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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 efterlader sig sådanne.

Men den mand og den slægt er endnu ringere,

som ikke vil vær

ne om sine minder, så de kan gå 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

værne om sine minder, men også 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 også gerne

skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De
imidlertid under læsningen få den tanke:
”Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med

dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har
kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" så
husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt

bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et pro
dukt af denne fortid. Rigsarkiv Johan Hvidtfeld har engang

sagt :
”Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få

rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte
modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den

enkelte, må 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 virkeligheden et udslag af menneskets trang til

at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede

-4foreteelser, den samme trang,

soin er forudsætningen for kunst

og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder

oin ens forfædre, minder,

som kan hjælpe en til midt i den

forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen i—
genncm og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe

i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er

ganske vist for længst døde og begravede, men slægtens nu
levende medlemmer har et meget nært fællesskab med dem den

dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved deres
tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i
f.eks. Skødstrup sogn,

så er det - selv om billedet har

ændret sig meget - på de samme gader* og veje, slægtens gam
le har gået. Det er her, de har slidt og slæbt for det dag

lige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den
egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes måske

ikke så meget i det daglige, men hver dag er da

også kun

et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen

i år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud
fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at

bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men som et led i

kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre
utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livs

bekræftende tro på sit eget værd.
En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt
og det er sikkert også rigtig, når det drejer sig om døgn

viser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men
tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med

den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den en

kelte at forvalte og give videre.
Til slut skal der rettes en tak til slægtens med-

'lemmer for den interesse hvormed udarbejdelsen af slægts-

-5bogen er blevet omfattet, og for den hjælp,

som fra alle

sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån
af billeder«.
"Viborg i juni 1972.

«JYDSK SLÆGTSFORSKNING.
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ORIENTERING.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit,
anetavlen, omfatter Rasmus Sørensen (Damsgaard) og hustru .med

forfædre, medens andet afsnit,

efteidcommeroversigten,

bringer en omtale af efterkommere efter nævnte ægtejjar.
Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kir

kebøger, folketællingslister,
panteprotoko 11er,

skifteprotokoller, skøde- og

justitsprotokoller, tingbøgen? og jorde-

bøgei' samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.
Ilver slægtslinje er fulgt så langt tilbage,

som det

har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når

en linje standser helt op, må det derfor foi'ståes således,
at enten svigter kilderne helt - kii’kebøgex' og andre arki

valier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke

døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke
deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindelig

vis er i sådanne tilfælde også omliggende sognes kirkebø
ger undersøgt.
Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle

mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart

derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved

at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane nr.
6’ s far har nr. 12 og moderen 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 num

rene 3o og 31j så halverer man det lige nummer. Barnet er
altså ane nr. I5, gift med nr. 14, deres barn er nr« 7 gift
med nr. 6, deres barn igen nr. 3 gift med nr. 2. For over

skuelighedens skyld er der indsat en skematisk oversigt, hvor
af slægtsforbindelsen fremgår.

Endvidere er der indsat en såkaldt sol. Medens den ske
matiske anetavlooversigt redegør for slægtsforbindelsen til
bage i tiden fra stamfaderen (se ovenfor), giver solen med
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stamfaderen i midten en oversigt over lians børn og børnebørn.
I efterkoinmeroversigten er børnene betegnet med romertal, ro

mertals børn er betegnet med store bogstaver, store bogstavers
børn er betegnet med arabertal, og arabcrtals børn er beteg

net med små bogstaver. Man opnår derved, at enhver person i
efterkommeroversigten får sit eget registreringsnummer*,

et

nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen

og dermed for slægtsforbindelsen til alle de øvrige personer.
Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man stedfæste
enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i forhold

til sig selv.
For efterkommeroversigtens vedkommende gælder i øvrigt,

at denne hovedsagelig er udarbejdet på grundlag af opgivne
oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke

har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supple
re. Når stoffet således visse steder kan forekomme lidt mangel
fuldt,

skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der

er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af
vore mange skriftlige forespørgsler ikke er'blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde m.v.
Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bøn
derne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter
var i godsernes jordcbøger angivet i forhold til 1 td.
var ”hårdt” korn i modsætning til havre,

rug eller byg, der

”blødt korn”.

Forholdene på de forskellige godser var afvigende,

men normen

for den almindelige beregning var følgende:
1 td.
1

h

1

h

1

h

1

h

rug eller byg.............. 1 . ............ .

1 t;d*. hartkorn
h
x
gryn eller., hvedemel. . ............ . 2
hvede eller ærter. . . . ................. 11
1
havre.....................................

humle...................................

h

' !

h

it

h

h

h

4 læs enghø................................... .................. 1 skp.

h

12 gæs............................................... .................. 1 td.

h

Efter enevældens indførelse. 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på

grundlag heraf udarbejdedes 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 lig

ningen1 på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbe
gyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens yde

evne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det

hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed,
overdrev og skove takseredes efter det udbytte,

antal hølæs, græsning,

enge,

de kunne frembringe, f. eks.

svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre

erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbeteg

nelsen var stadig hartkorn.

Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var

denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i
halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet,

blev den på grund af jordenes forbedring m.m.

efterhånden mere og mere

uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste

matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844.

Boniteringen var denne

-9gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24.

Af de bedste jorder bcskattcdcs 6 1/6 td. land (a 14.000 kvadratalen) til
at yde 1 td. hartkorn.

På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td.

Ringkøbing amt 45 td.

land til 1 td.

det var 18 td. land pr.

td.

land og i

hartkorn. Gennemsnittet for hele lan

hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbin

delse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved

opdyrkning,

transportanlæg m.v.

steg stærkt, uden at dette medførte takst

ændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev der

for utidssvarende,

hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvil

ket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter
til stat og kommune.
I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri”, hvil

ken betegnelse dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste
og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning

under Christian d.

Ill, men senere tabte det interessen for godsejerne og

blev da i reglen afløst af en årlig afgift.

Den regnes som regel ikke som

hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn.

Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning
på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse.

Den i gammel tid omtalte ”herlighed'1,

betegner den ejendoms

ret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder,

som kro

nen ved love eller privillegier overdrog til private. Kronens herlighed over
selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herlig

heden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet

af skov, jagt, fiskevand,

for strandsret, lyngslet o.s.v.

og alt hoveri eller

hoveriafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål,

sa-

gefald m.m. Endelig var. myndigheden over vornede eller stavnsbundne en

del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder

som birkeret eller patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte plig
ten til at holde fæsterne i for svar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter.
Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes hånd

fæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så
nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig her

ligheden eller en del deraf,

såsom jagt og fiskeret.

I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolo
velse, hvilket var en kirkelig handling, der før i tiden gik for-

-lo

ud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes allerede
i middelalderen og var en ægteskabsptiftonde handling. Ef

terhånden fik den kirkelige vielse dog større og større be
tydning, 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 fem andre personer. En sådan tro

lovelse var* forpligtende for begge parter og kunne kun op
hæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præster
ne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng
sammen, føi* end 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 ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev tro
lovelser' helt afskaffet ved kongelig reskript af 4.

januar,

men trolovclsesskikken fortsatte dog - uden at være ægte—
skabsstiftende — og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - ihvert—
fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af
guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestre

og Læger skriver, at der ganger en Åre fra Hjertet op til
den fjerde Finger."

Rigsdaler (daler) er i teksten forkortet rdlr.
Rigsdaler er en forkortelse for joachimsdaler - en sølv

mønt af vægt en unce eller 2 lod (lig med 29 gr.) af vær

di 1 rhinsk gylden. Den rhinske gylden blev slået i h. t.

konvention mellem de 4 rhinske kurfyrster. Den var oprin
delig af guld, men for at udnytte Tysklands sølvminer, be
gyndte man 1484 at slå mønten i’sølvgylden, der efter bjerg

værket Joachimsthal kaldtes joachimsdaler.

Rigsdaler udmøntedes i Danmark fra 1537 til
I872. Den deltes oprindelig efter lybsk møntfod i 3 mark

a 16 skilling, men idet småmønten forringedes, gik der

under Frederik TI. k mark og til sidst fra I625 6 mark
på 1 rigsdaler "in specie" (speciedaler) d.v,s. en i eet

stykke udmøntet. En speciedaler omveksledes 1873 med 4

-11-

kroner, inens 1 rigsdaler sattes til 2 kroner.
I 1618 indførtes kronen, der efterhånden be
tegnedes slettedaler

lig med 4 mark, og under Christian

V. indførtes kurantdaler, der var lig med ca. 4/5 specie

daler, og 1813 indførtes rigsbankdaler (lig med -g- spe
ciedaler). Demie mønt benævnes fra 18^4 rigsdaler.
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ARKIVARBEJDET.

Vi har bedt vor genealog, H. P. Aagaard, om at fortælle lidt om de
problemer,

forskerne møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret

med fotoaftryk af forskellige arkivalici’ fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og prob

lemer ved udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer:
Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende,

at det

normalt ikke volder forskerne større vanskeligheder med at finde de første

slægtsled. Har man en nulevende persons fødested- og år indledes undersø

gelsen med opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer,

de opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindfør sien,

om

der på

grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 gi
ver en række vigtige oplysninger, nemlig: Faderens stilling,

moderens alder (og fra ca.

deres bopeel,

1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde

hvor og når forældrene er viet. De opgivne fadderes navne kan ofte være

en hjælp til at finde forældrenes vielsessted.
Når det er fundet,

søger man at finde de fire bedsteforældre. Ofte

prøver man at finde dødsindførslerne,
den afdødes fødested,

der eftci' 1891 giver oplysninger om

år og dato samt forældres navne.

om ægtefællen lever, hvornår den evt.

Ofte oplyses også

er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre,

mæssigt kan være født omkring 1820,
at melde sig.

der skøns

begyndei* vanskelighederne for alvor

Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver,

men oplysningerne er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i sam
me sogn i generationer,

lettes forskningen naturligvis meget,

rejst fra sognet, kan de være meget vanskelige at finde,

nødt til at benytte en række sideløbende kilder,

der fra 1845 kan give oplysning af fødested,

f. eks.

men er de

og man kan blive

Folketællingslisterne,

samt Skøde- og panteprotokol-
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Jordebog fra 1660.

lerne og skifteprotokollerne.

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt,
tige og ubemidlede del af befolkningen findes de ikke.

og for den fat

Lægd s rul lerne,

der

er bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplys

ning om fødested og faderens navn.

Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af
1700-tallet,

og man må veere fortrolig med datidens navne- og opkaldelses
1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efter

skik.

Indtil ca.

navn.

lied faderen Mads, kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ca.

18 —

30 datteren til at hedde Madsdatter.
Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn,

næste søn morfaderens,

og den samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte
fik tredie søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn,

lige

som man ofte brugte opkald efter senest afdøde nære slacgtningc. Man ser
også i flere tilfælde opkald efter herremand og frue,

stere,

under hvem de var fæ

eftci' stedets preest eller andre af rang og stand.

Næsten uløselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med
”udlagt barnefader”,
dig opdigtet.

der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstcen-

Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen,

der

senere giftei' sig med pigen.
Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring,

men før den

tid er mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50
sogne gået tabt indtil 1814. Kirkebogsføringen blev påbudt 1646,

men i en

snes tilfælde går kirkebøger tilbage til 1 573. I Nørrejylland er Søndcrho på

Fanø fra 1614, i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum
fra 1638. Senere kan der være kortere eller længere perioder, hvor ki.rke-

bøger mangler.
’ G°dsarkivcrnc cr også vigtige forskningskildcr,

da en overvejende del

af landbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård.

De kan in

deholde meget gamle fæste- og skifteprotokoller. Også her er meget gået

tabt med årene mindre i Østjylland med de større godser end i Vestjylland,

der til gengæld kan opvise en langt tidligere overgang til selveje.
Skifte- og panteprotokollcr blev påbudt i 1738. Skifte og arvegang skal

søges i amts skifte protokollerne.

Der findes folketællingslister fra 1787,
lysning om navn, aldei* og stilling.

1801,

1834 og 1840 med op-.,

---- ------------------- ------------------,

->

.X

Fæstebrev, dateret 1791

V

Brev vedr.Folketælling, 1849.
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Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-

må det absolut siges at være heldigt. Større muligheder har man,

tallet,

hvis man støder på: Degne,

prtester,

proprietærer, godsejere,

officerer*

og embedsmtond i by og land. Her kan man ty til allerede trykt stof og
kildemateriale.

Ligeledes hvor folk af stand har antaget et slægtsnavn,

man har fået udarbejdet stamtavler,

hvor

og drejer det sig om adelsslægter , kan

der være mulighed for at føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til

utallige europæiske fyrstehuse helt til 3-400 år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsbe-

skrivclscr og i de forskellige historiske årbøger,
skrift",

"Jydske Samlinger"

og utalligt anden litteratur som f. eks.

privat

stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter,

udarbejdede stamtavler,

avisartikler,

"Personalhistori.sk Tids

degne- og præstehi storier, og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt,
megen tid på gennemgang af talrige kilder,

hvorfor en forsker må bruge

selv om det måske intet resul

tat giver.
Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detailleret og interessant stof

om ejendomsforhold og retssager og jordebøger og brandtaxationerne kan

kan fortælle utroligt, meget om de gamle gårde.

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forsknings

arbejdet.

Dei* findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget pri

vat stof, der aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til

stor nytte for forskerne.

Dei- findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejyl

land), i Åbenrå (foi* Sønderjylland), i Odense (for Fyn med øer) og i Kø

benhavn (foi* Sjælland).

Desuden er der Rigsarkivet i København og Stats

biblioteket i Aarhus, og alle disse arkiver bliver jævnligt benyttet af for
skerne.

H. P. Aagaard

ANETAVLE
for

RASMUS SØRENSEN
og

ANNE KIRSTINE PEDERSDATTERS

børn
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Ane 2

RASMUS SØRENSEN

der nævnes med tilnavnene Damsgaard og Svinbo, er født den
24.

juni 18o4 i Åstrup, Skødstrup sogn, og han døde den 2o.

oktober I89I på Segalt Mark, Skødstrup sogn.

Om hans dåb hedder det i Skødstrup kirkebog
18o4 :
"Den 24.

juni blev boelsmand Søren Nielsens

kone Sidsel Marie Pedersdatter af Åstrup forløst med en søn
som samme dag blev hiemmedøbt og kaldet Rasmus. Den 8de
søndag efter trinit.

(den 14. august) blev barnets dåb be-

kiendtgiort i Skiødstrup kirke. Det blev frembåret af pio
gen Else Sørensdatter i Astrup. Faddere var Anders Nielsen,

Anders Rasmussen, Niels Jensen og Rasmus Jensen, alle af
Astrup.”
Rasmus Sørensen blev gift den 18. marts 1837
i Skødstrup kirke med
Ane 3

ANNE KIRSTINE PEDERSDATTER

Forlovere ved brylluppet var Erich Nielsen
og Johannes Laursen, begge gårdmænd i Segalt.

Anne Kirstine Pedersdatter er født den 5«
oktober I806 i Segalt, Skødstrup sogn, og hun døde den 9»
oktober 1886 på Segalt Mark.

