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Forord.
I 1961 - 62 udkom den store slægtsbog om slægten Moeslund. 

Den blev til gennem et samvirke mellem en del af slægtens med
lemmer og Dansk Slægtshistorie, Kjellerup.

Det er nu snart tyve år siden,og meget er sket siden da, i 
form af giftermål, familieforøgelse, dødsfald m.m., enkelte 
af slægten har da også ytret ønske om at få slægtsbogen ført 
a-jour. Her tænkes, der kun på det afsnit af den store slægts
bog, som omfatter efterkommere efter Anders Jørgensen Moes
lund og Jørgine Petersen. Det er jo først og fremmest dette 
afsnit, der kan have interesse, alt det andet ville også være 
uoverkommeligt.

Det bliver altså om slægten, der er udgået fra Iller Ve- 
stergaard, det drejer sig. Det er nok også på tide at få det 
gjort, mens vi endnu er nogle få tilbage af den store søsken
deflok, ellers bliver det næppe gjort. Vi mindes jo endnu ti
den før nogen af vi søskende blev gift, og for os er det un
derligt at tænke på, at slægten nu tæller ca. I80 medlemmer 
med ægtefæller, børn og børnebørn.

Der har altid indenfor slægten været en stærk slægtsskabs- 
følelse og et godt sammenhold, som vi gerne, også på den måde, 
vil være med til at styrke og bevare. Det er vort håb, at 
mange af slægten vil vise interesse for bogen, og at den må 
blive en inspiration til de implicerede ægtefæller til at 
forske i deres egen slægt.

Ej ner Moe slund.



Grønbæk Kirke, linoleumssnit af Anders Moeslund, Kongerslev.

I den gamle kirke. 
Af Mads Nielsen.

Træd stille ind over kirkegulv 
her høres tidens trin.
Ind over rummets hvide væg 
står solens varme skin 
og tegner rudenet og spidse buer.

Der er endnu en genlyd gemt 
i kirkens svale rum 
af bibelord og salmesang 
og rigets evangelium 
en røstens røst, som er og var og bliver.

Her trådte de andægtigt ind. 
og satte sig på bænkens balk 
og så det samme spil af sol 
hen over væggens hvide kalk 
de folk, der smuldrer under jordens tuer.
Her har de siddet slægt på slægt 
i visnen og i vækst 
og åndet ud i salmens brus 
og hørt den samme tekst 
som den Guds mand i dagens lektie skriver.

Her har de siddet slægt på slægt 
i glæde og i sorg 
og fundet håbets ankergrund 
og troens faste borg 
og hørt den røst fra bjergene hensuse.
Her har de drømt en lyjckedrøm 
og knælet for Guds alterfod 
her har de trådt de tunge trin 
og gået med bestyrket mod 
velsignet hjem til deres huse.



ORIENTERING OM BOGENS BRUG:

a. For nummereringssystemet i ANETAVLEN gælder, at alle mands
personer har lige numre og alle kvindelige personer de umid
delbart derefter følgende ulige numre. En persons far findes 
ved at gange denne persons nr. med 2, hvorved følgelig ane 
nr. 4’s far har nr. 8 og moderen nr. 9. Videre har ane nr. 
8’s forældre nr. 16 og 17 - og ane nr. 9’s forældre nr. 18 
og 19. Ønsker man at finde barnet af ægteparret med nr. 26 
og 27, halverer man ane nr. 26, - får nr. 1J (ulige, altså 
en datter), gift med nr. 12.

b. Med bogen følger 1 SOL, på hvilke Anders Jørgensen Moeslunds 
og Jørgine Pedersens efterkommere ses opført. På solen 
står i midten Anders Jørgensen Moeslund og Jørgine Peder
sen, derefter følger i første ring deres børn, mærket med 
romertal. I anden ring deres børnebørn, mærket med store 
bogstaver. I tredie ring deres oldebørn, mærket med ara
bertal. I fjerde ring deres tipoldebørn, mærket med små 
bogstaver.
Vi illustrerer med et eksempel:
Finder man på solen personen SØREN VØLUND, vil man se, at 
han er mærket a. Bevæger man sig nu fra solens midte lige 
ud til ham, vil man passere gennem J rubrikker, hvori står 
navnene på hans oldeforældre, bedsteforældre og forældre, 
mærket med hhv. I., B. og 2.
SØREN VØLUND får derfor registreringsnummeret: I.B.2.a., 
under hvilket han står opført i EFTERKOMMEROVERSIGTEN.

c. EFTERKOMMEROVERSIGTEN er inddelt i afdelinger I. -XI, 
idet hver af romertallene repræsenterer et af Anders Jør
gensen Moeslunds og Jørgine Pedersens børn.



Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en 
ægteskabsstiftende handling^ Efterhånden fik den kirkelige 
vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 
19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuld
byrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, 
skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præ
sten og fem andre personer-. En sådan trolovelse var forplig
tende og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter 
loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede per
soner at søge seng sammen, før end di i kirken retteligen 
blive samlede”, men blandt almuen overholdt man ikke denne 
lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af 
trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig 
reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog 
-uden at være ægteskabsstiftende- og er i vore dage afløst 
af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede -i hvert 
fald hvis det var en mere fornem person- en fingerring af 
guld, der blev anbragt på den fjerde finger, ”Thi vise mestre 
og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den 
fjerde finger".



» Moselundgaard«

Kampestenshuset i Moeslund

Moselundgård 1980



MOSELUNDGAARDENS HISTORIE 
Af overlærer Erik Broch, Bjerringbro.

I 1558 lodChr. III. optage registre over alle de gamle 
adkomstbreve, der fandtes rundt om i arkiverne. Disse registre 
er bevaret og i nyere tid udgivet i "De ældste danske Arkiv
registraturer", hvorimod selve brevene er forsvundet. På Sil
keborg fandtes der mange dokumenter, optagne på de herreds- 
og birketing, der hørte under Silkeborg Len, og deraf en del 
omhandlende gården Moselund, Funder Sogn, (nu Engesvang Sogn) 
Hids Herred.

I 1441 sætter Peder Henriksen en gård i pant til ridder 
Morten Jensen. Denne Peder Henriksen er den første kendte ejer 
af det meste gods i Funder Sogn, og dermed også Moselund, thi 
sønnen Henrik Pedersen Prip, der boede på herregården Sellerup 
syd for Vejle Fjord, får i 1483 læst et tingsvidne ved Hids 
Herreds ret, at Moselund, 4 gårde i Funder, 5 gårde i Balle, 3 
byggesteder i Øster Bording, 2 byggesteder i Vester Bording 
med mere gods er hans rette fædrende arvegods.

Dette bliver bekræftet ved et retterting i Nyborg af kong 
Hans, holdt før 15o3, thi dette år og igen 153o bliver kongens 
dom læst ved Hids Herreds Ting. I 1487 skænker Henrik Persen 
Prip Moselund, Kiersgaard og Hvinningdal til kirken eller nær
mere bispedømmet i Århus, og i 1492 bliver markskellene mel
lem Moselund og de omliggende gårde: Tollund, Elling og Abild- 
skov fastlagt af sandemænd.

Fra gammel tid - før 146o - havde Håruadlunde (Hørbylunde), 
Funder Sogn, en lille kratskov hørt til Moselund; da nu denne 
gård blev skænket til kirken, var skoven muligvis blevet glemt 
i gavebrevet, og to bønder i nabobyen Pårup, som dengang lå i 
Vrads Herred, var ikke sene til at få de Wratz-sandemænd til at 
tilsværge sig det meste af Håruadlunde. Det fandt kirken sig 
naturligvis ikke i; hr. Anders Eskesen rejste på dennes vegne 
sag ved Hids Herredsting mod de Pårup bønder og Wratz-sandemænd 
og 15o3 afsagdes dommen, der igen bekræftes 153o. Den lød, at



"Haruadlunde havde tilhørt Moselund og dermed Henrik Persens 
forældre, denne selv og endelig den hellige kirke "ulastet og 
ukier i 4o år og mere", hvilket ville sige, at selvom kirken 
ikke havde papirer på ejendommen, havde den dog hævd derpå.

Ved reformationen gik alt bispe- og kirkegods over til 
kongen, og Moselund blev altså krongods under Silkeborg Len, 
efter 166o Silkeborg Amt. Den 19« august 1664 overlodes imid
lertid Silkeborg Slot med gods, bl.a. Moselund, til Chr. III.s 
mundskænk Christian Fischer som erstatning for de lån, han un
der svenskekrigene havde ydet kongen. 1677 døde han, og ejen
dommene arvedes af broderen Daniel Fischer, der d. 8. august 
17o7 efterlod den til sin søn Chr. Fischer, der tillige ejede 
Vinderslevgård og Allinggård. Ved skøde af 8. august 172o af
stod han Silkeborg med gods til kongen, som lagde det til Skan
derborg rytterdistrikt. Allerede d. 7. august 1724 frasolgte 
kronen hovedgården Sejlgaard, hvorunder Moselund nu var lagt, 
til etatsråd Jens Jørgensen Seerup til Hald, fra hvem den 
gennem flere ejere i 177o kom til Just Mich. Lund, der døde 
18ol. Sejlgård arvedes da af svigersønnen N. Hastrup til Ves
ter KejIstrup, og på auktionen efter dennes død i 1815 split
tedes ejendommen; hans søn Georg Hastrup købte en del af god
set, deriblandt Moselund, der kostede ham 165o rdlr. og i år
lig landgilde gav han 13 rdlr. og 24 skilling. Endelig ved 
skøde af 7. december 1816, tinglæst 9. december, købte den da
værende fæster, Jens Pedersen, gården som selveje for 29oo 
rbd. N.V.

Den første fæster, der haves efterretning om, nævnes 1576 
i Silkeborg Lens ældste jordebog. Han hed Jens Christensen og 
skulle i landgilde svare rug, byg, gæsteri, svin, får, jern 
o.a., men ingen leding, d.v.s. afgift til hærvæsen, hvilket 
tydeligt viser, at det var en fæstegård, da alle selvejere 
skulle betale et ringe antal skilling i leding, f.eks. Søff- 
ren Rodsbel i nabogården Tollund 2 sk.. Jernet viser, at det 
er en hedegård, hvor der kunne udvindes myremalm, en slags 
dårlig jern, der som afkortning for andre landgildeafgifter 
betaltes i kloder, kugler af en vis størrelse.



Ifølge jordebogen af 1622 hed fæsteren på Moselund den
gang Niels Christensen, han sidder der til I650, da gården 
afstås til svigersønnen Jørgen Pedersen (den første i rækken 
af fader og ældste søn, der skiftevis bar navnet Peder Jør
gensen og Jørgen Pedersen). Hans kone, der hed Johanne Niels- 
datter, styrede som enkekone efter mandens død i I663 gården, 
indtil den ældste søn, Peder Jørgensen, blev gammel nok til 
at føre den videre. Siden ca. I650 boede der i gården desuden 
en mand ved navn Anders Nielsen, der først var indest (ind
sidder), men siden I660 medfæster af Moselund. Han døjede 
med at klare afgifterne; allerede 1661 afkortedes han med 2 
trediedele, og I663 nævnedes han simpelthen som forarmet; 
med landgilde-matriklen af 1664 er han gået helt ud af hi
storien:

Mouslund:

Proprietær Fæster Hartkorn

Daniel Fischers Jørgen Pedersens 5 tdr. 6 skp. 
Gods Enke 3 fjdk. 5 alb.

I markbogen for Moselund fortælles 168}: 
Proprietær: Daniel Fischer til Silcheborg. Fæster: Johanne 
Niels Daatter, Enche. 
(Derefter følger en meget omstændig opmåling af alle marker 
hørende til gården).

Ovennævnte Jord hafuer underskrevne Peder Jørgensen på min 
Moders Vegne Rigtig til Bonitering udviist saa intet udi rin
geste Maader er bleven forglemt eller udeladt til Vitterlighed 
Med min Egen Haand underskreven.

Moselund dend 13. Augustij A- 1683- 
P.J.S.

Modelbogen for Wradtz, Hidtz og Lysgaard Herreder lyder for 
Moselundgaard.

Haver lo Aars Indtægter som saas 4 med Boeghuede og Rug, 
huiler 6 Aar-findis Een Del af graa Sand og Muld, noget graa



og sort Sand, noget sort grudet 
nes den Jord til 9 Aars huile £ 
huile ond, hafuer Eng til 2 Læs 
ning som er ond til 8 Høfder.

Sand, agtis at kunde bereig- 
middel skarp, ofuer 9 Aars 
got, og 4 Læs middel Høe. Græs

Bøndernes Jordens
navne Godhed

Udsæden Ny Matr. Gl.Matr. Proprie
tær

midde Imåd. 13-4-1-0-2
skarp 13-4-1-0-2
ond 8-1-2-1-1
2 læs sort høe 
4 læs middel høe 
8 Høveders ond 
Græsning

2-2-0-0-21/J
l-4-o-o-l 5/9
O-5-1-2-2 5/12 5-6-3-1
o-l-o-o-o
o-l-l-l-o
O-1-2-1-4/5

Summa 4-7-1-2-3

Af markbogen og modelbogen får man således god besked om går
dens tilliggende i slutningen af det 17. årh. Disse bøger blev 
lavet ifølge Chr. V.s bud, da hartkornet ifølge matriklen af 
1664 ikke var retfærdigt fordelt. En landmåler skulle fore
tage en opmåling og vurdering af hver enkel mark til hver 
ejendom, og disse arbejder fylder for hver sogn en tyk hånd
skreven folie. Af denne markbog udtoges så en ekstrakt, mo
delbogen, af hvilken hvert bind strakte sig over et par herre
der, og som delte jorden i god, middel, skarp og ond jord, og 
viste hver enkelt gårds hartkorn i tønder, skæpper, fjerding
kar, album og penninge. Sidstnævnte ord udtrykker så lille en 
størrelse, at man snart holdt op at regne dermed. Hartkornet 
for hele landet blev til sidst lagt sammen, og det viste sig, 
at antallet af tønder hartkorn var større end i 1664 og da det
te ikke var meningen, blev hartkornet nedskåret med nogle pro
cent, før det indførtes i bøgerne for hver amt, matriklen af 
1688, der for Moselund viser et hartkorn af 4 tdr. 3 skp. 2 
fjdk. 1 alb., altså lidt mindre end modelbogen

I matriklen 17o5 har Peder Jørgensen overtaget fæstet, og 
ifølge Skanderborg Ryttergods’ fæsteprotokol, der går fra 1686 



til 1767, "steder og fæster sønnen Jørgen Pedersen d. 7• 
oktober 1722 hans gamle fader Peder Jørgensens gård Moselund 
af hartkorn 4-J-2-1."

Peder Jørgensen var gift med Anne Christensdatter og hav
de foruden nævnte søn døtrene Kirsten -der siden 1731 havde 
penge tilgode i gården, og som boede i Amsterdam i Holland-, 
Christiane og Johanne, af hvilke den ene var gift med fæste
ren Peder Jørgensen i nabogården Abildschou, den anden boede 
i Hiøllund; han var broder til Niels Jørgensen Møller, der 
var ejer af Klode Mølle og herregården Højriis ved Ikast. Men 
rigdommen bragte ham kun ulykke, thi 19. maj 17o5 blev han myr
det af en sømand, der var kommet for at røve hans rede penge. 
Denne uhyggelige begivenhed står opført i Lysgaard-Hids Her
reders justitsprotokol for 17o4-lo side 94-98, den er endvi
dere behandlet i litteraturen i Goldschmidts; Hederejse i Vi- 
borgegnen, side 29, C.A. Thyregod: Novelle, Mylius Erichsen: 
Den jydske Hede før og nu, side 157_164, Jeppe Aakjær: Af min 
Hjemstavns Saga, side 97 ff, og Hedevandringer, side 68 ff, 
og endelig H.P. Hansen: Skovlogringer, side 59—66.

I Jørgen Pedersens tid betaltes der i Landgilde til Sejl- 
gaard: 1 ørte rug, £ ørte biug, 1 ørte havre, 1 haarboe pund 
smør, 1 ørte biug gæsteri, 1 svin, 1 mark haar, 1£ mark rede 
penge, 2 sk. 1 alb. gæsteri, 4 sk. spind penge og 22 sk. brød
bagningspenge .

Jørgen døde i oktober 1755. Han var gift med Christine 
Jensdatter, der var søster til Laurs Jensen i Lille Hiøllund 
i Vrads Sogn og født 1713 som datter af Jens Andersen, gård
mand i Lille Hiøllund, og hustru Kirsten Christensdatter fra 
Store Bredlund. Hun døde i januar 1762. Ifølge skifteregistre- 
ringen fandtes der ved hendes død nogle bøger, der på den tid 
var noget af en sjældenhed. Desuden var der et sølvbæger og 
nogle sølvskeer, som den yngste søn Anders, f. ca. 1753 skul
le have, og som fortæller, at den økonomiske stilling var god, 
da sølv dengang ikke fandtes i ret mange bondehjem.

Af de 3 sønner og 4 døtre, der fandtes i ægteskabet, over-



tog den ældste søn Peder hjemmet. Den mellemste søn, Jens, 
født ca. 1735 var gift med Ane Marie Andersdatter og boede 
i Pårup, hvor han døde d. 28. juni 1823 hos sønnen Jørgen 
Jensen. Af døtrene var Anne, født ca. 1739, gift med Jens 
Nielsen i Mausing, Elisabeth Christine, født ca. 1744, vides 
der intet om. Karen, født 1748, levede endnu som gammel jom
fru i gården, og Christiania, født 1751, død 1818, blev
1780 gift med Peder Pedersen i Virklund i Nørskovgård i Fun
der og dermed stammoder til den vidtforgrenede Nørskovslægt 
fra Mausing, om hvilken der er udgivet en slægtsbog. Mens 
Peder Jørgensen, født 1732, død 2o. september I808, var mand 
på gården, fandt Danmarks ældstbevarede folketælling sted i 
juli måned I787. Den så for Moselundgaard således ud:

Navn Stilling Alder Ægteskabelig 
stilling

Peder Jørgensen Husbonde 56 begge i 1.
Maren Jensdatter hans kone 60 ægteskab
Jørgen Børn af 1. 22
Kirstine ægteskab 18
Jens
Karen Jørgensdatter Husbondens søster 36 ugift
Ellen Laursdatter Tj enestepige 32 Î!

Jørgen Hansen Hyrdedreng lo

Den yngste søn, Jens Pedersen, fik efter faderens død I808
Moselund i fæste. Datteren Kirstine blev gift med ejeren af den 
gamle selvejergård Munklinde, Peder Nielsen, og dermed stammo
der for slægten fra Munklinde (se Munklindebogen). Den ældste 
søn, Jørgen, der var døbt Skærtorsdag den 4. april 1765» var i 
sine unge dage ladefoged på Tvilumgård, senere giftede han sig 
en gård til i Vinderslev, som havde været i konens slægt fra 
før 1700 og stadig ejes af slægten. Den var i dårlig stand, da 
han overtog den, men han drev den op og opbyggede den, så det 
blev den største og bedste gård i byen. Han havde kro, købmands



handel og handel med uldvarer og blev efter de tider en meget 
rig mand. Han regerede som en sognekonge og blev stamfader til 
en stor slægt, der er beskrevet i "Stambog over Jørgen Peder
sen Moeslunds Efterkommere". Da børnene efter hans død d. 5- 
oktober 1847, skulle dele den store arv, foregik følgende hi
storie, hvorom gdr. Søren Chr. Andersen, Vinderslev, død 19o5 
har fortalt: I gården hos Jørgen Moeslund boede den yngste 
søn Niels Jørgensen Moeslund, som skulle arve gården. Endnu 
på dødslejet var den 82-årige Jørgen meget selvstændig. På 
den tid var det skik, at folk selv opbevarede deres rede pen
ge i sølvdalere, og sin store beholdning lå den dødssyge mand 
og rugede over i sengen. Sønnen søgte flere gange at få pen
gene listet fra ham for at få dem gemt, inden de andre ar
vinger, der var forsamlede hos en søster i nabogården Øster
gård, kom til stede. Aldrig så snart havde den gamle lukket 
sine øjne, før de fleste af pengene blev gemt bort, og sam
tidig sendtes fortælleren, der da tjente på gården, med bud 
til Østergård. I huj og hast for de alle af sted til føde
gården, og før tjenestekarlen, der ikke havde så travlt, nå
ede hjem, skændtes hele forsamlingen ved siden af deres døde 
fader, og anstrengte sig for at gennemsøge alle gemmer for at 
finde de penge, som Niels og dennes kone ville snyde de andre 
for. At de fandt de fleste, men ikke alle, fremgår af den un
ge kones udbrud til manden, da familien var rejst fra gården: 
Æ Peng i æ Klokhus fand dl allivel æ".

Jens Pedersen købte nu Moselund fri i 1816 og drev den vi
dere. Om livet på gården i hans tid for godt loo år siden har 
Mylius Erichsen fortalt: (se endvidere: L. Hagelskær Laurid
sen: Munklindebogen, s. 18?) Gården ligger i en mosedal med 
Lyngklædte og beplantede bakkedrag til flere sider. Dens til
liggende var på denne tid ikke mindre end 8oo tdr. land - en 
tolvtedel af en kvadratmil - men næppe en sjettedel var op
dyrket; resten bestod væsentlig af lynghede og tørvemoser, 
som lå hen i fuldkommen naturtilstand, og hvor gårdens loo 
får selv søgte føden både vinter og sommer. Nu da der er jern



banestation ved Moselund og omfattende tørveindustri, vil det 
synes underligt at høre, at egnen for så kort tilbage var 
blandt de ensomste i Jylland, sjældent kom der andre fremmede 
end taterbanderne på betleri. Vejen omkring gården bestod kun 
af et par dybtkørte hjulspor, fulde af huller og slag. Snart 
snoede de sig mellem de store bakker og blev næsten skjult af 
lyngen, snart satte de på tværs over lave sumpstrækninger el
ler op ad stejle skrænter. Hovedvejen op til gården, den så
kaldte drift, var dannet over en sådan sump ved hjælp af en 
masse uordentlig henkastede sten belagt med afskrællede lyng- 
tørv.

Ejeren af gården på den tid, den tredsindstyveårige Jens 
Pedersen, havde i 18o8 taget gården i fæste efter sin fader. 
Således er gården flere hundrede år tilbage gået fra fader 
til søn. Aldrig forlod sønnen det fædrende hjem for at lære 
noget nyt. Gårdens drift forandredes derfor aldrig, alt for
blev på det gamle standpunkt, og bestræbelsen gik stadig ud 
på at frembringe rug til brød, boghvede til grød, samt kål 
og mælk og kød til husholdningen og fåreuld til klæder. Jens 
Pedersens kone var en snes år yngre end manden. Hun var ty
pisk for husmødre på landet: lille og spinkel, altid beskæf
tiget, altid stilfærdig, en opofrende der aldrig forlangte tak, 
men fandt det i sin orden at sørge for hvert menneske og dyr 
på gården, før hun tænkte på mad og hvile til sig selv. Ægte
parret havde 6 sønner og 3 døtre, hvoraf de voksne tjente for
ældrene som karle og piger. På gården levede endvidere mandens 
faster, en firsindstyveårig kvinde, der nød sin aftægt ifølge 
den skik, at ugifte kvinder altid hører fødegården til. Hun 
lod sig yderst sjældent se, men holdt sig til sin aftægtsstue; 
men når om vinteren kulden blev hende for hård og tog for stær
kt på hendes brændsel, tyede hun gerne om aftenen ind i gårdens 
lune "Skorstensstue", (d.v.s. køkken) hvor hun søgte sig den 
skjulteste krog og i besynderlig tavshed strikkede på sin binde
hose .

Gårdens bygninger var lave og ældede, men opført af solidt 



egetømmer. Næsten hele gårdspladsen var møddingssted og i 
fugtigt vejr et opæltet morads;her blandedes staldgødningen 
med betydelige masser af halvforrådnede lyngtørv. En smal 
stenbrolægning løb langs alle huslængerne, for smal til me
re end et menneske; når to mødtes, måtte altid den ene træ
de ned i uføret. Stuehuset var en snæver uanselig bygning med 
lervægge og lyngtag. Gennem en lav dør kom man ind i for
stuen, derfra til højre ind i skorstensstuen, beboernes dag
lige opholdssted om vinteren, hvor der på det åbne ildsted 
brændte et stort tørvebål, der både varmede og blev brugt til 
kogeild og belysning. Omkring arnen samledes ved aften alle 
gårdens folk, hver beskæftiget med sit arbejde. Når ilden ik
ke brændte klart nok, forstærkede man tid efter anden flammer
ne ved at kaste "lysbillinger" deri, en slags harpiksagtige 
fyrretræslevninger fra tørvemosen. Fra skorstensstuen førte en 
dør ind til "dagligstuen" og til "korsstuen"; dagligstuen var 
familiens sommeropholdssted om dagen og tillige soverum bå
de sommer og vinter. Langs indervæggen fandtes en række inde
lukkede alkovesenge, fyldte med tynde fjerdyner og grove hylds
klæder (uldne lagner), hvor samtlige husbeboere havde deres 
sengeleje. Korsstuen eller storstuen havde også alkovesenge, 
men de var til brug for gæster og blev især benyttede ved de 
årlige gilder, som altid blev holdt i storstuen. Endelig var 
der i beboelseshuset et spisekammer og et mælkerum - intet vi
dere .

I alle stuerne var der bjælkeloft, gulve af stampet ler, 
lave døre, som ingen fuldvoksen kunne gå igennem uden at buk
ke sig, højtsiddende vinduer med bittesmå blyindfattede ruder, 
hvis glas skinnede i alle regnbuens farver. Kun ringe lys kom 
der ind i stuerne og endnu mindre frisk luft, vinduesrammerne 
var sømmet fast til karmen. Bohavet bestod af lange massive 
egetræsborde med madhylder under, faste bænke langs vinduer 
og vægge, desuden et par løse bænke, nogle "treben" og træ
stole med halmflettet sæde, en dragkiste, en stor beslået og 
bemalet kiste og et par hængeskabe af høj alder og med mange 



udskæringer og blegnede forsiringer.
Både ydermure og skillevægge var opklinede af ler og 

hvidtede, men pletvis var kalken stødt af, og den mørkegrå 
lerbund blev synlig rundt omkring, hvor ikke møbler, skil
derier med bryllupsvers og ligtaler eller påklistrede breve 
og avisbilleder dækkede afskalningen.

Udhusene i Moselundgård var snævre og lave med opklinede 
vægge og lyngtag mønnet med græstørv. Halvt op på de sparsomt 
hvidtede ydermure var der stablet afskrællet lyngtørv, som 
både støttede og lunede, luger og lemme var der få af, det 
gjaldt dengang for god regel, at kreaturerne tog skade af den 
friske luft. I stalden var der derfor en kvalm varme. Den ene 
længe ’'bødkerhuset”, havde øverst mod våningshuset en ind
sidderstue, som blev benyttet til værksted, i den anden læn
ge havde aftægtspigen stue og køkken. Bagved længen lå kål
gården, en stump inddiget jord, hvor der år efter år alene 
plantedes grønkål. Løg, persille, guiderødder eller andre ur
ter og rødder til husbrug kendte man lige så lidt til på den
ne hedegård som på nogen anden i omegnen.

Besætningen bestod af to heste, to arbejdsstude, fire køer 
og henved loo får. Avlsredskaberne var klodsede og kun lidet 
hensigtsmæssige i sammenligning med nutidens. Arbejdsvognene 
var påfaldende små og kluntede, og rejsevognen, stadsvognen, 
som i federe egne er gårdens pragtstykke, var her af den mest 
forældede indretning med lundstikker for hjulene, en risbag
kurv, vognskrin og to små træagestole. Hesteseletøjet var stav
tøj med sivpuder og træstave, der foroven var bøjede udad som 
et par horn, samt vandkuber af svineskind.

I forhold til hedebonden nu om stunder, var datidens bøn
der meget ugunstigt stillede. Ejendom og arbejde kunne ikke 
gøres blot nogenlunde indbringende, man måtte som Jens Peder
sen, der dog sad så godt som gældfri ved sin gård med dens 
vældige areal, nøjes med at skaffe føde og klæder til sig selv 
og husstanden ud af driften. Nu kan landmændene i de fleste 
hedeegne ret nemt bringe sit korn, sit smør og andre produk



ter til nærmeste købstad eller jernbanestation og få kon
tanter eller nødvendighedsartikler med tilbage samme dag. 
Men fra Moselund var der dengang fem mil til nærmeste køb
stad, Viborg. Både bivejen og hovedvejen var i en så slem 
tilstand, at ingen turde køre på-dem uden ved højlys dag. 
Som vejens spor engang var dragne for længe, længe siden i 
sving omkring bakke, moser og hedekær, således blev de fulgte 
af slægt efter slægt; når sporet blev helt ufremkommeligt, 
kørte man bare et nyt spor ved siden af - aldrig tænkte man 
på at planere eller indgrøfte.

Med den tungtkørende, smalsporede bondevogn, som ikke kun
ne have mere læs end tre tønder korn, ville en Viborgrejse, 
fem mil, tage hele 3 dage. Moselundgården havde alt i alt næp
pe en salgsværdi af looo rigsdaler og repræsenterede således, 
efter almindelig renteberegning, kun ca. 4o rigsdaler i årlig 
indtægt.

Husholdningen på Moselund stod i nøje samklang med gårdens 
tarvelige ydre, ligesom klædedragten var enkel og simpel. Hus
bondens dragt var til daglig en stribet hvergarns vest, en 
skind-nattrøje med ærmer, skind-knæbukser, lange, hvide uld
strømper, træsko og på hovedet en strikket hue. Sønnerne havde 
lange grå vadmelsbukser og stribet vest med strikkede ærmer. 
Kun om helligdagene kunne man se mandfolkene bære langskødede 
frakker af mørkeblåt vadmel samt læderfodtøj. Kvindernes klæde
dragt var sædvanlig hvergarns livstykker med snævre strikkede 
røde ærmer, blå vadmels skørter af mindst mulig vidde og stum
pede forneden, men til gengæld bundet næsten helt op under 
armhulningerne, endvidere sorte uldstrømper, træsko og en hue 
til at binde fast under hagen.

Familien på Moselund havde, ligesom alle andre sparsomt 
vante folk der på egnen, levet i alt for ringe berøring med 
byernes og mere befolkede sognes forfinelse og forfængelighed 
til at være synderlig påvirket deraf. Hjemmet var til det yder
ste præget af jævnhed, dog var der bibeholdt en gammeldags patri
arkalsk tilstand, hvorefter familiefaderen, der jo levede uaf



hængig på sin gård, stedse nød lydighed i sin huslige kreds. 
Hans vilje var lov for alle under hans tag.

Om sommeren var Jens Pedersen og hans sønner næsten hele 
dagen beskæftiget i marken eller på heden, hvorimod man om 
vinteren kunne træffe husbonden på tider om dagen, når han 
ikke var optaget af kreaturernes røgt, siddende inde og sno 
reb af svinehår, skære træskeer, binde koste eller bruge sned
kerværktøjet, medens de ældre sønner arbejdede i tærskeloen, 
i hakkelseshuset eller på møddingsstedet., Hustruen besørgede 
madlavningen, brygning og bagning og ledede rengøringen, og 
i hver lille stund, der levnedes hende, spandt hun flittigt 
på sin rok eller bandt hoser. Også den ældste af døtrene både 
spandt og bandt, medens de yngre børn kartede ulden i "tejer" 
til spinderskerne.

Præcis kl. 12 om middagen samledes alle husets folk i dag
ligstuen omkring det store egebord til "unden". En af de ældste 
piger lagde træbrikkerne på bordet, en for hver person, hvor
efter den ældste søn tog brødkagen frem fra hylden under bor
det og skar et stort antal skiver af, som han delte rundt. Nu 
kom husmoderen og en af pigerne inde fra skorstensstuen hver 
med et lerfad, det ene indeholdende kålsuppen, det andet kød. 
Hver tog sin træske ned fra bjælken og kniven af lommen eller 
bordskuffen. Husbonden for bordenden ragede huen af hovedet, 
fremsagde en kort bøn, tog sin ske og langede til det fælles 
suppefad, der var stillet midt på bordet; alle de andre fulg
te efter, mandfolkene fra den ene side af bordet, kvinderne 
og de mindre børn fra den anden - og snart var fadet tømt. Der
på skar husmoderen kødet i portioner og lagde en passende part 
på træbrikkerne, som hver især skød hen til hende. Kødet hånd
teredes med fingrene og lommekniven til hjælp. En træstob med 
øl stod på bordet, enhver kunne drikke deraf så meget han træng
te. Så sluttede husbond altid måltidet med en kort takkebøn - 
og under mæt ræben og‘andet mere, gik hver til sit. Om eftermid
dagen kl. 5, samledes familien igen omkring bordet og spiste 
"nædder" (d.v.s. nadver), for det meste boghvedegrød og mælk.



I vintertiden var jo dagen og dermed udearbejdet til ende, 
og når mørkningsrøgtningen af kreaturerne tillige var besør
get, tog manden fat på sin strikkestrømpe og indtog sin plads 
ved ildstedet i skorstensstuen. Så var signalet givet til al
mindelig aftenflid. Vinterafterne var altid de morsomste i et 
sådant ellers så stille og tarveligt hjem, thi da kunne der 
ofte komme naboer på besøg og fortælle et og andet nyt eller 
møde op med en bindehose og prøve kappestrikning. Lidt ekstra 
traktement faldt der da undertiden af. Jens Pedersen var reli
giøs uden at høre til de "opvakte". Han sørgede omhyggeligt 
for, at der hver søndag og helligdag mødte skiftevis et par 
stykker af Moselunds husstand i sognekirken i Funder for at 
høre prædiken, hvis indhold de pågældende så bagefter skulle 
referere hjemme. Desuden blev der hver søndag eftermiddag 
holdt gudstjeneste i dagligstuen i Moselund. Husbonden kræ
vede, at enhver på gården skulle være til stede og så fest
ligt klædt som omstændighederne tillod. Stuen skulle være 
pænt i orden, bordene skurede, lergulvene fejede og bestrøet 
med sand. Andagten bestod i, at husbonden læste et stykke af 
huspostillen, hvorefter man sang salmer. Trådte en fremmed ind 
imens, fortsattes andagten uafbrudt, først efter dennes slut
ning blev der vist den ankomne gæstfrihed efter husets bedste 
formåen.

