og Anders Sørensen Møllers førstefødte søn 
ses da ogsaa at være blevet opkaldt efter Nicolaj Knub, som ganske vist var gift, men ikke 
ses at have faa et børn selv.

Af folketællingen 1787 for Gern by fremgaar det, at Anders Sørensen Møller var 
husmand her og da med sin hustru havde 3 børn, nemlig Nicolaj, 5 aar, Margrete, 11 aar og 
Ane Cathrine, 3 aar gammel. Hos sig havde de endvidere som aftægtsfolk hr. Nicolaj Knub, 
pastor emeritus, 66 aar, og dennes hustru Else Magdalene Knub, 41 aar gammel.

Ane 12 Jens Ovesen 

der var gaardmand i Mondrup, Aidt song, er født 1735 i Mondrup, og han døde den 25. sep
tember 1806 samme sted og blev begravet den 1. oktober.

Han blev døbt den 30. oktober 1735; Keyes hustru fra Hadsten Mølle bar ham til daa
ben, og faddere var Hans Bruun, Niels Madsen og Niels Ladefoged samt Hans Olufsen og Niels 
Frandsens hustruer.

Jens Ovesen blev trolovet den 19. februar 1760 og viet den 18. juni samme aar i
Vellev til

Ane 13 Ane Madsdatter

Forlovere var Thomas Leth og Peder Andersen fra Vellev.
Ane Madsdatter er født 1740 i Vellev, og hun døde den 6. august 1806 i Mondrup og 

blev begravet den 12. august.
Hun blev døbt den 19. april 1740; præstens søster Else Marie Aaboe bar hende til 

daaben, og faddere var Peder Andersen, Michel Andersen og Peder Pedersen.

Ane 14 Jens Christian Jensen 

er født ca. 1750, hvor vides ikke, og han døde den 10. november 1813 som aftægtsmand i Hjul
huset, Houlbjerg sogn, og blev begravet den 18. november (med ligprædiken).

Han blev gift ca. 1773, antagelig i Houlbjerg, med



Ane 15 Karen Nielsdatter 

der døde den 28. februar 1836 som aftægtskone i Hjulhuset og blev begravet den 8. marts 
(med ligprædiken), 86| aar gammel.

Af folketællingen 1787 for Houlbjerg sogn fremgaar det, at Jens Christian Jensen 
var fæster af Hjulhuset, som hørte under Haxholm gods. I huset boede foruden han, hustruen 
og deres 4 børn endvidere 2 tjenestefolk og indsidder Rasmus Simonsen samt dennes hustru 
og 2 børn.

Jens Christian Jensen sad nu som fæster af Hjulhuset indtil den 21. april 1808, da 
fæstet overgik til sønnen Jens, som i indfæstning betalte 200 Rdr..

Desværre findes Houlbjerg sogns kirkebog først fra aaret 1797, hvorfor det ikke 
lader sig gøre med bestemthed at fastslaa, hvem Jens Christian Jensen og Karen Nielsdat- 
ters forældre er. For hans vedkommende gælder imidlertid, at han maa formodes at være 
søn af Jens Vest, som i 1751 nævnes som fæster af Hjulhuset. Denne Jens Vest maa igen væ
re en søn eller svigersøn af Jens Jensen Ovesen, der fødtes omkring 1700 i Hjulhuset som søn 
af den daværende fæster Jens Ovesen (Ane 48), efter hvem han i 1727 overtog fæstet paa huset. 
Desværre kan der ikke skaffes sikkerhed for ovennævnte slægtsforhold, dels fordi kirkebogen 
først findes fra 1797, og dels fordi Haxholms godsarkivalier intet indeholder, som kan støtte 
eller bekræfte den fremsatte hypotese. Saaledes er fæstebrev udstedt til Jens Christian Jen
sen forgæves søgt, et fæstebrev som ellers ville have oplyst om hans fødested og eventuelle 
slægtskabsforhold til den forrige fæster, Jens Vest.



4. GENERATION.

Ane 16 Niels Pedersen 

er født 1711 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde 1780 samme sted og blev begravet den 9. 
januar.

Han blev døbt den 28. juni 1711, og faddere var Jens Tysk fra Trust, Niels Frant
zen fra Gern, Maren Jensdatter, ligeledes fra Gern, Thøger Andersen og Bodil Nielsdatter 
fra Faarvang.

Niels Pedersen var gift med

Ane 17 Karen Jensdatter (Thøgersen)

Hun er født 1711 i Faarvang, og hun døde 1792 hos sønnen Jens samme sted og blev begravet 
den 8. januar.

Hun blev døbt den 4. oktober 1711, og faddere var Peder Pedersen, Niels Meldgaard, 
Laur. Pedersen fra Faarvang, Maren Pedersdatter fra Trust og Else Jensdatter fra Voel.

Niels Pedersen ses den 29. oktober 1735 af Rytterkommisionen i Skanderborg at 
have faaet udstedt fæstebrev paa en gaard i Faarvang, som tidligere havde været beboet af 
en Morten Christensen, og som stod til hartkorn 4 tdr. 3 skpr. 1 alb.. Gaardens bygninger 
bestod af 27 fag hus, og der var en besætning paa 4 bæster, 3 køer, 3 ungnød og 6 faar. (Skan
derborg Rytterdistrikts fæsteprotokol 1729-1745, folie 92).

Ane 18 Niels Jensen Kjeldsen 

er født 1711 i Ellerup, Gern sogn, og han døde 1783 samme sted og blev begravet den 1. ok
tober.

Han blev døbt den 12. juli 1711, og faddere var Kirsten Jochumsdatter, Anne Sørens
datter, Jens Michelsen, Søren Kjeldsen og Anders Michelsen, alle fra Ellerup.

Niels Jensen Kjeldsen blev gift den 26. juni 1750 i Gern med

Ane 19 Maren Pedersdatter 

der døde 1785 i Ellerup og blev begravet den 30. oktober, 66 aar gammel. Hun er muligvis 
identisk med den Maren Pedersdatter, der fødtes 1718 i Farre, Sporup sogn, som datter af 
Peder Pedersen Lyngholm, men dette lader sig dog ikke bevise.



Niels Jensen Kjeldsen ses den 19. marts 1749 af Skanderborg Rytt erdist rikt at have 
faaet fæste paa ”Niels Pedersens formedelst Alderdom og Konens Svaghed imod belovede Op
hold for hannem afstandne Gaard i Ellerup”. Gaardens hartkorn var 4 tdr. 1 skp. 2 fjdkr. 2 alb. , 
bygningerne bestod af 38 fag hus, og der var en besætning paa 7 bæster, 1 ko, 2 ungnød og en 
kalv. I indfæstning skulle Niels Jensen Kjeldsen betale 2 Rdr..

Den 17. april 1783 blev der afholdt skifte i boet efter afdøde Niels Jensen Kjeldsen, 
der efterlod sig enken Maren Pedersdatter samt børnene Niels Nielsen, 30 aar gammel, op
holdende sig hjemme hos moderen, og den afdøde datter Karen Nielsdatter, som i ægteskabet 
med Jens Nielsen (Ane 8) havde efterladt sig sønnen Niels Jensen, 1| aar gammel. Som laug- 
værge antog enken Peder Pedersen Lyngholm fra Farre ( antagelig hendes broder ).

Af boets effekter kan nævnes: I Vesterstuen: 1 gammelt Eskebord med aaben Fod, 
1 Jernbilæggerkakkelovn, 1 brunmalet Fyrretræskiste med Laas, Nøgle og Beslag, 1 Fyrre
træs Standskab, 1 ”Klokke vi seværk” og 1 Fyrretræs Sengested med Esketræsstolper og grønt 
Omhæng og indeholdende 1 rødstribet Olmerdugs Overdyne, 1 hvid Vadmelsunderdyne, 1 
blaastribet Bolstersunderdyne, 1 Pude med Overtræk, 2 smaa blaastribede Puder og 1 par 
Blaargarnslagner. Endvidere 1 Fyrretræssengested med Tavlet Omhæng og Tilbehør bestaaende 
af 1 rødstribet Olmerdugsoverdyne 1 gammel Bændsel, 2 blaastribede Hovedpuder og 1 par 
Blaargarnslagner. Herudover 1 Himmelseng med 1 grønstribet Olmerdugsoverdyne, 1 hvid 
Vadmelsunderdyne, 2 grønstribede Hovedpuder og 1 par Blaargarnslagner. Herudover fandtes 
i samme stue 9 Tintallerkener, 1 Blikrivejern, 1 Faareklokke, 3 gamle Bøger, 1 Peberkværn, 
1 Stenkrus med Tinlaag, 2 smaa Fyrretræsrammer, 4 smaa Hylder, 1 Træstob, 2 Fyrretræs
bænke og 4 Kringstole.

I den yderste stue fandtes: 1 Egetræskiste med Laas, Beslag og Nøgler, 1 Pyramide, 
1 Egetræsbord med Fod, 1 Fyrretræssengested med brandgult Omhæng, 1 Alkoveseng med 
Omhæng, 1 Kobberkedel, 1 Messingkeddel, 1 Haandkeddel, 1 Flødebøtte, 1 gammel Standtønde, 
1 Øltønde, 1 Strippe, 1 gammel Øltragt, 4 gamle Stovkar, 1 gammel Smørbutting, 2 gamle 
Træspande, 1 gammelt Hakkebrædt, 5 Ølkopper og 1 Mangelbrædt. Endelig fandtes i bryggerset: 
1 Haandkværn, 3 Bryggerkar, 1 gammel Øltønde, 1 Bryggerstol og 3 Sold.

Efter at samtlige boets effekter var registreret og vurderet, enedes arvingerne 
med formyndere samt skifteforvalteren om at indgaa et forlig lydende paa, at sønnen Niels 
Nielsen skulle overtage gaarden og boets effekter, imod at han dels betalte den paa boet hvilen
de gæld og dels udbetalte 5 Rdr. i arv til sin søstersøn, Niels Jensen i Faarvang. (Tvilum 
gods skifteprotokol 1769-1785, folie 137).

Ane 20 Søren Andersen 

der ogsaa kaldes Søren Møller, er født omkring 1680, antagelig i Lil Mølle i Skanderup sogn, 
idet han ved sin begravelse den 6. januar 1767 i Gern opgives at være 87 aar gammel.

Søren Andersen blev gift ca. 1716 og formodentlig i Laasby kirke med



Ane 21 Ane Sophie Lauritsdatter 

der er født ca. 1695. Hun døde 1760 i Gern og blev begravet den 13. januar.
I krigs- og portionsjordebogen 1718-1726 for Skanderborg Rytterdistrikt opføres 

Søren Andersen Møller som beboer af Lil Mølle i Skanderup. Hartkornet angives at være 
3 skpr. 1 fjdkr. 1 alb., og hartkornet af den tilliggende Solgaards jord var 3 tdr. 2 fjdkr.. Til 

Skanderup kirke skulle der aarlig svares af kirkejord 1 skp. 2 alb. . Solgaarden havde matrikel
nummer 12 af Voel by. Til møllen hørte endvidere 1 skp. 3 fjdkr. 1 alb. af Mølhauges jorder. 
Mølhauge var da beboet af slægtningerne Jens Mogensen og Henrik Mogensen.

Møllen bestod af 38 fag hus, brøstfæld var 16 Rdr. (brøstfæld er det beløb, som vil 
medgaa til at bringe bygningerne i forsvarlig stand).

Besætningen bestod af: 4 heste, 1 stud, 4 køer, 2 ungnød, og 10 faar.
I aarlig udsæd var der: 2| tdr. rug, 2 tdr. byg, 3 tdr. havre, og | td. boghvede.
Af den tillagte mølleskyld paa 4 tdr. 2 skpr. skulle der aarlig svares 10 tdr. land

gildemel.

Søren Andersen var formodentlig gift første gang med Helle Pedersdatter af Sminge.

Ane 22 Gothardt Gothardtsen Boller 

er født 1717 eller 1718 i Skovgaards Mølle, Sjelle sogn, og han levede endnu 1771.
Han blev trolovet den 22. oktober 1743 og viet den 23. november samme aar i Aar

hus domkirke til

Ane 23 Catharina Dorothea Johansdatter 

forlovere var Jens Pedersen og Johan Hansen Holbeck.
Gothardt Gothardtsen Boller tog den 19. april 1742 borgerskab som bager i Aarhus.

Han angives ved den lejlighed at være 25 aar gammel. Han ses den 12. november samme aar 
at udstede et pantebrev til Sr. Knud Johansen Commis. Beløbet var paa 104 Rdr., og som sik
kerhed for beløbets betaling pantsatte han den ham paa auktion over Niels Rasmussen baads- 
mands bo tilforhandlede vaaning i Aarhus, ”indrettet i tvende Boder bestaaende af 8 Fag, et 
Lofthøjhus med Gaardsrum og fælles Brønd" (Aarhus skøde- og panteprotokol 1739-1757, fol. 119).

Den 10. september 1743 ses Gothardt Gothardtsen Boller at udstede en panteobliga- 
tion til Sr. Fred. Borchardt, købmand i Aarhus. Beløbet var paa 90 Rdr., som skulle forren
tes med 5% aarlig.

Til pant og sikkerhed for beløbets betaling pantsatte udstederen: 1 Himmelseng, 1 Skab, 
1 Dragkiste med fire fødder under, 1 rundt Bord med udtræk paa begge Sider, 1 Kistebænk 
med to rum, 1 brunmalet Foldbænk, 4 Stole, 1 Foldbænk, 1 stor Egetræskiste med tre jern
beslag, 1 rød Fyrretræskiste, 1 rød Fyrretræskiste, 2 smaa Stiger, 4 store Jernplader, 1 
Skrin af eg, 1 lidet Syskrin, 1 Thepotte, 1 Mælkepotte og 1 Spølskaal, 1 Tinfad, 1 Kobberthe- 



potte, 1 Tinsukkerfad, 1 Kobberthekeddel, 1 Spejl med sort ramme, 1 Do. med indlagt glas 
i ramme, 1 Jernbismer, 1 stort rødt Krus med laag, 1 Brage med tilbehør, 4 Lysplader af 
blik, 4 Hollandske Fade, 3 Tinlysestager, 1 Pyramide til glas, 3 hollandske Dukker ”at op
sætte paa et skab”, 1 Do. Skaal, 1 Tinskaal med dække over, 1 Morter og Støder af malm, 
1 Messingfad, 1 liden Dragkiste med to skuffer, 18 Tintallerkner, 2 Tinfade, 1 fjerdingskedel 
af kobber, 1 Do., indmuret, 1 stor Kobberpotte, 1 liden Do., 1 Halvkiste, 3 Meltønder, 1 Fyr
retræsmelkiste, 1 blaastribet Bolstersunderdyne, 1 Do., 3 Hovedpuder med overtræk, 2 uld
ne, rødstribede Puder, 3 stykker Pudevaar, 2 uldne Overdyner med røde og blaa striber, 
gardiner til en Alkove, 3 par blaargarnslagner, 1 par hørgarns Do. , 6 Servietter, 1 Drejlsdug, 
1 hvid, ulden Hovedpude, 4 Drejlshaandklæder, 2 lange Hovedpuder, 4 Drejlshaandklæder, 4 
blaargarnshaandklæder, 2 par Gardiner og Kapper af hvidt cartun, 1 grøn stoffes Kjortel, 1 
blaa taftes Kaabe med sølvhager og 1 trykket kartuns Barneklæde.

Dokumentet medbesegles af Mogens Mogensen bøssemager og Rasmus hattemager. 
I Skanderborg Rytterdistrikts fæsteprotokol 174 5-1762 fol. 221, findes indført et 

fæstebrev fra ryttersessionen i Skanderborg til Gothardt Gothardtsen Boller paa det gadehus 
i Ry, som kromanden Anders Dyhr havde afstaaet. Han blev fritaget for at betale indfæstning 
men skulle i aarlig afgift svare 1 Rdr. 56 Sk.. Huset bestod af 8 fag.

Ane 24 Ove Jensen 

er født ca. 1690 i Hjulhuset, Houlbjerg sogn, og han døde 1775 i Mondrup, Aidt sogn og blev 
begravet den 16. februar.

Han blev gift den 24. september 1727 i Vellev kirke med

Ane 25 Anne Rasmusdatter 

der er født 1706. Om hendes daab fortæller Vellev kirkebog: ”Anno 1706, Festo Omnium San- 
ctor. (den 1. november) døbt Rasmus Madsens Barn i Aabrohuset ved Navn Anne, baaret af 
Karen Rasmusdatter i Hvide Mølle, faddere: Poul Møller, Jens Christensen i Hjermind, Chri
sten Søgaard, Peder Madsen og Anne Rasmusdatter af Overmøllen”.

Den 5. november 1727 fik Ove Jensen (her kaldet Ofve Jensen) fæstebrev paa den 
I gaard i Mondrup, som Erich Pedersen sidst havde i fæste, men nu formedelst fattigdom og 
armod har maattet kvittere. Gaarden stod for hartkorn 3 tdr. 1 skp. 1 fjdkr. | alb. . Ove Jen
sen blev fritaget for at betale landgilde for tidsrummet 1. maj 1726 til 1. januar 1727, og des
uden blev han fritaget for at betale indfæstning s afgift. (Haxholm fæsteprotokol 1719-1809, fol. 82).

I Haxholm gods jordbog 1736 opføres ”Mundrup" i Aidt sogn med hartkorn 6 tdr. 2 
skpr. 2 fjdkr. 1 alb.. Gaardens fæstere angives at være Niels Pedersen og Ouge Jensen, som 
i aarlig landgilde skulle svare 8 Rdr. 4 Mk. samt 1 fjd. smør og for hoverifrihed betale 8 Rdr. .



Ane 26 Mads Andersen 

er født ca. 1709 og skal være født i Vellev, men hans daab er ikke indført i Vellev sogns kir
kebog.

Han blev gift den 25. juni 1739 i Vellev kirke med

Ane 27 Kirsten Jensdatter 

der er født 1704. Hun døde 1742 i Vellev og blev begravet den 10. juni.
Hendes daab fandt sted den 21. september 1704. Gudmor var Anne Pedersdatter af 

Granslev, og faddere var Jacob Kirkmand, Søren Sudder, Poul Sudder og Margrete Madsdatter.
Den 4. december 1738 fik Mads Andersen af Vellev fæstebrev paa gaarden matrikel 

nr. 9. i Vellev med hartkorn 5 tdr. 4 skpr. 1 fjdkr., som faderen hidtil havde haft i fæste. Han 
forpligtede sig til at opfylde den under 18. oktober 1738 mellem ham, forældre og søskende 
indgaaede kontrakt og forening. (Haxholm fæsteprotokol 1719-1809, fol. 362).



5. GENERATION.

Ane 32 Peder Pedersen 

er født 1662, og han døde 1745 i Faarvang og blev begravet den 23. maj.
Han blev gift den 26. juni 1701 i Tvilum kirke med

Ane 33 Kirstine Jensdatter 

der var fra Faarvang. Hendes død og begravelse er forgæves søgt i Tvilum kirkebog til 1778.
Peder Pedersen maa anses at være søn af den Peder Pedersen, der opføres i ma

triklen 1688 som fæster af gaarden matrikel nr. 10 i Gern by. Gaardens hartkorn var 6 tdr. 
3 fjdkr. 2 alb., og den hørte under Tvilum gods.

Peder Pedersen døde 1702 og blev begravet den 5. marts, 76 aar gammel. Han er 
saaledes født omkring 1626.

Antagelsen om Peder Pedersens afstamning fra Gern skal søges i den omstændighed, 
at der ved Peder Pedersens børns daab optræder en Niels Pedersen fra Gern, som maa formo
des at være en broder til Peder Pedersen. Denne Niels Pedersen maa paa den tid antages at 
være ugift og værende hjemme hos faderen paa fødegaarden. Senere - ifølge jordbogen 1718- 
1726 - rejste Niels Pedersen til Faarvang og blev fæster af den ene halvdel af Peder Pedersens 
gaard. Der er ikke noget mærkeligt heri, idet baade gaardene i Gern og Faarvang hørte under 
samme ejer, Tvilum kloster.

I det Skanderborgske Rytterdi strikt s krigs- og portionsjordbog opføres Peder Pe
dersen og før omtalte Niels Pedersen som fæster af gaarden matrikel nr. 3 i Faarvang. Gaar
dens hartkorn var 8 tdr. 1 skp. 2 fjdkr. 2 alb. . Rytterportionen i gaarden var 8 tdr. hartkorn, 
medens resten var henlagt til 2 gaarde i Horn.

Om gaardens tilstand oplyses: bygningerne bestod af 64 fag, som var brøstfældige 
for 29 Rdr. . Besætningen var; 8 bæster, 5 køer, 5 ungnød og 20 faar.

Den aarlige udsæd i gaardens jorder ansattes til: 8 tdr. rug, 3 tdr. byg, og 10 tdr. 
havre. Græsningen anslaaes at være tilstrækkelig til 8 heste samt 10 køer og stude. Der kun
ne aarlig indbjerges 8 læs slet hø. Tørveskæringen betegnes som godt.

Til rytterhold af gaarden skulle der aarlig udredes 32 Rdr. og 80 Sk. samt 3 læs 
halm.

Den til gaarden hørende mose, Ballemose kaldet, angives at være 60 favne lang og 
30 favne bred, og desuden var der en mose fælles med Horn by, som var 200 favne lang og 
200 favne bred.



Ane 34 Jens Thøgersen 

er født 1684 i Horn, Tvilum sogn, og han døde 1756 i Faarvang, Tvilum sogn, og blev begra
vet den 11. juli.