Hun blev hjemmedøbt den 6. oktober og frem

stillet i Skødstrup kirke den 3o. november I806. Gudmor var
Cecilie Andersdatter i Hjelmager,

og faddere var Søren Skri

ver af Hjelmager og Anders Laursen af Segalt.
Rasmus Sørensen fik den 24. oktober 184o fæ
stebrev på en gård på Segalt Mark og kaldes ved den lejlig

hed med tilnavnet Svindboe.
Fæstebrevet har følgende ordlyd:

"Johan Wilhelm Cornelius Krieger til Wosnes—
gård, kommandeur, capitain, kammerjunker, ridder af Danne

brog og Den svenske sværdorden.

-16-

Giør vitterligt: At have stædt og fæstet,
ligesom jeg hermed

stæder og fæster til Rasmus Sørensen

Svindboe den gård i Segalt som Niels Rasmussen Kroer for

hen har havt i fæste, men nu godvillig afstået; hvilken

gård, der står for hartkorn ager og eng 4 tdr. 6 skp.
skovskyld 2 skp, 1 11/16 alb. med dens rette tilliggende

i by og mark formeldte Rasmus Sørensen Svindboe må nyde,
bruge og i fæste beholde sin livstid, på følgende

Vilkår :
1. At han stedse conserverer, vedligeholder og forbedrer

gårdens bygninger, besætning og inventarium som efter ved

hæftet syns- og taksationsforretning er ham overleveret,
samt gårdens auling forsvarligen dyrker og driver og intet

deraf bortleier eller til upligt bruger. —
2. Alle skatter og andre loulige byrder og udgifter, som
enten allerede ere eller herefter blive påbudne af den

bortfæstede eiendom, hvorunder også forståes brandpengene

af gårdens assurancesum, tilstår og betaler fæsteren hvor
og når samme skal præsteres, uden restance. -

3. Til rette forfaldstide yder og leverer fæsteren årligt

i landgilde af gården 1 tdr. rug, 2 tdr. byg og 2 tdr. hav
re,

samt 4 y pd.

smør, y svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2o æg

og 1 lispd. godt renskaget hør. —

4. Endvidere betaler han årligt i hovningspenge 26 rdlr. 12

skill,

sølv, som erlægges quartaliter, hver gang med 6 rdlr.

5 skill, i henhold til den under 1. maj d. å. indgåede for
ening om natural hoveriets aldeles ophævelse. —
5* Forrige fæster Niels Kroer erholder for sig og sin hustrue

fri bopæl i gårdens aftægtshus samt i årlig aftægt 1 tdr.
4 skp. rug, 1 tdr. 4 skp. byg . og udviisning til at

skiere

4 læs tørv i gårdens mose. —

I øvrigt retter og forholder fæsteren sig
efter Hans kongelige majestæts lov og forordninger samt er

sin husbonde og sammes fuldmægtig hørig og lydig, alt un-

-17der dette fæstes fortabelse. —

Den accorderede indfæstning er erlagt med I50
rdlr.

Til bekræftelse under min hånd og segl.
Vosnesgård den 24. October 184o.
Krieger,

(b.S.).”
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Ane 4

SØREN NIELSEN

der var gårdmand i Astrup i Skødstrup sogn, er født 1769 i
Astrup, og han døde samme sted den 4. december I85I som af

tægtsmand og blev begravet den lo. december.
Han blev døbt den 23. april I769, båret til
dåben af Jørgen Jørgensens hustru af Skørring, og faddere

var Christen Poulsen af Skødstrup, Jens Sørensen af Segalt,
Peder Smidbergs hustru af Åstrup samt Peder Groesens hustru
af Skødstrup.

Søren Nielsen blev trolovet den 26. oktober
1796 og gift den 18. november samme år i Skødstrup kirke

med
Ane 5

SIDSEL MARIE PEDERSDATTER

Forlovere var Niels Christensen og Niels
Jensen, begge af Åstrup.
Sidsel Marie Pedersdatter er født 1774 i
Astrup, og hun døde samme sted den 27.

september i860 og

blev begravet den 8. oktober. Hun var da aftægtskone i
Astrup.
Hendes dåb fandt sted den lo. juli 177^5

gudmor var Jens Jensens hustru af Studstrup, og faddere var
o

Peder Sønder, Peder Rasmussen og Jens Rasmussen af Astrup

samt Jørgen Mikkelsens hustru af Skødstrup.
Ane 6

PEDER RASMUSSEN DAMSGAARD

er født 1756 i Hjelmager, Skødstrup sogn, og han døde den 18.
oktober 1814 på Segalt Mark i Skødstrup sogn og blev begrå—

vet den 23. oktober. Han betegnes da som selvejergårdmand

i Segalt.
Hans dåb fandt sted den 3» januar I7565 gud
mor var Peder Møllers kone i Segalt, og blandt fadderne næv

nes Niels Skrædder i Hjelmager og Rasmus Molbos kone i Se

galt.
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Peder Rasmussen Damsgaard blev gift første
gang den 8,

juli 1791 med Anne Nielsdatter,

som han var

blevet trolovet til den 25- februar samme år. Hun døde den
28. maj 18o5 og angives da at være 39 år gammel.

Peder Rasmussen Damsgaard var gift anden gang

med

Ane 7

KIRSTEN ANDERSDATTER
Hun er født 1775 i Hjelmager, Skødstrup sogn,

og hun døde den 18.
24.

juni 1848 i Segalt og blev begravet den

juni.
Om Peder Rasmussen Damsgaard og Kirsten An—

dersdatters vielse hedder det:
"Den 26de juni (1805) meldte enkemand Peder

Rasmussen, gårdmand i Segalt, og pigen Kirsten Andersdatter af Hielmager sig for at erklære, at de ville ægte hin

anden. Med dem mødte også underskrevne 2de mænd: Niels
Christensen af Hjelmager og Christen Rasmussen af Segalt,

som med hænders underskrift bevidnede, at der i mod oven—

meldtes ægteskab og svogerskab intet var til hinder« I
henseende til skiftet efter fæstemandens afdøde kone frem-

lagde han skifteforvalterens attest om at skiftet lovlig
var b e gyndt.
Skiødstrup den 26de juni 18o5®

Niels Christensen.

Christen Rasmussen.

Disse bleve viede den 4de august samme år.”
Kirsten Andersdatter blev trolovet anden
gang den 24. april I8I5 til tjenestekarl Rasmus Sørensen,
der var 26 år gammel og stammede fra Segalt. Som forlovere

var til stede selvejergårdmand Søren Jensen og fæstegård
mand Rasmus Andersen, begge af Segalt.
Kirkebogen oplyser, at parret mødte den 3*

august I815 og erklærede, at de alligevel ikke ønskede at

blive ægteviet, hvilket blev bekendtgjort fra prædikesto
len den 6. august 1815*

-2o

Kirsten Andersdatter blev trolovet tredie

gang den 16. august I8I5 til Erik Nielsen Eskerod, og vi
elsen fandt sted den lo. oktober samme år.
Forlovere var gårdmand Rasmus Nielsen af

Segalt og udflytterboelsmand Kristen Pedersen.
Erik Nielsen døde den 1. august 1864 i Se

galt og blev begravet den 8. august.
Peder Rasmussen Damsgaard fik I8I0 skøde på
gården i Segalt. Skødet har følgende ordlyd:

"Jeg Jørgen Mørch Secher til Wosnesgård
og Scharføgård, landvæsens commissær tilstår hermed at ha

ve solgt og afhændet til gårdmand Peder Damsgaard, Segalt,
ifølge vedhæftede kiøbe kontrakt dateret 2de december 18o9

den af ham påboende og ifæstehavende gård i bemeldte Se
galt bye, Schiødstrup sogn Øster Lisbjerg herred, Ran

ders amt, stående for hartkorn agger og eng 4 tdr, 6 skp.

siger fire tønder seks skiepper samt skovskyld 2 fjdk.
1 11/13 alb. siger toe fjerdingkar en elleve trettendedele

album med tilhørende jorder, bygning, besætning og inventa

rium for den kiøbesumma 2.ooo rdlr. dansk curant, og da
kiøberen bemeldte Peder Damsgaard nu haver betalt mig be

rørte toe tusinde rigsdaler så sælger skiøder og afhænder
jeg herved fra mig og mine arvinger til ham og hans ar

vinger fornævnte eiendom med alt det foranførte, tilhøren
de og det med samme rettigheder og forpligtelser, byrder og
herligheder som jeg den selv ejet haver alt efter bemeldte

købekontrakts indhold, og skal altså bemeldte gård med sit

tilliggende samt bygning besætning og inventarium således som
anført er fremdeles tilhører merbemeldte Peder Damsgaard og
hans arvinger som en lovlig tilkøbt eiendom hvilken jeg og

arvinger forbindes til at hjelme ham efter loven, og skulle
noget af eiendommen formedelst min vanhiemmel ham fravindes

ved lov og dom da skal det fravundne blive ham godtgiørt

i forhold til kiøbesummen.
Til bekræftelse under min hånd og zignet

samt 2de vitterligheds vidners underskrift.

Wo snesgård den 12.

juni 181O.1’
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Derefter indføres den i skødet omtalte købe
kontrakt, der har følgende ordlyd:

Kiøbe contract

Imellem mig kammerråd Jørgen Mørch Secher til
Wosnesgård som sælger og mig Peder Damsgaard som kiøber af

den af mig påboende gård beliggende i Segalt by i Schiødstrup sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers amt og stående

for hartkorn agger og eng 4 tdr. 6 skp. siger fire tønder
seks skiepper samt skovskyld 2 f jdk. 1 11/13 alb. siger
to fjerdingkar en elleve trettendedel album.

1©

Jog kammerråd Secher sælger og overdrager

hermed til fornævnte Peder Damsgaard bemeldte mig tilhø

rende gård i Segalt med bygning, besætning og inventarium,

samt tilliggende jorder,

således som samme i det hele nu

befindes og således som jorderne ved udskiftning ere bievne
gården tildelte intet i nogen måde undtagen af gårdens ret
te tilliggende af agger og eng riishugst og tørveskiær, dog

enhver -— samt kongens forbeholdne rettighed uforkrænket

og med den forbeholdenhed som herefter i denne kontrakt fin
des anført men i øvrigt med samme rettigheder og forpligtel

ser, byrder og herligheder som jeg den selv ejet haver for

den kiøbesum 2oooo rdlr. siger toe tusinde rigsdaler dansk
courant, og står ejendommen fra denne dag i alle mulige til

fælde for kiøberens regning og risiko.
2.

Som undtaget fra dette salg forbeholder sæl

geren sig al den på bemeldte gårds grund værende overskud

af eg og bøg m.vo og ligeså grunden hvorpå samme befindes,
om og for så vidt den til fredning måtte blive indtaget ifølge skovanordningen i hvilke henseende kiøberen forplig

tes til at holde sig disse såvel som hvad de Wosnesgård
skoves udskiftning på bøndermarkerne enten allerede pas

seret eller herefter måtte passere efterrettelig.
3<

Alle skatter og andre loulige byrder og ud—

givter som enten allerede ere eller herefter vil blive hæf

tende på ejendommen tilsvarer og betaler kiøberen fra den
ne dag hvor og når de skal præsteres uden ansvar for sælge

ren
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Af kiøbesummen udbetaler kiøberen til sæl

4.

geren den 11. juni næstkommende 2oo rdlr. og den 11.

juni

1811 atter 375 rdlr. For resten af kiøbesummen 1425 rdlr.

udsteder han i sidstmeldte termin til Hans excellence hr.
geheime conferentzrâd Gersdorff i Odense en lovlig tinglæst

pante obligation som består a første prioritets panteret

tighed i den berørte ejendom med bygning, besætning og
inventarium samt kiøberens ind- og udbo tilligemed alt
hvad som ellers eies og eiendes vorder.

års opsigelse

af capitalen fra en af siderne og 4 procto årlig rente som
erlægges halvårs 4.

juni og 11. december hvert år.

Skulle køberen ikke se sig i stand til at

præstere de 375 rdlr. som er bestemt til udbetaling den 11.
juni 1811 da udsteder han derfor i samme termin til sælgeren

en lovlig tinglyst pante obligation som består i 2den prio
ritets panterettighed i den købte ejendom og alt øvrige for
anførte næst efter den første prioritets panterettighed

som Hans excellence hr. geheime conferentzråd G-ersdorff der
ud! giver for de ovenmeldte 1425 rdlr. samt i øvrigt lige

vilkår i henseende til opsigelse og renter som for 1ste

prioritets panthaver er bestemt.
Renterne af den del af købesummen som ej

5<

udbetales den 11.

juni 181o tager sin begyndelse fra samme

dato og erlægges med 4 procent årlig halvårsvis nemlig 11.
juni og 11. december hvert år.

Det fulde hoverie af gården efter hoverifor

6.

eningen forretter kiøberen indtil 11.

juni 181o men fra den

tid forretter han alene det hoveri som vedkommer korn og

høe

avlet indtil 1. november næstkommende, hvilken tid ho

veriet da ganske ophører. Den fulde landgilde for året 18o95
som er forfalden sidste mortensdag tilsvarer og betaler kiø
beren uden afgang; men dernæst svarer han alene de 3/4 af

landgilden for året 181o, hvorefter samme da også ganske op

hører.
7<

Intet af gårdens hartkorn må nogensinde sælges

til nogen hovedgårds complettering eller til deraf at for-
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rette hoveriej og da gårdens bygning er takseret til for

sikring i landets almindelig brandcasse så holder køberen

sig de deri gældende anordninger efterrettelig samt beta
ler ikke alene

de dermed forbundne bekostninger fremde

les årlig men endog den brandhjælp som er betalt af for
sikrings summen fra taksationens datum ligesom og taksati

onsforretningens bekostninger.

8.

Når køberen har opfyldt hvad denne contracts

4. post bestemmer angående kiøbe summen erholder han i snaps
tings termin 1811 loulig skøde på den ham solgte eiendom.

Det stemplede papir til kiøbe contract og skiøde betaler
køberen uden afgang i kiøbesummen.
9*

Originalen af denne kiøbecontract forbliver

i sælgerens værge hvorimod en bekræftet genpart overleve
res kiøberen.
Til bekræftelse under vore hænder og for

seglinger samt 2de vitterligheds vidners underskrevt.

Wosnesgård den 2. december 18o9*
T.M. Secher.

Peder P.D. Damsgaard.
Med påholden pen.

Som vitterlighedvidner:
R. Andersen af Mosegård.

Jens Groesen af Segalt.n
Anno 1814 den 24. november indfandt underteg

nede herredsfoged,

justitsråd Stadfeldt som competent skif

teforvalter, udi stervboet efter den ved døden afgangne selv

ejergårdmand Peder Damsgaard i Segalt for at foretage og af

holde skifte og deling imellem enken Kirstine Andersdatter
og den afdødes efterladte børn, som ere:
Af 1ste ægteskab en datter Karen

23 år, ugift,

og i sidste ægteskab en søn Anders, 16 uger gammel, en datter

Anne Kirstine, 8 år, en do. Kirstine, 6 år, en do. Maren, 3 år.
Enken var selv til stede med lawærge hendes
broder Jens Andersen af Hjelmager, og som formynder for de

umyndige stervboearvinger var til stede Peder Jensen, gård—

-24mand af Rodschou.
Som vitterligheds og vurderingsmand var mødt
sognefogden Rasmus Jensen af Astrup og Søren Sørensen af

Stustrup. I alle disses hos— og overværelse blev registre

ret og vurderet som følger:
I dagligstuen:
1 fyrrebord på krydsfod

2 rdlr.

