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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 værne om sine minder, så de 
kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt".
Ved at medvirke ved denne bogs udarbejdelse har den nulevende 
slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men 
også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være 
til uvurderlig glæde for kommende generationer.

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

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

"Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsæt
ningerne for de mange forskellige, og ofte modstridende evner og 
tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i 
slægtens fortid for at finde forklaringen. - Slægtshistorisk 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 
forteeiser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og 
videnskab".

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

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



ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af 
de enkelte dages trofaste virke med de evner slægten gav den en
kelte at forvalte og give videre.

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



Orientering
Bogen er opdelt i to hovedafsnit: Forslægten - anetavler for stam
faderen Laust Jeppesen Grove, 1763-1841, og hans to hustruer, 
Maren Andersdatter, 1767-1805, og Johanne Thorsdatter, 1765- 
1857.
Forslægten - anetavlen - er opbygget på følgende måde: Laust Grove 
og hans to hustruer er ane nr. 1 i hver sin anetavle. Forældrene til 
nr. 1 er ane 2 og 3, bedsteforældrene er ane 4, 5, 6 og 7 o.s.v.
Man finder faderen til en person ved at gange anenummeret med
to. Eksempelvis nr. 3. Faderen er ane 6 og moderen har det her
efter følgende ulige nummer, altså ane 7. - Se iøvrigt oversigtstav
lerne i lommen bag i bogen.
Bogens andet hovedafsnit er efterslægtstavlen, der for de nulevendes 
vedkommende hovedsagelig er opbygget efter de pågældendes egne 
oplysninger, idet der er rettet henvendelse til alle personer over 18 
år. Enkelte medlemmer af familien har af forskellige årsager ikke 
ønsket at medvirke ved at afgive oplysninger til bogen, og i disse 
tilfælde har vi været henvist til at benytte andenhåndsoplysninger, 
suppleret med oplysninger fra arkivalier. Her er den for få år siden 
indførte 50-års spærreregel for kirkebøger medvirkende til mangler, 
der ellers ville kunne have været afhjulpet.
I efterslægtstavlen anvendes almindeligvis den samme stavemåde, 
som den pågældende selv benytter (benyttede), og der kan derfor 
forekomme tilfælde, hvor f.eks. søskendes efternavne staves for
skelligt.
For stednavne gælder det, at vi har benyttet samme stavemåde, som 
anvendes i postadressebogen og/eller Trap: Danmark.
Registreringssystemet i efterslægtstavlen er opbygget på følgende 
måde: børnene af stamforældrene Laust Grove og hans to hustruer 
er betegnes med romertal, romertals børn betegnes med store 
bogstaver, store bogstavers børn med arabertal og arabertals børn 
med små bogstaver. Små bogstavers børn angives med arabertal 
efterfulgt af en klamme og deres evt. børn anføres som små bogsta
ver i parentes.
Ved hver person med efterkommere er det angivet, hvilken regi
strering de pågældende børn har. Til yderligere orientering er der i 
lommen bag i bogen indlagt oversigtssol, der omfatter de tre ældste 
slægtsled.

Eksempel:

Proband: Anton Grove Poulsen IV.B.l.a.2)a)

Far: Søren Grove Poulsen IV.B.l.a.2)

Farmor: Kristine Laustsen Grove IV.B.l.a.

Farmors far: Søren Chr. Laustsen (Grove)IV.B.l.

Farmors farfar: Laurs Christian Christensen 
(Grove) IV.B.

Farmors farfars far: Christen Laustsen Grove IV.

Farmors farfars farfar: Laust Jepsen Grove - Stamfaderen.



Arkivarbejdet
Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først 
og fremmest om anetavlen, den del af bogen der omhandler forfæ
drene tilbage i tiden, og som er udarbejdet på grundlag af bevarede 
arkivalier.
Muligvis er de tilfreds med det opnåede resultat, men en og anden 
finder måske resultatet mindre tilfredsstillende og synes at have 
givet sine penge dårligt ud.

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

I Danmark findes der fem statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i Kø
benhavn og de fire landsarkiver: København (Sjælland og de sydlige 
øer), Odense (Fyn), Viborg (Jylland til Kongeåen), Aabenraa (Sønder
jylland). I Rigsarkivet opbevares centraladministrationens arkiver 
(kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.) mens 
landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger og 
godsarkivalier etc.).

Når man første gang aflægger besøg på et arkiv, f.eks. landsarkivet i 
Viborg, vil man sikkert blive imponeret over de enorme mængder 
håndskrevne bøger, der opfylder de mere end 30 kilometer reoler. 
Hovedparten af disse arkivalier er skrevet med gotisk, en skrift der 
forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes to store læsesale, hvor man dagen 
lang kan se folk sidde bøjet over arkivalierne, ivrigt optaget af at 
grave stof frem om de hedengangne. Side om side finder man 
amatøren, der endnu er så uøvet, at han må nøjes med at studere de 
nyere kirkebøger, den drevne amatør, som har brugt al sin fritid 
gennem mange år og har opnået indgående kendskab til den gotiske 
skrift og arkivaliernes mangfoldighed og endelig den professionelle 
forsker, der kan spille på alle strengene - eksperten, fordi han 
kender alle mulighederne og kan udnytte dem til bunds. Fælles for 
alle tre kategorier er imidlertid, at de i deres forskning konstant 
støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da 
også med undersøgelser, som giver negative resultater, men så meget 
større er forskerglæden, når løsningen på problemerne omsider 
foreligger.

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

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

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I Danmarks ca. 1300 
sogne har præsterne gennem tiderne i kirkebøgerne indført oplys
ninger om fødsel, dåb, konfirmation, trolovelse, vielse, død og 
begravelse. Kirkebogsføring blev påbudt 1646, og i en snes tilfælde 
kan man i Jylland endog finde endnu tidligere førte kirkebøger, 



hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjordkær sogn i 
Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøger normalt 
findes fra 1646 og frem til idag. I ældre tider førtes kirkebøger kun 
i eet eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegården. Krige, 
plyndringer, brand, mus og rotter samt mangel på omtanke for disse 
arkivaliers betydning resulterede ofte i, at arkivalierne gik tabt. 
Normalt kan man sige, at kirkebøgerne er bevaret til i 1700-tallet, 
og alene i Nørrejylland findes der 50 sogne, hvor kirkebøgerne er 
gået tabt før 1814, det år hvor dobbelt kirkebogsføring blev påbudt i 
samtlige sogne. Det skal nævnes, at ældre kirkebøger ofte er mangel
fulde og tilfældigt ført.

Folketællinger fra 1787, 1801, 1834 og 1845 er gode hjælpekilder, 
dersom kirkebøgerne svigter. Især har man ofte gavn af tællingen 
1845, da denne også giver oplysninger om fødesteder, mens de øv
rige tællinger kun oplyser navn, alder, stilling, ægtefælle og hjem
meværende børn.

Tingbøger er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en 
slægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. I tingbøgerne er 
familieforhold ofte indgående beskrevet og kan bekræfte f.eks. 
ejendomsforholdet på en gård, der er gået fra far til søn.

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

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

Laust Jeppesen Grove, født 1763, død 1841.

Maren Andersdatter, født 1766, død 1805.

Johanne Thorsdatter, født 1765, død 1857.

Laust (Laurs eller Lars) Jeppesen Grove var fra 1793 gårdmand i 
Hindborg og fra før 1834 til sin død sognefoged sst. Han erhvervede 
mere jord og havde efterhånden 13 tdr. hartkorn. I 1826 afstod han 
to gårde til sønnerne Mads og Anders, der begge skulle yde aftægt.

Laust Jeppesen (Jepsen) Grove var født 1763 i Sdr. Lem sogn som 
søn af Jep Madsen og hustru Helle Pedersdatter. Han blev døbt 31. 
juli (9. søndag efter Trin.) 1763, båret til dåben af Karen Mads
datter, og faddere var Henrik Lauridsen, Jep Christensen, Kirsten 
Jensdatter og Birgitte Andersdatter.
Den 19. september 1841 begravedes Lars Jeppesen Grove, sognefoged 
og gårdmand i Hindborg, 78 1/2 år gi.

Den 10. april 1792 trolovedes i Hindborg Lars Jepsen, tjenende i 
Lem Præstegård og afg. Anders Mogensens enke Maren Andersdatter 
i brudens eget hus. Forlovere var Hr. Schæffer, præst for Lem og 
Vejby menigheder, og Anders Jensen i Hindborg. Vielsen fandt sted 
31. maj 1792 i Hindborg.

Maren Andersdatter var født 1766 i Hindborg sogn som datter af 
Anders Jensen og hustru Birthe ell. Birgitte Hansdatter. Hun blev 
døbt Nytårsdag 1767 (Fest Ciac. Xsti.) i Hindborg, og faddere ved 
dåben var Christen Pedersens kone i S. Andrup, Christen Olesen, 
Ludvig Jensen og Hans Christensens søn Christen samt Christen 
Olesens datter Anne, alle af Hindborg.
Maren Andersdatter, Laust Jepsen Groves hustru af Hindborg blev 
begravet 15. april 1805 i Hindborg, 30 år gi.

Maren Andersdatter var gift første gang med Anders Mogensen, der 
døde 1792 og blev begravet 17. januar i Hindborg, 32 år gi. Til ham 
var hun blevet trolovet 17. november 1791.

Efter Maren Andersdatters død blev Laust Jepsen Grove gift anden 
gang 4. april 1806 med Johanne Thorsdatter af Hindborg; herom 
hedder det i kirkebogen: Lørdag den 8. december 1805 indfandt sig 
enkemand Laust Jepsen af Hindborg med forlovere hr. Werner 
Hiersing og sognefoged Anders Olesen, begge af Hem, og begærede 
at tillysning fra prædikestolen måtte ske for ham og pigen Johanne 
Thorsdatter af Hindborg, da de agtede at indlade sig i ægteskab 
med hverandre.

Johanne Thorsdatter var født 1765 i Hindborg som datter af Thor 
Mikkelsen, og hun blev døbt 22. juli (Dominica V Trin.) 1765 i 
Hindborg Kirke. Faddere ved dåben var Niels Kokkes datter i Hem 
Boil (Bodil), Niels Boedsgaard af Hem, Jens Kirkes søn og Christen 
Poulsens ældste datter, begge af Hindborg.
Johanne Thorsgaard døde 31. oktober 1857 i Hindborg og angives da 
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at være enke efter afdøde sognefoged Lars Jepsen Grove og af
tægtsenke hos Anders Hansens enke, 92 år gi.

Folketællingen 1787 giver følgende oplysninger som familien i 
Hi nd borg by:
Laurs Jepsen Grove, husbonde, 39 år, gift første gang, bonde og 
gårdbeboer.
Maren Andersdatter, kone, 3^ år, gift anden gang.
Anders Laursen, 8 år.
Jeppe Laursen, 7 år.
Anders Laursen, 5 år.
Christen Laursen, 4 år.
Mads Laursen, 2 år.
Birthe Clausdatter, 19 år,
Mads Clausen 16 år, tjenestefolk.
Jens Jensen, 31 år, til huse, national soldat.
Ved folketællingen 1834, da Laust Jeppesen Grove var 72 år gi., 
kaldes han Lars Jepsen og betegnes som ejer af gården, sognefoged. 
Ved tællingen 1840 var han aftægtsmand og sognefoged.

Laust. Jeppesen Grove fik i sine to ægteskaber 10 børn, der i 
omstående efterslægtstavle er betegnet I-X.

Laust gjorde sig uheldig bemærket ved sessionen 1789(1), da han 
"fremkom med en krum fod, hvilket som forstillelse straks blev 
bemærket af sessionen. Karlen blev visiteret og selv godsejeren og 
forvalteren sandede, at de ej før havde set denne karl, som tjente 
på hovedgården, i denne forfatning. Karlen blev påny visiteret i 
sessionens overværelse og befandtes at kunne gøre alle bevægelser 
med foden. Karlen kom atter frem for sessionen, stod lige på 
fødderne og bad som tilgivelse.
Sessionen kendte, at karlen for denne hans skammelige adfærd 
skulle straks hensættes ud i fængsel på vand og brød i otte dage, 
at han skal møde for næste session og der sættes i nummer, og 
skulle han da endnu engang spille sin rolle, bliver sagen at andrage 
for Det kgl. danske Kancelli, på det karlen vitterlig kan straffes." 
Det oplyses derefter, at Laust var tjenestegørende ved 1. Jydske 
Infanteriregiment 1793.

Ved købekontrakt af 5. marts 1792, læst 1. juli 1793, købte Laust 
Jeppesen Grove af Mathias Skov til Bustrup en gård i Hindborg by 
og sogn med hartkorn 5 tdr. 7 skp. 1 fjdr. 1/2 alb.; gården var 
førhen beboet af Maren Andersdatters første mand Anders Mogen
sen, som fradøde denne. Købesummen var 770 rdl.(2).

Ved skøde af 30. december 1801, læst 5. november 1810(3) afhæn
dede Laust Grove til Jep Laursen parcellen nr. 5 med 7 skpr. 2 
fjdr. 2 3/4 alb., og ved købekontrakt af 29. maj, læst 27. marts 
1809(4) afhændede han for 350 rdl. parcel nr.4 med 1 tdr. hartkorn 
til Jens Jensen Ramsing.

Ved købekontrakt af 20. juni 1803, læst 9. december 1810, overtog 
Laust Jepsen Grove fra Mathias Skov til Bustrup en Mathias Skov 
tilhørende bortfæstet gård med bygninger i Hindborg med 2 tdr. 5 
skp. 3 fjdr. 1 alb. hartkorn. Købesummen var 900 rdl.
I 1809 ses det, at Laurs Jepsen da nævnes med tilnavnet Bligaard, 
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da han havde pansat en gård i Hindborg på 5 tdr. hartkorn for 400 
rdl.

I en taksation til brandforsikring 19. juli 1808(5) oplyses følgende 
om ejendommen:
En gård ejes og beboes af Laust Jepsen Grove. Matr.nr. vides ei.

Rdl
Stuehuset norden i gården, 13 fag, 8 1/2 alen dyb, blan-a

dings under- og overtømmer, klinede vægge, stråtag, til 
stuer, kammer, køkken og bryggers med loft, vinduer og døre, 
en jernbilæggerkakkelovn, en indmuret kobberkedel på 3/4 tdr. 
samt en skorsten og en bageovn af 1er, men skorstenspiber af 
brændte sten.
Takseret å fag 20 rdl.

b Det næste hus, 14 fag, 8 1/2 alen dyb, blandings under- og 
overtømmer, klinede vægge, stråtag, til lade, foderhus 
og fæhus.
Takseret a fag 20 rdl.

c Det søndre hus, 20 fag, 8 alen dyb, blandings under- og 
overtømmer, klinede vægge, stråtag.
Takseret å fag 12 rdl. = 240, som ejeren kun forlangte 
forsikret for

d Det østre hus, 15 fag, 9 1/4 alen dyb, blandings under- og 
overtømmer, klinede vægge, stråtag, til stald, får, foder
hus og vognport.
Takseret a fag 14 rdl. = 210 rdl., som ejeren forlangte 
forsikret for

260

140

200

200
SÜÜ

Forsvarlig mod ildsfare ogej forhen forsikret, de anordnedebrand- 
redskaber er forefundne.Ved skøde læst 6. maj 1811(6), fik Laurs 
Jepsen Grove af selvejer Jens Andersen i Hindborg skøde på 
dennes gård i Hindborg med hartkorn 1 tdr. 6 skp. 3 fjd. 1 edb. 
for en købesum på 1000 rdl., og ved skøde læst 11. oktober 
1824(7) fik han af selvejergårdmand Jens Christensen Goul af 
Hindborg skøde på dennes gård med 6 tdr. 1 skp. 3 fjd. 0 alb. med 
anpart i Hindborg sogns kirke korn og kvægtiende.

Efter i 1825 at have afhændet parcellerne nr.2, 3 og 4(8), til 
henholdsvis Jens Jensen Ramsing, Jep Laursen og Thor Nielsen, 
afstod Laurs Jepsen Grove to gårde til sønnerne.
Skødet til sønnen Jens(9), lyder:
Undertegnede Laurs Jepsen Grove, selvejergårdmand i Hindborg by 
og sogn, Salling Herred, Viborg Amt, tilstår hermed at have for 
købesummen 900 rdl. sedler solgt, ligesom jeg og hermed sælger, 
skøder og aldeles afhænder til min søn Jens Laursen Grove den mig 
tilhørende og iboende gård med ejendom i Hindborg, nu af hartkorn 
ager og eng 6 tdr. 5 skp. 1 fjdr. 2 alb. efter rentekontorets skri
velse af 29. oktober sidstleden, tillige med dette hartkorns anpart 
af Hindborg sogns kirke korn og kvægtiende, samt den halve del af 
den i gården værende udbesætning på vilkår:
1 Af det solgte, der først af køberen tiltrædes efter min død, 

udreder han forsvarlig aftægt til min hustru Johanne Thors
datter, sålænge hun lever og vil avle mad hos ham, men hvis 
hun herudi agter at gøre forandring, da opføre han i forening 
med min anden søn Anders Laursen den ældre en forsvarlig 



- 4 -

aftægtsbolig i Morsing Toft, forsynet med foruden vinduer, loft, 
døre, borde, stole og kakkelovn m.m., er lige delagtigen i 
vedligeholdelse deraf, ligesom og i anskaffelse og hjemførsel af 
det fornødne ildebrændsel, samt endelig at drive og dyrke de 6 
skp. hartkorn i Morsing Toft, hvoraf den årlige afgrøde til
falder hende sålænge hun lever og i huset forbliver, hvilket hus 
ved hendes dødelige afgang tilfalder forbenævnte køber, mod at 
han besørger hendes begravelse efter skik og brug i sognet, 
derefter tilfalder ham ligeledes de to køer og seks får, hun er 
berettiget til at tage med sig til hendes aftægtsbolig, ligesom al 
hendes besætning af indbo med undtagelse af en seng, der 
tilfalder Anders Laursen den ældre, samt hendes liv- og gang
klæder tillige med kisten, der tilfalder søsteren Birthe Laurs
datter, som forbliver hos broderen, sålænge denne er levende.

2 Bern. Birthe Laursdatter giver køberen foruden fri bryllup tillige 
en seng og en dragkiste, når hun forlader fødegården.

3 Købesummen, de nævnte 900 rbd. sedler er køberen og arvinger 
pligtige enten at udbetale eller og stille sikkerhed for, således: 
Til Mads Laursen Grove i Lund 300 rdl. sedler, til Anders 
Laursen i Hindborg 100 rdl. sedler, til Christen Laursen i 0. 
Lem 200 rdl. sedler og til Birthe Laursdatter 300 rdl. sedler = 
9Ö0 rdl.

4 For at det stemplede papirs skyld anslåes aftægten til 100 rdl. 
sedler een gang for alle.

Da ovennævnte Jens Laursen Grove har lovet at opfylde som 
forskrevet står og købesummen dermed berigtiget, så skøder jeg 
hermed den nævnte gård med ejendomme i Hindborg af ager og 
engs hartkorn 6 tdr. 5 skp. og 1 fjdr. 2 alb., overenstemmende med 
ejendomsskøde udstedt af landkommissær Mathias Schulz til Bustrup 
17. juni 1793 og 20. juni 1803, læst 2. december 1810, tilligemed 
dette hartkorns anpart af Hindborg sogns kirke korn og kvægtiende 
ifølge skøde udstedt af Jeppe Christensen Skov af Grove og Jesper 
Jensen Grundvad af Otting.
Dokumentet blev tinglæst 14. juni 1812, og Jens Laursen Grove 
overtog ejendommen med samme ret og forpligtelse, som faderen 
hidtil havde været ejer af den.

I samme protokol er indført skødet til sønnen Anders Laursen 
Grove, der overtog gården i Hindborg med 6 tdr. 1 skp. 3 fjd. 0 
alb. samt gårdens anpart i Hindborg sogns kirke korn og kvægtien
de. Købesummen var 900 rdl., og sønnen Anders Laursen Grove 
overtog den på boet hvilende gæld 800 rdl. sedler, og for de re
sterende 100 rdl. sedler stillede han sikkerhed, ligesom han for
pligtede sig til at deltage i opførelsen af moderens aftægtshus og 
vedligeholdelse i Morsinghuset samt ildebrændselsanskaffelse og 
hjemkørsel.
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I "Mindeblade", som blev udgivet af en familiekreds i august 1916, 
bringes følgende beretning som Laust Grove og hans anden kone 
Johanne Thorsdatter;

Der var en gang -
Johanne Thorsdatter var 3 år ældre end Hans Andersen. De tjente i 
gårde sammen og fulgtes ad på hovarbejde, da de var unge. Jeg ved 
ikke, hvad fæstebonden hed, som de tjente hos, men han boede ved 
Hindborg Kirke, der hvor Chr. Gudiksens gård nu ligger, og gården 
hørte under Krabbesholm. Tiden må have været et af de nærmeste 
år før 1792. Så hændte det, at vejret var særligt slemt den 1. april, 
den dag, som efter almanakken er tilegnet "Hugo". Hans havde 
været ude i det hårde vejr, og han sagde til Johanne, da han kom 
tilbage: "Almanakken siger Hugo, jeg siger "Hubav!". Det kunne 
Johanne huske, da hun blev en gammel kone, og sådan fortalte hun 
det til sit barnebarn Johanne Hansen.

det gik til, da Laust Grove friede til 
på Ramsinggård 1765, men forældrene 
Så havde Johanne en rig faster i Hem,

Storbondens frieri.
Hun fortalte også, hvordan 
hende. Johanne var født 
kunne ikke klare udgifterne, 
der hjalp hendes forældre til en gård i Hindborg, som lå lige nord 
for kirken. Johanne kom ud at tjene, men 27 år gi. flyttede hun ind 
i et lille hus øst for Laust Groves toft. Hun vævede for folk og 
kunne let tjene sit udkomme på den måde, for den gang gik alle i 
hjemmelavet tøj. I det selvsamme år (1792) var det, at Anders 
Mogensens enke, Maren, giftede sig med Laust Grove. Maren døde i 
barselseng 1805 og efterlod sig seks sønner. Aret efter Marens død 
gik Laust Grove en dag øster ud af gården over i toften til væver
pigens hus. "Vil du være mor for mine seks sønner", sagde han. Og 
Johanne gav ham sit Ja. Deres ægteskab varede i 35 år.

1838 kom "lille" Johanne til sin bedstemor, og hun var hos hende 
i nogle år. Siden kom hun tilbage til hjemmet, og hun husker 
endnu, hvordan hendes fader Anders Hansens stuehus var indrettet. 
Det var somtrent som så:

2

1
5 b 73 4

Lu
Den nordre mur stod lige ind mod Hindborg søndre kirkegårds

dige. Når der blev brændt brændevin, stod Johanne på vagt, for 
skulle politiet komme, gjaldt det om i største hast at få redskaber
ne over på kirkeloftet. 1843 flyttede Anders Hansen gården op på 
marken, hvor den nu (1916) ligger. Man lægger mærke til, at det 
var i denne gamle gård, at Hans Andersen og Johanne havde tjent 
sammen i deres unge dage.

Laust Grove ejede i 1826 ca. 13 tdr. hartkorn, som blev delt 
mellem sønnerne Jens og Anders. Johanne nød aftægt fra begge 
gårde. Det bestod i korn og mælk samt ulden af nogle får. Anders 
Hansens ældste døtre Karen og Johanne havde hvert år hyre på at 
klippe bedstemors får i de to gårde.

At Laust Grove gjorde sig uheldig bemærket i sin ungdom ved på 
sessionen kom ikke til at få indflydelse på medborgernes bedømmel
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se af ham; han blev som en af sognets mest ansete og velagtede 
mænd valgt til sognefoged.

Han nævnes som sognefoged fra før 1834 og bestred endnu dette 
hverv ved sin død 1841. Altså var han(10) en anset og respekteret 
mand i sognet, for ifølge forordningen af 11. december 1791 skulle 
der til sognefoged vælges en af de skikkeligste, redeligste og mest 
kyndige mænd.

Allerede i 1500-årene fandtes i mange sogne en af lensmanden 
beskikket sognefoged eller bondefoged. En for hele landet ensartet 
ordning af sognefogedinstitutionen fik man dog først ved forord
ningen af 11. november 1791. - Herefter udnævntes sognefogeder af 
amtmanden; hvervet var et borgerligt ombud, men lønnet. - Foruden 
at have rent politimæssige opgaver var sognefogeden lægds- mand 
og pantefoged, foretog registreringsforretninger i mindre dødsboer 
og var fra 1922 giftefoged. De af ham førte protokoller afleveredes 
tidligere til herredsfoged, senere til politimester og dommer og 
derfra til landsarkiverne.

Således beskrev omkring 1950 landsarkivar Harald Hatt fra Kø
benhavn i korthed hvervet som sognefoged på grundlag af J. P. 
Jørgensens Landsognenes Forvaltning fra 1660 til vore Dage, 
1890(11). Hvervet er siden blevet afskaffet omkring 1970.

Da Arent Steenstrup i 1798 skrev sin bog om den danske bondes 
pligter og rettigheder(12) fandt han, at Forordningen om Sognefo- 
geders Beskikkelse, deres Embeds-Forretninger og Belønninger, 
dateret Ilte November 1791, som viser, hvem der til Sognefoged bør 
vælges, hvorledes han i sit Embede skal agtes, hvorledes belønnes, 
samt hvad der vedkommer ham at foranstalte, at give Agt paa og 
holde Orden over, er saa vigtig, at den Ord for Ord her bør ind
føres og lyder saaledes:

Forordningen om Sognefogeders Beskikkelse, deres Embeds-For
retninger og Belønninger.

Vi Christian den Syvende, af Guds Naade, Konge til Danmark og 
Norge, etc. etc. Giøre alle vitterligt: At, da det er nødvendigt, at 
der allevegne i Vort Rige Danmark beskikkes duelige Mænd af 
Bondestanden til at være Sognefoged; men Vi erfarer, at de, som 
dertil kunne være bedst skikkede, ikke sielden vægrer sig ved at 
imodtage dette Embede, deels fordi dem ikke er tillagt nogen 
passende Belønning for deres tilvoxende Arbeyde og Møye, deels 
fordi de ofte savne den Agtelse og Velvillighed hos Almuen, der 
udfordres, naar de med Virksomhed og Nytte skulde kunde opfylde 
de dem paaliggende Pligter; Saa have Vi, i Henseende til Sognefo- 
gedernes Udnævnelse, Forretninger og Belønninger, allernaadigst 
fundet for godt, herved at anordne følgende:

1.
Amtmændede skulde i ethvert Sogn beskikke en Sognefoged, og 
uden Betaling meddele ham ordentlig Bestalling paa denne Tieneste, 
hvilken strax bør oplæses af Prædikestolen til Almuens Efterretning.

2.
Dertil bør altid vælges en af de skikkeligste, redeligste og meest 
kyndige Mænd blandt Sognets Almue.
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3.
De, som nu ved Extra-Sessionerne ere eller herefter blive beskikke
de til Lægdsmænd, skulde ikke være undtagne fra tillige at kunde 
udnævnes til Sognefoged, ey heller disse fra at antages til Lægd
smænd, saa at begge fornævnte Embeder, hvor det findes passende 
og tienligt, kunde foreenes.

4.
De væsentligste af Sognefoged ernes Pligter ere:
a) At udføre Øvrighedens og Rettens Betientes Befalinger og 

Foranstaltninger, som høre til Vor Tienestes Fremme eller til 
Justitiens og Poli tie-Væsenets Haandhævelse.

b) Selv at vaage over god Orden, og paasee, at Vore, til dette 
Øyemærke sigtende, Anordninger (fornemmeligen den om Poli- 
tie-Væsenet paa Landet under 25de Martii sidstleden) ikke 
overtrædes.

c) Naar Sognefogeden fornemmer, at nogen af Almuen forseer sig, 
ved ulovlig Kroehold, Kroegang, Drik, Slagsmaal og deslige, da 
skal han, i 2 Vidners Nærværelse, advare den Paagieldende og 
formane ham, at rette og forbedre sit Forhold; men dersom 
hans Erindring ey frugter, og den Paamindte giør sig skyldig 
paa nye, da bør Sognefogeden uefterladeligen anmelde det for 
den vedkommende Rettens Betient, paa det at Overtræderen kan 
blive vedbørligen dømt og afstraffet.

d) Gribes derimod nogen i Forbrydelser af de grovere Slags, 
saasom Drab, Tyverie eller deslige, da skal Sognefogen strax 
hæfte den skyldige Person, og uopholdeligen melde saadant for 
Stedets Herredsfoged eller Birkedommer, som besørger det 
videre fornødne og beretter Amtmanden Tildragelsen.

e) Fremmede Omløbere bør Sognefogeden ligeledes anholde og 
derom give fornævnte Rettens Middel Underretning, til nærmere 
Foranstaltning.

f) Dersom Sognefogeden skulde bemærke Tegn til Opløb, eller 
blive underrettet om noget strafværdigt Overlæg, der kunde 
sigte til Uorden, da skal han af alle Kræfter søge at afværge 
samme, ved at foreholde Almuen, at de, som giøre sig skyldige 
i saadan Overtrædelse, derved paadrage sig Vor Unaade og 
Lovens Straf; hvorimod de, som troe sig at have Aarsag til 
Klage, med sømmelig Ærbødighed bør fremføre deres Anke for 
Stedets Øvrighed, eller og for Os selv, igiennem Vore Collegier, 
naar Sagens Natur det udkræver. I øvrigt, ligesom Vi aldeles 
ikke mistænke Vore kiære og troe Undersaatter af Bondestan
den for at være tillbøjelige til Uroelighed eller Overhørighed 
imod deres Foresatte, saa vilde Vi ey heller, at det skal ansees 
som Opløb eller nogen lovstridig Handling, at Byernes eller 
Sognets Beboere sammentræde, for sindigen og fredeligen at 
overlægge og tage Beslutninger om Ting, som høre til at befor
dre fælles Tarv.

g) Kirkens og Skolens Restancer, saavel som Bøder for Vey-Arbey- 
dets Forsømmelse, Politie-Lovenes Overtrædelse og andre desli
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ge Forseelser, maae Øvrigheden, eller den vedkommende Rettens 
Betient, foranstalte inddrevne ved Udpantning, der forrettes af 
Sognefogeden, i Overværelse af 2 Vidner, som han dertil ud
nævner af den Bye, hvor Udpantningen skeer; hvilke uvæger- 
ligen og uden Betaling skal være pligtige at følge ham; men, 
dersom Udpantningen i Byen er almindelig, saa at ingen Vitter
ligheds Vidner der kan faaes, da udmeldes dertil 2 Mænd af 
den nærmeste Bye.

h) Naar nogen Ordre, som angaaer Vor Tieneste eller det Offent
lige, skal sendes, enten til Forkyndelse udenfor den Bye, hvor 
Sognefogden boer, eller befordres til næste Sogn; da er Sogne
fogeden bemyndiget til, efter rigtig Omgang, at beordre Sognets 
Huusmænd at frembringe samme til sit bestemte Sted, fra Bye 
til Bye, paa den beqvemmeste og letteste Maade; skulde nogen 
af disse viise sig forsømmelig i at opfylde det ham saaledes 
befalede, da skal et andet Bud skikkes, paa den Skyldiges 
Bekostning, som strax udpantes hos denne, tilligemed 1 Mk. 
Danske i Bøder til Sognets Fattige; hvilket anmeldes for Ret
tens Betient, som videre indberetter det til Amtmanden.

i) Ligesom det skal være Sognefogedens Pligt at viise Sagtmodig
hed og Beskedenhed imod Almuen i sit Embeds Førelse; saa er 
det og Vor alvorlige Villie, at Sognets Beboere skulde med 
Velvillighed imodtage hans Advarseler, med Agtelse for hans 
Bestilling efterkomme det, som han, i Lovenes Navn og efter 
Øvrighedens Befaling, anordner, samt med Beredvillighed være 
ham behielpelig i alt, hvad der hører til at fremme Orden og 
Roelighed.

For det øvrige overlade Vi til Vore Amtmænd, i Overeensstemmelse 
med disse Grundsætniger, at meddeele Sognefogederne nærmere 
Forholds-Regler, i Hensigt til de fleere enkelte Deele af deres 
Pligter, som, efter ethvert Steds særdeles Omstændigheder, kunde 
ansees fornødne.

5.
Sognefogederne skulde
a) Ansees som de meest agtede af Almuens Mænd, og i Samqvem

me have det øverste Sæde.

b) De skulde være frietagne for Konge-Reyser, for Indqvarterin- 
ger, for Arbeyde ved Veye, Kirker og deslige, som kan hen
regnes til det Offentlige.

c) De skulde være befriede for at svare Delinqvent-Omkostnings 
Penge og Broe-Penge.

d) Endeligen skulde de, for hver Udpantning nyde 12 Sk. i Sal ari o, 
og være berettigede til, under samme Forretning, at give sig 
Udlæg derfor hos den Skyldige.

Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette. 
Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vor Kongelige Residentz- 
Stad Kiøbenhavn den 11. November 1791.
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Under Vor Kongelige Haand og Signet 
Christian R

(L.S.)
C. v. Brandt
Schow
C olbi ørnsen 
Rejersen

Videre berettede Steenstrup 1798 om de til sognefogedhvervet 
hørende pligter. - Her lettere normaliseret:

Sognefogederne skal have indseende med, at der til bønderbryl
lupper ej må være mere end 32 personer af begge køn, og at der ej 
må gives mere end 4 retter mad, og hverken vin eller kaffe, samt 
at gildet ej holdes længere end een dag. - Fremdeles skal sognefo
geden have indseende med, at ingen af bondestanden klæder sig i 
andet end hjemmegjort tøj, dog må kvindfolkene have en silkehue, 
samt trøje og skørt af kramtøj, og mandfolkene en trøje eller vest 
af kramtøj. Forseer nogen sig herimod, angiver sognefogeden det 
straks for herreds- eller birkefogeden til strafs undgældelse efter 
forordningen af 12. marts 1783.

De bønderkarle, som mangle tjeneste, melde sig hos sognefogeder
ne, der lader karlens tjeneste offentlig anbyde på kirkestævne; se 
forordningen af 25. marts 1791.

Sognefogederne bruges til vurderingsmænd på skifter, bonitering- 
smænd ved jordudskiftninger, takseringsmænd ved gårde og huse, 
som anbydes i pant for lån af de "publiqve Stifteisers" penge, imod 
den ved slige lejligheder sædvanlige betaling.

I ethvert sogn skal sognefogeden have det særdeles opsyn over 
alt vejarbejde, som bliver anordnet i hans distrikt, besørge red
skabernes og materialiernes forvaring, samt holde og årligen af
lægge rigtighed for det imodtagne, udgivne og i behold værende 
penge, værktøj og materialier. - Ligeledes bør han give agt på vej
politiet, og anmelde de forefaldne uordener til herreds- eller birke
fogeden; alt under mulkt, om noget at dette forsømmes.

Til belønning for dette hans arbejde nyder han ej alene befrielse 
for eget vejarbejde, men også 1 sk. af hver rigsdaler, som arbejdet 
i hans distrikt beregnes til; se forordningen om vejvæsenet af 13. 
december 1793, dens 70. og 71. §.

Sognefogeden bør også på de tider, som vejarbejdet ikke gøres, 
jævnlig befare vejene og efterse grøfterne, broerne, stenkisterne 
O.S.V., og hvor mangel findes, da underrette dem, som arbejdet 
påligger. Skulle vedkommende ikke, inden 3 uger efter, at de ere 
bievne advarede, have sat alting istand, da indberetter sognefogeden 
sådant til politimesteren i sognet; se allerhøjstbemeldte forordnings 
72. artikel.

Sognefogeden haver indseende med, at ingen døde kreaturer bliver 
henliggende enten på eller ved vejene, men at samme af tilstødende 
grundejere straks bliver nedgravede, i det mindste 50 alen lang fra 
vejen, alt under mulkt efter vej-forordningens 86. artikel.

Sognefogeden haver og indseende med leddene på de offentlige 
veje, at de ere forsvarlige hængte, og uden besværlighed kan lade 
sig op- og ilukke; og om der findes mangel, da at indfordre bøder 
hos den, det tilkommer at holde leddet istand efter 
hegns-forordningen af 29. oktober 1794 §9.
Når de synsmænd, som efter bemeldte hegns-forordning er udmeldte
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til at syne gærder og hegn, finde nogen mangel, skal de melde det 
til den, som er pligtig at oprejse og vedligeholde hegnet, og på
lægge denne, inden otte dage at istandsætte det, og derom tillige 
underrette sognefogeden. Dersom den skyldige da ikke til ommeldte 
tid har istandsat manglerne, da skal, når det anmeldes for syns- 
mændene, disse atter holde syn, og den skyldige forfalder da i 
mulkt af 16 sk. til hver af synsmændene, og, om der findes mere 
end 16 favne brøst fældige, bøde 2 sk. for favn, som derudover 
befindes at stå tilbage med, hvilken betaling og mulkt sognefogeden 
straks i mangel af almindelig betaling ved udpantning skal inddrive, 
og den, som lider af ufred formedelst det brøstfældige hegn, skal 
være berettiget til på den skyldiges bekostning at lade det mang
lende sætte istand.

Ellers kan sognefogeden til synsmændenes betaling for deres 
årlige syn af hele sognet til hvert års 1. maj og 1. november 
indkræve 1 sk. af hver tønde hartkorn, og for dem, som ikke 
mindelig betale, derfor gøre udpantning. Denne betaling skal sogne
fogeden igen erlægge til vedkommendes synsmænd; se hegns-forord
ningens 17.§.

Sognefogeden skal stå til ansvar for, at de bøder og mulkter, som 
falde efter bøndernes vider og vedtægter, komme sognets fattige 
tilgode; se hegns-forordningens 19.§.

Sognefogeden skal indkræve eller udpante de pengeregninger, 
som ham fra amtmanden tilstilles på hegns opførelse, som er lejet 
istandsat på den skyldiges regning. Ligeledes efter jorddrottens 
begæring, når den skyldige er en fæstebonde; se hegns-forordnin
gens 2O.§.

Af hugges og bortfældes pile, levende gærder eller andre træer 
eller opvækste i planteskoler eller afrives barken af træerne, og 
ejeren ikke ved gerningsmanden, da skal sognefogeden og en af 
synsmændene på hans begæring straks være følgagtige med ham for 
at "inqvirere" i de nærmest liggende byer, gårde og huse; og findes 
da noget, som ligner det afhugne, da skal den, det findes hos, 
enten skaffe hjemmel eller vise, hvor det er hugget på hans eget, 
eller anses som gerningsmanden; se hegns-forordningens 22.§.

Sognefogeden skal to gange om året på sognets hartkorn repar- 
tere og indkræve sådanne penge, som efter hegns-forordningens 
23.§ skal betales til den, som lider skade på sit hegn, og ikke ved 
gerningsmanden, hvoraf de 2/3dele af sognet skal erstattes. Erstat
ningen skal reparteres uden brøk af skilling på hartkornet, og ved 
næste repartition beregnes overskudet sognet tilgode. Den skadelid
te skal forevise sin beregning over skaden for stedets dommer, og 
sognefogeden ligeledes forevise dommeren sin gjorte repartition.

Når synsmændene om foråret syner hegnet, skal de tillige syne de 
veje, som løbe igennem eller ved siden af de lodders hegn, som de 
syne; og findes der mangel på sådanne veje, anmeldes det for 
sognefogeden, som skal tilholde vedkommende at sætte vejen istand 
inden Set. Hansdag. Sætter den skyldige ikke vejen istand, da skal 
han bøde fra 1 til 6 rdlr., og sognefogeden skal straks besørge 
vejen istandsat på hans bekostning, og med regningen over samme 
forholde sig efter forordningens 2O.§, se forordningens 24.§.

Opstår tvistighed om hegnet imellem fæste- bønder og selvejere 
eller imellem selvejere indbyrdes, da skal sognefogeden mægle sam
me; og om vedkommende ved mæglingen ikke ere fornøjede, skal 

de henvende sig til amtmanden, ved hvis kendelse det skal have sit 
forblivende; se forordningens 27.§.
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Om nogen, efter at en by er tagen i opmåling for at udskiftes,
nedriver sit hegn eller omhugger sine pile og andre træer, som 
kunne komme til at stå på en anden mands grund, og som han,
ifølge deraf, skal overlade ham, da skal han bøde 24 sk. for hver
favn gærde, som han nedriver, og for hver højstammet pil eller
andet træ, som han omhugger; men på det at vedkommende, som 
overlader stengærder, andre gærder, pile eller træer til andres 
nytte, kan være forvissede om betaling og godtgørelse derfor, skal 
sognefogeden i mangel af mindelig betaling udpante sådan godt
gørelse hos dem, som sådanne gærder, pile og træer kommer til 
nytte; se forordningens 23.§.

Når skade af andres kreaturer er tilføjet nogen mands korn eller 
eng, skal samme takseres af synsmændene, og kreaturernes ejer 
tilkaldes at være nærværende ved taksationen; men skulle kvægets 
ejer ikke vides, da skal i hans sted sognefogeden være overværen
de; se forordningen 31.§.

Dersom nogen mand i et ejerlav haver et kreatur, som er kommen 
i vane at gå over lovlig hegn, og ejeren ikke, efter naboernes 
anmodning, enten hilder det, tøjrer det eller lægger åg derpå, skal 
ejeren af sådant uvane fæ være forbunden at skille sig ved det; og 
skal sognefogeden, om ejeren dertil beviseligen viser sig vrang
villig, på ejerlavets forlangende, bortsælge det ved offentlig auktion 
for ejerens regning; se forordningens 34.§.

Om ejeren til indtagne kreaturer ikke videside, da skal det, 24 
timer efter at det er optaget, synes og takseres i sognefogedens 
overværel-se af de befalede synsmænd, og værdien anslåes til 
penge. - Sognefogeden skal det da pålægge, om ejeren endnu er 
ubekendt eller ikke indfinder sig, den påfølgende søndag i alle 
nabosognene, at foranstalte bekendtgjort ved kirkestævne, hvad 
kreatur, der er optaget, hvorefter det, om ejermanden endnu ikke 
indfinder sig, næste onsdag af sognefogeden ved offentlig auktion, 
som holdes på bekvemmeste sted, skal bortsælges, på sådanne 
konditioner:

At betalingen erlægges til sognefogeden 14 dage derefter; deraf 
betaler sognefogeden 1) skaden, som kreaturet har gjort; 2) op
tagelsespengene; 3) nyder sognefogeden for sin umage 1 rdlr., og 
derhos 8 sk. af hver rdlr. af auktionssummen, og 4) de øvrige penge 
gives sognepræsten i forvaring, da de, om kreaturets ejer ikke 
inden år og dag indfinder sig, tilhører sognets fattige; og skal 
sognefogeden bevise for retten, at han rigtig har udbetalt de over
skydende penge enten til kreaturets ejer eller til sognepræsten.

I tilfælde at auktionen ej beløber sig til så høj en sum, at de 
førstnævnte tre poster deraf fuldt kan udredes, betales først ska
dens erstatning, derefter optagelsespengene og til sidst hvad sog
nefogeden tilkommer, såvidt tilstrække kan; se forordningens 37.§.

Optages kreaturet til en tid, hvor der er fodermangel, da skal 
sognefogeden straks samme dag i alle omliggende byer besørge det 
bekendtgjort, og 3die dagen derefter, om det ej er en søn- eller 
helligdag, ved offentlig auktion bortsælge det, se forordningens 
38.§.

Om ejeren til optagne kreaturer vides, men han ikke straks, når 
optagelsen er ham bekendtgjort, indløser dem, beholder indtageren 
alene så mange af kreaturerne, som kan være nok til skadeserstat
ning, optagelsespenge og videre om bekost ni nger. Disse kreaturer 
skal, 8te dage efter foregående bekendtgørelse på sognestævnet, 
bortsælges af sognefogeden ved offentlig auktion, på samme måde,
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som forhen er ommeldt; se forordningens 39.§.
Når det optagne kreatur ved taksation af sognefogeden ikke 

ansættes højere i værdi end 2 rdlr., og ejeren enten ikke vides, 
eller han ikke indløser det inden 24 timer efter, at optagelsen er 
ham bekendtgjort, da beholder optageren kreaturet, og godtgør 
alene ejeren, hvad kreaturet er takseret højere, end skadens erstat
ning og optagelsespenge kan beløbe; se forordningens 41.§.

Alle de bøder og mulkter, som i hegns-forordningen ere bestemte 
og påbudne, de undtagne, som i forordningens 19.§ er omtalt, skal 
af sognefogeden i ethvert sogn, ved udpantning inddrives, da han 
beholder l/4del af beløbet, men de øvrige tilfalder sognets fattige; 
se forordningens 5O.§.

Sognefogedernes pligter i henseende til optagne kreaturer i 
sandflugterne, ses i sanddæmpnings-forordningen af 19. september 
1792, dens 22.§.

løvrigt have sognefogederne deres instruks til efterretning og 
efterlevelse.

Om lægdsmænd.
Forordningen af 20. juni 1788 bestemmer de nærværende lægds- 
mænds pligter og rettigheder således:

De foreslås til lægdsmænds-embedet, på de samlede godser af 
proprietærerne, på strøgodset af højeste lodsejer i hver by, og på 
selvejergodset af amtsforvalteren (formentlig nu herredsfogeden, 
som i amtsforvalterens sted fører rullerne), men de beskikkes af 
sessionen, og de vedblive at tjene i tre år; se forordningens 8. og 
9.§.

De skal følge mandskaberne til sessionen, og der give nøjagtig 
oplysninger om til- og afgang i lægds-distriktet. Lægge de dølgs
mål på nogen af mandskabet, straffes de med 14 dages fængsel på 
vand og brød; se forordningens 8.§.

De skal meddele bevis til de karle, som i deres lægds-distrikt 
andetssteds fra fæster eller køber gård, eller antager fast tjeneste, 
og de skal modtage bevis fra en anden lægdsmand, når en karl af 
deres lægds-distrikt gør det samme, hvilket bevis de skal forevise 
proprietæren, når karlen er af hans gods, der så skal være for
bunden derimod at udstede følgeseddel til karlen dertil, hvor han 
agter sig hen; men er det af selvejergodset, da skal lægdsmanden 
give karlen følgeseddel; og skal da den lægdsmand, hvis lægd karlen 
flytter til, antegne ham i sin rulle til tilgang, og den lægdsmand, 
han flytter fra, antegne ham til afgang. Indfinder karlen sig ikke 
til bestemt tid, skal lægds-manden tilkendegive hans udeblivelse, 
enten til proprietæren, største lodsejer eller til herredsfogeden; se 
forordningens 9.§.

De skal ligeledes gøre anmeldelse, om nogen karl, uden foreskrev
ne rigtighed af følgeseddel, desertere; til hvilken ende den eller 
de, som karlen tjener eller opholder sig hos, ufortøvet skal give 
lægdsmanden kundskab om, at karlen savnes eller er bortløbet, og 
forsømmer nogen af dem dette, straffes de med 14 dages fængsel på 
vand og brød.

Lige straf forfalde de lægdsmænd i, som enten nægte at udgive 
lovlige følgesedler, eller attest om, at karlen har købt eller fæstet 
gård, eller antaget fast tjeneste; se forordningens 9.§.

De skal holde specielle ruller over mandskabet i deres lægds- 
distrikter, og deri nøjagtigen antegne de imellem hver session skete 
forandringer af af- og tilgang. Sådant skal ske på proprietærgodset
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under proprietærens opsyn, og på selvejergodset under herreds
fogedens. Og dersom der da befindes svigagtig omgang, eller for
sætlig efterladenhed i rullernes forfatning, da straffes lægdsmanden 
på vand og brød; se forordningens 11. og 12.§.

De skal på sessionerne kaste lod for de karle, som, enten ved 
sygdom eller andet lovlig forfald, hindres i, selv af møde; se for
ordningens 23.§.

De skal nyde befrielse fra at svare ekstraskat for sig og hustru; 
de er og fritagne for arbejde og bekostning til skolernes vedlige
holdelse, sålænge de i tjenesten forblive, men ikke for skoleløn. Så 
skal de og i alle samkvem agtes og have sæde ovenfor alle andre af 
bondestanden (nærmest sognefogeden); se forordningens 35. artikel.

De to hverv som sognefoged og lægdsmand var i 1800-tallet i 
regelen forenet hos een og samme mand.
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Laust Jeppesen Groves 
forfædre (anetavle)
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Th. Graulund: Herredsbogen
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Ane 2 Jep Madsen Grove, 1739-1812

Ane 3 Helle Pedersdatter, 1738-1775

Jep Madsen Grove var bosat i Sdr. Lem i Lem sogn, hvor han 1787- 
1801 betegnes som bonde og gårdbeboer, men ved sin død 1812 som 
aftægtsmand.

Jep Madsen Grove var født 1739 i Sdr. Lem som søn af Mads Pe
dersen Grove og hustru Dorthe Laursdatter. Han blev døbt 8. marts 
(Dom.Lætare) 1739 i Lem, og faddere ved dåben var Peder Skyt, 
Anders Christensen, Jacob Christensen, Anne Lisbeth Christens- 
datter og Kirsten Christensdatter.
Jeppe Madsen Grove af Sdr. Lem blev begravet 4. august (7 p. 
Trin.) 1812, 79 år gi.

Den 26. marts 1761 blev Jep Madsen Grove trolovet til Helle Pe
dersdatter, og vielsen fandt sted 5. juli (7 p.Trin.) 1761.

Helle Pedersdatter var født 1738 i Sdr. Lem i Lem sogn som datter 
af Peder Pedersen Smed og hustru Karen Nielsdatter. Hun blev døbt 
10. august (Dominica 10 Trin.) 1738. Gudmoder var Kirsten Laurids- 
datter, faddere var Niels Hansen, Anders Lauridsen, Poul Madsen, 
Anne Lisbeth og Kirsten Christensdatter.
Den 18. juni (Dom. post Trin.) 1775 begravedes Jep Groves hustru 
af Sdr. Lem, 38 år gi.

Efter Helle Pedersdatters død giftede Jep Madsen Grove sig med 
Anne Marie Sørensdatter, der døde ved årsskiftet 1775/76 og be
gravedes 7. januar, 36 år gi.

Derpå blev Jep Madsen Grove trolovet 19. september 1776 med 
Birthe Nielsdatter, og vielsen fandt sted 7. november 1776 i Lem.

Jep Madsen Grove fik i sine tre ægteskaber 14 børn, nemlig 7 børn 
i første, 1 barn i andet og 6 børn i tredje ægteskab: Mads april 
1762, Laust ell. Lars 1763 (stamfader, ane 1), Peder november 1764, 
Anders juni 1766, Niels november 1767, Lars august 1771 og død 
samme år, Christen november 1772, Søren januar 1776, død 1784, 
Niels august 1777, Helle marts 1779, Milter april 1781, dødfødt søn 
1783, Dorthe august 1785, Ane marts 1789 og Ane Marie april 1791.

Folketællingen for Sdr. Lem by i Lem sogn giver følgende oplys
ninger om familien:
1787:
Jep Grove, husbonde, 51 år, tredie ægteskab, bonde, gårdbeboer. 
Birthe Nielsdatter, madmoder, 39 år, første ægteskab.
Anders Jepsen, søn af første ægteskab, 16 år. 
Christen Jepsen, søn af første ægteskab, 14 år.
Niels Jepsen, 9 år,
Helle Jepsdatter, 8 år,
Milter Jepsen, 6 år,
Dorthe Jepsdatter, 2 år, af tredje ægteskab.
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1801:
Jep Madsen, husbonde, 64 år, tredje ægteskab, bonde, gårdbeboer. 
Birthe Nielsdatter, kone, 53 år, første ægteskab.
Milter Jepsen, 20 år,
Helle Jepsen, 22 år, hans børn.
Anne Jepsdatter, 12 år,
Anne Marie Jepsdatter, 9 år, deres børn.
Anne Madsdatter, husbondens søster, 60 år, inderste, almisselem.

Den 5. juli 1812 anmeldte Christen Jepsen fra Sdr. Lem(13), at hans 
fader aftægtsmand Jep Madsen Grove var død i går. Han arvinger 
var enken, stedmoder og seks børn, som hun er moder til.
Den 20. juli 1812(14) mødte sognefoged Peder Winter og Anders 
Gudiksen af Opperby i Lem sogn hos afdøde Jep Madsens enke 
Birthe Nielsdatter i Sdr. Lem for på by- og herredsfoged Selmers 
vegne at foretage registrerings- og vurderingsforretning over af- 
gangne Jep Madsens efterladenskaber.
Da den afdøde var aftægtsmand, blev kun hans gangklæder vur
deret, nemlig en gi. blå vest 1 rdl. 2 mk., 1 hvid vadmelstrøje 1 
mk., 1 hvid dug 1 mk. 8 sk., 1 par skindbukser 3 mk., 1 par grå 
strømper 4 sk., 1 skjorte 2 mk., og 1 par træsko 2 mk., ialt 2 rdl. 
5 mk. 12 sk.

Skiftet fortsattes 2. december 1812 om eftermiddagen mellem klok
ken et og to og foretoges af fuldmægtig E. H. Selmer og kontorbe
tjent Hans Lillelund, begge af Skive. Ved skifteforretningen var til 
stede afdødes søn fæsteren Christen Jepsen, som tilkendegav den 
afdødes arvinger at være:
En søn selvejer Mads Jepsen, 51 år, v. Lem.
En søn selvejer Laust Jepsen, 50 år, Hindborg by og sogn.
En søn fæsteren Anders Jepsen, 47 år, Sdr. Lem i Lem sogn.
En søn bemeldte fæster Christen Jepsen, 41 år, Sdr. Lem i Lem 
sogn.
En søn Niels Jepsen, 36 år af Nr. Lem.
En søn selvejer Milter Jepsen, 30 år, Vindeby i Skive sogn.
En datter Hellig (Helle) Jepsdatter, gift med selvejer Christen 
Mogensen af Opperby i Lem sogn.
En datter pigen Dorthe Jepsdatter, 25 år, tjener i Nørlem.
En datter pigen Anne Jepsdatter, 23 år, tjener i V. Lem.
En datter pigen Anne Marie Jepsdatter, 20 år, tjener i Opperby.

Af værdier var der kun den afdødes gangklæder, der som før nævnt 
blev vurderet til 2 rdl. 5 mk. 12 sk., og da sønnen Christen Jepsen 
anmeldte, at faderens begravelse havde kostet ham 10 rdl., blev der 
intet at arve.

Året efter Jep Madsen Groves død blev der foretaget vurdering til 
brandforsikring, og ejendommen var da beboet af sønnen Christen 
Jepsen Grove. Stuehuset takseredes ved den lejlighed til godt 400 
rdl.
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Fra skiftet 1812 efter Jep Madsen Grove
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Ane 4
Mads Pedersen Grove, født ca. 1688, død 1761.

Ane 5 Dorethe Laursdatter, født ?, død efter 1739.

Mads Pedersen Grove boede først i V. Dølby i Dølby sogn, men var 
fra 1737 bosat i Sdr. Lem i Lem sogn, hvor han boede ved sin død.

Mads Pedersen Grove var født ca. 1688 i Grove i Brøndum sogn som 
søn af Peder Svendsen.
Han døde 1761 i Sdr. Lem og blev begravet fra Lem Kirke 22. 
november (27 p. Trin.).

Den 21. januar 1725 blev Mads Pedersen Grove gift i Dølby med 
Dorethe Laursdatter "efter foregående trolovelse og på forløfte af 
efterskrevne dannemænd: Marquor Sørensen og Ivar Pedersen af 
Rettrup, begge på hans side, og Mikkel Nielsen af Ramsing tillige 
med Jep Sørensen af Rødding på hendes side".

Mads Pedersen Grove og hustru fik 7 børn:
1 Laust, døbt 1726 i Dølby, konfirmeret 174-3 i Lem, da han 

kaldes Laust, Mads Groves søn af Sdr. Lem.
2 Anne, døbt 1. februar (die Sex.) 1728 i Dølby. Hun døde 5 år gi. 

i Dølby og dødsårsagen angives at være små kopper.
3 Karen (Caren), døbt 25. september (15 p. Trin.) 1729 i Dølby. 

Ved hendes dåb kaldes faderen kun Mads Pedersen, men da hun 
døde 1781 som 52-årig, begravet november (21 post Trin.) 
kaldes hun Karen Grove.

4 Else, døbt 4. november (Dom. Oculi) 1732, død samme år og 
begravet 20. juli, 1/4 år gi.

5 Anders, døbt 5. juli (5 post Trin.) 1733.
6 Anne, døbt 22. december (4 søndag i Advent) 1737 i Lem.
7 Jep Madsen Grove, født 1739, se ane 2.

Af Hjerk-Harre kirkebog fremgår det, at der på samme tid boede en
Mads Pedersen af Grove, som 1723 blev trolovet til Mette Mourids-
datter. Denne Mads Pedersen boede i Brøndum, hvor hans hustru 
begravedes 26. marts 1732 sammen med en søn.
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Ane 6 Peder Pedersen Smed, født ca. 1699, død 1765.

Ane 7 Karen Nielsdatter, født ?, død ?.

Peder Pedersen Smed og hustru boede i Sdr. Lem i Lem sogn.

Han var født ca. 1699 af ukendt herkomst, og han døde 1765 i Sdr. 
Lem og blev begravet fra Lem Kirke 27. januar (3 p. Epip.).
Karen Nielsdatter var ligeledes af ukendt herkomst.

Peder Pedersen Smed og Karen Nielsdatter blev trolovet 21. februar 
1738 på Bustrup, og vielsen fandt sted 27. maj (Feria 3tia Pentac.) 
1738 i Lem Kirke.

Parret havde ihvertfald datteren Helle, se ane 2-3, der blev døbt 
10. august 1738 i Lem Kirke.
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Ane 8 Peder Svendsen, født i midten af 1600-tallet, død efter 1717.

Ane 9 N.N.

Peder Svendsen nævnes ved matrikuleringen 1688 som gårdmand i 
Grove by i Brøndum sogn. Gårdens nye hartkorn var 6 tdr. 6 skp. 
Han nævnes tillige som sandemand 1691.

Peder Svendsen havde mindst 6 børn, måske 8:
1 Mads Pedersen Grove, se ane 4-5.
2 Iver Pedersen. Han nævnes som fadder ved barnedåb hos 

søsteren Maren og svogeren Jens Sørensen, da deres døtre 
Karen og Anne var i kirke. - Iver Pedersen "en bondemand 
i Rettrup by" fik kaldsbrev som degn i Rettrup i Brøndum 
sogn 1733.

3 Maren Pedersdatter blev 24. august 1701 trolovet i Brøndum 
til Jens Sørensen af Skive.

4 Karen Pedersdatter blev 20. december 1707 i faderens hus 
trolovet til Claus Pedersen, der var sergent under kaptajn 
Oberhuus ved landdragonerne og da lå i kvarter hos Peder 
Svendsen i Grove.

5 Inger Pedersdatter blev trolovet 28. januar 1717 i faderens 
hus til Markvor Sørensen af Rettrup. Ved den lejlighed var 
bl.a. Jacob Pedersen af Dølbygård til stede. Markvor op
trådte bl.a. som forlover for svogeren Mads (ane 4).

6 Anne Pedersdatter blev gift 17. juni 1714 i Brøndum med 
Thor Nielsen af Torp i Haasum.

7(?) Jacob Pedersen blev gift med Anne Eskedatter, der var
datter af Eske Madsen i Dølbygård, hvor han tjente. Han 
overtog svigerfaderens fæstegård 12. maj 1727. Parret op
trådte flere gange som faddere ved barnedåb hos hans 
(?)søskende.

8(?) Jens Pedersen nævnes som broder til ovennævnte Jacob 
Pedersen, da Jens blev værge for Jacobs børn.
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Anetavle 
for 

Maren Andersdatter 
1766-1805
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Ane 2 Anders Jensen, født 1730, død 1806.

Ane 3 Birgitte Hansdatter, født 1740, død 1824.

Anders Jensen var gårdmand i Hindborg by og sogn og afstod kort 
før sin død gården til sønnen Jens Andersen.

Anders Jensen var født 1730 i Hindborg sogn som søn af Jens 
Andersen og hustru Maren Jensdatter. Han blev døbt 24. september 
(16 post Trin.) 1730, og faddere ved dåben var Niels Hansens kone, 
Jens Kirkes kone, Grethes datter Ingeborg, Niels Nielsen, Christen 
Bødker og Christen Olesen.
Anders Jensen i Hindborg blev begravet 7. september 1806, 78 år gi.

Den 21. oktober (XVIII. p. Trin.) 1764 blev Anders Jensen af Hind
borg viet til Hans Christensens datter ibid, navnlig Birte (Birgitte) 
"efter foregående trolovelse, som blev holdt i hendes faders hus, 
hvor da og forløfte på hans side blev given af Niels Kok i Hem og 
Søren Bliegaard i Hindborg, på hendes side af Christen Olesen og 
Stephen Christensen, begge af Hindborg".

Birgitte Hansdatter var født 1740 i Hindborg sogn og blev døbt 19. 
juni (1 p. Trin.) 1740 i Hindborg Kirke. Faddere ved dåben var 
Christen Jørgensens kone i Eskær, Christen Olesens kone og Chri
sten Hansens pige Mette Espersdatter, begge af Hindborg, ridefog
den fra Skivehus Jørgen Estkjær, Erik Christensen af Eskær og 
Peder Melchior af Frammerslev.
Birgitte (Birthe) Hansdatter døde 21. juni 1824 i Hindborg, da hun 
kaldes enke efter afg. Anders Jensen, gårdmand i Hindborg, og 
aftægtsenke hos sønnen gårdmand Jens Andersen. Hun var da 84 år 
gi.

Anders Jensen og Birgitte Hansdatter fik 11 børn, der alle blev døbt 
i Hindborg: Jens, døbt 27. oktober 1765, Maren, døbt nytårsdag 
1767, gift med Laust Jeppesen Grove, se foregående, Hans, døbt 5. 
juni 1768, Else, hjemmedøbt 18. februar 1770, død samme år og 
begravet 1. april, Anders, døbt 28. april 1771, Else, døbt 1773, 
Maren, døbt 3. juli 1775, død 1779 af børnekopper og begravet 27. 
juni, Ludvig, døbt 12. april 1777, død 1779 og begravet 19. septem
ber, Maren, døbt 23. april 1780, død samme år, Anne, døbt 5. august 
1781, og Ludvig, døbt 22. august 1784.

Om familien i Hindborg by giver folketællingerne følgende oplys
ninger: 
1787:
Anders Jensen, husbonde, 58 år, 1. ægteskab, bonde og gårdbeboer. 
Birthe (Birgitte) Hansdatter, madmoder, 48 år, 1. ægteskab.
Jens Andersen, søn, 22 år, ugift.
Maren Andersdatter, 20 år, ugift, datter.
Anders Andersen, søn, 16 år, ugift.
Anne Andersdatter, datter, 8 år.
Ludvig Andersen, søn, 3 år.

1801:
Anders Jensen, husbonde, 71 år, 1. ægteskab, bonde og gårdbeboer. 
Birthe Hansdatter, kone, 62 år, 1. ægteskab.
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Anne Andersdatter, datter, 22 âr, ugift.
Ludvig Andersen, søn, 17 år, ugift.
Maren Jensdatter, hans søster, 73 år, ugift, nyder ophold hos 
broderen.

Kort før sin død 1806(15), afstod Anders Jensen sin fæstegård og 
besætningen til sønnen:
Da min søn Jens Andersen, som ejer den gård, jeg har i fæste og 
beboer her i Hindborg by, men nu formedelst alderdom og svaghed 
afstår og overlader ham til fuldkommen brug imod den aftægt, som 
vi er bleven enige om, så tilstår jeg herved, at jeg har solgt ham 
den del jeg ejer af besætningen inde og ude her i gården for 200 
rdl., skriver tohundrede rdl., som ej betales af denne min søn, 
førend både jeg og min hustru ved døden er afgået, men indtil den 
tid forrentes med til os eller den længstlevende af os, men når 
vi begge er døde, da deles disse 200 rdl. efter loven imellem mine 
børn, hvilket jeg hermed under min hånd tilstår og venligt ombeder 
min kære svoger, lægdsmand Christen Hansen og min nabo Niels 
Mogensen, begge af Hindborg, med mig til vitterlighed at ville 
underskrive.
Hindborg 26. august 1806. Anders Jensen.

At jeg har indgået dette køb og skal ved den længst levende af 
mine forældres død udbetale til deling efter loven imellem mine 
andre søskende ommeldte 200 rdl., som indtil den tid af mig for
rentes som meldt er givet hermed af mig tilstået.
Hindborg 26. august 1806. Jens Andersen

Efter begæring underskriver til vitterlighed og bevidner, at begge 
kontraherende faderen Anders Jensen og sønnen Jens Andersen har 
for os erklæret, at de er erindrede om forestående indhold, og at 
det således imellem dem er afgjort som forskrevet står.
Christen Hansen Niels Mogensen

Är 1806 den 13. oktober(16), blev udi selvejer Jens Andersens gård 
i Hindborg i Salling foretaget og holdt skifte efter afdøde aftægts
mand Anders Jensen af Hindborg ved Poul Holst fra Kjærgaardsholm 
med tiltagne to testes, sognefogden Jens Goul af Hindborg og Niels 
Mogensen af bem. Hindborg til påfølgende delingsholdelse mellem 
den efterlevende enke Birthe Hansdatter her i stervbostedet og de 
med den afdøde i ægteskab avlede børn, som blev angivet at være: 
Sønnen Jens Andersen, 42 år, herhjemme og bebor gården.
Sønnen Hans Andersen, 37 år, bor i Lille Ramsing.
Sønnen Anders Andersen, 34 år, ugift, tjener Chresten Hansen i 
Hi nd borg.
Sønnen Ludvig Andersen, 23 år, tjener broderen Jens Andersen. 
Datteren Maren Andersdatter, gift med Lars Jepsen i Hindborg, død 
og har efterladt sig børnene: Anders Laursen, 13 år, Jeppe Laursen, 
12 år, Anders Laursen, 11 år, Christen Laursen, 9 år, Mads Laursen, 
7 år, Jens Laursen, 5 år, og Birthe Laursdatter, 3 1/2 år.
Datteren Else Andersdatter, 32 år, ugift, tjener Christen Hansen i 
Hi ndborg.
Datteren Anne Andersdatter, 25 år, ugift, tjener broderen Jens 
Andersen.

Af disse anmeldte arvinger var tilstede enken Birthe Hansdatter 
med lavværge hendes broder Melchior Hansen fra Otting, så var og 
nærværende Jens Andersen på egne vegne, Hans Andersen ligeså på 
egne vegne, Anders Andersen ligeså, Ludvig Andersen med curator
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hans morbroder Christen Hansen fra Hindborg, Lars Jepsen af Hind
borg som fødeværge og formynder for samtlige sine børn, og på de 
umyndige to ugifte døtres vegne Else og Anne Andersdøtres vegne 
blev ansat som formynder deres kødelige morbroder Christen Hansen 
af Hindborg, som lovede i et og alt at iagttage de umyndiges tarv 
og bedste, således som han i tiden agter at ville an- og tilsvare.- 
Udi alle forbemeldtes overværelse passeredes som følger.

Enken fremstod og foreviste den afdødes efterladenskaber:

1 gråt egeskab med lås og nøgle, blev ansat 
til værdi

Den afdødes klæder:
1 blå vadmelskjole
1 do vest
1 blå- og rødstribet trøje
1 par gule læderbukser
1 par blå og 1 par hvide strømper
1 gi. hvid ulden skjorte
2 huer.
3 blårgarnsskjorter
1 par træsko
2 halstørklæder

Rdl mk sk

0 4 0

1 2 0
0 4 0
0 4 0
0 3 0
0 1 8
0 1 0
0 0 12
0 3 0
0 4 0
0 1 0

Ingen vidste mere til indtægt at beregne. Summa 5 0 8
Enken fremkom og producerede en af den afdøde Anders Jensens 

sluttet kontrakt af 26. august 1806 med hans søn Jens Andersen om 
gårdens besætning og inventarie inden og uden døre, hvoraf det 
erfares, at Jens Andersen er skyldig til dette stervbos arvinger 200 
rdl., skriver tohundrede rdl., som først udbetales til deling mellem 
arvingerne ved den længstlevendes dødelige afgang, og hvoraf enken 
Birthe Hansdatter nyder renten 4% så længe hun lever. En genpart 
af denne kontrakt blev modtaget til aktens indlemmelse og lyder 
således (se ovenfor).

Da samtlige myndige arvinger og de umyndiges formynder ikke 
havde noget imod denne kontrakt at erindre, men begærede med 
enken at disse 200 rdl. måtte blive efter kontraktens indhold ståen
de udelte og betros Jens Andersen, indtil enken Birthe Hansdatter 
ved døden afgår, kunne skifteforvalteren ikke have noget derimod 
at erindre, når Jens Andersen indbemeldte 200 rdl. senest til snaps
ting 1807 enten stiller antagelig og befalet sikkerhed af pant for 
indbemeldte sum med sine renter, eller og indbetaler samme efter 
den tid på anfordring til overformynderiet. Jens Andersen forpligte
de sig til som anmeldt at stille sikkerhed til fornævnte tid for 
indbemeldte 200 rdl., således blev denne sum forbeholdt boet til 
deling i sin tid og nu forbigået.

Enken fremkom og forklarede, at den afdødes begravelse havde 
kostet hende 12 rdl., og hertil kom skifteomkostninger med 2 rdl. 5 
mk. 9 sk., ialt 14 rdl. 5 mk. 9 sk. Hermed oversteg udgiften ind
tægten med 9 rdl. 5 mk. 1 sk., og enken forpligtede sig til at 
betale boets gæld, såvel den her anførte som og om unavngivne 
fordringer på boet siden måtte vågne og opstå uden ansvar for 
skifteretten i alle tilfælde.



- 25 -

Ane 4 Jens Andersen, født ca. 1682, død 1764.

Ane 5 Maren Jensdatter, født ca. 1694, død 1785.

Jens Andersen overtog 1715 fæstet af stedfaderen Anders Espersens 
ejendom med godt 1 tdr. hartkorn i Hi nd borg, og denne ejendom 
blev overtaget af den yngste søn Ludvig.

Jens Andersen var født ca. 1682 i Hindborg sogn som søn af Anders 
Andersen og hustru Anne Jensdatter. Han døde 1764 i Hindborg og 
blev begravet fra Hindborg Kirke 23. april (Feria 2 Pas.) 1764, da 
han angives at være 82 år 1 måned 3 uger og nogle dage gi.

Jens Andersen blev gift første gang 30. september (Michaelis) 1714 
med Mette Andersdatter, som han var blev trolovet til 22. juli (8 
post Trin.) "næst tilforn". Som forlovere var tilstede Christen Kudsk 
og Søren Mikkelsen af Hindborg, Svend Pedersen af Trustup og 
Niels Hansen Smed af Hindborg, der bekræftede, at parterne for 
ægteskabsløfte til andre var fri og ubehindrede.

Mette .Andersdatter døde i barselsseng efter at have født sit sidste 
barn Eli og blev begravet 14. november 1721.

Derpå blev Jens Andersen 31. maj 1722 (Fest. Trin.) trolovet med 
Maren Jensdatter af Bajlum. Trolovelsen fandt sted i Ludvig Grassis 
hus i overværelse af Christen Kudsk, Mikkel Nielsen og Lars Røgild. 
Vielsen fandt sted 11. oktober (19 Trin.) 1722 i Hjerk.

Maren Jensdatter var født ca. 1694, idet hun ved begravelsen 17. 
marts 1785 i Hindborg angives at være 91 år gi.

Jens Andersen fik i sine to ægteskaber 12 børn, der alle blev døbt 
i Hindborg: Anne, døbt 12. januar 1716, Maren, døbt 17. maj 1717, 
unavngivet barn, død 15. januar 1719, Eli, døbt 19. oktober 1721, 
død samme år og begravet 9. november, 4 uger gi., Jens, døbt 1723, 
Mette, døbt 10. juni 1725, død 1774 i Hindborg og begravet 6. 
oktober. Hun betegnes da si. Jens Andersens datter i Hindborg, 
Mette, der var til huse udi et hendes broder Ludvig Jensen til
hørende hus, 49 år, ugift, Maren, døbt 1. marts 1727, tvillingerne 
Anne og Maren, døbt 10. juli 1729; Anne døde 1731 og blev be
gravet 4. marts, 2 år gi., Anders, døbt 24. september 1730, se ane 
2-3, Christen, døbt 28. juni 1733, død 1758 og begravet 10. august i 
Hindborg, 25 år og 4 dage gi., og Ludvig, døbt 21. maj 1736.

Jens Andersen overtog som nævnt stedfaderen Anders Espersens 
ejendom i Hindborg(17). Fæstebrevet er dateret 20. januar 1715, 
og hartkornet var 1 tdr. 0 sk. 2 fjdr. 2 1/2 alb.
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Ane 6 Hans Christensen, født 1712, død 1776.

Ane 7 Else Melchiorsdatter, født 1715, død 1783.

Hans Christensen var fæstegårdmand i Hindborg sogn og afstod 1761 
fæstet på gården til sønnen Christen Hansen.

Hans Christensen var født 1712 i Hindborg sogn som søn af Chri
sten Hansen og hustru Birthe Christensdatter. Han blev døbt 29. 
maj (Dom. 1 p. Trin.) 1712 i Hindborg Kirke, båret til dåben af 
konens søster (mosteren) af Otting Maren Christensdatter, og 
faddere var Kirsten Jensdatter "Kirsten Jensdatter, bæres piger i 
Røglind, søsteren Mette, Christen Kudsk og Esper i Oddense".
Hans Christensen blev ifølge Hindborg sogns kirkebog begravet 22. 
september (Dom. XVI p.Trin.) 1776, 67 år gi. Skiftet efter ham 
afholdtes imidlertid først 1779, og hvis han først er begravet 1779, 
passer den anførte alder.

Efter forudgående trolovelse blev Hans Christensen 14. oktober (20 
p. Trin.) 1736 gift i Dølby Kirke med Else Melchiorsdatter. For
lovere var Christen Hansen og Christen Jørgensen samt Villads i 
Frammerslev.

Else Melchiorsdatter var født 1715, døbt 8. december (Dom. 2 
Advent) 1715 i Otting Kirke, datter af Melchior Pedersen og hustru 
Maren Eriksdatter. Faddere ved dåben var Christen Jørgensen, 
Anders Mathiesen, Thomas Christensen, Peder Tomasen, Peder 
Jepsersen, Simons hustru, alle af Otting, og Jens Eriksens hustru i 
Næ sti ld.
30. marts (4. søndag i Fasten) 1783 begravedes i Hindborg Hans 
Christensens enke (Else Melchiorsdatter), 67 år gi.

Hans Christensen og Else Melchiorsdatter havde 6 børn:
1 Melchior Hansen, døbt 8. juni (Dom. 1 p. Trin.) 1738 i Hindborg. 

Han opholdt sig ved skiftet efter faderen 1779 hjemme hos 
broderen Christen.

2 Birgitte Hansdatter, døbt 19. juni (Dom. 1 p. Trin.) 1740 i 
Hindborg, se ane 2-3.

3 Christen Hansen, døbt 2. februar (Fest. Pur. Mariæ) 1743 i 
Hindborg. Han overtog faderens gård og nævnes som selvejer
gårdmand 27. november 1805(18), da han fik stadfæstet et 
testamente, hvorefter hans gård i Hindborg med 5 tdr. hartkorn 
med besætning og alt, hvad han ejer, skulle tilfalde hans søster 
Mette Hansdatter til brug og benyttelse i hendes livstid og 
derefter tilfalde hans søsterdatter Else Andersdatter, som havde 
været i hans hus fra sin barndom. - Han havde fået skøde på 
gården i Hindborg 23. juni 1792, læst 27. juni 1792(19).

4 Mette Hansdatter, døbt 11. december (Dom. 3 Advent) 1746.
5 Maren Hansdatter, døbt 7. april (Fer. 2 Pasch.) 1749.
6 Jens Hansen, hjemmedøbt 2. juli (Fest. Mariæ) 1751, død 2 dage 

efter og begravet 11. juli (5 p. Trin.)

Anno 1779 den 2. december(20) indfandt sig på skifteforvalteren, 
velædle hr. prokurator Peder Lund til Skivehus hans vegne birke
dommer Hofman udi i Hindborg by på Skivehus gods hos gårdfæster 
Christen Hansen, for efter sammes fader at foretage skifte og
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delingsafhandling mellem den efterlevende enke Else Melchiorsdatter 
og deres sammenavlede børn, som er:
1 En søn Christen Hansen.
2 Nok en søn Melchior Hansen, 41 år gi. og værende hos bro

deren i stervboen.
3 En datter Birgitte Hansdatter, gift med gårdmand Anders Jensen 

i Hindborg.
4 En datter Mette Hansdatter, hjemmeværende i stervboen, ugift 

og 30 år gi.
Og var da enken nærværende, ligesom og arvingen Christen 

Hansen, både på egne som og tillige som lavværge for hans moder, 
dernæst var også tilstede Melchior Hansen samt Anders Jensen på 
hustrus vegne og ligeså Ludvig Jensen, selvejer i Hindborg på den 
ugifte datters vegne som formynder.

Og blev da derefter med og i overværelse af tvende vitterlig- 
hedsmænd, navnlig Christen Høeg og Niels Hjerk, begge af Hind- 
borg, forrette som følger:

Arvingen Christen Hansen foreviste et ham af Skivehus' forrige 
ejer meddelt fæstebrev af 31. december 1761 for derved at godt
gøre, at han haver gården med dens hartkorn udi fæste og haver 
udi en, del år førend hans salig faders død antaget samme med dens 
tilhørende besætning efter hans salig faders godvillige afståelse med 
hans moders samtykke, formedelst deres alderdom og svaghed, 
hvilket fæstebrev bem. Christen Hansen derefter igen blev tilba
geleveret.

Enken gav tilkende, at hvad gangklæder hendes salig mand havde 
efterladt sig, som ikke var af nogen synderlig værdi eller betyden- 
hed, var af hende uddelt blandt de to sønner og nu til dels af dem 
ganske opslidt, så at samme ikke kan forevises til registrering og 
vurdering, og fremdeles gav enken med sønnen Christen Hansen 
tilkende, at hvad af udbo eller bohave der måtte forefindes, som i 
sig selv ikke ville opløbe til noget betydeligt, selvom det blev 
vurderet på det højeste, og var nemlig Christen Hansen forundt og 
overdraget, imod at han som hidtil sket er uden klagemål har 
forsørget og underholdt sine forældre så længe de levede, og efter 
deres afgang bekostede og besørgede dem en sømmelig jordefærd, 
hvorefter han tillige med sin moder, som er gammel og skrøbelig, 
håbede og bad, at det for registrering blev forskånet, men Christen 
Hansen vedgik og forpligtede sig desuden til at give hans yngste 
ugifte søster skikkelige og gode sengeklæder og en seng, som hun 
skulle bekomme, når hun samme måtte behøve, og når gud ville 
(skænke) hende ægteskab, skulle han tillige give og betale både 
hendes trolovelse og bryllup her i huset, så sømmelig og anstændig 
som deres stand kunne kræve, da hun og når eller trolovet, det 
forlanger, skal blive udleveret en liden jernbilæggerkakkelovn, som 
på nærværende tid findes opsat og stående her i huset udi i et 
lidet kammer, med hvilket alt han ventede hans søster og formyn
der, som vel kender til tilstanden her i boen og er bevidst, at ikke 
noget betydeligt var at vente i arv, fandt sig fornøjet. Og dernæst 
blev mellem Christen Hansen og hans moder således aftalt og 
accorderet, at når hun enten formedelst en eller anden omstændig
hed skyld ikke længere blev til sinds at opholde sig udi værelse hos 
ham og der holde dug og disk, da skulle Christen Hansen forskaffe 
hende lignende husværelse i gården for sig selv alene med fornøden 
ildingsbrand samt årlig levere hende til underholdning 12 sk. rug, 
12 sk. byg og føde og græsse tvende får; arvingen Melchior (Mel-
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kior) Hansen, som kendte boens tilstand, vidste vel at der ikke 
kunne blive noget for ham som arv at vente og derfor var villig at 
kvittere. Anders Jensen svarede ligeledes på sin hustrus vegne og 
erklærede sig fornøjet. Ludvig Jensen havde ikke årsag til andet 
end at takke hans myndlings broder for det til hendes gavn og 
bedste gjorde kærlige tilbud. Skifteforvalteren udsendte holdt 
fornøden at tilspørge såvel enken som samtlige hendes arvinger, om 
de ikke er bevidst, at der måtte være enten rede penge eller en 
eller anden udestående tilgodehavende, som kunne blive stervboen 
til gode anført, dertil de samtlige svarede, at der var intet af 
omspurgte at anmelde, og som enhver især erklærede sig fornøjet 
med hvad af handlet og præsteret er, og alle ønskede skiftet slut
ning med tilbud af Christen Hansen på enkens vegne at ville for
nøje og betale for skiftet holdelse og dets bekostning hvad billigt 
var, så under enkens og samtlige arvingers videre erklæring om at 
holde skifteforvalteren anger- og skadesløs for hvad af dette skifte 
i nogen måde kunne flyde, blev skiftet i al venlighed sluttet og 
med alle vedkommendes underskrifter bekræftet.
Datum ut supra
Enken Else Melchiorsatter Som skifteforvalter Hofman
På egne og moders vegne Christen Hansen Melkior Hansen 
Anders Jensen Ludvig Jensen

Ane 8 Anders Andersen, født midt 1600-tallet, død før 1692.

Ane 9 Anne Jensdatter, født ?, død efter 1692.

Anders Andersen og Anne Jensdatter boede i Hindborg sogn; de var 
begge af ukendt herkomst.

Anne Jensdatter nævnes(21) da hun optrådte som vidne og da 
kaldes afgangne Anders Andersens enke af Hindborg.
Anne Jensdatter giftede sig efter Anders Andersens død med Anders 
Espersen eller Ebbesen i Horskjærgaard.
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Ane 12 Christen Hansen, født ca. 1676, død 1743.

Ane 13 Birthe Christensdatter, født ca. 1681, død 1731.

Christen Hansen var fæstegårdmand i Hindborg sogn, hvor han vel 
også var født, da han ved vielsen angives at stamme fra Hundborg. 
Han kan muligvis være søn af den Hans Pedersen, som sammen med 
Mads Pedersen nævnes i matriklen 1688 som fæster af en gård i 
Hindborg med hartkorn 2 tdr. 5 sk. 3 fjd. 0 alb.

Christen Hansen og Birthe Christensdatter blev trolovet 17. februar 
1711 i Oddense, og forlovere var Peder Lycke og Christen Kudsk, 
begge af Hi ndborg.

Birthe Christensdatter var født ca. 1681 i Bundgaard i Lille Ramsing 
som datter af Christen Jensen Bundgaard, og hun døde 1731 i 
Hindborg og blev begravet 27. december 50 år gi. Hendes navn 
nævnes ikke, men hun kaldes Christen Hansens kone i Hindborg.

Af parrets børn kendes kun sønnen Hans, se ane 6-7.

Om familiens afstamning citeres:

Skiftende ejere.
Om familien i Bundgaard i Lille Ramsing i Oddense sogn skrev i 
I.C. Hansen(22) en række artikler, hvori det bl.a. hedder:
Bundgaard i Lille Ramsing hørte omkring 1600 ind under Skivehus; 
men havde sikkert ikke ret længe før været en selvejergård. Skive
hus Hovedgaard og underliggende gods var Kronens ejendom og 
havde været det så langt tilbage, som vi overhovedet kender dets 
historie. Kronens bønder var i reglen noget bedre og friere stillet 
end fæstere under private godsejere, og da Bundgaard hørte til de 
større fæstegårde, var dens fæstere temmelig ansete mænd. Det kan 
derfor ikke undre, at manden i Bundgaard 1601, Jens Christensen, 
er sandemand, hvilket vil sige dommer - dengang havde bønderne 
selv domsmagt - år 1617 finder vi, at sandemandsembedet er gået i 
arv til hans søn Christen Jensen.

Svenskekrigen 1659, der fik så ødelæggende følger for Jylland i 
det hele taget, voldte også at Skivehus og gods gik fra Kronen 
over i privat eje. Ved freden 1660 måtte Danmark afstå Skåne, 
Halland og Bleking, og svenskerne gjorde desuden fordring på at få 
Bornholm. Denne ø havde under krigen en tid været besat af sven
skerne, men bornholmerne havde selv på en eneste nat enten dræbt 
eller fanget alle svenske krigsfolk på øen. Nu vidste den danske 
konge godt, at dersom bornholmerne blev overgivet til svenskerne, 
ville der blive taget en frygtelig hævn over dem, og derfor ville 
han ikke på nogen måde gå ind på øens afståelse. Sagen ordnedes 
da på den måde, at Frederik d. tredie ved en særlig kontrakt 
forpligtede sig til at udkøbe en del danske adelsmænd af deres 
godser i de afståede provinser og derefter overgive disse godser til 
den svenske Krone. Til vederlag for disse godser, som måtte af
ståes, fik adelsmændene en del af Kronens godser rundt om i det 
øvrige Danmark. Rigsadmiral Ove Gjedde, der havde måttet afstå 
Tommerup Gods i Skåne, fik til erstatning Skivehus og en del af 
dets underliggende bøndergods. Resten af dette gik over til uden
landske pengemænd, som havde forstrakt Frederik d. tredie med
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penge.

Ove Gjedde kom dog ikke selv til at regere på Skivehus. Han havde 
helt og fuldt tilhørt den gamle tid, hvor adelen gjorde fordring på 
magten både over kongen og landets øvrige stænder. Da nu den ny 
tid oprandt efter krigen, og de borgerlige stænder tog magten fra 
adelen gav den til kongen, var hans saga ude. Han deltog vel i 
forhandlingerne 1660 om den nye statsordning, men døde inden 
årets udgang. Han havde iøvrigt hørt til de både virksomme og 
myndige herrer og havde været med til at iværksætte meget, der 
fik blivende betydning. Det var ham, der i 1618 havde overkomman
doen over den eskadre, der senates til Indien for at erhverve 
kolonier der, hvoraf resultatet blev, at Danmark fik Tranquebar. 
Som lensmand i Ramedalen i Norge anlagde han Kongsberg Sølvværk 
som privat foretagende; først efter hans død gik det også til staten.

I svenskekrigen 1643-45 førte han flåden i flere kampe både mod 
svenskerne og deres allierede, hollænderne. I øvrigt hørte han 
indenfor adelen til det parti, der sluttede sig til Christian IV's 
mægtiges svigersønner Corfits Ulfeidt og Hannibal Sehested.

Af Ove Gjeddes sønner fik en, der var særlig uddannet i bjerg
værksdrift, slægtens ejendomme i Norge med Kongsberg Sølvværk.

To andre sønner, Christian og Frederik Ejler Gjedde, fik Skivehus 
med tilliggende gods. De havde det først nogle år i fællesskab; men 
1667 købte Christian Gjedde broderens halvpart i selve hovedgården 
og blev således eneejer af den. Bøndergodset derimod delte de, og 
Frederik Ejler Gjedde fik bl.a. gårdene i Lille Ramsing.

Den nye herre, som fæsterne i Bundgaard således fik, har dog 
næppe generet dem synderligt. Han var uddannet som søofficer og 
synes ligesom faderen at have været en virksom og dygtig mand. 
Han blev meget benyttet af kongerne i statens tjeneste, var lens
mand over forskellige len og udmærkede sig også som søofficer. I 
det berømmelige slag i Køge Bugt 1677 var han chef for et af 
orlogsskibene, og Niels Juul fremhæver ham efter slaget for kongen.

Fr. E. Gjedde var 3 gange gift, første gang med en datter af den 
berømte admiral Cort Adeler. Når han var fri for statstjeneste, 
boede han på en af sine herregårde Dalsgaard ved Hadsund eller 
Hi nd emae og Nordskov på Fyn. Han var således i regelen langt 
borte fra sit gods i Stilling.

Efter Fr. Gjeddes død (1717) arvedes godset i Salling af hans 
datter Dorthe, der var gift med en kaptajn Niels Høg. De tog bolig 
i Saugstrup, slog de to Saugstrupgårde sammen og lavede deraf en 
lille herregård. Nu havde Bundgaard sit herskab tæt udenfor døren; 
men vi ved ikke andet, end at forholdet mellem herskaber og 
fæstere har været meget godt.

Men det blev meget dårlige tider. Kaptajn Niels Høg døde 1725, 
og enken sad så tilbage og kunne ikke få indtægterne til at slå til. 
Hun måtte idelig låne penge. Hun lånte her og der, og da også af 
den berømte Vium-møller Peder Espersen og pantsatte derfor gårde
ne i Lille Ramsing, og det ender med, at han bliver ejer af dem og 
mere af hendes efterladte gods.

Peder Espersen var barnedøbt i Brøndum og havde først en gård i 
Grove. Da den gamle møller i Vium, Niels Pedersen, døde 1724, 
fæstede han Vium Mølle (som ejedes af herremanden på Ustrup) for 
en indfæstning af 50 rdl. kurant og en årlig afgift på 24 tdr.



- 31 -

rugmel "med tønde top". Det synes at have været en god forretning, 
for trods de dårlige tider, samlede Peder Espersen mange penge. I 
1731 købte han møllen, og da Dorthe Gjedde dør 1743 og hendes 
søn Tyge Høg lader godset bortsælge ved auktion, køber Peder 
Espersen deraf ikke alene gårdene i Lille Ramsing, men dertil alt 
hendes øvrige bøndergods i Oddense og Otting sogne, det vil sige 
op imod 100 tdr. hartkorn.

Peder Espersen er nu bleven godsejer, og fæsterne er kommen 
under en ligemand, som bor midt iblandt dem. Han tager bolig på 
en af gårdene i Oddense, Havretoft, bortforpagter møllen og sælger 
den endeligt 1752. Hvordan forholdene har været mellem herre og 
undergivne i dette tilfælde, kendes der ingen vidnesbyrd om, men 
formodentlig har det været godt. Oddense-Otting bønderne synes i 
denne og den følgende tid at rage noget frem over bønderne i de 
byer, der var under herregårdene.

Men herligheden har ikke varet så særlig længe. Peder Espersen 
slog sig ikke til ro med at sidde på Havretoft. Han solgte i 1754 alt 
sit gods til herredsfogeden i Skive, Peder Dorschæus, og købte 
derefter herregården Glomstrup på Mors.

Herredsfogedens regimente blev imidlertid ikke af lang varighed; 
han døde i foråret 1758, og hans enke solgte året efter godset til 
herremanden på Astrup.

I næsten 40 år ligger Bundgård nu under en forholdsvis nærlig
gende herregård, og dens fæstere er til dels de samme kår under
givne, som andre herregårdstjenere, som de gerne kaldtes, - men 
også kun tildels; vi skal se, at særlige forhold kom til at gøre sig 
gældende, og dertil kom, at de var og altid havde været hovfrie.

Astrups ejer var 1758 Peder Malling, forhen forpagter på Thaarup- 
gaard og fader til den senere statsminister Ove Malling - ham med 
"de store og gode handlinger". Efter alt at dømme var han en 
meget human godsejer. Sønnen forsikrede ihvertfald, at på hans 
faders gård eksisterede der hverken træhest eller hundehul. Men 
bøndernes kår var jo i det hele taget slette og navnligt tyngede i 
den tid stavnsbåndet.

Peder Malling solgte 1767 Astrup med gods til Axel Rosenkrantz 
de Lasson. I hans tid foregår de store omvæltninger i bøndernes 
forhold, og efter at de store landboreformer er gennemført, be
gynder de Lasson at sælge bort af bøndergodset til selveje. Bund- 
gaard blev købt 1796 af fæsteren Jens Nielsen - og er fra da af en 
selvejergård.

Hvad der vides om fæsterne.
1601 fritager Kongen, Christian IV Jens Christensen i Bundgaard for 
ægt og andet offentlig pligtarbejde, fordi sendemandsembedet læg
ger så stærkt beslag på hans tid, at han må forsømme sit eget.

Om han har været enefæster, ved vi ikke, men det er sandsyn
ligt. I 1617, da vi træffer sønnen Christen Jensen som sandemand 
og fæster i Bundgaard, har denne en medfæster, Jeppe Nielsen.

Gården er også stor nok til at nære to familier, så meget mere 
som det dengang var forholdsvis gyldne tider. Den årlige fæsteaf
gift, landgilden, var ikke uoverkommelig, og skatter kendte man 
ikke til. Der skulle årligt udredes af hele gården 1 mk. 5 sk. le
ding, 2 ørte rug, 2 ørte byg, 2 ørte havre, 1 svin, 1 skovvogn, 1 
lam, 1 gås, 1 høne og ydes 12 hestes gæsteri.

1651 træffer vi atter en Christen Jensen som fæster på Bund-
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gaard, men det er sandsynligvis en sønnesøn af den sandemand Chr. 
Jensen, som nævnes 1617, altså på dette tidspunkt en ung mand. 
Han nævnes atter både 1671 og 1688, men må være død før 1700.

Af hans børn ved vi kun besked med to døtre, hvoraf den ene 
Birgitte (Birgith), blev født ca. 1680. Hun blev 1711 gift med Chri
sten Hansen i Hindborg og døde 1781. Fra hende nedarves Birthe 
navnet, der endnu forekommer ret hyppigt blandt hendes kvindelige 
efterkommere.

Den anden af Christen Jensens døtre, Maren, var gift med Niels 
Pedersen i Otting Nørreby.

I 1651 synes Christen Jensen at være enefæster. Muligvis er den 
anden gået til, og gården forringet ved svenskernes indfald 1644-45. 
Det var jo ikke sådan at få de hærgede gårde rejst igen efter 
brandene, navnlig i træfattige egne, og ofte mærker man en ret 
stærk formindskelse i de bofaste familiers antal.

Efter forfatningsforandringen 1660 indførtes faste skatter på al 
jord i landet. Den første matrikel blev lavet 1662-64, og Bundgaard 
ansættes til 7 tdr. 7 skp. 2 fjd. 2 alb. hartkorn.

Ved ansættelsen var man ganske simpelt gået ud fra de gamle 
landgildeafgifter; det var dem, der omsattes til hartkorn. Natura- 
lieafgifterne: svin, vogne, lam, gæs, høns, o.s.v. sattes i værdi i rug 
eller byg (hårdt korn), og så udskrev man statsskatterne i forhold 
dertil.

Denne matrikulering viste sig imidlertid at være fuldstændig 
urimelig. De gamle afgifter svarede ingenlunde til ejendommens 
ydeevne, og da de oftest havde stået uforandrede i århundreder, var 
der ingen hensyn taget til ejendommens forbedring eller forringelse 
i tidens løb.

Det uheldige grundlag for skattefordelingen fik da også kun lov 
til at gælde en snes år. I begyndelsen af 1680'erne påbegyndtes en 
ny matrikulering, der afsluttedes 1688.
Bundgaard beholdt dog tilnærmelsesvis sit hartkorn; den fik efter 
den ny matrikel 7 tdr. 1 skp. 3 fjd. 1 alb.

Med hensyn til jordernes dyrkning og udnyttelse havde Lille 
Ramsing den fordel at være en lille by. Der var kun 4 gårde og et 
boel, og af disse var ihvertfald de to af gårdene selvejendom. 
Under jord fællesskabet var det bekvemmest at parthaverne ikke var 
for mange. Dels kunne det være lettere at komme overens om det 
fælles arbejde, og dels var der ikke så langt fra de tæt sammen
byggede byer ud til markerne, da det mindre samlag naturligvis ikke 
havde noget særligt stort jordområde.

Endnu 1671 er Chr. Jensen enefæster, men 1688 har han fået en 
medfæster, Niels Villadsen.

I Lille Ramsing lå to selvejergårde, Ramsinggårde kaldet. På den 
ene af dem boede i 1651 en mand ved navn Villads Larsen (hans 
fader Lars Nielsen nævnes som ejer af gården 1617). Det er uden 
tvivl sønnen Niels, der er blevet gift en søster til Christen Jensen 
i Bundgaard -Maren hed hun - og er bleven Christen Bundgaards 
med fæster.

Christen Jensen har vel sagtens ikke haft sønner, derfor går 
Bundgaard efter hans død over til svogeren Niels Villadsen, født 
1646, død 1709 og søsteren Maren, født 1644, død 1729.

Niels og Maren havde en søn Villads, der overtager fødegården i 
fæste efter faderens død. Han var to gange gift. 1. gang med Karen 
Christensdatter fra Vestergård i Oddense, 2. gang med Karen Jens
datter.
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Af børnene af 1. ægteskab havde hun en søn Niels, der senere 
blev gårdmand i Oddense.

Af 2. ægteskab nåede tre børn den voksne alder. En søn Niels 
Villadsen fik fødegården i fæste. En datter Karen blev gift 1. gang 
med Mads Hummelgaard i Otting, 2. gang med Meisen Thorsen. En 
anden datter hed Maren. Villads Nielsen Bundgaard døde 1747.

Niels Villadsen den yngre, født 1726, kaldes i dokumenterne 
hyppigt Niels Bruun. Hvorfor han har fået dette navn vides ikke. 
Han bliver 1757 gift med Maren Christensdatter, som dette tids
punkt opholder sig hos sin svoger Niels Nielsen Rust på Ramsing- 
gaard. Rimeligvis har Niels Villadsen fået Bundgaard i fæste kort 
før giftermålet finder sted.

Niels og Maren får en temmelig stor børneflok, ialt 6, hvoraf de 
5 når den voksne alder.
De er følgende:
1 Anna, født 1758, gift med Peder Jensen i Tolstrup.
2 Karen, født 1760, gift med selvejer Peder Sørensen i Otting.
3 Villads, født 1765, husmand i Kaastrup, død 1816, gift, men 

efterlod sig ingen børn.
4 Jens, født 1769, selvejer i Bajlum.
5 Christen, født 1771, købte svogerens gård i Tolstrup.

I 1771 døde Niels Villadsen. Han blev begravet samme dag, som 
hans yngste barn var i kirke.

Maren Christensdatter giftede sig det følgende år med Jens 
Nielsen fra Viumgård.

I fæsteforholdet er der i tidens løb sket den forandring, at de 
tidligere naturalydelser er afløst med en fast afgift i penge. Når 
dette er sket for Bundgaards vedkommende, kan ikke bestemt 
angives, men sandsynligvis er overenskomsten om afløsningen ind
gået, medens Peder Espersen var ejer af godset, altså i 1740'erne, 
der i det hele var af akkordernes tid. Den faste afgift af gården 
var derefter årligt 13 rdl. 2 mk. foruden kongelige skatter.

En fæstebondes liv henrandt under disse forhold ret roligt. Det 
har derfor sikkert været en begivenhed, som man længe har husket, 
da der i 1766 timedes en ulykke, som kostede en karl i Bundgaard 
livet. Niels Villadsen havde en 20-årig tjenestekarl Niels Sørensen. 
Denne skulle en dag først i november måned hente et læs sand ved 
en sandbakke, som kaldtes Sandberg. Under arbejdet her skred 
sandbunken ud og begravede Niels Sørensen og inden han blev 
gravet frem, var han kvalt af sandmasserne.

Kårene i Bundgaard var naturligvis små som hos alle fæstebønder
ne på den tid. Da der holdtes skifte efter Niels Villadsen, opgjordes 
boets aktiver til 195 rbdlr. 5 mk. 6 sk. og passiverne til 215 rbdlr. 
1 mk. 14 sk. Men man skal nu ikke tage en sådan opgørelse alt for 
højtideligt. Det var meget almindeligt, at man ved angivelsen for 
skifteretten "glemte" at opgive tilgodehavender eller beholdning af 
rede penge, og selvom forglemmelsen senere tilfældigt kom for 
dagen, var en sådan huskefejl næppe nedsættende for de pågælden
de i fælles omdømme.

Et ret pudsigt eksempel herpå har vi i en skifteforretning fra 
omtrent samme tid. Knud Nielsen, selvejer i Frammerslev, og broder 
til Jens Nielsen, som blev gift med Niels Villadsens enke, døde 
temmelig ung, kun 1/2 års tid efter, at han var bleven gift. Præ
sten i Oddense blev lavværge for enken, og ved skifteforretningen, 
da der blev holdt registrering og vurdering over boets ejendele,
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erklærede både enken og hendes lavværge, præsten, at de ikke 
kendte noget som helst andet, der kunne regnes boet til indtægt, 
en del løsøre og den besætning, som lige var bleven vurderet, og da 
enken var frugtsommelig, forlangte de tillige, at en kiste, inde
holdende børnetøj og lidt sengeklæder, skulle undtages fra vur
deringen. Dette blev indrømmet.

Men nu hændte det, at både moderen og barn døde inden barne
fødselen, forinden skiftet efter manden var sluttet. Følgelig kom 
hele boet ind under et nyt samlet skifte, og da det nu var ægte
parrets slægtninge, der var arvinger, kom fællesboets midler for en 
dag. Knud Nielsen havde ejet både obligationer og gældsbeviser for 
ikke helt ringe beløb, deriblandt en obligation fra den Oddense 
Præst, enkens lavværge, på 150 rigsdaler.
- Folk har vel moret sig en smule over præstens uheld, forøvrigt er 
historien næppe kommet ham til skade på hans gode navn og rygte.

En ny mand.
Hidtil har der hersket en vis regelmæssighed med hensyn til den 
række fæstere, der har afløst hinanden i Bundgaard.

Fra slutningen af det 15. til slutningen af det 16. århundrede: 
Jens Christensen, sandemand -
Christen Jensen, sandemand - (Jens Christensen) - Christen Jensen.

Fra slutningen af det 17. til slutningen af det 18. århundrede: 
Niels Villadsen - Villads Nielsen - Niels Villadsen.

Med Jens Nielsen fra Viumgård kommer en ny slægt til. Hans 
fader Niels Larsen stammede fra Vadum i Lihme sogn, hvor man 
kan følge slægten helt tilbage til det 16. århundrede. Omkring år 
1720 kommer Niels Larsen til Vium, hvor han bliver gift med Niels 
Pedersen Friis' datter Karen (1722). Han har i fæste en gård, der 
hører under Hostrup, og som sædvanlig kaldes Viumgård. Niels 
Larsen er eller bliver ihvertfald forholdsvis velhavende, hvad man 
kan slutte af, at hans børn bliver gift ind i de mest ansete bon
deslægter. Børneflokken er tilmed forholdsvis stor, ialt ikke mindre 
end 13, hvoraf dog de 3 dør, inden de bliver voksne.
Jens er nummer 9 i rækken; han er født 1735, er altså 38 år gi., da 
han bliver gift med Niels Villadsens enke. Han søskende er: 
Lars, født 1723, gårdmand i Vium.
Inger, dennes tvillingsøster, død ugift 1746.
Vibeke, født 1728, gift med gårdmand Anders Jensen, Vium. 
Niels, født 1730, gårdmand i Ilbjerg.
Knud, født 1732, selvejer i Frammerslev.
Maren, Knuds tvillingsøster, gift med Niels Christensen i Hostrup. 
Peder, født 1737, gårdmand i Rybjerg.
Maren, født 1740, gift med Mads Lauritzsen, degn i Ilbjerg. 
Anne, født 1743, vist nok sammes anden hustru.

Om Jens Nielsens ungdom lader der sig ikke fortælle ret meget. 
Han er tidlig købt fri fra stavnsbåndet og er sin egen herre, hvad 
enten nu hans fader har ofret af sine midler til at frikøbe sønnen, 
eller - hvad der er det troligste - det er Jens selv, der har tjent 
sig så meget til bedste, at han har kunnet købe sin frihed. Vi ved, 
at han har haft tjeneste i Holstebro, sandsynligvis hos en købmand, 
og han kommer sikkert ikke tomhændet til Bundgaard.

Ved sit giftermål med enken dér går han imidlertid atter ind 
under stavnsbåndet. Denne frivillige tilbagevenden honoreres dog på 
sin vis af herremanden, idet Jens Nielsen får særlige gunstige
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fæstevilkår. Hans fæstebrev er meget oplysende med hensyn til 
disses særlige forhold, ligesom det også giver et godt indblik i 
fæsternes stilling i al almindelighed. Det lyder således:
Jeg Axel Rosenkrantz de Lasson til Astrup kiender og hermed 
tilstår at have sted og fæst, så som jeg hermed steder og fæster til 
Jens Nielsen, barnefødt i Vium på Hostrup gods, hvorfra han med 
pas er afskediget, den gård i Lille Ramsing, som Niels Bruun er 
fradød, og er anslagen udi nye landmålingsmatricul hartkorn 7 tdr. 
1 skp. 1 fjdk. 1 alb., som bemeldte Jens Nielsens sin livstid i fæste 
er forundt på følgende konditioner:
1 Svarer og betaler han alle af gården gående brugsskatter og 

kontributioner, ordinaire og ekstraordinaire, som nu ere eller 
påbydendes vorder, til sin rette forfaldstid uden restancer.