Om hans daab hedder det i Tvilum kirkebog: "Dom. Invoc. (den 17. februar) 1684 
døbte jeg Thøger Pedersens Barn af Horn Jens, faddere: Niels Andersen i Faarvang, Lauers 
Andersen i Trust, Søren Rask i Horn, item Anne Svendsdatter og Kirsten Rasmusdatter sam
me sted”.

Jens Thøgersen blev gift den 24. juni 1710 i Tvilum kirke med

Ane 35 Bodil Nielsdatter 

der er født 1689 i Faarvang, og som døde 1777 samme sted og blev begravet den 15. juni.
Hun blev døbt 2. pinsedag 1689, den 20. maj, og faddere ved daaben var Jens Sø

rensen af Grølsted, Søren Rask, Chr. Andersen og Anne Lauersdatter af Faarvang samt An
ne Andersdatter af Trust.

I Skanderborg Rytter di strikt s krigs- og portion s jordbog 1718-26 opføres Jens Pe
dersen sammen med Niels Mølgaards enke som beboer af en gaard i Faarvang by. Gaardens 
hartkorn 7 tdr. 7 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. og skovskyld 1 fjdkr. 1 alb.. Bygningerne bestod af 
76 fag hus, og besætningen var paa 8 heste, 6 køer, 3 ungnød og 20 faar. Den aarlige udsæd 
var: 8 tdr. rug, 3 tdr. byg og 10 tdr. havre.

Den 23. september 1757 afholdtes der skifte efter afdøde ryttergaardmand Jens Thø
gersen i Faarvang, der efterlod sig enken Bodil Nielsdatter og børnene: Thøger Jensen, gift 
og bosat i Faarvang, Anders Jensen, myndig og hjemmeværende, Niels Jensen myndig og hjem
meværende, Karen Jensdatter, gift med Niels Pedersen i Faarvang, Anne Pedersdatter, gift 
med Niels Pedersen i Dalbygaard. Hun var død men havde efterladt sig døtrene Maren, 11 aar, 
og Bodil, 8 aar. Endelig var der Maren Jensdatter, som var gift med Michel Nielsen i Voel, 
og Kirsten Jensdatter, som var gift med Jens Sørensen i Vejerslev.

Enken antog som sin laugværge ladefogeden Michel Christensen fra Tvilum.
Af boets værdier kan nævnes: 1 keddel i gruen, 1 lidet fyrfad, 1 gammel messing- 

haandkeddel med jerngreb, 1 tinfad og 4 do. tallerkener, 2 do. lysestager, 2 jerngryder, 2 hø- 

leer og 1 egetræskiste med laas og hængsler.
Besætningen bestod af: 6 heste, 4 køer, 3 kvier, 2 kalve, 2 ungstude, 15 faar med 

6 lam samt 4 gæs og 3 bistader.
Boets værdi ansattes til 113 Rdr. 4 Mk. 5 Sk. .
Til udbedring (brøstfæld) af gaardens bygninger, der var paa 44 fag, ville medgaa 

et beløb paa 24 Rdr., og prætentionerne paa besætning og driftsmidler ansattes til 113 Rdr. og 
2 Mk., og der blev saaledes et underskud paa 23 Rdr. 3 Mk. 11 Sk.. (Skanderborg Rytterdi
strikts skifteprotokol 1754-1759, fol. 354).



Ane 36 Jens Kjeldsen 

der var bosat i Ellerup i Gern sogn, var gift med

Ane 37 Anne Lauritsdatter 

der døde 1761 og blev begravet den 8. november, 87 aar gammel.
Jens Kjeldsen er muligvis identisk med den Jens Pedersen, der var fæster af gaard 

nr. 1 i Ellerup. Hartkornet var 3 tdr. 7 skpr. 2 fjdkr. 2 alb.. Han kan imidlertid ogsaa være 
identisk med den Jens Knudsen, der var fæster af gaarden matrikel nr. 3 i Ellerup.

Jens Kjeldsen (Pedersen)s fader kan være den Peder Kjeldsen i Laasby, der var fæs
ter af gaard nr. 5 af hartkorn 7 tdr. 1 skpr. 1 fjdkr. 0 alb.

Ane 42 Laurits Sørensen Smed 

der var bosat i Trust, Tvilum sogn, er født 1667 eller 1668, idet han ved sin begravelse den 
7. juli 1743 i Tvilum angives at være 75 aar gammel.

Hans kone, hvis navn ikke nævnes, døde 1753 i Trust, 85 aar gammel, og blev be
gravet den 23. april. Forskellige omstændigheder tyder paa, at Laurits Sørensen Smeds hustru 
var søster til Kirsten Henriksdatter, som var gift med Mogens Christensen i Mølhave. Ved 
deres vielse 1695 i Skanderup oplyser præsten, at hun var født i Kalbygaard og altsaa datter 
af Henrik Lauritsen.

Laurits Sørensen Smed nævnes bl. a. den 22. december 1742 i skiftet efter afdøde 
Henrik Lauritsen i Trust, der efterlod sig enken Abigael Michelsdatter Kiær samt 2 sønner 
og 3 døtre. Som formynder for sønnerne blev antaget deres farfader Laurits Sørensen Smed 
i Trust.

Ane 44 Gothardt Bernt Boller 

er født omkring 1660, og han døde 1738 i Boel Mølle i Hørning sogn. Han var formodentlig 
søn af den Bernt Boller el. Bollii, der 1699 boede i Skanderborg Ladegaard.

Skiftet efter Gothardt Bernt Boller fortæller, at han var gift første gang med Anne
Judithe Dalsdorf, der døde ca. 1707, og han var gift anden gang med



Ane 45 Anne Knudsdatter (Knub) 

fra Hadsten kirkebog citeres: ”Anno 1708 3^e Pintzedag trolovet Mester Gothardt Bernt Bol

ler, Møller i Sjelle Skovgaards Mølle, Enkemand och Anne Knudsdatter, Johan Assenius’ Hus
holderske i Hadsten Mølle. Thirsdagen 17. juli copuleret ovenskr. M. Gothardt Bernt Boller 
och Anne Knudsdatter. Th. Col. 3, 14, ”.

Naar præsten giver Gothardt Bernt Boller betegnelsen Mester, saa er grunden sik
kert den, at han har drevet fabrikation, dvs. stampemøllevirksomhed med tilvirkning af klæde. 
Han havde i aarenes løb tilknytning til flere møller. I 1693 overtog han saaledes Harlev mølle, 
som han afhændede i 1698, og 1707 ses han at have købt Vegen mølle, medens han ved sin død 
1738 var beboer af Boel mølle, ligesom han drev den nærliggende Pinds mølle.

Harlev mølle solgtes ved skøde af 8. oktober 1698 til velagte Mester Jørgen Høving- 
hof, og det anføres, at møllen i jordbøgerne var ansat til aarlig at yde 10 tdr. mel. Det anfø
res, at Gothardt Bernt Boller havde faaet skøde paa møllen Valborgdag 1693. (Viborg Lands
tings skøde- og panteprotokol 1698-1699).

Den 23. maj 1707 udstedte Rasmus Jensen i Sinding mølle skøde til Gothardt Bernt 
Boller paa Vegen Mølle i Nr. Felding sogn. Hartkornet var 9 tdr. 1 skp. 1 fjdkr., og den skyld

te aarlig 32 tdr. mel, 2 ørter rug samt 2 pd. smør. Der anføres intet om købesummen. (Vi
borg Landstings skøde- og panteprotokol 1706-1711, fol. 232).

Den 31. oktober 1738 afholdtes der skifte efter afdøde Gothardt Bernt Boller i Boel 
mølle i Hørning sogn, som ved sin død efterlod sig enken Anne Knudsdatter (Knub) samt børn 
af to ægteskaber.

I første ægteskab med afdøde Anne Judithe Dalsdorf:
1. Claus Christian Gothardtsen, som boede i Naur Mølle ved Holstebro. Han var 

død, men efterlod sig børnene a. Christoffer, opholdende sig i Holstebro, 21 aar gammel, og 
b. Anne Judithe, gift med Christen Christensen Køil i Jestrup paa Thyholm.

2. Johan Limsert Gothardtsen, ”een aldrende Karl, over sine 40 Aar som rejser 
rundt og reparerer Vandmøller og nu er i Ry Mølle”. Han blev forøvrigt gift med mølleren
ken Genete Lauritsdatter Rømer.

3. Giertrud Gothardtsdatter, gift med Johan David Fischer, boende i et hus i Jeksen.
4. Marie Elisabeth Gothardtsdatter, gift med Mogens Nielsen, degn i Mjesing.
I andet ægteskab med den efterlevende enke var der børnene:
1. Johan Gothardtsen, møller i Kvak Mølle ved Harritskiær i Koldinghus amt.
2. Frantz Lorentz, studiosus og skoleholder i Pjedsted.
3. Gothardt Gothardtsen 21 aar, tjener bageren Andreas Friis i Aarhus.
4. Frederik Gothardtsen, 18 aar, tjener sr. Hans Buchtrup i Aarhus.
5. Lucas Gothardtsen, 16 aar, hjemmeværende.
6. Jacob Gothardtsen, 11 aar, hjemmeværende.
7. Anne Margrete Gothardtsdatter, 28 aar, hjemmeværende.

Af boets værdier skal nævnes: 1 sølvkrus med laag, 7 sølvskeer, 1 kobberkeddel 
i grube, vægt 2 Ipd., 2 mindre kedler, 2 potter, 2 fade, 1 stor kobberkeddel, pantsat for 10 
Rdr., 4 messingkedler, 1 messingbækken og 1 dørslag. I bryggerset var der et støbekar paa 
4 tdr. rum, 1 jernkakkelovn uden fod og tud, 1 klædeskjorte med | dus. sølvknapper, 1 do.



med 2^ dus. mindre sølvknapper, 1 callemanches brystdug med 11 stk. smaa sølvknapper, 1 
par bukser med messingknapper, 2 par skindbukser og 6 hørgarnsskjorter.

Af besætning fandtes der: 3 sorte øg, 1 brunblisset udlevet hest, vurderet til 16 Rdr. 
ialt, 1 blakket ko, 8 aar, 3 Rdr. , 1 sort ko, 15 aar, 1 Rdr. 2 Mk. , 1 do. , 10 aar, 2 Rdr. 2 Mk. , 
1 sort hjelmet ko, do. aar, 3 Rdr. , 2 Mk., 1 kvie, 2 aar, 1 sort stud, 1 Rdr., 1 studekalv, 1 
kviekalv, 16 gamle faar med lam, 1 vædder, 2 gamle svin og 7 smaagrise.

Af avlsredskaber fandtes: 1 ny beslagen vogn med tilbehør, 1 gammel søndret do., 
1 ploug med tilbehør samt en harve. Det hedder videre: "Rugsæden er med det behøvende Korn 
lagt, men til Vaarsædens Dørkning findes slet intet. Endnu er befunden 9 stykker Danske og 
Tyske Bøgger, gamle og ikke af nogen synderlig Værdi, ialt ansat til 1 Rdr. "

Værdien af boet opgjordes herefter til ialt 307 Rdr. 4 Mk. 12 Sk. .
Herefter gik man i gang med at foretage en opgørelse over de i boets paahvilende 

udgifter.
Mølle- og stuehuset bestod af 9 fag, og desuden var der et "Stuehus a parte" paa 7 

fag, og lade- og fæhus bestod af 16 fag, ialt 32 fag hus, som af de to synsmænd takseredes til 
at skulle repareres for 56 Rdr. .

Mølleværket takseredes til at skulle istandsættes for 76 Rdr., og rytt erdist rikte s 
prætentioner med hensyn til besætning androg 38 Rdr., medens landgilderestancen var paa 12 
Rdr. 8 Sk..

Der fremlagdes en regning fra sr. Burchardt i Aarhus for leveret hvede, torsk og 
spegesild lydende paa 20 Rdr. 5 Mk. 8 Sk., desuden var der en regning fra sr. Hans Buchtrup 
i Aarhus for en leveret møllesten, jern og tjære for 22 Rdr. 5 Mk. 12 Sk. , og sr. Christen 
Haarby i Aarhus gjorde krav paa 2 Rdr. 4 Mk. for en leverance paa 2 Ipd. hør.

Enken angav at være skyldig til hendes søn Gothardt Gothardtsen 26 Rdr. 2 Mk. 
för 2 aars tjeneste som møllersvend. Sammen med sin lavværge tilkendegav enken, at hendes 
salig mand i nogle aar af Constantinsborgs ejere havde faaet overladt brugen af "en Mølle tæt 
ved denne beliggende, Pindtz Mølle kaldet, hvorom hun beviser ved hr. justitsraad Charisius 

st etilstaaelse under 15. April 1738 at hun derfra til næstkommende 1 Mai skal være entledigen 
(fratraadte), naar Bygninger med Tække og Leer paa Mølle eller Vaaningshuset blifver forsynet".

Sluttelig anføres den aarlige landgilde, som skulle betales til indeværende aars mar
tini, og denne androg 17 Rdr. 3 Mk., hvorefter de samlede udgifter i boet blev opgjort til 
277 Rdr. 2 Mk. 12 Sk.. Man maatte herefter konstatere at boet var insolvent. (Skanderborg 
Rytt erdi strikt s skifteprotokol 1738-1743, fol. 6).

Ane 48 Jens Ovesen 

er født omkring 1650. Hvornaar han døde vides ikke, men han ses 1727 at afstaa fæstet paa 
Hjulhuset ved "Haxholms Dyrhauge" til sønnen Jens Jensen. Jens Ovesen, der ogsaa kaldes 
Ougesen ses ikke bosat i Hjulhuset ved matriklen 1688.



Ane 50 Rasmus Madsen

der boede i Aabrohuset i Vellev sogn, er født 1666, og han døde 1714 i Aabrohuset og blev be
gravet den 2. februar. Han var formodentlig søn af den Mads Jensen i Vellev, som begrave
des den 22. januar 1690, 69 aar gammel.

Rasmus Madsen blev gift den 2. juli 1705 i Vellev kirke med

Ane 51 Sidsel Poulsdatter

der døde 1714 i Aabrohuset og blev begravet den 17. oktober, 29 aar gammel.

Ane 52 Anders Pedersen Madsen

er født 1675 i Vellev sogn. Han er forgæves søgt død i Vellev i tiden indtil 1763.
Den 14. november 1700 blev Anders Pedersen Madsen gift i Vellev kirke med

Ane 53 Margrete Madsdatter

der er født 1673 i Vellev. Hun døde 1751 samme sted og blev begravet palmesøndag.
Den 27. marts 1719 udstedtes der et fornyet fæstebrev til Anders Pedersen Madsen 

”paa den af ham den 23. December 1700 bekommende Gaard i Vellev”. Hartkornet var 5 tdr. 
4 skpr. 2 fjdkr., og gaarden ejedes af Haxholm.

Ane 54 Jens Jacobsen

er født ca. 1675 i Granslev annexgaard, Laurbjerg sogn.
Vellev sogns kirkebog fortæller intet om Jens Jacobsens kone.
Den 27. marts 1719 udstedtes der fæstebrev til Jens Jacobsen paa den gaard i Taa- 

strup i Vellev sogn, som han den 22. januar 1701 havde modtaget fæste paa. Hartkornet var 
2 tdr. 6 skpr. | alb. samt 2 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. skovskyld. (Haxholm fæsteprotokol 1719- 
1809, fol. 26).



6, GENERATION.

Ane 66 Jens Pedersen

er født 1641, og han døde 1717 i Faarvang, Tvilum sogn, og blev begravet den 24. oktober. 
Han var gift med

Ane 67 Inger Jensdatter 

der er født ca. 1634. Hun døde 1700 i Faarvang og blev begravet den 26. september.
Jens Pedersen omtales i Tvilum birks tingbog 1683-1686 i anledning af, at han den

19. oktober 1683 havde været med til at syne og taksere skovene i Gern herred og Tvilum birk.

Ane 68 Thøger Pedersen 

er født ca. 1639 og antagelig i Horn i Tvilum sogn, hvor han døde 1727 og blev begravet den 
14. juni.

Han var gift med

Ane 69 Anne Jørgensdatter 

der var fra Horn. Hun kan være identisk med den Anne Jørgensdatter, som døde 1718 og blev 
begravet den 1. november, men hun kan ogsaa være den Anne Jørgensdatter, som begravedes 
den 27. april 1738.

Thøger Pedersen nævnes i det før omtalte vidne fra Tvilum birk (Ane 66), hvor han 
sammen med Jens Pedersen og flere vidnede om synet og taksationen af skovene i Gern herred 
og Tvilum birk. Han nævnes desuden sammen med Jens Pedersen i tingsiderne af 20. juli 1683 
vedrørende Karen Jensdatters bo og gods i Trust.

Ane 70 Niels Andersen

er født 1645, og han døde 1710 og blev begravet den 28. september. 
Han var gift med



Ane 71 N. N. Sørensdatter 

der var fra Grølsted i Skorup sogn, hvor hun var født omkring 1650.
I matriklen 1688 nævnes der 3 gaarde i Faarvang, og i gaard nr. 2 opføres Niels 

Andersen sammen med en Jens Andersen, der vel var hans broder. Hartkornet var 7 tdr. 
7 skpr. 2 fjdkr. 2 alb..

Ane 86 Henrik Lauritsen 

døde 1667 i Kalbygaard, Laasby sogn.
Han var gift første gang med Karen Jensdatter, efter hvis død han giftede sig med

Ane 87 Maren Rasmusdatter 

der efter hans død giftede sig med Rasmus Nielsen og kom til at bo i Folby.
Henrik Lauritsen nævnes som beboer af Kalbygaard i aarene 1650 til sin død 1667. 

Hvornaar han fik fæstet paa gaarden vides ikke, men før han fik gaarden var han en tid i tje
neste hos slotsfoged Henrik Splett paa Skanderborg.

Hvor Henrik Lauritsen er født ved man ikke, men hans første kone, der døde en tid 
før ham, var søster til Jørgen Jensen i Halling. Skiftet fortæller, at hun fødte 2 døtre Ane og 
Birgitte, der begge var umyndige 1688, hvorfor deres værger Peder Jensen i Flensted og An
ders Olufsen i Vissing maatte overtage deres fædrene og mødrene arv i værge, idet Henrik 
Lauritsens anden kone som nævnt giftede sig med Rasmus Nielsen. I 1688 gav værgerne hende 
et afkald for arv til pigerne og september 1669 giver formynderne kvittering for udbetalt arv 
til Anne Henriksdatter af hendes morbroder Jørgen Jensen i Halling.

Noget tyder paa, at Maren Rasmusdatter er datter af Henrik Lauritsens forgænger 
i Kalbygaard, Rasmus Jensen, der var søn af Jens Bertelsen i Skovsrod og Anne Pedersdatter, 
hvis søster var gift med gaardens beboer Joen Andersen i slutningen af 1500-tallet.

Henrik Lauritsen omtales som herredsfoged i Gern herred i tiden fra 1650 til sin 
død, og om herredsfogedbestillingen skal derfor her berettes følgende: Herredsfogeden var en 
af de mest ansete mænd i herredet. Han blev kaldet af lensmanden, senere, 1660, af kongen. 
Han skulle være selvejer, og hørte i almindelighed til de største og mest ansete selvejerslæg
ter, men i ældre tid kunne han ogsaa tilhøre lavadelige slægter. Det krævedes af ham, at han 

skulle være ”en uberygtet dannemand” og vederhæftig dvs. være økonomisk velstillet.
Herredsfogedens gerning er i korthed skildret saaledes: ”Hans embede bestod væsent

lig i at lede forhandlingerne og holde orden paa tinget, afsige domme osv. som fandt sted paa 
tinget. Han udsteder (sammen med 2 andre, sjældnere flere) de vidner, der tages beskrevet, 
han udsteder domme, opsættelser, stævninger og lignende. Han maatte forelæse edsformularen, 
der skulle gentages af de sværgende, føre regnskaber over bøder m. m., lade kongelige aabne 
breve, landstingstævninger, kundgørelser osv. læse paa tinge....”



Herredsfogedens embedsomraade var herredet. Hans gerning kunne føre ham til et 
hvilket som helst hjem paa landet, til hytten, gaarden og slottet indenfor dette omraade, men 
hans faste og egentlige arbejde fandt sted paa herredstinget mindst een dag om ugen.

Herredstinget var en aaben, firkantet plads paa fri mark omgivet af ret store sten, 
hvorpaa der laa fire planker eller stokke, som gav sæde til tingets faste personale: Herreds
fogeden, skriveren og de 8 mænd, som efter stokkene blev kaldt stokkemændene, og hvis ar
bejde det var at være herredsfogeden behjælpelig paa forskellig vis. Inden for de fire stokke 
laa en sten, tyvestenen kaldet, hvorpaa den anklagede tyv skulle sidde.

Af hensyn til herredsfolkene skulle tinget helst ligge nogenlunde centralt i herredet, om 
muligt paa et højere beliggende sted, ved en gravhøj f. eks., hvorfra der kunne ses vidt om
kring. Tinget maatte dog ikke ligge for nær ved købstad, landsby eller kro, for at ikke herreds- 
mændene paa deres vej skulle blive fristet til drik eller anden siethed. Der skulle dog i nær
heden af tinget ligge et hus eller en gaard, hvor tingfolkene i daarligt vejr kunne søge læ og 
tilflugt. (Jens Abildtrup: slægten Abildtrup).

Ane 102 Poul Frandsen 

er født ca. 1644, antagelig i Over Aarup mølle i Vellev sogn, hvor han døde 1717 og blev be
gravet den 20. juni.