2 fyrrebænke

3 mk.

3 træstole

5 mk.

1 fyrrestandskab

3 rdlr.

Derudi 5 Par blårgarnslagner af 2 rdlr©

lo rdlr.

12 stk. hørgarnsskjorter

12 rdlr.

1 slagværk

3 rdlr.

1 bliktragt

2 mk.

1 stk. rivejern

1 mk.

2 hyldefjæl

2 mk.

4 par karter

3 rdlr.

1 dragkiste

3 rdlr.

Derud! 4 lispd. hør

1 fyrr ehængeskab
1 bilæggerkakkelovn

28 rdlr.
1 rdlr.

lo rdlr.

For 2 alkovesengesteder 2 stk. blåternet
omhæng

1 rdlr.

2 do.

1 rdlr.

1 sengested med en rød— og hvidstribet
olmerdugs overdyne

lo rdlr.

1 hvid vadmels underdyne

8 rdlr.

1 do. bolsters gi.

8 rdlr.

2 blåstribet hovedpuder

4 rdlr.

1 blårgarns lagen

1 rdlr. 4 mk.

1 blå og hvid olmerdugs overdyne

9 rdlr.

1 hvid bolsters underdyne

8 rdlr.

1 stribet do.

9 rdlr.

2 hvidstribet bolster puder

2 rdlr.

1 par blårgarns lagner

1 rdlr. 4 mk.

4 lertallerkner

1 mk
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I et lidet aflukke:
1 lygte

8 skill.

I øverste stuen:
1 sengested

4 rdlr.

1 blå og hvidtavlet omhæng

4 rdlr.

1 blå og hvid olmerdugs overdyne

12 rdlr.

2 gi. hvide bolsters underdyner

6 rdlr.

2 små stribede puder

1 rdlr.

J mk.

1 par blårgarns lagner

1 rdlr.

4 mk.

1 blåmalet sengested med omhæng

8 rdlr.

Derudi 1 rødstribet olmerdugs hoveddyne

14 rdlr.

2 blå og hvidstribede underdyner

28 rdlr.

4 stribede hovedpuder

8 rdlr.

1 par hørgarns lagner

2 rdlr.

1 egedragkiste

16 rdlr.

Derudi 1 par grønne vadmels bukser

1 mk.

1 par hvide do.

1 mk.

1 par do.

1 mk.

1 stribet indertrøje

1 mk.

1 hvid vest

4 skill

1 gi. hvid undertrøje

1 mk. 8 skill

1 gi. hvid undei'trøje

1 mk. 8 skill

1 brun egekiste

4 rdlr.

Derudi 1 hvid trøje vadmel

2 rdlr.

1 blå undertrøje do.

5 rdlr.

1 blå kjole do.

8 rdlr.

1 stribet indertrøje

3 rdlr.

1 par underbukser

2 rdlr.

1 do.

2 rdlr.

1 broget ulden hue

2 mk.

1 par grønne bukser

3 mk.

1 par blå og 1 par hvide strømper

4 mk.

1 hat af uld

2 rdlr.

1 gi. blå kjole, vadmel

2 rdlr.

1 blåmalet egestandskab

5 rdlr.

261 stk, blårlærred 2o alen

lo rdlr.

1 bolster dynevår

6 rdlr.

1 lidet egehængeskab brunmalet

3 rdlr.

1 mk

Derudi 3 tomme flasker
1 flisebord

3 rdlr.

2 stole af træ

1 rdlr.

1 lident egeskrin

1 rdlr.

8 pd. uld

8 rdlr.

1 par støvler og 1 par sko

2 rdlr«.

1 liden egedragkiste

2 rdlr.

Derudi fandtes intet.

7 hvide stentallerkner
1 krus med tinlåg

1 rdlr. 1 mk

2 spølkummer og 1 tepotte

1 rdlr.

7 par tekopper

1 rdlr.

1 jernvægt

1 rdlr.

2 mk

I kiøkkenet:

1 liden jerngryde

1 rdlr.

2 større do., beskadigede

3 rdlr.

1 træfad

1 rdlr.

1 jernpande

1 rdlr.

1 kobberkedel

lo rdlr.

1 do.

9 rdlr.

2 messing håndkedler

6 rdlr.

2 halmkuber

1 rdlr.

1 flødebøtte og 1 balje

1 rdlr.

1 kiærne med stav

2 rdlr.

1 doo gi.

3 mk,

2 stavkar

2 mk<

I bryggerset kobberkedel i gruben
med 1 tønde rum

4o rdlr.

1 kar

15 rdlr.
2 rdlr.

2 halvtønder

1 tønde

1 rdlr.
2 mk

1 kornmål
2 baljer

1 rdlr.

3 mko

3 gl. kornsolde
9 kornsække

9 rdlr.

1 hakkebræt og 2 standtønder

1 rdlr.

På loftet;

2 standtønder

2 mk.

2 grynkuber og 2 løbe

4 mk.

2 pustere og 1 kasse

1 mk.

2 brændevinstræer m.m.

3 mk.

6 rdlr.

2 dækkener vadmel

1 mk.

1 slibesten

2 gi. høleer med drag

1 rdlr.

I herberget:’

1 en opslagen seng 1 gi. vadmels dyne

4 rdlr.

1 hvid bolster under do.

3 rdlr.

1 do.

4 rdlr.

2 gi. hovedpuder

2 rdlr.

1 par lagner

1 rdlr. 2 mk.
I hughuset:
2 mk.

1 hug stol

3 naure

1 rdlr.

1 buesauge

3 mk.

2 økser

1 rdlr.

1 jernstang

2 rdlr.

1 rydde økse

1 mk.

1 grav spade

1 mko

1 gi. tørvespade

8 skill

2 hug jern og spirbor

3 mk.

1 hammer og tang

1 rdlr.

1 båndkniv

1 rdlr.

I stalden:
2 trægrebe og 2 skovle

3 mk.

2 forke og 4 river

1 rdlr.

Bæster :

1 sort bæst, lo år gammel)

1 do. lo år gammel
1 sort hoppe, 18 år

loo rdlr.

)
lo rdlr.

-281 gi. brun hoppe 24 år

12 rdlr,

1 brunblisset hestplag 1 år

3o rdlr,

1 føl

2o rdlr,

1 seletøj til 2 bæster med fuld behør

7 rdlr.

1 do.

3 rdlr,

1 do.

2 rdlr,

2 beslagne vogne

75 rdlr,

8 rdlr,

1 træ do.
1 plov med behør

lo rdlr,

1 jern, og 1 træharve

lo rdlr,

1 sorthjelmet koe 11 a 12 år

2o rdlr.

1 sortbroget do. 8 år

1 rødbroget do. 6 år

25 rdlr.
2o rdlr,

1 rød do. 5 a 6 år

25 rdlr,

1 hvid do« 5 år

26 rdlr.

1 sortrygget kvieko 4 år

24 rdlr.

1 blakbroget do. 6 år

26 rdlr,

2 qvier

3o rdlr,

2 spæde kalve

8 rdlr,

Får:
8 får med 2 lam

4o rdlr,

1 so og 2 grise

2 o rdlr.

Den samlede værdi af* boet blev

1o94

rdlr. 1 mk. 12 skill.

Hertil kom værdien af stervbostedet,

som ansattes til

looo rdlr.

og den samlede indtægt blev altså

2o94 rdlr. 1 mk. 12 skill.

Herfra gik gæld og udgifter, som kom op på
675 rdlr. , hvortil kom skifte omkostningerne med 58 rdlr. 5 nik.
3 2/9 skill.

Skiftet fortsætter:
" Enken erklærede dernæst, at hun ville tillæg

ge hendes stifdatter Karen Pedersdatter dels i betragtning af,
at hun var opdragen og kunne fortjene sin underholdning, og
dels fordi at hun ikke mere kunne vente nogen arv efter fa

der eller moder, så meget af sin egen lod, at hun kunne få
fulde 2oo rigsbankdaler nv,, hvorhos hun tillige begærede at
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der for disse penge måtte ske udlæg i en hest, en koe og
en sengs klæder her i boet således at datteren eller dennes

mulig tilkommende mand, skulle have valget enten han eller
hun ville modtage disse ting, som siden skal blive beskrev

ne eller og pengene."
Sønnen Anders fik tillagt en arv på 236 rdlru
3 mk. 4 skill., og hver af døtrene fik 118 rdlr. 1 mk.

lo 1/3 skill.
Man kan måske nok undre sig over de ret hø

je priser de forskellige indbogenstande og besætningen er
ansat til, men dette må ses på baggrund af statsbankerotten
1813.
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Ane 8

NIELS CHRISTENSEN

der var gårdfæster i Åstrup, Skødstrup sogn, er født om
kring 1729 i Åstrup, og han døde samme sted 1777 og blev
begravet den 16. februar.
Niels Christensen blev trolovet og den 3o.

juni 1761 gift med
Ane 9

INGEBORG CHRISTENSDATTER

der er født 1734 i Åstrup.

Hun blev døbt Kr. himmelfartsdag 1734, bå
ret til dåben af præsten kiereste (kone), og faddere var
Anders Andersen og Rasmus Eriksen.

Efter Niels Christensens død blev Ingeborg

Christensdatter den 25. maj 1777 trolovet og den 24.

juni

samme år gift med ungkarl Michel Knudsen, der også var fra
Åstrup. Michel Knudsen døde den 15» december 1821 og be

gravedes den 23. december. Han var ved sin død aftægtsmand
o

hos Søren Nielsen i Astrup*

Ved. folketællingen I787 nævnes Michel Knud
sen som bonde og gårdbeboer# Ingeborg Christensdatter kal

des madmor og siges at være 55 år gammel, gift anden gang#
Hos ægteparret boede 2 af hendes børn fra første ægteskab,

nemlig: Christen Nielsen, der var 2o år gammel og ugift,

samt Maren Nielsdatter, der var 24 år gammel og ligeledes
ugift#
Ane lo

PEDER RASMUSSEN

er født 1721, idet han ved sin begravelse den 29.

juni

1795 angives at være 74 år gammel. Dødsårsagen angives at
være stensmerter#

Peder Rasmussen, der angives at være sned

ker og husmand i Åstrup i Skødstrup sogn, blev trolovet
den 5* november 1756 i Skødstrup til Dorte Knudsdatter.
Hendes død er ikke fundet indført i kirkebogen, men det ses

at Peder Rasmussen var gift anden gang med

-31-

ANNA JENSDATTER

Ane 11

Hun er født 1737 i Skødstrup, og hun blev døbt

den 6. oktober 1737? båret til dåben af Kirsten Ballin, og
faddere var Rasmus Peitersen, Søren Jensen og Kirsten Møllers

i Skødstrup.

Heller ikke Anna Jensdatters død er indført i
kirkebogen, men kirkebogen har flere lakuner.

I folketællingen I787 opgives Peder Rasmus

sen at være husmand og snedkero
Hos ægteparret boede sønnen Jens, der var
25 år gammel, ugift og snedkersvend, og endvidere var der

datteren Sidsel, der var 12 år gammel.

Ane 12

RASMUS ANDERSEN

der også kaldes Rasmus Groesen, der var gårdfæster i Hjelm

ager i Skødstrup sogn, er født 17o7 i Hjelmager, og han
døde samme sted 1779 og blev begravet den 19< december.
Han blev døbt den 21. september 17o7? båret
til dåben af Jørgen Brogaards hustru Anne Thomasdatter i

Rodskov mølle, og faddere var Søren Groesen, Hjelmager,
Rasmus Sørensens hustru i Hjelmager samt Anders Mejlbyeo
Rasmus Andersen var gift med

Ane 13

CATRINE RASMUSDATTER
Hun er født 1715 i Segalt, Skødstrup sogn,

og hun døde 1758 i Hjelmager og blev begravet den 6. august.
Hun blev døbt den 27# februar 1715 i Skød—

strup kirke, båret til dåben af Karen Ibsdatter i Skødstrup,
og faddere var Peder Mogensen, Segalt, Søren Mouritzen, Se

galt, og Mette Jensdatter, Studstrup.
Ane 14

ANDERS JENSEN

er født 1709 i Hjelmager, Skødstrup sogn, idet han ved sin
død 1784 i Hjelmager angives at være 75 år gammel. Han døde

den 1.

juni og begravedes den 8O

juni.
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Nielsdatter af Åstrup, som han var blevet trolovet til den
3o. april 1747. Hun døde 1764 i Hjelmager, Skødstrup sogn,
og blev begravet den 6. november, 49 år gammel. Hvornår An

ders Jensen giftede sig anden gang ses ikke i kirkebogen,
men hans anden kone Kirsten Thomasdatter døde I766 i Hjelm

ager og begravedes den 22. juni, 37 år gammel.
Derpå giftede Anders Jensen sig tredie gang

den 12. januar 17&7 med
Ane 15

KIRSTEN CHRISTOFFERSDATTER

som han var blevet trolovet til den 12. december I766.

Kirsten Christoffersdatter er født 1737» og
hun døde den 4.

januar I808 i Hjelmager og blev begravet

den 8. januar, 71 år gammel.
Efter Anders Jensens død blev Kirsten Chri

stoff ersdatter den 19. oktober 1784 trolovet til Niels Chri
stensen af Åstrup, der døde den 24. august 1818 i Hjelmager,

80 år gammel.
Anders Jensen var fæster i Hjelmager, og ef
ter hans død blev fæstet på gården overtaget af Kirsten

Christoffersdatters anden mand.

-33CHRISTEN NIELSEN SVINBO

Ane 16

der var gårdfæster i Astrup, Skødstrup sogn, er født 1687
i Svinbo, og han døde I762 i Åstrup og blev begravet den
23. december.

Han blev døbt I687 i Skødstrup, båret til
dåben af Ane Troelsdatter, og faddere var Per Troelsen,

Per Christensen af Svinbo, Jens Christensen af Svinbo, Ma
ren Lavind af Skødstrup og Dorte Olufsdatter af Astrup.

Christen Nielsen Svinbos kone er muligvis
den Ane Pedersdatter af Svinbo, som døde 1775, 76 år gam

mel. Hun er identisk med Peder Espersens barn i Astrup, som
blev døbt 11. søndag efter trinitatis 17ol i Skødstrup.

CHRISTEN PEDERSEN

Ane 18

er født I672, og han døde 1747 i Skødstrup og blev begra
vet den 2o. august.
JENS JENSEN

Ane 22

der var gårdfæster i Skødstrup by og sogn, er født 1695 i
Skødstrup, og han døde samme sted 175o og blev begravet den

24. maj. Han kaldes da Lille Jens Jensen.
Jens Jensen blev døbt den lo. februar 1695 i

Skødstrup. Gudmor var Karen Pedersdatter, og faddere var
Rasmus Skovgaard, Niels Knudsen, Per Jensen, Dorthe Chri—
stensdatter og Maren Larsdatter.

Jens Jensen nævnes i et skøde på Wosnesgård
af 12.

juni 1719. Det fremgår heraf, at han var fæster af en

gård i Skødstrup, hvoraf han årligt svarede i landgilde

1 td. 2 skp

rug, 5 tdr. byg, 5 tdr. havre, 1 alb. smør, 1

brændsvin, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 4o æg. Gårdens hartkorn
var 8 tdr. 1 skp

Ane 24

1 fjdk. 1 alb.