Således omtrent gik livet i Moselund som i så mangen an
den stor herregård. Men efter halvtredserne begyndte forholder
ne at forandre sig. Der kom stærkere røre til den afsides he
deegn, Viborg-Kolding landevejen toges under arbejde, plane
redes og indgrøftedes, så at færdselen nu kunne foregå bekvemt 
og uden fare også ved nattetid. Handelspladsen Silkeborg blev 
oprettet, en ny chaussé fra Silkeborg til Herning blev anlagt 
netop gennem strøget omkring Moselund. Alt dette var ganske 
nyt for hedebønderne; adskillige læmpede sig efter de ændrede 
forhold og lærte at afvinde dem udbytte for sig selv ved salg 
af landbrugsprodukter til handelspladsen og ved at erhverve 
fra den pludselige omverden en del nyttige redskaber, der ind



førte nye metoder til driftens forbedring; men enkelte, især 
de gamle, begreb aldeles ikke den nye tid, blev endogså mis
troiske overfor den og holdt sig stædig til de hidtil gængse 
eksistensformer. Sådan går det jo altid, og sådan gik det Jens 
Pedersen. Midt i brydningen mellem gammelt og nyt, tidligt 
nok til ikke at se de nye principper sejre, døde han lykke
ligt. Det blev hans søn, Peder Jensens lod at falde som offer 
for den forældede tradition i Moselundgård. Over fyrretyve år 
gammel, som han var, da han ved faderens død fik gården til
skødet i 1853, følte han sig fremmed over for den opgave at 
være selvstændig og tage af det nye, hvad han til bedriftens 
gavn kunne bruge. Afgifterne til hans søskende trykkede ham, 
hans ægteskab bragte hverken velstand eller ny foretagsomhed 
til huse, hans smør og øvrige produkter, som han forsøgsvis 
drog til torvs med, holdt ikke pris med andres, han mistrøs
tedes, gik stadig tilbage og solgte i december 1855 sin gamle 
slægtsgård, hvis bygninger var faldefærdige, og hvis avl var 
næsten ude af drift, til kammerherre greve F.M. Knuth fra Lol
land for I0.500 rdlr. Peder Jensen købte nu en mindre gård i 
Abildskov, der før havde tilhørt Pape, for 5-7oo rdlr. uden 
besætning. Men heller ikke her kunne han klare sig. Tiden løb 
stadig fra ham - han forstod ikke dens krav, og døde snart, 
forpint og nedbøjet.

I 1862 blev Moselund solgt på auktion til godsejer Beck 
på Dalbygård. Hedegården var en af Bøllingsøs lodsejere, og 
i 1873, da søen blev udtørret af et interessentselskab, fik 
den for sin part af søbunden 45 tdr. land af det udtørrede 
areal foruden andel i 3-5oo rdlr. Samme år solgtes Moselund 
til konsul Steenberg fra Randers for 35.000 rdlr., han øjnede 
i de store tørvemoser betydelige rigdomme, hvis den projek
terede jernbane fra Silkeborg til Herning ville komme til at 
gå over gårdens jord, og tilbød derfor D.S.B. et kvantum tørv 
årlig at fragte fra gården, hvis man ville lade banen slå en 
bue ind over Moselunds jord og oprette en station der, hvilket 
også skete, og det blev også senere en af de virkelig gode tør- 



vestationer, hvorfra der årligt er fragtet mange tusinde tons 
tørv. Det var i sommeren 1877, at jernbanen åbnedes, men alle
rede om foråret havde konsulen bygget en stor tørvefabrik (ma
skinerne alene, bl.a. en dampmaskine på 35 hestes kraft, kos
tede 60.000 kr.), der fra midt i maj til sidst i juli havde 
beskæftiget 15o polakker og tyskere.

I konsulens tid lykkedes spekulationen alligevel ikke. I 
1879 gik han fallit, og Moselund, hvori der nu stod 2oo.ooo kr 
indbragte på auktionen kun 42.000 kr. Køberen var konsulens 
broder, købmand Erik Steenberg fra Randers, der i 19o7 solgte 
til jagtjunker Blechingberg og Co. Denne afstod ejendommen i 
I9I0 til greve Bille-Brahe-Selby, der i 1917 solgte til A/S 
Moselund Tørvefabrikker. Endelig i 1922 overtoges foretagendet 
af fabrikant Rasmus Frederik Henriksen, der allerede i 19o7 
var blevet ansat på Moselund som planter og 19o8 som bestyrer.

Men det blev alligevel tørvene og jernbanen, der omdannede 
Moselund fra en gammel gård til en stadig voksende industriby. 
Under den første verdenskrig tog tørveproduktionen et vold
somt opsving, ligesom der i mosen byggedes to tørvestrøelses
fabrikker. Den ene af A/S Phønix, der imidlertid aldrig kom 
i gang, den anden af A/S Moselund Tørvefabrikker, som endnu 
er i drift. Produktionen af tørvestrøelse udgør årlig ca. 
2.500 tons. Efter den første verdenskrig var produktionen af 
tørv ca. 13-15 mill., i årene 194o-1945 ca. 3o mill, årlig.

I 194o omkom fabrikant Henriksen ved en mosebrand, og virk 
somheden overgik 1941 til et nyt A/S Moselund Tørvefabrikker 
under ledelse af sønnen, fabrikant Hans Henriksen.

Til Moselundgaard hører nu ca. 7oo tdr. land. Deraf ca. 
loo tdr. land højmose, 15o tdr. land mark og kultiveret mose, 
2oo tdr. land plantage og skov, loo tdr. land læggeplads og 
resten hede og afgravet mose, desuden 2 tørvestrøelsesfabrik
ker og 5 tørveværker.



Jørgen Pedersen Moeslund og Kirstine Andersen (Bæk)

samt

ANETAVLE

for

Peder Jørgensen Moeslund



Jørgen Pedersen Moeslund

blev født d. 22. oktober 18j6 i Højbjerg, som søn af gård
ejer og sognefoged Peder Jørgensen Moeslund og dennes første 
hustru Maren Jacobsdatter, han døde i 1918 i Iller, Grønbæk 
Sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 23. oktober og fremstillet i kirken 
d. 12. november 1836, faddere var: Mausing Møllers kone, gård
mand Niels Bruses kone af Vinderslev, Jørgen Moeslund, snedker 
Søren Erichsen og gårdmand Michel Christensen af Højbjerg.

Han blev gift d. 26. november 1861 i Højbjerg med

Kirstine Andersen (Bæk)

Forlovere ved brylluppet var: gårdmand Jens Jørgensen af 
Levring Sogn og møller Henrich Press til Hørup Mølle.

Kirstine Andersen (Bæk) blev født d. 9. februar 183o i 
Gjertrudbek, Tvis Sogn, som datter af gårdmand Anders Jensen 
og hustru Kirstine Andersdatter, hun døde 1892.

Hun blev hjemmedøbt d. lo. februar I830 og fremstillet i 
kirken d. 2. maj samme år, faddere 
var: Ane Pedersdatter Haurids, Pe
der Haurids, Mette Sørensdatter, 
Tvislund, Mette Poulsdatter, Smide
gård og Frands Jensen Bek.

Jørgen Pedersen Moeslund var 
gårdmand først i Midstrup, Levring 
Sogn, senere i "Moeslund Minde", 
Iller, Grønbæk Sogn.

I ægteskabet var børnene: 
1. Peder Jørgensen Moeslund. 
2. Maren Jørgensen Moeslund. 
3. Anders Jørgensen Moeslund. 
4. Christen Jørgensen Moeslund. 
5. Jens Jørgensen Moeslund.



Peder Jørgensen Moeslund 1

blev født i november 1795 i Vinderslev og døde d. 1. juli i860 
i Højbjerg.

Ved hans dåb beretter kirkebogen: ’’Søndagen den 1ste Novem
ber havde Jørgen Pedersen Moeslund og Hustru Anne Kirstine Ch- 
ristensdatter i Winderslev en Søn, som i Daaben blev kaldet 
Peder. Denne Søn blev til Daabens Bekræftelse i Kirken paa 
1ste Advent Søndag fremstillet af Peder Jørgensens Datter Karen 
i Moselund med disse Faddere: Anders Knudsen, Peder Danielsen, 
Niels Knudsen og Niels Frank."

Peder Jørgensen Moeslund blev konfirmeret 1. søndag efter 
Påske 1812 i Vinderslev Kirke.

Han blev gift d. 13. oktober 1827 i Højbjerg Kirke med

Maren Jacobsdatter (Moesgaard)

der var fra Højbjerg og 17 år gammel. Peder Jørgensen Moeslund 
kaldes ved vielsen ungkarl og strømpehandler. Forlovere ved 
brylluppet var: gårdmand Jørgen Moeslund af Vinderslev og gård
mand Jacob Moesgaard af Højbjerg.

Maren Jacobsdatter blev født i december I8I0 i Højbjerg 
og døde d. 4. november 1846 samme sted, hun blev begravet d. 
11. november. Om hendes dåb beretter kirkebogen:

"Aar 1810 den 18de December fødte Gaardmand Jacob Niel
sens Hustru Bodil Marie Christensdatter i Højbjerg en Datter 
der samme Dag blev hjemmedøbt og kaldet Maren, blev frembaaren 
til sin Daabs Bekjentgørelse paa Fastelavns Søndag af Niels 
Aagaards Hustru i Elsborg. Faddere: Anders Dissing i Elsborg, 
Jacob Pallesen og Niels Dalsgaard af Højbjerg."

Efter Maren Jacobsdatter (Moesgaard)s død blev Peder Jør
gensen Moeslund gift anden gang d. 9. februar 1848 i Højbjerg 
Kirke med

Marie Caroline Kirstine Petersen



af Vindt Mølle i Viborg Søndre Sogn, 
31 år. Forlovere var: Feldbereder 
Claus Handberg af Viborg og møller 
Christen Jørgensen af Højbjerg Møl
le .

Marie Caroline Kirstine Peter
sen blev født d. 24. oktober 1816 i 
Vindt Mølle, Viborg søndre Sogn, og 
døde d. 24. juli 19o7 i Thorning. 
Hun blev hjemmedøbt d. 24. oktober 
1816 og fremstillet i kirken d. 8. 
august 1817, båret af Peder Lev
rings kone, faddere var: Laurids Nørgaard, Jacob Aggerschou 
fra Nør Mølle og købmandskarl Joh. Aggerschou.

I første ægteskab var børnene: 
1. Christen Pedersen Moeslund. 
2. Ane Kirstine Pedersen Moeslund. 
3. Marie Pedersen Moeslund.
4. Jacobine Jørgine Pedersen Moeslund.
5. Jørgen Pedersen Moeslund. (Om ham se EFTERKOMMEROVERSIGTEN) 
6. Jacobine Pedersen Moeslund.
7. Christen Pedersen Moeslund.
8. Ane Kirstine Pedersen Moeslund.
9. Karen Marie Pedersen Moeslund.

I andet ægteskab er børnene: 
lo. Christen Pedersen Moeslund. 
11. Maren Pedersen Moeslund. 
12. Jacobine Pedersen Moeslund. 
13. Agathe Pedersen Moeslund. 
14. Christiane Pedersen Moeslund. 
15. Jacob Moesgaard Pedersen Moeslund.

Efter Peder Jørgensen Moeslunds død blev der afholdt skifte, 
dette er indført i Lysgård-Hids Herreders Arkiv skifteprotokol 
1856-1863, fol. 296 b, og lyder i uddrag som følger:

"i860 Skifte efter Gaardmand Peder Jørgensen Moeslund i



Høibjerg dér døde den 1. Juli d. Aar.
Enken Caroline Jørgensen fød Petersen mødte, og vedstod 

Begjæring om Skiftehold, hun opgav Arvingerne at være 11 Børn, 
hvoraf 5 ere avlede i et tidligere Ægteskab, og de 6 ere avlede 
i Ægteskab med Comparentinden. - Bemeldte Børn ere: 
1. Jørgen Pedersen, 23 Aar gammel.
2. Marie Pedersen, givt med Karetmager Brøndum i Viborg.
3. Jørgine Pedersen, givt med Mølleejer J.H.Press i Hørup Møl
le .
4. Kirstine Pedersen, 17 Aar gammel.
5. Karen Marie Pedersen, 14 Aar gammel. 

(Disse 5 ere Comparentindens Stedbørn) 
6. Christen Pedersen, 11 Aar gammel.
7. Maren Pedersen, 11 Aar gammel.
8. Jacobine Pedersen, lo Aar gammel.
9. Agathe Pedersen, 8 Aar gammel.
lo. Christiane Pedersen, 6 Aar gammel.
11. Jacob Pedersen, 3 Aar gammel.

Som Laugværge for Enken mødte Gaardejer Peder Broberg af 
Høibjerg. Af Arvingerne mødte 1) Sønnen Jørgen Pedersen, 2) 
Møller Press, der tillige mødte som Curator for bemeldte Jør
gen Pedersen, 3) Karetmager Brøndum.

Som Værge for de Umyndige, mødte og blev beskikket den af
dødes Broder Gaardmand Jens Jørgensen af Levring Mark. Enken 
med Laugværge opgav dernæst Boets Activer at bestaa af: 
1. Stervbogaarden matr. no. 5 a Høibjerg, der staar for Hart

korn 2 Tdr. 7 Skp. 2 Fjdk. 1^ Alb., hvortil hører en ind- 
kjøbt Holm i Gudenaa, af hvilken svares aarlig Jordskyld 
8 Skilling.

2. Matr. no. 7 i Høibjerg, staaende for nyt Hartkorn 1 Td. 5 
Skp. 1 Fjdk. I* Alb.

3. Halvdelen af Høibjerg Kirke, hvilken Kirke er matriculeret 
for 11 Tdr., 6 Skp. Hartkorn, og til hvilken Kirke hører 
en Eng Kokrog kaldet, der under Matr. no. 18 i Tange staar 
for Hartkorn 1 Skp. 1 Fjdk. 3/4 Alb., hvorved bemærkes at



denne Englod er bortarvefæstet.
4. Matr. no. 2 b i Tange staar for Hartkorn 3 Fjdk. 1 1/4 Alb. 
5. En deel Besætning, Ind- og Udboe.

Videre ejer Boet ikke, dog tilføier hun nu at Boet desuden 
ejer no. 6 en Moselod paa Høibjerg Mark, men hun ved ikke om 
hendes Mand derpaa har nogen Adkomst.

Derpaa opgav hun at der paahviler Boet:
1. Efter tinglæst Skifteextract deels i Varer og deels Penge

cirka 42oo Rdlr.
Rdlr. Mark Skilling

2. Til Jens Jørgensen i Levring ef
ter Panteobligation 600

3. Til Mikkel Dalsgaard efter do. 4oo
4. Til Peder Rasmussen i Heestrup do . 5oo
5. Til Peder Raunholts Enke i Raun-

holt uden Obligation loo
6. Til Niels Braad i Lee uden Obl. 4oo
7. Til A. Thomsen i Viborg 11 5 4
8. Til A. Thomsen i Viborg 113 1 2
9. Til P. Handberg i Viborg 2 4 8
lo. Til Kold & Finderup i Ans 64 1 7
11. Til L. Pedersen 7 4 13
12. Til M.N. Samson 15 3 6
13. Til Doctor Berg 24
14. Til P. Pedersen i Vindt Mølle loo
15. Til Morten Andersen i Høibjerg 11 2 14
16. Til H. Virring i Viborg 4 0 12
17. Til Hjordemaal i Viborg 6 5 8
18. Til P. Broberg i Høibjerg 48 3 4
19. Til Tjenestekarl Chr. Rasmussen lo
2o. Til Jens Jørgensen paa Levring

Mark 6
21. Til Farver Thrane 5
22. Til Kold & Finderup i Ans 2 3
23. Resterende Renter circa 31



Rdlr. Mark Skilling
24. Af Begravelsesomkostningerne 

resterer endnu ca. lo
25. Til hendes egen Begravelse 

fordrer hun 4o

5914 5 14

Desuden paahviler der de faste Eiendomme nogle Byrder til 
hvilke der vil være at tage Hensyn ved Ansættelsen af Boets 
Værdi.

Saaledes er der til Karen Jensdatter overdraget et Huus 
med Have samt 2de Dages ret til Tørveskjær iflg. Document ting
læst 1. August 1856.

Mads Nielsen i Dalsgaard har Ret til Bolig i et 5 Fags Huus, 
samt Ret til 2 Dages Tørveskjær. Til Jacob Christensen er bort
leiet et Tørveskifte ved Contract læst 9. Februar 1855. Paa Kir
ken hviler til Kammerjunker de Linde-Frydenreich - 2oo Rdlr. 
hvoraf Renten anvendes til Vedligeholdelsen af Liigcapel. Skjø
de paa Matr. No. 2 b i Tange har Anmærkning om ældre manglende 
Adkomst.

De mødte erklærede at de ikke vidste videre til Indtægt for 
Boet end af Enken opgivet, samt at de ikke betvivlede Rigtig
heden af den anmeldte Gjæld og at de intet fandt at erindre 
imod den af Enken fremsatte Fordring paa Begravelsesomkost
ninger .

De mødte kunde ikke enes om Ansættelsen af Værdien paa Bo
ets Eiendele hvis Aarsag disse ville være at vurdere af uvil
lige Mænd og blev Sognefoged Søren Pedersen i Høibjerg, samt 
Proprietær Faber i Høibjerg udnævnte til Vurderingsmænd ved 
Boets Vurdering, mod hvilken Udnævnelse de mødte intet havde 
at erindre.

Sønnen Jørgen Pedersen fremlagde nu et af Afdøde og hans 
efterlevende Enke samt Comparenten et d. 25de Maj d. Aar opret
tede Overenskomst eller Testamentarisk Disposition hvorefter 
han, som vederlag saavel for hans Mødrene Arv, der udgjør I650



Rdlr., som den Arv, der nu kan tilfalde ham efter sin Fader 
skal have Eiendommen Matr. no. 7 i Høibjerg staaende for nyt 
Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 1 Fjdk. 1| Alb., hvortil er indkjøbt 
Konge- Korntienden - alene med Undtagelse af det dertil hørende 
i Byen værende Huus og Toften og Haven ved samme, samt imod 
at han overtager den paa denne Eiendom hvilende Prioritets
gæld til M. Dalsgaard - 4oo Rdlr. hvorimod han endvidere i 
Ilte December Termin d. Aar skal udbetale 2oo Rdlr. Endvidere 
skal Jørgen Pedersen ifølge bemeldte Disposition have en Deel 
Løsøregjenstande, som nærmere ere opgivet. Bemeldte Disposition 
lyder saaledes. - Han nedlagde derhos Paastand om at dette Do
cument derhos i det hele tages til følge under Skiftet. De... 
Arvinger, Press og Brøndum erklærede at de intet havde imod 
at bemeldte Document tages til Følge ved Opgørelsen af Boet.

De Umyndiges Værge erklærede i Anledning af bemeldte Dis
position, at da de Umyndige ville lide en stor afkortning i 
deres lovlige Arv hvis bemeldte Disposition skal tages til Føl
ge, saa kunde han ikke ansee sig berettiget til at give sit 
Samtykke til at den for for deres Vedkommende tages til Følge, 
forsåvidt som den strider imod hvad afdøde har været berettiget 
til ved et Testamente at disponere over. Enken erklærede lige
ledes at hun, især af Hensyn til hendes umyndige Børn maae mod
sætte sig at bemeldte Document tages til Følge, idet hun bemær
kede at dengang det blev oprettet underskrev hun det kun for 
at føie sin Mand, samt i den Troe, at de andre Børn ej derved 
vilde blive forudrettede.

Det blev derefter vedtaget at beramme en Skiftesamling til 
Afholdelse i Stervbogaarden førstkommende Onsdag Eftermiddag 
Kl. 3 for at Boets Eiendele kunne blive taxerede, og lovede de 
mødte at tilvarsle de udmeldte Taxationsmænd til bemeldte Tid 
og Sted. Det tilførte blev derefter oplæst og med Underskrivt 
bekræftet.

Aar i860 den 8. blev Skifteretten sat i Stervbogaarden i 
Høibjerg.

Efter Vurderingsmændene nøje var gjort bekendt med Ejen
dommen vurderede de



Stervbogaarden Matr. no. 5a til 6500 Rdlr. 0 Mark 0 Sk.
Matr. no. 7 i Høibjerg til 2500 Î!

Den Boet tilhørende Andel i Høi-
bjerg Kirke 12oo ÎÎ

Besætning og Inventar 2ooo ÎT

lalt 12200 Rdlr. 0 Mark 0 Sk.
Men Enken med Laugværge erklærede, at de fandt denne Vurde

ring for høj og forlangte Overtaxationsmænd. Disse vurderer Boet 
til llooo Rdlr."

(Skiftet blev derefter udsat igen, men det har ikke været 
muligt at finde fortsættelsen, der åbenbart ikke er blevet ind
ført i protokollen).



Jørgen Pedersen Moeslund 2

blev født 1765 på "Moselundgaard", Funder Sogn, og døde d. 5. 
oktober 1847 i Vinderslev.

Funder kirkebog fortæller: "Dend 4. April Schiertorsdag 
1765 bar Peder Jørgensen og Maren Jensdatter af Moselund deris 
Søn Jørgen til Daaben, Anna Jørgensdatter af Mausing bar Bar
net. Faddere: Niels Madsen og Christen Jensen af Rønkilde, Sø
ren Nielsen, Margrethe Jensdatter og Kirsten Pedersdatter."

Jørgen Pedersen Moeslund blev trolovet d. 23. maj 1794 og 
gift d. 4. juli s.a. i Vinderslev med

Anne Kirstine Christensdatter 3

der blev født 1775 i Vinderslev og døde d. 24. februar 1845 
samme sted.

Hun blev døbt d. 12. februar 1775, båret til dåben af Hans 
Christensens datter fra Mausing, faddere var: Hans Christensen, 
Christen Voer og Niels Jochumsen fra Vinderslev.

Hun blev konfirmeret i Vinderslev Kirke første søndag ef
ter påske 1791.

Jørgen Pedersen Moeslund overtog ved giftermålet sviger
faderens gård i Vinderslev. Skødet, der er indført i skøde- og 
panteprotokol for Lysgård-Hids Herreder 1793~18ol, fol. 61b, 
lyder:

"Skøde.
Jeg underskrevne Karen Pedersdatter Enke efter Sal. Chris

ten Hansen i Vinderslef, som nu Eier og Beboer af Gaarden an
sat udi nye Landmaalings Matricul for Hartkorn, Agger og Eng, 
3 Tdr., som af Hr. Hansen til Vinderslefgaard, er solgt til 
bemeldte min Sal. Mand, med Skjøde af 3o. Juni 179o, med den 
Clausul at Gaarden ikke maae sælges til at complettere en Hoved- 
gaard med i Følge Kongl. Resolution af 8. December 1784, hvil
ken Gaard med sin paastaaende Bygning og tilhørende Eiendomme 
af Agger og Eng, Træedrivt og Lyngslæt, vaadt og tørt, intet 



i nogen Maade undtagen, ieg underskrevne hermed sælger og 
skjøder til min Svigersøn Jørgen Pedersen Moeslund, for den 
Summa, der endnu indestaaer udi Credit Kassen, som 191 Rdlr. 
5 Mark 1 Skilling, Eet Hundrede Halvfemsindstyve og Een Rigs
daler Fem Mark og Een Skilling, da renterne ere betalte og af
draget. Ligvideret foran det Aar, saa bemeldte min Svigersøn 
fremdeles betaler de aarlige Renter til Credit-Kassen, og li
geledes for Eftertiden nyder Afdraget efter det ham leverede 
Schema, og da kiender ieg mig ikke ydermeere nogen Ret eller 
Rettighed udi bemeldte Gaard eller Eiendomme der skal følge 
meerbemeldte min Svigersøn og hans Arvinger, som et frie og 
frelst Kjøb fra mig og andre Arvinger, og inaae dette mit Sk
jøde læses og protocolleres hvor og naar forlanges, uden der
for Kald og Varsel at give, og skulde imod Forhaabning, for
medelst min Vanhiemmels Brøst, noget at oftmelt Gaardens Ei
endomme vorde oftmelt min Svigersøn eller Arvinger fravunden, 
tilforpligter ieg herved mig og mine Arvinger at give til
meldt min Svigersøn eller Arvinger fuldkommen Vederlag derfor 
inden 6 Uger. - Til hvis ydermere Bekræftelse ieg selv dette 
mit Skjøde har underskrevet med vedholdende Pen, tilligemed 
min Lauværge, Christen Woer, samt formaaet Mads Jensen og 
Niels Knudsen af Vinderslef, til Vitterlighed med mig samme 
at underskrive.

Datum Vinderslef den 4de Julii 1794.
Karen Pedersdatter.

Efter Begjæring underskriver som Lauværge, Christen Woer. 
Til Vitterlighed underskriver Niels Knudsen. Mads Jensen. 
At ingen Kjøbecontract tidligere Conditioner, eller noget 

andet saadant Document om det Kiøb, som Skiødet indeholder 
imellem os, eller andre paa vores Vegne har været oprettet, 
hvilket saaledes at være rigtig, vi begge bevidner, og naar 
forlanges med Eed ville Stadfæste.

Datum Vinderslef den 4de Julii 1794.
Karen Pedersdatter.
Jørgen Pedersen.



Fremlagt i Lysgaard-Hids Herreders Ret den 7de Julü 
1794. "

Skøde og Panteprotokol for Lysgaard-Hids Herreder I80I-I0, 
no. 3, fol. 9o.

Underskrevne Jørgen Pedersen boende i Vinderslef Sogn og 
BYe» gjør hermed vitterlig: at have solgt og afhændet, lige
som og hermed for mig og mine Arvinger sælger, skjøder og al
deles afhænder til Frederich Jensen Smed og Arvinger i bemeld
te Vinderslef, et mig tilhørende og omskrevne Friderich Jensen 
Smeds iboende Sted nærmest beliggende Toft-jorde, som under 
Landmaalings beregningen er ansat til 1 Skp. Hartkorn. Og den 
fornævnte Frederich Jensen Smed har Dags dato betalt mig den 
fulde accorderede Kjøbe Summa for indbemeldte 1 Skp. Hartkorn 
med 38 Rdlr., skriver tredive og otte Rigsdaler, saa kendes 
jeg og mine Arvinger ingen yder mere Lod, Deel, Ret eller Ret
tighed at have til, eller udi forbemeldte Eiendom, men maae 
tilhøre Friderich Jensen Smed og Arvinger, som et lovlig Kjøbt 
og betalt Eiendom, og det med samme Rettighed og Herlighed jeg 
var det selv ejende og tilhørende, hvilket saaledes under min 
Haand og Segl bekræfter; og til Vitterlighed med mig under
skriver og forsegler undertegnede gode Mænd.

Vinderslef Sogn og Bye, Lysgaard Herred, Viborg Amt, den 
27. Junii 18o3.

Jørgen Pedersen.
Efter Begjering underskriver og forsegler til Vitterlighed 

Christen Nørgaard og Peder Danielsen.
At ingen skrivtlig Kjøbecontract om formeldte Kjøb er slut

tet, eller indgaaet, bekræftes herved med begge vore Hænders 
Underskrift.

Som Sælger: Som Kjøber:
Jørgen Pedersen. Friderich Jensen.

Mod det Skjødes Tinglæsning veed jeg intet at erindre i føl
ge Rente-Kammerets Approbation af 14. September 18o7•

Viborg 9de Juli 18o3.
N. Sehested.



Fremlagt og læst for Lysgaard-Hids Herreders Ret 8de 
August 18o3."

Skøde- og Panteprotokol for Lysgaard-Hids Herreder I8I0- 
13, no. b, fol. 211.

"Underskrevne Peder Danielsen i Vinderslev tilstaaer at 
have solgt og afhændet til Jørgen Pedersen Moselund min ey- 
ende og paaboende Gaard i Vinderslev Sogn og Bye i Lysgaard 
Herred, Viborg Amt, staaende efter passeret Udparcellering 
for Hartkorn, Agger og Eng 2 Tdr. 6 Skp. med paastaaende Byg
ninger samt Herligheder og Rettigheder, saaledes som ieg det 
selv efter Skiøde af 23de Januari 1793 har været eyende, for 
den accorderede Kjøbesum 600 Rdlr. Og da nu fornævnte Jørgen 
Pedersen Moeslund har betalt mig ovenmelte accorderede Kiøbe- 
sum sex Hundrede saa tilstaar ieg for mig og Arvinger ingen 
yder mere Ret og Rettighed at have i ovenmeldte Gaard og Ei- 
endomme maa samme blive herved tilskiødet Jørgen Pedersen Mo
eslund, som en fuldkommen Eiendom, den ieg efter Lov og An
ordninger er pligtig at hiemle.

Skreven paa Dalgaard den 2o. Junii 1811.
Peder Danielsen

m.f.P.
Til Vitterlighed: Skylsvig af Dalsgaard og Anders Hansen 

af Holm.
At derom ovenmeldte Kiøb og Salg ei har været af os eller 

andre paa vores Vegne oprettet Kiøbecontract eller andre skrift
lige Konditioner det vil vi om forlanges med Eed bekræfte.

Jørgen Moeslund. Peder Danielsen.
m.f.P.

Læst ved Lysgaard-Hids Herreders Ret den 24de Junii 1811."

Lysgaard-Hids Herreders Skøde- og Panteprotokol 1844-49, 
no. 21, fol. 429 b.

"Testamente.
19. November 1847.



Henrik Hansen Holm virkelig Justits Raad, Herredsfoged 
og Herredsskriver i Lysgaard og Hids Herreder gjør vitterligt 
at Anno 1833 den 13• September formiddag Kl. lo blev Lysgaard 
og Hids Herreders Ret sat paa Tingstedet ved Hinge.

I Retten mødte Selveiergaardmand Jørgen Pedersen Moeslund 
af Vinderslev og bad i Overenstemmelse med Forordning af 13. 
Mai 1769 hans sidste Villie medtaget til Protocollen saaledes:

Naar jeg ved Døden afgaar, da skal min Søn Niels Jørgensen be
holde min paaboende Gaard af Hartkorn, Ager og Eng 5 Tdr. 5 
Skp. med al den iværende og dertil hørenden Ind- og Udboe, 
Besætning, Avl og Afgrøde, som sin fulde Eiendom, dog mod at 
han:
1. Derfor betaler looo Rdlr. Sølv, hvilke et Tusinde Rigsdaler 

Sølv da skal høre til mit øvrige efterladende Boe og behand
les ligesom dette og

2. at han til min efterladende Enke i hvert Aars Snapsting ud
betaler 150 Rdlr., skriver eet Hundrede og Halvtredsinds
tyve Rigsbankdaler i Stedet for Aftægt, og udleverer hende 
til Brug for Livstid, hvad hun begjærer af Indboe, Udboe 
og Besætning, indtil en værdi af 2oo Rdlr. Sølv, skriver 
toe Hundrede Rigsbankdaler Sølv. Denne Tilførsel blev op
læst for Jørgen Pedersen Moeslund, og han erklærede at den 
indeholdt hans sidste og veloverlagte Villie.
Saaledes under Retten at være tilgaaet bekræftes i Over

ensstemmelse med Lysgaard og Hids Herreders Justitsprotokol 
under min Haand og mit Embedssegl.

Lysgaard og Hids Herreders Ting den 3• Oktober 1833. 
Holm.

Læst hans Adkomst for Niels Jørgensen for en Gaard i Vin
derslev af Hartkorn 5 Tdr. 5 Skp., men efter den nye Matr. 
Hartkorn, Ager og Eng 4 Tdr. 3 Skp. 1 Fjdk. 1§ Alb. ved Lys
gaard og Hids Herreders Ret den 19. November 1847 og deref
ter samme Herreders Pantebog no. 21 tilført Anmeldelse:

Jørgen Moeslunds Adkomster paa 2 Grunde i Vinderslev, den 
ene af gi. Hartkorn 3 Tdr. og den anden af gi. Hartkorn 2 Tdr.



6 Skp. er tinglæst 7. Julü 1794 og den 24. Junii 1811, men 
derefter har han med Skjøde af 27. Junii 18oJ tinglæst 8. Au
gust 18oJ, afhændet en Parcel af Hartkorn 1 Skp.

Haxthausen".

I en slægtsbog fra 191o udgivet af Chr. P. Rostgaard, har 
vi fundet følgende omtale af Jørgen Pedersen Moeslund:

"Jørgen Moeslund var i sin Ungdom Ladefoged paa Tvilum- 
gaard; senere købte han en Gaard i Vinderslev, som da han 
overtog den, var i daarlig Stand, men han drev den op og 
ombyggede den, saa det blev en større Bondegaard. Han havde 
Kro, Købmandshandel og Handel med Uldvarer, og blev efter de 
Tider en rig Mand. Det var ikke alene Penge han samlede, men 
det var ogsaa et velstaaende Hjem. Der var baade Sølvtøj af 
alle slags, Dækketøj, Linned, Lagener, Sengeklæder, gammel
dags Møbler, Chatoller, Dragkister, store Spejle, Sofaer og 
Borde, hvoraf nogle med svejfede Ben og indlagte Plader, hvil
ket var meget moderne paa den Tid.

Han regerede i Vinderslev som en Sognekonge: Ingen begynd
te at saa eller høste før Jørgen Moeslund, og naar han var 
færdig med sit Markarbejde var ogsaa alle de øvrige af Sog
nets Beboere færdige med deres. Han havde i det hele en stor 
indflydelse paa Egnen.

Jørgen Moeslund havde lo Børn, 6 Sønner og 4 Døtre, deraf 
døde de 3 som smaa, nemlig 2 Sønner og 1 Datter; de øvrige 7 
blev gifte og blev ansete Folk som deres Forældre".



Peder Jørgensen 4

var gårdfæster på "Moselundgaard" i Funder Sogn.
Han blev født ca. 1732 på "Moselundgaard" og døde d. 2o. 

september 18o8 samme sted.
Han blev omkring 1761 gift i Bording med

Maren Jensdatter 5

der blev født ca. 1728 i Ravnholt, Bording Sogn, og døde d. 
29. januar 18o7 på "Moselundgaard", hun blev begravet d. 6. 
februar, 79 år gammel.

Christen Hansen 6

blev født 174o i Mausing, Vinderslev Sogn, og døde d. 29. 
april 1793 i Vinderslev, han blev begravet d. 3. maj.

Han blev døbt Dom. esto mihi 174o (Fastelavns søndag - 28. 
februar), båret af faderens søster af Pederstrup, faddere var: 
Knud Lauritsen, Niels Olesen, Gregørius Olesen, Peder Teglbræn
ders hustru og Peder Stenholts datter.

Christen Hansen var gift med

Karen Pedersdatter 7

der blev født 1734 i Vinderslev Sogn og døde d. 22. december 
18o7 samme sted, hun blev begravet d. 26. December, 74 år gam
mel .