Han var gift med

Ane 103 Ane Rasmusdatter

Hun er født ca. 1659 i Vellev sogn, og hun døde samme sted 1735 og blev begravet den 8. januar.
Poul Frandsen opføres i matriklen 1688 som fæster af Over Aarup mølle i Vellev 

med hartkorn 2 tdr. 2 skpr. 1 fjdkr. 2 alb. og mølleskyld 4 tdr. 2 skpr. . Møllen ejedes af 
sgr. Christen Blichfeldt.

Ane 104 Peder Madsen 

i Vellev sogn er født ca. 1645.
I matriklen 1688 opføres Peder Madsen sammen med Jens Jørgensen som fæster af 

en gaard i Vellev med hartkorn 2 tdr. 2 skpr. 1 fjdkr. 2 alb. . I gaard nr. 2 opføres i samme 
matrikel Søren Jensen og Peder Madsen som fæster af gaard nr. 2 med hartkorn 5 tdr. 7 skpr. 
2 fjdkr. 0 alb.. Hvem af de nævnte personer af samme navn der er fader til Anders Pedersen 
(Ane 52), giver arkivalierne ingen mulighed for at verificere.



Ane 108 Jacob Michelsen 

opføres 1688 som fæster af Granslev annexgaard, der var paa 5 tdr. 7 skpr. 2 fjdk. 1 alb. 
hartkorn.

Den 26. april 1677 ses Jacob Michelsen at være blevet indstævnet for herredstinget 
i anledning af, at han var skyldig for et svin til fogeden paa Bidstrup. Den samme dag var han 
iøvrigt vidne, idet han kunne berette at have overværet, at Søren Nielsen Casted bortrømte 
fra sin gaard i Granslev.

Et par aar senere optræder Jacob Michelsen igen i tingbogen i anledning af, at han 
havde haft en stridighed med Hans Rasmussen i Knudstrup, som han havde beskyldt for at væ
re en tyveknægt. Herom fortæller tingbogen:

”Den 2^en Juni 1679 For Retten fremstod Jacob Michelsen i Granslev og efter som 

hand tilform hafver gifvet Hans Rasmussen i Knudstrup nogen Skieldsord, da bad han bemte: 
Hans Rasmussen om Forladelse och Venskaf och sagde at han viste intet andet med forb. Hans 
Rasmussen end det som erligt Christeligt og godt er, och saa i Haand toeg de huerandre for 
Retten och blef venlig och vel forligt och huis (hvad) de i Den Sag hafde tald skal verre dødt 
och magtesløs til denne Dag efter som det skete i Druchenskaf mens dersom Jacob Michelsen 
opirrer nogen Trette med eller imod Hans Rasmussen, da skal denne.. .. Sag tillige med den 
anden staa i aaben Proced och stoed de med hverandre til Vedermaalsting. Datum ut supra”.

I samme Sag fremstod Søren Jensen i Knudstrup og vidnede, at for 14 dage siden 
var han i Huset hos Mads Jensen i Granslev, og der hørte han, at Jacob Michelsen i Granslev 
sagde til Hans Rasmussen i Knudstrup: ”Den tid du stoed som en Tiuf, daa stoed ieg som en 
erlig Karl” hertil svarer Jacob Michelsen "at hand ski elte hannem ichon for en Kande 011, 
som han tog ved Bidstrup Slet Kierdtz”.



7. GENERATION.

Ane 142 Søren Pedersen Faarvang

der boede i Grølsted i Skorup sogn, døde 1684. Hans død er den første indførsel i sognets kir- 
de

kebog: ”22 Jan. 1684 Begrof jeg Søren Pedersen Faarvang af Grølsted, 76 Aar gammel”.
Søren Pedersen Faarvang var gift med

Ane 143 Bodil Jensdatter 

der er født 1608. Hun døde 1684: ”Die Soterias 1684 Begroff jeg Søren Faarvangs Enke Bo
dil Jensdatter af Grølsted, 76 Aar gammel”.

Ane 206 Rasmus Jensen Møller 

er født i tidsrummet 1619-1620, og han døde 1698 i Aabrohuset og blev begravet den 13. maj 
Navnet paa Rasmus Jensen Møllers kone kendes ikke med sikkerhed, men hun er u- 

tvivlsomt identisk med den Bodil Møllerkone, som begravedes den 1. juli 1722 i Vellev ”i sit 
Alders 101de aar”.

I matriklen 1688 staar Rasmus Jensen Møller opført som fæster af Ndr. Aarup møl
le, der hørte under Spøttrup gods. Møllen stod 1664 for hartkorn 8 tdr. 6 skpr., som 1688 
reduceredes til 6 tdr. 3 skpr.. En eng ved møllen ansattes til 1 skp. 2 fjdkr. 1 alb., og et jord
stykke paa Vellev mark blev ansat til 1 skp. 1 fjdkr. 1| alb. .

Den 10 august 1682 maatte Rasmus Jensen Møller give møde paa Houlbjerg herreds
ting, idet han af greven til Frisenborg ved dennes fuldmægtig Rasmus Nielsen i Aidt blev ind
stævnet for ikke at have udredet det fastsatte brokorn, kaldet brobyg. Det anføres, at han hav
de haft Overmøllen siden 1678 og skyldte brobyg for samtlige 4 aar, nemlig 4 skpr..

Kort efter, den 31. august 1682, maatte Rasmus Jensen Møller igen møde for Houl

bjerg herredsting. Denne sag var ikke saa lidt pinligere end den foregaaende, idet han sammen 
med skovfoged Rasmus Degn blev indstævnet for ulovlig skovhugst og ulovlig handel med træer. 
En lang række vidner blev afhørt i den lidt kedelige sag, som her delvis gengives i datidens 
snørklede sprog:

”Saa fremkon Rasmus Degen i Hoflbiere for Retten, skoffoget ofver Hofuelbierre 
skof och fremviste for Retten It Halskabel som hand hafde Panted fra Rasmus Møller i Hofl- 
bierre skof wid hin (sin) Side ta halt ved Rofuerdahl nogle Dage for St. Hansdag for hand haf
de Itt Læs brende ved paa hans Vogen, skaldet Træe och Hompler af Bøeg hand hafde............  
..................... Endnu vant Rasmus Degen at Rasmus Møller kom til ham i Søndags sist forleden 
8te Dage och betaide ham tuende Træ som hand hafde kiøbt af hannem i Vinter af det stemplede 

Træ, som hr. Maior Offenbierig hafde uduist, och gaf ham 7 Mark for Dem, daa Sagde Ras



mus Møller til Rasmus Degen, fly mig mit Pant igien som du pantede fra mig i Sommer, Jeg 
och Mads Andersen er forligt, och nu svarede Mads Andersen her for Retten, at hand ei er 
forligt med Rasmus Møller, det som han sagde er Løyen, saa fremstod for Retten Peder Pe
dersen af Hvide Mølle vid Randers och tilspurgte Rasmus Degen om hand kunde i Sandhed sige 
om det var de træ, som Mads Andersen panted for, ved sin Side abrov, som omvundet er, och 
om Rasmus Møller ei hafde forlof at føre af Skofuen de træ, som hand hafde kiøbt af velb. hr. 
Maior Offenberig och betaid til Rasmus Degen, hvortil Madtz Andersen svarede det maatte hand 
førre huort (hvor) hand ville och Skoffogden Rasmus Degen sagde ligesaa, och videre tilspurgte 
Peder Pedersen Rasmus Degen, och om det ikke er hannem bevist om Rasmus Møller icke 
endnu hafver noget liggende i Skofven af de Træer hand hafde kiøbt af velb. hr. Maior, hvortil 
han sagde der laa endnu nogle Stomper och broge, och var han Gienpart begiærende af huis 
(hvad) som i Dag passerer for Retten. Mads Andersen Foged paa Haxholm beviste med Jens 
Madsen i Vellev og Rasmus Sørensen sst., som lovlig afhjemlet efter Recessen at de sidst 
afvigte 5 Uger var i Ndr. Mølle og der lovlig indstævnet Rasmus Jensen Møller for huis Lov- 
maal Vinder og Dom som Mads Andersen Foged paa Haxholm paa sit høje Herskabs Vegne ag
ter føre i 6 Uger, saa fremlagde bemte Mads Andersen i Retten et Vidne af Frisenborg Ting 

deden 15 Aug. sist udganget, 8 Mænd vondet haver, at de havde set Niels Andersen i Aarup 
staa og vidne med opragt Finger, at en Aften for 3 Uger siden, da kom hand og Mads Ander
sen, Foged paa Haxholm kørende fra Greensteen og som de kom til Aabro ved den nordre Ende 
paa Broen i Veyen, da kom Rasmus Jensen Møller i Ndr. Mølle med 2 Vogne og hafde noget 
Brændetræ paa begge Vogne, saa spurgte Mads Andersen hannem ad hvor hand hafde faaet det 
Træ fra, da svarede Rasmus Møller at det hafde han bekommet af Rasmus Degn i Houlbjerg, 
saa gick Mads Andersen till och toeg Halskoblerne af 4 Bæster som stod for Vognene og som 
Mads Andersen nu her for Retten fremviste. Just Jensen i Aarup fremstaar og vidner, at den 
Sommeraften, ungefehr en Stundtz Tid paa Aftenen, da kam hand til Aabroehuset at skulle age 
Mads Andersen til Haxholm, da befalede denne ham, at skulle gaa over Broen sammen med 
Niels Andersen og læsse 2 Læs Træ, som stod paa Rasmus Jensens Vogne paa Veyen ved 
sin Ende af Broen, da saa han, at der var et Læs Brændeved Troes och Grene iblandt hver
andre paa hver Vogn. Claus Johansen sst. vidner at han tit har set Rasmus Møllers Folk gaa 
i Skoven og sanke Træ og nu forleden i Sommer sankede de tou Læs Troes ofuen for Pintz Krog, 
och Maren Balles var med, da kom hand til hende oc da Snede hun op och sancke Sommer, 
mens di andre var hiemme med 2 Læs, daa sagde hun til hannem hun frøchtede intet for hannem 
for det var icke Rasmus Degen, thi du tager vel indted min Onze (Økse) fra mig. Rasmus Jør
gensen Degn i Houlbjerg blef tilspurgt af Mads Andersen om han ville hjemle Rasmus Møller 
de Træer som hand hafde paa Vognene dengang Mads Andersen panted ham, hvortil han sva
rede og benægtede at han hverken solte eller forvendte hannem nogle Træer oc ikke heller han 
nogen tid har villet købe nogle Træer af hannem. Derimod mødte erlig og velforstandig Mand 
Peder Pedersen af Huide Mølle i Randers paa sin Kones Fader Rasmus Jensen i Neder Mølle 
hans Vegne og tilspurgte Skovfogden Rasmus Degn om han kunde negte, at han jo havde købt 
af de Træer hr. Majoren hafde udsat”.

Der er ikke fundet nogen afslutning paa denne sag, saa man maa formode, at den er 
blevet forligt paa en eller anden maade.



Den 18. oktober 1683 maatte Rasmus Jensen Møller give møde for retten i anled
ning af den ”irring og Tvistighed” der havde været mellem ham og den tidligere foged paa 
Haxholm Mads Andersen, som jo ogsaa var involveret i stridighederne om den ulovlige skov
hugst. Der blev indgaaet følgende forlig:

”For Dom stod Mads Andersen, forrige Foged paa Haxholm og Rasmus Jensen Møl
ler i Ndr. Aabro Mølle og tog hverandre udi Haand for Retten og var venligen og vel forligte 
om aid den Irring og Tvistighed, som har været imellem dem indtil Dato, dog Rasmus Degn 
at svare Rasmus Møller til hans tvende Vidnesbyrds Aflæggelse, som staar udi Processen 
eller udi hvad anden Process det kan være, som Mads Andersen og Rasmus Møller har haft 
med hverandre, være sig med Skousagen och Tiendesagen, skal være ganske ophævet død og 
magtesløs, och ikke at komme nogen af dem eller deres Arvinger til nogen Hinder eller Ska
de udi nogen Maader, og ikke Mads Andersen eller Rasmus Jensen Møller ved noget med hver
andre andet end som det eerligt, christeligt og godt er, og haver M. A. og R. J. Møller 
hver lagt 1 Rdr. fra sig her for Retten og givet til de fattige - som blev annammet af Domme
ren, og dermed er de nu venligen og vel forligt og stadig med hverandre til Vedermaalsting, 
der dette Forlig og Vidne gik beskrevet. Datum ut Supra”.

Den 20. november 1683 omtales Rasmus Jensen Møller igen i tingbogen i anledning 
af en sag om et under møllen hørende jordstykke, hvor der var strid om tienderetten. I den
ne sag møder for retten en række personer og vidner efter datidens skik hvorledes forholden
de har været i tidligere tider: Niels Jensen Brorup i Vellev og Peder Pedersen samme sted fremstaar 
paa tinge og bevidner med eds aflæggelse, at de for 8 dage siden stævnede hr. Jens Sørensen 
i Houlbjerg til at møde for tinget for at paaføre hr. Henrik Frandsen i Vellev angaaende en 
klage denne vil fremføre over beboerne af Over Aarup mølle for tiende de nægter at udrede 
af et møllen tilhørende jordstykke, der ligger i Houlbjerg sogn. Her blev ogsaa indstævnet 
som implicerede Rasmus Jensen Ndr. Aarup mølle og Poul Frandsen i Over mølle. Nu frem
stod en række ældre, erfarne mænd fra egnen og vidnede om, hvad der havde hævd angaaende 
den omstridte tiende i deres levetid. Søren Christensen Frandsen i Vellev vidnede, at for 40 
aar siden var han i Overmøllen hos sin oldemor og opholdt sig her i 7 af 8 aar. Da saa han, 
at daværende møller ydede tiende af den ager, der ligger synden for møllebækken ved Over
møllen til præsten hr. Peder Høst i Vellev. Ydermere vidnede Søren Frandsen, at han efter 
aarene i Overmøllen kom i tjeneste hos præsten hr. Niels Jensen Karmark i Vellev præste- 
gaard, hvor han var i samfulde 15 aar. I den tid var han vidne til, at daværende møller i Over
mølle Peder Jensen ydede tiende aarlig af den forhen beskrevne ager, først til hr. Peder og 
siden til hr. Niels Jensen Karmark. Endvidere beretter han, at der dengang opkom en trette 
imellem hr. Niels Jensen og mølleren Peder Jensen, og at han overværede, at denne trette 
blev forligt. Søren Jensen Brock i Vellev fremstod og vidnede, at han for 26 aar siden tjente 
hos møller Peder Jensen i Overmølle og at han dengang, efter møllerens befaling, udtog tiende
korn paa nævnte ager. Hans Gregersen i Skjoldelev vidnede, at han for 26 aar siden boede i en 
dr. Aarup mølle i ca. 5 aar, og i den tid saa han Peder Møller i Over mølle tage tiendekorn 
ud fra nævnte ager. Christen Sørensen i Vellev fremstod og vidnede, at da han for 5 aar siden 
boede i Overmøllen i 1 aar, da førte han de to parter tiendekorn af ageren til Vellev præste- 
gaard. Rasmus Jensen Møller erklærede, at han fik Overmøllen i fæste efter førnævnte Chri
sten Møller, og da brugte han bemelte ”Bækager ager 2 aar, og da var han forligt med præ
sten hr. Henrik i Vellev, at han skulle give ham for forne tiende 2 kærver i skp. for forne



2 parters, kirkens og præstens af forne Bækager, som han betalte til forne hr. Henrik Blich- 
feldt och for samme 2 aar, og at han og hr. Jens i Houlbjerg kirketienden af forne Bækager 
och den i kierfuen nemlig hører 30 kiefuer”. Poul Frandsen i Overmøllen vidnede, at han hav
de boet i Overmøllen i 3 aar. Det første af de nævnte aar havde han ydet de 2 tiendeparter 
til hr. Henrik i Vellev,, men da Bækager næste aar stod høstet kom hr. Jens i Houlbjerg køren- 

diede med en vogn og tog selv hver 3 kærve og kørte bort dermed.



Efterkommere
efter

Jens Nielsen Lyngbak
Og

Ane Cathrine Jensdatter



I. Anne Cathrine jensdatter

er født den 11. december 1843 i Faarvang, Tvilum sogn, og hun døde antagelig som lille.

II. Sidsel Jensdatter

er født den 14. december 1844 i Faarvang, og hun døde den 21. september 1883 i Truust, Tvi
lum sogn, og blev begravet i Skorup. Hun blev gift den 21. december 1872 i Truust med Chri
sten Nielsen. Han er født den 21. januar 1848 i Truust som søn af gaardmand Niels Christen
sen og hustru Dorthe Marie Christensdatter, og han døde den 27. december 1929 og blev be
gravet i Skorup.

Christen Nielsen, kaldet Christen Overgaard, var gaardmand i Truust.
1 ægteskabet er børnene II.A.-ll.D.

11.A.
Niels Christensen Overgaard er født den 6. marts 1873 i Truust, Tvilum sogn, og han døde 
den 12. januar 1944 og blev begravet i Gjern. Han blev gift den 25. april 1895 i Tvilum med 
Anna Marie Rasmussen. Hun er født den 21. januar 1873 i Tvilum som datter af Mariane Ras
mussen, og hun døde ca. 1948. 1 1875 blev Anna K^arie Rasmussen adopteret af boelsmand An
ders Jensen og hustru Kirstine Marie Jensen.

Niels Christensen Overgaard uddannedes ved landbruget og havde en gaard i Holm
stol i 16 aar. Efter at have haft flere ejendomme bosatte han sig i Gjern, hvor han forblev til 



sin død 25 aar efter.
I ægteskabet er børnene II. A. 1.-II. A.8.

II.A-1.
Sidsel Marie Overgaard er født den 22. august 1895 i Holmstol, Skannerup sogn.

Bosat: Stationsvej 4, Strib.
Sidsel Marie Overgaard gik i skole i Skannerup. Hun uddannedes indenfor hotel

branchen og købte i 1940 Centralhotellet i Skanderborg, som hun solgte i 1949. Foruden Cen
tralhotellet i Hadsten drev hun hotel Plaza i Aarhus til 1952. Siden 1958 har hun været bosat 
i Strib.

II.A.2.
Christen Overgaard er født den 18. februar 1897 i Holmstol, Skannerup sogn. Han blev gift 
den 7. juli 1944 i Voel med Kirstine Heroneta Rasmussen, der er født den 22. oktober 1902 
i Holmstol, Skannerup sogn,som datter af gaardejer Anders Peter Rasmussen og hustru Mari
ane Jensen.

Bosat: Aldersrostiftelsen, Silkeborg
Christen Overgaard gik i skole i Skannerup. Han uddannedes ved landbruget og 

havde vinteren 1938-1939 et ophold paa Vejlby landbrugsskole. Fra 1926 til 1929 havde han 
en gaard paa 25 tdr. land paa Gjern Mark, hvorefter han havde forskellige ejendomme. I 2 aar 
drev han en cigarforretning i Alderslyst.

Kirstine Heroneta Rasmussen gik i skole i Skannerup. Hun uddannedes ved husger
ning og lærte desuden at sy.

I1.A.3.
Anders Peter Overgaard er født den 18. november 1899 i Holmstol. Han er gift med Kirstine, 
og i ægteskabet er 7 børn.

Bosat: Tommerup.

II.A.4.
Kristina Camilla Overgaard er født den 17. september 1901 i Holmstol, Skannerup sogn.

Bosat: Vindegade 103, Odense.



II.A.5.
Aage Janus Overgaard er født den 15. marts 1903 i Holmstol, Skannerup sogn. Han blev gift 
første gang den 27. marts 1927 i Tvilum med Martha Laursen. Hun er født den 17. oktober 
1903 i Truust, Tvilum sogn, som datter af gaardejer Peder Laursen og hustru Inga Poulsen, 
og hun døde den 9. april 1944 i Truust. Aage Janus Overgaard blev derpaa gift anden gang 
den 5. august 1945 med Magda Elisabeth Jensen, der er født den 10. maj 1919 i Frederikshavn 
som datter af Gert Jensen og hustru Mary.

Bosat: Horn Elkær pr. Faarvang.
Aage Janus Overgaard gik i skole i Skannerup og Voel. Han lærte landbruget og 

aftjente i 1924 sin værnepligt i Aalborg. Efter at have haft landejendomme i Vejerslev samt i 
Himmestrup købte han i 1929 sin nuhavende ejendom paa 6 tdr. land, og han har samtidig væ
ret beskæftiget som arbejdsmand, bl.a. 20 aar hos entreprenør Magnus Frisch i Hammel.

Martha Laursen gik i skole i Tvilum. Hun lærte husgerning og var beskæftiget som 
husassistent indtil giftermaalet.

Magda Elisabeth Jensen gik i skole i Frederikshavn. Hun arbejdede en tid ved hus
gerning og var derpaa ansat i en slagterforretning indtil giftermaalet.

I Age Janus Overgaards 2 ægteskaber er børnene II. A. 5.a.-II. A. 5.f.

ll.A.5.a.

Ellen Margrethe Overgaard er født den 7. september 1927 i Vejerslev. Hun blev gift den 4. 
november 1950 i Tvilum med Jens Madsen, der er født den 7. maj 1928 i Voel som søn af land
mand Martin Madsen og hustru Astrid Kamelie Hansen.

Bosat: Døvholt, Voel pr. Silkeborg.
Ellen Margrethe Overgaard gik i skole i Tvilum. Hun uddannedes ved husgerning 

og havde i 1949 et ophold paa Askov højskole.
Jens Madsen gik i skole i Voel. Han uddannedes ved landbruget, afbrudt af 3 aar s 

læretid i urmagerfaget, og siden 1950 har han drevet sin nuhavende ejendom, der er paa 10i 
td. land. - Jens Madsen er medlem af bestyrelsen for jagtforeningen.

ll.A.5.a.l) Martin Overgaard Madsen er født den 17. august 1953 i Voel.

ll.A.5.a.2) Jens Erland Overgaard Madsen er født den 30. juli 1957 i Voel.