ANDERS GROESEN

er født omkring I663 i Hjelmager, Skødstrup sogn, og han dø

de omkring nytår 1745 og blev begravet den 3» januar.
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I et skøde på hovedgården. Wosnesgård af 12.

juni 1719 nævnes Anders Groesen sammen med Rasmus Groesen
som fæster af en gård med 3 tdr. 5 skp. 2 alb. hartkorn.

Af gården svaredes der årligt i landgilde 5 skp. rug, 2

tdr. 3 skp. byg, 2 tdr. havre,

alb.

smør,

brændsvin,

1 lam, 1 gås, 1 høne og 1 snes æg,
Ane 26

RASMUS IBSEN

der var gårdfæster i Segalt, Skødstrup sogn, er født 1686,
og han døde 1758 i Segalt og blev begravet den 8.

januar,

Rasmus Ibsen ses ikke født i Skødstrup sogn.
Hans hustru, hvis navn ikke kendes, døde 1746 i Skødstrup
og blev begravet den 17»

juli. Hun kaldes da Gamle Ras-

nus Ibsens hustrue.

Ane 28

JENS. ANDERSEN

er født 1684 i Hjelmager, Skødstrup sogn, og han døde sam

me sted 1755 °g blev begravet den 3o. april.
Han blev døbt den 1. april 1684 i Skødstrup;

faddere nævnes ikke.
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Ane 32

NIELS CHRISTENSEN

er født 166o i Svinbo, Skødstrup sogn, og han blev døbt
den 15.

januar I660. Faddere nævnes ikke.

Niels Christensen nævnes i skødet på hoved
gården Wosnesgård af 12.

juni I719. Han var sammen med

Jens Michelsen fæster af en gård med hartkorn 6 tdr. 6 skp.

2 f jdk. 2 alb. Heraf svaredes der årligt i landgilde 3 tdr.

byg, 2 tdr. 4 skp. havre, 6 y mk.

smør, 1 brændsvin, 7 mk.

rixpenge og 2 alb. landgildepenge.
Ved matrikuleringen 1688 nævnes der 3 gårde

i lokaliteten Svinbo. Hverken Niels Christensen eller Jens
Michelsen nævnes i gården. Gård nro 1, der har samme hart
korn som den gård Niels Christensen var beboer af 1719»

Ane 44

JENS JENSEN

er født 1642 i Skødstrup, og han blev døbt 3« juli samme
år. Faddere nævnes ikke. Han ses ikke død i tidsrummet
1695—17o4, og derefter er der en lakune i kirkebogen i

tidsrummet 17o4-1743.
I matriklen 1688 nævnes Jens Jensen som fæ

ster af en gård i Skødstrup by, der da bestod af 16 gårde.
Jens Jensen var fæster af gård nr. 12. Gårdens gamle hart
korn var 9 tdr. o skp. 2 fjdk. 2 alb., og det nye hartkorn
ansattes til 8 tdr, 1 skp. 1 fjdk. 1 alb. Han optræder og

så i en jordebog i et skøde på hovedgården Wosnesgård af
3.

juni 1682. Her nævnes det, at han årligt skulle svare i

landgilde 1 ørte rug, 2 ørter byg, 2 ørter havre, 1 otting

smør, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås og 2 høns samt 12 æg. Des

uden skulle der svares 1 td. byg i gæsteri.
Ane 48

RASMUS GROESEN

der er født omkring 1633» nævnes i matriklen 1664 som be
boer af en gård i Hjelmager, der da bestod af 4 gårde.
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Han var sammen med Christen Pedersen beboer af gård nr. 4,
der stod for hartkorn 8 tdr. 2y skp. o fjdk. 2 alb. Går

dens ejer var velbr. Erich Rosenkrantz. Af gården svaredes
der årligt i landgilde 1 ørte rug, 2 ørter byg, 2 ørter
havre, 1 otting smør, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås, 2 høns
og 2o æg. Desuden svaredes der 1 ørte byg i gæsteri.

Ane 56

ANDERS JENSEN

var fæster af en gård i Hjelmager i Skødstrup sogn, hvor
af han årligt svarede i landgilde 5 skp, rug, 2 tdr. 3 skp

byg, 3 tdr. havre, y otting smør, y brændsvin, y lam,
y gås, 1 høne og lo æg. Hartkornet var 3 tdr. 3 skp. 2
fjdl. 2 alb.

Gården nævnes også i matriklen 1688 som
gård nr. 2 i Hjelmager. Gårdens gamle hartkorn var 5 tdr.
o skp. 1 fjdk. 2 3/8 alb., og det nye hartkorn blev ansat

til 3 tdr. 3 skp. 2 fjdk. 2 alb.

-37Ane 6lf

CHRISTIAN MICHELSEN

er født omkring I630. Han nævnes i matriklen 1688 som be
boer af en gård i Svinbo med hartkorn 6 tdr. 5 skp.
Ane 88

JENS JENSEN

der er født først i 1600—tallet, nævnes i matriklen 166^
som beboer af gård nr. 8 i Skødstr'uj) by. Gårdens hartkorn
var 9 tdr. o skp. 2 fjdk. 2 alb. Gårdens ejer var velbr.
Erich Rosenkrantz.
Ane 96

CHRISTIAN GROESEN

er født 1592. Om hans begravelse findes følgende indført
i Skødstrup sogns kirkebog:

"8.

jan. begrof ieg Christen Groesen i Hielm-

ager var 82 år. • Sagdis at vere et hittebarn, fundet oc

opfød af hr. Otte i Skødstrup, blev derfor* kaldet Chri
sten P.S."
Den her. Otte, der refereres til, må være

identisk med Otto Lauritzen Ravn,

som døde 162o. Han var

tillige sognepræst for Elsted menighed, der fra ca. 1605
hørte sammen med Skjødstrup.

EFTERKOMMERE

efter

RASMUS SØRENSEN (DAMSGAARD)
født den 24. juni 18o4
og hustru

ANNE KIRSTINE PEDERSDATTER
født den 5* oktober 18o6

III. C. 1. Anna Petrea Damsgaard og Søren Poulsen Sørensen med børn

III. C. 2. b. Gerda Jensen
med børnene Bente
og Jan

III. C. 4. Jens Anker Damsgaard med familie

III. C. 1. a. Børge Damsgaard
sørensen og hustru

III. C. 1. a. 1 )+2) Anni og
Britta Sørensen

III. C. 3. Jens Peter Damsgaard med familie

III. C. 4. b. Birthe Kirstine
Damsgaard og Erik
Rasmussen

III. F. Jens Mathiesen
Damsgaard

III. F.l. Magda Antonie
Andersen

III. F. 1. a. 1 )+2) Susanne og Dorte Damsgaard Larsen

III. F. 1. Søren Høj
Dam sgaard

III. F. Ellen Hansen Høj

III. F. 1. a. Inger Damsgaard og Egon Verner Larsen

III. F.l. b. Anne Grethe
Damsgaard og Erling
Mikkelsen

III. F. 1. b. l)+2) Hanne og
Helle Damsgaard
Mikkelsen

III. F. 2. Herdis Høj
Dam sgaard

III. F. 2. a. 1 )-5) Bjarne,
Dam sgaard

III. F. 2. a. Henning Damsgaard og hustru

III. F. 2. Frants Sørensen

Esben, Frank, Jette og Marianne

III.F. 3. Pauli Høj Damsgaard og hustru

III. F. 3. b. Inger Lise Damsgaard og Hans Jørgen Eliasen

III. F. 2. b. Poul Damsgaard
Sørensen

III.F. 2. c. Søren Dams
gaard Sørensen

III.F. 3. a. Jens Kurt Damsgaard

III. F.3.b. 1) Jette Eliasen

III. F. 3. c. Jonna Damsgaard og Rasmus Peter Madsen
med datter

III. F. 3. d. Per Damsgaard

III. G. Ane Kirstine Damsgaard og Søren Jensen Kahr

III. H. Ane Margrethe
Madsen

III. H. 1.+3+44-5+6. Valborg Kirstine,
Peder og Aksel Damsgaard

Peder, Frode, Carl

III. H. 2. Peter Ove Dams
gaard

III.J.l.c. Kurt Leif Dams
gaard og hustru

III. J. Rasmus Sørensen
Damsgaard og hustru

III. J. 2. Viggo Rasmussen
Damsgaard med fa
milie

III. J. 2. a. Else Damsgaard og Niels Jørgen Steensgaard
med børnene

HI. J. 2. c. Jørgen Rasmussen Damsgaard med familie

III. J. 3. Agnes Elisabeth Damsgaard og Svend Dalgaard
Ingvardsen med datteren Anne-Marie

III. J. 3. a. +b. +c. Henning, Knud og Anne-Marie Damsgaard
Ingvardsen

III.K.+III.K. 5. Mine Damsgaard, Erna Damsgaard Jensen
og Hans Erland Nielsen

III. J. 4. Erik Johannes
Damsgaard og hustru

III. K. 3. a. Kate Damsgaard Jensen og Kaj Poulsen

III. L. 1.

Lilly Damsgaard Jensen og Hans Hjort Viuf

III. K.3.C. Lisa Damsgaard
Jensen og Wolf Wi
king Petersen
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er født den 13. maj 1837 i Skødstrup sogn.

II.

PEDER RASMUSSEN

er født den 16. oktober 1839 i Skødstrup sogn, og han døde
samme sted den 19. december 184o.

PEDER DAMSGAARD RASMUSSEN

III.

er født den 16. maj 1841 i Skødstrup sogn, og han døde den

17«

september 1914. Han blev gift den 14. juni 1872 i Søf—

ten med Ane Marie Jensen, der er født den 17. september 1849

i Søften og døde den 21.

juli 1914 i Skødstrup,

Peder Damsgaard Rasmussen var gårdejer i Skød—

strup.
I ægteskabet er børnene: III.A.—IIIOL.

III.A.

KIRSTINE MARIE DAMSGAARD

er født den 8. december 1872 i Segalt, Skødstrup sogn. Hun
blev gift den 28.

juli 1898 i Skødstrup med Knud Peder Knud

sen, der er født den 7» februar 1872 i Vorre, Skødstrup sogn,

som søn af gårdejer Niels Knudsen og hustru Maren Madsdat

ter Christensen,
Knud Peder Knudsen var en tid forpagter af
Todbjerg præstegård.

Børn: III.A.l.-III.A.2.
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III.A. 1.

MAREN MAGDALENE KNUDSEN

er født den 15* maj 1899 i Vorre, Skødstrup sogn. Hun blev
gift den 7. oktober 192o i Todbjerg med Søren Sørensen. Han
er født den 7* september I89I i Todbjerg som søn af gårdejer

Peder Sørensen og hustru Kirsten Marie Laursen, og han døde
den 29. november 1959 i Hjortshøj.

Bosat: Banetoften 4, Hjortshøj.
Maren Magdalene Knudsen gik i skole i Todbjerg,
og efter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse indtil

giftermålet, afbrudt af et ophold på Hadsten højskole som
meren 1917*
o

Søren Sørensen gik i skole i Todbjerg og Ar
hus, hvor han bestod realeksamen. Han arbejdede en tid ved

landbruget og købte 192o en gård i Mejlby, som han drev ti.1
1926. Han blev derefter brugsuddeler i Mejlby og var her i

31 år indtil 1957- Han købte derefter hus i Hjortshøj. Han
var i en årrække medlem af sognerådet i Mejlby samt medlem af

skolekommissionen.
Ill. A . 2 .

KIRSTINE KNUDSEN

er født den 28. april 19ol i Todbjerg. Hun er gift med land
mand Alfred Pedersen, med hvem hun har 4 børn.
Bosat: Canada.

III.B.

ANE KIRSTINE DAMSGAARD

er født den 17» juni 1874 i Skødstrup, og hun døde den 24,

november 1881.

III.C.

ANDERS CHRISTIAN DAMSGAARD

er født den 27. oktober 1875 i Skødstrup. Han blev gift
den 16. maj 19°5 i Haslund kirke med Jensine Jensen , der

er født den 23. marts 188o i Haslund som datter af husmand

Jens Jensen og hustru Kirstine Venneberg.
Anders Christian Damsgaard var gårdejer i Træ

kær, Vorre Mark i Skødstrup sogn.
I ægteskabet er børnene: III.C.1.-III.C.9.
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III.C.1.

ANNA PETREA DAMSGAARD

er født den 24. februar 19o6 i Segalt, Skødstrup sogn.

Hun blev gift den 14. marts 1933 i Skørring med Søren Poul
sen Sørensen, der er født den 3o. september 19ol i Hessel-

balle, Hjortshøj sogn, som søn af husmand Søren Poulsen Sø
rensen og hustru Mine Svenningsen.
Bosat: Lime Mark, Voldum pr. Randers.
Anna Petrea Damsgaard gik i skole i Tøstrup

og Segalt. Hun hjalp til hjemme og havde derefter forskel

lige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

Søren Poulsen Sørensen gik i skole i Hjorts
høj. Han havde forskellige pladser ved landbruget indtil
1937, da han købte ejendommen i Lime, som han stadig dri
ver. Han har i en årrække været medlem af bestyrelsen for

husmandsforeningen.
I ægteskabet er børnene; III.C.l.a.—III.C.l.c.

Ill.C.l.a.

BØRGE DAMSGAARD SØRENSEN

er født den 8. juni 1933 i Høver. Han blev gift den 13. de
cember 1957 i Lime med Lissy Bøje Christensen, der er født

den 19. august 1937 i Pausing som datter af arbejdsmand Pe

ter Johannes Christensen og hustru Gerda Sigrid Bøje.
Bosat: Toften 28, Bording.
Børge Damsgaard Sørensen gik i skole i Lime.

Han arbejdede en tid ved landbruget og kom derefter i sme
delære i Lime maskinforretning, hvor han udlærtes 195^« Sin
værnepligt aftjente han ved flyvevåbenet i Karup 195^—1956.
Han har siden haft arbejde forskellige steder og har siden

1957 været bosat i Bording.

Lissy Bøje Christensen gik i skole i Lime,
hvorefter hun havde forskellige pladser ved husgerning ind
til giftermålet.

I ægteskabet er børnene: Ill.C.l.a.1)—Ill.C.l.a.2).
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ANNI SØRENSEN

Ill.C.l.a.l)

er født den 19.
III.C.l.a.2)

juli I96I i Bording.
BRITTA SØRENSEN

er født den 9® oktober I966 i Bording.
Ill.C.l.b.

SIGNE JOHANNE DAMSGAARD SØRENSEN

er født den 21. januar 1937 i Høver. Hun er gift med elek
triker Børge Bak.

Bosat: Lime pr. Mørke.

III.C.1.c.

OVE DAMSGAARD SØRENSEN

er født den 15. februar 1941 i Lime. Han blev gift den 12.
november 1965 i Vejrumbro med Krista Hedegaard Jensen, der

er født den 12. september 1945 i Viborg som datter af land
mand Kristian Hedegaard Jensen og hustru Martha Christensen.
Bosat: Rønkilde, Bording.

Ove Damsgaard Sørensen gik i skole i Lime.

Han kom i smedelære og udlærtes 1959, og I960-I962 aftjente
han sin værnepligt ved telegrafbataillonen i Arhus. Han ar
bejdede en tid som svend i Bording og fik derefter arbejde

på Ikast maskinfabrik.

Krista Hedegaard Jensen gik i skole i Vejrum

bro og var senere elev på Levring efterskole. Hun tjente en

tid som husassistent og lærte derefter som tilskærerske på
Nordjyllands tilskærerskole i Ålborg.