Christen Hansen overtog i 1767 fæstet på svigerfaderes 
gård. Fæstebrevet er indført i Vinderslevgårds Fæsteprotokol 
1751-1849, fol. 45, og lyder:

"Christen Hansen i Vinderslev.
Stæder og Fæster saasom ieg og herved Stæder og ifæste 

forunder Christen Hansen barnføed paa mit Gods i Mausing den 
halve Gaard i Vinderslev, som Peder Danielsen forhen har be- 



boet og nu for ham og hans Datter Karen Pedersdatter opladt 
haver, staaende for Hartkorn efter den Ligning, som der over i 
Byen er giordt - 2 Tdr., 1 Skp., hvoraf Peder Danielsen be
holder 2 Skp. i Fæste og deraf Skatter og Skylder, men naar 
bemeldte Peder Danielsen ved døden afgaar, eller samme tillige
med det øvrige for Christen Hansen oplades skal bemeldte Chri
sten Hansen bemeldte 2 Tdr. 1 Skp. uden nogen videre Fæstes 
Erlæggelse sin Livs Tiid i Fæste nyde, bruge, beholde, naar 
han deraf aarlig og i rette Tiider svarer og betaler alle 
Kongl. Skatter og Contributioner, som enten nu ere eller her
efter paabuden vorder. Den aarlige Landgilde efter Jordebogen 
i rette Tiid erlægger, samt Hoverie og Reiser her til Gaarden 
forretter, efter den Inddeeling som er skeed og herefter skee 
kand lige med hans Naboer der i Byen. Huusene forbedrer og i 
god Stand vedligeholde dens Jorder og Auling lovlig dørker og 
indtet deraf i nogen Maade til Upligt bruger, udi øvrigt ret
te og forholde hand sig efter Kongl. Mayts. allernaadigst Lov 
og Forordninger hvortil ieg mig referer, alt under dette Fæs
tes forbrydelse.

Til Bekræftelse under min Haand. y
Vinderslevgaard, den 31de Marty 1767.

I.I. Bredahl."

Folketællingen 17Ö7 for Vinderslev oplyser: 
"Christen Hansen, husbonde, 47 aar.
Karen Pedersdatter, 53 aar, hans kone.
Anne Kirstine Christensdatter, deres datter, 12 aar."



Jørgen Pedersen 8

blev født ca. 1685 på "Moselundgaard", Funder Sogn, og døde 
d. 2o. oktober 1755 samme sted.

Han blev trolovet 3. juledag 1732 og gift 4. søndag ef
ter Hellig 3 Konger, den 25. januar 1733 med

Kirstine Jensdatter 9

der blev født 1713 i Lille Hjøllund, Vrads Sogn, og døde d. 
25. januar 1762 på "Moselundgaard", Funder Sogn.

Hun blev døbt 21. søndag efter trinitatis, d. 5. november 
1713, båret af Thomas Knudsens hustru af Hampensøe, faddere 
var: Christen Bovlund, Mads Kolpen, Anders Hiøllund, Jens 
Virklund og Maren Andersdatter i Vrads.

Jørgen Pedersen var gårdfæster på "Moselundgaard" i Funder 
Sogn, efter hans død afholdtes skifte, som er indført i Sejl
gård Godsarkiv, skifteprotokol 1739-1799, fol. 131, det lyder 
i uddrag, da bogen er meget defekt.

"Skifte.
Anno 1755 dend 2ode November møtte Johan Ellerup af Seil- 

gaard med tiltagen 2de uvillige Mænd, nafnlig Jens Christen
sen af Abildschou og Henrich Johansen af Tollund, her udi af- 
gangne og nu hos Gud salig Jørgen Pedersens forhen iboende 
Gaard Moselund kaldet, som var rætte 3ote Dagen efter den sal. 
Mands døedelig Afgang. Der for at registrere og vurdere hvis 
som forefandtes til nermere Skifte og Deelings Holdelse, mel
lem den sal. Mands efterlatte Enche Kirstine Jensdatter paa 
den ene Side og deris udi Ægteskab sammen auflede Børn nafn
lig: Peder Jørgensen, 22 Aar, Jens Jørgensen, 18 Aar, Anna 
Jørgensdatter, 15 Aar, Elisabeth, lo Aar,Karen, 7 Aar, Chris
tiana, 6 Aar, og Anders Jørgensen 1 Aar gammel paa den anden 
Side.Og var da tilstæde paa Enchens Vegne som Laugværge, hen
des Broder Laurids Jensen af Lille Hiølund udi Vratz Sogn. 
Og som Værge paa Børnenes Veigne som Formynder Peder .....



(vist Jørgensen) af Abildchou, hvor da Registreringen og
Vurderingen blef foretagen som følger:

I Dagligstuen:
Rdlr. Mark Sk.

Et lang fürekandtet Bord af Eeg 
1 Sængestæd af Eeg

1 4
4

Derudi var:
1 bruun og grønstribet Olmerdugs Dyne, 
2 blaae og hvidstribet Hovedpuder 1 8
1 bruunt stribet Underdyne 3
1 gi. Kloch Viiser
1 liden hæng Skab af Eeg 1

4

1 fure lispunds Bismer
Udi en huul Sæng var:
1 graaestribet Underdyne og en bruun 
Hyls klæde
1 ditto Sæng med en blaae stribet

1

3

Underdyne og en do. pude 4 6
1 Spind Roch 2
2de træe Stoel 1
Een Mælch Skab 1 2

I Kors-stuen:
Et lang Eegebord med lugt Fod 1 2
1 Sængestæd 
hvor udi var:

4

1 stribet Olmerdugs Dyne 2 4
1 stribet vadmels Underdyne
1 Ridetømme

2
8

1 bøye Skammel
1 liden Fisker Vaad 4

6

2de Læggarn 2
I Skorstens-stuen:

1 Eegebord paa aaben Foed 1
1 kand Bænch 2
1 eege Hængskab 1 2



Rdlr. Mark Sk.
1 gl. Leenstoel 1 8
1 Spin Roch 3
14 Stk. Steen Fade 4
1 røed Kruus med Tin Laag 1
2 smaae Skaaler af Steen 4
5 Stk. Stenfade vog 2 Lispund â 2o sk. 3 2
6 Stk. Tallerchener vog 5 Pund â 2o sk. 1 4
Kaaber:
1 Kiedel vog 2 Lispund lo pund a 24 sk. lo 3
1 do. vog 1 Lispund a 24 sk. 4
Messing:
1 Par Lysestager 2
1 lysesax 8
Jern Tøye:
1 Jern Gryde 4
1 mindre do. 3
1 Jernpande 1 4
1 ditto 12
2de Skorstens Læncher 1 8
1 Ild Klemme 8
1 Jern Lyse Stage 6
Een half Sængestæd Bøg 1
Derudi var:
2de blaaestribet Vadmels Dyner 1
1 do. Pude 8
Udi en indlochet Sæng var 1 blaae
stribet Overdyne 2 4
1 sort stribet Vadmels Underdyne 5
1 Pude 1

I Kielderen:
1 011 Tønde af Eeg 4
1 do. half Tønde 1
1 Sælde 12
1 Liig Küste 1



Rdlr. Mark Sk.
1 deigne Trug 2
2de Anckerer 1 8
2de half do. 12
1 Leiel (en lille Tønde til at tage
med i Marken) 12
2de Soide 1
1 Timse 1

I Brøgerset:
1 Eege Kar paa 2de Tdr. 1 4
1 mindre do. 4
1 Brænde viens Tønde 1
1 Haand Qværn 1 2
1 Bolle Kar 1
2de Spande 1 2
2de Stripper 8
1 Kierne 4
1 Fliidebøtte 4
1 Otting 4
2de Korn Løbe 1 8

Gaardens Rædskab:
3de Jern Grebe 4
3de Spader 1
2de Høeleer med Draug 1 2
2de gi. ditto 2
1 Forch lo
1 Tørve do. 2
1 Hachels Kidste og Knif 3
1 Øxe 1
1 Baand Knif, 2de Naure, 3de Speger
Borer 8
1 Hammer og Tang 1 4
1 Hug Jern, 1 Stk. gi. Hiuler, 2de
Hampe Sæcher 5 *
3 gi. ulden Sæcher 2



Rdlr. Mark Sk.
2de Løngleer, 1 Uldsax, 2de Korn
Seigler.

Bæster:
(Vurderingen mangler helt)
1 sort Hest, 6 Aar
1 blaae skimlet Hest, 3 Aar.

Fæmoe:
2de Stude i 4de Aar
2de Stude i 3de Aar
1 graa Stud i 2de Aar
4 Studeaaringer.

Kiør:
1 sort Koe, 12 Aar 3 2
1 sort do., 8 Aar 2 4
1 sort do., 4 Aar 3
1 graae Qvie, 2 Aar 2 2

Faar Høveder:
2o Stk. gi. Faar â 3 mark lo
4 Stk. Lam 4
1 gi. Buch 4
12 Stk, gi. Gieder â 3 Mark 6

Sviin:
3 Stk. Aarings Sviin 2

Vogne og Ploug:
1 beslagen Vogn med behørig Drættøy 12
2de Arbeids Vogne med Leirer, Skræu
og Møegfield lo 4
1 Ploug med Behør 1 4
1 Harve 8
1 lang Stie 1
Bie Stader 2
Bøgger (næsten ulæselig)
1 Postil gi. 4
1 nye Testamente



Rdlr. Mark Sk.
Catechismus 
Salmebøgger 1 2

Ialt: 173 4 lo

Da ej viidere forefantes blef Enchen med Laugværge til
spurgt, om de vidste mere at foreviise Boen til Indtægt at 
beregne, de da det nu vilde tilkiendegive, hvortil de sva
rede aldeeles intet undtagen den Sal. Mands Gang og Lif Klæ
der som de enstemmig forklarede at den Sal. Mands sidste Vil- 
lie var, samme mellem hans 2de Sønner maatte deelis, ifald 
Boen det ville tillade som hand saaledes, og altsaa blef samme 
indtil viidere forbigaaet. I lige Maade foregaf Enchen at 
hendis Fæstensgave der bestod i et Sølf Begere voeg 5 Lod samt 
2de smaa Skeer vog 4 Lod som var i Sterfboen som hun og fo- 
reviiste, i vendte somme hende efter Loven blef conserverit, 
der foruden hendis Medgifts Seng, Küste og et lidet Hængskab. 
Hvilchet alt i samme Henseende u-registrerit med nerværendes 
Samtøcke blef forbiegaaen, og da ej meere til Stærvboets Bæ
ste og Indtægt var at forefinde, beløber saa heele Boens Ind
tægt og Beholdning til den Summa 173 Rdlr. 4 Mark lo Skilling, 
skriver Eet Hundrede Halfierdsindstiuve og tree Rixdaler fiire 
Mark thi Skilling. Herimod anføres Boens Besværing saaledes:

Mens føren viidere blef anført frem viiste Enchen med Laug
værge een Foreskrivning mellem hendis Salig Mand og hans Salig 
Forældre af Dato 2den December 1731, hvor efter Stervboet be
findes at være skyldig til den Salig Mands Sødster Kirsten Pe- 
dersdatter, der opholder sig udi Amsterdam i Holland dend Sum
ma 26 Rdlr. 4 Mark o Skilling, og lyder samme saaleedes: Udi 
den Hellig Trefoldigheds Nafn og med voris Hosbondes Samtøche 
ere vi underskrefne Fader, Moeder, Broder og Sødster forenede 
saaleedes, at Jørgen Pedersen i Moselundgaard som i Kraft af 
mit i hændehavende Fæstebref af Data 7de October 1722 skulde 
og kunde være gandske Gaarden raadig med sin efter Forord
ningen tilkommende og i Fæstebrevet indførte Besætning af 4re



Bæster, 3 Kiør, 2de Ungnøder og 6 Faar, tilligemed Vogne, 
Ploug og viidere Inventarium, det uagtet og i Kraft af denne 
Foreening skal være forpligtet, som ieg herved ogsaa forplig
ter mig, imod at mine gamle Forældre afstaar mig Gaarden og 
dens Tilliggende til frie Disposition og med Hosbondens Sam- 
tøche at overdrage til mig den 4de Parts Rættighed, som vo- 
ris forrige Hosbonde Etats-Raad, Leerups Paaskrift paa Fæs
tebrevet har tildeelet dem skal herefter som tilforn gaae beg
ge mine gamle Fader og Moder tilhaande med aid Lydighed og 
Ærbødighed, og i deris Lifstid hos dem uden nogen billig 
Klagemaal forsiunet til deris nøye med Husværelse og Spiis- 
ning, saaevel og christelig, ieg for Gud og den ærebahr vær
dig vil være bekiendt og saae vist ieg vendter af nyde ......
Bønner og Velsignelse gott ad, og .....  ieg mig i Ægteskab,
som med deris Raad og .... den .....  skal skee.
(her er skiftet ulæseligt).

Dernæst fordrede Hosbonden Stædets Besætning med viidere 
af Sterfboets Midler udreed i Følge samme Forening saaledes: 
4re Bæster â lo Rdlr.
3de Kiør â 4 Rdlr.
2de Ungnøder â 2 Rdlr. 
6 gi. Faar â 3 Mark. 
Een Vogn med Behør. 
En do. ringere. 
En Ploug og Harve.

I lige Maade blef Gaardens Biugninger efterseet, som be- 
stoed af 6o Bindinger.

Desforuden fordrede Hosbonden Landgilde og Arbejdspengene 
til Martini sidst forfalden, som efter Jordebogen er 13 Rdlr. 
2 Mark o Skilling. Enchen med Laugværge forgaf at hendis Sa
lige Mands Begravelse og Henfart hafde kosted hende lo Rdlr. 
Paastoed hendis der lige imod lo Rdlr.

Skiftes Bekostning ere 5 Rdlr. 4 Mark 8 Skilling. Ialt 
154 Rdlr. 4 Mark 8 Skilling.

Naar Indtægten er 173 Rdlr. 4 Mark lo Skilling, saa bli
ver der til Deeling imellem Enchen og Børnene:



19 Rdlr. o Mark 2 Skilling
Enchen Kirstine Jensdatter
nyder den halve Deel som er 9 " 3 " 1 "
Peder Jørgensen faar 1 " 5 "6 4/11 "
Jens Jørgensen faar 1 " 5 "6 4/11 "
Anders Jørgensen faar 1 " 5 "6 4/11 "
Anne Jørgensdatter faar 0 " 5 " 11 2/11 "
Elisabeth Jørgensdatter faar 0 " 5 ” 11 2/11 "
Karen Jørgensdatter faar 0 " 5 " 11 2/11 "
Christiane Jørgensdatter faar 0 " 5 " 11 2/11 ”

Enchen erklærer, at hun agter at blive ved Gaarden og ef
ter Loven at nyde Frugt af hendes Sal. Mands Fæste. Hun lover 
at give Børnene en christelig Optugtelse og forsyne dem med 
Føde og Klæder, indtil de selv kan tjene til deres Under
holdning, samt at drive Gaarden forsvarlig og holde Byg
ningerne i forsvarlig Stand.

Og hermed sluttes Skiftesamlingen.

Skiftet efter Kirstine Jensdatter er indført i Sejlgård 
Godsarkiv skifteprotokol 1739-1797, fol. 162 b, og lyder:

(Også dette er i uddrag på grund af bogens beskaffenhed).

"Anno 1762 d. 25de Febr. som i Stæden for den 19de ditto 
næst afvigte ansees og er ansat som 3ote Dagen efter afgang- 
ne og Sal. Kirstine Jensdatter, som boede og døde i Moselund 
under Funder Sogn, fremdeles da indfaldende stærke Snee og 
Vinter, der ikke tillod Folk, at kunde komme. Og mødte udi 
Sterfboet ibidem, sammestæds Skifte-Forvalteren efter Loven 
Johan Ellerup med sig tiltagne 2de u-villige Vurderings Mænd 
Hendrich Johansen af Tollund og Jens Christensen af Abildschou 
for at registrere og vurdere Boens tilhørende Effecter til 
Skifte og Deeling imellem den Sal. Kones efterladte Børn og 
Arvinger, som ere 1 Søn Peder Jørgensen 28 Aar gammel, een 
Søn Jens Jørgensen 25 Aar, een Datter Anna Jørgens Datter 
21 Aar gi., een ditto Elisabeth Christine 16 Aar, een ditto 
Christiane Jørgensdatter 12 Aar, een Søn Anders Jørgensen 7



Aar gl. (Skriveren har her glemt at opføre datteren Karen, 
som er medtaget ved arvens fordeling), i alt 3 Sønner og 
4re Døtre avlet i Ægteskab med afgangne og for 6 Aar siden 
Sal. afdøde Jørgen Pedersen.

Ved denne Forretning var tilstæde dend ældste Søn Peder 
Jørgensen som myndig, og Sønnen Jens Jørgensen som under Cu
rator, sin Arf maa betroes, begge paa Egne Vegne saavel som 
paa de U-myndiges Vegne dend Sal. kiødelige Broder Lars Jen
sen boende i Lille Hiøllund udi Wratz Herredt samt de umyn
diges kiødelige Farbroder Peder Jørgensen af Abildschou, 
hvilken sidste som Børnenes forhen ved Skiftet efter deres 
Sal. Fader foresadte Formynder, fremdeeles Formynderskabet 
har paataget sig, og er da i samtlig deres hos og Overvæ
relse passeret som følger:

Registrering og Vurdering:
I Dagligstuen:

Rdlr. Mark Skilling
1 lang Bord af Eeg med lugt Fold 1 4
1 sængested af Eeg 4
Klæderne derudi:
1 Olmerdugs brun grønstribet Dyne 5
2 Hoved Puder 4
1 Stribet Vadmels Dyne 1
1 Kloch Viiser 4
1 Hæng Skab 1
1 fire Lispunds Bismer 1
I huul Sengen:
1 graae stribet Under Dyne 1
1 ditto 2
I den anden huul Seng:
2 gi. Dyner 3
2 Puder 12
1 Spind Rock 2
3 smaae Stoele 1 8
1 Eeg Skab til Melek 4



Rdlr. Mark Skilling
I Kaars Stuen:

(Her mangler summerne)
1 Eeg Bord
1 Eege Sængested 
derudi:
1 bolster blaastribet Dyne
1 anden ditto
2 drovet Puder
1 par Hørgarns Lagner
1 Speil med sort Ramme
8te Steen Tallerkener
1 Eeg Sæng
1 Ride Sadel med Tømme
1 Bøge Skammel
1 gi. Vaad.

I Skorstens Stuen:
1 Eeg Bord
1 Kandbænk
1 Eege Hæng Skab
1 Lehn Stoel.
1 Spind Rok
14 Steenfade
1 rød Kruus
2 Steen Skaale
5 Stk. Tin Fade vog 1 Lispund â 
pundet 1 Mark 4 Skilling
1 Kaaber Kiedel vog 2 Lispund â
24 Skilling
1 ditto 1 Lispund å 24 Skilling
1 Par Messing Lysestager
1 Lyse Sax
Jern Tøy:
1 Jerngryde
1 do.



Rdlr. Mark Skilling
1 Jernpande
1 Par Skorstens Lænker
1 Ildklemme
1 Jern Lyse Stage
1 half Eege Sængestæd med Sænge- 
klæder.
I huul Sængen:
(Her mangler et hjørne af bladet)

I Kielderen:
(Er alt det samme som i skiftet efter Jørgen Pedersen) 

I Brøgerset:
1 Eege Kar paa 2 Tdr. Rum 3
1 do. paa 1? Td. Rum 3
1 do. 18
2 Stripper, 1 Haandqværn 1 2
2 Eege Stripper 8
1 gi. Kiærne 4
1 liden Bøtte og 1 do. Otting 8
2 Halm Løbe 1 8

Gaards Reedskab:
3 Jerngreebe 3
2 Spader 4
2 Høeleer med Drav 5
1 Høe Fork lo
1 Tørvefork 2
1 Hackels Knif og Kiste 3
1 Øxe 1 8
1 Baand Knif 6
2 Havre 1
3 Speger Boerer 8
1 Hammer og Tange 1 4
1 Hug Jern 6
4re Stk. Høvler 1
2de Hamp Sække 5



Rdlr. Mark Skilling
1 ulden Sæk 2
2 Høeleer 2
1 Uld Sax 8
2 Korn Segle 4

Levende Creaturer:
Bæster:

1 sort blisset Hæst 9 Aar 2o
1 brun Hæst 8 Aar 2o
1 gi. brun dito udlevet

Stude og Kiør:
2 sort hilmet Stude lo 4
2 sorte do. 9 2
1 do. 4
2 Stud ung Nøder 2 Aar 5 2
2 Kalfve 3 2
3 Kiør 12

Faar:
18 Stk. unge og gamle Faar â 2 Mark 6

Sviin:
2 Stk. Aaringer 1 4
7 Stk.Bukker i andet Aar å 1 Rdlr. 7
5 Stk. Giedder â 3 Mark 2 3
2 Kidder â 3 Mark 1

Bier:
2de Stader 2

Vogn, Ploug og Harver
1 beslagen Vogn med Tilbehør lo
2de Arbeids Vogne med Møgfiæle
og Seele Tøy 6 4
1 Ploug med Tilbehør 1
1 Harve 1
1 Lang Stie, borte.

Bøgger:
(Registreringen af bøger i skiftet



Rdlr. Mark Skilling
efter Jørgen Pedersen var Man
gelfuld, nu kan listen supple
res efter denne) 
H. Møllers Postil 1
Det nye Testamente 1 8
Peder Dachels Catechismus Sag 8
4 Stk. gi. Bøgger 8

Videre erklærede Vedkommende ikke Boet at være ejende 
undtagen den Sal. Kones Lif Klæder som in natura deeles efter 
Vedtægt af dem alle, imellem Pigebørnene til egvivalant for 
den Sal. Mands deres Sal. Faders Klæder, som de 2de ældste 
Sønner bekommet hafde efter ham, og beløber sig da det anførte 
til Summa 181 Rdlr. 5 Mark og 8 Skilling. Dernæst blef den 
Sal. Kones Gang Klæder frembragt og efter foranførte Omstæn
dighed deelet i 4re lige Loder, hver Lod taxeret til 4 Rdlr. 
Værdi og derefter ved Lodkastning dend ældste Pige Anna Jør
gens Daatter: 
1 Stk. Olmerdugsdyne, 2 Huer, 1 sort taftes Forklæde. 
Dend anden Pige Elisabeth tilfaldt: 
1 sort Klæde Kiol, 1 rød Hue og 1 sort Fløyels Pandstøcke. 
Dend 3die Pige Karen Jørgensdatter: 
1 rød saxes Skiørt, 1 rød do., 1 blaa ulden Damaskes .....
1 Nætteldugs Forklæde (Netteldug er lærredsagtigt stof, for
arbejdet af nældestaver, ofte benyttes betegnelsen ogsaa for 
andre stoffer af hør eller bomuld). 1 Kniplings Snip. 
Dend fierde Pige Christiane: 
1 Cartuns Kaabe med rye under og .....  maner. 1 blaae Fer
set..... , 1 Kramlærrets Forklæde, 1 ditto Kniplings ....... ,
1 bruun Klædes ..........

De 2de yngste Piger beholder dend Sal. Kones Kiste af 
Værdi 6 Rdlr. 4 Mark paa Condition at hvilken samme i tiiden 
først behøver og nydendes vorde, skal med Penge betale Søste
ren sin Lod som er 5 Rdlr., hvorimod de ældste Piger er med 
Kiister forhen skeed Valuta. Men da Sønnen Anders Jørgensen



indtet herimod har faaet undtagen 1 lidet Sølf Begger og 2de 
Sølf Skeer, der ham af sin Sal. Moeder var destiner-et og be
fandtes vægtig 9 Lod â 3 Mark er 2 Rdlr., saa nyder hand for 
lods af Boet til ydermeere ievnet imod Pigernes Lod i Penge 
3 Rdlr. 3 Mark, der udgiør dobbelt imod Pigernes Lod af Klæ
derne 8 Rdlr..

Og da aldeeles indtet Boet til Bæste viidere efter til
spørgende, var at anføre blef Boets Giæld og Besværing an
given og anført saaledes: 
Gaardens Besætning.

Hvad samme skal være og hvad Arvingernes Fader Sal. Jør
gen Pedersen med Gaarden bekommet haver, udviiser hans ori
ginal Fæstebref af Dato 7de October 1722 hannem meddelt paa 
Kongl. Mayts. Vegne af Sessionen i Schanderborg under Amt
mand Seerups og Krigscommissarie Folsachs Hænder og specifi
ceres saaledes: 
(Her mangler der igen et hjørne af bladet) 
4re Bæster 
3 Kiør 
2 Ungnøder 
6 Faar, 
samt Vogn og Ploug Redskaber med Sæde Korn som med den fulde 
ufordrede Besætning der ved forblive til Inventarium. 
Herefter til Besætning udlægges: 
4re Bæster â lo Rdlr. efter Landkiøb 4o Rdlr. o Mark o Sk 
3 Kiør â 4 Rdlr. 12 ”
2 Vogne 12 "
Ploug og Harve 2 "
....  Ungnøder 3 " 2 " 
.... Par Faar â 3 Mark 3 11

72 Rdlr. o Mark o Sk 
Gaardens Brystfæld blef af Taxerings 
Mændene og Formynderen anseet og an
ført for 2o Rdlr. o Mark o Sk
Da Gaardens Korn i Laden og paa



Loftet var efterseet skiønnede Ved
kommende at der til Stædet vilde 
fattes 2 Tdr. Byg som ansættes for 2 Rdlr. 4 Mark o Sk. 
Anden bortskyldig Giæld:
A. Hosbondens halfve Landgielde for 
afvigte Aar efter Qvitterings Bogens 
Udvisning 6 ” 4 " o "
B. Peder Abildschou fordrede 2 " 4 " o "
C. Jens Isen Engesvang 3 ” 2 ” o ”
D. Michel ibidem 2 ” 4 ” o ”
E. Oluf Jørgensen ved Seil o " 4 " o ”

1 Stk. Papiir til Skifte-Brevet o " 3 " o ”
Skriver Salarium 2 " o " o "
Skifte Salarium o " 3 " o "
Vurderings Manden o ” 1 " 8 ”

113 Rdlr. 3 Mark 8 Sk. 
Endvidere blef af Lars Jensen i Høllund anmeldt at Børne

nes Faster Kiersten Pedersdaatter som nu opholder sig i Hol
land, har hos dend Sal. Mand Jørgen Pedersen haft 4o Sidir. 
tilgode efter en Contract som under Skifte efter ham er frem
lagt og der ved Skifte Acten indført dend 2ode November 1755 
af hvilke bemeldte Kiersten Pedersdaatter ved Skrivelse til 
bemeldte Lars Jensen eftergivet haver til Børnene i Boen 2o 
Sidir. og til hendes anden Søskende I...ve Pedersdatter og 
Christiane Pedersdaatter og deres Børn 2o Sidir., omrørte 
Skrivelse skal være bortkommet.

Summa

Og altsaa bliver dend gandske
Gieid og Besværing:
1. Drengens forlods tillagt 3 Rdlr. 3 Mark 3 Sk.
2. Giælden pag. anført 113 " 3 " 8 ”
3. Ovenmeldte 2de Pigers givne 6 ” o " o ”

123 Rdlr. 4 Mark 8 Sk.



Balanceret med Indtægten og Boets
Formue bliver Beholdningen
Som deeles saaledes:

58 Rdlr. 1 Mark 0 Sk.

Sønnen Peder 11 " 3 " 12 4/5"
Sønnen Jens 11 " 3 " 12 4/5"
Sønnen Anders 11 " 3 " 12 4/5"
Datteren Anne 5 4 " 14 4/I0"
Datteren Elisabeth 5 4 " 14 4/I0"
Datteren Karen 5 4 " 14 4/I0"
Datteren Christiane 5 4 " 14 4/I0"
Udgiør Beholdningen 58 Rdlr. 1 Mark 0 Sk.

(Og så mangler der atter så meget af bladet , at der ikke
kan fås nogen mening ud af resten).

Men det kan forstås, at arvingerne: "holder Skifte Forval
teren angersløs og uden Tiltale i nogen Maader, i Henseende 
til Skiftet og er denne Forretning saaledes tilendebragt og 
sluttet.

Stefboet Datum ut Supra:
Johan Ellerup. Peder Jørgensen. Jens Jørgensen. 

Som de umyndiges Formynder: Laurids Jensen. Peder Jørgensen. 
Som Vurderings Mænd: Hendrik Johansen. Jens Christensen."

Jens Jensen lo

der var gårdfæster i Ravnholt, Bording Sogn, blev født ca. 
1695 i Ravnholt, Bording Sogn, og døde før Bording kirkebogs 
begyndelse I763.

Han var gift med 

Maren Nielsdatter 11

der blev født ca. I691, men hvor vides ikke. Hun døde d. Jo. 
november 1764 i Ravnholt, Bording Sogn.

Jens Jensen optrådte d. 2o. april 1729 på faderens vegne 
på skifte efter broderen Peder Jensen Roenholt i Århus.



Han overtog gården i Ravnholt efter faderen og nævnes 
som fæster her d. 7. april 17^1, ifølge skøde udstedt på 
samme gård af Ellen Hansdatter i Klode Mølle

Hans Christensen 12

blev født ca. 17o7 i Mausing, Vinderslev Sogn, og døde 1782 
samme sted, han blev begravet 4. søndag i Advent, d. 22. de
cember, 75 år gammel.

Han blev trolovet 2. påskedag, den 7. april 1738, i Mau
sing Mølle og gift d. 2. november samme år i Vinderslev Kir
ke .

Herom beretter kirkebogen:
"Festo 2. Pascha 1738 blef Hans Christensen unge Karl i 

Mausing og Ole Møllers Datter

Kiersten Olesdatter 13

trolovede udi Mausing Mølle. Forlovere for dem vare Broder til 
Fæstemanden sr. Søren Hjort, Gartner paa Allinggaard og Niels 
Ladefoged af Mausing.

Dom. 22. e. Trinitatis 1738 blev Hans Christensen og Kier
sten Olesdatter saavelsom Peder Olesen og Maren Christensdat- 
ter af Mausing og Mausing Mølle i Vinderslev Kirche copulerede."

Hans Christensen var gårdfæster i Mausing, Vinderslev Sogn.

Peder Danielsen 14

blev født ca. 1695 i Vinderslev og døde efter 31. juli 1767 
antagelig samme sted, men hans død og begravelse er forgæves 
søgt.

Oplysninger om hans hustru er også søgt forgæves.
Børn, der ifølge konfirmationsregisteret er født i Vin

derslev Sogn:



1. Anne Kirstine Pedersdatter, født 1723.
2. Daniel Pedersen, født 1727.
3. Karen Pedersdatter, født 1734.

Peder Danielsens fæstebrev er indført i Allinggårds fæs
teprotokol, side 111 og lyder:

"Fæstebrev.
Jeg Christian Fischer til Vinderslevgaard eet. tilstaar 

hermed at have Fæst og Stæd som ieg og hermed Stæder og Fæs
ter Peder Danielsen barnfød i Vinderslev Sogn og Bye Halfpar- 
ten af den Gaard smst., som hans Stiftfader Peder Jensen nu 
beboer og efter den nu mellem dennem sluttede Forening nu 
godvilligen forb. Peder Danielsen afstanden hafver, hvilken 
forskrefne halfve part Gaard med aid dessen tilliggende i 
Mark og Bye som der nu tilligger og af Arrilds Tiid tillagt 
hafver og med aid Rette tillægger bemeldte Peder Danielsen 
sin Lifstiid skal hafve, nüede, bruge og beholde med de Con
ditioner at hand svarer i rette Tiid af samme halfve Gaard 
de kongelige Contributioner som paabuden er eller herefter 
extraordinaire paabuden vorder samt og den sædvanlige Land
gilde hans Anpart efter den Accordt som med hans Stiftfader 
er giort hvilken angaar fra den første May 1722 og siden 
fremdeliis og ellers efter Loven i det øvrige at schicke och 
beholde samt være sin Hosbunde hørig og lydig alt under det
te hans Fæstes fortabelse - for Indfæstningspengene hafver 
han giort mig Fornøyelse, og saa længe Faderen lefver er han 
sin Søn behielpelig til Gaardens bæste saa og Sønnen det mee- 
ste muligt er i Raad og Daad.

Datum Allinggaard, den 2. May Anno 1722."



Peder Jørgensen 16

blev født ca. 1655 i "Moselund", Funder Sogn, og døde efter 
1731 sikkert samme sted.

Han var gift med

Anne Christensdatter 17

som ligeledes levede endnu i 1731.
Peder Jørgensen var gårdfæster i "Moselund", Funder Sogn. 

I Lysgård-Hids Herreders Justitsprotokol I692-I698 ses det 
at Peder Jørgensen d. 4. september 1693 optrådte på Lysgård- 
Hids Herreders Ting:

"Wandt med Peder Jørgensen i Moselund i Dag her for Ret
ten Jens Jørgensen i Kloedmølle paa egne Vegne Jens Jensen 
i Guldforhoved paa sin Hustru Maren Jørgensdatters Vegne og 
Niels Simonsen i Refshale paa sin Hustru Johanne Jørgens
datters Vegne och i Haand toeg Peder Jørgensen i Moselund 
gaf hannem en fuldkommen Afkald for Fædrene og Mødrene Arv 
efter Afkalds.....  saasom de derfor har oppebaaret fyllest
og Fuldverd enhver især, saa di tachet huer andre godt i alle 
Maader, huor efter Peder Jørgensen var Tingsvidne begiæredes 
eet."

I samme protokol, hvis sider er upaginerede, finder vi 
angående en hedebrand følgende:

"Var schichet Peder Pedersen i Tollund samt Peder Jørgen
sen i Moselund, Povel Pedersen i Elling og Per Nielsen i Enges
vang deres Vegne fremstillede efterskrevne Synsmænd Frederik 
Balzersen i Seil, Christen Nielsen i Funder, ....  Simonsen
i Refshale og Peder ....  ved Funder Kirke som vant ved Ed
efter Loven, at de den første September var ved samtlig Mose
lund og Elling (Byer) efter loulig Udnævnelse her af Tinget 
saa at deris ganske Hede var afbrændt som de skulle hafue til 
dieris (Bæster samt Tæchen og anden Fornødenhed) Ildebrand 
item Græsning til dieris Qvæg og Bæster samt Tæchen og anden



Fornødenhed, item Tørfuegrøft til Giødning som di og højlig 
behøfver og vil blifue dieris Auffuel i "stor gang" (stor må
de) Jorden ej heller i Mands Minde kan blive tienlig at saae 
med Korn, desuden har Ilden ganget langt op i Ageren og giort 
stor Skade paa Kornet som stod og groede, saavelsom ombrændt 
en stor Del Træer og mange Svin og fordærvet i Tollund og El
ling Skove samt graven store Huller udi Jorden.