Il.A.5.b.
Ingemann Overgaard er født den 13. september 1928 i Faarvang, Tvilum sogn. Han blev gift 
den 7. november 1953 i Brande med Oda Jensen, der er født den 15. oktober 1933 i Bødskov- 
dal, Them sogn, som datter af gaardejer Kristian Jensen og hustru Krestine Pedersen.

Bosat: Sorring.
Ingemann Overgaard gik i skole i Tvilum. Han lærte landbruget og købte i 1953 sin 

nuhavende gaard, der er paa 20 tdr. land.



Oda Jensen gik i skole i Løgager og var desuden sommeren 1947 elev paa en 
ungdomsskole. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermaalet, afbrudt 
af et ophold paa St. Restrup højskole 1952.

ll.A.5.b.l) Jørgen Overgaard er født den 20. september 1955 i Sorring, Dallerup sogn.

ll.A.5.b.2) Susanne Overgaard er født den 11. februar 1963 i Sorring.

II.A.5.C.
Ingrid Overgaard er født den 11. januar 1941 i Frederikshavn. Hun er gift med Finn Sørensen, 
der er født den 29. januar 1940.

Bosat: Ejnar Mikkelsens Vej 8, Frederikshavn.
Finn Sørensen er maskinarbejder.

11.A.5.C.1) Peter Sørensen er født den 18. oktober 1961.

II. A.5.c.2) Birthe Sørensen er født den 7. marts 1963.

ll.A.5.d.
Niels Erik Overgaard er født den 28. december 1945 i Horn, Tvilum sogn.

Bosat: Horn Elkær pr. Faarvang.
Niels Erik Overgaard er gravemester.

ll.A.5.e.
Geert Overgaard er født den 28. august 1947 i Horn, Tvilum sogn.

Bosat: Horn Elkær pr. Faarvang.
Geert Overgaard gik i skole i Tvilum. Han udlærtes som tømrer i 1967, og efter at 

have arbejdet som svend i Hedensted og Faarvang er han nu beskæftiget paa Tvilum møbelfa
brik.

11. A.5.f.
Nanna Marie Overgaard er født den 26. september 1948 i Horn, Tvilum sogn.

Bosat: Tvilum pr. Faarvang.
Nanna Marie Overgaard er ekspeditrice i en guldsmedeforretning.



II. A.6.
Nanna Marie Overgaard er født den 16. juli 1906 i Holmstol, Skannerup sogn. 

Bosat: Buchwaldsvej 6, Tommerup.

II.A.7.
Jens Valdemar Overgaard er født den 30. august 1908 i Holmstol, Skannerup sogn. Han blev gift 
den 28. december 1945 i Skannerup med Gudrun Henriksen, der er født den 9. maj 1921 i Næs
byhoved, Broby sogn, som datter af landmand Arthur Henriksen og hustru Johanne Margrethe 
Larsen.

Bosat: Østergade, Nybøl.
Jens Valdemar Overgaard gik i skole i Linaa og Gødvad. Han var i lære paa Bø

strup mejeri fra 1924 til 1926 og paa Skøtsbjerg mejeri fra 1927 til 1928. Efter at have været 
mejerist forskellige steder, afbrudt af et ophold paa Dalum mejeriskole vinteren 1939-1940 
var han fra 1945 til 1963 mejeribestyrer paa Stenderup mejeri. Han er nu ostehandler.

Gudrun Henriksen gik i skole i Næsbyhoved. Hun uddannedes ved husgerning og var 
beskæftiget ved dette indtil giftermaalet, afbrudt af et. ophold paa Danebod højskole sommeren 
1941.

1 ægteskabet er børnene II. A.7.a.-II. A.7-b.

II.A.7.a.
Lis Overgaard er født den 19. september 1946 i Stenderup, Nybøl sogn.

Bosat: Østergade, Nybøl.
Lis Overgaard er lærerstuderende.

II.A.7.b.
Jens Ole Overgaard er født den 18. marts 1949 i Stenderup, Nybøl sogn.

Bosat: Østergade, Nybøl.
Jens Ole Overgaard er chauffør.

II. A.8.
Helga Juliane Overgaard er født den 23. december 1910 i Holmstol, Skannerup sogn, og hun 
døde den 13. september 1963 og blev begravet i Tommerup.

Helga Juliane Overgaard var restauratrice ved Tommerup jernbanerestaurant i 25 
aar.

II.A.9.
Nikoline Ovérgaard er født i 1919. Hun er gift med Jens Christensen, og i ægteskabet er 3 
børn.



Bosat: Horne pr. Faaborg.
Jens Christensen er gaardejer.

II. B.
Jens Peter Kristensen Overgaard er født den 31. oktober 1876 i Truust, Tvilum sogn, og 
han døde den 5. februar 1968 samme sted. Han blev gift den 21. marts 1902 i Skorup med Ma
rie Kirstine Thøger sen. Hun er født den 16. marts 1874 i Truust, Tvilum sogn, som datter 
af gaardejer Hans Peter Thøger sen og hustru Marie Christine Christensen, og hun døde den 
8. december 1953.

Bosat: Espengaard, Truust pr. Faarvang.
Jens Peter Kristensen Overgaard gik i skole i Truust. Han uddannedes ved land

bruget, bl.a. paa Rosenlund i Skjød, og i 1902 købte han af kommunen den 140 tdr. land store 
Espengaard, der tidligere havde været fattiggaard. Denne drev han til 1953, da den afstodes 
til sønnen Kristen. - Jens Peter Kristensen Overgaard var formand for mejeriet og brugsfor
eningen samt medlem af skolekommissionen og æresmedlem af venstrevælgerforeningen.

I ægteskabet er børnene II.B. 1.-II. B . 5.

II.B.l.
Sidsel Juliane Overgaard er født den 18. februar 1903 i Truust, Tvilum sogn.

Bosat: Espengaard, Truust pr. Faarvang. 
Sidsel Juliane Overgaard er husbestyrerinde.

II.B.2.
Kristen Overgaard er født den 20. september 1904 i Truust, Tvilum sogn.

Bosat: Espengaard, Truust pr. Faarvang.
Kristen Overgaard uddannedes efter skolegangen ved landbruget og var elev paa 

Børkop landbrugsskole. I 1953 overtog han Espengaard efter sin fader, og denne driver han 
stadig.

I1.B.3.
Hans Peter Overgaard er født den 18. april 1906 i Truust, Tvilum sogn. Han er gift med 
Karen Kjeldsen, og i ægteskabet er 5 børn.

Bosat: Tvilum.
Hans Peter Overgaard er gaardejer.



II.B.4.
Kristine Marie Overgaard er født den 9. juli 1908 i Truust, Tvilum sogn.

Bosat: Espengaard, Truust pr. Faarvang.
Kristine Marie Overgaard gennemgik huslig uddannelse og er nu husbestyrerinde 

paa Espengaard. - Kristine Marie Overgaard har været kasserer i Bøde Kors, Faarvang.

I1.B.5.
Ejler Sigvald Overgaard er født den 6. februar 1912 i Truust, Tvilum sogn. Han var første 
gang gift med Emma Sørensen og er nu gift med Jenny Ramsgaard.

Bosat: Iller pr. Ans.
Ejler Sigvald Overgaard,der er gaardejer,har 1 barn.

11.G.
Søren Kristensen C>vergaard er født den 20. september 1878 i Truust, Tvilum sogn, og han* 
døde i januar 1965 i Sinding. Han blev gift den 27. oktober 1903 i Tvilum med Ane Kathrine 
Elvine Kristoffersen. Hun er født den 1. april 1880 i Truust som datter af gaardmand Niels 
Kristoffersen og hustru Karen Pedersen, og hun døde den 5. maj 1967 i Sinding.

Bosat: Sinding pr. Silkeborg.
Søren Kristensen Overgaard drev Toftegaard i Sinding. Denne blev i 1934 over

taget af sønnen Niels.
1 ægteskabet er børnene II. C. 1.-II. C.6.

Il. C. 1.
Sigrid Overgaard er født den 22. november 1904 i Sinding. Hun er gift med Andreas Vester- 
gaard Haarup.

Bosat: Sinding.
Andreas Vestergaard Haarup er kedelpasser.
1 ægteskabet er børnene II. C. 1. a. -II. C. 1. c.

ll.C.l.a.
Anna Vestergaard Haarup er gift med Svend Rasmussen, der er smed. I ægteskabet er døtre
ne Inge og Eva.

Bosat: Sinding.

ll.C.l.b.
Laura Vestergaard Haarup er gift med Harry Lassen, der er landmand. I ægteskabet er for-



uden et barn, der døde som spæd, børnene Elin, Mona, Ejner og Henning. 
Bosat: Funder.

H.C.l.c.
Søren Ves ter gaard Haarup er gift med Mona, og i ægteskabet er 1 datter. 

Bosat: Paarup.
Søren Vestergaard Haarup er postbud.

II.C.2.
Niels Overgaard er født den 26. december 1906 i Sinding. Han blev gift den 4. januar 1934 
i Balle med Martha Vestergaard. Hun er født den 13. oktober 1909 i Møldrup, Astrup sogn, 
som datter af lærer Jørgen Vestergaard og hustru Laura Urenholt, og hun døde den 26. no
vember 1966 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Toftegaard, Sinding pr. Silkeborg.
Niels Overgaard gik i skole i Sinding. Han uddannedes ved landbruget og aftjente 

I927 sin værnepligt i Tønder. I 1934 overtog han fødehjemmet i Sinding, der er paa 51 tdr. 
land, og dette forpagtede s ud til svigersønnen Tage i 1968.

Martha Vestergaard gik i skole i Hvinningdal. Hun lærte husgerning og var beskæf
tiget som husassistent indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold sommeren 1929 paa Uldum høj
skole .

1 ægteskabet er børnene II. C.2.a.-11. C.2. c.

ll.C.2.a.
Jørgen Overgaard er født den 10. februar 1935 i Sinding. Han blev gift den TI. december 1957 
i Ølstrup med Eva Vestergaard, der er født den 17. juli 1934 i Ølstrup som datter af slagter
mester Valdemar Vestergaard og hustru Ingrid Marie Søndergaard.

Bosat: Stationsvej 23, Spentrup.
Jørgen Overgaard gik i skole i Sinding. Han udlærtes som tømrer i 1954 og var 

under læretiden elev paa teknisk skole i Kjellerup. Sin værnepligt aftjente han 1954-1956 ved 
livgarden, og efter at have arbejdet som tømrer bl.a. i Them nedsatte han sig som selvstændig 
tømrermester i Ringkøbing i 1966.

Eva Vestergaard gik i skole i Ølstrup og var desuden elev paa Brejninggaard ef
terskole. Hun udlærtes som kjolesyerske ved Dansk Kjoleindustri i Silkeborg og var beskæf
tiget som saadan indtil giftermaalet.

II.C.2.a.l) Niels Valdemar Overgaard er født den 19. maj 1958 i Silkeborg.

II. C.2.a.2) Ingrid Uhrenholt Overgaard er født den 17. maj 1961 i Silkeborg.



II.C.2.b.
Else Overgaard er født den 22. oktober 1941 i Sinding. Hun blev gift den 26. september 1964 
i Sinding med Tage Nielsen, der er født den 20. maj 1940 i Hvinningdal, Balle sogn, som søn 
af arbejdsmand Frode Gunnar Nielsen og hustru Laura Hansen.

Bosat: Toftegaard, Sinding pr. Silkeborg.
Else Overgaard gik i skole i Sinding og var desuden sommeren 1957 elev paa Lev

ring efterskole. Hun gennemgik handelsuddannelse i forretning samt paa kontor i Silkeborg, 
ligesom hun var elev paa aftenhandelsskole. Fra 1962 til 1964 var hun beskæftiget paa Vejle 
Dampvæveri’s kontor.

Tage Nielsen gik i skole i Mausing og var desuden elev paa Levring efterskole i 
1957. Han gennemgik uddannelse som mejerist 1957-1960 paa mejerierne i Serup, Ans og Hin
ge,lige s om han i samme tidsrum gik paa handelsskole i Kjellerup. Vinteren 1960-1961 havde 
han et ophold paa Dalum mejeriskole, og fra 1961 til 1963 aftjente han sin værnepligt i Frede
ricia og Odense, hvorfra han hjemsendtes som sergent. En tid var han beskæftiget som sælger 
samt som lagerforvalter, og fra 1964 til 1968 drev han en tobaks-og bladhandel i Herning. 1 
1968 overtog han derpaa forpagtningen af svigerfaderens gaard i Sinding.

ll.C.2.b.l) Lene Overgaard Nielsen er født den 13. november 1965 i Herning.

II. C.2.b.2) Ulla Overgaard Nielsen er født den 7. august 1968 i Sinding.

II.C.2.c.
Inger Urenholt Overgaard er født den 3. oktober 1947 i Sinding. Hun blev gift den 27. juli 
1968 i Sinding med Ib Kristiansen, der er født den 4.marts 1947 i Silkeborg som søn af værk
fører Arno Kristiansen og hustru Ninna.

Bosat: Bækkelund, Lysbro pr. Silkeborg.
Inger Urenholt Overgaard er uddannet børnehavelærerinde, medens Ib Kristiansen 

er maskinarbejder.

II.C.3.
Kresten Overgaard er født i 1908 i Sinding, og han døde som lille.

II.C.4.
Karl Overgaard er født den 27. juli 1910 i Sinding. Han blev gift den 10. november 1944 i Fun
der med Agnes Petrea Nielsen, der er født den 31. januar 1916 i Funder som datter af Jens 
Nielsen og hustru Else Marie Kristensen.

Bosat: T ollundgaard, Funder.
Karl Overgaard er ejer af Tollundgaard.
Agnes Petrea Nielsen har sønnen II. C. 4. a. og i ægteskabet er børnene H.C.4.d.



II.C.4.a.
Bent Nielsen er gift med Edith, og i ægteskabet er børnene Else, Erik og Kurt.

II.C.4.b.
Kirsten Overgaard er født den 28. juni 1945 i Eunder, og hun døde i 1954.

11.C.4.c.
Jens Nielsen Overgaard er født den 28. juli 1949 i Funder.

Han er tømrerlærling.

II.C.4.d.
Anne Marie Overgaard er født den 28. maj 1955 i Funder.

11.C.5.
Jens Overgaard er født 1912 i Sinding. Han er gift med Agnethe Lemminger.

Bosat: Borgergade 77, Alderslyst pr. Silkeborg.
Jens Overgaard er arbejdsmand.
I ægteskabet er børnene II. C. 5. a. -II. C. 5. b.

H.C.5.a.
Vagn Overgaard er gift med Yrsa, og i ægteskabet er 2 drenge.

Bosat: Silkeborg.
Vagn Overgaard er postbud.

lI.C.5.b.
Hanne Overgaard er gift med Therkel Therkelsen, og i ægteskabet er sønnen Kim.

11.C.6.
Ejner Overgaard er født den 6. september 1916 i Sinding. Han blev gift den 27. oktober 1939 
i Sinding med Kirstine Nicoline Sørensen, der er født den 28. april 1918 i Sinding som datter 
af Karl Sørensen og hustru Jenny Marie Østergaard.

Bosat: Funder Nørhede pr. Funder.
Ejner • Overgaard lærte landbruget og havde efter giftermaalet plads som foderme

ster i 10 aar. De sidste 20 aar har han drevet et husmandsbrug paa 12 tdr. land.
1 ægteskabet er børnene II. C. 6. a. -II. C. 6. b.



II.C.6.a.
Karen Sørensen Overgaard er født den 15. juni 1943 i Sinding. Hun blev gift den 28. marts 
1964 i Sinding med Kaj Henning Hansen, der er født den 11. oktober 1936 i Skovby paa Fyn 
som søn af Herman Hansen og hustru Frida Jørgensen.

Bosat: Veflinge.
Kaj Henning Hansen er landpostbud.

II.C.6.a.l) Peter Overgaard Hansen er født den 6. juli 1967 i Veflinge.

II. C.6.a.2) Anette Overgaard Hansen er født den 22. maj 1970 i Veflinge.

Il.C.b.b.
Karl Sørensen Overgaard er født den 30. august 1946 i Sinding.

Han er chauffør i Silkeborg.

II.D.
Dorthea Marie Kristensen Overgaard er født den 23. juli 1881 i Truust, Tvilum sogn, og hun 
døde den 31. marts 1949 i Hammel. Hun blev gift den 26. april 1906 i Tvilum med Rasmus Ras
mussen Gaarde. Han er født den 1. marts 1879 i Truust som søn af gaardmand Laurs Peter 
Rasmussen (Gaarde) og hustru Ane Sørensen Bang,og han døden den 11.oktober 1940 i Skorup.

Rasmus Rasmussen uddannedes ved landbruget og drev Skorup Vestergaard indtil 
sin død. Enken drev gaarden indtil 1949, da den afstodes til sønnen Laurs.

1 ægteskabet er børnene II.D. 1. -II.D.8.

ll.D.l.
Sigrid Rasmussen er født den 8. september 1908 i Skorup.

Bosat: Vestergade 15, Silkeborg.

11.D.2.
Anna Rasmussen er født den 2. oktober 1909 i Skorup.

Bosat: Strandvejen 265, Charlottenlund.
Anna Rasmussen har siden maj 1929 været ansat ved politimester Borberg’s, hvor 

hun er husbestyrerinde.



I1.D.3.
Agnethe Barbara Rasmussen er født den 26. marts 1911 i Skorup.

3
Bosat: Ndr. Fasanvej 79 , København F.
Agnethe Barbara Rasmussen var efter skolegangen husholdnings elev paa Høj skole - 

hotellet i Silkeborg. Hun gennemgik sygeplejeuddannelse og deltog senere i et kursus for af
delingssygeplejersker. 1 aar var hun paa Set. Thomas hospital i London,og siden 1939 har 
hun været tilknyttet Frederiksberg hospital, bl.a. 2 aar som afdelingssygeplejerske og siden 
1948 som oversygeplejerske.

I1.D.4.
Julie Kristense Rasmussen er født den 10. april 1913 i Skorup. Hun blev gift den 12. august 
1942 i Skorup med Anton Marius Poulsen, der er født den 26. november 1915 i Naarup, Gjern 
sogn, som søn af gaardejer Poul Kristian Poulsen og hustru Anna Jensen.

Bosat: Nørregaard, Horn pr. Faarvang.
Julie Kristense Rasmussen gik i skole i Skorup. Hun lærte husgerning og var be

skæftiget som husassistent indtil giftermaalet.
Anton Marius Poulsen gik i skole i Gjern. Han uddannedes ved landbruget og af

tjente 1935 sin værnepligt i Fredericia. I 3 aar drev han en ejendom paa Faarvang Mark, og 
han driver nu Nørregaard i Horn, der er paa 50 tdr. land.

I ægteskabet er børnene II. D. 4. a. -II. D. 4. b.

lI.D.4.a.
Rasmus Poulsen er født den 9. september 1944 i Faarvang, Tvilum sogn. Han er gift med 
Ulla Karlsen.

Bosat: Vellev Nørregaard pr. Ulstrup.
Rasmus Poulsen er gaardejer.

II.D.4.b.
Poul Kristian Poulsen er født den 28. november 1953 i Horn, Tvilum sogn.

I1.D.5.
Laurs Peter Rasmussen er født den 1. december 1914 i Skorup. Han blev gift den 26. juli 1947 
i Hammel med Gerda Marie Eriksen, der er født den 28. november 1913 i Sjelle som datter af 
gaardejer Christian Eriksen og hustru Karen Marie Nielsen.

Bosat: Skorup Vestergaard pr. Faarvang.
Laurs Peter Rasmussen gik i skole i Skorup. Han uddannedes ved landbruget og 

aftjente i 1935 sin værnepligt i Fredericia. Vinteren 1939-1940 var han elev paa Rye højskole, 
og i 1949 overtog han fødegaarden Skorup Vestergaard, der er paa 51. tdr. land.

Gerda Marie Eriksen gik i skole i Sjelle, Herskind og Hammel. Hun arbejdede ved 



husgerning 3-4 aar, en tid var hun ekspeditrice, og indtil giftermaalet var hun klinikassistent 
hos tandlæge Mossin i Hammel.

1 ægteskabet er børnene ll.D.5.a.-H.D.5.b.

ll.D.5.a.
Bente Gregers Rasmussen er født den 11. august 1940 i Aarhus. Hun er gift med Humfrey John 
Done, og i ægteskabet er 2 børn.

Bosat: Dalehouse, Durtenlane, Broughton Preston, Lancashire, England.
Humfrey John Done er overlæge.

ll.D.5.b.
Dorte Gregers Rasmussen er født den 20. oktober 1951 i Hammel.

11. D. 6.
Kristen C>vergaard Rasmussen er født den 19. januar 1916.

Bosat: Skorup Vestergaard pr. Eaarvang.
Kristen Overgaard Rasmussen er partikulier.

11.D.7.
Kamma Rasmussen er født den 30. juli 1917 paa sygehuset i Hammel. Hun blev gift den 10. juli 
1940 i Skorup med Thomas Simon Thomsen, der er født den 10. juli 1917 i Truust Kær, Tvi
lum sogn, som søn af gaardejer Morten Thomsen og hustru Olivia Krestine Sørensen.