2 Til erstatning, fordi hand binder sig og sine til stauns, er hand 
befriet for indfæstning at betale.

3 Udi landgilde betaler hand årligt til hver Martini dag penge 13 
rbdlr. 2 mk. uden nogen restance; dog er hannem sidste års 
landgilde eftergivet såvel som og givet hannem 2 tdr. byg til 
sæd, som efter landsens køb koster 3 rdl. pr. tønden.

4 Den besætning, indboe og udboe, som hannem med gården i god 
og forsvarlig stand er leveret, holder hand altid vedlige og det 
stedse forbedre.

5 Gårdens jorder og ejendomme giøder, dyrker og driver hand 
forsvarlig, og intet deraf til upligt bruger eller noget af andre 
bruges lader, såvel som holder gårdens bygning i god og for
svarlig stand, så det, når påæskes til lovlig syn, kan svares.

(6) Rejser, ægter og arbejde til Astrup Hovedgårds marks indgrøft- 
ning samt til forefaldende ødesteder på frie godset, er hand 
forbunden at rette i proportion af sit hartkorn, ligemed andre 
Astrup godsets frie bønder, når og så snart hand derom vorder 
tilsagt.

7 På foreskrevne conditioners rigtige opfyldelse må og skal 
forbemeldte Jens Nielsen nyde, bruge og i fæste sin livstid 
beholde fornævnte gård, når hand iøvrigt retter sig efter hands 
kongl. mayst. allernådigste lov og forordninger samt er sit 
herskab eller deres ordre hørig og lydig, alt under dette sit 
fæstes fortabelse og anden lovs tilladelig strafs undgieldelse.- 
Til bekræftelse under min hånd og signet.

Astrup, den 4. juni 1774 A. R. de Lasson.

Man finder tydelig i dette fæstebrev virkninger af de nyeste 
forordninger om hoveriet. Fæsterne i Bundgaard hørte til de frie 
bønder, som det også udtrykkeligt siges i brevet. Det vil sige, at 
gården fra Arilds tid har været fri for det egentlige hoveri med 
dyrkning af herregårdens mark. Men der kunne forefalde så meget 
ekstraordinært pligtarbejde, at denne frihed kun havde meget ringe 
betydning.

Struense havde 1771 bestemt, at alt hoveri skulle være bestemt, 
og i intet tilfælde måtte overskride 8 spanddage og 16 gangdage om 
året pr. tdr. hartkorn; men når herremanden havde flere frie gårde 
liggende uden fæstere, var det ham umuligt at få disse gårdes 
jorder dyrkede ved hjælp af hoveriydelse af fæstebønderne, da den 
bestemte maximumydelse var knap nok til dyrkning af hovedgårdens 
marker. Da Struense var blevet styrtet, ophævede man da også 
denne bestemmelse om hoveriets begrænsning som samfundsskadelig 
(1773), og herremændene er derefter ikke sene til i de nye fæ-
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stebreve at indføre forpligtelser for fæsterne til at deltage i den 
slags ekstraordinære arbejder.

Den gamle hoverifrihed blev derfor mange steder "en saga blot".
Dertil kom i denne periode en bestemmelse for indhegning af 

hovedgårdsmarkerne. De store jordvolde om disse stammer fra denne 
tid. Regeringen havde selv i høj grad opmuntret til indhegning, ja 
endog præmieret denne. Men det blev bare et forøget arbejde og 
slid for fæstebønderne. I øvrigt var indfæstning i høj grad påkræ
vet, da markfred var så godt som ukendt, og den fremspirende 
forståelse af, at man måtte gå over til bedre driftsmåder, fordrede 
selv en forbedring i de herskende forhold.

Det skulle imidlertid ikke vare længe, inden der skete store 
omvæltninger i forholdet mellem herremand og fæster.

Jordfællesskabets ophævelse frigjorde tildels fæsterne økomomisk, 
idet enhver derved fik lov til frit at bestemme, hvorledes og hvor
når han ville behandle sin jord, og det blev ham muligt ganske 
anderledes end før at høste frugten af sin egen flid og omtanke ved 
jordens behandling.

Men udstykningen kunne også give fæsteren mere jord eller 
fratage ham noget af den, han havde haft at dyrke. Navnlig havde 
godsejerne ret til at gøre fæstegårdene i samme by lige store eller 
tage fra en gård og lægge til et husmandssted, naturligvis mod en 
tilsvarende udligning i fæsteafgiften.

Herren til Astrup ejede i Lille Ramsing to gårde og et par 
husmandssteder. Ved udstykningen toges der fra Bundgaard 5 skp. 3 
fjdk. 1 alb. hartkorn. Deraf oprettedes der et sted på 5 skp. 1 fjdk. 
2 alb. hartkorn, som A. R. de Lasson solgte til en Niels Espersen. 
Resten, 1 fjdk. 2 alb. lagdes til et andet hus. Jens Nielsen fik til 
Bundgaard derefter kun 6 tdr. 4 skp. Denne ejendom købte han af 
herremanden i året 1796 for 800 rdl. - Den anden gård i byen 
havde denne allerede tidligere solgt til "sin kiære ladefoged" Niels 
Christensen Engsnab, senere almindeligvis kaldet Niels Ladefoged.

Den gamle gård splittes.
Jens Nielsen og Maren Christensdatter havde to børn sammens Niels, 
født 1774-, og Karen, født 1777.

I året 1799 købte Hans Andersen af Hindborg, en sønnedattersøn 
af den føromtalte Birgitte Christensdatter, Niels Espersens hus i 
Lille Ramsing. Han indrettede der en slags høkerhandel. Et par år 
efter blev han gift med Karen Jensdatter fra Bundgaard, og de to 
vedblev at bo i huset i Lille Ramsing indtil slutningen af året 1815. 
Hans Andersen havde allerede 1798 købt en gård i Otting, men den 
var foreløbig fæstet ud, og fæsteren vedblev at bebo den, indtil 
den 1814/15 udstykkedes og fra Otting by lagdes op til skel mellem 
Otting og Lille Ramsing. Efter en derliggende dam, branddam, fik 
den navnet Otting Bremgaard.

Huset og forretningen i Lille Ramsing solgtes, da Hans Andersen 
flyttede til Otting Bremgaard. Senere købtes stedet af Laust Nielsen 
Ladefoged, og huset blev nedrevet, men jorden hedder endnu den 
dag i dag "Hanses Toft".

Da Bundgaard var bleven selveje, begyndte snart dens udstykning 
og bortsalg af enkelte jordstykker. Begyndelsen gjordes i 1801, da 
Jens Nielsens ældste stedsøn, som også hed Jens Nielsen, skulle 
giftes. Han fik da et stykke jord på 4 skpr. hartkorn ved Otting 
skel og der byggedes et lille sted til ham. Senere (1807) solgte han 
dog denne ejendom til sin svoger Peder Jensen, der var gift med



- 37 -

hans ældste søster Anna (i Tolstrup), og fik selv en selvejergård i 
Bajlum. Stedet ved Otting skel har nu i mange år været i familiens 
Skyttes eje.

I året 1802 overdrog Jens Nielsen gården Bundgaard til sin egen 
søn Niels Jensen for en købesum af 840 rdl. og aftægt: underhold i 
enhver henseende og 5 rdl. årligt, eller - hvis forældrene ikke vil 
bo i gården, men have egen husholdning - skal der bygges til dem 
på gårdens ejendom, og der skal leveres dem årligt 3 tdr. rug, 3 
tdr. byg 20 rdl. samt fødes en ko og 4 får for dem.

Gamle Jens Nielsen eller Jens Bundgaard, som han kaldtes, levede 
som aftægtsmand indtil til 1820. Hans hustru Maren Christensdatter 
var død allerede 1807, omtrent 75 år gi.

Det er nu meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at danne 
sig nogen forestilling om de mænd og kvinders personlighed, der 
har levet for så længe siden og ikke har efterladt sig breve eller 
andre skriftlige vidnesbyrd om deres tænkemåde og åndelige egen
skaber. Derimod kan man af forskellige ting slutte sig til deres 
sociale stilling og den anseelse, de nød blandt deres standsfæller. 
Af kirkebøgernes fadderlister og andre optegnelser kan det ses, 
ikke alene, hvorledes slægtsforholdene har været, men også, hvem 
vedkommende i det hele har omgåedes. Og det er efter disse op
tegnelser klart, at der dengang som nu selv indenfor bondestanden, 
hvor langt nede den ellers i almindelig har været, dog har været 
forskellige lag eller kredse, som søgte sammen og havde fælles 
interesser. Naboskabet spillede naturligvis derved dengang større 
rolle end nu.

For Bundgaards vedkommende er kredsen da også givet, dels ved 
slægtsforholdene og dels ved naboskabet. Omgangen er familien 
Kudsk på Ramsinggård, Ladefogeds, selvejer Mads Hummelgaards i 
Otting og hans efterfølger Meisen Thorsen samt Niels Villadsens og 
Jens Nielsens søskende, hvoraf de fleste var giftet ind i selvejerfa
milier. Men dertil kom så præstens og degnens i Oddense og degne
familien i Lyby. (En del af børnene er holdt over dåben af præ
stekonen).

Dette synes at vise, at også åndelige interesser er bleven plejet i 
Bundgaard, og et yderligere bevis herpå er, at Jens Nielsen af 
præsten har fået en af de Stistrupske bibler, der skulle uddeles til 
folk "som fremfor andre bønder har lyst til guds ord". Den pågæl
dende bibel opbevares endnu (1917) i slægten. Og om datteren 
Karen vides ihvertfald, at hun var en åndelig interesseret kvinde.

Et års tid efter, at Niels Jensen havde overtaget faderens gård, 
giftede han sig med en datter af Niels Melsen Præst, fæster af 
anneksgården i Næstild. Denne datter hed Karen, og efter sin fader 
kaldte hun sig senere Ka' Præst; men da hendes moder var af 
Lydersen-slægten i Volling Refsgård, kaldtes hun også undertiden 
Ka' Lydersen, hvis man da ikke - hvad også kunne hænde - for
enede begge navne og kaldte hende Karen Præst Lydersen.
Parrets børneflok blev stor, lige ved et dusin: Maren 1804, Mette 
1806, Jens 1807, Niels 1809, Knud 1811, Mads 1813, Kirsten Marie 
1815, Peder Christian 1817, Vibække 1819, Anna 1822, og Mette 
Marie 1824.

Niels Jensen Bundgaard tog virksomt fat på at forbedre gården. 
Han opbrød og dyrkede en del af den store hedelod, som ved ud
skiftningen tilfaldt Bundgaard, og som lå umiddelbart syd for går
dens agermark. Men det ser ud til, at han ikke har magtet sagens 
økonomiske side. I 1808 bortsolgte han til svogeren Hans Andersen
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den vestlige del af markjorden, ialt 1 tdr. hartkorn, som blev 
forenet med Otting Bremgård og endnu høre til denne gård. Købe
summen var 398 rblr. Muligvis har han haft en forpligtelse til at 
yde søsteren Karen, der var gift med Hans Andersen, en vis med
gift, som er bleven udlignet ved dette salg.

Den store børneflok har sikkert også tæret på midlerne, og da de 
dårlige tider kom efter 1818, synes det at knibe for Niels Jensen. I 
1822 sælger han da hovedparten af Bundgård, ca. 4 tdr. hartkorn til 
Laust Nielsen Ladefoged for 400 rblr. Man lægger mærke til, at 
disse 4 tdr. hartkorn ikke koster mere end den ene tdr., som få år 
i forvejen var solgt til Hans Andersen.

I købet fulgte tillige det meste af gårdens bygninger til bort
flytning.

Niels Jensen sidder da tilbage med lidt over 1 tdr. kartkorn og 
lidt af Bundgaards bygninger. Her levede han på den lille ejendom 
til sin død 1837.

Bundgaard, som stedet fremdeles kaldtes, gik derefter over til 
Niels Jensens svigersøn Ole Christensen, der var gift med datteren 
Kirsten Marie.

Laust Nielsen Ladefoged forenede de fra Bundgaard købte jorder 
med sjne egne. Hans søn Niels Ladefoged flyttede i 1864 sin gård 
fra den gamle plads i Lille Ramsing by op midt på marken, hvor 
den nye gård nu ligger, lige på skellet mellem de gamle Bundgaards 
marker og hans oprindelige gårds jorder. Også "Hanses Toft" blev 
købt og indlemmet i Ladefogeds gård, hvis hovedbestanddel således 
er det gamle Bundgaard.
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Ane 14 Melchior Pedersen, født i sidste halvdel af 1600-taiiet.

Ane 15 Maren Eriksdatter, født ?, død efter 1721.

Melchior Pedersen og Maren Eriksdatter boede i Frammerslev i 
Otting sogn.

Han - Melchior Pedersen - var født midt i 1600-tallet og søn af 
gårdfæster Peder Melchiorsen i Otting.

Den 19. november 1711 trolovedes Melchior Pedersen og Maren 
Eriksdatter i Frammerslev. Forlovere var Jens Villadsen i Fram
merslev og Christen Jørgensen i Estkær. Parret blev viet i Oddense 
3. januar 1712.

Maren Eriksdatter og Melchior Pedersen havde 5 børns
1 Peder Melchiorsen, døbt 12. juni 1712 i Otting. Han nævnes 

bl.a. 6. maj 1767 som fæster af en gård i Frammerslev, der 
hørte under Astrup. Hartkornet var 9 tdr. 5 skp. 2 fjdr. 2 1/2 
alb., men i 1770 nævnes han som fæster af en halvgård med 5 
tdr. 3 skp. 3 fjdr. 1/2 alb. Heraf skulle der svares 24 tdr. rug, 
4 tdr. hø m.m. Da Peder Melchiorsen 11. januar 1775 afstod sit 
fæste, blev det overtaget af sønnen Melchior Pedersen, der for
pligtede sig til at yde faderen aftægt.

2 Else Melchiorsdatter, født 1715, se ane 6-7.
3 Karen Melchiorsdatter, født 1718. Hendes navn er fejlagtigt 

ikke indført ved dåben 7. august 1718 i Ørting, men da hun 
blev konfirmeret sst. 1737, nævnes hun som Karen Melchiors
datter. Hun opholdt sig da i Frammerslev.

4 Maren Melchiorsdatter, døbt 14. september 1721 i Otting. Ved 
dåben kaldes hun Maren Eriksdatters barn af Ørting, så faderen 
må da være død; imidlertid er hans død ikke indført i kirkebo
gen.

Ane 26 Christen Jensen, født midt i 1600-tallet, død før 1700.

Christen Jensen var født i Bundgaard, Lille Ramsing i Oddense sogn 
som søn af Jens Christensen. Navnet på hans hustru kendes ikke.

Ved matriculeringen 1688 nævnes Christen Bundgaard sammen med 
Niels Villadsen i gård nr. 1. Gården var på godt 7 tdr. hartkorn.

Foruden datteren Birthe, se ane 12-13, havde Christen Jensen 
(Bundgaard) også datteren Maren, der blev gift med Niels Pedersen 
i Otting Nørby.

Ane 28 Peder Melchiorsen, født midt i 1600-tallet, død ?.

Han nævnes i matriklen 1688 som beboer af gård nr. 7 i Otting, 
hvis hartkorn da blev ansat til 3 tdr. 5 skp. 0 fjdr. 1 alb.

Navnet på hans hustru kendes ikke, og han var selv var også af
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ukendt herkomst.

Ane 52 Jens Christensen, født midt i 1600-tallet.

Han var fæster af Bundgaard, Lille Ramsing i Oddense sogn.

Ane 104 Christen Jensen, født i sidste halvdel af 1500-tallet.

Han nævnes som sandemand 1617 og boede i Bundgaard, Lille Ram
sing i Oddense sogn.
Ane 208 Jens Christensen, født i midten af 1500-tallet.

Han boede i Bundgaard, Lille Ramsing i Oddense sogn og nævnes 
som sandemand 1601.
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Ane 2 Thor Mikkelsen, født 1720, død 1773.

Ane 3 Anna Jepsdatter, født 1730, død 1780.

Thor Mikkelsen og Anna Jepsdatter blev gift 1750, men hvor de 
boede indtil 1759 vides ikke. Fra 1759 ses de at få børn i Hindborg 
sogn, hvor de var bosat til deres død.
Thor Michelsen var født 1720 i Ramsing i Oddense sogn som søn af 
Michel Nielsen og hustru Inger Madsdatter. Han blev hjemmedøbt i 
september 1720 i Oddense, men hans dåb med faddere er ikke 
fundet indført i kirkebogen. Ved konfirmationen 1738 i Oddense 
oplyses det, at han var af Ramsing.
Thor Mikkelsen i Hindborg døde 1775 og begravedes 2. maj (Dom.- 
Jubl.), 50 år gi.
Af Oddense-Otting kirkebog fremgård det, at Thor Michelsen af 
Ramsing og Anna Jepsdatter i Framerslev blev trolovet august 
1750, og som forlovere var til stede Michel Nielsen af Ramsing og

Niels Andersen Kok.
Anna Jepsdatter var født 1729 og blev døbt 1. januar 1730 i Odden
se kirke sammen med broderen Anders. Faddere ved dåben var 
Maren Nielsedatter i Saustrup, Dorthe Mortensdatter, Jens Chri
stensens hustru, Jep. Jensenss hustru i Framerslev, Søren Saustrup, 
Villads Jensen, Lars Bligaard, Hans Jensen og Jep. Jensen i Fra
merslev.
Anna Jepsdatter døde 1780 i Hindborg og blev begravet 22. oktober 
(Dom.XXII Trin.), 52. år gi.
Parret boede som nævnte fra 1759 i Hindborg, hvor de ses at få 7. 
børn:
1 Inger Thorsdatter, døbt 11. november 1759.
2 Dorthe Thorsdatter, døbt 25. januar 1761.
3 Niels Thorsen, døbt 27. december 1762.
4 Johanne Thorsdatter, døbt 7. juli 1765, se afsnittet om stam- 

forældrene.
5 Jeppe Thorsen, døbt 11. september 1768.
6 Anne Thorsdatter, døbt 26. august 1770.
7 Maren Thorsdatter, hjemmedøbt 25. marts 1772, og døbt i 

kirken 5. april samme år.

Ane 4 Mikkel (Michel) Nielsen, født ca. 1672, død 1742.

Ane 5 Inger Madsdatter, født ca. 1672, død ca. 1742.

Mikkel (Michel) Nielsen og Inger Madsdatter boede i Lille Ramsing 
i Oddense sogn, hvor de ses at få børn i årene 1711-1723.
Mikkel Nielsen var født i sidste halvdel af 1600 tallet og formo
dentlig i Lille Ramsing som søn af den Niels Bundgaard, der døde 
1709 i Lille Ramsing og blev begravet fra Oddense kirke 5. marts, 
63. år gi.
Mikkels Nielsens er ikke fundet indført i kirkebogen, men han 
nævnes endnu 1733.
Mikkel Nielsen af Lille Ramsing og Inger Madsdatter af Grove blev 
gift i Brøndum kirke 18. november 1708. Der nævnes ingen for
lovere.



- 43 -

Inger Madsdatter var født ca. 1672 og er formodentlig identisk med 
den Inger Madsdatter i Vestergaard i Oddense sogn, der blev be
gravet 15. juli 1742, 69 år, 2 måneder og 4 ugergi.
Hun kan imidlertid også være den Inger Grove i Framerslev, der 
blev begravet 27. oktober 1754 i Oddense, 70 år, 2 måneder og 5 
uger gi.
Mikkel Nielsen og Inger Madsdatter havde som nævnt 5 børn:
1 Anna Mikkelsdatter, hjemmedøbt i maj 1711 og fremstillet i 

Oddense kirke 24. juni 1711.
2 Johanna Mikkelsdatter, døbt 14. maj 1713 i Oddense. Hun blev 

gift med Niels Andersen Kok.
3 Anne Mikkelsdatter. hjemmedøbt 9. januar 1718, og fremstillet i 

Oddense kirke 17. januar samme år. Hun døde i februar 1726 
sst.

4 Thor Mikkelsen, født 1720, se ane 2-3.
5 Mette Mikkelsdatter, døbt 29. august 1723 i Oddense kirke, død 

i februar 1726, 2 år, 5 måneder og 2 uger gi.

Mikkel Nielsen nævnes bl.a. i en sag 1725(23) mellem Juul Schichels 
enke Johanne Simonsdatter og Herlow Stjernholm til Kjeldgaard. 
Ved den lejlighed optrådte Mikkel Nielsen som vidne og afleverede 
en attest, som han havde underskrevet med egen hånd og selv 
oplæste i retten. Attesten var underskrevet 21. juni 1725.

Ane 6 Jep Bertelsen, født ca. 1698, død 1735.

Ane 7 Dorthe Jepsdatter, født ca. 1688, død 1772.

Jep Bertelsen og Dorthe Jepsdatter boede i Framerslev i Oddense 
sogn, hvor han var smed.
Jep Bertelsen var født ca. 1698 og formodentlig i Framerslev. Han 
var af ukendt herkomst, men fadderlisterne oplyser, at moderen 
blev gift 2. gang og boede i Rødding, hvor også en søster til Jep 
Bertelsen var bosat.
Dorthe Jepsdatter var født ca. 1688 i Brøndum by og sogn som 
datter af Jep el. Jeppe Andersen Hougaard og hustru Karen Pouls- 
datter. Hun døde 1772 og begravedes fra Oddense kirke 22. marts, 
da hun angives at være enke efter Jep Smed, 83. år og 5 måneder 
gi-
Jep Bertelsen og Dorthe Jepsdatter blev trolovede 15. maj (Dom.- 
Cantate) i hendes faders hus i Brøndum, og Jep Bertelsen angives 
da at være ungkarl af Framerslev. Forlovere på hans side var Søren 
Nielsen af Framerslev og Niels Skrædder af Hvidbjerg, mens for
loverne på hendes side var faderen Jep Hovgaard og Anders Svend
strup i Grove. Jep Bertelsen og Dorthe Jepsdatter fik 7 børn, der 
alle blev født i Framerslev i Oddense sogn:
1 Berthel Jepsen, døbt 24. juni 1719.
2 Maren Jepsdatter, døbt 16. marts 1721.
3 Jeppe Jepsen, døbt 2. maj 1723, død samme år og begravet 4. 

juli.
4 Karen Jepsdatter, døbt 23. juli 1724.
5 Jeppe Jepsen, døbt 9. december 1726.
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6 Anders Jepsen, døbt nytårsdag 1730.
7 Anna Jepsdatter, tvilling til Anders, se ane 2-3.

Ane 14 Jep Andersen Hougaard, født ca. 1662, død 1724.

Ane 15 Karen Poulsdatter, født ca. 166S, død 1739.

Jep eller Jeppe Andersen Hougaard og Karen Poulsdatter boede i 
Brønd um by og sogn.
Han var født ca. 1662 af ukendt herkomst, og han døde sidst på 
året 1724 i Brøndum, da han angives at være 61 år, 7 måneder og 
nogle dage gi.
Karen Poulsdatter var født ca. 1668, og hun døde 1739 og blev 
begravet 9. januar fra Brøndum kirke, 71 år gi.
Familieforholdene beskrives indgående i skiftet(24) Vi underskrevne 
kendes og gør hermed vitterligt, at vi af rettens middel i Salling, 
Poul Fabricius og Mads Mørch, som af vedkommende øvrighed ved 
Viborg hospital var autoriserede til at skifte efter den ærlige og 
velagt.e dannemands, salig Jep Andersen Hougaard, som boede og
døde i Brøndum i Salling, imellem hans enke, den ærlige og gud
frygtige matrone Karens Poulsdatter og hendes børn, nemlig: en
søn Anders Jepsen og 2de døtre Lisbeth Jepsdatter og Anne Jeps
datter, for den tredie afdøde datter Dorthe Jepsdatter hendes børn, 
som også i hendes sted kunne arve, blev fremvist afkald af deres 
fader Jep Berthelsen Smed, boende i Frammerslev, så havde skifte
forvalteren, som for er meldt ladet indkalde til dette skifte at 
overvære den dannemand Peder Christensen Degn, kaldet, i Brøndum 
boende sogn lavværge for bemeldte Karen Poulsdatter, den ærlig 
mand Rasmus Poulsen i Krarup Mølle for at være kurator for 
sønnen Anders Jepsen, der ikke endnu havde fyldt sine 25 år efter 
loven, beskikkede værger, nemlig Esper Pedersen også i Brøndum 
boende som værge for den nulevende ældste datter Lisbeth Jeps
datter og Peder Espersen for den anden datter Anne Jepsdatter, i 
hvis overværelse da rettens middel ville at den salig mands bo 
skulde lovlig registeres og vurderes, hvorefter de et rigtigt skifte 
brev kunne forfatte, men som både enken Karen Poulsdatter og 
børnene tillige med samtlige ovenmeldte værger foregav, at det var 
ufornødent at gøre sig den umage, de samtlige kunne på en bedre 
måde derom komme til rette, så blev der efter en og anden dispute 
af dem samtlige sluttet, aftalt og indgået denne kontrakt, som 
efterfølger:

1ste
Indgik enken Karen Poulsdatter med hendes lavværges råd og bifald 
at give hver af sine døtre Lisbeth og Anne, som før er nævnt, 60 
sldr, siger tredssindstyve slettedaler, enten i rede penge, klingende 
mønt også i dets sted gode gangbare varer efter uvildige danne
mands taksering og skønsomhed, når vor Herre ville de kommer i 
mands værge, hviket skulle forståes at være og blive deres hele 
arvepart efter moder som fader.

2d et
Skulle hun og hendes eneste søn Anders Jepsen gøre hver af 
dennem et skikkeligt bryllup lige imod deres ældste søster, som er 
død.

3die
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Skulle de nyde og beholde den brudegave, som hver af dennem til 
skænk måtte nyde og vorde given.

4de
Skulle de uden nogen hinder nyde deres kister og klæder ud af 
boet, når det skulle være.

5te
Skulle sønnen Anders Jepsen blive ved den part gård, som han i sin 
salig faders levende havde fæstet med alt, hvis derudi fandtes, 
levende eller dødt, bæster og høveder, vogne, plov og harver med 
deres tilbehør, så og dertil behøvende sædekorn og hvad til gården 
måtte være eller behøves, og den part gård, han i fæste naver, 
forsvarligen drive og dyrke, kongelige skatter og andre udgifter alle 
tider til rette tid at udrede, alt efter fæstebrevets lydelse.

6te
Erklærede moderen sig over dette skifte at ville beholde den anden 
part af gården, som hendes salig mand Jeppe Andersen i fæste har 
haft og deraf svare i rette tider såvel til kongen som husbonden, 
alt det deraf skulle svares, ligesom hendes salig mand sig tilfor
bundet haver, med hendes søn Anders Jepsen den til ligemed sin 
part af dyrke og drive uden nogen afgang for husbonden i nogen 
måde, .ligesom den var hans egen, og når hans moder ved døden 
afgår, da imod det at hans søstre allerede har deres arv, både efter 
fader og moder som allerede forhen er meldt, og han derimod intet 
for sin arvepart, beholder han alt det, som i gården findes i mo
derens part.

7de
Skulle moderen og børnene være til og blive i fællig med hveran
dre, den ene den anden intet at forarge, men de at være og blive 
hos hinanden i al ærlighed med sammenhold og troskab, som i deres 
salig faders levende live.

Og erklærede moder og børn hver for sig, en for alle og alle for 
en med hver sin værge og formynder med denne ovenskrevne 
kontrakt og afhandling i skiftes sted at ville være fornøjede og i 
alle måder være dermed veltilfreds, og .... ligeså og lovede hver for 
sig, en for alle og alle for en for dem og deres arvinger at holde 
rettens middel på egne og husbondens vegne og deres arvinger uden 
skade og skadesløs i alle måder.
Til dets tryggere forvaring og stadfæstelse underskrives og for
segles denne kontrakt og afhandling af enhver vedkommende .....

Det fremgår af dokumenterne(25) at Anders Jepsens gård i Brøndum 
med 6 tdr, 6 skpr, 2 fdk hartkorn blev solgt på offentlig auktion 12 
april 1756 i Viborg fra Viborg hospital til godsejer Christen Linde 
til Kjærgaardsholm for 30 rdlr pr. tønde hartkorn, ialt 204 rdl, 2 
mark, 4 skilling. Auktionsskødet blev udstedt 26. juli 1757 til Lindes 
eftermand kancelliråd Jørgen Hvass til Kjærgaardsholm.
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Noter:
Lægsrulle, Skivehus 30, Hindborg, 1789.

Salling herreds skøde- og panteprotokol 1785-97, B43-sp.2, fol.349.

Salling herreds skøde- og panteprotokol 1804-11, B43-sp.4, fol.489.

Salling herreds skøde- og panteprotokol 1804-11, B43-sp.4, fol.472b,

Taksationsprotokol 1802-53, Hindborg herred, Hindborg sogn, Dr.D8-23.

Skive byfogeds skøde- og panteprotokol 1810-15, B43-sp.5, fol.17.

Sailingland skøde- og panteprotokol 1824-28, B43-sp.8, fol. 189-90.

Sallingland skøde- og panteprotokol 1824-28, B43-sp8, fol.487-88,

Skive byfogeds skøde- og panteprotokol 1824-28. B43-sp8, fol.109a. 
Thisted amtsarkivs fortegnelse over samtlige sogne- og bojefo- 
geder ca. 1810-ca. 1820, B.2-890.

Håndbog for danske lokalhistorikere v. Johan Hvidtfeldt, 1952- 
56, s.447.

Den danske Bondes Pligter og Rettigheder efter Lovene,— 
v.ArentSteenstrup, 1798, s,148ff.

Skivehus amts dødsanmeldelsesprotokol 1812-17, B43A-152.

Sallingland herreds skifteprotokol 1810-1819, B43A-158, fol.307-.

Viborg Stiftsamt, skifteforretninger 1805-06.

Viborg Stiftsamts skifteforretninger 1805-06

Estvadgaard fæsteprotokol 1719-1818, C656A-38, fol.180.

Skive købstad og Salling herreds skøde- og panteprotokol 1820-24, 
B43-SP.7, fol.205.

Samme, fol. 259.

Skivehus sSkifteprotokol 1763-90, G180-1, fol.84a og b samt 85a.

Salling herreds justitsprotokol B43A-1, 1688-92,

Skive Folkeblad 1.-5. december 1917.

Resen birks tingbog 1719-45,B44B1, fol.50.

Viborg hospitals skifteprotokol C.650/28,Folio 5b

Viborg hospitals jordebog C.650/27 fol.21





- 47 -

I. Anders Laursen Grove
var født 28. december 1792 i Hindborg by og sogn, og han døde sst. 
22. juli 1869. Han blev gift 7. august 1829 i Balling med Anne 
Kristine (kaldet Ane Kirstine) Madsdatter, der var født 1803 i 
Nørby i Balling sogn, fremstillet i kirken 13. november 1803, og 
døde 16. marts 1891 i Jebjerg sogn, 87 år gi. Hun var datter af 
Mads Nielsen og hustru Kirsten Christensdatter.

Anders Grove var fra giftermålet 1829 til efter 1850 gårdejer i 
Hindborg, hvor han ved sin død betegnedes som husmand.
7 børn; I.A.-G.

I.A. Laust Andersen
var født 28. december 1829 i Hindborg by og sogn, og han døde sst. 
22. april 1830, 4 måneder gi.

I.B. Maren Andersdatter (Grove)
var født 9. juli 1831 i Hindborg by og sogn, og hun døde 20. april 
1921 i Roslev by og sogn, 89 år gi. Hun blev gift 25. november 
1852 i Roslev med Engel Christensen, kaldet Balling, der var født 
15. november 1818 i 0. Lyby i Lyby sogn og døde 25. oktober 1892 
i Roslev, 39 år gi. Han var søn af selvejergårdmand Christen Peder
sen Balling og hustru Maren Christensdatter.

Maren Andersdatter (Grove) nævnes ved giftermålet 1852 som pige 
og gårdejerske i Roslev, og Engel var da ungkarl af Lyby. - Engel 
Christensen (Balling) overtog gården i Roslev, som han drev til sin 
død.

Ægteparret og deres efterkommere er beskrevet i landinspektør 3. 
Balling Engeisens bog "En Del af Balling- og Grove-Slægtens Histo
rie gennem 200 A ar, Skive 1951." Efterfølgende oplysninger om 
denne gren af familien er forsøgt suppleret ved henvendelse til alle 
voksne medlemmer af familien, og hvor dette ikke har været muligt, 
er oplysningerne fra 1951 anvendt.

Om Engel Christensen (Balling) hedder det bl.a.:
Han opvoksede ved landbruget, men lærte som ung murerhåndvær
ket, hvilket han senere fik god brug for. Den store chance kom 
først, da han nåede de 35 år, thi da havde den 21-årige Maren 
Andersdatter overtaget en gård i Roslev og manglede en ægtemand. 
En af Marens tillidsmænd ved handelen lovede at skaffe "en mand". 
-En ikke helt ualmindelig fremgangsmåde dengang. - Han fandt 
hurtigt i Lyby en "grumme skikkelig karl". Det var Engel, som tog 
mod tilbudet og aldrig synes at have fortrudt - tværtimod.

Brylluppet stod i Roslev den 25. november 1852, og allerede den 
17. december fik Engel ved vielsesattest skøde på gården, der da 
havde ca. 40 tdr. land og 1 1/2 tdr. hartkorn. Denne gård blev 
slægtsgården, der i slutningen af 1893 blev overtaget af datteren 
3ensine, gift med Mads Chr. Sørensen, hvis søn Sigfred Sørensen 
(I.B.5.g.) i 1925 overtog gården.

I 1858 blev de sidste gadejorder i Roslev udskiftet, og ved denne 
lejlighed fik gården tillagt en del mindre arealer. Engel betegnes da 
ved udskiftningsforretningen som gårdmand og købmand.

Parret synes åt have gået ualmindeligt godt "i spænd" sammen, og 
landbruget var dem ikke nok, hvorfor slægtens lyst til handel gav 
sig udslag i, at Engel åbnede en købmandsforretning i gårdens nye
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stuehus, som Engel formentlig har været mester for, og som står 
den dag i dag.

Forretningens centrale beliggenhed i Salling gav den kunder fra 
hele midt- og nordsalling. Bøndernes korn blev opkøbt og videre- 
solgt til storkøbmændene i Skive og Aalborg samtidig med, at man 
tilbage fik kolonialvarer, brændevin m.m., som bønderne gerne 
aftog.

Denne købmands hand el fortsatte Engel i over 30 år, indtil Sal
li ngbanen kom omkring 1888, og der ved Roslev Station i den 
østlige del af byen voksede nye købmandsforretninger op. Da op
hørte Engel med at drive købmandshandel og blev atter kun gård
mand.

Engel var godt kendt og velanset af storkøbmændene i Skive, og 
han synes aldrig at have haft særlige pengevanskeligheder, thi kun 
et mindre lån har været optaget i gården igennem årene.

Under krigen 1864 havde Engel stort besvær med fjenden, der 
både ville købe og stjæle, og man måtte hengemme og nedgrave, 
hvad der var af værdi. Muligvis stammer fra disse år de poser med 
gamle kobber- og sølvmønter, som blev fundet omkring århundred
skiftet i et hemmeligt rum i et gammelt chatol. Derimod synes 
Engel aldrig at have været soldat.
7 børn: I.B.1.-7.

I.B.l. Christen Balling Engelsen
var født 2. november 1853 i Roslev, og han døde 15. juni 1943, 
knap 90 år gi. Han var gift med Johanne Larsen, der var født 30. 
marts 1867 i Breum og døde 27. april 1942, 75 år gi. Parret blev 
begravet på Hjerk Kirkegård. Hun var enke efter købmand Chr. 
Sørensen, Bjerre Mølle. - Johanne var opdraget hos en moster i 
Tøndering, der havde en gård, og købmand Chr. Sørensen var 
broder til Mads Chr. Sørensen, gift med Christens søster Jensine (se 
I.B.5.).

Christen Balling Engelsen måtte tidligt lære at gøre nytte ved 
landbruget og på anden måde, således måtte han, kun 11 år gi., 
køre for de tyske soldater fra Sjørup til Sallingsund. Det var på 
denne tur, at andre bønder løsnede møtrikkerne på vognene, så 
hjulene tabtes, og vognen blev ubrugelig - til stort raseri for 
tyskerne. Også på anden vis oplevede Christen krigens forhold, idet 
fjenderne røvede alt muligt, især høns og gæs, men de ranede også 
heste, når det passede dem. Således tog de hos en nabo en værdi
fuld hingsteplag, men den hævnede sig og sparkede en løjtnant ihjel 
ved sallingsund-overfarten.

Efter krigen kørte Christen næsten dagligt til Skive med korn og 
andre produkter fra faderens købmandsforretning og kom tilbage 
med kolonialvarer og andre eftertragtede varer. Disse Skiveture var 
kolde og hårde og medførte, at Christen i de unge år flere gange 
havde lungebetændelse, så han blev kasseret til soldatertjenesten.

Da Christen var 27 år gi., forpagtede han Roslev Præstegård fra 
1. april 1880 og for en almindelig periode på 9 år. Præstegården var 
da på ca. 88 tdr. land med godt 6 tdr. hartkorn. Men meget af 
arealet var udyrket, og Christen udførte et stort arbejde for at 
rydde og dyrke disse arealer. Der var ingen forplejning på præ
stegården, hvorfor folkene fik føden hos hans fader Engel Balling i 
slægtsgården, nær ved præstegården.



Det var hårde og slidsomme år, og udbyttet må ikke have været 
stort, thi den 1. april 1890 forpagter Christen Hjerk Præstegård og 
er da kun ejer af knap 2000 kr., som blev startkapitalen ved over
tagelsen af Hjerk Præstegård, som dengang havde ca. 100 tdr. land 
med 7 tdr. hartkorn. Her i Hjerk Præstegård kom Christen til at 
lægge sin største manddomsgerning, og den var ikke lille. Endnu 
(1951) træffer man mennesker, som har tjent hos ham i præstegår
den, og de har alle den dybeste respekt for Christens arbejde. Også 
dengang kneb det med at få folk, og ofte måtte Christen og børne
ne alene gøre arbejdet på den store gård.

Der blev således aldrig tid til at beskæftige sig med andet end 
gårdens drift og lidt handel med kreaturer og heste. Hovedindtægt
skilden var opdræt og fedning af ca. 20 stude og en enkelt hest om 
året. Det var Christens største fornøjelse at komme ud "på hand
len". Det gjaldt jo om at få de mest velegnede til fedning, og 
hestebestanden skulle være i orden, så præsten kunne befordres 
standsmæssigt på de mange ture til Harre Kirke og til præstegårde
ne rundt i Salling.

Forpagtningen fortsatte igennem tre perioder på ialt 25 år og 
ophørte den 1. april 1915, da alt af værdi, heste, kreaturer o.s.v., 
blev solgt ved auktion, hvor det kun kostede ca. 15.000 kr., men 
kort tid efter, på grund af krigen, steg til det dobbelte.

Den 7. januar 1916 overtog Christen den gamle selvejergård Eskov 
i Flovtrup, som har ca. 103 tdr. land med 6 1/2 tdr. hartkorn. 
Købesummen var 62.000 kr. Også her måtte Christen gøre et stort 
arbejde, idet både jord og bygninger var forsømt. En ny kostald 
blev bygget, og de øvrige bygninger blev moderniseret. Heden blev 
opdyrket eller beplantet.

Eskov blev således familiens andet hjem, og Christen og Hanne, 
således blev Johanne altid kaldt, var meget glade for deres hjem på 
Eskov, der ligger smukt ved fjorden, og de nød ofte sammen med 
familien den herlige udsigt til Himmerland, Fur og Mors.

Børnene var imidlertid blevet voksne og de fleste draget bort, 
hvorfor gården solgtes ved skøde af 20. april 1923 og kostede da 
108.000 kr.
Det viste sig imidlertid hurtigt, at Christen -trods de 70 år - ikke 
kunne lægge op, men atter måtte i arbejde, hvorfor han ved skøde 
af 27. marts 1925 købte en lille lystejendom i Junget på ca. 7 tdr. 
land, - den gamle mølleejendom midt i byen, - hvorfra der også er 
en storslået udsigt til Urhøjene, Jungetgård og over fjorden til 
Himmerland.

Her fik familien det tredie hjem, og Christen og Hanne drev 
alene ejendommen til det sidste. Således tærskede Christen selv 
hele avlen ved hver dag at tage en lille svedetur med plejlen, 
hvorved han holdt gigt og anden sygdom fra døren, som han sagde.

Efter godt elleve års forløb måtte landbruget dog opgives, og 
ejendommen blev bortbyttet 12. september , 1936 med Braarupgård 
ved Skive. Denne ejendom overtog børn og børnebørn, så Hanne og 
Christen kunne flytte direkte til Balling, hvor de tilbragte deres 
sidste år i et hus tilhørende svigersønnen Andreas Ravn.

Efter det virksomme liv kneb det ofte for Christen at få tiden til 
at gå uden arbejde. De var raske til det sidste; dog blev Hanne 
næsten blind efter at have haft dårlige øjne igennem mange år.

De er begge begravet på Hjerk Kirkegård ved siden af den jord, 
som de havde viet deres bedste kræfter.

Hermed var to af dagliglivets stoute bønder gået bort, men deres
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gode eksempel vil leve længe i slægten.
12 børn: I.B.l.a.-m.

I. B.l.a. Jens Christian Balling Engelsen
var født 14. februar 1891 i Hjerk sogn, og han døde 15. december 
1963 i Skive. Han blev gift 8. juni 1919 i Hee med Thyra Ingeborg 
Refsgaard Andersen, der var født 16. december 1897 i Ringkøbing 
som datter af amtstuefilialbestyrer, cancelliråd N. P. Andersen og 
hustru Karen Nielsen Refsgaard.

Jens Chr. Balling Engelsen var elev på Roskilde Højskole vinteren 
1908-09 og kom derefter på Vejen Realskole, hvorfra han i foråret 
1910 overflyttedes til Kornmod i Silkeborg. Han bestod prælimi
næreksamen ved Københavns Universitet sommeren 1911 og arbejde
de vinteren 1911-12 ved landbruget samtidig med at han modtog 
franskundervisning. Efter franskeksamen på Schneekloths Skole 
påbegyndte han aftjening af værnepligten ved 4. batt. 2. komp. på 
Sølvgades Kaserne. Efter 8 måneders militærtjeneste blev han 
optaget på Landbohøjskolen i november 1912 og tog 1. del af ek
samen i vinteren 1913-14. Efter 1. Verdenskrigs udbrud genind- 
kaldtes han og gjorde soldatertjeneste i over et år, hvorefter han i 
sommeren 1916 tog 2. del af eksamen. Efter nogle måneders kultur
teknisk arbejde ved Det danske Hedeselskab fik han praktisk ud
dannelse hos landinspektørerne JOK Monrad, Aggersund, og JP 
Rørholm, Herning. Han tog afsluttende landinspektøreksamen 1. juni 
1918 og fik kgl. bestalling som landinspektør 20. august samme år. 
Fra 4. november 1918 blev han bestyrer af landinspektør CAF 
Bjørndahls forretning i Skive, og efter indehaverens død overtog 
han 1. december 1918 landinspektørforretningen. Det følgende år 
overtog han endnu en landinspektørforretning og havde hermed alle 
kort og arkivdokumenter fra samtlige tidligere landinspektører i 
Skive.

Nivellementet for Vestsallingbanen udførtes 1922, og efter lovene 
af 1919 udstykkedes mange af Salling og Fjends Herreds herregårde 
samt alle præstegårde i Salling, sidst Hjerk Præstegård i 1931. For 
Viborg Amt udførtes 1928-33 opmåling af alle landeveje i Salling og 
Fjends Herred, ca. 200 km., samt de matrikulære berigtigelser af 
hovedvandløbene i den vestlige del af amtet. I 1929 foretoges 
matrikulering af det tørlagte Harre-Vile Nor, og efter afvanding af 
Tastum Sø 1942-49 samt Skive Enge 1943-50 udførtes de matriku
lære berigtigelser. Efter jordfordelingslovene fra 1942 foretog han 
jordfordelinger flere steder og medvirkede desuden ved servitut
undersøgelser i anledning af omskrivning af tingbøgerne i Skive 
Retskreds.
I årenes løb foretog J. Balling Engelsen adskillige udstykninger, 
bl.a. ca. 150 grunde fra Skivehus 1933-42, samt et par store arealer 
i Holstebro, Aavænget og Østervang 1932-46.
I 1940 købte han store mosearealer og var desuden 1946 medstifter 
af I/S Vestjydsk Brunkulslejer.
J. Balling Engelsen købte 1932 ejendommen Torvegade 5 og 1942 
Postgården på hjørnet af Torvegade og Østergade i Skive, der blev 
landinspektørforretningens hjemsted. Han var medlem af bestyrelsen 
for Skive Turistforening 1930-40, i repræsentantskabet ved Skive 
Diskontobanks oprettelse 1928-30 samt medstifter af og bestyrelses
medlem i LYM's Skive-afdeling 1939-48. Fra 1937 til 1943 var han
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medlem af Skive Byråd, var repræsentant i Det konservative Folke
partis amtsudvalg, formand for Fjernvarmeudvalget og Skive Grund
ejerforening samt Skive Avis. Han var 1946 medvirkende ved op
rettelse og anlæg af A/S Nordvestjydsk Væddeløbsbane, i hvis 
forretningsudvalg han fik sæde.
5 Børn: I.B.l.a.l)-5)

I.B.l.a.l) Ester Balling Engelsen
er født 15. juli 1921 i Skive. Hun blev gift 4. august 1946 i Skive 
med Poul Børge Frederiksen, der er født 17. juni 1918 i Frederiks
havn som søn af direktør Carl Frederiksen og hustru Agnes Kri
stensen.
Bosat: Kvædevej 6, 8543 Hornslet.

Ester Balling Engelsen tog realeksamen i Skive 1937 og blev 
derefter uddannet til teknisk tegner på faderens kontor. Hun fort
satte ved faget til 1946, afbrudt af et ophold på Vejle Hushold
ningsskole.

Poul Børge Frederiksen tog præliminæreksamen i Frederikshavn og 
blev derefter bankuddannet. Han aftjente værnepligten i Viborg 
1939-40 og var derpå ansat i Andelsbanken i Hjørring i 6 år, og 
derefter i Aarhus til 1950 og virkede derpå som bankbestyrer i 
Hornslet til 1983, da han gik på pension.
Børn: I.B.l.a.l)a)-c)

I.B.l.a.l)a) Elisabeth Balling Frederiksen 
er født 16. juli 1947 i Aarhus. Hun blev gift 16. juli 1983 i Hornslet 
med Jens Balling Hansen, der er født 7. november 1946 på Fre
deriksberg som søn af repræsentant Ejgil Hansen og hustru, kontor
assistent Gerda Balling Engelsen.
Bosat: Fynsvej 36, Hastrup, 4600 Køge.

Elisabeth Balling Frederiksen tog realeksamen i Hornslet og var 
derefter et år på Mariaforbundets Husholdningsskole, hvorefter hun 
arbejdede et år på en urfabrik i Schweiz. Derpå blev hun barneple- 
jeruddannet på Carlsbergs Vuggestue. I 1973 afsluttede hun ud
dannelsen til statsaut. lægesekretær. Hun har en årrække været 
ansat ved Bedriftsundhedstjenesten.

Jens Balling Hansen tog realeksamen 1964 og kom derefter i lære 
hos Radiometer A/S, hvor han 1969 blev udlært som elektronik
mekaniker. Han aftjente værnepligten og udnævntes 1971 til sergent 
ved HMAK. I 1973 blev han ansat ved Ditz Schweitzer for salg af 
elektroniske komponenter i Danmark. Han blev merkonom i mar
kedsføring 1974. I 1976 blev han ansat ved S & W Medico Teknik 
A/S, salg af patientgenoplivnings- og overvågningsudstyr i tyskta
lende lande. I 1977 blev han ansvarlig for salget i mellemøsten, 
derefter for fjernøsten. I 1982 udnævntes han til eksportchef og 
blev 1987 direktør for datterselskabet S & W Elektromedizin i 
München.
Børn: I.B.l.a.l)a)(l)-(3)

I.B.l.a.l.a)(l) Michael Balling Frederiksen 
er født 27. januar 1969 i København.
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I.B.l.a.l)a)(2) Christian Bailing Hansen 
er født 23. marts 1976 i Køge.

I.B.l.a.l)a)(3) Christina Balling Hansen 
er født 26. september 1985 i Køge.

I*B»l.a.l)b) Peter Balling Frederiksen
er født 6. maj 1951 i Hornslet. 
Bosat: Kvædevej 6, 8543 Hornslet.

Peter Balling Frederiksen fik 10-årig skoleuddannelse i Hornslet, 
og 1971-72 havde han et ophold på Egmont Højskolen ved Hou. 
Derefter arbejdede han ca. et år på Randers Bibliotek, havde et 
ophold på Nørgaards Højskole i Bjerringbro og har siden været 
biblioteksmedhjælper i Risskov.

I.B.l.a.l)c) Inge Balling Frederiksen
er født 21. oktober 1958 i Aarhus. Hun lever sammen Michael 
Brauner Clausen, der er født 19. juli 1958 i Aarhus som søn af 
købmand Gustav Clausen og hustru Elisabeth Kristine Olesen.
Bosat: Nordskrænten 40, 2980 Kokkedal.

Inge Balling Frederiksen tog realeksamen, og efter 1-årig han
delsskoleuddannelse i Aarhus kom hun i lære på et advokatkontor, 
hvor hun var færdiguddannet 1978 og fortsatte et år. Hun har siden 
arbejdet som advokatsekretær i København.

Michael Braüner Clausen tog realeksamen i Aarhus og handelsek
samen sst., og derefter var han ude at sejle på langfart i 3 år, 
sidst som matros. Han kom derefter i rederilære ved Ove Skou i 
København og blev udlært 1981. Derefter blev han ansat i damps
kibsselskabet Torm og har siden 1986 været afdelingschef sst. 
Søn: I.B.l.a.l)c)(l)

I.B.l.a.l)c)(l) Daniel Braüner Clausen 
er født 26. juli 1987 i Kokkedal.

I.B.l.a.2) Gerda Balling Engelsen
er født 13. juli 1923 i Skive. Hun blev gift 5. maj 1946 i København 
med Eigil Axel Hansen, der er født 3. februar 1922 i København 
som søn af urmager Axel Hansen og hustru Tove.
Bosat: Rendsager vej 155, 2625 Vallensbæk.

Gerda Balling Engelsen fik folkeskoleuddannelse i Skive og var 
derefter ansat hos en tandtekniker, hvor hun blev udlært 1943. Hun 
fortsatte tre år i faget, og efter nogle år som hjemmearbejdende 
husmoder blev hun 1966 ansat som kontorassistent i Ilium, hvor hun 
var i en årrække, indtil hun gik på efterløn.

Eigil Axel Hansen fik 8-årig skoleuddannelse i Valby og lærte 
derefter urmagerfaget hos faderen. Han fortsatte 12 år ved faget og 
var derefter repræsentant til 1983.
Børn: I.B.l.a.2)a)-b)
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I.B.l.a.2)a) Jens Balling Hansen
er født 7. november 1946. Han er gift med kusinen Elisabeth Balling 
Frederiksen, se 
I.B.l.a.l)a).

I.B.l.a.2)b) Mogens Balling Hansen
er født 14. marts 1954 i København. Han lever sammen med Pia 
Lund Sørensen, der er født 18. juni 1961 i København som datter af 
cykelhandler Carsten Lund Sørensen og hustru Inge Marie.
Bosat: Hermosavej 31, 2605 Brøndbyvester.

Mogens Balling Hansen bestod realeksamen og blev derefter 
bankuddannet i Handelsbanken, var senere bl.a. et år i PFA og blev 
1980 ansat ved FDM, hvor han er personalechef.

Pia Lund Sørensen bestod 10. klasse på Frederiksberg og var på 
efterskole i Sydsjælland, hvorefter hun blev kontoruddannet. Hun 
var bl.a. et år i FDM og et år ved Hafnia, hvorefter hun begyndte 
i marketings-branchen, hvor hun er konsulent.
Datter: I.B.l.a.2)b)(l)

I.B.l.a.2)b)(l) datter
født 21. oktober 1987 i Glostrup.

I.B.l.a.3) Poul Aage Balling Engelsen
er født 1. september 1927 i Skive. Han blev gift 12. juli 1975 i 
Gaarslev med Helle Solveig Winther, der er født 4. maj 1942 i 
Dronningborg som datter af civilingeniør Reinhard Winther og 
hustru Anna Vang Sørensen.
Bosat: Fælledvej 106, 7000 Fredericia.

Poul Aage Balling Engelsen tog mellemskoleeksamen i Skive 1943 
og studentereksamen fra Viborg Katedralskole 1946. Efter adgangs
eksamen fra Ahm's kursus 1947 læste han ved Landbohøjskolen og 
tog landinspektøreksamen 1950. Han var ansat i bl.a. Fredericia og 
Skive, afbrudt af bl.a. et ophold i Frankrig, og siden har han virket 
som landinspektør i Fredericia. Værnepligten aftjente han i Viborg 
1952-54 og hjemsendtes som sergent.

Helle Solveig Sørensen tog præliminæreksamen i Randers og blev 
derefter kontoruddannet ved Shell A/S, hvor hun fortsatte som 
assistent til 1964. Hun var derefter på amtskontoret i Randers til 
1968 og blev derefter hjemmearbejdende husmoder. I 1977 blev hun 
merkonom i regnskabsføring og har haft forskellige vikariater.
Børn: I.B.l.a.3)a)-b)

I.B.l.a.3)a) Marianne Balling Engelsen
er født 15. februar 1963 i Allmabad i Indien. Hun lever sammen med 
Philip Harold Bay, der er født 29. januar 1958 i Fresno i Californi
en som søn af restauratør Gunnar Bay og hustru Eva Nielsen.
Bosat: Kirkegårds vej 8 A, 8000 Aarhus C.

Marianne Balling Engelsen tog studentereksamen fra Rødkilde 
Gymnasium 1981 og havde derefter et kibbutz ophold i Israel. Hun 
læste ved Aarhus Universitet og afsluttede uddannelsen til cand. 
sein, polit. 1989. Sideløbende har hun bl.a. arbejdet på Aarhus 
Amtskommune samt i Aarhus Musikhus.
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Philip Harold Bay arbejdede efter highschool i familiens restau
rant og blev senere uddannet til kok i den jødiske klub i San 
Fransisko. Han kom til Danmark i 1979, læste ved Universitetet i 
Aalborg og har desuden studeret i Jugoslavien og i Paris. Han 
begyndte at arbejde som journalist 1985.

I.B.l.a.3)b) Eva Balling Engelsen 
er født 22. januar 1964 i Indien.
Bosat: Hans Broges Gade 7, 8000 Aarhus C.

Eva Balling Engelsen fik 10-årig skoleuddannelse i Fredericia og 
Vejle. Efter at have bestået højere forberedelseseksamen havde hun 
et kibbutzophqld i Israel,, arbejdede derefter et år på et plejehjem, 
hvorefter nun blev sygeplejeuddannet.

I.B.l.a.4) Knud Bent Balling Engelsen
er født 12. oktober 1931 i Skive. Han blev gift 20. november 1954 i 
Skive med Thaanny Sinding, der er født 5. november 1933 i Skive 
som datter af Aage Sinding og hustru Johanne Jensen Gade.
Bosat: Ahornvænget 54, 7800 Skive.

Knud Bent Balling Engelsen tog realeksamen i Skive 1949 og tog 
adgangseksamen på Ahm's kursus, hvorefter han læste på Landbo
højskolen. Han blev landinspektør 1956 og aftjente derefter vær
nepligten i Holbæk og København. Han var assistent i Odder 1958- 
59 og var derpå i Vejle til 1962. Herefter blev han kompagnon i 
faderens forretning, som han selv overtog i 1963. Siden 15. juni 
1962 har han været branddirektør. Han har i en årrække været 
formand i venstrevælgerforeningen, medlem af bestyrelsen for 
Andelsbanken, vurderingsmand til ejendomsskyld og desuden formand 
for væddeløbsbanen m.m. Han har tidligere været medlem af Round 
Table, tillige medlem af Rotary.

Thaanny Sinding tog realeksamen i Skive og blev derefter ud
dannet som barneplejerske.
Børn: I.B.l.a.4)a)-c)

I.B.l.a.4)a) Helle Balling Engelsen
er født 23. juni 1955 i Skive. Hun blev gift 5. juni 1980 i Skive 
med Carsten Jacobsen Riemenschneider, der er født 5. april 1956 i 
Skive som søn af receptionist Max Lyngsø Riemenschneider og 
hustru, frisør Ellen Maria Eiskjær Jacobsen.
Bosat: Hasselvænget 55, 7800 Skive.

Helle Balling Engelsen tog realeksamen i Skive og studentereksa
men sst., og efter forskelligt erhvervsarbejde blev hun optaget på 
sygeplejeskolen i Viborg, hvor hun var færdiguddannet 1982. Hun 
har siden været ansat ved Skive Sygehus.

Carsten Jacobsen Riemenschneider fik 10-årig skoleuddannelse i 
Skive, kom i lære i herreekviperingsbranchen og blev udlært 1976. 
Han fortsatte til 1979 og var derefter tricotagehandler til 1982. 
Siden har han været ansat som assurandør ved Nye Danske Lloyd 
og Baltica.
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I.B. 1.a.4)b) Hanne Balling Engelsen
er født 22. marts 1958 i Odder. Hun blev gift 9. april 1983 i Skive 
med Kurt Christensen, der er født 21. april 1944 i Skive som søn af 
mureroppasser Ernst Christensen og hustru Victoria.
Bosat: Væselvej 54, 7800 Skive.

Hanne Balling Engelsen gik i skole i Skive og var på Galtrup 
Ungdomsskole, hvorefter hun arbejdede en tid som køkkenassistent 
på en ungdomsskole på Samsø. Derefter stod hun en tid i forret
ning, hvorefter hun læste til HF. Efter en tid som ufaglært syge
hjælper på plejehjem og sygehus i Skive afsluttede hun 1986 ud
dannelsen til sygehjælper i Thisted og har siden været ansat på 
Skive Sygehus.

Kurt Christensen gik i skole i Skive, kom i tømrerlære i Krej- 
bjerg og blev udlært 1962. Han aftjente 1963-64 værnepligten i 
Randers og arbejdede derefter som svend til 1969, hvorefter han 
begyndte selvstændig virksomhed som tømrermester sammen med en 
kompagnon. Siden 1980 har han været eneindehaver. Han er formand 
for Viborg Amts Skytteforening m.m. og er desuden sekretær for 
Tømrermesterforeningen for Skive.
Børn: I.B.l.a.4)b)(l)-(2)

I.B.l.a.4)b)(l) Knud Christian Balling Engelsen Christensen 
er født 28. januar 1983 i Skive.

I.B.l.a.4)b)(2) Jens Balling Engelsen Christensen
er født 3. marts 1984 i Skive.

I.B.l.a.4)c) Lone Balling Engelsen
er født 13. april 1962 i Skive. Hun lever sammen med Peder Jacob
sen Riemenschneider, der født 24. september 1962 i Skive som søn 
af receptionist Max Lyngsø Riemenschneider og hustru Ellen Marie 
Eiskjær Jacobsen.
Bosat: Ingemannsvej 17, 7800 Skive.

Lone Balling Engelsen fik 10-årig skoleuddannelse i Skive, og 
efter at have bestået højere handelseksamen på Skive Handelsskole 
kom hun i lære som kontorelev og blev assistent 1984.

Peder Jacobsen Riemenschneider fik 10-årig skoleuddannelse i 
Skive og gennemgik derefter EFG-basisåret, hvorefter han kom i 
lære som automekaniker. Han blev udlært 1984 og har siden været 
lastbilchauffør.

I.B.l.a.5) Jørgen Balling Engelsen
er født 3. februar 1933 i Skive. Han blev gift 1. gang 5. december 
1959 i København med Alice Jørgensen, der var født 19. maj 1938 i 
København og døde 16. marts 1981 i Vallensbæk. Han blev gift 2. 
gang 1. januar 1984 med Anny Katharina Vinther, der er født 4. juli 
1936.
Bosat: Storager 9, 2640 Hedehusene.
Jørgen Balling Engelsen tog mellemskoleeksamen i Skive 1949 og 

præliminæreksamen fra Rønde Kursus 1951. Han bestod adgangs
eksamen til landinspektørstudiet 1957, men efter at have aftjent 
værnepligten i Roskilde valgte han det frie erhverv og begyndte



- 56 -

som driftsassistent. Han havde derpå ansættelse som lønningsbog
holder i samme virksomhed til 1987 og har siden har haft samme 
stilling ved Thor Radiatorfabrik.

Alice Jørgensen tog studentereksamen på Ordrup Statsskole 1957 
og afsluttede 1960 uddannelsen som hospitalslaborant på Frede
riksberg Hospital. Hun blev senere ansat ved Vestkommunernes 
Lægelaboratorium og virkede her til sin død.

Anny Katharina Vinther er pædagogmedhjælper.
Børn: I.B.l.a.5)a)-b)

I.B.l.a.5)a) Søren Balling Engelsen
er født 30. januar 1961 i Rødovre. Han lever sammen med Mimi 
Stawski, der er født 31. maj 1962 i Kastrup som datter af SAS- 
direktør Bent Stawski og hustru, direktør Lis Stawski.
Bosat: Set. Thomas Alle 14, 1824 Frederiksberg.

Søren Balling Engelsen dimitteredes i februar 1988 fra Danmarks 
Tekniske Højskole (kemi-retning). Han underviser sst. i grundfag og 
er stud. lic. techn, (spektroskopi og konformationsanalyse).

Mimi Stawski afsluttede i 1987 pædagog-uddannelsen.

I.B.l.a.5)b) Lise Balling Engelsen
er født 13. september 1962 i Rødovre. Hun lever sammen med Lars 
Knage Nielsen, der er født 30. januar 1961 i Odense som søn af 
statsautoriseret revisor Otto Nielsen og hustru, kontorassistent 
Solveig Nielsen.
Bosat: H.P.Simonsens Alle 15, 5250 Odense SV.

Lise Balling Engelsen bestod folkeskolens udv. 10. klasses af
gangseksamen på Pilehaveskolen i Vallensbæk, og efter at have be
stået mat.fys. studentereksamen på Vallensbæk Statsskole læste hun 
et par år ved Odense Universitet. Hun blev ansat i Handelsbanken i 
februar 1985, bestod bankskolen 1988 og påbegyndte derefter det 2- 
årige videregående bankkursus.

Lars Knage Nielsen tog realeksamen på Sanderumskolen og stu
dentereksamen fra Set. Knuds Gymnasium og læste derefter til cand. 
mere, på Odense Universitet. Han er ansat i revisionsfirmaet Schæ- 
bel & Marholt. Han tog eksamen som statsautoriseret revisor i 
august 1988.

I.B.l.b. Kirstine Balling Engelsen
er født 5. januar 1893 i Hjerk. Hun blev gift 16. marts 1915 i Hjerk 
med Andreas Nielsen Ravn, der var født 23. juni 1887 i Harre og 
døde 11. juni 1961 i Skive. Han var søn af tømrermester Niels 
Jacobsen Ravn og hustru Ane Marie Andersen.

Kirstine Balling Engelsen var i 1912 elev på Hadsten Højskole og 
tjente derefter som husassistent i Hadsten. Efter mandens død blev 
hun boende i huset til 1969, hvorefter hun flyttede på alderdoms
hjem i Balling.

Andreas Nielsen Ravn lærte tømrerfaget hos faderen og rejste 
som håndværkssvend på valsen i Tyskland og Norge. I 1914 blev 
han selvstændig tømrermester i Balling, og i 1953 optog han sønnen 
Karl som kompagnon. I 1960 afstod han forretningen til sønnen.- 
Andreas Nielsen Ravn var vurderingsmand for Jydsk Grundejer- 
Kreditforening samt for Den aim. Brandforsikring for landbygninger. 
Han var desuden medlem af tilsynsrådet for Balling Sparekasse.
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Om sine forældre skriver datteren Gudrun bl.a.:
Mine forældre virkede umiddelbart som et ulige par, idet min far 

var meget høj og mor lille. Af sind var de også forskellige - far 
var en rolig og besindig mand af få ord, hvorimod mor var livlig i 
al sin færd. Men ægteskabet var harmonisk og hjemmet et trygt 
sted at være. - Fars faglige dygtighed var kendt af alle, og han 
var ikke den, der så på, at de andre arbejdede. Han arbejdede selv 
med ved alt, indtil han var langt op i årene. - Mors arbejdsdag 
begyndte tidligt og sluttede sent. Vi var i mange år (da vi havde 
lærlinge og svende boende hos os) 14-16 daglige mennesker, og da 
hjemmet var meget gæstfrit, var der ofte et par mennesker mere 
ved måltiderne. Der blev sjældent udstedt forbud mod noget i mit 
hjem, men mine forældre levede deres liv på en sådan måde, at de 
kunne stå som godt eksempel for os og andre.
10 Børn: I.B.l.b.l)-10)

I.B.l.b.l) Edvin Ravn
er født 11. januar 1916 i Balling. Han blev gift 20. juli 1940 i 
Rødding med Karla Marie Knudsen Christiansen, der er født 12. 
februar 1915 i Rødding som datter af tømrermester Kristian Knudsen 
Kristiansen og hustru Karen Marie Johansen.

Edvin Ravn blev i 1937 bygningskonstruktør og tog i 1940 ek
samen som arkitekt fra Det kgl. Akademi. Indtil 1945 var han arki
tekt i København og fortsatte derefter som selvstændig i Nykøbing 
M.
4 Børn: I.B.l.b.l)a)-d)

I.B.l.b.l)a) Niels Ravn
er født 10. januar 1942 i København. Han er cand, oecon.

I.B.l.b.l)b) Eva Ravn
er født 28. maj 1945 i Nykøbing M. Hun blev gift 26. august 1967 
med Bo Backhausen, der er født 21. april 1943 i Odense som søn af 
skibsmægler Kai Backhausen og hustru Grethe Else Jensen.

Eva Ravn er sygeplejerske, og Bo Backhausen er læge.
Børn: I.B.l.b.l)b)(l)-(2)

I.B.l .b.l)b)(l) Mette Backhausen 
er født 5. april 1969 i Aarhus.

I.B.l.b.l)b)(2) Morten Backhausen 
er født 1. januar 1972 i Herning.

I.B.l.b.l)c) Jens Ravn
er født 16. september 1948 i Nykøbing M.

I.B.l.b.l)d) Anne Ravn
er født 20. november 1951 i Nykøbing M.
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I.B.l.b.2) Gudrun Ravn
er født 29. juli 1917 i Balling. Hun blev gift 8. juli 1948 i Volling 
med Niels Kristian Lauridsen, der var født 23. november 1910 i 
Isenvad i Ikast sogn og døde 15. april 1984 i Viborg. Han var søn 
af husmand Jens Hyldgaard Lauridsen og hustru Ester Marie Nielsen. 
Bosat: Sundevedsgade 40, 7500 Holstebro.

Gudrun Ravn tog mellemskoleeksamen i Skive 1933 og blev 1935 
optaget på Silkeborg Seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1940. 
Hun var derefter lærer i Holstebro til 1947 og var derefter lærer i 
Kolding indtil giftermålet.

Niels Kristian Lauridsen tog lærereksamen fra Jelling Seminarium 
1933 og var 1933-37 vikar i Holstebro. Han deltog i forskellige 
kurser om undervisning af svagt begavede børn. Fra 1941 blev han 
fastansat som lærer i Holstebro og blev 1952 konsulent for sær
undervisningen i Holstebro. I 1966 blev han ledende skolepsykolog i 
Holstebro. Han blev pensioneret med udgangen af 1977.
Børn: I.B.l.b.2)a)-c)

I.B.l.b.2)a) Hans Lauridsen
er født 24. maj 1949 i Holstebro. Han er gift med lærer Joan Thom
sen.
Bosat: Lillegade 13, 6200 Aabenraa.

Hans Lauridsen bestod studentereksamen 1968 og læste derefter 
til cand. scient.

I.B.l.b.2)b) Karl Lauridsen
er født 8. januar 1952 i Holstebro.
Bosat: Rosenhaven 41, 4470 Svebølle.

Karl Lauridsen tog studentereksamen 1971 og blev 1977 cand. 
scient, i matematik og datalogi. Han var adjunkt ved Frederikssund 
Gymnasium 1978-79 og har siden været ansat på Kalundborg Gym
nasium.

I.B.l.b.2)c) Dorte Lauridsen
er født 29. marts 1953 i Holstebro. Hun blev gift 29. august 1981 i 
Holstebro med John Juhl Jørgensen, der er født 4. marts 1955 i 
Aarhus som søn af overpostbud Verner Juhl Jørgensen og hustru, 
hjemmehjælper Anna Jørgensen.
Bosat: Dalvejen 153, 8600 Silkeborg.

Dorte Lauridsen tog studentereksamen fra Holstebro Gymnasium 
1973 og afsluttede 1977 uddannelsen til akademiingeniør fra Dan
marks Ingeniør Akademi. Hun var ansat ved Arbejdstilsynet i Es
bjerg 1978-79 og forflyttedes derefter til Arbejdstilsynet i Ring
købing Amt.

John Juhl Jørgensen tog studentereksamen fra Aarhus Statsgym
nasium 1974 og dimitteredes 1979 som civilingeniør (kemi) fra 
Danmarks Tekniske Højskole. Han var 1979-81 ved Arbejdstilsynet i 
Sønderjyllands Amt og var 1981-86 driftsingeniør og afdelingsleder 
på Aarhus Oliefabrik, og siden har han været produktionschef ved 
Neptun Bryggeriet A/S, Silkeborg.
Børn: I.B.l.b.2)c)(l)-(2)



I.B.l.b.2)c)(l) Jane Juhl Jørgensen Lauridsen 
er født 2. februar 1982 i Herning.

I.B.l.b.2)c)(2) Jakob Juhl Lauridsen Jørgensen 
er født 31. januar 1985 i Silkeborg.

I.B.l.b.3) Arne Ravn
var født 1. januar 1919 i Balling og døde 3. februar 1919.

I.B.l.b.4) Børge Ravn
er født 16. oktober 1920 i Balling. Han blev gift 30. september 1944 
i Krejbjerg med Sigrid Krista Rabæk Jensen, der er født 16. decem
ber 1922 i Mjolden som datter af lærer Lars Peder Jensen og 
hustru Marie Kamilla Petersen.
Bosat: Engdalsvej 4, 7800 Skive.

Børge Ravn bestod mellemskoleeksamen i Skive 1936. Han stod i 
tømrerlære hos faderen og var elev på Krabbesholm samt på Ollerup 
Håndværkerskole. Efter at have været svend hos faderen samt i 
Frederiksværk blev han 1945 lærer ved Balling tekniske Skole. Fra 
1950 til 1965 drev han Sevel Maskinsnedkeri, samtidig med at han 
fra 1956 var lærer ved Vinderup tekniske Skole. I 1961 begyndte 
han ved Skive tekniske Skole, hvor han blev fastansat 1964.

Sigrid Krista Rabæk Jensen bestod præliminæreksamen i Roslev 
1940. Hun lærte husgerning, håndgerning samt tilskæring, bl.a. som 
elev på Ry Husholdningsskole samt som husjomfru forskellige steder 
på landet.
4 Børn: I.B.l.b.4)a)-d)

I.B.l.b.4)a) Arne Ravn
er født 16. december 1945 i Balling.

I.B.l.b.4)b) Jytte Ravn
er født 12. november 1948 i Balling.

I.B.l.b.4)c) Jørgen Ravn
er født 6. marts 1950 i Balling.

I.B.l.b.4)d) Ebbe Ravn
er født 23. juni 1964 i Holstebro.

I.B.l.b.5) Grethe Ravn
var født 9. september 1922 i Balling og døde 6. oktober 1922 sst.

I.B.l.b.6) Bodil Ravn
er født 14. april 1924 i Balling. Hun blev gift 16. juli 1949 i Balling 
med Kresten Helmar Jensen, der er født 5. juni 1923 i Vebbestrup
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som søn af Jens Jensen og hustru Dorthea Mariane Pedersen. 
Bosat: Østermarksvej 4, 8983 Gjerlev J.

Bodil Ravn bestod 1940 præliminæreksamen i Roslev. Hun lærte 
husgerning hjemme samt i forskellige pladser og blev derefter 
lærervikar ved Rybjerg Skole. Hun har i en årrække været formand 
for skolekommissionen i Gjerlev og desuden været medlem af besty
relsen for Randers Realskole.

Kresten Helmar Jensen lærte tømrerfaget hos Aage Kristensen i 
Oddense og var svend forskellige steder, bl.a. hos Andreas Ravn, 
Balling. Siden 1953 har han drevet tømrerforretning i Gjerlev. Han 
er vurderingsmand i Den aim. Brandforsikring samt kasserer i 
mesterforeningen og har tillige i en årrække været formand for 
Gjerlev Håndværker- og Borgerforening.
Børn: I.B.l.b.6)a)-c)

I.B.l.b.6)a) Søren Ravn Jensen
er født 21. juni 1952 i Skive. Han blev gift 2. juni 1979 i Kærby 
med Else Overvad, der er født 18. december 1956 i Kærby som 
datter af gårdejer Knud Overvad og hustru, sygehjælper Mary 
Kirstine Jensen.
Bosat: Marie Grubbes Vej 31, Foulum, 8833 Ørum Sdrl.

Søren Ravn Jensen tog 10. klasse fra Randers Realskole og arbej
dede derefter 3 år ved landbruget, hvorefter han aftjente værne
pligten ved Den kgl. Livgarde. Han blev derefter ansat som klinik
betjent ved Landbohøjskolen og var her i 7 år, og senere blev han 
ansat ved Forsøgsstationen i Foulum som forsøgstekniker.

Else Overvad tog realeksamen og senere studentereksamen i 
Randers, og derefter læste hun til børnehavepædagog. Efter an
sættelse i Hadsten og Randers blev hun ansat i en børnehave i 
Viborg.
Børn: I.B.l.b.6)a)(l)-(2)

I.B.l.b.6)a)(l) Vibeke Overvad Jensen 
er født 9. juni 1981 i Randers.

I.B.l.b.6)a)(2) Linda Overvad Jensen 
er født 19. april 1983 i Randers.

I.B.l.b.6)b) Peter Ravn Jensen
er født 29. august 1954 i Gjerlev. Han blev gift 14. februar 1976 i 
0. Tørslev med Elisabeth Hjorth Andersen, der er født 14. april 
1954 i 0. Tørslev som datter af gårdejer Tage Hjorth Andersen og 
hustru Inga.
Bosat: Højgårdsvej 18, 8983 Gjerlev J.

Peter Ravn Jensen kom efter skolegangen i tømrerlære hos fa
deren og blev derefter uddannet som byggetekniker, hvorefter han 
aftjente værnepligten. Derefter arbejdede han et par år hos fa
deren, og efter uddannelse hos ISS-Det Danske Rengøringsselskab 
(driftsleder og planlægger), vendte han 1984 tilbage til træbranchen 
som salgsassistent ved Trip Trap i Hadsund. Senere blev han pro
duktchef og derpå teknisk direktør. Han har sideløbende læst til 
merkonom i markedsføring.
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Elisabeth Hjorth Andersen blev uddannet som advokatsekretær i 
Randers. Senere fik hun ansættelse som kontorassistent ved Aim. 
Brand af 1792 i Randers.
Børn: I.B.l.b.6)b)(l)-(2)

I.B.l.b.6)b)(l) Jacob Ravn Jensen 
er født 1. april 1979 i Gjerlev.

I.B.l.b.6)b)(2) Louise Ravn Jensen 
er født 19. juni 1982 i Gjerlev.

I.B.l.b.6)c) Jens Ravn
Jensen slettet 1981, er født 6. september 1956 i Gjerlev. Han blev 
gift 11. juli 1981 i Randers med Yvonne Drejer Clausen, der er født 
6. januar 1956 i Aarhus som datter af overportør Palle Morten 
Clausen og hustru Ester Lillian Drejer.
Bosat: Skanse Alle 1, 8900 Randers.

Jens Ravn begyndte skolegangen i Gjerlev, tog realeksamen og 
derpå studentereksamen i Randers, og efter en tid med erhvervs
arbejde aftjente han værnepligten ved Den kgl. Livgarde. Efter 
sergentskolen var han et år som sergent i Viborg og blev derefter 
ansat ved politiet. Siden 1984 har han været politiassistent i Ran
ders.

Yvonne Drejer Clausen fik 10-årig skoleuddannelse i Randers og 
begyndte derefter som pædagogmedhjælper.
Børn: I.B.l.b.6)c)(l)-(2)

I.B.l.b.6)c)(l) Maria Drejer Ravn
er født 26. november 1982 i København.

I.B.l.b.6)c)(2) Jane Drejer Ravn 
er født 20. marts 1986 i Randers.

I.B.l.b.7) Grethe Ravn
er født 15. maj 1926 i Balling.

I.B.l.b.8) Hanna Ravn
er født 25. april 1928 i Balling. Hun blev gift 22. april 1950 i 
Balling med Peder Lundgaard Thomsen, der er født 9. august 1921 i 
Ramsing som søn af gårdejer Thomas Andreas Thomsen og hustru 
Martha Lundgaard.
Bosat: Kirke Alle 16, Ramsing, 7861 Balling.

Hanna Ravn gik i skole i Balling samt i Roslev, hvor hun 1945 
bestod realeksamen. Hun tjente som husassistent i Sverige og var 
derefter beskæftiget på kontor hos faderen indtil 1949. I 1950 var 
hun på fagskole i Odense og var derefter husassistent indtil gifter
målet.

Peder Lundgaard Thomsen gik i skole i Ramsing. Han lærte 
landbruget hjemme og besøgte 1941 Uldum Højskole, hvorpå han
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tjente ved landbruget i forskellige pladser. Efter ophold på Lade
lund Landbrugsskole var han 1948-50 bestyrer for moderen og 
overtog derpå ejendommen.
4 Børn: I.B.l.b.8)a)-d)

I.B.l.b.8)a) Svend Thomsen 
er født 15. juli 1951 i Skive.

I'B.l.b.8)b) Kirstine Ravn Thomsen 
er født 28. august 1954 i Ramsing.

I>B'l.b.8)c) Arne Ravn Thomsen 
er født 23. april 1958 i Ramsing.

I.B.l.b.8)d) Inge Ravn Thomsen 
er født 28. februar 1964 i Ramsing.

I.B.l.b.9) Karl Ravn
er født 25. april 1928 i Balling. Han blev gift 19. september 1954 i 
Balling med Else Astrup Andersen, der er født 3. marts 1930 i 
Balling som datter af blikkenslagermester C hr. Andersen og hustru 
Johanne Astrup.
Bosat: Nørregade 6, 7861 Balling.

Karl Ravn bestod 1945 realeksamen i Roslev og kom derefter i 
tømrerlære. Han blev udlært i 1949, og 1952 tog han eksamen som 
bygningskonstruktør fra Aalborg tekniske Skole. I 1953 blev han 
kompagnon med faderen og har siden 1960 været eneindehaver af 
virksomheden.

Else Astrup Andersen bestod realeksamen i Skive 1947. Hun var 
1948 elev på Ollerup Gymnastikhøjskole, og i 1952 tog hun eksamen 
som fysioterapeut. Hun var en tid på Hald og begyndte 1960 som 
fysioterapeyt på Skive Sygehus. Siden 1966 har hun drevet møbel
forretning.
Børn: I.B.l.b.9)a)-c)

I.B.l.b.9)a) Andreas Ravn
er født 1. december 1956 i Skive. Han er gift med Else Dalby. 
Bosat: Villaparken 2, 7861 Balling.

Andreas Ravn er arkitekt, og Else Dalby er teknisk tegner.

I.B.l.b.9)b) Birte Ravn
er født 25. maj 1961 i Skive. Hun lever sammen med Jørn Øster- 
gaard Jensen, der er født 12. december 1960 i Vrønding, Tamdrup 
sogn, som søn af gaardejer Knud Elmer Jensen og hustru Aase 
Østergaard.
Bosat: Vestervangen 29, 8000 Aarhus C.

Birte Ravn bestod nysproglig studentereksamen i 1980, havde et 
kibbutzophold i Israel, blev erhvervssproglig korrespondent og tog 
afgangseksamen i 1985. Hun blev udnævnt til fuldmægtig og leder af



- 63 -

sproggruppen i Jyske Bank i Silkeborg i 1986.
Jørn Østergård Jensen bestod matematisk-fysisk studentereksamen 

1979. Han blev sparekasseassistent i 1981, gjorde militærtjeneste i 
Fredericia og var assistent i Horsens, inden han kom til Jyske 
Bank, hvor han startede som souschef i obligationsafdelingen i 1984 
og udnævntes til obligationschef i 1985. Siden 1988 har han været 
direktør for Jyske Børsmæglerselskab.

I.B.l.b.9)c) Jakob Ravn
er født 12. juli 1964 i Balling.
Bosat: Edouard Suensons Gade 4-6, lej.16, 8200 Aarhus N.

Jakob Ravn er HA og cand. mere. stud.

I.B.l.b.10) Aase Ravn
er født 22. marts 1933 i Balling. Hun blev gift 28. marts 1956 i 
Balling med Leo Richard Jensen, der er født 30. marts 1927 i Doen- 
se i Vebbestrup sogn som søn af Jens Jensen og hustru Dorthea 
Mariane Pedersen.
Bosat: Skivevej 46, 7861 Balling.

Aase Ravn gik i skole i Balling og Skive, hvor hun tog realek
samen 1951. Hun var 1953-56 kontorist på postkontoret i Holstebro. 
Fra 1960 til 1974 var Aase Ravn medlem af skolenævnet ved Balling 
Skole samt af Balling Menighedsråd. Fra 1971 til 1974 var hun 
desuden kasserer for præstelønningskassen. Hun driver forretning i 
Balling.

Leo Richard Jensen udlærtes som murer 1951 og aftjente 1952 
værnepligten i Høvelte, Almegårdslejren og Vordingborg. Han har 
drevet selvstændig virksomhed som murermester siden 1954. I 1970 
tog han eksamen som kloakmester. Han er medlem af bestyrelsen 
for Syd- og Vestsailings Mesterforening.
Børn: I.B.l.b.l0)a)-b)

I.B.l.b.l0)a) Lene Ravn Jensen
er født 27. november 1957 i Skive. Hun er læge.

I.B.l.b.lO)b) Karsten Ravn Jensen 
er født 3. maj 1962 i Skive.

I.B.l.c. Ingvard Balling Engelsen
var født 13. marts 1895 i Hjerk og han døde 8. juni 1946 i Flov
trup,Seide sogn. Han blev gift 1. juni 1923 i Seide med Nielsine 
Marie Jensen, der var født 25. maj 1891 i Flovtrup, Seide sogn og 
døde 28. juli 1973 sst. Hun var datter af gårdejer Niels Jensen og 
hustru Maren Nielsen.

Ingvard Balling Engelsen blev uddannet ved landbruget og overtog 
efter giftermålet hendes fødegård på 18 tdr. land med godt 1 tdr. 
hartkorn.- Han var i bestyrelsen for mejeriet.

Nielsine Marie Jensen gik i skole i Seide og var derefter beskæf
tiget ved landhusholdningen til giftermålet.
6 Børn: I.B.læ.1)-6)
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I.B.l.c.1) Inga Balling Engelsen
er født 22. januar 1925 i Flovtrup i Seide sogn. Hun blev gift 9. 
november 1952 i Seide med Jens Christian Rusbjerg, der er født 2. 
september 1929 i Krejbjerg som søn af gårdejer Jens P. L. Rusbjerg 
og hustru Karla Jenny Skov.
Bosat: Skovbakken 14, Glyngøre, 7870 Roslev.

Inga Balling Engelsen gik i skole i Seide og havde derefter 
forskellige pladser ved husgerningen til giftermålet.

Jens C hr. Rusbjerg gik i skole i Krejbjerg og arbejdede derefter 
som landbrugsmedhjælper i nogle år, hvorefter han aftjente vær
nepligten i Haderslev og Karup samt ved kommandoet i Tyskland. 
Derefter var han fodermester et år og var derefter arbejdsmand 
samt landarbejder indtil 1964, hvorpå han lærte gartnerfaget. Han 
blev udlært 1968 og arbejdede derefter som anlægsgartner i 7 år. 
Derefter var han selvstændig til 1982, og han har siden været 
kirketjener i Glyngøre.
Børn: I.B.l.c.l)a)-e)

I.B.l.c,l)a) Kaj Balling Rusbjerg
er født 2. april 1953 i Vinde ved Skive. Han lever sammen med Inge 
Thomsen, der er født 11. januar 1960, i Kobberup som datter af 
arbejdsmand Henning Edv. Thomsen og hustru Oda Larsen, Dommer
by.
Bosat: Tulipanvej 21 A, 7850 Stoholm.

Kaj Balling Rusbjerg fik 9-årig skoleuddannelse i Glyngøre og 
Hjerk. I 1972 blev han udlært som koloni al kommi s og aftjente 
derefter værnepligten fra 1972-73 i Holstebro, hvorefter han i 3 år 
var butiksassistent i Brugsen i Egeris. Efter et ophold på Andels
skolen ved Middelfart var han i 6 år butiksassistent i Højslev og 
Tarm, og derefter var han i 1 1/2 år uddeler i Vodstrup, hvorefter 
han blev uddeler i Stoholm.

Inge Thomsen fik 10-årig skoleuddannelse i Højslev og var der
efter et år i huset, var klinikelev 2 år og derefter kontorassistent 
et års tid, hvorefter hun tog 1-årig handelsskoleuddannelse. Hun 
var derefter syerske 4 år, virkede et år som sygehjælper og be
gyndte derefter som butiksassistent.
Søn: I.B.l.c.l)a)(l)

I.B.lx.l)a)( 1) Claus Thomsen Rusbjerg 
er født 27. september 1985 i Stoholm.

I.B.l.c.l)b) Valborg Balling Rusbjerg
er født 26. november 1954 i Skive. Hun lever sammen med Knud 
Erik Andersen, der er født 2. februar 1951 i Højslev som søn af 
mekaniker Jørgen Andersen og hustru Astrid Jensen.
Bosat: Vinkelvej 6, Bjerre, 8783 Hornsyld.

Valborg Balling Rusbjerg gik i skole i Glyngøre og tog realek
samen 1972. I 1975 bestod hun studentereksamen i Nykøbing M. og 
arbejdede derefter et år som servitrice på Sabro Kro, hvorefter hun 
blev optaget på Skive Seminarium, hvorfra hun dimitteredes som 
lærer 1980. Hun har siden været lærer i Horsens.

Knud Erik Andersen tog realeksamen i Højslev og kom derefter i
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lære som automekaniker. Han blev udlært 1972, og 1973 aftjente 
han værnepligten i Karup, hvorefter han fortsatte indenfor faget. 
Børn: I.B. 1 .c. l)b)( l)-(2)

I.B.l.c.l)b)(l) Søren Rusbjerg Andersen 
er født 8. februar 1982 i Horsens.

I.B.l x.l)b)(2) Jonas Rusbjerg Andersen
er født 6. juni 1986 i Horsens.

I.B.l«c.l)c) Jenny Marie Balling Rusbjerg
er født 5. april 1957 i Skive. Hun lever sammen med Ole Sørensen, 
der er født 7. september 1957 i Skive som søn af smed Ove Søren
sen og hustru Kirstine Andersen.
Bosat: Petravej 81, 7800 Skive.

Jenny Marie Balling Rusbjerg gik i skole i Glyngøre og tog 10. 
klasse i Nykøbing M. Efter et år i huset stod hun i forretning ca. 
et år. og gennemgik derpå 1-årig handelsskoleuddannelse, hvorefter 
hun blev ansat i et ejendomsmæglerfirma, hvor hun er kontoras
sistent.

Ole Sørensen gik i skole i Hvidbjerg og Balling, hvor han tog 
realeksamen. Efter at have bestået højere handelseksamen fra Skive 
Handelsskole begyndte han som kontorassistent og er nu bogholder. 
Børn: I.B.læ.1)c)(l)-(2)

I.B.lx.l)c)(l) Susan Balling Sørensen 
er født 18. januar 1980 i Skive.

I.B.lx.l)c)(2) Mark Balling Sørensen
er født 23. april 1986 i Skive.

I.B.l.c.l)d) Jørgen Balling Rusbjerg
er født 25. januar 1960 i Hjerk. Han lever sammen med Vivian 
Nielsen, der er født 4. februar 1961 i Viborg som datter af Per 
Gerhard Andersen og Lillian Nielsen.
Bosat: Dybdalvej 4, Stenvad, 8586 Ørum Djurs.

Jørgen Balling Rusbjerg fik 10-årig skoleuddannelse i Glyngøre og 
bestod derefter 1-årig handelsskoleuddannelse på Skive Handelssko
le, hvorefter han kom i lære i Glyngøre Brugs. Han blev udlært 
1979, var i 4 år ansat i Kjellerup og derpå 2 1/2 år i Viborg samt 
godt 1/2 år i Aarhus, hvorefter han var på Andelsskolen ved Mid
delfart. Siden 1. oktober 1986 har han været uddeler i Stenvad.

Vivian Nielsen fik 10-årig skoleuddannelse i Viborg og Rødkærs
bro. Hun arbejdede et par år som servitrice og derefter et år på 
lædervarefabrik, hvorefter hun igen var servitrice 1/2 år. Efter et 
års ansættelse ved Dansk Flygtningehjælp i Kjellerup var hun 1/2 
år ved Viking Design og en tid på Viborg Sygehus, sidstnævnte sted 
som rengøringsassistent, hvorefter hun blev hjemmearbejdende 
husmoder.
Søn: I.B.l.c.l)d)(l)
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I.B. 1 x.l)d)( 1) Paw Thomsen
er født 23. februar 1980 i Rødkærsbro.

I.B.1.C.2) Niels Balling Engelsen
er født 16. maj 1926 i Flovtrup i Seide sogn.
Bosat: Flovtrupvej 27, Flovtrup, 7870 Roslev.

Niels Balling Engelsen gik i skole i Seide. Han blev uddannet ved 
landbruget, aftjente værnepligten i Viborg og Aalborg 1949-50, og 
havde et ophold på Høng Landbrugsskole vinteren 1950-51. Han var 
bestyrer af fødegården til 1967, da han selv overtog gården.- Han 
har været i bestyrelsen for husmandsforeningen og Brugsen.

I.B.l.c.3) Else Balling Engelsen
er født 30. april 1928 i Flovtrup i Seide sogn. Hun blev gift 31. 
oktober 1954 i Seide med Evald Marinus Sørensen, der er født 14. 
juli 1920 i Krejbjerg som søn af landmand Jens Sørensen og hustru 
Marie Nielsen.
Bosat: Sallingsundvej 72, 7870 Roslev.

Else Balling Engelsen gik i skole i Seide og tjente derefter som 
husassistent forskellige steder, bl.a. i København. Efter giftermålet 
var hun hjemmearbejdende husmoder indtil 1976, da hun begyndte 
som rengøringsassistent.

Evald Marinus Sørensen gik i skole i Krejbjerg og var 1940 på 
Uldum Højskole. Han blev uddannet ved landbruget og havde for
skellige pladser indtil 1954, hvorefter han var forpagter af Oddense 
Præstegård til 1976. Derefter arbejdede han 5 år på en møbelfabrik. 
Datter: I.B.l.c.3)a)

I.B.lx.3)a) Bente Balling Sørensen
er født 4. juli 1963 i Glyngøre. Hun lever sammen med Per Hansen, 
der er født 24. september 1957 i Roslev som søn af malermester 
Niels Jørgen Hansen og hustru Rosa Christiansen.
Bosat: Flidsager vej 6, 2500 Valby.

Bente Balling Sørensen tog realeksamen i Roslev, og efter 1-årig 
handelsskoleuddannelse på Skive Handelsskole kom hun i lære som 
kommis og blev udlært 1983. Derefter begyndte hun som bankelev i 
København og har været assistent siden 1987.

Per Hansen tog realeksamen i Roslev og tog derefter 1-årig 
handelsskoleeksamen på Skive Handelsskole, hvorefter han blev 
bankuddannet. Han var assistent til august 1983 og har siden været 
ansat i et børsmæglerfirma, hvor han er prokurist.
Datter: I.B.l.c.3)a)(l)

I.B.l.c.3)a)(l) Katrine Balling Hansen 
er født 17. juni 1988 i Valby.
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I.B.l.c.4) Aase Margit Balling Engelsen
er født 8. juli 1930 i Flovtrup i Seide sogn. Hun blev gift 10. april 
1952 i Seide med Kristian Marinus Villadsen, der er født 22. okto
ber 1927 i Breum som søn af arbejdsmand Ingvard Marinus Villadsen 
og hustru Mary Kamilla Sørensen.
Bosat: Fasanvej 18, Breum, 7870 Roslev.

Aase Margit Balling Engelsen gik i skole i Seide og havde der
efter plads ved landbrug til 1946. Derefter var hun en tid i huset i 
Fredericia og København og opholdt sig derpå 1/2 år i London. 
Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmoder til 1969, da 
hun begyndte som rengøringsassistent ved Breum Skole.

Kristian Marinus Villadsen fik folkeskoleuddannelse i Grinderslev 
og havde derefter forskellige pladser ved landbruget. Værnepligten 
aftjente han 1949-50 ved Den kgl. Livgarde, og derefter fortsatte 
han ved landbruget, indtil han 1953 flyttede til Hjerk, hvor han 
havde forskelligt arbejde. Efter en tid i Jebjerg kom han i 1957 til 
Breum. Han var 1956-62 ansat ved gartneri og arbejdede derefter 
ved byggefaget, hvorefter han 1970 blev kontor bestyrer for SiD i 
Roslev. I 1975 blev han ansat som A/F konsulent i Skive. Han var 
1966-70 medlem af sognerådet for Grinderslev/Kvorning og var 
1982-83 i kommunalbestyrelsen i Sundsøre. Han var 1965-84 medlem 
af bestyrelsen for Brugsforeningen, og 1966-83 var han medlem af 
bestyrelsen for Socialdemokratisk vælgerforening. Han har desuden 
været med i forskellige udvalg, og i 1984 indvalgtes han i menig
hedsrådet.
5 Børn: I.B.l.c.4)a)-e)

I.B.l«c.4)a) Ingvard Balling Villadsen
er født 26. februar 1953 i Grinderslev. Han blev gift 30. april 1983 
i Blovstrød med Birgit Davidsen, der er født 30. december 1953 i 
Gentofte som datter af maskinmester Svend Davidsen og hustru 
Ingeborg Anna Larsen.
Bosat: Lucernevej 8, Blovstrød, 3450 Allerød.

Ingvard Balling Villadsen tog studentereksamen fra Skive Gym
nasium 1972 og dimitteredes 1976 som akademiingeniør fra DIA i 
Aalborg. Han havde et kibbutzophold og gjorde militærtjeneste i 
1976, hvorefter han 1977-80 havde ansættelse i Rådgivende Ingeni
ørfirma COWI Consult A/S. Han læste derefter på DTH i Lyngby og 
dimitteredes som civilingeniør 1982. Han har siden været ansat i 
teknisk forvaltning i Allerød Kommune. Han opholdt sig i Grønland 
1975 og 76, i Israel 1976, Saudi Arabien 1977 og 78 samt i Iraq i 
1979.

Birgit Davidsen tog studentereksamen fra Vallensbæk Statsskole 
1973 og lærereksamen fra Frederiksberg Seminarium i 1977. Hun var 
1977-83 ansat ved Taarnby Skolevæsen. Siden 1985 har hun været 
dagplejemoder i Allerød Kommune.
3 Børn: I.B.l.c.4)a)(l)-(3)

I.B.lx.4)a)(l) Jenny Villadsen 
er født 1. november 1982 i Skive.
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I.B.l.c.4)a)(2) Lise Villadsen
er født 18. oktober 1985 i Hillerød.

I.B.l.c.4)a)(3) Datter
født 27. juli 1987 i Hillerød.

I.B.lx.4)b) Flemming Balling Villadsen
er født 27. september 1954 i Vium i Hjerk sogn. Han blev gift 1. 
gang 27. december 1975 i Grinderslev med Majbritt Bjørbæk. Ægte
skabet blev opløst, og han blev gift 2. gang 30. oktober 1982 i 
Skive med Helle Dyhrberg, der er født 1. juli 1960 i Skive som 
datter af møbelpolstrer Reinholdt Ramsdahl Dyhrberg og hustru, 
defektrice Gerty Aagaard.
Bosat: Bakken 50, Hvidbjerg, 7800 Skive.

Flemming Balling Villadsen tog realeksamen i Breum 1971 og blev 
derefter kontraktansat som konstabel. Han udnævntes til overkon
stabel i 1975. Han var 1977-79 udstationeret ved NATO i Norge og 
er nu tilknyttet telegraftropperne.

Helle Dyhrberg fik 10-årig skoleuddannelse i Skive og blev der
efter uddannet som klinikassistent hos en tandlæge. Senere blev 
hun uddannet til beskæftigelsesvejleder.
Børn: I.B.l-c .4)b)( l)-(2)

I.B.lx.4)b)(l) Jan Bjørbæk Villadsen
navneændring fra Balling Villadsen, er født 1. maj 1975 i Torum.

I.B.lx.4)b)(2) Michael Villadsen 
er født 5. juni 1984 i Skive.

I.B.l«c.4)c) Kim Balling Villadsen
er født 28. september 1958 i Breum i Grinderslev sogn. Han lever 
sammen med Jette Bach Sørensen, der er født 9. december 1963 i 
Jebjerg som datter af gårdejer Bertil Sørensen og hustru Marie 
Kjeldsen Bach.
Bosat: Lærkevej 21, Breum, 7870 Roslev.

Kim Balling Villadsen fik 10-årig skoleuddannelse i Breum og 
gennemgik derefter 1-årig handelsskoleuddannelse i Skive, hvorefter 
han kom i lære som lagerekspedient. Han blev udlært 1979 og 
aftjente 1980-81 værnepligten i Skive, hvorefter han var ansat på 
Gyro i 6 år, og siden har han været lagerekspedient ved Schades 
Papir.

Jette Bach Sørensen fik 9-årig skoleuddannelse i Jebjerg og 
Breum, hvorefter hun tog højere handelseksamen på Skive Handels
skole. Hun blev derefter uddannet som kontorassistent.
Søn: I.B. 1 æ.4)c)(1)

I.B.lx.4)c)(l) Kenneth Bach Villadsen 
er født 28. november 1986 i Skive.
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I.B.l<c.4)d) Sven Balling Villadsen
er født 30. maj 1962 i Breum i Grinderslev sogn. Han blev gift 14. 
juli 1984 i Hvidbjerg med Else Marie Mouritsen, der er født 26. 
april 1963 i Hvidbjerg som datter af pedel Svend Aage Mouritsen og 
hustru Grethe Hansen.
Bosat: Brøndumvej 43, Hem, 7800 Skive.

Sven Balling Villadsen fik 10-årig skoleuddannelse i Breum og 
gennemgik derefter 1-årig handelsskoleuddannelse i Skive, hvorefter 
han stod i lære som butiksassistent i Kvickly. Værnepligten aftjente 
han ved Den kgl. Livgarde 1982-83, og derefter var han 2 år i 
Kvickly i Holstebro og derpå 2 år ved BP-depotet i Skive, hvorefter 
han blev ansat som salgskonsulent ved Linds Handelsselskab, Hol
stebro.

Else Marie Mouritsen fik 10-årig skoleuddannelse i Hvidbjerg og 
Balling. Efter 1-årig handelsskoleeksamen i Skive kom hun i lære på 
Gyro i Skive, hvor hun siden 1984 har været kontorassistent. 
Datter: I.B.l.c.4)d)(l)

I.B.l.c.4)d)(l) Ann Balling Villadsen 
er fød.t 30. januar 1986 i Skive.

I.B.lx.4)e) Vagn Balling Villadsen
er født 18. december 1965 i Skive.
Bosat: Sletterhagevej 1, 8240 Risskov.

Vagn Balling Villadsen tog studentereksamen fra Morsø Gymna
sium 1985 og har siden været økonomistuderende ved Aarhus Uni
versitet.

I.B.1.C.5) Kresten Balling Engelsen
er født 23. marts 1932 i Flovtrup i Seide sogn. Han blev uddannet 
ved landbruget og var en tid bestyrer af fødegården. Senere rejste 
han til Grønland.

I.B.1.C.6) Frida Balling Engelsen
var født 7. februar 1935 i Flovtrup i Seide sogn, og hun døde 9. 
marts 1983 i Aasted. Hun blev gift 9. maj 1958 i Skive med Peder 
Bækhøj Riis, der er født 19. marts 1910 i Vejerslev som søn af 
gårdejer Johannes Riis og hustru Maren Bækhøj.
Bosat: GI. Aastedvej 53, Aasted, 7870 Roslev.

Frida Balling Engelsen gik i skole i Seide og tog senere 8. og 9. 
klasse. Hun havde et ophold på Salling Ungdomsskole 1951-52 og 
var 1954 på Vestbirk Højskole. Hun havde plads som husassistent 
forskellige steder. Hun sad i bestyrelsen for forskellige lokale 
foreninger og var bl.a. medlem af menighedsrådet.

Peder Bækhøj Riis gik i skole i Vejerslev og Lødderup og blev 
uddannet ved landbruget; virkede en tid som bestyrer og som 
kontrolassistent. Han havde et ophold på Galtrup Efterskole 1926, 
besøgte 1933-34 Ollerup Folkehøjskole og 1936-37 Graasten Land
brugsskole. Værnepligten aftjente han i Viborg. I 1948 havde han et 
1/2 års ophold i Norge. Han drev Højgaard i Aasted til 1986. Han 
har haft forskellige bestyrelsesposter, bl.a. som formand for Nords- 
alling Mejeri.
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Datter: I.B.l.c.6)a)

I.B.l.c.6)a) Lene Riis
er født 29. august 1959 i A asted.
Bosat: Kystvejen 27, 8000 Aarhus C.

Lene Riis gik i skole i Aasted og Seide, hvor hun bestod realek
samen. Efter at have taget højere forberedelseseksamen i Nykøbing 
M. blev hun optaget på seminariet i Silkeborg og dimitteredes 1983, 
hvorefter hun havde vikariater til 1985, da hun optog teologistudiet 
ved Aarhus Universitet.

1'B.l.d. Karl Balling Engelsen
var født 16. maj 1896 i Hjerk. Han blev gift 14. maj 1923 i Junget 
med Marie Andersen Møjbæk, der er født 14. maj 1900 i Junget som 
datter af gårdejer Niels Andersen Møjbæk.

Karl Balling Engelsen blev uddannet ved landbruget hjemme og i 
forskellige pladser på hjemegnen, og efter giftermålet havde parret 
en tid en ejendom i Aasted, hvorefter de overtog Dybdalgaard i 
Thise, som de drev 1924-33. Familien flyttede derpå til Aarhus og 
købte et mejeriudsalg. Sideløbende havde han arbejde på lageret på 
maskinfabrikken Sabro. I flere år havde de forpagtningen af Ham
melbanens Kiosk, som de afstod 1949.
Børn: I.B. 1 .d. 1)-2)

I.B.l.d.l) Kaj Balling Engelsen
er født 7. juni 1925 i Thise. Han blev gift 6. september 1946 med 
Grethe Andersen, datter af læderfabrikant Holger Andersen, Aarhus. 
Datter: I.B.l.d.l)a)

I.B.ixl.l)a) Kirsten Balling Engelsen
er født 2. juli 1948.

I.B.l.d.2) Gerda Balling Engelsen
er født 29. september 1929 i Thise. Hun blev gift 29. september 
1950 i Aarhus med Richardt Andersen, søn af skræddermester Emil 
Andersen, Aarhus.

I.B.l.e. Marie Dorthea Balling Engelsen
var født 31. august 1897 i Hjerk, og hun døde i juli 1982 i Køben
havn. Hun blev gift 1. gang 24. marts 1917 i Seide med Kristen 
Holmgaard Nielsen, der var født 31. januar 1897 i Thise. Ægteskabet 
blev opløst 1927. Hun blev gift anden gang 9. maj 1940 i Aarhus 
med enkemand, gårdmand Magnus Overgaard, der var født 1. august 
1888 som søn af gårdejer Peder Overgaard, Søby ved Hammel.

Marie Dorthea Balling Engeisens første mand var kommis, og 
ægteparret flyttede til Aarhus, hvor ægteskabet som nævnt blev 
opløst 1927. Hendes anden ægtefælle Magnus Overgaard havde en 
gård på 90 tdr. land med 10 tdr. hartkorn tæt ved Sabro Kro.
Børn: I.B.l.e.l)-3)



- 71 -

I.B.l.e.l) Ove Holmgaard Nielsen 
er født 2. april 1916 i Seide. Han blev gift med Metha Hansen, der 
er født 21. januar 1909 i Herning. Ægteskabet blev senere ophævet. 
Bosat: Barthsgade 6, 8000 Aarhus C.

Ove Holmgaard Nielsen gik i skole i Junget og arbejdede derefter 
ved landbruget til 1939, afbrudt af militærtjeneste i København. Han 
havde derefter arbejde på et jernstøberi i Aarhus indtil 1946, 
hvorefter han som frivillig var tjenestegørende i den engelske hær 
med tjeneste bl.a. i Egypten og Palæstina. Derefter arbejdede han 
hos Ths. Sabroe, indtil han gik på efterløn.