Dateret 4. September 1693."

Jens Andersen 18

blev født ca. 1674 i Store Bredlund, Vrads Sogn, og døde 1737 
i Lille Hjøllund, Vrads Sogn, han blev begravet d. lo. april.

Han blev trolovet d. 17. december 17ol og gift d. 2. marts 
samme år i Vrads Kirke med

Bodil Jensdatter

Ifølge nedenstående retssag forlod hun ham i 17o3. 
Jens Andersen blev senere gift med

Lisbeth Ditlevsdatter 19

Hendes herkomst har det ikke været muligt at finde, i 
I7I0 stod hun fadder på Ansøgård og hun døde efter 1734.

Jens Andersen var gårdfæster i Lille Hjøllund, Vrads 
Sogn. Hans fæstebrev er indført i 4. Jydske Regiments Ryt
tergods, Skanderborg Rytterdistrikts fæsteprotokol 1686, si
de 246 og lyder:

"Fæstebrev:

Paa Hans Kongelige Mayst. Voris allernaadigste Arfve Kon
ges og Herres Vegne efter Naadigste gifne Instruction hafver 
Vi Sted og Fæst, saasom Vi og ved Kraftt dettes steder og 
fæster til Jens Andersen af Store Bredlund et Rytter Boelig 
Lille Høylund kaldet. Hvilket Jens Pedersen hafde øde antaget 



med Frihed indtil 1. Oktober førstkommende men nu samme er 
fradød og sig hverken Hustru eller Børn efterladt, fra 1. 
Maj indeværende Aar, er binder den fæstende at vil svare Ud
giften af bemelte Boeligs Hartkorn som staar i Krigs- Jorde- 
Bogen for 1 Td. og 4 Skæpper. Thi er den hannem frie for 
Indfæstning forundt, Bygningerne paa Stedet er bestaaende 
af 16 Fag Huus hvis ved Stedet efter Forordningerne bør fin
des lofver Kongl. Mayst. Regiment Skriver Christian Knudsen 
Gyberg til formeldte Jens Andersen, der samme som inventarium 
Annammer, og at hand der till skal Svare, Stiller hand Regi
ment Skriveren fornøyelig Caution. Saavel som for Stedets, 
lovlig Beboelse forbedrelse og Vedligeholdelse, samt Udgif
ternes rigtig Ansvar og Udredelse. Hvorimod atter bemeldte 
Jens Andersen maa forskrevne Rytterboelig, nyde, bruge og be
sidde hans Lifstiid, om hand forskrefne i alle Maader efter
kommer, efterlefvende Lofven og Forordningen sampt bevise sig 
hørig og lydig imod dennem, som over hannem paa hans Kongl. 
Mayst. veigne at befale hafve des til Bekræftelse under voris 
Egne Hænder og Zigneter.

Schanderborg d. 2. Marty 17ol.
Jørgen Rantzau. K. Gede. 

C.K. Gyberg."

I Tyrsting-Vrads Herreds justitsprotokol 17o6-ll, fol. 
12 b og 26 har vi fundet følgende:

"Comparerede for Retten Jens Andersen i Lille Hjøllund 
som efter giorde Lysning giorde i Dag 3die Gang offentlig 
for Retten Lysning efter hands Hustru Bodell Jensdatter som 
Anno 17o3: ved St. Olufsdags tide imod hands Villie og minde 
i hans Fraværelse ifra hannem bortdrage, og som hand saaledes 
har lyst efter hende efter loulig Stefne maatte nu i 3de Ting
dag, vor hand til efter Tinge vinde begierendes.- 
og fol. 26.

Comparerede for Retten Jens Andersen af Lille Hiøllund 
som Producerede en Landstings Varsel Sedel, udsted af Nør



Jyllands Landsting d. 19. January 17o7: huorved beviistes at 
tvende Personer nemlig Peder Larsen og Rasmus Jensen begge 
af Viborg hafue paa Viborg Landsting méd sex Uggers Kald og 
Varsel hid stefnet bemelte Jens Andersens hustru Bodell Jens
datter med hendes Lauværge, efter bemelt kalds Seddels for
melding som i Acten skal vorde indført. Dernest fremstillede 
efter skrefne Dannemænd af Vrads Sogn, nemlig Dines Jensen 
Ansøegaard, Jens Dinnesen ibem.,Christen Hansen i Faurholt, 
Søren Jensen og Anders Christensen Storbriedlund ?, Peder 
Udsen i Knoble, Peder Knudsen i Torup, og Christen Udsen i. 
Skierbackmølle, huilcke samtlige med iistemmende ord ved ord 
med opragte Fingre efter Loven, .....  at det er dennem alle
i Guds Sandhed fulkommen vitterligt at sidst fornævnte Ste. 
Olufsdag var trej Aar, da om Nattetide bortreiste Jens Ander
sens hustru af Lille Hiøllund, nafnlig Bodell Jensdatter, og 
unduigte fra sin Mand benæfte Jens Andersen, saa hand siden 
den tid intet enten har hørt eller fornummen det ringeste til 
hende endten ved Skrifuelse eller i anden Maade, og er det 
dennem ogsaa desforuden i aid Sandhed beuiest at Jens Ander
sen imidlertid hans Hustru saaledes ud paa fierde Aars Tid 
har veret fra hannem, har hand skicket og forholdt sig i Lif 
og Lefnet som en ærlig Mand, og ey er berøgtet eller de no
gen Sinde har hørt .nogen U-skickelighed i nogen Maader til 
hannem, huorefter Jens Andersen var Tings Vidne begierende, 
den ommelte Landstings Varsell lyder saaledes:

Christopher Bartholin til Kaas Kongl. Mayts. Justits- og 
Cancellie Raad, Hans Lange til Asmild Closter, Høystbemelt 
Kongl. Mayts. Justits Mathias Poulsen till Søbyegaard og .... 
Reenberg til Ristrup, samtlige Landsdommere udi Nørre Jylland 
giøre Vitterligt at Aar 17o7: onsdagen den 19. January for 
Retten paa Nørre Jyllands Landsting fremkom Peder Hansen og 
Rasmus Jensen begge af Viborg som her i Dag med sex Uggers 
Kald og Varsell gaf Bodell Jensdatter med hindes Lauværge af 
Lille Hiøllund udi Aarhus Stift, Silcheborg Amt, Vrads Her
rit og Vrads Sogn beliggende, endten hun findes inden eller 



uden Lands for at møde hindes Ægtemand Jens Andersen til Tør
sting Vrads Herritsting endten self eller ved Fuldmægtig d.
2. Marty førstkommende at suare till hindes u-loulig undvig
else saa som hun sidst forleden Ste. Olufsdagtide 3 Aar, om 
Nattetide bortreiste, og ey siden er blefuen bettidende huor 
hun hafuer henbegifuet, saa som hun huerchen ved Skrifuelse 
eller Bud hafuer villet lade hannem det vide langt mindre 
sig till Mands Huus og Hiem siden hafuer villet indfinde, 
saa fremt hand ey skall finde sig foraarsaget efter Louens 
Anledning ved endelig Dom fra hende at lade adschille, In 
cuj us rej testimonium sigilla nostra præsentibus in ferius 
im præssa.
(Til bevidnelse herom, har vi trykt vort segl herunder.)"

I samme Protokol findes Anno 17o9 d. 18.-19. juli en 
Taksationsforretning, hvor Jens Andersen Lille Hjøllund 
er omtalt fol. 2o6:

"Jens Andersen har saaed i et Fold Norden fraa Gaarden 
i alt 4 Tdr. Rug, hvoraf halfdelen af er Giødningsjord, der
efter kand hand ickun bekomme den 3die Part af Sæden for
uden at derpaa ey er uden en ringe Deel foring saasom Maro
ken er skarp og Sandig, og ellers ickun saaer en ringe Deel 
Vor-korn."

Jens Pedersen 2o

blev født ca. 166o og døde, ifølge skifte efter sønnen Peder 
Jensen, efter d. 2o. april 1729-

I 1688 og 17o5 var han beboer af en gård i Ravnholt, der 
stod for hartkorn 5 tdr. 2 skp. 1 fjdk. og 2 alb. Denne Gård 
blev i 1697 skødet fra Jochum Giese til Christen Andersen, 
møller i Højris.

Det har ikke været muligt at finde navn og data på Jens 
Pedersens hustru.

Efter Jens Pedersens søn Peder Jensens død afholdtes skif
te, dette er indført i Århus skifteprotokol 1728-1736, fol. 77» 



og lyder:
"Skifteforretning efter Salig Peder Jensen Ravnholt, er 

saalydende:
Anno 1729 dend 2ode April paa Kongl. Maysts. Rættens og 

vores Embededes Veigne vare vi efter og underskrefne Chri
sten Jensen Basbal og Ditlef Egggers Borgmester udi Aarhus, 
Søren Michelsen Gylling og Søren Jensen Raadmænd Item., Con- 
stituerede Bye og Raadstueskriver Jacob Dreyer, forsamlede 
herpaa Aarhuus Rådstue, skifte at slutte og til ends giøre 
efter een her i Byen hos Salig Niels Ottesen Klejnsmeds En- 
che afdød ung Karl nafnlig Peder Jensen som med Strømper at 
forhandle her i Aarhuus var did kommen, og d. 6te April ved 
Døden er afgangen, da straxen efter at det "spargeredas, in
fant sig Magistratens middel udi forbent. hans logemente ved 
deres Raadstue Bud Jørgen Andersen. Paa Kongl. Maysts. 
Byefoged Olle Andersens Vegne Peder Pedersen og udi Constitu- 
erede Bye og Raadstueskriver Jacob Dreyers loulig abscense, 
hans fuldmægtig Niels Bach, hvad da er passeret det udviiser 
Forrætningen herefter fra Pag. 3 til Pag. 7 og som dend af
døde Peder Jensens Fader Jens Pedersen boende i Ravnholt udi 
Bording Sogn i Hammerum Herret, ved sin Søn Jens Jensen nu 
for os med hans Sogne Præst ærværdige Hr. Thomas Henningsens 
til Borgmester Basbal skrevne meskiv de Dato 15. April 1729, 
beviiser at hand er dend afdødes rette Fader og Arving, saa 
begiærte bemelte Jens Jensen at hvad hans Salig Broder sig 
hafde efterladt maatte hannem overleveres, efter at hans Be- 
grabelses Omkostning, Skiftets Bekostning, og andre Udgifter 
var bleven fratagen, item hvad som efter hans Sal. Søn var 
passeret maatte hannem beskreven gives i alt saa efter for- 
bemelte Begiæring melder først hvad som den 7de April udi hans 
afdøde Logemente er passeret saaledes:

Anno 1729 den 7de April udi Salig Niels Olesen Kleinsmeds 
efterladte Enche Maren Rasmusdatters iboende Vaaning indfandt 
sig paa Borgmestere og Raads Vegne Jørgen Andersen, og udi Con- 
stituerede Bye og Raadstueskriver Jacob Dreyers loulig Fra-



fald Niels Christensen Back, med gaaende efter som Magistraten 
er kommen for for Øren, hvorleedes en ung Karl nafnlig Peder 
Jensen som er Hose kræmmer der hos hende logerede, ved Døden 
er afgangen, og ad dennem efter Loven tilkiendegives, hvor
for Enchen blev tilspurgt hvad Tiid bemeldte salig Karl her 
til hende i Logemente ankom, hvad han hafde med sig, naar 
hand ved Døden er afgangen, og hvad hand efterloed sig, item, 
hvorfore hun icke efter Loven lode Magistraten vide det? Der
til hun svarede: at den 2ode Marty ankom hand til hende, men 
veed ey hvad hand hafde med sig, og i Gaar Morges efter en 
3 a 4 Dages Svaghed ved Døden afgik, og efter som hand hafde 
ingen Paarørende her i Byen, men udi hans Svaghed hafde ombe
det Søren Knudsen feldbereeder, hvis Kone skal være fød i 
dend By, hand var kommen fra, at de i fald hand ved Døden af
gik, ville paatage sig at giøre Bekostning paa hands Begra
velse som de og belovede hvorforre der blef skicked Bud efter 
Søren Knudsen Tørslef som og kom og tilstoed at dend salig 
Karl hafde anmodet hans Hustrue derom, hun og der hand ved 
Døden afgick, var hos hannem, for at eftersee hans Sager til
ligemed hans Værtindens Datter Anna Jensdatter, som har til 
ægte Jens Jensen Hasle efter hvem der og blev skicked Bud, 
saa gaf nu Jens Jensen Hasle og Søren Knudsen Tørslef til Ki- 
ende dend afdødes rette Arving at være: hans rette Fader Jens 
Pedersen i Ravnholdt i Bording Sogn, i Hammerum Herret.

Og efter hans Død fandtes udi reede Penge 13 Rdlr. 2 Mark 
8 Skilling, derefter blev hans i Behold værende Strømper ef- 
terseet saa vel som hans efterladte Gangklæder og vurderet 
saaleedes:
1 Par graa Mand-strømper o Rdlr. 1 Mark 4 Skil
2 Par ditto Qvind-strømper 1 ÎÎ 4 »i

1 Par smaa hvide Børn-strømper 4 îî

1 graa Vadmels-kiortel 4 ÎÎ

1 gi. bruun hiemgiort Vest 1 ÎÎ 4 ti

1 Par Skind Buxer 2 ÎÎ

1 Par graa Strømper



1 Par Hoseskafter og 1 Par Vanter o Rdlr. o Mark 6 Skil.
1 hiemgiort Brøstdug 12 "
1 gi- Hatt 6 "
1 Par Knæ Baand og 1 Læder Baand 6 ”
1 gi- Hals Klud 2 ”
1 Par gi. Skoe med Mæssing Spænder 12 ”
1 gi- Hatt 6
1 Par Knæ Baand og 1 Læder Baand 6 "
1 gi- Hals Klud 2 "
1 Par gi. Skoe med Mæssing Spænder 12 "
1 Mæssing Tobaksdaase _ 4 "

Summa bedrager sig 15 Rdlr. 3 Mark 8 Skil.
Derefter gaf Søren Knudsen Tørslef tilkiende, at hand deels 

efter dend Salig Karls begiæring og dels formedelst hand af 
hans Hustrue var bekiendt hafde giort Forskud paa dend salig 
Karls Begravelse, hvorpaa hand skal give special Reegning 
venter og hans Fader med første kommer herud og tager imod 
Beholdningen, naar dend udfordrede Bekostning afgaar, og ef
terdi der endnu var en Sæk med Hængelaas ved saa blev dend 
vurderet for 1 Mark, og derudi meedlagt det forhen registre
rede og vurderede Gods, som alt bliver udi Enckens Forvaring 
dog under Jens Jensen Hasle, og Søren Knudsen Tørslefs An
svar som belovede saa snart hans Fader her hid kom, at give 
Magistraten det til Kende, til denne Forrætnings nærmere 
Behandling; Pengene 13 Rdlr. 2 Mark og 8 Skilling haver Sø
ren Knudsen til sig taget. End videre gaf Niels Ottesens Enc- 
he, med hendes veigne sin og Laugværge Jens Jensen Hasle til
kiende, at hvad den Sal. Karl var skyldig til hende for Lo
gemente og i andre Maader skal hun siden levere Reigning paa. 
Saa blev nu forbemelte Niels Ottesens Enche med Laugværge 
Jens Jensen Hasle, Samt Søren Knudsen Tørslef paa Kongl. 
Maysts. og Rættens Vegne tiispurt om de ei var bevidst om 
den Sal. Karl ei hafde efterlat sig fleere Penge, Strømper 
eller andet vidre end som anført er, at de vilde det til- 
kiendegive saaledes de der for kand tilsvare, naar hans 
nembi. den afdødes Fader her indkommer ? Hvor til de svarede,



at de vidste ey videre end som allerede er angivet og til
ført. Og at saaledes er tilgaaed tilstaaes af dem under de- 
red Hænder, saavel som at de Mænd der vorde ved hans Efter- 
latte og ved Foirætningen var overværende.

Datum Aarhuus ut Supra.
Som Laugværge for min Svigermoder: Jens Jensen Hasle. 
Paa den afdødes Faders Veigne: Søren Knudsen Tørslef. 
Som Vurderings Mænd: Anders Jensen Salling og Christen 
Bach.

Saa var nu ved denne Forrætnings Slutning nærværende Ma
gistratens Middel som i fortalen er meldt hvor da og fremkom 
den afdøedes Broder Jens Jensen paa sin Fader Jens Pedersen 
i Ravnholt hans Vegne og medbragte en Mission fra deres Sog
ne Præst ærværdige Hr. Thomas Henningsen til Borgmester Bas
bal "De Dato 15. April 1729 til Beviis at Jens Pedersen af 
Ravnholt er den afdøedes rætte Fader og Arfving, at følgende 
Indhold":

Vel-ædle Hr. Borgmester.
Efter indløben Notits fra Sr. Sørren Knudsen Tørslef feld- 

bereeder udi Aarhuus, at derudi Byen ved Døden skal være af
gangen en ung Person her af mit Sogn Bording ved Nafn Peder 
Jensen af Roenholdt saa inornueres velædle Hr. Borgmester 
disse faae Linier til tienstlig Forsikring at nærværende 
Mand Jens Pedersen af Roenholdt er den afdøedes rætte Fader 
og Arfving, med ærbødigst Anmodning, at om noget fra dend 
Sal. afdøedes Jordefærd hand være i Behold, det da maatte 
Faderen, som Sønnens Arfving overleveres; skulde velædle Hr. 
Borgmester forlange anden Attest paa behørig Papiir end denne 
min lissive Forsikrer jeg dem dend strax at tilstille, hvor- 
nest jeg med aid behagelig Velstands uønskning forbliver Vel
ædle Hr. Borgmesters tienst ærbødigste

Sr. Thomas Henningsen.

Hvorefter forbemelte Jens Jensen paa sin Faders Vegne 
formoede at samme maatte tillades at bekomme hvad hands Sal. 
Broder sig haver efterlat, derimod hand forpligtede sig 



baade at betale til Søren Knudsen Tørslef havd hand til hands 
Begravelse har forskudt som og til hands Værtinde at betale, 
for hans Logemente og i andre Maader, item, dette Skiftes 
Bekostning nemblig:

Skifteforvalteren 1 Rdlr. 0 Mark 0 Sk.
Stemplet Papiir 0 ÎÎ 3 ÎÎ 0 ÎÎ

Raadstueskriveren 1 ÎÎ 0 n 0 ÎÎ

2 Rdlr. 3 Mark 0 Sk.
Saaledes alle og eenhver skal vorde skadesløs.

Altsaa efter foreskrefne Beskaffenhed og efterdi der ikke 
alleene med Hr. Thomas Henningsens Skrivelse beviises at Jens 
Pedersen er rette Fader og Arving til den afdøde Peder Jensen 
mens end og at Søren Knudsen Tørslef baade den 7. April som 
nu Dag den 2o. ditto tilstaae samme Ræt at være, saa tillades 
anmelte Jens Pedersen paa sin Faders Veigne paa anført Vil- 
kaar hans Sal. Broders og efterladte. I det øfrige anlovet, 
og sig til forpligter Søren Knudsen Tørslef paa Faderens Veg
ne at holde Skiftes Forvalteren nuværende og efterkommende 
for denne Forrætning Skadelsløs i alle Maader.

Alle saaledes er tilgaaed og passeret bekræfter vi med 
vores egne Hænders Underskrifter og Zignetters hostrøckelse.

Datum Anno die et loco ut supra.
Paa min Faders Vegne: Jens Jensen.
Søren Knudsen Tørslef. Ditlef Eggers. Søren M. Gylling. 
Søren Jensen."

Christen Hansen Hjort 24

var bosat i Mausing.

Ole Nielsen 26

eller Oluf Nielsen, blev født ca. 1665 ved Funder Kirke og 
døde 1743 i Mausing, Vinderslev Sogn, han blev begravet dom. 
esto mihi, Fastelavns Søndag, d. 24. februar.



Han var gift med

Anne Cathrine Pedersdatter 27

der blev født ca. I676 og døde 1752 i Mausing, Vinderslev 
Sogn, og blev begravet 13. søndag efter trinitatis, d. 27. 
august.

Ved giftermålet med Ole Nielsen var hun enke efter møl
leren i Mausing Mølle

Gorris Olesen

Ole Nielsens fæstebrev på møllen er indført i fæstepro
tokollen for Allinggård Gods 1719-18o4, fol. 91 b, og lyder:

"Fæstebrev.
Efter hans Kongl. Mayts. allernaadigste forordning af 

23. Januar 1719 er Olluf Nielsen, Mausing Mølle hans Fæste
brev paa Møllen sammesteds herpaa oversat, som formelder til 
Indhold saaledes:

Paa den Høyædle og Velbaarne Frue General Maj orinde Anna 
Sophie von Reichau, Vitve von Rantzoven hendes Vegne haver 
ieg under skrefne Stæd og Fæst som ieg her med steder og fes
ter til nerværende Olluf Nielsen: barnfød ved Funder Kircke, 
Mausing Mølle med sin tilliggende Eiendom kaldes Hverris Marck 
og Eng, som Gorris Olesen sidst paaboede og fradøde, ved ef
terfølgende Conditioner, først at give Enchen hendes nødtørf
tig Underholdning hendes Lifstiid, ægte Cathrine Pedersdatter 
i sin tid antage Møllen, Møllevercket med Møllesteen, Dem
ning og hvad der tilhører med den andre Huuse, uden nogen 
Siun for Brøstfældighed, og det altsammen herefter uden nogen 
Afkortning i Mølleskyld eller Landgilde, forsvarlige vedlige
holder, efter derpaa hans udgifne Forpligt videre Indhold der 
nest at nyde Aarligen udi Rætte tiide syv orte got Rug Meel 
til Mølleskyld fire Tønder fem Skipper Rug med Landgilde maal 
til Landgilde og hvis alt dette forskrefne ey louligen efter



kommes, da hans Fæste at være forbrudt, forinden dette, skal 
hand hafve pligtig opsiun til Mausing Mølle Krog, at dend ey 
vorder forbuggen, saafremt hand der til efter Kongl. Maysts. 
Skouv Forordning vil svare, og eller haver hand sig efter 
hans Kongl. Maysts. allernaadigste given Loug udi alle Maader 
at forholde, saa hannem her med paa fornævnte Maade fuldkom
men Magt og Myndighed gives fornævnte Mølle med sin Rætte 
Tilliggelse intet undtagen lige som hans Formand det før han
nem brugt haver saa nøttig at giøre som hand best veed og 
kand, til ydermeere Stadfæstelse under min egen Haand og seg- 
vanlig Zignet, og haver hand til Stedsmaal betalt Fyrretyve 
Slettedaler.

Actum Vinderslefgaard d. 31. December Anno 1692.
I. Voos."

"Vinderslefgaard Marck, kunde ei være i Fred for end deel 
omliggende Naboer, faldt og meget besværligt for Gaardens ti
ener aarligen at bortføre greset fra Engen, naar det var sla
gen. Er af mig undertegnede Olle Nielsen, Mausing Mølle til
ladt hans Lifs Tiid at nyde, bruge og beholde til Mausing 
Mølle, aid dend Eng Jord at slaae og høste som ligger synder 
og norden om Hvering Marck, fra vester Side og øster paa, og 
indtil Gaardens omkastede Dige og Grøft, nu vedtager og som 
det støcke Jord som er indgrogtet■falder lidet større end som 
fornefnte Engbond. Er alle (Ole) Møller af mig given aarligen 
afsloug (afslag), af Hvering Marckis Landgilde, som er aarlig 
fiire Tønder Rug, og femb Skæpper Rug, der af skal hand nyde 
aarligen afsloug een Tønde og femb skp. Rug formedelst hand 
selv skal svare her efter af Hverring Marck og Eng, fulde Hart
korn alle Kongelig naadigste paabuden Skatter, saa og alle 
andre Afgifter, saa og skal hand her efter ved St. Valborgs- 
dags Tiide aarligen opkaster og vedligeholder Mølle Backen, 
fra hans Møllested og øster paa indtil i Aar, saaledes at Van
det ved ingen af Siderne, giør Skade, hvis Skade skeer over 
hans Forsømmelse paa Gaardens Marck og Eng, Mausing Marck 



îller Hverring Marck, svarer hand dertil, ellers rætte og 
forholder hand sig, efter formelte Fæstebrevs Indhold, under 
^aafølgende Straf.

Vinderslefgaard d. 1. May 1714."
I. Thomsen.

Daniel Rasmussen 28

zar gårdmand i Vinderslev.
Ifølge et arveafkald fra 17o6 var han gift med

Maren Poulsdatter 29

Omtalte arveafkald lyder:
"7. Juni 17o6. Jeg Daniel Rasmussen i Vinderslev er for

nøjet med min kiæ .....  Bertel Michelsen i Wore og Michel
Knudsen i Haue....  at den Arvepart som min Sal. Hustru Maren
Poulsdatter var tilfaldet efter sin Sal. Far Poul Andersen, 
saa og med den Arvepart, som min Søn Rasmus Danielsen er til
falden efter sin Sal. Oldemoder, Anne Sørensdatter, som døde 
i Vinderslev 17o5, saa jeg takker dem begge for en fuldkommen 
og nøjagtig Betaling.

Vinderslev 25. Maj 17o6.
Til Vitterlighed: Anders Jensen i Mausing og Knud Niel

sen i Vinderslev."
Den 19. april 1697 optræder Daniel Rasmussen på Lysgård- 

Hids Herreders Ting blandt vidnerne fra Vinderslev By angå
ende Laurits Bertelsens kreaturer i Mausing, der pludselig 
er døde, men som vidnes at være døde af alderdom og ikke af 
nogen sot eller sygdom.

I Lysgård-Hids Herreders justitsprotokol 17o4-ll, side 
2o5 f, finder vi:

"Anno 17o7 dend 17. Juni vare vi underskrevne Kiellerup 
Bymænd paa den eene og Vindersløf Byemænd paa den anden Side, 
forsamlede paa det Støcke Heede imellem begge Byer, som vi



var tvistige om og da blev vi venligen forligt paa følgende 
Maade, udi ædle Sgr. Hans Thomasen paa Vindersløfgaard paa 
sine egne, der udi Vindersløf .........  ved Græsgang til
Fællids. Peder Bertelsøn udi Vindersløf paa højædle Hr. Ober- 
fürst hans Vegne og udi hans Absence saavel som ogsaa vel
ædle Hr. Regimentsskriver Sgr. Rasmus Holmer hans fuldmæg
tig Monsr. Christian Lunow paa Rytterbondernis Vegne paa 
den anden Side obenbemeldte Byemænds Nærværelse, først da er 
Skiellet imellem begge bemeldte Byer fra tre Skielstiene som 
staar i en grøn Slef vesten den Vej udi (Viborg Vej) med Kul 
og Flint under imellem Vinderslef Mark og Kiellerup Mark og 
til den opkastede Dige og lige over Fuglemose ligefremad kun
de sætte tre smaa bundne Skielpæle findes i fornævnte Fugle
mose indtil den store Sten som findes i en grøn Sieg ved si
den af nogle Blocher ved Folmergaards Mark, ved samme store 
Steen blef sat ret set 3 bunden Skielstene, hvilke fornævnte 
Skiel skal være og forblive en urydelig Skiel imellem begge 
bemeldte Byer og paa det sligt af os i bemeldte begge Byer 
holdes og efterkommes skal hafver vi udi hver Bye berammet 
at af Kiellerup skal møde ved Tinget at tage Tingsvidne der 
paa Jens Jespersen, Jep Christensen, Christen Rasmussen og 
Peder Pedersen. Af Vindersløf skal møde Daniel Rasmussen, 
Jacob Lauridsen og Peder Andersen samt Jens Christensen, 
hvilke fornævnte Mænd paa egne og Naboers Vegne skal være 
gestendig samme Forlig at være sket efter Tingsvidnernes 
formelding som er udsted 1673 den 3. Juni af Liussegaards 
Herredsting."



Jørgen Pedersen 32

der var gårdfæster i Moselund, Funder Sogn, døde i 1663.
Han var gift med

Johanne Nielsdatter 33

der i matr. 1688 for Moselundgaard, ses at være bosiddende 
på en gård af gammel hartkorn 5 tdr. 6 skp. 3 fjdk. og 1 alb. 
og nyt hartkorn 4 tdr. 3 skp. 2 fjdk. og 1 alb.

Gården ejes af Daniel Fischer.

Anders Jensen 36

blev født 1646 i Ansø Mølle, Vrads Sogn, og døde 1726 i St. 
Bredlund, Vrads Sogn.

Han var gift med

Johanne Pedersdatter 37

der døde før 1693.
I Skanderborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 1694-17oo, 

side 45o, har vi fundet følgende:
"Den 14de April 17ol afholdtes der Skifte efter afdøde 

Jens Pedersen Knop i LI. Hiøllund og Hustru Mette Sørensdat
ter, der døde uden Børn og som Arvinger nævntes paa hans 
Side:
1. Søster Maren Pedersdatter, gift med Jens Christensen i 

Vrads.
2. Søster Karen Pedersdatter, gift med Søren Nielsen i Krage

lund .
3. Søster Johanne Pedersdatter, død, har været gift med An

ders Jensen i St. Bredlund og efterlader sig Børn.
4. Søster Anne Pedersdatter, død, har været gift med Christen 

Sørensen i Urskov og efterlader sig Børn.
Den Salig Mands Søstersøn Jens Andersen faar Gaarden i



Fæste.
Boet udviste et Underskud paa 19 Rdlr., hvorfor der intet 

blev at arve."

Peder Nielsen 4o

nævnes i matriklen 1688 som boende i den gård, som sønnen 
havde i 17o5.

Niels Olufsen 52

blev født ca. 163o og døde efter 1688 men før 17o5.
Han står opført i matriklen 1688 som fæster af Funder 

Anneksgård sammen med Christen Jacobsen, Anders Jensen og 
Thomas Thomasen, gårdens hartkorn er 4 tdr. 5 skp. 1 fjdk. 
og 1 alb., hvoraf, ifølge raatr. 1688, 1 td. 4 skp. 1 fjdk. 
og 1 alb. er skyld til præsten, resten 4 tdr. 4 skp. 2 fjdk. 
og 2 alb. er skyld til ejeren Daniel Fischer på Silkeborg.

Rasmus Sørensen 56

var gårdfæster i Vinderslev.
Han er opført i matr. 1688 for Vinderslev By som bebor 

af gård nr. 8 med gammel hartkorn 6 tdr. 3 skp. 1 fjdk. 1 
alb., nyt hartkorn 3 tdr. 3 skp. 3 fjdk. o alb. Ejer: Kon
gelig majestæt.

Den 25. september I678 nævnes han som vidne i en sag mod 
herredsfoged Niels Jacobsen.

Rasmus Sørensen nævnes allerede i 1663 i lensregnskaberne 
som fæster sammen med faderen, af gård nr. 8 i Vinderslev 
Sogn.

Denne gård har således i mindst 3oo år været i slægtens 
eje eller fæste, nemlig:
Søren Christensen Funder fra før I663 
sønnen Rasmus Sørensen fra 1663 til ca. I690,



sønnen Daniel Rasmussen fra 169o til ca. 17I0, 
sønnen Peder Danielsen derefter til ca. 1767, 
svigersønnen Christen Hansen 1767 til 1793, 
svigersønnen Jørgen Pedersen Moeslund 1794-1847, 
sønnen Niels Jørgensen Moeslund 1847~188o, 
sønnen Jørgen Moeslund 188o til 19oo, 
søsterdatteren Maren gift med Martin Lysdal 19ol til 1935, 
derefter brodersønnen Antonius Mogensen.



Niels Christensen 66

var gårdmand i Moselundgård, Funder Sogn, og levede endnu i 
1622.

Jens Jensen 72

blev født omkring 1600-I6I0 i Ansø Mølle, Vrads Sogn, og døde 
1651 samme sted.

Han var gift med

Anne Pedersdatter 73

hvis fødested og fødselsår samt død det ikke har været muligt 
at finde, men ifølge Vrads Herreds tingbog 1679_8o, fol. 37 b, 
levede hun endnu i I65I.

"Aar 1679 den 6. August var paa Vrads Herreds Ting tilsagt 
til at møde Peder Jensen i Anledning af en Arv efter hans af- 
'øde Fader Jens Jensen, som boede og døde i Ansø Mølle, og 
dennes Søskende Jens Jensen og Maren Jensdatter som døde sam
me Sted.

Skiftet fandt Sted den 14. Juli 1651 imellem hans efter
ladte Hustrue Anne Pedersdatter og "femb hindis Børn nemblig 
Dynes Jensen, Anders Jensen, Peder Jensen, Jens Jensen och 
Maren Jensdatter, och det udi Niels Jensen, Schierbeek Mølle, 
som er Børnenes Farbroder och Knud Pedersen Taarup, som er 
Børnenes Morbroder, sampt Niels Andersen i Kolben deris 0f~ 
ververrelse, da befantis efter Schrefen rørendis Vahre och 
Boeskab, først en brunbliset Hoppe vorderit for nie Slette
daler, fire Køer och tu smaa Ungnøder, vorderit for tre och 
tiffue Sidir., 14 Faar och 6 Lam tilsammen vorderit for tj 
(lo) Sidir., Vogne och Plougredschab aldt sammen vorderit 
half siette (5§) Sldlr., en Kandchab en anden Schab och tre 
Sengesteder tilhobe vorderit for halfftiende Sldlr. en Mark, 
item tre gammel Schiffuer (borde) vorderit for to Sldlr., 
nock en liden Messing Kiel (Kedel), och en gammel Kobber Kiel,



tilhobe for toe Sidir, tre Mark noch fantis breffue paa til
standis Gieid et Hundrede och füresinds tiffue (14o) Sidir. 
Rug Auffel i Maroken vurderit for tj (lo) Rug, hvilcke kand 
beløbe sig udi Penge, Rougen undtagen, toe Hundrede en och 
Fürgetiffüe Slette Daler tre Mark, hvorefter Børnenes Part 
er et Hundrede och Tiuffue Sldlr. halfierde Mark, och femb 
Tdr. Rug, der udaff tilkommer hver Barn fure og tiuffue 
Sldlr. Elluffue (11) Schilling, och en Tønde Roug, Pigens 
Part reignet lige ved Drengenis, effterdi den Sal. Mand de
riş Fader udi hans leffuendis Liffve begierte at hun maatte 
verre lige udi Arffue med dennem, hvilchet och Børnenes Laug- 
uerge som tüchte, och tog Niels Jensen i Schierbech Mølle An
ders Jensens Part til sig, som er füre ochtiuffue Sldlr. 11 
Schiling och en Tønde Rug, och Knud Petersen i Taarup tog fyre 
och tiffue Sldlr. och en Tønde Rug, huilche de løffte at fo- 
ruare och holde some forn. tuende Børn til framtarffue gaffn 
och beste, de andre tre deris Part schal Søren Jensen Børnenes 
Stiffader beholde i Boen hos sig, som beløber til huer Barn 
fyre og tiuge Sldlr. elleffue Schilling, huilche de forschref- 
fue Penge schal bestaa uden Rente i tolff Aar, och de tre Tdr. 
Rug schal bliffue staaendis hos forn. Søren Jensen til saa 
lenge Børnene haffe det fornøden, disligiste loffe ieg forn. 
Søren Jensen, att giffiu hver aff mine Stiffbørn en god Ege 
Kiste foruden Beslag, och min Stiffdatter en Seng saa god som 
siuff (7) Slette Daler, naar de kommer till deris Loualder 
saa de det selff kand annamme och giffue mig for sickring 
derpaa, och skal de haffue forn. Kiste och den Seng, for al- 
lehonde smaa Vahre, Øxer och Nauffre, Schorsteen Lencher, 
Soide, Selder och Zibøtter. Somme ledis schall ieg forn. Sø
ren Jensen forschaffe forn. tre Børn nødtørfftige Føde og Klæ
de, dend Stund deris Penge hos mig er bestaaendis alt dette 
saaledis ved Forschreffne Registrering och Schiffte ganget 
ehr (er), bekiender vi forn. fyre tiltagen Vorderingsmænd med 
foreschreffen Børns Farbroder och Børns Morbroder samptlig 
med voris Signetter undertrychet och egne Hender underschref- 
fiet.