Bosat: Krogaarden, Skør bæk pr. Nibe.
Kamma Rasmussen gik i skole i Skorup. Hun lærte husgerning og var beskæftiget

som husassistent indtil giftermaalet.
Thomas Simon Thomsen gik i skole i Truust. Han uddannedes ved landbruget og af

tjente 1938 sin værnepligt i Aarhus. Han drev forskellige ejendomme, bl.a. en gaard paa 7-5 
tdr. land i Skorup i 10 aar, men siden 1958 har han haft Krogaard, der er paa 92 tdr. land.

1 ægteskabet er børnene ll.D.7.a.-11.D.7.C.

ll.D.7.a.
Dorith Irene Thomsen er født den 12. september 1940 i Skorup. Hun blev gift den 8. august 
1964 i Ejdrup med Tage Stenstrup Petersen, der er født den 7. juni 1934 i Hornbæk som søn 
af gaardejer Richardt Johannes Petersen og hustru Lilly Sørensen.

Bosat: Gaardbovej 27, Aalbæk.
Dorith Irene Thomsen gik i skole i Hammel, hvor hun tog realeksamen. 1 1964 di

mitteredes hun fra Ranum seminarium, og hun har siden været ansat ved Aalbæk centralskole.



Tage Stenstrup Petersen gik i skole i bl.a. Frederikshavn. Han lærte landbruget 
ved faderen og aftjente 1954-1955 sin værnepligt i Jægerspris. Efter at have startet minkfarm 
i Nordsjælland flyttede han i 1963 farmen til Aalbæk, hvor den stadig drives.

Il.D.7.a.l) Thomas Stenstrup Petersen er født den 10. april 1966 i Frederikshavn.

ll.D.7.b.
Morten Ege Thomsen er født den 3. marts 1942 i Skovladen, Søby sogn.

Bosat: Willemoesgade 66 \ København 0.

Morten Ege Thomsen gik i skole i Hammel, hvor han tog realeksamen i 1958. Han 
arbejdede 7 aar ved landbruget, bl.a. 3 aar hjemme, og han var derpaa elev paa Dalum land
brugsskole. Siden har han været landbrugsstuderende ved Landbohøjskolen.

11.D.7.C.
Jørgen Thomsen er født den 19. august 1947 i Skorup.

Bosat: Krogaarden, Skørping pr. Nibe.
Jørgen Thomsen er landbrugsmedhjælper.

H.D.8.
Lilly Rasmussen døde som lille.



II. Sidsel Jensdatter og Christen Overgaard

II. A. Niels Chr. Overgaard og Anna 
Marie Rasmussen

II. A. 1. Sidsel Marie 
Overgaard

II. A. 2. Christen Overgaard og Kir
stine H. Rasmussen

II. A. 5. Aage Janus 
Overgaard og Magda 
E. Jensen

II. A. 5. Martha Laur
sen



II. A. 7. Jens V. Overgaard og Gudrun HenriksenII. A. 6. Nanna Marie 
Overgaard

II. B. Jens Peter K. Overgaard og 
Marie K. Thøgersen

II. B. "Espengaard" i Truust

II. B. 1. Sidsel Juliane 
Overgaard

II. B. 2. Kristen Over
gaard

II. B. 4. Kristine Ma
rie Overgaard



Ved Søren K. Overgaard og Ane Kathrine Kristoffersens diamantbryllup

II. D. Dorthea Marie Overgaard og Ras
mus Rasmussen

II. D. 2. Anna Rasmus
sen

II. D. 3. Agnethe Bar
bara Rasmussen

II. D. 4. Julie K. Rasmussen og Anton 
M. Poulsen

II. D. 5. Laurs Peter Rasmussen og 
Gerda M. Eriksen



III. Niels Jens en. (Lyngbak)

er født den 21. juni 1846 i Faarvang. Han var gift første gang med Mariane Jensen, der døde 
den 4. marts 1877, 36 aar gammel, og han giftede sig derpaa anden gang den 5. april 1878 i 
Faarvang med Mette Marie Rasmussen. Hun er født den 21. november 1844, og hun døde den 
19. januar 1880. Niels Jensen Lyngbak giftede sig derpaa tredie gang den 7. februar 1882 med 
Maren Frandsen, der er født ca. 1850.

Niels Jensen Lyngbak boede en tid hos broderen Jens Peter i Faarvang, og i 1908 
emigrerede han til Nebraska i U.S.A.

I Niels Jensen Lyngbaks 3 ægteskaber er børnene III. A. -III. F.

111.A.
Maren Jensen Lyngbak er født den 24. september 1872 i Faarvang, og hun døde den 6. septem
ber 1888.

I1I.B.
Ane Cathrine Jensen Lyngbak er født den 14. april 1874.

III.C.
Mariane Jensen Lyngbak er født den 10. januar 1880, og hun døde den 8. februar samme aar.

Ill. D.
Mariane Mette Marie Jensen er født den 29. marts 1883. Hun blev gift den 10. maj 1911 i Tvi
lum med Hans Marius Lauritsen, der er født den 4. april 1887 i Serup.

Han var gaardmand i Truust. 
Ægteskabet er barnløst.

111. E.
Frands Jensen Lynggaard er født den 24. august 1884, og han døde den 11. februar 1885.

Ill.F.
Frands Jensen Lyngbak er født den 24. november 1885, og han døde som lille.



IV_._Jens_ jPeter_J_en_sen (Lyngbak)

er født den 29. maj 1848 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde den 22. februar 1890 samme 
sted. Han blev gift den 29. januar 1872 i Tvilum med Bodil Marie Sørensen. Hun er født den 
29. august 1849 i Horn, Tvilum sogn, som datter af gaardmand Søren Christensen og hustru 
Kirstine Pedersdatter, og hun døde den 14. december 1906.

Jens Peter Jensen (Lyngbak) overtog efter faderen Lyngbakkegaard i Faarvang, som 
han drev en aarrække, hvorpaa den overgik til sønnen Søren Peder.

I ægteskabet er børnene IV.A.-IV.K.

IV. A.
Søren Peder Jensen er født den 16. november 1872 i Faarvang, og han døde den 4. marts 1873-

IV.B.
Søren Peder Jensen (Lyngbak) er født den 16. maj 1874 i Faarvang, Tvilum sogn,og han døde 
den 31. august 1949 i Silkeborg. Han blev gift den 19. november 1901 i Tvilum med Mariane 
Abelone Sørensen. Hun er født den 10. oktober 1881 i Faarvang, og hun døde den 31. januar 
1968 i Silkeborg.

Søren Peder Jensen (Lyngbak) lærte landbruget og overtog fødegaarden Lyngbakke
gaard i Faarvang. Denne nedbrændte i 1922, blev genopbygget og solgt i 1928. Søren Peder 
Jensen (Lyngbak) drev derpaa en mindre ejendom i Tvilum bakker.

I ægteskabet er børnene 1V. B . 1. -1V. B. 11.

IV.B.l.
Jens Peder Jensen Lyngbak er født den 28. januar 1902 i Faarvang, Tvilum sogn. Han blev gift 
den 2. december 1928 i Skorup med Astrid Sørine Rasmussen, der er født den 17. september 
1904 i Truust, Tvilum sogn, som datter af bagermester Anders Rasmussen og hustru Nielsine 
Lejsgaard.

Bosat: Danmarksgade 16, Silkeborg.
Jens Peder Jensen Lyngbak gik i skole i Faarvang. Han uddannedes ved landbruget 

og aftjente i 1923 sin værnepligt i Slagelse. Siden giftermaalet har han været beskæftiget som 
arbejdsmand.

Astrid Sørine Rasmussen gik i skole i Faarvang. Hun lærte husgerning og var be
skæftiget ved dette indtil giftermaalet.

I ægteskabet er børnene IV.B. 1.a.-IV.B . 1. f.



IV.B.l.a.
Villy Leif Lyngbak er født den 25. juli 1928 i Balle. Han blev gift den 29. september 1951 i 
Tvilum med Vera Eriksen, der er født den 9. marts 1932 i København som datter af Erik Erik
sen.

Bosat: Borgerdiget 106, Herlev.
Villy Leif Lyngbak er vognmand.

IV.B. l.a. 1) Yvonne Lyngbak er født den 4. januar 1952 i Herlev.

IV.B.l.a.2) Susanne Lyngbak er født den 8. oktober 1958 i Herlev.

IV.B. l.a.3) Helle Lyngbak er født den 22. juni I960 i Herlev.

IV.B.l.b.
Esther Lyngbak er født den 19. januar 1930 i Horn, Tvilum sogn, og hun døde samme aar, 2 
maaneder gammel.

IV.B.1.c.
Esther Agnethe Lyngbak er født 1931, og hun døde 1 aar gammel.

IV.B.l.d.
Knud Ankjær Lyngbak er født den 5. december 1932 i Horn, Tvilum sogn. Han blev gift den 
24. august 1957 i Herlev med Sonja Grønkær Jensen, der er datter af Gunnar Grønkjær Jensen 
og hustru Klara.

Bosat: Gaaseholmvej, Herlev.
Knud Ankjær Lyngbak er vognmand.

IV.B.l.d.l) Gitte Lyngbak er født den 1. december 1956 i Grønbæk.

IV.B.l.d.2) Hanne Lyngbak er født den 24. oktober 1963 i Grønbæk.

IV.B.l.e.
Poul-Erik Lyngbak er født den 7. november 1935 i Horn, Tvilum sogn. Han blev gift den 30. 
august 1958 i Rødovre med Anne-Marie Petersen, der er født den 25. oktober 1936 i Tilsted 
som datter af gaardejer Jacob Larsen Petersen og hustru Bothilde Dorthea Nielsen.

Bosat: Vinkelvej 26, Lynge.
Poul-Erik Lyngbak er jord- og betonarbejder.

IV.B.l.e.l) Vibeke Lyngbak er født den 28. januar 1963 i Sejs, Linaa sogn. 



lV.B.l.e.2) Kim Lyngbak er født den 17. oktober 1964 i Lynge.

IV.B.l.f.
Rita Ingerlise Lyngbak er født den 11. maj 1940 i Horn, Tvilum sogn, og hun døde den 27. fe
bruar 1962. Hun blev gift den 30. marts 1961 med Jørgen Johannes Nielsen, der er født den 
28. september 1937 som søn af Niels Kristian Nielsen og hustru Amanda.

Bosat: Holstebro.
Rita Ingerlise Lyngbak tog realeksamen og gennemgik uddannelse indenfor kontor

faget .
Jørgen Johannes Nielsen er murer.

IV.B.2.
Sigrid Jensen Lyngbak er født den 2. juni 1903 i Faarvang, Tvilum sogn. Hun blev gift den 
14. november 1936 i Tvilum med Alfred Mortensen. Han er født den 4. marts 1891 i Sdr. Vis
sing som søn af gaardejer Jacob Mortensen og hustru Barbara, og han døde den 19. januar 
I960 i GI. Faarvang.

Bosat: Storegade 29, Faarvang.
Sigrid Jensen Lyngbak gik i skole i Faarvang. Hun uddannedes ved husgerning og 

var beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet.
Alfred Mortensen gik i skole i Sdr. Vissing. Han lærte landbruget og købte i 1930 

en ejendom paa 8 tdr. land i GI. Faarvang, som han drev til sin død.
I ægteskabet er sønnen IV.B.2.a.

lV.B.2.a.
Kurt Mortensen er født den 15. januar 1940 i Faarvang, Tvilum sogn. Han blev gift den 10. 
september 1966 i Grønbæk med Birgit Agnethe Jacobsen, der er født den 2. december 1945 i 
i Grauballe, Svostrup sogn, som datter af arbejdsmand Ingvardt Bernhardt Jacobsen og hustru 
Othilda Agnethe Kristensen.

Bosat: GI. Faarvang pr. Faarvang St.
Kurt Mortensen gik i skole i Faarvang og tog præliminæreksamen i 1956. Han ud

lærtes som mekanikerved DSB i Silkeborg i 1962 og aftjente 1962-1963 sin værnepligt i Karup.
Birgit Agnethe Jacobsen gik i skole i Grønbæk og var desuden sommeren 1961 elev 

paa Lægaarden ungdomsskole i Holstebro. Hun gennemgik huslig uddannelse og var derpaa in
den ægteskabet plejeelev paa Sølund ved Skanderborg.

lV.B.2.a.l) Jan Mortensen er født den 12. februar 1967 i Salten, Them sogn.

lV.B.2.a.2) Gert Mortensen er født den 13. august 1968 i Faarvang, Tvilum sogn.



IV.B.3.
Bodil Marie Lyngbak er født den 29. august 1905 i Faarvang, Tvilum sogn. Hun blev gift den 
23.. februar 1930 i Tvilum med Ejler Overgaard, der er født den 29. maj 1904 i Tvilum som 
søn af gaardejer Peter Overgaard og hustru Martha Mikkelsen.

Bosat: Borgergade 32, Silkeborg.
Bodil Marie Lyngbak gik i skole i GI. Faarvang. Hun lærte husgerning og var be

skæftiget ved dette indtil giftermaalet.
Ejler Overgaard gik i skole i Tvilum. Han lærte landbruget fortrinsvis hjemme og 

købte i 1934 fødegaarden Tvilum Bakgaard, der er paa 60 tdr. land, og denne drev han til 
1947. Fra 1949 til 1959 havde han den 25. tdr. land store Ludvigsminde i Grædstrup,og ind
til han blev pensioneret virkede han som murerarbejdsmand.

I ægteskabet er børnene IV. B . 3. a.-IV. B . 3. f.

lV.B.3.a.
Arthur Lyngbak Overgaard er født den 12. april 1930 i Tvilum. Han er gift med Edel,og i ægte
skabet er 4 børn.

Bosat: Frederiksgade 56A-57A, Horsens.
Arthur Lyngbak Overgaard er vognmand.

lV.B.3.b.
Bodil Lyngbak Overgaard er født den 22. september 1931 i Firgaarde, Dover sogn. Hun blev 
gift den 18. februar 1954 i Grædstrup med Hans Holst, der er født den 12. august 1926 i Dav- 
ding, Sdr. Vissing sogn, som søn af gaardejer Ejner Holst og hustru Olga Christensen.

Bosat: Davding pr. Brædstrup.
Bodil Lyngbak Overgaard gik i skole i Sminge. Hun uddannedes ved husgerning og 

var beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet.
Hans Holst gik i skole i Davding. Han uddannedes ved landbruget og havde i 1945 

et ophold paa Uldum højskole. Sin værnepligt aftjente han 1948-1949 ved livgarden, og han 
overtog derpaa fødehjemmet i Davding, der er paa 40 tdr. land. - Hans Holst har i 7 aar væ
ret formand for Grædstrup gymnastik- og idrætsforening og er medlem af skolekommissionen. 
Han har desuden været formand for venstrevælgerforeningen.

lV.B.3.b.l) John Holst er født den 25. august 1954 i Davding, Sdr. Vissing sogn.

IV.B.3.b.2) Bruno Holst er født den 7. oktober 1955 i Brædstrup, Ping sogn.

IV.B.3.b.3) Vivi Holst er født den 6. oktober 1959 i Aarhus.



IV.B.3.C.
Lis sy Lyngbak Overgaard er født den 2. juli 1934 i Tvilum. Hun er gift med Arne S tids en, og 
i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Krusesminde, Thorsted pr. Horsens.

lV.B.3.d.
Bent Lyngbak Overgaard er født den 23. marts 1936 i Tvilum, og han døde den 11. april 1937.

lV.B.3.e.
Bente Lyngbak Overgaard er født den 21. juli 1937 i Tvilum.Hun blev gift den 9.april I960 i 
Grædstrup med Alfred Kortsen, der er født den 21. juni 1934 i Kjellerup, Hørup sogn, som 
søn af vejmand Sofus Kort s en og hustru Esther Andersen.

Bosat: Beethovensvej 4, Herning.
Bente Lyngbak Overgaard gik i skole i bl.a. Sminge, Grædstrup og Nr. Snede. 

Hun arbejdede først ved husgerning indtil 1954,hvorefter hun fik ansættelse som syerske paa 
fabrikken Angli i Herning, hvor hun stadig virker.

Alfred Kortsen gik i skole i Salten,Bakbjerg og Grædstrup.Fra 9-aars alderen hjalp 
han til i en tørvemose, og indtil sit 16.aar arbejdede han ved landbruget. 1 1953 udlærtes han 
som maler hos Tage Rohde i Brædstrup,og fra 1954 til 1955 aftjente han sin værnepligt i Hol
stebro. Han arbejdede nu ved malerfaget til 1965,fra 1959 som assistent hos kunstneren Poul 
Gadegaard, og han har siden været afdelingsleder paa skjortefabrikken Angli i Herning.

IV.B.3.e.l) Pia Kortsen er født den 2. september 1962 i Herning.

lV.B.3.f.
Henny Lyngbak Overgaard er født den 4. august 1944 i Tvilum.

Bosat: Enghavevej 27, Herning.
Henny Lyngbak Overgaard gik i skole i Grædstrup. Hun var først beskæftiget 2 aar 

ved husgerning, hvorefter hun fik ansættelse som syerske paa en fabrik i Herning.

IV.B.4.
Niels Jensen Lyngbak er født den 15. november 1906 i Faarvang, Tvilum sogn. Han blev gift 
den 14. november 1936 i Tvilum med Anna Christine Michelsen, der er født den 23. september 
1915 i Esbjerg som datter af slagter Anders Sofus Michelsen og hustru Bothilde Johansen.

Bosat: Aarhusvej 26, Silkeborg.
Niels Jensen Lyngbak gik i skole i Faarvang. Han uddannedes ved landbruget og 

købte i 1942 en landejendom i Gjern Bakker. Senere var han lastbilvognmand i Faarvang og 
Silkeborg, og siden 1959 har han arbejdet for Silkeborg kommune, samtidig med at han driver 
autoudlejning med 10 biler.



Anna Christine Michelsen gik i skole i Sminge. Hun lærte husgerning og var beskæf
tiget som husassistent indtil giftermaalet.

1 ægteskabet er børnene lV.B.4.a. -lV.B.4.e.

lV.B.4.a.
Rita Inga Lyngbak er født den 11. marts 1937 i Tvilum. Hun blev gift den 31. maj 1958 i Gød
vad med Niels Peter Olsen, der er født den 10. februar 1930 i Gødvad som ^øn af gaardejer 
Karl Petrus Olsen og hustru Karen Marie Jensen.

Bosat: Gadegaardsvej 16, Lind pr. Herning.
Rita Inga Lyngbak gik i skole i Silkeborg, hvor hun tog mellemskoleeksamen i 1953. 

Hun gennemgik kontor- og forretningsuddannelse ved Levin Larsen og Jensen i Silkeborg, hvor 
hun udlærtes i 1957. I knapt 2 aar var hun beskæftiget ved forretning i Vejle, og efter gifter
maalet har hun været halvdagsbeskæftiget dels ved kontorarbejde og dels ved kantine.

Niels Peter Olsen gik i skole i Gødvad. Han arbejdede 3 aar ved landbruget og kom 
derefter i lære som elektriker hos Holger Sivertsen, Silkeborg, hvor han udlærtes i 1951. 
Efter aftjenelse af værnepligt i Fredericia i ca. 1 aar arbejdede han forskellige steder, bl.a. 
i Børkop, og han har siden 1964 været beskæftiget i Lind.

IV.B.4.a.l) Karin Margrethe Olsen er født den 29. november 1959 i Børkop, Gaurslund sogn.

lV.B.4.a.2) Dorte Marianne Olsen er født den 28. juni 1963 i Børkop.

lV.B.4.b.
Vera Lyngbak er født den 4. juni 1938 i Vrold, Skanderup sogn.

Bosat: Jernbanegade, Gjern St.
Vera Lyngbak gik i skole i Silkeborg. Hun uddannedes ved husgerning og var som

meren 1958 elev paa husholdningsskolen Skovbrynet. 1 6 aar var hun beskæftiget paa børne
hjemmet Søfryd i Silkeborg, og hun har siden været stuepige i Gjern.

1V.B.4.C.
Birgit Lyngbak er født den 16. juni 1939 i Skanderup. Hun blev gift den 22. april 1967 i Aar
hus med Peter Arvad Greve, der er født den 29. maj 1943 i Hem som søn af gaardejer Anton 
Marius Nielsen Greve og hustru Karen Marie Arvad.

Bosat: Aarhus vej 26, Silkeborg.
Peter Arvad Greve er ingeniør.

1V.B.4.C.1) Claus Henrik Lyngbak Greve er født den 6. marts I960 i København.

IV.B.4.C.2) Steffen Lyngbak Greve er født den 14. maj 1968 i Silkeborg. 



lV.B.4.d.
Grete Lyngbak er født den 21. juli 1941 i Søbygaard, Søby sogn. Hun blev gift den 25. marts 
1964 i Silkeborg med Arne Kjær Nielsen, der er født den 8. maj 1941 i Vejle som søn af for
mand Svend Kjær Nielsen og hustru Anna Marie Schmidt.

Bosat: Kaj Munksvej 62, Aarhus C.
Grete Lyngbak afsluttede skolegang i Silkeborg med mellemskoleeksamen. Hun ud

lærtes som kontorassistent i 1961 ved fa. Levin Larsen & Jensen, Silkeborg, og efter at have 
arbejdet som saadan forskellige steder, bl.a. ved Volvo i Aarhus, er hun nu ansat hos Cen
tralforeningen af Tømrermestre i Danmark.