I ægteskabet er børnene: III.Co1.c.1)—III.C.1.c.2).

III.C.l.c.l)

ESBEN HEDEGAARD SØRENSEN

er født den 31. maj 1967 i Voldby.
III.C.1.c.2)
III. C. 2.

STIG HEDEGAARD SØRENSEN
JENNY KIRSTINE DAMSGAARD

er født den 16. september 19°7 i Trækær, Skødstrup sogno

-k2Hun blev gift den 16. december 1928 i Skørring med Jens

Richard Nielsen, der er født den 3.

juni 19o2 i Alstrup,

Falling sogn, som søn af skrædder og manufakturhandler Hans
Nielsen og hustru Hansine.

Bosat: Lime pr. Mørke.
Jenny Kirstine Damsgaard gik i skole i Tø

strup, Tiist og Segalt. Hun blev uddannet ved husgerning
og havde forskellige pladser indtil giftermålet.
o

Jens Richard Nielsen gik i skole i Alstrup.

Han blev uddannet ved landbruget og 1922 aftjente han sin
værnepligt som infanterist i København. Han rejste derefter

til Sydamerika, hvor han i 2y år var beskæftiget ved land
bruget. I 1928 forpagtede han en ejendom i Ålstrup og havde

denne til 1935* Siden 19^1 har han drevet sin nuhavende gård
i Lime,
I ægteskabet er børnene: III.C.2.a.—III,C.2.c.

III.C.2.a.

er født den 19.

JOHANNES DAMSGAARD NIELSEN

januar 193o i Alstrup. Han er smed og gift

med Dorthea Bøjsen.

Bosat: Stavti'up, Viby J,
III.C.2.b.

ANDERS CHRISTIAN DAMSGAARD NIELSEN

er født den 9» marts 1931 i Falling. Han blev gift den 26o
november 1956 i Rønde med Gerda Jensen, der er født den 23.

november 193^- i Bregnet sogn som datter af murerarbejds
mand Niels Jensen og hustru Kirstine Jakobsen.

Bosat: Bavnevej 76, Hasselager.

Anders Christian Damsgaard Nielsen gik i
skole i Lime og Skørring. Han arbejdede en tid ved landbru

get, hvorefter han lærte murerfaget og begyndte som murer
svend. Sin værnepligt aftjente han ved livgarden 1952-1953»
Gerda Jensen gik i skole i Rønde, hvorefter

hun gennemgik huslig uddannelse indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene: III.C.2.b.1)—III.C.2.b.2).
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III.C.2.b.1)

BENTE DAMSGAARD NIELSEN

er født den 26. marts 1958 i Århus.

III.C.2.b.2)

JAN DAMSGAARD NIELSEN

er født den 16. april I961 i Arhus.
III.C.2.c.

TOVE DAMSGAARD NIELSEN

er født den 11.

juni 1944 i Lime. Hun blev gift den 3o. no

vember 1963 i Hvilsager rned Kaj Andersen, der er født den
26.

januar 1942 i Brunmose som søn af skovarbejder Ejnar

Andersen og hustru Karen Margrete Jespersen.
Bosat: Toftevej 8, Pindstrup.

Tove Damsgaard Nielsen fik almindelig folke
skoleuddannelse. Hun blev uddannet som ekspeditrice og be

stod handelsskoleeksamen i Ryomgård.
Kaj Andersen gik i skole i Pindstrup. Efter
skolegangen fik han arbejde på Pindstrup mosebrug, hvor han
siden har været beskæftiget, nu som truckfører. Sin værne
pligt aftjente han ved flyvevåbenet i Roskilde. Han er kas

serer for fagforeningen.

I ægteskabet er datteren: III.C.2.c,1)o
III.C.2.c.1)

LENE ANDERSEN

er født den 14. februar I968 i Pindstrup.
III.C.3.

JENS PETER DAMSGAARD

er født den 19. december I908 i Trækær, Skødstrup sogn.
Han blev gift den 24. maj 195° i Alum med Ester Inga Mad

sen, der er født den 3o. marts 1923 i Nr. Ålum som datter af

murer Martin Chr. Madsen og hustru Gertrud Laugesen.
Bosat: Fårup, Voldum pr. Randers.

Jens Peter Damsgaard gik i skole i Segalt
og Tøstrup. Han lærte landbruget hjemme og overtog som

meren 1949 Lindegården i Fårup, som han stadig driver.

-44Ester Inga Madsen gik i skole i Svinding
og Ålum. Hun blev uddannet ved husgerning og var sommeren

1946 elev på Ry højskole.
I ægteskabet er børnene: III,C.3.a.-III.C.3.b.

IIIo C.3.a.

INGERLISE DAMSGAARD

er født den 13« marts 1951 i Hornslet.
III.C.3.b.

ANNAGRETE DAMSGAARD

er født den 13» marts 1951 i Hornslet.
III. C. 4.

JENS ANKER DAMSGAARD

er født den 3°. april I9I0 i Trækær, Skødstrup sogn. Han
er gift med Gudrun Ninna Isen.
I ægteskabet er børnene: III.C.4.a,-III.C,4.c.

III.C.4.a.

KARSTEN ANKER DAMSGAARD

er gift med Else Christensen.
III.C.4.b.

BIRTHE KIRSTINE DAMSGAARD

er født den 5« juni 1946 på Schildenseje Mark, Voldum sogn.
Hun blev gift den 28, maj I966 i Røgen med Erik Rasmussen,
der er født den 1. oktober 1944 i Galten som søn af Niels

Rasmussen og hustru Signe Sørensen.
Birthe Kirstine Damsgaard gik i skole i Rø

gen og var sommeren I96I elev på Frijsenborg efterskole.

Hun er uddannet ved husgerning i forskellige pladser og har
desuden været beskæftiget på fabrik.
Erik Rasmussen gik i skole i Nr. Galten og

var vinteren 1958—1959 elev på Mellerup efterskole. Han blev
uddannet ved landbruget og frekventerede 1963-1964 Vejlby-

Risskov landbrugsskole. I I966 købte han sin nuhavende ejen
dom på Haxholm Mark. Han kører desuden mælkerute for Bøstrup

mejeri.

I ægteskabet er børnene: III.C,4,b.1)-III.C,4,b.2),
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III. C. 4.b. 1)

TOMMY DAMSGAARD RASMUSSEN

er født den 19« november I966 i Haxholm.
III. C. 4.b. 2)

HELLE DAMSGAARD RASMUSSEN

er født den 19« oktober I968 i Haxholm.

III.C.4.c.

ANNE—GRETE DAMSGAARD

III.C.5.

ASTRID MARIE DAMSGAARD

er født den 16. august 19II i Trækær, Skødstrup sogn. Hun
blev gift den 26.

juli 194o i Skørring med Niels Marinus

Christensen, der er født den 25. november 19o6 i Mygind,
Bosat: Mygind, Voldum pr. Randers.
I ægteskabet er børnene; TTI. C. 5« a..-TIT. C. 5°b.
III.C.5.a.

HENNING JOHANNES CHRISTENSEN

er født den 22. september 1943 i Randers. Han blev gift den

18.

juli 1970 i Ålborg med Poula Lundsgaard, der er født den

7. oktober 1947 i Skelund som datter af entreprenør Tage
Lundsgaard og hustru Marie Møller.
Bosat: Ørsted.

Henning Johannes Christensen gik i skole i
Mygind og var vinteren 1958—1959 elev på Gudenådalens ung

domsskole. Han arbejdede som landbrugsmedhjælper på fade
rens gård til august i960 og blev derefter optaget på Rønde

kursus, hvor han bestod præliminæreksamen juni 1962. Deref

ter indkaldtes han til militærtjeneste og var tjenestegøren
de som konstabel i marinen fra I962 til I967. Han var i ly
år på radioskole og var i 3 år telegrafist i U—bådseskadren.

I oktober I967 blev han telegrafist ved rederiet A.P. Møller
og var her til november I968. Han kom derefter i lære som

radio- og tv—tekniker.

Poula Lundsgaard gik i skole i Vårst og var
sommeren 1963 elev på Stidsholt ungdomsskole. Hun virkede

-46-

en tid som husassistent og var derefter .cigarillosmager på
C.W. Obels tobaksfabrik til juni I969.
ANDERS DAMSGAARD CHRISTENSEN

III.C.5.b

er født den 2. oktober 19^7 i Mygind.
Bosat: Mygind, Voldum pr. Randers.

Anders Damsgaard Christensen bestod realek
samen fra Randers realskole I965. Han kom i lære som ma
skinarbejder og udlærtes 197o» hvorefter han aftjente sin
værnepligt ved flyvevåbenet.
III.C.6.

VALDEMAR DAMSGAARD

er født den 27» december 1912 i Trækær, Skødstrup sogn.

III.C.7.

VALBORG DAMSGAARD

er født den 1. september 1916 i Tiist.

Bosat: Grenåvej 741, Løgten, Skødstrup.
Valborg Damsgaard gik i skole i Skørring.

Hun blev uddannet ved husgerning hjemme og i forskellige
pladser, og derefter virkede hun nogle år som kokkepige.

Hun har i en årrække arbejdet på mejeriet i Løgten.
III.C.80

INGER MARGRETHE DAMSGAARD

er født den 4. august 192o i Tiist.

Bosat: Vagtstien 7, Nyborg.

Inger Margrethe Damsgaard gik i skole i Skørring. Hun arbejdede en tid ved husgerning og blev derefter
børneassistent på kystsanatoriet i Nyborg, hvor hun har væ

ret siden 1952.
III.C.9.

VALDEMAR DAMSGAARD

er født den lo. marts 1922 i Tiist, Han blev gift den 21.
april 19^5 med Jenny Nielsen, der er født den 16.

januar

1922 i Langskov Møllegård som datter af gårdejer Jens Niel
sen og hustru Pouline Poulsen.
Bosat: Langskov Møllegård, Stobdrupvej 4, Hadsten.
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Valdemar Damsgaard gik i skole i Skørring.
Han arbejdede ved landbruget hjemme et par år, hvorefter
han forskellige pladser. I 19^5 overtog han Langskov mølle

gård efter svigerfaderen.
Jenny Nielsen gik i skole i Hadbjerg, hvor
efter hun gennemgik huslig uddannelse indtil giftermålet.

I ægteskabet er sønnen: III.C.9»a«
III.C.9.a.

POUL ARNE DAMSGAARD

er født den 5» september 19^8 i Langskov møllegård. Han er
landmand.

III.D.

KIRSTINE DAMSGAARD

er født den 11. oktober I876 i Skødstrup.

III.E.

RASMINE SØRINE DAMSGAARD

er født den 26. oktober 1877 i Skødstrup, og hun døde den
13. august 1886.
III.F.

JENS MATHIESEN DAMSGAARD

er født den 3« december 1879 i Skødstrup, og han døde i
november 195° i Stilling. Han blev gift den 28. april I908
i Skødstrup med Ellen Hansen Høj. Hun er født den 25» marts

1881 i Hornslet som datter af Søren Høj, og hun døde den
26. februar I968 i Skanderborg.
I ægteskabet er børnene: III.F.l.—III.F.4.
III.F.l.

SØREN HØJ DAMSGAARD

er født den 17» marts I9I0 i Hesselballe, Hjortshøj sogn.

Han blev gift den 13. april 19^o i Hornslet med Magda An

tonie Andersen, der er født den 17» december 1917 i Karl
by, Hornslet sogn,

som datter af boelsmand Christian Møller

Andersen og hustru Kirstine Marie Nielsen.
Bosat: Smedegade 25, Voel, Silkeborg.
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Søren Høj Damsgaard gik i skole i Segalt. Han

blev uddannet ved landbruget og gennemgik derefter uddannelse
til kontrolassistent, hvorefter han virkede som kontrolassi
stent fra 1933-1939. Han var selvstændig landmand i Linå

1941-1946 og drev derefter brændsels- og vognmandsforretning
i Hornslet til 1949. Derpå købte han gård i Galten og byt
tede senere denne med en anden ejendom og drev samtidig
ornecentral« I 1952 overtog han Højgård i Voel og drev denne
indtil 1964, da denne blev overtaget af svigersønnen. Der

efter købte han ejendommen i Voel, hvor han driver hønseri.

Han er vurderingsmand til ejendomsskyld m.m.
Magda Antonie Andersen gik i skole i Karlby,

og efter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse ind

til giftermålet.

I ægteskabet er børnene: III.F.l.a.—III.F.l.c.
III.F.1.a.

INGER DAMSGAARD

er født den 3. februar 19^2 i Linå. Hun blev gift den 4.
august 1962 i Voel med Egon Verner Larsen, der er født

den 4. september 1937 i Skedshale, Simested sogn, som søn
af gårdejer Karl Marinus Larsen og hustru Else Marie Thou-

gaard.

Bosat: Voel Højgård, Silkeborg.
Inger Damsgaard gik i skole i Hornslet, Karl

by, Galten, Hvilsted og Voel. Hun hjalp til hjemme en tid

og tjente derefter som husassistent, hvorefter hun blev

smørrebrødselev på Norsminde kro. Senere kom hun på hotel
Dania i Silkeborg og tjente derefter igen som husassistent.
Egon Verner Larsen gik i skole i Korsø.

Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser, af
brudt af militærtjeneste ved søværnet 1957—1958. Han be
søgte Ry højskole vinteren i960—I96I og var den følgende

vinter elev på Vejlby landbrugsskole. Han bestyrede en tid
en ejendom

i Herskind og overtog 1964 Voel Højgård efter
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svigerfaderen. Han er medlem af bestyrelsen for brugsfore
ningen.

I ægteskabet er børnene: III.F.l.a.l)—III.F.l.a.2).

III.F.l.a.l)

SUSANNE DAMSGAARD LARSEN

er født den 8. januar 1963 i Herskind.

III.F.loa.2)

DORTE DAMSGAARD LARSEN

er født den 17. maj I965 i Voel.
III.F.l.b.

ANNE GRETHE DAMSGAARD

er født den 24. maj 1943 i Linå. Hun blev gift den 4. maj

1963 i Voel med Erling Mikkelsen, der er født den 5» marts
1937 i Linå som søn af arbejdsmand Egon Mikkelsen og husti'u
Sofie Beck.

Bosat; Møllegårdsvej 19, Resenbro.

Anne Grethe Damsgaard gik i skole i Galten og
Voel«, Hun arbejdede en tid som karl på Voel Højgård og vir

kede derefter som kokkepige og senere som syerske.
Erling Mikkelsen gik i skole i Laven, Han hav

de forskellige pladser ved landbruget, afbrudt af militærtje

neste ved flyvevåbenet 1956-1958» Han virker nu som arbejds
mand.

I ægteskabet er børnene; III.F.l.b.l)—III.F.l.b.2).
III.F.l.b.l)

HANNE DAMSGAARD MIKKELSEN

er født den 9» marts 1964 i Resenbro.
III.F.l.b.2)

HELLE DAMSGAARD MIKKELSEN

er født den 14. november I969 i Silkeborg.
III.F.l. c.

EJNER DAMSGAARD

er født den 1, februar 1946 i Linå. Han blev gift den 18. ju
ni 1966 i Skannerup med Anne Margrethe Jensen, der er født
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den 6. december 19^7 i Hammel som datter af landmand Emil
Lemming og Kathrine Jensen.

Bosat: Dådyrvej, Voel pr. Silkeborg.