Actum Ansøe Mølle ut Supra.
Dette saaledis at verre tilganget som forschreffuet staar 

bekiender ieg Anders Thomsen Egenhaand och fantis med femb 
Signetter undertrycht, som det Schifte Register udi sig for
melte, dernest fremlagde en Schriftlig Indlæg med efterfølg
ende Ord forfatted, eftersom ieg underschrefne hafte ladet ci
tere min Stiffader Søren Jensen och min Suoger Søren Pedersen 
begge boesidiendis i Ansøe Mølle, giffuendis dennem tilsagn 
først for den Arffue Part, som ieg efter min Sal. Fader Jens 
Jensen som boede och døde i Ansøe Mølle med rette er arffue- 
ligen tilfalden efter schiffte breffs formelding, disligiste 
effter min Broder och Süster Sal. Jens Jensen och Maren Jens
datter som begge døde i Ansøe Mølle, siden deris Sal. Fader. 
Min Part deraff som ieg med Rette er Arffueligen tilfalden, 
nemblig Hoffuestoel och Renter i en Summa 80 Sidir. 1 Mark 2 
Schilling, 1 hvid Rug ij (1?) Tdr., 1 Schp. 1 Firkar, som 
med Schifftebreff er at beuise, saa och effterdi forschrefne 
Søren Pedersen er inddragen i en samelet och fellebundes Boe, 
och sig den tilligner och bemechtiger, som forsckreffue min 
retferdig Arffueloder er inde och udbetale, til mei kand, Sø
ren Pedersen iche med en god samvittighed nechte, dend Tid 
hand tog ved hvis godtz och gode rørendis och urørendis i An
søe Mølle, daa loffuede, at schulle betale aid huis Boet schü- 
dig Gieid Søren Jensen var bortschüldig huor ieg fornemmer och 
Retter udi Rette om forschreffen Søren Pedersen tillige med 
min Stiffader Søren Jensen, Jorboe och Plichtig er at betale 
mig, forschreffen min retferdige Arffueloder effter i rette- 
settelse, och det inden 15 Dages Forløb eller och dereffter 
at haffue induist mig ved fuld Navn och Vordering i deris Boe 
godt och best Løsørre huor det findis, effter Kong. Maytz. 
Forordning, verker her paa Retmessig och forsuarlig domb be- 
gierindis, datum Vorit den 23. Juli Anno 1679 Peder Jensen 
egen Haand, som samme forset udi sig indholt som tillige med 
bemelte Schiffte Breff i Dag for Retten bleff lest och paa- 
schreffuen, derimod suaret Søren Pedersen i Ansøe Mølle at 



hand icje vide hand er Peder Jensen vorit noget schyldig, 
icke heller haffe hafft noget off hans Godtz og Affuepart 
under Veriemaal (værgemaal), huor for hand formente sig 
for forschreffne Peder Jensens Tiltale fri at verre, saa 
effterdi Sagen findis udi fulde 6 Uger til nu i Dag at ve
rre opsat, och har for mig udi Rette leggis en underschref- 
fuen och forseiglede Schifftebreff, huor udi udtog schal 
igen om meldis fornefnte Peder Jensen saauel som hans tu
ende Sødsckinde deris Fædrene Arffue bleff boen hos deris 
Stiffader Søren Jensen, och forschreffne Søren Pedersen 
schal uere Inddragen i en Samlet fellesbunden Boe, til med 
bleff fornefnte Søren Pedersen her for Retten Eeden forlagt, 
om hand med en god Samvittighed kunde benechte, hand icke 
var Inddragen i en fellesbundne Boe iche hand vilde eller tur
de benechte, och tilmed findis di begge loulig at verre stef- 
net och kaldet for samme Gieid at betale, och ingen Erklæring 
aff Søren Jensen i ringeste Maade effter trende siudis Paa- 
raabelse uidis dennem iche at kunde befrie. Medens forschref
fne Søren Pedersen pligtig er och bør tillige med sin Konis 
Fader fornefnte Søren Jensen at betale til fornefnte Peder 
Jensen effter Schiffte Breffs Formelding med aid effterstaa- 
endis Lougsens Rette sampt Processens billig Bekostning scha- 
desløis inden femten Dage, eller fornefnte Peder Jensen effter 
desforløb ved nam (udlæg) och Vurdering, och schee Induisning 
och Udlæg udi deris Boe Godtz och best Løsøre huor det findis, 
och det effter Kong. Maytz. Forordning.

Til Vitterlighed under min Haand.
Jens Wulff Nielsen. 
Herritzfoged."

Peder Jensen 7

var gårdmand i Kolpen Knub, Vrads Sogn.



Søren Christensen Funder 112

nævnes i 1663 som fæster af gård nr. 8 i Vinderslev Sogn.



Jens Rasmussen 144

var møller i Ansø Mølle, Vrads Sogn, og levede i 1613.
Ifølge Silkeborg Slots jordebog 1613 skulle han til slot

tet årlig svare: 8 ørtug mel og 8 snese ål.

Jens Søfrensen 148

var gårdmand i Kolpen Knub, Vrads Sogn.
Ifølge jordebog 1613 for Silkeborg Slot skulle han svare 

i årlig landgilde: 1 ørtug byg, 1 ørtug rug, 1 ørtug gæsteri- 
byg, 1 svin, 12 læs ved, 21 skilling og 1 alb. gæsteripenge.

Christen Nielsen Funder 224

nævnes i I636 som fæster på gården, nuværende matr. nr. 6 i 
Vinderslev Sogn.



ANETAVLE 
for

Jørgine Pedersen



Peder Simonsen 2
er født d. 16. marts 1821 på Iller Vestergård, Iller, Grøn
bæk Sogn, og døde d. 21. juni 1893 samme sted.

Han blev døbt d. 13. maj 1821, båret af Rasmus Mogensens 
hustru.Maren Pedersdatter fra Sahl, hos stod Jens Hansens hu
stru Kirsten Kjeldsdattei’ fra Gullev, faddere var: Jens Jen
sen, Jens Roes fra Iller og Jens Kjeldsen Smed boende på 
Stærkær Mark i Gerning Sogn.

Peder Simonsen blev gift d. 5. november 1853 i Gerning 
med

Maren Nielsdatter 3

Forlovere var: gårdmand Niels Jørgensen af Gerning og 
gårdmand Hans Pedersen af Stærkær.

Maren Nielsdatter blev født d. 1. juni 1835 i Gerning og 
døde d. 4. januar 1888 i Iller, Grønbæk Sogn.

Hun blev døbt d. 9. august 1835, båret af rokkedrejerens 
kone, hos stod gårdmand Niels Mogensens datter, faddere var: 
Niels Kirkegaard, Rasmus Sørensen og Jens Mogensen.

Om dette ægtepar se 2. generation i Iller Vestergård.
Peder Simonsen overtog i 1852 fødegården Iller Vester

gård .
"Skj øde.

Underskrevne Selvejergaardmand Simon Pedersen, tilstaar 
hermed at have uden foregaaende skrivtlig Kjøbekontract solgt 
og afhændet, ligesom jeg herved sælger skjøder, aldeles af
hænder og overdrager til min søn.Peder Simonsen den mig til
hørende og paaboende Eiendom i Iller Bye, Grønbæk Sogn, for
hen af gammel Hartkorn, Ager og Eng 2 Tdr. 4 Skp. 3 Fjdk.
1 1/4 Alb. og Skovskyld 3 Fjdk. 1§ Alb. men nu efter passeret 
frasalg nye Matrikul No. 11a og i Roe tilsammen Hartkorn 3 
Tdr. 3 Fjdk. 2| Alb. med paastaaende Bygninger, Avl og Af
grøde, Besætning, Avls- ogGaards Redskaber, samt af mit Ind- 
boe en Seng med behørig Sengeklæder og en Jern Kakkelovn, og 



endelig Konge og Kirke, Korn og Qvægtiende af Gaardens Hart
korn, alt for den akorderede Kjøbesumma 4oo Rdlr., skriver 
Fire Hundrede Rigsbankdaler og paa følgende Vilkaar:

At Kjøberen fra Dato af og fremdeles svarer alle af Eien
dommen og Tienderne herefter forefaldende Kongelige Skatter, 
Afgifter og andre Byrder af hvad Navn nævnes kan, og 
at Kjøberen og Ejendommens efterfølgende Eiere forpligtes til 
i enhver navnlig Henseende at holde sig dens af ham Dags Da
to, til mig og Hustrue Ellen Kjeldsdatter udstædte Aftægts- 
contract efterrettelig, hvis Præstationer for 5 Aar ere an- 
slaaede til 2oo Rbdlr.

Og da nu Kjøberen fornævnte min Søn Peder Simonsen, har 
berigtiget Kjøbesummen dermed at han overtager sig den i Eien
dommen indestaaende Prioritetsgjæld 4oo Rbdlr. saa tilskjøder 
og overdrager jeg ham hermed den anmeldte Eiendom med Tiender 
dertil med de samme Herligheder og Rettigheder, samt Byrder 
og Forpligtelser, hvormed jeg selv har eiet samme, frie for 
enhvers Krav og Tiltale.

Til Bekræftelse under min Haand vidnefast.
Skrevet paa Herredscontoiret den 24. Martz 1852.

Simon Pedersen.
Til Vitterlighed: Benzon - Zimmermann.
Indtil 1. Januar 1852 ere Skatterne af det Solgte betalte.
Viborg Amtsstue d. 16. April 1852.

Morville.
Læst ved Lysgaard og Hids Herreders Ret d. 23. April 1852 

og Attest forevist. Derefter samme Herreders Pantebog No 22 
tilført.

Anmærkning: Sælgerens Adkomster er tinglæst den 13- Sep
tember 1819/ 12 - 69/ og den 16. Januar 1852/ 22 - 726/ med 
Anmærkningen at der paa Tienderne hviler nogle Byrder og aar- 
lige Udredelser. Eiendommen er forhæftet for 4oo Rbdlr. efter 
Panteobligation tinglæst den 2o. Juli 1832/ 16 - 4o2/.

Haxthausen.
Gebyr
§§ 64, 76, 93-3 Rdlr. 1 Mark 14 Skilling

156 4 "
77 1 " 14 ”

§ proCent 3 "
7 Rdlr. I Mark 12 Skilling 

s. syv Rbdl. en Mark tolv ski.
På bagsiden:
Papiir 3 Rdlr. o Mark lo Skilling
Tingi. 4 " 1 " 12 "
1 ProC. 3 ”
Stp. 1 ”

Betalt
11 Rdlr. 2 Mark 6 Skilling



Aftægts Contract.
Underskrevne Selveiergaardmand Peder Simonsen, som under 

Dags Dato af min Fader Simon Pedersen er blevet tilskjødet 
dennes hidtil tilhørende og paaboende Eiendom i Iller Bye, 
Grønbek Sogn, staaende for Hartkorn nye Matricul 3 Tdr. 3 
Fjdk. 2§ Alb. med paastaaende Bygninger, Avl og Afgrøde, samt 
Konge og Kirke - Korn og Qvægtiender dertil, forbinder herved 
saavel mig, som Eiendommens efterfølgende Eiere til at give 
min Fader bemeldte Simon Pedersen og Hustru Ellen Kjeldsdat- 
ter fri og uden Vederlag derfor i nogen Maade følgende Af
tægt :
1. Til fri Bolig indrømmer jeg dem 4 Fag i den østre Ende af 
Stuehuset, der er indrettet med Stue, Sovekammer, Bryggers 
og Bageovn, hvilken Bolig jeg til enhver Tid holder i god og 
forsvarlig Stand forsynet med Loft, Vinduer, Døre og Skorsteen 
dog skal det være mig eller Gaardens Eier tilladt at afbenyt
te Bryggerset og Bageovnen, naar jeg dertil selv forskaffer 
mig en anden Indgang.
2. Saa indrømmer jeg dem ogsaa 2 Fag i den søndre Ende af det 
østre Huus til Tørvehuus.
3. Til frie Brug og Afbenyttelse overlades dem den sønden for 
Stuehuset værende Have saaledes som den for Tiden befindes. 
4. Jeg giver dem aarlig 4 Tdr. Rug, 1 Td. hele Byggryn, 1 Td. 
Malt, 2 L.pund røget Flæsk, 2 L.pund tør Ost og 2 L.pund Smør, 
som i gode, rene, sunde og forsvarlige Handelsvarer leveres 
med Halvdelen til hvert Aars l.ste Mai og l.ste November.
5. Jeg giver dem aarligt 12 Rbdlr. i Penge, som betales med 
Halvdelen til hvert Aars l.ste Mai og l.ste November.
6. Til lidebrændsel leverer jeg dem aarlig 2o Læs gode Sind- 
tørv a 3o Snese til Læsset, frie røgtet, gravet, skruet, tørre 
hjemførte og i Huus indsat i rette Tid.
7. Jeg giver dem Ret til daglig efter Omgang i Nøset rundt at 
malke een af Gaardens malkbare Køer, og er det saaledes en 
selvfølge at de sene Køer forbigaaes.
8. Jeg fodrer og græsser for dem aarlig 4 Faar tilligemed de
res Yngel til hvert Aars Slagtetid, aldeles lige med mine øv
rige Faar.
9. Skulle Aftægtsfolkene faae isinde at flytte andetsteds hen, 
da er jeg pligtig at levere dem Aftægten paa deres nye Bolig 
forsaavidt den ikke er over 2 Mile fra Gaarden, da de i andet 
Fald selv maa lade den afhænte. Af Aftægten bortfalder da Huus 
ly, lidebrændsel, Haveplads og Mælk, hvorfor jeg istedet giver 
dem 12 rbdlr. aarlig, som betales med Halvdelen hvert Aars 
l.ste Mai og l.ste November. De har Ret til igjen at flytte 
tilbage paa deres forrige Aftægt.
lo. Jeg besørger og bekoster deres anstændige Jordefærd i sin 
Tid efter Egnens Skik og Brug, mod at jeg eller Gaardens Eier 
beholder deres Efterladenskaber.

Den heri betingede Aftægt, som aarlig bliver at udrede i 
Aftægtsfolkenes Levetid, som bliver uforandret ned til den 
sidstes Død, anslaaes til Værdi for 5 Aar 2oo Rbdlr. og gives 
herved Prioritet i forbemeldte mig i Dag tilskjødede Eiendom 



og Tiender, med paastaaende Bygninger, Avl og Afgrøde samt 
Besætning, Ud- og Indboe næstefter 4oo Rbdlr.

At denne Contract saaledes mellem os er indgaaet og op
rettet, bekræfter vi herved med vore Hænders Underskrifter 
vidnefast.

Skrevet paa Herredscontoiret 24. Marts 1852. 
Simon Pedersen. Peder Simonsen.

Til Vitterlighed: Benzou. Zimmermann. 
Læst den 23. April 1852.
Anmk.: Aftægtsyderens Adkomst er tinglyst Dags Dato med 

Anmærkning om, at der på Tienden hviler nogle Byrder og aar- 
lige Udredelser.

Haxthausen.

Obligation.
Underskrevne Selvejergaardmand Peder Simonsen af Iller 

tilstaar herved at være skyldig til mine Søskende navnlig 
Mette Marie Simonsdatter 25o Rbdlr.
Maren Simonsdatter 25o "
begge ugifte og Døtre af forhenværende Gaardmand Simon Peder
sen i Iller, i Alt 5oo Rbdlr., skriver Fem Hundrede Rigsbank
daler rede Sølv. Af denne Capital svarer jeg aarlig lovlige 
Renter 4 pro Ct., som erlægges i hvert Aars Snapstingstermin 
til Creditrixerne eller den for dem beskikkede Værge paa deres 
Boepæl ligesom /etc. som No 56 den 12. Marts/indtil/ - Til Sik
kerhed for aldeles skadesløs Betaling af Capital, Renter og 
Omkostninger, pantsætter jeg hermed med Prioritet næstefter 
4oo Rbdlr. og Aftægt, den mig efter Skjøde af Dags Dato til
hørende og paaboende Eiendom i Iller By i Grønbek Sogn, staa- 
ende for Hartkorn ny Matr. 3 Tdr. 3 Fjdk. 2£ Alb. med Konge- 
Kirke- Korn- og Qvægtienden deraf,paastaaende Bygninger, Avl 
og Afgrøde samt al min Besætning, Ud- og Indbo. Desom jeg/ 
eet. Ligesom No 56 den 12. Marts/ Skrevet paa Herredscontoiret 
den 24. Marts 1852.

Peder Simonsen.



Simon Pedersen 4
er født d. 6. januar 1788 i Gerning og døde d. 18. februar 
1877 i Iller, Grønbæk Sogn.

Han blev døbt d. 12. januar 1788 båret af forpagter Muc- 
kes hustru fra Borritsølund, faddere var: Mogens Nielsen fra 
Vellev, Niels Joensen fra Hvorslev, Søren Jensens og Søren 
Christensens hustruer fra Hvorslev.

Simon Pedersen blev gift d. 1. februar 1817 i Gullev med

Ellen Kirstine Kjeldsdatter 5

Forlovere var: Jeppe Jensen og Kjeld Pedersen.
Ellen Kirstine Kjeldsdatter blev født 1791 i Gullev og 

døde d. 26. april 1853 i Iller, Grønbæk Sogn.
Hun blev døbt d. 4. november 1792, faddere var: Niels 

Kjeldsen, smeden Hans Nielsen, Anders Bøcher og Peder Broch 
alle af Gullev, hun blev båret til dåben af Michels kone.

Simon Pedersen købte i 1816 Iller Vestergård, iden an
ledning oprettedes følgende

Kj øbecontract.
1. Jeg underskrevne Daniel Christensen af Iller tilstaaer, 
herved at jeg har solgt til Simon Pedersen den gård i Iller 
jeg ved Auktion den 13. August d.A. tilkjøbte mig af Stærv- 
boet efter afdøde Søren Gregersens Enke i Iller, paa følgende 
Vilkaar, 
Efter passeret Udparcellering og frasalg af en Parcel til Jens 
Jensen i Illerhuuse staaer Gaarden nu for Hartkorn Ager og Eng 
2 Tdr. t Skpr. 3 Fjdk. 1 1/4 Alb., Skovskyld 3 Fjdk. 1J Alb. 
Det paa den heele Gaard hvilende Forhæftelse er 75o Rdlr. Sølv 
Værdi omskrevne med 5o for loo efter Kiøbecontract imellem 
Søren Gregersens Enke og General Krigskommissair Schuchardt 
af 27. Januari I8I0, dog fragaar i denne Sum 98 Rbd. 3 Mark 
13? Skilling Sølv Værdie, som ovenmeldte Jens Jensen af Iller
huuse skal tilsvare, for den ham tilforn af Søren Gregersens 
Enke solgte Parcel fra Gaarden, hvis Hartkorn er 3 Skp. 13/4 
Alb., Skovskyld 1§ Alb. Denne paa Gaarden hvilende Gjæld, samt 
Søren Gregersens Enkes Stærvboes Ret til Jens Jensen i Iller
huuse i Henseende til de ovenmeldte 98 Rbdlr. 3 Mark 13? Ski. 
S.W. som denne af Forhæftelserne saaledes fra ovenmeldte skal 
tilsvare, overtager Kjøberen sig og tilsvare, Renterne til Ge
neral Krigskommissair Schuchardt, af heele Forhæftelsen mod 
igjen at modtage Renterne af Jens Jensen i Illerhuuse forsaa- 
vidt ham vedkommer alt fra Snapsting 1816 af at regne.
2. Den akkorderede Kjøbesumma er, naar Jens Jensen af Iller
huuse hans Andeel i Forhæftelserne saaledes som ovenmeldte, 
fradrages 651 Rbdlr. 2 Mark 2 1/3 Ski. S.W. og 850 Rbdlr. N.W. 
siger Sex Hundrede og Halvtredssindstyve og Een Rigsbankdaler 
Cg'To Mark 2 g Ski. Sølv Wærdi og Otte Hundrede og Halvtreds- 
sindstyve Rigsbankdaler Navne Wærdie.
3. Af Kjøbesummen i Sølv Wærdie tilsvarer Kjøberen Renter saa
ledes som i første Poster anført og af Kjøbesummen i Navne 
Wærdie tilsvarer Kjøberen lovlige Renter fra Snapsting 1816 af 
at regne.



4. Gaarden med samtlige dens Bygninger samt Tilligende, saavel 
som Korn og Afgrøde baade paa Marken og i Husene modtager Kjø- 
beren strax.
5. Kongelige Skatter og andre offentlige Udgivter og Byrder, 
og tilsvarer Kjøberen fra 1ste Julii d.A. af at regne.
6. Med Gaardens Bygninger følge ingen andre Ting end de som 
er væsentlige Deele af samme altsaa ere opslagene Sænge- 
stæder, Hylder etc. Handelen uvedkommende.
7. Den imellem afdøde Søren Gregersens Enke og Genneral Krigs- 
kommissair Schuchardt oprettede Kjøbecontract af 27. Februar 
1810 holder Kjøberen sig iøvrigt i alle efterretlig.
8. Rigsbankens Forhæftelser overtager Kjøberen sig uden Afkort
ning i Kjøbesummen.
9. Af Kjøbesummen i Navne Wærdie betales det halve i Snaps
ting 1817 og det andet halve i Snapstinget 1818.

Naar Kjøberen i Snapstinget 1818 har betalt, hvad han bør, 
og naar han ligeledes til den Tid har udstædt vedbørlige Ob
ligationer til Genral Krigskommissair Schuchardt eller andre 
Vedkommende for de Forhæftelser, som efter Søren Gregersens 
Enkes Kjøbekotract hviler paa Gaarden, saa skal han paa sin 
egen Bekostning i enhver Henseende blive af Sælgeren medeelt 
Lovligt Skjøde paa det her solgte.

Jeg underskrevne Simon Pedersen tilstaaer at jeg har ind- 
gaaet og afsluttet forestaaende Kjøbecontrakt hvorfor samme 
Kontrakt med Underskrevter i 2de Vitterligheds Vidners Over
værelse bekræftes.

Skreven paa Dalsgaard den 16. November 1816.
Simon Pedersen.

Daniel Christensen
med ført Penn.

Til Vitterlighed:
Truhmann. Suhr,
begge af Dalsgaard.

Læst ved Lysgaard og Hids Herreders Ret den 18. November 
1816. Og derefter samme Herreders Pantebog No lo tilført.

Holstein.

Skøde.
Daniel Christensen af Iller tilstaaer herved at have iføl

ge hoshæftede Kjøbekontrakt datteret 16de November 1816 solgt 
og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skjøder og aldeles 
afhænder til Simon Pedersen den mig ved Auctions Skjøde af 
Dags Dato tilhørende Gaard i Iller i Grønbæk Sogn som nu ef
ter passeret Udparcellering staaer for Hartkorn Ager og Eng 
2 Tdr. 4 Skp. 3 Fjdk. 1 1/4 Alb., Skovskyld 3 Fjdk. Alb.

Den akkorderede Kjøbesumma var 651 Rbdlr. 2 Mark 2^ Sk.
Sølv Værdi og 85o Rbdlr. Navneværdi, hvoraf Kjøbesummen i Nav- 
neværdie, da den blev Contraheret, udgjorte i Sølv Værdie 
455 Rbdlr. altsaa er den fulde Kjøbesumma at ansee for llo6 
Rbdlr. 2 Mark 2 1/3 Sk. Sølv.

Da nu Kjøberen ved contant Betaling har erlagt Kjøbesum
men i Navneværdi, og for Forhæftelsen i Sølv Værdie udstædt



Panteobligationer saa bliver ham herved tilskjødet ovenmeldte 
gaard med alle dens Rettigheder og Byrder saaledes som jeg 
selv har været samme ejende.

Det solgte er jeg efter Lov og Anordninger pligtig at hjem
le Kjøberen.

Til Bekræftelse under min og 2de Vitterlighedsvidners 
Underskrifter.

Skreven paa Dalsgaard den lode September 1819.
Til Vitterlighed: Daniel Christensen.

med ført Pen 
Chr. Trochmann Roedsted. 

Begge af Dalsgaard.
Læst ved Lysgaard og Hids Herreders Ret den 13. September 

1819. Og derefter samme Herreders Pantebog No 12 tilført.
Paa det solgte Hartkorn har sælgeren lovligt Skjøde og 

Ejendommen er allene foregaaende forhæftet for 396 Rbdlr. 11 
Sk. Sølv til de Fischerske Arvinger til hvilken Forhæftelses 
Indfrielse Kjøberen selv har udstædt nye Obligation 

Holstein.

Niels Jørgensen 6

er født 1787 i Tind, Gerning Sogn, og døde d. 24. marts 1854 
i Gerning.

Han blev døbt d. 29. april 1787, båret af Niels Lindgaards 
hustru, faddere var: Søren Christensen, Søren Nielsen Pranger 
af Tind, Jens Jensen i Gjerning og Søren Nielsens hustru af 
Tind.

Niels Jørgensen blev gift d. 22. juni 1822 i Gerning med

Ane Cathrine Jensdatter 7

Forlovere var: skolelærer Niels Rasmussen og Jens Mogen
sen, begge af Gerning.

Ane Cathrine Jensdatter blev født 1797 i Gerning og døde 
d. 8. januar I838 samme sted.

Hun blev døbt d. 25. maj 1797faddere var: Ole Nielsen, 
Peder Simonsen, Peder Nielsen og Niels Thøgersen, alle af Ger
ning Sogn.

Efter Ane Cathrine Jensdatters død blev Niels Jørgensen 
gift med

Zidsel Pedersdatter

der var fra Vejerslev.
Niels Jørgensen fik d. 22. april 1822 af greve Chr. J.W. 

Friis til Frisenborg fæstebrev på den Frisenborg tilhørende 
gård som Jens Jensens enke (Niels Jørgensens svigermor), nu 
har afstået. Gårdens hartkorn opgives at være 6 tdr. 7 skp. 
2 fjdk., der opstilles følgende vilkår: 
1. At han svarer alle skatter nu og i tiden.



2. At han betaler i landgilde dette års mortensdag 1822 og 
fremdeles årlig 24 rdlr. sølv, 1 lam, 2 høns og 2o æg.
3. For fri kørsel over Aabroe leverer han årlig 1 skp. byg. 
4. Bygning og besætning holder han i forsvarlig stand efter 
anordningerne og vedhæftede overleveringsforretning.
5. Gårdens tilliggende behandles forsvarligt.
6. Han forretter aarligt 3 herskabsrejser a 4 mil, skover og 
sætter 1 favne træ samt forretter arbejde til brandlidte og 
udflyttesteder på godset.
7. Han svarer den årlige brandkontingent imod i tilfælde af 
ildsvåde at nyde brandhjælpen til gårdens opbyggelse, som 
han da selv under opsigt bekoster.
8. Efterkommer lov og anordninger. Alt under fæstes forbry
delse. I indfæstning betaler han 2oo rbdlr. sedler.

(Hagsholm Fæsteprotokol II, side 94b.)

Efter Ane Cahrine Jensdatters død afholdtes skifte d. 
29- juni 1838. Skiftet foretoges af forvalter Saabye. Til
stede var enkemanden og formynderne. Boets indtægter op
gjordes til 431 rdlr. 5 mark og lo skilling. Udgifter: Brøst
fæld, besætning og inventarium angående, da erklærede enke
manden, at hvorved han i sin tid blev herskabet ansvarlig til 
hvad mangler mulig måtte befindes, forlangte han dog ingen 
syn nu afholdt eller erstatning af boet, og formynderen er
klærede at han ikke fandt det fordelagtigt for børnene at for
anstalte begjæret syns- og taksationsforretning iværksat, hvis 
årsag samme frafaldtes.
2. Den anmeldte gæld erklærede enkemanden at være for det meste 
afgjort og han fordrede ingen erstatning af boet derfor, end
videre tilsvarede han at ville tilsvare skiftets bekostning 
af sin egen lod og ville være ansvarlig om mere gæld end an
meldt måtte hæfte på boet, da han ligesom formynderne ønskede 
proclamen til kreditorerne udstedt.

Til deling blev sedler og tegn 431 rdlr. 5 mark og lo skil
ling, hvoraf enkemanden tilkommer halvdelen og børnene den and
en halvdel 215 rdlr. 5 mark og 13 skilling, som enkemanden af 
sin lod forhøjede til 260 rdlr., hvilke saaledes deles: søn
nen Jørgen 13o rbdlr., datteren Karen 65 rbdlr., do. Maren 
65 rbdlr., hvilke arveparter bliver saaledes udlagt: 
1. Sønnen tillægges i penge 80 rbdlr. sedler, tillægges ham 
og et bæst 3 a 6 år gi., en ko ikke over 7 år gi., 2 får, en 
standkiste samt et egetræshængeskab. Enhver af døtrene en seng 
med tilbehør samt omhæng, en dragkiste, en egestandkiste, 2 
stole, 1 ko, ikke over 7 år gi. og 4 får. Desuden bekostes 
døtrenes bryllupper om at blive forsørgede ved giftermål.

Fornævnte varer og kreaturer bliver indestående i boet 
med den sikkerhed som anordningerne fastsætter angående umyn
diges midler der betroes de længstlevende af forældrene.

Til sikkerhed for samme indsættes 80 rdlr. på rente, og 
renterne heraf nyder faderen til opdragelsen af de børn der 
bliver i boen.



Peder Simonsen 8
der var gårdmand i Gerning, døde d. 14. januar 182o i Stær
kær, Gerning Sogn, 74 år gammel, altså født ca. 1746.

Sikkerhed med hensyn til hans herkomst har ikke kunnet 
findes, han kan være identisk med den Simon Pedersens barn 
Peder af Futting, der blev døbt 18. søndag efter trinitatis 
1741, men i et fæstebrev udstedt 1. december 177o angives 
han født i Amstrup, hvorimod han i et fæstebrev udstedt d. 
21. august 1772 angives født i Gerning.

Peder Simonsen blev gift d. 16. juni 1771 i Hvorslev med

Karen Christensdatter 9

der blev født 1748 i Hvorslev og døbt d. lo. november samme 
år, båret af Lars Sørensens kone, faddere var: Joen Møller, 
Søren Bonde, Jørgen Christensen af Amstrup.

Kjeld Pedersen lo

blev født 1755 i Gullev og døde d. 6. februar I83I samme sted.
Han blev døbt d. 3- februar 1755, båret af moderens søs

ter Ane Nielsdatter, faddere var: Niels Nielsen, Jens Smed 
af Granslev, Ole Kieldsen i Vinkel, Søren Michelsen af Gul
lev og Søren Thomsens datter samme sted.

Han blev trolovet d. 26. april 1789, men vielsen ses ikke 
indført i kirkebogen, med

Birthe Christensdatter 11

der blev født 1767 i Gullev og døde d. 7. februar 1843 samme 
sted.

Hun blev døbt d. 15- november 1767,faddere var: madame 
Møller, Niels Enggaard, Jens Hansen, Jens Axelsen og madame 
Holbæk.

Kjeld Pedersen var gårdmand i Gullev.

Jørgen Nielsen 12

blev født 1754 i Amstrup, Gerning Sogn, han blev døbt 2. pin
sedag d. 3. juni, båret af Jens Frandsens datter Anna, fadde
re var: Peder Sørensen, Chr. Poulsen, Mogens Jensen og Lars 
Nielsens kone i Amstrup.

Han var gift med

Karen Nielsdatter 13

der blev født 1749 i Gerning og døde d. 27. juni I83I i Tind, 
Gerning Sogn.

Hun blev døbt d. 23. november 1749, faddere var: Niels 
Olesens kone, Chr. Poulsen, Christen Lassen, Knud Madsen og 
Peder Bødkers kone.



Jørgen Nielsen var først gårdfæster i Vellev men fik d. 
28. april 1778 fæstebrev på sin svoger Thomas Nielsen Braads 
gård, som denne "formedeis Sygdom og deraf foraasaget Armod, 
godvillig for Jørgen Nielsen har opladt", gårdens hartkorn var 
3 tdr. 6 skp. 1 fjdk. og 2 5/14 alb.,den årlige landgilde var 
7 rdlr. 2 mark 8 4/7 skilling, i arbejdspenge skulle han be
tale 4 rdlr., for | skp. brobyg 6 skilling, i smørpenge 1 rdlr. 
6 6/7 skilling til Sankt Hans. Han blev fritaget for indfæst- 
ning.

Jens Jensen 14

blev født 1742 i Hesselbjerg, Gerning Sogn, og døde d. 2. fe
bruar 1821 i Gerning.

Han blev døbt d. 3- maj 1742, faddere var: Karen Bonde, 
Søren Bonde, Chr. Christensen, Michel Christensen, Laurits 
Skrædders hustru og Elle Stærkær.

Jens Jensen blev gift d. 6. november 1768 i Gerning med

Karen Nielsdatter 

der døde 1786 og blev begravet d. 3o. december, 49 år gam
mel .