Metha Hansen gik i skole i Nykøbing M., og efter en tid i huset 
arbejdede hun som assistent på Aarhus Amtssygehus vaskeri.
Datter: I.B.l.e.lja)

I.B.l.e.l)a) Jytte Holmgaard Nielsen 
er født 21. december 1940 i Aarhus. Hun blev gift 4. marts 1961, 
men ægteskabet blev opløst 1976.
Bosat: Søborg Hovedgade 169, 2860 Søborg.

Jytte Holmgaard Nielsen tog realeksamen og blev derefter ud
dannet i regnskabsafdelingen på Frelsens Hærs finanskontor. Hun er 
merkonom i regnskab og har hovedsageligt arbejdet på advokat
kontorer. Hun er desuden tilknyttet et EDB firma som konsulent 
ved rørende e j e nd oms ad mi nis t r ati on.
Børn: I.B.l.e.l)a)(l)-(2)

I.B.l.e.l)a)(l) Anette Hartvig Nielsen
er født 31. januar 1962 i København. Hun er meteorolog. 
Bosat: GI. Aarhusvej 136, 8800 Viborg.

I.B.l.e.l)a)(2) Malene Hartvig Nielsen
er født 3. juni 1967 i København. Hun bestod matematisk studen
tereksamen 1987 og påbegyndte derefter datalogi/økonomi-studiet på 
handelshøjskolen.

I.B.l.e.2) Edith Holmgaard Nielsen
er født 26. september 1917 i Aarhus. Hun blev gift 20. maj 1939 
med William Lindhardt Vindeløv, der er født 1. september 1913 i 
Aarhus som søn af karetmager Jens Linnet Vindeløv og hustru Anna 
Marie Lindhardt.
Børn: Jens, Kirsten, Lars og Bodil.

I.B.l.e.3) Ruth Holmgaard Nielsen 
er født 2. februar 1922 i Aarhus. Hun blev gift 1947 med Niels 
Jørgen Loft, der er født 28. december 1921.
Datter: I.B.l.e.3)a)
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I.B.l.e.3)a) Tove Loft
er født 6. april 1948 i Odense.

I.B.l.f. Laurids Kristian Balling Engelsen
var født 15. februar 1899 i Hjerk, og han døde 20. august 1901 sst. 
Han døde ved et uheld under hjemmebrygning af øl, hvorved han 
blev stærkt skoldet.

I.B.l.g. Anna Balling Engelsen
var født 1. maj 1900 i Hjerk og døde sst. 19. september 1900.

I.B.l.h. Laurids Kristian Balling Engelsen
var født 14. september 1901 i Hjerk, og han døde 1. oktober 1901.

I.B.l.j. Harald Balling Engeisen
var født 31. januar 1903 i Hjerk, og han døde 1955. Han blev gift 
4. december 1932 i Rødding med Magda Kirstine Primdahl, der er 
født 17. marts 1904 som datter af sognerådsformand og gårdejer 
Jens C hr. Primdahl og fru Ane Johanne Pedersen.

Harald Balling Engelsen blev uddannet ved landbruget hjemme og 
tjente senere på forskellige større gårde, hvorefter han havde et 
ophold på Asmildkloster Landbrugsskole. I 1932 købte han gården 
Frydenlund med 55 tdr. land og 2 1/2 tdr. hartkorn. I 1945 afhæn- 
dedes gården, og han købte derpå Østergård i Grund vad med 56 
tdr. land og 4 1/2 tdr. hartkorn.
Børn: I.B.l.j.l)-2)

I.B.l.j.1) Gurli Balling Engelsen
er født 28. oktober 1936 i Holstebro. Hun blev gift 31. august 1958 
i Finderup Kirke på Sjælland med Ivar Stamp Mortensen, der var 
født 2. maj 1934 i Roesdal i Vejby som søn af gårdejer Marius 
Mortensen og hustru Ane Kirstine Stamp.
Bosat: Sønderbyen 21, Harre, 7870 Roslev.

Gurli Balling Engelsen gik i skole i Holstebro og Rødding. Hun 
var derefter i huset, afbrudt af forskellige efterskole- og højsko
leophold. Hun blev bl.a. uddannet til gymnastikleder og virkede en 
tid inden giftermålet som lærer.

Ivar Stamp Mortensen gik i skole i Vejby og blev derefter ud
dannet ved landbruget. Han var selvstændig landmand i Vejby indtil 
sin død.
4 Børn: I.B.l.j.l)a)-d)

I.B.l.j.Da) Mai Stamp Mortensen 
er født 27. maj 1959 i Vejby.
Bosat: Vildmosen 10, Spøttrup, 7861 Balling.

Efter 10-årig skoleuddannelse i Vejby-Lem var Mai Stamp Mor
tensen et år som udvekslingsstudent i USA, hvorefter hun arbejdede 
4 år som pædagogmedhjælper. Hun blev derefter uddannet til tek
nisk assistent på Teknisk Skole i Viborg og havde praktik på 
Grundfos, hvorefter hun blev ansat ved B&O i Struer. Sideløbende
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driver hun stutteri for fuldblodsarabere, Stutteri Salling, og hun har 
desuden en avlsbesætning af Shropshire får.

I.B.l.j.l)b) Anders Olav Mortensen
er født 17. oktober 1962 i Vejby. Han blev gift 2. juli 1988 i Vejby 
med Lone Bæk, der er født 18. august 1963 i Nors som datter af 
gårdejer Niels Bæk og hustru Birgitte.
Bosat: Roesdal, Tranemarken 2, Vejby, 7861 Balling.

Anders Olav Mortensen fik 8-årig skoleuddannelse i Lem og var 
derefter 2 år på Salling Ungdomsskole, og derefter blev han ud
dannet ved landbruget i forskellige pladser. Han opholdt sig bl.a. 
1/2 år i USA. I 1986 overtog han fødegården.

Lone Bæk er stud, scient.

I.B.l.j.l.)c) Roar Balling Engelsen
er født 8. februar 1966 i Vejby. Han er arkitektstuderende.

I.B.l.j.l.)d) Sissi Balling Engelsen 
er født 22. november 1971 i Vejby.

I.B.l.j.2) Erik Balling Engelsen
var født 1. april 1943 i Holstebro, og han døde sst. 19. december 
1943.

I.B.l.k. Anna Balling Engelsen
var født 11. marts 1904 i Hjerk. Hun havde sommeren 1927 et 
ophold på Uldum Højskole. Hun var i flere år hjemme hos foræl
drene i Balling.

I.B.1J. Signe Augusta Balling Engelsen
er født 21. august 1908 i Hjerk. Hun blev gift 4. november 1934 i 
Junget med Marinus Nielsen, der er født 14. september 1902 i Hjerk 
som søn af tømrer og snedker Niels Chr. Nielsen og hustru Ida.
Bosat: Vanløsevej 9, 8000 Aarhus C.

Signe Augusta Balling Engelsen gik i skole i Hjerk, Roslev og 
Flovtrup. Hun var husassistent 2 år og havde derefter ophold på 
Hadsten Husholdningsskole, hvorefter hun kom til Aarhus, hvor hun 
i 8 år var bestyrer i Schous Sæbehus.

Marinus Nielsen gik i skole i Hjerk og kom derefter i tømrerlære. 
Han afsluttede uddannelsen til arkitekt 1946 og var i 40 år ansat i 
arkitektfirmaet Salling Mortensen, Aarhus.
Børn: I.B.1J.D-2)

I.B.lJ.l) Jørgen Balling Nielsen
er født 23. marts 1940 i Aarhus. Han er gift med Anne Jensen, der 
er født 8. februar 1952 i Odense som datter af tømrer Paul Jensen 
og hustru Evelyn.
Bosat: Adelgade 1, 5400 Bogense.

Jørgen Balling Nielsen tog realeksamen i Aarhus og bestod 1959
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studentereksamen fra Marselisborg Gymnasium. Han læste derefter 
ved Københavns Universitet og har nu ansættelse i Odense, hvor 
han er lektor.

Anne Jensen bestod realeksamen i Odense og studentereksamen 
sst. Senere tog hun eksamen som statsautoriseret ejendomsmægler 
og driver selvstændig virksomhed.
Datter: I.B.lJ.l)a)

I.B.lJ.lja) Christina Balling Nielsen
er født 7. maj 1976 i Odense.

I.B.lJ.2) Inga Balling Nielsen
er født 25. september 1944 i Aarhus.
Bosat: Rudolph Wulffs Gade 4, 8000 Aarhus C.

Inga Balling Nielsen tog studentereksamen i Aarhus, læste nogle 
år ved Landbohøjskolen og gennemgik derefter uddannelse til tek
nisk assistent.

I.B.l.m. Svend Emil Balling Engelsen
er født 15. marts 1911 i Hjerk. Han blev gift 17. november 1938 i 
Aabybro med Anna Marie Nielsen, der er født 29. august 1913 i 
Jetsmark som datter af gårdejer Martin Nielsen og hustru Dagmar. 
Bosat: Fæl led vej 69, 7000 Fredericia.

Svend Emil Balling Engelsen gik i skole i Seide og havde senere 
et ophold på Krabbesholm Højskole. Han blev uddannet ved land
bruget og var elev på Asmildkloster Landbrugsskole, hvor han 
deltog i kontrolassistentkursus. Derefter havde han plads i Estvad- 
Rønbjerg som kontrolassistent et år, og efter en tid som målemed
hjælper hos broderen i Skive læste han på Kornmod i Silkeborg og 
tog præliminæreksamen 1932, hvorefter han gennemgik landinspek- 
tørstudiet på Landbohøjskolen. Han afsluttede uddannelsen i juni 
1937 og var derefter 6 1/2 år som assistent i Aarhus, og efter en 
tid hos broderen i Skive kom han til Fredericia, hvor han siden 
drev virksomhed som landinspektør. Foruden landinspektørarbejdet 
beskæftigede han sig med byplan- og fredningsarbejde i stations
byerne og langs Lillebælt m.m. I 1948 overtog han det stedlige 
Branddirektorat for Landbygningernes aim. Brandforsikring.
6 Børn: I.B.l.m.l)-6)

I.B.l.m.l) Hanne Balling Engelsen
er født 13. marts 1942 i Set. Johannes sogn i Aarhus. Hun blev gift 
29. august 1964 i Fredericia med Ernst Wesenberg, der er født 30. 
april 1939 i Trinitatis sogn i Fredericia som søn af V VS-installatør 
Holger Wesenberg og hustru Edith.
Bosat: Peder Gribs Vej 9, Snoghøj, 7000 Fredericia.

Hanne Balling Engelsen er teknisk assistent, og Ernst Wesenberg 
er ingeniør.
Børn: I.B.l.m.l)a)-b)
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I.B. 1 dm.l)a) Vicky Balling Wesenberg 
er født 16. februar 1966 i Odense.

I.B.l.m.l)b) Morten Balling Wesenberg 
er født 29. april 1968 i Fredericia.

I.B.l.m.2) Erik Finn Balling Engelsen
er født 18. januar 1944 i Aarhus. Han er arkitekt og bor i Norge.

I.B.l.m.3) Kirsten Balling Engelsen
er født 23. marts 1946 i Fredericia. Hun blev gift 3. september 1977 
i Tyrsted kirke med Jørgen Jacobsen, der er født 22. maj 1951 i 
Glostrup som søn af landsdommer Mikkel Jacobsen og hustru Ella 
Skærbæk f. Nielsen.
Bosat: Rosenvænget 19, Uldum.

Kirsten Balling Engelsen fik 8-årig skoleuddannelse i Fredericia 
og var derefter 1 år i huset i København. Hun var derefter au-pair 
i London 1 år og kom derpå i lære som teknisk tegner i faderens 
landinspektør virksomhed. Sammen med søsteren Hanne har hun i 3 
år drevet tøjforretningen Kinky Girl i Fredericia. Derefter var hun 
3 1/2 år et landinspektørkontor i Lyngby og arbejdede derefter 1 år 
som tegner på et arkitektkontor i Schweitz, hvorefter hun var 5 
1/2 år på et landinspektørkontor i Aarhus. Efter at være blevet 
bosat i Horsens blev hun ansat ved Tørring/Uldum kommunes tekni
ske forvaltning.

Jørgen Jacobsen tog læreeksamen i Aarhus 1977 og var i 11 år 
ansat ved Aale skole. Senere blev han ansat ved GI ud skole.
Børn: I.B.l.m.3)a)-b)

I.B.l.m.3)a) Jens Balling Jacobsen 
er født 14. januar 1978 i Horsens.

I.B.l.m.3)b) Anne Balling Jacobsen 
er født 26. maj 1981 i Horsens.

I.B.l.m.4) Bjarne Balling Engelsen 
er født 8. juni 1949 i Fredericia. Han blev gift 4. juli 1987 i Fre
dericia med Vibeke Munch Kofoed, der er født 24. september 1953 i 
Esbjerg som datter af civilingeniør Karl Johan Munch Kofoed og 
hustru Johanne Christensen.
Bosat: Mariendalsvej 73, 2000 Frederiksberg.

Bjarne Balling Engelsen tog studentereksamen i Fredericia og 
læste derefter ved Københavns Universitet til 1980. Han er ansat 
som inspektør ved ISS Linnedservice.

Vibeke Munch Kofoed tog realeksamen i Esbjerg og studenterek
samen sst., og derefter læste hun til bibliotekar i København. Hun 
blev derefter ansat ved Værløse Kommune som bibliotekar på Hare
skov Bibliotek, hvor hun er afdelingsleder.
Datter: I.B.l.m.4)a)
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I.B.l.m.4)a) Nynne Christine Kofoed Engelsen 
er født 12. februar 1987 på Frederiksberg.

I.B.l.m.5) Karen Balling Engelsen
er født 5. maj 1951 i Fredericia. Hun blev gift 26. april 1980 i 
Taulov med Mads Lund, der er født 30. januar 1955 i Hygum som 
søn af uddeler Bendix Lund og hustru Helga Højer.
Bosat: Børup Sandevej 1, Skærbæk, 7000 Fredericia.

Karen Balling Engelsen bestod realeksamen og virkede derefter 
bl.a. som sygehjælper, hvorefter hun blev uddannet som socialpæda
gog i Jægerspris. Efter endt uddannelse 1973 var hun 4 år i Brøn
derslev og 1 år i Aarhus, og siden har hun været ansat i Skærbæk.

Mads Lund gik i skole i Jelling samt i Vejle, hvor han bestod 
studentereksamen. Han læste et år i København og derefter i Aar
hus, hvor han blev cand. mere. Han har virket som lærer ved 
handelsskolen og har fået supplerende uddannelse i ETB. Han driver 
selvstændig virksomhed i EDB-branchen.
Datter: I.B.l.m.5)a)

hB.l.m.5)a) Trine Balling Lund 
er født 7. juli 1981 i Fredericia.

LB.l.m.6) Lene Balling Engelsen
er født 17. maj 1953 i Fredericia. Hun lever sammen med Preben 
Lyngsø, der er født 31. december 1955 i Viborg.
Bosat: Aalborgvej 70, Skellet, 9280 Storvorde.

Lene Balling Engelsen fik 9-årig skoleuddannelse i Fredericia og 
tog 10. klasse på Baptisternes Efterskole i Tølløse. Hun havde 
forskelligt arbejde og blev 1972-73 uddannet som barneplejerske på 
en vuggestue i Viby, hvorefter hun havde et ophold på Uldum 
Højskole. Hun begyndte sommeren 1974 som livredder ved Bjerring
bro Friluftsbad og fortsatte de følgende år som livredder i Gel- 
lerupbadet i Aarhus. Samtidig tog hun gymnastikuddannelse til 1978, 
hvorefter hun 1978-81 fortsatte på instituttet som asssistent samti
dig med ansættelse på et gigtsanatorium. Fra 1981 til 1983 blev hun 
uddannet i mensendieck-gymnastik og har siden undervist i Fre
derikshavn.

Preben Lyngsø tog realeksamen i Viborg, havde forskelligt er
hvervsarbejde og var derefter på Uldum Højskole, hvorefter han 
blev uddannet som teknisk assistent. Han havde ansættelse hos 
forskellige landinspektører og afsluttede 1986 landinspektørstudiet 
på AUC, hvorefter han blev ansat ved Bøgeholt-Laursen, Terndrup. 
Søn: I.B.l.m.6)a)

I.B.l.m.6)a) Simon Balling Lyngsø 
er født 16. oktober 1985 i Mou.

I.B.2. Martin Engelsen
var født 4. juli 1855 i Roslev, og han døde sst. 5. juli 1855.
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I.B.3. Martin Engelsen
var født 20. juni 1856 i Rosiev, og han døde ugift sst. 4. maj 1885.

I.B.4. Ane Kirstine Engelsen
var født 10. april 1859 i Roslev, og hun døde 13. marts 1888 sst. 
Hun var forlovet med naboens søn Jens Lund, men parret nåede 
ikke at blive gift før hendes død.

I.B.5, Jensine Engelsen
var født 1. april 1860 i Roslev og døde sst. 12. november 1926. Hun 
blev gift 28. oktober 1881 i Roslev med Mads Christian Sørensen, 
der var født 14. marts 1853 i Kirkeby i Rybjerg sogn og døde 18. 
februar 1931 i Roslev. Han var søn af husmand Søren Nielsen og 
hustru Inger Jensen.

Efter giftermålet overtog parret et lille landbrug i Tustrup i 
Jebjerg sogn, hvor familien blev boende indtil slutningen af 1893, 
da de overtog slægtsgården i Roslev, hvor de blev boende til deres 
død. Købesummen var 10.000 kr. samt aftægtsydelse til Maren 
Balling. Da begyndelseskapitalen var lille og aftægten blev lang
varig, måtte der slid og nøjsomhed til, for at den voksende familie 
kunne komme igennem de dengang trange kår for landbruget. - Sine 
var levende interesseret i alt, hvad der rørte sig i tiden, og slægts
gården var igennem årene samlingsplads for naboer, venner og 
slægt.

I de senere år var Sine ofte syg, men hun holdt dog humøret 
højt og glædede sig til gårdens afståelse, hvilket skete 19. juni 
1925, da den yngste søn Sigfred overtog den. Kort forinden var der 
påbegyndt opførelse af et hus i den østlige del af haven, hvor 
parret skulle nyde deres sidste år, men således gik det ikke; Sine 
døde som nævnt 12. november 1926. - Mads C hr. Sørensen blev 
boende i gården, hvor han døde 18. februar 1931.
8 Børn: I.B.5.a.-h.

I.B.5.a. Inger Marie Sørensen
var født 1. marts 1882 i Harre, og hun døde 12. december 1950 i 
Aarhus. Hun blev gift 6. december 1907 i Roslev med Peder Peder
sen (Gjessø), der var født 27. marts 1880 i Gjessø i Them sogn og 
døde 1915 i Aarhus. Han var søn af husmand Peder Pedersen (Gjes
sø) og hustru Johanne Kirstine Hansen.

Inger Marie Sørensen opvoksede ved landbruget, men senere blev 
hun uddannet på systue og kontor i Holstebro og Aarhus.

Peder Pedersen Gjessø var ansat på brugsforeningens kontor i 
Aarhus indtil sin død.
Børn: I.B.5.a.l)-2)

I.B.5.a.l) Holger Pedersen Gjessø
er født 27. august 1909 i Aarhus. Han blev gift 27. marts 1948 i 
Aarhus med Astrid Kirstine Pedersen, der er født 19. juli 1907 i 
Aarhus som datter af bankbestyrer Mads P. Pedersen og hustru 
Marie.
Bosat: Thorvaldsensgade 7, 8000 Aarhus C.

Holger Pedersen Gjessø tog realeksamen i Aarhus og kom derefter
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i handelslære. Han blev udlært 1924 og arbejdede 3 år som kommis, 
hvorefter han tog 1-årig handelsskoleeksamen fra Jydske Handels
højskole i Aarhus. Han var derefter kommis forskellige steder til 
1934 og var derpå ansat på et en-gros lager i Brabrand 4 år, 
hvorefter han blev ansat ved FDB, hvor han var sekretær til 1975.

Astrid Kirstine Pedersen gik i skole i Hornslet og var derefter et 
år i huset, hvorefter hun var på Roskilde Højskole. Derefter var 
hun 4 år i huset og stod derefter i bagerforretning i Hobro og 
Aarhus. Omkring 1939 havde hun et års ophold i England. Hun var 
i 26 år ansat i et konditori.

I.B.5.a)2) Erna Pedersen Gjessø
er født 30. maj 1913 i Aarhus. Hun blev gift 27. marts 1957 i 
Aarhus med Niels Peter Jensen, der var født 3. maj 1906 i Havdrup 
og døde 1963 i Aarhus.
Bosat: Skernvej 2, 8000 Aarhus C.

Erna Pedersen Gjessø gik i skole i Aarhus, Hornslet og Ryom- 
gaard. Efter en tid i huset tog hun handelseksamen og blev derefter 
uddannet som kontorassistent, hvorefter hun virkede som sådan i 
nogle år. Senere gennemgik hun uddannelse til ergoterapeut og var 
4 år ved faget, hvorefter hun måtte holde op p.g.a. sygdom.

Niels Peter Jensen gik i skole i Havdrup på Sjælland. Han virkede 
indtil sin død som jord- og betonarbejder.
Børn: I.B.5.a.2)a)-b)

I.B.5.a.2)a) Peter Pedersen Gjessø
er født 22. juli 1951 i Otterup. Han blev gift 28. juni 1975 i Fre- 
derikskirken i Skaade med Henny Birthe Eskildsen, der er født 19. 
september 1951 i Aarhus som datter af oliearbejder Simon Peter 
Eskildsen og hustru Ruth Karen Nielsen Hedegaard.
Bosat: Vadestedet 14, 8680 Ry.

Peter Pedersen Gjessø tog realeksamen i Aarhus, og efter at have 
taget højere forberedelseseksamen blev han optaget på Marselisborg 
Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1975. Han var 1975-76 ansat i 
Hasle, kom derefter til Botswana i Afrika og virkede som lærer her 
til 1980. Han var 1980-83 ansat ved Flemming Efterskole, og der
efter vendte han tilbage til Afrika som lærer i Zimbabwe og var 
her til 1986. Han har siden været lærer ved voksenundervisningen i 
Skanderborg.

Henny Birthe Eskildsen gik i skole i Aarhus og tog 10. klasse. 
Efter et år i huset blev hun laborantelev og var færdiguddannet 
1972, hvorefter hun forsatte ved faget, også i Afrika. Efter for
skellige kurser virkede hun til 1983 som gymnastikleder, og da 
parret vendte tilbage til Afrika var hun syinstruktør og regnskabs
fører. Senere tog hun HF-studiet i Silkeborg.
Børn: I.B.5.a.2)a)(l)-(2)

I.B.5.a.2)a)(l) Pia Gjessø
er født 16. september 1973 i Aarhus.
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I.B.5.a.2)a)(2) Leina Gjessø
er født 24. januar 1978 i Afrika.

I.B.5.a)2)b) Jens Holger Gjessø Jensen
er født 12. juni 1960 i Aarhus.
Bosat: Helgenæsgade 11, 8000 Aarhus C.

Jens Holger Gjessø Jensen tog realeksamen 1977 og gik derefter 
på gymnasiet, hvorefter han var på værkstedsskole og i praktik som 
elektriker. Derefter bestod han adgangskursus til Teknikum i Aarhus 
og var færdiguddannet som stærkstrømsingeniør i januar 1985. I 1 
1/2 år var han ansat på Grundfos i Bjerringbro og gjorde derefter 
10 måneders frivillig tjeneste for Dialogcentret i Aarhus, heraf 7 
måneder i Indien/Nepal. Siden 1. december 1987 har han været 
ansat på Aarhus Oliefabrik A/S.

I.B.5.b. Engel Sørensen
var født 15. juli 1884 i Tustrup i Jebjerg sogn. Han blev gift 14. 
november 1911 i Roslev med Karen Kristensen Nygaard, der var født 
14. november 1883 i Roslev som datter af husmand Jens Kristensen 
og hustru Ane Birgitte Kristensen.

Engel Sørensen var 1909-17 præstegårdsforpagter i Roslev og 
købte derefter en gård på 60 tdr. land og 3 1/2 tdr. hartkorn i Nr. 
Andrup. Denne havde han til 1946 og købte derpå en ejendom på 17 
tdr. land i Krejbjerg by, hvor familien boede til 1950, da de bosatte 
sig i Skive.
5 Børn; I.B.5.b.l)-5)

I.B.5.b.l) Sigrid Birgitte Sørensen
er født 21. december 1912 i Roslev. Hun blev gift 20. maj 1937 i 
Krejbjerg med Anker Hansen, der var født 14. december 1910 i 
Rødding og døde 11. september 1975 i Aarhus. Han var søn af 
cykelhandler Chr. Hansen og hustru Karen Jensen.
Bosat: Buksager 15, Krejbjerg, 7861 Balling.

Sigrid Birgitte Sørensen gik i skole i Krejbjerg og Thisted. Hun 
var husassistent indtil 1937, bl.a. en tid hjemme, afbrudt af et 
ophold på Rødding højskole, og siden giftermålet har hun været 
hjemmegående husmoder.

Anker Hansen gik i skole i Krejbjerg og havde derefter forskel
ligt arbejde, hvorefter han arbejdede som chauffør på et teglværk 
til 1937. Derefter begyndte han som lastbilvognmand, og efter 10 år 
forløb blev han også rutebilejer og drev ruten Oddense-Skive. 
Denne forretning afhændede han 1956/57, hvorefter han overtog 
faderens virksomhed, som han drev til sin død.
Børn: I.B.5.b.l)a)-b)

I.B.5.b.l)a) Hans Jørgen Hansen
er født 17. august 1943 i Navtrup. Han blev gift 19. maj 1988 i 
Ballerup med Birthe Thomsen, der er født 20. september 1940 i 
København.
Bosat: Kærlodden 153, 2760 Måløv.

Hans Jørgen Hansen er værkfører, og Birthe Thomsen er over
assistent.
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Børn: I.B.5.b.l)a)(l)-(2)

I.B.5.b.l)a)( 1) Berit Rygård Hansen 
er født 31. marts 1970 i Nykøbing Sj.

l.B.5.b.l)a)(2) Heinrich Rygård Hansen 
er født 16. august 1974 i Glostrup.

I.B.5.b.l)b) Mogens Engel Hansen
er født 23. september 1945 i Navtrup. Han blev gift 4. december 
1976 i Oddense med Bodil Jensen, der er født 22. juni 1952 i Skive 
som datter af lillebil vognmand Arne Jensen og hustru, købmand 
Gudrun Sofie Seerup.
Bosat: Charlottevej 8, Oddense, 7861 Balling.

Mogens Engel Hansen gik i skole i Oddense, Krejbjerg og Balling. 
Efter realskolen kom han i lærer i Oddense Brugs, og efter at være 
blevet udlært aftjente han værnepligten ved C F i Herning og 
Thisted. Derefter var han kommis i Grønhøj 1/2 år og derefter 3 
1/2 år i Balling Brugs, hvorefter han i ca. 3 år arbejdede på et 
lager i Bostrup. Han var derefter chauffør til 1978 og har siden 
drevet virksomhed som lastbilvognmand.

Bodil Jensen gik i skole i Oddense og Roslev, hvor hun tog 
realeksamen. I 1972 tog hun studentereksamen i Skive, og efter 1 
år som vikar i folkeskolen blev hun seminarieuddannet, hvorefter 
hun fra 1976 har været ansat som lærer i Løgstrup.
Børn: I.B.5.b.l)b)(l)-(2)

I.B.5.b.l)b)(l) Karen Hansen 
er født 1. januar 1979 i Skive.

I>B.5.b.l)b)(2) Rasmus Hansen
er født 22. februar 1984 i Skive.

I«B'5'b.2) Thorvald Balling Sørensen
er født 5. juli 1914 i Roslev. Han blev gift 26. maj 1939 i Asp med 
Else Emilie Toftgaard Sørensen, der er født 3. september 1916 i 
Hindborg som datter af gårdejer Jacob Toftgaard Sørensen og 
hustru Helga Hendriksen.
Bosat: Mejsevej 23, 7861 Balling.

Thorvald Balling Sørensen gik i Krebjerg Friskole og arbejdede 
derefter ved landbruget hjemme et halvt år, hvorefter han var på 
Salling Ungdomsskole. Derefter fortsatte han ved landbruget til 
1939, afbrudt af et ophold på Krabbesholm Højskole. Han købte 
derpå en gård i Lihme og havde denne i 4 år, hvorefter han til 
1988 drev en gård i Haasum. Efter at have afhændet gården bosatte 
han sig i Balling.

Else Emilie Toftgaard Sørensen gik i skole i Hindborg og var 
derefter husassistent nogle år, hvorefter hun blev sygeplejeuddannet 
på GI. Skovriddergaard i Silkeborg. Hun havde desuden haft et 
ophold på Krabbesholm Højskole. Hun har i flere perioder været 
medlem af skolekommissionen og har tillige i 15 år haft sæde i 
menighedsrådet.
3 Børn: I.B.5.b.2)a)-d)
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I.B.5.b.2)a) Birthe Balling Sørensen
er født 8. oktober 1944 i Lihme. Hun er gift med Per Boller og har 
2 børn.
Bosat: Næstildgaard, 7861 Balling.

I.B.5.b.2)b) Karen Elisabeth Balling Sørensen
er født 8. februar 1947 i Skive. Hun blev gift 9. januar 1970 i 
København med Bjarne Heide Hansen, der er født 9. februar 1944 i 
Odense som søn af fabriksarbejder Robert Heide Hansen og hustru 
Edith Nielsen.
Bosat: Rytterhusene 84, 2620 Albertslund.

Karen Elisabeth Balling Sørensen gik i skole i Haasum og Lem, 
hvor hun bestod realeksamen. Efter 1 år i huset opholdt hun sig 1 
år som au-pair i England, hvorefter hun var elev på Esbjerg Høj
skole. Efter at have haft forskelligt arbejde blev hun 1966 optaget 
på Jægerspris Børneforsorgsseminarium og afsluttede 1968 uddannel
sen til socialpædagog. Efter 2 års kommunal ansættelse var hun i 5 
år leder af Daells Varehus udflytterbørnehave og har siden været 
leder af børnehaven Degnehus i Albertslund kommune.

Bjarne Heide Hansen gik i skole i Næsby og derefter i Odense, 
hvor han tog mellemskoleeksamen. Han kom i lære som værktøjsma
ger og blev udlært 1964, hvorefter han var elev på Esbjerg Højsko
le. Efter at have haft forskelligt arbejde ved faget læste han derpå 
til fritidspædagog, hvorefter han i 3 år var forretningsfører for 
Pædagogstuderenes Landsråd. Han har siden været kursusleder for 
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.
Børn: I.B.5.b.2)b)(l)-(2)

I.B.5.b.2)b)(l) Trine Balling Hansen 
er født 11. august 1972 i København.

I.B.5.b.2)b)(2) Ulrik Balling Hansen 
er født 29. september 1975 i Glostrup.

I.B.5.b.2)c) Eli Balling Sørensen
er født 1. januar 1949 i Haasum.

I.B.5.b.2)d) Knud Erik Balling Sørensen
er født 16. februar 1957 i Skive. Han blev gift 19. oktober 1985 i 
Sindal med Ulla Jacobsen, der er født 25. juli 1961 i Lendum som 
datter af materielforvalter Knud Jacobsen og hustru, plejeassistent 
Mary Jensen.
Bosat: Bangsvej 8, 7850 Stoholm.

Knud Erik Balling Sørensen gik i skole i Haasum og Ramsing samt 
Balling, hvor han tog udvidet tek. 10. klasse. Han kom derefter i 
lære som radio og tv mekaniker og blev udlært 1978. Derefter 
aftjente han 1978-79 værnepligten i Holstebro og Viborg. Efter 
hjemsendelsen blev han ansat som reparatør ved B à O i Skive og 
har siden 1983 været arbejdsleder sst.

Ulla Jacobsen gik i skole i Lendum og Sindal, hvor hun tog 
realeksamen. Derefter læste hun til højere forberedelseseksamen i 
Hjørring og læste derefter til teknisk tegner på Skive tekniske 
skole. Hun har siden arbejdet ved faget i Skive.
Børn: I.B.5.b.2)d)( l)-(2)
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I.B.5.b.2)d)( 1) Thomas Balling Sørensen
er født 8. oktober 1984 i Skive.

I.B.5.b.2)d)(2) Ann Balling Sørensen 
er født 4. oktober 1987 i Skive.

I.B.5.b.3) Holger Balling Sørensen
var født 22. februar 1917 i Nr. Andrup, og han døde 27 juni 1957. 
Han blev gift 6. april 1944 i Fasterholt med Agnes Marie Bjerre, 
der er født 10. november 1922 i Fasterholt som datter af gårdejer 
Chr. Bjerre og hustru Kristence Nielsen.
Bosat: Hovedgaden 77, Hammerum, 7400 Herning.

Holger Balling Sørensen gik i skole i Nr. Andrup og blev derefter 
handelsuddannet i Balling Brugs. Han tog handelsskoleeksamen i 
Aarhus og arbejdede derefter som kommis til 1942, og derefter var 
han uddeler i Kjølkær Brugsforening til sin død.

Agnes Marie Bjerre gik i skole i Fasterholt og var derefter 4 år 
som husassistent i København, hvorefter hun kom til Kjølkær 
Brugsforening. Efter giftermålet med Holger Balling Sørensen 
fortsatte hun som medhjælpende hustru og efter hans død fortsatte 
hun 1 år som uddeler, hvorefter hun drev manufakturhandel i 
Hammerum indtil 1980.
Søn: I.B.5.b.3)a)

I.B.5.b.3)a) Poul Balling Sørensen 
er født 27. januar 1954 i Kjølkær.
Bosat: Jægergaardsgade 62, 8000 Aarhus C.

Poul Balling Sørensen tog realeksamen i Hammerum og gennemgik 
derefter 1-årig handelsskoleuddannelse i Herning, hvorefter han tog 
højere forberedelseseksamen sst. Han aftjente værnepligten ved C F 
i Herning 2 år og hjemsendtes som befalingsmand. Han blev derefter 
udlært på et revisionskontor i Herning, og efter endt uddannelse 
læste han til HH på handelshøjskolen i Aarhus, hvorefter han 
vendte tilbage til revisionsfirmaet i Herning, hvor han var til 1986, 
og siden har han været ansat som regnskabschef i Hammerum.

I.B.5.b.4) Karen Margrethe Sørensen
er født 6. januar 1921 i Nr. Andrup. Hun blev gift 5. juli 1945 i 
Krejbjerg med Frode Østergaard, der var født 5. juli 1912 i Ejsing 
og døde 17. oktober 1978 i Holstebro. Han var søn af gårdejer Jens 
Peder Østergaard og hustru Marie.
Bosat: Kobberupvej 61, Mejrup, 7500 Holstebro.

Karen Margrethe Sørensen gik i skole i Krejbjerg og var derefter 
i huset, afbrudt af et ophold på Snoghøj højskole 1939-40. Efter 
giftermålet vatr hun medhjælpende hustru.

Frode Østergaard gik i skole i Ejsing og havde senere et ophold 
på Ollerup højskole. Han blev uddannet ved landbruget med ophold 
på Graasten Landbrugsskole, og fra 1945 til sin død drev han en 
gård i Mejrup. Han var medlem af skolekommissionen og var des
uden formand for andelsmejeriet i Holstebro.
Børn: I.B.5.b.4)a)-b)
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I.B.5.b.4)a) Bodil Østergaard
er født 26. december 1947 i Holstebro. Hun er sygeplejerske.

I.B.5.b.4)b) Karen Marie Østergaard
er født 5. december 1956 i Mejrup. Hun er lærer og er gift med 
radiotekniker Bjarne Rasmussen. Parret bor i Grenaa.

I.B.5.b.5) Gerda Elisabeth Sørensen
er født 16. februar 1925 i Nr. Andrup. Hun blev gift 8. november 
1950 i Skive med Svend Marius Mortensen, der er født 31. august 
1914 i Asperup. Ægteskabet blev opløste 1971.
Bosat: Byvej 99, Østerild, 7700 Thisted.

Gerda Elisabeth Sørensen gik i skole i Krejbjerg og var derefter 
4 år i huset, og efter ophold på Testrup Sygeplejehøjskole gennem
gik hun sygeplejeuddanelse på kommunehospitalet i Aarhus. Hun fik 
supplerende uddannelse på statshospitalet i Viborg samt på Rigs
hospitalet i København, og efter at have haft forskellige vikariater 
var hun i nogle år ansat på Haraidsborg plejehjem i Roskilde, 
hvorefter hun indtil 1985 havde ansættelse på Sennels plejehjem.- 

Svend Marius Mortensen var ingeniør.
Børn: I.B.5.b.5)a)-c)

I.B.5.b.5)a) Niels Ole Mortensen
var født 19. april 1951 i København og han døde sst. 8.oktober 
1965.

IiB.5.b.5)b) Søren Engel Mortensen
er født 20. april 1955 i København. Han lever sammen med Annette 
Lilli Falsig, der er født 3. oktober 1952 i Aarhus som datter af 
konsulent Knud Erik Petersen og hustru Edel.
Bosat: Lollandsgade 8, 8700 Horsens.

Søren Engel Mortensen gik i skole i Hvidovre og Roskilde, og han 
læste til HF i Thisted. Efter forskelligt arbejde aftjente han civil
værnepligt i Aarhus 1979-80, læste derpå litteratur og fik derpå i 
1985 ansættelse som EDB-operatør ved Aarhus oliefabrik.

Annette Lilli Falsig tog studentereksamen i Aarhus og læste 
derefter til cand.mag ved Aarhus universitet med engelsk i hovedfag 
og dansk i bifag. Efter pædagogikum i Skanderborg blev hun 1980 
ansat som adjunkt ved Horsens amtsgymnasium.
Datter: I.B.5.b.5)b)(l)

I.B.5.b.5)b)(l) Louise H. Mortensen
er født 14. maj 1984 i Horsens.

I.B.5.b.5)c) Anne Birgitte Nygaard Mortensen
er født 27. januar 1957 i København. Hun blev gift 31. marts 1984 i 
Østerild med Henrik Boubjerg, der er født 1. august 1956 i Østerild 
som søn af blikkenslager Arne Boubjerg og hustru Thekla Vangs- 
gaard.
Bosat: Granithøj 5, Østerild, 7700 Thisted.

Anne Birgitte Nygaard Mortensen gik i skole i København og 
Thisted, hvor hun bestod realeksamen. Efter 1 år i huset læste hun 
til HF i Thisted, var færdiguddannet 1976 og var derpå 1 år i 
huset, hvorefter hun var 3 måneder på kibbutz ophold i Israel. Hun 
tog nu på Vallekilde Højskole og blev derefter optaget på Ranum 
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Seminarium, hvorfra hun dimmitteredes 1983. Efter en tids ansættel
se ved Østre skole i Thisted var hun en periode ved Dansk Flygt
ningshjælps sprogskole og blev derefter lærer i Sennels.

Henrik Boubjerg gik i skole i Østerild og Tingstrup. Efter realek
samen kom han i blikkenslagerlære hos faderen og blev udlært 1977. 
Han er ansat ved Brdr. Dahl.
Børn: I.B.5.b.5)c)(l)-(2)

I.B.5.b.5)c)(l) Jeppe Boubjerg 
er født 21. september 1979 i Thisted.

I.B.5.b.5)c)(2) Mette Boubjerg
er født 14. februar 1984 i Thisted.

I.B.5.C. Laurine Sørensen
var født 11. december 1886 i Tustrup i Jebjerg sogn, og hun døde 
14. juli 1975 i Risskov. Hun blev gift 23. juni 1914 i Roslev med 
Anders Kristensen Hjøllund, der var født 27. oktober 1884 i Mel
lerup og døde 17. november 1967 i Aarhus. Han var søn af husmand 
Christen Pedersen Hjøllund og hustru Ane Kristine Laursen.

Laurine Sørensen gik i skole i Roslev og tog senere eksamen fra 
handelshøjskolen i Aarhus, hvorefter hun var ansat på kontoret A/S 
Jyllands Stål- og Maskinfabrik, Aarhus.

Anders Kristensen Hjøllund gik i skole i Mellerup og blev der
efter udlært ved bagerfaget. Han arbejdede som svend til ca. 1915 
og drev derefter selvstændig virksomhed som bagermester.
Børn: I.B.5.C.D-2)

I.B.5.C.1) Vagn Hjøllund
var født 3. december 1916 i Aarhus, og han døde sst. 4. juli 1987. 
Han blev gift 9. juli 1940 i Aarhus med Gerda Andreasen, der er 
født 30. maj 1917 i Aarhus som datter af vejformand Andreas 
Andreasen og hustru Thora Østergaard.
Bosat: Tirstrupvej 13, 8240 Risskov.

Vagn Hjøllund tog realeksamen i Aarhus og lærte derefter ba
gerfaget hos faderen samt hos konditor Langhoff i Silkeborg. Han 
var 2 år som svend hos faderen og var derefter medindehaver af 
bageriet i 10 år, hvorefter han var eneejer til 1962. Han arbejdede 
derefter som repræsentant i storkøkkengrej.

Gerda Andreasen gik i skole i Aarhus og stod derefter i forret
ning og var på kontor nogle år, hvorefter hun var medhjælpende 
hustru.
3 Børn: I.B.5.c.l)a)-c)

I.B.5.c.l)a) Aage Hjøllund
er født 5. maj 1941 i Aarhus. Han blev gift 16. januar 1965 i Roslev 
med Birte Schultz, der er født 29. december 1936 i Hasseris som 
datter af salgsinspektør Carl Schultz og hustru Rigmor Christensen. 
Bosat: Kildeparken 6, Bredballe, 7120 Vejle 0.

Aage Hjøllund tog realeksamen i Aarhus og kom derefter i lære 
som kommis. Han blev udlært 1961 og aftjente derefter værneplig
ten i Vordingborg, København og Fredericia. Han var 1/2 år på 
kontor og var derefter bestyrer af en tobaksforretning i Aarhus et
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år, hvorefter han begyndte som salgskonsulent. Han er nu salgskon
sulent i storkøkkener. Han er i bestyrelsen samt medlem af for
retningsudvalget for Bjerge-Hatting Herreds Højspændingsværk og 
er desuden i bestyrelsen for den lokale venstrevælgerforening.

Birte Schultz tog studentereksamen i Aalborg og blev derefter 
antaget som discipel på Østerbro Apotek i Aalborg. Hun dimittere
des fra Farmaceutisk Højskole i København 1959.
Søn: I.B.5.c.l)a)(l)

I.B.5.c.l)a)(l) Carsten Hjøllund 
er født 5. marts 1972 i Kolding.

I.B.5.c.l)b) Vibeke Hjøllund
er født 8. august 1944 i Aarhus. Hun blev gift 2. december 1967 i 
Aarhus med Torben Steen Langdal Nielsen, der er født 12. juni 1940 
i Aarhus som søn af slagter Niels Nielsen og hustru Gudrun Marie 
Jensen.
Bosat: Gammel Møllevej 28, 6640 Lunderskov.

Vibeke Hjøllund tog realeksamen i Aarhus og var derefter ud
vekslingsstudent i USA, og derefter blev hun kontoruddannet på 
reklamebureau. Hun arbejdede i et år i Vestberlin, hvor hun var 
ansat ved de amerikanske styrker. Hun arbejder som sekretær i 
mandens virksomhed.

Torben Steen Langdal Nielsen tog realeksamen i Aarhus og der
efter 1-årig handelsskoleuddannelse, hvorefter han kom i slagter
lære. Han blev udlært 1961 og var svend til 1964. Han var derefter 
forretningsbestyrer af en delikatesseforretning i Vestberlin, hvor
efter han var prokurist i et ørredeksportfirma til 1982. Han har 
siden drevet selvstændig virksomhed med eksport af ørreder i 
Lunderskov. Værnepligten aftjente han 1961-62 i Aarhus og Hader
slev.
Børn: I.B.5.C.l)b)(l)-(2)

I.B.5«c.l)b)(l) Morten Steen Langdal Nielsen 
er født 12. juni 1969 i Lunderskov.

I.B.5.c.l)b)(2) Jesper Steen Langdal Nielsen 
er født 14. juni 1971 i Lunderskov.

I.B.5.c.l)c) Inger Hjøllund
er født 12. februar 1952 i Aarhus. Hun blev gift 29. juli 1978 i GI. 
Vejlby med Jens Bjørn Larsen, der er født 23. januar 1952 i Gen
tofte som søn af fabrikant Gunnar Nyborg Larsen og hustru Erna 
Christensen.
Bosat: Hvedemarken 42, 9670 Løgstør.

Inger Hjøllund tog realeksamen i Aarhus og blev derefter ud
dannet som kontorassistent.

Jens Bjørn Larsen fik 10-årig skoleuddannelse i Fredericia og 
Glyngøre. Han tog 1-årig handelsskoleeksamen i Nykøbing M. og 
læste derefter til højere handelseksamen i Aarhus, hvorefter han 
blev optaget på Ranum Seminarium, læste senere i Aarhus og dimit-
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teredes 1979. Han var lærer i Fredericia og Middelfart til 1986 og 
har siden været ansat som souschef på en plasticfabrik.
Datter: I.B.5.c.l)c)(l)

I.B.5x.l)c)( 1) Nanna Hjøllund Larsen
er født 16. juli 1983 i Middelfart.

I.B.5.C.2) Aase Hjøllund
er født 22. april 1920 i Aarhus. Hun blev gift 26. december 1943 i 
Aarhus med Svend Senica Pedersen, der er født 11. november 1916 
i København som søn af sporvognskonduktør Senica Pedersen.
Bosat: Sletterhagevej 43, 4220 Risskov.

Aase Hjøllund tog mellemskoleeksamen i Aarhus og blev derefter 
kontoruddannet. Hun var 1943-85 ansat i samme virksomhed.

Svend Senica Pedersen fik folkeskoleuddannelse i København og 
blev derefter udlært som frisør. Efter nogle år ved faget fik han 
ansættelse i en installationsforretning, hvor han blev prokurist.

I.B.5.d. Ane Kirstine Sørensen
er født 24. september 1889 i Tustrup i Jebjerg sogn. Hun blev gift 
16. oktober 1917 i Roslev med Oluf Andersen, der var født 14. 
september 1882 i Ejstrup i Rødding sogn som søn af gårdmand Ole 
Kristian Andersen og hustru Bodil Marie Olsen.

Ane Kirstine Sørensen og Oluf Andersen overtog sin faders gård 
og boede her til 1928. De købte derefter en gård ved Hindborg 
Kirke og drev den til 1949, da de overtog en mindre ejendom i 
éirm^.B.5.d.l)-3)

I.B.5.d.l) Helga Marie Andersen
er født 15. august 1918 i Ejstrup i Rødding sogn. Hun blev gift 16. 
oktober 1942 i Hindborg med Kristian Goul, der er født 7. marts 
1920 i Brøndum som søn af gårdejer 3ens Sørensen Goul og hustru 
Kirstine Iversen.
Bosat: Næsbækvej 4, 7861 Balling.

Helga Marie Andersen gik i skole i Ejstrup og Hindborg og var 
derefter beskæftiget ved husgerning forskellige steder indtil gifter
målet.

Kristian Goul gik i skole i Brøndum og blev derefter uddannet 
ved landbruget med ophold på Asmildkloster Landbrugsskole 1941. 
Derpå købte han gården i Balling. Han var 1966-70 medlem af 
sognerådet, har været formand for skolekommissionen og desuden 
bl.a. formand for landboforeningen.
Børn: I.B.5.d.l)a)-c)

I.B.5.d.l)a) Aase Goul
er født 1. oktober 1945 i Balling. Hun blev gift 12. december 1970 i 
Volling med Jann Rømsgaard, der er født 8. februar 1946 i Nykøbing 
F. som søn af ingeniør Poul Rømsgaard og hustru Idy Fuhrmann. 
Bosat: Slåenvej 2, Hørby, 9500 Hobro.

Aase Goul fik 10-årig skoleuddannelse i Balling og tog 1966
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studentereksamen i Holstebro, hvorefter hun blev optaget på Silke
borg Seminarium. Hun dimitteredes 1969 og var derefter ansat i 
Møldrup til 1974, og siden har hun været ansat på Rosendalskolen i 
Hobro.

Jann Rømsgaard fik 10-årig skoleuddannelse i Hobro, og derefter 
kom han i lære som maskinarbejder. Han blev udlært 1966 og læste 
derefter et år på Odense Teknikum, hvorefter han i 3 år læste til 
keramisk ingeniør i Tyskland. Han blev derefter ansat ved Vindø 
Teglværk, som han nu ejer.
Børn: I.B.5.d.l)a)(l)-(2)

I.B.5.d.l)a)(l) Anne Goul Rømsgaard 
er født 7. september 1971 i Hobro.

I.B.5.d.l)a)(2) Jakob Goul Rømsgaard 
er født 18. december 1973 i Hobro.

I.B.5.d.l)b) Birthe Goul
er født 12. oktober 1948 i Balling. Hun blev gift 15. april 1976 i 
Volling med Svend Stamp Lambæk, der er født 22. maj 1941 i Ikast 
som søn af gårdejer Søren Stamp Lambæk og hustru Anne Marie 
Kristensen.
Bosat: Vinkelvej 32 F, 8800 Viborg.

Birthe Goul fik 8-årig skoleuddannelse i Balling og arbejdede 
derefter 1/2 år i huset hjemme, hvorefter hun var elev på Lægaard 
Ungdomsskole. Derefter blev hun kontoruddannet i Skive og fortsat
te som assistent 2 år, hvorefter hun var elev på Gymnastikhøjsko
len ved Viborg, hvor hun derpå blev ansat og siden har været 
sekretær.

Svend Stamp Lambæk gik i skole i Høgild og var elev på Ve- 
sterlund Ungdomsskole. Han arbejdede 3 år ved landbruget og 
aftjente derefter værnepligten i Høvelte, hvorefter han 1960-61 var 
på Ollerup Gymnastikhøjskole. Derefter arbejdede han 1 1/2 år i
Grønland, hvorefter han var et år på Bygholm Landbrugsskole ved 
Horsens. Han arbejdede 1 1/2 ved landbrug i Tyskland, og efter 1/2 
år som fodermester på Fyn virkede han et år som bestyrer af en 
gård ved Skanderborg, hvorefter han i maj 1967 blev ansat som 
inspektør på Gymnastikhøjskolen ved Viborg.
Børn: I.B.5.d.l)b)(l)-(2)

I.B.5.d.l)b)(l) Kristian Goul Lambæk 
er født 21. december 1978 i Viborg.

I.B.5.d.l)b)(2) Camilla Goul Lambæk 
er født 9. oktober 1980 i Viborg.

I.B.5d.l)c) Tove Goul
er født 28. april 1952 i Balling. Hun blev gift 30. juli 1976 i Balling 
med Laurits Goul-Nielsen, der er født 4. maj 1950 i Skive Landsogn 
som søn af slagteriarbejder Peter Nielsen og hustru Esmine Marie
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Pedersen.
Bosats Jebjerggaardsvej 29, Jebjerg, 7870 Roslev.

Tove Goul gik i skole i Balling og Skive, hvor hun tog studen
tereksamen. Derefter var hun et år som vikar ved folkeskolen, 
hvorefter hun blev optaget på Skive Seminarium, hvorfra hun 
dimitteredes 1976. Derefter var hun ansat 1 år i Glyngøre og har 
siden været lærer i Jebjerg.

Laurits Goul-Nielsen gik i skole i Resen og tog studentereksamen 
i Skive. Værnepligten aftjente han i Skive og Nymindegab 1971-72 
og læste derefter ved Skive Seminarium. Han dimitteredes 1976, var 
et år i Glyngøre og har siden været lærer i Jebjerg.
Børn: I.B.5.d.l)c)(l)-(3)

I.B.5.d.l)c)( 1) Søren Goul-Nielsen 
er født 12. april 1979 i Skive.

I.B.5.d.l)c)(2) Karen Goul-Nielsen 
er født 6. april 1981 i Viborg.

I.B.5.d.l)c)(3) Kirstine Goul-Nielsen
er født 12. april 1985 i Skive.

I.B.5.d.2) Dagny Andersen
er født 19. december 1919 i Ejstrup i Rødding sogn. Hun blev gift 
15. maj 1949 i Hindborg med Leif Guldmann Ipsen, der er født 15. 
juli 1922 i Aabenraa som søn af overlæge, dr. med. Aage Theodor 
Ipsen og hustru Ellen Guldmann.
Bosat: Østparken 92, 6840 Oksbøl.

Dagny Andersen fik folkeskoleuddannelse og tjente derefter som 
husassistent til sit 19. år, hvorefter hun begyndte som elev på 
Skive Sygehus. Hun fik supplerende uddannelse på Set. Hans Hospi
tal ved Roskilde samt på Set. Josephs Hospital i København og på 
epidemisygehuset i Odense. Hun var desuden en tid på Militær
hospitalet og senere ansat en periode på Set. Elisabeths Hospital i 
Næstved.

Leif Guldmann Ipsen tog studentereksamen fra Marselisborg 
Gymnasium 1942. Han indkaldtes til militærtjeneste 3. maj 1943 og 
var en periode interneret af tyskerne. Den 1. april 1948 blev han 
premierløjtnant fra Hærens Officersskole. Han tog generalstabs
kursus 1955-56 og har gjort stabstjeneste i Landsdels- og Hærkom
mando. Senere udnævntes han til oberstløjtnant. Han er Ridder af 
Dannebrog.
Søn: I.B.5.d.2)a)

I.B.5zi.2)a) Jan Guldmann Ipsen
er født 16. maj 1951 i Næstved. Han er lærer. 
Bosat: Høj vang 165, 7300 Jelling.
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I.B.5.d.3) Eli Andersen
er født 2. februar 1926 i Ejstrup i Rødding sogn. Hun blev gift 14. 
april 1948 i Hindborg med Thyge Regn Svendsen, der er født 29. 
maj 1919 i Ullits som søn af pastor Kr. Svendsen og hustru Kirstine 
Marie Sigvardsen.
Bosat: Storegade 3, 6862 Tistrup.

Eli Andersen gik i skole i Hindborg og havde senere et ophold på 
Ollerup Højskole. Hun var husassistent indtil giftermålet.

Thyge Regn Svendsen tog præliminæreksamen i Rødding og bestod 
1939 studentereksamen i Ribe. I 1946 blev han cand. theol, fra 
Københavns Universitet og var derefter ansat et år på Ollerup 
Højskole samt et år i Uldum, hvorefter han 1948-59 var sognepræst 
for Idom-Raasted. I 2 år var han valgmenighedspræst i Skanderup 
og var derefter 1961-69 sognepræst i Givskud, hvorefter han indtil 
pensioneringen 1986 var sognepræst for Hodde-Tistrup.
Børn: I.B.5.d.3)a)-b)

I.B.5.d.3)a) Bjarke Regn Svendsen
er født 11. oktober 1949 i Idom. Han lever sammen med Solveig 
Lahne, der er født 8. februar 1946 i Sandefjord i Norge som datter 
af styrmand Niels Lahne og hustru Lilly Agnes Hansen.
Bosat: Storegade 3, 6862 Tistrup.

Bjarke Regn Svendsen tog studentereksamen i Vejle og læste 
derefter i en årrække kunsthistorie. Han har været billedkunstner 
siden 1973.

Solveig Lahne tog realeksamen i Sandefjord og 1-årig handelssko
leuddannelse sst., hvorefter hun havde fabriksarbejde i et år. I 1964 
kom hun på kunsthåndværkerskolen i Oslo og var derefter 2 år på 
Statens Kunstakademi i Oslo, hvorefter hun opholdt sig 1/2 år i 
Haag i Holland. Efter yderligere 2 år på kunstakademiet i Oslo 
fortsatte hun 1973-75 uddannelsen i Stockholm og har siden været 
billedkunstner.
Søn: I.B.5.d.3)a)(l)

I.B.5.d.3)a)(l) Tobias Lahne Svendsen 
er født 9. juli 1982 i Tønsberg i Norge.

I.B.5.d.3)b) Elisabeth G. Svendsen
er født 4. juli 1952 i Idom.
Bosat: Linde Alle 9, 6870 Ølgod.

I.B.5.e. Jens Kristian Sørensen
var født 13. marts 1892 i Tustrup i Jebjerg sogn, og han døde 22. 
februar 1972 i Jebjerg. Han blev gift 28. februar 1919 i Ørslevklo
ster Kirke med Ida Johanne Thomsen, der var født 2. november 
1893 i Bøstrup i Ørslevkloster sogn og døde 17. februar 1965 i 
Jebjerg. Hun var datter af boelsmand Thomas Thomsen og hustru 
Sine Ottine Kirstine Frederiksen.
. Jens Kristian (Christian) Sørensen blev uddannet ved landbruget i 
forskellige pladser, afbrudt af højskoleophold i Hadsten 1912-13 
samt værnepligt i Viborg 1913. Fra 1919 til 1940 ejede han en gård 
på Jebjerg Nørremark og købte derefter Bjerregaard i Nr. Thise,
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som han drev til 1945. Han havde en tid en gård på Estvadgaard 
Mark og overtog derpå Kjærsgård i Bostrup med 4 1/2 tdr. hart
korn.
5 Børn: I.B.5.e.l)-5)

I.B.5.e.l) Viggo Sørensen
er født 29. november 1920 i Jebjerg. Han blev gift 19. februar 1954 
i Ørslevkloster med Grethe Kjølhede, der er født 30. maj 1927 i 
Skive som datter af gårdejer Peter Chr. Kjølhede og hustru Karen 
Kirstine Johansen.
Bosat: Lundøvej 162, Lundø, 7840 Højslev.

Viggo Sørensen gik i skole i Jebjerg og blev derefter uddannet 
ved landbruget. Han havde et ophold på Krabbesholm Højskole og 
gennemgik kursus for kontrolassistenter på Bælum Landbrugsskole, 
hvorefter han var kontrolassistent i Nr. Bjært ved Kolding. I 1954 
købte han Møllegården. Han har haft forskellige tillidshverv, bl.a. 
som medlem af skolenævnet og af menighedsrådet, hvor han tillige 
er kasserer, og i en årrække har han været medlem af landbofore
ningens bestyrelse.

Grethe Kjølhede gik i skole i Lund og havde senere et ophold på 
Danebod Højskole. Hun havde plads ved husgerning indtil gifter
målet, og senere virkede hun en lang årrække som hjemmehjælper. 
3 Børn: I.B.5.e.l)a)-c)

I.B.5.e.l)a) Birgit Kjølhede Sørensen
er født 24. april 1955 på Lundø. Hun blev gift 5. juni 1981 i Skive 
med Christian Ramsgaard, der er født 24. juli 1948 i Skive som søn 
af boghandler Ib Ryssel Ramsgaard og hustru Vibeke Friis.
Bosat: Odgaardsvej 28, 7800 Skive.

Birgit Kjølhede Sørensen tog realeksamen i Højslev og studen
tereksamen fra Skive Gymnasium, hvorefter hun blev optaget på 
Skive Seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1986. Hun er ansat på 
Viborg Sygehus Øst.

Christian Ramsgaard tog realeksamen på Skive Søndre Skole og 
kom derefter i lære som elektriker. Han blev udlært 1970 og arbej
dede 1/2 år som svend, og derefter læste han på Aarhus Teknikum 
og tog ingeniøreksamen 1974. Han aftjente 1975 værnepligten i 
København, arbejdede 2 1/2 år i Aarhus og har siden været ansat 
som ingeniør i Skive.
Børn: I.B.5.e.l)a)(l)-(2)

I.B.5.e.l)a)(l) Andreas Christian Kjølhede Ramsgaard 
er født 30. april 1982 i Skive.

I*B.5.e.l)a)(2) Mette Kjølhede Ramsgaard
er født 8. maj 1985 i Skive.,

I.B.5.e.l)b) Lis Kjølhede Sørensen
er født 23. juli 1958 på Lundø. Hun blev gift 6. november 1982 i 
Stoholm med Troels Andersen, der er født 25. juli 1957 i Dragør 
som søn af skattedirektør Kaj Andersen og hustru Bente Marie.
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Bosat: Lærkenborgvej 3, Fly, 7800 Skive.
Lis Kjølhede Sørensen tog realeksamen i Højslev og var derefter 

et år i huset, hvorefter hun tog højere handelseksamen i Skive. 
Derefter læste hun til korrespondent, og efter en ledighedsperiode 
var hun i 1 1/2 år ansat ved skolepsykologien, hvorefter hun blev
ansat som sekretær på Teknisk Skole i Skive.

Troels Andersen tog realeksamen i Aalborg og kom derefter i 
lære som elektriker. Han blev udlært 1979, og i 1980 tog han 
installatøreksamen. Efter 1/2 års ledighedsperiode var han ude at 
sejle et år med ØK og var derefter 2 år ved Priess <5c Co. i Glyn
gøre samt 1 1/2 år hos Brdr. Brøndum i Skive. Han har siden 
arbejdet hos Kasper Jacobsen, Skive.
Børn: I.B.5.e.l)b)(l)-(2)

I.B.5.e.l)b)(l) Mads Kjølhede Andersen 
er født 24. september 1983 i Skive.

I.B.5.e.l)b)(2) Søren Kjølhede Andersen 
er født 27. oktober 1985 i Skive.

I.B.5.e.l)c) Flemming Kjølhede Sørensen
er født 20. juli 1960 i Skive. Han blev gift 12. november 1983 på 
Lundø med Kirsten Brodersen, der er født 19. november 1962 i 
Skive som datter af stenhuggermester Martin Arnold Brodersen og 
hustru Inger Margrethe Herdis Lykke Jensen.
Bosat: Lundøvej 198, Lundø, 7840 Højslev.

Flemming Kjølhede Sørensen tog realeksamen i Højslev og arbej
dede derefter ved landbruget til 1983, afbrudt af militærtjeneste 
ved Den kgl. Livgarde 1980 samt af ophold på Lundbæk Landbrugs
skole 1978 og 1981-82. I 1983 overtog han fødegården Lundø Mølle.

Kirsten Brodersen fik 10-årig skoleuddannelse i Skive og tog 
derefter 1-årig handelsskoleeksamen sst. Hun blev derefter uddannet 
på et advokatkontor og er ansat som sekretær.
Søn: I.B.5.e.l)c)(l)

I.B.5.e.l)c)(l) Rasmus Kjølhede Sørensen
er født 15. september 1985 i Skive.

I.B.5.e.2) Henning Asger Sørensen
var født 2. juni 1923 i Jebjerg, og han døde 28. marts 1977 i Søby. 
Han blev gift 28. september 1963 i 0. Hjermitslev med Marie Kath
rine Larsen, der er født 23. februar 1932 i Nors som datter af smed 
Alfred Larsen og hustru Astrid Mikkelsen.
Bosat: Røgindvej 11, 7840 Højslev.

Henning Asger Sørensen gik i skole i Jebjerg og blev derefter 
uddannet ved landbruget i forskellige pladser. Han var bl.a. 4 år 
som bestyrer på Fyn og arbejdede en tid hos faderen på Kjærsgård, 
og en kort tid havde han selv landbrug i Rønbjerg, hvorefter 
familien bosatte sig i Søby, hvor han var specialarbejder hos en 
tømrermester.

Marie Kathrine Larsen fik 9-årig skoleuddannelse i 0. Hjermitslev
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og Brønderslev. Efter nogle år som husassistent blev hun uddannet 
som økonoma og virkede som sådan i 6 år, hvorefter hun blev 
hjemmearbejdende husmoder.
Børn: I.B.5.e.2)a)-b)

I.B.5.e.2)a) Bente Sørensen
er født 21. juli 1965 i Skive. Hun lever sammen med Hugo Jørgen
sen, der er født 4. juni 1953 i Nr. Søby i Kobberup sogn.
Bosat: Viborgvej 235, 7840 Højslev.

Bente Sørensen blev efter endt skolegang uddannet som kontoras
sistent, og Hugo Jørgensen er mejerimedhjælper.

I.B.5.e.2)b) Kim Asger Sørensen 
er født 1. maj 1970 i Skive. Han er i lære som maskinarbejder.

I.B.5.e.3) Gudrun Balling Sørensen 
er født 5. juli 1928 i Jebjerg.

I.B.5.e.4) Engel Balling Sørensen 
er født 5. juli 1928 i Jebjerg. Han blev gift 13. november 1959 på 
Agerø med Anna Kristiane Bro Søndergaard, der er født 23. marts 
1934 i V. Jølby som datter af gårdejer C hr. Søndergaard og hustru 
Kirstine.
Bosat: Lybyvej 9, Bostrup, 7870 Roslev.

Engel Balling Sørensen gik i skole i Jebjerg samt i Thise og blev 
derefter uddannet ved landbruget. Værnepligten aftjente han i 
Aarhus. Han havde et ophold på Asmildkloster Landbrugsskole. I 
1958 overtog han Kjærsgård i Bostrup, der er på 20,4 hektar. Han 
er medlem af menighedsrådet.

Anna Kristiane Bro Søndergaard gik i skole på Agerø og var elev 
på Galtrup Efterskole samt på Ryslinge Højskole. Hun havde plads 
som husassistent indtil giftermålet og har siden været hjemmearbej
dende husmoder. Hun har været medlem af skolenævnet.
4 Børn: I.B.5.e.4)a)-d)

I.B.5.e.4)a) Ida Balling Sørensen
er født 3. november 1960 Lyby. 
Bosat: Herluf Trolles Gade 33, 8200 Aarhus N.

Ida Balling Sørensen gik i skole i Jebjerg og Breum, hvor hun tog 
realeksamen, og 1980 bestod hun studentereksamen i Nykøbing. 
Efter knap et års ophold i Skotland og England havde hun et 
kibbutzophold i Israel, og hun arbejdede nu 1/2 års tid på et hotel 
i Norge samt et år som pædagogmedhjælper i Viborg, og en tid som 
hjemmehjælper i Aarhus. Hun gennemgik 1985-88 uddannelse til 
socialrådgiver på Den sociale højskole i Aarhus.

I.B.5.e.4)b) Ulla Balling Sørensen
er født 6. december 1962 i Lyby. Efter studentereksamen 1983 havde 
hun forskelligt erhvervsarbejde og opholdt sig et år i USA. Hun var 
pædagogmedhjælper et år, og efter en arbejdsløshedsperiode tog hun
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uddannelse som zoneterapeut, hvorefter hun begyndte som fysiotera
peutmedhjælper.

I.B.5.e.4)c) Jens Christian Balling Sørensen
er født 22. august 1964 i Lyby.

Efter 10-årig skoleuddannelse i Jebjerg og Breum arbejdede han 4 
år som landbrugsmedhjælper. Han havde desuden et ophold på 
Asmild kloster Landbrugsskole, hvorefter han tog Højere Forbe
redelseseksamen.

I.B.5.e.4)d) Jakob Bro Sørensen
er født 12. juni 1966 i Lyby.

Han gik i skole i Jebjerg og Breum, hvorefter han tog 10. klasse 
på Jebjerg Ungdomsskole. Derefter blev han landbrugsuddannet med 
ophold på Asmild kloster Landbrugsskole.

I.B.5.e.5) Signe Sørensen
er født 1. december 1933 i Jebjerg. Hun blev gift 29. oktober 1955 
i Jebjerg med Christian Rud Würtz, der er født 29. april 1929 i 
Moselund i Engesvang sogn som søn af arbejdsmand Peter Emanuel 
Würtz og hustru Ane Marie Jørgensen.
Bosat: Birkevej 15, Thorning, 8620 Kjellerup.

Signe Sørensen gik i skole i Thisted og Estvad. Hun har bl.a. 
arbejdet på centralen i Bording 2 år og desuden været 8 år på 
Thorning Central. Hun begyndte derefter som fabriksarbejder på en 
strømpefabrik.

Christian Rud Würtz gik i skole i Engesvang og arbejdede der
efter ved landbruget indtil 1953, da han indkaldtes til militærtje
neste. Efter hjemsendelsen 1954 begyndte han som lastbilchauffør, 
og i 1965 blev han ansat som vejmand ved Viborg Amt.
Børn: I.B.5.e.5)a)-b)

I.B.5.e.5)a) Hanne Würtz
er født 7.juli 1957 i Hørup sogn. Hun blev gift 27. maj 1978 i 
Thorning med Niels Brøns, der er født 28. januar 1955 i Højslev 
som søn af landmand Karl Brøns og hustru Birgitte Larsen.
Bosat: Kærvej 15, 7442 Engesvang.

Hanne Würtz fik 10-årig skoleuddannelse i Thorning og var 
derefter et år i huset, hvorefter hun i 2 år var stuepige på Impala. 
Hun arbejdede derefter på en systue 10 år, og siden 1986 har hun 
været restauratør i Arkadecentret, Silkeborg.

Niels Brøns gik i skole i Højslev og Thorning, hvor han bestod 
realeksamen. Han kom i lære som smed og blev udlært 1975, hvor
efter han fortsatte som montør i samme virksomhed til august 1981. 
Han har siden været ansat som fængselsbetjent, fra 1982 i Silke
borg.
Børn: I.B.5.e.5)a)(l)-(2)

I.B.5.e.5)a)(l) Lisbeth Brøns 
er født 6. juni 1979 i Silkeborg.
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I.B.5.e.5)a)(2) Helle Brøns 
er født 23. april 1983 i Silkeborg.

I.B.5.e.5)b) Sten Balling Würtz
er født 8. februar 1961 i Thorning. Han blev gift 3. august 1985 i 
Thorning med Lene Eskesen, der er født 13. september 1963 i 
Thorning som datter af gårdejer Knud Eskesen og hustru Maren 
Frølund.
Bosat: Kong Valdemars Vej 25, Thorning, 8620 Kjellerup.

Sten Balling Würtz fik 10-årig skoleuddannelse i Thorning og 
gennemgik derefter E FG-basisåret, hvorefter han blev ansat i 
Sparekassen i Thorning, hvor han er assistent.

Lene Eskesen fik 10-årig skoleuddannelse i Thorning og tog 1- 
årig handelsskoleuddannelse i Viborg, hvorefter hun blev kontorud
dannet på et ejendomsmæglerkontor i Kjellerup. Derefter har hun 
arbejdet forskellige steder, bl.a. i et en-gros firma i Ans.
Søn: I.B.5.e.5)b) 1 )

I.B.5.e.5)b)l) Steffen Balling Würtz
er født 11. februar 1987 i Viborg.

I.B.5.Î. Aage Sørensen
var født 12. september 1895 i Roslev. Han blev gift 8. januar 1929 i 
Grinderslev med Anna Møller, der er født 23. marts 1906 i Hvid
bjerg by og sogn i Salling som datter af gårdejer Søren Møller i 
Hvidbjerg, senere bolsmand i Breum, og hustru Ane Nielsen Josef- 
sen.

Aage Sørensen blev udlært som snedker og tømrer og begyndte 
1928 som selvstændig tømrermester i en nybygget ejendom i Breum 
by.
Børn: I.B.5.f.l)-3)

I.B.5.Î.1) Inga Sørensen
er født 22. november 1929 i Breum i Grinderslev sogn. Hun blev gift 
15. maj 1951 i Grinderslev med Christian Thomsen, der er født 16. 
juli 1928 i Skive som søn af gårdejer Niels Thomsen og hustru 
Agnes Nielsen.
Bosat: Erantisvej 2, Resen, 7800 Skive.

Inga Sørensen gik i skole i Breum og Roslev, hvor hun tog præ
liminæreksamen. Efter et par år år i huset gennemgik hun uddan
nelse til håndgerningslærerinde.

Christian Thomsen gik i skole i Dølby og Roslev, hvor han tog 
realeksamen. Efter studentereksamen i Tarm blev han optaget på 
Landbohøjskolen og afsluttede dyrlægestudiet 1954. Derpå aftjente 
han værnepligten ved Forsvarets Lægekorps. I 1963 etablerede han 
praksis i Resen og blev 1. juli 1975 ansat ved slagteriet.
Børn: I.B.5.f.l)a)-b)

I.B.5.f.l)a) Lene Thomsen
er født 26. april 1952 i København. Hun lever sammen med Kurt 
Hintze, der er født 2. oktober 1939 i Hamburg som søn af Walter
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Hintze og hustru Jilhelmine Bollmeyer.
Bosat: Blomst er vænget 8, Hjordkær, 6230 Rødekro.

Lene Thomsen tog realeksamen i Skive og højere handelseksamen 
sst., og efter et par år i huset blev hun derpå kontoruddannet. I 
1987 påbegyndte hun uddannelse til EDB-assisstent.

Kurt Hintze gik i skole i Hamburg og blev derefter udlært som 
flymekaniker. Han arbejdede som automekaniker i Vesttyskland til 
1969, da han kom til Danmark og virkede som automekaniker i 
Bramming til 1976. Derefter var han to år i Skive og kom 1978 til 
Aabenraa og derfra til Hjordkær, hvor han først var mekaniker og 
derpå begyndte som skolemedhjælper.

I.B.5.f.l)b) Mette Thomsen
er født 16. juli 1953 på Frederiksberg. 
Bosat: Ormslevvej 500, 8260 Viby 3.

Mette Thomsen er hospitalslaborant.
Datter: I.B.5.f.l)b)(l)

I.B.5.f.l)b)(l) Anne Mette Sidse Thomsen
er født 6. marts 1980 i Thisted.

I.B.5.Ï.2) Erna Sørensen
er født 27. april 1933 i Breum i Grinderslev sogn. 
Bosat: Hemmersvej 55, 7800 Skive.

Erna Sørensen gik i skole i Breum og Roslev, hvor hun bestod 
præliminæreksamen. Hun var en tid i huset, og efter et ophold på 
Ubberup Højskole blev hun sygeplejeuddannet, hvorefter hun et år 
var ansat på Aarhus Kommunehospital. Hun var derpå 1 1/2 år i 
Norge og et år i Sverige, var en tid i Skive og var derpå igen i 
Norge et år, hvorefter hun var 1/2 år i Afrika. Efter 5 års an
sættelse i Skive var hun ansat 2 1/2 år på Odense Amts- og Bys 
Sygehus, hvorefter hun kom til Vejle, og 1971 gennemgik hun 
lederuddannelse. Siden 1972 har hun været afdelingssygeplejerske i 
Skive.

I.B.5.Ï.3) Bente Sørensen
er født 28. august 1936 i Breum i Grinderslev sogn. Hun blev gift 8. 
oktober 1960 i Grinderslev med Ole Birch Hansen, der er født 14. 
november 1931 i Rislev som søn af gårdejer Hartvig Hansen og 
hustru Inger Elise Birch.
Bosat: Bystrup Byvej 14, Bystrup, 9631 Gedsted.

Bente Sørensen gik i skole i Breum og Roslev, hvor hun tog 
præliminæreksamen. Efter et par år i huset blev hun laborantud
dannet på Aarhus Kommunehospital og arbejdede derpå 1 1/2 år i 
Sverige og et år i Kjellerup. Senere blev hun ansat på Viborg 
Sygehus og kom derfra til Farsø. Hun har i to perioder været 
medlem af sognerådet.

Ole Birch Hansen gik i skole i Musse og Sakskøbing, hvor han 
tog realeksamen. Han arbejdede en del år ved landbruget, bl.a. som 
forvalter, og i årene 1957-67 arbejdede han i Afrika og købte 
derefter gården i Bystrup. Han er medlem af forretningsudvalget i 
DLG og har en del år været formand.
Børn: I.B.5.f.3)a)-b)
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I.B.5.f.3)a) Marianne Birch Hansen
er født 15. marts 196# i Tanzania i Afrika.
Bosat: Nørregade 2# A, 8620 Kjellerup.

Marianne Birch Hansen fik 9-årig skoleuddannelse i Gedsted og 
kom derefter på Viborg Katedralskole, hvor hun bestod studenterek
samen. Hun arbejdede en tid på Amtscentret Oustruplund og var 
derefter 1/2 år i huset i England, hvorefter hun kom i lære på 
Kjellerup Apotek, hvor hun blev færdiguddannet som apoteksassi
stent 1987.

I.B.5.f.3)b) Thomas Birch Hansen 
er født 9. juli 1972 i Viborg.

I.B.5.g. Sigfred Kristian Sørensen
er født 22. december 1898 i Roslev. Han blev gift 31. maj 1928 i 
Todbjerg med Bodil Marie Jensen, der var født 29. juli 1898 på 
Haarup mark i Todbjerg sogn og døde i december 1986 i Skive. Hun 
var datter af gårdejer Niels Jensen og hustru Kirsten Marie Svend
sen.

Sigfred Kristian Sørensen gik i skole i Roslev. Han blev uddannet 
ved landbruget og overtog 1925 slægtsgården, som han drev i en 
lang årrække. Han har bl.a. været medlem af bestyrelsen for Ry
bjerg Sparekasse og indvalgtes 1946 i sognerådet, hvor han bl.a. var 
næstformand. Tillige var han bl.a. medlem af bestyrelsen for elvær
ket og vandværket.
5 Børn: I.B.5.g.l)-5)

I.B.5.g.l) Svend Risvang 
navneændring fra Sørensen, er født 23. februar 1929 i Roslev. Han 
er uddeler og bor i Slangerup.

I.B'5'g.2) Kirsten Marie Sørensen
er født 2. juni 1932 i Roslev. Hun blev gift 29. juli 1951 i Tveje- 
Merløse med Henry Henriksen, der var født 1. april 1925 i Grinder
slev sogn og døde 22. december 1976 i Struer. Han var søn af 
gårdejer Henrik Henriksen og hustru Ane.
Bosat: 01 byvej 9, 7600 Struer.

Kirsten Marie Sørensen tog præliminæreksamen i Roslev og blev 
derefter uddannet i manufakturbranchen. I # år drev hun forretning 
i Randers og etablerede derefter forretning i Struer.

Henry Henriksen gik i skole i Grinderslev og blev derefter ud
dannet i manufakturbranchen. Han aftjente værnepligten ved Den 
kgl. Livgarde og var derefter ekspedient, hvorefter han sammen med 
hustruen begyndte egen forretning.
Børn: I.B.5.g.2)a)-b)

I.B.5.g.2)a) Ane Marie Henriksen
er født 9. december 1951 i Randers. Hun lever sammen med Christi
an Schmidt, der er født 15. juli 1948 i København som søn af 
politikommissær Mogens Andreas Schmidt og hustru Else Theodora
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Korsgaard.
Bosat: Baadsgaardsvej 15, 7730 Hanstholm.

Ane Marie Henriksen tog realeksamen samt handelsskoleeksamen i 
Struer, var på Vester Vedsted Ungdomsskole og læste derefter ved 
kunsthåndværkerskolen i Kolding. Hun arbejder som billedvæver og 
har modtaget forskellige priser og legater, bl.a. Georg Jensen 
sølvsmedie's årspris 1983, statens kunstfond, arbejdslegat 1985 og 
1987, kunsthåndværkerprisen 1985 og 1987, San Cataldo legatet 1986 
og Danmarks Nationalbanks Jubilæumslegat i 1987. Hun har deltaget 
i div. udstillinger inden- og udenlands.

Christian Schmidt tog studentereksamen fra Sortedams Gymnasium 
i København 1967 og læste 1970-74 ved Kunsthåndværkerskolen i 
København. Han var bosat i Christiania 1972-76 og har siden 1978 
været bosat og malet i Hanstholm.
Børn: I.B.5.g.2)a)( l)-(2)

I.B.5.g.2.a)(l) Ida Anesdatter Schmidt 
er født 28. juli 1979 i Hanstholm.

I.B.5.g.2)a)(2) Johs Henrik Schmidt 
er født 21. marts 1981 i Hanstholm.

I.B.5.g.2)b) Henrik Karsten Henriksen
er født 5. maj 1961 i Struer.
Bosat: Langelandsgade 205, 8200 Aarhus N.

Henrik Karsten Henriksen tog studentereksamen i Struer 1980 og 
derefter højere handelseksamen i Holstebro, hvorefter han arbejdede 
et år ved B & O. Han læste derefter på Aarhus Universitet, blev 
c and. oecon. 1987 og fik derpå ansættelse som finansanalytiker i 
Jyske Bank, Aarhus.

I.B.5.g.3) Niels Erik Risvang Sørensen
er født 28. januar 1934 i Roslev. Han er uddeler og bor i Tikøb.

I.B.5.g.4) Karen Risvang Sørensen
er født 27. januar 1938 i Roslev.

I.B.5.g.5) Ane Grethe Sørensen
er født 28. august 1942 i Roslev. Hun blev gift 23. november 1968 i 
Skive med Bent Vestergaard, der er født 23. april 1940 i Aasted 
som søn af gårdejer Niels Vestergaard og hustru Katrine.
Bosat: Risumvej 6, Aasted, 7870 Roslev.

Ane Grethe Sørensen gik i skole i Roslev og Skive, hvor hun tog 
reakeksamen, og derefter tog hun studentereksamen fra gymnasiet i 
Nykøbing M. Hun blev optaget på Skive Seminarium og dimitteredes 
1966, og derefter virkede hun en tid som lærer i Hellebæk og derpå 
i Seide.

Bent Vestergaard gik i skole i Aasted og blev derefter uddannet 
ved landbruget. Værnepligten aftjente han ved livgarden. I 1968 
overtog han sin fødegård.
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4 Børn: I.B.5.g.5)a)-d)

I.B.5.g.5)a) Camilla Vestergaard 
er født 13. januar 1970 i Skive.

I.B.5.g.5)b) Malene Vestergaard 
er født 12. januar 1974 i Korea.

I.B.5.g.5)c) Rikke Vestergaard 
er født 1. juni 1976 i Korea.

I.B.5.g.5)d) Jacob Vestergaard 
er født 26. oktober 1977 i Skive.

I.B.5.h. Otilie Sørensen
er født 7. november 1901 i Roslev.

Efter skolegang i Roslev arbejdede hun som husassistent forskel
lige steder, afbrudt af et ophold på Uldum Højskole sommeren 1923. 
Hun var senere husbestyrer forskellige steder, hvorefter hun bosatte 
sig i Roslev og senere i Jebjerg. Hun gik ud og hjalp til i hjem
mene. I 1979 kom hun på alderdomshjemmet i Seide.

I.B.6. Laurine Engelsen
var født 1. april 1860 i Roslev og døde sst. 9. december 1860.

I.B.7. Karl Engelsen Balling
der fik Balling tilføjet 1905, var født 8. april 1867 i Roslev, og han 
døde 9. september 1927 i Seden. Han blev gift 10. januar 1918 i 
Kristkirken med Ane Bagger, der døde i juli 1933 i Seden.

Karl Engelsen Balling kom 14 år gi. på højskole i Oddense, hvor 
han fik lyst til læsning. Han måtte dog tilbage til faderens køb
mandshandel og landbrug i ca. 8 år, hvorefter han fik seminariefor- 
beredelse på Jebjerg Højskole 1889. I nogle måneder underviste han 
højskoleforstander Aksel Akseisens børn og kom senere til Stub- 
berupgård som huslærer. I 1890 blev han optaget på Gedved Semi- 
narum og tog lærereksamen i slutningen af 1892. Efter en kort tid 
som hjælpelærer på Stenum Skole blev han ansat ved Sindbjerg 
Skole på Mors og var her til 1897, da han blev førstelærer ved 
Nysogn Skole på Holmsland.

Trods det, at han med liv og lyst gik op i skolelærerens gerning, 
fik han tid til at følge med i alt, hvad der skete, også det politi
ske, hvori han ikke altid var enig med sin nabo og kollega, I. C. 
Christensen, Hee. Karl Balling mestrede på ualmindelig måde mo
dersmålet og havde en enestående fin håndskrift. Ofte deltog han i 
debatten gennem bladene, og det blev sagt om ham, at han havde 
en meget "hvas pen". 'P

Den 1. februar 1906 blev Karl Balling kaldet til førstelærer ved 
Hjerting Skole; Han fik den noget ældre lærerdatter Ane Bagger fra 
Sundby på Mors til husbestyrerinde, og de kom til at opleve deres
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bedste år i den hyggelige skole, hvor de ofte samlede slægt og 
venner.

Imidlertid fik Karl Balling en varig tunghørighed, som gjorde, at 
han måtte opgive at være skolelærer, og i 1919 fik han sin afsked 
for, efter lægens råd, at flytte til en mindre barsk egn af landet. 
Parret tog ophold på midtfyn, først i Gelsted og senere i Sanderum, 
men omkring 1926 købtes en villa i landsbyen Seden nordøst for 
Odense.

Karl og lille "Misse", således blev Ane altid kaldt, fulgte levende 
med i alt, hvad der skete hjemme og ude i verden, og det var Karl 
Balling en stor tilfredsstillelse, at han på det nærliggende drenge
hjem i Seden fandt flere gode kolleger og fik lov til at undervise 
lidt.

I 1927 pådrog han sig en slem årebetændelse, der pludselig førte 
til døden. Ane blev boende i villaen og var i mange år familiens 
gode tante Misse, indtil hun også døde juli 1933.

I.C. Else Andersdatter
var født 26. februar 1833 i Hindborg sogn, og hun døde 17. juli 
1909 i Roslev, 76 år gi. Hun blev gift 26. februar 1867 i Roslev med 
Niels Nielsen, der var født 9. februar 1836 i Aasted og døde 12. 
marts 1899 i Roslev, 63 år gi. Han var søn af gårdmand Niels 
Mikkelsen og hustru Anne Nielsdatter.

Niels Nielsen betegnes ved vielsen 1867 som ungkarl af Aasted. 
Han nævnes 1867-71 som indsidder (lejehusmand) i Roslev, var 1881 
gårdbestyrer sst. og nævnes ved sin død som husmand i Roslev. 
Børn: I.C.1.-2.

I.C.l. Jensine Oline Nielsen
var født 19. april 1867 i Roslev. Hun blev gift 25. november 1892 i 
Roslev med Mathias Poulsen, der var født 7. maj 1856 i Torp i 
Thise sogn og døde 21. juli 1922 i Stouby i Grinderslev sogn. Han 
var søn af gårdmand Poul Nielsen og hustru Anne Sørensdatter.

Allerede fra giftermålet 1892 nævnes Mathias Poulsen som gård
mand i Stouby i Grinderslev sogn.
7 Børn: I.C.l.a.-g.

I.C.l.a. Anna Poulsen
var født 14. juli 1893 i Stouby i Grinderslev sogn, og hun døde i 
oktober 1947 i Skive. Hun blev gift 15. maj 1923 i Grinderslev med 
Jacob Kjeld Sørensen, der var født 21. december 1881 i Tøndering 
og døde 29. februar 1964 i Durup. Han var søn af gårdejer Niels 
Kristian Sørensen og hustru Elisabeth Jacobsen.

Anna Poulsen gik i skole Mogenstrup og havde senere et ophold 
på Uldum Højskole. Hun var husassistent indtil giftermålet og derpå 
hjemmearbejdende husmoder.

Jacob Kjeld Sørensen gik i skole i Tøndering og blev derefter 
uddannet ved landbruget. Værnepligten aftjente han i Viborg 1901- 
02 og var genindkaldt til sikringsstyrken under Den 1. Verdenskrig 
i perioder. I 1923 købte han gård i Grættrup og drev denne til 
1954, hvorefter han bosatte sig i Durup.
Børn: I.C.l.a.l)-3)



100 -

I.C.l.a.l) Kristian Sørensen
er født 12. januar 1924 i Møgeltorum i Torum sogn. Han blev gift 8. 
november 1955 i Dølby med Mariane Kristensen, der er født 16. 
januar 1927 i Hindborg som datter af gårdejer Kresten Kristensen 
og hustru Else Marie Mortensen.
Bosat: Sdr. Andrupvej 10, Ramsing, 7861 Balling.

Kristian Sørensen gik i skole i Grættrup og blev derefter ud
dannet ved landbruget; En tid virkede han som bestyrer. Han var 
elev på Dalum Landbrugsskole og besøgte desuden Uldum Højskole. 
I 1955 købte han gården i Ramsing.

Mariane Kristensen gik i skole i Hindborg var derefter en tid i 
huset, hvorefter hun gennemgik uddannelse til håndarbejdslærer og 
virkede som sådan i 3 år til giftermålet.
Børn: I.C.l.a.l)a)-b)

I.C.l.a.l)a) Else Marie Sørensen
er født 26. november 1958 i Ramsing. Hun blev gift 26. september 
1987 på Frederiksberg med Hans Thordal Christensen, der er født 
24. februar 1958.

I.C«l.a.l)b) Anna Kathrine Sørensen
er født 20. august 1960 i Skive. Hun blev gift med Ejner Kjærulff, 
der er født 7. marts 1958 i Skive.
Bosat: Multebærvej 23, 8471 Sabro.

Anna Kathrine Sørensen tog studentereksamen i Skive 1980 og 
afsluttede 1987 husholdningsiæreruddannelsen på Ankerhus Semi
narium i Sorø.

Ejner Kjærulff afsluttede elektrikeruddannelsen 1979 og tog 1985 
maskinmestereksamen fra Aarhus Maskinmesterskole.
Datter: I.C. 1 .a.l)b)( 1)

I.C.l.a.l)b)(l) Mette Kjærulff 
er født 9. marts 1987 i Slagelse.

I.C.l.a.2) Holger Kjeld Sørensen
er født 7. marts 1925 i Møgeltorum i Torum sogn. Han blev gift 4. 
maj 1952 i Torum med Ingrid Elkjær, der er født 5. november 1925 
i Torum som datter af boelsmand Jens Elkjær og hustru Marie 
Mortensen.
Bosat: Floutrupvej 38, Junget, 7870 Roslev.

Holger Kjeld Sørensen gik i skole i Grættrup og havde derefter 
plads ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Aarhus 1946-47 
samt ophold på Køng Højskole og Asmildkloster Landbrugsskole. Han 
havde 1952-59 en ejendom i Nautrup og har siden haft gården i 
Junget. Han har været medlem af bestyrelsen for mejeri og brugs
forening samt i et par perioder siddet i menighedsrådet.
4 Børn: I.C.l.a.2)a)-d)
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I.C.l.a.2)a) Anna Marie Sørensen
er født 20. marts 1953 i Nautrup. Hun lever sammen med Leif 
Hansen, der er født 29. oktober 1952 i Kragelund ved Vejle som søn 
af specialarbejder Jens Hansen og hustru Erna Andersen.
Bosat: Dalsagervej 36, 8250 Egaa.

Anna Marie Sørensen gik i skole i Junget og Seide, og efter at 
have taget studentereksamen i Skive var hun på Tvind Højskole, 
hvorefter hun arbejdede et år som ufaglært sygehjælper. Hun blev 
derefter uddannet som sygeplejerske på sygeplejeskolen i Roskilde. 
Hun var færdiguddanet 1979 og var derefter en kort tid på Fær
øerne, var 6 år på Børnepsykiatrisk Hospital i Aarhus og 1 1/2 på 
et plejecenter, hvorefter hun blev ansat ved Aarhus Kommunehospi
tal.

Leif Hansen gik i skole i Torp og Nim samt i Kragelund og 
Løsning, hvorefter han kom i lære som automekaniker. Senere var 
han specialarbejder ca. 3 år og begyndte derefter ca. 1975 som 
plejer.

I.C.l.a.2)b) Kjeld Sørensen
er født 11. april 1956 i Nautrup.
Bosat: Emil Møllersgade 139, 8700 Horsens.

Kjeld Sørensen tog 10. klasse på Bjerre Herreds Ungdomsskole og 
blev derefter udlært som rørsmed. I 1986 afsluttede han uddannelsen 
til byggetekniker og blev bygningskonstruktør 1988.

I.C.l.a.2)c) Bente Sørensen
er født 11. april 1956 i Nautrup.
Bosat: Hjelmens gade 27, 8000 Aarhus C.

Bente Sørensen gik i skole i Grættrup, Junget, Torum og Breum. 
Hun tog 9. og 10. klasse på Bjerre Herreds Ungdomsskole og var 
derefter et år i huset, hvorefter hun arbejdede 1/2 år på et pleje
hjem i Aarhus. Hun tog derefter til Norge og arbejdede 4 1/2 år på 
hotel og sygehus, hvorefter hun gennemgik sygehjælperuddannelse. I 
1980 begyndte hun som plejer på Risskov.

I.C.l.a.2)d) Jakob Sørensen
er født 6. maj 1961 i Junget. Han lever sammen med Jette Dau
gaard, der har fået efternavnet Jensen slettet. Hun er født 31. 
december 1961 i Kølstrup som datter af gårdejer Knud Vagn Jensen 
og hustru Maren Daugaard.
Bosat: Kirke Alle 46, 7800 Skive.

Jakob Sørensen gik i skole i Torum og tog 8., 9. og 10. klasse på 
Havbro Ungdomsskole. Efter at have gennemgået EFG-basisåret blev 
han udlært som murer i Nørre Søby 1981 og har siden arbejdet som 
svend. Værnepligten aftjente han ved civilforsvaret i Thisted 1982.

Jette Daugaard gik i skole i Nr. Søby og Højslev i alt 10 år. 
Efter skolegangen fik hun arbejde hos en møbel polstrer.

I.C.l.a.3) Jens Kjeld Sørensen
er født 22. november 1934 på Torum Hede i Torum sogn. Han blev 
gift 26. december 1960 i Nebsager med Inge Pedersen, der er født 
3. juli 1937 i Rørup som datter af gårdejer Peder Pedersen og
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hustru Oda Nielsen.
Bosat: Braaskovvej 13, 8783 Hornsyld.

Jens Kjeld Sørensen gik i skole i Grættrup og blev derefter 
uddannet ved landbruget. Han var på Uldum Højskole 1953-54 og 
aftjente 1954-55 værnepligten i Hvorup, hvorefter han 1956-57 var 
på Langelands Landbrugsskole. Siden 1960 har han haft eget land
brug i Hornsyld.

Inge Pedersen gik i skole i Rørup og var derefter et par år i 
huset, hvorefter hun var på Ølgod Efterskole samt elev på Askov 
Højskole. Hun blev sygeplejeuddannet i Odense, var færdiguddannet 
1959 og arbejdede derefter et år i Viborg og derpå i perioder på 
Hornsyld Sygehus. Hun har i en årrække været hjemmesygeplejer
ske.
Børn: I.C.l.a.3)a)-b)

I.C.l.a.3)a) Lisbeth Sørensen
er født 3. januar 1962 på Hornsyld sygehus. 
Bosat: Irmingersgade 9, 2100 København 0.

Lisbeth Sørensen gik i skole i Nebsager, Raarup samt på Glams
bjerg fri og efterskole, hvorefter hun tog HF på Horsens statsskole. 
Hun rejste og arbejdede en del i udlandet, afbrudt af ophold på 
Grundtvigs højskole i Hillerød. I 1988 afsluttede hun uddannelsen til 
socialpædagog.

I.C.l.a.3)b) Peder Sørensen
er født 1. februar 1964 i Hornsyld.

Han gik i skole i Hornsyld og Raarup, hvorefter han var på 
Glamsbjerg Fri- og Efterskole. I 1983 tog han studentereksamen fra 
Horsens Statsskole og opholdt sig 1983-86 i England, hvor han 
arbejdede på restauranter samt ved hospitalsvæsenet. Efter en tid 
som pædagogmedhjælper i København havde han en længere rejse i 
Asien, hvorefter han påbegyndte sygeplejeuddannelse på Herlev 
Sygehus.

I.C.l.b. Ane Kirstine Poulsen
var født 11. juni 1894 i Stouby i Grinderslev sogn og døde sst. 3. 
juli 1894.

I.C.I.C. Poul Niels Poulsen
var født 7. december 1895 i Stouby i Grinderslev sogn, og han døde 
19. august 1975 i Skive. Han blev gift 22. marts 1921 i Junget med 
Gertrud Marie Sørine Korsgaard, der var født 8. september 1901 i 
Torum og døde 25. oktober 1966 i Skive. Hun var datter af gårdejer 
Niels Korsgaard og hustru Kirstine Sørensen.

Poul Niels Poulsen gik i skole i Mogenstrup og hjalp derefter til 
ved landbruget hjemme en tid, hvorefter han kom i tømrerlære. Han 
blev udlært 1919 og var svend til 1920, og derefter drev han selv
stændig virksomhed som tømrermester i Seide til engang i 
I960'erne.

Gertrud Marie Sørine Korsgaard gik i skole i Junget og Seide, og 
derefter var hun beskæftiget ved husligt arbejde indtil giftermålet. 
Børn: I.C.l.c.l)-2)
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I.C.l.c.1) Poul Valdemar Poulsen
er født 21. december 1921 i Seide. Han blev gift 29. november 1946 
i Thorning med Ellen Nørskov Jensen, der er født 23. august 1923 i 
Graaskov i Thorning sogn som datter af gårdejer Henry Jensen og 
hustru Ane Nørskov.
Bosat: Graagaardsvej 4, Thorning, 8620 Kjellerup.

Poul Valdemar Poulsen gik i skole i Seide og blev derefter ud
dannet ved landbruget. Han havde et ophold på Dalum Landbrugs
skole 1942-43. Siden 1946 har han drevet gården i Thorning. Han 
har været medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen samt af 
Knudstrup Lokalforening, der senere gik ind i DLG.

Ellen Nørskov Jensen gik i skole i Thorning og havde sommeren 
1943 et ophold på Ryslinge Højskole. Hun var husassistent indtil 
giftermålet og har siden været hjemmearbejdende husmoder.
4 Børn: I.C.l.c.l)a)-d)

I.C.lÆ.l)a) Poul Nørskov Poulsen
er født 14. august 1947 i Hørup sogn.
Bosat: Bispevænget 25, Hatting, 8700 Horsens.

Poul Nørskov Poulsen gik i skole i Knudstrup og Thorning, hvor
efter han 1962-63 var på Havbro Ungdomsskole. Han havde derefter 
plads ved landbruget og var 1968 på Rønshoved Højskole, arbejdede 
en tid på maskinstation og var derefter fodermester, hvorefter han 
1969-70 var på Malling Landbrugsskole. Han gennemgik derpå agro
nomstudiet på Landbohøjskolen 1970-74, og efter vikaransættelse 
var han i 10 år ansat på Lægaard Landbrugsskole ved Holstebro, 
hvorefter han 1985 blev landbrugslærer på Bygholm Landbrugsskole.

1. C.lx.l)b) Annemarie Nørskov Poulsen
er født 11. februar 1950 i Graaskov i Thorning sogn. Hun blev gift
2. december 1972 i Thorning Kirke med Erik Fallesen Iversen, der 
er født 17. marts 1946 i Stepping som søn af Peter Iversen og 
hustru Cathrine.
Bosat: Højrup Overskovvej 76, 6560 Sommersted.

Annemarie Nørskov Poulsen er medhjælpende hustru, og Erik 
Fallesen Iversen er gårdejer.
Børn: I.C.l.c.l)b)(l)-(2)

I.C.l'C.DbXD Lars Nørskov Iversen
er født 26. september 1974 på Haderslev Sygehus.

I.C.lx.l)b)(2) René Nørskov Iversen
er født 6. juli 1977 på Haderslev Sygehus.

I.C.1æ.1)c) Bente Nørskov Poulsen
er født 7. juli 1953 i Hørup sogn. Hun blev gift 30. juli 1977 i 
Grathe med Flemming Jensen, der er født 11. januar 1944 i Hørup 
sogn som søn af træindustriarbejder Karl Ejner Jensen og hustru 
Edith Dal Jørgensen.
Bosat: Floutrupvej 13, Seide, 7870 Roslev.
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Bente Nørskov Poulsen fik 9-årig skoleuddannelse i Thorning og 
tog 10. klasse på Havbro Ungdomsskole, hvorefter hun var et år i 
huset. Hun arbejdede 1/2 år i en børnehave og stod derefter i 
købmandsforretning 1 1/2 år, hvorefter hun gennemgik 1-årig
handelsskoleuddannelse på Viborg Handelsskole. Hun kom derefter i 
kontorlære, blev udlært 1976 og fortsatte som assistent.

Flemming Jensen fik 8-årig skoleuddannelse i Kjellerup og arbej
dede derefter 1/2 år ved landbruget, hvorefter han var på Levring 
Efterskole. Han fortsatte derefter ved landbruget og aftjente 1962- 
63 værnepligten ved civilforsvaret, hvorefter han var fodermester et 
år. Efter et ophold på Malling Landbrugsskole kørte han svinekon- 
trol i et år og kom derefter i 1966 ind til DSB, hvor han begyndte 
som portør i Silkeborg. Efter 3 års forløb begyndte han som bu
schauffør i København og kom 1974 til Aarhus som DSB-chauffør og 
var her et år. Han var derefter fodermester en tid og begyndte 
derpå som industriarbejder.
Børn: I.C.1 .c.l)c)(l)-(3)

I.C.l*c.l)c)(l) Thomas Henrik Nørskov Jensen 
er født 12. juni 1977 i Hørup sogn.

I.C.l«c.l)c)(2) Frank Ejner Nørskov Jensen 
er født 22. november 1978 i Hørup sogn.

I.C.l.c.l)c)(3) Karen Marie Nørskov Jensen 
er født 19. november 1982 i Skive.

I.C.l.c.l)d) Kirsten Nørskov Poulsen
er født 24. november 1955 i Graaskov i Thorning sogn. Hun blev 
gift 11. marts 1976 i Hvorslev med Niels Jørn Jensen, der er født 
25. juni 1944 i Hørup sogn som søn af arbejdsmand Karl Gustav 
Jensen og hustru Kristine Pedersen Nipgaard.
Bosat: Røngevej 8, 8860 Ulstrup.

Kirsten Nørskov Poulsen tog realeksamen i Thorning og var 
derefter syerske et år, og herefter læste hun på Teknisk Skole i 
Viborg og blev teknisk assistent 1975. Efter 3 år som specialarbej
der var hun i 8 år teknisk assistent på Grundfos, hvorefter hun 
læste 1 1/2 på Teknisk Skole i Randers, hvor hun afsluttede ud
dannelsen til maskintekniker 1987. Derefter vendte hun tilbage til 
Grundfos.

Niels Jørn Jensen gik i skole i Ans og havde derefter forskellige 
pladser ved landbruget. Han aftjente værnepligten i Nr. Uttrup 
1963-64 og fortsatte 2 år som landbrugsmedhjælper, var derefter 
chauffør i 6 år og derpå slagteriarbejder i 10 år. Siden 1982 har 
han været specialarbejder på Grundfos.
Børn: I.C.l.c.l)d)(l)-(2)

I.C.lx.l)d)(l) Mikael Jensen 
er født 6. februar 1973 i Hørup sogn.
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I.C.l.c.l)d)(2) Berit Nipgaard Jensen 
er født 12. juni 1978 i Sdr. Vinge.

I.C.l.c.2) Helga Poulsen
er født 2. februar 1925 i Seide. Hun blev gift 30. november 1950 i 
Seide med Jens Vestergaard, der var født 2. maj 1921 i Viborg 
Domsogn og døde 1. februar 1972 i Skive. Han var søn af gårdejer 
Jens Vestergaard og hustru Mariane.
Bosat: Egerisvej 29, 7800 Skive.

Helga Poulsen gik i skole i Seide og Roslev, hvor hun bestod 
præliminæreksamen. Hun gennemgik først uddannelse til barneplejer
ske, og efter et ophold på Thestrup Sygeplejehøjskole blev hun
uddannet som sygeplejerske på Skive Sygehus. Efter endt uddannel
se fik hun supplerende uddannelse i Augustenborg og fortsatte
derpå i Skive til 1950, og efter nogle år som hjemmearbejdende 
husmoder begyndte hun 1972 igen på Skive Sygehus, hvor hun var 
til 1980. Hun var derefter ansat på et plejehjem til 1985, da hun
blev pensioneret.

Jens Vestergaard var gårdejer.
Søn: I.C.l.c.2)a)

I.C.l.c.2)a) Niels Christian Vestergaard
er født 13. marts 1953 i Sepstrup. Han blev gift 12. juli 1980 i 
Ramsing med Dorte Møller Pedersen, der er født 28. december 1957 
i Skive som datter af frisør Kaj Pedersen og hustru, frisør Grethe 
Møller.
Bosat: Engvej 15, Ramsing, 7861 Balling.

Niels Christian Vestergaard gik i skole i Mogenstrup og Vridsted, 
hvor han tog realeksamen. Efter studentereksamen blev han optaget 
på Skive Seminarium og dimitteredes 1978, hvorefter han blev ansat 
ved Rødding Friskole.

Dorte Møller Pedersen fik 10-årig skoleuddannelse i Resen, og 
efter studentereksamen blev hun optaget på Skive Seminarium. Hun 
dimitteredes 1982 og har siden været ansat ved Rødding Friskole. 
Børn: I.C.l.c.2)a)(l)-(3)

I.C.lx.2)a)(l) Maria Møller Vestergaard 
er født 24. september 1978 i Skive.

I.C.l.c.2)a)(2) Jens Møller Vestergaard 
er født 31. december 1982 i Skive.

I.C.l.c.2a)(3) Maren Møller Vestergaard 
er født 26. november 1985 i Skive.