Arne Kjær Nielsen gik i skole i Grindsted,hvor han tog realeksamen i 1958. Han 
kom i lære som elektriker hos fa. C. F. Jans son i Vejle og afsluttede læretiden ved fa. Levin 
Larsen & Jensen i Silkeborg 1964. Efter at have gennemgaaet uddannelse til elektroingeniør 
paa Aarhus teknikum med afsluttende eksamen i 1967 fik han ansættelse hos fa. Birch & 
Krogboe i Brabrand.

lV.B.4.d.l) Anette Kjær Nielsen er født den 2. juni 1963 i Silkeborg.

lV.B.4.d.2) Birgitte Kjær Nielsen er født den 13. marts 1966 i Aarhus.

lV.B.4.e.
Kai Lyngbak er født den 9. april 1946 r Silkeborg.

Bosat: Kønne Alle 41, Silkeborg.
Kai Lyngbak gik i skole i Silkeborg. Han arbejdede en tid paa en møbelfabrik, 

var ude at sejle nogle aar og kom derpaa i lære som kok paa La-Strada i Silkeborg, hvor han 
udlærtes i marts 1969. Værnepligten aftjenes p.t. ved søværnet.

IV.B.5.
Anna Marie Jensen Lyngbak xer født den 12. august 1909 i Faarvang, Tvilum sogn. Hun blev 
gift første gang den 20. oktober 1931 i Tvilum med Frederik Elkjær. Han er født den 7. novem
ber 1908 i Sinding, og han døde den 11. november 1946 paa Gjern Vestermark. Anna Marie 
Jensen Lyngbak giftede sig derpaa anden gang den 12. august 1953 med Alfred Mølbæk. Han 
er født den 28. december 1900 i Silkeborg, og han døde den 22. november 1966 i Viborg.

Bosat: Bryndumsvej 4, st., Silkeborg.
Anna Marie Jensen Lyngbak gik i skole i Faarvang. Hun lærte husgerning og var 

beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet.
Frederik Elkjær gik i skole i Grauballe. Han uddannedes ved landbruget og købte 

i 1943 en ejendom paa Gjern Vestermark, og denne drev han til sin død.
Alfred Mølbæk gik i skole i Silkeborg. Han uddannedes som murer og arbejdede 

som saadan indtil sin død.
I Anna Marie Jensens og Frederik Elkjærs ægteskab er børnene 1V.B. 5.a.-IV.B . 

5-f. og i ægteskabet med Alfred Mølbæk er datteren lV.B.5.g.



IV.B.5.a.
Rosa Lyngbak Elkjær er født den 24. september 1932 i Korinth, og hun døde den 16. april 

1933 samme sted.

lV.B.5.b.
Ruth Lyngbak Elkjær er født den 26. juni 1934 i Vrold, Skanderup sogn. Hun blev gift den 17. 
februar 1962 i Silkeborg med Poul Orloff Thor, der er født den 31. august 1932 i Silkeborg 
som søn af Rasmus Thor og hustru Marie. Ægteskabet opløstes i 1968.

Bosat: Esbjergvej 20, Kolding.
Ruth Lyngbak Elkjær var elev paa Nørgaards højskole i Hadsten og derefter paa 

Grindsted handelsskole. Hun gennemgik uddannelse ved kontorfaget og er nu ansat ved Sta
tens Bygningstjeneste i Kolding.

IV.B.5.C.
Gunnar Lyngbak Elkjær er født den 5. august 1937 i Skanderborg. Han blev gift den 30.marts 
1963 i Aarhus med Henny Asta Laursen, der er født den 22. januar 1942 i Stjær som datter af 
tømrer Villy Schmidt Laursen og hustru Anna Sørensen.

Bosat: Sorring.
Gunnar Lyngbak Elkjær gik i skole i Sminge. Han arbejdede ved landbruget og af- 

tjente 1957-1958 sin værnepligt i Fredericia. Efter hjemsendelsen var han beskæftiget i et 
møbelsnedkeri i.ca. 5 aar, og han er nu chauffør i Sorring.

Henny Asta Laursen gik i skole i Stjær og var desuden elev paa Egaa efterskole. 
Hun var derpaa beskæftiget som ekspeditrice indtil giftermaalet.

IV.B.5.C.1) Jan Schmidt Elkjær er født den 1. december 1963 i Sorring.

lV.B.5.d.
Børge Lyngbak Elkjær er født den l.maj 1939 i Mesing, og han døde den 3. december 1959. 

Han var landmand.

IV.B.5.e.
Svend Lyngbak Elkjær er født den 9. april 1941 i Søby. Han blev gift den 30. juni 1962 i 
Tvilum med Tinne Jensen, der er født den 14. juni 1943 i Tvilum som datter af landmand Anton 
Jensen og hustru Selma Helene Krestine Jørgensen.

Bosat: Vinderslev pr. Kjellerup.
Svend Lyngbak Elkjær lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede ved dette 

til 17.aars alderen. Han kom i lære som smed, og efter læretiden aftjente han sin værnepligt 
i Karup fra 1962. I 3 aar var han ansat paa DAB i Silkeborg, og han har siden været rejse

montør ved Kjellerup Vægt- og Maskinfabrik.

IV.B.5.e.l) Lisbeth Elkjær er født den 27. november 1962 i Silkeborg.

IV.B.5.e.2) Helene Elkjær er født den 9. januar 1965 i Silkeborg.



IV.B.5.f.
Tove Lyngbak Elkjær er født den 17. november 1945 i Gjern.

Bosat: Skægkjær pr. Silkeborg.
Tove Lyngbak Elkjær gik i skole i Gødvad. Hun gennemgik uddannelse som tilskæ

rerske i Silkeborg og arbejder nu paa Sejling konfektionsfabrik.

lV.B.5.f.l)
Janni Lyngbak Elkjær er født den 28. oktober 1965 i Silkeborg.

IV.B.5.g.
Lena Lyngbak Mølbæk er født den 15. maj 1949 i Gødvad. Hun blev gift den 5. november 1966 
i Gødvad med Svend Aage Pedersen, der er født den 29. marts 1944 i Javndal, Them sogn, 
som søn af husmand Steffen Pedersen og hustru Kathrine.

Bosat: Gødvad Bakke, Silkeborg.
Lena Lyngbak Mølbæk gennemgik almindelig folkeskoleuddannelse. Hun arbejdede 

derefter 3 aar paa et textiltilskæreri.
Svend Aage Pedersen havde efter skolegangen et ophold paa Levring efterskole 

vinteren 1958-1959. 1 1963 udlærtes han som tømrersvend og samme aar indkaldtes han til 
ingeniørtropperne i Panders, hvorfra han hjemsendtes i oktober 1964. Han har siden været 
ved tømrerfaget.

IV.B. 5.g. l)Linda Lyngbak Pedersen er født den 15.august 1966 i Gødvad.

lV.B.5.g.2) Torben Lyngbak Pedersen er født den 6. juli 1969 i Gødvad.

IV.B.6.
Astrid Johanne Jensen Lyngbak er født den 26. maj 1911 i Faarvang, Tvil im sogn, og hun døde 
den 6. juni 1965 i Faaborg. Hun blev gift den 26. maj 1934 i Tvilum med Erik Christian Sig
vard Frandsen, der er født den 19. januar 1911 i Svanninge som søn af skomager Christian 
Frandsen og hustru Kirsten Nicolajsen.

Bosat: Faldsled pr. Millinge.
Astrid Johanne Jensen Lyngbak gik i skole i Faarvang. Hun var indtil giftermaalet 

beskæftiget ved husgerning forskellige steder, og senere arbejdede hun paa ægpakkeri i Faa
borg samt i Jordløse.

Erik Christian Sigvard Frandsen gik i Svanninge mark skole. Han udlærtes som 
snedker i Faaborg og har gennem en aarrække været ansat paa Faldsled møbelfabrik.

1 ægteskabet er børnene IV. B. 6. a. -IV. B. 6. b.

IV.B.6.a.
Elin Rita Lyngbak Frandsen er født den 4. august 1935 i Svanninge. Hun blev gift den 13. au
gust 1955 i Svanninge med Poul Erik Hyldal Kristiansen, der er født den 13. marts 1935 i 
Sallinge, Hillerslev sogn, som søn af husmand Hans Christian Kristiansen og hustru Krista 
Hyldal Kristensen.

Bosat: Aasegyden 3, Bjerne pr. Horne, Fyn.



Elin Rita Lyngbak Frandsen gik i skole i Jordløse. Hun arbejdede som husassistent 
indtil giftermaalet og har senere været beskæftiget ved forskelligt gartnerarbejde.

Poul Erik Hyldal Kristiansen gik i skole i Gestelev samt i Ringe friskole. Han ar
bejdede ved landbruget og aftjente 1955-1956 sin værnepligt i Hvorup ved Aalborg. En tid 
var han murerarbejdsmand og siden 1965 har han været ansat paa et jernværk i Faaborg som 
specialarbejder.

IV.B.ö.a.l) Karin Astrid Lyngbak Frandsen er født den 1. marts 1954 i Ringe.

lV.B.6.a.2) Flemming Hyldal Kristiansen er født den 1. maj 1955 i Faldsled.

lV.B.6.a.3) Ketty Hyldal Kristiansen er født den 14. marts 1959 i Sandager, Gislev sogn.

IV.B.6.a.4) Bruno Hyldal Kristiansen er født den 8. september 1962 i Bjerne, Horne sogn.

lV.B.6.a.5) Tonny Hyldal Kristiansen er født den 22. december 1964 i Bjerne.

lV.B.6.a.6) Sonja Hyldal Kristiansen er født den 4. juli 1966 i Bjerne.

IV.B.6.b.
Irene Kirsten Lyngbak Frandsen er født den 10. februar 1949 i Jordløse.

Bosat: Bernstorffsminde 10, Korinth.
Irene Kirsten Lyngbak Frandsen gik i skole i Faldsled og Svanninge. Hun uddanne

des ved husgerning i forskellige pladser, afbrudt af en periode som fabriksarbejder  ske i Svend
borg, og hun er nu ansat som stuepige paa Bernstorffsminde alderdomshjem.

IV.B.7.
Ida Jensen Lyngbak er født den 16. juni 1913 i Faarvang, Tvilum sogn. Hun blev gift den 29. 
november 1942 i Tvilum med Rasmus Kristensen Ladefoged, der er født den 23. december 1907 
i Graamose, Engesvang sogn, som søn af landpostbud Kresten Ladefoged og hustru Marie Kri
stensen.

Bosat: Borgergade 18, Silkeborg.
Ida Jensen Lyngbak gik i skole i Faarvang. Hun uddannedes ved husgerning og 

virkede i flere aar som køkkenchef. Hun er nu beskæftiget som kogerske.
Rasmus Kristensen Ladefoged gik i skole i Funder. Han lærte landbruget og ar

bejdede ved dette indtil giftermaalet, hvorefter han fik beskæftigelse som slagteriarbejder 
paa Andelsslagteriet i Silkeborg.

1 ægteskabet er sønnen IV.B.7.a.



IV.B.7.a.
Leif Lyngbak Ladefoged er født den 22. august 1944 i Silkeborg.

Bosat: Borgergade 18, Silkeborg. 
Leif Lyngbak Ladefoged er pølsemager.

IV.B.8.
Gudrun Lyngbak er født den 16. april 1915 i Faarvang, Tvilum sogn.

IV.B.9.
Emma Agnethe Lyngbak er født den 10. oktober 1917 i Faarvang, Tvilum sogn. Hun blev gift 
den 29. november 1938 i Tvilum med Aage Emil Olesen, der er født den 16. august 1909 i 
Sepstrup, Them sogn, som søn af gaardejer Anders Olesen og hustru Mathilde Christensen.

Bosat: Grædstrup pr. Brædstrup.
Emma Agnethe Lyngbak gik i skole i Faarvang. Hun lærte husgerning og var beskæf

tiget som husassistent indtil giftermaalet.
Aage Emil Olesen gik i skole i Sepstrup. Han uddannedes ved landbruget og havde 

vinteren 1934-1935 et ophold paa Borris landbrugsskole. Han har siden 1938 drevet sin nuha
vende gaard, der er paa 51 tdr. land.

I ægteskabet er børnene IV.B.9.a.-lV.B.9.f.

IV.B.9.a.
Ejnar Lyngbak Olesen er født den 24. august 1939 i Grædstrup.

Bosat: Uggelhuse pr. Banders.
Ejnar Lyngbak Olesen er regnskabstekniker.

lV.B.9.b.
Gerda Lyngbak Olesen er født den 14. januar 1941 i Grædstrup.

Bosat: Brædstrup.
Gerda Lyngbak Olesen er ekspeditrice i en bagerforretning.

1V.B.9.C.
Søren Lyngbak Olesen er født den 10. september 1942 i Ring. Han blev gift den 2. maj 1970 i 
Them med Ketty Højmose, der er født den 6. maj 1947 i Them som datter af landmand Svend 
Højmose og hustru Ellen Laursen.

Bosat: Bøgevang 28, Brædstrup.
Søren Lyngbak Olesen er tømrer.



lV.B.9.d.
Ole Lyngbak Olesen er født den 17. marts 1944 i Grædstrup.

Bosat: Olsgaard, Lille Virring, Skanderborg.
Ole Lyngbak Olesen gik i skole i Grædstrup. Han arbejdede ved landbruget og af

tjente sin værnepligt 1963-1965 i Varde. Vinteren 1965-1966 gennemgik han lederuddannelse 
i gymnastik og idræt paa Gerlev idrætshøjskole, og vinteren 1966-1967 var han elev paa Rød
ding højskole. Fra 1967 til 1969 gik han paa Jydsk Realkursus, hvor han bestod realeksamen 
paa aftenkursus, og han er nu begyndt paa et to-aarigt matematisk-fysisk studenterkursus ved 
Aarhus Akademi. Dette er ligeledes aftenkursus og passes samtidig med landbrugsarbejde om 
dagen.

lV.B.9.e.
Svend Lyngbak Olesen er født den 2. marts 1946 i Grædstrup.

Bosat: Raadved Kjærsgaard pr. Horsens.
Svend Lyngbak Olesen gik i skole i Grædstrup og var desuden elev paa Vestbirk 

efterskole. Han uddannedes ved landbruget og har siden været beskæftiget ved dette, afbrudt 
cf militærtjeneste 1965-1966 samt at et ophold paa Idrætshøjskolen ved Slagelse vinteren 1967- 
1968. - Svend Lyngbak Olesen er leder af Solbjerg gymnastikforenings karlehold.

lV.B.9.f.
Gudrun Lyngbak Olesen er født den 23. december 1947 i Grædstrup.

Bosat: Lyngby Landbrugsskole, Sjælland.
Gudrun Lyngbak Olesen er køkkenchef.

IV.B.10.
Ejnar Ankær Jensen Lyngbak er født den 14. august 1920 i Faarvang, Tvilum sogn. Han blev 
gift den 28. september 1947 i Skanderup med Edith Baastrup Kusk, der er født den 8. april 
1928 i Gjern som datter af boelsmand Jens Nielsen Kusk og hustru Sofie Mariane Sørensen.

Bosat: Aaes pr. Tvingstrup.
Ejnar Ankær Jensen Lyngbak gik i skole i Faarvang. Han lærte landbruget og havde 

indtil I960 forskellige ejendomme, bl.å. i Grædstrup. En tid var han ansat paa Mattrup gods, 
nogle aar var han fodermester i Strandholt ved Horsens, og han er nu fodermester hos Aksel 
Østergaard Thomsen.

Edith Baastrup Kusk gik i skole i Skanderup. Hun uddannedes ved husgerning og 
var beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet.

1 ægteskabet er børnene IV.B. 10.a. -IV.B. 10. e.



IV.B. 10.a.
Kirsten Lyngbak er født den 9. februar 1948 i Grædstrup. Hun blev gift den 5. december 1968 
i Horsens med Bent Tholstrup Pedersen, der er født den 10. maj 1936 i Føvling som søn af 
gaardejer Jørgen Peter Pedersen og hustru Anna Margrethe Tholstrup.

Bosat: Laugaard, Aastruplund pr. Brædstrup.
Kirsten Lyngbak gik i skole i 9 aar. Hun arbejdede en tid ved husgerning og var 

derpaa klinikassistent for 3 læger i Brædstrup.
Bent Tholstrup Pedersen lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser 

og havde et ophold paa Vallekilde højskole. Efter militærtjenesten var han elev paa Bygholm 
landbrugsskole, og i 1968 overtog han fødegaarden Laugaard.

1V.B. lO.a. 1) Anders Lyngbak Pedersen er født den 5. juni 1969 i Aastruplund.

IV.B.10.b.
Bent Lyngbak er født den 20. februar 1949 i Grædstrup, og han døde den 19. december 1963.

IV.B. 10.c. Viola Lyngbak er født den 3. september 1954 i Grædstrup.

IV.B. lO.d. Benny Lyngbak er født den 23. august 1956 i Grædstrup.

1V.B. lO.e. Kurt Lyngbak er født den 3. september 1959 i Grædstrup.

IV.B.11.
Lilly Helga Jensen Lyngbak er født den 2. november 1922 i Faarvang. Hun blev gift den 18.no
vember 1950 i Grædstrup med Jens Pedersen, der er født den 11. august 1923 i Grauballe, 
Svostrup sogn, som søn af landmand Niels Pedersen og hustru Margrethe Sørensen.

Bosat: Asmindegaard pr. Grauballe.
Lilly Helga Jensen Lyngbak gik i skole i Faarvang. Hun uddannedes ved husgerning 

og var bl.a. husassistent 51 aar hos sognefoged Jacob Frandsen i Dauding.
Jens Pedersen gik i skole i Sepstrup. Han arbejdede ved landbruget indtil gifter - 

maalet og har siden været arbejdsmand, fra 1956 ved Hedeselskabets centralplanteskole.
I ægteskabet er børnene IV.B. 11.a. -IV.B. 11.d.

IV.B.11.a.
Marianne Lyngbak er født den 9. februar 1947 i Grædstrup. Hun blev gift den 18. oktober 
1969 i Tvilum med Anders Rosted Pedersen, der er født den 19. april 1947 i Hammel som søn 
af mekaniker Peder Pedersen og hustru Erna Pedersen.

Bosat: Bøgevej 17, Faarvang.



Marianne Lyngbak gik i skole i Faarvang og Tvilum. Hun uddannedes ved husger
ning og var i 3 aar kokkepige paa Gjern rekreationshjem. Efter giftermaalet har hun været 
beskæftiget som syerske.

Anders Rosted Pedersen er murersvend.

IV.B.ll.a.l) Peder Rosted Pedersen er født den 16. april 1970 i Faarvang, Tvilum sogn.

IV.B.ll.b.
Niels Peder Pedersen er født den 23. marts 1951 i Horn, Tvilum sogn. 

Han er landmand.

IV.B. 11.c. Egon Lyngbak Pedersen er født den 28. maj 1953 i Horn, Tvilum sogn.

IV.B. ll.d. Holger Lyngbak Pedersen er født den 9. september 1955 i Horn.

IV.C.
Ane Kathrine Jensine Jensen (Lyngbak) er født den 19. juli 1876 i F aar vang, T vilum sogn, og hun 
døde den 11. juni 1965 i Borre.Hun blev gift den 24.april 1900 i Tvilum med Karl Nielsen.Han er 
født den 22. august 1876 i Borre, Vejerslev sogn, som søn af Peder Nielsero.og hustru Else 
Kirstine Andersen, og han døde den 28. september 1951 i Kjellerup.

Bosat: Borre.
Ane Kathrine Jensine Jensen (Lyngbak) gik i skole i Faarvang.Hun uddannedes ved 

husgerning dels hjemme og dels ude og var beskæftiget ved dette indtil giftermaalet.
Karl Nielsen gik i skole i Vejerslev og Borre. Han lærte landbruget og tjente bl.a. 

en tid hos en farbroder i Nøddelund, hvor han traf sin tilkommende hustru, der var pige paa 
gaarden. Kort før giftermaalet købte han gaarden Liniehøj som udvidedes med 14 tdr. land 
hede, og denne drev han til 1921, da den overdroges til sønnen Jens Peter Nielsen. Samtidig 
med gaardens drift kørte han vognmandskørsel, der startede med skovkørsel i Frijsenborg- 
skovene allerede i faderens tid, og dette udvidedes til lastbilkørsel, som sønnerne Jens Peter 
og Peder videredrev efter faderens død i 1951.

1 ægteskabet er børnene IV.C. 1-1V.C. 10.

IV.C.1.
Jens Peter Nielsen er født den 30. september 1900 i Borre, Vejerslev sogn.

Bosat: Liniehøj, Borre pr. Bjerringbro.
Jens Peter Nielsen gik i skole i Borre. Han uddannedes ved landbruget hjemme og 

overtog i 1921 fødegaarden Liniehøj, der er paa 32 tdr. land. Indtil 1968 drev han tillige,sam
men med broderen Peder,vognmandsforretning. (



IV.C.2.
Karen Kirstine Nielsen er født den 13. august 1902 i Borre, Vejerslev sogn. Hun blev gift den 
17. oktober 1926 i Vejerslev med Andreas Sander Marius Nielsen Almind, der er født den 18. 
marts 1902 i Bjerring som søn af slagteriarbejder Peter Nielsen Almind og hustru Eline Pe
dersen.

Bosat: Stærkærvej 25, Bjerringbro.
Karen Kirstine Nielsen gik i skole i Borre. Hun lærte husgerning og var beskæf

tiget som husassistent indtil giftermaalet.
Andreas Sander Marius Nielsen Almind gik i skole i Bjerring. Han udlærtes som 

mejerist og arbejdede som saadan forskellige steder, bl.a. i Nakskov. Siden 1932 har han 
været beskæftiget ved forskelligt arbejde i Bjerringbro.