I skiftet efter hende oplyses det, at hun tidligere hav
de været gift med KNUD MADSEN. I dette ægteskab var der 3 
børn. Ligeledes fremgår det af skiftet, at der i ægteskabet 
med Jens Jensen var en datter. Boets værdi opgøres til 3oo 
rdlr. 5 mark og udgifterne til 258 rdlr. 2 mark og 8 skil
ling.

Efter Karen Nielsdatters død blev Jens Jensen gift igen 
d. 3. august 1787 med hendes søster

Maren Nielsdatter 15

der blev født 1758 i Gerning og døde d. lo. oktober 1837 sam
me sted.

Hun blev døbt d. 3o. april 1758, faddere var: Peder Pe
dersens kone, Niels Sørensen, Joseph Sørensen, Knud Madsens 
kone og Anders Smeds kone.

Jens Jensen var gårdmand i Gerning men hans fæstebrev er 
forgæves søgt, i Hagsholm Gods’s jordebog fra år I80I ses det 
dog, at han var fæster af en af godsets gårde i Gerning By, 
hartkornet var 6 tdr. 7 skp. og 2 alb. og det tilføjes: "tje
ner Anneksgaarden som svarer sin øvrige Landgilde til Præsten 
i Hvorslev".

I Hagsholms skifteprotokol 1811-25, side 235 er indført 
skifte efter Jens Jensen, det oplyses heri at skiftet afhold
tes d. 13. februar 1821, på forvalter Saabyes vegne mødte 
etatsråd Hans Lütker fra Snorum for at foretage registrering 
og vurdering i boet til skifte og deling. Arvingerne opgives 
at være: 
Enken Maren Nielsdatter.



Datteren Karen af første ægteskab, nu gift i Skårup.
Børnene af sidste ægteskab nemlig: 
En søn Niels, 29 år.
En søn Jens, 26 år boende i Iller.
En datter Ane Katrine, hjemme og ugift.

Enkens lavværge var Jens Nielsen, gårdmand i Vellev, laug- 
værge for datteren Karen var Laust Nielsen, gårdmand i Skårup, 
formynder for den umyndige er gårdmand Rasmus Christensen i 
Tind.

Boets værdi opgjordes til 271 rdlr. sølv, udgifterne og 
gælden til 431 rdlr. 3 mark og lo skilling, der blev altså 
intet at arve.

Christen Poulsen 18

blev født lylo i Amstrup, Hvorslev Sogn, og døde 1785 i Hvor
slev, han blev begravet d. 15. april.

Christen Poulsen fik ifølge Hagsholm fæsteprotokol I, side 
484 af herskabet på Hagsholm udstedt fæstebrev den 24. maj 
1743 på en gård i Hvorslev som Søren Ouesen er fradød og hvis 
enke han ægter. Gårdens hartkorn var ansat under nr. 3 for 
hartkorn 4 tdr. 2 fjdk. og 2 alb., han skal i årlig landgilde 
svare 6 rdlr. 1 mark og 7 skilling, i indfæstning betalte han 
5o rdlr. Det ser imidlertid ud til at Søren Ouesens enke døde 
inden giftermålet for d. 25- juni 1744 blev Christen Poulsen 
af Hvorslev i Gerning Kirke gift med

Maren Sørensdatter 19

der blev født 1714 i Gerning Annexgård, Gerning Sogn. Hun blev 
døbt d. 25. februar 1714, båret af Jens Jensens datter i Ger
ning, faddere var: Mikkel Christensen i Gerning, Jens Joensen 
i Hagenstrup Mølle, Niels Pedersen i Hvorslevgård, Jens Baches 
hustru Zidsel i Tind og enken Anne Hesselbjerg samme sted.

Christen Poulsen drev fæstegården til 1775, da den blev 
overtaget af sønnen Søren Christensen.

Peder Kjeldsen 2o

blev født 1713 i Gullev og døde 1786 samme sted, han blev be
gravet d. 24. september.

Han blev døbt d. 22. januar 1713 i Gullev Kirke, men kirke 
bogen nævner ingen faddere.

Peder Kjeldsen var første gang gift med

Mette Nielsdatter 

som døde i 1746, hvorefter han blev gift med

Ellen Nielsdatter 21



der blev født ca. 1727 og døde efter I787.
Den 28. juni 1743 fik Peder Kjeldsen af herskabet på Fri

senborg udstedt fæstebrev på den halve gård i Gullev, som hans 
far Kield Pedersen før ham har beboet og nu godvillig har op
ladt for ham, hartkornet var 3 tdr. 7 skp. og 3 fjdk., heraf 
skulle han i årlig landgilde og arbejdspenge betale 9 rdlr. 
5 mark og 14 skilling samt forrette rejser som andre frie 
bønder. I indfæstning betalte han 2o rdlr.

Christen Thomasen 22

blev født 1733 i Gullev og døde 1785 samme sted, han blev be
gravet d. 26. oktober.

Han blev døbt d. 25. marts 1733, men kirkebogen nævner 
ingen faddere.

Han var gift med

Elle Kirstine Jensdatter 23

der blev født 1739 i Bøgeskov, Gullev Sogn. Hun blev hjemme- 
døbt d. 12. august 1739 og fremstillet i kirken d. 25. august 
samme år, båret af Mogens Møllers datter fra Skibelund Mølle, 
faddere var: Jens Mogensen Møller fra Frisholt, en farbroder 
Søren Hansen samt Michel Jensen fra Bøgeskov.

Christen Thomasen var gårdmand i Gullev. Efter hans død 
blev Elle Kirstine Jensdatter gift med

Niels Kjeldsen

Niels Jensen 24

der var gårdmand i Amstrup, Gerning Sogn, blev gift d. 6. de
cember 1752 i Hvorslev med

Maren Jørgensdatter 25

der blev født 173o i Amstrup, Gerning Sogn, hun blev døbt d. 
23. juli, båret af Jens Nielsens hustru af Amstrup, faddere 
var: Jens Christensen, ungkarl Søren Christensen samme sted, 
Christen Nielsens hustru af Hvorslev, Knud Madsens hustru i 
Amstrup og Anders Møllers datter samme sted.

Niels Jensen fik d. 4. oktober 1741 udstedt fæstebrev på 
sin far Jens Nielsens for ham opladte gård samme sted, beteg
net halvgård og matr. nr 4 samme sted af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 
2 fjdk. og 2| alb., ellers oplyser Hagsholm fæsteprotokol 
I, side 439 intet om konditionerne.

Niels Sørensen 26

født 17o6 i Gerning Annexgård, Gerning Sogn, og døde I769 sam
me sted, han blev begravet d. 24. oktober. Hans dåb har det 



ikke Været muligt at finde, da der mangler et blad i kirke
bogen .

Niels Sørensen blev gift d. 5. maj 1737 i Gerning med

Inger Thomasdatter 27

der er født 1713 i Danstrup, Gerning Sogn, og døde 1774 i 
Gerning Annexgård, Gerning Sogn, hun blev begravet d. 31. 
august.

Hun blev døbt d. 17. marts 1713, faddere var: Christen 
Bond i Danstrup, Claus Nielsen, barnets farbroder, Christen 
Rasmussen, Christen Ladefogeds hustru Karen Jørgensdatter og 
Michel Smeds hustru Kirsten Thomasdatter, alle af Danstrup.

Niels Sørensen fik i 1734 fæstebrev på den halve Annex
gård. Fæstebrevet, der er indført i Haxholm fæsteprotokol 
1719-18o9, side 285, lyder:

"Fæstebrev
Kjendes og hermed vitterliggjør at have stæd og fæst, som 

jeg og nu stæder og i fæste forundes Niels Sørensen sin Lifs- 
tid, den halve Del af Annexgaarden i Gjerning Sogn og By, som 
Faderen Søren Lads Jensen har opladt. Denne Gaard er udi Ma- 
triculen opført for Hartkorn, Herlighed og Bondeskyld, Ager 
og Eng 7 Tdr. 6 Skp. 3 Fjdk. 1| Alb., der af den halve Part 
3 Tdr. 7 Skp. 1 Fjdk. 2 3/4 Alb. Fæsteren Niels Sørensen med 
dets rette Tilliggende udi Byen og Mark, nyder til Bo og Be
boelse. Herlighedens Hoveri og Landgilde, som mig tilkommer, 
og til hvert Aars Paaske betales er 5 Rdlr. 2 Mark. Den sæd
vanlige Landgilde til Præsten i Hvoerslev betaler Fæsteren 
aarlig i rette Tide saaledes at jeg derover ej hører Klage, 
fornøden Besætning og til Husenes Reparation annammer han 
Fyldest af Faderen, for Indfæste at betale er han fri.

De kongelige Skatter betaler Fæsteren betidelig til For
faldstiderne og ellers som tilbørlig retter sig i alle Til
fælde efter hans Kongelige Majestæts allernaadigste Lov og 
Forordninger, beviser mig og min Fuldmægtig hørsommelig Ly
dighed .

Det til Bekræftelse under min Haand og Signet.
Datum, Friisenborg, den 6. December 1734.

Christian Greve Friis.
L.S. (Læst og skrevet)."

Den 5. september 1774 afholdtes skifte efter Inger Tho
masdatter på Annexgården i Gerning. Det oplyses i skiftet, 
at boets værdi opgjordes til 254 rdlr. 6 skilling, udgiften 
til 263 rdlr. 4 mark, så der blev intet at arve.

Jens Sørensen 28

(Hesselbjerg)

blev født 17o8 i Hesselbjerggård, Gerning Sogn, og døde d. 7. 



juni 177^ samme sted.
Han blev døbt d. 7• maj 17o8, båret af præstens hustru 

Anna Christensdatter Hjersing, faddere var: Søren Jensen af 
Tind, Erik Jensen af Borris, Niels Hisselbjerg af Nøddelund, 
Christen Christensens hustru af Borritsø og Anders Hissel- 
bjergs hustru af Grensten.

Jens Sørensen var gift med

Karen Sørensdatter 29

der blev født 17o6 i Danstrup Bundgård, Gerning Sogn, og døde 
1744 i Hesselbjerg, Gerning Sogn.

Hun blev døbt d. 28. november 17o6, båret af præstens hu
stru Anna Christensdatter Hjersing, faddere var: Ilbert Niel
sen Bond, Christen Nielsen Bond, Jens Lauritsen Borre, Chri
sten Skrædders hustru i Danstrup og Christen Ladefogeds hus
tru.

Jens Sørensen (Hesselbjerg) var gårdfæster i Hesselbjerg- 
gård, Gerning Sogn.

Niels Olufsen Jo

var gårdfæster i Gerning by og sogn. Hans fødsel har det ikke 
været muligt at finde, han døde i 1789 og blev begravet d. 4. 
december.

Han var gift 2 gange, første gang med

Maren Sørensdatter

der døde kun 32 år gammel. Efter hendes død blev han gift 
igen d. 13. november 1748 i Gullev med

Anne Jensdatter (Hesselbjerg) 31

Herom fortæller Gullev Kirkebog:"At der intet er imellem 
Niels Olufsen i Gerning og Anne Jensdatter, Jens Hesselbjergs 
Datter i Nøddelund, hverken Slægtskab eller Svogerskab eller 
andet paa nogen af Siderne som kan hindre deris Ægteskab der
for caverer vi underskrevne tvende Dannemænd Jens Hesselbjerg 
Helgaardmand i Nøddelund og Jens Andersen Halvgaardmand sst. 
og det som Forlovere udi deres Ægteskab.

Nøddelund den 1. Oct. 1748.
Jens Andersøn. Jens Hesselbiere."

Niels Olufsen fik d. 6. august 1748 fæstebrev på en gård 
i Gerning under Hagsholm Gods.

I Gerning kirkebog finder vi: "Anno 1777 den 23« Februar, 
som var anden Søndag i fasten, blev ifølge af Sr. Stistrups 
Testamente fra Hobroe leveret Fæstehusmanden Jens Olufsen af 
Danstrup i Gierning Sogn en Dansk Bibel og det i Overværelse 
af Degnen Sr. Niels Barfod og Medhielperne i de Fattiges Vel- 
ønder i Sognet, nemlig Niels Olesen og Peder Iversen begge af



Gierning Bye, med den Erindring, at han maa icke paa nogen 
Maader lade denne Bibel komme fra sig og Familie, men meget 
mere tacker den gode Giveren i hans Grav for saadan en dyre
bar Gave og derhos at bruge den og lade hans Familie bruge 
den til at faa Kundskab om Saligheds Vej, hvilket han og 
lovede og hermed Haands Underskrift stadfæstede.

J.O. Test. J. Muller.
Hvosløv, dat. ut supra."



Poul Christensen 36

også kaldt Poul Suder var gårdmand i Amstrup og døde før 1728, 
men hans død og begravelse er forgæves søgt.

Han var gift med

Kirsten Christensdatter 37

der blev født ca. 1661 og døde 1728 i Amstrup, Hvorslev Sogn, 
hun blev begravet d. 29. juni, 67 år gammel.

Søren Lassen 38

blev født ca. 1666 og døde d. lo. oktober 1738 i Gerning Annex- 
gård, Gerning Sogn.

Han blev gift i 1698 med

Karen Pedersdatter Karmarck 39

der blev født ca. 1677 og døde 173o i Gerning, hun blev be
gravet d. 5. august.

Søren Lassen var fæster af Gerning Annexgård.

Kjeld Pedersen 4o

døde 1751 i Gullev.
Han blev trolovet d. 7* juni 17oo i Sahl og gift d. 22. 

august samme år i Gullev med

Else Nielsdatter 41

der døde 1757 i Gullev.
Kjeld Pedersen opføres i Hagsholm Gods jordebog fra 1736 

som fæster af to halvgårde i Gullev på henholdsvis 3 tdr. 7 
skp. 3 fjdk. og 3 tdr. 7 skp. 2 fjdk. og 1 alb. I årlig land
gilde og arbejdspenge yder han 19 rdlr. 5 mark og 12 skilling.

Thomas Jensen 44

var gårdmand i Gullev.
Jens Hansen 46

var gårdmand i Bøgeskov, Gullev Sogn. Han døde efter 1784, 
men hans død er forgæves søgt.

Han blev gift d. lo. august 1738 med

Elle Andersdatter 47

der blev født 17o6 i Sahl og døbt d. 18. april i Sahl Kirke, 
hun døde 1739 i Gullev og blev begravet d. 25. august.

Efter hendes død blev Jens Hansen gift igen d. 27. no-



vember 174o i Sahl med

Birgitte Christensdatter

Ellerup 

af Sahl, der blev født ca. 1712 og døde 1784, hun blev be
gravet d. 12. november.

Jens Nielsen 48

der var bosat i Amstrup, Hvorslev Sogn, døde ifølge fæstebrev 
til sønnen i 1741 i Amstrup.

Han blev gift d. 29. juni 1723 i Hvorslev med

Maren Justdatter 49

der blev født ca. 169o i Amstrup, Hvorslev Sogn, hendes død 
er forgæves søgt.

Jørgen Jørgensen Bunde 5o

blev født ca. 1689 og døde 1763 i Hvorslev, han blev begravet 
d. 24. april.

Han blev gift d. 18. november 1725 i Hvorslev med

Elle Jensdatter 51

der blev født ca. 1694 og døde 1764, hun blev begravet d. 28. 
oktober.

Jørgen Jørgensen Bunde var først gårdmand i Amstrup senere 
i Hvorslev.

Søren Lassen 

der var gift med

Karen Pedersdatter Karmarck 

dette ægtepar er identisk med ane nr 38 og 39. 
i 

forslægt se der.

Thomas Nielsen

blev født ca. I656 og døde 1736 i Danstrup, Gerning Sogn, han 
blev begravet d. 17. juni, 79 år gammel.

Han blev gift d. 5- august 17o3 med

Anne Nielsdatter Dallerup 55

der blev født omkring 1686 i Stærkær, Gerning Sogn og døde 
1760 i Gerning Sogn, hun blev begravet d. 27. juli, 74 år 
gammel.

52

53

om dem og deres

54



Thomas Nielsen var gårdmand i Danstrup, Gerning Sogn.

Søren Jensen 56

der var gårdfæster i Hesselbjerg, Gerning Sogn, blev født 
1663 i Hesselbjerg, Gerning Sogn, og døde 1741 samme sted.

Han blev trolovet d. 2o. august I?o4 med

Sidsel Jensdatter 57

i hendes broders Christen Jensens hus i Nøddelund. De blev 
gift d. 12. oktober samme år.

Sidsel Jensdatter blev født ca. 1673 og døde 1713 i Hes
selbjerg, Gerning Sogn, hun blev begravet d. 13. februar, og 
opgives da at være 34 år, 4 måneder og 3 uger gammel.

Efter hendes død blev Søren Jensen gift med

Kirsten Jensdatter

der blev født 1663 i Vellev og døde 1738 i Hesselbjerg.
I Gerning Kirke findes i våbenhuses vestre sidemur ind

muret 3 ligsten, på den ene står:
Jesuhs. Herunder hviler

si.Søren Jensen 
barnføed i Hesselbierig I663 
boede og døde sammesteds 1741.

På den anden står:
Jesuhs. Herunder hviler

salig Kirsten Jensdatter 
barnføed i Velløf I663 
og boede og døde i Hesselbierig 1738.

Søren Nielsen 58

blev født omkring I660 og døde 1746 i Danstrup Bundgård, Ger
ning Sogn, han blev begravet d. 13- augusÇ ved begravelsen 
blev talt ud fra teksten i salme 14o, vers 1.

Han var gift med

Zidsel Jensdatter 59

der døde i 177o i Danstrup Bundgård, Gerning Sogn.
Den 11. august 17o4 fik Søren Nielsen af sine brødre 

skøde på Danstrup Bundgård. Skødet har ikke kunnet findes, 
men er nævnt, som værende i boet på skiftet efter Søren Niel
sen.

Også over dette ægtepar findes en ligsten i våbenhuset i 
Gerning Kirke, her står:

Herunder hviler
si. (salig) Søren Nielsen Bunde 
Selveier af Danstorp Bunde Gaard



fød paa Danstorp Bunde Gaard 
død samme Sted d. 6. Aug. Anno 1746 

og hans Hustru 
si. Sidsel Jensdatter Bunde 
Salige erre de, som er hensovet i Herren 
thi de hviler af alle Møye og Arbejd.

Jens Nielsen 62

var gårdfæster i Nøddelund.
Den lo. december 1776 udstedtes der på Frisenborg et fæste

brev til Niels Hesselbjerg på hans fader Jens Hesselbjerg for 
ham opladte gård i Nøddelund, den anden halvpart havde sønnen 
allerede fået fæste på d. 12. november 1741. Hele gårdens hart
korn var på lo tdr. og 4 alb. og betegnes som matr. nr. 1. Den 
årlige landgilde af hele gården var på 11 rdlr. og 4 mark, end
videre nydes af gården 1 skp. brobyg og 12 skilling for fri kør
sel over Aabro samt i smørpenge hver Sankt Hansdag 2 rdlr. 3 
mark og 8 skilling. Indfæstningen betaltes med Jo rdlr.. 
(Hagsholm Fæsteprotokol I, side 926).



Las Jensen 76

blev-født ca. 1628 og døde 17o9 på Gerning Annexgård, Gerning 
Sogn, han blev begravet d. 25. juli, 81 år, 4 måneder og 3 
dage gammel.

Han var gift med

Kirsten Sørensdatter 77

der blev født ca. 1629 og døde 17o6 på Gerning Annexgård, Ger
ning Sogn, hun blev begravet d. 23. november, 77 år gammel.

Peder Jensen Karmark 78

blev født 1621 på Karmarkgård, Skern Sogn, og døde I696 på 
Hvorslevgård, han blev begravet d. 3. april.

Han var gift med

Maren Sørensdatter Tulstrup 79

der blev født ca. 1643, idet hun ved sin død i 1728 opgives 
at være 85 år og 2 måneder gammel, hun blev begravet d. 26. 
oktober.

Peder Jensen Karmark var ejer af Hvorslevgård i Hvorslev 
Sogn.

Peder Jensen 80

var gårdmand i Gullev. Han opføres i matr. 1688 som fæster af 
matr. nr. 3 i Gullev, hartkornet opgives at være 3 tdr. 7 skp. 
og 3 fjdk., ejeren er Viborg Hospital.

Hans Jensen 92

der blev trolovet d. 2o. oktober 17o8 med

Kirsten Sørensdatter 93

som døde i 1745 i Gullev.
Hans Jensen var gårdmand i Gullev.

Anders Lassen 94

døde d. 24. august 1725 i Vinkelholm, Sahl Sogn.
Han var gift 2 gange, første gang med

Elle Mikkelsdatter

der døde d. 29. maj 17o3 i Sahl Sogn,"hun druknede i Bækken, 
da hun toede Tøj neden for Gaarden."

Anders Lassen blev gift anden gang 17o4 i Skorup med



Dorthe Poulsdatter West 95

der var fra Grølsted i Skorup Sogn.

Niels Jensen Frandsen 96

der var gårdmand i Amstrup, Hvorslev Sogn, blev født ca. 1644 
og døde 17o7, han blev begravet d. 23- november, 6? år og 3 
måneder gammel.

Han var gift med

Dorthea Poulsdatter 97

der døde 1729 i Hvorslev Sogn, hun blev begravet d. 25. juni.

Just Jensen 98

opføres i matriklen 1688 sammen med Rasmus Nielsen som besid
der af gård nr. 1 i Amstrup, Hvorslev Sogn, hartkornet er 6 
tdr. 1^ alb., ejer grev Friis.

Jens Nielsen 112

opføres i matriklen 1688 som fæster af enestegården Hessel- 
bjerg, Gerning Sogn, hartkorn 9 tdr. 2 skp. og 1 alb.

Af skoven i gi. matrikel til Stærkær og Hesselbjerg 2 fjdk. 
og 2 alb. skovskyld. Jens Nielsen havde desuden en ejendoms
jord kaldet Ryesholt, hvoraf bondeskylden i 1664 var sat til 
2 skp. men i 1688 til 4 skp. 2 fjdk. og 1 alb. Ejer var grev 
Friis.

Han var gift med

Mette Lasdatter 113

der blev født ca. 1643 og døde 1714, hun blev begravet d. 3• 
februar, 71 år minus 4 dage gammel.

Jens Pedersen 114
eller Joensen

opføres i matriklen 1688 som fæster af 2 gårde i Nøddelund 
By på hver lo tdr. 1 fjdk. og 1 alb. Gårdene tilhørte grev 
Fiis.

Niels Christensen Kjellingbøl 116

var selvejergårdmand i Danstrup Bundgård.
Skødet på gården blev udstedt d. 29. januar 1652. Af ju- 

stitsprotokollen for Houlbjerg Herred for 1677-84 ses det, at 
Niels Christensen Kjellingbøl flere gange bliver indstævnet 
for birketinget, men han mødte aldrig, ligesom han også sta
dig "sidder retten overhørig". Da protokollerne er meget van-



skelige at læse, har det ikke været muligt at finde ud af, 
hvad han bliver anklaget for, ligesom det heller ikke lader 
til, der bliver en endelig afklaring af sagen.

Niels Jensen Hesselbjerg 124

blev født ca. 166o i Hesselbjerg i Gerning Sogn og døde 1742 
i Nøddelund, han blev begravet d. 23. oktober, 83 år gammel.

Han var gift flere gange, måske 3 gange, men moderen til 
sønnen Jens, ane nr. 62, var

Kirsten Jensdatter 125

der var fra Nøddelund.



Jens Nielsen 156

kaldet Jens Foged, var ridefoged på Skjern Slot 1610-1644. 
Han boede på Karmark, og det er herfra navnet Karmark stam
mer .

I Viborg Landstings dombog 1623 B, side 174, findes en 
sag hvori Jens Nielsen er den ene part og hans broder Albert 
Nielsen i Bjerring den anden, det hedder her:

"Var skikket Albert Nielsen i Bjerring hans vise Bud Er
lig og velforstandig Mand Hans Jensen i Odsgaard og Per Chri
stensen i Tyerskov med en Fuldmagt paa den ene og havde hid 
i Rette stævnet Jens Nielsen i Karmark paa den anden Side for 
et Købebrev i Rettelagt paa Middelsom Herredsting d. 12. Juni 
sidst forleden dateret Bjerring den 9. februar (1623) bemel
dende at han haver solgt fra sig og sine Arvinger al hans Arve
lod og Part udi Hvorslevgaard efter hans salig Fader Niels Sø
rensen, saa hvis Arvelod han kunde tilfalde efter hans Moder 
Elle Thomisdatter, som endnu lever, hvad mere samme Brev inde
holder, hvilket Albert Nielsen haaderligt benægter ikke at være 
underhandlet i Bjerring efter samme Brefs bemeldendes om det 
Køb ej heller skal befindes de tvende Personer som haver under
skrevet, enten før eller efter, at han er kommet til Bjerring 
derom underhandle.

Jens Nielsen var gift med

Maren Pedersdatter 157

Poul West 19o

der var bosat i Grølsted, Skorup Sogn, blev født ca. 1642 og 
døde 1714, 72 år gammel.

Jens Nielsen Frandsen 192

opføres i matriklen 1688 som fæster af matr. nr. 4 i Amstrup 
sammen med sønnen Niels Jensen Frandsen (ane nr. 96), gårdens 
hartkorn opgives til 7 tdr. 3 skp. 1 fjdk. 2 alb., ejer grev 
Friis.

Jens Nielsen Hesselbjerg 248

er identisk med ane nr. 112.

Jens Pedersen 25o
eller Joensen

er identisk med ane nr. 114.



Niels Sørensen 312

var selvejergårdmand i Hvorslevgård. 
Han var gift med

Elle Thomisdatter 313
I Danmarks ældste arkivregistraturer findes et aabent brev 

dateret d. 23- december 1578, hvorved Niels Sørensen i Hvor
slevgård, der har tilskødet kronen 11 mark sølvs jord over 
al Vitten mark til det byggested i Vitten, som Peder Jensen 
nu bruger og hans hustru Elle Thomisdatter for livstid fri
tages for landgilde, ægt, arbejde og al anden tynge af deres 
jordegne bondegård Hvorslevgård.

Christen West 38o

der var bosat i Grølsted, Skorup Sogn, blev født ca. 1596 og 
døde 1684, 88 år gammel.

Søren Nielsen 624

selvejergårdmand i Hvorslevgård. Han nævnes i 1535, da der ud
stedes et vidne på Houlbjergs Herredsting om, at han.og Chri
sten Pedersen i Tinning, annammede 3o mark.af Hans Michelsen 
for den pantsatte gård i Hvorslev. Søren Nielsen har sikkert 
fået gården i arv, efter sin farbroder Jens Madsen, da denne 
nævnes som forrige ejer. Jens Madsen fik skøde på Hvorslev
gård i 1489, og det må antages at denne gård har været i slæg
tens eje siden 1388. Dette år ejes den nemlig af Niels Matzen 
kaldet Fod.



Niels Madsen 1248

selvejergårdmand i Enslev og herredsfoged i Houlbjerg Herred.
Den første gang vi støder på hans navn, er i et tingsvidne 

af Houlbjerg Herredsting d. 9« januar 1483. Den 1. oktober 1498 
pantsætter broder Laurits Nielsen af Helligåndshuset i Randers, 
Prior samme sted, en gård i Hvorslev til Niels Madsen i Enslev 
for 3o mark.

Da Niels Madsens broder Jens i 1489 får skøde på Hvorslev- 
gård får han også skøde på Svenneskov. I 15o5 udsteder Niels 
Madsen et bekendelsesbrev, at han haver ingen del udi Svenne
skov .

Niels Madsen døde før 17. maj 1535, denne dag gav prior 
Jens Nielsen nemlig Hans Michelsen, fuldmægtig for Mogens 
Gøge, fuldmagt til at indløse en gård i Hvorslev , fra Niels 
Madsens arvinger for 3o mark.

Mads Jensen 2496

var ejer af Borritsølund i Vejerslev Sogn. 
Han levede endnu i ]472.



Iller Vestergård ca. 1912

Iller Vestergård 1923



ILLER vestergaard gennem fem generationer

Af Ejnar Moeslund, Iller.

I. generation.

Iller Vestergaard har været i slægtens eje siden d. 16. 
november 1816. Denne dato købte Simon Pedersen fra Gerning 
gården af Daniel Christensen. Simon Pedersen var søn af gård
mand Peder Simonsen i Gerning, han blev d. 1. februar 1817 
gift med Ellen Kirstine Kjeldsdatter fra Gullev.

Gården lå den gang på et hjørne af marken, helt inde ved 
Iller by, på en lille toft, som senere er solgt til nabogår
den, og hvor forøvrigt den nye biludstillingshal nu ligger. 
Den gang lå alle gårdene i Iller samlet i en klynge langs Vej
en gennem Iller. de er senere flyttet ud på marken af prakti
ske grunde, da mange jo havde langt til deres marker. Til går
dene i Iller hørte den gang et engskifte ved Gudenåen ved Ans, 
en sandmarkslod øst for landevejen Ans - Grønbæk, et tørve- 
skifte både i Starmose og i Ørmose, samt en hedelod i Iller 
Hede. Det samme gjorde sig gældende med hensyn til Iller Ve
stergård, gårdens tilliggende var da ca. loo tdr. land med 
følgende matr. nr. 11a - 12c - 28e - 58 og j6bd. Nu er kun 
matr. nr. 11a tilbage, idet de øvrige er frasolgt i tidens 
løb. Engen ved Gudenåen blev eksproprieret ved oprettelsen af 
Tangeværket omkring 192o, hvor ca. 12oo tdr. land blev over
svømmet og derved dannedes den kunstige Tange Sø. Sandmarks
lodden blev frasolgt omkring 19oo og tørveskiftet i Ørmose er 
frasolgt i de senere år. I 1929 blev al jorden nord for vejen 
til Iller Huse skilt fra og Magnus byggede gården Hedegården 
samt opdyrkede Starmoselodden, ligesom han tilkøbte 2§ td. 
land fra nabogården, så Hedegården ialt blev på Jo tdr. land. 
Angående en hedelod til Iller Vestergaard vides intet bestemt.

II. generation.

I året 1852 overtog sønnen Peder Simonsen, Iller Vester
gaard. Han var gift med Maren Nielsdatter fra Gerning, de blev 
gift d. 5- november 1853 i Gerning kirke.

Peder Simonsen var en driftig mand. Omkring 1870 flyttede 
han gården ud på marken på dens nuværende plads.

Simon Pedersen døde d. 18. februar 1877 knap 9o år gammel, 
hans kone Ellen Kjeldsdatter døde d. 24. april 1853. De ligger 
begge begravet på Grønbæk kirkegård.

Om livet på Iller Vestergaard på Maren og Peder Simonsens 
tid fortæller min broder Aksel i sin bog " Spiredygtig og livs
kraftig Sæd ” mange interessante ting. Aksel var lærer i Gudum 
og kom ofte hjem til os, når han og far så kom til at sidde og 
tale sammen i mørkningen, kunne Aksel som regel få far til at 
fortælle mangt og meget fra sine unge dage. Fars hjem Moes- 
lundsminde lå lige nabo til Iller Vestergaard, og far gik tit 



over til drengene der. Der var 3 drenge og 4 piger, der havde 
været flere, men de var døde som små. Foruden børnene var der 
på gården både fremmed karl og pige. Far mærkede altid, at 
der herskede en god tone, og at der var god forståelse mellem 
alle på gården.

Peder Simonsen var en stille men meget agtet mand. Han var 
en såre dygtig landmand og kvægopdrættet. Maren var den mest 
talende. Hun var venlig, men meget bestemt og var i besiddel
se af et lyst men hæftigt sind. Vovede nogen af hendes under
givne at vise ulydighed mod hende, kom der straks et ildevars
lende glimt i hendes øjne, og så gjalt det om at føje sig om
gående, ellers blev Maren ikke god. Folkene og børnene adlød 
hende dog gerne, da hun altid var strengt retfærdig mod dem. 
Hun krævede meget, men gik altid selv i spidsen og krævede 
mest af sig selv. Hun var en god madmor, krævede hun meget ar
bejde,undte hun til gengæld folkene en god kost. Hun styrede 
sikkert og myndigt inde, mens Peder Simonsen styrede sindigt 
og støt ude. Begge var enige om at opdrage børnene til streng 
lydighed. De kunne da også glæde over en flok velopdragne søn
ner og døtre, men Maren havde også adskillige gange svinget 
riset over dem, et arbejde som Peder Simonsen ikke gerne gav 
sig i lag med. En dag blev min far imod sin vilje vidne til 
en sådan afstraffelse. Far og hans bror var en middagsstund 
gået over til drengene på Iller Vestergaard. De slentrede 
rundt og snakkede sammen og blev så enige om at sætte sig om 
bag ved havediget, så forstyrrede de da ikke Maren og Pier i 
middagssøvnen. Mens de gik langs havehegnet kunne de høre pia
sken og høje hvin omme fra dammen, som lå på den modsatte si
de af haven. De fortsatte derom, men inden de nåede til vejs 
ende, kunne de gennem hækken skimte, at det var de 4 piger, 
der var ude at bade, og det kan nok være, det gik lystigt til. 
De sprøjtede vand på hinanden, og når en af dem fik en ordent
lig skylle, blev der kvitteret med et mægtigt hvin. De morede 
sig godt i det lummervarme vejr, som var lige som skabt til at 
gå i vandet. Drengene var ikke nået om til dammen, før der 
skete noget, som øjeblikkelig fik dem til at standse deres 
gang. Maren tonede pludselig frem i landskabet. Hun kom med 
faste og målbevidste skridt og standsede ikke, før hun nåede 
kanten af dammen. Den ene hånd holdt hun skjult under forklæ
det. Endelig fik de 4 piger øje på hende, legen standsede 
brat. Nu randt det dem nemlig i hu, at de havde lovet deres 
mor at være rolige, så hun kunne sove en times tid, hun havde 
ikke sovet godt natten før og trængte hårdt til hvile. De hav
de lovet, at de skulle være stille, men det dejlige vejr havde 
lokket dem ud, og de havde glemt deres løfte. Men nu, da Ma
rens stemme lød klart og bestemt, stod det hele for dem i det 
klareste lys. De måtte frem for deres mor en for en i deres 
nøgenhed, og så åbenbaredes det, hvad hun havde under forklæ
det, det var riset, og Maren var vred. Skønt den ældste var 
over 15 år, tog hendes mor fat på hende og bøjede hende sam
men som en visk, og så vankede der. Da riset havde danset en 
mægtig tur på pigens bag kom turen til de øvrige 3, og det var 



samme scene om igen. Efter afstraffelsen blev pigerne komman
deret i tøjet, og fik ordre til snarest at stille i bryggerset, 
nu skulle der arbejdes. Så gik Maren. Tilbage stod de 4 piger 
snøftende og slukørede, og de glemte aldrig denne omgang. 
Drengene kom omsider til sig selv igen, vendte og gik den vej 
de var kommet. Ingen fik nogensinde at vide, at min far og 
hans bror havde været ufrivillige tilskuere til pigernes af
straffelse. Maren blev hurtig god igen, og da min far igen 
havde ærinde på gården og traf Maren, blev han hurtig klar 
over, at hendes vrede forlængst havde lagt sig. Hun gik ikke 
og gemte på vreden.