Ejner Damsgaard gik i skole i Voel. Han ar

bejdede en tid ved landbruget og kom I962 i smedelære. Ef
ter at være blevet udlært indkaldtes han til flyvetropperne,
hvor han var konstabel til 197o.
Anne Margrethe Jensen gik i skole i Skannex’up

og Gern, og sommeren I962 var hun elev på Hammel eftersko

le. Hun er uddannet ved husgerning.
I ægteskabet er børnene: III.F.1.c.1)-III«F.1.c.2).

ANNETTE DAMSGAARD

IIIoF.l.Col)
er født den 17,

III.F.l.c.2)

juni I966.

LENE DAMSGAARD

er født den 29. juni I967.
III.F.2.

HERDIS HØJ DAMSGAARD

er født den lo. december I916 i Skødstrup. Hun blev gift den
3o. november 19^-7 i Stilling med Frands Sørensen, der er
født den 25. marts I9II i Alling som søn af gårdejer Ole
Sørensen og hustru Ane Frandsen.

Bosat: Labing Møllevej 5°j Harlev Jo
Herdis Høj Damsgaard gik i skole i Blegind,

hvorefter hun gennemgik huslig uddannelse indtil giftermå
let .

Frands Sørensen gik i skole i Alling og be

søgte vinteren 1933-193^ Uldum højskole. Han arbejdede nog
le år ved landbruget og blev derefter uddannet som kontrol

assistent,

hvorefter han virkede som sådan i 8 år. I 19^7

købte han Sandalgård i Harlev, som han stadig driver.
Børn: III.F.2.a.—III.F.2.c.
III.F.2.a.

HENNING DAMSGAARD

er født den 29. juli 1937 i Blegind. Han blev gift den 2o.
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oktober 19^2 i Arhus med Elin Dybdahl Petersen, der er født
den 3* september 19^o i Hårby som datter af gårdejer Karl
Anker Dybdahl Petersen og hustru Gerda Jørgensen.

Bosat: Vinkelvej I3, Stilling.

Henning Damsgaard gik i skole i Skovby. Han
arbejdede et par år ved landbruget og stod derefter! smede

lære i Stilling. Han arbejder nu som svend i Hørslev. Sin
værnepligt aftjente han ved 7. regiment i Fredericia 1958-

1959.

Elin Dybdahl Petersen gik i skole i Hårby og
Skanderborg. Hun blev uddannet ved husgerning og havde for
skellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene:

III.F.2.a.l)

er født den 12.
III.F.2.a.2)

BJARNE DAMSGAARD
juni 1962 i Skanderborg.

ESBEN DAMSGAARD

er født den 15- juni 1963 i Skanderborg.

III.F.2.a.3)

FRANK DAMSGAARD

er født den 4. august 1964 i Stilling.
III.F.2.a.4)

JETTE DAMSGAARD

er født den 8.

juli 1965 i Stilling.

III.F.2.a.5)

MARIANNE DAMSGAARD

er født den 9« februar I967 i Stilling.
III.F.2.b.

POUL DAMSGAARD SØRENSEN

er født den 5» april 1953 i Århus. Han er tømrerlærling.
III.F.2.C.

SØREN DAMSGAARD SØRENSEN

er født den 17., maj 1954 i Framlev.

•
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III.F.3.

PAULI HØJ DAMSGAARD

er født den 5» august 1919 i Segalt, Han blev gift den 27,

maj 19^5 i Blegind med Lissy Marie Andersen, der er født
den 27, maj 1924 i Arbus som datter af cigarmager Johan

nes Alfred Andersen og hustru Rosa Vilke.
Bosat: Louisevej 12, Brabrand.
Pauli Høj Damsgaard gik i skole i Blegind.

Han arbejdede ved landbruget til 1938» og 1939—1941 aftjen
te han sin værnepligt ved livgarden. Han er uddannet som

slagter og har siden 1955 været ansat ved JAKA.
Lissy Marie Andersen gik i skole Hornsyld.

Hun var en tid beskæftiget ved husgerning og blev derefter
o

uddannet som sygehjælper. Hun er ansat ved Arhus kommune

hospital.
I ægteskabet er børnene: III.F,3»a.-III.F,3»d.
III.F. 3.a.

JENS KURT DAMSGAARD

er født den 23, april 1946 i Blegind. Han blev gift den 29.

august 1969 i Grenå med Linda Due Mortensen, der er født den
8. august 195° i Set. Markus sogn som datter af vognmand
Bent Ove Mortensen og hustru Inga Margrete Jørgensen.
Bosat: Gudrunsvej 22, Brabrand.

Jens Kurt Damsgaard gik i skole i Brabrand.
Han kom i lære som klejnsmed ved Jysk varmekedelfabrik og

udlærtes den 31. januar I968.
Linda Due Mortensen gik i skole på Bispe

bjerg. Hun er uddannet som dekoratør.

I ægteskabet er børnene: III.F.3.a,1)-III.F.3»a.2).
III.F.3.a.l)

ZENIA REBECCA DUE DAMSGAARD

er født den 13, marts 1971 i Århus.
III.F.3.a.2)

BARN

født i april 1972.
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III.F. 3.b.

INGER LISE DAMSGAARD

er født den 3o. oktober 19^7 i Vrold. Hun blev gift den 21.
oktober 19<$7 i Brabrand med Hans Jørgen Ellasen, der er født
den 4. august 19^3 i Kankbølle, Hjortshøj sogn, som søn af

arbejdsmand Karl Johan Ellasen og hustru Signe Mikkelsen.

Bosat: Møgelhøj 3» Lystrup.

Ingex’ Lise Damsgaard gik i skole i Brabrand
og besøgte sommeren 1962 Tårupgård efterskole. Hun er i øv

rigt uddannet ved husgerning i forskellige pladser.
Hans Jørgen Eliasen gik i skole i Hjortshøj
og var 1961 elev på Hammel efterskole. Han blev uddannet ved

landbruget, og 1963-1964 aftjente han sin værnepligt i Fre
dericia. Han var en tid tjenestegørende ved FN—styrkerne på

Cypern. Siden I965 Bar han været traktorfører hos Vagn
Therkildsen i Lystrup.
I ægteskabet er datteren: III.F.3«b.l).

III.F.3.b.l)

JETTE ELIASEN

er født den 3» april I968 i Hammel.

III.F.3. c.

JONNA DAMSGAARD

er født den 6. februar 19^9 i Skanderborg. Hun blev gift den

21. oktober I967 i Brabrand med Rasmus Peter Madsen, der er

født den 11. november 19^7 i Skørring som søn af gårdejer
Aksel Madsen og hustru.

Bosat: Randersvej 529, Thrige pr. Arhus N.
Jonna Damsgaard fik almindelig folkeskoleud 

dannelse, hvorefter hun blev uddannet som plejerske på
statshospitalet i Risskov.

Rasmus Peter Madsen fik folkeskoleuddannelse.
Sin værnepligt aftjente han i Århus. Han virker som traktor

fører.

I ægteskabet er datteren: III.F.3»c.1).
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III.F.3.c.1)

GITTE HOLM MADSEN

er født den 1. marts I968 i Skejby.
III.F.3.d.

PER DAMSGAARD

er født den 31» maj 1954 i Hvam sogn. Han ex' tømrer.
III.F.4.

EJNER HØJ DAMSGAARD

er født den 23. juli 1921, og han døde den 17» december 1945»
III.G.

ANE KIRSTINE DAMSGAARD

er født den 8. september 1882 i Segalt, Skødstrup sogn.

Hun blev gift den 7.

juni I906 i Skødstrup med Søren Jen

sen Kahr, Han er født den 18. februar 1866 i Sivested som
søn af gårdejer Jens Madsen Kahr og hustr'u Johanne, og han

døde samme sted den 27. december 1949.
Bosat: Hannesminde, Sivested pr. Kolind.

Ane Kirstine Damsgaard gik i skole i Segalt.
Hun hjalp til hjemme en tid og tjente derefter 3 år på Ro

senholm slot hos baronesse Rosenkrantz, Hun var husjomfru
og virkede i 2 år som overstuepige.

Søren Jensen Kahr gik i skole i Tøstrup.

Han lærte landbruget hjemme på Hannesminde,

som han over

tog efter faderen og drev til 1946, da han afstod den til
sønnerne. Sin værnepligt aftjente han ved livgarden. — Søren

Jensen Kahr var medlem af sognerådet og var desuden medlem
af bestyrelsen for slagteriet samt for landboforeningen,

I ægteskabet er børnene: III.G«1.-III.G.3.
III. G. 1.

JOHANNES DAMSGAARD KAHR

er født den 3o. marts 19<>7 i Sivested.

Bosat: Hannesminde, Sivested pr. Kolind.
Johannes Damsgaard Kahr blev uddannet ved

landbruget og overtog i 1946 Hannesminde sammen med brode

ren.
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III. G. 2.

MARIE ELISABETH DAMSGAARD KAHR

er født den 9» november 19o8 i Sive st ed. Ilun blev gift den
26.

september 1931 i Nimtofte med Aage Bruun Hansen, der

er født den 2o. april 19o6 i Skelby som søn af gårdejer
Chr. Oluf Hansen og hustru Tora Johanne.
Bosat: Irisvej 6, Næstved.

Marie Elisabeth Damsgaard Kahr gik i Ryom—
gård realskole, hvor hun bestod præliminæreksamen 1922.

Efter skolegangen lærte hun husgerning. Hun har i en år

række været medlem af Skelby sogns skolekommission og har
ligeledes i en årrække været medlem af sognerådet. Da ægte

parret solgte ejendommen gennemgik hun uddannelse som syge
hjælper og fik ansættelse på centralsygehuset i Næstved.

Aage Bruun Hansen gik i skole i Kagstrup
og var elev på Hoptrup højskole. Han blev uddannet ved land
bruget og overtog Musegård, som han drev til 1962, hvoref

ter ægteparret bosatte sig i Næstved.
I ægteskabet er børnene: III.G.2.a«—III.G.2.c.
III.G.2.a.

IB JØRGEN BRUUN HANSEN

er født den 29. juni 1935 i Næstved. Han er mekaniker og
gift med sygehjælper Hanne Petersen.

Bosat: Ahornvej 6, Næstved.
III. G.2.b.

RUTH MARIANNE BRUUN HANSEN

er født den 26. juni 19^ i Nåby, Skelby sogn. Hun er gift

med forpagter Tan di Zeeuw.
Bosat: Baendersweg 3ÖA, Gravendeel, Holland.

III.G.2. c.

ANNE MARIE BRUUN HANSEN

er født den 15» januar 1951 i Næstved. Hun er gift med Michael
Leslie Holmer.

Bosat: Silkeborggade 7, København 0
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JAKOB DAMSGAARD KAHR

er født den 11. april 1911 i Sivested.

Bosat: Hannesminde, Sivested pr. Kolind.
Jakob Damsgaard Kahr blev uddannet ved land

bruget og overtog i 19^+6 Hannesminde sammen med broderen.
III.H.

NIELS PEDER DAMSGAARD

er født den 29. september 188^ i Segalt, Skødstrup sogn,
og han døde den 29. juli 19^7 i Løgten. Han blev gift den
6
0
♦ december 19I0 i Arhus med Ane Margrete Madsen, der er

født den 1. februar I885 i Stubberup som datter af gårdejer
Peter Madsen og bustru Ane Marie Andersen.
Bosat: Grenåvej, Løgten pr. Skødstrup.

Niels Peder Damsgaard gik i skole i Segalt.

Han lærte landbruget hjemme hos faderen,

som var ejer af

Damgårdsminde. Denne gård overtog han og drev den til 192^,

hvorefter han købte en mindre ejendom i Segalt. I 1925
emigrerede han til Canada. I et-par år var han forpagter

af en større ejendom i Durban ved Manitoba, og derefter køb
te han en mindre ejendom, som han drev til 1952, da ejen

dommen blev overtaget af sønnen Peder. Derefter rejste han
til Danmark og bosatte sig i Løgten.
Ane Margrete Madsen gik i skole i Kyse, og

efter skolegangen blev hun uddannet ved husgerning indtil
gi f t e r mål et.

I ægteskabet er børnene: III. II. 1.-III. H. 7«

III. H. 1.

VALBORG KIRSTINE DAMS GAARD

er født den 3. april I9II i Segalt. Hun er gift med Aage
Bjerg Christensen, der er funktionær ved banen.

Bosat: St. Germain, Toronto, Canada.
III. H. 2.

PETER OVE DAMSGAARD

er født den 28. august 1912, og han døde i april 19^9•
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børn.
Bosat: Durban, Manitoba, Canada.

III.H.3.

PEDER DAMSGAARD

III. II. 4.

FRODE DAMSGAARD

er født den 13. marts 1916 i Segalt, Han er farmer og gift
med Laura Boelso I ægteskabet er der 5 børn.
Bosat;
III.H.5.

Durban, Manitoba, Canada.

CARL PEDER DAMSGAARD

er født den 14. maj 1.919 i Segalt. Han er fariner og gift

med Lilian Heland.

Bosat: Durban, Manitoba, Canada.
III.H.6.

AKSEL DAMSGAARD

er født den 23. marts 1921 i Segalt« Han er farmer og gift
med Gerda Nielsen, med hvem han har 6 børn.

Adresse; 727 — 8 st. Brandon, Manitoba, Canada
III.H.7.

GUNNAR DAMSGAARD

er født den 8. september 1922 i Segalt. Han er farmer og
••
gift med Murtel.
Bosat; Manitoba, Canada.
III.J.

RASMUS SØRENSEN DAMSGAARD

er født den 19. februar 1887 i Skødstrup, og han døde sam
me sted den 23. september 1957« Han blev gift den 23. maj

1914 i Helligkorskirken i København med Anne Marie Hansen.

Hun er født den 28. april 1886 i Rynkeby sogn som datter af
indsidder Hans Jakob Hansen og hustru Anne Marie, og hun dø
de den 15. oktober 197o i Skødstrup.

Bosat: Skødstrup.
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Rasmus Sørensen Damsgaard gik i skole i Segalt

Han blev uddannet ved landbruget og var senere gårdejer.
Sin værnepligt aftjente han ved livgarden. Han har en tid væ

ret ansat ved politiet og var senere handeslmand.
Anne Marie Hansen gik i skole i København.

Hun vii'kede soin husjomfru på forskellige herregårde indtil
giftermålet.

I ægteskabet er børnene: III.J.1.—III.J.5»

III.J.l.

AAGE RASMUSSEN DAMSGAARD

er født den 22. september 191^ i København. Han blev gift
den 29» juli 19^-å i Terning med Karen Marie Sørine Philipsen,

der er født den 29.

juni 191^ i Stenrøgel, Torning sogn,

som

datter af boelsmand Johannes Philipsen og hustru Kirstine.
Bosat: Serup pr. Lemming.

Aage Rasmussen Damsgaard gik i skole i Segalt.

Han arbejdede ved landbruget indtil 1939, og under krigen
arbejdede han i brunkulslejerne i Kølkær. Han er arbejds

mand ved Jydsk telefon A/S,
Karen Marie Sørine Philipsen gik i skole i

Gråmose, hvorefter hun gennemgik huslig uddannelse indtil
giftermålet.
I ægteskabet er børnene: III.J.l.a.—III.J.l.e.
Ill.J.l.a.