1 ægteskabet er datteren lV.C.2.a.

lV.C.2.a.
Ellen Ruth Nielsen Almind er født den 20. december 1926 i Bjerringbro. Hun blev gift den 11. 
juli 1948 i Bjerringbro med Carl Vilhelm Bitsch, der er født den 17. februar 1927 i Kjellerup, 
Hørup sogn, som søn af arbejdsmand Johan Christoffer Bitsch og hustru Katrine Jacobsen.

Bosat: Aarhus vej 10, Rødkjærsbro.
Carl Vilhelm Bitsch er slagter.
1 ægteskabet er børnene IV. C. 2. a. 1)-1V. C. 2. a. 3).

IV.C.2.a.1)
Hanna Almind Bitsch er født den 28. januar 1949 i Bjerringbro.

Bosat: Mars elis Boulevard, Aarhus. 
Hanna Almind Bitsch er stud.mag.

IV.C.2.a.2)
Erik Almind Bitsch er født den 2. december 1952 i Rødkjærsbro. 

Han er handels studerende.

IV.C.2.a.3)
Lene Almind Bitsch er født den 27. april 1959 i Rødkjærsbro.

IV.C.3.
Julie Marie Nielsen er født den 15. juli 1904 i Borre, Vejerslev sogn.

Bosat: Borre pr. Bjerringbro.
Julie Marie Nielsen gik i skole i Borre. Hun uddannedes ved husgerning forskelli

ge steder, og siden 1943 har hun virket som husbestyrerinde for broderen Jens Peter.



IV.C.4.
Petrea Magdalene Nielsen er født den 21. september 1906 i Borre, Ve jer slev sogn. Hun blev 
gift den 12. oktober 1934 i Vejerslev med Anton Hasselager Hansen, der er født den 18. au
gust 1906 i Løvel som søn af gaardejer Søren Hansen og hustru Ane Kirstine Pedersen.

Bosat: Skolegade 3, Løgstrup.
Petrea Magdalene Nielsen gik i skole i Borre. Hun uddannedes ved husgerning 

og arbejdede bl.a. som kokkepige indtil giftermaalet.
Anton Hasselager Hansen gik i skole i Løvel. Han lærte landbruget og købte i 1934 

en gaard paa 60 tdr. land i Kølsengaarde, som han havde til 1959, da den blev overtaget af 
datteren Birthe og dennes mand. - Anton Hasselager Hansen var fra 1938 til 1942 medlem af 
bestyrelsen for mejeriet i Løgstrup.

I ægteskabet er børnene IV. C.4.a. -IV. C.4. c.

lV.C.4.a.
Birgit Hasselager Hansen er født den 21. juli 1935 i Kølsengaarde, Vorde sogn. Hun blev 
gift den 6. marts 1959 i Vorde med Verner Hvorslev Pedersen, der er født den 16. maj 1929 
i Faarup, Vindum sogn, som søn af gaardejer Peter Hvorslev Pedersen og hustru Marie Chri
stensen.

Bosat: Kølsengaarde pr. Løgstrup.
Birgit Hasselager Hansen gik i skole i Lyngsø og var desuden elev paa Gudenaa- 

dalens ungdomsskole. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil gif
termaalet, bl.a. 11 maaneder i Norge.

Verner Hvorslev Pedersen gik i skole i Faarup. Han uddannedes ved landbruget 
og havde 1955-1956 et ophold paa Malling landbrugsskole. 1 1959 overtog han hustruens føde
hjem paa 60 tdr. land, og dette driver han stadig.

lV.C.4.a.l) Berith Hvorslev Pedersen er født den 17. juli 1962 i Kølsengaarde, Vorde sogn.

IV.C.4.a.2) Lillian Hvorslev Pedersen er født den 29. august 1967 i Kølsengaarde.

IV.C.4.b.
Tove Hasselager Hansen er født den 2. juli 1941 i Kølsengaarde, Vorde sogn. Hun blev gift 
den 26. oktober 1962 i Vorde med Verner Jørgensen, der er født den 14. marts 1939 i Rogen
strup, Fiskbæk sogn, som søn af landmand Albert Marinus Thorvald Jørgensen og hustru 
Antomine M. Jensen.

Bosat: Løgstrup.
Tove Hasselager Hansen gik i skole i Lyngsø og var desuden elev paa Flemming 

efterskole vinteren 1957-1958. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husas
sistent indtil giftermaalet.

Verner Jørgensen gik i skole i Rogenstrup. Han arbejdede ved landbruget, afbrudt 
af militærtjeneste i Varde 1959-1960. Vinteren 1960-1961 havde han et ophold paa Ry højskole 



og 1961-1962 paa Bygholm landbrugsskole. Siden 1965 har han drevet savværk i Løgstrup.
- Verner Jørgensen er tillidsmand i hus mand s brandkassen.

IV.C.4.b. 1) Michael Jørgensen er født den 23. oktober 1966 i Løgstrup.

IV.C.4.c.
Elin Hasselager Hansen er født den 26. september 1946 i Kølsengaarde, Vorde sogn. Hun blev 
gift den 25. september 1966 i Vorde med Verner Mackenhauer, der er født den 28. september 
1944 i Ballegaard, Romlund sogn, som søn af landmand Henning Mackenhauer og hustru Karla 
Fruegaard Jensen.

Bosat: Løgstrup.
Elin Hasselager Hansen gik i skole i Lyngsø og Løgstrup. Hun arbejdede en tid ved 

husgerning og har derefter været beskæftiget paa fabrikken Scanlace i Viborg.
Verner Mackenhauer gik i skole i Romlund. Han udlærtes i 1964 som mekaniker i 

Løgstrup og aftjente 1964-1965 sin værnepligt i Karup. Han er nu specialarbejder ved fa. 
Midtjydsk Leca i Højslev.

IV. C.4. c. 1) Bethina Mackenhauer er født den 17. august 1967 i Løgstrup.

IV.C.5.
Mette Marie Nielsen er født den 15. januar 1909 i Borre, Vejerslev sogn. Hun blev gift den 
27. oktober 1933 i Vejerslev med Poul Pedersen. Han er født den 8. juli 1905 i Mondrup, Aidt 
sogn, som søn af kusk Peder Pedersen og hustru Sidsel Marie Jensen, og han døde den 14. 
marts I960 i Viborg.

Bosat: Tirstrupvej 1, Risskov.
Mette Marie Nielsen gik i skole i Borre. Hun uddannedes ved husgerning forskellige 

steder og var beskæftiget ved dette indtil giftermaalet.
Poul Pedersen lærte efter skolegangen landbruget. I 1934 købte han et cykleværk- 

sted i Vejerslev, og dette drev han til sin død.
I ægteskabet er børnene IV. C. 5. a. -IV. C. 5. d.

IV.C.5.a.
Knud Pedersen er født den 11. januar 1934 i Borre, Vejerslev sogn, og han døde den 12. juli 
1967 i Assens. Han var gift med Inger Andersen.

Bosat: Vejrumbro.
Knud Pedersen var chauffør, og Inger Andersen er husbestyrerinde.

IV.C.5.a.l) Anne-Mette Pedersen er født den 17. juni 1959 i Vejerslev.

IV. C. 5.a.2) Jan Pedersen er født den 25. januar 1961 i Thorsø.



IV.C.5.b.
Kirsten Pedersen er født den 31.maj 1936 i Borre, Vejerslev sogn. Hun blev gift den 28. 
marts 1959 i Vejerslev med Helmer Rohde Nielsen, der er født den 8. maj 1935 i Hammel som 
søn af vognmand Rasmus Nielsen og hustru Emilie Marie Henriksen.

Bosat: Tjelevej 6, Risskov.
Kirsten Pedersen gik i skole i Vejerslev og var desuden elev paa Ulstrup efter

skole sommeren 1952. Hun var beskæftiget i forretning indtil giftermaalet.
Helmer Rohde Nielsen gik i skole i Hammel. Han udlærtes som mekaniker i Ham

mel i 1954 og aftjente 1955-1956 sin værnepligt i Viborg samt i Tyskland. Efter at have haft 
arbejde indenfor faget indtil 1964 købte han sammen med en kompagnon en autoforretning i 
Aarhus, som han siden har drevet.

IV.C.5.b. 1) Susanne Rohde Nielsen er født den 24. marts 1962 i Risskov.

IV. C. 5. b. 2) Torben Rohde Nielsen er født den 24. juni 1967 i Risskov.

IV.C.5.c.

Ruth Pedersen er født den 22. marts 1941 i Borre, Vejerslev sogn. Hun blev gift den 31. juli 
I960 i Vejerslev med Holger Vilhelm Bruun, der er født den 9. maj 1929 i Brandstrup, Vin
dum sogn, som søn af gaardejer Jens Peter Jensen Bruun og hustru Dorthea Marie Kristian
sen.

Bosat: Østervang 2, Rødkjærsbro .
Ruth Pedersen gik i skole i Vejerslev. Hun arbejdede 3 aar ved husgerning og 

var derpaa ansat paa en fabrik i Hammel i ca. 6 aar. Hun er nu rengøringsassistent ved Rød
kjærsbro centralskole.

Holger Vilhelm Bruun gik i skole i Brandstrup. Han arbejdede ved landbruget ind
til 1959, og han har siden virket som tankpasser hos Shell i Viborg.

lV.C.5.d.
Ingrid Pedersen er født den 27. september 1944 i Borre, Vejerslev sogn. Hun er gift med 
Jørgen Mogens Brandt, der er født den 1. november 1940 i Voldby.

Bosat: lllerupvej 61, Aarhus N.
Ingrid Pedersen er fotograf, og Jørgen Mogens Brandt er typograf.

IV.C.6.
Else Kirstine Nielsen er født den 14. marts 1911 i Borre, Vejerslev sogn. Hun blev gift den 
17. december 1937 i Vejerslev med Marthinus Olesen Kjær, der er født den 14. juni 1908 i 
Vejerslev som søn af husmand Johannes Olesen Kjær og hustru Severine Pedersen.

Bosat: Vejerslev pr. Thorsø.
Else Kirstine Nielsen gik i skole i Borre. Hun arbejdede først ved husgerning og 



plejede derefter syge indtil 1939.
Marthinus Olesen Kjær gik i skole i Vejerslev. Han arbejdede en tid ved landbruget 

og aftjente i 1928 sin værnepligt i Værløse. En tid var han skovarbejder i Boskov ved Vejers - 
lev, og fra 1939 til 1965 var han ringer og graver i Vejerslev. Siden 1962 har han været be
skæftiget som snedker.

1 ægteskabet er børnene IV. C.6.a. -IV. C.6.b.

lV.C.6.a.
Erik Olesen Kjær er født den 12. maj 1939 i Vejerslev. Han blev gift den 7. maj 1966 i Vejers - 
lev med Marie Aagaard, der er født den 1. august 1946 i Vejerslev som datter af Kresten Aa- 
gaard og hustru Anne Madsen.

Bosat: Markedsgade 19, Faarvang.
Erik Olesen Kjær gik i skole i 7 aar. Han udlærtes som murer i 1958 og aftjente 

1958-1959 sin værnepligt ved Sjællandske Luftværns regiment. Siden 1969 har han virket som 
selvstændig murermester.

IV.C.ö.a.l) Lars Kjær er født den 20. juli 1969 i Faarvang, Tvilum sogn.

lV.C.6.b.
Bodil Olesen Kjær er født den 30. januar 1945 i Vejerslev. Hun blev gift den 19. august 1967 
i Vejerslev med Knud Erik Andreasen, der er født den 13. oktober 1943 i Aarhus som søn af 
møbelpolstrer Frode Ejvind Andreasen og hustru Dagny Helene Katrine Jørgensen.

Bosat: Aarestrupvej 13^, Aarhus C.

Bodil Olesen Kjær gik i skole i Vejerslev. Hun var beskæftiget ved husgerning 
indtil 1962, da hun kom i lære som smørrebrødsjomfru paa restaurant Klostergaarden i Aar
hus, hvor hun udlærtes i 1964. 1 1 aar var hun ansat paa Frederikshøj kro.

Knud Erik Andreasen gik i skole i Viby. Han kom i lære som handelsmedhjælper 
hos Nørregaard og Clausen A/S, Aarhus, hvor han udlærtes i 1963. Efter at have arbejdet 
forskellige steder, bl.a. 2 aar hos Detailmejeriernes Fælleskøb i Risskov, er han nu ansat 
i en engrosforretning i Aarhus.

lV.C.6.b.l) Ole Kjær Andreasen er født den 31. august 1969 i Aarhus.

IV.C.7.
Karoline Jensine Nielsen er født den 11. juni 1913 i Borre, Vejerslev sogn. Hun blev gift den 
7. december 1945 i Vejerslev med Johannes Mikkelsen, der er født den 8. juli 1915 i Nøddelund, 
Gullev sogn, som søn af landmand Mikkel Mikkelsen og hustru Else Martine Laursen.

Bosat: Hastrup pr. Spentrup.
Karoline Jensine Nielsen gik i skole i Borre. Hun lærte husgerning og var beskæf

tiget ved dette indtil giftermaalet.



Johannes Mikkelsen gik i skole i Nøddelund. Han uddannedes ved landbruget og 
købte i 1945 en landejendom i Hastrup paa 40 tdr. land. Denne drev han til 1959, hvorefter 
han overtog sin nuhavende ejendom, der er paa 15 tdr. land.

1 ægteskabet er børnene IV. C . 7. a. -IV. C. 7. d.

lV.C.7.a.
Karl Christen Mikkelsen er født den 24. april 1947 i Hastrup. 

Han er maskinsnedker.

lV.C.7.b.
Svend-Christian Mikkelsen er født den 19. maj 1949 i Hastrup. 

Han er murer.

IV.C.7.c.
Gert Mikael Mikkelsen er født den 3. april 1951 i Hastrup.

Han er landvæsenselev.

lV.C.7.d.
Anne-Margrethe Mikkelsen er født den 14. april 1952 i Hastrup.

IV.C.8.
Anna Margrethe Nielsen er født den 13. november 1915 i Borre, Vejerslev sogn. Hun blev 
gift den 29. januar 1937 i Vejerslev med Laurits Knudsen. Han er født den 26. september 1903 
i Vejerslev som søn af gaardejer Rasmus Knudsen og hustru Abelone Nielsen, og han døde den 
4. marts I960 i Viborg.

Bosat: Vestergaarden, Vejerslev pr. Thorsø.
Anna Margrethe Nielsen gik i skole i Borre. Hun lærte husgerning dels ude og dels 

hjemme og var beskæftiget ved dette indtil giftermaalet.
Laurits Knudsen gik i skole i Vejerslev. Han uddannedes ved landbruget hjemme og 

overtog i 1929 fødegaarden paa 80 tdr. land. Denne drev han til sin død samtidig med at han 
handlede med heste.

1 ægteskabet er børnene IV. C. 8. a. -IV. C. 8. c.

lV.C.8.a.
Rasmus Knudsen er født den 22. maj 1938 i Vejerslev. Han blev gift den 6. marts 1965 i Vejers - 
lev med Kirsten Aagaard, der er født den 1. august 1946 i Vejerslev som datter af gaardejer



Kresten Aagaard og hustru Anna Madsen.
Bosat: Sdr. Onsild, Hobro.
Rasmus Knudsen gik i skole i Vejerslev. Han arbejdede ved landbruget hjemme, 

afbrudt af militærtjeneste ved Jydske Telegrafregiment i Aarhus, og i 1963 blev han optaget 
paa Silkeborg seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1968. Han virker nu som lærer ved 
Sdr. og Nr. Onsild centralskole.

Kirsten Aagaard gik i skole i Vejerslev. Hun arbejdede en tid ved husgerning 
hjemme og var ind imellem beskæftiget i forretning, bl.a. i Føtex.

IV. C. 8. a. 1) Peter Knudsen er født den 23. august 1965 i Nørre skov, Gødvad sogn.

IV. C.8.a.2) Allan Knudsen er født den 9. december 1968 i Sdr. Onsild.

lV.C.8.b.
Inger Knudsen er født den 5. oktober 1942 i Vejerslev. Hun blev gift den 23. marts 1963 i 
Vejerslev med Jørn David Svendsen Sørensen,der er født den 20. maj 1937 i Aidt som søn af 
vognmand Søren Svendsen Sørensen og hustru Helga Mary Pedersen.

Bosat: Aidt pr. Thorsø.
Inger Knudsen gik i skole i Vejerslev. Hun lærte husgerning og var beskæftiget 

som husassistent indtil giftermaalet.
Jørn David Svendsen Sørensen gik i skole i Aidt. Han arbejdede ved landbruget 

til 1955 og aftjente 1956-1957 sin værnepligt i Nr. Uttrup. Han har siden været chauffør i 
faderens vognmandsforretning.

lV.C.8.b.l) Søren Svendsen Sørensen er født den 19. oktober 1963 i Aidt.

IV. C.8.b. 2) Hanne Svendsen Sørensen er født den 21. april 1967 i Aidt.

IV.C.8.c.
Karen-Lise Knudsen er født den 8. august 1947 i Vejerslev. Hun blev gift den 2. marts 1968 
i Vejerslev med Keld Eberhardt Johnsen, der er født den 2. marts 1947 i Hammel som søn af 
chauffør Henning Johnsen og hustru Anna-Marie Eberhardt Kristiansen.

o
Bosat: Vilhelm Bechs Vej 77 , Aarhus C.
Karen-Lise Knudsen gik i skole i Vejerslev og Tungelund, hvor hun tog realeksa

men. Hun gennemgik uddannelse indenfor kontorbranchen og tog handelsmedhjælpereksamen 
fra Aarhus handelsskole, ligesom hun gennemgik stenografikursus.

Keld Eberhardt Johnsen gik i skole i Hammel, hvorfra han tog mellemskoleeksamen. 
Han udlærtes som blikkenslager og rørlægger og aftjente i 1970 sin værnepligt i Skive samt i 
Aarhus.

1V.C.8.C.1) Charlotte Eberhardt Johnsen er født den 20. juni 1968 i Aarhus.



IV.C.9.
Agnethe Elisabeth Nielsen er født den 27. oktober 1916 i Borre, Vejerslev sogn. Hun blev gift 
den 23. november 1943 i Vejerslev med Magnus Henry Poulsen, der er født den 3. januar 1912 
i Thorsø som søn af husmand Poul Rasmus Poulsen og hustru Ingeborg Petrea Pedersen.

Bosat: Thorsø.
Agnethe Elisabeth Nielsen gik i skole i Borre. Hun lærte husgerning og var beskæf

tiget ved dette indtil giftermaalet.
Magnus Henry Poulsen gik i skole i Thorsø. Han uddannedes ved landbruget og var 

bl.a. 11 aar hos gaardejer Laurits Knudsen i Vejerslev. 1 1940 overtog.han fødegaarden paa 
11 tdr. land, som han siden har drevet.

I ægteskabet er børnene IV. C. 9. a. -IV. C.9.e.

lV.C.9.a.
Karin Elisabeth Poulsen er født den 10. marts 1939 i Borre, Vejerslev sogn. Hun blev gift 
den 1. april 1958 i Vejerslev med Gunnar Knudsen, der er født den 10. maj 1932 i Vejerslev 
som søn af gaardejer Peter Knudsen og hustru Kirstine Pedersen.

Bosat: Borre pr. Bjerringbro.
Karin Elisabeth Poulsen gik i skole i Thorsø. Hun lærte husgerning og var beskæf

tiget ved dette indtil giftermaalet.
Gunnar Knudsen gik i skole i Vejerslev. Han uddannedes ved landbruget og aftjente 

1953-1954 sin værnepligt i Varde. I 1958 købte han sin nuhavende gaard i Borre, der er paa 
18 tdr. land, hvoraf 8 tdr. land er mose.

IV. C.9.a. 1) Mona Knudsen er født den 10. juli 1958 i Vejerslev.

IV. C.9.a.2) Dorthe Knudsen er født den 17. maj 1961 i Vejerslev.

IV. C.9.a. 3) Orla Knudsen er født den 12. august 1968 i Borre.

IV.C.9.b.
Poul Erik Poulsen er født den 17. juni 1945 i Thorsø. Han blev gift i Skannerup med Helle 
Birthe Jensen, der er født den 25. november 1942 i Skannerup som datter af arbejdsmand 
Alfred Jensen og hustru Kjerstine Sørensen.

Bosat: Thorsø.
Poul Erik Poulsen gik i skole i Thorsø samt i Tungelund. Han arbejdede ved land

bruget og aftjente 1964-1966 sin værnepligt ved flyvevaabnet i Tønder. I 1967 købte han sin 
nuhavende entreprenørforretning.

Helle Birthe Jensen gik i skole i Gjern. Hun stod i lære hos købmand Aage Iversen 
i Gjern og bestod handelsskoleeksamen.



lV.C.9.b.l) Keld-Erik Poulsen, er født den 25. juni 1967 i Gjern.

IV. C.9.b. 2) Annette Poulsen er født den 19. april 1970.

IV.C.9.c.
Jens Karl Poulsen er født den 27. marts 1949 i Thorsø.

Bosat: Thorsø.
Jens Karl Poulsen gik i skole i 8 aar. Han arbejdede ved landbruget i 2 aar og kom 

derpaa i smedelære, hvor han udlærtes i april 1970.

lV.C.9.d.
Arne Rasmus Poulsen er født den 23. november 1952 i Thorsø.

lV.C.9.e.
Gerda Poulsen er født den 5. juli I960 i Thorsø.

IV.C.10.
Peder Nielsen er født den 31. juli 1919 i Borre, Vejerslev sogn. Han blev gift den 26. novem
ber 1948 i Vejerslev med Edith Pedersen, der er født den 15. august 1927 i Verst som datter 
af baneformand Anders Pedersen og hustru Petrine Andersen.