Min far var kun 12 år gammel, da hans far solgte gården i 
Midstrup og købte Moeslundsminde, og så blev det snart sådan, 
at min far fulgtes med børnene fra Iller Vestergaard til sko
le i Grønbæk, da var Iller skole ikke bygget. De gik tværs 
over markerne og fulgte den gamle skolesti fra Iller Huse til 
Grønbæk. Min far kom derfor tit over på gården og kom efter
hånden godt ind i, hvordan livet formede sig der. Han forstod, 
at Maren og P. Simonsen var et par meget dygtige minnesker, 
som ledede alt på gården med kyndige hænder. Alle befandt sig 
godt der, ofte blev tjenestefolkene både 4 og 5 år i træk hos 
Maren og P. Simonsen. Min far befandt sig altid godt, når han 
var der, der var hygge alle vegne.

P. Simonsen var sognefoged. Han havde ikke ønsket at få 
stillingen lånt mindre søgt den, men han var blevet valgt til 
den, og han måtte, selv om han var ked af det, tage imod den. 
Han havde gode evner, dog skrev han dårligt, hvorfor han også 
benyttede sig meget af sine 2 ældste piger, som både skrev 
godt og hurtigt. Men P. Simonsen ville helst være fri for den 
ham påtvungne bestilling, derfor sagde han sig den fra så 
snart han kunne.

Der holdtes en god tone på gården. Sjofel snak eller slib
rig tale tåltes ikke af nogen som helst. Folkene måtte gerne 
spille kort, men der blev aldrig spillet om penge. Maren og 
Pier havde respekt for Guds ord. De gik jævnligt i kirke og 
så gerne, deres undergivne også gjorde det. De var dog næppe 
bevidst troende mennesker, de krævede af sig selv og de øvri
ge fra gården, at der skulle leves sømmeligt og ordentligt. 
Med rette kunne der siges, at ingen steder i Iller, levedes 
der så smukt og ærbart som på Iller Vestergaard.

Da min far blev voksen, kom han tit over på Iller Vester
gaard på dagleje, og han fik efterhånden et godt øje til Jør- 
gine. Han var blevet klar over, at hun var en meget dygtig pi
ge, som hænderne vendte ret på. Allerede da Jørgine var 18 år, 
begyndte Marens kræfter at svinde, og Jørgine måtte som den 
ældste hjemmeværende datter tage sig af det meste af husførel
sen i hjemmet, først i det nye år 1888 døde Maren, kun 53 år 
gammel,og Jørgine måtte nu stå for hele husførelsen. Det var et 
hårdt slag for Jørgine og hendes far, at de skulle miste deres 
hustru og mor i så ung en alder. Tiden kom nu da P. Simonsen 
efterhånden følte kræfterne svinde, han tænkte alvorligt på 
at overlade tøjlerne til en anden, men han var endnu ikke 



klar over, hvem han skulle vælge som sin afløser. Engang he
le søskendeflokken var hjemme på besøg, blev der holdt fami
lieråd, og der var enighed om, at Jørgine og Anders skulle 
overtage gården. Anders og Jørgine var blevet forlovede kort 
forinden, både P. Simonsen og alle børnene havde tillid til 
min far og syntes godt om ham. Så blev der bryllup på Iller 
Vestergaard d. 25- december 1892. Det blev et stort men stil
færdigt bryllup uden dans og druk, hvad ellers altid var skik 
i Iller ved sådanne lejligheder, men på grund af at Jørgines 
bror var død kort forinden måtte bryllupet foregå stilfærdigt.

III. generation.

Den 1. november 1892 overtog de to unge så gården. Da min far 
den første morgen trådte ind i stuen for at spise morgenmad, 
sad P. Simonsen på sin vante plads for bordenden, men så 
snart alle folkene var samlet om bordet, rejste han sig og 
trådte til side, idet han meget højtideligt sagde:” Sæt dig 
her Anders, nu tilkommer denne plads dig”. Han ville på den
ne måde tilkendegive for folkene, hvem der for fremtiden var 
den styrende på gården.

P. Simonsen slap straks tøjlerne og lod min far være ene 
om styret. Nu oprandt der nogle travle år for mine forældre. 
De gik op i deres gerning med liv og lyst, og meget fik de 
udrettet i de år, de drev Iller Vestergaard. De oplevede i 
deres tid alle de mange tekniske fremskridt, som mekaniserin
ger førte med sig indenfor landbruget. I de første år måtte 
de høste kornet med le og tærske med plejl, så kom efterhån
den aflægger og siden selvbinder. Plej len blev afløst af 
selvrensende tærskeværk, min far oplevede også at se de før
ste mejetærskere, som han dog ikke mente passede til vort 
klima. I husholdningen oplevede mor også mange fremskridt. De 
havde mange får, dem skulle mor klippe, ulden skulle forar
bejdes, kartes og spindes m. m., der skulle støbes tællelys 
af talgen fra fårene, der skulle brygges øl og bages i den 
store ovn - 6 skp. rugmel hver fjortende dag - der skulle 
slagtes grise og får, så man var selvforsynende med alt i 
husholdningen. En stor lettelse var det, da der i 192o blev 
installeret elektrisk lys og kraft. Nu var man fri for at lø
be rundt med flagermuslygter og tællelys.

I de første år kørte min far med stude, som dog hurtigt 
blev afløst af heste. Der var et spand stude og et spand he
ste .

En af gårdens mange medhjælpere, skomager Pedersen, Rød- 
kjærsbro, fortæller i sine erindringer: "Den 1. november 1898 
kom jeg til Iller Vestergaard, jeg var der i 2 år, aldrig i 
de 2 år fik jeg skænd eller bebrejdelser af nogen art, hvad 
jeg ellers var vant til i mine tidligere pladser. Det var de 
2 bedste år af de 9 år, jeg tjente på landet, jeg ville egent
lig gerne være blevet der, men det var jo på tide at komme i 
lære. Jeg kom til at holde meget af dem faktisk alle sammen, 
Anders Moeslund og hans hustru Jørgine, der var da 3 børn.



Peder, der blev lærer og næstformand i kirkeligt landsforbund, 
er senere død. Kirstine, gift med sognerådsformand Anders Klo- 
stergaard, Kristen, som blev lærer i Sønderjylland, har gjort 
et stort arbejde for danskhedens fremme. Aksel blev født, me
dens jeg var der, han blev også lærer. Jeg kender ikke alle 
børnene, men Otto er præst på Strynø, Magnus fik et stykke af 
gården, Ejnar, der fik Iller Vestergaard, er formand for K.F. 
U.M. og landboforeningen. Magnus er formand for menighedsrå
det og nu også for sognerådet. Alle er de aktive indenfor det 
kirkelige arbejde.

Deres far var en god mand. Da jeg var hos ham, var han vist 
ikke en overbevist kristen, men han gik meget i kirke og hav
de sympati for det kristlige arbejde. Han var en flink og ge
mytlig mand, kom senere i sognerådet og blev kasserer. Men 
han så mørkt på fremtiden. Han udtalte meget ofte: "Det kan 
aldrig blive ved med at gå." Han var en dygtig mand efter den 
tid, vi havde altid gode dyr, de var gerne de bedste, når de 
kom på markederne. Han sled bare alt for hårdt. Jeg husker at 
han hjalp og med at skære hakkelse om aftenen. Jeg ville da 
hjælpe ham med at fodre kreaturerne bagefter, men det ville 
han ikke have, nej, jeg skulle have fri. Jeg husker, den dag 
jeg flyttede dertil, da stod der 18 kornstakke uden for går
den, husene var fyldte, det var en sen høst, så der blev ikke 
oppløjet. Der var ingen tærskemaskine, så der var meget at gø
re, men det var en fornøjelse at arbejde sådan et sted, for 
den tone, som var imellem os, havde jeg ikke oplevet før, det 
gode forhold mellem husbond og tjenestefolk. Vi mærkede ingen 
forskel, som jeg var vant til."

Året efter mine forældres giftermål døde P. Simonsen, 72 
år gammel. P. Simonsen og Maren ligger begge begravet på Grøn
bæk kirkegård. Samme år d. 19. august blev min ældste bror 
født, og han blev kaldt op efter P. Simonsen. I hjemmet vokse
de 11 børn op, den tolvte døde 3 dage gammel og hed Anders 
Moeslund.

I 19o3 byggedes ny kostald, 19o5 ny lade i stedet for den 
gamle lade af bindingsværk, som derefter blev flyttet til sin 
nuværende plads. Det var dengang skik, at alle håndværkerne 
fik kosten, når der byggedes. Flere måneder måtte min mor der
for hver dag lave mad til 17 - 18 mennesker, så der var meget 
for en husmor at varetage.

Omkring 19o6 - o7 gik en åndelig vækkelse hen over sognet 
og dermed også over Iller. Det fik stor betydning for mine for
ældre, de blev begge overbeviste kristne. Der skete en stor 
forandring i Iller. De havde i al deres tid kun kendt til dans, 
kortspil, drikken og banden samt slagsmål, når de var samlet 
til legestue rundt i gårdene eller i det gamle stråtækte hus 
i Iller ,hos Lars Spillemand og hans kone, som tjente tykt ved 
at skænke kaffepuncher for balgæsterne. Nu fik dette en ende, 
Lars Spillemand blev overflødig og måtte søge længere bort for 
at tjene sit brød.

Efter kort tids forløb dannedes en samtalekreds i Iller, og 
man begyndte at holde søndagsskole i skolen, og i en af gårde- 



ne i Iller holdtes K.F.U.M. møde. Der udfoldede sig efterhån
den et rigt samfundsliv. Iller var som forvandlet. For vi børn 
fra vort hjem, blev det helt naturligt at deltage i alt dette, 
efterhånden som vi blev voksne. Der blev aldrig lagt pres på 
os eller prædiket for os, men vi følte, at vore forældre ger
ne ville lede os i alt, hvad der var sundt og godt og gav li
vet indhold. Vi søskende, der nu selv har hjem og børn, tæn
ker tilbage på vort gamle barndomshjem med tak for hvad, vi 
der modtog af tilskyndelse til at leve et arbejdsomt og me
ningsfyldt liv. Vi mindes også med glæde alle de fester, der 
blev holdt i vort barndomshjem, med fødselsdage, konfirmatio
ner, bryllup m.m. En af de fester vi altid imødeså med stor 
forventning, var min fars fødselsdag, den 13. juli. Det var 
jo i ferietiden, så var mine ældste søskende med familie hjem
me på ferie, så dagen blev fejret som en stor familiefest, ja 
det blev hele byens fest, idet alle naboer m. fl. gerne kom 
om aftenen og festede sammen med os. Ja, i ferietiden var der 
liv på gården, når vore brødre, der var lærere og en præst 
forskellige steder i landet, var hjemme med deres børn. Det 
var jo tit i høstens tid, så der blev ofte givet en hånd med 
i den travle tid. Vi søskende, der var hjemme, glædede os al
tid til ferien, når vore ældre søskende kom hjem til barndoms
hjemmet med deres børn, det var en forandring i den daglige 
rytme, men også et ekstra arbejde for mor, med alt hvad det 
medførte at have huset fuldt af gæster, men mor glædede sig 
altid over at have dem hjemme og påtog sig gerne det ekstra 
slid. Mine søskende gav ofte i deres breve udtryk for deres 
hjemlængsel, Peder skev således: "For resten er det underligt 
med hjemmet, for det tager sig helt anderledes ud, når man 
kommer bort fra det og må savne det, ligeledes går det med de 
mennesker, man har levet sammen med gennem mange år", videre 
skriver han: "Vi har lagt stor vægt på, at vore børn ikke 
blot skulle føle sig som vore, men vi har så tidligt som mu
ligt ført dem til vort gamle hjem i Jylland, så de kunne for
stå, hvorfra de havde deres rod, det er lykkedes så godt, at 
de unge nu synes, de ikke har haft sommerferie, hvis de ikke 
har været i Jylland".

Kristen er den, der gennem sine breve giver stærkest udtryk 
for sin hjemlængsel, således d. 9- november 19^2: " Kunne vi 
ikke gøre det til en regel, at vi skrev til hinanden mindst 
en gang om måneden, og så fortalte I om alt det, der var sket 
hjemme, vort hjerte hænger dog ved alt deroppe på den kære 
kendte egn og i vort gamle hjem, det er jo der, vi har hentet 
opdragelse og visdom til at leve livet, og der vi har nydt 
så uendelig megen kærlighed og så meget meget godt, der har 
vi vor slægt og alle de kære, vi bryder os om at tænke på, der 
længes vore tanker hen, aldrig bliver vi hjemme her, men altid 
fremmede, som bor blandt fremmede, selvom vi har gode venner 
her - ja sådan er det - jeg forstår så godt Jeppe Aakjær, der 
udtrykker disse tanker i flere sange. - Hvor er det dejligt 
at være hjemme, hvor man kender alt ude og inde, hver plet 
jord og hver vej og sti, altid synes jeg, at dette her må få 



ende engang, at jeg skal hjem at være, men snart er der ikke 
mange derhjemme af de ældre, som vi kender, nye rykker ind på 
pladsen, og vi betragtes vist ikke mere som hørende til Grøn
bæk sogn. Dog jeg har altid ondt ved at tænke mig at skulle 
blive her al vor tid, især kan jeg ikke godt tænke mig, at vi 
til sidst skal hvile på kirkegården her, jeg tænker mig altid 
Grønbæk som det sidste hvilested. Vi savner meget det at kun
ne være blandt gode venner ligesom hjemme med sang og Guds 
ord som det bedste for menneskene”. Den 23. oktober 1943: "Vi 
søskende, som er draget bort fra barndomshjemmet i Iller, tæn
ker på dette hjem med stor glæde, taknemlighed og længsel,och 
hvor kan det suge af længsel efter at være sammen med jer og 
have far og mor med på råd". Den 9- november samme år: 
"Hvilken dejlighed i gamle dage derhjemme når en af os havde 
fødselsdag, jeg tænker tit på det, den dejlige chokolade med 
en af mors gode finmellemmader til og tit et godt stykke ost, 
den gode søsterkage, hvor var det godt, og så Anders Holm på 
besøg og måske andre - det var skønt og godt og hjemligt. Mor 
er nu borte, og vi andre er flyttet hjemmefra og krigen råder 
blandt folk, så der må undværes og savnes, og så har vi det 
endda godt mod andre endnu". Den 2o. december 1943 skriver 
han: "Så går også dette år på hæld, ja, hvor tiden løber for 
os. Jeg synes ikke, det er længe siden, vi som børn var der
hjemme og var med i travlheden til jul. Hvor står det tyde
ligt for mig det hele, gården, haven, dammen, tit et tyndt 
lag sne ud over markerne med vandplaskerne, hvor vi listede 
os hen for at prøve den tynde is og fik en våd fod med påføl
gende forkølelse, men raske blev vi da altid til juleaften. 
Hvilken spænding, stemning og højtid var der dog over os hen 
mod dagens slutning, når tørvene var hentet ind fra tørvehu- 
set, den lange række sko og støvler var pudset og sat ind på 
hylden i sandkammeret ved ovnen, hakkelse var skåret med hånd
kraft til alle helligdage, karlene var ved at vande heste, kø- 
erne havde fået roer og halm, og far gik med et par af os 
knægte i hælene over til fårene med hø. Hver havde vi fået 
trykket en "Vilt" af det her katskæg i armene, selv havde far 
en stor vilt, og så flagermuslygten - til sidst svinene i det 
gamle svinehus, der var rotter, og der var koldt, så døren 
måtte lukkes, mens fodringen stod på - strengt var det at ven
te til det hele var overstået - kunne det lykkes,listede vi 
hen og kiggede ind ad vinduet til overstuen, hvor mor i kul
den pyntede juletræet - åh de pakker, gaver til os alle, jeg 
undredes altid over, hvornår mor havde fået købt gaver, og 
hvor hun havde gemt dem, uden de blev set. Særlig husker jeg 
en lille lommekniv med blank skråri^let skaft. Den havde ko
stet 2 øre og var for mig dyrekostelig. Den kunne ligge i det 
næstkorteste rum i min griffelkasse og blev aldrig brugt til 
andet end til at spidse griffel med. Mange lånte den. Jeg hav
de den, så længe jeg gik i skole og kunne dårligt afse den 
til en af de andre søskende, da jeg skulle ud af skolen. Jeg 
prøvede engang at slibe den, men den var så blød, at næsten 
det halve af bladet forsvandt på et øjeblik og satte sig til 



fint jernsmuld, næsten som skægstubbe, langs æggen. Nå ja det 
var det. Hvor var mor skøn for os med sit store forklæde på 
og rødme i kinderne efter megen travlhed, og far var så mild 
og skæmtsom på denne højtidsaften, og tjenestefolkene, netop 
det,at vi var så mange, og at vi havde fremmede folk blandt 
os, gjorde det endnu mere højtideligt. Ja, jeg kunne jo let 
fylde mange ark med minder, men jeg skal jo have andre breve 
skrevet".

Krigsårene var et kapitel for sig. Da kneb det meget med 
samfærdselsmidlerne og vore feriegæster måtte flere somre 
stævne mod barndomshjemmet pr. cykle. Fra Vestjylland, fra 
Sønderjylland, fra Sjælland og Bornholm kom de cyklende i al 
slags vejr, det var tit drøje ture, men barndomshjemmet drog 
jo med forventning om samværet med kære kendte slægtninge og 
venner. Her er et brev fra Peder med beretning om en besvær
lig hjemfærd efter ferien 1942: " Så fik vi lov at fejre din 
fødselsdag endnu engang, far, og det var vi glade for. Vi var 
forfulgte af vejret, lige til vi nåede hjem. Kristen havde vi 
jo selskab af til Silkeborg, men da der ingen bil gik ad Vejle 
til, overnattede han hos Knud, skrev han på et kort,vi fik i 
dag. Vi skulle jo videre og kørte i tæt støvregn til Tørring 
- 3 mil før Vejle -. Så begyndte Magnuses profeti at gå i op
fyldelse, idet den fine regn blev til mægtige tordenbyger, 
som vi måtte krybe i læ for et par gange, § times tid hver 
gang, men vi måede da Lillebæltsbroen kl. 8 og havde den sid
ste time godt vejr, så vi blev nogenlunde tørre. Derfra fort
satte vi mod Odense, men kl. lo begyndte det at mørkne og reg
ne, og vi sendte Jens Jørgen i forvejen for at bede om natte
ly, hvad fynboerne ikke var meget villige til, idet de et par 
steder undskyldte sig med, at de hverken havde hø eller halm, 
og et tredie sted bad ham om at forsvinde. Kl. 11 regnede det 
stærkt, vi havde stadig intet kvarter og var jo kede af det. 
Men så begyndte vi at forsøge indbrud i folks lader, hvilket 
mislykkedes et par gange. Endelig kom vi kl. 11.Jo til det 
sted, hvor vi overnattede i høstakke på hjemturen til Jylland. 
Nu var høstakkene væk, men jeg havde en anelse om, at de måt
te være i en lille gård lige ved vejen. Det lykkedes mig og
så at komme ind i laden af et gab, som de havde glemt at luk
ke. Så gled de to andre også ind, og oppe på stænget fandt vi 
høet, hvor vi sov dejligt til kl. 4. lørdag morgen, men reg
nen silede ned udenfor. Kl. 4 forsvandt vi igen, uden nogen 
af beboerne havde opdaget os. Det var meget tåget og så ud til 
en dejlig varm dag, men det gik anderledes. Kl. knap 5 fik vi 
i Odense den første tordenbyge, % mil udenfor den næste, som 
varede lige til kl. 6 med voldsom regn og bragende torden, så 
måtte vi holde op at krybe i læ, om vi ville nå første færge, 
og det gik nu de 3| mil til Nyborg i voldsom regn, så vi var 
gennemblødte. Kl. knap 8 gik vi om bord på færgen, og nu tog 
vi os et kæmpefoder, uha, hvor vi var sultne, trætte og for
frosne. I Korsør fik vi en ny tordenbyge, som varede 3 kvar
ter og gav voldsomt med vand og torden, men vi fik da ringet 
hjem' og bedt vor mor om at holde noget tørt tøj og en festmål
tid parat til os, og endelig kl. 2. lørdag eftermiddag nåede 



vi i havn, fulgt lige til Slagelse af mægtig torden og regn. 
Ja, det er en sandfærdig skildring af vor hjemfærd, og jeg 
tror nok, at vi sent vil glemme ferieturen sommeren 1942.

I august 1936 døde vor gode mor efter et langt og smerte
fuldt sygeleje, 68 år gammel. Peder skriver efter sit sidste 
besøg herhjemme inden mor døde: "Tak for i søndags, jeg var 
glad for at komme hjem og hilse på dig, der var så meget, som 
jeg syntes, jeg skulle have sagt dig, og så gik det sådan, at 
jeg fik sagt så lidt, og det var dig, som kom til at sige mig 
så meget. Hvor har du altid haft lidt tid til at tænke på dig 
selv, og det gør mig bitterligt ondt, et du nu i sommerferien, 
da du var så syg, ikke kunne blive lettet, men måtte slide 
indtil du bogstavelig talt brød sammen under det. I stedet 
for hvile på sygehuset har du nu fået operation med smerter, 
ubehageligheder med mere. Jeg skulle have sagt dig tak for al 
kærlighed og omsorg gennem mange år, vågne nætter og travlt 
optagne dage, fordi du med hele din viljestyrke kunne rejse 
dig, også morgen efter morgen nu i sommer, gå ud i en smerte
fyldt dag og stride for dine midt i al din egen sygdom og 
smerte. Det takker vi dig for og så beder vi Herren om,at han, 
når han har lagt dig der, hvor du ligger, vil give dig styrke 
fra dag til dag". Efter mors død skriver han: "Vi vidste, da 
vi rejste efter ferien, at vi aldrig her på jorden fik mor at 
se mere, og alligevel er det underligt at få at vide, at hun 
ikke er mere. Også hun må være med til at bære syndens sold, 
at lægges i jorden og blive til støv. Det er svært at tænke 
på og ikke til at udholde, med mindre vi ser i lys af Herrens 
ord, når det taler om opstandelsens morgen". Kristen skriver: 
"Jeg var glad for, at jeg fik lov at være hos mor nogle af de 
sidste dage. Hun tænkte på os lige til det sidste og ikke på 
sig selv. Jeg glæder mig sådan over, at mor kunne have de fle
ste af sine kære om sig. Hvor har hun dog ofret sig for os al
le, hun var en god mor, jeg under hende af hjertet hvilen og 
saligheden hos Gud'.'

Efter mors død gjorde Elna en stor indsats som husbestyrer
inde for os, indtil Gerda kom ind i billedet i 1945. Det var 
en stor lykke for os, at hun på denne måde gik i mors sted for 
os alle i vort hjem.

IV. generation.

Året 1942 afstod far vort gamle hjem til Ejnar, far er der
med den i slægten, der har haft gården i det længste åremål, 
nemlig 5o år. I den anledning skriver Kristen: " Jeg var glad 
for, at vi sagerne snakket til rette derhjemme, og jeg håber 
også I er glade for det. Tillykke Ejnar med stillingen som 
godsejer. Nu er der ikke mange dage inden vores gamle, dejli
ge barndomshjem tilhører dig. Arbejdet bliver jo det samme for 
dig som hidtil, men dit ansvar og dine forpligtelser bliver jo 
noget anderledes end før. Jeg beder om og tror på at Guds vel
signelse også i fremtiden vil være over vort gamle hjem. Og 
til far siger vi: "Tak for din dåd og dit slid, for det har 



det været gennem de mange år, - at drive gården frem og samti
dig sætte en stor børneflok i gang, dit sind har altid været 
godt mod os, vi ved det og har følt det - tak". I den samme 
anledning skriver Peder: " Tillykke med, at I har fået går
dens forhold ordnet. Det er mig en stor glæde, at den kan bli
ve i familiens eje, og at det er dig, Ejnar, som skal arbejde 
videre med vort gamle hjem. Måtte Gud velsigne værket for dig. 
Mange unge piger vil se glade til dig, måtte du finde en - in
den du bliver alt for gammel og mister hvert hår på dit hoved 
- som vil have dig for din egen skyld og ikke for gårdens, en 
som kan fortsætte mors trofaste arbejde. Og far’ Ja det er nu 
en milepæl for dig. Nu er du blevet forhenværende. Men det 
går nok an med Herren vor almægtige og trofaste Gud som hel
ler ikke glemmer sit folk under de grå hår, når vi vil holde 
fast ved ham". Og efter at Gerda er blevet kone i huset, skri
ver Peder i et af sine sidste breve til os, inden han døde: 
"Jeg havde ikke tænkt, at jeg kom til at skrive flere breve 
til jer, men da jeg endnu sagtens kan føre en pen, vil jeg 
alligevel gerne sende jer et par ord. Tillykke med jeres dat
ter (Hannah). Det er rart at vide, inden man rejser herfra, 
at nogen fører slægten videre. Nu ved jeg, at du og Gerda ar
bejder videre i troskab mod vort gamle barndomshjem, og når 
I ikke kan mere, så vil jeres børn fortsætte arbejdet på sam
me linie. Det har gjort os så godt Gerda, at du tager dig kær
ligt af vor gamle far og prøver at forstå ham og gøre det 
godt for ham. Vi er glade for, at du far befinder dig så godt 
og er optaget, som du plejer at være". Han blev ved med at 
passe grisene så længe han kunne, og det fik han megen tid 
til at gå med.

Også i dette slægtled skete der store forandringer på går
den. Der blev bygget kostald 1951 - 52, den gamle kostald 
blev indrettet til svinestald, alt stråtaget på bygningerne 
blev skiftet ud med fast tag, stuehuset blev til dels moder
niseret. Men far var ikke altid med på al det nymodens, vi 
satte os i for megen gæld, mente han, og tit lød det: "Det 
kan formelig æ blyv ve å go på den måde", et udtryk han, som 
før nævnt, jævnligt brugte.

I hjemmet voksede 4 piger op, og da de blev voksne og fløj 
ud af reden, oplevede vi, som vore forældre, vore børns hjem
længsel og hengivenhed for deres barndomshjem, som de og de
res børn stadig vender tilbage til med stor glæde.

I maj 1953 døde vor gamle far, knap 87 år gammel. Han og 
mor ligger begravet i familiegravstedet på Grønbæk kirkegård.

V. generation.

Den 1. juli 1976 overtog Sinne og Peter Steen Pedersen, 
Iller Vestergaard, de fortsætter dermed som femte generation 
på vort gamle barndomshjem. Peter er uddannet tømrer, og det 
var en stor lykke og glæde for Gerda og mig, at Peter kunne 
tænke sig at overtage slægtsgården sammen med Sinne. Vi var 
ellers ved at forestille os, at vi måtte sælge køerne og dri



ve landbruget med kornavl. Vi bor nu et dejligt hus her på 
hjørnet af marken, hvor Iller Vestergaard i sin tid har lig
get, inden P. Simonsen flyttede den ud i 187o. Peter har byg
get huset bortset fra murerarbejdet, og her føler vi os hjem
me, og vi glæder os over, at vi endnu har kræfter til at yde 
lidt hjælp og bistand ovre på gården.

Peter tog straks fat på at bygge ny kostald, løsdrifstald 
til M2 køer, samt fik den gamle kostald moderniseret. Senere 
byggedes grovfoderhal og maskinhus på knap 800 kvadratmeter. 
Stuehuset er også blevet yderligere moderniseret, der er in
stalleret halmfyr i det gamle svinehus. Der vil sikkert ske 
flere forbedringer, hvis tiderne vil skikke sig til det. I 
øjeblikket er landbruget økonomisk set nede i en bølgedal 
sammen med andre erhverv, men vi har lov at håbe på bedre ti
der, og at Sinne og Peter formår at styre vort gamle barn
domshjem frelst gennem skærene.

Nu glæder vi os over, at Iller Vestergaard således fortsat 
er i slægtens eje. Vi glæder os over, at de to er enige om at 
holde fast ved de gamle traditioner, også med hensyn til 
slægtsstævnerne. Vi er overbeviste om, at de af slægtens med
lemmer, der føler, de har deres rod her på slægtsgården altid 
er velkomne.

Her slutter beretningen om slægtsgården gennem 5 generati
oner, men sjete generation er allerede på vej, Anders Moes- 
lund edersen blev født d. 14. augu.4 1979, forhåoertlig bli
ver han en interesseret landmand, der kan føre slægten vide
re, her hjælper han morfar med at fodre grisene.
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Minder fra mit barndomshjem Iller Vestergaard.

af Otto Moeslund, Rudkøbing.

På opfordring af min bror Ejner, som overtog barndomshjem
met efter vor far og mor, og som er meget interesseret i 
slægtsforskning, vil jeg forsøge at skrive noget om ovenstå
ende, så meget mere, som vi nu kun er tre brødre tilbage af 
de elleve søskende. Så skal det jo gøres, mens der endnu er 
nogen til at gøre det.

Det er snart noget siden, jeg blev bedt om at gøre dette, 
og jeg har kredset meget om det og fundet det vanskeligt at 
få begyndt, for her er der jo både tale om begrænsning og om 
at kunne huske tilstrækkelig meget.

Først vil jeg sige, at vi havde et godt hjem og på en måde 
var privilegeret med at vokse op på en gård, hvor der var me
gen plads til udfoldelse, og hvor vi kunne udnytte vor tid på 
en positiv måde, for der var brug for vor hjælp, så snart vi 
kunne være til gavn og nytte, og vi straks pligter, som det 
er særdeles godt at have for enhver, så maa ikke skal kede 
sig og i stedet lave skarnsstreger. Det er godt at føle, at 
der er brug for os - og forfærdeligt for dem, der må konsta
tere, at der ikke er brug for dem, dog kunne vi også få tid 
at lege og lave skarnsstreger, så vore forældre kunne blive 
vrede og skælde ud - men aldrig slå.

Vi havde den lykke at vokse op i et kristent hjem - og et 
kristent sogn, som var og stadig er præget af en vækkelse ved 
århundredeskiftet. Det var en sund vækkelse i frihed og åben
hed og uden tvang, og det var vort hjem præget af, så vi 
fandt det naturligt at være med i søndagsskole, K.F.U.M. og K. 
missionshus og kirke, og hjemme sang vi meget og havde det 
fornøjeligt, når der var gæster.

Vort hjem kunne jo ikke kaldes fattigt. Vi fik nok at spi
se. Vi havde jo meget af føden fra gårdens produkter. Men der 
var jo ikke mange penge, så der kunne ikke være nogen overdå
dighed, og der skulle arbejdes meget, for at der kunne beta
les enhver sit. Man var bange for at skylde penge dengang.

Da vi var mange børn og der foruden to karle og piger, så 
var pladserne jo optaget ved bord og i seng: to børn i hver 
seng. Min far og mor sled meget og var trætte om aftenen, så 
min far kunne falde i søvn over avisen om aftenen, min mor 
over sit reparationsarbejde med vort tøj. Dengang havde vi 
ikke de moderne hjælpemidler til at kunne gøre alting let og 
hurtigt.

Min far blev også krumrygget af slid de sidste år, og min 
mor blev syg og døde,før hun blev 7o år. Måske kunne hun ha
ve levet noget længere, hvis hun i tide havde fået hjælp af 
den moderne kægevidenskab, vi har i dag. Min far sled og spi
ste sig til en ødelagt mavesæk. ( Dengang spiste vi mange 
tungt fordøjelige madmarer med masser af salt og fedt.) Han 
måtte underkaste sig en operation, da han var 7o år, men 
blev siden så rask, at han måede at blive 87 år. Han havde 
det godt de sidste år og kunne gå og pusle med arbejde, der 



passede til hans kræfter. (Jeg selv blev opereret for samme 
sygdom, da jeg-var 71 år, men har det nu særdeles godt).

I Jylland og særlig i gamle dage talte man ikke meget om 
følelser, og det gjorde vore forældre heller ikke, men vi ved, 
at de holdt af os og gjorde alt for os.

Angående de føromtalte pligter var vi jo 4 drenge "på stri
be" i enden af børneflokken - med kun ca, 1 års aldersforskel 
mellem hver. Vore pligter var at trække køerne ud, flytte dem 
og trække dem hjem igen 2 gange om dagen. De skulle hjem om 
formiddagen, inden det blev bissevejr. (De skulle jo også 
malkes til middag), og de kunne ikke komme ud, hvis det var 
varmt, med bremser før ved firetiden. Der var jo mange eksem
pler på, at de rev sig løs og kom hjem eller for ind i korn 
og roer og alle steder,hvor de ikke måtte komme. Det blev og
så vor bestilling allerede som børn at hjælpe til med at mal
ke, de ældste skulle om foråret og efteråret sprede gødning, 
når den skulle køres ud, og hjælpe til med at få roerne taget 
op og kørt hjem, ligeledes binde korn op efter aflæggeren og 
hjælpe med at få kornet i hus. Der var også får, der skulle 
flyttes om sommeren og trækkes til vand, hvis det var varmt, 
og ud igen om efteråret. Vi havde en gammel farfar, som vi 
skulle hjælpe med at sætte korn sammen på marken, slæbe nege
ne hen til ham, samt hjælpe ham i laden on vinteren, når der 
skulle renses korn på en maskine, som vi skulle trække, samt 
holde sækken, når kornet skulle måles op i skæppe og hældes 
i. Vi skulle muge ud i kostalden, hvor farfar også striglede 
køerne, og meget mere, som der ikke er tid og plads at fortæl
le, men det var vist alligevel det meste.

Der kom og gik mange i vort hjem, som altid var gæstfrit: 
f. eks. kom nogen på besøg, der tidligere havde tjent her 
(også unge mænd, der havde et godt øje til pigerne), og nabo
er, så var det festligt, når vore ældre søskende, som var bor
te til uddannelse, kom hjem i ferietiden, og siden, når de 
blev gift, kom hjem med kone og børn til vore forældres runde 
fødselsdage. Gæsterne blev jo stadig flere og flere, jo mere 
slægten forøgedes. Så længe vor far levede, var hans fødsels
dag den 13- juli det store samlingspunkt for familie - og na
bosammenkomst i vort hjem.