I.C.ld. Else Kirstine Poulsen
var født 21. februar 1897 i Stouby 
1982. Hun blev gift 28. maj 1922 i 
sen. Han var født 18. juli 1891 på 
som søn af husmand Kristian Peter

i Grinderslev sogn, og hun døde 
Grinderslev med Johannes Søren- 
Svenstrup Hede i Svenstrup sogn 
Sørensen og hustru Mette Marie
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Larsen, og han døde 1964.
Ved vielsen 1922 var Else Kirstine Poulsen tjenestepige i Stouby, 

mens Johannes Sørensen betegnes som mejerist frem til 1936, da 
han var mejeribestyrer.
5 Børn: I.C.l.d.l)-5)

I.C.l.d.l) Svend Erik Sørensen
var født 4. februar 1924 i Lindum i Seide sogn, og han døde 30. 
oktober 1975 i Jebjerg. Han blev gift 22. marts 1949 i Veggerby 
med Carla Andersen, der er født 11. juni 1925 i Byrsted i Veggerby 
sogn som datter af gårdejer C hr. Andersen og hustru Dagmar 
Elisabeth Jensen.
Bosat: Hasselvænget 12, 7800 Skive.

Svend Erik Sørensen gik i skole i Seide samt på Roslev Realskole. 
Han kom i mejerilære 1939, og efter at være blevet udlært 1943 
arbejdede han på forskellige mejerier, bl.a. i 0. Hornum. Han havde 
1946-47 et ophold på Hadsten Højskole og besøgte 1947-48 Ladelund 
Mejeriskole. Han var ansat på Marienlund ved Galten og blev 1951 
mejeribestyrer i 0. Hurup, hvor han var 9 år, og fra 1960 var han 
mejeribestyrer på Jebjerg Andelsmejeri. Værnepligten aftjente han 
ved marinen 1946.

Carla Andersen gik i skole i Byrsted og hjalp til hjemme et par 
år, hvorefter hun var på Havbro Ungdomsskole. Hun tjente en tid i 
et hotelkøkken og var derefter i huset indtil giftermålet.
Børn: I.C.l.d.l)a)-c)

I.C.ld.l)a) Annette Sørensen
er født 6. februar 1950 i Ansager. Hun blev gift 4. december 1982 i 
Egeris med Jørgen Vork Andersen, der er født 9. december 1947 i 
Nyborg som søn af lokomotivfører Niels Laurits Andersen og hustru 
Thora Petrea Marie Lund Nielsen.
Bosat: Vardøgade 3, 8200 Aarhus N.

Annette Sørensen gik i skole i 0. Hurup, Jebjerg og Breum, hvor 
hun tog realeksamen. Efter en tid i huset var hun et år som au- 
pair i Schweiz, hvorefter hun gennemgik uddannelse til børnehave
pædagog i Aarhus.

Jørgen Vork Andersen gik i skole i Nyborg og kom derefter i 
lære som maskinarbejder og blev udlært 1966. Værnepligten aftjente 
han ved Civilforsvaret, var indkaldt i flere perioder og hjemsendtes 
som befalingsmand. Han fortsatte ved faget til 1970 og læste der
efter på Odense Teknikum, hvor han afsluttede uddannelsen til 
maskiningeniør 1976. I 3 år var ansat på en papirfabrik på Lolland 
og arbejdede derefter et år på en maskinfabrik i Aarhus. Han har 
siden undervist på Teknisk Skole.

Jørgen Vork Andersen har datteren Lene Vork Andersen, der er 
født 26. juli 1977 i Nykøbing F.
Datter: I.C. 1-d.l)a)( 1 )

l.C.l.d.l)a)(l) Ninna Vork Andersen 
er født 1. juli 1983 i Aarhus.
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l.C.l.d.l)b) Bjørn Sørensen
er født 23. august 1953 i 0. Hurup. Han blev gift 21. oktober 1977 
i Skive med Gail Ann Schaefer, der er født 25. januar 1953 i Buffa
lo i New York i USA som datter af psykolog Jack Schaefer og 
hustru Florence.
Adresse: 1351 Kroonen Drive, Corona, 91720 California, USA.

Bjørn Sørensen tog studentereksamen fra Skive Gymnasium 1972, 
var 1975 på Thestrup Højskole, og 1978 afsluttede han uddannelsen 
til mejeriingeniør på Landbohøjskolen i København. Han var 1978-82 
arbejdsleder ved Safeway Stores i California og Colorado. Fra 1982 
til 1984 var han produktionschef ved Holstebro Mælkekondensering 
og blev derefter produktionschef ved Golden Cheese Co. of Califor
nia., Corona.

Gail Ann Schaefer tog eksamen fra Lunds Universitet i Sverige 
1975. I 1980 tog hun eksamen i psykologi fra Sonoma State Univer
sity, California. Hun var 1983-84 lærer i psykologi på Holstebro 
Sygeplejeskole og blev 1985 ansat som psykolog ved Jewish Family 
Services, Garden Grove i California.
Datter: I.C. 1 .d.l)b)( 1)

I.C.l.d.l)b)(l) Kristina Schaefer Sorensen
er født 16. oktober 1981 i Denver i Colorado, USA.

I.C.l.d.l)c) Esben Sørensen
er født 31. december 1955 i 0. Hurup. Han blev gift 12. oktober 
1985 i Sæby med Jette Pedersen, der er født 3. maj 1958 i Jebjerg 
som datter af kloakmester Anders Peder Pedersen og hustru, yoga
lærer Jonna Pedersen.(=l.D.4.c)3)).
Bosat: Stenager 6, Hoven,6880 Tarm.

Esben Sørensen gik i skole i Jebjerg og Breum, tog 1-årig han
delsskoleuddannelse og læste derpå til højere handelseksamen, 
hvorefter han aftjente værnepligten i København 1976-77. Han blev 
derefter optaget på Skive Seminarium og dimitteredes 1983. Efter en 
1 ed i gh eds periode blev han ansat på Stidsholt Ungdomsskole og var 
her i 2 år, hvorefter han blev lærer ved Himmerlands Ungdomsskole 
i Havbro.

Jette Pedersen gik i skole i Jebjerg og Breum, hvor hun bestod 
realeksamen. Hun arbejdede et år i Norge, dels på hotel og dels 
som husassistent, og derefter tog hun studentereksamen i Skive, 
hvorpå hun virkede et år som servitrice. I 1985 dimitteredes hun 
fra Skive Seminarium og var i 2 år timelærer på Stidsholt Ung
domsskole, hvorefter hun blev ansat på Havbro Ungdomsskole. Hun 
har desuden haft et ophold på Skals Håndarbejdsskole.
Børn: I.C.l.d.l)c)(l)-(2)

I.C.l.d.l)c)(l) Lau Sørensen 
er født 14. marts 1983 i Skive.

I.C.l.d.l)c)(2) Bjørg Sørensen 
er født 1. februar 1986 i Sæby.
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I.C.l.d.2) Gunnar Sørensen 
var født 6. januar 1926 i Lindum i Seide sogn. Han døde som lille.

I.C.Id.3) Olaf Sørensen 
var født 4. april 1927 i Lindum i Seide sogn.

I.C.1x1.4) Hans Peter Sørensen
er født 20. september 1936 i Lindum i Seide sogn. Han blev gift 12. 
maj 1962 i Magleby med Ester Rasmussen, der er født 24. marts 
1932 i Magleby som datter af gårdejer Axel Marius Rasmussen og 
hustru Emma Larsen.
Bosat: Ildervej 32, 8270 Højbjerg.

Hans Peter Sørensen gik i skole i Seide og tog præliminæreksa
men fra Solhverv i Vebbestrup. Han kom i lære som mejerist og 
blev udlært 1955, hvorefter han aftjente værnepligten i København 
samt på Møn. Han arbejdede derefter 1/2 år som mejerist i 
Schweiz, hvorefter han 1957-58 var på Ladelund Mejeriskole. Efter 
1/2 års ansættelse ved Statens Forsøgsmejeri blev han optaget på 
Landbohøjskolen og blev færdiguddannet som mejeriingeniør 1962. 
Han var undervisningsassistent sst. 1962-63, overforvalter på De 
forenede Mejerier i Aarhus 1963-66 og mejeribestyrer på Hobro 
Andelsmejeri 1966-70 og blev derefter produktionschef i Mejeri
selskabet Danmark 1970. Han blev gruppechef sst. 1975 og direktør 
samt medlem af direktionen 1977.
Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Dansk Ost, formand for 
Producentforeningen af Danablue og andre Specialoste Producent
foreningens repræsentant i Mejeribrugets Osteeksportudvalg og i 
dettes forretningsudvalg samt formand for bestyrelsen for Danmark 
Protein A/S.

Ester Rasmussen gik i skole i Magleby og var derefter i huset et 
par år, hvorefter hun havde 1/2 års ophold på Husassistenternes 
Fagskole i København. Hun fortsatte på skolen som assistent et år 
og var derefter kokkepige på hovedgården Klosterskov på Møn et 
år, hvorefter hun var 1/2 år på syskole i Haslev. Derefter arbejde
de hun 4 år som stuepige på Hotel Sølyst og 3 1/2 år på Hotel 
Baltic i København.
Børn: I.C.l.d.4)a)-c)

I.C.l.d.4)a) Lars Sørensen
er født 10. december 1962 i Taarnby.
Bosat: Grøft høj parken 165, 8260 Viby 3.

Lars Sørensen tog studentereksamen i Aarhus, og efter en tids 
erhvervsarbejde tog han til New Zealand, hvor han var 1 1/2 år. 
Derefter læste han på Aarhus Teknikum og blev maskiningeniør 
1977.

I.C.lxl.4)b) Lene Sørensen
er født 27. februar 1965 i Aarhus.
Bosat: Strandparken 6, 8000 Aarhus C.

Lene Sørensen tog højere forberedelseseksamen og havde derefter 
et års ophold i Rouen i Frankrig, hvor hun dels gik i fransk gym
nasium og dels assisterede i danskundervisningen på universitetet.
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Derefter tog hun HH i økonomi, hvorefter hun blev ansat i en 
eksportvirksomhed.

I.C.l.d.4)c) Jette Sørensen
er født 11. januar 1967 i Hobro. Hun er mejerist.

I.C.l.a.5) Jens Tage Sørensen
er født 25. juli 1940 i Seide sogn. Han blev gift 18. juli 1964 i 
Nautrup med Grethe Daubjerg, der er født 2. februar 1940 i Glynge 
i Navutrup sogn som datter af købmand Valdemar Daubjerg og 
hustru Marie Skytte.
Bosat: Egevej 24, 6580 Vamdrup.

Jens Tage Sørensen gik i skole i Seide og Roslev, hvor han tog 
realeksamen. Han kom i maskinlære i Holstebro og blev udlært 
1961, og derefter læste han til ingeniør på Odense Teknikum. Han 
aftjente værnepligten i Melbylejren, Sønderborg og Fredericia og 
hjemsendtes som sergent. Han blev derefter ansat som ingeniør på 
Danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding og var her i 4 år, hvor
efter han fik ansættelse ved Sydjydsk Andelsfjerkræslagteri i Vam
drup, hvor han er teknisk direktør (Danpo).

Grethe Daubjerg gik i skole i Nautrup og Nykøbing, hvor hun tog 
studentereksamen 1960. Hun læste på Skive Seminarium og dimit
teredes 1964, hvorefter hun var lærer i Lumby til 1967. Hun har 
siden været ansat ved Vamdrup Skolevæsen.
Børn: I.C.l.d.5)a)-b)

I.C.lxi.5)a) Henrik Daubjerg Sørensen
er født 19. maj 1966 i Lumby.
Bosat: Tage Hansens Gade 9, 8000 Aarhus C.

Henrik Daubjerg Sørensen gik i V. Vamdrup Skole samt på Mun
kensdam Gymnasium i Kolding, hvor han tog studentereksamen 1986. 
Derefter påbegyndte han HA-studiet på Handelshøjskolen i Aarhus.

I.C.l.d.5)b) Morten Daubjerg Sørensen 
er født 15. marts 1976 i Kolding.

I.C.l.e. Niels Bak Poulsen 
var født 26. januar 1899 i Stouby i Grinderslev sogn, og han døde 
7. juni 1951 ved en arbejdsulykke. Han blev gift 24. oktober 1919 i 
Lyby med Agnes Johanne Kristensen. Hun var født 3. februar 1898 i 
Vile by og sogn som datter af gårdbestyrer Jens Kristensen og 
hustru Else Johanne Katrine Kirstine Kristensen, og hun døde 12. 
december 1981 i Oddense.

Niels Bak Poulsen gik i skole i Mogenstrup. Han arbejdede en del 
år ved landbruget og betegnes ved vielsen som ungkarl og tjene
stekarl i Dølby. Senere købte han selv en mindre ejendom i Næstild 
ved Oddense og havde forskelligt arbejde. Han nævnes som arbejds
mand 1926, virkede også som stenfisker, inden han begyndte som 
rørlægger, og som sådan var han beskæftiget ved dræningsarbejde, 
kloakering m.v. Sidenløbende arbejdede han ved Otting Kirke.

Ved Agnes Johanne Kristensens død skrev avisen bl.a.:
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Fru Johanne Bak Poulsen, Holmhuse i Oddense sogn, er død 83 år 
gi. Ved Johanne Bak Poulsens død har et godt og virksomt menne
skeliv fundet sin afslutning. Som ung blev hun gift med Niels Bak 
Poulsen fra Grinderslev, og det unge par fik deres hjem i Holmhuse. 
Sammen skabte de et godt hjem, et sted, hvor naboer og venner 
gerne kom, men også et godt hjem for de otte børn, tre døtre og 
fem sønner, som voksede op der.

Niels Bak Poulsen var en meget arbejdsom mand, der tog fat på, 
hvad der bød sig. Derudover havde ægteparret stillingen som kirke
betjent og graver ved Otting Kirke. Desværre døde Niels Bak 
Poulsen ved en ulykke under dræningsarbejde i Hanherred i som
meren 1951, og Johanne Bak Poulsen sad ene tilbage. Det var et 
meget hårdt slag for hende, men hun forstod, at livet skal leves 
trods alt.

Sammen med en ugift søn, Børge, der boede hjemme, fortsatte 
hun med arbejdet ved Otting Kirke indtil 1970. Hun udførte der et 
arbejde og en gerning, der var meget påskønnet. Siden da har hun 
nydt sit otium ovenpå den lange og ofte hårde arbejdsdag. Megen 
tid fik hun til at gå med læsning og håndarbejde, men i det senere 
år svækkedes synet så meget, at de fritidssysler blev umuliggjort. 
9 Børn; I.C.l.e.l)-9)

I.C.l.e.l) Viktor Johannes Bak Povlsen
er født 15. september 1919 i Skive. Han blev gift 25. februar 1950 
Holstebro med Ellen Margrethe Hansen, der er født 22. maj 1932 i 
Egebjerg i Ejsing sogn som datter af husassistent Jane Martine 
Hansen og landmand C hr. Ravn.
Bosat: Snedkervej 23, 4200 Slagelse.

Viktor Johannes Bak Povlsen gik i skole i Oddense. Han havde 
plads som landbrugsmedhjælper forskellige steder i Salling indtil 
1939 og havde 1939-40 et ophold på Klosterhede Ungdomsskole. 
Efter at have kørt som ambulancefører for Røde Kors i det meste 
af Europa til 1946 virkede han bl.a. som traktorfører. Fra 1963 til 
1964 kørte han som lastbilchauffør for forskellige vognmænd, og 
desuden var han ansat som maskinkusk på Colas, hvor han arbejde
de frem til 1970, da han måtte holde op p.g.a. sygdom.

Ellen Margrethe Hansen gik i skole i Egebjerg og tjente derefter 
som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, bl.a. på Land
ting Hovedgård. Efter at have været hjemmearbejdende husmoder 
samt at have været slagteriarbejder på fjerkræslagteriet i Vinderup 
nogle år i begyndelsen af 1960’erne virkede hun som cafeteriabe
styrer på Hotel Frederiksværk fra 1967 til 1970, og hun havde nu 
ansættelse som husassistent på Mellemskovgård i Kollerød frem til 
1976. Siden har hun været hjemmearbejdende husmoder, afbrudt af 
en periode fra 1978 til 1980, da hun var slagteriarbejder på-* fjer
kræslagteriet i Høng.
4 Børn: I.C.l.e.l)a)-d)

l.C.l.e.l)a) John Niels Peter Bak Povlsen
er født 15. juli 1951 i Tangkær i Ørsted sogn. Han blev gift med 
Gunna Susanne Benedikte Olesen, der er født 21. januar 1958 som 
datter af maskinfører Frede Olesen og hustru Rosa Margrethe 
Madsen.
Bosat: Smede Åsen 14 A, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje.
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John Niels Peter Bak Povlsen er specialarbejder. 
Børn: I.C.l.e.l)a)(l)-(3)

I.C.l.e.l)a)(l) Heidi Pernille Bak Povlsen 
er født 14. maj 1976 i Hørsholm.

I.C.l.e.l)a)(2) Jack Bak Povlsen 
er født 12. april 1978 i Brovst.

I.C.l.e.l)a)(3) Jimi Bak Povlsen 
er født 8. oktober 1980 i Hillerød.

I.C.l.e.l)b) Knud Erik Bak Povlsen
var født 12. juli 1952 i Tusmølle i Falslev sogn, og han døde 24. 
april 1984 på Rigshospitalet i København. Han blev gift 31. decem
ber 1974 i Lynge med Annelise Lindholm Jensen, der er født 24. 
december 1956 i København som datter af specialarbejder Aksel 
Emanuel Jensen og hustru Lilly Rita Sørensen.
Bosat: Byskov Alle 35, 4200 Slagelse.

Knud Erik Bak Povlsen gik i skole i Vinderup og Veggerby. Han 
tjente som landbrugsmedhjælper indtil 1972 og aftjente 1972-73 sin 
værnepligt i Vordingborg, og derefter kørte han som eksportchauf
før for bl.a. Lundtofte Transport indtil sin død.

Annelise Lindholm Jensen gik på Nr. Herlev Skole i Hillerød og 
har siden været fabriksarbejder samt specialarbejder, afbrudt af en 
periode som hjemmearbejdende husmoder fra 1974 til 1979.
Børn: I.C.1 .e.l)b)(l)-(3)

I.C.l.e.l)b)(l) Jan Lindholm Bak Povlsen 
er født 11. marts 1975 i Sköde i Sverige.

I.C.l.e.l)b)(2) René Bak Povlsen 
er født 19. november 1976 i Skive.

I.C.l.e.l)b)(3) Katja Bak Povlsen 
er født 20. november 1979 i Hillerød.

*

I.C.l.e.Dc) Jytte Bak Povlsen
er født 29. juni 1953 i Odder. Hun blev gift 1. september 1973 i 
Lynge med Hugo Dennis Hougaard Nielsen, der er født 2. februar 
1952 i Rønbjerg som søn af arbejdsmand Ernst Viggo Gotfred Hou
gaard Nielsen og hustru Valborg Kristine Madsen.
Bosat: Herluf Trollesvej 6 A, 4200 Slagelse.

Jytte Bak Povlsen gik i skole i Veggerby samt i Vinderup og var 
desuden elev på Hanna-skolen i Bagsværd i 1971-72. Efter at have 
været fabriksarbejder og pædagogmedhjælper var hun hjemmearbej
dende husmoder til 1986, da hun begyndte som rengøringsassistent 
på en glasfiber fabrik i Slagelse.
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Hugo Dennis Hougaard Nielsen gik i skole i Ejsing. Han var 
landbrugsmedhjælper i Hasselhøj ved Vinderup, var en tid kabel
arbejder hos entreprenør Langberg sst. indtil 1972 og har siden 
været jord- og betonarbejder hos forskellige entreprenører på 
Sjælland, fra 1985 hos Jens & Viggo Larsen i Slagelse. Han har 
gennemgået uddannelse til kloakmester på specialarbejderskolerne i 
Slagelse og Maribo.

I.C.l.e.Dd) Lizzi Bak Povlsen
er født 8. marts 1955 i Odder. Hun blev gift 18. april 1987 i Ejsing 
med Heine Julius Hougaard Nielsen, der er født 15. december 1948 i 
Rønbjerg som søn af arbejdsmand Ernst Viggo Gotfred Hougaard 
Nielsen og hustru Valborg Kristine Madsen.
Bosat: Geddalvej 59, Ejsing, 7830 Vinderup.

Lizzi Bak Povlsen fik folkeskoleuddannelse, bl.a. i Frederiksværk, 
og hun var elev på Den Apostolske Kirkes Ungdomsskole i Kolding 
i 2 år fra 1970 til 1972. Efter at have tjent som husassistent en 
periode arbejdede hun som pakkedame på et vaffelbageri og var 
derefter syerske forskellige steder, bl.a. hos Kay Borchs Eftf. i 
Slagelse.

Heine Julius Hougaard Nielsen gik i skole i Ejsing og arbejdede 
derefter nogle år ved landbruget, hvorefter han var beskæftiget ved 
kabelarbejde for Jydsk Telefon. Han har siden været mureroppasser.

I.C.l.e.l)e) Niels Bjarne Bak Povlsen
er født 18. september 1958 i Odder. Han blev gift i Ølstykke med 
Linda Rasmussen, der er født 10. april 1958. Ægteskabet blev senere 
opløst.
Bosat: 3250 Gilleleje.

Han gik i skole i Aasted samt i Frederiksværk og var derefter 
elev på Bogø Kostskole, hvor han tog 8. klasse. Desuden var han på 
søfartsskole i Esbjerg, og han sejlede nu i rederiet Maersk i 1 1/2 
år, hvorefter han aftjente værnepligten. Siden har han haft for
skelligt arbejde, bl.a. som chauffør.
Datter: I.C.l.e.l)e)(l)

I.C.l.e.l)e)(l) Janni Bak Povlsen
er født 15. november 1978 i Hillerød.

I.C.l.e.2) Jens Bak Paulsen
egl. Poulsen, er født 24. februar 1921 i Næstild i Oddense sogn. Han 
blev gift 15. maj 1974 i Chilliwack, B.C., Canada med Lillian Lena 
Michie, der er født 4. marts 1919 i Swan River i Manitoba i Canada 
som datter af William Michie og hustru Marjorie Renouf.
Adresse: 9613 North View Street, Chilliwack, B.C., Canada V2P3Z3.

Jens Bak Paulsen fik folkeskoleuddannelse i Oddense og arbejdede 
en tid ved landbruget, hvorefter han var elev på St. Restrup Land
brugsskole. Han emigrerede til Canada i juni 1949 og arbejdede ved 
landbruget indtil maj 1957, da han blev ansat ved The Canadian 
National Railways, hvor han virkede som maskinist indtil 1984, da 
han blev pensioneret efter 26 års tjeneste. Han byggede derefter 
huset i Chilliwack.

Lillian Lena Michie opvoksede i Swan Lake i Manitoba og kom i
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1927 med forældrene til Chilliwack. Under Den 2. Verdenskrig 
arbejdede hun på flyvemaskinefabrikken Boeing, og efter krigen 
begyndte hun som kok og var ansat i restauranter og på hospital, 
ligesom hun har været ansat som sådan ved jernbanen.

I.C.l.e.3) Aage Bak Poulsen
er født 23. maj 1922 i Næstild i Oddense sogn. Han blev gift 1. 
januar 1949 i Holbøl Kirke med Hansine Johansen, der var født 25. 
november 1923 på Søgaard Mark i Kliplev sogn og døde 29. juni 
1974 i Sønderborg. Hun var datter af Emma Wilhelmine Johansen. 
Bosat: Nederbyvej 78, Rinkenæs, 6300 Graasten.
Aage Bak Poulsen gik i skole i Oddense. Han tjente som land

brugsmedhjælper i Salling samt i Sønderjylland fra sit 11. år indtil 
1947, og efter at have været værftsarbejder på Tofts Skibsværft i 
Egernsund samt på Sønderborg Værft begyndte han i 1979 som 
glasfiberarbejder på Sønderborg Yachtværft, hvor han var til 1985, 
da han gik på efterløn.

Hansine Johansen gik i skole i Søgaard. Hun tjente som husassi
stent og tjenestepige på bl.a. Graasten Hotel indtil 1949 og var 
derefter ansat forskellige steder, bl.a. som syerske på en systue i 
Graasten samt som hjemmehjælper i Nybøl. Sidst havde hun an
sættelse på plejehjemmet.

I.C.l.e.4) Børge Bak Poulsen
er født 3. oktober 1923 i Næstild i Oddense sogn.
Bosat: Hindborgvej 2 M, Oddense, 7861 Balling.

Børge Bak Poulsen gik i skole i Oddense. Han var beskæftiget 
som landbrugsmedhjælper og som daglejer forskellige steder i 
Salling, var bl.a. ca. 3 år på Jebjerg Planteskole og virkede desuden 
ca. 3 år som murerarbejdsmand, inden han i 1970 fik tilkendt 
invalidepension.

I.C.l.e.5) Jenny Bak Povlsen
var født 3. oktober 1923 i Næstild i Oddense sogn. Hun døde som 
lille.

I.C.l.e.6) Elly Bak Poulsen
er født 11. juni 1925 i Lyby. Hun blev gift 16. september 1961 i 
Otting med Elmer Eskildsen, der er født 14. februar 1921 i Krej- 
bjerg som søn af arbejdsmand Anton Marinus Peter Ernst Eskildsen 
og hustru Laura Nielsine Laustsen.
Bosat: Næstildmosen 1, Oddense, 7861 Balling.

Elly Bak Poulsen gik i skole i Oddense. Hun var beskæftiget som 
husassistent forskellige steder samt stuepige på Skive Sygehus, og 
1950-52 var hun sygeplejeelev på Philadelfias Sygeplejeskole i 
Dianalund, var en tid på sygehuset i Brædstrup og derefter på Set. 
Josephs Hospital i København. Derefter var hun sygeplejerske på 
Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet i København og på Kjellerup 
Sygehus, inden hun begyndte som hjemmesygeplejerske i Spøttrup 
Kommune.

Elmer Eskildsen gik i skole i Grinderslev og Oddense, hvorefter 
han var beskæftiget ved landbruget. I 1943-44 var han i en periode
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arbejdsmand i brunkulslejerne i Søby, og efter at have virket som 
vejarbejder og traktorfører ved Colas i Viborg havde han ansættelse 
som vejmand og traktorfører ved Spøttrup Kommune fra 1971 til 
1982, da han gik på efterløn.
Datter; I.C.l.e.6)a)

I.C.l.e.6)a) Hanne Bak Eskildsen
er født 27. juni 1962 i Oddense. Hun blev gift 1. september 1984 i 
Oddense med Leo Søgaard Nielsen, der er født 3. september 1956 i 
Lihme som søn af gårdejer Jens Knudsen Nielsen og hustru Esther 
Louise Søgaard.
Bosat: Ottingvej 13, Otting, 7861 Balling.

Hanne Bak Eskildsen gik i skole i Oddense samt i Balling, hvor 
hun tog 10. klasse, og hun bestod desuden handelseksamen på Skive 
Handelsskole i 1980 og HF-eksamen på Skive Forberedelseskursus i 
1981. Siden har hun været medhjælpende hustru på parrets gård, og 
fra 1982 til 1984 virkedede hun desuden som legestueleder i Odden
se Borgerforening. I fritiden dyrker hun håndbold.

Leo Søgaard Nielsen gik i skole i Oddense og var derefter elev 
på Salling Ungdomsskole i Jebjerg i 2 år indtil 1972. Han havde 
derefter et ophold på Borris Landbrugsskole, og efter at have været 
landbrugsmedhjælper og fodermester forskellige steder samt at have 
gjort 8 måneders CF-tjeneste i Thisted var han elev på Hammerum 
Landbrugsskole 1978-79. Han overtog derpå faderens gård, der er på 
32 tdr. land og drives med svineavl.
Børn: I.C.l.e.6)a)(l)-(2)

I.C.l.e.6)a)(l) Rasmus Bak Nielsen
er født 9. juni 1983 i Skive.

I.C.l.e.6)a)(2) Jesper Nielsen
er født 4. september 1987 i Skive.

I.C.l.e.7) Erik Bak Poulsen
er født 20. december 1926 i Oddense. Han blev gift 29. oktober 1950 
i Grønning med Agnethe Kristensen Led, der er født 7. juni 1925 i 
Grønning som datter af arbejdsmand Jacob Kristensen Led og hustru 
Else Marie Iversen.
Bosat: Toften 4, Oddense, 7861 Balling.
Erik Bak Poulsen gik i skole i Oddense. Han begyndte ved land

bruget 11 år gi. og havde forskellige pladser, bl.a. som fodermester 
3 forskellige steder i Fjends og Salling fra 1950 til til 1953, virkede 
derefter som arbejdsmand samt som dræningsarbejder indtil 1960, 
hvorefter han kørte som chauffør for forskellige frem til 1980, bl.a. 
for vognmand K. E. Ahasverusen i Balling, og siden har han været 
specialarbejder på Glyngøre Fiskeindustri. Her fungerede han som 
tillidsmand for mændene fra 1983 til 1985, og han har desuden 
været medlem af bestyrelsen for SiD i Nordsalling i flere perioder.

Agnethe Kristensen Led gik i skole i Grønning. Hun tjente som 
husassistent i Salling indtil giftermålet, og efter at have været 
medhjælpende hustru i parrets forskellige fodermesterpladser samt
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at have været hjemmearbejdende husmoder begyndte hun 1970 som 
fabriksarbejder på Glyngøre Fiskeindustri. Her var hun indtil 1981, 
da hun fik tilkendt invalidepension.
4 Børn: I.C.l.e.7)a)-d)

I.C.l.e.7)a) Ingelise Poulsen
er født 18. april 1950 i Grønning. Hun blev gift 16. februar 1980 i 
Spøttrup med Svend Erik Sørensen, der er født 1. maj 1944 i Nr. 
Lem i Lem sogn som søn af landmand og fisker Holger Marinus 
Sørensen og hustru Astrid Nielsen.
Bosat: Stationsvej 12, Rødding, 7861 Balling.

Ingelise Poulsen gik i skole i Grønning og Breum, ialt 8 år. 
Desuden havde hun et ophold på Lomborg Ungdomsskole, og hun 
har siden arbejdet på plejehjem og hotel, samt på fabrik

Svend Erik Sørensen gik i skole i Lem og Rødding. Han arbejdede 
ved landbruget forskellige steder, hvorefter han 1972 fik arbejde på 
Vinderup Slagteri.
Børn: I.C.l.e.7)a)(l)-(3)

I.C.l.e.7)a)(l) Ni els-Jørgen Poulsen
er født 13. februar 1971 i Skive.

I.C.l.e.7)a)(2) Søren Sørensen 
er født 12. juni 1981 i Viborg.

I.C.l.e.7)a)(3) Arne Sørensen
er født 30. november 1984 i Skive.

I.C.l.e.7)b) Niels Bak Poulsen
er født 9. januar 1953 i Ejskær i Dølby sogn. Han blev gift 10. 
oktober 1981 i Durup med Helga Hedegaard Christiansen, der er 
født 30. april 1955 i Nautrup som datter af landmand Jens Hede
gaard Christiansen og hustru Ingeborg Johanne Lauritsen.
Bosat: Skovbakken 10, Glyngøre, 7870 Roslev.

Niels Bak Poulsen gik i skole i Breum. Han tjente som landbrugs
medhjælper forskellige steder, bl.a. ca. 4 år i Lyby og et år i 
Vejsmark, og efter at have været polerer på Metallic i Skive fra 
1971 til 1973 gjorde han CF-tjeneste i Thisted i 9 måneder. Siden 
har han kørt som chauffør, først for vogmand Jens Jensen i Vrid- 
sted, dernæst hos vognmand K. E. Ahasverusen i Balling og fra 1984 
for Priess & Co. i Glyngøre, gik i skole i Nautrup og Glyngøre, og 
efter en tid i huset fik hun arbejde i fiskeindustrien.

Helga Hedegaard Christiansen medbragte i ægteskabet datteren 
Linda Hedegaard Andersen, født 26. december 1975 i Sæby ved 
Glyngøre.
Søn: I.C.l.e.7)b)(l)

I.C.l.e.7)b)(l) Daniel Hedegaard Poulsen 
er født 5. maj 1986 i Skive.
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I.C.l.e.7)c) Jørgen Bak Poulsen
er født 19. november 1956 i Grønning. Han blev gift 6. april 1985 i 
Oddense med Ketty Pedersen, der er født 5. maj 1955 i Lyby som 
datter af montør Vilbert Pedersen og hustru, fiskepakker Frida 
Bodilsen.
Bosat: Gravene 26, Oddense, 7861 Balling.

Jørgen Bak Poulsen gik i skole i Breum. Han tjente som land
brugsmedhjælper i Lyby fra 1970 til 1974, og efter at have kørt 
som lastbilschauffør for bl.a. K. E. A hasverusen i Balling begyndte 
han 1984 som montør K. 0. Beton i Skive.

Ketty Pedersen tog 9. klasse i Glyngøre og tjente derefter et år 
som husassistent i Balling. Efter at have været syerske på gulvklu
defabrikken i Skive fra 1973 til 1981 begyndte hun at arbejde på 
Thyesens Trikotagefabrik i Lem. Hun har siden 1984 været medlem 
af bestyrelsen for Beklædnings- og Textilarbejdernes Fagforening i 
Skive.
Ketty Pedersen medbragte i ægteskabet datteren Susanne Filten
borg, der er født 16. maj 1975 i Skive.
Datter: I.C.l.e.7)c)(l)

I.C.l.e.7)c)(l) Joan Bak Poulsen 
er født 10. februar 1981 i Viborg.

I.C.l.e.7)d) Jytte Bak Poulsen
er født 23. juli 1962 på Skive Sygehus. Hun blev gift 5. september 
1982 i Oddense med Hans Filtenborg, der er født 3. juni 1947 i 
Hvidbjerg som søn af socialinspektør Ejner Filtenborg og hustru 
Jenny Mosegaard.
Bosat: Dalgas Alle 3, 7800 Skive.

Jytte Bak Poulsen tog 10. klasse i Balling og var derefter i huset 
et år, hvorefter hun var syerske på gulvkludefabrikken i Skive samt 
på konfektionsfabrikken Kiba i Rødding. Efter en tid som hjem
mearbejdende husmoder begyndte hun som syerske på Oddense Kon
fektionsfabrik. Hans Filtenborg gik i skole i Hvidbjerg. Han var 
landbrugsmedhjælper forskellige steder og arbejdede en tid som 
smøremand på VW i Skive, og efter at have aftjent værnepligten i 
Karup 1967-68 var han asfaltarbejder for Colas i Viborg indtil 1972. 
Herpå havde han ansættelse som chauffør ved DSB i Skive og kørte 
desuden som rutebilchauffør for Vestsailings Buslinjer fra 1981 til 
1984. Han har siden været slagteriarbejder på Jutland i Skive. Han 
var 1968-74 medlem af bestyrelsen for Balling Idrætsforening.
Børn: I.C.l.e.7)d)(l)-(2)

I.C.l.e.7)d)(l) Erik Bak Filtenborg 
er født 15. juli 1982 i Skive.

I»C'l.e.7)d)(2) Henrik Bak Filtenborg 
er født 3. august 1984 i Skive.

I.C.l.e.8) Johanne Bak Poulsen
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er født 20. december 1926 i Oddense. Hun blev gift 28. december 
1945 i Oddense med Gunvald Sørensen, der er født 11. juni 1924 i 
Rødding som søn af boelsmand Niels Sørensen og hustru Andrea 
Skytte Jensen.
Bosat: Nørre Alle 8, Rødding, 7861 Balling.

Johanne Bak Poulsen gik i skole i Oddense. Hun tjente som 
husassistent forskellige steder i Salling indtil 1945, og efter bl.a. at 
have været rengøringsassistent begyndte hun 1969 som køkkenassi
stent på plejehjemmet Baunehøj i Rødding. Hun har desuden virket 
som husmod er af løser.

Gunvald Sørensen gik i skole i Rødding. Han arbejdede som 
landbrugsmedhjælper forskellige steder og virkede en tid som last
bilchauffør i Spøttrup indtil 1951, afbrudt af CF-tjeneste i Sæby og 
Aalborg 1947-48. Efter at have arbejdet på Nymølle Teglværk ved 
Spøttrup var han murerarbejsmand til 1972, og derpå var han 
kommunalarbejder ved Spøttrup Kommune indtil 1985, da han gik på 
efteriøn.
Børn: I.C.l.e.8)a)-b)

I.C.l.e.8)a) Kaj Sørensen
er født 23. juni 1945 i Oddense. Han blev gift 14. august 1965 i 
Skive med Tove Pedersen, der er født 25. marts 1946 i Søby i Rind 
sogn som datter af arbejdsmand Thomas Pedersen og hustru Mette 
Kathrine Pedersen.
Bosat: Yrsavej 5, 7800 Skive.

Kaj Sørensen gik i skole i Rødding. Han kom i murerlære og blev 
udlært i Spøttrup 1964, og efter at have gjort militærtjeneste i 
bl.a. Søgaardlejren arbejdede han som murersvend forskellige steder 
indtil 1972, da han begyndte eget murerfirma i Skive. Sideløbende 
har han sammen med Hans Stouby drevet typehusfirmaet Skive Huse 
ApS i Skive siden 1975.

Tove Pedersen gik i skole i Ramsing og tog realeksamen på Lem 
Centralskole 1963. Hun havde forskellige ansættelser, hvorefter hun 
blev medhjælpende hustru i mandens virksomhed.
Børn: I.C.l.e.8)a)(l)-(2)

I.C.l.e.8)a)(l) Claus Sørensen
er født 14. oktober 1965 på Skive Sygehus.

I.C.l.e.8)a)(2) Morten Sørensen
er født 11. maj 1971 på Skive Sygehus.

I.C.l.e.8)b) Bente Sørensen
er født 31. januar 1955 på Skive Sygehus. Hun lever sammen med Ib 
Fledelius Falkenberg, der er født 3. maj 1953 på Skive Sygehus som 
søn af el-installatør Hans Villy Falkenberg og hustru Ella Grethe 
Fledelius.
Bosat: Sadelmagervej 54, Sæby.

Bente Sørensen tog realeksamen i Rødding 1972 og bestod 1973 
handelseksamen fra Skive Handelsskole. Hun blev udlært som assi
stent ved Spøttrup Kommune i 1975 og fortsatte sst. indtil 1983, da 
hun begyndte som kontorassistent i Aalborg Lærerkreds* Fagfor-
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ening.
Ib Fledelius Falkenberg gik på Rødding Friskole samt på Lihme 

Centralskole, ialt 9 år. Han blev udlært som elektriker hos faderen 
1973, og efter 1973-74 at have aftjent værnepligten i Rønne samt i 
Borris læste han til installatør på Aarhus Tekniske Skole. Han var 
en tid ansat ved installatør Aage Ørum i Holstebro, hvorefter han 
1981 begyndte som belysningskonsulent for Nordisk Solar Compagni 
i Nordjylland. Siden 1986 har han været filialbestyrer i Frederiks
havn for samme firma.
Børn: I.C.l.e.8)b)(l)-(2)

I.C.l.e.8)b)(l) Jannie Fledelius Falkenberg
er født 16. juni 1979 i Rødding.

I.C.l.e.8)b)(2) Sandie Fledelius Falkenberg
er født 22. juni 1982 i Klarup.

I.C.l.é.9) Jensine Bak Poulsen
var født 8. december 1933 i Oddense, og hun døde 1986 sst. og blev 
begravet 4. oktober. Hun blev gift 31. juli 1951 i Otting med Orla 
Viggo Kjeldsen, der er født 6. september 1927 i Rolsø som søn af 
fodermester Oscar Johan August Rasmus Kjeldsen og hustru Mette 
Kirstine Jensen.
Bosat: Tinghøjen 17, Oddense, 7861 Balling.

Jensine Bak Poulsen gik i skole i Oddense og Roslev, ialt 9 år. 
Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru, og fra 1968 til 
1978, da hun måtte holde op p.g.a. astma, virkede hun som husassi
stent på plejehjemmet Baunehøi.

Orla Viggo Kjeldsen fik folkeskoleuddannelse og tjente derefter 
som landbrugsmedhjælper på bl.a. Thorsmark ved Hindborg. Vær
nepligten aftjente han ved Infanteriet i Fredericia 1948-49. Han 
havde plads som bestyrer forskellige steder fra 1952 til 1966, bl.a. i 
Otting og Hjerk. I 1966 købte han en ejendom i Oddense med 10 
tdr. land, som han drev med planteavl indtil 1980, da jorden fra
solgtes. Sideløbende havde han en tid beskæftigelse på Nymølle 
Teglværk, var en tid mureroppasser og var derefter fra 1972 til 
1985 kommunalarbejder ved Spøttrup Kommune.
Børn: I.C.l.e.9)a)-b)

I.C.l.e.9)a) Conny Bak Kjeldsen
er født 21. maj 1951 i Oddense. Hun blev gift 21. februar 1970 i 
Otting med Leo Burlund Jepsen, der er født 29. marts 1948 i Lyby 
som søn af møbelsnedker Svend Trøst Refsgaard Jepsen og hustru 
Asta Jenny Burlund Pedersen.
Bosat: Salmonsensvej 9, Oddense, 7861 Balling.

Conny Bak Kjeldsen gik i skole i Hjerk og Oddense samt i Bal
ling, hvor hun tog realeksamen 1968. Hun bestod handelsmedhjæl
pereksamen på Skive Handelsskole i 1970, og efter at være blevet 
udlært indenfor manufaktur og isenkram i Kvickly i Skive i 1971 
var hun hjemmearbejdende husmoder til 1977, da hun begyndte som 
dagplejer ved Spøttrup Kommune. I 1983 begyndte hun som husassi
stent på Balling Plejehjem.



119 -

Leo Burlund Jepsen gik i skole i Lyby og Roslev, ialt 9 år. Han 
blev udlært som kleinsmed hos smedemester Erik Gørtz i Roslev i 
1969, og efter at have aftjent værnepligten ved flyvevåbenet i 
Karup 1970-71 var han rørlægger hos Th. Amstrup i Skive samt 
smedesvend på Dansk Klimablock i Spøttrup indtil 1985. Han har 
siden været rørlægger hos Kjeld Haven i Roslev. I 1983 blev han 
medlem af bestyrelsen for Oddense Friluftsbad.
Børn: I.C.l.e.9)a)(l)-(2)

I.C.l.e.9)a)(l) Maibritt Burlund Jepsen 
er født 28. juni 1970 på Skive Sygehus.

I.C.l.e.9)a)(2) Michael Burlund Jepsen 
er født 9. januar 1972 på Skive Sygehus.

I.C*l.e.9)b) Birgitte Bak Kjeldsen
er født 20. juli 1964 i Otting. Hun lever sammen med Kjeld Ju- 
stesen, der er født 1. september 1959 i Rønbjerg.
Bosat: Porshøj vej 3, 7800 Skive.

Birgitte Bak Kjeldsen er revisorelev, og Kjeld Justesen er slag
teriarbejder.

I.C.l.f. Dorthe Poulsen
var født 17. juli 1900 i Stouby i Grinderslev sogn, og hun døde 9. 
maj 1965 i Skive. Hun blev gift 28. november 1918 i Grinderslev 
med Jens Kristensen, der var født 26. september 1894 i Nautrup 
sogn som søn af gårdejer Niels Karl Kristensen og hustru Marianne 
Madsen. Han døde 1967.

Dorthe Poulsen betegnes ved vielsen som pige af Stouby. Senere 
arbejdede hun som syerske. Ved giftermålet 1918 var Jens Kristen
sen ungkarl af Glynge i Nautrup sogn. Senere var han arbejdsmand. 
Børn: I.C.l.f.l)-5)

I.C.l.f.l) Emmy Kristensen
er født 15. april 1919 i Skive. Hun blev gift med smed Vilhelm 
Pedersen og var bosat i København.

I.C.l.f.2) Jens Kristensen
var født 8. juni 1920 i Asmild, og han døde 9. juni 1980 i Herrup i 
Sevel sogn. Han blev gift 30. december 1945 i Skive med Signe Friis 
Pedersen, der var født 15. oktober 1925 i Lem og døde 2. februar 
1987 i Kjellerup. Hun var datter af uldhandler Niels Friis Pedersen 
og hustru Laura Dagmar Sørensen.
4 Børn: I.C.l.f.2)a)-d)

I.C.l.f.2)a) Niels Jørgen Christensen
er født 18. maj 1946 i Skive. Han blev gift 29. juli 1972 i Skive 
med Inger Jensine Thorgaard, der er født 16. december 1946 i 
Brøndum som datter af pedel Gunnar Thorgaard og hustru Marie
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Pedersen.
Bosat: Aaglimt 19, Mogenstrup, 7800 Skive.

Niels Jørgen Christensen gik i skole i Skive og kom derefter i 
lære som pølsemager. Han blev udlært 1964, og i 1965 kom han til 
Skive Andelsslagteri, hvor han først var pølsemager og siden 1979 
har været skæremester.

Inger Jensine Thorgaard gik i skole i Hvidbjerg og kom derefter 
i bagerlære. Hun blev udlært 1964 og arbejdede et år i Nykøbing, 
hvorefter hun var i køkkenet på Højslev Kro et år. Hun var der
efter ansat på Skive Kaserne til 1973, da hun blev hjemmearbejden
de husmoder.
Børn: I.C.l.f.2)a)(l)-(2)

I.C.l.f.2)a)(l) Heidi Christensen
er født 15. september 1974 i Holstebro.

I.C.l.f.2)a)(2) Brian Christensen 
er født 14. december 1977 i Holstebro.

I.C.l.f.2)b) Poul Erik Christensen
er født 31. januar 1952 i Skive. Han blev gift 22. juli 1972 i Skive 
med Inga Mathiasen, der er født 23. juli 1953 i Vind som datter af 
skovløber Harry Ejvind Mathiasen og hustru Lilly Viola Kjærgaard. 
Bosat: Nellikevej 9, Resen, 7800 Skive.

Poul Erik Christensen gik i skole i Skive og Højslev. Han kom 
derefter ind til forsvaret og var tjenestegørende som konstabel til 
1971. Han var derefter kranfører ved Jydsk Beton i 3 år og arbej
dede derpå 5 år på et jernværk i Sverige. Efter igen at være 
kommet til Danmark begyndte han som slagteriarbejder.

Inga Mathiasen gik i skole i Vind, Vinding og Vildbjerg. Hun var 
i huset indtil giftermålet, og efter en tid som hjemmearbejdende 
husmoder begyndte hun som dagplejemoder.
Børn: I.C.l.f.2)b)(l)-(3)

I.C.l.f.2)b)(l) Mariane Christensen
er født 22. januar 1972 i Skive.

I.C.l.f.2)b)(2) Morten Christensen 
er født 24. april 1973 i Skive.

I.C.l.f.2)b)(3) Monica Christensen
er født 11. august 1975 i Halmstad i Sverige.

I.C.Lf.2)c) Birthe Christensen
er født 12. oktober 1953 i Skive. Hun blev gift 27. oktober 1973 i 
Skive med Thorkild Steen Pedersen, der er født 18. maj 1948 i 
Roslev som søn af vejmand Christian Pedersen og hustru, special
arbejder Kirsten Marie Jeppesen.
Bosat: Granly 1, Krejbjerg, 7861 Balling.
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Birthe Christensen gik i skole i Braarup og Højslev og var der
efter en kort tid i huset, hvorefter hun arbejdede et år på en 
systue. Efter et år på et fjerkræslagteri var hun stuepige på Je
bjerg Alderdomshjem et år og arbejdede derefter 4 år som smørre
brødsjomfru hos Føtex i Aarhus. Hun var derefter ca. 2 år som 
nattevagt på Resenlund i Skive og gennemgik derpå sygehjælpersko
len, hvorefter hun blev ansat på Møllegården i Skive.

Thorkild Steen Pedersen gik i skole i Roslev og kom derefter i 
lære som møbelsnedker. Han blev udlært 1968 og har siden arbejdet 
som tømrer, afbrudt af bl.a. tjeneste ved civilforsvaret i Herning. 
Børn: I.C.l.f.2)c)(l)-(2)

I.C.l.f.2)c)(l) Rikke Pedersen 
er født 18. juli 1973 i Skive.

I.C.l.f.2)c)(2) Line Mai Pedersen
er født 18. januar 1976 i Aarhus.

I.C.l.f.2)d) Inger Christensen
er født 24. januar 1958 i Skive. Hun blev gift 26. december 1976 i 
Trandum med Peder Pedersen, der er født 18. september 1954 i 
Trandum som søn af gårdejer Peder C hr. Pedersen og hustru Elisa
beth Jacobsen.
Bosat: Hindborgvej 43, 7800 Skive.

Inger Christensen fik 10-årig skoleuddannelse i Højslev og Skive. 
Hun har bl.a. været dagplejemoder og begyndte derefter som om
sorgsassistent på Resenlund.

Peder Pedersen gik i skole i Trandum, Mogenstrup og Vridsted, 
hvor han tog realeksamen. Han kom i lære som kleinsmed, blev 
udlært 1976 og fortsatte i samme firma som rejsemontør.
Børn: I.C.l.f.2)d)(l)-(2)

I.C.l.f.2)d)(l) Mette Pedersen 
er født 3. august 1975 i Skive.

I.C.l.f.2)d)(2) Pernille Pedersen 
er født 11. oktober 1978 i Skive.

I.C.l.f.3) Ernst Kristensen
der er død, var gift med Erna og havde en datter.

I.C.l.f.4) Aase Kristensen
er født 24. februar 1932 i Skive. Hun blev gift 23. maj 1953 i Skive 
med Hermann Møller Pedersen, der er født 3. juni 1928 i Balling 
som søn af gårdejer Gustav Pedersen og hustru Johanne Gudiksen 
Møller.
Bosat: Nordborggade 20, 8000 Aarhus C.

Aase Kristensen tog realeksamen i Skive og derefter 1-årig 
handelsskoleuddannelse sst. Hun kom i lære på arbejdsanvisningen i
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Skive, blev udlært 1952 og var derefter ansat på et advokatkontor 
samt hjemmearbejdende husmoder i en årrække. Senere blev hun 
ker ami ker uddannet.

Hermann Møller Pedersen gik i skole i Roslev og arbejdede 
derefter et år ved landbruget, hvorefter han kom i lære som auto
mekaniker. Han blev udlært 1948 og arbejdede derefter som svend i 
8 år. Han har gennemgået forskellige specialkurser. Han var i mere 
end 25 år ansat ved BP, sidst som konsulent. Værnepligten aftjente 
han i Randers og ved Kommandoet i Tyskland.
Børn: I.C.l.f.4)a)-b)

I.C.l.f.4)a) Inge Møller Pedersen
er født 24. november 1953 i Nykøbing M. Hun blev gift 18. oktober
1975 i Aarhus med Torben Fogh Møller, der er født 8. oktober 1947 
i Aarhus som søn af salgskonsulent Aage Møller og hustru Elna 
Sigrid Fogh Solgaard.
Bosat: Anders Billes Vej 19, 7000 Fredericia.

Inge Møller Pedersen tog studentereksamen fra Marselisborg 
Gymnasium og blev derefter optaget på Marselisborg Seminarium, 
hvorfra hun dimitteredes 1978. Hun har siden været lærer i Fre
dericia.

Torben Fogh Møller tog realeksamen i Aarhus og derpå højere 
handelseksamen sst., og efter forskelligt erhvervsarbejde påbegyndte 
han 1971 jurastudiet ved Aarhus Universitet. Han blev cand. jur.
1976 og begyndte derpå som advokatfuldmægtig i Fredericia. Han 
har været selvstændig advokat siden 1987.
Børn: I.C.l.f.4)a)(l)-(3)

I.C.l.f.4)a)(l) Mette Fogh Møller 
er født 6. april 1976 i Aarhus.

I«C'l.f.4)a)(2) Nina Fogh Møller 
er født 9. januar 1980 i Fredericia.

I«C>l«f.4)a)(3) Mariane Fogh Møller
er født 8. april 1982 i Fredericia.

I.C.l.f.4)b) Jens Møller Pedersen
er født 30. december 1956 i Glostrup. Han blev gift 15. februar 1985 
med Anne Lott, der er født 25. marts 1955 i Tallin i Estland som 
datter af sekretær Jürilott og hustru Laidi Leinjarv.
Bosat: Stenhøjalle 144, 8270 Højbjerg.

Jens Møller Pedersen tog studentereksamen fra Marselisborg 
Gymnasium og blev derefter konservatorieuddannet som fløjtenist. 
Han har desuden taget uddannelse som yogainstruktøt. Han arbejder 
som musikpædagog, fløjtenist og kirkesanger.

Anne Lott gik i skole i Estland og fik videregående uddannelse i 
Moskva. Hun har bl.a. arbejdet på TV i Estland og kom 1982 til 
Sverige, hvor hun arbejdede i forskellige filmstudier, samtidig med 
at hun studerede sprog og var på yogaskolen i Sydsverige. Efter en 
tid i Norge kom hun til Danmark, hvor hun er sprogstuderende og
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samtidig skriver noveller og digte. 
Søn: I.C.l.f.4)bXl)

I.C.l.f.#)b)(l) Thorbjørn Jackholm
er født 8. april 198# på Frederiksberg.

I.C.l.f.5) Niels Aage Kristensen
er født 28. januar 1937 i Skive. Han blev gift 20. februar 1960 i 
København med Anna Lise Morsing, der er født 21. juni 1938 i 
Draaby som datter af bager Søren Bundgaard Morsing og hustru 
Ellen Emilie Christensen.
Bosat: Stokrosevej #, 2300 København S.

Niels Aage Kristensen fik 8-årig skoleuddannelse i Skive og kom 
derefter i handelslære. Han blev udlært som kommis i 1956, og 
1957-58 aftjente han værnepligten ved Den kgl. Livgarde. Han var i 
ca. 3 år ansat i HB og var derefter i 12 år som salgschauffør ved 
Coca-Cola, København. Han blev herpå ansat ved Københavns spor
veje og er nu chauffør ved HT.

Anna Lise Morsing gik i skole i Braarup og var derefter et år i 
huset, hvorefter hun kom i lære som damefrisør. Hun blev udlært 
1958 og var assistent i 2 år, og efter en årrække som hjemme
arbejdende husmoder blev hun deltidsansat som ekspeditrice.
Børn: I.C.l.f.5)a)-b)

I.C.l.f.5)a) Per Morsing
navneændring fra Kristensen, er 2. juli 1960 i København. Han lever 
sammen Mariane Schou Jensen, der er født 5. februar 196# i Køben
havn som datter bogbinder Poul Jensen og hustru Lone Schou. 
Bosat: Kentiavej 3, 2300 København S.

Per Morsing tog studentereksamen og aftjente derefter 1980-81 
værnepligten ved marinen. Han læste derefter ved Ingeniørhøjskolen 
og var færdiguddannet 1986. Han arbejder indenfor EDB.

Mariane Schou Jensen fik 10-årig skoleuddannelse og gennemgik 
derefter E FG-basisåret, hvorefter hun blev uddannet som læge
sekretær.
Søn: I.C.l.f.5)a)(l)

I.C.l.f.5)a)(l) Mikkel Morsing
er født 2. september 1986 i København.

I.C.l.f.5)b) Marianne Morsing Kristensen 
er født 21. maj 196# i København. 
Bosat: Stokrosevej 6, 2300 København S.

Marianne Morsing Kristensen er kontorassistent.

I.C.l.g. Jens Poulsen
er født 19. juli 1903 i Stouby i Grinderslev sogn. Han blev gift 27. 
november 1928 i Torum med Mariane Blaabjerg Jensen, der er født 
17. april 1905 i Sovbæk i Torum sogn som datter af gårdejer Peter 
Karl Jensen (Blaabjerg) og hustru Dorthea Jensen (Hinnerup).
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Bosat: Vejsmarkvej 1, Stouby, 7870 Roslev.
Jens Poulsen gik i skole i Mogenstrup. Han lærte landbruget 

hjemme, afbrudt af militærtjeneste i Værløse 1924. Efter giftemålet 
købte han gården i Stouby. Han har været medlem af bestyrelsen 
for mejeri m.m. og har i 20 år haft hvervet som brandfoged.

Mariane Blaabjerg Jensen gik i skole i Torum og var derefter 
husassistent indtil giftermålet.
Børn: I.C.l.g.l)-3)

I.C.l.g.l) Henry Poulsen
er født 19. april 1930 Stouby i Grinderslev sogn. Han blev gift 15. 
juli 1956 i Frøslev med Nora Pedersen, der er født 6. oktober 1932 
i Frøslev som datter købmand C hr. Pedersen og hustru Anna Chri
stine Hansen.
Bosat: Knudsvej 17, 4623 Lille-Skensved.

Henry Poulsen gik i skole i Mogenstrup og arbejdede derefter et 
par år ved landbruget, hvorefter han kom i mejerilære. Han blev 
udlært 1950, og 1951-52 aftjente han værnepligten i Padborg og 
Frøslev, hvorefter han var på Hadsten Højskole samt på Ladelund 
Mejeri-skole. I 1954 blev han førstemejerist på Frøslev Mejeri og 
virkede her til 1964, hvorpå han i 2 år var mejeribestyrer i Tovbro 
ved Løkken. Mejeriet blev da lukket, og han kom nu til Møn som 
mejeribestyrer, men da også dette mejeri lukkede, kom han til 
Solrød Mejeri og var her til 1983. Han har siden været ansat som 
formand ved Dansk Andels Æg i Roskilde.

Nora Pedersen gik i skole i Frøslev. Hun var en tid i huset og 
hjalp til i forretningen hjemme, afbrudt af et ophold på Strib Hus
holdningsskole. Efter giftermålet blev hun hjemmearbejdende husmo
der, men sideløbende har hun bl.a. i 10 år arbejdet i Brugsen. 
Søn: I.C.l.g.l)a)

I.C.l.g.lja) Henrik Poulsen 
er født 30. januar 1961 i St. Heddinge. Han lever sammen med Mona 
Ry bak, der er født 13. november 1962, som datter af fodermester 
Kurt Rybak og hustru Inger.
Bosat: Dådyrvej 12, Ejby, 4623 Lille-Skensved.

Henrik Poulsen fik folkeskoleuddannelse og tog 10. klasse Osted 
Efterskole, hvorefter han kom i lære som elektriker. Han blev 
udlært 1982 og har siden arbejdet som svend.

Mona Rybak fik 9-årig skoleuddannelse i Solrød og Højelse. Efter 
et par år som husassistent var hun en tid pædagogmedhjælper og 
tog derefter fabriksarbejde, hvorefter hun begyndte som dagpleje
moder.
Børn: I.C.l.g.l)a)(l)-(2)

I.C.l.g.l)a)(l) Maria Rybak Poulsen 
er født 7. november 1985 i Køge.

I'C.l.g.l)a)(2) Mathias Rybak Poulsen
er født 8. maj 1988.

I.C.l.g.2) Karen Margrethe Poulsen
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er født 9. september 1936 i Grinderslev sogn. Hun blev gift 17. maj 
1959 i Grinderslev med Ole Sten, der er født 7. februar 1934 i 
Valby som søn af læderhandler Johannes Sten og hustru Helga 
Marie Andersen.
Bosat: Nordre Ringvej 92, 2600 Glostrup.

Karen Margrethe Poulsen gik i skole i Mogenstrup og var der
efter et år i huset, og efter at have været i forretning et par år 
var hun elev på ungdomsskolen i Ulstrup samt på højle i Hørsholm. 
Derefter var hun igen i huset et par år, og efter en tid som hjem
mearbejdende husmoder begyndte hun som butiksassistent.

Ole Sten gik i skole i Valby til 4. mellem og blev derefter ud
dannet i faderens læderhandel, hvor han var i 24 år, afbrudt af 
militærtjeneste i Høvelte og Birkerød 1954-55. Sideløbende gennem
gik han merkonomuddannelse. Siden 1. januar 1974 har han været 
ordrechef.
Børn: I.C.l.g.2)a)-c)

I.C.l.g.2)a) Jette Sten
er født 28. oktober 1962 i Rødovre. Hun lever sammen med Bengt 
Erwin Koster Kristensen, der er født 21. maj 1948 i Vanløse som 
søn af forhandler Kristian Viggo John Kristensen og hustru Gudrun 
Alma Anna.
Bosat: Eriksholmvej 20, 2720 Vanløse.

Jette Sten gik på Nord vangskolen i Glostrup og tog 1982 studen
tereksamen fra Rødovre Statsskole. Hun arbejdede som kassedame i 
Fakta butikker 1982-83 og blev 1983-86 uddannet i post- og tele
grafvæsenet. Hun er assistent i Statens Teletjeneste, Teledriftcenter 
København II.

Bengt Erwin Koster Kristensen gik på Kirkebjerg skole i Vanløse 
og tog realeksamen fra Ahm's kursus 1965, og 1966-70 stod han i 
lære som værktøjsmager. Han læste på teknikum 1972-75 og blev 
derefter ansat som elektroingeniør på en elektroteknisk fabrik. I 
1979 kom han til post- og telegrafvæsenet og blev 1. august 1988 
sektionsleder. Siden 1985 har han været formand for fraktionen af 
teknikumingeniører i P<JcT.

I.C.l.g.2)b) Hanne Sten
er født 21. september 1964 i Glostrup.
Bosat: Hveensvej 1 A, 2300 København S. 

Hanne Sten er studerende.

I.C.l.g.2)c) Erik Sten
er født 21. september 1964 i Glostrup.
Bosat: Sund by vester vej 99, 5-515, 2300 København S.

Erik Sten tog 10. klasse på Nordvangskolen i Glostrup 1981 og 
bestod 1984 studentereksamen fra Rødovre Statsskole. Han påbe
gyndte derefter geologistudiet på Københavns Universitet og bestod 
1. del sommeren 1987.

I.C.l.g.3) Edith Poulsen
er født 27. august 1939 i Grinderslev sogn. Hun blev gift 17. maj
1959 i Grinderslev med Henning Pedersen, der er født 25. marts
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1936 i Vile som søn af gårdejer Søren Pedersen og hustru Maren 
Tang.
Bosat: Sundsørevej 104, Stouby, 7870 Roslev.

Edith Poulsen gik i skole i Mogenstrup og var derefter 1 1/2 år i 
huset, hvorefter hun var på ungdomsskole i Ulstrup. Hun stod 
derefter i trikotageforretning 2 år og har siden været hjemme
arbejdende husmoder.

Henning Pedersen gik i skole i Mogenstrup og blev derefter 
uddannet ved landbruget. Han aftjente værnepligten i Varde 1959 
og var 1/2 år tjenestegørende ved FN-styrken i Gaza. Han købte 
derpå gården i Stouby og er sideløbende tankvognschauffør for 
mejeriet.
Børn: I.C.l.g.3)a)-c)

I.C.l.g.3)a) Claus Pedersen
er født 22. oktober 1959 i Skive. Han lever sammen med Lene 
Møller, der er født 24. marts 1962 i Skive som datter af gårdejer 
Kristen Møller og hustru Kirsten Nielsen.
Bosat: Bøgevænget 110, 8310 Tranbjerg J.

Claus Pedersen fik 10-årig skoleuddannelse i Breum og gennemgik 
derefter EFG-basisåret indenfor jern- og metal i Viborg, hvorefter 
han kom i lære på Gyro i Skive, hvor han blev udlært 1981. Vær
nepligten aftjente han i Høvelte og Randers, og derefter begyndte 
han som maskinarbejder på Højbjerg Maskinfabrik, hvor han siden 
1983 har været montør. Han spiller volleyball og er formand for 
foreningen.

Lene Møller gik i skole i Rybjerg og Durup samt i Roslev, og 
1981 bestod hun studentereksamen i Nykøbing M. Hun er immatriku
leret på Aarhus Universitet.

I.C.l.g.3)b) Kjeld Pedersen
er født 15. februar 1965 i Grinderslev. Han er mekaniker.

I.C.l.g.3)c) Søren Pedersen
er født 21. januar 1968 i Grinderslev. Han er smed.

I.C.2. Ane Nielsen
var født 31. januar 1871 i Roslev. Hun ses konfirmeret 1885, og 
1895 nævnes hun som pige i Roslev, men senere er hun ikke fundet 
omtalt.

I.D. Laust Andersen
var født 21. august 1834 i Hindborg, og han døde 1. august 1915 i 
Jebjerg, 80 år gi. Han blev gift 29. april 1864 i Krejbjerg med 
Jensine Nicoline Primdahl, der var født 29. januar 1833 i Krejbjerg 
som datter af lærer og kirkesanger Jeppe Christensen Primdahl og 
hustru Hedvig Jes persdatter. Jensine Nicoline døde 9. januar 1874 i 
Tustrup og blev begravet fra Jebjerg Kirke, 40 år gi., og Laust 
Andersen blev derpå gift 2. gang med Karen Marie Kristoffersen, 
der var født 27. august 1837 i Mogenstrup i Grinderslev sogn og 
døde 9. april 1911 i Jebjerg. Hun var datter af husmand Christoffer 
Christensen og hustru Dorthe Pedersdatter.
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Laust Andersen var handelsmand i Tustrup i Jebjerg sogn og 
betegnes senere som husmand sst. Ved Karen Maries død 1911 
betegnes han som particulier og kaldes 1915 forhenværende husmand 
i Jebjerg.
Børn: I.D.1.-4.

I.D.I. Jens Laustsen Andersen
var født 12. november 1866 i Jebjerg og døde sst. 14. marts 1878, 
11 år gi.

I.D.2. Kristen Laustsen
egl. Christen Laustsen Andersen, var født 13. november 1869 i 
Jebjerg, og han døde 29. maj 1924 på Skive Sygehus, 54 år gi. og 
blev begravet i Jebjerg. Han blev gift 20. juli 1893 i Jebjerg med 
Maria Kathrine Jensen, der var født 20. september 1872 i Hjerk by 
og sogn og døde 29. april 1908 på Skive Sygehus, begravet i Je
bjerg. Hun var datter af gårdmand Jens Sørensen og hustru Maren 
Sørensdatter på Gedeløkke i Hjerk.

Af profession var Kristen Laustsen skrædder, men han forstod at 
udnytte sit medfødte forretningstalent og slog sig på handel i den 
ret store stil. Han blev ejer af Astrup og siden af hovedgården 
Nørgård, begge i Grinderslev sogn. I Trap Danmark kaldes han Chr. 
Lauritzsen, og det oplyses her, at han solgte Nørgaard i 1924.

I "Primdalslægten fra Salling v. Primdals børn 1969, oplyses det 
fejlagtigt, at Kristen Laustsen var enebarn.
Børn: I.D.2.a.-b.

I.D.2.a. Sigfred Lauritsen
navneændring 1905 fra Sigfred Møller Andersen, var født 2. april 
1895 i Jebjerg by og sogn, og han døde 30. januar 1952 i Skive. 
Han var tandlæge.

I.D.2.b. Anker Lauritsen
var født 25. april 1901, og han døde 8. marts 1960. Han var kunst
maler.

I.D.3. Jens Andreas Andersen
var født 15. november 1875 i Jebjerg og døde sst. 27. april 1876, 5 
måneder gi.

I.D.4. Jensine Andrea Laursen Andersen
var født 28. august 1878 i Jebjerg. Hun blev gift 15 november 1895 
i Rybjerg med mureroppasser Mads Chr. Jensen, der var født 29. 
november 1862 i Jebjerg som søn af gårdmand Jens Poulsen og 
hustru Christiane Lauridsdatter.
4 Børn: I.D.4.a.-d.
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I.D.4.a. Kristiane Jensen
var født 25. marts 1896 i Jebjerg, og hun døde 18. januar 1963. Hun 
blev gift 11. november 1923 i Jebjerg med Karl Frederik Kristensen, 
der var født 13. november 1895 i Hillerslev og døde 19. november 
1980. Han var søn af gårdejer Søren Kristensen.

Kristiane Jensen gik i skole i Jebjerg og havde senere et ophold 
på Hadsten Højskole. Hun blev uddannet ved husgerning og var 
efter giftermålet hjemmearbejdende husmoder.

Karl Frederik Kristensen gik i skole forskellige steder, bl.a. i 
Esbjerg. Han lærte smedefaget i Hjerm og blev udlært ca. 1918, 
hvorefter han var svend til 1920, da han begyndte som selvstændig 
mester i Jebjerg. I 1923 etablerede han sig i Østergade 15 i Jebjerg. 
Virksomheden blev senere overtaget af sønnen Svend Kristensen. 
Børn: I.D.4.a.l)-3)

I.D.4.a.l) Elly Kristensen 
er født 24. februar 1924 i Jebjerg. Hun er gift med Alf Rønning og 
bor i Rørås i Sverige.

I.D.4.a.2) Eli Kristensen
er født 15. april 1925 i Jebjerg. Hun blev gift 11. december 1949 i 
Jebjerg med Søren Sivesgaard, der er født 18. februar 1923 i Ings
trup som søn af gårdejer Søren Jensen Sivesgaard og hustru Helga. 
Bosat: Kettrup Bjerge Vej 17, Ingstrup, 9480 Løkken.

Eli Kristensen gik i skole i Jebjerg og var derefter en tid i 
huset, hvorefter hun arbejdede i et mejeriudsalg. Hun havde des
uden et ophold på Ask Højskole.

Søren Sivesgaard gik i skole i Ingstrup og havde senere et ophold 
på Ask Højskole. Han blev uddannet ved landbruget og havde for
skellige pladser indtil 1949, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 
1945-46. Fra 1949 til 1960 var han selvstændig landmand i Lem ved 
Skive og overtog derpå fødegården Sdr. Kettrup.
Børn: I.D.4.a.2)a)-b)

I.D.4.a.2)a) Carl Frederik Sivesgaard
er født 28. juni 1954 i Lem. Han blev gift 1. september 1979 i 
Hammer Kirke med Henny Bech Sørensen, der er født 7. maj 1958 i 
Aabybro som datter af landmand Kristian Bech Sørensen og hustru 
Hanne.
Bosat: Luthersvej 1, 9440 Aabybro.

Carl Frederik Sivesgaard er revisor, og Henny Bech Sørensen er 
pædagog.
Børn: I.D.4.a.2)a)(l)-(2)

I.D.4.a.2)a)(l) Kim Sivesgaard
er født 25. december 1981 i Uggerhalne.

I.D.4.a.2)a)(2) Maiken Sivesgaard 
er født 10. maj 1984 i Uggerhalne.
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I.D.4.a.2)b) Helga Kristiane Sivesgaard
er født 29. december 1956 i Lem. Hun blev gift 9. marts 1985 i 
Thise Kirke med Ole Olesen, der er født 17. november 1953 i V. 
Hjermitslev som søn af husmand Chr. P. Olesen og hustru Maren. 
Bosat: Højmarksvej 14, Thise, 9700 Brønderslev.

Helga Kristiane Sivesgaard tog studentereksamen 1976 og var 
derefter en tid i huset, hvorefter hun 1977-83 læste til cand. phil. 
i tysk på Aalborg Universitetscenter. Efter praktisk pædagogikum 
ved Hjørring Gymnasium og HF-kursus blev hun ansat som time
lærer, bl.a. ved Brønderslev Løkken/Vrå Forberedelseskursus.

Ole Olesen fik 9-årig skoleuddannelse og blev derefter udlært som 
murer. Han har i en årrække arbejdet hos samme mester.
Datter: I.D.4.a.2)b)(l)

I.D.4.a.2)b)(l) Maren Sivesgaard Olesen 
er født 1. september 1985 i Aalborg.

I.D.4.a.3) Svend Kristensen
er født 21. april 1937 i Jebjerg. Han blev gift 16. august 1959 i 
Oddense med Rita Pedersen, der er født 23. februar 1938 i Set. 
Johannes sogn i Aarhus som datter af arbejdsmand Chresten Peder
sen og hustru Sigrid.
Bosat: Østergade 15, Jebjerg, 7870 Roslev.

Svend Kristensen gik i skole i Jebjerg. Han kom i lære hos 
faderen og blev udlært som smedesvend 1956. Han aftjente 1957-58 
værnepligten i Næstved og fortsatte derefter som svend i faderens 
virksomhed, som han i 1963 overtog.

Rita Pedersen gik i skole i Hogager og Højslev. Hun var en tid i 
huset og stod derefter i bagerforretning i Jebjerg ca. 2 1/2 år, 
hvorefter hun blev hjemmearbejdende husmoder. Senere begyndte 
hun som sygehjælper.
4 Børn: I.D.4.a.3)a)-d)

I.D.4.a.3)a) Elly Kristensen
er født 27. november 1959 i Jebjerg. Hun blev gift 6. december 1984 
i København med Søren Soldan Thorsen, der er født 23. september 
1952 på Frederiksberg som søn af kontorassistent Frits Soldan 
Thorsen og hustru Eva Britta Berg.
Bosat: Reersøgade 13, 2100 København 0.

Elly Kristensen gik i skole i Jebjerg og Breum, hvor hun tog 
realeksamen. I 1974 bestod hun studentereksamen i Skive og læste 
derefter på Den sociale Højskole i København, hvor hun tog ek
samen som socialrådgiver 1988.

Søren Soldan Thorsen bestod realeksamen og blev derefter ud
dannet som laborant. Han fortsatte nogle år ved faget og var 
derefter specialarbejder, hvorefter han 1987 fik ansættelse som 
vagtmester i Københavns Byret. Værnepligten aftjente han på Born
holm 1972-73.

I.D.4.a.3)b) Hanne Kristensen
er født 8. april 1962 i Jebjerg. Hun lever sammen med Jens Kristian 
Henriksen, der er født 3. december 1963 i Grinderslev som søn af
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gårdejer Kristian Henriksen og hustru Agnes Pedersen.
Bosat: M. P. Stisens Vej 7, Breum, 7870 Roslev.

Hanne Kristensen gik i skole i Jebjerg og Breum, ialt 10 år. Efter 
at have taget studentereksamen i Skive arbejdede hun en tid som 
ufaglært sygehjælper, og derefter blev hun sygeplejeuddannet i 
Thisted. Efter endt uddannelse 1986 blev hun ansat ved Skive 
Sygehus.

Jens Kristian Henriksen fik 8-årig skoleuddannelse i Breum og tog 
9. og 10. klasse på Salling Ungdomsskole. Han var derefter arbejds
dreng i et tømrerfirma 1/2 år, kom i lære sst. og blev udlært som 
tømrer 1985.

I.D.4.a.3)c) Bente Kristensen
er født 6. september 1963 i Jebjerg. Hun blev gift 24. januar 1987 i 
Nørrelandskirken i Holstebro med Kim Andersen, der er født 30. 
marts 1963 i Halkær i Bislev sogn som søn af typehusfabrikant Poul 
Andersen og hustru, dagplejemor Karen Margrethe Holt Gregersen. 
Bosat: Thornbæks Ale 12, 8270 Højbjerg.

Bente Kristensen gik i skole i Jebjerg og Breum, hvorefter hun 
tog 9; og 10. klasse på Hundborg Ungdomsskole. Hun var derefter 
på laborantskole i Frederikshavn et år, var i praktik i Holstebro og 
var færdiguddannet som laborant 1982. Hun var derefter ansat som 
laborant i Holstebro til 1987.

Kim Andersen gik i skole i Vokslev og Nibe og tog 8. og 9. 
klasse på Hundborg Ungdomsskole. Efter et år som arbejdsdreng 
gennemgik han EFG-basisåret i Aalborg, hvorefter han kom i sned
kerlære i Gedsted. Han blev udlært 1984 og arbejdede derefter som 
snedkersvend til 1987, hvorefter han påbegyndte arkitektstudiet i 
Aarhus.
Datter: I.D.4.a.3)c)(l)

I.D.4.a.3)c)(l) Kamilla Andersen
er født 5. november 1986 i Holstebro.

I*D»4.a.3)d) Martin Kristensen
er født 13. juli 1967 i Jebjerg.

Han gik i skole i Jebjerg, var 2 år på Thylands Ungdomsskole og 
derefter et år på Bjergsnæsskolen i Viborg, hvorefter han opholdt 
sig et år i USA. Derefter optog han HH-studiet i Nykøbing M.

I.D.4.b. Karen Jensen
var født 27. december 1897 i Jebjerg, og hun døde 12. oktober 1971 
i Skive. Hun blev gift 26. august 1923 i Lyby med Christen Lund, 
der var født 19. februar 1895 i Thise sogn og døde 15. maj 1987 i 
Skive. Han var søn af sparekassedirektør Jens Lund og hustru 
Christiane. Karen Jensen gik i skole i Jebjerg, var på Jebjerg 
Højskole og besøgte desuden Handelshøjskolen i Aarhus. Hun blev 
uddannet som kontorassistent og arbejdede en tid i Rødding i 
Sønderjylland, og senere kom hun til Jebjerg Brugs, hvor hun stod 
i forretning og tillige passede kontorarbejdet.

Christen Lund gik i skole i Thise. Han stod i lære som snedker, 
blev udlært ca. 1914 og arbejdede en tid son? svend. Værnepligten
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I.D.4.a.2)b) Helga Kristiane Sivesgaard
er født 29. december 1956 i Lem. Hun blev gift 9. marts 1985 i 
Thise Kirke med Ole Olesen, der er født 17. november 1953 i V. 
Hjermitslev som søn af husmand Chr. P. Olesen og hustru Maren. 
Bosat: Højmarksvej 14, Thise, 9700 Brønderslev.

Helga Kristiane Sivesgaard tog studentereksamen 1976 og var 
derefter en tid i huset, hvorefter hun 1977-83 læste til cand. phil. 
i tysk på Aalborg Universitetscenter. Efter praktisk pædagogikum 
ved Hjørring Gymnasium og HF-kursus blev hun ansat som time
lærer, bl.a. ved Brønderslev Løkken/Vrå Forberedelseskursus.

Ole Olesen fik 9-årig skoleuddannelse og blev derefter udlært som 
murer. Han har i en årrække arbejdet hos samme mester.
Datter: I.D.4.a.2)b)(l)

I.D.4.a.2)b)(l) Maren Sivesgaard Olesen 
er født 1. september 1985 i Aalborg.

I.D.4.a.3) Svend Kristensen
er født 21. april 1937 i Jebjerg. Han blev gift 16. august 1959 i 
Oddense med Rita Pedersen, der er født 23. februar 1938 i Set. 
Johannes sogn i Aarhus som datter af arbejdsmand Chresten Peder
sen og hustru Sigrid.
Bosat: Østergade 15, Jebjerg, 7870 Roslev.

Svend Kristensen gik i skole i Jebjerg. Han kom i lære hos 
faderen og blev udlært som smedesvend 1956. Han aftjente 1957-58 
værnepligten i Næstved og fortsatte derefter som svend i faderens 
virksomhed, som han i 1963 overtog.

Rita Pedersen gik i skole i Hogager og Højslev. Hun var en tid i 
huset og stod derefter i bagerforretning i Jebjerg ca. 2 1/2 år, 
hvorefter hun blev hjemmearbejdende husmoder. Senere begyndte 
hun som sygehjælper.
4 Børn: I.D.4.a.3)a)-d)

I.D.4.a.3)a) Elly Kristensen
er født 27. november 1959 i Jebjerg. Hun blev gift 6. december 1984 
i København med Søren Soldan Thorsen, der er født 23. september 
1952 på Frederiksberg som søn af kontorassistent Frits Soldan 
Thorsen og hustru Eva Britta Berg.
Bosat: Reersøgade 13, 2100 København 0.

Elly Kristensen gik i skole i Jebjerg og Breum, hvor hun tog 
realeksamen. I 1974 bestod hun studentereksamen i Skive og læste 
derefter på Den sociale Højskole i København, hvor hun tog ek
samen som socialrådgiver 1988.

Søren Soldan Thorsen bestod realeksamen og blev derefter ud
dannet som laborant. Han fortsatte nogle år ved faget og var 
derefter specialarbejder, hvorefter han 1987 fik ansættelse som 
vagtmester i Københavns Byret. Værnepligten aftjente han på Born
holm 1972-73.

I.D.4.a.3)b) Hanne Kristensen
er født 8. april 1962 i Jebjerg. Hun lever sammen med Jens Kristian 
Henriksen, der er født 3. december 1963 i Grinderslev som søn af
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gårdejer Kristian Henriksen og hustru Agnes Pedersen. 
Bosat: M. P. Stisens Vej 7, Breum, 7870 Roslev.

Hanne Kristensen gik i skole i Jebjerg og Breum, ialt 10 år. Efter 
at have taget studentereksamen i Skive arbejdede hun en tid som 
ufaglært sygehjælper, og derefter blev hun sygeplejeuddannet i 
Thisted. Efter endt uddannelse 1986 blev hun ansat ved Skive 
Sygehus.

Jens Kristian Henriksen fik 8-årig skoleuddannelse i Breum og tog 
9. og 10. klasse på Salling Ungdomsskole. Han var derefter arbejds
dreng i et tømrerfirma 1/2 år, kom i lære sst. og blev udlært som 
tømrer 1985.

I.D.4.a.3)c) Bente Kristensen
er født 6. september 1963 i Jebjerg. Hun blev gift 24. januar 1987 i 
Nørrelandskirken i Holstebro med Kim Andersen, der er født 30. 
marts 1963 i Halkær i Bislev sogn som søn af typehusfabrikant Poul 
Andersen og hustru, dagplejemor Karen Margrethe Holt Gregersen. 
Bosat: Thornbæks Ale 12, 8270 Højbjerg.

Bente Kristensen gik i skole i Jebjerg og Breum, hvorefter hun 
tog 9; og 10. klasse på Hundborg Ungdomsskole. Hun var derefter 
på laborantskole i Frederikshavn et år, var i praktik i Holstebro og 
var færdiguddannet som laborant 1982. Hun var derefter ansat som 
laborant i Holstebro til 1987.

Kim Andersen gik i skole i Vokslev og Nibe og tog 8. og 9. 
klasse på Hundborg Ungdomsskole. Efter et år som arbejdsdreng 
gennemgik han EFG-basisåret i Aalborg, hvorefter han kom i sned
kerlære i Gedsted. Han blev udlært 1984 og arbejdede derefter som 
snedkersvend til 1987, hvorefter han påbegyndte arkitektstudiet i 
Aarhus.
Datter: I.D.4.a.3)c)(l)

I.D.4.a.3)c)(l) Kamilla Andersen
er født 5. november 1986 i Holstebro.

I.D.4.a.3)d) Martin Kristensen
er født 13. juli 1967 i Jebjerg.

Han gik i skole i Jebjerg, var 2 år på Thylands Ungdomsskole og 
derefter et år på Bjergsnæsskolen i Viborg, hvorefter han opholdt 
sig et år i USA. Derefter optog han HH-studiet i Nykøbing M.

I.D.4.b. Karen Jensen
var født 27. december 1897 i Jebjerg, og hun døde 12. oktober 1971 
i Skive. Hun blev gift 26. august 1923 i Lyby med Christen Lund, 
der var født 19. februar 1895 i Thise sogn og døde 15. maj 1987 i 
Skive. Han var søn af sparekassedirektør Jens Lund og hustru 
Christiane. Karen Jensen gik i skole i Jebjerg, var på Jebjerg 
Højskole og besøgte desuden Handelshøjskolen i Aarhus. Hun blev 
uddannet som kontorassistent og arbejdede en tid i Rødding i 
Sønderjylland, og senere kom hun til Jebjerg Brugs, hvor hun stod 
i forretning og tillige passede kontorarbejdet.

Christen Lund gik i skole i Thise. Han stod i lære som snedker, 
blev udlært ca. 1914 og arbejdede en tid som svend. Værnepligten
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aftjente han i København og Viborg. Han var under militærtjenesten 
med i musikkorpset. - Christen Lund oprettede bog- og papirhandel 
i Jebjerg og drev forretningen i 40 år, samtidig med at han var 
sløjdlærer på Jebjerg Ungdomsskole.
Børn: I.D.4.b.l)-2)

I.D.4.b.l) Gunhild Lund
er født 22. september 1925 i Jebjerg.
Bosat: Roslevvej 8, Jebjerg, 7870 Roslev.

Gunhild Lund gik i skole i Jebjerg og hjalp derefter til hjemme 
et par år, hvorefter hun havde et ophold på Salling Ungdomsskole. 
Senere var hun et år som stuepige på Hejnæs og var derefter 
husholdningselev på Tjele, hvorefter hun var husjomfru på Hejnæs. 
Hun havde 1/2 års ophold på Odense Fagskole og besøgte Snoghøj 
Gymnastikhøjskole, hvorefter hun i 27 år var ansat som lærer m.m. 
ved Salling Ungdomsskole. Siden 1977 har hun haft gavebod i 
Jebjerg.

I.D.4.b.2) Ellen Lund
er født 17. januar 1929 i Jebjerg. Hun blev gift 25. april 1951 i 
Jebjerg med Gustav Brun, der er født 23. juni 1925 i Fjaltring som 
søn af tømrermester Jens Th. Marius Brun og hustru Frida Jensen. 
Bosat: Vestermøllevej 12, Fjaltring, 7620 Lemvig.

Ellen Lund gik i skole i Jebjerg og var derefter 3 år i huset, 
hvorefter hun var på Salling Ungdomsskole. Hun var et år som 
husassistent i København og havde derefter plads forskellige steder 
til 1951. Hun har været meget gymnastikinteresseret og var bl.a. 
deltager ved Lingiaden i Stockholm 1949. Fra 1951 blev hun med
hjælpende hustru. Hun er mangeårigt medlem af bestyrelsen i det 
lokale Røde Kors.

Gustav Brun gik i skole i Fjaltring og lærte derefter tømrerfaget 
hos faderen. Han var elev på Håndværkerskolen i Sønderborg, hvor 
han tog bygmestereksamen med frivillig mesterprøve. Værnepligten 
aftjente han ved Den kgl. Livgarde 1946. I 1965 overtog han fa
derens tømrermestervirksomhed, som han drev til 1987.
Børn: I.D.4.b.2)a)-b)

I.D.4.b.2)a) Margit Lund Brun
er født 9. februar 1952 i Fjaltring. Hun er bankassistent og gift 
med Jørn Tolbod.
Bosat: Fjaltringbyvej 78, Fjaltring, 7620 Lemvig.

I.D.4.b.2)b) Jens Christen Lund Brun
er født 16. februar 1955 i Fjaltring. Han lever sammen med Mette 
Nielsen, der er født 7. december 1959.
Bosat: Vestermøllevej 13, Fjaltring, 7620 Lemvig.

Jens Christen Lund Brun tog realeksamen og blev derefter udlært 
som tømrer. Han var bl.a. på Hadsten Håndværkerskole. Værneplig
ten aftjente han ved Ingeniørregimentet i Randers. Han havde 
desuden et ophold på Snoghøj Højskole. Den 1. marts 1987 overtog 
han faderens forretning, der har været i slægten Brun's eje i 104 
år.
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Mette Nielsen bestod realeksamen og var på højskole, hvorefter 
hun blev uddannet som beskæftigelsesvejleder i Brande.
Børn: I.D.4.b.2)b)(l)-(2)

I.D.4.b.2)b)(l) Signe Brun
er født 14. juni 1984 i Brejning.

I.D.4.b.2)b)(2) Louise Brun 
er født 30. april 1987 i Fjaltring.

I.D.4.C. Agnes Jensine Jensen
var født 5. maj 1899 i Jebjerg, og hun døde sst. 5. juni 1987. Hun 
blev gift 14. marts 1927 i Jebjerg med Alfred Pedersen, der var 
født 1. juni 1901 i Otting og døde 15. november 1976 i Skive. Han 
var søn af centralbestyrer J. P. Nielsen og Mette Marie Pedersen.

Agnes Jensine Jensen gik i skole i Jebjerg. Efter konfirmationen 
hjalp hun til hjemme ca. 3 år, og derefter blev hun uddannet som 
modist i Skive, hvorpå hun havde ansættelse som sådan i Randers 
og senere i København. I denne periode syede hun bl.a. hatte til de 
kongelige jagtselskaber. Efter giftermålet blev hun hjemmearbejden
de husmoder, og senere drev hun hatteforretning i Rødding.

Alfred Pedersen gik i skole i Oddense. Han arbejdede en tid ved 
landbruget og kom derefter på Tarm Kostskole, hvor han bestod 
præliminæreksamen. Han var derefter lærervikar på Bornholm, 
journalist på Vestkysten samt beskæftiget på Politiken. Senere var 
han med ved bygningen af den gamle Lillebæltsbro, hvorefter han 
bosatte sig i Oddense. Han var en tid dræningsmester i et entre
prenørfirma og drev derpå selvstændig virksomhed som entreprenør.

Børn: I.D.4.c.l)-3)

I.D.4.C.1) Jytte Pedersen
er født 13. september 1929 i Jebjerg. Hun blev gift 19. marts 1950 i 
Oddense med Matthias Christian Sønnichsen, der er født 12. februar 
1925 i Sønderborg som søn af prokurist Johannes Poulsen Sønnich
sen og hustru Anni Elisabeth Knudsen.
Bosat: Kristiansundsvej 11, 8200 Aarhus N.

Jytte Pedersen gik i skole i Oddense og Roslev, hvor hun bestod 
præliminæreksamen. Hun var husassistent hjemme ca. 1/2 år og var 
derefter 1 1/2 år ansat på et advokatkontor i Skive, hvorefter hun 
tog handelseksamen i Aarhus. Derefter fortsatte hun på advokat
kontor til 1964, og fra 1965 til 1979 var hun ansat ved Nordisk 
Institut på Aarhus Universitet. Hun var derefter ansat ved Civil
forsvarets Region II og har siden 1981 virket som vikar. Hun har 
deltaget i forskellige kurser, bl.a. på civilforsvarets højskole i 
Snekkersten.

Matthias Christian Sønnichsen fik 8-årig skoleuddannelse i Søn
derborg, og efter et år som bud kom han i lære som maskinarbejder 
og blev udlært 1945. Han aftjente 1945-46 værnepligten i Aarhus og 
gjorde desuden tjeneste i Hamborg, hvorefter han fortsatte som 
svend til 1982, heraf 25 år ved kølefirmaet Sabroe.
4 Børn: I.D.4.c.l)a)-d)
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I.D.4.c.l)a) Inger Margrethe Sønnichsen
er født 21. juli 1950 i Skive. Hun blev gift 16. oktober 1971 i 
Aarhus med Hans Daugaard, der er født 27. september 1947 i Ros
kilde som søn af stadsbibliotekar Poul Daugaard og hustru Bodil 
Mikkelsen.
Bosat: Lynghøj 10, Bruunshaab, 8800 Viborg.

Inger Margrethe Sønnichsen tog studentereksamen i Aarhus og 
var derefter et år som au-pair i USA, hvorefter hun blev optaget 
på Marselisborg Seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1975. Hun var 
ansat ved skolen i Bruunshåb 1976-1986, og fra 1987 har hun været 
lærer ved Søndre Skole i Viborg.

Hans Daugaard gik i skole i Roskilde og Hjørring. Efter studen
tereksamen i Hjørring aftjente han 1967-69 værnepligten og hjem
sendtes som sergent. Han læste ved Aarhus Seminarium og dimit
teredes 1975, var et år lærer i Aarhus og har siden været lærer i 
Viborg.
Børn: I.D.4.c.l)a)(l)-(2)

I.D.4.c.l)a)(l) Thomas Sønnichsen Daugaard 
er født 24. juni 1975 i Aarhus.

I.D.4.c.l)a)(2) Jonas Jens Daugaard
er født 14. april 1978 i Viborg.

I.D.4.c.l)b) Elsebeth Sønnichsen
er født 25. november 1953 i Aarhus. Hun er børnehavepædagog og 
gift med maskinmester Niels Ole Daugaard.
Bosat: Særkærparken 47, 7500 Holstebro.

I.D.4.c.l)c) Gert Sønnichsen
var født 8. august 1957 i Aarhus, og han døde 1962.

I.D.4.c.l)d) Benedikte Sønnichsen
var født 4. september 1963 i Aarhus, og hun døde 27. august 1987.

I.D.4.C.2) Knud Erik Pedersen 
er født 5. april 1931 i Jebjerg. Han blev gift 3. maj 1958 i Jebjerg 
med Inge Ringbøl, der er født 25. juni 1936 i Jebjerg som datter af 
lærer Ingvard Ringbøl og hustru Thyra Petersen.
Bosat: Idom Kirkevej 42, Idom, 7500 Holstebro.

Knud Erik Pedersen gik i skole i Oddense og Roslev, hvor han 
tog realeksamen. Han kom i lære i en trælasthandel på kontor og 
lager, blev udlært 1951 og tog derefter eksamen fra handelshøjsko
len i Aarhus, hvorefter han var et år i en trælasthandel i Randers. 
Efter 2 år som antimilitarist opholdt han sig 1/2 år på en inter
national højskole i Tyskland og var derpå ansat 2 år i trælasthandel 
i Aars, hvorefter han blev optaget på Skive Seminarium. Efter 
lærereksamen var han 2 år ansat på Arden Centralskole og kom
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1963 til Idom, hvor han blev skoleinspektør 1971.
Inge Ringbøl gik i skole i Jebjerg og Roslev, hvor hun bestod 

realeksamen. Derefter opholdt hun sig 1/2 år i Schweiz som højsko
leelev, og hun var desuden et år i huset, hvorefter hun blev sy- 
geplejeuddannet i Skive. Herefter blev hun optaget på Skive Semi
narium og dimitteredes 1961, hvorefter hun var ansat i Lille Arden 
i 2 år, og siden har hun været lærer i Idom.
Børn: I.D.4.c.2)a)-b)

I.D.4.c.2)a) Lise Ringbøl Pedersen
er født 24. juli 1959 i Skive.
Bosat: Lofsrudhøgda 209, 1281 Oslo 12, Norge.

Lise Ringbøl Pedersen gik i skole i Idon og derefter på sønder- 
landsskolen i Holstebro, hvor hun tog realeksamen. Hun var derefter 
på vestervedsted ungdomshøjskole og tog derefter højere forbe
redelseseksamen på Holstebro gymnasium, hvorefter hun 1979-80 
havde et kibutz ophold i Israel. Efter en tid at have været be
skæftiget ved skovarbejde var hun et halvt år på rejse i Indien og 
arbejdede derefter 1 1/2 år i en børnehave i Aarhus, hvorefter hun 
i 1982 rejste et halvt år i Mellemamerika. Derefter var hun på 
Støvring højskole og arbejdede en tid på en restaurant i Aarhus, 
var derpå i Spanien, hvorefter hun i februar 1986 rejste til Norge 
hvor hun først var en tid på hotel og derefter blev assistent i en 
børnehave.

I.D.4x.2)b) Tyge Ringbøl Pedersen
er født 28. maj 1966 i Idom.
Bosat: Funkiavej 43, 2300 København S.

Tyge Ringbøl Pedersen gik i skole i Idom samt på sønderlands- 
skolen i Holstebro og kom derefter på Holstebro gymnasium, hvor 
han tog eksamen 1985. Efter en tid på konservatoriet i Esbjerg 
begyndte han i efteråret 1987 sinolog-studiet på Københavns univer
sitet.

I.D.4.C.3) Jonna Pedersen
er født 8. maj 1934 i Skive. Hun blev gift 28. juni 1957 i Skive med 
Anders Peder Pedersen, der er født 24. juli 1931 i Grove som søn 
af landmand Alfred Andreas Pedersen og hustru Mette Kirstine 
Olesen.
Bosat: Grynderupvej 31, 7870 Roslev.

Jonna Pedersen gik i skole i Oddense og Roslev, hvor hun bestod 
præliminæreksamen. Hun blev uddannet som kontorassistent, og 
efter et års ophold på fagskole i Odense var hun uddannet som 
tilskærer og var derpå ansat som lederassistent samt kontorassistent 
på Billeshave Optagelseshjem. Efter en tids ansættelse som lederas
sistent på Sjælland overtog hun 1957 centralen i Jebjerg og var 
bestyrer her til automatiseringen 1972. Hun var derefter vikar på 
ungdomsskolen et år og begyndte 1974 med voksenundervisning i 
yoga på forskellige skoler m.m.

Anders Peder Pedersen gik i skole i Brøndum og arbejdede der
efter ved landbruget til 1957. Han havde et ophold på St. Restrup 
Husmandsskole og arbejdede derefter ved dræningsarbejde hos 
svigerfaderen, hvorefter han fra 1968 til 1974 drev selvstændig 
virksomhed som entreprenør. Han blev derefter kommunalt ansat ved 
Sallingsund Kommune.
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I.D.4.c.l)a) Inger Margrethe Sønnichsen
er født 21. juli 1950 i Skive. Hun blev gift 16. oktober 1971 i 
Aarhus med Hans Daugaard, der er født 27. september 1947 i Ros
kilde som søn af stadsbibliotekar Poul Daugaard og hustru Bodil 
Mikkelsen.
Bosat: Lynghøj 10, Bruunshaab, 8800 Viborg.

Inger Margrethe Sønnichsen tog studentereksamen i Aarhus og 
var derefter et år som au-pair i USA, hvorefter hun blev optaget 
på Marselisborg Seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1975. Hun var 
ansat ved skolen i Bruunshåb 1976-1986, og fra 1987 har hun været 
lærer ved Søndre Skole i Viborg.

Hans Daugaard gik i skole i Roskilde og Hjørring. Efter studen
tereksamen i Hjørring aftjente han 1967-69 værnepligten og hjem
sendtes som sergent. Han læste ved Aarhus Seminarium og dimit
teredes 1975, var et år lærer i Aarhus og har siden været lærer i 
Viborg.
Børn: I.D.4.c.l)a)(l)-(2)

I.D.4.c.l)a)(l) Thomas Sønnichsen Daugaard 
er født 24. juni 1975 i Aarhus.

I.D.4.c.l)a)(2) Jonas Jens Daugaard 
er født 14. april 1978 i Viborg.

I.D.4.c.l)b) Elsebeth Sønnichsen
er født 25. november 1953 i Aarhus. Hun er børnehavepædagog og 
gift med maskinmester Niels Ole Daugaard.
Bosat: Særkærparken 47, 7500 Holstebro.

I.D.4.c.l)c) Gert Sønnichsen
var født 8. august 1957 i Aarhus, og han døde 1962.

I.D.4.c.l)d) Benedikte Sønnichsen
var født 4. september 1963 i Aarhus, og hun døde 27. august 1987.

I.D.4.C.2) Knud Erik Pedersen 
er født 5. april 1931 i Jebjerg. Han blev gift 3. maj 1958 i Jebjerg 
med Inge Ringbøl, der er født 25. juni 1936 i Jebjerg som datter af 
lærer Ingvard Ringbøl og hustru Thyra Petersen.
Bosat: Idom Kirkevej 42, Idom, 7500 Holstebro.

Knud Erik Pedersen gik i skole i Oddense og Roslev, hvor han 
tog realeksamen. Han kom i lære i en trælasthandel på kontor og 
lager, blev udlært 1951 og tog derefter eksamen fra handelshøjsko
len i Aarhus, hvorefter han var et år i en trælasthandel i Randers. 
Efter 2 år som anti mil it arist opholdt han sig 1/2 år på en inter
national højskole i Tyskland og var derpå ansat 2 år i trælasthandel 
i Aars, hvorefter han blev optaget på Skive Seminarium. Efter 
lærereksamen var han 2 år ansat på Arden Centralskole og kom
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1963 til Idom, hvor han blev skoleinspektør 1971.
Inge Ringbøl gik i skole i Jebjerg og Roslev, hvor hun bestod 

realeksamen. Derefter opholdt hun sig 1/2 år i Schweiz som højsko
leelev, og hun var desuden et år i huset, hvorefter hun blev sy
geplejeuddannet i Skive. Herefter blev hun optaget på Skive Semi
narium og dimitteredes 1961, hvorefter hun var ansat i Lille Arden 
i 2 år, og siden har hun været lærer i Idom.
Børn: I.D.4.c.2)a)-b)

I.D.4.c.2)a) Lise Ringbøl Pedersen
er født 24. juli 1959 i Skive.
Bosat: Lofsrudhøgda 209, 1281 Oslo 12, Norge.

Lise Ringbøl Pedersen gik i skole i Idon og derefter på sønder- 
landsskolen i Holstebro, hvor hun tog realeksamen. Hun var derefter 
på vestervedsted ungdomshøjskole og tog derefter højere forbe
redelseseksamen på Holstebro gymnasium, hvorefter hun 1979-80 
havde et kibutz ophold i Israel. Efter en tid at have været be
skæftiget ved skovarbejde var hun et halvt år på rejse i Indien og 
arbejdede derefter 1 1/2 år i en børnehave i Aarhus, hvorefter hun 
i 1982 rejste et halvt år i Mellemamerika. Derefter var hun på 
Støvring højskole og arbejdede en tid på en restaurant i Aarhus, 
var derpå i Spanien, hvorefter hun i februar 1986 rejste til Norge 
hvor hun først var en tid på hotel og derefter blev assistent i en 
børnehave.

I.D.4.c.2)b) Tyge Ringbøl Pedersen
er født 28. maj 1966 i Idom.
Bosat: Funkiavej 43, 2300 København S.

Tyge Ringbøl Pedersen gik i skole i Idom samt på sønderlands- 
skolen i Holstebro og kom derefter på Holstebro gymnasium, hvor 
han tog eksamen 1985. Efter en tid på konservatoriet i Esbjerg 
begyndte han i efteråret 1987 sinolog-studiet på Københavns univer
sitet.

I.D.4.C.3) Jonna Pedersen
er født 8. maj 1934 i Skive. Hun blev gift 28. juni 1957 i Skive med 
Anders Peder Pedersen, der er født 24. juli 1931 i Grove som søn 
af landmand Alfred Andreas Pedersen og hustru Mette Kirstine 
Olesen.
Bosat: Grynderupvej 31, 7870 Roslev.

Jonna Pedersen gik i skole i Oddense og Roslev, hvor hun bestod 
præliminæreksamen. Hun blev uddannet som kontorassistent, og 
efter et års ophold på fagskole i Odense var hun uddannet som 
tilskærer og var derpå ansat som lederassistent samt kontorassistent 
på Billeshave Optagelseshjem. Efter en tids ansættelse som lederas
sistent på Sjælland overtog hun 1957 centralen i Jebjerg og var 
bestyrer her til automatiseringen 1972. Hun var derefter vikar på 
ungdomsskolen et år og begyndte 1974 med voksenundervisning i 
yoga på forskellige skoler m.m.

Anders Peder Pedersen gik i skole i Brøndum og arbejdede der
efter ved landbruget til 1957. Han havde et ophold på St. Restrup 
Husmandsskole og arbejdede derefter ved dræningsarbejde hos 
svigerfaderen, hvorefter han fra 1968 til 1974 drev selvstændig 
virksomhed som entreprenør. Han blev derefter kommunalt ansat ved 
Sallingsund Kommune.
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I.D.4.c.l)a) Inger Margrethe Sønnichsen
er født 21. juli 1950 i Skive. Hun blev gift 16. oktober 1971 i 
Aarhus med Hans Daugaard, der er født 27. september 1947 i Ros
kilde som søn af stadsbibliotekar Poul Daugaard og hustru Bodil 
Mikkelsen.
Bosat: Lynghøj 10, Bruunshaab, 8800 Viborg.

Inger Margrethe Sønnichsen tog studentereksamen i Aarhus og 
var derefter et år som au-pair i USA, hvorefter hun blev optaget 
på Marselisborg Seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1975. Hun var 
ansat ved skolen i Bruunshåb 1976-1986, og fra 1987 har hun været 
lærer ved Søndre Skole i Viborg.

Hans Daugaard gik i skole i Roskilde og Hjørring. Efter studen
tereksamen i Hjørring aftjente han 1967-69 værnepligten og hjem
sendtes som sergent. Han læste ved Aarhus Seminarium og dimit
teredes 1975, var et år lærer i Aarhus og har siden været lærer i 
Viborg.
Børn: I.D.4.c.l)a)(l)-(2)

I.D.4x.l)a)( 1) Thomas Sønnichsen Daugaard 
er født 24. juni 1975 i Aarhus.

I.D.4.c.l)a)(2) Jonas Jens Daugaard
er født 14. april 1978 i Viborg.

I.D.4.c.l)b) Elsebeth Sønnichsen
er født 25. november 1953 i Aarhus. Hun er børnehavepædagog og 
gift med maskinmester Niels Ole Daugaard.
Bosat: Særkærparken 47, 7500 Holstebro.

I.D.4.c.l)c) Gert Sønnichsen
var født 8. august 1957 i Aarhus, og han døde 1962.

I.D.4.c.l)d) Benedikte Sønnichsen
var født 4. september 1963 i Aarhus, og hun døde 27. august 1987.

I.D.4.C.2) Knud Erik Pedersen 
er født 5. april 1931 i Jebjerg. Han blev gift 3. maj 1958 i Jebjerg 
med Inge Ringbøl, der er født 25. juni 1936 i Jebjerg som datter af 
lærer Ingvard Ringbøl og hustru Thyra Petersen.
Bosat: Idom Kirkevej 42, Idom, 7500 Holstebro.