JYTTE MARIE DAMSGAARD

er født den 3» maj 19^-5 i Stenrøgel. Hun er beskæftiget ved
husgerning på et sygehus«

III.J.l.b.

KARSTEN STEN DAMSGAARD

er født den lo. april 19^6 i Stenrøgel. Han er smed.
III.J.l.c.

KURT LEIF DAMSGAARD

er født den 13. oktober 19^-7 i Stenrøgel. Han blev gift den

12. april 19^9 i Balle med Karen Kjærgaard, der er født den
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19. september 195° i Silkeborg som datter af gårdejer Peter
Kjærgaard og hustru Karen Margrethe (jul) Jensen.
Bosat: Karl Smeds vej 12, Ikast.

Kurt Leif Damsgaard gik i skole i Resdal. Han

arbejdede ved landbruget indtil sit 18. år, hvorefter han
var beskæftiget på en maskinfabrik i Silkeborg indtil I968,

da han begyndte som tekstilarbejder.

Karen Kjærgaard gik i skole i Hvinningdal og

Skægkær, hvor hun bestod realeksamen. Hun var beskæftiget
som spoler på Neckelmanns fabrikker indtil 1969» og deref

ter var hun en tid syerske på en fabrik i Ikast, hvorefter
hun begyndte som hjemmesyerske.

KETTY LILLIAN DAMSGAARD

Ill.J.l.d.

er født den I7. april 195° i Serup. Hun er gift med bager
Hugo P. Larsen.

Bosat: Karl Blochs gade 27 j Århus.

Ill.J.l.e.

PER JOHN DAMSGAARD

er født den lo. december 1955 i Serup.
III. J. 2.

VIGGO RASMUSSEN DAMSGAARD

er født den lo. september 1915 i Segalt. Han blev gift den
lo. september 1937 med Olga Kristine Kristiansen, der er
født den 9« februar 1919 i Rettestrup som datter af skov

arbejder Jørgen Kristiansen og hustru Rasmine Katrine Anna

Elisabet Kristiansen.
Bosat: Nattergalevej, Assentoft.

Viggo Rasmussen Damsgaard gik i skole i Se

galt, og efter skolegangen blev han uddannet ved landbruget.
Sin værnepligt aftjente han som infanterist i Tønder 1936.

I 19^8 blev han selvstændig landmand og havde ejendom til
1957, hvorefter han købte en mælkeforretning i Assentoft.
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Olga Kristine Kristiansen gik i skole i
Vejlø, hvorefter hun gennemgik huslig uddannelse indtil
giftermålet.

I ægteskabet er børnene: III.J.2.a.-III.J.2.f.
III.J.2.a.

ELSE DAMSGAARD

er født den 11. september 1937 i Vejlø. Hun blev gift den 6.
oktober 1957 i Assentoft med Niels Jørgen Steensgaard, der

er født den 3o. marts 1937 i Hassing som søn af landbrugs

konsulent Niels Chr. Steensgaard og hustru Marie Jensen.
Bosat: Kiddesvej 32, Vejle.
I

Else Damsgaard gik i skole i Bjergby og be
søgte sommeren 1954 Vivild ungdomsskole. Hun var en tid be

skæftiget ved husgerning og blev derefter sygeplejeuddan

net i Juelsminde.
Niels Jørgen Steensgaard gik i skole i Has

sing og var vinteren 1953—1954 elev på Hundborg ungdomssko

le. Han var beskæftiget ved landbruget til 1956, °S 1956—1957

aftjente han sin værnepligt og var bl.a. tjenestegørende i
Tyskland. Siden 1964 har han været beskæftiget som special

arbejder hos brdr. Michaelsen i Hedensted.

I ægteskabet er børnene: III.J.2.a.l)-III.J.2.a.3) .

III.J.2.a.l)

JYTTE STEENSGAARD

er født den 13. februar 1958 i Assentoft.
III.J.2.a.2)

AASE STEENSGAARD

er født den 21. marts i960 i Løsning.
III.J.2.a.3)

LONE STEENSGAARD

er født den 17» august I965 i Vejle.

III.J.2.b.

MINNA MARIE DAMSGAARD

er født den 3o. september 1938 i Vejlø. Hun blev gift den 23.
februar 1959 i Nørresundby med Ib Hylleberg Nielsen, der er

født den lo. maj 1935 i Ålborg som søn af bagermester Holger

-61Nielsen og hustru Karla.

Bosat: Brøndum pr. Bælum
Minna Marie Damsgaard gik i skole i Bjergby
og besøgte sommeren 1954 Vivild ungdomsskole. Hun blev ud

lært som smørrebrødsjomfru i Viborg og er nu smørrebrøds
jomfru i Alborg.

Ib Hylleberg Nielsen gik i skole i Alborg.
o

Han er montør ved Spændbeton i Alborg. Sin værnepligt af
tjente han ved loo regiment.

I ægteskabet er børnene: III.J.2.b.1)-III.J„2.b.3)•
III.J.2.b.l)

GITTE HYLLEBERG NIELSEN

er født den 27. april 1959 i Alborg.
III.J.2.b.2)

KJELD HYLLEBERG NIELSEN

er født den 21. juli i960 i Ålborg.
III.J.2.b.3)

HENRIK HYLLEBERG NIELSEN

er født den 12. november 1965 i Nørresundby.
III.J.2.c.

JØRGEN RASMUSSEN DAMSGAARD

er født den 24. oktober 1939 i Vejlø. Han blev gift den 1.

juni 1963 i Hurup med Elly Irene Grønbæk, der er født den
5. august 1941 på Skårup Mark, Vestervig sogn, som datter
af murer Niels Kristian Grønbæk og hustru Karoline Emilie

Kristensen.
Bosat: Tebbestrup Kær

pr. Randers,

Jørgen Rasmussen Damsgaard gik i skole i Bjerg
by. Han arbejdede en tid ved landbruget, og 1955—1959 stod
han i tømrerlære. Sin værnepligt aftjente han som dragon i

Holstebro i960—I962, og siden har han arbejdet som tømrer
svend forskellige steder, bl.a. en tid i Tyskland.

Elly Irene Grønbæk gik i skole i Hurup, hvor
efter hun havde forskelligt husligt arbejde indtil gifter

målet .
I ægteskabet er børnene: III.J.2.c.1)-III.J.2.c.2).
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III.J.2.C.1)

MICHAEL DAMSGAARD

er født den 1. december I963 i Randers.

III.J.2.C.2)

KENT DAMSGAARD

er født den 16. august I965 i Tebbestrup Kær.
III.J.2.d.

LISSY DAMSGAARD

er født den 14. april 1945 i Karlby. Hun er gift med repræ
sentant Aksel Michelsen.

Bosat: Dyrehavevej, Kolding.
III.J.2.e.

BODIL DAMSGAARD

er født den 19. november 1949 i Randers. Hun er forsorgs

assistent .
III.J.2.f.

GERT DAMSGAARD

er født den 2. marts 195^ i Bjergby.
III.J.3.

AGNES ELISABETH DAMSGAARD

er født den 25. januar 1917 i Segalt, Skødstrup sogn. Hun

blev gift den 13. april 1941 i Hornslet med Svend Dalgaard
Ingvardsen, der er født den 29. marts 1912 som søn af handels

mand Jens Ingvardsen og hustru Anne Marie.

Bosat: Engvej 9» Hornslet.
Agnes Elisabeth Damsgaard gik i skole i Segalt.

Hun blev uddannet ved husgerning og besøgte sommeren 1935
Vejlby—Risskov husholdningsskole. Hun havde forskellige plad

ser ved husgerning og var bl.a. i 6 år hos sagfører Uldall
i Risskov. Hun virker nu som husmoderafløser samt som koge

kone.
Svend Dalgaard Ingvardsen gik i skole i Ran—

drup. Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser,
og aftjente 1933 sin værnepligt i Odense samt i Haderslev,
og efter hjemsendelsen fortsatte han ved landbruget i for

skellige pladser. I 1941 begyndte han som arbejdsmand og
har i en årrække haft arbejde i Århus. Han er kontorbesty—

rer i fagforeningen.

I ægteskabet er børnene: III.J.3.a.—III.J.3.c.
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III. J. 3. a.

er født den 7• april 1943 i Hornslet. Han er elektroingeniør.
KNUD DAMSGAARD INGVARDSEN

III.J.3.b.

er født den 26. maj 1945 i Hornslet. Han er stud,

scient.

ANNE-MARIE DAMSGAARD INGVARDSEN

III.J.3.c.

er født den 27o juni 1955 i Hornslet.

III.J.4.

ERIK JOHANNES DAMSGAARD

er født den 24. november 1918 i Odder. Han blev gift den
27» oktober 1953 i Kølkær med Ingrid Elisabeth Hauge Pe

tersen, der er født den 22. februar 19°5 i Søby som dat
ter af landmand Niels Petersen og hustru Karen Marie Hauge.
Bosat: Kirkegade 11, Kølkær.
Erik Johannes Damsgaard gik i skole i Segalt.

Han var beskæftiget ved landbruget indtil 1942, afbrudt af
militærtjeneste ved artilleriet i Ringsted 1939« Derefter var
han beskæftiget i brunkulslejerne indtil I969. Sommeren 1946

var han på Hadsten højskole. Han har siden I969 været slagte
riarbejder i Herning.
Ingrid Elisabeth Hauge Petersen gik i skole

i Kølkær og besøgte sommeren 1929 Haslev højskole. Hun er
uddannet ved husgerning i forskellige pladser.

KARL OTTO DAMSGAARD

III.J.5.

er født den 29. februar I928.
MINE DAMSGAARD

III.K.

er født den
gift den

2. juli 1888 i Segalt,Skødstrup sogn. Hun

9» oktober 19o9 i Skødstrup

medThorvald Iver

blev

Jen

sen. Han er født den 5* maj 1886 i Foerlev, Skanderup sogn,

som søn af gårdejer Jens Iversen Jensen og hustru Marie Broch,
og han døde den 1.

september 1949 i Gjedved.

Bosat: Nørrelide, Gjedved pr. Horsens.

~6kMine Damsgaard gik 1 skole i Segalt. Hun blev

uddannet ved husgerning og stod en tid i forretning, hvor
efter hun tjente som ung pige på Vesterlund ved Skanderborg.

Thorvald Iver Jensen gik i skole i Poerlev,
Han lærte slagterfaget

i Hovedgård, og efter giftermålet

drev han selvstændig virksomhed som slagter i Sønderby i
4 år. Derefter købte han ejendommen Karolinelyst i Vrold,

som han drev i 4 år, hvorefter han havde en ejendom på Bjerre

Mark i 15 år. I 1936 købte han slagterforretning i Gjedved
og drev denne til 195°•

I ægteskabet er børnene: III.K.l.-III.K.7«
I

III.K.l.

DAGNY MARIE DAMSGAARD JENSEN

er født den 5» januar 1911 i Sønderby. Hun blev gift den 3«

maj 1932 i Nebsager-Bjerre med Johannes Rasmussen, der er

født den 3» maj 19<>3 i Kirkholm, As sogn, som søn af fi
sker Jens Rasmussen og hustru Ane Maria.

Bosat: Fuglevangsvej 16, Horsens.
Dagny Marie Damsgaard Jensen blev uddannet

ved husgerning og var en tid stuepige hos kredslæge Gunni
Jacobsen og derefter kokkepige på apoteket i Hornsyld. Ef

ter giftermålet virkede hun en del som sygehjælper, ligesom

hun ofte hjalp til ved fester og lignende. Hun var en tid
på Hornsyld sygehus og fik senere ansættelse som bestyrer

inde på et plejehjem i Nordjylland, hvor hun var et års tid.
Derefter købte ægteparret plejehjemmet Solhjem i Oldrup og
drev dette i 8 år.

Johannes Rasmussen blev udlært som møbelsnedker
hos snedker Nymann i Hornsyld og fortsatte efter at have væ

ret marinesoldat hos sin lærermester som svend indtil 1932.
Han overtog da en krakket snedkerforretning, som imidlertid

ikke kunne rettes op med.den tids knaphed på penge. Efter

3 års forløb fortsatte han som førstemand i sin gamle plads«.

Han var tillige opkræver og aflæser for Hornsyld elektrici

tetsværk og desuden opkræver og kasserer for Hornsyld vand
værk.
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I ægteskabet er børnene: III.K.1.a.-III.K.1.b.

HENNING RASMUSSEN

III.K.l.a.

er født den 17» oktober 1933 i Stouby. Han blev gift den

4. oktober 1958 i København med Jytte Margrethe Pedersen,

der er født den 4. september 1939 i Børglum som datter af
Jens Chr..Pedersen og hustru Kitty Marie Stejlborg.
Bosat: Aparken 38, Brøndbyvester pr. Glostrup.
Henning Rasmussen gik i skole i Nebsager.

Han blev udlært som kolonialkommis og virkede ved faget ind
til 1955 ? da han fik ansættelse som portør ved DSB. I I965

udnævntes han til rangerformand.
Jytte Margrethe Pedersen gik i skole i Sulsted.

Hun var i et par år beskæftiget ved husgerning, hvorefter
hun fik ansættelse på et kontor.
I ægteskabet er børnene: III.K.l.a.l)-III.K.l.a.2).

MICHAEL RASMUSSEN

III.K.l.a.l)

er født den 9« januar 1963 i Glostrup.
III.K.l.a.2)

TINA RASMUSSEN

er født den 29. april 1967 i Rødovre.

III.K.l.b.

KAJA DAMSGAARD RASMUSSEN

er født den 27. august 1935 i Hornsyld. Hun blev gift den 27»
december 1955 i Hornsyld—Nebsager med Rasmus Nielsen, der

er født den 27. oktober 1929 i Søvind som søn af Karl Kri

stian Nielsen og hustru Martha Justine Ankjær Rasmussen.

Bosat: Svalevej 8, Horsens.
Rasmus Nielsen er kontorassistent.

I ægteskabet er børnene: III.K.l.b.l)-III.K.l.b.3) •
III.K.l.b.l)

er født den 19.

CARSTEN DAMSGAARD NIELSEN
januar 1958 i Horsens.
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III.K. I«,b. 2)

POUL DAMSGAARD NIELSEN

er født den 24. marts I96I i Horsens,
III.K.l.b.3)

PER DAMSGAARD NIELSEN

er født den 2o. december 1967 i Horsens«
III.K.2.

HARTVIG DAMSGAARD JENSEN

er født den 3» maj 1913 i Sønderby. Han er gift med Astrid
Olsen.
Bosat: Peder Skrams gade, Østbirk pr. Horsens.

III„K.3.

AKSEL DAMSGAARD JENSEN

er født den 23. december I916 i Vrold. Han blev gift den 18.
april 1937 med Ketty Marianne Rasmussen, der er født den
7• august 1915 i Albøge som datter af Rasmus Rasmussen og

hustru Ane Marie Petersen.

Bosat: Hjortensgade 2o, Århus C.
Aksel Damsgaard Jensen gik i skole i Bjerre.

Han arbejdede et par år ved landbruget hjemme, hvorefter
han kom i bagerlære og udlærtes 1935» Han har siden arbej
det ved faget, og 1937—19^2 drev han selvstændig virksom

hed.

Ketty Marianne Rasmussen gik i skole i Ørum,
hvorefter hun havde forskellige pladser ved husgerning ind
til giftermålet.

I ægteskabet er børnene: III.K.3*a.—III.K.3»c.
III.K.3.a.