Bosat: Borre pr. Bjerringbro.
Peder Nielsen gik i skole i Borre. Han hjalp til ved landbrug og vognmandsforret

ning hjemme og overtog efter faderens død i 1951 vognmandsforretningen, som han stadig dri
ver.

Edith Pedersen gik i skole i Verst. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæf
tiget som husassistent indtil giftermaalet.

IV. C. 10.a. Bente Beatrice Nielsen er født den 30. marts 1951 i Borre, Vejerslev sogn. 
Hun er husassistent.

IV. C. 10.b. Else Kirstine Nielsen er født den 5. marts 1954 i Borre.

IV.D.
Ane Kirstine Jensen lyngbak)er født den 8. september 1878 i Faarvang, Tvilum sogn, og hun 
døde den 12. december 1966 i Gjern og blev begravet i Skannerup. Hun blev gift den 19. novem
ber 1907 med Jens Bach Nielsen. Han er født den 28. januar 1882 i Holmstol, Skannerup sogn, 



som søn af lærer Rasmus Nielsen og hustru Karen Bach, og han døde den 1. september 1962 
i Holmstol og blev begravet i Skannerup.

Ane Kirstine Jensen(Lyngbak)tilbragte en del af sin barndom hos bedsteforældrene 
paa Holmgaard i Horn. Efter skolegangen havde hun plads som husassistent forskellige steder, 
afbrudt af et ophold paa Frederiksborg højskole sommeren 1900 samt af et kursus paa Løven- 
holt højskole.

Jens Bach Nielsen gik i skole i 7 aar. Han uddannedes ved landbruget og havde vin
teren 1903-1904 et ophold paa Ollerup højskole. Efter giftermaalet købte han en ejendom i 
Holmstol, som han havde til 1912, da han købte en større ejendom i Voldby. Denne drev han 
til 1939, og efter at have boet i Brabrand en kort tid købte han atter en ejendom i Holmstol, 
som han drev til sin død. - Jens Bach Nielsen var bl.a. medlem af menighedsraadet og taksa
tor i brandkassen.

1 ægteskabet er børnene 1V.D. 1.-1V.D.5.

1V.D.1.
Karen Lyngbak Nielsen er født den 6. september 1908 i Holmstol, Skannerup sogn. Hun blev 
gift den 23. september 1932 i Voldby med Karl Emil Sørensen. Han er født den 31. maj 1902 
i Borre, Vejerslev sogn, som søn af landmand Søren Sørensen og hustru Bodil Marie Peder
sen, og han døde den 26. marts 1964 i Kjellerup og blev begravet i Gjerning.

Bosat: Gjerning pr. Bjerringbro.
Karen Lyngbak Nielsen gik i skole i Voldby. Hun uddannedes ved husgerning dels 

hjemme og dels ude, afbrudt af et ophold paa Frederiksborg højskole sommeren 1930. Efter 
sin mands død har hun formiddagsplads ved husgerning.

Karl Emil Sørensen gik i skole i Borre samt i Ans. Han arbejdede ved landbruget 
fra 10-aars alderen og købte efter giftermaalet en ejendom i Holmstol, som han maatte sælge 
i 1939 paa grund af sygdom. Efter at være blevet rask var han fodermester forskellige ste
der, bl.a. 15 aar ved Hammel og inden sin død paa Maagaarden i Gjerning.

I ægteskabet er børnene IV.D. l.a. -IV.D. l.c.

IV.D.l.a.
Sofus Sørensen er født den 26. juli 1933 i Holmstol, Skannerup sogn.

Bosat: GI. Hanevadsvej 23 D, Skovlunde.
Sofus Sørensen tog studentereksamen fra Birkerød statsskole og afgangseksamen 

fra Handelshøjskolen i København. Han virker nu som kontorchef i A/S Dana-Tempo.

IV.D.l.b.
Jens Bach Sørensen er født den 16. februar 1935 i Holmstol, Skannerup sogn. Han blev gift 
den 26. juli 1958 i Hørup med Birgit Marie Lund, der er født den 14. august 1937 i Kjellerup 
som datter af portør Mathias Lund og hustru Petra Hansine Elea Hansen.

Bosat: Præstemarken 7; Aalborg.



Jens Bach Sørensen gik i skole i Hammel, hvor han tog realeksamen i 1951. 1 1955 
bestod han studentereksamen fra Th. Langs seminarium, og efter at have været lærervikar 
ca. 1 aar i Holstebro gennemgik han læreruddannelse ved Th. Langs seminarium, hvorfra han 
dimitteredes 1959. Han har siden haft ansættelse ved Hobrovejens skole i Aalborg. - Jens 
Bach Sørensen har siden I960 været medlem af bestyrelsen for Børnenes Kontor i Aalborg 
og siden 1966 foreningens sekretær. Fra august 1969 har han virket som kurator ved Hobro
vejens skole.

Birgit Marie Lund gik i skole i Kjellerup. Hun arbejdede en tid som husassistent 
hos arkitekt Nielsen, Kjellerup, en tid som ekspeditrice hos guld- og sølvsmed Kloster, og 
fra 1956 til 1959 som klinikassistent hos tandlæge Else Gade i Kjellerup. Efter giftermaalet 
har hun bl.a. virket som klinikassistent ved skoletandplejen i Aalborg.

IV.D.l.b.l) Claus Bach Sørensen er født den 7. september 1959 i Aalborg.

lV.D.l.b.2) Karin Bach Sørensen er født den 14. maj 1963 i Aalborg.

lV.D.l.b.3) Niels Bach Sørensen er født den 31. december 1966 i Aalborg.

IV.D.l.c.
Ingerlise Sørensen er født den 28. december 1937 i Holmstol, Skannerup sogn. Hun blev gift 
den 12. oktober 1963 i Gerning med Axel Jakobsen, der er født den 21. november 1939 i Grøn- 
kjær som søn af boelsmand Kresten Jakobsen og hustru Caroline Annie Øster.

Bosat: Søndermarken 25, Vadum.
Ingerlise Sørensen gik i skole i Hammel og var desuden elev paa Mellerup ungdoms

skole sommeren 1952. 1 5 aar arbejdede hun som husassistent og fra 1957 til 1962 gennemgik 
hun uddannelse som lærerinde paa Silkeborg seminarium. I 2 aar var hun tilknyttet Aalborg 
skolevæsen og hun er nu lærerinde ved Vadum centralskole.

Axel Jakobsen gik i skole i Feldingbjerg samt i Stoholm, hvor han tog præliminær
eksamen i 1956. Vinteren 1956-1957 var han elev paa Gymnastikhøjskolen i Viborg, og 1957 
-1958 paa Krabbesholm højskole. 1 1962 dimitteredes han fra Silkeborg seminarium,og han 
aftjente derpaa sin værnepligt ved civilforsvarstjenesten i Herning. Siden januar 1964 har 
han været tilknyttet Vadum centralskole.

IV.D.l.c.l) Ulla Jakobsen er født den 21. juni 1965 i Vadum.

IV.D.l.c.2) Birte Jakobsen er født den 13. marts 1967 i Aalborg.

IV.D.l.c.3) Vibeke Jakobsen er født den 16. april 1969 i Aalborg.



IV.D.2.
Bodil Lyngbak Nielsen er født den 17- januar 1910 i Holmstol, Skannerup sogn. Hun blev gift 
den 29. januar 1957 i Ingslevmed Axel Zoffmann Jessen. Han er født den 6. november 1883 
i Egum, Ullerup sogn, som søn af lærer Peter Frederik Jessen og hustru Christine Dorthea 
Zoffmann, og han døde den 21. januar 1967 i Bubel, Ingslev sogn.

Bosat: Bubel pr. Ejby.
Bodil Lyngbak Nielsen gik i skole i Voldby. Hun lærte husgerning og var beskæftiget 

som husassistent indtil giftermaalet.
Axel Zoffmann Jessen gik i skole i Nr. Vildstrup. Han dimitteredes fra Jelling se

minarium i 1905 og var fra 1907 til 1912 lærer i Knudsbøl, hvorefter han fik ansættelse ved 
Faarup skole. Her avancerede han til førstelærer og virkede som saadan til 1953, da han af
gik med pension. - Axel Zoffmann Jessen var regnskabsfører i Ejby brugsforening samt revi
sor for Ejby sparekasse.

lV.D.2.a. Else Kirstine Zoffmann Jessen er født den 18. april 1957 i Assens.

IV.D.3.
Ida Kirstine Lyngbak Nielsen er født den 30. juni 1912 i Holmstol, Skannerup sogn.

Bosat: Haderslevvej 7, Kolding.
Ida Kirstine Lyngbak Nielsen gik i skole i Voldby. Hun var husassistent i 6 aar 

og derefter i England i 11 aar. Indtil 1962 var hun beskæftiget som ekspeditrice, bl.a. i en 
guldsmedeforretning i Kjellerup, og hun har derefter drevet egen guldsmedeforretning i Kol
ding.

IV.D.4.
Frode Lyngbak, der sammen med sin søn ved kgl. bevilling af 1956 fik navneændring fra Frode 
Lyngbak Nielsen, er født den 19. juni 1917 i Vold by. Han blev gift den 10. juni 1942 i Køben
havn med Karla Minna Marie Pedersen, der er født den 30. september 1922 i Dageløkke, Hum
lebæk sogn, som datter af arbejdsmand Adelhardt Simon Pedersen og hustru Jensine Marie Jen
sen.

Bosat: Harlev.
Frode Lyngbak gik i skole i Vold by. Han arbejdede ved landbruget til 18-aar s alde

ren _og var elev paa Klank højskole vinteren 1936-1937. Han gennemgik uddannelse som kon
trolassistent og aftjente 1938 sin værnepligt i Tønder. Efter 2 genindkaldelser i 1939 var han 
en tid kontrolassistent paa Helgenæs, og i januar 1941 fik han ansættelse ved rigspolitiet med 
tjeneste ved kystpolitiet i Nordsjælland. 1 1942 blev han forflyttet til ordenspolitiet i Esbjerg, 
hvor han i 1954 blev overbetjent. Siden 1959 har han virket ved Harlev landpolitidistrikt. - 
Frode Lyngbak startede i 1948 Esbjerg politihundeførerforening og var tillige medlem af poli
tiorkesteret i 5 aar. Han har siden 1962 været medlem af Harlev-Framlev sogneraad, er for
mand for sundhedskommissionen og har desuden flere andre tillidshverv.

Karla Minna Marie Pedersen gik i skole i Sletten. Hun lærte husgerning og var 
beskæftiget ved dette indtil giftermaalet. - Karla Minna Marie Pedersen var under opholdet 



i Esbjerg aktiv spejderfører.
I ægteskabet er sønnen IV.D.4.a.

IV.D.4.a.
Per Lyngbak er født den 21. oktober 1942 i Esbjerg. Han blev gift den 25. marts 1967 i Har- 
lev med Ellen Marianne Blak, der er født den 12. september 1944 i Framlev, Harlev sogn, 
som datter af skrædder Arne Elisius Blak og hustru Mary Oline Mikkelsen.

Bosat: Hemstok pr. Skanderborg.
Per Lyngbak afsluttede skolegangen med realeksamen. Han gennemgik skovfoged

uddannelse med eksamen i 1965 og aftjente sin værnepligt ved Ingeniørregimentet i Randers. 
Siden 1967 har han været ansat som skovfoged ved Skanderborg amts skovdyrkerforening.

Ellen Marianne Blak tog realeksamen og gennemgik uddannelse som hospitalsla
borant paa Randers amtssygehus. Hun er nu ansat paa Skanderborg amts- og bys sygehus.

IV.D.4.a. 1) Lone Lyngbak er født den 5. september 1969 i Skanderborg.

IV.D.5.
Rasmus Lyngbak Nielsen er født den 25. januar 1924 i Voldby. Han blev gift den 22. april 1950 
i Tinglev med Clausine Anine Albers, der er født den 16. august 1928 i Rebbøl, Bjolderup 
sogn^som datter af landmand Nicolai Albers og hustru Anna Kjestine Sørensen.

Bosat: Terkelsbøl pr. Tinglev.
Rasmus Lyngbak Nielsen gik i skole i Voldby. Han arbejdede en tid ved landbruget, 

afbrudt af et højskoleophold vinteren 1944-1945 paa Rønshoved samt af militærtjeneste i Es
bjerg samt i Tyskland 1947-1948. Efter at have været beskæftiget ved forskelligt arbejde er 
han nu ansat som jernbinder i et firma i Aabenraa. - Rasmus Lyngbak Nielsen er medlem af 
bestyrelsen for Tinglev arbejdsmands forbund D.A.S.F. samt i bestyrelsen for hjælpekassen 
m.m.

Clausine Anine Albers gik i skole i Terkelsbøl. Hun arbejdede en tid ved husger
ning og havde sommeren 1947 et ophold paa Rønshoved højskole. Hun er nu servitrice i Ting
lev.

IV.D.5.a. Alice Lyngbak Nielsen er født den 8. april 1954 i Terkelsbøl.

IV.D.5.b. Birgitte Lyngbak Nielsen er født den 26. juni I960 i Terkelsbøl.

IV.E.
Jens Jensen er født den 12. december 1879 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde den 12. fe
bruar 1880 samme sted.



IV.F.
Jens Jensen Lyngbak er født den 21. november 1880 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde den 
4. april 1881 samme sted.

IV.G.
Jens Lyngbak Jensen er født den 28. juli 1882 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde den 18. 
december 1882 samme sted.

IV.H.
Sidsel Jensen er født den 20. november 1883 i Faarvang, Tvilum sogn, og hun døde den 22. 
oktober I960 i Faarvang og blev begravet i Skorup. Hun blev gift den 29. maj 1908 i Tvilum 
med Didrik Jensen. Han er født den 2. februar 1881 i Faarvang som søn af landmand Jens Pe
tersen og hustru Ane Cathrine Andersen, og han døde den 12. februar 1969 i Silkeborg og 
blev begravet i Skorup.

I anledning af Didrik Jensens død skrev avisen følgende:
”Fhv. gaardejer Didrik Jensen, Faarvang, er i morges død paa Silkeborg sygehus.
Jensen opholdt sig hele sit liv i Faarvang, hvor han var født. 1 en ung alder overtog 

han sin fødegaard, som han drev indtil for godt en halv snes aar siden, hvorefter han boede i 
et hus i Faarvang, indtil Faarvang hvilehjem aabnede i 1967. Han har siden boet her, hvor han 
befandt sig ualmindelig godt. Didrik Jensen bestred mange offentlige stillinger og han var en 
meget behagelig mand, hvorfor han havde venner overalt. Han var aandsfrisk til det sidste og 
var interessant at føre en samtale med om gamle tider i Faarvang. For en halv snes aar siden 
havde han den sorg at miste sin hustru. Han efterlader sig en datter og svigersøn i Horn samt 
en svigerdatter, der bor i Ikast.”

I ægteskabet er børnene IV.H. 1. -IV.H.3.

IV.H.l.
Anna Kathrine Jensen er født den 5. juli 1909 i Faarvang, Tvilum sogn. Hun blev gift den 25. 
juli 1943 i Skorup med Erik Kristian Jensen, der er født den 25. juli 1909 i Skorup som søn af 
landmand Jens Martin Jensen og hustru Maren Kirstine Eriksen.

Bosat: Horn Mark pr. Faarvang.
Erik Kristian Jensen driver en mindre landbrugsejendom paa Horn Mark.

IV.H.2.
Jens Peter Lyngbak Jensen er født den 7. marts 1911 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde 
den 28. juni 1961.



Jens Peter Lyngbak gik i skole i Faarvang. Han lærte landbruget og opholdt sig 

hjemme indtil sin død.

IV.H.3.
Karl Frode Jensen er født den 26. maj 1914 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde den 27. 
juli 1963 i Ikast. Han blev gift den 9. april 1950 i Bryrup med Elly Jensen, der er født den 
18. februar 1929 i Bryrup som datter af savskærer E. Niels Jensen og hustru Else Marie.

Bosat: Enghavevej 62, Ikast.
Karl Frode Jensen gik i skole i Faarvang. Han arbejdede ved landbruget hjemme 

til 15-16 aars alderen, hvorefter han kom i tømrerlære i Faarvang. Efter at have aflagt sven
deprøve paa Hadsten haandvær ker skole i 1935 aftjente han sin værnepligt i Fredericia, og 
han var derpaa beskæftiget som tømrer indtil sin død.

Elly Jensen gik i skole i Velling samt i Brædstrup, hvor hun tog realeksamen i 
1945. Hun var derpaa ekspeditrice i Velling brugsforening til 1949.

lV.H.3.a. Niels Jørn Søndergaard Jensen er født den 16. oktober 1952 i Ikast.

IV.H.3.b. Jens Didrik Søndergaard Jensen er født den 5. december 1954 i Ikast.

IV.J.
Ane Petrea Jensen er født den 25. januar 1885 i Faarvang, Tvilum sogn, og hun døde den 22. 
september 1958. Hun blev gift den 27. maj 1910 i Tvilum med Poul Jensen Nielsen. Han er født 
den 23. juli 1881 i Gjern som søn af husmand Christen Nielsen og hustru Maren Poulsen, og han 
døde den 11. januar 1943.

Poul Jensen Nielsen uddannedes ved landbruget og drev en ejendom paa Faarvang mark. 

Han kørte desuden med mælk for mejeriet.
1 ægteskabet er plejedatteren Edith. Hun er gift med Ludvig Nielsen og bor i Se- 

rup pr. Lemming.

IV.K.
Tøger Holger Lyngbak Jensen er født den 7. august 1888 i Faarvang, Tvilum sogn. Han blev 
gift den 31. december 1920 i San Francisco, U.S.A, med Beatrice Basham. Hun er født den 
20. januar 1891 i Galesbury, Illinois, U.S.A., og hun døde den 7. november 1954 i San Fran
cisco.

Bosat: Storgade 3, Faarvang.
Tøger Holger Lyngbak Jensen lærte landbruget og arbejdede forskellige steder ved 

dette, afbrudt af et ophold paa Løvenholt højskole i 1908. 1 1912 emigrerede han til U.S.A. , 
hvor han havde forskelligt arbejde, fortrinsvis i San Francisco.

Beatrice Basham var syerske og havde en tid egen systue.



IV. Jens Peter J. Lyngbak og Bodil Marie Sørensen IV. B. Søren Peder Lyngbak og Mari
ane A. Sørensen

IV. B. 1. Jens Peder Lyngbak og As
trid S. Rasmussen

IV. B. 2. Sigrid J. 
Lyngbak og Alfred 
Mortensen

IV. B. 3. Bodil Marie Lyngbak og Ejler Overgaard IV. B. 4. Niels J. Lyngbak og Anna 
C. Michelsen med børn



IV. B. 5. Frederik 
Elk j ær

IV. B. 5. Alfred Møl- 
bæk

IV. B. 6. Astrid Johan
ne Lyngbak og Erik 
Chr. S. Frandsen

IV. B. 7. Ida J. Lyngbak og Rasmus IV. B. 9. Emma A. Lyngbak og Aage
K. Ladefoged E. Olesen med børn

IV.B.10. Ejnar A. J. Lyngbak og 
Edith B. Kusk

IV. B. 11. Lilly H. J.
Lyngbak og Jens Peder
sen



IV. C. Ane Kathrine J. Lyngbak og 
Karl Nielsen

IV.C.1. Jens Peter 
Nielsen

IV. C. 2. Karen K. Nielsen og Andreas 
Sander Almind

IV. C. 3. Julie Marie 
Nielsen

IV. C. 5. Mette Marie Nielsen og Poul PedersenIV. C. 4. Petrea Magdalene Nielsen og 
Anton H. Hansen



IV. C. 6. Else K. Nielsen og Marthinus 
O. Kjær

IV. C. 7. Karoline Jen
sine Nielsen og Johan
nes Mikkelsen

IV. C. 8. Anna M. Nielsen og Laurits 
Knudsen

IV. C. 9. Agnethe E. Nielsen og Mag
nus H. Poulsen

IV. C. 10. Peder Nielsen og Edith Pe
dersen med børn

IV. D. Ane Kristine Lyngbak og Jens 
Bach Nielsen med børn



IV. D. 1. Karen L. Nielsen og Karl 
E. Sørensen

IV. D. 2. Bodil L. Niel
sen og Axel Z. Jessen

IV. D. 4. Frode Lyngbak og Karla Minna Pedersen

IV. D. 5. Rasmus L. Nielsen og Clau- 
sine A. Albers

IV. H. Sidsel J. Lyngbak og Didrik 
Jensen



IV. H. 1. Anna K. Jensen og Erik Kr. 
Jensen

IV. H. 2. Jens Peter 
Lyngbak Jensen

IV. H. 3. Karl Frode Jensen og Elly 
Jensen

IV. J. Ane Petrea Jensen og Poul J. Nielsen

IV. K. Tøger Holger Lyngbak Jensen og Beatrice 
Basham



V_._Peder Jen sen (Lyngbak)

er født den 16. august 1850 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde den 26. januar 1851 samme 
sted.

VI. Anne Cathrine Jensen

er født den 6. november 1851 i Faarvang, Tvilum sogn, og hun døde den 29. april 1853 samme 
sted.

Vil. Peder Jensen (Lyngbak)

er født den 10. maj 1854 i Faarvang, Tvilum sogn, og han blev konfirmeret i 1868.

VIII. Thøger Jensen

er født den 26. september 1856 i Faarvang, Tvilum sogn, og han døde den 18. oktober 1865 
samme sted.