Knud Erik Pedersen gik i skole i Oddense og Roslev, hvor han 
tog realeksamen. Han kom i lære i en trælasthandel på kontor og 
lager, blev udlært 1951 og tog derefter eksamen fra handelshøjsko
len i Aarhus, hvorefter han var et år i en trælasthandel i Randers. 
Efter 2 år som antimilitarist opholdt han sig 1/2 år på en inter
national højskole i Tyskland og var derpå ansat 2 år i trælasthandel 
i Aars, hvorefter han blev optaget på Skive Seminarium. Efter 
lærereksamen var han 2 år ansat på Arden Centralskole og kom
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1963 til Idom, hvor han blev skoleinspektør 1971.
Inge Ringbøl gik i skole i Jebjerg og Roslev, hvor hun bestod 

realeksamen. Derefter opholdt hun sig 1/2 år i Schweiz som højsko
leelev, og hun var desuden et år i huset, hvorefter hun blev sy
geplejeuddannet i Skive. Herefter blev hun optaget på Skive Semi
narium og dimitteredes 1961, hvorefter hun var ansat i Lille Arden 
i 2 år, og siden har hun været lærer i Idom.
Børn: I.D.4.c.2)a)-b)

I.D.4.c.2)a) Lise Ringbøl Pedersen
er født 24. juli 1959 i Skive.
Bosat: Lofsrudhøgda 209, 1281 Oslo 12, Norge.

Lise Ringbøl Pedersen gik i skole i Idon og derefter på sønder- 
landsskolen i Holstebro, hvor hun tog realeksamen. Hun var derefter 
på vestervedsted ungdomshøjskole og tog derefter højere forbe
redelseseksamen på Holstebro gymnasium, hvorefter hun 1979-80 
havde et kibutz ophold i Israel. Efter en tid at have været be
skæftiget ved skovarbejde var hun et halvt år på rejse i Indien og 
arbejdede derefter 1 1/2 år i en børnehave i Aarhus, hvorefter hun 
i 1982 rejste et halvt år i Mellemamerika. Derefter var hun på 
Støvring højskole og arbejdede en tid på en restaurant i Aarhus, 
var derpå i Spanien, hvorefter hun i februar 1986 rejste til Norge 
hvor hun først var en tid på hotel og derefter blev assistent i en 
børnehave.

I.D.4x.2)b) Tyge Ringbøl Pedersen
er født 28. maj 1966 i Idom.
Bosat: Funkiavej 43, 2300 København S.

Tyge Ringbøl Pedersen gik i skole i Idom samt på sønderlands- 
skolen i Holstebro og kom derefter på Holstebro gymnasium, hvor 
han tog eksamen 1985. Efter en tid på konservatoriet i Esbjerg 
begyndte han i efteråret 1987 sinolog-studiet på Københavns univer
sitet.

I.D.4.C.3) Jonna Pedersen
er født 8. maj 1934 i Skive. Hun blev gift 28. juni 1957 i Skive med 
Anders Peder Pedersen, der er født 24. juli 1931 i Grove som søn 
af landmand Alfred Andreas Pedersen og hustru Mette Kirstine 
Olesen.
Bosat: Grynderupvej 31, 7870 Roslev.

Jonna Pedersen gik i skole i Oddense og Roslev, hvor hun bestod 
præliminæreksamen. Hun blev uddannet som kontorassistent, og 
efter et års ophold på fagskole i Odense var hun uddannet som 
tilskærer og var derpå ansat som lederassistent samt kontorassistent 
på Billeshave Optagelseshjem. Efter en tids ansættelse som lederas
sistent på Sjælland overtog hun 1957 centralen i Jebjerg og var 
bestyrer her til automatiseringen 1972. Hun var derefter vikar på 
ungdomsskolen et år og begyndte 1974 med voksenundervisning i 
yoga på forskellige skoler m.m.

Anders Peder Pedersen gik i skole i Brøndum og arbejdede der
efter ved landbruget til 1957. Han havde et ophold på St. Restrup 
Husmandsskole og arbejdede derefter ved dræningsarbejde hos 
svigerfaderen, hvorefter han fra 1968 til 1974 drev selvstændig 
virksomhed som entreprenør. Han blev derefter kommunalt ansat ved 
Sallingsund Kommune.
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4 Børn: I.D.4.c.3)a)-d)

I.D.4x.3)a) Jette Pedersen
er født 3. maj 1958 i Jebjerg. Hun blev gift 12. oktober 1985 i 
Sæby med Esben Sørensen, der er født 31. december 1955 i 0. 
Hurup. Parret er nærmere omtalt under I.C.lzl.l)c).

I.D.4.c.3)b) Jørn Pedersen
er født 10. februar 1960 i Skive. Han er truckfører.

I.D.4.c.3)c) Jan Pedersen
er født 6. april 1961 i Skive. Han lever sammen med Annette Havn
dal Nielsen, der er født 14. juli 1958 i København som datter af 
overpakmester Aage Verner Nielsen og hustru Elsebet Vibeke Havn
dal Justesen.
Bosat: Boulevarden 5, 9000 Aalborg.

Jan Pedersen gik i skole i Jebjerg og Breum samt i Glyngøre, 
hvor han sluttede i 10. klasse. Efter at have gennemgået EFG- 
basisåret i Skive tog han højere handelseksamen sst., hvorefter han 
kom i lære på Skive Jern og Stål, hvor han blev udlært 1983. Han 
blev derefter ansat ved Sanistål i Aalborg, hvor han er salgsassi
stent.

Annette Havndal Nielsen fik 10-årig skoleuddannelse i Aalborg og 
gennemgik 1-årig handelsskoleuddannelse sst., og efter en tid som 
HF-stud erende blev hun kontoruddannet på Jernkontoret. Hun var 
færdiguddannet 1978 og var derefter ansat et år ved Jydsk Telefon, 
hvorefter hun blev kontorassistent ved Sanistål.

I.D.4.c.3)d) Anne-Lisa Pedersen 
er født 16. januar 1970 i Skive.

I.D.4.d. Laura Kristine Jensen
var født 12. november 1901 i Jebjerg og døde sst. 21. marts 1987.

Efter skolegang i Jebjerg arbejdede hun nogle år ved husgerning, 
hvorefter hun blev uddannet som damefrisør. Hun havde forretning 
i Jebjerg en del år og overtog senere centralen efter moderen.

I.E. Mads Christian Andersen
var født 24. april 1836 i Hindborg. Han nævnes bl.a. i lægdsrullen 
1858, da han flyttede til Mejrup, men hans senere forhold er 
ukendte.

I.F. Johanne Andersen
var født 15. november 1837 i Hindborg, og hun døde 24. juni 1918 i 
Jebjerg, 80 år gi. Hun blev gift 24. november 1876 i Jebjerg med 
Peder Sørensen, der var født 7. marts 1842 i Jebjerg og døde sst. 7. 
juli 1919, 76 år gi. Han var søn af selvejergårdmand Søren Chri
stensen og hustru Mette Marie Andersdatter.

Ved vielsen 1876 var Peder Sørensen ungkarl af Jebjerg, og ved
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sin død 1919 betegnes han som forhenværende gårdejer i Jebjerg. 
Parret havde oprettet testamente 1896, da de ikke efterlod sig 
arvinger.

I.G. Dorthe Catrine Andersen
var født 26. maj 1841 i Hindborg, og hun døde 9. september 1911 i 
Jebjerg, 70 år gi. Hun blev gift november 1870 i Roslev med 
Peder Jensen, der var født 25. august 1841 i Roslev og døde 25. 
marts 1900 i Jebjerg, 58 år gi. Han var søn af Jens Jeppesen og 
hustru Ane Helene Sørensen.

Peder Jensen var ved giftermålet ungkarl af Roslev, og senere 
betegnes han som husmand i Jebjerg. Ved sin død kaldes han Peder 
Jensen (Grande), men ved Dorthe Catrines død 1911 siges hun at 
være enke efter husmand Peder Jensen Grove i Jebjerg.
Parret havde 4 børn: I.G.1.-4.

I.G.l. Jens Andreas Jensen Grande
Grande tilføjet 1904, var født 3. august 1872 i Jebjerg, og han døde 
16. januar 1938 i Roslev. Han blev gift 26. september 1902 i Roslev 
med Bertha Iversen, der var født 6. april 1874 i Roslev og døde sst. 
18. februar 1929. Hun var datter af gårdejer Anders Iversen og 
hustru Karen Poulsen.

Ved vielsen var Jens Andreas ungkarl og snedker i Jebjerg, mens 
han ved sin død betegnes som enkemand, tømrer og rentier. Han 
begik selvmord og blev fundet med skudsår i hovedet.

I.G.2. Laurids Jensen Grande
Grande tilføjet 1904, var født 21. februar 1876 i Jebjerg og døde 
sst. 13. januar 1906, 29 år gi. og ungkarl.

I.G.3. Anton Jensen Grande
Grande tilføjet 1904, var født 29. juli 1879 i Jebjerg. Han blev gift 
31. januar 1919 i Resen med Nielsine Nielsen, der var født 9. de
cember 1899 i Resen som datter af gårdmand Anders Nielsen og 
hustru Bodil.

Ved vielsen var Anton Jensen Grande ungkarl og rejsepost af 
Jebjerg.

I.G.4. Ane Kathrine Jensen
var født 25. marts 1884 i Jebjerg, og hun døde ugift sst. 27. juni 
1904, 20 år gi.

II. Jeppe Laursen Grove
var født 1794 i Hindborg by og sogn, hjemmedøbt 25. juli, og han 
døde ugift, barnløs.

III. Anders Grove 
egl. Larsen eller Laursen, 
døde 1. november 1878 i 
gift 1. gang 30. oktober

var født 7. marts 1796 i Hindborg, og han 
0. Lyby i Lyby sogn, 84 år gi. Han blev 
1823 i Hindborg med Karen Andersdatter,
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der var født 1780/81 og døde 16. september 1848 i 0. Lyby, 68 år 
gi. Han blev gift 2. gang 27. marts 1849 i Lyby med Anne Margrete 
Christensdatter, der var født 20. august 1^15 i Lille Halskov i 
Højslev sogn og døde 9. januar 1877 i 0. Lyby i Lyby sogn, 61 år 
gi. Hun var datter af Christen Jensen og hustru Inger Jensdatter.

Anders L. Grove tjente ved giftermålet 1823 hos faderen i Hind
borg, men var fra før 1848 til sin død gårdejer i 0. Lyby.

I Anders Groves efterslægt findes bevarede nekrologer over 
Anders Grove og hans to hustruer;

Mindeord over gårdejer Anders Lavrsen Grove

"Han er født i Hindborg i Aaret 1794, kom her til Lyby Sogn i 
1830. Her døde han i Aaret 1878 i en Alder af 84 Aar. Første Gang 
var han gift med Karen Andersen, som Døden imidlertid rev fra 
ham; derpaa giftede han sig med Ane Margrethe Kristensen, der 
også er gaaet forud for ham. Deres Ægteskab velsignede Herren 
med to Sønner og en Datter, som før have staaet ved deres elskede 
Moders Dødsleje og nu idag staae sørgende ved deres Faders Baare. 
Denne mand, hvis Støv vi i Dag ledsage til Graven, har Herren 
skjænket en lang Levetid her paa Jorden, idet hans Livs Stjerne 
først er bleven slukket i hans graanende Alderdom, men Herren har 
skjænket ham mere end en lang Levetid, han gav ham en god 
Helbred og et hyggeligt og kjærligt Hjem. Herren lod ham ikke staa 
ene her nede, thi skjønt begge hans Hustruer ere gaaede forud for 
ham, saa skjænkede han ham trofaste Børn, hvis Lyst og Glæde 
det var at frede om deres Fader og som aldrig blev trætte af at 
lette ham de Besværligheder, som Alderdommen fører med sig; 
derfor er det ikke underligt, at han følte sig glad og tilfreds ved 
Livet hernede og var knyttet med stærke Baand til sit Hjem og 
sine kjære i Hjemmet; men det er ogsaa vort Haab, at Herren 
igjennem det hyggelige Hjem her paa Jorden har mindet ham om 
det rette Hjem heroven til, det Hjem, som vi aldrig skulle forlade, 
naar det først er naaet. Ja, det er vort Haab, at Herren igjennem 
Livets mange Tilskikkelser har lært ham, at alt hernede, hvor 
skjønt det endog er, dog er forgængeligt, og at vi kun kunne stole 
sikker paa een, nemlig Herren. Saa har han kunnet se Døden imøde 
med Frimodighed og Glæde og kunnet sige med Apostelen: Død hvor 
er din Braad, Helvede hvor er din Sejr og Gud være lovet, som 
skjænker os Sejr ved vor Herre Jesum Kristum. Ja, for Guds Børn 
begynde det rette Liv først ved Døden, saa for dem er Døden 
Indgang til Livet. Derfor I kjære, som her staa sørgende og be
græde Tabet af en god og stræbsom Fader, græd saa sagtelig; 
engang skal den Dag oprinde, da vi skulle samles med den kjære 
forudgangne og med dette Haab ville vi trøste hverandre.

En Ægtemand trofast, en 
Fader kjær
Ligger her så stille på Baare. 
En stæbsom Mand agtet af 
hver især
Ledsages nu til Graven med 
Taare.

Farvel du gamle, saa hvil i
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Fred;
Tak for din Virken herneden.
Vi haabe at se dig i Her
lighed
Hisset i Evigheden."

Mindeordene over Karen Andersdatter:

"Til et evigt Livs Glæde og Herlighed og en salig Opstandelse i 
Guds Rige; sees her nedlagt Støvets jordiske Deel, det Forkrænkeli
ge; men hos Gud er det Uforkrænkelige; den udødelige Aand, af den 
i Livet højtærede og velyndede Kone salig

Karen Andersdatter
født i Hindborg Aar 1780. - 1821 kom hun i Ægtestand med hø- 
istærede og velagtede Ungkarl Anders Laursen Grove, som hun har 
levet med i allerkjerligste Forbindelse og Omgang i 27 Aar. I 
omtrent 30 Aar har hun været svag, og siden Juul for det meste 
lagt paa Sygeleiet. - Under hendes haarde Lidelser, viste hun stor 
Taalmodighed og Tillid til Gud; hvortil især bidrog og hendes 
omhyggelige Mands Pleie og Hjælp. - Efter den Algodes kjærlige 
Villie .indgik hun da ved en stille og rolig Død til det evige Gode i
en Alder af 68 Aar og nogle maaneder i Øster Lybye den 16. Sep
tember 1848. -
I Guds og Jesu Christi Navn hviil nu du Gode i en varig hos den
Alkjærlige hist i den trygge Havn, har du hos ham en Fred og evig
Salighed.
Lovet være Herren, vor Fader, vor Gud! Hans Villie altid er den 
bedste. Han frier og vist af Nøden ud naar vi fast i Troen sand 
Tillid til ham fæste.
O, give os efter Døden i alle med dig 
Maae samles hos Gud i Himmerig!
Amen.!

Timeglasset det udrandt, Døden kom og Livet svandt. 
Men hos Gud du Glæde fandt, Livets Krone evigt vandt."

Mindeord over Ane Margrethe Kristensen 
gaardejer Anders Groves hustru.

"Hun er født i Halskov i Højslev Sogn og døde her i Øster Lyby 
den 9de Januar 1877, 61 A ar gammel.
For omtrent 27 Aar siden kom den Afdøde her til Gaarden som 
Anders Groves Hustru, og det er vist saaledes som han siger, at det 
i timelig Henseende blev en Lykkens Dag for ham, da hun satte sin 
Fod herind, thi fra den Dag hun kom, og indtil den Dag, hendes 
Hjerte brast, var hun en dygtig Husmoder og Styrer af mange 
Forhold, og hun var saa god mod sin gamle Mand og plejede ham 
trofast i hans Svaghed. Vorherre velsignede deres Ægteskab med 5 
Børn; de 2 ere døde. De 3 Tilbageblevne ofrede hun al sin Moder
kærlighed paa og de elskede hende højt igjen og velsigne hendes 
Minde, - til hende kunne de trøstigt henvende sig i al deres Sorg 
og Glæde, dog er der meget man først skjønner paa, naar den 
Elskede er borte.

Den plejendende, ordnende,
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der var født 1780/81 og døde 16. september 1848 i 0. Lyby, 68 år 
gi. Han blev gift 2. gang 27. marts 1849 i Lyby med Anne Margrete 
Christensdatter, der var født 20. august 1915 i Lille Halskov i 
Højslev sogn og døde 9. januar 1877 i 0. Lyby i Lyby sogn, 61 år 
gi. Hun var datter af Christen Jensen og hustru Inger Jensdatter.

Anders L. Grove tjente ved giftermålet 1823 hos faderen i Hind
borg, men var fra før 1848 til sin død gårdejer i 0. Lyby.

I Anders Groves efterslægt findes bevarede nekrologer over 
Anders Grove og hans to hustruer:

Mindeord over gårdejer Anders Lavrsen Grove

"Han er født i Hindborg i Aaret 1794, kom her til Lyby Sogn i 
1830. Her døde han i Aaret 1878 i en Alder af 84 Aar. Første Gang 
var han gift med Karen Andersen, som Døden imidlertid rev fra 
ham; derpaa giftede han sig med Ane Margrethe Kristensen, der 
også er gaaet forud for ham. Deres Ægteskab velsignede Herren 
med to Sønner og en Datter, som før have staaet ved deres elskede 
Moders Dødsleje og nu idag staae sørgende ved deres Faders Baare. 
Denne mand, hvis Støv vi i Dag ledsage til Graven, har Herren 
skjænket en lang Levetid her paa Jorden, idet hans Livs Stjerne 
først er bleven slukket i hans graanende Alderdom, men Herren har 
skjænket ham mere end en lang Levetid, han gav ham en god 
Helbred og et hyggeligt og kjærligt Hjem. Herren lod ham ikke staa 
ene her nede, thi skjønt begge hans Hustruer ere gaaede forud for 
ham, saa skjænkede han ham trofaste Børn, hvis Lyst og Glæde 
det var at frede om deres Fader og som aldrig blev trætte af at 
lette ham de Besværligheder, som Alderdommen fører med sig; 
derfor er det ikke underligt, at han følte sig glad og tilfreds ved 
Livet hernede og var knyttet med stærke Baand til sit Hjem og 
sine kjære i Hjemmet; men det er ogsaa vort Haab, at Herren 
igjennem det hyggelige Hjem her paa Jorden har mindet ham om 
det rette Hjem heroven til, det Hjem, som vi aldrig skulle forlade, 
naar det først er naaet. Ja, det er vort Haab, at Herren igjennem 
Livets mange Tilskikkelser har lært ham, at alt hernede, hvor 
skjønt det endog er, dog er forgængeligt, og at vi kun kunne stole 
sikker paa een, nemlig Herren. Saa har han kunnet se Døden imøde 
med Frimodighed og Glæde og kunnet sige med Apostelen: Død hvor 
er din Braad, Helvede hvor er din Sejr og Gud være lovet, som 
skjænker os Sejr ved vor Herre Jesum Kristum. Ja, for Guds Børn 
begynde det rette Liv først ved Døden, saa for dem er Døden 
Indgang til Livet. Derfor I kjære, som her staa sørgende og be
græde Tabet af en god og stræbsom Fader, græd saa sagtelig; 
engang skal den Dag oprinde, da vi skulle samles med den kjære 
forudgangne og med dette Haab ville vi trøste hverandre.

En Ægtemand trofast, en 
Fader kjær
Ligger her så stille på Baare. 
En stæbsom Mand agtet af 
hver især
Ledsages nu til Graven med 
Taare.

Farvel du gamle, saa hvil i
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Fred;
Tak for din Virken herneden. 
Vi haabe at se dig i Her
lighed
Hisset i Evigheden."

Mindeordene over Karen Andersdatter:

"Til et evigt Livs Glæde og Herlighed og en salig Opstandelse i 
Guds Rige; sees her nedlagt Støvets jordiske Deel, det Forkrænkeli
ge; men hos Gud er det Uforkrænkelige; den udødelige Aand, af den 
i Livet højtærede og velyndede Kone salig

Karen Andersdatter
født i Hindborg Aar 1780. - 1821 kom hun i Ægtestand med hø- 
istærede og velagtede Ungkarl Anders Laursen Grove, som hun har 
levet med i allerkjerligste Forbindelse og Omgang i 27 Aar. I 
omtrent 30 Aar har hun været svag, og siden Juul for det meste 
lagt paa Sygeleiet. - Under hendes haarde Lidelser, viste hun stor 
Taalmodighed og Tillid til Gud; hvortil især bidrog og hendes 
omhyggelige Mands Pleie og Hjælp. - Efter den Algodes kjærlige 
Villie .indgik hun da ved en stille og rolig Død til det evige Gode i
en Alder af 68 A ar og nogle maaneder i Øster Lybye den 16. Sep
tember 1848. -
I Guds og Jesu Christi Navn hviil nu du Gode i en varig hos den
Alkjærlige hist i den trygge Havn, har du hos ham en Fred og evig
Salighed.
Lovet være Herren, vor Fader, vor Gud! Hans Villie altid er den 
bedste. Han frier og vist af Nøden ud naar vi fast i Troen sand 
Tillid til ham fæste.
O, give os efter Døden i alle med dig 
Maae samles hos Gud i Himmerig!
Amen.!

Timeglasset det udrandt, Døden kom og Livet svandt. 
Men hos Gud du Glæde fandt, Livets Krone evigt vandt."

Mindeord over Ane Margrethe Kristensen 
gaardejer Anders Groves hustru.

"Hun er født i Halskov i Højslev Sogn og døde her i Øster Lyby 
den 9de Januar 1877, 61 Aar gammel.
For omtrent 27 Aar siden kom den Afdøde her til Gaarden som 
Anders Groves Hustru, og det er vist saaledes som han siger, at det 
i timelig Henseende blev en Lykkens Dag for ham, da hun satte sin 
Fod herind, thi fra den Dag hun kom, og indtil den Dag, hendes 
Hjerte brast, var hun en dygtig Husmoder og Styrer af mange 
Forhold, og hun var saa god mod sin gamle Mand og plejede ham 
trofast i hans Svaghed. Vorherre velsignede deres Ægteskab med 5 
Børn; de 2 ere døde. De 3 Tilbageblevne ofrede hun al sin Moder
kærlighed paa og de elskede hende højt igjen og velsigne hendes 
Minde, - til hende kunne de trøstigt henvende sig i al deres Sorg 
og Glæde, dog er der meget man først skjønner paa, naar den 
Elskede er borte.

Den plejendende, ordnende,
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signede Haand,
Den venlige blide, sagtmodige 
A and
Skattes først ret naar det dybe 
Savn
Sig smertelig knytter sig til 
Moderens Navn.

Ja, naar Hustruen og Moderen er borte, da bliver der tomt i Huset. 
Faderens Kjærlighed til Børnene kan ikke opveje Tabet af hende. 
Ogsaa denne Hustru og Moder gik hurtigere bort, end nogen tænk
te; hun havde ikke mange Dages Sygeleje, og selv tænkte hun sig 
nok ikke, at sygdommen førte til Døden, før hendes Livs sidste Dag. 
Gud give, at hun maa være gaaet bort til det Sted, hvor der er saa 
godt at være, og Gud give, at hendes Efterlevende, der have elsket 
hende, engang maa samles med hende til et saligt Møde."

5 børn: III.A.-E.

II1.A. Dødfødt datter
29. december 1849 i 0. Lyby i Lyby sogn.

III.B. Jens Andersen (Grove)
var født 3. april 1851 i 0. Lyby i Lyby sogn. Han ses 
1865, og han nævnes endnu 1910 som ungkarl i 0. Lyby.
Ekgrtuxt Lijöj &■ 2.. april |QZ3 .

konfirmeret

III.C. En søn
født 28. april 1853 i 0. Lyby i Lyby sogn, død samme dag uden dåb.

III.D. Laust Grove
egl. Lauritz Christian Andersen, var født 9. december 1854 i 0. 
Lyby i Lyby sogn, og han døde 18. marts 1930 sst. Han blev gift 
14. december 1909 i Lyby med Gjertrud Rasmussen, der var født 12. 
oktober 1882 på Hverremose Mark i Sahl sogn ved Vinderup og 
døde 12. maj 1945 i Lyby. Hun var datter af husmand Rasmus Carl 
Rasmussen og hustru Ane Katrine Pedersen.

Laust Grove gik i skole i Lyby og lærte derefter landbrug, af
brudt af militærtjeneste i Viborg 1874-75. Fra 1878 til sin død var 
han selvstændig landmand.

Gjertrud Rasmussen gik i skole i Sahl og kom derefter ud at 
tjene ved husgerning. Hun kom som husbestyrerinde hos brødrene 
Grove i Lyby.

Efter Laust Groves død skrev en avis :
"Det er ved stille dåd som hans, 
at dette land skal gro."

Natten mellem mandag og tirsdag døde gårdejer Laust Grove, Lyby, 
uden forudgående sygdom i en alder af ca. 76 år. Mandag efter
middag hjalp han ved arbejdet ved tærskemaskinen, ud på aftenen 
blev han syg og en læge tilkaldtes; mellem midnat og morgenstun
den sov han stille hen.

Ved Laust Groves død afsluttes en lang arbejdsdag. Næppe helt 
voksen gled tømmerne ud af hans faders hænder og over i hans,
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idet han sammen med sin lidt ældre broder overtog styret hjemme i 
gården, der var drevet efter forældede metoder. Jeg mindes aldrig 
andre steder at have set en hørager, end på gamle Anders Groves 
mark.

Det mærkedes snart, at der i den forholdsvis gode gård var 
kommet yngre kræfter til. Der blev merglet og brakket, opdyrket 
hede og drænet. Den gamle, noget forsømte gård, var snart en af 
sognets mest veldrevne. Laust Grove var ingen foregangsmand, men 
en fremskridtsmand. Alt nyt på landbrugets område modtog han med 
kritisk interesse. Han var en veloplyst mand, der læste meget, og 
med forståelse og interesse fulgte tidens udvikling. Han var en 
stille mand, en hjemmets mand, der passede sin gård mønsterværdigt 
og røgtede på udmærket måde de kommunale bestillinger, der blev 
ham pålagt.

Laust Grove var især en godgørende mand, der hjalp i det stille- 
ja, ofte i det skjulte. Mange søgte til ham om økonomisk hjælp og 

få gik forgæves. Der er mange, der nu ved hans død vil føle tabet 
af ham og står i dyb taknemmelighedsgæld til ham. Hans liv blev en 
lang, trofast arbejdsdag, og da hans fordringer til levevilkår var 
beskedne, var han én af dem, om hvem det kan siges, at han øgede 
sit lands økonomi. Havde det danske landbrug nok af den slags 
bønder var dets kår sikkert bedre.

Laust Grove var én af alle afholdt mand, og derfor vil han blive 
savnet.

Ved Gjertrud Rasmussens 60 års fødselsdag bragte et af de lokale 
blade en omtale, hvori det bl.a. hedder, at Gjertrud Grove i de 
mange år, hun har boet i Lyby, har vundet sig mange venner ved 
sit retsind og sin godgørenhed - en tradition, som hørte gården og 
slægten til.
7 Børn: III.D.1.-7.

III.D.l. Anders Grove Andersen 4
er født 30. marts 1910 i 0. Lyby i Lyby sogn. Han blev gift 4. 
oktober 1931 i Lyby med Ida Jensen, der er født 26. juli 1911 i 
Lyby som datter af gårdejer Jens Espersen Jensen og hustru Kristi
ane Kristiansen.
Bosat: Damgårdsvej 9, Hem, 7800 Skive.

Anders Grove Andersen gik i skole i Lyby. Efter landbrugsud
dannelse drev han fra 1931 til 1955 en gård i Otting og havde 
derefter brød- og konfektureforretning i Glyngøre til 1976, da 
parret bosatte sig i Hem.

Ida Jensen gik i skole i Mogenstrup og var derefter husassistent 
indtil giftermålet. Siden var hun medhjælpende hustru.
4 Børn: III.D.l.a.-d.

III.D.l.a. Laura Grove Andersen
er født 17. december 1931 i Otting. Hun blev gift 5. maj 1951 i 
Otting med Peter Svindt Madsen, der er født 21. september 1922 i 
Hindborg som søn af arbejdsmand Laust Madsen og hustru Kirstine 
Johanne Kristiansen.
Bosat: Grønnegade 28, Farre, 7323 Give.

Laura Grove Andersen gik i skole i Oddense og var derefter 
husassistent indtil giftermålet. Indtil 1987 var hun i en del år fa
briksarbejder.
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Peter Svindt Madsen gik i skole i Hindborg og arbejdede derefter 
ved landbruget til 1951, hvorefter han bl.a. virkede som murer
oppasser. Værnepligten aftjente han ved CB-tjenesten 1943.
Børn: III.D.l.a.l)-3)

III.D.l.a.l) Kurt Grove Madsen
er født 2. maj 1952 i Skive. Han blev gift 1976 i Ebeltoft med 
Birthe Søgaard, der er født 22. december 1952 i Voldum som datter 
af vognmand Peter Søgaard og hustru Gerda. Han lever nu sammen 
med Kirsten Møller Jensen, der er født 12. november 1959 i Skibet 
som datter af Erik Møller Jensen og hustru Lydia.
Bosat: Fredericiavej 453, Skærup, 7080 Børkop.

Kurt Grove Madsen gik i skole Oddense og Roslev, og han tog 9. 
klasse på efterskole i Odder. Efter at have været ude at sejle et år 
kom han i lære som kok og blev udlært 1971, og derpå aftjente han 
værnepligten i Fredericia 1972. Efter 2-årig sygehjælperuddannelse 
blev han uddannet som plejer og arbejdede ca. 7 år i Risskov og 
Middelfart, hvorefter han 1980-81 var selvstændig landmand. Han 
har siden drevet købmandsforretning i Skærup.

Birthe Søgaard er specialarbejder.
Kirsten Møller Jensen gik i skole i Jelling, og efter at have 

arbejdet nogle år som husassistent blev hun uddannet som syge
hjælper.
Børn: III.D.l.a.l)a)-c)

III.D.l.a.l)a) Thomas Søgaard Madsen 
er født 14. september 1977 i Lystrup.

III.D.l.a.l)b) Kenneth Møller Madsen 
er født 3. juli 1985 i Skærup.

III.D.l.a.l)c) Barn
er født 11. december 1987 i Skærup.

III.D.l.a.2) Kjeld Grove Madsen
er født 11. september 1954 i Hindborg.
Bosat: Solsortevej 9, 7100 Vejle.

Kjeld Grove Madsen fik 8-årig skoleuddannelse og arbejdede 
derefter en tid ved landbruget, hvorefter han begyndte som chauf
før. Han er langturschauffør og har bl.a. kørt på Iran.

III.D.l.a.3) Rosa Grove Madsen
er født 7. juni 1956 i Oddense. Hun blev gift 2. juli 1983 i Skive 
med Kurt Saxkjær Jespersen, der er født 25. juli 1959 i Randers 
som søn af handelsskolelærer Børge Saxkjær Jespersen og hustru, 
kontorassistent Helga Møller.
Bosat: Peter Freuchens Vej 31, 9210 Aalborg SØ.

Rosa Grove Madsen gik i skole i Oddense og Balling, hvor hun 
tog realeksamen. Efter at have taget højere forberedelseseksamen i 
Aarhus blev hun optaget på Skive Seminarium. Hun dimitteredes
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1984 og har siden været lærer i Mou.
Kurt Saxkjær Jespersen gik i skole i Randers og Aalborg, hvor 

han tog realeksamen. Efter studentereksamen i Aalborg læste han 
på Skive Seminarium, tog eksamen 1984 og blev derefter ansat i 
Storvorde. Værnepligten aftjente han 1979 i Nr. Uttrup.
Datter: III.D.l.a.3)a)

III.D.l.a.3)a) Sine Grove Saxkjær Jespersen
er født 3. april 1985 i Aalborg.

III.D.l.b. Jens Aage Grove Andersen
er født 21. april 1935 i Otting. Han blev gift 20. maj 1971 i Ørslev
kloster med Anna Marie Mortensen, der er født 7. november 1941 i 
Majgaarde i Højslev sogn som datter af boelsmand Martin Morten
sen og hustru Agnes Jensine Jensen.
Bosat: Baadsgaardsvej 51, Hald, 7840 Højslev.

Jens Aage Grove Andersen gik i skole i Oddense. Han blev ud
dannet ved landbruget hjemme samt i forskellige pladser, og ind 
imellem havde han 1959-60 et ophold på Uldum Højskole, ligesom 
han i 2 år arbejdede på et cementstøberi. I 1971 købte han gården 
i Hald.

Anna Marie Mortensen gik i skole i Hald og var derefter i huset 
hjemme og ude indtil giftermålet.
Børn: III.D.l.b.l)-4)

III.D.l.b.l) Martin Grove Andersen
er født 20. oktober 1972 i Ørslevkloster.

III.D.l.b.2) Anders Grove Andersen 
er født 10. januar 1975 i Ørslevkloster.

III.D.l.b.3) Karen Grove Andersen 
er født 15. april 1980 i Ørslevkloster.

ni»D*Lb«4) Søren Grove Andersen
er født 30. august 1984 i Ørslevkloster.

III.D.1.C. Erik Grove Andersen
er født 18. juni 1940 i Otting. Han blev gift 25. november 1962 i 
Glyngøre med Linda Ringsborg, der er født 1. september 1944 i 
Glyngøre som datter af slagter Edvard Ringsborg og hustru Viola 
Overballe.
Bosat: Ry haven 39, Hasle, 8210 Aarhus V.

Erik Grove Andersen gik i skole i Oddense og arbejdede ved 
landbruget til 1960. Han gjorde tjeneste ved C F i Sæby 1960-61 og 
havde derefter et ophold på Odder Højskole, hvorpaa han 1962 blev 
ansat ved Post- og Telegrafvæsenet, hvor han nu er kontorpak- 
mester.

Linda Ringsborg gik i skole i Glyngøre og Nykøbing M., hvor hun
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bestod realeksamen. Efter et år i huset kom hun i kontorlære ved 
Rigstelefonen. Efter nogle år som hjemmearbejdende husmoder 
begyndte hun 1971 ved postvæsenet som kontorassistent.
Børn: III.D. 1 .c.l)-2)

III.D. 1 .c. 1) Bjarne Ringsborg
f. Andersen, er født 28. maj 1963 i Aarhus. Han blev gift 28. maj 
1988 i Maarslet Kirke med Hanne Kristiansen, der er født 19. 
september 1964 i Aarhus som datter af automobilforhandler Bent 
Kristiansen og hustru Margit.
Bosat: Langballevænget 30, 8320 Maarslet.

Bjarne Ringsborg er maler, og Hanne Kristiansen er kontorassi
stent.

III.D. 1 .c.2) Hanne Ringsborg Andersen
er født 8. marts 1966 i Aarhus. Hun blev gift 3. oktober 1987 i 
Skaade med Karsten Brydsøe, der er født 22. februar 1958 i Aarhus 
som søn af kvalitetskontrollør Ivan Brydsøe og hustru Lilli.
Bosat: Emiliehøj 13 B, 8270 Højbjerg.

Hanne Ringsborg Andersen tog 10. klasse 1983 og afsluttede 1984 
EFG-basisåret i handels- og kontorfaget, hvorefter hun blev ansat 
ved postvæsenet, hvor hun er kontorassistent. - Karsten Brydsøe er 
indkøbsassistent ved Agri-Norcold.
Søn: III.D.l.c.2)a)

III.D.lÆ.2)a) Christian Ringsborg Brydsøe 
er født 2. juli 1988 i Aarhus.

III.D.1^1. Else Grove Andersen
er født 18. juni 1940 Otting. Hun blev gift 27. oktober 1958 i 
Glyngøre med Ove Pedersen, der er født 8. marts 1932 i Spøttrup 
som søn af sadelmager Chr. Pedersen og hustru Kirsten Madsen.
Bosat: Huggergaardsvej 29, Dybe, 7620 Lemvig.

Else Grove Andersen gik i skole i Oddense og var derefter husas
sistent indtil giftermålet.

Ove Pedersen gik i skole i Rødding og arbejdede derefter ved 
landbruget, bl.a. som fodermester i Ramme og Salling. Siden 1965 
har han været specialarbejder.
Børn: III.D.l.d.l)-4)

III.D.l.d.1) John Pedersen
er født 15. april 1959 i Haasum. Han blev gift 14. oktober 1984 i 
Hove med Hanne Noer, der er født 18. december 1961 i Hove som 
datter Chr. Noer og hustru Edith Marie Jensen.
Bosat: Huggergårdsvej 23, Dybe,7620 Lemvig.

John Pedersen gik i skole i Bonnet, var på Galtrup Ungdomsskole 
og tog 8. og 9. klasse på Lomborg Ungdomsskole. Efter 2 år ved 
landbruget arbejdede han som mureroppasser 1 l/2t år og var 
derefter et år på en maskinstation, hvorefter han fik arbejde som 
rørlægger i et entreprenørfirma. Værnepligten aftjente han 1979 i 
Slagelse.

Hanne Noer gik i skole Klinkby og tog 1-årig handelsskoleeksa-
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men i Lemvig, og derefter blev hun uddannet i trikotagebranchen. 
Hun er butiksassistent i Kvickly.
Børn: III.D.l.d.l)a)-b)

III.D.ld.l)a) Dennis Noer Pedersen
er født 10. september 1984 i Lemvig.

III.D.1 d.l)b) Lasse Noer Pedersen 
er født 1. juli 1987 i Lemvig.

III.D.l.d.2) Klaus Jørgen Pedersen 
er født 20. marts 1961 i Haasum. 
Bosat: Vandborgvej 80, 7620 Lemvig.

Klaus Jørgen Pedersen er chauffør.

III.D.1 ^1.3) Per Pedersen
er født 24. august 1966 i Dybe.
Han er husbondafløser.

III.D.l.d.4) Knud Erik Pedersen 
er født 22. august 1971 i Dybe.

III.D.2. Anne Margrethe Grove Andersen
er født 19. august 1911 i Lyby. Hun blev gift 4. oktober 1931 i 
Lyby Kirke med Laurits Marinus Goth, der var født 20. april 1908 i 
Bjerning sogn ved Haderslev og døde 22. april 1957 i København. 
Han var søn af landmand Hans Goth og hustru Meta.
Bosat: Dronningens Tværgade 37, 1302 København K.

Laurits Marinus Goth var landmand.
6 Børn: III.D.2.a.-f.

IH>D*2.a. Hans Laust Goth
er født 24. oktober 1931 i Lyby. Han driver selvstændig virksomhed 
og er gift med Anne, der er sekretær.
Bosat: Dørrøjel 37, 2670 Greve Strand.

III.D.2.b. Knud Erik Goth
er født 9. november 1933 i Grønning. Han blev gift 29. marts 1959 
med Inger Nielsen, der er født 9. april 1936 i 0. Alling som datter 
af gårdejer Niels Aage Nielsen og hustru Nikoline.
Bosat: Auningvej 8, Øster Alling, 8963 Auning.

Knud Erik Goth fik 10-aarig folkeskoleuddannelse og blev derefter 
uddannet ved landbruget med ophold på Asmildkloster Landbrugs
skole. Ved giftermålet overtog parret en ejendom i Dagstrup ved 
Mørke og havde denne til 1970, da de overtog hendes forældres 
ejendom.

Inger Nielsen fik folkeskoleuddannelse, havde forskellige pladser 
ved husgerning og var elev på Vinding Husholdningsskole ved Vejle.
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Børn: III.D.2.b.l)-3)

III.D.2.b.l) Niels Peter Goth
er født 9. oktober 1962 i Dagstrup. Han er smed.
Bosat: GI. Landevej 25, 8544 Mørke.

III.D.2.b.2) Anne Grethe Goth
er født 12. november 1965 i Dagstrup. 
Bosat: Elmevej 4 C, Vorup, 8900 Randers.

Anne Grethe Goth fik 10- årig folkeskoleuddannelse i Auning og 
bestod udv. afgangsprøve, hvorefter hun gennemgik EFG-basisåret 
indenfor handels- og kontorfaget. Hun blev kontoruddannet på et 
regnskabskontor og har nu ansættelse ved kommunernes revision.

III.D.2.b.3) Else Marie Goth
er født 31. januar 1970 i 0. Alling. Hun er butiksslagter.

III.D.2.C. Edith Helene Goth
er født 28. september 1935 i Grønning. Hun blev gift 10. oktober
1954 i Matthæus sogn i København med Ove Leif Rasmussen, der er 
født 24. maj 1931 i Aarhus.
Bosat: Siriusvej 9, 8382 Hinnerup.
Edith Helene Goth blev kontoruddannet ved Frederiksberg Kommune 
og fik videreuddannelse som familievejleder. Hun har siden 1970 
været ansat ved Hinnerup Kommune, hvor hun er overassisstent.

Ove Leif Rasmussen fik folkeskoleuddannelse og var elev på 
Roskilde Højskole. Han blev udlært som snedker, og værnepligten 
aftjente han ved livgarden. I 1959 blev han ansat ved Danmarks 
Radio som snedker og er nu TV-inspektør.
Børn: III.D.2.c.l)-3)

III.D.2.C.1) Flemming Rasmussen
er født 27. januar 1955 i Hvidovre. Han blev gift 7. oktober 1978 i 
Hinnerup med Kirsten Fagerli Christiansen, der er født 18. februar
1955 i Sall som datter af murermester Viggo Fagerli Christiansen og 
hustru Eleonora Kristine Christiansen, f. Jacobsen.
Bosat: Møllekærparken 13 A, Ødsted, 7100 Vejle.

Flemming Rasmussen tog studentereksamen fra Risskov Amtsgym
nasium 1974 og havde derefter skiftende jobs og studier, hvorpå 
han 1977-81 læste til lærer ved Aarhus Seminarium. Han aftjente 
civil værnepligt ved taleinstituttet i Risskov 1981-82. Herpaa var 
han lærer ved Vestbirk Efterskole 1982-84 og ved voksenundervis
ningen på Vejle Forberedelseskursus 1984-86. Informatik lærerud
dannelsen blev bestået 1986. Ved siden af lærerarbejdet drev han 
sammen med faderen selvstændig forretning 1984-85, og 1985-86 var 
han pædagogisk konsulent ved Amtscentralen for undervisningsmid
ler i Vejle Amt indenfor EDB. I 1986 blev han ansat ved HK Modul 
Data i Vejle, hvor han fungerer som instruktør i EDB og kursusud
vikler. Datanomuddannelse påbegyndtes 1988.

Kirsten Fagerli Christiansen tog højere forberedelseseksamen fra 
Risskov Amtsgymnasium 1975 og havde skiftende job og studier,
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hvorpå hun 1978-82 tog læreruddannelse på Marselisborg Semina
rium. Hun var 1982-86 lærer ved Vestbirk Efterskole og har siden 
været ansat ved Balle Fri- og Ungdomsskole.
Børn: III.D.2.c.l)a)-b)

III.D.2.c.l)a) Katrine Fagerli Rasmussen 
er født 6. april 1979 i Aarhus.

III.D.2x.l)b) Kasper Fagerli Rasmussen 
er født 22. april 1985 i Horsens.

III.D.2.C.2) Gitte Anne Rasmussen
er født 9. november 1957 i Solbjerg sogn på Frederiksberg. 
Bosat: Lyøvej 3, 2000 Frederiksberg.

Gitte Anne Rasmussen tog studentereksamen 1976 fra Aarhus 
Katedralskole, og efter en tid som buffist på Aarhus/Kalundborg 
færgerestaurant arbejdede hun som sygehusvikar, handicapmedhjæl
per og omsorgsmedarbejder samt skolelærervikar, hvorefter hun blev 
sygeplejeuddannet. Hun afsluttede uddannelsen 1983 og var medi
cinsk sygeplejerske til 1984. Derpaa var hun udstationeret som 
sygeplejerske i Bagdad til september 1985, var kirugisk sygeplejer
ske til december 1986, og har siden været ansat som sygeplejerske 
ved Bispebjerg Hospitals skadestue.

III.D.2.C.3) Hanne Rasmussen
er født 15. januar 1959 i København. Hun er pædagog og gift med 
cand. phil. Mads Christian Mahler, der er født 11. november 1955 i 
København som søn af bankdirektør Mads Mahler og hustru Bened
icte.
Bosat: Skt. Anna Gade 53, 8000 Aarhus C.

III.D.2d. Svend Christian Goth
er født 8. oktober 1937 i Grønning. Han er civilingeniør og gift med 
Lissi, der er sygeplejerske.
Bosat: Birkevej 8 D, 2970 Hørsholm.

III.D.2.e. Harald Goth
er født 7. maj 1939 i Taaning. Han er lærer og gift med Bente, der 
ligeledes er lærer.
Bosat: Storeholm 43, 2670 Greve Strand.

III.D.2.f. Kurt Preben Goth
er født 18. juni 1942 i Aalborg. Han er ingeniør og gift med Anna 
Friberg, der er børnehave pædagog.
Bosat: Langebjergvej 127, 3050 Humlebæk.

III.D.3. Klara Katrine Grove Andersen
er født 11. april 1913 i 0. Lyby i Lyby sogn og døde 28. februar 
1988. Hun blev gift 1. maj 1955 i Skødstrup med Gunnar Møller, der 
er født 20. februar 1905 i Junget og døde 4. maj 1989. Har var søn 
af gårdejer Jens Andreas Møller og hustru Kirstine Nielsen.
Bosat: Brombærvej 8, Ugelbølle, 8410 Rønde.
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Klara Katrine Grove Andersen gik i skole i Lyby og hjalp der
efter til i huset hjemme et par år, hvorefter hun var på Jebjerg 
Ungdomsskole. Hun var derpaa husassistent hjemme og ude, inden 
hun 1935 var på Rødding Højskole. Derefter hjalp hun til hjemme 
indtil giftermålet. I årene 1945-55 var hun sammen med broderen 
ejer af fødehjemmet.
Gunnar Møller gik i skole i Junget og Thorum. Han arbejdede ved 
landbruget og var bestyrer for sin mor, inden han i 1932 overtog 
forældrenes gaard i Hinnerup. Denne drev han til 1940, og han var 
nu bl.a. forpagter af en gaard i Hørning ved Randers i 8 aar. 
Herpaa købte han Løkkesholm i Vorre, som han drev i 7 aar, og de 
sidste 12 aar, inden han gik paa pension, var han ejer af Ingerslev 
Møllegaard ved Solbjerg. - Sin værnepligt aftjente han 1926-1927 i 
Aarhus og Tønder.

III.D.4. Berta Katrine Grove Andersen
er født 2. september 1914 i 0. Lyby i Lyby sogn. Hun blev gift 14. 
august 1942 i Lyby med Verner Ascanius, der er født 2. november 
1912 i Borbjerg sogn som søn af gårdejer Karl Ascanius og hustru 
Marie Jensen.
Bosat:. Kielgastvej 4, 7800 Skive.

Berta Katrine Grove Andersen gik i skole i Lyby og var derefter 
i huset hjemme samt havde forskellige pladser i huset, afbrudt af et 
ophold på Jebjerg Ungdomsskole.

Verner Ascanius gik i skole i Borbjerg og havde senere et ophold 
på Frederiksborg Højskole. Han blev uddannet ved landbruget og 
overtog 1942 en gård i Dølby, som han drev til 1973.
4 Børn: III.D,4.a.-d.

III.D.4.a. Laust Chr. Ascanius
var født 14. august 1944 i Skive. Han døde 1 dag gi.

III.D.4.b. Gertrud Marie Ascanius 
er født 10. marts 1946 i Skive.

III.D.4.C. Svend Erik Ascanius
er født 5. marts 1948 i Skive. Han er ingeniør og arbejder i Grøn
land.

III.D.4.d. Inga Grove Ascanius
er født 18. september 1954 i Skive. Hun blev gift 2. juni 1973 i 
Dølby med Kristian Gudiksen, der er født 7. september 1944 i Skive 
som søn af politibetjent Harald Gudiksen og hustru Edith Knudsen. 
Bosat: Rønne Alle 5, Ramsing, 7861 Balling.

Inga Grove Ascanius gik i skole i Hem og Resen, hvor hun slut
tede i 10. klasse. Efter 1-årig handelsskoleuddannelse var hun 1/2 
år som au-pair i England og var derefter elev på Krabbesholm 
Højskole. Efter en tid som hjemmearbejdende husmoder blev hun 
uddannet som klinikassistent.

Kristian Gudiksen tog realeksamen i Skive og blev derefter udlært 
som automekaniker. Efter en årrække ved faget blev han ansat som 
prøveassistent ved FDM.
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Børn; III.D.4.d.l)-2)

III.D.4d.l) Karsten Gudiksen 
er født 27. februar 1974 i Skive.

III.D.4.d.2) Jakob Grove Gudiksen 
er født 10. marts 1981 i Viborg.

III.D.5. Alfred Karl Grove Andersen
er født 11. marts 1916 i 0. Lyby i Lyby sogn. Han blev gift 20. 
september 1941 i Højslev med Dagny Marie Nygaard, der er født 10. 
september 1917 i Trabjerg i Borbjerg sogn som datter af gårdejer 
Hans C hr. Nygaard og hustru Petrine Sofie Nielsen.
Bosat: Intrupvej 21, Lyby, 7800 Skive.

Alfred Karl Grove Andersen gik i skole i Lyby og var derefter 
landbrugsmedhjælper til 1940, afbrudt af militærtjeneste 1937-38 på 
Kastellet i København. Han overtog derpå Søndergård i Lyby og 
drev denne til 1945, hvorefter han havde gård i Højslev i 3 år, 
hvorpå han havde en gård i Lyby til 1965, da han overtog fødegår
den Højgård i Lyby.

Dagny Marie Nygaard gik i skole i Trabjerg og var senere på 
Køng Højskole. Hun var husassistent indtil giftermålet.
Børn: III.D.5.a.-c.

III.D.5.a. Gerda Grove Andersen
er født 8. februar 1943 i Lyby. Hun blev gift 15. maj 1965 i Lyby 
med Svend Jokumsen, der er født 22. juni 1941 i Engedal i Daug- 
bjerg sogn som søn af gårdejer Bernhard Jokumsen og hustru 
Margrethe Faarbæk.
Bosat: Dalgaardsvej 1, Volling, 7861 Balling.

Gerda Grove Andersen gik i skole i Lyby og havde et ophold år 
paa Salling Ungdomsskole. Efter en tid som husassistent var hun 
1961-62 på Rødding Højskole. Hun havde derefter arbejde på en 
systue indtil giftermålet.

Svend Jokumsen gik i skole i Daugbjerg og havde et ophold paa 
Salling Ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget og var 
1964 elev på Malling Landbrugsskole. Siden 1965 har han været 
gårdejer i Volling. Han har været medlem af menighedsrådet.
Børn: III.D.5.a.l)-3)

III.D.5.a.l) Torben Grove Jokumsen
er født 29. juni 1966 i Volling. Han lever sammen med Nina Meld- 
gaard, der er født 19. januar 1967 på Skive Sygehus.
Bosat: Brøndum Kirkevej 26 B, 7800 Skive.

Torben Grove Jokumsen gik i skole i Balling og gennemgik der
efter EFG-basisåret samt tog højere handelseksamen på Skive 
Handelsskole, hvorefter han blev uddannet i Sparekassen Balling, 
hvor han stadig er ansat som ansvarlig for udlånsafdelingen. Han er 
sideløbende merkonomstuderende.

Nina Meldgaard tog 10. klasse på Balling Skole og derefter EFG 
samt 2-årig HH på Skive Handelsskole, hvorefter hun blev kon-
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toruddannet ved CMC Electric A/S i Brøndum. Sideløbende med sit 
arbejde er hun merkonomstuderende.

III.D.5.a.2) Lars Grove Jokumsen 
er født 15. oktober 1969 i Volling.

III.D.5.a.3) Henrik Grove Jokumsen 
er født 12. april 1972 i Volling.

III.D.5.b. Inge Grove Andersen
er født 16. februar 1946 i Vinkel i Højslev sogn. Hun blev gift 16. 
august 1969 i Lyby med Kristian Andersen, der er født 11. juli 1943 
i Rødding som søn af gårdejer Ejner Johannes Hans Peter Andersen 
og hustru Kristine Pedersen.
Bosat: Fur Landevej 62, Lyby, 7800 Skive.

Inge Grove Andersen gik i skole i Lyby og Resen, hvor hun tog 
realeksamen. Hun var derefter husassistent indtil giftermålet, af
brudt af et ophold på Ry Højskole 1964-65.

Kristian Andersen gik i skole i Rødding og arbejdede derefter ved 
landbruget, hvorefter han 1962-63 aftjente værnepligten ved Den 
kgl. Livgarde. Efter ophold på Graasten Landbrugsskole 1966-67 blev 
han i oktober 1969 ansat ved Paj bjergfonden i Børkop, og i 1980 
blev han driftsleder på Abildgaard i 0. Lyby.
Børn: III.D.5.b.l)-2)

III.D.5.b.l) Lene Grove Andersen 
er født 28. august 1971 i Børkop.

III.D.5.b.2) Karsten Grove Andersen 
er født 25. oktober 1973 i Børkop.

III.D.5.C. Karen Margrethe Grove Andersen
er født 10. juni 1950 i Lyby. Hun blev gift 5. august 1972 i Lyby 
med Villy Davidsen, der er født 11. november 1946 i Lihme som søn 
af husmand Jens Andreas Davidsen og hustru Mette Marie Bauns- 
gaard.
Bosat: Spurvevej 1, 7861 Balling.

Karen Margrethe Grove Andersen gik i skole i Lyby og Resen, 
hvorefter hun kom på gymnasiet i Nykøbing M., hvor hun tog 
studentereksamen 1969. Hun læste til fysioterapeut i Holstebro, var 
færdiguddannet 1973 og var ansat på Skive Sygehus til 1980, hvor
efter hun begyndte som privatpraktiserende i Skive.

Villy Davidsen gik i skole i Aalbæk og arbejdede derefter ved 
landbruget 1 1/2 år, hvorefter han kom i smedelære og blev udlært 
1967. Værnepligten aftjente han i Tønder 1967-68 og har siden 
været ansat som smed i samme firma.
Børn: III.D.5.c.l)-2)
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I1I.D.5.C.1) Tina Grove Davidsen 
er født 16. februar 1974 i Skive.

III.D.5.C.2) Michael Grove Davidsen 
er født 15. april 1977 i Skive.

III.D.6. Laurits Grove
Andersen slettet 6. august 1965, er født 1. september 1917 i 0. 
Lyby i Lyby sogn og døde 8. april 1989. Han blev gift 28. februar 
1941 i Torum med Petra Møller, der er født 29. november 1915 i 
Hinnerup i Torum sogn som datter af gårdejer Jens Andreas Møller 
og hustru Karen Kirstine Nielsen.
Bosat: Jyllandsgade 20, 7800 Skive.

Laurits Grove gik i skole i Lyby og arbejdede derefter ved land
bruget hjemme og ude indtil 1940, afbrudt af et ophold på Uldum 
Højskole vinteren 1938-39. Efter 15 år som selvstændig landmand i 
Lyby overtog han fødegården, som han i 1965 afhændede til bro
deren Karl.

Petra Møller gik i skole i Torum og var senere elev på Vallekilde 
Højskole. Hun var husassistent indtil giftermålet.
Børn: III.D.6.a.-b.

III.D.6.a. Karen Kirstine Grove
er født 31. oktober 1942 i Intrup i Lyby sogn. Hun blev gift 28. 
december 1968 i Skive med Thorkild Algreen-Ussing, der var født 1. 
juli 1945 i Nibe og døde 9. januar 1978 i Glostrup. Han var søn af 
advokat Holger Algreen-Ussing og hustru Ingeborg Thøger Olesen. 
Bosat: St ri nd bergs vej 42, 2500 Valby.

Karen Kirstine Grove gik i skole i Lyby og Skive. Efter studen
tereksamen kom hun på Danmarks sociale Højskole og tog eksamen 
1967, hvorefter hun virkede som socialrådgiver i Københavns-om- 
rådet til 1986. Hun har siden været projektleder.

Thorkild Algreen-Ussing tog realeksamen i Nibe og studenterek
samen i Aalborg og læste derefter til ingeniør i København. Han af
tjente værnepligten på Sjælland og hjemsendtes som løjtnant af 
reserven.
Børn: III.D.6.a.l)-2)

IHiDté.a.l) Søren Algreen-Ussing 
er født 15. april 1969 i København.

III.D.6.a.2) Jakob Algreen-Ussing 
er født 22. januar 1972 i København.

III.D.6.b. Laust Kristian Grove
er født 3. april 1944 i Lyby. Han blev gift 29. november 1974 i 
Værløse med Birgit Pedersen, der er født 26. august 1941 i Køng 
som datter af gårdejer Peder Pedersen og hustru Anna Hansen.
Bosat: Mosegaardsparken 94, 3500 Værløse.

Laust Kristian Grove gik i skole i Lyby, og efter at være blevet
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udlært som smedesvend læste han på Odense Teknikum, hvorefter 
han arbejdede som ingeniør forskellige steder indtil 1976, da han 
blev ansat på Den kgl. Mønt. L^dG

Birgit Pedersen tog realeksamen i K-øftg' og var derefter husassi
stent 2 1/2 aar, afbrudt af et ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole. 
Herpaa var hun paa sygeplejeskole, og derefter blev hun uddannet 
som sygeplejerske og har siden virket som sådan.
Børn: III.D.6.b.l)-2)

III.D.6.b.l) Mette Grove 
er født 5. juni 1975 i Værløse.

III.D.6.b.2) Morten Grove
er født 21. november 1977 i Værløse.

III.D.7. Marinus Grove Andersen
er født 7. september 1919 i Lyby. Han blev gift 25. oktober 1955 i 
Lyby med Grethe Bjørndal, der er født 4. juli 1935 i Holstebro som 
datter af prokurist Gunnar Nielsen og Ella Bjørndal.
Bosat: Vindevej 60, 7800 Skive.7 S Åijbu, ku

Marinus Grove Andersen gik i skole i Lyby og blev derefter 
uddannet ved landbruget. Han var selvstændig landmand fra 1945 til 
1961 og var derefter beskæftiget ved lagerarbejde i København til 
1977.

Grethe Bjørndal tog realeksamen i Holstebro og var derefter i 
huset indtil giftermålet.
Børn: III.D.7.a.-b.

III.D.7.a. Ella Susanne Grove Andersen
er født 5. maj 1956 i Skive. Hun blev gift 24. august 1985 i Lyby 
med Henrik Johannes Rask Mortensen, der er født 4. februar 1957 i 
Aarhus som søn af civiløkonom Niels Rask Mortensen og hustru, 
laborant Anna Kirstine Andersen.
Bosat: Fuglsøparken 62, 7900 Nykøbing M.

Ella Susanne Grove Andersen tog studentereksamen i København 
og var derefter beskæftiget ved landhusholdning et år, hvorefter 
hun havde et kibbutzophold i Israel. Derefter læste hun til social
rådgiver i Esbjerg og havde derpå vikariat i bl.a. Helsingør. Der
efter blev hun ansat i kriminalforsorgen og har bl.a. været ved 
statsfængslet i Sdr. Omme. Senere blev hun ansat ved Morsø Kom
mune. Hun er frivillig tilsynsførende og personundersøger ved 
kriminalforsorgen i Viborg.

Henrik Johannes Rask Mortensen gik i skole i Thisted og var 
derefter på Sønderborg Søfartsskole, hvorefter han var på togt med 
Skoleskibet Danmark. Han blev derefter styrmandselev i rederiet A. 
P. Møller og tog eksamen 1978. Værnepligten aftjente han ved 
flyvevåbnet. Efter 1/2 år som styrmand læste han 3 år på teknikum 
i Helsingør, hvorefter han blev salgsassistent i Esbjerg og senere i 
Thisted.
Søn: III.D.7.a.l)
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in.D.7.a.l) Lars Grove Mortensen 
er født 24. april 1981 i Esbjerg.

III.D.7.b. Birgitte Poula Grove Andersen
er født 25. november 1957 i Skive. Hun blev gift 11. august 1984 i 
Odense med Stig Verner Nielsen, der er født 13. september 1947 i 
Fraugde som søn af arbejdsmand Edvard Alfred Jørgensen og hustru 
Helga Matea Verner.
Bosat: Daltoften 99, 5320 Agedrup.

Birgitte Poula Grove Andersen gik i skole i København, tog 
realeksamen i Rønde og derpå studentereksamen i Aarhus. Hun 
sejlede i 2 år som stewardesse på langfart, og efter nogle år som 
hjemmearbejdende husmoder læste hun til lærer på Odense Semi
narium.

Stig Verner Nielsen fik 8-årig skoleuddannelse i Odense og tog 
derefter ud at sejle. Han er styrmand.
Datter: III.D.7.b.l)

III.D.7.b.l) Ninna Grove Nielsen
er født 11. november 1982 i Odense.
311 "ö.’? iø.2 S"bvf>V)ev~> Gr-ox/<,

' o« v,so-
iii.e. Karen Marie Andersen
var født 23. april 1857 i 0. Lyby i Lyby sogn. Hun blev gift 20. 
marts 1891 i Ly by med Jens Villadsen, der var født ca. 1854 og 
døde 5. januar 1905 i Hanghøj i Jebjerg sogn, 51 år gi. Han var søn 
af gårdmand Villads Mortensen og hustru Kristiane Graversdatter.

Jens Villadsen var fra senest 1892 til sin død 1905 gårdejer i 
Hanghøj i Jebjerg sogn.
Børn: III.E.1.-3.

HI.E.l. Anders Kristian Villadsen
var født 1. april 1892 i Jebjerg sogn, og han døde 15. april 1892 i 
Hanghøj i Jebjerg sogn, 14 dage gi.

III.E.2. Ane Margrete Villadsen
var født 4. juni 1893 i Hanghøj i Jebjerg sogn, og hun døde 9. 
januar 1978 i Skive. Hun blev gift 13. juli 1915 i Jebjerg med 
Kristian Stisen, der var født 27. juni 1893 i Grønning sogn og døde 
13. december 1986 i Breum. Han var søn af gårdejer Søren Stisen 
og hustru Dorte Kathrine Kristensen.

Kristian Stisen var gårdejer i Grinderslev.
9 Børn: III.E.2.a.-j.

III.E.2.a. Jens Villadsen Stisen
er født 29. juli 1916 i Grinderslev. Han blev gift 7. marts 1948 i 
Harte med Anna Marie Spidtberg, der er født 25. januar 1922 i 
Egtved som datter af gårdejer Kresten Spidtberg og hustru Martha 
Kristensen.
Bosat: Bredefeldsvej 17, 8450 Hammel.

Jens Villadsen Stisen gik i skole i Grinderslev og arbejdede
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derefter ved landbruget til 1943, hvorefter han arbejdede i brun
kulslejerne i Søby 3 år. Han var derefter 3 år i tørvemosen og 
fortsatte derpå ved landbruget til 1948. Han købte da en stats
ejendom i Grinderslev og havde denne i 5 år, hvorefter han havde 
en gård i Sall ved Hammel i 3 år. Derefter havde han Skytsbjerg- 
gård i Flintrup ved Sporup til 1968, da familien bosatte sig i Ham
mel, hvor han er specialarbejder.

Anna Marie Spidtberg gik i skole i Egtved og Harte og var 
derefter beskæftiget ved husgerning hjemme og i forskellige pladser 
i indtil giftermålet.
Børn: III.E .2.a.l)-3)

III.E.2.a.l) Sonja Stisen
er født 17. maj 1950 i Grinderslev. Hun er hjemmehjælper.

III.E.2.a.2) Erik Stisen
er født 30. juli 1952 i Grinderslev.

III.E .2.a.3) Martha Margrethe Speedtsberg Stisen
er født 15. juli 1953 i Grinderslev. Hun er lever sammen med Knud 
Flemming Pedersen, der er født 15. december 1952 i Aarhus som søn 
af Kristian Emil Pedersen og hustru Hedvig.
Bosat: Kappelsdal 38, 8450 Hammel.

Martha Margrethe Speedtsberg Stisen er kontorassistent, og Knud 
Flemming Pedersen er indkøbschef.
Børn: III.E.2.a.3)a)-b)

III.E.2.a.3)a) Rasmus Pedersen Stisen 
er født 6. september 1983 i Grindsted.

III.E.2.a.3)b) Martin Pedersen Stisen
er født 14. marts 1986 i Viborg.

III.E .2.b. Søren Stisen
er født 31. januar 1918 i Grinderslev. Han blev gift 4. januar 1942 
i Haasum med Signe Frandsen, der er født 12. december 1922 i 
Haasum som datter af gårdejer Jens Chr. Frandsen og hustru Kir
stine Jensen.
Bosat: Æblevej 45, 7870 Roslev.

Søren Stisen gik i skole i Grinderslev og blev derefter uddannet 
ved landbruget. I 1942 købte han en ejendom i Grinderslev og havde 
denne 8 år, hvorefter han købte en gård i Lem, som han havde til 
1986. Han var medlem af bestyrelsen for mejeriet, husmandsfor
eningen og landboforeningen.

Signe Frandsen gik i skole i Haasum og havde derefter plads i 
huset indtil giftermålet.
Børn: III.E.2.b.l)-3)

III.E.2.b.l) Grete Stisen
er født 25. januar 1942 i Grinderslev. Hun blev gift 19. juni 1965 i 
Haasum med Iver Primdahl, der er født 21. januar 1935 Rybjerg som 
søn af gårdejer Kristen Primdahl og hustru Anna.
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Bosat: Vosnæsvej 5, 8541 Skødstrup.
Grete Stisen gik i skole i Grinderslev, Lem og Balling. Efter at 

have taget præliminæreksamen var hun 1 1/2 år i huset og var 
derefter på Testrup Højskole, hvorpaa hun blev sygeplejeuddannet i 
Skive og Viborg.

Iver Primdahl gik i skole i Torum og blev derefter uddannet ved 
landbruget med ophold paa Malling Landbrugsskole. Værnepligten 
aftjente han ved Den kgl. Livgarde 1955 og fortsatte derefter ved 
landbruget, bl.a. var han forkarl og forvalter på Sejerslevgård ved 
Horsens ca. 4 år, og derpaa var han 13 år på Frijsenborg, hvorefter 
han 1980 blev ansat som inspektør på Vosnæsgård.
Børn: III.E.2.b.l)a)-c)

III.E.2.b.l)a) Søren Primdahl 
er født 16. juli 1967 i Hammel.

III.E.2.b.l)b) Bjarne Primdahl 
er født 3. marts 1971 i Hammel.

III.E.2.b.l)c) Annie Primdahl
er født 24. oktober 1981 i Skødstrup.

III.E .2.b.2) Lis Stisen
er født 17. marts 1943 i Grinderslev. Hun blev gift 1 gang 30. 
november 1963 i Lem med Frank Bjørn Pedersen, der var født 12. 
marts 1940 i Aalborg og døde sst. 11. december 1977. Han var søn 
af rørlægger Arnold Pedersen og hustru Oda. Hun blev gift 2. gang 
24. oktober 1986 i Aalborg med Jens Chr. Madsen, der er født 14. 
maj 1941 i Nebsager som søn af slagter Chr. Madsen og hustru 
Karen Marie.
Bosat: Prinsens gade 12, 9000 Aalborg.

Lis Stisen gik i skole i Lem og var derefter forretningsansat til 
1963. Hun er tilsynsførende assistent på Svenstrupgård.

Frank Bjørn Pedersen gik i skole i Aalborg, og efter en periode 
som arbejdsdreng begyndte han som chauffør. Han var bl.a. lang
turschauffør, arbejdede en tid på eternitfabrikken og kom 1964 til 
Svenstrupgård.

Jens Chr. Madsen gik i skole i Nebsager og Aalborg, hvor han 
tog præliminæreksamen. Han er oprindelig handelsuddannet, men 
virker nu som bilsælger.
Børn: III.E.2.b.2)a)-b)
III.E.2.b.2)a) Hanne Stisen Pedersen
er født 23. februar 1964 i Aalborg. Hun er kontorassistent.

III.E.2.b.2)b) Tina Stisen Pedersen
er født 5. marts 1967 i Aalborg.
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III.E.2.b.3) Ninna Christine Stisen
er født 17. maj 1947 i Grinderslev. Hun blev gift 11. december 1965 
i Lem med Jens Overgaard Riis, der er født 27. august 1940 i 
Lødderup som søn af gårdejer Kristian Riis og hustru Maren Over
gaard.
Bosat: Aastedvej 32, Durup, 7870 Roslev.

Ninna Christine Stisen fik 8-årig skoleuddannelse i Lem og var 
derefter i huset indtil giftermålet. Senere blev hun leder af LOF- 
aftenskole i Sallingsund Kommune.

Jens Overgaard Riis gik i skole i Seide og blev derefter uddannet 
ved landbruget. Værnepligten aftjente han 1960-1961 ved Den kgl. 
Livgarde. Siden 1965 har han været gårdejer i Durup.
Børn: III.E.2.b.3)a)-b)

III.E.2.b.3)a) Jane Overgaard Stisen Riis 
er født 3. marts 1967 i Aasted.

HI.E.2.b.3)b) Ole Overgaard Stisen Riis 
er født 24. februar 1969 i Aasted.

III.E.2X. Vagn Stisen
er født 7. maj 1919 i Grinderslev. Han blev gift 19. november 1950 
i Burkal med Christine Helene Eskildsen, der er født 1930 i Nolde 
som datter af gårdejer Andreas Eskildsen og hustru Anne Marie 
Støcher Bonnie hsen.
Bosat: Langagervej 29, 7171 Uldum.

Vagn Stisen gik i skole i Grinderslev og havde senere et ophold 
på Rødding Højskole. Han blev uddannet ved landbruget og købte 
1950 gården i Uldum. Han har været medlem af bestyrelsen for 
mejeriet, kontrol foreningen og sygekassen.

Christine Helene Eskildsen gik i skole i Burkal og var på Nord
borg Efterskole. Hun blev uddannet ved husgerning.
Børn: III.E.2x=.l)-3)

III.E.2X.1) Kristian Stisen
er født 7. februar 1952 i Uldum. Han blev gift 20. august 1983 i 
Mølholm med Kirsten Elisabeth Pedersen, der er født 20. juli 1955 i 
Vejle som datter af grosserer Osvald Rudolf Pedersen og hustru 
Ebba Bodil Hermansen.
Bosat: Saturnvej 6, Hover, 7100 Vejle.

Kristian Stisen gik i skole i Uldum og Lindved, ialt 9 år. Efter 
en tid som arbejdsdreng kom han i tømrerlære og blev udlært 1973. 
Derefter læste han til bygningskonstruktør på BTH i Horsens, var 
færdiguddannet 1978 og var derpå ansat i et arkitektfirma i Vejle 
til 1984, var i 2 år ansat i svigerfaderens frugtimportfirma og blev 
derpå salgsleder ved Total Entreprice A. Jespersen og Søn. Han har 
sideløbende læst til merconom i markedsføring og organisation. Paa 
nuværende tidspunkt læser han H.D.
Kirsten Elisabeth Pedersen fik 10-årig skoleuddannelse i Vejle og 

tog derefter 1-årig handelsskoleuddannelse, hvorefter hun blev 
uddannet som kontorassistent.
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III.E.2.C.2) Anna Marie Stisen
er født 2. november 1954 i Uldum. Hun blev gift 30. juli 1977 i 
Langskov med Jørgen Carsten Sørensen, der er født 3. marts 1953 i 
Grejs som søn af gårdejer Alfred Sørensen og hustru Mariane 
Christensen.
Bosat; Nørremark 68, 6230 Rødekro.

Anna Marie Stisen gik i skole i Uldum og Lindved, hvorefter hun 
tog studentereksamen i Vejle. Hun blev ansat i SDS, blev assistent 
1976 og fortsatte sst. til 1979. Siden har hun arbejdet forskellige 
steder, fra 1984 i Aabenraa.

Jørgen Carsten Sørensen gik i skole i Lindved og tog studenterek
samen i Vejle. Han tog dyrlægeeksamen på Landbohøjskolen 1979 og 
var derefter assistent i Vejle og Sønder Draaby, hvorefter han 1982 
fik selvstændig praksis i Rødekro.
Børn: III.E.2.c.2)a)-b)

III.E.2x.2)a) Ann Sørensen 
er født 8. august 1979 i Vejle.

III.E.2x.2)b) Lene Sørensen
er født 3. september 1983 i Rødekro.

III.E«2«c.3) Karen Margrethe Stisen
er født 30. januar 1958 i Langskov. Hun blev gift 30. juli 1977 i 
Langskov med Hans Ulrik Amlund Nygaard, der er født 25. august 
1952 i Højen som søn af kørelærer Svend Nygaard og hustru Erna 
Amlund.
Bosat: Niels Buggesvej 44, Vinding, 7100 Vejle.
Karen Margrethe Stisen gik i skole i Uldum og Lindved. Efter 

studentereksamen 1978 blev hun ansat i Aktivbanken og har været 
bankassistent siden 1980.

Hans Ulrik Amlund Nygaard gik i skole i Mindstrup, Vejle og 
Løsning. Han kom i lære som automekaniker og blev udlært 1973, 
hvorefter han 1973-74 aftjente værnepligten i Holstebro. Han arbej
dede 3 år som svend og drev derpå servicestation i Skodborg 6 år, 
hvorefter han begyndte som automobil forhandl er.
Børn: III.E.2.c.3)aJ-b)

III.E.2x.3)a) Henrik Amlund Nygaard 
er født 22. april 1977 i Langskov.

III.E.2x.3)b) Kristina Amlund Nygaard 
er født 24. november 1981 i Rødding.

III.E.2d. Karen Marie Stisen
er født 3. juni 1920 i Grinderslev. Hun blev gift 13. juni 1944 i 
Grinderslev med Henry Lund Rasmussen, der var født 24. juni 1915 
i Jyderup og døde 3. august 1963 i Ebeltoft. Han var søn af slag
termester Hans P. Rasmussen og hustru Agnes Pouline Mariane
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Madsen.
Bosat: Plejehjemmet Toftevang, 8400 Ebeltoft.
Karen Marie Stisen gik i skole i Grinderslev og var derefter i 

huset samt beskæftiget som servitrice indtil giftermålet.
Henry Lund Rasmussen fik folkeskoleuddannelse i Tranebjerg og 

lærte derefter slagterfaget hos faderen. Værnepligten aftjente han 
ved marinen. Han arbejdede derefter som svend til 1954 og drev 
derpå virksomhed som slagtermester i Egens til sin død.
Børn: III.E.2.d.l)-3)

III.E.2.d.l) Annie Lund Rasmussen
er født 29. december 1945 i Tranebjerg. Hun blev gift 20. november 
1971 i Egens med Leif Allan Møller, der er født 30. maj 1945 i 
Egens som søn af tømrer Rasmus Møller og hustru Erna Rasmussen. 
Bosat: Dyrhøjvej 5, Egens, 8410 Rønde.

Annie Lund Rasmussen gik i skole i Pillemark på Samsø samt i 
Egens og Rønde, hvor hun tog mellemskoleeksamen. Derefter gik 
hun på Katedralskole 1 1/2 år, men holdt op ved faderens død og 
var i huset 1/2 år, hvorefter hun blev udlært som kommis og 
virkede som sådan til 1972. Senere begyndte hun som afløser i 
køkkenet på Kalø Landbrugsskole.

Leif Allan Møller gik i skole i Egens og arbejdede derefter ved 
landbruget til 1965, hvorefter han aftjente værnepligten i Frederi
cia. Derefter var han ansat ved entreprenørfirma til 1971 og har 
siden arbejdet på Midt kraft som montør.
Børn: III.E.2.d.l)a)-b)

III.E.2.d.l)a) Rikke Lund Møller
er født 1. december 1973 i Ebeltoft.

III.E.2xi. l)b) Mette Lund Møller 
er født 22. maj 1976 i Ebeltoft.

III.E.2x1.2) Lis Stisen Rasmussen 
er født 10. maj 1950 i Tranebjerg. Hun blev gift 26. juni 1971 i 
Agri med Jens Ove Nielsen, der er født 19. november 1950 i Rost- 
ved i Thorsager sogn som søn af arbejdsmand Svend Aage Nielsen 
og hustru Gunhild Jensen.
Bosat: Bygmarken 60, 6560 Kolind.

Lis Stisen Rasmussen gik i skole i Egens og Knebel og var der
efter 3 år i huset, hvorefter hun blev uddannet som kommis i 
Rønde Brugs. Efter et par år som husmoder og medhjælpende hustru 
virkede hun som ekspeditrice til 1985, og derefter arbejdede hun på 
fabrik til 1987.

Jens Ove Nielsen gik i skole i Rostved og Rønde, hvorefter han 
arbejdede et par år ved landbruget. Derefter begyndte han som 
math i forsvaret og hjemsendtes som konstabel 1970. Senere var 
han forpagter af en servicestation i Grenaa 2 år og arbejdede 
derefter 5 år på en maskinfabrik, hvorefter han var værkfører på 
en landbrugsmaskinfabrik i 5 år. Han har siden været pedel ved 
Kolind Skole.
Børn: III.E.2.d.2)a)-b)
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III.E.2d.2)a) Søren Henry Lund Nielsen 
er født 23. oktober 1972 i Grenaa.

III.E.2.d.2)b) Trine Lund Nielsen 
er født 4. juli 1975 i Grenaa.

III.E.2.d.3) Hans Christian Lund Rasmussen
er født 8. juli 1953 i Tranebjerg. Han blev gift 2. august 1986 i 
Hornslet med Charlotte Elholm, der er født 20. november 1955 i 
Hemmed som datter af fiskeskipper Torben Jensen og hustru Lis 
Mikkelsen.
Bosat: Sandbanken 12, Bønnerup Strand, 8585 Giesborg.

Hans Christian Lund Rasmussen gik bl.a. i skole i Agri og Knebel. 
Han kom i smedelære og blev udlært 1972, og derefter fortsatte 
han ved faget, nu som rejsemontør.

Charlotte Elholm tog realeksamen i Voldby og studentereksamen i 
Grenaa. Hun har bl.a. været au-pair i Skotland og har arbejdet på 
hotel som stuepige, ligesom hun i nogle år har sejlet som stewar
desse. Derefter begyndte hun som sygehjælper og tog eksamen 1988. 
Børn: III.E.2.d.3)a)-b)

III.E.2ud.3)a) Karen Elholm Rasmussen 
er født 22. juni 1980 i Grenaa.

III.E.2d.3)b) Mads Emil Lund Rasmussen 
er født 26. november 1985 i Aarhus.

III.E.2.e. Dorthe Kathrine Stisen
er født 7. oktober 1921 i Grinderslev. Hun blev gift 19. juni 1951 i 
Esbjerg med Henning Møller, der er født 15. marts 1923 i Tobberup 
som søn af slagteriarbejder Martin Pedersen Møller og hustru 
Kamilla Jacobine Karlsen.
Bosat: Holger Drachmanns Vej 23, 8400 Ebeltoft.

Dorthe Kathrine Stisen gik i skole i Grinderslev og kom derefter 
i lære som syerske. Hun blev udlært 1939 og arbejdede derefter et 
år som syerske i Skive og var derefter 2 år på en fabrik i Hadsten. 
Hun var derefter stuepige på en købmandsgård 2 år, og efter at 
have været i hjemme en tid blev hun uddannet som direktrice på 
Teknisk Skole i Aarhus, hvorefter hun var ansat på en kjolefabrik 
i Herning 3 år. Derpå virkede hun en tid som hjemmesyerske og
som hjemmehjælper i Sorø ca. 2 år.

Henning Møller gik i skole i Hobro og kom derefter i slagterlære.
Han blev udlært 1943 og var svend et par år, hvorefter han af
tjente værnepligten i Aarhus. Han virkede 1948-53 som mestersvend 
i Esbjerg og var derpå i 7 år som mester på Andelsslagteriet i 
Vordingborg. Efter ca. et år som butikssvend i HB-supermarked i 
Helsingør var han 2 år som pølsemester ved HB i København og var 
derpå i 4 år kreaturslagter i Hadsund. Han var derpå kreaturmester 
i Sorø 6 år og var derefter svend i Ebeltoft til 1984.
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Søn: III.E.2.e.l)

III.E.2.e.l) Karsten Stisen Møller
er født 11. november 1954 i Vordingborg. Han blev gift 11. august 
1984 i Hoed med Conny Anette Andersen, der er født 16. april 1959 
i Glatved i Hoed sogn som datter af Ellen og Knud Andersen.
Bosat: Blaagaardsgade 26, 2200 København N.

Karsten Stisen Møller er politiassistent, og Conny Anette Ander
sen er plejehjemsassistent.
Søn: III.E.2.e.l)a)

III.E.2.e.l)a) Kristian Møller
er født 21. december 1987 i København.

III.E.2.f. Anna Kristine Villadsen Stisen
er født 1. februar 1924 i Grinderslev. Hun blev gift 9. juli 1946 i 
Grinderslev med Manfred Teodor Olesen, der er født 21. marts 1923 
i Grættrup i Junget sogn som søn af gårdejer Kristian Olesen og 
hustru Mette Katrine Andersen.
Bosat: Grenvænget 10, Haslund, 8900 Randers.

Anna Kristine Villadsen Stisen gik i skole i Grinderslev og var 
derefter husassistent indtil giftermålet. Hun har siden været hjem
mearbejdende husmoder og medhjælpende hustru.

Manfred Teodor Olesen gik i skole i Torum og Roslev, hvorefter 
han kom i lære som kommis og blev udlært 1941. Han aftjente 
værnepligten i Viborg og Hjørring 1945 og fortsatte som kommis til 
1947, hvoreftér han var uddeler i Vejby til 1953. Derefter var han 
i Mollerup til 1967 og virkede derefter som salgschauffør og senere 
paa kontoret ved et fedevarefirma i Randers. Han har i en årrække 
været aktiv indenfor hjemmeværnet som premierløjtnant.
Børn: III.E.2.f.l)-2)

III.E.2.f.l) Vibeke Stisen Olesen 
er født 27. maj 1950 i Vejby. Hun blev gift 8. maj 1971 i Vorup 
med Chresten Johannes Velling, der er født 21. december 1947 i 
Raasted som søn af landmand Carl Velling og hustru Gerda Jacob
sen.
Bosat: Munkebovej 32, Blenstrup, 8983 Gjerlev J.

Vibeke Stisen Olesen gik i skole i Mollerup, Ørum og Vejrumbro 
samt i Viborg, hvor hun tog 10. klasse. Efter 2 år i huset, afbrudt 
af et ophold på Hadsten Husholdningsskole, arbejdede hun et år som 
rengøringsassistent på et plejehjem. Hun arbejdede derefter på en 
flisefabrik til 1973 og har siden været hjemmearbejdende husmoder.

Chresten Johannes Velling gik i skole i Raasted og var på ung
domsskole i Ulstrup, Han arbejdede en tid ved landbruget, og 1967- 
68 aftjente han værnepligten i Fredericia, hvorefter han fortsatte 
et år ved landbruget. Derefter arbejdede han 8 år på en flisefabrik 
i Randers og var derefter 2 år på lervarefabrikken Kronjyden, og 
siden har han været ved et jern og stålfirma.
Børn: III.E.2.f.l)a)-d)
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III.E.2.f.l)a) Charlotte Stisen Velling 
er født 9. december 1973 i Randers.

III.E.2.f.l)b) Flemming Stisen Velling 
er født 23. februar 1976 i Randers.

III.E .2.f.l)c) Torben Stisen Velling 
er født 17. september 1977 i Randers.

III.E .2.f.l)d) Jesper Stisen Velling 
er født 11. oktober 1985 i Randers.

III.E.2.f.2) Poul Erik Stisen Olesen
er født 4. november 1955 i Ørum. Han er salgschef.
Bosat: Aadalsvej 71, 2720 Vanløse.

III.E.2.g. Harald Stisen
er født 3. april 1925 i Grinderslev. Han blev gift 23. maj 1953 i 
Skive med Karen Marie Gudiksen Møller, der er født 18. august 
1932 i Thise som datter af vognmand og centralbestyrer Enevold 
Gudiksen Møller og hustru Ingeborg Stisen.
Bosat: Nørremarksvej 23, Grinderslev, 7870 Roslev.

Harald Stisen gik i skole i Grinderslev og blev derefter uddannet 
ved landbruget med ophold på landbrugsskole. I 1953 købte han 
gården i Grinderslev.

Karen Marie Gudiksen Møller gik i skole i Balling og Junget. Hun 
passede centralen hjemme 2 år og blev derefter uddannet som 
kontorassistent.
Børn: III.E.2.g.l)-2)

III.E.2.g.l) Kristian Enevold Stisen
er født 6. august 1953 i Skive. Han blev gift 28. maj 1977 i Thise 
med Ulla Margrethe Pedersen, der er født 31. august 1952 i Hornum 
som, datter af mejeriejer Peter Evald Pedersen og hustru Anna 
Dorthea Hansen. °
Bosat: Lyngbakken 19, Sdr. Thise, 7870 Roslev.

Christian Enevold Stisen tog 10. klasses teknisk forberedelsesek
samen, og efter at have taget studentereksamen i Skive læste han 
på Skive Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1977. Efter vikaran
sættelse blev han samme år ansat ved Thise Skole.

Ulla Margrethe Pedersen gik i skole i Thise og Breum, hvor hun 
tog realeksamen. Efter et år i huset var hun på Rødding Højskole 
og arbejdede derefter et år på en vuggestue i Skive, hvorefter hun 
læste som omsorgsassistent på Bagsværd Børneforsogsseminarium. 
Efter endt uddannelse 1975 var hun et år ved Gullestrup Vuggestue 
og derefter i Skive Børnehave til juli 198^, da hun blev ansat paa 
Resenlund.
Børn: III.E.2.g.l)a)-c)
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III.E.2.g.l)a) Brian Stisen 
er født 12. juli 1978 i Skive.

III.E .2.g.l)b) Jacob Stisen 
er født 4. marts 1981 i Skive.

III.E.2.g.l)c) Henrik Stisen
er født 27. december 1983 i Skive.

IIl.E.2.g.2) Sti Herman Stisen
er født 28. december 1957 i Grinderslev.
Bosat: Aakjærsvej 20, 7800 Skive.

Sti Herman Stisen tog realeksamen i Breum og studentereksamen 
i Nykøbing M, hvorefter han læste til landinspektør på universitets
centret i Aalborg. Han havde vikaransættelse et år og var derefter 
ved Balling Engelsen i Skive til 1987, da han blev ansat ved Poul 
Eriksen i Herning.

III.E.2.h. Kristian Villadsen Stisen
er født 3. oktober 1927 i Grinderslev. Han blev gift 27. juni 1960 i 
Ebeltoft med Kirsten Justesen, der er født 31. oktober 1931 i 
Aabybro som datter af vejformand Niels Edv. Justesen og hustru 
Maren Kirstine Madsen.
Bosat: Molsvej 42, 8410 Rønde.

Kristian Villadsen Stisen gik i skole i Grinderslev og arbejdede 
derefter 7 år ved landbruget, hvorefter han kørte 5 år som taxa
chauffør i Skive. Han var derefter rutebilchauffør 3 år og kørte 
derpå tankvogn i Randers 5 år, og efter i 3 år at have arbejdet hos 
en entreprenør blev han ansat som amtsvejmand.

Kirsten Justesen gik i skole i Aabybro og var derefter 2 år i 
huset, hvorefter hun begyndte som sygehjælper på Set. Josephs 
Hospital i Aalborg. Senere var hun 10 år på Hobro Alderdomshjem. 
Børn: III.E.2.h.l)-3)

III.E.2.h.l) Helle Stisen
er født 20. januar 1959 i Ebeltoft. Hun blev gift 6. august 1984 i 
Ebeltoft med Niels Martin Askov Johnsen, der er født 26. februar 
1960 i Vrinners som søn af gårdejer Niels Askov Johnsen og hustru, 
oldfrue Elly Marie Jacobsen.
Bosat: Skovgaardsvej 16, Vrinners, 8420 Knebel.

Helle Stisen fik 10-årig skoleuddannelse i Knebel, og efter en tid 
som butiksmedhjælper tog hun 1-årig handelsskoleuddannelse, hvor
efter hun kom i lære i brugsen i Vrinners, hvor hun blev udlært 
1982. Senere virkede hun et år som hjemmehjælper og begyndte 
derefter som dagplejemoder.

Niels Martin Askov Johnsen fik 9-årig skoleuddannelse i Knebel 
og kom derefter i tømrerlære. Han blev udlært 1979 og har siden 
arbejdet som svend. Værnepligten aftjente han 1980-81.
Børn: III.E.2.h.l)a)-b)
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III.E .2.h. l)a) Karina Askov Johnsen 
er født 9. februar 1982 i Ebeltoft.

III.E.2.h.l)b) Sascha Askov Johnsen
er født 9. januar 1984 i Ebeltoft.

III.E.2.h.2) Lene Stisen
er født 28. marts 1961 i Randers. Hun er gift med Leif Pedersen.
Bosat: Vejlby Kirkevej 4, 7000 Fredericia.

III.E .2.h.3) Jette Stisen
er født 18. oktober 1970 i Ebfeltoft. Hun er butikselev.

III.E.2.j. Johanne Stisen
er født 18. december 1932 i Grinderslev. Hun blev gift 7. oktober 
1950 i Skive med Henrik Svane, der har fået navneændring fra 
Svane Josefsen. Han er født 4. oktober 1926 i Flade som søn af 
Kristen Josefsen og hustru Mariane Svane.
Bosat: Skelkløften 1, 8400 Ebeltoft.

Johanne Stisen gik i skole i Grinderslev. Hun hjalp til hjemme 
indtil giftermålet og blev derefter medhjælpende hustru.

Henrik Svane gik i skole i Flade og Nykøbing, hvor han tog 
realeksamen. Han kom i handelslære og blev udlært som kommis 
1946, hvorefter han 1947 aftjente værnepligten ved Den kgl. Liv
garde. Han fortsatte som kommis til 1954 og havde derefter for
retning i Femmøller til 1960, og siden har han været materialist i 
Ebeltoft.
Børn: III.E.2.j.l)-2)

III.E.2.j.l) Anne Margrethe Stisen Josefsen
er født 8. december 1950 i Skive. Hun blev gift 2. september 1972 i 
Ebeltoft med Boris Holm, der er født 2. september 1949 i Ebeltoft 
som søn af benzinforhandler Rasmus Holm og hustru Inger Nielsen. 
Bosat: Jernbanegade 20, 8400 Ebeltoft.

Anne Margretne Stisen Josefsen tog realeksamen i Ebeltoft og tog 
derefter l-årig handelsskoleuddannelse på Grenaa Handelsskole. Hun 
kom i kontorlære, blev udlært 1971 og fortsatte ved faget til 1975. 
Hun deltager i arbejdet på servicestationen.

Boris Holm fik 8-årig skoleuddannelse i Ebeltoft og hjalp derefter 
til på faderens servicestation, som han overtog 1. oktober 1978 og 
stadig driver. Værnepligten aftjente han i Karup.
Børn: III.E.2.j.l)a)-b)

III.E.2.j.l)a) Rasmus Holm
er født 30. januar 1975 i Ebeltoft.

III.E.2.j.l)b) Camilla Holm
er født 11. april 1979 i Ebeltoft.
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III.E.2.j.2) Henning Svane
der har fået navneændring fra Svane Josefsen, er født 29. januar 
1955 i Femmøller. Han blev gift 8. september 1979 i Marie Mag
dalene med Kirsten Løgstrup Knudsen, der er født 29. juli 1955 i 
Pindstrup i Marie Magdalene sogn som datter af borgmester Knud 
Løgstrup Knudsen og hustru Else Skovgaard Jensen.
Bosat: Slotsparken 24, 8410 Rønde.

Henning Svane tog realeksamen i Ebeltoft og tog derpå 1-årig 
handelsskoleuddannelse i Grenaa, hvorefter han blev bankuddannet i 
Handelsbanken i Ebeltoft. Efter endt uddannelse var han 2 år i 
København og kom derefter til Jydske Bank i Aarhus et år, hvorpå 
han var souechef i Djursland Bank i Grenaa 2 år. Han var nu 
fondschef i Aarhus Diskontobank til 1985 og var derpå direktør for 
Bendix Bank i Aarhus 2 år, hvorefter han oprettede et rådgivnings
firma.

Kirsten Løgstrup Knudsen gik i skole i Pindstrup og Ryomgaard, 
hvor hun tog realeksamen. Hun arbejdede et år som klinikassistent 
og gennemgik derefter EFG-basisåret, hvorefter hun blev uddannet 
på et revisionskontor. Efter 2 år som bogholder i København blev 
hun ansat som kommuneassistent i Rønde.
Børn: III.E .2.j .2)a)-b)

III.E .2.j .2)a) Jesper Svane 
er født 5. juli 1980 i Rønde.

III.E.2.j.2)b) Tina Svane 
er født 5. juni 1984 i Rønde.

III. E.3. Anders Kristian Villadsen
var født 24. oktober 1900 i Hanghøj i Jebjerg sogn.

IV. Christen Laustsen Grove
er født 21. november 1797 i Hindborg sogn, og han døde 14. novem
ber 1852 i Dahl Mølle i Harre sogn og blev begravet i Hindborg. 
Han blev gift 3. marts 1825 i Lyby med enkekone Kirsten Simons
datter, der var født 15. juni 1796 i Otting sogn som datter af 
Simon Jepsen og hustru Anna Larsdatter.

Omkring 1970 nedskrev sønnesønnen Jacob Grove en beretning om 
familien, hvori det blandt andet hedder:

"Christen Laustsen Grove bosatte sig som ung mand i Oddense 
sogn i Midtsalling, hvor han blev gift med Kirsten Simonsdatter, 
der da var enke efter en gårdejer i Ø.Lyby, hvilken gaard Christen 
nu overtog. Den 3. maj 1837 flyttede parret til Resen sogn i Syd- 
salling og var bosat her til den 7. juni 1851, hvor Christen overtog 
Dahl Mølle i Nordvestsalling som forpagter. Han døde 55 år gi. som 
følge af et ulykkestilfælde, idet han faldt ned fra en vogn. Han 
førtes til sit hjemsogn, Hindborg, og blev begravet hos sine slægt
ninge.

I 1830, da Christen var 33 år gi., solgte han gården i Ø.Lyby, 
som han var kommet i besiddelse af gennem sit ægteskab med 
enken Kirsten. Der var tale om en pæn gaard af middel størrelse
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med et hartkorn på 5 tdr. 2 skpr. 1 1/2 alb. tillige med samme 
hartkorns anpart i kirke- og kongetiende, men der hvilede en be
hæftelse på gården, som den nye ejer, Anders Laursen af Hindborg, 
måtte iagttage. En tidligere ejer, Christen Jensen Kisum, havde 
forbeholdt sig brugen af nogle ejendomme af gårdens, anført i 
skødet sådan; "Sålænge jeg og min nuhavende tjenestepige Mette 
Pedersdatter lever, forbeholder vi os til brug og rådighed af Stisser 
Fald, et stykke af 150 alens længde og 67 alens bredde, fra syndre 
side af benævnte Fald støder med østre ende til Christen Tækkers 
ejendom, med syndre side til Ingstrup Mark og med vestre ende til 
Møgler Fald, og et stykke af Møgler Fald af 110 alen i længden og 
187 alen i bredden fra syndre ende og østre side af benævnte Fald. 
Disse tvende stykker ejendom af Stisser og Møgler Fald er adskilt 
de øvrige gårdens ejendomme ved opkastet skel. Benævnte ejendom 
skal køberen eller denne gårds ejer fra næste første august af, for 
mig og nuhavende tjenestepige forrette alt arbejde samt til samme 
drift pløjning, såning, harvning, møgsudkørsel, kornets og afgrødens 
hjemkørsel behøver, hvilken pagt køberen haver at holde sig efter
rettelig".

Christen Jensen Kisum og hans tjenestepige skulle, sålænge de 
levede, have fri og ubehindret adgang til og afbenyttelse af gårdens 
brønd og ret til på gårdens hede årligt at afgrave 14 læs hedetørv, 
hvilke tørv gårdens ejer skulle hjemkøre til aftægtsfolkenes bolig- 
"og dette skal holdes efterrettelig", hedder det advarende i skødet. 
Huset, parret boede i, skulle de selv holde vedlige med tag, medens 
gårdens køber skulle holde selve huset i god stand.

Tjenestepigens ret ophørte ganske, når hun giftede sig, men i 
modsat fald vedvarede den, så længe hun levede. Som betaling for 
fornævnte arbejde skulle Christen Jensen Kisum årligt give køberen 
6 rbdlr. sedler, som betaltes forud hver 1. august. Så snart Chri
sten Jensen Kisum og hans tjenestepige var afgået ved døden, var 
hele gårdens ejendom til fri rådighed for køberen. Det oplyses i 
skødet, at salgssummen for ejendommmen var 390 rbdlr. sølv.

Christen Laustsen Grove og Kirsten Simonsdatter havde 6 børn: 
IV.A-F

IV.A. Laurs Christensen
var født 4. juni 1826 i Lyby sogn og døde samme sted 10. februar 
1827.
IV»B. Laurs Christian Christensen
var født 7. august 1828 i Lyby sogn. Han blev gift 11. november 
1864 i Højslev kirke med Christine Sørensen, der var født 9. okto
ber 1838 i Skive som datter af husmand Søren Christensen.

Laurs Christian Christensen tjente i Resen 1863-65 og nævnes 
1867 som indsidder i Højslev. I 1870 var han indsidder i Ramsdal i 
Højslev sogn og boede fra 1871 på Baadsgaard Mark i Højslev sogn, 
hvor han 1871-73 betegnes som indsidder, men 1875 som husmand.

Laurs Christian Christensen og Christine Sørensen havde 9 børn; 
IV.B.l - IV.B.9

IV.B.1 Søren Christian Laustsen Grove 
der 1905 fik navnet Grove tilføjet, var født 11. oktober 1863 i 
Højslev sogn, og han døde i 15. november 1948 i Havbro sogn. Han 
blev gift 25. juli 1895 i Grinderslev kirke med Inger Marie Chri
stensen, der var født 14. september 1867 i Grinderslev sogn og døde
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15. januar 1952 i Havbro. Hun var datter af gårdmand Peder Chri
stensen og hustru Johanne Kathrine Jensen.

Inger Marie Christensen var oprindelig bestyrer for Brugsfor
eningen i Havbro, mens Søren gik hende til hånde. Derpaa købte de 
ca. 50 tdr. land i Havbro. Der var tale om Hornbækgaard, men der 
var ingen bygninger mere. I 1903 opførte de nye bygninger, og de 
drev nu gården, hvis jordtilliggende siden er øget, til 1936, da 
svigersøn Anton Poulsen overtog.- Ægteparret var iøvrigt grundtvi
gianere og frimenighedsfolk. De deltog aktivt i oprettelsen af 
Havbro Friskole.
Børn: IV.B.l.a-b

IV.B.l.a Kristine Laustsen Grove
var født 19. juli 1896 i Havbro og døde 28. august 1974 i Farsø. 
Hun blev gift 26. april 1918 i Havbro med Anton Poulsen, der var 
født 30. november 1891 i Mosbæk i Giver sogn og døde 1. marts 
1976 i Havbro. Han var søn af husmand Niels Poulsen og hustru 
Anne Margrethe Christensdatter.

Kristine Laustsen Grove gik i skole i Havbro og var en tid i 
huset hjemme, hvorefter hun tjente 1 år hos Peder Konstantin 
Hansen på Fyn, og efter at have været på Uldum Højskole hjalp 
hun igen til hjemme indtil giftermålet. Hun var bl.a. medlem af 
husholdningsudvalget, og i fritiden forfattede hun festsange.

Anton Poulsen gik i skole i Giver. Han lærte landbruget hjemme 
og i forskellige pladser, bl.a. på en forsøgsgård på Fyn. Fra 1918 
havde parret et husmandssted i Bandsholm ved Havbro og drev 
dette til 1936, da de overtog Hornbækgård i Havbro, som de havde 
til 1954, da den blev overtaget af sønnen Søren Grove Poulsen. 
Parret bosatte sig derpå i et hus i Havbro, hvor han gav under
visning i husflid på Havbro Ungdomsskole samt på Havbro Friskole. 
- Anton Poulsen var meget aktiv i foreningslivet og var i en perio
de medlem af sognerådet.
Parret havde 4 børn: IV.B.l.a.l)-4)

IV.B.l.a.l) Ingrid Marie Grove Poulsen
er født 4. februar 1919 i Bandsholm i Havbro sogn. Hun blev gift 7. 
september 1941 i Havbro med Kresten Kristian Kristensen, der er 
født 19. november 1918 i Smorup i Brorstrup sogn som søn af 
gårdejer Niels Mogensen Kristensen og hustru Kristine Søndergaard. 
Bosat: Løgstør vej 124, Havbro, 9600 A ars.

Ingrid Marie Grove Poulsen gik i Havbro Friskole og havde 
desuden et ophold på Havbro Ungdomsskole, hvorefter hun var i 
huset forskellige steder indtil giftermålet. Sideløbende havde hun i 
5-6 år arbejde på Farsø Hotel. Hun var i mange år formand for 
husholdningsudvalget og virkede tillige i en årrække som kasserer 
for husholdningsforeningen.

Kresten Kristian Kristensen kom ud at tjene 11. år gi. og fortsat
te som landbrugsmedhjælper indtil giftermålet. Han købte da en 
ejendom i Hvorvarp og havde senere forskellige ejendomme, bl.a. i 
10 år Vestergaard i Havbro. Han arbejdede derefter på Aalborg 
Værft indtil 1976, da han gik på efterløn. Han har i årenes løb haft 
forskellige ejendomme i Havbro og afhændede den sidste i april 
1986, hvorefter parret købte huset i Havbro.
Børn: IV.B.l.a.l)a)-e)

IV.B.l.a.l)a) Else Poulsen
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er født 4. marts 1939 i Havbro. Hun blev gift 29. marts 1963 i A ars 
med Tage Peder Brunsgaard, der er født 17. januar 1939 i Bislev 
som søn af chauffør Harald Brunsgaard og hustru Dagmar Elisabeth 
Lauritsen.
Bosat: Junkerensvej 10, Sønderholm, 9240 Nibe.

Else Poulsens biologiske fader var cyklehandler Kristen Hosbond i 
A ars, der blev dræbt ved et ulykkestilfælde 1940. Hun kom derefter 
i pleje hos Anne og Laust Thyrrestrup i Hvorvarp, som adopterede 
hende 24. februar 1942. - Hun gik i skole i Havbro, Gundestrup og 
Aars, og derefter var hun ud at tjene, og sommeren 1975 havde hun 
et ophold på Havbro Ungdomsskole. Hun havde derpaa forskellige 
pladser i huset og var senere i nogle år på C.W.Obels tobaksfabrik 
i Aalborg.

Tage Peder Brunsgaard gik i skole i Bislev og arbejdede derefter 
ved landbruget til 1958, da han indkaldtes til militærtjeneste i 
Nr.Uttrup. Efter hjemsendelsen i november 1960 blev han chauffør 
hos Andreas Jensen i Bislev og var her i 2 år. Herefter var han et 
par år på et cementstøberi i Aalborg og kom bagefter til Niels 
Søndergaard i Sønderholm, hvor han var 17 1/2 år. Han har siden 
været chauffør ved et Aalborg-firma.
Børn: IV.B.l.a.l)a)(l)-(3)

IV.B.l.a.l)a)(l) Svenning Thyrrestrup
er født 26. september 1957 i Gundestrup. Han lever sammen med 
Bente Skovhus Nielsen, de er født 4. november 1964 i Blære som 
datter af gårdejer Chr. Nielsen og hustru Adda Skovhus.
Bosat: Borupvej 32, Borup, 9240 Nibe.

Svenning Thyrrestrup er chauffør, og Bente Skovhus Nielsen er 
blomsterdekoratør.
Datter: IV.B.l.a.l)a)(l)(a)

JV.B.l.a.l)a)(l)(a) Anita Skovhus Thyrrestrup
er født 22. juni 1988 i Farsø.

IV.B.l.a.l)a)(2) Ulla Brunsgaard
er født 1. april 1964 i Set. Markus sogn i Aalborg. Hun blev gift 
31. maj 1986 i Sønderholm med Lars Møller Jensen, der er født 22. 
januar 1964 i Svenstrup som søn af tømrer Poul Møller Jensen og 
hustru Birthe.
Bosat: Vestervej 40, 9240 Nibe.

Ulla Brunsgaard gik ud af 10. klasse 1981 og var derefter 1 år i 
blomsterforretning, hvorefter hun gennemgik EFG-basisåret inden 
for handel- og kontor. Derefter havde hun et ophold på Skals 
Håndarbejdsskole, hvorpaa hun 1984-88 arbejdede som syerske 
forskellige steder.

Lars Møller Jensen tog 10. klasse på Nibe skole 1980 og kom 
derefter i lære som landbrugs- og bygningssmed hos Ole Frederiks- 
sen i Vokslev. Han blev udlært i november 1983 og arbejdede som 
svend til 1. maj 1987, da han etablerede Sønderholm VVS og Olie
fyrservice. I 1988 byggede han værksted og udvidede samtidig 
aktiviteten til at omfatte landbrugsmaskiner.
Børn: IV.B.l.a.l)a)(2)(a)-(b)

IV.B.l.a.l)a)(2)(a) Casper Brunsgaard Jensen
er født 8. oktober 1986 i Nibe.
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IV.B.l.a.l)a)(2)(b) Dennis Brunsgaard Jensen 
er født 1. juli 1988 i Aalborg.