KATE DAMSGAARD JENSEN

er født den 1. april 1938 i Ryomgård. Hun blev gift den 27»
juli I957 i Århus med Kaj Aage Poulsen, der er født den 14.
oktober 1935 i Århus.

Bosat: Ringvejen 14, Skovby Østj.

Kate Damsgaard Jensen er direktrice, og Kaj

Poulsen er murer.
I ægteskabet er børnene: ITI.K.3«a.1)—III.K.3.a.3)•
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SUSANNE POULSEN

III.K.3.a.l)

er født den 25. januar 1958 i Århus.
LARS POULSEN

III.K.3.a.2)

er født den 17. maj i960 i Århus.
GITTE POULSEN

III.K.3.a.3)

er født den 26. november 1964 i Arhus.
III.K.3.b.

HELGE DAMSGAARD JENSEN

er født den 14.

juni 1941 i Ryomgård. Han blev gift den 4.

juli 1964 i Viby J. med Kirsten Kirkegaard, der er født den

12. august 1944 i Århus som datter af maskinarbejder Tommy
S. Kirkegaard og hustru Anny N. Justesen.

Bosat: Høvænget 56, Viby J.
Helge Damsgaard Jensen fik almindelig folke

skoleuddannelse, hvorefter han blev udlært som bager. Sin
værnepligt aftjente han ved infanteriet i Fredericia. Han
virker nu som chauffør.

Kirsten Kirkegaard var elev i Vestergårdsko
len og besøgte senere Kolt efterskole. Hun er uddannet som

boghandlermedhjælper og har taget handelsskoleeksamen.

I ægteskabet er børnene: III.K.3.b.l)-III.K.3.1>.2) .
III.K.3.b.l)

BIRTHE DAMSGAARD JENSEN

er født den 13o november 1964 i Viby J.
III.K.3.b.2)

MERETE DAMSGAARD JENSEN

er født den 3. marts I967 i Viby J."

III.K.3.c.

LISA DAMSGAARD JENSEN

er født den 14. november 1948 i Århus. Hun er gift med rekla—
mechef

Wolf Wiking Petersen.
Bosat: Chr. Winthers vej 6, Haderslev.
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Lisa Damsgaard Jensen er defektrice.
III.K.4.

GERDA DAMSGAARD JENSEN

er gift med Eilif Jørgensen.

Bosat: Kattrup Mark pr. Hovedgaard.
III.K.5.

ERNA DAMSGAARD JENSEN

er født den 25.
29.

januar 192o i Bjerre. Hun blev gift den

juli I95I i Tolstrup med Hans Nielsen, der er gård

ejer og født i Slemminge.

I ægteskabet er sønnen: III.K.5»a.

III.K.5.a.

GREGERS DAMSGAARD NIELSEN

er født den 24. oktober 1955 i Svendborg.
III.K.6.

IRMA DAMSGAARD JENSEN

er født den 14. oktober 1927 i Bjerre. Hun blev gift den

22. december 1953 i Hvidovre med Svend Erik Jensen, der
er født den 17» september 1925 i Nyborg som søn af værk

mester Jens P. Jensen og hustru Elisabeth Franciska Poul

sen.
Bosat: Markledet 23B, Hvidovre.

Irma Damsgaard Jensen gik i Horsens private

realskole og bestod realeksamen 1944. Hun tog eksamen som
korrespondent 195<>»
Svend Erik Jensen bestod realeksamen fra

Nyborg realskole 1943. Han læste på Odense seminarium og

dimitteredes 1949. Derefter aftjente han sin værnepligt og
hjemsendtes som korporal. Han har ansættelse som overlærer

ved Strandmarksskolen i Hvidovre.
I ægteskabet er børnene: III.K.6.a.—III.K.6.b.
III.K.é.a.

TORBEN DAMSGAARD JENSEN

er født den I7. marts 1955 i Hvidovre.
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FLEMMING DAMSGAARD JENSEN

er født den 11. februar 1963 i Hvidovre.
III.L.

MARIE DAMSGAARD

er født den 18. december 189o i Segalt, Skødstrup sogn. Hun
blev gift den 5» august 1916 i Skødstrup med Frede Inge

mann Jensen, der er født den 21. januar 1888 i Foerlev,
Skanderup sogn, som søn af Jens Jørgen Iver Jensen og hu
stru Marie Brok.

Bosat: Hvirring.
Frede Ingemann Jensen betegnes i arkivalierne

som gårdejer.

I ægteskabet er børnene; III.L.1.—III.L.2.

III.L.l.

LILLY DAMSGAARD JENSEN

er født den 29. maj 1917 i Hvirring sogn. Hun blev gift den
31.

januar 19^3 i Ødis med Hans Hjort Viuf, der er født

den 19. august I9II i Vissenbjerg sogn som søn af gårdejer
Harald Anton Viuf og hustru Elsemarie Hjort.
Bosat: Ødis.

Lilly Damsgaard Jensen gik i skole i Hornum
og Fovslet. Hun blev uddannet ved husgerning og havde for

skellige pladser indtil giftermålet. Hun har i flere perio

der været medlem af skolekommissionen.

Hans Hjort Viuf gik i skole i Ødis og var
vinteren 1927—1928 elev på Skanderup efterskole. Han blev
uddannet ved landbruget, besøgte vinteren 1933—193^ Ollerup
folkehøjskole, og vinteren 1937—1938 var han på Ladelund

landbrugsskole. I 19^2 købte han en gård i Ødis og drev

denne til 197o, da han solgte og byggede villa i Ødis.
I ægteskabet er børnene: III.L.l.a.—III.L.l.e.

III.L.l.a.

ELSE MARIE VIUF

er født den I5. december 19^3 i Ødis. Hun er børneforsorgs—
pædagog.
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III.L.1.b.

KIRSTEN VIUF

er født den 25« marts 19^5 i Kolding. Hun blev gift den lo.
december I966 i Ødis kirke med Gudmundus Palsson, der er
født den 3» april 1938 i Gaulverjabæjarsøknar, Island, som
søn af Pall Gudmundsson og hustru Gudrun Olafsdottir.

Bosat: Set. Ibs Alle 91, Tåstrup.

Kirsten Viuf bestod præliminæreksamen fra
Kolding private realskole 19^2. Hun tjente derefter som hus

assistent 1 års tid, hvorefter hun besøgte Ryslinge højskole.
Derefter gennemgik hun sygeplejeuddannelse på Odense amts
og bys sygehus. Hun blev færdiguddannet I968 og har siden

haft ansættelse på amtssygehuset i Glostrup.

Gudmundus Palsson fik sin skoleuddannelse på
Island, og efter skolegangen lærte han som drejer. Han læ

ste på Odense teknikum og dimitteredes som maskiningeniør
1966. Han har siden haft ansættelse ved B & W.

I ægteskabet er børnene: III.L.l.b,1)—III.L.l.b.2)

III.L.l.b.1)

LOUISE PALSSON

er født den 22. januar I968 i Middelfart.
III.L.l.b.2)

MARGRET PALSSON

er født den 7» oktober 197o i Tåstrup.
III.L.I.c.

BODIL VIUF

er født den 25. marts 19^5 i Kolding. Hun er gift med gård
ejer Martinus Godiksen.

Bosat: Sdr. Fladskjær, Bedsted.
Martinus Godiksen er gårdejer. I ægteskabet

er der 2 børn.
III.L.l.d.

JENS CHRISTIAN VIUF

er født den 6. juni 19^9 i Ødis. Han er shippingassistent.
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KARIN VIUF

er født den I5. oktober 1951 i Ødis.
III.L.2.

INGEMAN DAMSGAARD JENSEN

er født den 23. september 1919 i Hvirring. Han blev gift den

3o. marts 1947 i Lundum med Elna Bech Christensen, der er
født den 3o. marts 1923 i Lundum Skov som datter af gårdejer
Christian Bech Christensen og hustru Signe Petersen.

Bosat: Bøvl pr. Sdr. Omme.

Ingeman Damsgaard Jensen gik i skole i Hvir
ring, Vejslev og Fovslet. Han blev uddannet ved landbruget

og besøgte vinteren 1942—1943 Ladelund landbrugsskole. Han

arbejdede en tid som bestyrer og forvalter, og ved gifter
målet forpagtede han Bechsminde i Kattrup, som han havde til

1955» Derefter købte han Hvejsel Nygård og havde denne til
1965, da han købte gård i Bøvl.

Elna Bech Christensen gik i skole i Lundum.

Hun besøgte sommeren 1944 Askov højskole og var sommeren
1946 elev på Hadsten husholdningsskole. Hun havde forskel

lige pladser ved husgerning indtil giftermålet.
I ægteskabet er børnene: III.L.2.a.—III.L.2.g.
III.L.2.a.

FREDE INGEMAN JENSEN

er født den lo. januar 1948 i Kattrup. Han er lærer.

III.L.2.b.

BIRGIT JENSEN

er født den 1. april 1949 i Kattrup.
Bosat: Jelling pr. Vejle.

Birgit Jensen gik i skole Hvejsel og Jelling

samt Sdr. Omme, hvor hun bestod realeksamen I966. Hun tjen
te 1 år som husassistent og blev derefter optaget i præ
par andklassen på Jelling seminarium.

III.L.2. c.

KNUD INGEMAN JENSEN

er født den 27. april 1951 i Kattrup. Han er murer.
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III. L. 2 . d.

INGER JENSEN

er født den 8. september 1952 i Kattrup
III.L.2.e.

NIELS INGEMAN JENSEN

er født den 28. april 195^ i Kattrup.
III.L.2.f

CHRISTIAN INGEMAN JENSEN

er født den 8. august 1958 i Hvejsel.

III.L.2.g.

JØRGEN INGEMAN JENSEN

er født den 1. maj 1964 i Hvejsel.
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SØREN ERIK RASMUSSEN

er født den 3o. december 1842 i Skødstrup. Han blev gift
den 2. februar 1877 i Mørke med Maren Kirstine Christen
sen, der er født den 29. juni 1852. I ægteskabet var der
9 børn.

KIRSTEN MARIE RASMUSDATTER

V.

er født den 11. januar 1845 i Skødstrup, og hun døde den
8.

januar 1847.

VI.

ANDERS CHRISTIAN RASMUSSEN

er født den 12. april 1847 i Skødstrup, og han døde den

9. februar 1848.

VII.

ANDERS CHRISTIAN RASMUSSEN

er født den 24. august 1849 i Skødstrup, og han døde den
2. maj 1865.

SUPPLEMENT

REGISTER
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REGISTER
I registret er medtaget direkte efterkommere efter Rasmus
Sørensen (Damsgaard) og hustru Anne Kirstine Pedersdatter.

A:

Side :

Andersen, Lene

43

Ç1

Side

Damsgaardl, Gert

62

-

, Gunnar

57

-

, Henning

5o

Christensen, Anders Damsgaard

46

-

, Herdis Høj

5o

, Henning Johannes

45

-

, Inger

48

-

, Inger Lise

53

-

, Inger Margrethe

46

62

-

, Ingerlise

44

-

Hl
Damsgaard

Agnes Elisabeth

-

, Aksel

57

-

, Jenny Kirstine

41

-

, Anders Christian

39

-

, Jens Anker

44

-

, Ane Kirstine

39

-

, Jens Kurt

52

-

, Ane Kirstine

54

-

, Jens Mathiesen

47

-

, Anna Petrea

4o

—

, Jens Peter

43

-

, Annagrete

44

-

, Jette

51

-

, Anne Grethe

49

-

, Jonna

53

-

j Anne—Grete

45

-

, Jytte Marie

58

-

, Annette

5o

-

, Jørgen Rasmussen

61

-

, Astrid Marie

45

, Karl Otto

63

-

, Birthe Kirstine

44

, Karsten Anker

44

, Bjarne

«V«

, Karsten Sten

58

—

, Kent

62

-

, Bodil

51
62

-

, Carl Peder

57

-

, Ketty Lillian

59

-

, Ejner

49

-

, Kirstine

47

-

, Ejner Høj

54

-

, Kirstine Marie

38

-

, Else

6o

«

, Kurt Leif

58

, Erik Johannes

63

-

, Lene

5o

-

, Esben

51

-

, Lissy

62

-

, Frank

51

-

, Marianne

51

-

, Frode

57

, Marie

69

-76Damsgaard, Michael

62

Jensen, Birgit

71

-

Mine

63

-

9

Birthe Damsgaard

67

-

Minna Marie

6o

-

9

Chr. Ingeman

72

Niels Peder

56

-

9

Dagny Marie D.

64

Pauli Høj

52

-

9

Erna Damsgaard

68

-

9

-

9

Peder

57

-

9

Flemming Damsgaard

69

-

9

Per

54

-

9

Frede Ingeman

71

-

9

Per John

59

-

9

Gerda Damsgaard

68

-

9

Peter Ove

56

-

9

Hartvig Damsgaard

66

-

9

Poul Arne

47

-

9

Helge Damsgaard

67

-

9

Rasmine Sørine

47

9

Ingeman Damsgaard

71

-

9

Rasmus Sørensen

57

-

9

Inger

72

-

9

Søren Høj

47

-

9

Irma Damsgaard

68

-

9

Valborg

46

-

9

Jørgen Ingeman

72

-

9

Valborg Kirstine

56

-

9

Kate Damsgaard

66

-

9

Valdemar

46

-

9

Knud Ingeman

71

-

9

Viggo Rasmussen

59

9

Lilly Damsgaard

69

-

9

Zenia Rebecca Due

52

-

9

Lisa Damsgaard

67

-

9

Aage Rasmussen

58

-

9

Merete Damsgaard

67

-

9

Niels Ingeman

72

-

9

Torben

68

Ej.
Ellasen , Jette

53

H£

Kahr, Jakob Damsgaard

Hansen, Anne Marie Bruun
**
•*

* Ib Jørgen Bruun
Ruth Marianne Bruun
9

56

55

—

9

Johannes Damsgaard

54

55

~

9

Marie Elisabeth D.

55

55

Knudsen ,' Kirstine

, Maren Magdalene

-

39
39

T?

Ingvardsen, Anne—Marie D.
-

-

63

9

Henning D.

63

Li
Larsen, Dorte Damsgaard

9

Knud Damsgaard

63

-

J;
Jensen, Aksel Damsgaard

9

Susanne Damsgaard

49

49

M:
66

Madsen, Gitte Holm

54

-77Mikkelsen, Hanne Damsgaard

49

Rasmussen, Tina

, Helle Damsgaard

49

-

-

N:

, . Tommy

65

Damsgaard

45

S:

Nielsen, Anders Chr. D.

5

42

Steensgaard, Jytte

60

Bente Damsgaard

43

Carsten Damsgaard

65

—

61

Sørensen, Anni

""

» Gitte Hylleberg
5 Gregers Damsgaard

68

—

, Britta

41

*"

9

Henrik Hylleberg

61

—

, Børge Damsgaard

4o

*"

9

Jan Damsgaard

43

—

, Esben Hedegaard

41

—

9

Johannes Damsgaard

42

-

, Ove Damsgaard

41

9

Kjeld Hylleberg

61

—

, Poul Damsgaard

51

~

9

Per Damsgaard

66

—

, Signe Johanne D.

41

”

9

Poul Damsgaard

66

—

, Stig Hedegaard

41

—

9

Tove Damsgaard

43

-

, Søren Damsgaard

51

—

Zl
Palsson, Louise
**

9

Margret
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