IV.B.l.a.l)a)(3) Tina Brunsgaard 
er født 27. februar 1968 i Bislev. Hun arbejder som kassedame.

IV.B.l.a.l)b) Gerda Kristensen
er født 15. februar 1942 i Hornum. Hun bor i Vodskov.

IV.B.l.a.l)c) Jens Aage Søndergaard Kristensen
er født 14. august 1947 i Havbro. Han lever sammen med Jette 
Steenberg Hansen, der er født 28. april 1961 i Farsø som datter af 
vejformand Erik Hansen og hustru, rengøringsassistent Grethe Marie 
Madsen.
Bosat; Vadgaardsvej 32, Havbro, 9600 Aars.

Jens Aage Søndergaard Kristensen gik på Havbro Friskole og var 
desuden elev på Havbro Ungdomsskole. Efter at have arbejdet 3 år 
ved landbruget var han i 11 år slagteriarbejder, dels i Aars og dels 
i Hobro. Han er invalidepensionist (schlerose). Siden 1986 har parret 
haft en ejendom med 23 tdrJ. i Havbro.

Jette Steenberg Hansen fik 10-årig skoleuddannelse i Nørager og 
tog derefter handelsskoleeksamen i Aars. Hun arbejde nogle år på 
en grill-bar i Hobro, og efter en ledighedsperiode blev hun derefter 
specialarbejder på en rullegardinfabrik.

IV.B.l.a.l)d) Carl Ejnar Grove Kristensen
er født 28. januar 1960 i Hornum i Ulstrup sogn. Han blev gift 5. 
november 1983 i Rold med Kirsten Gammelby, der er født 3. februar 
1962 i Hvam som datter af landmand Helge Gammelby (Jensen) og 
Anne Marie Binderup Andreasen.
Bosat: Lærkevej 9, Rold, 9510 Arden.

Carl Ejnar Grove Kristensen gik i Havbro Friskole og hjalp 
derefter til ved landbruget hjemme, hvorefter han 1966 var på 
Havbro Ungdomsskole. Derpå var han igen hjemme en tid og tjente 
så et par år i Hornum, var igen hjemme en tid og havde derefter 
forskelligt arbejde til 1975, da han kom på Aalborg Værft, hvor han 
var frem til 1978. Derpå arbejde han ved en vognmand i Vebbestrup 
og vendte så tilbage til Aalborg Værft. Senere var han en periode 
som chauffør hos en vognmand og fik derefter beskæftigelse ved 
sandblæsning og industrimaling.

Kirsten Gammelby Jensen gik i skole i Simested og tog 8.-10. 
klasse på Borremose Ungdomsskole. Hun arbejdede på Rold Kro 
1978-81 og var derefter montrice ved Søren T. Lyngsø i Aars. 
Senere begyndte hun som rengøringsassistent.
Datter :IV.B.l.a.l)d)(l)

IV.B.l.a.l)d)(l) Jane Gammelby Kristensen 
er født 8. april 1985 i Aalborg.

IV.B.l.a.l)e) Svend Erik Kristensen
er født 16. januar 1957 i Havbro. Han blev gift 21. juli 1983 i Aars 
med Karen Margrethe Madsen, der er født 23. august 1960 i Hals 
som datter af specialarbejder Charles Børge Madsen og hustru 
Elsine Kathrine Astrup Jensen.
Bosat: Løgstørvej 135, Havbro, 9600 Aars.

Svend Erik Kristensen gik i skole i Havbro og Aars, hvor han
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sluttede i 10. klasse. Han var derefter arbejdsdreng hos en tømrer i 
Havbro og arbejde derpå 1 år ved Aalborg Værft samt 1 år på en 
maskinfabrik i Farsø, hvorefter han kom til Randers som konstabel. 
Han fortsatte i forsvaret til 1979 og var derefter specialarbejder på 
Aalborg Værft til 1985. Senere fik han arbejde på jernstøberiet 
Dania i Aars.

Karen Margrethe Madsen tog 10. klasse og arbejde derefter 1 1/2 
år i huset, hvorefter hun havde forskelligt arbejde. Efter en tid 
som hjemmegående husmoder fik hun arbejde på Dania i Aars, hvor 
hun er kernemager.
Børn: IV.B.l.a.l)e)(l)-(2)

IV.B.l.a.l)e)(l) Thomas Kristensen 
er født 13. marts 1983 i Aalborg.

IV.B.l.a.l)e)(2) Dennis Kristensen 
er født 14. februar 1985 i Aalborg.

IV.B.l.a.2) Søren Grove Poulsen
er født 24. juli 1922 i Bandsholm i Havbro sogn. Han blev gift 22. 
oktober 1946 i Overlade med Signe Glerup, navneændring fra Thom
sen, der er født 14. oktober 1924 i Overlade sogn som datter af 
landmand Thomas Kristian Glerup og hustru Mariane Katrine Jensen. 
Bosat: Vadgaardsvej 32, Havbro, 9600 Aars.

Søren Grove Poulsen gik på Havbro Friskole og var desuden elev 
på Havbro Ungdomsskole samt på Vallekilde Højskole. Efter at have 
tjent forskellige steder ved landbruget købte han 1946 en ejendom i 
Torsholm ved Havbro og drev denne til 1954, da han overtog føde
hjemmet Hornbækgaard, som han stadig driver. Han har været 
medlem af bestyrelsen i forskellige lokale foreninger, medlem af 
frimenigheden, formand for Himmerlands Ungdomsskole og tillige 
medlem af kommunalbestyrelsen.

Signe Glerup gik i skole i Munksjørup og hjalp derefter til hjem
me, ligesom hun havde forskellige pladser indtil giftermålet, hvor
efter hun blev hjemmegående husmoder.
5 børn: IV.B.l.a.2)a)-e)

IV.B.l.a.2)a) Anton Grove Poulsen 
er født 7. december 1947 i Torsholm i Havbro sogn. Han blev gift 
30. juni 1979 i Hornstrup med Birgit Jensen, der er født 25. decem
ber 1952 i Gammelby i Nørup sogn som datter af gårdejer Carl 
Evald Jensen og hustru Agnes Nielsen.
Bosat: Munksjørupvej 37, Overlade, 9640 Farsø.

Anton Grove Poulsen gik i skole i Havbro og var på Himmerlands 
Ungdomsskole. Han lærte landbruget hjemme og havde plads for
skellige steder, værnepligten aftjente han i Haderslev og Nymin- 
degab 1967-68 og fortsatte derefter ved landbruget med ophold på 
Asmild kloster Landbrugsskole. I 1979 købte han Skovsgaard, der er 
på 72 tdr.l. Han har i en årrække været med i organisations arbej
det indenfor Landboungdom.

Birgit Jensen gik i skole i Hornstrup og var elev på Bjerre 
Herreds Ungdomsskole. Efter en tid som husassistent var hun 
køkkenpige 1 år og var derefter elev på Grindsted Husholdnings
skole. Senere var hun på Vinding Husholdningsskole og blev ud
dannet til husholdningstekniker og fik derpå ansættelse som leder 
af køkkenet ved Lystrupshave ved Silkeborg. I marts 1977 blev hun
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køkkenassistent på Farsø Sygehus og var her til 1985.
Børn: IV.B.l.a.2)a)(l)-(3)

IV.B.l.a.2)a)(l) Søren Grove Poulsen 
er født 7. juli 1980 i Farsø.

IV.B.l.a.2)a)(2) Merete Grove Poulsen 
er født 13. juli 1982 i Farsø.

IV.B.l.a.2)a)(3) Henrik Grove Poulsen 
er født 25. marts 1986 i Farsø.

IV.B.l.a.2)b) Aase Grove Poulsen
er født 5. juni 1951 i Torsholm i Havbro sogn. Hun blev gift 14. 
maj 1978 i Fovlum med Kaj Laursen, der er født 11. juni 1951 i 
Hestbæk i Alstrup sogn som søn af gårdejer Herman Laursen og 
hustru Rigmor Marie Nielsen.
Bosat: Hor num vej 49, 9640 Farsø.

Aase Grove Poulsen gik i Havbro Friskole og var elev på Havbro 
Ungdomsskole, hvor hun fortsatte som køkkenpige. Hun havde 
derefter forskellige pladser ved husgerning, blandt andet i Norge. 
Efter et ophold på Struer Husholdningsskole i 1969-70 vendte hun 
tilbage til Havbro Ungdomsskole som kokkepige, og 1971-74 gen
nemgik hun uddannelse på husholdningsseminariet Ankerhus i Sorø. 
Hun var en tid rengøringsleder på Viborg Øst og Farsø Sygehus, og 
senere begyndte hun som faglærer på Specialarbejderskolen i Aal
borg. I seminarietiden havde hun et ophold på Gymnastikhøjskolen 
ved Viborg. Hun leder folkedans og er medlem af bestyrelsen for 
gymnastikforeningen. Sideløbende driver hun bureau for festsange.

Kaj Laursen gik i skole i Fovlum og Ullits, havde et ophold på 
Havbro Ungdomsskole og blev derefter uddannet ved landbruget i 
forskellige pladser. Værnepligten aftjente han 1971-72, og 1974-75 
var han på Asmild kloster Landbrugsskole. I november 1980 købtes 
gården på adressen.
Datter: IV.B.l.a.2)b)(l)

IV.B.l.a.2)b)(l) Mie Grove Laursen 
er født 6. april 1980 i Farsø.

IV.B.l.a.2)c) Arne Grove Poulsen 
er født 30. april 1957 i Hornbækgaard i Havbro sogn. Han lever 
sammen med Birgit Henningsen, der er født 25. oktober 1962 i 
Veggerby sogn som datter af gårdejer Børge Henningsen og hustru 
Maren Skovsted.
Bosat: Holmagervej 15, 9670 Løgstør.

Arne Grove Poulsen gik på Havbro Friskole 7 år og derefter 2 år 
på Havbro Ungdomsskole. Han arbejdede 2 år ved landbruget og var 
derefter elev på Malling Landbrugsskole, fortsatte ved landbruget 
og afsluttede landbrugsuddannelsen med driftslederkursus på Malling 
Landbrugsskole. Derefter arbejdede han på en maskinstation indtil 
1986, da han købte en gård med 66 tdr.l. i Løgsted.

Birgit Henningsen gik i Veggerby friskole, tog 8. klasse i Suldrup 
og derefter 9. og 10. klasse på Havbro Ungdomsskole, hvorefter hun 
i 3 år læste H.H. i A ars. Hun blev derpå udddannet til reservedel
sekspedient ved Traktorkompagniet i Farsø, hvor hun afsluttede 
uddannelse 1984. Hun fortsatte samme sted 2 1/2 år og har siden
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arbejdet i Løgstør.

IV.B.l.a.2)d) Erik Grove Poulsen
er født 14. august 1958 i Hornbækgaard i Havbro sogn. Han lever 
sammen med Mariane Rask Hansen, der er født 1. februar 1960 i 
Oudrup som datter af Niels Chr. Rask Hansen og hustru Grethe. 
Bosat: Vadgaardsvej 35, Havbro, 9600 Aars.

Erik Grove Poulsen gik på Havbro Friskole og tog 8. og 9. klasse 
på Havbro Ungdomsskole. Han arbejdede ved landbruget til 1978 og 
aftjente 1978-79 værnepligten, hvorefter han fortsatte som land
brugsmedhjælper 3 år. Efter grundskoleuddannelse på Mors fortsatte 
han ved landbruget og afsluttede landbrugsuddannelsen med driftsle
derkursus på Asmild kloster Landbrugsskole.

Mariane Rask Hansen tog realeksamen i Farsø og efter 1-årig 
handelsskoleuddannelse i Aars blev hun manufakturuddannet. Efter 
endt uddannelse 1981 var hun på Hadsten Højskole, hvorefter hun 
læste til HF i Ranum. Derefter blev hun sygeplejeuddannet.

IV.B.l.a.2)e) Kaj Grove Poulsen
er født 27. oktober 1961 i Hornbækgaard i Havbro sogn. Han lever 
sammen med Ninna Johnsen, der er født 30. august 1961 i Havbro 
som datter af gårdejer Gunnar Johnsen og hustru Gudrun Pørtner 
Christensen.
Bosat: Lærkevej 5, 9640 Farsø.

Kaj Grove Poulsen gik i Havbro Friskole og derefter i Aars skole, 
hvor han tog realeksamen 1978. Han arbejde et år for Aars-egnens 
Mejeriselskab, og 1982 tog han højere handelseksamen. 1983 var han 
7 måneder i Canada som landbrugsmedhjælper, og 1984-85 arbejdede 
han som traktorfører hos Leo Nielsen i Støttrup. Han har haft et 
ophold på Morsø Landbrugsskole.

Ninna Johnsen gik i skole i Havbro og tog 1980 studentereksamen 
i Aars, hvorefter hun havde forskelligt arbejde. Efter at have taget 
højere handelseksamen i Aars arbejdede hun en tid på Farsø Syge
hus og opholdt sig derefter 7 måneder i Canada som husassistent, 
og senere var hun i køkkenet på Farsø Sygehus, hvorefter hun 
1985-88 blev pædagoguddannet på børnehaveseminariet i Aalborg.

IV.B.l.a.3) Niels Grove Poulsen
er født 19. april 1924 i Bandsholm i Havbro sogn. Han blev gift 19. 
oktober 1949 i Sjørslev med Ellen Poulsen, der er født 12. maj 1928 
i Sjørslev som datter af landmand Jens Rørbæk Poulsen og hustru 
Magda Kirstine Christensen Lund.
Bosat: Munkeborgvej 7, Sjørslev, 8620 Kjellerup.

Niels Grove Poulsen gik på Havbro Friskole og lærte derefter 
landbruget hjemme og i forskellige pladser. Efter et ophold på 
Havbro Ungdomsskole var han igen ude at tjene og havde derefter 
et ophold på Fyns Stifts Husmandsskole i Odense, hvor han fort
satte 1 1/2 år som landbrugsmedhjælper. Værnepligten aftjente han
i Haderslev og hjalp derefter til hjemme en tid, hvorefter han i 12 
år var bestyrer af Aalborg Amts Husmandsforenings ejendom i Store 
Vildmose. I 1961 overtog han hustruens fødehjem Munkeborg, som 
han stadig driver.

Ellen Poulsen gik i skole i Sjørslev og tjente derefter 3 år på en 
gård samme sted, hvorefter hun tjente 1 1/2 år i Havbro indtil
giftermålet. Hun har siden været medhjælpende hustru.
Børn: IV.B.l.a.3)a)-c)
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IV.B.l.a.3)a) Else Grove Poulsen
var født 26. september 1951 og hun døde 5 dage gammel.

IV.B.l.a.3)b) Jens Rørbek Grove Poulsen
er født 25. december 1956 i Aabybro i Aaby sogn. Han blev gift 10. 
oktober 1987 i Sjørslev med Hanne Skov, der er født 26. juli 1964 i 
Hørup sogn som datter af specialarbejder Regner Skov og hustru 
Inge Lis Kristensen.
Bosat; Sognegaardsvej 3, Sjørslev, 8620 Kjellerup.

Jens Rørbek Grove Poulsen gik i skole i Sjørslev 7 år og i Kjel
lerup 3 år, hvorefter han arbejdede en kort tid ved landbruget. Han 
begyndte derefter som lastbilchauffør og har taget kurser indenfor 
gifttransport og eksportkørsel samt driftsteknik. Desuden har han 
kranførercertifikat. Han arbejder fortsat som chauffør, i et par år 
har han været beskæftiget som mureroppassser. Han er aktiv inden
for hjemmeværnet (sekondløjtnant).

Hanne Skov afsluttede 10-årig skoleuddannelse i Rødkærsbro og 
tog derefter 1-årig handelsskoleeksamen i Viborg, hvorefter hun var 
1 år i huset samt 1 år på en systue. Hun var 1 1/2 år på Grundfos 
og fortsatte derefter som syerske.
Børn: IV.B.l.a.3)b)(l)-(2)

IV.B.l.a.3)b)(l) Annette Rørbek Grove Poulsen 
er født 21. november 1985 i Sjørslev.

IV.B.l.a.3)b)(2) Jesper Rørbek Grove Poulsen
er født 24. februar 1987 i Sjørslev.

IV.B.l.a.3)c) Søren Christian Grove Poulsen
er født 5. februar 1964 i Aarhus. Han lever sammen med Vicki 
Brun, der er født 21. august 1965 i Varde som datter af kommunal
arbejder Peder Pedersen Henriksen og Else Marie Brun.
Bosat: Sjørslevvej 22, Sjørslev, 8620 Kjellerup.

Søren Christian Grove Poulsen gik i skole i Sjørslev og afsluttede 
10-årig skolegang i Kjellerup 1981. Efter at have gennemgået EFG- 
basisåret i Viborg kom han i smedelære hos Bent Døssing i Knud- 
strup, hvor han blev udlært 31. maj 1985 og fortsat har ansættelse.

Vicki Brun gik i skole i Over Jerstal og Agerbæk, hvorefter hun 
tjente som husassistent i 3 år. Hun arbejdede et par år i et gart
neri og 1 år på systue, hvorefter hun blev landbrugsmedhjælper.

IV.B.l.a.4) Grethe Grove Poulsen
er født 12. juli 1932 i Bandsholm i Havbro sogn. Hun blev gift 25. 
juni 1954 i Havbro med Hans Skovbak Jensen, der er født 1. august 
1930 i Støttrup i Farsø sogn som søn af landmand Martin Jensen og 
hustru Sigrid Kristensen.
Bosat: Vester Hornumvej 99, Flejsborg, 9670 Løgstør.

Grethe Grove Poulsen gik i Havbro Friskole og hjalp derefter til 
hjemme. Hun var nu ude at tjene 1 år og sommeren 1948 havde hun 
et ophold på Havbro Ungdomsskole, hvorefter hun hjalp til hjemme 
igen. I 1952 var hun på Rønshoved Højskole og var atter hjemme i 
1 1/2 år, hvorefter hun 1953 tog til England, hvor hun var 1 år i 
huset. Efter giftermålet var hun hjemmegående husmoder indtil 1962 
og havde derpaa arbejde 1 år på Hotel Himmerland i Aars, 6 år på 
Rebildhus og 8 år på Hotel Farsø. I 6 år havde hun sideløbende
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rengøringsarbejde på Himmerlands Ungdomsskole i Havbro. Efter en 
tid som forpagter af Aars Rutebilstation overtoges Flejsborg Brugs
forening, som hun ændrede til købmandsforretning.

Hans Skovbak Jensen gik i skole Vannerup og hjalp derefter til 
ved landbruget hjemme til 1948, afbrudt af et ophold på Stidsholt 
Ungdomsskole 1946-47. Efter at have tjent 2 år på Møllegaard i 
Havbro var han 1 år hjemme og aftjente derefter 1951 værnepligten 
i Haderslev, hvorpaa han 1952-53 var elev på Asmild kloster Land
brugsskole. I en periode arbejdede han på en grøntsagsfarm i Eng
land og derefter købte han en ejendom i Smorup ved Arden, som 
han drev til 1968, hvorefter han havde arbejdede hos en entre
prenør til 1973. Han har siden været buschauffør, samtidig med at 
han er assurandør for Den aim. Brandforsikring.
Børn: IV.B.l.a.4)a)-b)

IV.B.l.a.4)a) Tove Skovbak Jensen 
er født 13. juni 1955 i Farsø. Hun blev gift 13. august 1983 i 
Havbro med Jens Ole Kristensen, der er født 15. april 1956 i Farsø 
som søn af snedker Aage Emil Kristensen og hustru Helene Jørgen
sen.
Bosat: Farvervænget 53, 9500 Hobro.

Tove Skovbak Jensen tog realeksamen i Haverslev 1972, og efter 
1-årig handelsskoleuddannelse kom hun 1. august 1973 i lære på 
Farsø Apotek, hvor hun blev udlært som apoteksassistent 1976. 
Efter vikariater i Aalborg samt på Aars Apotek blev hun 1977 ansat 
ved L.V.K i Hobro, hvor hun er indkøber af veterinærmedicin.

Jens Ole Kristensen fik 10-årig skoleuddannelse i Farsø og kom 
derefter i tømrerlære hos Hans Degn samme sted, hvor han blev 
udlært 1976. Efter at have arbejdet 8 år ved faget begyndte han 
som salgskonsulent i oliebranchen.
Børn: IV.B.l.a.4)a)(l)-(2)

IV.B.l.a.4)a)(l) Pernille Skovbak Kristensen 
er født 21. august 1981 i Aalborg.

IV.B.l.a.4)a)(2) Marlene Skovbak Kristensen
er født 25. februar 1985 i Aalborg.

IV.B.l.a.4)b) Martin Skovbak Jensen
er født 20. juli 1959 i Smorup i Brorstrup sogn. Han lever sammen 
med Lisbeth Marianne Hansen, der er født 17. november 1962 i 
Usserød som datter af elektriker Mogens Verner Hansen og hustru 
Margit Moustsen.
Bosat: Højtoften 23, 9600 Aars.

Martin Skovbak Jensen gik i skole i Haverslev samt på Havbro 
Friskole og tog derpå 8. og 9. klasse på Himmerlands Ungdomsskole. 
Han stod i lære som automekaniker paa Aars Motor Compagni og 
blev udlært 1980, hvorefter han aftjente værnepligten ved søværnet, 
hvor han bl.a. var tjenestegørende på Kongeskibet Dannebrog. Efter 
hjemsendelsen arbejdede han 1/2 år som svend og begyndte derefter 
som eksportchauffør. Han kørte i Skandinavien 2 år og arbejdede 
derefter 3 år som maskinfører ved et entreprenørfirma, hvorefter 
han blev chauffør ved Bent Andersen, Farsø.

Lisbeth Marianne Hansen fik 10-årig skoleuddannelse i Farsø og 
fik derefter 1-årig handelsskoleuddannelse i Aars. Efter EIFU- 
kursus i Løgstør blev hun udlært som ekspedient i en guldsmede-
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forretning, hvor hun siden har været ansat.

IV.B.l.b Peder Laustsen Grove
er født 27. september 1900 i Havbro, og han døde 23. juni 1970 i 
Farsø. Han blev gift 11. juni 1926 i Farsø med Anna Marie Greger
sen. Hun er født 11. juni 1905 paa Ebdupgaard i Farsø som datter 
af gårdejer Søren Gregersen og hustru Bodil Marie Nielsen, og hun 
døde i september 1986 i Farsø.

Peder Laustsen Grove gik i skole i Havbro og havde senere et 
ophold på Galtrup Højskole. Han gennemgik uddannelse ved land
bruget og var herunder elev på Ladelund Landbrugsskole. Fra 1926 
til 1934 havde han en gård i Svoldrup på 26 tdr. land, hvorefter 
han købte Lyngsøgaard i Vegger med et jo rd tilligende på 108 
tdr.land. Denne gård drev han indtil 1942, og han købte nu 0. 
Thorsgaard i Havbro med et tilligende på 117 tdrdand., af hvilket 
han senere frasolgte de 23 tdr. Han drev gården indtil 1957, hvor
efter ægteparret flyttede til Farsø.

Anna Marie Gregersen gik i skole i Vannerup. Hun tjente hjemme 
samt hos noget familie og havde endvidere et ophold på Rødding- 
Høj skole.
Børn: IV.B.l.b.l)-4)

IV.B.l.b.l) Bodil Gregersen Grove
er født 26. december 1927 i Svoldrup, Vognsild sogn. Hun blev gift 
3. november 1955 i Vancouver, British Columbia i Canada, med Per 
Gustaf Lundberg, der er født 24. juni 1921 i Göteborg, Sverige. 
Adresse: P.O.Box 88386, Steilacoom, Washington, 98388, USA.

Bodil Gregersen Grove blev fra 1948 til 1952 uddannet indenfor 
børneforsorgen i København. I et par år var hun guvernante for en 
familie i Durban, Sydafrika, hvorefter hun i perioden 1955-1958 var 
beskæftiget indenfor børneforsorgen i Vancouver, Canada. Fra 1959 
til 1964 boede familie i Farsø, hvorpaa de efter en længere rejse 
til bl.a. New Zealand og Australien i 1965 bosatte sig i San Fransi- 
sko, Californien.

Per Gustaf Lundberg tog maskinmestereksamen i Göteborg og var 
fra 1950 til 1967 ansat som maskinist ved R.A.B. Transatlantic, 
Göteborg. I 1967 fik han ansættelse ved Fairchild Semiconductor i 
Mountain View, Californien, og efter 10 år her arbejdede han en 
årrække ved Tectronix i Vancouver, Washington. Allerede i 1969 var 
familien flyttet til Santa Cruz, ligeledes Californien, og her er
hvervede de en Mobile Home park, som de drev til 1978, da de 
solgte den og købte en anden park i Olympia, Washington. Denne 
park drives stadig med bestyrer samtidig med, at man er ved at 
oprette et firma med østersopdræt.
Barn: IV.B.l.b.Da)

IV.B.l.b.l)a) Ann-Marie Lundberg
er født 9. juli 1959 i Farsø. Hun er gift med Edward Reed, og 
parret bor nu i Portland, Oregon, USA.

Ann-Marie Lundberg er shippinguddannet, medens Edward Reed er 
uddannet journalist og ejer halvpart i et firma, der udgiver EDB- 
tidsskrifter.

IV.B.l.b.2) Inga Gregersen Grove
er født 5. februar 1930 i Svoldrup, Vognsild sogn. Hun blev gift 
første gang 17. juni 1950 i Lyngby med Jens Stadil Thomsen. Han er
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født 27. september 1924 i Randers som søn af husmand Jens Stadil 
Thomsen og hustru Andrea Poulsen, og han døde 9. februar 1957 
ved en bilulykke. Inga Gregersen Grove blev derpå gift anden gang 
3. november 1962 i Farsø med Arne Sandelin, der er født 15. juli 
1931 i Borås, Sverige.
Bosat: Sunnanvindsvägen 3A, läg 67, 45160 Uddevalla, Sverige.

Inga Gregersen Grove gik i skole i Veggerby og var endvidere 
elev på Havbro Ungdomsskole. I 1947 bestod hun præliminæreksamen 
i Vebbestrup, hvorefter hun blev bankuddannet i Aars Bank. Hun 
havde desuden et ophold på Kerteminde Folkehøjskole og var fra 
1949 til 1950 beskæftiget på Aars Postkontor. I ca. 10 år underviste 
hun på aftensskolen og vikarierede på skolen som tekstillærer, og 
endvidere fik hun tid til at gennemgå uddannelse til arbejdstera- 
peut. Efter ægtefællens død var hun til søs i to år og hvorpå hun i 
1962 flyttede til Sverige. Her har hun siden 1980 været arbejd- 
sterapeut (forstander) på et hjem for handicappede.

Jens Stadil Thomsen gik i skole i Støvring samt i Vognsild. Han 
lærte kolonialfaget i Farsø og Havbro og udlærtes i 1946. I 1947 
erhvervede han en kolonialforretning i Gislum, og efter at have 
drevet denne i en årrække havde han øldepot i Farsø.

Arne Sandelin er uddannet ingeniør og har siden 1986 været 
ansat ved Decca-kæden, hvor han er stationsleder for 3 Decca- 
stationer, som betjener søfarten.
Børn: IV.B.l.b.2)a)-b)

IV.B.l.b.2)a) Bent Stadil Thomsen
er født 26. februar 1953 i Gislum, og han døde 22. august 1956 ved 
en traktorulykke.

IV.B.l.b.2)b) Peder Ragnar Sandelin
er født 12. februar 1965 i Sundsvall i Sverige. 
Bosat: Allestigen 9B, 722 14 Vesterås, Sverige.

Peder Ragnar Sandelin bestod studentereksamen i Uddevalla. Han 
læste datateknik i to år og fik derefter ansættelse som datapro
grammør. Sideløbende hermed læser han på universitetet i Uppsala.

IV.B.l.b.3) Henning Kvist Gregersen Grove
er født 7. april 1932 i Svoldrup, Vognsild sogn. Han blev gift 5. 
juni 1954 i Kgs. Lyngby med Tove Poula Rasmussen Nielsen, der er 
født 5. januar 1932 i Farsø som datter af murermester Niels Karsten 
Nielsen og hustru Anna Kristine Rasmussen.
Bosat: Trangbækvej 12, 8832 Skals.

Henning Kvist Gregersen Grove gik først i skole i Havbro, og 
derefter i Aars, hvor han i 1949 tog realeksamen. I 1952 blev han 
student fra Rungsted Statsskole, og i 1958 dimitteredes han som 
dyrlæge fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, 
hvorefter han i 2 år var assistent hos dyrlæge Ove Christensen i 
Skals. I 1960 blev han kompagnon i dennes praksis, som han derpå 
overtog i 1965 og siden har drevet, fra 1978 med Erik Qvortrup 
som komgagnon. Siden 1969 har han tillige været ejer af Vasegar- 
den i Ulbjerg, en ejendom på godt 80 tdr. land., hvor han har 
hjortefarm. - Henning Kvist Gregersen Grove var fra 1966 til 1970 
medlem af Låstrup/Skals sogneråd og sad 1970 til 1978 i Viborg 
Amtsråd, de første 4 år som viceamtsborgmester og medlem af 
økonomiudvalget, de sidste 4 år som formand for sygehusudvalget.
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Fra 1968 til 1970 var han medlem af bestyrelsen for Løvelkredsens 
Konservative Vælgerforening og fra 1975 til 1977 formand for 
Viborg Amts Dyrlægeforening. I 1975 blev han indvalgt som medlem 
af bestyrelsen for Skals Sparekasse, og han var 1977-82 formand.
I 197/ blev Henning Grove indvalgt i folketinget af de konservative 
i Viborg kredsen, hvor han var partiets landbrugspolitiske og tra
fikpolitiske ordfører og derpå fra 1982 til 1986 sad som fiskerimini
ster i Ministeriet Schlüter. Fra 1986 til 1987 var han formand for 
landbrugs- og fiskeriudvalget, og siden 1987 har han været formand 
for markedsudvalget. I 1986 blev han iøvrigt indvalgt i Europarådet, 
hvor han fra 1988 har været næstformand i Den danske delegation. 
Endelig kan nævnes, at Henning Grove siden 1986 har været med
lem af Statens Ligningsråd og siden 1987 af lokalrådet for Kredit
foreningen Danmark. I 1984 blev han kommandør af Dannebrog.

Tove Paula Rasmussen Nielsen gennemgik almindelig folkeskole og 
blev derefter elev på Farsø Apotek. I 1950 afsluttede hun uddannel
sen, og efter at have arbejdet yderligere et år her kom hun til 
København, hvor hun var apoteksassistent på Apoteket Godthåb på 
Frederiksberg indtil 1958. Hun har siden været regnskabsfører for 
såvel dyrlægepraksis som landbrug på Vasegaarden. - Tove Paula 
Rasmussen Nielsen var fra 1970 til 1974 medlem af Skals skolenævn 
og har endvidere i 4 år siddet i repræsentantskabet for Skals 
Sparekasse.
Børn: IV.B.l.b.3)a)-c)

IV.B.l.b.3)a) Carsten Peder Grove
er født 24. november 1954 i Farsø. Han blev gift 23. november 1984 
i Viborg med Joan Skræddergaard Broholm, der er født 10. septem
ber 1953 i Asp som datter af maskinarbejder Carl Erik Broholm 
Hansen og hustru, omsorgsassistent Petra Nielsine Skræddergaard. 
Bosat: Fennebakken 307, 8800 Viborg.

Carsten Peder Grove gik i skole i Skals, hvor han bestod realek
samen. Han kom derefter på Viborg Katedralskole, hvorfra han i 
1974 blev student. I 1982 dimitteredes han som cand. med. fra 
Aarhus Universitet, og han var derefter beskæftiget på Viborg 
Sygehus indtil efteråret 1988, sidst som første reservelæge. I et 
halvt år arbejdede han nu hos en praktiserende læge i Viborg, 
hvorefter han blev amanuensis med henblik på selv at få privat 
praksis.

Joan Skræddergaard Broholm gik i skole i Holstebro, hvor hun 
først bestod realeksamen og derpå i 1973 studentereksamen. Hun 
havde forskellige jobs af kortere varighed og var bl.a. et 1/2 år i 
England, hvorefter hun arbejdede en tid på biblioteket i Holstebro. 
Hun gennemgik derpå uddannelse som sygeplejerske i Holstebro og 
blev færdiguddannet 1981. Hun har siden været ansat på Viborg 
Sygehus, hvor hun nu er operationssygeplejerske.

IV.B.l.b.3)b) Peder Grove
er født 4. december 1961 i Hærup. Han blev gift 3. juli 1987 i 
Møldrup med Lajla Grünwaldt, der er født 3. oktober 1960 i Køben
havn som datter af blikkenslager Ernst Arthur Grünwaldt og hustru, 
kontorassistent Lis Birgit Nielsen.
Bosat: Toftevej 8, 8832 Skals.

Peder Grove tog realeksamen i Skals i 1978 og var derefter 
arbejdsdreng 1 år på møbelfabrikken Skalma. Efter at have gen-
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nemgâet den 1-årig handelsskoleuddannelse blev han kontoruddannet 
på Shell-Farm, hvor han blev assistent i 1984. Han arbejdede nu ca. 
3 år på Skalma samt 1 1/2 år på Sjælland, hvor han var brolægger, 
og siden 1988 har han været ansat som assistent i Arbejdsmarkeds 
nævnets Sekretariat i Viborg.

Lajla Grünwaldt gik i skole i København samt i Nykøbing Sjæl
land og afsluttede skolegangen med 10 klasse. Hun bestod handels
skoleeksamen i Holbæk og blev i 1981 færdiguddannet som bankas
sistent i Sjællandske Bank i København, hvor hun herefter arbejde
de 3 år som udlært. I 1 år var hun nu ansat i ejendomsmæglerfir
maet Rytter & Co, og i 1985 havde hun et 5 måneders ophold på 
Skals Håndarbejdsskole. Hun var nu seminarieelev 1/2 på Håndar
bejdets Fremme i København og valgte derefter at fortsætte ud
dannelsen på Skals Håndarbejdsseminarium, hvorfra hun 2 år senere 
dimitteredes.
Børn: IV.B. 1 .b.3)b)( 1)

IV.B.l.b.3)b)(l) Michael Grove
er født 30. maj 1988 på Viborg Sygehus.

IV.B.l.b.3)c) Charlotte Grove 
er født 18. februar 1972 i Aarhus.

Hun afsluttede 10 klasse fra Skals Skole i 1989 og blev derefter 
elev på en High School i USA.

IV.B.l.b.4) Jørn Gregersen Grove
er født 4. marts 1949 i Havbro. Han blev gift 29. juni 1984 i Farsø 
med Anni Nielsen, der er født 30. oktober 1955 i Overlade som 
datter af gårdejer Peter Nielsen og hustru Mathilde.
Bosat; Svalevej 24, 9640 Farsø.

Jørn Gregersen Grove gik i skole i Havbro samt i Farsø, hvor han 
i 1966 bestod realeksamen. I 1969 blev han student fra Rungsted 
Statsskole og i 1972 bestod han HA-eksamen samt i 1975 eksamen 
som cand.merc. i revision fra Handelshøjskolen i Aarhus. Fra 1974 
til 1978 var han ansat i revisionsfirmaet Poul Bak i Aarhus, hvorpå 
han blev økonomichef i ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen a/s, Aar
hus med ansvaret for den økonomiske styring af de udenlandske 
datterselskaber. Her virkede han indtil 1980, da han blev ansat 
som administrationschef i Nordjyllands Fragttransport ApS i Farsø. 
Siden 1987 har han været økonomichef i Creative Holding Gruppen, 
i Aalborg.

Anni Nielsen tog studentereksamen i Aars og dimitteredes i 1981 
som cand. med. fra Aarhus Universitet. Hun var derefter beskæfti
get i Ribe, Skive og Aalborg og har nu ansættelse på Holstebro 
Sygehus.
IV.B.2 Kirstine Laustsen
var født 18. august 1865 i Højslev.

IV.B.3 Anne Laustsen
var født 6. maj 1867 i Højslev.

IV.B.4 Laurine Laustsen
var født 28. januar 1870 i Højslev.
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IV.B.5 Christen Marinus Laustsen
var født 8. september 1871 i Højslev. Han blev gift 6. november 
1898 i Viborg Søndre sogn med Mariane Kirstine Nielsen, der var 
født 13. februar 1869 på Mammen Vesterhede i Mammen sogn som 
datter af husmand Niels Sørensen (Astrup) og hustru Johanne Marie 
Jensen.

Ved vielsen var Christen Marinus Laustsen uddeler i Havbro, mens 
Mariane Kirstine Nielsen var opsynspige på Viborg Sindssygeanstalt.

IV.B.6 Anders Kristian Laustsen
var født 13. maj 1873 i Højslev, og han døde samme sted 26. august 
1873.

IV.B.7 Andrea Johanne Laustsen
var født 9. januar 1875 i Højslev.

IV.B.8 Christian Birgilius Laursen
var født 30. januar 1877 i Sparkær, og han døde i november 1956 i 
København. Han blev gift i København med Marie Christine Bach, 
der var født 29. juni 1875 i København og døde samme sted 24. juni 
1957.

Christian Birgilius Laursen gik i skole i Sparkær og arbejdede 
derefter en tid ved landbruget, hvorefter han tog til København, 
hvor han havde forskelligt arbejde og derpå blev kusk ved vin
firmaet Bestie. Senere virkede han som fisker om sommeren, mens 
han om vinteren arbejdede på havnen.

Marie Christine Bach gik i skole i København. Hun var bl.a. i en 
bagerforretning og stod også en tid i ismejeri.
Børn: IV.B.8.a-b

IV.B.8.a Elly Kristine Johanne Laursen
var født 3. juni 1913 i København, og hun døde 1961. Hun var gift 
med maskinsnedker på B.&.W. Hans Nielsen, der var fra Esbjerg. 
Parret fik 3 børn: Allan Grove Nielsen, Bent Grove Nielsen og 
Conny Grove Nielsen.

IV.B.S.b Børge Christian Laursen
er født 11. oktober 1914 i København. Han blev gift 3. marts 1945 i 
København med Tove Ester Gudrun Jensen, der er født 29. marts 
1923 i København som datter af vognmand Aage Jensen og hustru 
Marie Olsen.
Bosat: Smedeaasen 2, Smidstrup, 3250 Gilleleje.

Børge Christian Laursen gik i skole i København. Han begyndte 
tidligt ved fiskeri og fik sit første skib i 1938, som han senere 
afhændede for at købe en større kutter. Han drev fiskeri til 1983. I 
1969 blev han medlem af Sø- og Handelsretten og havde sæde her i 
12 år. Ca. 1980 fik han tildelt Ridderkorset.

Tove Ester Gudrun Jensen gik i skole i København, kom i lære 
som syerske og blev udlært 1940. Hun fortsatte ved faget indtil 
giftermålet, da hun blev hjemmegående husmoder, men tillige virke
de hun som hjemmesyerske og desuden som rengøringsassistent og 
hjemmehjælper.
Børn: IV.B.8.b.l)-2)

IV.B.8.b.l) Inge Grove Laursen
er født 14. august 1945 i København. Hun er gift med Hans Jørgen



- 178 -

Jonassen, der er født 27. november 1942 i København. 
Bosat: Arendt Hansensvej 19, Smidstrup, 3250 Gilleleje.

Hans Jørgen Jonassen er fisker.
Børn: IV.B.8.b.l)a)-b)

IV.B.8.b.l)a) Tina Jonassen 
er født 2. april 1966 i København. Hun er økonoma.

IV.B.8.b.l)b) Søren Jonassen 
er født 11. juli 1967 i København. Han er fisker.

IV.B.8.b.2) Henning Grove Laursen
er født 10. april 1948 i København. Han blev gift 6. februar 1971 på 
Frederiksberg med Mari-Ann Clementsen, der er født 3. oktober 
1952 i København som datter af specialarbejder Antonius Clement
sen og hustru, kontorassistent Herdis Trena Christensen.
Bosat: Grønnevang 236, 3250 Gilleleje.

Henning Grove Laursen gik på Vibenhus Skole og på Bryggervan
gens Skole på Østerbro i København til 1962 og begyndte samme år 
som partsfisker på faderens kutter. I april 1968 købte han fiskekut
teren . K.387 Nordlyset, som han senere solgte til svogeren. Vær
nepligten aftjente han i søværnet 1968-69. Da han afhændede Nord
lyset købte han nybygningen K.387 Christine Fræk, som igen i 1979 
blev udskiftet til en anden kutter med samme navn. I ca. 4 år har 
han været sekretær i Østerbro Åleeksport. Fra 1981 har han været 
formand for Fiskernes Indkøbsforening på Østerbro og tillige for
mand for Østerbro Fiskeriforening fra 1984.

Mari-Ann Clementsen tog realeksamen fra Skolen ved Sundet på 
Amager 1969. Hun blev udlært i Handelsbanken 1976 og gennemgik 
bankskolen 1977. Senere var hun ansat i Frederiksborg bank og var 
derefter ansat i en ejendomsmæglervirksomhed/virksomhedsrådgiv- 
ningsfirma, hvorefter hun siden januar 1981 har været ansat i ATP- 
huset, hvor hun er seniorassistent. I 1984 tog hun merkonom ek
samen i databehandling.
Datter: IV.B.8.b.2)a)

IV.B.8.b.2)a) Christina Grove Laursen 
er født 12. december 1970 i København.

IV.B.9 Mette Cathrine Pouline Ludovika Bolette Laursen 
var født 1. november 1879 i Viborg.
IV.C. Simon Christensen
var født 23. oktober 1829 i Lyby, og han døde samme sted 28. 
december 1829, 9 uger gammel.

IV.D. Simon Christensen
var født 21. maj 1832 i Oddense sogn, og han døde 5. marts 1886 i 
Silkeborg af lungetæring. Han blev gift 13. marts 1860 i Tvilum med 
Ane Sørensen, der var født 29. august 1835 i Trust i Tvilum sogn 
og døde 22. januar 1921 i Silkeborg. Hun var datter af indsidder 
Søren Therkildsen og hustru Anne Jensdatter.

Om Simon Christensen og Ane Sørensen hedder det i nogle fami
lie notater:

"Efter at være konfirmeret gik Simon i karetmagerlære, og som 
nyudlært svend nedsatte han sig i Resen-Humlum kommune ved
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Struer. Efter brylluppet med Ane flyttede parret til Horn ved 
Silkeborg. Medens de boede her udbrød krigen 1863-64, og Simon 
måtte i trøjen. Der savnes underretning om Simon fra denne perio
de, men han vendte i hvert fald hjem i god behold og var blevet 
tildelt erindringsmedaljen.

Krigstiden var meget vanskelig for Simons kone. Der var allerede 
kommet 3 små børn, og Ane måtte sørge for føde og klæder til dem 
alle. Ganske vist udbetaltes til krigernes koner en understøttelse, 
men den beløb sig kun til 12 skilling om dagen, 24 øre, altså ikke 
engang 2 kr om ugen. Ane havde lært at sy og gik ud og syede for 
folk, for på den måde at opretholde hjem og familie. Hjemme fra 
Trust kom der ingen hjælp til Ane i den svære tid. Familien havde 
været imod hendes ægteskab med Simon, fordi han havde forladt 
landbruget og var blevet gemen håndværker. Hun havde ved deres 
giftermål modtaget hele sin arv, der udgjorde 200 rdl., medens en 
yngre broder havde fået gården. Familien var også imod at Ane gik 
ud og syede for folk. Den slags anstod sig ikke for en gårdmands
datter.

Efter at Simon vendte hjem fra krigen kastede han sig rigtig 
over karetmagervirksomheden og oparbejdede en efter datidens 
forhold betydelig forretning i Horn. Men i sommeren 1867 hjem
søgtes landet at en langvarig tørkeperiode med uhyggelig misvækst, 
specielt i de midtjyske hedesogne. Senere blev alle marker over
svømmede. Bønderne sejlede rundt i små fladbundede både, og med 
deres kreatursakse klippede de det øverste af aksene for på den 
måde at bjerge lidt af kornet. Under disse forhold havde bønderne 
ikke råd til at lade karetmageren reparere deres vogne. Arbejdet i 
Simons værksted gik næsten i stå.

Simon Grove bestemte sig da til at opgive sin virksomhed i Horn 
og flyttede til Silkeborg. Det skete 4. april 1868. Flytningen fore
toges med 14 store bøndervogne, alt måtte medbringes - husgeråd, 
møbler, værktøj, maskiner, færdige varer og hele det store træla
ger. De 14 flyttevogne fyldte hele Østergade og vakte stor opmærk
somhed hos byens borgere.
Minder fra karetmager hjemmet i Silkeborg.

Simon Grove oparbejdede i årenes løb en betydelig forretning 
i Silkeborg. Han beskæftigede på sit værksted flere svende og 
drenge og blev af sin samtid betegnet som en streng mand, ærekær 
og bestemt. Han vandt ry vidt omkring for veludført arbejde. På 
den tid kom brugen af fjedervogne rigtig på mode, og køberne 
viste, at en fjedervogn fra Simon Groves værksted var godt kram. 
Rundt i Midtjylland gik hans ry. En grosserer i Aarhus bestilte hos 
ham en fornem kavallervogn, som blev betalt med den store sum af 
1000 rdl.

Træet, som Simon brugte i værkstedet, blev købt på rod i skoven 
og fældedagene bragte stor travlhed. Mange folk var i arbejde, og 
Ane Grove havde travlt med at smøre mellemmadder til turen. Hun 
har selv fortalt, at hun på skovdagene, som startede om morgenen, 
så snart solen var stået op, ofte måtte smøre over 200 stykker 
mad, og det var hele rundtenommer grovbrød med godt solidt pålæg 
på. Når træet var fældet blev stammerne kørt til. savskærer og 
skåret ud i brædder, og derpå blev det lagret på loftet over værk
stedet. Hos Simon Grove måtte træet ikke bruges før efter en 
lagrings periode på mindst et år.

Om Ane Grove fra Trust fortælles, at hun som barn havde en 
smuk sangstemme, og det hændte, at hun blev belønnet med små-
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skillinger, når hun ved festlige lejligheder sang for gæsterne i 
barndomshjemmet. Som ung var hun meget smuk, og om Simon blev 
det sagt, at han var en bovn karl. Eftersom Simons virksomhed 
voksede, svandt afstanden imellem ham og hans kones familie, og 
det hændte nu ret ofte, at Anes moder kom på besøg i karetmager
hjemmet. Hun medbragte gerne hjemmebagt sigtebrød og rugbrød 
samt fårelår. Børnene glædede sig til at få disse store mellemmad
der. De kaldte dem "ladeporte".

Ane var en dygtig kvinde i sit hus. Hun fødte efterhånden 10 
børn - nogle døde som ganske små - og hun havde foruden familien 
alle folkene fra værkstedet på daglig kost. Om Simon blev det sagt, 
at han helt ud levede for sit arbejde. Ane var nok på mange måder 
hans modsætning, idet hun var livlig og godt skåret for tungebån
det. Hun holdt sit hjem meget propert; man sagde, at der var som 
slikket i hendes stuer. Simon havde ord for at være en retfærdig 
arbejdsgiver. Når blot hans folk var dygtige og påpasselige, fandt 
han sig gerne i, at de af og til holdt en fridag, hvor de "slog til 
skaglerne". Men dagen efter skulle der igen arbejdes godt og ihær
digt.

De første af Simons og Anes børn blev kun døbt Christensen og 
ikke Grove. Når Grove-navnet igen kom til ære og værdighed i 
familien havde det nu også en praktisk grund. Herom fortæller et 
af de sidst fødte børn, malermester Karl Grove, Silkeborg: " I 
samme gade hvor fader havde sin karetmagerforretning under nav
net S.Christensen boede en anden karetmager ved navn F.Christen- 
sen, og der gik da af og til et arbejde forkert, og det voldte både 
ærgrelse og ulejlighed, kan man vel forstå".

Den ældste af sønnerne i karetmagerhjemmet hed Simon ligesom 
faderen og blev sat i karetmagerlære. Hans svendestykke var for
tøjet til en jagtvogn, og det fik han megen ros for. Til sine foræl
dres sorg drog den unge mand på valsen dagen efter at han var 
blevet svend. Efter et par år i det fremmede blev sønnen kaldt 
hjem, idet faderen var syg. Sønnen måtte nu overtage forretningen, 
men han var selv syg, idet han på sin rejse var blevet angrebet af 
tuberkulose. Han døde i 1897, og faderen var da også død. Den 
næstældste søn, Anton Grove, overtog nu karetmagerf or retningen, 
men han var oplært ved handelen og havde ingen sans for at 
opretholde karetmagerforretningens gode traditioner. Anton solgte 
forretningen, som derved gik over på andre hænder."

Simon Christensen og Ane havde 9 børn, der 1905 fik navnet 
Grove tilføjet.

IV.D.l Kirstine Marie Laura Christensen Grove 
var født 22. september 1861 i Truust i Tvilum sogn. Hun nævnes 
1935 som boat i København, ugift.

IV.D.2 Christen Christensen
var født 26. marts 1863 på Holm Mark i Tvilum sogn, og han døde 
8. maj 1890 i Silkeborg. Han var karetmager.

IV.D.3 Søren Christensen
var født 12. april 1865 på Holm Mark i Tvilum sogn, og han døde 
19. august 1870 i Silkeborg af tæring.

IV.D.4 Jens Anton Christensen Grove
var født 10. juni 1868 i Silkeborg. Han blev gift 13. maj 1896 i
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Kragelund med Kjersten Marie Christensen, der var født 2. januar 
1874 i Kragelund (Frederiksdal) og døde 8. juli 1928 på Drewsensvej 
38 i Silkeborg. Hun var datter af husmand Jens Johannes Christen
sen og hustru Hansine Knudsen.

Jens Anton Christensen Grove var ved datterens fødsel 1897 
melhandler, betegnes tillige som gæstgiver og restaurantør samt ved 
hustruens død 1928 som ostehandler.
Datter: IV.D.4.a

IV.D.4.a Elna Helene Grove
var født 21. maj 1897 i Silkeborg.

IV.D.5 Jacob Sehested Christensen Grove
var født 11. februar 1870 i Silkeborg. Han blev gift 27. marts 1896 
i Ørridslev med Ane Johanne Sørensen, der var født 6. august 1872 
på Kattrup Mark i Kattrup sogn som datter af husmand Paaske 
Sørensen og hustru Barbara Nicoline Rasmussen.

Om sin far fortæller sønnen Christian i et brev fra 1935, at 
denne havde været købmand i Hovedgaard, en del år var han køb
mand i Havndal, men flyttede senere til Hadsund, hvor han endnu 
boede i 1935. I årene før og under krigen drev han betydelig fiske
eksportforretning, men var i 1935 købmand "nærmest af navn", idet 
han var ret svagelig.
Børn: IV.D.5.a-e

IV.D.5.a Christian Paaske Sehested-Grove
er født 13. marts 1897 i Hovedgaard. Han blev gift 1. gang 27. maj 
1922 med Rigmor Nielsen, der døde 18. december 1923 af lungebe
tændelse og blodprop. Hun var datter af gårdejer Niels Nielsen, 
Skovgaard, Asnæs. Han blev gift 2. gang 19. oktober 1928 med 
Kirstine Christensen, der var født 28. februar 1897 på Holmsland 
som datter af forhenværende gårdmand, senere læderhandler i 
Hadsund Chresten Christensen og hustru Nielsine Nielsen.

I brevet fra 1935 fortæller Christian Paaske Sehested-Grove, at 
han kom i handelslære 1911, og efter at være blevet udlært var 
han på justitsråd Møllers handelsdagsskole i Aalborg. Efter eksamen 
var en kort tid bankassistent i Andelsbanken i Aalborg, hvorefter 
han kom til Asnæs i Odsherred som bestyrer af en købmandsfor
retning. Her var han nogle år og derefter et års tid i København, 
hvor han arbejdede på et en gros kontor, hvorefter han 1. april 
1922 blev ansat som uddeler i Højby Brugsforening, hvor han endnu 
var 1935.
Børn: IV.D.5.a.l)-2)

IV.D.5.a.l) Ebbe Sehested-Grove
er født 19. november 1923.

IV.D.5.a.2) Inge Sehested-Grove
er født 24. november 1931.

IV.D.5.b Anna Barbara Sehested-Grove
var født 2. juli 1898 i Hovedgaard, og hun døde 16. oktober 1974 i 
Randers. Hun blev gift 1. august 1925 i Hadsund med Chresten 
Welling, der var født 6. februar 1900 i Dalbyneder og døde 16. 
oktober 1981 i Randers. Han var søn af Carl Welling og hustru 
Petrine Ginnerup.



- 182 -

Anna Barbara Sehested-Grove gik i skole i Havndal og Hadsund. 
Hun var en tid i huset og hjalp ind imellem til i forældrenes for
retning, hvorefter hun fra giftermålet 1925 var medhjælpende 
hustru. Hun havde et sommerophold på Kerteminde Højskole.

Chresten Welling gik i skole i Dalbyneder og arbejdede en tid ved 
landbruget, hvorefter han lærte mejeri-faget. Efter i et par år at 
have været fisker startede han margarinefabrik i Hadsund og drev 
denne en halv snes år, hvorefter han i ca. 15 år drev tapethandel i 
Randers. Han var derefter ansat som frøkontrollør til 1970.
Datter: IV.D.5.b.l)

IV.D.5.b.l) Jonna Sehested Grove Welling
er født 20. maj 1926 i Hadsund. Hun blev gift 28. oktober 1950 i 
Randers med Ernst Johansen, der er født 3. februar 1918 i Raarup 
som søn af gårdejer Christian Johansen og hustru Petra Pedersen. 
Bosat: Homarksvej 10, 9500 Hobro.

Jonna Sehested Grove Welling gik i skole i Hadsund og Randers, 
hvor hun tog realeksamen. Hun kom i kontorlære og blev udlært 
1945, og derefter blev hun laborantuddannet, hvorefter hun i ca. 6 
år var ansat som laborant på Hornsild Sygehus. Derefter blev hun 
ansat ved Hobro Sygehus, hvor hun var ledende laborant i 27 år.

Ernst Johansen fik folkeskoleuddannelse og blev derefter uddannet 
ved landbruget hjemme og i forskellige pladser. Desuden deltog han 
i arbejdet i faderens pelsfarm. I 1950 overtog han fødehjemmet og 
drev ejendommen i 10 år, hvorefter han fik ansættelse som frøkon
trollør.
Børn: IV.D.5.b.l)a)-b)

IV.D.5.b.l)a) Christian Johansen 
er født 10. oktober 1951 i Hornsyld. Han blev gift 28. december 
1974 i Randers med Karen Møller Larsen, der er født 1. september 
1950 i Læsten som datter af gartner Carl Helge Larsen og hustru 
Edel Marie Møller.
Bosat: Midtborrevej 1, Kær, 6400 Sønderborg.

Christian Johansen tog studentereksamen fra Hobro Gymnasium 
1972 og gennemgik derefter læreruddannelse på Ranum Seminarium. 
Han har siden 1976 været ansat ved Ulkebøl skole. Siden 1983 har 
han været byrådsmedlem for SF i Sønderborg.

Karen Møller Larsen gik i skole i Hornbæk ved Randers og havde 
derefter forskelligt arbejde, hvorefter hun 1971-74 læste ved Aal
borg Børnehaveseminarium. Hun var ansat som pædagog i Ranum til 
1977 og har siden været pædagog i Sønderborg.Børn: ft.D.5.b.l)a)(l)-(2) 5 5

IV.D.5.b.l)a)(l) Mads Møller Johansen
er født 12. februar 1975 i Farsø.

IV.D.5.b.l)a)(2) Jeppe Møller Johansen 
er født 28. februar 1978 i Sønderborg.

IV.D.5.b.l)b) Niels Johansen
er født 9. februar 1955 i Hornsyld. Efter realeksamen i Hobro gik 
han på gymnasiet og fik derefter arbejde ved et entreprenørfirma i 
Aalborg.

IV.D.5.C Jacob Sehested-Grove
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er født 8. marts 1900 i Hovedgaard. Han blev gift 10. juni 1937 med 
Tove Schou-Hansen, der er født 5. september 1901 i København.

Jacob Sehested-Grove blev uddannet som typograf. Han var jour
nalist ved Lolland-Falsters Social-Demokrat 1923, blev redaktions
sekretær 1928 og ansvarshavende redaktør 1944. Han var redaktør 
af tidsskriftet Grønlandsposten 1949-51, af Helsingør Social-Demo
krat 1951, af Amts-Bladet i Holstebro 1955 og af Aktuelts Ringr 
købing Amts udgave fra 1968. Han var medlem af Nakskov Byråd 
1937-49 og af Folketinget 1943-45.

IV.D.5d Helga Sehested-Grove
var født 17. juni 1903 i Havndal og hun døde 23. november samme 
år.

IV.D.5.e Erna Johanne Sehested-Grove
er født 29. maj 1909 i Havndal. Hun nævnes som ugift 1935.

IV.D.6 Søren Kristensen Grove
var født 9. april 1872 i Silkeborg. Han var gift og havde døtrene 
Astrid og Gerda.

IV.D.7 Simon Grove Kristensen
var født 19. februar 1874 i Silkeborg og døde samme sted 18. marts 
1897. Han var skræddersvend.

IV.D.8 Karl Kristensen Grove
var født 18. november 1878 i Silkeborg. Han var malermester i 
Silkeborg.

IV.D.9 Thora Ane Kristensen
var født 26. januar 1877 i Silkeborg.

IV.E Maren Christensdatter
var født 24. februar 1834 i Næstild i Oddense sogn, og hun døde 12. 
december 1915 i Fly. Hun blev gift 22. august 1862 i Skive med 
Niels Christian Christiansen (Rind), der var født 29. september 1838 
i Tastum i Kobberup sogn som søn af Bodil Nielsdatter og udlagt 
barnefader, tjenestekarl Christian Jensen. Han døde den 18. juli 
1892 i Fly.

Niels Christian Christiansen, der også kaldes Christensen og 
Kristiansen samt nævnes med tilnavnet Rind ell. Rinde, flyttede 
1862 til Kobberup fra Skive. Han nævnes 1863 som indsidder i 
Tastum, og her nævnes han også som indsidder 1872, mens Maren 
Christensdatter ved sin død boede i Fly.
Børn: IV.E.1-5

IV.E.l Bodil Kirstine Christiansen
var født 28. april 1863 i Tastum i Kobberup sogn. Hun blev gift 15. 
november 1887 i Skive med Thomas Lynderup, der 27. januar 1905 
fik navneændring fra Kristensen.

Ved vielsen 1887 var Thomas Lynderup gårdskarl i Skive, men fra 
1912 betegnes han som gæstgiver samme sted.
Børn: IV.E.l.a-b

IV.E.l.a Anine Petrine Lynderup
var født 11. august 1888 i Skive. Hun blev gift 24. februar 1912 i
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Skive med agent Hans Wilhelm Rasmussen, der var født 4. januar 
1884 i Horsens som søn af former Christian Sophus Rasmussen og 
hustru Anne Petersen.

IV.E.l.b Many Kristine Lynderup
var født 25. marts 1890 i Skive.

IV.E.2 Mads Christian Christiansen
var født 26. juni 1866 i Skaibæk ved Tastum i Kobberup sogn. Han 
blev gift 25. juni 1889 i Skive med Edeline Laustsen, der var født 
23. marts 1867 ved Eskær gi. Teglværk i Grinderslev sogn som 
datter af snedker Laust Severin Madsen og hustru Ane Kirstine 
Hansen.

Mads Christian Christiansen, betegnes ved vielsen 1889 som 
ungkarl og gårdskarl af Højslev, og fra 1889 var han arbejdsmand i 
Skive.
Børn: IV.E.2.a-d

IV.E.2.a Anine Marie Christiansen
var født 2. juni 1889 i Skive. Hun blev gift Møller, og i ægteskabet 
er en datter.

IV.E.2.b Nielsine Kristine Christiansen
var født 20. februar 1891 i Skive, og hun døde samme sted 21. 
september 1967. Hun blev gift 20. maj 1911 i Skive med Niels 
Nielsen, der var født 19. oktober 1889 i Snejbjerg og døde i Viborg. 
Han var søn af indsidder Jens Peder Nielsen og hustru Mette Kath
rine Kristensen.

Niels Nielsen var mekaniker.
Børn: IV.E.2.b.l)-9)

IV.E.2.b.l) Harry Nielsen

IV.E.2.b.2) Kaj Aage Nielsen
var født 13. december 1911 i Skive. Han døde som lille.

IV.E.2.b.3) Edith Kamilla Nielsen
er født 31. januar 1915 i Skive. Hun er bosat i Billund.

IV.E.2.b.4) Kay Aage Nielsen
er født 11. juli 1916 i Skive. Han blev gift 24. juni 1942 i Aalborg 
med Erna Helene Olsen, der er født 6. oktober 1919 i Aalborg som 
datter af cigarmager Ole P.J. Olsen og hustru Sofie Rebekka.
Bosat: Vestre Alle 9, 9000 Aalborg.

Kay Aage Nielsen gik i skole i Skive. Han blev uddannet i manu
fakturbranchen, aftjente 1936 værnepligten i Viborg og fortsatte 
derefter i manufakturbranchen til 1953, hvorefter han begyndte som 
repræsentant.

Erna Helene Olsen fik 8-årig skoleuddannelse i Aalborg, hvorefter 
hun blev ansat i en forretning. I ca. 4 år var hun bestyrer af en 
chokoladeforretning i Skive.

IV.E.2.b.5) Elly Nielsen
er født 12. februar 1919 i Skive. Hun blev gift 6. april 1947 i 
Løkken med Egon Ejlertsen, der er født 19. december 1921 i Løkken 
som søn af filetskærer Ejlert Ejlertsen og hustru Marie Jørgensen.
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Bosat: Vestre Alle 24, 9000 Aalborg.
Elly Nielsen gik i skole i Skive. Hun stod i chokoladeforretning 4 

år og var derefter bagerekspeditrice, hvorefter hun i 15 år virkede 
som billetsælger i en biograf.

Egon Ejlertsen gik i skole i Løkken og stod i bagerlære samme 
sted, hvorefter han arbejdede ved faget til 1973. Han arbejdede 
derefter på Aalborg Værft til 1983, da han gik på efterløn. 
Børn: IV.E.2.b.5)a)-c)

IV.E.2.b.5)a) Henning Ejlertsen 
er født 4. juni 1948 i Aalborg. Han er tandlæge.

IV.E.2.b.5)b) Tove Ejlertsen
er født 25. januar 1954 i Aalborg. Hun blev gift 29. maj 1978 i 
Aarhus med Knud Erik Purup, navneændring fra Nielsen, der er født 
2. april 1947 i Dølby som søn af boelsmand Aage Nielsen og hustru 
Grethe Purup Larsen.
Bosat: Vrenstedvej 172, 9480 Løkken.

Tove Ejlertsen tog studentereksamen i Aalborg og gennemgik 
derefter lægestudiet ved Aarhus Universitet, hvor hun afsluttede 
uddanhelsen 1983. Efter forskellige ansættelser blev hun i 1985 
ansat ved Aalborg Sygehus Syd.

Knud Erik Purup gik i skole i Skive og lærte derefter malerfaget, 
hvorefter han arbejdede som svend til 1976. Efter real- og studen
terkursus læste han på Aarhus Seminarium og dimitteredes 1984. 
Han er ansat som lærer i Aabybro og driver sideløbende virksomhed 
som malermester.
Børn: IV.E .2.b.5)b)(l)-(2)

IV.E.2.b.5)b)(l) Ann-Britt Purup 
er født 18. august 1973 i Aalborg.

IV.E.2.b.5)b)(2) Kathrine Purup 
er født 17. april 1978 i Aarhus.

IV.E.2.b.5)c) Orla Ejlertsen
er født 13. juli 1959 i Aalborg. Han er taxachauffør. 
Bosat: Søndre Ringgade 85, 8000 Aarhus C.

IV.E.2.b.6) Hansa Nielsen 
var født 19. januar 1921 i Skive. Hun døde som lille.

IV.E.2.b.7) Hansa Nielsen
er født 13. december 1922 i Skive. Hun blev 1951 gift 1. gang i 
Viborg med Vagn Madsen, men ægteskabet blev opløst, og hun blev 
gift 2. gang med Vald. Chr. Gregersen, der er født 28. december 
1904.
Bosat: Nordøstvej 10, 8900 Randers.

Hansa Nielsen gik i skole i Skive og virkede derefter som husas
sistent samt som ekspeditrice, hvorefter hun begyndte som ren
gøringsassistent.
Børn: IV.E.2.b.7)a)-b)

IV.E.2.b.7)a) Tage Madsen 
er født 9. december 1948. Han er bosat i Hasselager.
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IV.E.2.b.7)b) Karen Pedersen 
er gift og bosat i Bøl ling ved Skjern.

IV.E.2.b.8) Svend Erik Nielsen
var født 6. september 1928 i Skive, og han døde samme sted 14. juli 
1980. Han blev gift 8. april 1951 i Skive med Kaja Viola Høj, der er 
født 5. januar 1931 som datter af chauffør Harald Alexander Høj og 
hustru Johanne Petrine Mogensen, Skive.

Svend Erik Nielsen gik i skole i Skive. Han tjente ved landbrug i 
5 år og stod derpå i lære som elektriker. Efter at være blevet 
udlært i 1951 arbejdede han ca. 10 år ved faget, hvorpå han var 
måleraflæser til sin død. Sin værnepligt aftjente han 1951 i Her
ning.

Kaja Viola Høj gik i skole i Skive og tjente ved husgerning indtil 
giftermålet.
Børn:. IV.E.2.b.8)a)-c)

IV.E.2.b.8)a) Jette Viola Nielsen 
er født 17. september 1949 i Skive. Hun blev gift 14. juli 1970 i 
Skive med Ejvind Nielsen, der er født 3. marts 1947 i Skive som 
søn af tømrer Ernst Nielsen og hustru Margrethe Ottesen.
Bosat: Industrivej 14, 7850 Stoholm.

Jette Viola Nielsen fik 9-årig skoleuddannelse i Skive og var 
derefter 2 år i huset, hvorefter hun var på Nr. Nissum Højskole. 
Hun kom i lære som defektrice på Balling Apotek og afsluttede 
uddannelsen på Stoholm Apotek, hvor hun var ansat til 1981. Hun 
har siden været hjemmegående og medhjælpende hustru. Hun har 
desuden deltidsarbejde i en installationsforretning.

Ejvind Nielsen fik 9-årig skoleuddannelse i Skive og kom derefter 
i lære som blikkenslager. Han arbejdede som svend til 1967 og har 
siden drevet selvstændig virksomhed i Stoholm.
Børn: IV.E.2.b.8)a)(l)-(3)

lV.E.2.b.8)a)(l) Jacob Nielsen 
er født 5. september 1972 i Fly.

IV.E.2.b.8)a)(2) Anders Nielsen 
er født 22. juni 1976 i Fly.

IV.E.2.b.8)a)(3) Louise Nielsen 
er født 1. april 1982 i Fly.

IV.E.2.b.8)b) Hanne Nielsen 
er født 30. september 1951 i Skive. Hun blev gift 10. april 1971 i 
Skive med Bent Olesen, der er født 24. september 1945 i Skive som 
søn af vognmand Hartvig Olesen og hustru Elly Pedersen.
Bosat: Rypevej 99, 7480 Vildbjerg.

Hanne Nielsen fik 9-årig skoleuddannelse i Skive og kom derefter 
i lære som damefrisør. Hun blev udlært 1970 og virkede 4 år som 
assistent, hvorefter hun var hjemmegående husmoder i 9 år. Hun 
har siden været ansat i en isenkramforretning.

Bent Olesen tog realeksamen i Skive og kom derefter i lære i en 
sportsforretning, hvor han blev udlært 1967. Han var ansat i en 
forretning i Roskilde 2 år og kom derefter til Føtex i Vejle, og 
efter et par års forløb blev han forretningsfører i Føtex, Herning. 
Børn: IV.E.2.b.8)b)(l)-(3)
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IV.E .2.b.8)b)( 1) Peter Fruerlund Olesen
er født 6. januar 1973 i Vejle.

IV.E.2.b.8)b)(2) Thomas Fruerlund Olesen
er født 11. december 1974 i Vejle.

IV.E.2.b.8)b)(3) Trine Fruerlund Olesen
er født 14. marts 1978 i Vildbjerg.

IV.E.2.b.8)c) Lis Nielsen
er født 13. oktober 1953 i Skive. Hun blev gift 12. juli 1975 i Skive 
med Viggo Elkjær Lund Poulsen, der er født 7. august 1951 i Skive 
som søn af Kresten Elkjær Lund Poulsen og hustru, sygehjælper 
Sigrid Frank.
Bosat: Hybenvej 24, 7800 Skive.

Lis Nielsen fik 10-årig skoleuddannelse i Skive og tog derefter 1- 
årig handelsskoleuddanelse, hvorefter hun blev uddannet som klini
kassistent.

Viggo Elkjær Lund Poulsen fik 8-årig skoleuddannelse i Skive og 
var derefter 1 år som arbejdsdreng ved Roslev Huse, hvorefter han 
kom i lære som glarmester og blev udlært 1971.
Børn: IV.E.2.b.8)c)(l)-(2)

IV.E.2.b.8)c)(l) Carsten Elkjær Lund Poulsen
er født 8. august 1976 i Skive.

IV.E.2.b.8)c)(2) Lars Elkjær Lund Poulsen
er født 8. juli 1981 i Skive.

IV.E.2.b.9) Karen Margrethe Nielsen
er gift med Helge Friis Wandall.

IV.E.2.C Laura Severine Kristiansen
var født 27. september 1895 i Skive. Hun var gift med Martin 
Jørgensen. Ægteparret boede i Horsens og døde barnløse.

IV.E.2.d Carl Gotfred Kristiansen
er født 23. juli 1903 i Skive. Han blev gift med Elna Vistisen, der 
er datter af tømrer- og snedkermester Rasmus Vistisen og hustru 
Petra.

Carl Gotfred Kristiansen blev uddannet som elektriker og virkede 
desuden som kørelærer. Parret har datteren Bente, der er gift og 
bosat i Norge.

IV.E.3. Jens Kristiansen
var født 18. august 1869 i Tastum, Kobberup sogn, og han døde 26. 
marts 1870 i Kobberup.

IV.E.4. Jens Kristiansen
var født 11. april 1872 i Tastum, Kobberup sogn. Han blev kon
firmeret 1886 i Fly.

IV.E.5. Nielsine Marie Kristiansen
var født 8. maj 1877 i Fly og døde 25. marts 1903 i Nørregade, 
Skive. Hun blev gift 7. januar 1902 i Fly med gartner Niels Kristian
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Nielsen, der var født 29. juni 1878 i Laanum som søn af indsidder 
Johannes Nielsen og hustru Kristine Kristensen.
Datter: IV.E.5.a

IV.E.5.a Ingeborg Johanne Kristine Nielsen
er født 23. april 1902 i Skive. Hun blev gift 23. maj 1924 i Skive 
med fisker Thorvald Viggo Kjølhede, der er født 12. juni 1900 i 
Sundstrup, Ulbjerg sogn, som søn af husmand og fisker Hartvig 
William Kjølhede og hustru Sofie Marie.
Søn: IV.E.5.a.l)

IV.E.5.a.l) Hartvig Kjølhede
er født 29. september 1924 i Skive, Resen sogn.

IV. F. Mads Christian Christensen Grove
var født 19. oktober 1835 i Oddense sogn og døde sst. 16. decem
ber, 8 uger gammel.

V. Mads Laustsen (Grove)
var født 15. oktober 1799 i Hindborg, og han døde samme sted 1. 
oktober 1870. Han var gift 1. gang med Kirsten Pedersdatter, der 
døde 11. oktober 1850 i Hindborg, 81 år gi., og han blev gift 2. 
gang 8. marts 1855 i Hem med Maren Larsdatter, der var født 1811 
og døde 21. marts 1862 i Hindborg af forstoppelse. Hun var datter 
af gårdmand i Brøndum Lars Hvid.

Mads Laustsen (Grove) var husmand i Hindborg. Der var ingen 
børn i hans ægteskaber, men hans anden hustru havde et barn uden 
for ægteskab: Ane Catrine Ottesen.

Mads Laustsen (Grove) havde oprettet testamente, og arvingerne 
var bl.a. børnene af hans afdøde broder, møllefæster Christen 
Laursen Grove af Dahl Mølle (IV): Laust Christian Christensen af 
Højslev, Simon Christensen og Maren Christensen.

VI. Jens Laustsen (Grove)
var født 2. august 1801 i Hindborg og han døde samme sted 15. 
december 1855. Han blev gift 23. marts 1830 i Vejby med Ane 
Kirstine Sørensdatter Præstgaard, der var født 1794 som datter af 
Søren Præstgaard. Hun døde 8. januar 1867, da hun angives at være 
73 år gammel og enke efter Jens Laursen (Grove).
hii^a^icie?i5 var barnløse (havde oprettet testamente til fordel for

VII Birthe Laustdatter (Grove)
var født 4. maj 1803 i Hindborg og døde samme sted 12. marts 1811, 
7 3/4 år gammel.

VIII Melchior Laustsen (Grove)
var født 8. april 1805 i Hindborg og døde samme sted 14. dage 
gammel.
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IX. Maren Laustdatter (Grove)
var født 1809, døbt 22. februar, og hun døde 4. juni samme år, 14 
uger gammel.

X. Birthe Laustdatter
var født 22. september 1811 i Hindborg, og hun døde samme sted lo. 
marts 1879, 67 år gammel. Hun blev gift 24. maj 1832 i Hindborg 
med Anders Hansen, der var født 8. juni 1803 i Oddense og døde 3. 
januar 1857 i Hindborg. Han var søn af Hans Andersen og hustru 
Karen Jensdatter i Ramsing.

Ved vielsen 1832 var Anders Hansen 29 år gammel, ungkarl og 
opholdt sig da hjemme hos moderen i Otting. Ved sin død var han 
gårdmand i Hindborg. Dødsårsagen var tæring (tuberkulose).
6 børn: X.A.-F.

X.A. Karen Andersdatter
var født 16. april 1833 i Hindborg, og hun døde 2o. december 1914 i 
Herk, 81 år gammel. Hun blev gift 4. november 1862 i Hindborg med 
Peder Pedersen, der var født 1. juni 1831 i Herk og døde samme sted 
27. december 1916, 84 år. Han var søn af Peder Knudsen Smed og 
hustru Ane Margrethe Knudsdatter.

Peder Pedersen var gårdmand i Herk by og var ved sin død 
aftægtsmand samme sted.
5 børn: X.A.1-5.

X.A.I. Tove Margrethe Pedersen
var født 5. februar 1864 i Herk, og hun døde 1951 i Kristrup. Hun 
blev gift 7. november 189o i Herk med Jørgen Kristian Kristensen 
Ligaard, der var født lo. juli 1862 i Ramsing og døde 1932 i Kri
strup. Han var søn af husejer Kristen Kristensen Ligaard og hustru 
Maren Kristensdatter.

Jørgen Kristian Kristensen Ligaard blev uddannet ved landbruget 
og var gårdbestyrer.
Børn: X.A.l.a-d

X.A.l.a Marie Kristensen Ligaard
var født 12. september 1891 i Haasum, og hun døde 4. december 1983 
i Randers. Hun blev gift 21. maj 1912 i Randers med August Frand
sen, der var født 28. august 188o i Hørning og døde 1931 i Randers. 
Han var søn af gårdejer Frands Frandsen og hustru Marie.

Marie og August Frandsen drev ostehandel og grossistvirksomhed. 
Børn: X.A.l.a.l)-4)

X.A.l.a.l) Kirsten Frandsen
er gift med Kristen Faarup.

X.A.l.a.2) Tove Edith Frandsen
er født 26. april 1916 i Randers. Hun blev gift 7. februar 1943 i 
Randers med Hans Peter Brøndum, der er født 3. marts 1918 i 0. 
Bjerregrav som søn af gårdejer Anders Brøndum og hustru Kirstine 
Rasmussen.
Bosat: Storkestræde 2, Vestbirk, 8752 Østbirk.
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Tove Edith Frandsen tog realeksamen i Randers, og efter 2 år 
som kasserer i en isenkramforretning var hun 3 år i forældrenes 
osteforretning, hvorefter hun var 1 år i huset. Hun var derefter 
ansat på kontoret ved postvæsenet, først i København og derefter 
ved Randers postkontor indtil 1943.

Hans Peter Brøndum gik i skole i Bjerregrav og Randers, hvor 
han tog præliminæreksamen. Han blev uddannet i manufakturbran
chen og drev fra 1942 til 1985 manufakturforretning i Hadsund.
Børn: X.A.l.a.2)a)-e)

X.A.l.a.2)a) Anders Brøndum 
er født 17. december 1943 i Hadsund. 
Bosat: Vesterbrogade 16, 71oo Vejle.

Anders Brøndum tog realeksamen i Hadsund og 1963 studenterek
samen fra Randers Statsskole. Derefter læste han til ingeniør og 
var færdiguddannet i 1968, hvorefter han aftjente værnepligten ved 
flyvevåbnet og hjemsendtes som løjtnant.

X.A.l.a.2)b) Lone Brøndum
er født 1. august 1946 i Hadsund. Hun blev gift med Erik Møller 
Justesen, der er født 1. marts 194o
som søn af gartner Svend Aage Møller Justesen og hustru Ester 
Christensen.
Bosat: Gudenåvej 58, 866o Skanderborg.

Lone Brøndum tog realeksamen i Hadsund og studentereksamen i 
Randers, og derefter læste hun på Gedved Seminarium og dimittere
des 1971. Forinden havde hun været elev på Randers Apotek i 2 år. 
Hun var ansat i Hovedgaard til 1978, og efter 4 aar som vikar, i 
hvilken periode hun også var kunstelev i Aarhus, var hun lærer ved 
Ry Højskole i 3 år. Efter en ledighedsperiode blev hun 1986 lærer i 
VoerLadegaard og kom senere til Brædstrup skole.

Erik Møller Justesen gik i skole i Risskov og tog realeksamen i 
Hadsund. Efter 1 års erhvervsarbejde tog han studenterkursus og 
gennemgik derpå læreruddannelse.
Børn: X.A.l.a.2)b)l)-2)

X.A.l.a.2)b)l) Jacob Møller Justesen 
er født lo. juni 197o i Skanderborg.

X.A.l.a.2)b)2) Rie Brøndum Justesen
er født 9. februar 1974 i Horsens.

X.A.l.a.2)c) Elsemarie Brøndum
er født 26. januar 1948 i Hadsund. Hun er børneforsorgspædagog. 
Bosat: Georgsmindevej 16, 8961 Allingaabro.
Barn: X.A.l.a.2)c)(l)

X.A.l.a.2)c)(l) Eskild Brøndum Sørensen 1
er født 15. april 1972 i Frederiksberg. v

X.A.l.a.2)d) Kirsten Brøndum 
er født 26. januar 195o i Aarhus.
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Bosat: Hostrup Have 54, 1954 Frederiksberg C.
Kirsten Brøndum tog studentereksamen fra Hobro Gymnasium 1969 

og læste derefter etnografi og gymnastik ved Københavns Universi
tet i 5 år. I 1977 kom hun ind på Odense Teaters elevskole, og 198o 
var hun i Indien og fik undervisning i klassisk indisk sang. Hun er 
under uddannelse til manuskriptforfatter på Den danske Filmskole, 
men arbejder ellers som skuespiller.

X.A.l.a.2)e) Lise Brøndum
er født 29. juli 1956 i Hadsund. Hun lever sammen med Kim Dyr
holm, der er født 3o. januar 1955 i Aarhus søn af kunsthandler 
Herluf Marius Dyrholm og hustru, tandteknikker Hilda Marie.
Bosat: Bregningevej 12, 4871 Horbelev.

Lise Brøndum gik i skole i Hadsund og Randers, hvor hun tog 
realeksamen. Hun tog derefter højere forberedelseseksamen i Vejle, 
virkede som pædagog og senere som keramiker.

Kim Dyrholm fik lo-årig skoleuddannelse i Randers og modtog i 4 
år undervisning i keramik på Kunstakademiet. Han har i 3 år været 
i Bangladesh som ekspert for Danida. Her oprettede han pottema- 
gerværksted og stod for uddannelsen.
Datter-: X.A.l.a.2)e)(l)

X.A.l.a.2)e)(l) Erika Brøndum Dyrholm 
er født 6. juli 1986 i Nykøbing F.

X.A.l.a.3) Else Frandsen
er gift med Holger T. Christensen.
Bosat: Kong Christians Alle 51, 9000 Aalborg.

X.A.l.a.4) Poul Frandsen
er født 15. juni 1921 i Randers. Han blev gift 13. maj 1951 i Randers 
med Grete Olsen, der er født 18. august 1926 i Randers som datter 
af lagerarbejder Max Olsen og hustru, kontorassistent Marie Peter
sen.
Bosat: Karlsbergvej 95, Ølst, 8900 Randers.

Poul Frandsen tog realeksamen i Randers og blev derefter udlært 
indenfor kolonial en gros. Han var færdiguddannet 1941 virkede 
derpå 2 år som repræsentant, hvorefter han kom hjem i moderens 
osteforretning, som han overtog i 1951.

Grete Olsen tog realeksamen i Randers og blev derefter uddannet 
som kontorassistent. Hun var direktionssekretær på Dronningborg 
Maskinfabrik indtil 1953 og har siden været medarbejdende hustru. 
Børn: X.A.l.a.4)a)-d).

X.A.l.a.4)a) John August Frandsen
er født 13. oktober 1954 i Randers. Han blev gift 22. maj 1987 i 
Haderslev med Birgit Henningsen Volf, der er født 12. august 1961 i 
Haderslev som datter af købmand Peder Volf og hustru, lagerarbej
der Helene Margrethe Henningsen.
Bosat: Vadebrovej 1, Maugstrup, 6500 Vojens.

John August Frandsen er konsulent, og Birgit Henningsen Volf er 
korrespondent.
Søn: X.A.l.a.4)(l)

X.A.l.a.4)(l) Morten August Frandsen 
er født 9. august 1980 i Haderslev.
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X.A.l.a.4)b) Erik August Frändsfen
er født 20. april 1957 i Randers; Hän er kunstmaler.
Adresse: Rambla San José 83, 08001 Barcelona, Spanien.

X.A.l.a.4)c) Steen August Frandsen
er studerende og bor i Randers.

X.A.l.a.4)d) Lene Marie Frandsen
er født 28. marts 1963 i Dronningborg.
Bosat: Frederiksberggade 8, 8600 Silkeborg.

Lene Marie Frandsen gik i Skole i Strandby og Randers til 10. 
klasse og havde derefter forskelligt arbejde. Blandt andet var hun 
ansat som medhjælper på en daghøjskole, hvorefter hun begyndte 
som postarbejder Î Silkeborg.

X.A.l.b. Petrine Kristensen Ligaard
var født 1. november 1895 i Ramsing og døde 1985 i Randers. Hun 
blev gift 6. oktober 1918 i Randers med Georg Laursen, der var 
født 13. marts 188/ i Randers og døde i august 1978 samme sted. 
Han var søn af skomager Laurits Jens Peder Laursen og hustru 
Rosaline Marie.

Petrine Kristensen Ligaard gik i skole i Ramsing og Kristrup, 
hvorefter hun var husassistent indtil giftermålet.

Georg Laursen gik i skole i Randers og blev derefter udlært som 
kleinsmed, og ved dette fag arbejdede han hele sit liv.
Børn: X.A.l.b.l)-3)

X.A.l.b.l) Edith Laursen
er født 1. november 1918 i Randers. Hun blev gift 23. juni 1940 i 
Randers med Jens Baltzer Pedersen, der er født 2. marts 1914 i 
Randers som søn af arbejdsmand Chr. Pedersen og hustru Maren 
Sørensen.
Bosat: Højgade 13, 8900 Randers.

Edith Laursen tog realeksamen i Randers og kom derefter i lære 
i manufakturbranchen. Hun biév udlært i 1938 og fortsatte i for
retning indtil ca. 1975.

Jens Baltzer Pedersen fik folkeskoleuddannelse i Randers, og efter 
1 år som bud kom han i lære som typograf og blev udlært 1934. 
Han fortsatte ved faget til 1981, da han blev pensioneret.Værneplig
ten aftjente han i Fredericia 1935.
Børn: X.A.l.b.l)a)-b)

X.A.l.b.l)a) Jørgen Christian Baltzer Pedersen
er født 23. november 1940 i Set. Peders sogn i Randers; Han blev 
gift 14. august 1976 i Set. Clemens Kirke med Kirsten Margrethe 
Velling, der er født 19. marts 1941 i Gerlev som datter af gårdejer 
Arne Bugge Velling og hustru Inga Pedersen.
Bosat: Elleparken 122, 8520 Lystrup.

Jørgen Christian Baltzer Pedersen fik 8-årig skoleuddannelse i 
Randers, og efter 1 år som bud kom han i lære som typograf og 
blev udlært i 1960. Han har siden arbejdet indenfor faget, nu i 
Aarhus.

Kirsten Margrethe Velling gik i skole i Gerlev, og efter en tid i 
huset samt i forretning var hun hjemmegående husmoder et par år, 
hvorefter hun blev ansat på et kontor.
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Børn: X.A.l.b.l)a)(l)-(3)

X.A.l.b.l)a)(l) Marianne Baltzer Pedersen 
er født 18. september 1966 i Randers.

X.A.l.b.l)a)(2) Charlotte Baltzer Pedersen 
er født 25. maj 1969 i Randers.

X.A.l.b.l)a)(3) Jesper Baltzer Pedersen
er født 25. juni 1977 i Lystrup.

X.A.l.b.l)b) Birthe Baltzer Pedersen
er født 21. marts 1947 i Randers. Hun blev gift 10. marts 1973 i 
Randers med Jørn Ole Olsen, der er født 25. marts 1938 i Randers 
som søn af lagerforvalter Max Robert Olsen og hustru, kontorassi
stent Christa Marie Pedersen.
Bosat: Vester Alle 20, Assentoft, 8900 Randers.

Birthe Baltzer Pedersen tog realeksamen i Randers og studen
tereksamen samme sted 1967. Hun læste på Skive Seminarium og 
dimitteredes 1971, hvorefter hun blev ansat ved Sønderhald skole.

Jørgen Ole Olsen tog realeksamen i Randers. I 4 år havde han 
vikariat i Randers, medens han læste på Marselisborg Aftensemi
narium. Han dimitteredes 1962 og var derefter lærer i Randers 3 år, 
hvorefter han blev ansat ved Sønderhald skole, hvor han er over
lærer. Han virker tillige som musiker.
Børn: X.A.l.b.l)b)(l)-(2)

X.A.l.b.l.b)(l) Mette Baltzer Olsen 
er født 14. november 1973 i Randers.

X.A.l.b.l.b)(2) Rikke Baltzer Olsen 
er født 17. november 1975 i Randers.

X.A.l.b.2) Anne Lise Margrethe Laursen 
var født 12. marts 1923 i Randers. Hun var husassistent og døde 
ugift 1972.

X.A.l.b.3) Hans Erik Laursen 
er født 12. marts 1923 i Randers. Han blev gift 7. december 1946 i 
Randers med Irma Jensen, der er født 2. december 1925 i Kolding 
som datter af Henrik Rihmeier og Magda Kristine Jensen.
Bosat: Nørrebrogade 109 A, 8900 Randers.

Hans Erik Laursen fik 10. årig skoleuddannelse i Randers og kom 
derefter i lære som automekaniker. Han blev udlært 1945 og virkede 
derefter som maskinarbejder til 1976, da han fik tilkendt invalide
pension. Værnepligten aftjente han i Søgaardlejren 1943.

Irma Jensen gik i skole i Kolding og Randers, hvor hun bestod 
mellemskoleeksamen. Hun var forretningsansat i Aalborg i 3 år, og 
efter nogle år som hjemmegående husmoder begyndte hun 1960 på 
en konfektionsfabrik i Randers og var her 1 år, hvorefter hun var 
ved Polarvask indtil 1971. Indtil 1986 var hun formand for Kvinde
lig Arbejderforbund i Randers.
Børn: X.A.l.b.3)a)-b).

X.A.l.b.3)a) Kitty Laursen 
er født 7. februar 1943 i Aalborg. Hun har været gift Pedersen.
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Bosat: Violvej 18, Stevnstrup, 8870 Langaa.
Kitty Laursen fik 8-årig skoleuddannelse i Randers og kom der

efter i kontorlære. Hun blev assistent 1968 og har siden 1972 været 
bogholder.
Børn: X.A.l.b.3)a)(l)-(3).

X.A.l.b.3)a)(l) Ingelise Pedersen
er født 18. december 1960 i Randers.
Bosat: Skyttehusgade 13 A, 7100 Vejle.

X.A.l.b.3)a)(2) Lene Pedersen
er født 7.december 1962 i Randers. Hun blev gift 9. februar 1985 i 
A arslev med Jørgen Dahl Sørensen, der er født 20. februar 1964 i 
A arslev som søn af arbejdsmand Morten Dahl Sørensen og hustru 
Doris Elvine Christensen.
Bosat: Hannesminde 14, Romalt, 8900 Randers.

Lene Pedersen fik 10-årig skoleuddannelse i Randers og Thisted, 
hvorefter hun tog studentereksamen i Randers. I 1986 afsluttede 
hun uddannelsen til plejehjemsassistent.

Jørgen Dahl Sørensen fik 8-årig skoleuddannelse i Assentoft og 
var på efterskole i Mellerup, hvorefter han blev udlært som auto
mekaniker.
Søn: X.A.l.b.3)a)(2)(a)

X.A.l.b.3)a)(2)(a) Nicolai Dahl Sørensen
er født 22. november 1985 i Randers.

X.A.l.b.3)a)(3) Kent Pedersen 
er født 31. juli 1979 i Randers.

X.A.l.b.3)b) Gert Laursen
er født 4. august 1947 i Randers. Han er gift med Grethe Elsborg 
Pedersen.
Bosat: Blaaregnvej 6, 8900 Randers.

Gert Laursen er maskinarbejder, og Grethe Elsborg Pedersen er 
sekretær.

X.A.I.C. Ane Kirstine Kristensen Ligaard 
var født 4. februar 1900 i Hjerk, og hun døde i september 1981 i 
Kalundborg. Hun blev gift 10. maj 1923 med Hakon Henry Gunnar 
Pedersen, der var født 18. april 1897 i København og døde 2. april 
1974 i Kalundborg.

Ane Kirstine Kristensen Ligaard gik i skole i Ramsing og var 
derefter husassistent indtil giftermålet.

Hakon Henry Gunnar Pedersen gik i skole i Vanløse. Han sejlede 
en tid med et stenfiskerfartøj og tog derefter på langfart og slut
tede som matros 1925. Under 1. Verdenskrig oplevede han en mine
sprængning og en torpedering. På et tidspunkt boede familien i 
Slagelse, hvor han arbejdede på Spritfabrikken, og ca. 1930 bosatte 
de sig i Kalundborg, hvor han var specialarbejder på Svovlsyrefa
brikken. I 1946 blev han ledende arbejdsformand. Værnepligten 
aftjente han ved søværnet.
Børn: X.A.l.c.l)-3)

X.A.1.C.1) Curt Ligaard 
der har fået efternavnet Pedersen slettet,er født 31. juli 1923 på
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Frederiksberg. Han blev gift 4. februar 1955 i Hvidovre med Gurli 
Jensen, der er født 5. december 1928 på Frederiksberg som datter 
af restauratør Chr. Jensen og hustru Augusta Vilhelmina Hansen. 
Bosat: Kløverprisvej 70, 2650 Hvidovre.

Curt Ligaard gik i skole i Kalundborg og kom derefter i lære som 
maskinarbejder. Han blev udlært 1941 og var maskinarbejder et 
halvt år, og derefter læste han til maskinmester. Under krigen var 
han i Sverige og blev optaget i Den Danske Brigade. Han sejlede 
som maskinmester i rederiet Ø.K. Senere lærte han elektrikerfaget 
og tog installatør- og højspændingsprøve, hvorefter han var ansat 
et halvt år ved Valby Gasværk, hvorfra han kom til Københavns 
Havnevæsen og senere til Frihavnen, hvor han var maskinmester i 
32 år.

Gurli Jensen gik i skole på Frederiksberg, og efter 6 års ansæt
telse som assistent på et laboratorium sejlede hun 1 år som tele
grafist i Ø.K.
Datter: X.A.l.c.l)a)

X.A.l.c.l)a) Pia Ligaard 
er født 4. januar 1956 i København. 
Bosat:, Phistersvej 22, 2900 Hellerup.

X.A.1.C.2) Bent Ligaard Pedersen
er født 29. juni 1933 i Kalundborg. Han blev gift 7. april 1955 i 
Kalundborg med Birte Øberg Pedersen Kielgast, der er født 19. 
januar 1934 i Trinitatis Sogn i København som datter af apoteker 
Frederik Christian Kielgast og hustru, kontorassistent Vita Emmy 
Øberg Pedersen.
Bosat: Adelgade 62, 8400 Ebeltoft.

Bent Ligaard Pedersen gik i skole i Kalundborg, hvor han tog 
mellemskoleeksamen. Han kom i lære som elektriker og blev udlært 
1952, hvorefter han arbejdede 1 år ved faget. Værnepligten aftjente 
han ved marinen 1954-1955, og derefter tog han installatøreksamen. 
Han var ansat ved Aage Havemanns Eftf. i Aarhus som teknisk 
salgskonsulent og var her til 1962, hvorefter han drev installations
forretning i Ebeltoft til 1976. Efter 2 år som agent i storkøkkener 
og 1 år som filialdirektør ved Havemann gik han i lære som kok på 
hotel Kongens Ege i Randers og var færdiguddannet i 1982 med 
udmærkelse. Han købte derpå ejendommen Adelgade 62 og indrettede 
den til restaurant.

Birte Øberg Pedersen Kielgast tog realeksamen i Kalundborg og 
blev derefter uddannet som barneplejerske, og derpaa var hun på 
husholdningsskole, hvorefter hun blev uddannet som børnehave
lærerinde og virkede som sådan til 1956. Var derefter hjemmegående 
husmoder til 1962 og har siden været medhjælpende hustru.
Børn: X.A.l.c.2)a)-d)

X.A.lx.2)a) Steen Ligaard Pedersen
er født 14. april 1957 i Hasle. Han er gift med Ida. 
Bosat: Gothersgade 28, 1123 København K.

Steen Ligaard Pedersen er læge.

X.A.l.c.2)b) Susanne Ligaard Kielgast
der 1981 fik navneændring fra Pedersen, er født 5. maj 1959 i 
Aarhus. Hun lever sammen med Jann Peder Kløft, der er født 10. 
februar 1957 i Helsingør som søn af togfører Erik Kløft og hustru
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Marie.
Bosat: Adelgade 62 F, 8400 Ebeltoft.

Susanne Ligaard Kielgast tog realeksamen i Ebeltoft og var 
derefter 1 år på skole i USA, hvorefter hun havde et ophold på 
Vestbirk Højskole. Herpaa gennemgik hun uddannelse til glasdesig
ner på Skolen for Brugskunst i København og var færdiguddannet 
1986.

Jann Peder Kløft fik 10 årig skoleuddannelse i Helsingør og havde 
bla. ophold i USA. Han er musiker.
Søn: X.A.l.c.2)b)(l)

X.A.l.c.2)b)(l) Eno Kløft Kielgast 
er født 10. juni 1981 i Horsens.

X.A.l.c.2)c) Jens Ligaard Pedersen 
er født 5. september 1961 i Hasle. Han er kok og arbejder i Grøn
land.

X.A.l.c.2)d) Christian Just Ligaard Pedersen 
er født 27. februar 1967 i Ebeltoft. Han er uddannet i herreekvi
peringsbranchen.

X.A.1.C.3) Finn Ligaard
der 1966 fik navneændring fra Ligaard Pedersen, er født 8. decem
ber 1936 i Kalundborg. Han blev gift 26. august 1958 i Kalundborg 
med Lena Moldrup Andersen, der er født 10. december 1936 i A arby 
som datter af chauffør Peter Viggo Andersen og hustru Henny 
Marianne Moldrup.
Bosat: Havnegade 11, 5960 Marstal.

Finn Ligaard gik i skole i Kalundborg og kom derefter i lære som 
maskinarbejder. Han blev udlært i 1957 og læste derefter på Odense 
Teknikum, hvor han tog ingeniøreksamen 1962. Derefter indkaldtes 
han til civilforsvaret i Haderslev og var tjenestegørende i 2 år, 
sidst som delingsfører. Derpå var han ansat på en fabrik i Odense 2 
år og kom derfra til Præstø, hvor han i 11 år var ansat på en 
fabrik. Dernæst var han ansat på skibsværftet i Marstal til 1980, 
og 1981 købte han motorfabrikken i Marstal.

Lena Moldrup Andersen tog realeksamen i Kalundborg og blev 
derefter uddannet som kontorassistent. Senere var hun kommunalt 
ansat nogle år og var ca. 1 år i Handelsbanken, og efter nogle år 
som hjemmegående husmoder var hun kontorassistent hos en have- 
arkitel«! og blev 1978 sekretær på Ærø Højskole.
Børn: X.A.l.c.3)a)-c)

XiA.l.c.3)a) Claus Ligaard
er født 14. maj 1959 i Odense. Han blev gift 23. maj 1987 i Lynæs 
med Lisbet Rincke, der er født 25. september 1959 i Kastrup som 
datter af arbejdsmand Ib Rincke og hustru Aase Pedersen.
Bosat: Smedesvinget 10, 3390 Hundested.

Claus Ligaard gik i skole i Præstø, Næstved og Svendborg til 2. 
g, og derefter tog han ud at sejle og var på Sønderborg Søfarts
skole. Han var på togt med Skoleskibet Danmark og sejlede en 
periode i rederiet Maersk, hvorefter han blev optaget på naviga
tionsskolen og tog eksamen som styrmand. Værnepligten aftjente 
han på Middelgrunden. Han er ansat ved Hundested-Grenaa ruten.

Lisbet Rincke fik 10-årig skoleuddannelse i Kastrup og gennemgik
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derefter 1-årig handelsskoleuddannelse, hvorefter hun blev uddannet 
som kontorassistent. Efter nogle år som kontoransat blev hun 
depotindehaver.
Datter: X.A.l.c.3)a)(l)

X.A.l.c.3)a)(l) Cherina Rincke Ligaard
er født 31. maj 1985 i Hillerød.

X.A.lx.3)b) Dorte Ligaard
er født 27. september 1962 i Odense. Hun blev gift 18. oktober 1986 
i Odense med Mogens Larsen, der er født 12. juni 1958 i Løgstør 
som søn af gårdejer Bent Schade Larsen og hustru Tove Riisager. 
Bosat: Lunavej 11, Uglev, 7790 Hvidbjerg.

Dorte Ligaard gik i skole i Præstø og Ærøskøbing, hvorefter hun 
tog Højere Forberedelseseksamen. Hun blev optaget på Skaarup 
Seminarium og dimitteredes 1986, hvorefter hun havde vikariater. 
Sideløbende drives produktion af lastbilkraner.

Mogens Larsen gik på Bakkeskolen i Løgstør og tog realeksamen, 
hvorefter han kom i lære som automekaniker. Han blev udlært 1979 
og gennemgik derpå uddannelse til maskintekniker, hvorefter han 
arbejdede 1 år i Canada. Efter supplerende kurser læste han på 
Odense Teknikum og tog ingeniøreksamen 1987.
Søn: X.A.l.c.3)b)(l)

X.A.l.c.3)b)(l) Casper Schade Larsen
er født 3o. juli 1986 i Odense.

X.A.l.c.3)c) Morten Ligaard
er født 10. juli 1965 i Odense. Han er jurastuderende.

X.A.lxi. Kristian Kristensen Ligaard
er født 22. august 1902 i Ramsing. Han blev gift 22. november 1931 
i Vorup med Marie Møller, der er født 16. november 1906 i Vorup 
som datter af købmand Martinus Møller og hustru Kirstine Thomsen. 
Bosat: Snerlevej 17, 8900 Randers.

Kristian Kristensen Ligaard gik i skole i Kristrup og Randers, 
hvorefter han kom i lære som karetmager. Han blev udlært 1920 og 
fortsatte ved faget til 1972. Værnepligten aftjente han 1923 i 
København.

Marie Møller gik i skole i Vorup og hjalp derefter til i faderens 
købmandsforretning, hvorefter hun blev uddannet som syerske.

X.A.2. Peder Pedersen
var født 4. maj 1865 i Hjerk. Han blev gift 17. maj 1895 i Hjerk 
med Karen Marie Knudsen, der var født 5. februar 1874 i Bajlum i 
Hjerk sogn som datter af gårdmand Søren Knudsen og hustru Ane 
Kirstine Nielsen.

Peder Pedersen var ved vielsen husejer i Oddense, og senere blev 
han gårdmand i Hjerk.
Børn: X.A.2.a-c

X.A.2.a. Andreas Pedersen
var født 8. marts 1896 i Oddense, og han døde 23. februar 1966 i 
Nautrup. Han blev gift 31. oktober 1919 i Hjerk med Pouline Niel
sen Krarup, der er født 3. august 1898 i Junget, som datter af 
boelsmand Kristen Nielsen Krarup og hustru Johanne Jensen.
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Andreas Pedersen gik i skole i Hjerk og blev derefter uddannet 
ved landbruget. Værnepligten aftjente han 1916 i København. I 1919 
begyndte han som selvstændig landmand i Hjerk, boede senere i 
Mogenstrup, Vejby og Breum og havde derefter ejendom i Bajlum, 
Tøndering og Nautrup.

Pouline Nielsen Krarup gik i skole i Hjerk og var derefter husas
sistent indtil giftermålet.
Børn: X.A.2.a.l)-2)

X.A.2.a.l) Kristen Krarup Pedersen
var født 31. marts 1920 i Hjerk, og han døde 6. september 1988. 
Han blev gift 21. november 1945 i Sæby med Ida Andersen, der er 
født 21. november 1926 i Flade som datter af Marius Andersen og 
hustru Petra Madsen Jacobsen.
Bosat: Charlottevej 4, Oddense, 7861 Balling.

Kresten Krarup Pedersen gik i skole i Hjerk og Mogenstrup. Han 
blev uddannet ved landbruget og købte 1945 landbrug i Sæby, boede 
senere i Bajlum og bosatte sig derefter 1980 i Oddense.

Ida Andersen gik i skole i Harre og var derefter husassistent 
indtil giftermålet.
5 børn: X.A.2.a.l)a)-e)

X.A.2.a.l)a) Jørgen Krarup Pedersen
er født 17. juli 1946 i Grynderup i Sæby sogn. Han blev gift 19. 
august 1967 i Hjerk med Bente Solveig Nygaard Laursen, der er 
født 26. maj 1948 i Rønbjerg som datter af Tage Nygaard Laursen 
og hustru Gunhild Irene Pedersen.
Bosat: Tastumvej 17, 7850 Stoholm.

Jørgen Krarup Pedersen gik i skole i Hjerk, Bajlum og Roslev til 
3. real og arbejdede derefter ved landbruget, bla. til 1983 som 
bestyrer. Værnepligten aftjente han 1966-67 i Aarhus. I 1983 købte 
han Gammelgaard i Feldingbjerg.

Bente Solveig Nygaard Laursen gik i skole i Rønbjerg og Rødding. 
Hun var husassistent forskellige steder og stod senere i gartnerfor- 
retning, hvorefter hun arbejdede en tid på Asani samt på en teks
tilfabrik i Skive. Hun har bla. virket som dagplejemoder og er leder 
af legestuen i Stoholm.
Børn: X.A.2.a.l)a)(l)-(3)

X.A.2.a.l)a)(l) Anita Krarup Pedersen 
er født 4. august 1968 i Lem.

X.A.2.a.l)a)(2) Søren Krarup Pedersen 
er født 20. december 1971 i Lem.

X.A.2.a.l)a)(3) Solveig Krarup Pederen
er født 23. marts 1979 i Lem.

X.A.2.a.l)b) Svend Krarup Pedersen
er født 21. juli 1947 i Grynderup i Sæby sogn. Han blev gift 10. 
juli 1971 i Nautrup med Lilly Toft, der er født 22. januar 1948 i 
Storup i Ørding sogn som datter af gårdejer af Jens Chr. Toft og 
hustru Signe Jensen.
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Bosat: Bystedvej 43, Bysted, 7870 Roslev.
Svend Krarup Pedersen gik i skole i Bajlum og arbejdede derefter 

7 år ved landbruget, hvorefter han i 5 år arbejdede for et entre
prenørfirma i Herning. Parret overtog derpå hendes fødehjem.

Lilly Toft gik i skole i Nautrup og arbejdede derefter en tid på 
et plejehjem, hvorefter hun kom i lære som dameskrædder. Hun 
blev udlært 1969 og var derefter ansat på en konfektionsfabrik i 
Herning til 1975. Efter nogle år som hjemmegående husmoder be
gyndte hun 1983 på et plejehjem.
Børn: X.A.2.a.l)b)(l)-(3)

X.A.2.a.l)b)(l) Carsten Krarup Pedersen 
er født 1. september 1973 i Høgild.

X.A.2.a.l)b)(2) Susanne Krarup Pedersen 
er født 30. juli 1975 i Høgild.

X«A.2»a.l)b)(3) Anders Krarup Pedersen
er født 24. juni 1980 i Nautrup.

X.A.2.a.l)c) Erna Krarup Pedersen
er født 31. januar 1949 i Grynderup i Sæby sogn. Hun blev gift 21. 
marts 1970 i Hjerk med Knud Mølgaard Skovsager, der er født 25. 
maj 1947 i Roslev som søn af fiskehandler Ole Kristian Olesen 
Skovsager og hustru Kathrine Mølgaard Mortensen.
Bosat: Fasanvej 65, 7900 Nykøbing M.

Erna Krarup Pedersen gik i skole i Hjerk og Bajlum samt Roslev, 
hvor hun tog realeksamen 1966. Hun blev derefter uddannet som 
defektrice på Roslev Apotek, var færdiguddannet 1969 og fortsatte 
på apoteket til 1971. Hun var derefter hjemmegående til 1974 og 
har siden været ansat på Set. Clemens apotek i Nykøbing. I 1986 
afsluttede hun uddannelsen til apotekassistent.

Knud Mølgaard Skovsager gik i skole i Glyngøre og blev derefter 
uddannet som kontorassistent. Han var færdiguddannet i 1967 og 
aftjente 1968-69 værnepligten i Frederikshavn. Derefter blev han 
uddannet til levnedsmiddeltekniker på bla. Slagteriskolen i Roskilde 
samt på Andelsslagteriet i Skive. Han blev herpaa ansat i Limfjords 
Østers-Kompagniet, først som driftsleder og fra 1981 som indkøb
schef.
Børn: X.A.2.a.l)c)(l)-(3)

X.A.2.a.l)c)(l) Kent Skovsager 
er født 3. august 1970 i Viborg.

X.A.2.a.l)c)(2) Helle Skovsager 
er født 19. oktober 1971 i Skive.

X.A.2.a.l)c)(3) Trine Skovsager 
er født 27. juni 1977 i Nykøbing M.

X.A.2.a.l)d) Holger Krarup Pedersen
er født 15. marts 1950 i Grynderup i Sæby sogn. Han blev gift 3. 
juli 1971 i Roslev med Lisbeth Madsen, der er født 20. november 
1952 i Roslev som datter af gårdejer Niels Madsen og hustru Agnes 
Elisabeth.
Bosat: Nørregade 14, 7870 Roslev.
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Holger Krarup Pedersen gik i skole i Hjerk og Bajlum. Værneplig
ten aftjente han ved flyvevåbnet i Karup. Han har siden 1973 været 
chauffør ved Roslev Trælast.

Lisbeth Madsen bestod realeksamen i Roslev og tog derefter 1- 
årig handelsskoleuddannelse på Skive Handelsskole. Hun har siden 
1972 været ansat ved Roslev Postkontor, hvor hun er kontorfunk
tionær.
Børn: X.A.2.a.l)d)(l)-(2)

X.A.2.a.l)d)(l) Tina Krarup Pedersen 
er født 6. november 1971 i Roslev.

X.A.2.a.l)d)(2) Anja Krarup Pedersen 
er født 28. marts 1976 i Roslev.

X.A.2.a.l)e) Lene Krarup Pedersen
er født 21. november 1961 i Hjerk. Hun blev gift 5. april 1985 i 
Durup med Gunnar Mortensen, der er født 14. februar 1952 i Glynge 
i Nautrup sogn som søn af boelsmand Lars Kærgaard Mortensen og 
hustru Margrethe Hedegaard Christensen.
Bosat: Østervang 70 B, Durup, 7870 Roslev.

Lene Krarup Pedersen gik i skole i Bajlum og tog 9.og 10. klasse 
i Roslev. I 7 år arbejdede hun hos Priess i Glyngøre og begyndte 
derpå som dagplejemoder.

Gunnar Mortensen gik i skole i Nautrup og Glyngøre, hvorefter 
han arbejdede 4 år på en minkfarm. Værnepligten aftjente han i 
marinen i 1972 og har siden været ansat som pillepresseoperatør i 
foderstofafdelingen hos købmand Aksel Toft.
Børn: X.A.2.a.l)e)(l)-(2)

X.A.2.a.l)e)(l) Jan Mortensen 
er født 18. juli 1983 i Durup.

X.A.2.a.l)e)(2) Claus Mortensen
er født 12. november 1986 i Durup.

X.A .2.a.2) Holger Pedersen
var født 29. marts 1921 i Hjerk og døde 25. juni 1921 samme sted.

X.A.2.b Søren Aage Pedersen
var født 28. maj 1898 i Hjerk og døde 10. juni 1966 i Skive. Han 
blev gift 2. november 1926 i Hjerk med Ellen Hansen, der er født 
21. august 1904 i Hjerk som datter af boelsmand Henrik Hansen og 
hustru Marie Frederikke Andersen.

Søren Aage Pedersen gik i skole i Hjerk og var senere elev på 
Uldum Højskole. Han blev uddannet ved landbruget og begyndte som 
selvstændig landmand 1926. Han havde 2 ejendomme i Hjerk.

Ellen Hansen gik i skole i Hjerk og var derefter et par år i 
huset, hvorefter hun begyndte som syerske. Også efter giftermålet 
fortsatte hun en tid som syerske.
Børn: X.A.2.b.l)-3)

X.A.2.b.l) Henning Pedersen
er født 12. december 1926 i Hjerk. Han blev gift 14. august 1949 i 
Vile med Harriet Kristensen, der er født 23. april 1930 i Skarum i 
Alsted sogn som datter af husmand Kristen Jensen Kristensen og
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hustru Else Kirstine Pedersen.
Bosat: Sundsørevej 42, Thise, 7870 Roslev.

Henning Pedersen gik i skole i Hjerk og havde derefter plads ved 
landbruget. Værnepligten aftjente han i Viborg samt ved Den dan
ske Kommando i Tyskland 1948-49. Derefter overtog han fødehjem
met i Hjerk og havde dette i 4 âr. I 1950 begyndte han som posta
spirant i Roslev. Han blev fastansat som postbud i Thise 1952.

Harriet Kristensen fik folkeskoleuddannelse og var på Testrup 
Højskole. Hun var husassistent indtil giftermålet, og senere havde 
hun i 5 år brevsamlingssted, hvorefter hun i ca. 3 år arbejdede som 
postbud.
Børn: X.A.2.b.l)a)-b)

X.A.2.b.l)a) Alice Pedersen
er født 30. december 1949 i Hjerk. Hun blev gift 1. gang 3. juli 
1971 i Thise med Simon Højgaard Simonsen, der er født 24. august 
1945 i Thise som søn af gårdejer Otto Simonsen og hustru Else 
Ørbjerg. Hun blev gift 2. gang 21. juni 1986 i Grinderslev med Karl 
Ove Kristensen, der er født 13. juni 1944 i Hobro som søn af 
Martinus Kristensen og hustru Christiane Marie Mogensen.
Bosat:, Søndervænget 133, Jebjerg, 7870 Roslev.

Alice Pedersen gik i skole i Thise og Breum, hvor hun bestod 
realeksamen. Efter en 1-årig handelsskoleuddannelse blev hun 
uddannet på et advokatkontor i Viborg og fortsatte samme sted et 
halvt år, hvorefter hun begyndte som assistent på Jebjerg Spare
kasse, hvor hun var i 8 år. Derefter var hun ansat i Skive Spare
kasse 3 år og har siden været ansat i Bikuben.

Simon Højgaard Simonsen er postbud.
Karl Ove Kristensen tog realeksamen i Hobro og bestod derefter 

2-årig handelsskoleeksamen i Hobro. Han blev uddannet i Hobro 
Sparekasse og fortsatte her til 1976, sidst som fuldmægtig, hvor
efter han blev direktør i Jebjerg Sparekasse. Han sidder bl.a. i 
bestyrelsen for Danmarks Sparekasseforening og Fællesbanken m.m. 
Børn: X.A.2.b.l)a)(l)-(3)

X.A.2.b.l)a)(l) Gitte Højgaard Simonsen
er født 6. april 1974 i Lyby.

X.A.2.b.l)a)(2) Allan Højgaard Simonsen 
er født 18. februar 1976 i Lyby.

X.A.2.b.!)a)(3) Palle Kristensen 
er født 19. februar 1985 i Jebjerg.

X.A.2.b.l)b) Gurli Pedersen
er født 23. februar 1951 i Hjerk. Hun lever sammen med Søren Ib 
Pouisen, der er født 1. januar 1953 i København som søn af land
mand Svend Poulsen og hustru, hjemmehjælper Tove Gurli Hansen. 
Bosat: Højlundsvej 103, 7800 Skive.

Gurli Pedersen gik i skole i Thise og Breum, hvor hun tog real
eksamen. Efter 1-årig handelsskoleuddannelse i Skive blev hun 
kontoruddannet på et revisionskontor og fortsatte samme sted til 
1973. Hun var derefter på idrætshøjskolen i Sønderborg og var de 
følgende 9 måneder ansat på en maskinfabrik som bogholder, hvor
efter hun vendte tilbage til sin tidligere stilling i Skive, hvor hun 
var til 1. marts 1987, da hun blev ansat som bogholder hos en
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tømmerhandler. Sideløbende har hun taget merkonomuddannelse.
Søren Ib Poulsen fik 10-årig skoleuddannelse i Ørsø og Dron

ninglund. Efter 1-årig handelsskoleuddannelse i Aalborg blev han 
bankuddannet og aftjente derefter værnepligten i Nr. Uttrup. Han 
var ansat i Nørresundby Bank til 1980 og kom derpå til Skive 
Sparekasse, hvor han blev fuldmægtig i 1985.
Børn: X.A.2.b.l)b)(l)-(2)

X.A.2.b.l)b)(l) Paw Poulsen 
er født 24. oktober 1981 i Viborg.

X.A.2.b.l)b)(2) Nick Poulsen 
er født 13. oktober 1985 i Skive.

X.A.2.b.2) Peder Pedersen 
er født 26. maj 1933 i Hjerk. Han blev gift 8. november 1958 i 
Balling med Erna Brunsgaard Kristensen, der er født 8. oktober 
1936 i Thise som datter af gårdejer Martin Kristensen og hustru 
Ellen Simonsen.
Bosat: Andrupvej 18, Frammerslev, 7861 Balling.

Peder Pedersen gik i skole i Hjerk og blev derefter uddannet ved 
landbruget. Værnepligten aftjente han i Odense og Haderslev i 
1953-54. Han var elev på Asmildkloster Landbrugsskole i 1957, og i 
1958 overtog han gården i Frammerslev.

Erna Brunsgaard Kristensen gik i skole i Thise og Balling og 
tjente derpå halvandet år i præstegården, hvorefter hun var elev på 
Jebjerg Ungdomsskole. Her fortsatte hun 1 år som husassistent, 
tjente halvandet år på Fyn og var derefter i Hjerk præstegård 
indtil giftermålet. Hun har desuden haft et ophold på gymnastik
højskolen i Sønderborg.
Datter: X.A.2.b.2)a)

X.A.2.b.2)a) Bodil Brunsgaard Pedersen 
er født 3. november 1965 i Skive.

Hun gik i skole i Oddense og Balling samt på Salling Ungdoms
skole, hvor hun tog 9. og 10. klasse. Efter studentereksamen i 
Nykøbing M. var hun på en længere rejse til bla. Thailand, Pa
kistan, Japan og Indien, og efter et ophold hjemme begyndte hun at 
læse til kartografi på Landbohøjskolen.

X.A.2.b.3) Bent Pedersen
er født 28. marts 1937 i Hjerk. Han blev gift 18. november 1961
i V. Tim med Maren Sofie Andersen, der er født 18. september 1942 
i Torsted som datter af gårdejer Johannes Andersen og hustru 
Jenstrine Falkmine Elisabeth Tang Nielsen.
Bosat: Rusengvej 4, Junget, 7870 Roslev.

Bent Pedersen gik i skole i Hjerk og arbejdede derefter 6 år ved 
landbruget. Værnepligten aftjente han 196/-68 i Holstebro, fortsatte 
ved landbruget og havde ophold på Frederiksborg Højskole. I 1959 
begyndte han som postbud.

Maren Sofie Andersen gik i skole i Torsted, var senere på skole 
i Snoghøj og besøgte Ollerup gymnastikhøjskole. Hun arbejdede som 
husassistent indtil giftermålet, og derefter havde hun brevsamlings
sted i Junget til 1968. Siden har hun været afløser for postbude. 
Børn: X.A.2.b.3)a)-d)
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X.A .2.b.3)a) Britta Pedersen
er født 26. marts 1963 i Junget.
Bosat: Nordbanevej 5 E, 7800 Skive.

Britta Pedersen gik i skole i Torum og Seide samt Skive, hvor 
hun tog Højere Forberedelseseksamen 1982. Efter en tid som aupair 
i England var hun bl.a. afløser på et hvilehjem, og 1984-87 blev 
hun sygeplejeuddannet i Thisted. Hun er ansat på Jebjerg Amts
plejehjem.

X.A.2.b.3)b) Vagn Pedersen
er født 11. august 1964 i Junget.
Bosat: Vangtsgate 33, 0474 Oslo 4, Norge.

Vagn Pedersen gik i skole i Torum og var på Jebjerg Ungdoms
skole. Efter at have gennemgået EFG-basisåret i Skive blev han 
udlært som tømrer og aftjente derefter 1984-85 værnepligten i 
Viborg. Herpaa arbejdede han 1 år på slagteriet i Skive og har 
siden arbejdet i Norge som tømrer.

X.A.2.b.3)c) Tina Pedersen
er født 14. november 1969 i Junget. Hun er gartner.

X.A.2.b.3)d) Henrik Pedersen
er født 5. september 1976 i Junget.

X.A.2.C Karen Pedersen
er født 7. juli 1905 i Hjerk. Hun blev gift 5. november 1929 i Hjerk 
med Peder Jensen, der var født 7. december 1894 i Torum og døde 
12. april 1985 i Skive. Han var søn af gårdejer Anders Chr. Jensen 
og hustru Dorthe.
Bosat: Braarupgade 15, 7800 Skive.

Karen Pedersen gik i skole i Hjerk og havde sommeren 1923 et 
ophold på Uldum Højskole. Hun hjalp til hjemme indtil giftermålet.

Peder Jensen gik i skole i Torum og blev derefter uddannet ved 
landbruget. Værnepligten aftjente han ca. 1914 i Viborg og Aarhus. 
I 1929 forpagtede han hustruens fødehjem, som han senere overtog. 
Datter: X.A.2.C.1)

X.A.2.C.1) Gudrun Jensen
er født 12. december 1930 i Skive. Hun blev gift 18. oktober 1952 i 
Hjerk med Aage Nielsen, der er født 2. november 1926 i Harre som 
søn af vognmand Laust Nielsen og hustru Dorthea Sønder.
Bosat: Lysenvej 32, Hjerk, 7870 Roslev.

Gudrun Jensen gik i skole i Hjerk og var senere elev på Jebjerg 
Ungdomsskole. Hun arbejdede ved husgerning i hjemmet og i for
skellige pladser indtil giftermålet.

Aage Nielsen gik i skole i Harre og hjalp derefter til i faderens 
vognmandsforretning, først som medhjælper og siden som chauffør. 
Han overtog forretningen i 1952 og drev den til 1967, hvorefter han 
overtog hustruens fødehjem.
Børn: X.A.2.c.l)a)-c)

X.A.2.c.l)a) Kurt Nielsen 
er født 16. december 1953 i 
Hjerk med Tove Nielsen Hvid, 
som datter af specialarbejder

Harre. Han blev gift 2. maj 1980 i 
der er født 5. oktober 1955 i Hjerk 
Chr. Hvid og hustru, hjemmehjælper
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Dagny Nielsen.
Bosat: Nørregade 75, 7861 Balling.

Kurt Nielsen gik i skole i Harre og Bajlum og var elev på Jebjerg 
Ungdomsskole. Han kom i lære som automekaniker og blev udlært 
1973, hvorefter han 1973-74 aftjente værnepligten på Bornholm samt 
i Hvorup. Derefter fortsatte han indenfor faget.

Tove Hvid gik i skole i Hjerk, Bajlum og Roslev, hvor hun bestod 
realeksamen. Hun tog 1-årig handelsskoleeksamen i Nykøbing M. og 
læste derefter til børnehavepædagog på Viborgseminariet, hvor hun 
afsluttede uddannelsen 1978.
Børn: X.A.2.c.l)a)(l)-(2)

X.A.2.c.l)a)(l) Jacob Hvid Nielsen 
er født 17. marts 1981 i Harre.

X.A.2.c.l)a)(2) Jonas Hvid Nielsen 
er født 5. juli 1985 i Hjerk.

X.A.2.c.l)b) Vagn Nielsen
er født 1. oktober 1957 i Harre. Han blev gift 10. maj 1986 i Ry
bjerg med Dorte Dalgaard, der er født 10. maj 1956 i Rybjerg som 
datter af gårdejer Kristian Jensen Dalgaard og hustru Helga Skip
per.
Bosat: Hammersvinget 6 B, 7900 Nykøbing M.

Vagn Nielsen gik i skole i Harre og Bajlum samt Roslev, hvor han 
tog realeksamen. I 1977 tog han studentereksamen i Nykøbing M. og 
læste derefter til mejeriingeniør på Landbohøjskolen. De følgende 2 
år læste han på Skandinavisk Bryggerhøjskole og blev derpå ansat 
som brygmester på Dragsbæk Maltfabrik, hvor han 1. august 1987 
blev underdirektør.

Dorte Dalgaard gik i skole i Rybjerg og Roslev, hvor hun tog 
realeksamen. Efter 1-årig handelsskoleuddannelse i Skive blev hun 
kontoruddannet på Metallic i Skive, og 1978-82 var hun ansat i 
Amtsrådsforeningen i København, var derpå ansat ved Skive Kom
mune 3 år og har siden været kommuneassistent i Morsø Kommune. 
Børn: X.A.2.c.l)b)(l)-(2)

X.A.2.c.l)b)(l) Peter Dalgaard Nielsen 
er født 26. oktober 1979 i København.

X.A.2x.l)b)(2) Janne Dalgaard Nielsen 
er født 10. marts 1984 i Skive.

X.A.2.c.l)c) Karen Nielsen
er født 27. januar 1965 i Harre. 
Bosat: Højgade 12, 7800 Skive.

Karen Nielsen gik i skole i Bajlum og Roslev og kom derefter på 
gymnasiet i Nykøbing M., hvor hun tog studentereksamen i 1983. 
Herpaa var hun hjemmehjælper i 1 år, inden hun begyndte at læse 
til børnehavepædagog i Viborg.

X.A.3. Andersine Pedersen
var født 5. april 1867 i Hjerk. Hun var gift med murer P.Kristensen. 
Ægteskabet var barnløst.

X.A .4 Birthe Marie Pedersen
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var født 18. august 1868 i Hjerk. Hun blev gift 27. oktober 1896 i 
Hjerk med gårdforpagter Lars Kristian Andersen, der var født 23. 
marts 1861 i Hjerk som søn af husmand Anders Sørensen og hustru 
Mariane Christensdatter i Neder Hjerk. Lars Kristian var gift første 
gang med Kristiane Kristensen, der døde 8. maj 1895 i Sdr.Lem.

X.A.5 Andreas Peder Pedersen
var født 14. maj 1871 i Hjerk og døde samme sted 4. februar 1881, 
9 år gammel.

X.B. Johanne Andersdatter
var født 9. september 1834 i Hindborg, og hun døde 2. juli 1929 i
5. Balling, begravet i Volling 7. juli, 94 år gammel. Hun blev gift 
20. november 1866 i Hindborg med Søren Jensen (Bak), der var født
6. juni 1833 i Staarup i Højslev sogn og døde 17. august 1884 i 
Volling Østerby, 51 år gammel. Han var søn af Jens Mathias Nielsen 
og hustru Helene Nielsdatter, bønderfolk i Staarup.

Johanne Andersdatter opholdt sig hjemme hos moderen ved gifter
målet 1866, og Søren Jensen (Bak) tjente da hos Anders Løkke i 
Højslev. Han blev senere boelsmand på Bjærget i Volling.
Børn: X.B. 1-7

X.B.l Anders Hansen Jensen (Bak)
var født 21. august 1867 i Hindborg og døde 4. juni 1916 på Skive 
sygehus. Han blev gift 26. april 1892 med Birthe Marie Jensen, der 
var født 22. april 1874 i Rønbjerg som datter af husmand Jens 
Nielsen og hustru Dorthe Marie Jensen.

Ved vielsen 1892 var Anders Hansen Jensen arbejdsmand i Køben
havn, men siden boede han i Haasum.

X.B.2 Jens Jensen
var født 23. januar 1869 i Volling.

X.B.3 Magdalene Jensen
var født 9. april 1871 i Volling og døde samme sted 27. juli 1895.
Hun blev gift 22. april 1892 i Volling med Paaske Nielsen, der var 
født 14. august 1854 på Trælund Mark i Tjørring sogn som søn af 
husmand Niels Adsberg Pedersen og hustru Kirstine Paaskesdatter.

Ved vielsen 1892 kaldes Paaske Nielsen murer og ungkarl i Ros
lev, og 1895 var han indsidder og murer i Volling.
Børn: X.B.3.a-b

X.B.3.a Søren Peder Nielsen
var født 13. januar 1893 i Gamstrup i Roslev sogn og døde 25. 
januar 1893 sst.

X.B>3'b Johanne Kirstine Nielsen
var født 4. maj 1894 i Gamstrup i Roslev sogn.

X.B.4 Niels Jensen
var født 28. maj 1873 i Volling. Han ses konfirmeret 1887, men 
hans senere skæbne er ukendt.

X.B.5 Marianne Jensen
var født 23. marts 1875 i Volling. Hun blev konfirmeret 1889.
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X.B.6. Else Marie Jensen
var født 23. maj 1876 i Volling og døde 22. juli samme år.

X.B.7. Else Marie Jensen
var født 10. juli 1879 i Volling.

X.C. Else Andersdatter
var født 4. september 1838 i Hindborg. Hun blev gift 22. november 
1862 i Hvidbjerg med Geert Nielsen, der var født 17. maj 1835 i 
Hvidbjerg og døde 19. maj 1874 i Grønning. Han var søn af gårdejer 
Niels Jensen og hustru Mette Johanne Gertsdatter.

Ved vielsen var Geert Nielsen gårdejer i Hvidbjerg. Han flyttede
1869 fra Hvidbjerg til Grønning, hvor han døde af tæring (tuberku
lose).
Børn: X.C.1-2

X.C.l. Mette Marie Nielsen
var født 28. februar 1865 i Hvidbjerg.

X.C.2. Anders Hansen Nielsen
var født 25. oktober 1868 i Hvidbjerg, og han døde 24. december 
1868, 2 måneder gammel.

X.D. Hans Andersen
var født 26. november 1844 i Hindborg. Han blev gift 10. marts 1868 
i Hem med Johanne Sørensen, der var født 16. maj 1848 i Skive som 
datter af avlsmand Søren Pedersen Jeistrup og hustru Maren Chri
stensdatter på Skive mark.

Hans Andersen tjente ved giftermålet i Skive landsogn, var fra
1870 husmand i À arbjerg i Skive sogn og derpå arbejdsmand i 
Skive.
Børn: X.D.1-2

X.D.l. Søren Christian Andreas Hansen
var født 23. december 1870 i Aarbjerg i Skive sogn.

X.D.2. Carl Marinus Hansen
var født 25. oktober 1872 i Skive.

X.E. Laust Andersen
var født 26. november 1844 i Hindborg, og han døde i juni 1926 sst. 
Han blev gift 7. februar 1865 i Dølby med Marianne Andersen. Ved 
vielsen oplyses det, at Marianne Andersen var 24 år gammel og 
steddatter af gårdmand Poul Christian Andersen i Trustrup, men for 
tiden tjenende hos gårdmand Christen Troelsen i Hindborg. Mari
anne døde 3. maj 1883, 42 år gammel.

Ved vielsen 1865 opholdt Laust Andersen sig hjemme hos moderen 
i Hindborg og betegnes senere som boelsmand i Brøndum.
9 børn: X.E.1-9

X.E.l. Dortea Marie Andersen
var født 20. juni 1865 i Dølby, og hun døde 15. oktober 1923 på 
Skive sygehus, begravet i Hindborg. Ved sin død var Dortea Marie 
husbestyrerinde hos faderen Laust Andersen i Brøndum.

X.E.2. Anders Hansen Andersen
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var født 30. september 1866 i Hindborg, og han døde 1945 i Brøn
dum. Han blev gift 24. april 1894 i Krejbjerg med Kirstine Gudik
sen, der var født 29. juli 1871 i Krejbjerg og døde 11. marts 1954 i 
Brøndum. Hun var datter af gårdejer Søren Gudiksen og hustru 
Jette Kirstine Jensen.

Anders Hansen Andersen var allerede ved giftermålet gårdejer i 
Oddense.
12 børn: X.E.2.a-m

X.E.2.a. Marianne Andersen
var født 25. juni 1895 i Oddense, og hun døde samme sted 31. maj 
1901, 5 år gammel.

X.E.2.b. Søren Gudiksen Andersen
var født 25. juli 1896 i Oddense, og han døde 21. maj 1972 i Bal
ling. Han blev gift 28. juli 1922 i Volling med Frida Kirstine Refs
gaard, der var født 31. oktober 1895 i Volling og døde 16. april 
1979 i Balling. Hun var datter af gårdejer Anders Pedersen Refs
gaard og hustru Kristine Kristensen.

Søren Gudiksen Andersen gik i skole i Brøndum og var på ung
domsskole samme sted, ligesom han havde et ophold på Ryslinge 
Højskole. Han blev uddannet ved landbruget hjemme og i forskellige 
pladser, og han havde et ophold på Asmildkloster Landbrugsskole. I 
1922 overtog han Lundgaard i Volling, der var en slægtsgård på 
hustruens side, og denne drev han til 1971, hvorefter parret boede 
i Balling.

Frida Kirstine Refsgaard gik i skole i Volling og havde et ophold 
på Hadsten Højskole. Hun var husassistent indtil giftermålet. 
Børn: X.E.2.b.l)-3)

X.E.2.b.l) Frede Gudiksen
der 1982 fik navneændring fra Gudiksen Andersen, er født 13. 
november 1923 i Volling. Han blev gift 25. september 1949 i Hvid
bjerg med Magda Madsen, der er født 26. april 1925 i Hvidbjerg 
som datter af gårdejer Mads Jensen Madsen og hustru Sørine 
Kirstine Pedersen Pilgaard.
Bosat: Lærkevej 33, 7861 Balling.

Frede Gudiksen gik i skole i Volling og var på Salling Ungdoms
skole samt på Uldum Højskole. Han blev uddannet ved landbruget, 
var på Askov forsøgsstation og besøgte desuden Ladelund Land
brugsskole. Værnepligten aftjente han 1945-46 i Viborg. I 1949 
overtog han Brøndum Bækgaard i Hem og havde denne til 1957, da 
han overtog hustruens fødehjem Skippergaarden i Hvidbjerg, som 
han drev til 1983. Han var i en årrække medlem af bestyrelsen for 
mejeriet, han er medlem af menighedsrådet og fungerer som kas
serer i Hvidbjerg sogn.

Magda Madsen gik i skole i Hvidbjerg og var på Salling Ung
domsskole, ligesom hun var på Uldum Højskole. Hun var husassi
stent indtil giftermålet.
Børn: X.E.2.b.l)a)-b)

X.E.2.b.l)a) Anne Grethe Gudiksen
er født 24. juli 1951 i Hem. Hun blev gift 24. maj 1975 i Brøndum 
med Christian Østergaard, der er født 20. marts 1953 i Feldborg 
som søn af kommunalarbejder Børge Østergaard og hustru, dagpleje
moder Krista Madsen.
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Bosat: Poppel Alle 36, Ramsing, 7861 Balling.
Anne Grethe Gudiksen gik i skole i Hvidbjerg og Balling, hvor 

hun tog realeksamen. Efter 1-årig handelsskoleuddannelse i Skive 
blev hun kontoruddannet på et revisionskontor i Skive og fortsatte 
her 1 år, hvorefter hun i 3 år var ansat ved revalideringscentret 
for Viborg Amt i Skive, og siden har hun været kommuneassistent 
på socialkontoret i Spøttrup Kommune.

Christian Østergaard gik i skole i Feldborg og kom derefter i 
tømrerlære. Han blev udlært 1971 og har siden arbejdet ved faget, 
afbrudt af militærtjeneste i Skive 1973-74.
Børn: X.E.2.b.l)a)(l)-(2)

X.E.2.b.l)a)(l) Vibeke Østergaard 
er født 30. november 1979 i Ramsing.

X.E.2.b.l)a)(2) Malene Østergaard 
er født 16. marts 1982 i Ramsing.

X.E.2.b.l)b) Mads Gudiksen
er født 3. juni 1954 i Hem. Han blev gift 19. maj 1984 i Ørslev
kloster. med Grete Kvist Østergaard, der er født 30. november 1956 
i Kobberup som datter af gårdejer Kristian Kvist Østergaard og 
hustru Edith Margrethe Jensen.
Bosat: Skovvej 25, Nr. Søby, 7840 Højslev.

Mads Gudiksen gik i skole i Hvidbjerg og Balling, hvor han tog 
realeksamen. Han kom i lære som lagerekspedient og blev udlært 
1974, hvorefter han arbejdede i et år i Skive, og derefter vendte 
han tilbage til sin læreplads.

Grete Kvist Østergaard fik 10-årig skoleuddannelse og tog der
efter 1-årig handelsskoleuddannelse, og efter at have arbejdet et år 
i en købmandsforretning i Viborg blev hun handelsuddannet i Kvick- 
ly i Skive, hvor hun var i 11 år.
Børn: X.E.2.b.l)b)(l)-(2)

X.E.2.b.l)b)(l) Søren Østergaard Gudiksen
er født 14. oktober 1982 i Skive.

X.E.2.b.l)b)(2) Mette Østergaard Gudiksen
er født 7. november 1985 i Skive.

X.E.2.b.2) Kristian Gudiksen 
navneændring fra Gudiksen Andersen, er født 4. september 1928 i 
Volling. Han blev gift 25. januar 1958 i Stouby med Kirsten Bay 
Thomsen, der er født 24. marts 1935 i Breth i Barrit sogn som 
datter af kroejer Thomas A. Thomsen og hustru Inger Bech.
Bosat: Rand vej 2, 7150 Barrit.

Kristian Gudiksen gik i skole i Volling og var 1947-48 elev på 
Uldum Højskole. Han blev uddannet ved landbruget, afbrudt af 
militærtjeneste i Viborg 1949-50, og 1951-52 var han på Ladelund 
Landbrugsskole. Siden 1958 har han været selvstændig landmand i 
Barrit.

Kirsten Bay Thomsen fik folkeskoleuddannelse og var elev på 
Ølgod Ungdomsskole samt på Snoghøj Gymnastikhøjskole. Hun var i 
huset og havde et ophold på Odense fagskole. Senere var hun en 
tid kontoransat, inden hun begyndte som køkkenassistent.
Børn: X.E.2.b.2)a)-b)
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X.E.2.b.2)a) Søren Bay Gudiksen
er født 27. april 1960 pâ Barrit Mark. Han lever sammen med Rikke 
Gydesen, der er født 26. februar 1963 i Aalborg.
Bosat: Bjerrevej 178, 8700 Horsens.

Søren Bay Gudiksen er systemkonsulent, og Rikke Gydesen er 
litograf.

X.E.2.b.2)b) Inge Bay Gudiksen 
er født 23. december 1964 i Barrit.
Bosat: Nygaardsvej 112, 6700 Esbjerg.

Efter studentereksamen i 1985 arbejdede hun et halvt år i Tysk
land og var derefter halvandet år ansat på Juelminde Kuranstalt, og 
efter et højskoleophold i Ollerup begyndte hun på fysioterapeutstu
diet.

X«E>2.b.3) Grethe Gudiksen Andersen
er født 30. november 1932 i Volling. Hun blev gift 3. september 
1955 i Krejbjerg med Knud Bengaard, der er født 21. december 1926 
i Krejbjerg som søn af gårdejer Aage Kaastrup Bengaard og hustru 
Mette Marie Møller.
Bosat: Ginnerupvej 37, Krejbjerg, 7861 Balling.

Grethe Gudiksen Andersen gik i skole i Volling og var på Læ- 
gaard Ungdomsskole i Holstebro. Hun var husassistent hjemme og 
ude til 1955, afbrudt af et ophold på Frederiksborg Højskole.

Knud Bengaard gik i skole i Krejbjerg og havde 1946-47 et 
ophold på Uldum Højskole. Han blev uddannet ved landbruget og 
var 1952-53 på Lægaard Landbrugsskole. I 1955 begyndte han som 
selvstændig landmand og drev fra 1962 til 1987 gården i Krejbjerg, 
som han derpå afhændede til sønnen.
Børn: X.E.2.b.3)a)-b)

X.E.2.b.3)a) Aage Gudiksen Bengaard
er født 21. juni 1960 i Lyby.
Bosat: Ginnerupvej 37, Krejbjerg, 7861 Balling.

Aage Gudiksen Bengaard tog realeksamen i 1977 og tjente der
efter en kort tid på Refsgaard, hvorefter han var på Lægaard 
Landbrugsskole. Han tjente derefter en tid i Frammerslev og derpå 
hjemme, hvorefter han havde et ophold på Rødding Højskole. I 1981 
tog han til USA og arbejdede ved landbruget 1 1/2 år, hvorefter 
han var hjemme hos faderen, indtil han 1983-84, tog den afslut
tende landbrugsskole på Asmildkloster Landbrugsskole. Den 1. august 
1987 overtog han gården, der er på 120 tdrl.

X.E.2.b.3)b) Jørgen Gudiksen Bengaard
er født 22. april 1964 i Aarhus.
Bosat: Ginnerupvej 37, Krejbjerg, 7861 Balling.

Jørgen Gudiksen Bengaard tog 9. klasse i 1979 og gennemgik 
derefter E FG-basisåret i Viborg, hvorefter han blev udlært som 
maskinarbejder på Gyro i Skive. Han arbejdede en tid hjemme hos 
faderen og var derefter på højskole, hvorpaa han fortsatte som 
maskinarbejder.

X.E.2.C Laust Andersen
var født 12. november 1897 i Oddense, og han døde 21. december 
1986 i Skive. Han blev gift 6. juli 1923 i Fly med Agnes Kathrine
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Bregendahl, der var født 8. maj 1897 i Fly og døde 20. november 
1969 i Skive. Hun var datter af gårdejer Søren Bregendahl og 
hustru Ellen Marie Kjeldbjerg.

Laust Andersen gik i skole i Brøndum og havde senere et ophold 
på Ryslinge Højskole, ligesom han besøgte Høng Landbrugsskole. 
Han blev uddannet ved landbruget og overtog 1923 Overgaard i 
Bajlum, som han havde til 1930, da han købte en gård i Grønning. 
Senere overtog han Lynghøjgaard i Krejbjerg og var fra 1964 bosat 
i Skive.

Agnes Kathrine Bregendahl gik i skole i Fly og havde senere et 
ophold på Frederiksborg Højskole. Hun var husassistent indtil 
giftermålet.
Børn: X.E.2.c.l)-4)

X.E.2.C.1) Astrid Bregendahl Andersen
er født 17. juni 1924 i Bajlum i Hjerk sogn. Hun blev gift 8. maj 
1946 i Grønning med Harald Frydendahl Jensen, der er født 30. 
marts 1921 i Abildaa i Nr. Omme sogn som søn af gårdejer Marius 
Janus Jensen og hustru Abelone Frydendahl.
Bosat: Ringparken 7 A, 7800 Skive.

Astrid Bregendahl Andersen gik i skole i Hjerk og Grønning. Hun 
var pige hjemme til 1941, var elev på Salling Ungdomsskole som
meren 1941 og havde derefter plads på Rolles Mølle ved Lunderskov 
og Tolstrupgaard ved Skive. Efter giftermålet 1946 var hun hjem
megående husmoder til 1962 og var derpå ansat som hjemmehjælper 
til 1984, da hun gik på efterløn. Hun er aktiv gymnast og var 1967- 
73 medlem af bestyrelsen for Skive Gymnastikforening og har siden 
1976 været i bestyrelsen for Skive Husmoderforening. I 1987 blev 
hun indvalgt i bestyrelsen for beboerforeningen Ringparken.

Harald Frydendahl Jensen gik i skole i Abildaa og var 1937-38 
elev på Nr. Nissum Efterskole. Efter en tid ved landbruget hjemme 
og ude kom han i lære som kommis i Opsund Brugs og var derefter 
i Ho Brugs. Han arbejdede 1942-43 i brunkulslejerne i Abildaa og 
var 1944-45 elev på Haslev udv. Højskole. Han var 1946-47 for
pagter af fødehjemmet og bosatte sig 1948 i Skive. En tid var han 
på Uldspinderiet og Skive Ostefabrik, Odense Ægforretnings af
deling i Skive og Selchaus Jernhandel. I april 1954 blev han ansat 
på Skive Andelsslagteri, først som slagteriarbejder og fra 1955 som 
kontorassistent. Han har i ca. 20 år været tillidsmand. Den 1. april 
1988, gik han på pension. Han er repræsentant i Andelspensionsfor
eningen og i den lokale bestyrelse for HK.
Børn: X.E.2.c.l)a)-b)

X.E.2x.l)a) Aase Bregendahl Jensen
er født 27. februar 1947 i Abildaa i Nr. Omme sogn. Hun blev gift 
27. december 1972 i Resen Kirke med Jørgen Tandrup Nielsen, der 
er født 12. december 1945 i Skive som søn af fuldmægtig Henry 
Nielsen og hustru Hilda Tandrup.
Bosat: Nylund 31, 7620 Lemvig.

Aase Bregendahl Jensen tog realeksamen fra Skive nordre Skole 
og bestod 1967 studentereksamen fra Struer Statsgymnasium. Hun 
var 1967-68 i huset i Schweiz og læste derefter på Th. Langs Semi
narium i Silkeborg, hvor hun tog lærereksamen 1971. Hun var 1971- 
73 ansat ved Dagnæs skole og var derpå 1973-74 vikar ved Lemvig 
kommunes Skolevæsen. Den 1. august 1974 blev hun fastansat sst. 
med tjeneste ved Klinkby skole. Hun blev overlærer i 1983. I studi-
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etiden 1965-7o havde hun forskellige sommerjobs, dels på Skive 
sygehus, Rigshospitalet i København, Hotel Sandvig, Bornholm, og 
på Gudenaa Kurbad, Silkeborg.
Interesser: roning samt korsang. Hun har været sopran i forskellige 
kor i 20 år. Synger nu i Vestjysk Koncertkor samt Lemvig Musik
skoles kor.

Jørgen Tandrup Nielsen tog 1962 realeksamen fra Skive søndre 
Skole og 1965 studentereksamen fra Viborg Katedralskole. Han 
aftjente 1965-66 værnepligten ved Prinsens Livregiment i Viborg. 
Var 1966-67 i praktik hos murermester Rusbjerg i Struer og var 
1967-68 på værkstedsskolen i Horsens. Efter praktiktiden hos entre
prenør Linneberg i Horsens læste han 1968-71 på ingeniørskolen i 
Horsens. Han var en kort tid vikar ved Horsens kommunale skole
væsen og blev derpå ansat som ingeniør ved rådgivende ingeniørfir
ma Nelleman i Lemvig, hvor han var til 1979. Efter i en periode at 
have drevet eget rådgivende ingeniørfirma blev han 1. juni 1983 
ansat som ingeniør ved Sisimiut Kommune, Holsteinsborg i Grønland, 
hvor han var i 2 år. I september 1985 blev han ansat som ingeniør 
på Cheminova.
Interesser: sport, især roning, har været medlem af bestyrelsen i 
Lemvig Roklub. 6 år som langturschef,kaproningschef og sekretær. 
Ivrig lystfisker, badmintonspiller og motionist.
Børn: X.E.2.c.l)a)(l)-(2)

X.E.2.c.l)a)(l) Rikke Tandrup 
er født 10. juni 1973 i Lemvig.

X.E.2x.l)a)(2) Bo Tandrup 
er født 11. maj 1977 i Lemvig.

X.E.2.c.l)b) Kurt Frydendahl
der 1976 fik navneændring fra Frydendahl Jensen, er født 24. juni 
1952 i Skive. Han blev gift 16. juli 1980 i Brøndum kirke med Jenny 
Skov Kristensen, der er født 26. november 1952 i Grove i Brøndum 
sogn som datter af specialarbejder Villy Skov Kristensen og hustru, 
hjemmehjælper Vera Kjeldsen.
Bosat: Rettrupvej 4, Rettrup, 7800 Skive.

Kurt Frydendahl gik på Skive nordre Skole, hvor han tog realek
samen i 1969. Han stod i tømrerlære 1969-73 hos Astrup og Kri
stensen i Skive. Derefter aftjente han værnepligten ved Civilfor
svaret i Thisted, hjemsendt og senere indkaldt til civil værnepligt i 
september 1973. Han var på militærnægterskole i Sjellebro på 
Djursland og var derefter udstationeret i Asylgades børnehave i 
Skive. Fra 1974 til 78 arbejdede han for forskellige firmaer: Elin
stallatør Erik Rasmussen, Skive, murermester Aage Jacobsen, Ski
ve,Robertson Nordisk A/S, København. I februar 1978 kom han til 
Roslev huse, Skive. På grund af dårlig ryg skiftede han senere 
erhverv (klubpædagog). Han har været aktiv spillemandsmusiker og 
medstifter af Vestsailing Spillemandslaug (formand). Var desuden 
med til at starte "aabent folkemusikhus" i Hem forsamlingshus.

Jenny Skov Kristensen gik i skole i Gørup og Højslev, hvor hun 
bestod realeksamen i 1970. Efter en tid i huset i Egeris var hun 
børnehavemedhjælper i Spøttrup Børnehave og arbejdede desuden 
som biblioteksmedhjælper på Skive Kommunebibliotek samt som 
montrice på Bang &. Olufsen i Skive. I 1976 tog hun HF-eksamen 
fra Skive Gymnasium, og i 1976 kom hun på Viborg Børnehavesemi-



- 212 -

narium, hvor hun tog eksamen 1979. Den 1. januar 1980 blev hun 
ansat i daginstitutionen Rosenbakken, Skive og den 1. august 1980 
ansat som stedfortræder i daginstitutionen Troldegaarden i Højslev. 
Hun var medstifter af Vestsailings Spillemandslaug, og hun er 
medlem af skolenævnet på Hvidbjerg skole.
Børn: X.E.2.c.l)b)(l)-(2)

X.E.2.c.l)b)(l) Janus Frydendahl 
er født 19. august 1979 i Skive.

X.E.2x.l)b)(2) Jeppe Frydendahl 
er født 25. maj 1982 i Skive.

X.E.2.C.2) Jørgen Bregendahl Andersen 
var født 25. juli 1926 i Bajlum og døde 14. marts 1927 sst.

X.E.2.C.3) Aase Bregendahl Andersen 
var født 31. marts 1928 i Bajlum, og hun døde 25. maj 1934.

X.E.2.C.4) Jørgen Bregendahl Andersen
er født 29. november 1932 i Bajlum i Hjerk sogn. Han var gift 1. 
gang med Jytte Neville Mortensen, der var født 14. oktober 1932 i 
Silkeborg. Ægteskabet blev opløst 1960. Der er 1 barn i ægteskabet. 
Han blev gift 2. gang 1966 med Karen Danielsen, der er født 5. 
april 1938 i København som datter af købmand Otto Danielsen og 
hustru Agnes Eriksen. Ægteskabet blev opløst 1978.
Bosat: Markdalen 4, Skjellerup, 9500 Hobro.

Jørgen Bregendahl Andersen gik i skole i Grønning og arbejdede 
derefter ved landbruget. Værnepligten aftjente han 1952. Efter 
præliminærkursus på Kornmod, Silkeborg, gennemgik han 1957-62 
læreruddannelse på Den frie Lærerskole i Ollerup. Han var 1962-64 
lærer ved en privat børneskole i København og var 1965-68 ansat 
ved Lollands Højskole i Søllested. 1969-73 dramaturgistudier ved 
Aarhus Universitet og lærer ved Socialpædagogisk Seminarium, 
Aarhus. Han var 1974 medstifter af Den lille Højskole i Skjellerup 
og lærer her indtil 1983. Siden 1984 har han haft forskelligt vok
senundervisningsarbejde samt museumsarbejde på Sydhimmerlands 
Museum, Hobro og Cirkusmuseet i Rold.

X.E.2/1 Jette Kirstine Andersen
er født 21. februar 1899 i Oddense. Hun blev gift 25. oktober 1928 
i Hjerk med Markus Revsgaard Pedersen, der er født 29. september 
1899 i Hjerk som søn af gårdejer Anders Pedersen og hustru Hansi
ne Kirstine Hansen.

Jette Kirstine Andersen fik folkeskoleuddannelse og havde des
uden et højskoleophold på Fyn.
Markus Revsgaard Pedersen gik i skole i Hjerk og blev derefter 
uddannet ved landbruget. I 1928 købte han Teglgaard i Balling og 
havde denne til 1945, da den blev udstykket og han købte derpå en 
gård i Balling, som han drev til 1958, hvorefter ægteparret bosatte 
sig i Skive.
Børn: X.E.2.d.l)-3)

X.E.2x1.1) Anker Revsgaard Pedersen 
var født 19. november 1932 i Balling, og han døde 20 år gi.
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X.E.2d.2) Tegl Revsgaard
der 1963 fik navneændring fra Revsgaard Pedersen, er født 19. 
januar 1936 i Balling. Han blev gift 3. juni 1961 i Lyby med Elin 
Foged Østergaard, der er født 17. oktober 1935 i Jebjerg som datter 
af gårdejer Jens Christensen Østergaard og hustru Dorthea Foged. 
Bosat: Glyngørevej 35,Lyby, 7800 Skive.

Tegl Revsgaard gik i skole i Balling og var 1951 på Galtrup 
Efterskole samt 1954 elev på Ry Højskole. Han blev uddannet ved 
landbruget og var 1961 elev på Asmildkloster Landbrugsskole. Vær
nepligten aftjente han i Karup. I 1961 købte han en gård i Krej
bjerg og overtog derefter Ejskærgaard i Lyby, der nu er på 46 ha. 
Sideløbende har han taget ejendomsmæglereksamen. Han er repræ
sentant i Salling Bank.

Elin Foged Østergaard gik i skole i Dølby og Skive, hvor hun tog 
mellemskoleeksamen. Hun var på husholdningsskole i Silkeborg og 
var derpå husassistent i Kolding og Aarhus samt København, hvor
efter hun havde et ophold som au-pair i England 8 måneder. 
Børn: X.E.2.d.2)a)-c)

X.E.2d.2)a) Markus Revsgaard
er født 13. februar 1963 i Krejbjerg.
Bosat: Glyngørevej 35, Lyby, 7800 Skive.

Markus Revsgaard gik i skole i Hem og tog 8. og 9. klasse i 
Resen, hvorefter han påbegyndte landbrugsuddannelse. Han har haft 
et ophold på Rødding Højskole og har været elev på Asmildkloster 
Landbrugsskole.

X.E.2.d.2)b) Kirsten Foged Revsgaard
er født 7. februar 1966 i Viborg.
Bosat: Nordgaardsvej 35, 7800 Skive.

Kirsten Foged Revsgaard fik 10-årig skoleuddannelse i Skive og 
tog studentereksamen i Skive 1985, hvorefter hun tog den 1-årig 
handelsskoleeksamen. Hun begyndte derefter som elev i Skive 
Sparekasse.

X.E.2xl.2)c) Lene Foged Revsgaard 
er født 19. august 1968 i Viborg.
Bosat: Holstebrovej 22, 7800 Skive.

Lene Foged Revsgaard gik i skole i Hem, tog 8. og 9. klasse på 
Aakjærskolen og 10.klasse på ungdomsskolen i Jebjerg, hvorefter 
hun gennemgik 1-årig handelsskoleuddannelse i Skive. Hun blev 
derefter uddannet som ekspeditrice i en tøj butik.

X.E.2xi.3) Vera Revsgaard Pedersen 
er født 19. juni 1942 i Balling. Hun blev gift 7. december 1962 i 
Balling med Kristian Nielsen, der er født 24. juli 1938 i Grinderslev 
som søn af Marius Nielsen og hustru Dagmar Knudsen.
Bosat: Kirkevej 9, Grønning, 7870 Roslev.

Vera Revsgaard Pedersen gik i skole i Balling og var derefter 
husassistent indtil giftermålet, afbrudt af højskoleophold i Ryslinge. 
Hun har senere taget deltidsarbejde.

Kristian Nielsen gik i skole i Grinderslev og Roslev, hvorefter 
han blev uddannet ved landbruget med et ophold på Malling Land
brugsskole.

Værnepligten aftjente han i Karup 1957-58. Han købte 1962 en 
ejendom i Grønning og havde denne til 1969, da han overtog føde-
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gården Grønriis, der er på 135 tdr.l.
Børn: X.E.2.d.3)a)-d)

X.E.2xi.3)a) Jette Kirstine Nielsen
er født 17. oktober 1963 i Grønning. 
Bosat: Lægaardvej 14 B, 7500 Holstebro.

Jette Kirstine Nielsen gik i skole i Breum og bestod 1982 studen
tereksamen i Skive. Efter 1 års ophold i USA, hvor hun var au- 
pair, var hun elev på Gymnastikhøjskolen ved Viborg og påbegyndte 
derefter sygeplejeuddannelsen i Holstebro.

X.E.2.d.3)b) Tina Nielsen
er født 23. august 1965 i Grønning.

X.E.2.d.3)c) Birgitte Nielsen
er født 27. marts 1967 i Grønning. Hun er butiksassistent.

X.E.2d.3)d) Mette Nielsen
er født 11. november 1970 i Grønning.

X.E.2.e Kristian Marius Andersen
er født 27. november 1900 i Brøndum. Han blev gift 26. september 
1937 i Jebjerg med Ida Christensen, der er født 12. maj 1909 i 
Roslev som datter af hotelejer Andreas Christensen og hustru 
Birthe Kathrine Hedvig Nielsen.
Bosat: Nørrevang 95, 6705 Ejbjerg 0.

Kristian Marius Andersen gik i skole i Brøndum og arbejdede 
derefter en del år ved landbruget. Han havde et ophold på Ryslinge 
Højskole og var på Ladelund Landbrugsskole, hvorefter han i ca. 5 
år var forpagter af Hjerk Præstegård. Han var derefter repræsen
tant i landbrugsmaskiner og virkede en tid som selvstændig han
delsmand i Lem og Holstebro, hvorefter han blev ansat som sælger 
i Ribe og senere i Esbjerg.

Ida Christensen gik i skole i Roslev og var derefter på Jebjerg 
Ungdomsskole. Hun hjalp til ved serveringen hjemme 3 år og var 
derefter stuepige på et hotel i Middelfart 2 år, og efter faderens 
død hjalp hun moderen en periode, hvorefter hun blev udlært som 
damefrisør i Skive. Hun havde en salon i Lem til 1945.
Børn: X.E.2.e.l)-3)

X.E.2.e.l) Ole Valther Andersen
er født 21. maj 1938 i Lem. Han blev gift 25. marts 1967 i Tveje- 
Merløse med Jytte Lynge Larsen, der er født 5. januar 1944 i 
Svinninge som datter af togfører Johannes Larsen og hustru Sigrid i eTerscTi«
Bosat: Domkirkestræde 4, 4000 Roskilde.

Ole Valther Andersen fik 10-årig skoleuddannelse i Lem og Hol
stebro. Han kom i lære i isenkrambranchen og blev udlært 1958, 
hvorefter han fortsatte flere år sst. Derefter var ansat hos en 
isenkræmmer i Roskilde til 1978 og har siden været lagerassistent 
på en fabrik i Albertslund.

Jytte Lynge Larsen fik 8-årig skoleuddannelse i Holbæk og kom 
derefter i manufakturlære sst. Hun var færdiguddannet 1963 og 
fortsatte sst. 4 år, og efter nogle år som hjemmegående husmoder 
begyndte hun 1987 som rengøringsassistent.
Søn: X.E.2.e.l)a)
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X.E.2.e.l)a) Thomas Lynge Andersen
er født 2o. juli 1973 i Roskilde.

X.E.2.e.2) Hanne Lis Andersen
er født 19. juli 1941 i Lem. Hun blev gift 22. juli 1961 i Ribe med 
Ib Sandgrav Zoëga-Nielsen, der er født 11. marts 1940 i Aarhus som 
søn af købmand Niels Sandgrav og Anna Elise Zoëga.
Bosat: Seminarievej 108, 6760 Ribe.

Hanne Lis Andersen fik 8-årig skoleuddannelse i Holstebro og 
kom derefter i damefrisørlære. Hun blev udlært 1960, og efter nogle 
år som hjemmegående husmoder begyndte hun 1973 på kontoret i en 
møbelforretning, der senere blev omdannet til grossistvirksomhed, 
hvor hun virker som bogholder.

Ib Sandgrav Zoëga-Nielsen gik i skole i Ribe og kom derefter i 
murerlære. Han blev udlært 1959 og aftjente 1959-61 værnepligten i 
Varde. Han arbejdede som svend til 1965 og var derefter falckred
der til 1972, hvorpå han igen virkede ved murerfaget til 1978, da 
han begyndte som specialarbejder ved den kommunale fjernvarme
central.
Børn: X.E.2.e.2)a)-c)

X.E.2.e.2)a) Per Zoëga-Nielsen
er født 4. januar 1962 i Ribe.
Bosat: Havedal 16, 6760 Ribe.

Per Zoëga-Nielsen tog realeksamen i Ribe 1978 og kom derefter i 
lære som automekaniker. Han blev udlært 1982 og blev derefter 
optaget på Sønderborg Teknikum, hvor han tog eksamen som ma
skiningeniør 1986. Derpaa havde han en rejse til bla. Australien og 
New Zealand, og efter en ledighedsperiode blev han ansat ved 
Vølund Energi, Esbjerg.

X.E.2.e.2)b) Bende Zoëga-Nielsen
er født 5. december 1965 i Ribe.
Bosat: Brigadevej 50-413, 2300 København S.

Bende Zoëga-Nielsen fik 10-årig skoleuddannelse i Ribe og op
holdt sig derefter nogle måneder i Island som husassistent, hvorpå 
hun var bagermedhjælper i 1 1/2 år. Efter 1/2 års rejse i Austra
lien kom hun derpå i bagerlære, blev udlært 1987 og fortsatte 
derefter som konditorlærling.

X.E.2.e.2)c) Dan Zoëga-Nielsen
er født 27. juni 1969 i Ribe.

X.E.2.e.3) Inge Birthe Andersen
er født 26. maj 1945 i Lem. Hun blev gift 25. april 1980 i Bordes
holm i Vesttyskland med Ehrenfried Erich Karl Tonn, der er født 
11. april 1944 i Sakollnow i Pommern som søn af landmand Emil 
Friedrich Tonn og hustru Emilie Ernestine.
Bosat: Haffkamp 14, D-2352 Bordesholm, Vesttyskland.

Inge Birthe Andersen gik i skole i Holstebro og Ribe, hvor hun 
bestod realeksamen 1962. Efter 1 år i huset kom hun i lære som 
ekspeditrice og var udlært 1967. Hun blev omskolet til kontorfaget 
og var assistent i et speditionsfirma, hvorefter hun 1978 flyttede til 
Vesttyskland, hvor hun først arbejdede som ekspeditrice og derpå 
blev hjemmegående husmoder.
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Ehrenfried Erich Karl Tonn flygtede sammen med moderen og sø
steren i maj 1946 fra det nuværende Polen til Schleswig-Holstein, 
hvor han kom til at gå i skole og bestod mellemskoleeksamen 1962. 
Han blev 1962-65 uddannet til elektromekaniker og arbejdede som 
elektromekaniker til 1967, hvorefter han studerede i 2 år. I 1969 
begyndte han som chauffør i et transportfirma i Sydtyskland og har 
siden 1977 været chauffør og tillidsmand i et speditionsfirma i 
Rendsborg.
Børn: X.E.2.e.3)a)-b)

X.E.2.e.3)a) Per Tonn 
er født 20. oktober 1980 i Kiel.

X.E.2.e.3)b) Stine Tonn 
er født 27. marts 1982 i Kiel.

X.E.2.f Magda Marianne Andersen
var født 21. april 1902 i Oddense, og hun døde 8. januar 1982 i 
Aarhus. Hun blev gift i november 1927 i Brøndum med Anton Jen
sen, der var født 10. maj 1901 i Ø.Kondrup i Kastbjerg sogn og 
døde 12. august 1938 i Skive. Han var søn af gårdejer C hr. Jensen 
og hustru Petrea.

Magda Marianne Andersen gik i skole i Brøndum og var derefter 
beskæftiget ved husgerning hjemme og i forskellige pladser indtil 
giftermålet.

Anton Jensen gik i skole i Kondrup og blev derefter uddannet 
ved landbruget. I 1927 begyndte han som selvstændig landmand i 
Egeriis ved Skive.
Børn: X.E.2.f.l)-2)

Hun 
var 
Han

gift 18. august 1951 iblev
født 12. juli 1927 i Viborg og 
var søn af kørelærer Julius

og Skive. Efter at have haft

X.E.2.f.l) Bertha Jensen 
er født 9. august 1927 i Seide. 
Viborg med Kaj Egon Hansen, der 
døde 18. august 1980 i Aarhus. 
Hansen og hustru Margrethe Andersen.
Bosat: Asagaarden 25, 7500 Holstebro.

Bertha Jensen gik i skole i Egeriis 
halvdagsplads som husassistent kom hun i lære som damefrisør i 
Viborg og blev assistent 1946. Hun fortsatte som assistent et par år 
og blev derefter hjemmegående husmoder.

Kaj Egon Hansen tog realeksamen i Viborg og kom derefter i 
lære i manufakturbranchen og blev udlært 1948. Han aftjente vær
nepligten i Randers og hjemsendtes som sekond-løjnant 1950. Der
efter vendte han tilbage til lærepladsen som ekspedient ca. 1 år, 
var ca. 3 år i Hjørring og kom derpaa til Herning og var her i 4 
år, hvorefter han var 1 år i Aarhus. Han blev derefter førstemand i 
en større forretning i Maribo og var her 12 år, 
Roskilde og arbejdede de sidste år inden sin død 
Esbjerg. 
Børn: X.E.2.f.l)a)-b)

var
som salgsleder i

ca. 1 år i

X.E.2.f.l)a) Vibeke Hansen
er født 17. december 1953 i Herning. Hun blev gift 24. oktober 1986 
i Holstebro med Kaj Wørss Jensen, der er født 13. marts 1937 i 
Ingstrup som søn af arbejdsmand Harry Wørss Jensen og hustru 
Anna Margrethe Jakobsen.
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Bosat: Chr. Winthersvej 93, 7500 Holstebro.
Vibeke Hansen tog realeksamen i Maribo og derefter højere 

forberedelseseksamen i Nykøbing F, hvorefter hun arbejdede 1 år i 
åndssvageforsorgen i Slagelse. Hun blev derefter optaget på Esbjerg 
Seminarium, dimitteredes 1979 og begyndte derpå som lærer i 
Holstebro, hvor hun har været tjenestemandsansat siden 1986.

Kaj Wørss Jensen gik i skole Ingstrup og havde derefter for
skellige pladser ved landbruget. Efter at have arbejdet en tid på et 
cementstøberi kom han ind til forsvaret i Næstved 1955. Efter 
forskellige skoleophold er han avanceret til major.

X.E.2.f.l)b) Mariann Hansen
er født 19. april 1956 i Herning. Hun lever sammen med Jens Kristi
an Graverholt, der er født 11. august 1954 i Esbjerg som søn af 
overlærer Hans Peter Graverholt og hustru Anna Marie Cecilie 
Hviid Jakobsen.

Bosat: Ole Rømersgade 74, 8000 Aarhus C.
Mariann Hansen gik i skole i Maribo og Roskilde samt Esbjerg, 

hvor hun tog studentereksamen 1975. Hun blev sygeplejeuddannet 
1977-80 og er ansat på Aarhus Amtssygehus.

Jens Kristian Graverholt fik 10-årig skoleuddannelse i Bramming. 
I 1971 kom han ind til marinen og fik her uddannelse til elektro
nikmekaniker. Han sluttede som overkonstabel 1977, var en tid 
ansat i Nordjylland og arbejdede derefter 1 1/2 år i Grønland,
hvorefter han 1983 blev ansat som elektroniktekniker i Aarhus.
Søn: X.E.2.f.l)b)(l)

X.E.2.f.l)b)(l) Jakob Graverholt Hansen
er født 13. januar 1987 i Aarhus.

X.E.2.L2) Gerda Jensen
er født 14. september 1931 i Egeris. Hun blev gift 6. august 1955 i 
Aabyhøj med Jørgen Fuglsig Svendsen, der er født 3. januar 1925 i 
Nykøbing F. som søn af biografdirektør Carl Chr. Wilhelm Svendsen 
og hustru Helga Fuglsig Rasmussen.

Bosat: Taastumvænget 5, Tiist, 8381 Mundelstrup.
Gerda Jensen gik i skole i Skive og blev derefter kontoruddannet 

på et advokatkontor. Hun fortsatte som assistent samme sted et par 
år og var derefter ansat på et advokatkontor i Aarhus til 1960. 
Efter nogle år som hjemmegående husmoder begyndte hun som 
kasseassistent i Bilka.

Jørgen Fuglsig Svendsen tog mellemskoleeksamen i Aalborg og 
blev derefter udlært som elektriker. Værnepligten aftjente han i 
Viborg og København samt i Tyskland 1947-48. I 1950 afsluttede 
han uddannelse til svagstrømsingeniør i København, og efter nogle 
års ansættelse i private virksomheder blev han derpå ansat ved 
Aarhus Kommunale Værker.
Børn: X.E.2.f.2)a)-b)

X.E.2.f.2)a) Birgitte Fuglsig Svendsen
er født 24. april 1960 i Aarhus. Hun blev gift 1. juli 1983 i Aarhus 
med Jerke Smed Christensen, der er født 17. december 1958 i 
Binderup som søn af gårdejer Jens Magnus Christensen og hustru 
Lilly Sørine Kristine Nielsen.
Bosat: Søbakkevej 44, Tiist, 8381 Mundelstrup.
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Birgitte Fuglsig Svendsen tog realeksamen i Tiist og gennemgik 
derefter E FG-basisåret indenfor handels- og kontorfaget og blev 
kontoruddannet i Mejeriselskabet Danmark, hvor hun blev assistent 
1980. Hun blev derefter ansat i Trælastkompagniet i Aarhus, hvor 
hun er bogholder.

Jerke Smed Christensen gik i skole i LI. Binderup og Nørager, 
hvor han tog realeksamen. Han var arbejdsdreng på en servicesta
tion 1 år og tog derefter E FG-basisåret indenfor handels- og kon
torfaget i Aalborg, hvorefter han blev uddannet som programmør på 
EDB-skolen i Aarhus.

X.E.2.f.2)b) Lone Fuglsig Svendsen 
er født 15. august 1963 i Aarhus. Hun lever sammen med Jens 
Martin Sejr, der er født 27. marts 1956 i Aarhus som søn af Agnet
he og Harry Sejr.
Bosat: Skovgaardsvænget 198, 8310 Tranbjerg.

Lone Fuglsig Svendsen tog studentereksamen 1982 og 1983 højere 
handelseksamen. Senere bestod hun merkonomeksamen i data og 
regnskab. Efter at have gennemgået kontoruddannelse begyndte hun 
som bogholderiassistent.

Jens Martin Sejr fik folkeskoleuddannelse og har i en årrække 
virket som lagerassistent. Værnepligten aftjente han 1976-77 ved 
D ragonregi ment et.

X.E.2.g Christian Andersen
var født 1. juni 1903 i Oddense, og han døde 29. marts 1964 i V. 
A aby. Han blev gift 11. juni 1932 i Brahetrolleborg med Maren 
Kløverpris, der er født 12. maj 1907 i Brahetrolleborg som datter af 
gårdejer Peter Hansen Kløverpris og hustru Hansine Hansen.
Bosat: Nyhavevej 16, Pejrup, 5600 Faaborg.

Christian Andersen gik i skole i Brøndum og blev derefter ud
dannet ved landbruget, hvorefter han fra 1932 drev selvstændig 
landbrug. Han havde desuden et ophold på Ryslinge Højskole og 
besøgte også Dalum Landbrugsskole. Han var i to perioder medlem 
af sognerådet.

Maren Kløverpris gik i skole i Haagerup og var senere på hus
holdningsskole i Odense. Hun hjalp bla. til i huset hjemme inden 
giftermålet. Hun har bla. været medlem af skolekommissionen. 
Børn: X.E.2.g.l)-3)

X.E.2.g.l) Aase Kløverpris Andersen
er født 17. marts 1933 i V. Aaby. Hun blev gift 10. oktober 1956 i 
V. Aaby med Kjeld Jensen, der er født 5. september 1924 på Fre
deriksberg som søn af politibetjent Oluf Jensen og hustru Laura 
Carstensen.
Bosat: Johan Jepsenvej 5, 2830 Virum.

Aase Kløverpris Andersen gik i skole i Pejrup og var derefter 1 
år i huset, hvorefter hun stod i lære i skønhedspleje i 1 år. Hun 
opholdt sig 1 år i Skotland og arbejdede i en golfklub, og derpå 
arbejdede hun igen 1 år som kosmetolog, hvorefter hun var et halvt 
år på højskole i Sønderborg. Efter 2 år ved skønhedspleje var hun 
hjemmegående husmoder i nogle år, hvorefter hun begyndte som 
kontorassistent.

Kjeld Jensen tog realeksamen på Frederiksberg og bestod 1954 
HD. Han blev kontoruddannet og var bla. i nogle år bogholder, 
hvorefter han gik ind i reklamebranchen og har i over 20 år været
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ansat ved Young & Rubicam Copenhagen Int, hvor han er direktør. 
Børn: X.E.2.g.l)a)-b)

X.E.2.g.l)a) Lise Kløverpris Jensen
er født 20. marts 1958 pâ Frederiksberg. Hun blev gift 8. august 
1981 i Lyngby med Arne Hoff Jørgensen, der er født 26. august 
1960 i Lundtofte som søn af murerarbejdsmand Bent Jørgensen og 
hustru Jette.
Bosat: Møllevænget 32, 2800 Lyngby.

Lise Kløverpris Jørgensen tog studentereksamen 1977 og opholdt 
sig derefter 3 måneder i Schweiz, hvor hun var beskæftiget på 
kontor. Hun havde derefter kibbutz-ophold i Israel 1978 og foretog 
en Asienrejse samme år, hvorefter hun var på højskole. Derefter 
var hun igen i kibbutz og arbejdede derpaa som ufaglært sygehjæl
per, hvorefter hun 1980-84 blev sygeplejeuddannet.

Arne Hoff Jørgensen fik 10-årig skoleuddannelse i Lyngby og tog 
derefter 1-årig handelsskoleuddannelse i København, hvorefter han 
tog højere handelseksamen på Niels Brock. Han havde et kibbutz- 
ophold i Israel 1980, og 1981-82 aftjente han værnepligten. Efter 
forskellige stillinger som vikar kom han 1982 til Texax Instruments 
økonomiafdeling, og 1983 blev han regnskabsmedarbejder i Digital. 
Sideløbende læser han HD på Handelshøjskolen.
Børn: X.E.2.g.l)a)(l)

X.E.2.g.l)a)(l) Jonas Kløverpris Jørgensen 
er født 26. maj 1986 i Gentofte.

X.E.2.g.l)b) Nete Kløverpris Jensen
er født 5. november 1960 i Vium. Hun lever sammen med Hans Peter 
Kampp, der er født 3. august 1959 i Kjellerup som søn af pastor 
Svend Aage Kampp og hustru Elinor.
Bosat: Borrebyvej 42, 2700 Brønshøj.

Nete Kløverpris Jensen tog studentereksamen fra Vium Statsskole 
1979 og var 1980 på Korrint Landbrugsskole samt 1981-82 på Krab
besholm Højskole og 1983-84 på Kalø Landbrugsskole. Hun tog 
højere forberedelseseksamen 1985 og påbegyndte derefter studie på 
Landbohøjskolen. Ind imellem har hun haft 3 års arbejde ved land
bruget.

X.E.2.g.2) Tove Kløverpris Andersen
er født 4. februar 1934 i V. Aaby. Hun bor på Mallorca.

X.E.2.g.3) Kurt Kløverpris
der 1966 fik navneændring fra Kløverpris Andersen, er født 10. 
oktober 1937 i Pejrup. Han blev gift 26. marts 1966 i V. Aaby med 
Birgit Elise Larsen, der er født 5. maj 1945 i Odense som datter af 
restauratør Harry Larsen og hustru Edith Hansen.
Bosat: Ny ha ve vej 14, Pejrup, 5600 Faaborg.

Kurt Kløverpris gik i skole i Pejrup og var på Vejstrup Ung
domsskole. Han blev uddannet ved landbruget, var elev på Gråsten 
Landbrugsskole og besøgte desuden Helsingør Højskole. Han aftjente 
værnepligten ved Den kgl. Livgarde 1956-57, 1962-63 opholdt han 
sig halvandet år i USA. I 1966 købte han Skovgaard i Pejrup. Han 
er medlem af skolenævnet og sidder desuden i Landboforeningens 
bestyrelse.

Birgit Elise Larsen tog mellemskoleeksamen i Odense og havde
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bla. kontorjob, inden hun som 17-årig tog til USA, hvor hun var i 
huset i 1 år. Hun var derefter ca. halvandet år som varslingso
peratør i Flyvevåbnet, og efter en årrække som hjemmegående 
husmoder drev hun i 3 år burgerbar i Faaborg, hvorefter hun 
gennemgik uddannelse til kosmetolog.
Børn: X.E.2.g.3)a)-c)

X.E.2.g.3)a) Annette Kløverpris 
er født 15. april 1967 i Pejrup.

X.E.2.g.3)b) Anne-Mette Kløverpris 
er født 6. november 1968 i Pejrup.

X.E.2.g.3)c) Tine Kløverpris
er født 19. september 1974 i Pejrup.

X.E.2.h Viggo Andersen
er født 12. september 1904 i Oddense. Han blev gift 29. oktober 
1932 i Hjerk med Inge Kristensen, der var født 16. januar 1904 i 
Vium og døde 9. september 1971 i Haasum. Hun var datter af gård
ejer Markus Kristensen og hustru Kirstine.
Bosat: Lærkevej 12, 7861 Balling.

Viggo Andersen gik i skole i Brøndum og blev derefter uddannet 
ved landbruget. Han var på Jebjerg Ungdomsskole 1921-22, aftjente 
1924 værnepligten ved Landstormen i København og var 1925-26 
elev på Krabbesholm Højskole. I 1932 købte han en gård i Otting og 
havde denne i 2 år, havde derefter ejendommen i Vium 12 år, 
hvorefter han i 1947 købte Stengaard i Haasum, som han drev til 
1971, da den blev overtaget af sønnen Markus Andersen.

Inge Kristensen gik i skole i Hjerk og havde senere et ophold på 
Danebod Højskole. Hun havde plads som husassistent forskellige 
steder indtil giftermålet.
Børn: X.E.2.h.l)-3)

X.E.2.h.l) Markus Andersen
er født 8. marts 1935 i Vium. Han blev gift 10. maj 1969 i Nr. Søby 
med Hanne Møller Christiansen, der er født 4. februar 1945 i Nr. 
Søby som datter af gårdejer Aage Møller Christiansen og hustru 
Elisabeth Nielsen.
Bosat: Stengaardvej 10, Haasum, 7861 Balling.

Markus Andersen gik i skole i Hjerk og Haasum, var på Salling 
Ungdomsskole, Vestbirk Højskole og Askov Højskole. Efter land
brugsuddannelse overtog han 1971 faderens gård i Haasum. Han er 
medlem af skolenævn og skolekommission samt menighedsråd.

Hanne Møller Christensen gik i skole i Nr. Søby og Odense, hvor 
hun bestod realeksamen. Hun tog derefter studentereksamen i 
Odense og opholdt sig 1 år i Frankrig, hvorefter hun læste til 
lærer på Skive Seminarium. Hun dimitteredes 1969 og har siden 
været lærer i Hvidbjerg.
Børn: X.E.2.h.l)a)-b)

X.B,2.h.l)a) Anne Grete Møller Andersen
er født 8. oktober 1969 i Skive.

X.E.2»h.l)b) Bodil Møller Andersen
er født 8. juli 1971 i Skive.
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X.E.2.h.2) Kirstine Andersen
er født 27. september 1939 på Skive sygehus. Hun blev gift 28. 
november 1959 i Haasum med Ib Sørensen, der er født 10. juni 1936 
på Rigshospitalet i København som søn af vognmand Markus Chri
stensen Sørensen og hustru Jensine Augusta.
Bosat: Grønnegade 13, Farre, 7323 Give.

Kirstine Andersen gik i skole i Haasum og var 1955-56 på Salling 
Ungdomsskole. Hun var stuepige på Hindsgavl sommeren 1957 og var 
derefter i huset på Lolland 1957-58. Efter en tid som hjemmegående 
husmoder tog hun sygehjælperuddannelse og er ansat på Skive 
sygehus.

Ib Sørensen gik i skole i Ramsing. Han tjente en tid som land
brugsmedhjælper, aftjente sin værnepligt i Esbjerg og Itzehoe 1956- 
1957 og var langturschauffør en periode, inden han overtog sin fars 
vognmandsforretning, som han drev til 1968. De følgende 3 år 
arbejdede han i København og han har siden haft vognmandsfor
retning i Farre.
Børn: X.E.2.h.2)a)-c)

X.E.2.h.2)a) Markus Sørensen
er født 29. maj 1960 i Haasum. Han er driftsleder.

X.E.2.h.2)b) Klaus Sørensen
er født 7. august 1963 i Haasum. Han er chauffør.

X.E.2.h.2)c) Tove Sørensen
er født 23. januar 1965 i Ramsing.
Bosat: Musegt. 38, 4010 Stavanger, Norge.

Tove Sørensen afsluttede 10-årig skolegang i Give og gennemgik 
derefter EFG-basisåret i Tjørring ved Herning, hvorefter hun læste 
2 år på Dansk Konfektions- og Trikotageskole i Herning. Derefter 
læste hun 1 år HF i Herning og kom i juni 1986 til Stavanger, hvor 
hun bl.a. har arbejde på et diskotek.

X.E.2.h.3) Anders Hansen Andersen
er født 2. januar 1945 i Skive. Han blev gift 11. maj 1968 i Hem 
med Mona Mikkelsen, der er født 11. september 1948 i Nykøbing M. 
som datter af bestyrer Erik Mikkelsen og hustru Lilly Sørensen. 
Bosat: Højvænget 310, 8300 Odder.

Anders Hansen Andersen gik i skole i Haasum og Skive, hvor han 
tog mellemskoleeksamen. Han kom i tømrerlære og blev udlært 1965, 
hvorefter han læste på Teknikum i Aarhus, hvor han afsluttede 
uddannelsen til arkitekt 1968. Han er ansat ved Odder kommune.

Mona Mikkelsen fik 8-årig skoleuddannelse i Skive og var der
efter 1 år i huset, hvorefter hun var klinikassistent i 1 år. Derpå 
var hun forretningsansat i 6 år, og efter nogle år som hjemmegåen
de husmoder var hun dagplejemoder i 6 år, hvorefter hun begyndte 
som klubassistent.
Børn: X.E.2.h.3)a)-b)

X.E.2.h,3)a) Charlotte Andersen
er født 27. januar 1971 i Aarhus.

X.E.2.h.3)b) Christian Andersen
er født 14. december 1973 i Odder.
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X.E.2.J Harald Andersen
er født 26. marts 1906 i Krejbjerg. Han blev gift 30. september 1948 
i Lihme med Inga Charlotte Jensen, der er født 10. december 1925 i 
Lihme som datter af gårdejer Jens Jensen og hustru Birthe Kirstine 
Frandsen.
Bosat: Dalgas Alle 49 A, 7800 Skive.

Harald Andersen gik i skole i Brøndum og blev derefter uddannet 
ved landbruget. I 1942 forpagtede han faderens gård, som han 
overtog i 1953 og drev til 1972. Derpå bosatte han sig i Skive. Han 
var medlem af forskelige foreningsbestyrelser og var vurderingsmand 
for Kreditforeningen samt formand for plantea vi s ud val get, ligesom 
han havde sæde i menighedsrådet.

Inga Charlotte Jensen gik i skole i Lihme og var derefter husas
sistent indtil giftermålet.
Børn: X.E.2.j.l)-3)

X.E.2.j.l) Inger Margrethe Andersen
er født 21. august 1949 i Brøndum. Hun blev gift 4. juli 1970 i 
Brøndum med Niels Jørgen Gaardsted, der er født 7. februar 1948 i 
Lem som søn af kommunalarbejder Jens Nielsen og Laura Gaardsted. 
Bosat: Olgavej 30, Vinde, 7800 Skive.

Inger Margrethe Andersen gik i skole i Hvidbjerg og Balling, ialt 
10 år. Hun kom i lære som kontorassistent og blev udlært 1969, 
hvorefter hun virkede 4 år som assistent i Skive. Siden 1987 har 
hun været lægesekretær på Skive Sygehus.

Niels Jørgen Gaardsted gik i skole i Lem og arbejdede derefter en 
tid ved landbruget, hvorefter han kom i lære som elektriker. Han 
blev udlært 1968 og fortsatte samme sted til 1971, og siden har han 
været ansat som portør på Skive Sygehus.
Børn: X.E.2.j.l)a)-b)

X.E.2.j.l)a) Jens Gaardsted 
er født 24. april 1973 i Skive.

X.E.2.j.l)b) Kristian Gaardsted
er født 31. december 1974 i Skive.

X.E.2.j.2) Else Andersen
er født 5. april 1951 i Brøndum. Hun blev gift 13. marts 1976 i 
Brøndum med Børge Lykke, der er født 19. maj 1948 i Skive som 
søn af frisør Jens Lykke og hustru Edith Sørensen.
Bosat: Egevej 9, Lem, 7861 Balling.

Else Andersen gik i skole i Hvidbjerg og Balling, hvor hun bestod 
realeksamen. Hun kom derefter i frisørlære og Dlev udlært 1971. 
Fra 1978 til 1986 havde hun salon i Lem og virker nu som dag
plejemoder.

Børge Lykke gik i skole i Lem og arbejdede derefter ved land
bruget til 1964, hvorefter han kom i tømrerlære. Efter at være 
blevet udlært fortsatte han som svend til ca. 1972 og har siden 
været ansat på en møbelfabrik, hvor han er driftsleder.
Børn: X.E.2.j.2)a)-b)

X.E.2.j.2)a) Søren Lykke 
er født 15. januar 1977 i Skive.
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X.E.2.j.2)b) Marie Lykke
er født 23. december 1980 i Skive.

X.E.2.J.3) Lisbeth Andersen
er født 7. maj 1953 i Brøndum. Hun blev gift 14. juli 1974 i Brøn
dum med Ejvind Bodal, der er født 24. november 1950 i Næstved 
som søn af pottemager Knud Bodal og hustru Astrid Sørensen.
Bosat: Slibemest er vej 24, Fensmark, 4700 Næstved.

Lisbeth Andersen gik i skole i Hvidbjerg og Balling til 9. klasse, 
hvorefter hun tog 10. klasse på Morsø ungdomsskole. Hun kom 
derefter i handelslære og blev udlært 1973, hvorefter hun i ca. 2 år 
var ansat i Privatbanken i København. Efter en tid som hjemmegå
ende husmoder begyndte hun 1976 som butiksassistent.

Ejvind Bodal fik 9-årig skoleuddannelse i Næstved og kom der
efter i lære som elektriker. Han blev udlært 1971 og aftjente 
derefter værnepligten i Skive og Næstved, hvorefter han arbejdede 
som svend i Skive til 1973. Derpaa læste han til installatøreksamen, 
hvorefter han vendte tilbage til sin læremester. Senere blev han 
ansat ved SE A S, hvor han er driftsassistent.
Børn: X.E.2.j.3)a)-b)

X.E.2.j.3)a) Kennet Bodal 
er født 9. december 1975 i Næstved.

X.E.2.j.3)b) Judit Bodal 
er født 28. februar 1984 i Ringsted.

X.E.2.k Astrid Andersen
er født 13. januar 1908 i Brøndum. Hun blev gift 4. maj 1935 i 
Brøndum med Ejner Jensen, der var født 11. august 1901 i Ejstrup 
og døde 14. marts 1978 i Skive. Han var søn af gårdejer Thomas 
Jensen og hustru Kirsten Marie Sørensen.
Bosat: Højlundsvej 172, 7800 Skive.

Astrid Andersen gik i skole i Brøndum og var sommeren 1929 elev 
på Danebod Højskole. Hun var husassistent hjemme og havde for
skellige pladser indtil giftermålet.

Ejner Jensen gik i skole i Ejstrup og blev derefter uddannet ved 
landbruget, bl.a. var han 2 år på Krabbesholm Højskole som karl. I 
1935 blev han selvstændig landmand. Han var medlem af skolekom- 
misionen.
Børn: X.E.2.k.l)-2)

X.E.2.k.l) Poul Hamborg
der har fået navneændring fra Jensen, er født 25. marts 1939 i 
Volling. Han blev gift 29. maj 1965 i Hurup med Lis Hamborg, der 
er født 25. maj 1941 i Bedsted som datter af gårdejer Lars Hamborg 
og hustru Karla Marie Foged Sørensen.
Bosat: Jenlevej 28, Ny Højen, 7100 Vejle.

Poul Hamborg gik i skole i Volling og Balling, hvorefter han 
arbejdede et halvt år ved landbruget. Han kom derefter i lære som 
kommis, blev udlært 1956 og fortsatte 3 år ved faget. Efter 1 år på 
Købmandsskolen i Aarhus blev han ansat i et korn- og foderstof fir
ma i Brønderslev og var her 4 år, hvorefter han var et halvt år på 
grovvareskole i Middelfart. Han var derpå ansat i Hinnerup til 1966 
og kom nu til Vejle som bogholder og fortsatte 1967 for samme 
firma i Jerlev grovvarer og var her til 1972. Han var derpå for-
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retningsfører i Vejle til 1986. Efter et sabbatår begyndte han derpå 
som salgschef for Aller Mølle i Christiansfeld.

Lis Hamborg gik i skole i Hurup og var på Lægaard Ungdomsskole 
i Holstebro. Hun blev uddannet i manufakturbranchen. Parret har 
plejebørnene: Lars Egeberg Bech, født 17. april 1968 i Vejle, og Per 
Egeberg Bech, født 25. maj 1971 i Vejle.
Børn: X.E.2.k.l)a)-b)

X.E.2.k.l)a) Mette Hamborg 
er født 6. december 1967 i Vejle.

X.E.2.k.l)b) Per Hamborg 
er født 6. september 1971 i Aarhus.

X.E.2.k.2) Kirsten Marie Jensen
er født 16. marts 1946 i Volling. Hun blev gift 8. juni 1968 i Balling 
med Viggo Jensen, der er født 10. juni 1945 i Ravnstrup som søn af 
gårdejer Erik Ingvard Jensen og hustru Jenny Kristiane Marie 
Jepsen.
Bosat: Brombærvej 73, Resen, 7800 Skive.

Kirsten Marie Jensen fik 8-årig skoleuddannelse i Balling, og 
efter en tid som husassistent begyndte hun som køkkenassistent på 
Krabbesholm og var her 1 år, hvorefter hun kom i lære som kommis 
og blev udlært 1967. Hun havde derefter et ophold på Håndarbejds- 
skolen i Skals, hvorpå hun var ansat en tid i et supermarked. Efter 
en tid som hjemmegående husmoder blev hun omskolet til kontorfa
get og har siden været kontorassistent.

Viggo Jensen gik i skole i Ravnstrup og arbejdede 4 år ved 
landbruget, afbrudt af et ophold på Ulstrup Ungdomsskole samt af 
ophold på Krabbesholm Højskole. Han blev derefter uddannet på et 
revisionskontor, og i 1978 tog han eksamen som merkonom. Han har 
siden 1972 været regnskabschef på Guldborg Polstermøbelfabrik. 
Børn: X.E.2.k.2)a)-b)

X.E.2.k.2)a) Lene Jensen 
er født 18. juli 1969 i Resen.

X.E.2.k.2)b) Susannne Jensen 
er født 23. april 1972 i Resen.

X.E.2.1 Ejnar Andersen
er født 19. oktober 1911 i Brøndum. Han blev gift 20. marts 1937 i 
Brahetrolleborg med Poula Marie Hansen Kløverpris, der er født 30. 
august 1915 i Haagerup som datter af gårdejer, sognefoged Peter 
Hansen Kløverpris og hustru Hansine Hansen.
Bosat : Søboparken 42, Gerup, 5600 Faaborg.

Ejnar Andersen gik i skole i Brøndum og blev derefter uddannet 
ved landbruget i forskellige pladser, afbrudt af ophold på Dalum 
Landbrugsskole. I 1939 forpagtede han en gård i Haagerup og 
overtog efter 10 års forløb gården, som han drev til 1974.

Poula Marie Hansen Kløverpris gik i skole i Haagerup og var 
derefter husassistent indtil giftermålet.
4 børn: X.E.2.1.D-4)

X.E.2.1.1) Bent Kløverpris
der 1971 fik navneændring fra Kløverpris Andersen, er født 11.
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januar 1935 i København. Han blev gift 26. august 1962 i Brahetrol- 
leborg med Birgit Jørgensen, der er født 22. januar 1941 i Faaborg 
som datter af husmand Jørgen C hr. Johannes Jørgensen og hustru 
Hanne Jørgine Andersen.
Bosat: Røllikevej 16, 6705 Esbjerg 0.

Bent Kløverpris gik i skole i Haagerup og var på Hjemly Efter
skole, hvorefter han arbejdede ved landbruget hjemme 1 år. Han 
kom derefter i lære som automekaniker og blev udlært 1955, hvor
efter han aftjente sin værnepligt i Roskilde og på Bornholm. Han 
var på befalingmandsskole og hjemsendtes som korporal, hvorefter 
han arbejdede 1 år som mekaniker i København og derpaa 3 år i 
Odense. Han tog nu til Sverige og arbejdede halvandet år i Gøte
borg på Volvo-fabrikken, hvorefter han i 10 år drev forretning i 
Vejle. Derefter havde han servicestation i Esbjerg 7 år, og efter et 
halvt år som distriktschef ved et firma i Kolding blev han ansat 
som driftsleder på Vestfrost i Esbjerg og virkede som sådan i 5 år. 
Han har siden været EDB-assistent i samme firma.

Birgit Jørgensen gik i skole i Diernæs til 10. klasse og var på 
Sdr. Næraa Efterskole, hvorefter hun var halvandet år som stuepige 
på Nakkebølle. Efter 2 år som stuepige på Hovedgaarden Brahetrol
leborg var hun et halvt år i England som barnepige hos lensgrevin
dens datter, og derefter var hun 1 år på sekretærskole i Odense, 
var i halvandet år ansat i en forretning i Odense og var derpå ca. 
halvandet år som sekretær ved Hafnia i Vejle. Efter en tid som 
hjemmegående husmoder begyndte hun 1974 som underviser i vok
senundervisningen, og fra 1982 til 1988 var hun desuden på kon
toret på voksenskolen. Hun har siden været kontorfunktionær på 
Dommerkontoret i Esbjerg.
Børn: X.E.2J.l)a)-b)

X.E.2.1.1)a) Henrik Kløverpris 
er født 8. februar 1963 i Vejle.

X.E.2J.l)b) Jeanette Kløverpris 
er født 9. oktober 1966 i Vejle.

X.E.2.1.2) Leif Kløverpris
der 1977 fik navneændring fra Kløverpris Andersen, er født 15. 
oktober 1938 i Brahetrolleborg. Han blev gift 14. oktober 1967 i 
Brahetrolleborg med Gurli Jørgensen, der er født 5. august 1947 i 
Set. Knuds sogn i Odense som datter af skrædder Arne Jørgensen 
og hustru Ester Bennebjerg.
Bosat: Hækkehusvej 10, Bellinge, 5250 Odense SV.

Leif Kløverpris gik i skole i Haagerup og Faaborg, hvor han tog 
mellemskoleeksamen. Derefter arbejdede han ved landbruget til 1969, 
afbrudt af ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole 5 måneder, Graa
sten Landbrugsskole 9 måneder og 5 måneder på den Internationale 
Højskole i Helsingør. Fra 1969 læste han på Tietgenskolen i Odense 
og tog højere handelseksamen, hvorefter han blev ansat som dis
ponent ved Thrige-Titan i Odense . Her var han i 5 år og har siden 
været overasistent ved Odense skattevæsen.

Gurli Jørgensen fik 9-årig skoleuddannelse i Espe og blev derefter 
kontoruddannet. Hun arbejdede bla. 1 1/2 år ved Faaborg Garveri, 
og efter en periode som hjemmegående husmoder var hun derpå 
kontoransat til 1983, bla. som sekretær på Odense Sygehus.
Børn: X.E.2.1.2)a)-b)
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X.E.2J.2)a) Pernille Kløverpris 
er født 31. marts 1968 i Ringe.

X.E.2J.2)b) Marlene Kløverpris 
er født 15. maj 1974 i Odense.

X.E.2J.3) Peder Kløverpris Andersen
er født 30. december 1941 i Brahetrolleborg. Han blev gift i Greve 
med Birthe D. Starup, der er født 21. august 1948 i Stenderup som 
datter af industriarbejder Mads Nissen Starup og hustru Anna 
Kristine Hermansen.
Bosat: Blaagaardsvænget 12. 2670 Greve.

Peder Kløverpris Andersen tog mellemskoleeksamen fra Faaborg 
Mellem-og Realskole 1957 og kom derefter i lære på Korinth Ma
skinfabrik, hvor han blev udlært maskinarbejder 1962. Han læste på 
Odense Teknikum og tog eksamen som maskiningeniør 1966, hvor
efter han aftjente værnepligten ved HTK 1966-68. Efter ansættelse 
ved Nyboe & Nissen A/S samt Dansk Esso blev han ansat ved Max 
Fodgaard A/S.

Birthe D. Starup tog realeksamen i Ansager 1965 og højere forbe
redelseseksamen fra Statens HF-kursus i København 1970. I 1974 
dimitteredes hun fra Blaagaard Seminarium og var 1974-77 ansat i 
Albertslund Kommune, var 1978-79 ved Rødovre Kommune og har 
siden været ansat i Greve Kommune.
Børn: X.E.2.1.3)a)-c)

X.E.2.1.3)a) Ulrik Kløverpris Andersen 
er født 24. december 1971 i Faaborg.

X.E.2J.3)b) Jakob Kløverpris Andersen
var født 12. september 1975 i Glostrup, og han døde 23. august 
1977.

X.E.2J.3)c) Jeppe Kløverpris Andersen 
er født 17. april 1979 i Glostrup.

X.E.2.1.4) Birgitte Kløverpris Andersen
er født 14. februar 1950 i Brahetrolleborg. Hun blev gift 25. juli 
1970 i Brahetrolleborg med Poul Højgaard Jørgensen, der er født 6. 
august 1947 i Ørsted som søn af gårdejer Johannes Jørgensen og 
hustru Asta. Ægteskabet blev opløst, og hun lever nu sammen med 
Knut Gotfredsen, der er født 18. marts 1949 i Randers som søn af 
Palle Hjalmar Gotfredsen og hustru Inge Ilena.
Bosat: Parcelvej 150, 2830 Virum.

Birgitte Kløverpris Andersen tog realeksamen i Brahetrolleborg og 
læste derefter til korrespondent i Odense. Hun er direktionssekre
tær ved Danske Pelsauktioner.

Poul Højgaard Jørgensen er salgskonsulent.
Knut Gotfredsen er statsautoriseret revisor.

Søn: X.E.2.1.4)a)

X.E.2J.4)a) Jesper Højgaard Jørgensen 
er født 21. marts 1972 i Faaborg.

X.E.2.m Elna Andersen
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er født 3. april 1914 i Brøndum. Hun blev gift 6. november 1938 i 
Brøndum med Aksel Pedersen, der er født 27. maj 1909 i Gelsted 
som søn af gartnerimedhjælper Karl Marius Pedersen og hustru 
Amalie Svendsen.
Bosat: Hvilehjemmet Skovbakken, 7800 Skive.

Elna Andersen gik i skole i Brøndum og var derefter husassistent 
hjemme og i forskellige pladser indtil giftermålet.

Aksel Pedersen gik i skole i Gelsted og arbejdede derefter ved 
landbruget til 1938, hvorefter han var specialarbejder. Værnepligten 
aftjente han i Odense ca. 1929-30.
4 børn: X.E.2.m.l)-4)

X.E.2.m.l) Anders Karl Pedersen
er født 10. september 1940 i Balling. Han blev gift 12. oktober 1968 
i Rødding med Ebba Hougaard, der er født 6. februar 1949 i Rød
ding som datter af Marinus Hougaard og hustru Johanne Hoick 
Knudsen.
Bosat: Risvænget 95, Rødding, 7861 Balling.

Anders Karl Pedersen gik i skole i Brøndum og var derefter 
beskæftiget ved landbruget samt ved entreprenørarbejde indtil 1974. 
Derefter arbejdede han på en maskinstation og senere som cements
tøber hos broderen indtil 1982, da han begyndte som asfaltarbejder.

Ebba Hougaard gik i skole i Rødding og begyndte derefter som 
syerske. Efter nogle år på systue begyndte hun 1978 som hjem
mesyerske for en fabrik.
Børn: X.E.2.m.l)a)-d)

X.E.2.m.l)a) Tina Vibeke Louise Hoick Pedersen
er født 13. april 1969 i Brøndum.

X.E.2.m.l)b) Lone Pedersen
er født 27. august 1971 i Lunde.

X.E.2.m.l)c) Aksel Pedersen 
er født 24. marts 1974 i Balling.

X.E.2.m.l)d) Rikke Pedersen
er født 17. november 1977 i Lihme.

X.E.2.m.2) Erik Pedersen
er født 16. oktober 1943 i Skive. Han blev gift 3. februar 1968 i 
Feldingbjerg med Kirsten Toft, der er født 20. september 1941 i 
Stoholm som datter af murermester Svend Aage Toft og hustru 
Jenny Kirstine Nielsen.
Bosat: Fyrrevænget 11, 7850 Stoholm.

Erik Pedersen gik i skole i Brøndum og Hvidbjerg. Han arbejdede 
derefter ved landbruget, og værnepligten aftjente han i Karup og 
København. Efter at have haft forskelligt arbejde til 1978 startede 
han selvstændig entreprenørvirksomhed.

Kirsten Toft gik i skole i Stoholm og blev derefter udlært som 
syerske, hvorefter hun var 1/2 år på direktriceskole. Hun var 
derpaa tilskærer på en fabrik i Aarhus i 2 år og ansat i 5 år som 
direktrice i Skive, hvorefter hun 1971 begyndte som lærer i af
tenskolen.
Børn: X.E.2.m.2)a)-c)
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X.E.2.m.2)a) Hanne Toft Pedersen 
er født 24. november 1968 i Skive.

X.E.2.m.2)b) Annette Toft Pedersen 
er født 16. april 1971 i Viborg.

X.E.2.m.2)c) Karina Toft Pedersen
var født 25. juli 1977 i Viborg, og hun døde 9. august 1977.

X.E.2.m.3) Niels Pedersen
er født 14. juli 1946 i Skive. Han lever sammen med Agna Maren 
Thinggaard, der er født 15. maj 1952 i Tilsted som datter af gård
ejer Poul Thinggaard og hustru Grethe.
Bosat: Furvej 36, 7800 Skive.

Niels Pedersen gik i skole i Brøndum og Hvidbjerg. Han arbejdede 
4. år ved landbruget og var derefter 1/2 år på Island, hvorefter 
han var elev på St. Restrup Landbrugsskole. Derpaa arbejdede han 2 
år ved et entreprenørfirma, hvorefter han kom i lære som elektri
ker. Han blev udlært 1972 og fortsatte 6-7 år ved faget, inden han 
1979 begyndte selvstændig virksomhed som entreprenør.

Agna Maren Thinggaard gik i skole i Tiist og gik derefter 2 år 
på handelsskole, hvorefter hun tog studentereksamen i Thisted 1973. 
Hun var 1/2 år i Indien og læste derefter på Skive Seminarium, 
hvorfra hun dimiteredes 1977. Hun har siden været lærer ved Vroue 
skole, afbrudt af 1/2 år i 1981, da hun var i Afrika.

X.E.2.m.4) Jens Christian Pedersen
er født 12. marts 1950 i Brøndum. Han lever sammen med Sonja 
Smedemark Dath, der er født 5. januar 1951, datter af gårdejer 
Harald Dath og hustru Karen Smedemark, Vadum.
Bosat: Svinglen 6, 8800 Viborg.

Jens Christian Pedersen gik i skole i Hvidbjerg og Balling, hvor 
han bestod realeksamen. Han kom i elektrikerlære i Balling og blev 
udlært 1971, hvorefter han aftjente værnepligten ved Civilforsvaret 
i Herning. Efter en tid som svend læste han på installatørskolen i 
Aarhus, hvorpaa han blev ansat på jævnstrømsstationen ELSAM i 
Tjele.

Sonja Smedemark Dath fik 9-årig skoleuddannelse i Lihme og blev 
derefter udlært som kommis i brugsen, hvorefter hun blev ansat på 
kontoret ved Skive Andelsslagteri, hvor hun var i 6 år. Hun blev 
derefter kontoransat på bryggeriet Odin og fortsatte ved Faxe til 
1981, og siden har hun været ansat hos Volvo-forhandler Fr. Dals- 
gaard, Viborg.
Datter: X.E.2.m.4)a)

X.E.2.m.4)a) Kristina Smedemark Pedersen 
er født 19. september 1986 i Viborg.

X.E.3 Carl Andersen
var født 12. februar 1868 i Hindborg, og han døde sst. 25. april 
1868, 1/4 år gammel.

X.E.4 Carl Andersen
var født 16. juli 1869 i Hindborg. Ifølge lægdsrullen flyttede han 
1892 til Nykøbing M, men hans senere skæbne er ukendt.
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X.E.5 Laurits Andersen
var født 6. august 1871 i Hindborg. Han nævnes som ungkarl i 
Hindborg 1899, men han ses ikke at være blevet gift før 1931 i 
hjemsognet.

X.E.6 Mads Møller Andersen 
var født 18. maj 1873 i Hindborg, og han døde før dåb 24. juni 1873 
sst.

X.E.7 Pouline Kathrine Andersen
var født 2. oktober 1874 i Hindborg, og hun døde 3. september 1945 
i Harre. Hun blev gift 7. april 1903 i Hindborg med Søren Pedersen, 
der var født 2. juli 1877 i Haasum og døde 21. december 1954 i 
Harre. Han var søn af gårdmand Peder Sørensen og hustru Jensine 
Christine Jensen.

Søren Pedersen nævnes fra 1904 som gårdmand i Holmhusene i 
Otting sogn.
6 børn: X.E.7.a-f

X.E.7.a Petra Pedersen
var født 23. juli 1904 i Holmhusene i Otting sogn, og hun døde 20. 
februar 1981 i Korsør. Hun blev gift 15. november 1925 i Harre med 
Niels Paulsen Morgen, der er født 13. marts 1903 i Glyngøre som 
søn af husmand Niels Påvisen Morgen og hustru Bodil Marie Jen
sen.
Bosat: Nygade 39, 4220 Korsør.

Niels Påvisen Morgen har været specialarbejder.
Børn: X.E.7.a.l)-4)

X.E.7.a.l) Vagn Paulsen Morgen 
er født 4. april 1926 i Sejerslev. Han blev gift 11. oktober 1957 i 
København med Rita Eleonora Hyldgaard, der er født 4. november 
1935 i Vejle som datter af værftsarbejder Harald Hyldgaard og 
hustru Erna.
Bosat: Linde Alle 93, 4220 Korsør.

Vagn Paulsen Morgen gik i skole i Sejerslev og arbejdede 2 år 
ved landbruget, hvorefter han tog ud at sejle. Efter krigen fortsat
te han med at sejle i udenrigsfart bl.a. på Østen. Han sluttede som 
matros i 1957 og arbejdede derefter 2 år på Pyrolyseværket i 
København, og derefter var han fra 1959 matros ved DSB i Korsør, 
indtil han gik på efterløn.

Rita Eleonora Hyldgaard gik i skole i København, var en tid i 
huset og arbejdede derefter bla. som servitrice.
Børn: X.E.7.a.l)a)-d)

X.E.7.a.l)a) Niels Jørn Morgen
er født 6. september 1960 i Korsør. Han lever sammen med Helle 
Brogaard Carslund, der er født 29. august 1968 i Korsør som datter 
af banebetjent Otto Peder Brogaard Carslund og hustru Mona 
Lykke.
Bosat: Taarnborgvej 52, 4220 Korsør.

Niels Jørn Morgen er kok.

X.E.7.a.l)b) Susanne Morgen
er født 30. august 1961 i Korsør. Hun er gift med Jens Pedersen. 
Bosat: Møllevej 83, 5500 Nyborg.
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X.E.7.a.l)c) Brian Morgen
er født 24. september 1962 i Korsør. Han blev gift 23. juni 1983 
med Maj-Britt Andersen, der er født 2. maj 1957 i Frederikshavn 
som datter af styrmand Anders Kristian Andersen og hustru Gudrun 
Kristine Lorentzen.
Bosat: Ingemannsvej 7, Elling, 9900 Frederikshavn.

Brian Morgen sejlede 5 år som matros og var derefter rigger på 
Frederikshavn Værft 4 år, hvorefter han fik arbejde ved et entre
prenørfirma.
Søn: X.E.7.a.l)c)(l)

X.E.7.a.l)c)(l) Dennis Morgen
er født 20. oktober 1985.

X.E.7.a.l)d) Ken Kirstein
er født 22. januar 1967 i Korsør. Han er bankassistent.

X.E.7.a.2) Inga Morgen
var født 18. januar 1929 i Sejerslev, og hun døde samme sted 1931.

X>B.7iB.3) Asta Elise Morgen
er født 14. februar 1932 i Sejerslev. Hun blev gift med elektriker 
Kristian Jensen og fik børnene: Aase, Per, Anni og Lene.

X.E.7.a.4) Søren Pedersen Morgen
er født 23. december 1937 i Sejerslev. Han er gift med Jytte Ras
mussen og bor i Korsør.

X.E.7.b Mariane Pedersen
var født 9. september 1906 i Holmhusene i Otting sogn, og hun 
døde i november 1985. Hun blev gift 5. maj 1930 med Martin Sten
gaard, der var født 16. maj 1894 i Nissum i Aasted sogn og døde 
1982. Han var søn af gårdejer Morten Mortensen og hustru Else.

Mariane Pedersen gik i skole i Harre og havde et ophold på 
Vallekilde Højskole. Hun var husassistent indtil giftermålet.

Martin Stengaard, der fik navneændring fra Mortensen, gik i 
skole i Aasted og blev derefter uddannet ved landbruget. I 1928 
købte han gården i Bajlum og drev denne til 1958, da den blev 
overtaget af svigersønnen.
4 børn: X.E.7.b.l)-4)

X.E.7.b.l) Anne Lise Stengaard
er født 14. marts 1932 i Harre. Hun blev gift 24. juli 1953 i Harre 
med Ole Hjernø Rasmussen, der er født 24. september 1930 i Bal
lerup som søn af chauffør Bernhard Rasmussen og hustru Erna.
Bosat: Folekær 27, 2765 Smørum.

Anne Lise Stengaard fik folkeskoleuddannelse og arbejdede 10 år 
i en kantine, ligesom hun i 8 år har virket som hjemmehjælper.

Ole Hjernø Rasmussen fik folkeskoleuddannelse og blev derefter 
udlært som automekaniker. Værnepligten aftjente han ved Flyvevå
bnet i Værløse. I 1958 begyndte han som selvstændig og købte 
værksted 1983.
Børn: X.E.7.b.l)a)-b)

X.E.7.b.l)a) Benthe Hjernø Rasmussen
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er født 15. august 1954 i Ballerup. Hun lever sammen med Paul 
Jerry Rudkjær Rasmussen, der er født 26. august 1946 på Skt. 
Josephs Hospital i København som søn af telefonmontør Henning 
Rex Rudkjær Rasmussen og hustru Inger Marie Sørensen.
Bosat: Lindbjergvej 32 B, 2750 Ballerup.

Benthe Hjernø Rasmussen tog 10. klasse på Lindeskolen i Ballerup 
og havde derefter forskelligt arbejde, bl.a. 5 år som bogbinderassi
stent og 8 år som rengøringsassistent.

Paul Jerry Rudkjær Rasmussen fik folkeskoleuddannelse og blev 
derefter udlært som elektriker.
Børn: X.E.7.b.l)a)(l)-(2)

X.E.7.b.l)a)(l) Mia Hjernø Rasmussen 
er født 26. maj 1979 på Herlev Sygehus.

X.E.7.b.l)a)(2) Mette Hjernø Rasmussen 
er født 19. september 1985 på Herlev Sygehus.

X.E.7.b.l)b) Søren Hjernø Rasmussen
er født 19. juni 1958 i Ballerup. Han er specialarbejder. 
Bosat: Folekær 27, 2765 Smørum.
Søn: X,E.7.b.l)b)(l)

X.E.7.b.l)b)(l) Morten Hørdum Rasmussen
er født 5. maj 1979.

X.E.7.b.2) Else Stengaard
er født 19. november 1934 i Harre. Hun blev gift 15. november 1959 
i Harre med Niels Knudsen, der er født 11. januar 1922 i Ø.Snede 
som søn af gårdejer Mads Knudsen og hustru Marie Chistensen.
Bosat: Hjerk Kirkevej 16, Bajlum, 7870 Roslev.

Else Stengaard gik i skole i Harre og var på Jebjerg Ungdoms
skole samt på Engelsholm Håndarbejdsskole. Hun var husassistent 
indtil giftermålet.

Niels Knudsen gik i skole i Hjerk og blev derefter uddannet ved 
landbruget, afbrudt af et ophold på en højskole. I 5 år havde han 
en gård i Harre og overtog derefter svigerfaderens gård i Bajlum. 
Børn: X.E.7.b.2)a)-b)

X.E.7.b.2)a) Jens Knudsen 
er født 8. oktober 1960 i Harre.

Han afsluttede skolegangen med 10. klasse på Roslev skole og 
blev derefter uddannet ved landbruget, fik grunduddannelse på 
Lægaard Landbrugsskole, driftslederkursus på Bygholm og lederkur
sus på Kalø Landbrugsskole. Han var 1977-82 karl og fodermester 
og arbejdede 1983-84 ved landbruget i Australien og USA, hvorefter 
han 1984-87 var montør i Sverige. Han var 1987-88 landbrugsskole
lærer på Kalø Landbrugsskole og blev derefter bestyrer samme sted.

X.E.7.b.2)b) Marianne Knudsen
er født 12. januar 1963 i Harre.
Bosat: Nordgaardsvej 110, 7800 Skive.

Marianne Knudsen gik i skole i Bajlum og tog 8-10. klasse i 
Roslev samt højere handelseksamen fra Skive Handelsskole, hvor
efter hun blev kontoruddannet på et revisionskontor. Hun blev 
assistent 1984 og fortsatte samme sted til 1987, hvorefter hun blev
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bogholder pâ en maskinfabrik.

X.E.7.b.3) Svend Aage Stengaard
er født 22. september 1936 i Harre. Han blev gift 12. november 1960 
i Grønning med Karen Jørgensen, der er født 8. november 1939 i 
Grønning som datter af Magnus Jørgensen og hustru Elvira.
Bosat: Stidalen 4, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Svend Aage Stengaard fik 8-årig skoleuddanelse i Harre og blev 
derefter uddannet ved landbruget i forskellige pladser, afbrudt af 
militærtjeneste 1955-57 i Holbæk. I 1960 købte han landbrug i Balle 
og solgte 1970 ejendommen til kommunen, men forpagtede den i 3 
år. Derefter var han tankvognschauffør for Mejeriselskabet Danmark 
5 år og arbejdede derpå ca. 3 år på en tekstilfabrik i Silkeborg, 
var en tid DSB-chauffør i Silkeborg og begyndte derefter som 
kommunalarbejder.

Karen Jørgensen gik i skole i Grønning og var derefter beskæfti
get ved landhusholdning indtil giftermålet. Senere begyndte hun som 
hjemmehjælper.
Børn: X.E.7.b.3)a)-c)
X.E.7.b.3)a) Gitte Stengaard
er født 30. oktober 1961 i Balle. Hun blev gift 27. juli 1985 i 
Sejling med Bjarne Nielsen, der er født 13. marts 1963 i Silkeborg 
som søn af kommunalarbejder Preben Nielsen og hustru Inger Poul
sen.
Bosat: Grønbækvej 44, Grauballe, 8600 Silkeborg.

Gitte Stengaard fik 10-årig skoleuddannelse i Skægkjær og tog 
derefter 1-årig handelsskoleeksamen i Silkeborg, hvorefter hun blev 
udlært i en skotøjsforretning. Hun var bla. husassistent hjemme, 
hvorefter hun 1983 begyndte som tekstilarbejder hos Neckelmann i 
Silkeborg.

Bjarne Nielsen fik 8-årig skoleuddannelse i Silkeborg. Han kom i 
smedelære, blev udlært 1982, og efter at have arbejdet hos Neckel
mann til 1986 har han siden været smedesvend.
Søn: X.E.7.b.3)a)(l)

X.E.7.b.3)a)(l) Kenneth Stengaard Nielsen
er født 18. august 1986 i Silkeborg.

X.E.7.b.3)b) Birthe Stengaard
er født 21. september 1963 i V. Kejlstrup.
Adresse: Papenstrasse 4, 2120 Lünburg, Vesttyskland.

Birthe Stengaard fik 10-årig skoleuddannelse og arbejdede der
efter 4 måneder som hotelmedhjælper på Mallorca, hvorefter hun 
gennemgik E FG-basisåret på Silkeborg Handelsskole. Hun blev 
kontoruddannet på Silkeborg Bogtrykkeri og var derefter 1 år som 
au-pair på et hotel i Buchholz og ansat 2 år i restaurant Det 
Danske Hus i Lüneburg og har siden været kontorassistent ved 
Rejsebureau Norden i Hamburg.

X.E.7.b.3)c) Dorte Stengaard
er født 10. oktober 1968 i V. Kejlstrup.
Bosat: Vesterbakken 4, 8600 Silkeborg.

Dorte Stengaard fik 10-årig skoleuddannelse og påbegyndte der
efter HH-studiet.
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X.E.7.b.4) Morten Stengaard 
er født 25. maj 1948 i Harre. 
Han er bosat i Sverige.

X.E.7.C. Laust Andersen Pedersen
var født 1. november 1908 i Holmhusene i Otting sogn, og han døde 
9. april 1909.

X.E.7.d Signe Henriette Pedersen
var født 24. juni 1910 i Oddense, og hun døde 2. april 1941 i Gryn
derup. Hun blev gift 1938 med Aksel Riis, der var fra Vile.

Signe Pedersen opholdt sig hjemme hos forældrene indtil gifter
målet, og parret bosatte sig derefter i Grynderup, hvor de havde en 
landejendom.
Søn: X.E.7.d.l)

X.E.7.d.l) Eigil Riis 
var født 1939 og døde 1/2 år gi.

X.E.7.e Laust Musgaard 
navneændring fra Pedersen, er født 1. august 1913 i Harre. Han 
blev gift 24. oktober 1938 i Harre med Helga Ravn, der er født 18. 
februar 1918 i Harre som datter af tømrermester Anders Ravn og 
hustru Signe Jørgensen.
Bosat: Nørrebyvej 6, Harre, 78/0 Roslev.

Laust Musgaard gik i skole i Harre og blev derefter uddannet ved 
landbruget i forskellige pladser. Værnepligten aftjente han i Søn
derborg 1934. I 1938 købte han en gård i Harre. Han har i to 
perioder været medlem af sognerådet og har desuden siddet i 
ligningskommissionen.

Helga Ravn gik i skole i Harre og arbejdede derefter på en 
systue, og fra giftermålet var hun hjemmegående husmoder.
Børn: X.E.7.e.l)-3)

X.E.7.e.l) Hugo Musgaard 
er født 9. juni 1939 i Harre. Han arbejder i Sverige.

X.E.7.e.2) Børge Musgaard
er født 29. november 1941 i Harre. Han lever sammen med Sylvia 
Maria Aakerlin, der er født 7. december 1944 i Vesterås i Sverige 
som datter af gårdejer Lenarth Aakerlin.
Bosat: Brøndumvej 21, Hem, 7800 Skive.

Børge Musgaard gik i skole i Harre og blev derefter landbrugsud
dannet. Han aftjente værnepligten ved Civilforsvaret i Thisted 1961 
og besøgte 1963 Vejlby Landbrugsskole. I 1965 tog han til Sverige 
og virkede bla. som fabriksarbejder. I 1970 købte han Enggaard i 
Hem med 48 tdr.l.

Sylvia Maria Aakerlin fik 9-årig skoleuddannelse i Sverige og var 
derefter bla. husassistent. Siden 1971 har hun været hjemmegående 
husmoder.
Datter: X.E.7.e.2)a)

X.E.7.e.2)a) Pia Musgaard 
er født 2. juli 1972 i Hem.
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X.E.7.e.3) Minna Ravn Pedersen
er født 16. marts 1948 i Harre. Hun blev gift 1. marts 1969 i Harre 
med Ove Dalstrup, der er født 21. september 1946 i Tøndering som 
søn af smed Aage Dalstrup og hustru Bodil Marie Mortensen.
Bosat: Harrevigvej 25, Harre, 7870 Roslev.

Minna Ravn Pedersen gik i skole i Harre og Roslev, hvor hun tog 
realeksamen. Hun kom i lære som kontorassistent og blev udlært 
1967, hvorefter hun var ansat på Landboforeningens Regnskabs
kontor i 2 år. Efter et par år som hjemmegående husmoder blev 
hun derpå ansat som kontorassistent i Andelsbanken, Skive.

Ove Dalstrup fik folkeskoleuddannelse og var 1/2 år på Galtrup 
Ungdomsskole, hvorefter han arbejdede 1/2 år ved landbruget. Han 
kom i lære som smed, blev udlært 1967 og arbejdede 1 år som 
smed, hvorefter han arbejdede en tid ved et sprøjteselskab. Han 
deltog i bygningen af Sallingsundbroen samt ved bygningen af 
Farøbroen. Senere fik han arbejde på Fjordvejens maskinfabrik. 
Værnepligten aftjente han 1967-68 i Viborg.
Børn: X.E.7.e.3)a)-b)

X.E.7.e.3)a) Kathe Dalstrup 
er født 16. august 1969 i Hald.

X«E.7»e.3)b) Anette Dalstrup
er født 16. august 1974 i Harre.

X.E.7.Ï Vagn Musgaard
der har fået slettet Pedersen, er født 11. marts 1917 i Harre. Han 
blev gift 23. maj 1938 i Tøndering med Lilly Bach Christiansen, der 
er født 22. februar 1920 i Tøndering som datter af gårdejer Chr. 
Christiansen og hustru Mary Bach Nielsen.
Bosat: Kirkevej 18, Bajlum, 7870 Roslev.

Vagn Musgaard gik i skole i Harre og blev derefter uddannet ved 
landbruget. Han var selvstændig landmand i Lindum fra 1938-1942 
og har siden ejet gården i Bajlum.

Lilly Bach Christiansen gik i skole i Tøndering og var derefter 
husassistent indtil giftermålet.
Børn: X.E.7.f.l)-2)

X.E.7.Ï.1) Bente Musgaard Pedersen
er født 30. marts 1939 i Lindum i Seide sogn. Hun blev gift 9. maj 
1956 i Hjerk med Svend Aage Pedersen, der er født 25. maj 1936 i 
Hjerk som søn af vejmand Aage Pedersen og hustru, centralbestyrer 
Inger Knudsen.
Bosat: Granvej 45, Glyngøre, 7870 Roslev.

Bente Musgaard Pedersen fik 7-årig skoleuddannelse i Hjerk og 
var derefter ca. 3. år i huset, og efter giftermålet blev hun hjem
megående husmoder. Hun har desuden i nogle år virket som hjem
mehjælper.

Svend Aage Pedersen gik i skole i Hjerk og arbejdede derefter 
ved landbruget, hvorefter han 1956-57 aftjente værnepligten i 
Varde. Han havde derefter arbejde på en møbelfabrik ca. 3 år og 
arbejdede derpå ca. 6 år hos en smed, hvorefter han i 10 år var 
selvstændig landmand i Sæby. Siden har han virket mureroppasser. 
Børn: X.E.7.f.l)a)-g)

X.E.7.f.l)a) Lisbeth Musgaard Pedersen
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er født 17.december 1955 i Tøndering. Hun blev gift 23. november 
1974 i Sæby med John Jacobsen, der er født 10. november 1954 i 
Skagen som søn af fisker Edvin Arvin Jacobsen og hustru Rigmor 
Johanne Jensen.
Bosat: Jegstrupvej 59, 8800 Viborg.

Lisbeth Musgaard Pedersen gik i skole i Tøndering og Glyngøre 
og var derefter på Aabybro Ungdomsskole, hvorefter hun tog real
eksamen i Glyngøre. Hun arbejdede nogle år på hotel samt på sø
mandshjemmet i Skagen og blev senere uddannet til sygehjælper. Da 
familien i 1980 flyttede til Viborg, blev hun uddannet som plejer og 
virkede som sådan i 5 år, hvorefter hun blev ansat som familieple
jer ved Viborg Kommune.

John Jacobsen fik 9-årig skoleuddannelse i Skagen og kom der
efter i lære som autoopretter. Han har siden arbejdet ved faget, 
bortset fra 1 1/2 år, da han havde arbejde på et maskinværksted. 
Søn: X.E.7.f.l)a)(l)

X.E.7.f.l)a)(l) Kim Musgaard Jacobsen 
er født 26. august 1974 i Skagen.

X.E.7.f.l)b) Gitte Musgaard Pedersen
er født 5. juni 1957 i Bajlum i Hjerk sogn. Hun lever sammen med 
Jens Klit Nielsen, der er født 4. september 1956 i Kollerup som søn 
af slagteriarbejder Evald Georg Nielsen og hustru Johanne Kirstine 
Christensen.
Bosat: Gøttrupvej 228. Gøttrup, 9690 Fjerritslev.

Gitte Musgaard Pedersen gik i skole i Tøndering, Sæby og Glyng
øre, hvorefter hun tog 8. og 9. klasse på Aabybro Ungdomsskole. 
Hun var 1 år i huset, og efter at have taget E FG-basisåret kom 
hun i bagerlære og blev udlært 1978. Senere arbejdede hun en tid 
ved kommunen og begyndte derefter som gartnermedhjælper.

Jens Klit Nielsen gik i skole i Gøttrup og Fjerritslev, hvor han 
sluttede i 10 klasse. Han var konstabel ved Dragonregimentet i 
Holstebro 1974-77, og derefter kom han i murerlære og blev udlært 
1980. Han arbejdede ved faget til 1986 og læste derefter til bygge
tekniker i Aalborg, og efter endt uddannelse fik han ansættelse ved 
et entreprenørfirma i Løgstør.
Børn: X.E.7.f.l)b)(l)-(2)

X.E.7.f.l)b)(l) Michael Klit Nielsen 
er født 18. december 1978 i Gøttrup.

X.E.7.f.l)b)(2) Martin Klit Nielsen
er født 16. juli 1980 i Gøttrup.

X.E.7.f.l)c) Lene Musgaard Pedersen
er født 8. oktober 1958 i Bajlum i Hjerk sogn.
Bosat: Kirkegade 34, Glyngøre, 7870 Roslev.

Lene Musgaard Pedersen gik i skole i Sæby og Glyngøre, og efter 
at have taget studentereksamen på gymnasiet i Nykøbing M. arbej
dede hun et år i fiskeindustrien samt et år i en børnehave, hvor
efter hun var hjemmehjælper et år. I 1982 kom hun på sygeple
jeskolen ved Aarhus Kommunehospital, var færdiguddannet i decem
ber 1986 og fortsatte samme sted 5 måneder. Siden har hun været 
sygeplejerske i Nykøbing M.
Datter: X.E.7.f.l)c)(l)
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X.E.7.f.l)c)(l) Maria Musgaard Pedersen
er født 23. maj 1983 i Brabrand.

X.E.7.f.l)d) Per Musgaard Pedersen
er født 1. maj 1960 i Tøndering. Han lever sammen med Elsa Kyndi, 
der er født 7. januar 1962 som datter af Bertel Kyndi og hustru 
Anna H. Jensen, Glyngøre.
Bosat: Vilholmvej 9, Durup, 7870 Roslev.

Per Musgaard Pedersen gik i skole i Sæby og Glyngøre, var elev 
på Aabybro Ungdomsskole og besøgte desuden Jebjerg Ungdoms
skole. Efter 2 år som arbejdsdreng kom han i lære som murersvend 
og blev udlært 1981.

Elsa Kyndi fik 10-årig skoleuddannelse i Glyngøre og tog 1-årig 
handelsskoleuddannelse i Nykøbing M., hvorefter hun blev sparekas
seuddannet i Roslev. Hun har siden fået ansættelse i Skive Spare
kasse.
Datter: X.E.7.f.l)d)(l)

X.E .7.f.l)d)(l) Maja Musgaard Kyndi 
er født 14. februar 1984 i Skive.

X.E.7.f.l)e) Berit Musgaard Pedersen
er født 26. september 1961 i Tøndering. Hun blev gift 22. juli 1983 
i Glyngøre med Jens Harri Glintborg, der er født 3. januar 1959 i 
Ørding som søn af gårdejer Gunnar Glintborg og hustru Alma 
Pedersen.
Bosat: GI. Færgevej 5, Sillerslev, 7990 0. Assels.

Berit Musgaard Pedersen gik i skole i Sæby og Glyngøre, hvor
efter hun tog 9. og 10. klasse på Salling Ungdomsskole. Efter at 
have arbejdet 4 år hos Priess <5c Co. i Glyngøre var hun 1/2 år på B 
& O i Skive og har siden arbejdet på højttalerfabrikken i Glyngøre.

Jens Harri Glintborg gik i skole i 0. Assels og var derefter 2 år 
på Søndbjerg Ungdomsskole. Han arbejdede en tid i en autoopret
ningsvirksomhed og derefter ca. 2 år ved Priess <5c Co. i Glyngøre, 
hvorefter han i 1 år var maskinist i Sillerslev. Han har siden været 
slagteriarbejder i Nykøbing M.
Børn: X.E.7.f.l)e)(l)-(2)

X.E.7.f.l)e)(l) Camilla Musgaard Glintborg 
er født 20. maj 1982 i Sillerslev.

X.E.7.f.l)e)(2) Pernille Musgaard Glintborg
er født 20. juni 1984 i Sillerslev.

X.E.7.f.l)f) Claus Musgaard Pedersen
er født 18. december 1964 i Tøndering. Han lever sammen med Helle 
Andersen, der er født 16. oktober 1965 i Glyngøre som datter af 
specialarbejder Vagn Andersen og hustru, specialarbejder Rita 
Larsen.
Bosat: Kirkegade 30, Glyngøre, 7870 Roslev.

Claus Musgaard Pedersen gik i skole i Glyngøre og tog 8. og 9. 
klasse på Aabybro Ungdomsskole, hvorefter han kom i smedelære og 
blev udlært 1985. Han aftjente 1985-86 værnepligten ved Den kgl. 
Livgarde og har siden været ansat ved Priess & Co.

Helle Andersen fik 10-årig skoleuddannelse i Glyngøre og fik
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derefter 1-ârig handelsskoleuddannelse i Nykøbing M., hvorefter hun 
arbejdede 4 år i fiskeindustrien ved Priess & Co. Hun har siden 
været specialarbejder på højttalerfabrikken i Glyngøre.

X.E.7.f.l)g) Mette Musgaard Pedersen
er født 23. juni 1968 i Skive.
Efter 7-årig skolegang i Glyngøre var hun 2 år på Aabybro Ung
domsskole og derefter 1 år på Salling Ungdomsskole, hvorefter hun 
blev optaget på gymnasiet i Nykøbing M.

X.E.7.f.2) Christian Musgaard
navneændring fra Musgaard Pedersen, er født 1. april 1942 i Lindum 
i Seide sogn. Han blev gift 19. december 1965 i Vile med Eva 
Rasmussen, der er født 17. maj 1945 i København som datter af 
lærer Jakob Rasmussen og hustru, lærer Magrete Rasmussen.
Bosat: Vadumvej 29, 7861 Balling.

Christian Musgaard fik folkeskoleuddannelse og blev derefter 
uddannet ved landbruget. Han var på landbrugsskole 1960 og af
tjente 1962 værnepligten ved Civilforsvaret. Han har været selv
stændig landmand siden 1965.

Eva Rasmussen fik 7-årig skoleuddannelse, var på ungdomsskole 
og tog derefter realeksamen. Hun er uddannet som laborant.
Børn: X.E.7.f.2)a)-b)

X.E.7.f.2)a) Karsten Musgaard
er født 2. januar 1968 i Rødding. Han er tømrer.

X.E.7.f.2)b) Joan Musgaard
er født 15. februar 1972 i Rødding.

X.E.8 Madsine Marie Andersen 
var født 29. marts 1877 i Hindborg, 
Skive. Hun blev gift 16. maj 1899 i 
Ravn, der var født 24. marts 1876 i 
søn af husmand Jacob Nielsen Ravn 
stensen.

og hun døde 25. maj 1924 i 
Hindborg med Jacob Jacobsen 
Harre og døde 1936. Han var 
og hustru Ane Kirstine Kri-

i Hindborg og tjente derefterMadsine Marie Andersen gik i skole 
som husassistent indtil giftermålet.

Jacob Jacobsen Ravn gik i skole i
brugsuddannet, hvorefter han fra 1899 var selvstændig landmand. 
Værnepligten aftjente han i Viborg. I kirkebogen nævnes han 1931 
som partikulier og kaldes 1934 rentier i Hindborg.
Børn: X.E.8.a-c 6

Harre og blev derefter land-

X.I.S.a Anders Kristian Ravn
var født 1. juni 1899 i Hindborg, og han døde 15. april 1986 i 
Højslev. Han blev gift 11. oktober 1927 i Otting med Katrine Høst- 
gaard Lund, der er født 22. september 1903 i Hvidbjerg som datter 
af gårdmand Jens Christian Lund og hustru Maren Holgersen Høst- 
gaard.

Anders Kristian Ravn gik i skole i Rødding og havde senere et 
ophold på Uldum Højskole. Han blev uddannet ved landbruget og 
forpagtede 1927 en ejendom i Oddense sogn, hvorefter han fra 1932 
til 1967 havde en gård i Staarup. Han var derefter bosat i Højslev 
til sin død.

Katrine Høstgaard Lund gik i skole i Oddense og havde sommeren
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1924 et ophold pâ Uldum Højskole. Hun var husassistent indtil 
giftermålet og var derefter hjemmegående husmoder.
Børn: X.E.8.a.l)-3)

X.E.8.a.l) Jørgen Lund Ravn
er født 9. november 1931 i Holmhusene i Oddense sogn. Han blev 
gift 26. juli 1957 i Højslev kirke med Asta Jacobsen, der var født 
12. juli 1930 i Højslev og døde samme sted 21. maj 1966. Hun var 
datter af husmand Nicolaj Jacobsen og hustru Katrine Jensen. 
Jørgen Lund Ravn blev gift 2. gang 1. juli 1967 i Lundø med Edith 
Thomsen, der er født 31. marts 1944 i Lundø som datter af husmand 
Sigvald Thomsen og hustru Anna Jensen.
Bosat: Lundøvej 118, 7840 Højslev.

Jørgen Lund Ravn gik i skole i Højslev og var 1948-49 elev på 
Uldum Højskole. Han blev uddannet ved landbruget, afbrudt af 
militærtjeneste i Viborg og Tyskland 1952-54, og 1956-57 var han 
elev på Asmildkloster Landbrugsskole. I 1957 blev han selvstændig 
landmand, men i 1969 bortsolgte han jorden og begyndte som speci
alarbejder ved Jysk Beton i Vinkel.

Asta Jacobsen gik i skole i Højslev og var derefter husassistent 
indtil giftermålet, hvorefter hun var hjemmegående husmoder.

Edith Thomsen gik i skole i Lundø og var derefter husassistent 
indtil giftermålet, og siden har hun været hjemmegående husmoder. 
Børn: X.E.8.a.l)a)-c)

X.E.8.a.l)a) Dorthe Lund Ravn
er født 23. februar 1959 i Højslev.
Bosat: Kulsviervej 75, 2800 Lyngby.

Dorthe Lund Ravn gik i skole i Højslev og tog 1979 studenterek
samen i Skive, hvorefter hun læste til civilingeniør på AUC og 
dimmitteredes 1984. Hun blev derefter ansat ved et rådgivende 
ingeniørfirma i Virum.

X.E.8.a.l)b) Ann Kristina Ravn
er født 30. juli 1966 i Skive. Hun lever sammen med Peter Kor- 
gaard, der er født 7. juni 1966 i København som søn af pilot Poul 
Korgaard og hustru, sygehjælper Jonna Nielsen.
Bosat: Truebjergvej 6 B, Rønbjerg, 7800 Skive

Ann Kristina Ravn gik i skole i Højslev og tog studentereksamen 
i Skive, hvorefter hun havde forskelligt arbejde, inden hun påbe
gyndte uddannelsen til designer.

Peter Korgaard gik i skole i Skive, tog 8. og 9. klasse på Jebjerg 
Ungdomsskole og derefter 10. klasse på voksenundervisning. Efter 
en tid som specialarbejder begyndte han efter en 1 ed i gheds periode 
at læse til HF.

X.E.8.a.l)c) Anders Kristian Ravn
er født 11. april 1969 i Højslev.

X.E.8.a.2) Ole Lund Ravn
er født 22. februar 1935 i Staarup i Højslev sogn. Han blev gift 21. 
oktober 1967 i Ilskov med Anna Kirstine Marie Nielsen, der er født 
12. april 1945 i Herning som datter af skovarbejder Henry Kristian 
Nielsen og hustru Mette Kathrine Marie Jensen.
Bosat: Vognstrupvej 6, 7840 Højslev.

Ole Lund Ravn gik i skole i Staarup og blev derefter uddannet
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ved landbruget. Værnepligten aftjente han i Odense, Haderslev og 
Tyskland 1955-56 og var 1958-59 elev på Uldum Højskole. I 1967 
overtog han fødegården i Staarup.

Anna Kirstine Marie Nielsen gik i skole i Ilskov og Karup, hvor 
hun bestod præliminæreksamen. Hun blev derefter uddannet som 
kontorassistent.
Børn: X.E.8.a.2)a)-b)

X.E.8.a.2)a) Erik Lund Ravn
er født 5. marts 1971 i Skive.

X.E.8.a.2)b) Inge Lund Ravn
er født 4. marts 1975 i Skive.

X.E.8.a.3) Hans Lund Ravn 
er født 13. december 1936 i Staarup i Højslev sogn. Han blev gift 
10. juli 1965 i Humlebæk med Lone Yvonne Møller, der er født 28. 
februar 1944 i Karlebo som datter af rørlægger Erik Møller og 
hustru, telefonist Elisabeth Christensen.
Bosat: Ved Hegnet 13, 3050 Humlebæk.

Hans Lund Ravn gik i skole i Staarup og var elev på Levring 
Efterskole. Efter at have arbejdet et år ved landbruget kom han i 
snedkerlære i Søby, hvor han blev udlært 1958. Han aftjente vær
nepligten i Randers 1958-59 og fortsatte derefter som svend hos 
læremesteren til 1964, hvorefter han fortsatte som bygningssnedker 
på Sjælland.

Lone Yvonne Møller gik i skole i Humlebæk og var på ungdoms
skole i Espergærde. Hun kom i lære som damefrisør, blev assistent 
1964 og fortsatte som sådan et par år, hvorefter hun begyndte som 
selvstændig damefrisør i Humlebæk.
Børn: X.E.8.a.3)a)-b)

X.E.8.a.3)a) Janni Lund Ravn 
er født 12. januar 1968 i Hørsholm.

X.E.8.a.3)b) Gitte Lund Ravn 
er født 26. oktober 1970 på Rigshospitalet i København.

X.E.8.b Laust Andersen Ravn
var født 10. november 1900 i Rødding, og han døde 19. januar 1985 
i Tim. Han blev gift 8. juni 1928 i Hem med Anna Magda Kristen
sen, der var født 18. februar 1906 i Hem og døde 22. maj 1983 i 
Tim. Hun var datter af møllebygger Anton Kristensen og hustru 
Anne Marie.

Laust Andersen Ravn gik i skole i Rødding og blev derefter 
uddannet som mejerist. Han var elev på Ladelund Mejeriskole og 
blev senere mejeribestyrer i Tim, hvor han virkede i 35 år til 1966. 
Sin værnepligt havde han aftjent i Viborg 1921. Af tillidshverv kan 
nævnes, at han i en lang årrække var medlem af sognerådet, bl.a. 
som kasserer.

Anna Magda Kristensen gik i skole i Hem og havde senere et 
ophold på Krabbesholm Højskole. Hun var husassistent indtil gifter
målet. Foruden sit arbejde som husmoder passede hun gennem 35 år 
mejeriudsalget.
Børn: X.e.8.b.l)-2)
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X.E.8.b.l) Annelise Ravn 
er født 2. januar 1933 i Tim. Hun blev gift 11. februar 1953 i 
Madum kirke med Harry Stougaard, der er født 20. februar 1932 i 
Bøvlingbjerg som søn af tømrer August Stougaard og hustru Nielsi
ne.
Bosat: Sar alyst parken 35, 8270 Højbjerg.

Annelise Ravn gik 5 år i folkeskolen og derefter 2 år på pri
vatskole, hvorefter hun havde husligt arbejde. Hun var desuden 
beskæftiget ved børnepasning. I 1965 blev hun ansat i Magasin, 
hvor hun er sælger i dametøjgruppen.

Harry Stougaard fik folkeskoleuddannelse og blev derefter handel- 
suddanet. Han var en kort tid sælger i Aarhus og aftjente derefter 
værnepligten. Han var 13 år i forsvaret og sluttede som overser
gent. I 1964 begyndte han som sælger og har siden 1988 været i 
vin- og spiritusbranchen.
Børn: X.E.8.b.l)a)-b)

X.E.8.b.l)a) Ole Ravn Stougaard
er født 5. april 1951 i Aarhus. Han er projektleder og gift med lære 
Lise Lindskog.
Bosat: Vær ft vej 23, 6270 Tønder.

X.E.8.b.l)b) Søren Ravn Stougaard
er født 4. juni 1953 i Tim. Han er socialpædagog og gift med 
pædagog Alice Mulvad.
Bosat: Børupvej 54, 8210 Tranbjerg J.

X.E.8.b.2) Ove Ravn 
er født 23. maj 1938 i Tim. Han blev gift 30. juli 1960 i Staby med 
Inger Ebbensgaard, der er født 22. september 1939 i Staby som 
datter af amtsborgmester Aage Ebbensgaard og hustru Margrethe 
Poulsen.
Bosat: Vissevej 21, 9210 Aalborg Sø.

Ole Ravn gik i skole i Tim og Ulfborg, hvor han bestod realek
samen. Efter at være blevet udlært som elektriker blev han optaget 
på Aarhus Teknikum, hvor han tog ingeniøreksamen 1960. Derefter 
var han 1 år på Danfoss og aftjente derpå værnepligten i Aarhus, 
hvorefter han i 7 år var ansat ved S.P. Radio i Aalborg. Efter 1 år 
ved et elektronikfirma i Aalborg var han i et år ansat som lærer på 
Danmarks Ingeniør Akademi og blev derefter direktør ved Printca i 
Aalborg. Her var han 9 år, var en tid direktør i Aarhus og derefter 
virksomhedskonsulent i Aalborg, hvorefter han blev direktør for 
Dane all Radio i Pandrup.

Inger Ebbensgaard gik i skole i Staby og var på efterskole samme 
sted. Hun stod i bagerforretning 1 år og fik derefter 1-årig han
delsskoleuddannelse i Struer, hvorefter hun var 1 år på lægesekre
tærskolen i Aarhus. Hun var lægesekretær på Aarhus Amtssygehus 2 
år, og efter en halv snes år som hjemmegående husmoder tog hun 
HF i engelsk og tysk m.m., hvorefter hun fra 1972 har været ansat 
i et revisionsfirma i Aalborg.
Børn: X.E.8.b.2)a)-b)

X.E.8.b.2)a) Mogens Ravn 
er født 15. februar 1961 i Sønderborg. Han blev gift 30. maj 1987 i 
Nøvling med Helle Vibeke Jensen, der er født 29. marts 1962 i 
Aalborg som datter af benzinforhandler Ejgil Thyregod Jensen og
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hustru Anna Marie Hansen.
Bosat: Taastrupvej 3, Stjær, 8464 Galten.

Mogens Ravn gik i skole i Nøvling, Gistrup og Aalborg, hvor han 
tog studentereksamen. Han var 1 år i praktik og læste derefter til 
ingeniør på Aarhus Teknikum. Efter endt uddannelse 1984 var han 3 
år på Danfoss i Silkeborg og har siden været ansat ved Nordisk 
Røntgen Teknik i Hasselager.

Helle Vibeke Jensen gik i skole i Gudumholm og Aalborg hvor 
hun tog studentereksamen 1981. Hun blev cand.scient. fra Aarhus 
Universitet 1988 og er ansat på Tandlægehøjskolen i Aarhus.

X.E.8.b.2)b) Marianne Ravn
er født 6. december 1963 i Gug.
Bosat: Købmagergade 65, 1150 København K.

Marianne Ravn gik i skole i Gug, og efter at have taget studen
tereksamen fra Aalborghus Statsgymnasium læste hun 1 ar på RUC 
og rejste derefter et par år i Israel og Egypten, hvorefter hun 
havde forskelligt arbejde. Derpå var hun 1/2 år i Sydamerika, læste 
psykologi 1 år og var derefter pædagogmedhjælper, inden hun 
påbegyndte uddannelse til yogalære.

X.E.8.C Magnus Ravn
er 1. august 1903 i Mollerup i Rødding sogn. Han blev gift 14. 
december 1930 i Otting med Ingeborg Kristensen, der var født 22. 
august 1908 i Lyby og døde 1987 i Skive. Hun var datter af smed 
Kristen Kristensen og hustru Johanne Marie Jakobsen.
Bosat: Aagade 23, Durup, 7870 Roslev.

Magnus Ravn gik i skole i Rødding og blev derefter landbrugsud
dannet. Han begyndte som selvstændig landmand 1930 og havde gård 
i Aasted til 1965, hvorefter han bosatte sig i Durup.

Ingeborg Kristensen gik i skole i Lyby og havde sommeren 1928 
et ophold på Uldum Højskole. Hun tjente som husassistent forskelli
ge steder indtil giftermålet og var derefter hjemmegående husmoder. 
Som ældre havde hun flere højskoleophold.
Børn: X.E.8.c.l)-5)

X.E.8.C.1) Hans Ravn
er født 20. september 1931 i Aasted sogn. Han blev gift 1. gang 5. 
august 1961 i Aarhus med Elisabeth Wittig, der er født 12. maj 1935
1 Slesvig. Ægteskabet blev opløst, og han blev gift 2. gang 13. 
februar 1982 i Lading med Ingeborg Bringgaard, der er født 24. 
december 1954 i Broby som datter af parcellist Hans Bringgaard og 
hustru Eva Olsen.
Bosat: Mødalsvej 71, Skjoldelev, 8471 Sabro.

Hans Ravn gik i skole i Aasted og arbejdede derefter ved land
bruget til 1951, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Karup og 
Aalborg til 1953. Han fortsatte ved landbruget og var 1955-56 elev 
på Kalø Landbrugsskole, hvorpaa han rejste til Canada, hvor han i
2 år havde forskelligt arbejde. Herefter var han 1/2 år beskæftiget 
ved landbruget i Sverige, og efter et højskoleophold i Askov vin
teren 1958-59 var han i 3 år ved et entreprenørfirma og arbejdede 
så 1 år i et typehusfirma og 2 år på en møbelfabrik. Derefter havde 
han et ophold på specialarbejderskolen og har siden arbejdet i 
byggebranchen.

Elisabeth Wittig gik i skole i Slesvig og var elev på Jaruplund 
Højskole, hvorefter hun tog til Danmark og blev sygeplejeuddannet
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i Give. Senere blev hun ansat på Ortodædisk Hospital i Aarhus.
Ingeborg Bringgaard gik i skole i Broby og Sorø, hvor hun bestod 

realeksamen. Hun havde 1 års ophold i Amerika hos en søster og 
var derefter husassistent i Norge 1/2 år, hvorefter hun arbejdede 
1/2 år på en møbelfabrik i Holbæk. Derefter var hun i 4 år syge
hjælper i henholdsvis Gentofte og Sorø. Efter giftermålet begyndte 
hun som dagplejemoder.
Børn: X.e.8.c.l)a)-e)

X.E.8.c.l)a) Karsten Ravn
er født 20. december 1962 i Aarhus.
Bosat: Brorupvej 29 A, 7800 Skive.

Karsten Ravn gik i skole i Sabro 10 år og sejlede derefter med 
skoleskibet Danmark, hvorefter han begyndte som arbejdsdreng på 
Ortopædisk Bandageri, hvor han kom i lære og blev udlært som 
ortopædisk saddelmager 1984. Han har siden været ansat ved en 
bandagist i Skive.

X.E.8.c.l)b) Kjeld Wittig Ravn
er født 22. april 1964 i Aarhus.
Bosat: Kaløgade 2, 8000 Aarhus C.

Kjeld Wittig Ravn gik i skole i Sabro og tog 9. klasse på Guden- 
ådalens Efterskole, hvorefter han kom i lære som maskinarbejder. 
Han blev udlært 1984 og indkaldtes derefter til søværnet, hvor han 
fortsatte som konstabel. Han er nu over konstabel.

X.E.8.c.l)c) Kirsten Wittig Ravn 
er født 21. april 1966 i Aarhus.
Bosat: Hovgaardsvej 32, 8220 Brabrand.

Kirsten Wittig Ravn er rengøringsassistent.

X.E.8.c.l)d) Rune Ravn
er født 24. januar 1974 i Slagelse.

X.E.8.c.l)e) Søren Ravn
er født 16. juni 1984 i Aarhus.

X.E.8.C.2) Bent Ravn
var født 4. juni 1934 i Nøreng i Aasted sogn, og han døde 1959.

X.E.8.C.3) Jens Ravn
er født 10. august 1940 i Aasted sogn. Han blev gift 7. september 
1968 i Brønshøj med Lise Friborg Petersen, der er født 11. juli 1942 
i Vanløse som datter af bogholder Oskar Hansen og fuldmægtig 
Gunvor Friborg Petersen. Ægteskabet blev opløst, og han lever nu 
sammen med Inger Madsen, der er født 10. maj 1946 i Grenaa som 
datter af direktør Henry Carlsen og hustru Grethe.
Bosat: Thors vej 50, 8680 Ry.

Jens Ravn gik i skole i Aasted og arbejdede 4 år ved landbruget, 
hvorefter han 1959-61 aftjente værnepligten i Karup. Efter at have 
været på Krabbesholm Højskole blev han optaget på Skive Semi
narium og dimitteredes 1967, hvorefter han i 8 år var lærer i 
Havdrup. Derefter var han ansat som lærer i Roskilde 6 år og har 
siden 1981 været ved Ry Skolevæsen.

Lise Friborg Petersen tog realeksamen i Vanløse og opholdt sig 
derefter 2 år som au-pair i Italien og havde derpaa et ophold på
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Krabbesholm Højskole samt på Hadsten Højskole. Hun blev derefter 
sygeplejeuddannet i København, var en tid ansat i Køge og derefter 
i Roskilde og København og nu på Bispebjerg.

Inger Madsen tog studentereksamen i Grenaa og opholdt sig der
efter 2 år i Tyskland, hvor hun dels var i huset og dels arbejdede 
som klinikassistent. Hun læste på Holbæk seminarium og dimittere
des 1971, hvorefter hun var ansat i Rask Mølle, Havdrup og Roskil
de. Siden 1981 har hun været ved Ry Skolevæsen.
Børn: X.E.8.c.3)a)-b)

X.E.8.c.3)a) Michala Friborg Ravn 
er født 1. december 1972 i Køge.

X.E.8.c.3)b) Louise Ravn
er født 7. august 1978 i Roskilde.

X.E.8.C.4) Henning Kristensen Ravn 
er født 2. november 1943 i Aasted. Han blev gift 27.december 1971 
i Skarp-Salling med Kirsten Lundbak Jeldtoft, der har fået navne
ændring fra Kristensen. Hun er født 15. april 1951 i Sdr. Kongerslev 
som datter af skoleinspektør Petrus Lundbak og lærer Karen Jeld
toft.
Bosat: Grønbækvej 39, Mjallerup, 9670 Løgstør.

Henning Kristensen Ravn gik i skole i Aasted og Durup, hvor han 
tog realeksamen 1962. Han blev optaget på Ranum Seminarium, 
dimitteredes 1966 og aftjente 1966-67 værnepligten i Viborg. Han 
har siden været ansat på Bakkeskolen i Brøndum ved Løgstør.

Kirsten Lundbæk Jeldtoft tog studentereksamen i Aars 1970 og 
læste derefter på Ranum Seminarium, hvor hun tog eksamen 1974. 
Hun har siden været ansat ved Strandby skole.
Børn: X.E.8.c.4)a)-c)

X.E.8.c.4)a) Anne-Sofie Ravn
er født 21. august 1978 i Løgsted.

X.E.8.c.4)b) Marie Lundbæk Ravn 
er født 14. november 1981 i Løgsted.

X.E.8.c.4)c) Stine Ravn
er født 22. december 1983 i Løgsted.

X.E.8.C.5) Erik Ravn
er født 22. februar 1949 i Aasted sogn. Han blev gift 1. december 
1979 i Aarhus med Marianne Reuter Jespersen, der er født 15. 
februar 1949 i Madras i Indien som datter af civilingeniør Paul 
Reuter Jespersen og hustru Randi S. Paulsen.
Bosat: Middelbovej 2, 8900 Randers.

Erik Ravn gik i skole i Aasted og var 1963-64 på Egaa Efter
skole. Han arbejdede ved landbruget til 1967, var 1967-68 på Kalø 
Højskole og læste derefter til HF på Viby Amtsgymnasium. Han 
læste ved Aarhus Universitet og blev cand.scient.pol. 1978, var 
derpå ansat som fuldmægtig på Odense Universitet 2 år og var 
derefter 5 år som konsulent ved Odense Kommune, hvor han derpå 
i 2 år var kontorchef. Siden 1987 har han været sekretariatschef 
ved Randers Kommune.

Marianne Reuter Jespersen begyndte skolegangen i Casablanca i
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Marokko og gik derefter i skole i Ry Skov samt på Marselisborg 
Gymnasium, hvor hun tog studentereksamen. Hun er uddannet som 
ergoterapeut i Aarhus og er ansat på Randers Sygehus.

Børn: X.E.8.c.5)a)-b)

X.E.8.c.5)a) Thomas Ravn
er født 24. september 1975 i Aarhus.

X.E.8.c.5)b) Jesper Ravn
er født 2. september 1980 i Faaborg.

X.E.9 Gert Andersen
var født 25. juli 1880 i Hindborg, og han døde samme sted 9. juni 
1905.

X.F Anders Johan Andersen
var født 29. september 1846 i Hinborg sogn. Han blev gift 26. 
november 1869 i Hindborg kirke med Jensine Poulsen, der var født 
15. februar 1843 i Sillerslev i Ø.Assels sogn på Mors og døde 10. 
oktober 1902 i Hindborg. Hun var datter af smed og husmand Poul 
Christian Jensen og hustru Bodil Eskildsdatter.

Anders Johan Andersen var fra giftermålet husmand i Hindborg. 
Børn: X.F.1-8

X.F.l Anders Hansen Andersen
er født 1. januar 1870 i Hindborg, og han døde 21. december 1925 
på Frederiksberg. Han blev gift med Anna Kirstine Larsen Schaarup. 
Hun er født 17. marts 1870 i Hørdum, og hun døde 2. marts 1931 i 
København.

Anders Hansen Andersen drev en gård i Lendum til 1897, hvorpå 
han solgte ejendommen og flyttede med familien til København. Her 
bosatte de sig Valdemarsgade 60, hvor der var lejlighed på 1. sal og 
hestestald i stueetagen. Anders Hansen Andersen begyndte nu at 
handle med fyrværkeriartikler, som han bragte ud med hestevogn. 
Samtidig drev hans hustru ismejeri på den anden side af gaden. 
Omkring 1910 flyttede familien ind i en lejlighed på Enghave Plads, 
og ca. 1919 etableredes derpå firmaet A.H. Andersen, s kot øj s årti kl er 
en gros. Et par år forinden havde sønnen Peter taget studenterek
samen, og han passede nu kontoret og forretningen hjemme, medens 
faderen rejste ude som sælger indtil sin død.
Børn: X.F.l.a-b

X.F.l.a Peter Goddik
er født 20. september 1895 i Lendum, og han døde 17. maj 1967 på 
Københavns Amtssygehus i Gentofte. Han blev gift 29. juni 1927 i 
Messiaskirken i Gentofte med Gerda Margrethe Hartz. Hun er født 
24. august 1898 i København, Set. Johannes sogn, som datter af 
grosserer Nicolaj Frederik Vilhelm Kähler Hartz og hustru Bertha 
Margrethe Jøns, og hun døde 28. juli 1982 på Herlev Plejehjem, 
Lindehøj sogn.

Peter Goddik tog studentereksamen og gennemgik endvidere Niels 
Brock's handelsskole. Han blev senere ansat på kontoret i sin fars 
virksomhed. Efter faderens død 1925 overtog han firmaet, som han 
drev videre under navnet A.H. Andersen. I 1932 oprettede han 
agenturfirmaet Peter Goddik og overflyttede nogle agenturer fra 
firmaet A.H. Andersen, ligesom han fik nogle nye agenturer. Han 
drev nu begge virksomheder, fra 1959 med sønnen Gunner som 
kompagnon.
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Gerda Margrethe Hartz var nummer 3 af en søskende flok på 5. 
Hendes far var ejer af virksomheden Hartz og Jøns, og hun opholdt 
sig hjemme for at bistå ham, da han var enkemand.Desuden var hun 
elev på Niels Brock's handelsskole i 2 år og bestod eksamen herfra.

Gerda Margrethe og Peter Goddik boede i årene 1928-1933 i 
Hellerup og flyttede derpå til Olgasvej 22 i Vedbæk, hvor de var 
bosat til 1965. De flyttede nu til Skodsborgparken, hvor Gerda Mar
grethe Hartz blev boende efter ægtefællens død til ca. 1975, og de 
følgende par år havde hun bolig i Lions Clubs hus i GI. Holte. De 
sidste år var hun på Herlev plejehjem.
Børn: X.F.l.a.l)-3)
X.F.l.a.l) Johannes Goddik
er født 10. april 1929 i Helligaands sogn, København. Han blev gift 
5. februar 1956 i Sengeløse med Roelofje (Rolie) Eelkje Tilma 
Hansen, der er født 2. juni 1936 i Sengeløse som datter af landmand 
Ove Hansen og Antje Tilma.
Adresse: 21215 S.E. Neck Road, Dayton, Oregon 97114, USA.

Johannes Goddik bestod i 1946 realeksamen på Holte Gymnasium. 
Han lærte landbrug og tjente først knap 2 år på Aulebjerg ved 
Strøby samt 1 år på en gård i Katterød på Fyn, hvorefter han var 
beskæftiget 1/2 år på Buskmose ved Rinkenæs, 1/2 på Hegnet i 
Durup og 1/2 på Trollesminde ved Hillerød. Fra november 1950 til 
april 1952 var han elev på Næsgaard Agerbrugsskole på Falster, og 
efter et 9 måneders ophold i USA, hvor han arbejdede i flere 
forskellige stater, tjente han 1/2 år på Søholm i Glamsbjerg, hvorpå 
han vinteren 1953-1954 var elev på Askov Højskole. Den 1. juni 
1954 købte han gården Ägesholm ved Hedehusene, en gård på 84 
hektar. Johannes Goddik, der har specialisteret sig i frøavl, erhver
vede derpå i januar 1961 nabogården på 30 hektar, som blev lagt 
ind under Ägesholm, og i december 1963 købtes Flensborggård ved 
Glumsø med 147 hektar, hvortil kom, at der forpagtedes en del 
jord. I 1984 blev Flensborggård solgt, og familien emigrerede nu til 
USA, hvor Johannes Goddik erhvervede sin nuhavende farm, der er 
på 110 hektar og beliggende i et meget naturskønt område. 2 år 
senere blev også Ägesholm afhændet, og i 1987 erhvervedes endvi
dere nabofarmen på 50 hektar, ligesom nogle jordarealer er blevet 
forpagtet. Al jorden drives med frøavl, hvilket iøvrigt er typisk for 
hele denne egn.

Roelofje Eelkje Tilma Hansen gik i skole i Sengeløse i 7 år. Hun 
hjalp til hjemme, afbrudt af et 4 måneders ophold i Schweiz i 1952 
på udveksling, samt af 2 ophold på henholdsvis 6 og 3 måneder på 
Husassistenternes Fagskole. Sommeren 1954 tjente hun 1/2 år i 
huset på Bornholm, og fra november 1954 til november 1955 havde 
hun plads som kokkepige på Røde Vejrmøllegård ved Glostrup. 
Børn: X.F.l.a.l)a)-e)

X.F.l.a.l)a) Arne Goddik 
er født 15. september 1956 i Glostrup. Han blev gift 10. juli 1982 i 
Nyssa, Oregon, med Karen Olsen, der er født 21. september i Nyssa 
som datter af landmand Clark Olsen og hustru Elaine Gardner. 
Adresse: 21201 S.E. Neck Road, Dayton, Oregon, 97114, USA.

Arne Goddik tog realeksamen fra Tostrup private Realskole. Han 
lærte landbrug og tjente bl.a. på Idagård ved Slagelse, på Holgers- 
håb ved Nr. Alslev og på herregården Ristrup ved Mundelstrup. 
Han var nu gennem IAEA på 13 måneders jordomrejse omfattende
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1/2 år ved landbruget på New Zealand og 1/2 år i Alberta, Canada, 
og efter 1 års ophold på Bygholm Landbrugsskole emigrerede han i 
1980 til USA. Det første halve år arbejdede han på en dansk ejet 
farm i Montana, og efter nogle måneder i henholdsvis Arizona og i 
Sol vang, Californien, kom han til Ontario i Oregon, hvor han i ca. 
3 år var konsulent for et gødningsfirma. I denne periode blev han 
gift, og parret boede først et par år i Nyssa, hvorefter de i for
bindelse med forældrenes emigration flyttede til deres nyerhvervede 
farm, hvor Arne Goddik er medhjælper og desuden selv på part 
time har noget jord i forpagtning.

Karen Olsen gennemgik college i La Grange, hvorefter hun hjalp 
til hjemme.
Barn: X.F.l.a.l)a)(l)

X.F.l.a.l)a)(l) Jeffrey Peter Goddik
er født 5. juni 1987 i McMinnville, Oregon.

X.F.l.a.l)b) Peter Goddik
er født 5. april 1958, og han døde 26. februar 1968 på Blegdamshos
pitalet i København.

X.F.l.a.l)c) Steen Goddik
er født 12. maj 1962 på Roskilde Sygehus. Han blev gift 5. septem
ber 1987 i Portland med Carla Ingrid Gibson, der er født 19. august 
1968 i Portland som datter af vurderingsmand Charles Gibson og 
hustru Hanna, der er praktiserende læge.
Bosat: Cedar Square Apt. 10480, S.W. Eastridge 27, Portland, 97225 
Oregon, USA.

Steen Goddik tog realeksamen fra Tostrup private Realskole samt 
studentereksamen fra Frederiksberg Gymnasium. Han tjente på Ida- 
gård ved Slagelse samt i Kyndeløse og på Turebyholm, hvorefter 
han var på jordomrejse med IAEA med ophold i New Zealand og i 
Canada. Fra 1984 til 1986 var han forvalter på forældrenes gård 
Agesholm ved Hedehusene, hvorefter også han emigrede til USA. De 
sidste 3 år har han læst til landbrugskonsulent med økonomi som 
hovedfag på Oregon State University i Corvallis, en uddannelse der 
forventes afsluttet 1990.

Carla Ingrid Gibson læser psykologi på Lewis and Clark Universi
ty i Portland.

X.F.l.a.l)d) Lisbeth Goddik
er født 6. februar 1964 i Rødovre.

Hun bestod realeksamen fra Tostrup private Realskole og blev i 
1982 student fra Frederiksberg Gymnasium. Et par måneder arbejde
de hun på en restaurant i Norge, og efter at have været jorden 
rundt med IAEA med ophold på New Zealand og i Canada var hun 
foråret 1984 på Husholdningsskole i Silkeborg. Samme sommer 
arbejdede hun nogle måneder hjemme, og efter at have fulgt studiet 
til mejeriingeniør på Landbohøjskolen i 1 år rejste hun til USA. 
Her læste hun 3 år på Oregon State University og fik i 1988 sin 
Bachelor of Science-degree i foodscience og technology. Hun læser 
nu videre på Cornell University i New York.

X.F.l.a.l)e) Helle Goddik
er født 22. februar 1969 i Tostrup.

Hun forlod skolen efter 9. klasse og rejste med forældrene til
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USA, hvor hun de følgende 2 år var elev på Dayton High school.
Hun blev derefter optaget på Oregon State University i Corvallis,
hvor hun i godt et par år har læst til konsulent i planteavl. Den 1.
februar 1989 rejste hun på 1 års udveksling fra Universitetet til 
New Zealand, hvor hun fortsætter studierne, inden hun i 1990
vender tilbage til Oregon State University.

X.F.l.a.2) Grete Goddik
er født 5. december 1930 på Frederiksberg, Set. Markus sogn. Hun 
blev gift 15. mai 1953 i Garnisons kirke i København med Torben 
Hjalf, der er født 27. maj 1925 i København, Garnisons sogn, som 
søn af generalløjtnant Carl Viggo Hjalf og hustru Brynhild Helen 
Mathiesen.
Bosat: Bredkærholmsvej 72, 9800 Hjørring.

Grete Goddik gik i skole i Vedbæk samt i Holte, og efter at have 
taget studentereksamen på Frederiksberg tog hun den 1-årige ek
samen fra Handelshøjskolen.

Torben Hjalf tog i 1943 studentereksamen fra Metropolitanskolen 
og læste et par år på Revisorskolen, inden han kom ind til mili
tæret. I 1945-46 var han ved British Officer Cadet Training Unit, 
blev udnævnt til sekondløjtnant ved fodfolket i 1947 og var i årene 
indtil 1950 på Hærens Officersskole. Han blev premierløjtnant i 
artilleriet 1950, blev forfremmet til kaptajnløjtnant i 1954 og blev 
1958 kaptajn i Forsvarets Krigsmaterielforvaltning. I 1969 blev han 
oberstløjtnant i Hærens tekniske Korps, blev udnævnt til oberst 
1980 og til generalmajor i 1983. I årene 1953-1956 var han ved 
våbenteknisk kursus, og de følgende år til 1963 var han ved kon
struktionsafdelingen. Han var medlem af Forsvarets Eksplosivstof- 
kommission af 1953 fra 1958 til 1967, og han virkede som lærer ved 
Forsvarsakademiets artilleritekniske kursus 1958-1960 og 1961-1963, 
ved administrationsafdelingen 1963-1968 og ved våbenteknisk af
deling 1968-1972. I 1978 og 1979 var han ved NATO Defense Colle
ge, og han blev nu chef for forsyningsafdelingen ved Hærens Mate
rielkommando, blev 1981 chef for sekretariatsafdelingen og i 1983 
chef for Hærens Materielkommando. - Torben Hjalf er formand for 
styrelsen for oberts T.V. Hegelunds mindelegat og for sammes legat 
for officersdøtre og officersenker.
Børn: X.F.l.a.2)a)-d)

X.F.l.a.2)a) Peter Hjalf
er født 19. maj 1954 i Garnisons sogn i København.
Bosat: Jagtvej 215 B, 2100 København 0.

Peter Hjalf tog realeksamen fra Tårbæk Skole 1971 og bestod 
1974 matematisk/historisk studentereksamen fra Hjørring Gymnasium. 
Han læste derefter til cand.polit, på Københavns Universitet og var 
ansat i Miljøstyrelsen 1980-86, i Amtsrådsforeningen 1987 og i 
Skatteministeriet fra 1987. Fra 1974 har han haft diverse tillids
poster indenfor Det radikale Venstre, bl.a. som kredsformand, 
folketingskandidat og medlem af hovedbestyrelsen for Den radikale 
Vælgerforening for København og Frederiksberg.

X.F.l.a.2)b) Birger Hjalf
er født 28. august 1957 i Trinitatis sogn i København.
Bosat: Toftegaardsvej 8, 6823 Ansager.

Birger Hjalf bestod realeksamen og blev derefter uddannet ved
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landbruget med grønt bevis fra landbrugsskole. Desuden har han 
gennemgået diverse kurser indenfor maskiner og planteavl. Han er 
nu ansat som bestyrer.

X.F.l.a.2)c) Helge Hjalf
er født 30. september 1958 i Trinitatis sogn i København. 
Bosat: Buhlsminde, Sdr. Vilstrup Skovvej 14, 6000 Kolding.

Helge Hjalf gik i skole i Tårbæk og Hjørring, hvor han bestod 
realeksamen og derpå matematisk/fysisk studentereksamen. Derefter 
blev han landbrugsuddannet og købte 1. december 1988 Buhlsminde, 
der har et tilliggende på 110 tdr. land.

X.F.l.a.2)d) Annette Hjalf
er født 7. juni 1960 i Set. Markus sogn i København. Hun lever 
sammen med John Michael Silkjær, der er født 21. august 1963 i 
Pindstrup i Marie Magdalene sogn som søn af fabriksarbejder Ver
ner Silkjær og hustru Elly Bech.
Bosat: Lonesvej 130, 9800 Hjørring.

Annette Hjalf er kontorassistent, og John Michael Silkjær er 
ekspedient.

X.F.l.a.3) Gunner Goddik
er født 26. juli 1933 på Frederiksberg, Set. Markus sogn. Han blev 
gift 17. maj 1958 i Skovshoved kirke med Alice Lillian Svendsen, 
der er født 12. juli 1935 på Rigshospitalet i København som datter 
af grosserer Sven Aage Svendsen og hustru Lillian Jensen. Ægte
skabet blev ophævet i 1975.
Bosat: Nyholms Alle 27, 2610 Rødovre.

Gunner Goddik tog studentereksamen fra Herlufholm Kostskole i 
1952 og læste det følgende år på Niels Brock Handelsskole. Herpå 
aftjente han sin værnepligt, og hjemsendtes 1955 som korporal. 
Han havde et ophold på en købmandsskole i London i 1953, var 
desuden på skole i Bremen 1955 og opholdt sig de følgende 10 
måneder i henholdsvis Tyskland og Frankrig. Den 1. april 1956 
indtrådte han i firmaet A.H. Andersen (grundlagt af bedstefaderen) 
og 2 år senere som prokurist i firmaet Peter Goddik. I 1959 blev 
han optaget som kompagnon i begge firmaer, og efter sin fars død 
blev han eneindehaver af Peter Goddik Agentur. Firmaet A.H. 
Andersen afhændede han kort tid efter. I juni 1983 blev virksom
heden, der handler med maskiner, legetøj odign., omdannet til ApS. 
- Gunner Goddik oprettede 1970 Kværkeby Eksperimentelle Fuglere
servat.

Alice Lillian Svendsen tog studentereksamen og blev uddannet til 
3-sproglig korrespondent. Hun virker nu som advokatsekretær. 
Børn: X.F.l.a.3)a)-b)

X.F.l.a.3)a) Nina Goddik
er født 1. april 1960 i København. Hun er gift med Søren Gad. 
Bosat: Nivaapark 11, 2990 Nivaa.

Nina Goddik er fuldmægtig i Privatbanken, og Søren Gad er 
automekaniker.

X.F.l.a.3)b) Bjarne Goddik 
er født 6. november 1961 i Lyngby. Han er gift med Inge Kuhlmann 
Hansen.
Bosat: Lyngbygaardsvej 85, 2800 Lyngby.
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Bjarne Goddik er civilingeniør.

X.F.l.b Sine Johanne Andersen
er født 30. marts 1898 i København, og hun døde som ugift 27. 
marts 1945 samme sted.

Sine Johanne Andersen tog 1916 studentereksamen fra Zahle. Hun 
blev 1920 ansat ved Folkeforbundet i London og var fra 1922 til 
1928 ved økonomisk afdeling i Geneve. I 1934 blev hun cand. polit., 
og den 1. marts samme år blev hun ansat som sekretær ved In
valideforsikringsretten. Den 1. juli 1936 blev hun sekretær i Direk
toratet for Sindssygehospitaler. Fra 1939 var hun fuldmægtig.

Sine Johanne Andersen dræbtes ved Knippelsbro af en vildfarende 
kugle under en kamp ved Langebro under besættelsen.

X.F.2 Bolette Andersen
var født 24. marts 1872 i Hindborg. Hun blev gift 15. december 1899 
i Hindborg med Kristian Eriksen, der var født 18 september 1858 i 
Lyby som søn af husmand Iver Eriksen og hustru Ane Kristensen.

Ved vielsen opholdt Bolette Andersen sig hjemme ved forældrene, 
og Kristian Eriksen opgives at være ungkarl og tømrer af Lyby. 
Søn: X.F.2.a

X.F.2.a Iver Aage Eriksen
er født 3. december 1901 i Lyby.

X.F.3 Laura Andersen
var født 29. januar 1875 i Hindborg, og hun døde i Skive. Hun blev 
gift 29. november 1901 i Hindborg med Jonas Jørgen Dyhrberg 
Geertsen, der var født 13. marts 1854 i Hem og døde 26.december 
1920 i Skive. Han var søn af husmand Geert Jochumsen og hustru 
Nicoline Georgine Dyhrberg.

Ved vielsen var Laura Andersen husbestyrerinde i Hem, hvor han 
var gårdejer. Parret flyttede før 1920 til Skive.

Han var gift 1. gang med Ane Cathrine Nielsen, der døde 13. 
december 1899 i Hem, 44 år gammel. Han havde fire børn i 1. 
ægteskab.
Datter: X.F.3.a.

X.F.3.a Jensine Kathrine Gertsen
er født 17. september 1906 i Hem. 
Bosat: Vestre Alle 4, 7800 Skive.

Jensine Kathrine Gertsen gik i skole i Hem og Skive. Hun kom i 
lære i en trikotageforretning, blev udlært 1924 og fortsatte som 
ekspeditrice til 1943, hvorefter hun begyndte som selvstændig 
trikotageforhandler.

X.F.4 Nielsine Margrethe Andersen
var født 16. oktober 1877 i Hindborg. Hun blev gift 16. oktober 
1903 i Hindborg med Jens Peder Jensen, der var født 24. juni 1871 
i Brøndum som søn af gårdmand Ole Jensen og hustru Else Laurs
datter.

Ved giftermålet 1903 opholdt Nielsine Margrethe Andersen sig 
hjemme hos faderen i Hindborg, medens Jens Peder Jensen angives 
at være ungkarl og gårdmand i Grove.
Søn: X.F.4.a
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X.F.4.a Ole Ejnar Jensen Mølgaard
Mølgaard tilføjet 1905, var født 8. juli 1904 i Grove i Brøndum 
sogn, og han døde i august 1985. Han blev gift 4. juni 1930 i 
Krejbjerg med Jensine Kristensen Præst, der er født 23. juli 1903 i 
Ilbjerg i Rybjerg sogn som datter af gårdejer Andreas Kr. Præst og 
hustru Andrea Kærsgaard.

Ole Ejnar Jensen Mølgaard gik i skole i Brøndum og havde senere 
et ophold på Krabbesholm Højskole. Han blev uddannet ved land
bruget og drev selvstændig landbrug fra 1930 til 1965.

Jensine Kristensen Præst gik i skole i Rybjerg og Krejbjerg. Hun 
var husassistent indtil giftermålet og havde desuden et ophold på 
Uldum Højskole.
Børn: X.F.4.a.l)-2)

X.F.4.a.l) Grete Jensen
er født 11. december 1932 i Grove i Brøndum sogn. Hun blev gift 8. 
september 1956 i Brøndum med Erik Timm, der er født 4. september 
1934 i Raasted som søn af gårdejer Kristian Timm og hustru Karen 
Skøtt Thorsen.
Bosat: Gl. A asted vej 50, Aasted, 7870 Roslev.

Grete Jensen gik i skole i Brøndum og Skive, hvor hun bestod 
realeksamen, hun var senere på husholdningsskole i Silkeborg og 
var derefter husassistent til giftermålet, hvorefter, hun blev hjem
megående husmoder. Hun havde desuden et ophold på Askov Højsko
le 1954-55.

Erik Timm gik i skole i Raasted og blev derefter uddannet ved 
landbruget. Han aftjente værnepligten i Aalborg 1954-56 og købte 
så en ejendom i Krejbjerg og havde den i 13 år, hvorefter han 
købte Skovgaard i Aasted, der har et tilliggende på 225 tdr.l. Han 
er medlem af bestyrelsen i forskellige lokale foreninger, bl.a. inden
for kvægavl.
Børn: X.F.4.a.l)a)-e)

X.F.4.a.l)a) Kirsten Timm
er født 1. januar 1958 i Krejbjerg. Hun lever sammen med Kristian 
Olesen, der er født 25. december 1961 i Torum sogn som søn af 
gårdejer Niels Kr. Olesen og hustru Aase Koldkur Pedersen. 
Bosat: Præstegaardsbakken 21, Torum, 7870 Roslev.

Kirsten Timm fik 10-årig skoleuddannelse i Balling, Krejbjerg og 
Seide. Hun var på dekoratørskole i Aarhus og var elev på Hadsten 
Højskole, hvorefter hun havde forskelligt arbejde. Efter at have 
taget HF i Nykøbing M. blev hun uddannet som klinikassistent, var 
færdiguddannet 1982 og arbejdede ved faget indtil 1987, da hun 
blev hjemmegående husmoder.

Kristian Olesen gik i skole i Torum og tog 8-10. klasse på Je
bjerg Ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget og har siden 
1983 været selvstændig landmand i Torum.
Datter: X.F.4.a.l)a)(l)

X.F.4.a.l)a)(l) Marianne Timm 
er født 3. april 1983 i Holstebro.

X.F.4.a.l)b) Jørgen Timm
er født 8. maj 1960 i Krejbjerg.
Bosat: GI. Aastedsvej 53, Aasted, 7870 Roslev.

Jørgen Timm fik 9-årig skoleuddannelse i Balling og Seide, hvor-
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efter han blev uddannet ved landbruget, 
selvstændig landmand i Aasted. Siden 1986 har han været

X.F.4.a.l)c) Aksel Timm 
er født 15. marts 1962 i Skive.

Efter 9-årig skolegang i Aasted og Seide blev han 
landbruget. Værnepligten aftjente han 1981-82. uddannet ved

X.F.4.a.l)d) Kristian Timm
er født 24. maj 1964 i Krejbjerg.

X.F.4.a.l)e) Lene Timm 
er født 7. december 1971 i Skive.

X»F.4.a.2) Jens Peter Jensen
er født 31. oktober 1935 i Grove i Brøndum sogn. Han blev gift 26. 
december 1961 i Ry med Birgit Aaboe Sørensen, der er født 12. 
december 1941 i Ry som datter af bogtrykker Niels Erik Aaboe 
Sørensen og hustru Else Käthe Andersen.
Bosat: Parkvej 146, 7500 Holstebro.

Jens Peter Jensen gik i skole i Brøndum og Skive, hvor han tog 
mellemskoleeksamen. Han arbejdede ca. 3 år ved landbruget og 
aftjente derefter værnepligten i Aalborg og Viborg samt i Tyskland, 
hvorefter han kom i boghandlerlære i Ry, hvor han blev udlært 
1961. Han var derefter ansat i Holstebro til 1968 og har siden 
drevet fotohandel samme sted. Sideløbende ejer han et mindre 
landbrug i Hjerk.

Birgit Aaboe Sørensen tog mellemskoleeksamen i Ry og var der
efter ansat på kontor samt på et reklamebureau indtil giftermålet. 
Børn: X.F.4.a.2)a)-b)

X.F.4.a.2)a) Ole Aaboe Jensen
er født 1. oktober 1963 i Holstebro. Han er programmør.

X.F.4.a.2)b) Hanne Aaboe Jensen
er født 30. januar 1972 i Holstebro.

X.F.5 Anne Johanne Andersen
var født 28. november 1879 i Hindborg, og hun døde 19. oktober 
1954 i Balling. Hun blev gift 2. november 1906 i Hindborg med Jens 
Kristian Nielsen, der var født 14. august 1877 i Rødding og døde 24. 
august 1957 i Balling. Han var søn af boelsmand Peder Nielsen og 
hustru Kirstine Nielsen.

Ved vielsen var Jens Kristian Nielsen tjenestekarl af lille Ramsing 
i Oddense sogn og var senere boelsmand i Vejby.
Børn: X.F.5.a-c

X.F.5.a Viggo Godtfred Nielsen
var født 5. december 1907 i Ejsing, og han døde 10. oktober 1973 i 
Brodal. Han blev gift 27. marts 1937 i Rødding med Dorthea Jacob
sen, der er født 18. september 1912 i Rødding som datter af tømrer 
Søren Jacobsen og hustru Kirsten Marie Laursen.
Bosat: Vejbyvej 6, Lem, 7862 Balling.

Viggo Godtfred Nielsen gik i skole i Vejby og blev derefter 
uddannet ved landbruget. Fra 1937 til sin død var han gårdejer i 
Nr. Lem.



- 252 -

Dorthea Jacobsen gik i Rødding Friskole og var derefter husassi
stent indtil giftermålet, hvorefter hun blev hjemmegående husmoder. 
Fra 1957-67 arbejdede hun som hjemmehjælper.
Børn: X.F.5.a.l)-5)

X.F.5.a.l) Nancy Nielsen
er født 11. august 1937 i Lem. Hun blev gift 7. september 1955 i 
Lem med Christian Thorgaard, der er født 6. juli 1935 i Hem som 
søn af gårdejer Valdemar Thorgaard og hustru Martha Rømer Gre
gersen.
Bosat: Hostrupvej 12, Lem, 7862 Balling.

Nancy Nielsen gik i skole i Nr. Lem og var 1955 elev på St.Re
strup Højskole. Hun var husassistent indtil giftermålet og var derpå 
hjemmegående husmoder. Efter en tid at have været i forretning 
begyndte hun 1978 som dagplejemoder.

Christian Thorgaard gik i skole i Hem og blev derefter uddannet 
ved landbruget. I 1959 overtog han fødegården og drev denne til 
1963, da han holdt op på grund af sygdom. Han arbejdede derefter 
på en møbelfabrik 1 år, hvorefter han købte et landbrug i Vadum. 
Denne ejendom drev han i 12 år og bosatte sig derefter i Lem, 
hvor han arbejdede på en møbelfabrik indtil 1985.
Børn: X.F.5.a.l)a)-e)

X.F.5.a.l)a) Viggo Thorgaard
er født 18. oktober 1955 i Hem. Han er traktorfører, gift med 
Birthe Skriver Pedersen, der er ekspeditrice.
Bosat: Agertoften 8, V.Lem, 7862 Balling.

X.F.5.a.l)b) Valdemar Thorgaard
var født 1. juni 1957 i Hem, og han døde 1973.

X.F.5.a.l)c) Margit Thorgaard 
er født 18. august 1963 i Hem.
Bosat: Frilandsvej 25, Spøttrup, 7861 Balling.

Margit Thorgaard fik 10-årig skoleuddannelse i Lihme og Spøt
trup, og efter at have taget 1-årig handelsskoleuddannelse i Skive 
kom hun i lære i brugsen i Ramsing, hvor hun blev udlært som 
butiksassistent 1985. Hun arbejdede derefter i en børnehave i en 
periode.

X.F.5.a.l)d) Bettina Thorgaard
er født 6. maj 1966 i Vadum i Lihme sogn. Hun blev gift 24. okto
ber 1987 i Spøttrup med Lars Rasmussen, der er født 14. november 
1963 i Mollerup i Rødding sogn som søn af gårdejer Tage Rasmussen 
og hustru Gunhild Madsen.
Bosat: Nr. Ramsingvej 4, Ramsing, 7861 Balling.

Bettina Thorgaard gik i skole i Lihme og Lem, og derefter læste 
hun til højere handelseksamen i Skive, hvorefter hun var ansat som 
kontorassistent ved Spøttrup Kommune 1 år. Senere blev hun hjem
megående husmoder.

Lars Rasmussen fik 10-årig skoleuddannelse i Rødding og blev 
derefter uddannet ved landbruget, hvorefter han i 1987 købte 
gården i Ramsing.
Børn: X.F.5.a.l)d)(l)-(2)

X.F.5.a.l)d)(l) Simon Thorgaard-Rasmussen



- 253 -

er født 23. januar 1987 i Skive.

X.F.5.a.l)d)(2) Emil Thorgaard-Rasmussen
er født 23. juli 1988 i Skive.

X.F.5.a.l)e) Malene Thorgaard
er født 6. februar 1973 i Lihme.

X.F.5.a.2) Ilse Nielsen
er født 19. oktober 1939 i Lem. Hun er gift med Svend Jespersen og 
har 2 børn.
Bosat: Skivevej 166, Hvam, 7500 Holstebro.
X.F.5.a.3) Lith Nielsen
er født 8. november 1940 i Nr. Lem. Hun blev gift 8. november 1960 
i Lem med Bent Nielsen, der er født 16. juni 1934 i Rødding som 
søn af husmand Arnold Nielsen og hustru Magda Louise Nielsen. 
Bosat: Nørremarken 5, Rødding, 7561 Balling.

Lith Nielsen gik i skole i Lem og var derefter i huset indtil 
giftermålet, hvorefter hun var hjemmegående husmoder i nogle år. I 
1976 begyndte hun som specialarbejder.

Bent Nielsen gik i skole i Rødding og blev derefter uddannet ved 
landbruget. I 1960 fik han arbejde på en møbelfabrik, hvor han var 
ansat til 1976, heraf 12 år som værkfører. Derefter overtog han 
fødegården på godt 17 ha.
Børn: X.F.5.a.3)a)-c)

X.F.5.a.3)a) Lone Boe Nielsen 
er født 28. november 1961 i Skive. Hun er dekoratør.

X.F.5.a.3)b) Inge Boe Nielsen 
er født 18. august 1965 i Skive. Hun er slagter.

X.F.5.a.3)c) Ulla Boe Nielsen 
er født 12. januar 1973 i Skive.

X.F.5.a.4) Mona Nielsen
er født 11. februar 1942 i Brodal i Lem sogn. Hun blev gift 5. maj 
1962 i Lem med Ejler Sørensen Goul, der er født 17. december 1932 
i Vejby som søn af gårdejer Otto Rimmer og Marianne Goul.
Bosat: Syrenvej 12, Lem, 7861 Balling.

Mona Nielsen gik i skole i Nr.Lem og var derefter i huset indtil 
1962, da hun blev hjemmegående husmoder. I 1978 begyndte hun 
som dagplejemoder.

Ejler Sørensen Goul gik i skole i Vejby og Skive, hvor han tog 
realeksamen 1950. Han kom i lære som radiotekniker og blev udlært 
1955, hvorefter han 1956 begyndte som svend i Odder. Han var 
ansat på B à O i Struer til 1964 og var derefter ansat SUJ til 
banens lukning 1966, og siden har han været ansat ved Salling- 
Fjends-og Sinding Herreders Højspænding i Skive.
Børn: X.F.5.a.4)a)-b)

X.F.5.a.4)a) Søren Sørensen Goul
er født 14. december 1962 i Lem. Han blev gift 3. juli 1987 i Lem 
med Leila Østergaard Madsen, der er født 5. august 1962 i USA som 
datter af gårdejer Folmer Østergaard Madsen og hustru Ruth Sol-
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veig Lindberg Mortensen.
Bosat: Bustrupvej 6, Lem, 7861 Balling.

Søren Sørensen Goul fik 10-årig skoleuddannelse i Lem og arbej
dede 4 år ved landbruget, hvorefter han virkede 1 år som last
bilchauffør. Derefter opholdt han sig et år i USA, hvor han dels 
var turist og dels havde erhvervsarbejde, og efter en kort tid som 
chauffør begyndte han derpå som traktorfører ved en maskinstation, 
hvor han var i 3 år. Derefter var han chauffør til 1987, da han 
købte gården i Lem.

Leila Østergaard Madsen gik i skole i Opperby og Lem samt 
Skive, hvor hun bestod studentereksamen 1981. Efter 3/4 år i huset 
var hun 1/2 år som medhjælper i en badepension på Sjælland og 
opholdt sig derefter 1 år i USA. Efter at være vendt tilbage til 
Danmark hjalp hun til på gården hjemme og var derefter på land
brugsskole.
Børn: X.F.5.a.4)a)(l)-(2)

X.F.5.a.4)a)(l) Lenia Helena Østergaard Goul
er født 1. november 1987 i Skive.

X.F.5.a.4)a)(2) Steffen lan Østergaard Goul 
er født 2. december 1988 på Skive sygehus.

X.F.5.a.4)b) Hanne Sørensen Goul
er født 19. december 1964 i Lem. Hun blev gift 4. juni 1988 i Lem 
med Jan Henriksen, der er født 18. oktober 1964 i Rødding som søn 
af specialarbejder Chr. Henriksen og hustru Aase.
Bosat: Vejbyvej 14, Lem, 7861 Balling.

Hanne Sørensen Goul fik 9-årig skoleuddannelse i Lem og gen
nemgik 1-årig handelsskoleuddannelse i Skive, hvorefter hun var 1 
år i huset. Bagefter kom hun i handelslære og blev udlært 1985, 
hvorefter hun begyndte som syerske på en fabrik.

Jan Henriksen gik i skole i Rødding og var desuden elev på 
Bustrup Efterskole. Han var 1 år som arbejdsdreng på Gyro i Skive 
og var derefter 1 år på en møblefabrik, blev udlært på en møbelfa
brik og arbejdede som svend 1 år, hvorefter han begyndte som 
chauffør.
Datter: X.F.5.a.4)b)(l)

X.F.5.a.4)b)(l) Line Goul Henriksen 
er født 27. april 1986 i Rødding.

X.F.5.a.4)c) Lotte Sørensen Goul
er født 30. oktober 1966 i Lem. Hun blev gift 4. juni 1988 i Lem 
med Evan Vase Larsen, der er født 11. januar 1966 i Glostrup som 
søn af specialarbejder Hans Peter Erik Larsen og hustru, syerske 
Karla Margrethe Vase Samuelsen.
Bosat: Lyngtoften 9, Brodal, 7861 Balling. '<■

Lotte Sørensen Goul fik 9-årig skoleuddannelse i Lem og gennem
gik 1-årig handelsskoleuddannelse i Skive, hvorefter hun blev 
udlært som butiksassistent. Derefter kom hun i lære på Vinderup 
Kommunekontor og er nu kommuneassistent i Skive.

Evan Vase Laren er chauffør.

X.F.5.a.4)d) Karina Sørensen Goul
er født 21. september 1974 i Lem.
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X.F.5.a.5) Ane Johanne Nielsen
er født 17. januar 1947 i Lem. Hun blev gift 17. oktober 1965 i 
Vejby med Niels Brodersen, der er født 8. september 1946 i Skive 
som søn af bagermester Svend Brodersen og hustru, organist Maren 
Hedegaard.
Bosat: Jomsborgvej 11, 3650 Ølstykke.

Ane Johanne Nielsen fik folkeskoleuddannelse og var på Lægaard 
Ungdomsskole ved Holstebro, og efter en tid at have stået i for
retning påbegyndte hun 1965 uddannelse til omsorgsassistent, men 
hun afbrød uddannelsen og stod igen i forretning, hvorefter hun 
1969 begyndte som sygehjælper. Efter at have taget højere forbe
red elseksamen arbejdede hun ca. 3 år som sygenjælper, og derpå 
gennemgik hun uddannelse til fodterapeut og har nu egen klinik.

Niels Brodersen gik i skole i Skive og Vinderup, hvor han bestod 
realeksamen. Han blev uddannet til bogholderiassistent, og derefter 
aftjente han 1967-68 værnepligten i Viborg, hvorefter han blev 
ansat ved politiet. Han er avanceret til kriminalassistent.
Børn: X.F.5.a.5)a)-b)

X.F.5.a.5)a) Lulu Brodersen
er født 22. februar 1966 i Skive.
Adresse: Flyvestation Karup, Bygning 14, 114, 7470 Karup J.

Lulu Brodersen tog højere forberedelseseksamen i Ballerup og blev 
derefter ansat ved Flyvevåbnet, hvor hun er tjenestegørende som 
konstabel i vejrtjenesten.

X.F.5.a.5)b) Tana Brodersen
er født 13. december 1982 i Ølstykke.

X.F.5.b Mary Nielsen
er født 9. november 1914 i Vejby. Hun blev gift 9. november 1937 i 
Lem med Peter C hr. Handberg, der er født 9. marts 1912 i Ørslev
kloster som søn af Chr. Marinus Handberg og hustru Andrea Kirsti
ne Christensen.
Bosat: Havvej 14, Ramsing, 7861 Balling.

Mary Nielsen gik i skole i Vejby og var i huset indtil giftermålet. 
Hun var derefter hjemmegående husmoder, men tillige virkede hun 
som lillebilchauffør.

Peter Chr. Handberg gik i skole i Lem og arbejdede nogle år ved 
landbruget som medhjælper, hvorefter han 1937-43 var selvstændig 
landmand. Derefter begyndte han som vognmand med last- og lillebil 
og drev virksomhed til 1969. De følgende 10 år var han tankvogn
chauffør.
Datter: X.F.5.b.l)

X.F.5.b.l) Hanna Rita Handberg 
er født 15. september 1943 i Nymølle. Hun blev gift 26. februar 
1966 i Ramsing med Poul Monrad, der er født 18. juni 1943 i Rød
ovre som søn af drejer Niels Ove Monrad og hustru Inga Sjørup.
Bosat: Brunsvej 7, Sengeløse, 2630 Taastrup.

Hanna Rita Handberg gik i skole i Ramsing og Skive, hvor hun 
bestod realeksamen. I 1961 blev hun ansat ved P & T og var post
assistent til 1967, og efter 5 år som hjemmegående husmoder fik 
hun derpå ansættelse som kontorassistent i Sparekassen SdS.

Poul Monrad tog mellemskoleeksamen i Rødovre, kom i lære som
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typograf og blev udlært 1969. Han virker nu som produktionsassi
stent.
Børn: X.F.5.b.l)a)-c)

X.F.5.b.l)a) Jesper Monrad
er født 7. marts 1967 i Rødovre.

X.F.5.b.l)b) Britt Monrad 
var født 7. oktober 1970 i Glostrup, og hun døde i januar 1974.

X.F.5.b.l)c) Dennis Monrad 
er født 28. juli 1973 i Glostrup.

X.F.5.C Jensine Pouline Nielsen
var født 19. august 1917 i Vejby sogn, og hun døde 29. juli 1981. 
Hun blev gift 17. november 1939 i Dølby med Jens Filtenborg, der 
er født 9. juli 1914 i Dølby som søn af smed Sejer Filtenborg og 
hustru Ane Jensen.
Bosat: Markvænget 12, Rødding, 7861 Balling.

Jensine Pouline Nielsen gik i skole i Vejby og var derefter husas
sistent indtil giftermålet, hvorefter hun blev hjemmegående husmo
der.

Jens Filtenborg gik i skole i Dølby og blev derefter uddannet ved 
landbruget i forskellige pladser, hvorefter han ved giftermålet købte 
gården i Vejby, som han drev til 1985. Han bosatte sig derpå i 
Rødding. I 1966 blev han sognefoged og virkede som sådan til 
kommunalreformens indførelse.
Børn: X.F.5æ.1)-3)

X.F.5.C.1) Vagn Filtenborg 
er født 14. marts 1941 i Vejby. Han blev gift 4. december 1965 i 
Skive med Tove Christiansen, der er født 23. juli 1947 i Skive som 
datter af cementstøber Chr. Christiansen og hustru Sigrid Poulsen. 
Bosat: Nordgaardsvej 16, 7800 Skive.

Vagn Filtenborg gik i skole i Vejby og arbejdede derefter ved 
landbruget til 1965, hvorefter han havde forskelligt arbejde som 
chauffør. Han har bl.a. arbejdet ved Colas samt Roslev Huse, og 
siden 1985 har han været kommunalarbejder.

Tove Christiansen gik i skole i Braarup og var desuden elev på 
Tårupgaard Ungdomsskole. Hun var i huset til 1963 og stod derefter 
i forretning. Fra 1968-70 arbejdede hun på Metallic, og efter ca. 12 
år som dagplejemoder begyndte hun som husassistent på Braarup 
Plejehjem.
Børn: X.F.5.c.l)a)-c)

X.F.5.c.l)a) Susanne Filtenborg
er født 13. februar 1967 i Skive. Hun lever sammen med Hardy 
Pedersen, der er født 6. juni 1958 i Jerne ved Esbjerg som søn af 
Arne Vagn Pedersen og hustru Clara Marie Hansen.
Bosat: Dalgas Alle 13, 7800 Skive

Susanne Filtenborg fik 10-årig skoleuddannelse i Skive og var 
derefter 1 år i huset, var pædagogmedhjælper 1 år og blev derefter 
hjemmegående husmoder.

Hardy Pedersen gik i skole i Gesing og Jerne, hvorefter han 
begyndte som landbrugsmedhjælper.
Børn: X.F.5.c.l)a)(l)-(2)
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X.F.5«c.l)a)(l) Jeanette Pedersen 
er født 1. august 1985 i Skovlunde.

X.F.5.c.l)a)(2) Peter Hugo Pedersen 
er født 25. maj 1987 i Herrup.

X.F.5.c.l)b) Anette Filtenborg 
er født 17. september 1970 i Skive.

X.F.5«c.l)c) Gitte Filtenborg 
er født 23. februar 1972 i Skive.
X.F.5.C.2) Sejer Filtenborg
er født 24. februar 1943 i Vejby. Han blev gift 26. marts 1966 i 
Skive med Aase Laugesen, der er født 16. juli 1946 i Struer som 
datter af banearbejder Ernst Laugesen og hustru Karen Tranders 
Nielsen.
Bosat: Herningvej 64, Mogenstrup, 7800 Skive.

Sejer Filtenborg gik i skole i Vejby og arbejdede derefter 4 år 
ved landbruget, hvorefter han var tjenestegørende 1 år ved Civil
forsvaret i Thisted. Han fik derpaa ansættelse ved Colas, hvor han 
nu er vejformand. I 1986 købte han desuden servicestationen Har- 
kjærdam (Statoil), som han driver med 3 ansatte.

Aase Laugesen gik i skole i Egebjerg og Ejsing. Hun var i huset 
til 1966, og efter nogle år som hjemmegående husmoder har hun 
siden 1986 været cafeteriaejer.
Børn: X.F.5.c.2)a)-d)

X.F.5.c.2)a) Brian Fiitenborg
er født 22. september 1966 i Skive. 
Bosat: Djeldvej 7, Sevel, 7830 Vinderup.

Brian Filtenborg gik i skole i Sevel 8 år og derefter 2 år i 
Vinderup, hvorefter han kom i bagerlære. Han blev udlært 1985 og 
arbejdede et par måneder som svend, og siden har han været 
selvstændig bagermester i Sevel.

X.F.5.c.2)b) Jens Filtenborg 
er født 17. februar 1969 i Skive.
Bosat: Langgade 6, Feldborg, 7540 Haderup.

Jens Filtenborg gik i skole i Sevel 7 år samt i Vinderup 2 år, 
arbejdede 1 år hos en automekaniker og var derefter 1 1/2 år ved 
landbruget, hvorefter han begyndte som specialarbejder.

X.F.5.c.2)c) Benny Filtenborg 
er født 14. juni 1970 i Skive. Han er slagteriarbejder.

X.F.5«c.2)d) Karen Fiitenborg 
er født 18. marts 1972 i Skive.

X.F.5.C.3) Anne Marie Filtenborg 
er født 14. december 1946 i Vejby. Hun blev gift 29. juli 1972 i 
Vejby med Helge Damgaard Gertsen, der er født 27. maj 1951 i 
Rødding som søn af specialarbejder Harly Gertsen og hustru, ren
gøringsassistent Inger Damgaard.
Bosat: Aaglimt 2, Mogenstrup, 7800 Skive.
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Anne Marie Filtenborg gik i skole i Vejby og var desuden på 
Jebjerg Ungdomsskole. Hun tjente nogle år som husassistent. Hun 
opholdt sig 1/2 år i England og havde derefter et kibbutz ophold i 
Israel, hvorefter hun arbejdede 5 år på Metallic. Hun var 1 år som 
rengøringsassistent på et plejehjem i København og derpå, en tid 
som slagetriarbejder i Skive, hvorefter hun blev hjemmegående 
husmoder.

Helge Damgaard Gertsen gik i skole i Rødding og var derefter 
arbejdsdreng hos en tømrer samt på en møbelfabrik, hvorefter han 
tog på søfartsskole i Svendborg. Han sejlede knap 3 år og var 
derefter slagteriarbejder på Skive Andelsslagteri i 17 år, arbejdede 
derpaa 2 1/2 år på en maskinstation og har siden været service
mand på en benzinstation.
Børn: X.F.5.c.3)a)-c)

X.F.5x.3)a) Tommy Filtenborg Gertsen
er født 27. januar 1972 i Skive.

X.F.5.c.3)b) Ole Filtenborg Gertsen 
er født 27. september 1975 i Skive.

X.F.5.c.3)c) Lene Filtenborg Gertsen 
er født 2. juni 1980 i Holstebro.

X.F.6 Poul Kristian Andersen 
var født 16. juni 1882 i Hindborg og døde samme dag.

X.F.7 Poul Kristian Andersen
var født 1. oktober 1884 i Hindborg og døde 10. december 1884, 10 
uger gi.

X.F.8 Kristian Andersen
var født 6. juni 1887 i Hindborg og døde samme sted 11. september 
samme år.



I.B.l.a.l) Ester Balling Engel sen 
og Poul Børge Frederiksen.

I.B.l.a.2) Gerda Balling Engel sen 
og Eigil Axel Hansen.

I.B.1.a.3) Poul Balling
Engelsen og hustru

I.B.l.a.4) Knud Bent Balling 
Engelsen og hustru.

I.B.l.c Ingvard Balling Engelsen. l.B.l.c Nielsine Marie Jensen.



U
B

I.B.l.c.1) Inga Balling Engelsen 
og Jens Christian Rusbjerg.

I.B.l.c.Da) Kaj Bal 1 ing Rusbjerg 
og Inge Themsen.

I.B.l.c.Dc) Jenny Marie Bal 1 ing 
Rusbjerg og Ole Sørensen med børn.

I.B.l.c.2) Niels Balling Engel
sen.

I.B.l.c.3) Else Balling Engelsen 
og Evald Marinus Sørensen.

I.B.l.c.3)a) Bente Balling 
Sørensen og Per Hansen med Katri
ne.

I.B.1.C.4) Aase Margit Balling 
Engelsen og Kristian Mhrinus 
Vi I ladsen.

I.B.l.j.l)a) Mai Stamp Mortensen.I.B.l.c.6) Frida Balling Engelsen 
og Peder Bækhøj Ri is.



i
I.B.l.j.l)b) Anders Olav Mor ten
sen .

I.B.1.j.1)b) Lone Bæk. I.B.l.m. Svend Emil Balling 
Engelsen og hustru.

I.B.5.C Laurine Sørensen og 
Anders K. Hjøllund.

I.B.5.C.1) Vagn Hjøllund og 
Gerda Andreasen.

I.B.5.e.l) Viggo Sørensen og 
Grethe Kjølhede.

I.B.5.d Ane Kirstine Sørensen og 
Oluf Andersen.

I.B.5.e.l)a) Birgit Kjølhede 
Sørensen og Christian Ramsgaard 
med børn.

I.B.5.e.l)b) Lis Kjølhede Søren
sen og Troels Andersen.



I.B.5.e.1)b)l)-2) Mads og Søren 
Kjøihede Andersen.

I.B.5.e.2) Henning Asger Sørensen 
og Marie Kathrine Larsen.

I.B.5.e.2)b) Kim Asger Sørensen. I.B.5.e.4) Engel Balling Sørensen 
med familie.

I.B.5.e.2)a) Bente Sørensen.

I.B.5.e.5) Signe Sørensen og 
Christian Rod Würtz.

I.C. l.a.l) Kristian Sørensen 
og Mariane Kristensen.

I.C.l.a.2) Holger Kjeld Sørensen 
og hustru.

I.C. l.a.3) Jens Kjeld Sørensen 
og hustru.



■

I .C.1.a.3)a)-b) Lisbeth og 
Peder Sørensen. I.C.l.c Poul Niels Poulsen 

og hustru.

I.C.l.c.l) Poul Valdemar Poulsen 
og hustru.

I.C. l.c.Da) Poul Nørskov Poul
sen.

I.C. l.c.l)c) Bente Nørskov 
Poulsen og Flerrming Jensen.

I.C.l.c.l)b) Annemarie Nørskov 
Poulsen og Erik Fallesen Iversen.

I .C. 1.c.1)c)(1)-(3) Themas 
Henrik, Frank Ejner og Karen 
Marie Nørskov Jensen.

I.C.l.c.2) Helga Poulsen. I.C.l.c.2) Jens Vestergaard.



I.C.l.d.Da) Annette Sørensen og 
Jørgen Work Andersen med Ninna.

I.C.l.d.Dc) Esben Sørensen med 
hustru og børn.

I.C.l.d.4) Hans Peter Sørensen 
med hustru og børn.

I.C.l.d.4)a) Lars Sørensen.

I.C.l.a.5) Jens Tage Sørensen 
med hustru og børn.

I.C. l.e.l) Viktor Johannes Bak 
Povlsen og hustru.

I.C.J.e.Db) Knud Erik Bak 
Povlsen med hustru og børn. I.C.l.e.Dd) Lizzi Bak Povlsen 

og Heine Julius Hougaard Nielsen.



I.C.l.d.2) Karen Margrethe
Poulsen og Ole Steen m.børn

I.C. 1.g.3) Edith Poulsen 
og Henning Pedersen.

I.C.1.g.3) Edith Poulsen og 
Henning Pedersen med børn og 
svigerbørn.

I.D.^.a.3) Svend Kristensen 
og Rita Pedersen.

I.D.4.a.3)d) Martin Kr i s tensen. III.D.l Anders Grove Andersen 
og hustru.

III.D.l.a Laura Grove Andersen 
og Peter Svindt Madsen.

III.D. l.b Jens Aage Grove 
Andersen og hustru.



I.C. l.e.3) Aage Bak Povlsen 
og Hansine Johansen.

l.C.l.e.4) Børge Bak Povlsen.

I.C.l.e.6) Erik Bak Poulsen og hustru I.c.l.e.6)a) Hanne Bak Eskildsen 
og Leo Søgaard Nielsen.

I.C.l.e.8) Johanne Bak Povlsen 
og Gunvald Sørensen.

I.C.l.g Jens Poulsen og hustru.

I.C.l.g.l) Henry Poulsen og 
hustru.

I.C.l.g.l)a) Henrik Poulsen 
og Mona Rybak med børn.



III.D.l.c Erik Grove Andersen 
og hustru.

III.D.l.d Else Grove Andersen 
og Ove Pedersen.

III.D.l.d.l)-4) John, Klaus, 
Jørgen, Per og Knud Erik Pedersen.

III.D.l.d.1) John Pedersen med 
fami 1ie.

III.D.2.a-f Hans Laust, Knud 
Erik, Edith Helene, Svend Christi
an, Harald og Kurt Preben Goth.

III.D.2.C Edith Helene Goth. III.D.2.C Ove Leif Rasmussen.

III.D.2.C.1) Flenrming RasnussenI II.D.2.C.1) Kirsten Fager li 
Christiansen.



III.D.2.C.1)b) Kasper Fagerli 
Rasmussen.

III.D.3 Klara Katrine Grove 
Andersen og Gunnar Møller.

III.D.^ Berta Katrine Grove 
Andersen og Verner Ascanius.

III.D.5 Alfred Karl Grove 
Andersen og hustru.

III.D.5.a Gerda Grove Andersen 
og Svend Jokunsen med børn.

III.D.5.b Inge Grove Andersen 
og Kristian Andersen med børn.

III.D.5.C Karen Margrethe Grove III.D.6 Laurits Grove og hustru.
Andersen og Villy Davidsen med 
børn.



III.E.2 Ane Margrethe Vi 1 ladsen 
og Kristian Stisen.

III.E.2.a Jens Villadsen Stisen 
og hustru.

III.E.2.b Søren Stisen og hustru. III.E.2.c Vagn Stisen og hustru.

III.E.2.d.2) Lis St i sen Rasmussen 
og Jens Ove Nielsen.

111.E.2.d.1) Annie Lund Rasnussen 
og Leif Allan Møller med børn.



III.E.2.d.3) Hans Christian Lund 
Rasmussen med hustru og børn.

III.E.2.f Anna Kr i st ine Vi 1- 
ladsen St i sen og Manfred Teodor 
Olesen.

III.E.2.f.l) Vibeke Stisen Olesen 
og Chresten Johannes Velling med 
f ami lie.

Ill,E.2.g Harald Stisen og 
hustru.

111.E.2.h Kristian Villadsen 
Stisen og hustru.

IV.B.1 Søren Christian Laustsen 
Grove og hustru.

IV.B.1. Øverst fra v.: Anna og 
Peder Grove samt Anton Poulsen og 
Kristine L. Grove.
Nederst: Inger Marie og Søren 
Chr. L. Grove



IV.B.l.a.1) Ingrid Marie Grove 
Poulsen og Kresten Kristian 
Kr i stensen.

IV.B.l.a Kristine Laustsen Grove 
og Anton Poulsen.

IV.B.l.a.l)a) Else Poulsen og 
Tage Peder Brunsgaard.

IV.B.l.a.3)a) Tina Brunsgaard

IV.B.l.a.1)a)(2) Ulla Brunsgaard 
og Lars Møller Jensen.

IV.B.l.a.l)c) Jens Aage Sønder- 
gaard Kristensen og Jette Steen
berg Hansen.

IV.B.l.a.l)e) Svend Erik Kri
stensen ned hustru og børn.

IV.B.l.a.1)d) Carl Ejnar Grove 
Kristensen og Kirsten Ganmelby 
med Jane.



IV.B.1.a.2) Søren Grove Poulsen. IV.B.l.a.2)a) Anton Grove 
Poul sen og hustru.

IV.B.l.a.2)a) ( 1 )-> • .
Merete og Henrik Grove Poulsen.

IV.B.l.a.2)e) Kaj Grove Poulsen 
og Ninna Johnsen.

IV.B.l.a.3) Niels Grove Poulsen 
og hustru.

IV.B.l.a.3)b) Jens Grove Poulsen 
og hustru.

IV.B.l.a.3)b)(l)-(2) Annette og 
Jesper Rørbek Grove Poulsen.

IV.B.1.a.3)c) Søren Chri st i an 
Grove Poulsen og Vicki Brun.



IV.B.1.a.4) Grethe Grove Poulsen 
og Hans Skovbak Jensen.

IV.B.1.a.4)a) Tove Skovbak Jensen 
og Jens Ole Kristensen med fami
lie.

IV.B.l.b Peder Laustsen Grove 
og Anna Marie Gregersen.

IV.B.l.b.3) Henning Kvist Greger
sen Grove.

IV.B.l.b.3) Tove Poula Rasmussen
Nielsen

IV.B.l.b.3)a) Carsten Peder Grove 
og hustru.

IV.B.1.b.3)b) Peder Grove og 
hustru.

IV.B.l.b.3)c) Charlotte Grove. IV.B.8 Christian Birgilius 
Laursen og hustru.



X.A. 1 Tove Margrethe Pedersen 
og Jørgen Kristian Kr. Ligaard.

IV.B.8.b Børge Christian Laursen 
og hustru.

X.A.2.a Andreas Pedersen. X.A.2.a Pouline Nielsen Krarup. X.A.2.a.l) Kristen Krarup 
Pedersen og hustru.

X.A.2.a.l)b) Svend Krarup 
Pedersen med familie.

X.A.2.a.l)c) Erna Krarup Pedersen 
og Knud Mølgaard Skovsager med 
familie.

X.A.2.a.l)d) Holger Krarup 
Pedersen med familie.

£ »S3»

X.A.2.a.l)e) Lene Krarup Pedersen 
og Gunnar Mortensen med børn.



X.A.2.b Søren Aage Pedersen 
og hustru.

X.A.2.b.l) Henning Pedersen 
og hustru.

X.A.2.b.2) Peder Pedersen og 
hustru.

X.A.2.b.3) Bent Pedersen og 
hustru.

og Peder Jensen.
X.E.2 Anders Hansen Andersen 
og hustru.

X.E.2.b Søren Gudiksen Andersen 
og hustru.

X.E.2.b.l) Frede Gudiksen og 
hustru.



X.E.2.b.l)a) Anne Grethe Gudiksen 
og Christian Østergaard.

X.E.2.b.1)a)(2) Malene Øster
gaard.

X.E.2.b.1)a)(1) Vibeke Øster
gaard.

X.E.2.b.l)b) Mads Gud iksen 
med hustru og børn.

X.E.2.b.2)a) Søren Bay Gudiksen. X.E.2.b.2)a) Rikke Gydesen.

X.E.2.b.3) Grethe Gudiksen 
Andersen og Knud Bengaard.

X.E.2.b.3)a) Aage Gudiksen 
Bengaard.

X.E.2.b.3)b) Jørgen Gudiksen 
Bengaard.

X.E.2.C.1) Astrid Bregendahl 
Andersen og Harald Frydendahl 
Jensen.



X.E.2.d Jette Ki rst ine Andersen 
og Markus Revsgaard Pedersen med 
f ami lie.

X.E.2.e Kristian Marius Andersen 
og hustru.

X.E.2.g Christian Andersen 
med fanilie.

X.E.2.h Viggo Andersen 
og hustru.

X.E.2.j Harald Andersen 
og hustru.

X.E.2.k.l) Poul Hamborg 
med familie.

X.E.2.k Astrid Andersen 
og Ejner Jensen.



X.E.2.k.2) Kirsten Marie 
og Viggo Jensen.

X.E.2.m Elna Andersen 
og Aksel Pedersen.

X.E.7.e Laust Musgaard 
og hustru.

X.E.7.f Vagn Musgaard 
og hustru.

X.E.7.f.l) Bente Musgaard 
og Svend Aage Pedersen.

X.E.7.f.l)b) Gi tte Musgaard 
Pedersen og Jens Klit Nielsen 
med børn.



X.E.7.f.l)c) Lene Musgaard 
Pedersen med Maria.

X.E.7.f.l)d) Per Musgaard 
Pedersen med hustru og barn.

X.E.7.f.l)e) Berit Musgaard 
Pedersen og Jens H. Glintborg 
med børn.

X.E.7.f.l)f) Claus Musgaard 
Pedersen.

X.E.7.f.l)g) Mette Musgaard 
Pedersen.
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og Jensine Poulsen.

X.F.l. Anders Hansen Andersen X.F.l. Anna K. L. Schaarup



X.F. Anders Johan Andersen med 
fami 1 ie

X.F.l.a. Fra v.: Gerda M. Hartz 
samt Anna og Signe Andersen

X.F.l.a. Peter Goddik og hustru

X.F.l.a.1) Johannes Goddik 
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X.F.l.a.2) Grete Goddik X.F.l.a.2) Torben Hjalt



X.F.l.a.2)a) Peter Hjalf X.F.i.a.2)b) Birger Hjalf X.F.l.a.2)c) Helge Hjalf

X.F.l.a.2)d) Annette Hjalf X.F.l.a.2)d) John Michael Silkjær X.F.3 Laura Andersen og
Jonas Jørgen Dyhrberg Geertsen.

X.F.3.a Jensine Kathrine Gertsen. X.F.Q Nielsine Margrethe 
Andersen og Jens Peder Jensen.

X.F.5.a.l) Nancy Nielsen og 
Christian Thorgaard.

X.F.5.a.1)c) Margit Thorgaard.



X.F.5.a.3) Lith og Bent Nielsen. X.F.5.a.3)a)-c) Lone, Inge og 
U1la Boe Nielsen.

X.F.S.a.M Mona Nielsen og 
Ejler Sørensen Goul.

X.F.5.a. Gotfred Nielsen 
og Dorthea Jacobsen

X.F.5.a.4)a) Søren Sørensen 
Goul og hustru.

X.F.S.a.Ma)(1) Lenia Helena 
Østergaard Goul.

X.F.5.a.Mb) Hanne Sørensen 
Goul og Jan Henriksen med Line.

X.F. 5.a .Ma) (2) Steffen lan 
Østergaard Goul.



X.F.5.a.4.c. Lotte Sørensen Goul 
og Egon Vase Larsen

X.F.5.a.4)d) Karina Sørensen 
Goul.

X.F.5.a.5) Lulu Brodersen X.F.5.b Mary Nielsen og 
Peter Chr. Handberg.

X.F.5.c Jensine Pouline Nielsen 
og Jens FiltenborR.

X.F.5.C.1) Vagn Filtenborg 
med familie.
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