Siden kom jeg jo selv ud til uddannelse i mange år og hav
de lige så mange år glæden ved at komme hjem i ferien og være- 
med i fest og arbejde, og siden, da jeg selv stiftede familie 
og fik arbejde, blive gæstfrit modtaget af det nye slægtled, 
der overtog vort fødehjem: Ejner og Gerda, kom nu igen er 
blevet afløst af deres datter og svigersøn: Sinne og Peter. 
Tak, også til jer, fordi i tager imod os og fører hjemmet 
smukt videre.

Der kunne nok fortælles mange flere minder fra vort gamle 
hjem, men nu må jeg slutte her og nævne andet vers i nr. 385 
i salmebogen og forbinde det med vort hjem:

Vor Fader, tak for hvad vi fandt i dine helligdomme! 
Og tak for åndens dyre pant på, hvad der end skal komme! 
0, led i troens liv os frem ved ordets lys, 
at vi vort hjem i Himmerige kan finde.



Iller Vestergård ca. 1965

Iller Vestergård 198o



SLÆGTSFESTER PÅ ILLER VESTERGAARD.

Herom skriver Ejner Moeslund: "Efter fars død hørte det 
selvsagt op med de traditionelle slægtssammenkomster den 13« 
juli. I det hele taget blev det nu kun til små og korte vi
sitter i sommerferierne, og vi glæder os alle over, at hele vor 
store slægt stadig føler sig knyttet til barndomshjemmet.

Efterhånden blev man enige om at indbyde til slægtsstævne 
for ligesom at blive ved at holde kontakt med slægten. Det 
første slægtsstævne afholdtes den 13. juli 1966 på loo års 
dagen for Anders Moeslunds fødsel".

Om slægtsstævnet skrev avisen: "Det blev en særdeles smuk 
og festlig dag for slægten Moeslund, der i går var samlet for 
at fejre Anders Jørgensen Moeslunds loo års fødselsdag, og om
kring 12o af hans efterkommere deltog deri.

Festen i går indledtes med en gudstjeneste i Grønbæk kirke. 
Ved orglet sat en sønnedatters mand, organist Kaufamanas fra 
Bagsværd, der som indgangspræludium havde valgt Carl Nielsens 
prælidium, skrevet i anledning af århundredeskiftet, og efter 
indgangsbøn ved en søn,lærer Kristen Moeslund, Kolding, præ
dikede en anden søn, sognepræst Otto Moeslund, Strynø, over 
ord i Davids salme 78,3-i+: "Hvad vi have hørt og vide, og 
hvad vore fædre har fortalt os, det vil vi ikke dølge, men 
for den kommende slægt fortælle Herrens pris". De samme ord 
står for øvrigt som forord i pastor Olaf Jessens bog, "Fra 
Grønbæk præstegaard", hvori der især berettes om de stærke 
åndelige strømninger, der i halvfemserne gik gennem Grønbæk 
sogn, og som i høj grad kom til at præge hjemmet på Iller Ve
stergaard. Gudstjenesten sluttede med en af Anders Moeslunds 
yndlingssalmer: "Det er så yndigt at følges ad, hvor banet 
vejen er på det jævne", og efter første del af Buxtehudes 
kantate, komponeret over ordene "Alt hvad du gør, gør det i 
Herrens navn", gik man samlet ud på kirkegården, hvor pastor 
Otto Moeslund foretog kransenedlægning på faderens grav.

Derefter samledes både ælder, unge og børn til frokost på 
Iller Vestergaard, og man tilbragte nogle gode timer i det 
hyggelige gamle hjem hos Ejner og Gerda Moeslund. Om aftenen 
var der festmiddag, og ved denne havde mange forskellige or
det, ikke mindst for at takke for gæstfriheden og arrange
mentet af festen.

Ud fra Jeppe Åkjærs sang: "Nu er det længe siden", omtalte 
tidligere sognerådsformand, gdr. Moeslund, faderens store ær
bødighed for Guds gaver, og hans respekt for livet, og det, 
han arbejdede med. Lærer Kristen Moeslund omtalte faderens 
skepsis overfor alt det nye , han som ældre mand måtte se kom
me frem, og han citerede en sang, skrevet til hans 7o års fød
selsdag. Gdr. Ejner Moeslund mindedes slægtens afdøde, og sog
nepræst Arne Andersen, Grønbæk, talte uf fra Martin A. Han
sens novelle - Åsynet - hvori man ved at se det største i det 
mindste får velsignelsen frem. Derefter havde flere af den 
yngre generation ordet. Civilingeniør J. Moeslund, Århus, for
talte ferieminder fra Iller Vestergaard, lærer Anders Moeslund 



Sønder Kongerslev, talte om bedstefaderens fromhed og spar
sommelighed og om hans transformering over til den nye tid, 
og forstander Jens J. Moeslund, Haslev Landbrugsskole havde 
ligeledes ordet. Pastor Otto Moeslund talte derefter ud fra 
ordene. ’’Søger først Guds rige og hans retfærdighed", og ef
ter en kort andagt sluttede den smukke og indholdsrige dag 
med, at man sang "Den skønne jordens sol gik ned".

Til loo års slægtsfesten på Iller Vestergaard 
onsdag den 13. juli, 1Ş66.

Mel: Spurven sidder stum bag kvist.

Trettende i syvende 
for nu et sekel siden, 
da kom storken flyvende, 
ifølge den tids viden, 
og en lille dreng 
ned i Midstrup dratter. 
Han blev svøbt og lagt i seng. 
Det lille barn var fatter.

Da han var en tolvårs knægt 
blev Midstrups marker byttet 
med en Illergård, hans slægt 
er fast til egnen knyttet. 
I vor værnemagt 
måtte fatter træde. 
Siden har han renter bragt 
til Viborg by med glæde.

Frierfærden var kun kort. 
Han fandt sin nabodatter, 
og som brud blev hun ført bort 
med fest og fryd af fatter. 
Hendes fødegård 
fik de to i eje 
og på samme sted i år 
her mødes vore veje.

Dengang hed det, at man får 
pr. dag, et brød i gården 
og et lille barn pr. år, 
så alt var i sin orden. 
Der kom et dusin 
bitte Moeslunder 
uden denne gårds ruin, 
men der var travle stunder.

Plejl og hjølle blev der brugt 
spartansk var gårdens indre. 
Åndeligt bar tiden frugt, 
mens markerne bar mindre. 
Næste slægtled må 
siden til at råde.
Formelig kan intet gå 
på denne nye måde!

Fatter stod med bøjet ryg 
og så de ny metoder. 
Han var ikke rigtig tryg 
ved maskinelle goder. 
Bæsterne forsvandt.
Her kom konsulenter, 
der blev bygget, så man bandt 
en mand med høje renter.

Skønt han fandt, det ny var 
godt 

af det, han så fungere, 
hørtes fatters mishag blot, 
han nød at kværulere. 
"Verden mo fågo", 
mente han fornøjet, 
dengang han i Bj erringbro 
så film med fryd i øjet.

Mange minder myldrer frem, 
men visen må ha’ende. 
Stadig findes her et hjem 
hos vore kære venner. 
Tak, for hvad I er! 
Håber stadig råde 
Gud, som altid viste her, 
sin kærlighed og nåde.



Lyset brændte her til sent 
hos fatter og hans grise. 
Tiden blev forskubbet rent, 
før han kom ind at spise. 
Nyt tog fatter hjem 
om "de bette venner".
Mange minder myldrer frem, 
mens denne vise ender.

Efter det vellykkede slægtsstævne enedes man om at mødes 
igen om 5 år, nemlig i 1971, derefter afholdtes slægtsstævner 
hvert tredeie år, i 1974, 1977 og senest i 1980.

Ved denne fest indledtes som de foregående år med gudstje
neste i Grønbæk kirke og Otto Moeslund prædikede, organist 
var Grethe Schriver født Moeslund og kirkesanger var Anders 
Moeslund.

Efter gudstjenesten samledes man til festmiddagen, som var 
arrangeret på Grønbæk Cafe. Her bød Ejner Moeslund velkommen 
og udtalte sin glæde over, at så mange, ca. loo, var mødt til 
slægtsstævnet, der herskede en hyggelig og fornøjelig stem
ning.. Skoleinspektør Anders Moeslund, Kongerslev, viste en 
del lysbilleder, bl. andet fra den gamle Moeslundgård i Fun
der, hvor Moeslundslægten har sin rod. Efter middagen fort
satte festen på den gamle slægtsgaard Iller Vestergaard, hvor 
dagens højdepunkt var afsløring af en slægssten , som var 
rejst i haven. Man sang først salmen "Du gav mig , o Herre, 
en lod af din jord", hvorefter Ejner Moeslund bl. andet sag
de: "Det er os en stor glæde, at vi her ved vort slægtsstæv
ne har lejlighed til at hædre de forudgangne slægter ved af
sløring af denne slægtssten", herefter gav han en kort over
sigt, over de slægter, der har levet her siden 1816, da slæg
ten Simonsen overtog gården og drev den til Anders Moeslund 
i 1892 blev gift med datteren Jørgine. I 1976 var det igen 
en datter og svigersøn, nemlig Sinne og Peter Steen Pedersen, 
som overtog gården, men da Peter er af Moeslundslægten, er 
det ikke helt fremmede, der fortsætter på gården. Derefter 
fortsatte han: "Når vi så nu afslører denne slægtssten, vil 
vi mindes,de slægter, der har levet og virket på dette sted": 
To hvidklædte piger, Birte Moeslund og Lisbet Moeslund Scri- 
ver, drog derefter det dannebrog, som havde dækket stenen, 
til side.

Stenen har følgende indskrift:
I Slægtens eje 
16.11.1816 - 
Herre du var vor Bolig 
Slægt efter Slægt. Slm. 9o. 
Rejst 12.7.1980.

Ejner Moeslund overdrog til slut på slægtens vegne stenen 
til slægtsgården værn og varetægt, idet han udtalte, at han 
var overbevist om, at det vil være Sinne og Peter en kær 
pligt at værne og frede om slægtsstenen i tiden fremover.



Man samledes derefter ved kaffebordene i haven og stuerne, 
og der var lejlighed til at se på landbruget, hvor der er 
sket store forandringer siden, man sidst var samlede til 
slægtsfest i 1977. Pastor Frede Svendsen, Lødderup på Mors, 
sluttede den vellykkede dag med en kort andagt.



Slægtsfest på Iller Vestergård d. 1J. juli 1966



EFTERKOMMERE 
efter

Anders Jørgensen Moeslund
og

Jørgine Pedersen



EO.

ANDERS JØRGENSEN MOESLUND er født d. 13. Juli 1866 i Midstrup, 
Levring Sogn, og døde d. 13. maj 1953 på Iller Vestergård, Grøn
bæk Sogn, han blev begravet d. 2o. maj på Grønbæk Kirkegård.
Anders Jørgensen Moeslund blev døbt d. 4. 
november 1866, faddere var: gårdmand Mads 
Pedersens hustru i Elsborg Karen Andersen, 
Karen M. Pedersen af Hørup Mølle, H. Niel
sen og Peder Møller, gårdmænd i Midstrup 
samt ungkarl Knud Nielsen i Hørup Mølle. 
Han blev konfirmeret d. 3. oktober 188o i 
Grønbæk Kirke med karaktererne kundskab mg 
og opførsel mg.
Han blev gift d. 25. oktober 1892 i Grøn
bæk Kirke med 
JØRGINE PEDERSEN.
Forlovere ved brylluppet var: Jørgen Moes
lund af Iller og P. Sørensen af Iller. 
Jørgine Pedersen blev født d. 2o. april 
1868 på Iller Vestergård, Iller, Grønbæk 
Sogn, og døde d. 17. august 1936 samme sted. 
Hun blev døbt d. 14. juni 1868, faddere var: pigen Dorthea 
Marie Andersen i Frausing, gårdmand Peder Sørensen og smed 
Rasmus Sørensen, alle af Iller.
Hun blev konfirmeret d. 16. april 1882 i Svostrup Kirke med 
karaktererne kundskab mg, opførsel mg.
Anders Jørgensen Moeslund gik i skole i Skovsborg og Grønbæk 
og var derefter beskæftiget hjemme på Moeslund Minde i Iller. 
Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Viborg og mødte 
d. 2. september 1892 kl. 1 eftermiddag ved 27. bat. 4. kompag
ni på eksercerpladsen i Viborg og hjemsendtes d. 29. marts 
1893 kl. lo.30 formiddag.
Ved giftermålet i 1892 overtog han hustruens fødehjem, Iller 
Vestergård, der var nabogård til Moeslund Minde. Iller Vester
gård var da på loo tdr. land.

Skøde.
Undertegnede Gaardejer Peder Simonsen af Iller tilstaar 

herved at have solgt ligesom jeg skøder og endelig afhænder 
til Anders Jørgensen Moeslund den mig ifølge tinglæst Adkom
ster tilhørende Gaardejendom i Iller, Grønbæk Sogn, hvis Jord
er nu ifølge Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation af

nets Konge- og Kirke- Korn- og Kvægtiende, undtagen af 58 og
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36bd, de paa Ejendommen beliggende Bygninger, med Mur- og 
Nagelfast Genstand, dog med Undtagelse af den Kakkelovn, der 
findes i det af Aftægtsmanden forbeholdte Værelse, samtlige 
Eesætningsgenstande og Avlsredskaber, Inventardele og alt i 
Gaarden forefindende Indbo, alene med Undtagelse af 2 nærmere 
betegnede Senge med Klæder, 3 Træstole, 1 Bord, 1 Chatol, 1 
Hængeskab samt forskelligt Køkken- og Spisekammerinventar. 
Det solgte er allerede overtaget af Køberen som svarer alle 
Skatter og Afgifter samt Tiender deraf som herefter opkræves 
og som skal respektere, at der paa Tienderne hviler nogle Ud
redelser, at ifølge Skøde, tinglæst 17. Juni 187o har tredie 
Mand Ret til Vej fært over den Del af 11a som er magelagt fra 
Matr. no. 12c, og at en den 3. Mai 1819 tinglæst Obligation 
for lo Rdlr. 3 Mark 3 Skilling behæfter Matr. no. 28e.

Ved Kontrakt af d.A. har Køberen forpligtet sig og senere 
Ejere til at svare mig livsvarig Aftægt af Kapitalværdi for 
5 Aar af Kr. 18oo,oo. Foruden denne Aftægt har der...........
betinget en Købesum af llooo Kr., skriver elleve Tusinde Kro
ner, hvoraf 5ooo Kr. for de medfulgte løse Genstande, og da 
denne Købesum er berigtiget, saa erklærer jeg herved at være 
fuldt ud vederlagt for den solgte Ejendom, der derimod med 
Tiender og Tilbehør som nævnt herefter skal tilhøre Køberen 
som hans fuldkomne Ejendom, med de samme Herligheder og Ret
tigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg selv har været 
Ejer deraf fri for enhvers beføjede Tiltale.

Af Hensyn til Afgiftsberegningen ansættes det solgte til 
i det hele at have en Værdi af 21ooo Kr., hvoraf som meldt de 
5ooo Kr. for Løsøret.

Til Bekræftelse med.min Underskrift. 
P.t. Kjellerup, den 3o. November 1892. 

P. Simonsen.
Til Vitterlighed: 
Herman D. Hermansen.
I Henhold til Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation 

af 23. November 1892, hvorefter Matr. no. 11a, 12c, 28e og 58 
(Hovedparcel) af Iller By, Grønbæk Sogn ere skyldsatte for Hart
korn og Gammelskat som i foranstaaende Skøde anført, hvorhos 
Matr. no. 36bd sammesteds er skyldsat for Hartkorn 1/4 Alb., 
Gammelskat 3 Øre, haves der fra Amtets Side intet mod dette 
Skjødes Thinglæsning at erindre.

Viborg Stiftamt den 3die December 1892."

Aftægtscontract.
Undertegnede Anders Jørgensen Moeslund, som under Dags 

Dato af min Svigerfader Peder Simonsen af Iller er bleven til
skødet Gaardejendommen Matr. no. 11a m.f. af Iller har i den 
Anledning indgaaet paa, ligesom jeg herved forpligter mig og 
den nævnte Ejendoms senere Ejere til at svare bemeldte Peder 
Simonsen følgende Aftægt, saalænge han lever:
1. Til fri Bolig for ham overlades ham det Værelse, som er 
beliggende i den østre Side af Gaardens Stuehus lige for Yder



døren, ad hvilken og igennem Forstuen han til Værelset skal 
have fri og uhindret Adgang. Paa Forlangende er jeg forpligtet 
til at udvide dette Værelse saaledes og saa meget som han det 
maatte ønske, hvorhos jeg ligeledes paa Forlangende er for
pligtet til i det Rum, som ligger mellem Værelset og Forstuen 
og for Tiden optages af Trappeopgang til Loftet at indrette til 
Aftægtsmanden et Køkken, som jeg derhos skal forsyne med Kom
fur og Køkkenbord. Den Kakkelovn, som er opstillet i Aftægts
mandens Værelse er hans Ejendom. Den her anførte Lejlighed for 
Aftægtsmanden skal jeg til enhver Tid holde forsvarlig vedlige 
paa Tag og Fag, udvendig og indvendig, og skulde den ved Uheld 
ødelægges eller gøres ubrugelig, skal jeg være pligtig til sna
rest muligt og senest enden et halvt Aar derefter at skaffe Af
tægtsmanden ligesaa god og bekvem Bolig og på samme Sted som 
den oprindelige, hvorhos jeg midlertidig skaffe ham passende 
Bolig andetsteds.
2. Aftægtsmanden skal stedse have Ret til uhindret Benyttelse 
af Gaardens Brønd, Bryggers og Bageovn med tilhørende Redska
ber. Han skal i det hele taget have Ret til at færdes paa Gaar
dens Mark og i deres Huse efter Forgodtbefindende.
3. Af den Træfrugt, som aarlig avles i Gaardens Have, skal jeg 
i Indplukningstiden afgive til Aftægtsmanden en Fjerdedel.
4. Jeg skal aarlig give Aftægtsmanden:

a. 3 Tdr. Rug, 1 Td. Byg, 1 Td. Bygmalt, 2 Pund Humle, 2 
Skp. Byggryn, 2 Skp. Boghvedegryn, 2 Tdr. Spisekartofler, 48 
Pund Ost, 4 Snese Hønseæg samt kontant 2o Kr., med en Fjerde
del hver 1. Januar, 1. April, 1. Juli og 1. Oktober.

b. 52 Pund friskkærnet Smør med 1 Pund hver Lørdag Efter
middag.

c. 4 Pund renvasket Uld med Halvdelen hver 1. Juni og den 
anden Halvdel hver 1. November.

d. 3 Lispund saltet røget Mellemflæsk, taget fra Forenden 
af en Grisepolt, men uden Hoved, hver 1. Februar.

Samtlige Varer skulle være 1. Klasses Handelsvarer og samt
lige Præstationer skulle leveres en Termin forud.
5. Daglig i Tiden fra hver 1. Oktober til 1. April skal jeg 
give Aftægtsmanden 2 Potter nymalket Mælk og daglig i den øv
rige Del af.hvert Aar 4 Potter nymalket Mælk stedse af Morgen
malkningen, hvilken Mælk skal indbringes i hans Bolig i rene 
Kar.
6. I hvert Aars Slagtetid og senest 1. December skal jeg give 
Aftægtsmanden et slagtet Faar, der i slagtet Tilstand skal hol
de en Vægt af mindst 4 Lispund foruden Hoved og Ben. Er han ik
ke tilfreds med den Faarekrop, der præsenteres ham er han beret
tiget til uden videre Bedømmelse i Stedet derfor at forlange 
kontant strax 25 Kr.
7. Aarlig i rette Bjergningstid og senest 1. September skal 
jeg levere Aftægtsmanden 2oooo Stk. Tørv, tilvirkede i Gaar
dens Skifte i Ømose og hvoraf de 15ooo skulle være skaarne 
Tørv og de 5ooo æltede Tørv. Tørvene skal jeg hjemkøre i tør 
Tilstand og skal ved Indleveringen indsætte dem i Aftægtsman
dens Tørvehus, hvortil skal være ham overladt brug af det Tør- 



vehus, der benyttes og hidtil har været benyttet for Gaarden. 
8. Jeg skal kære Aftægtsmandens Korn til Mølle og formalet til
bage, naar saadant forlanges.
9. Jeg skal give Aftægtsmanden det Sengehalm og Gulvsand, som 
han forlanger til eget Brug.
lo. Med Gaardens bedste Befordring skal jeg indtil 4 Gange Aar- 
lig befordre Aftægtsmanden til Gudstjeneste i Sognets Kirke, 
naar han det forlanger. Med 24 Timers Varsel skal jeg derhos 
indtil 4 Gange aarlig stille Gaardens bedste Befordring (Fje
dervogn, Heste og Kusk) til hans Disposition og befordre ham 
hvorhen han ønsker det, indtil en Afstand af 2§ Mil fra Boli
gen, og skal Befordringen opholde sig paa det tilrejste Sted 
indtil 24 Timer for at befordre ham tilbage.
11. Jeg skal til enhver Tid give Aftægtsmanden omhyggelig og 
kærlig Pleje og Opvartning, ligesom jeg skal brygge, bage og 
slagte for ham, besørge og bekoste han Byærinder, han Vask og 
anden Renlighed, alt naar saadant forlanges. I Sygdomstilfælde 
skal jeg paa forlangende hente og hjembefordre Læge og Præst 
til ham medens Lægehonorar og Medicin er mig uvedkommende.
12. Skulde Aftægtsmanden faa i Sinde at fraflytte Boligen og 
tage Bopæl andetsteds er han dertil berettiget og samelige i 
Posterne 3, 4 og 6 nævnte Præstationer skulle da leveres paa 
hans nye Bopæl, forsaavidt den holder sig indenfor en Afstand 
af 2 Mil fra Boligen, flytter han længere bort skal han selv 
afhente Præstationerne eller opgive et Sted indenfor den nævn
te Afstand, hvor de gyldig kunne leveres. Den aarlige Smørleve
rance bliver ved Bortflytningen at præstere med en Fjerdedel 
hver 1. Januar, 1. April, 1. Juli og 1. Oktober. Leveringsti
derne for de øvrige Præstationer forbliver uforandrede.

Alt hvad der iøvrigt foran i denne Kontrakt er betinget med 
Undtagelse af Tørvene, bortfalder derimod i tilfælde af Bort
flytning, men som Vederlag derfor skal jeg aarlig betale til 
Aftægtsmanden loo Kr. skriver et Hundrede Kroner som skal er
lægges med en Fjerdedel hver 1. Januar, 1. April, 1. Juli og 
1. Oktober.

Med Hensyn til Tørvene gælder i Tilfælde af Bortflytning den 
Regel, at forsaavidt Aftægtsmanden tager Bopæl indenfor en Af
stand af 1 Mil fra Boligen skal Halvdelen af Tørvene i Bjerg
ningstiden henstaa i Mosen til hans Disposition, medens jeg til 
hans nye Bopæl skal hjemkøre den anden Halvdel af Tørvene,naar 
de ere tørre, og jeg skal ogsaa i dette Tilfælde ved Tørvenes 
Levering indsætte dem i Hus. Flytter Aftægtsmanden længere bort 
fra Boligen end en Mil har han Valget imellem, om han vil have 
Tørvene, som han i saa Fald selv skal lade afhente, eller han 
derfor vil have Pengevederlag, hvilket da skal udgøre aarlig 
6o Kr. Inden hver 15de Maj skal han erklære, om han vil have 
Tørv eller Vederlag derfor. Afgives saadan Erklæring ikke, an
tages han at ville have Vederlaget.

Ønsker Aftægtsmanden efter at være fraflyttet Boligen at 
tilflytte denne igen, skal saadant til enhver Tid være han,til
ladt og Kontrakten paa dette Tidspunkt atter i Kraft, som før 
han flyttede.



13. Jeg skal i sin Tid bekoste og besørge Aftægtsmandens hæ
derlige Begravelse efter Skik og Brug imod som Vederlag derfor 
at erholde han Efterladenskaber af Indbo.
14. Til Aftægtsmandens Søn Kjeld Pedersen skal jeg paa Forlan
gende levere:

a. 1 nyt Sengested med Tilbehør af nye Sengeklæder alt til 
en Værdi af mindst 2oo Kr.

b. 2 gode uklippede Faar og 2 gode uklippede Lam, hvilke 
Faarekreaturer skulde have en Værdi tilsammen af mindst 5o Kr.

c. Et nyt Klædeskab eller kontant 4o Kr., efter hans Valg.
d. 6 Stole eller kontant 14 Kr., efter hans Valg.
•e. Et Bord eller lo Kr., efter hans Valg.
Han er derhos berettiget til, naar han ønsker det, af Gaar- 

dens Kvægbesætning at udtage til Ejendom den Ko, som han øn
sker, dog først efter at Ejeren fra Besætningen har udsondret 
en Ko.
15. De i denne Kontrakt indeholdte Forpligtelser forsaavidt 
Posterne 1-13 angaar have en kapitaliceret Værdi for 5 Aar 
af 18oo Kr., hvorunder Boligs Indretning og Begravelsesomkost
ningerne dog ere indbefattede de i Post 14 nævnte Ydelser ha
ve en Værdi af 464 Kr.
16. Til Sikkerhed for prompte skadesløs Opfyldelse af samtlige 
af de fdranstaaende Kontrakt indeholdte Forpligtelser meddeler 
jeg herved Panteret i den mig efter Skøde af idag, som thinglæ- 
ses samtidig hermed, tilhørende Ejendom Matr. no. 11a, 12c, 
28e samt 36bd af Iller Grønbæk Sogn af Hartkorn ialt 3 Tdr. 1 
Skp. o Fjdk. 21/4 Alb. med Konge - Kirke - Korn - og Kvægti
ende af 11a. 12c, og 28e, de paa Ejendommen beliggende Bygnin
ger med Mur - og Nagelfaste Genstande, Afgrøde og Gjødning, 
Besætning, Inventarium og Avlsredskaber, samt Bygningernes og 
Løsørets Assurancesummer i lidebrandstilfælde, alt med Priori
tet næstefter llooo Kr., som jeg forbeholder mig Ret til at op
tage paa 1ste Prioritet af Viborg Sparekasses Midler til en 
aarlig Ydelsen af 4| p.c.

Det bemærkes, at der på Tienderne hviler nogle Udredelser, 
at en Veiservitut behæfter Matr. 11a, og at en Panteobligation 
for lo Rdlr. 3 Mark 3 Ski. behæfter Matr. no 28e.
17. I Søgmaalstilfælde underkaster jeg mig den hurtige Retsfor
følgning efter fr. 25. Januar 1828, ligesom jeg vedtager at jeg, 
naar jeg i det væsentlige taber Sagen skal betale skadesløse 
Sagsomkostninger.

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast, 
p. t. Kjellerup den 3o. November 1892.

Til Vitterlighed: Anders Jørgensen Moeslund.
Herman D. Hermansen.

Jørgine Pedersen gik i skole i Grønbæk og var derefter hjem
me. Ved moderens død overtog Jørgine, der da kun var 18 år, hus
førelsen i hjemmet. Ved hendes død skrev avisen:

Otte sønner bar deres mor til Graven.
Under meget stor deltagelse fra hele egnen jordedes igår 

på Grønbæk kirkegård Anders Moeslunds hustru i Iller, Jørgi
ne Moeslund.



Ved en højtidelighed i hjemmet talte først afdødes sønner 
førstelærer Moeslund og stud, theol Otto Moeslund og derefter 
talte lærer Eriksen, Bøvlingbjerg samt lærer Skriver, Fabjerg, 
der begge har virket som lærer i Iller.

I kirken talte pastor Madsen, Sahl, ud fra Hebr. 14.13: Her 
har vi ikke den blivende stad, men vi søger den kommende.

Efter salmen "Den store hvide Flok" bares kisten af 8 sønner 
til graven, hvor pastor Madsen forrettede jordpåkastelsen og 
lyste velsignelsen.

På familiens vegne takkede en anden af afdødes sønner, lærer 
Moeslund, 0. Højst, for den store deltagelse. Den smukke høj
tidelighed sluttede med salmen: "Så vil vi nu sige hverandre 
Farvel".

Om dette ægtepar se iøvrigt under Iller Vestergård.

I.

PEDER SIMONSEN MOESLUND er født d. 19. august 1893 på Iller 
Vestergård, Iller, Grønbæk Sogn, og døde d. 4. november 1947 
i Brandstrup, Tersløse Sogn.
Han blev gift d. 3- august 192o i Grønbæk 
Kirke med
KIRSTINE ANINE LAURSEN, der er født d. 8. 
maj 1893 i Iller, Grønbæk Sogn, som datter 
af gårdejer Jens Nielsen Laursen og hustru 
Johanne Nielsen, hun døde d. 27. august 
1979 og blev begravet på Tersløse Kirkegård 
d. 3o. august.
Peder Simonsen Moeslund gik i skole i Iller 
og var derefter beskæftiget ved landbruget 
hjemme. Senere blev han optaget på Nørre 
Nissum Seminarium og dimitteredes derfra 
4 år efter. Han var nu 1 år på Lærerhøj
skolen i København, hvorefter han kom til
bage til Nørre Nissum Seminarium, hvor han 
virkede som seminarielærer 192o-1924, da han fik ansættelse 
som lærer i Brandstrup på Sjælland og virkede her til sin død. 
Han aftjente sin værnepligt som løjtnant på Trekroner ved kyst
artilleriet i 1917. Han var formand for Søndagsskolen og Menig
hedsrådet samt næstformand for Kirkeligt Forbund.
Ved hans død skrev Sorø Amtstidende: "Lærer Moeslund, Brandstrup 
er efter et langt og strengt sygeleje afgået ved døden, 54 år. 
Lærer Moeslund var landmandssøn fra Silkeborgegnen. Han havde 
fået sin uddannelse på Nørre Nissum Seminarium, hvor han også 
en tid var lærer. Under forrige verdenskrig var han løjtnant i 
sikringsstyrken. 1924 kom han til Brandstrup Skole og havde i 
den tid vundet sig en stor vennekreds både i og udenfor skole
kredsen .
Han var en dygtig lærer, der forstod at gøre børnene interes
serede, og der var liv og fart over arbejdet. Ungdommen lå ham 
stærkt på sinde. Derfor tog han aftenskole og husflidsarbejde 



op. Lærer Moeslund var medlem af Menighedsrådet, formand for 
Barnegudstjenesten i 5. kreds, medlem af kredsbestyrelsen for 
K.F.U.M. i Vestsjælland og D.M.S. samt i bestyrelsen for Kir
keligt Forbund, men i alt dette blev hans hjemlige arbejde 
ikke forsømt, hverken som lærer i sin skole eller på Koloni
ens Søsterskole, hvor han var en skattet lærer. Hans åndelige 
ståsted havde han i Indre Missionskredse og blev der meget be
nyttet som taler såvel i K.F.U.M. og K. Hans klare og djærve 
vidnesbyrd viste, at havde sin rod i det gamle, men blikket 
åbent for det nye.
Hjemmet i Brandstrup Skole var åbent og gæstfrit. Mange har i 
årene nydt godt heraf og står i dag med stor taknemlighed. Det 
sidste år blev kræfterne mindre og smerterne større. Dog ved
blev han at virke, så længe han kunne".
Kirstine Anine Laursen gik i skole i Ans og var derefter be
skæftiget ved husgerning. Hun har bl.a. virket som husbestyrer
inde forskellige steder i København.

I.A.

EDEL MOESLUND er født d. 29. maj 1921 i Lemvig. 
Hun blev gift d. 21. juli 1944 i Tersløse med
MARIUS AKSEL NIELSEN, der er 
født d. 9- marts 1921 i Brand
strup, Tersløse Sogn, som søn 
af gårdejer Kristen Søren Niel
sen og hustru Anna Christensen. 
Bosat: "Kildemosegård", Halle- 
levvej 18, Skaftelev, 42oo Slag
else .
Edel Moeslund begyndte skole
gangen i Brandstrup og tog 1937 
realeksamen fra Stenlille Real
skole, i 1938 var hun elev på 
Haslev Husholdningsskole, hvor
efter hun virkede som husassi
stent. Hun havde bl.a. plads ved Dansk Missionsselskab, Køben
havn, hos pastor Mortensen, Hellerup og læge Knudsen, Sten
lille, hvorefter hun var ekspeditrice i Tatol, Dianalund.
Hun har i mange år været medlem af Skolekommissionen i Sønde- 
rup-Nordrup Kommune, heraf 8 år som formand.
Marius Aksel Nielsen gik i skole i Brandstrup og var derefter 
beskæftiget ved landbruget hjemme i ca. 2 år, hvorefter han 
havde plads som fodermester i Viby S. Han var nu atter hjemme, 
til han vinteren 1939~194o blev elev på Haslev Højskoles 
Landbrugsafdeling. 1941-1942 havde han plads på Nygård i Farum. 
I 1944 købte han Kildemosegård i Skaftelev, gården er på 43 
tdr. land og blev drevet med kvæg til omkring 1965, derefter 
er den drevet med korn og sukkerroer samt svin.
Marius Aksel Nielsen var formand for Menighedsrådet 1957~1981.



I.A.l.

LISBET MOESLUND NIELSEN er født d. 
lev, Nordrupvester Sogn.

7. februar 1946 i Skafte-

Hun blev gift d. 28. juni 1969 i Nordrupvester Kirke med 
KURT LARSEN, der er født d. 25. marts 194o i Hodsager som 
søn af gårdejer Ingvard Larsen og hustru Maren Andersen, 
Hj erm.
Bosat: "Enghavegård", Assentorpvej lo}, Assentorp, 4295 Sten
lille.
Lisbeth Moeslund Nielsen begyndte skolegangen i Nordruplund 
Skole, men da denne blev nedlagt efter 2 års forløb fortsatte 
hun i Hallelev Centralskole. 1965 tog hun studentereksamen fra 
Slagelse Gymnasium og var derefter beskæftiget ved husgerning 
til 1966, da hun påbegyndte uddannelse som sygeplejerske på 
Den danske Diakonissestiftelse i København. Efter endt uddan
nelse i 1969 var hun i 1 måned beskæftiget på plejehjemmet 
Johannesgården i Brønshøj. Efter giftermålet blev ægteparret 
ansat som forstanderpar på plejehjemmet Øselsgården, Amager, 
og var her til 1. november 1974, da de købte en gård i Nord
sjælland. Lisbet Moeslund Nielsen arbejdede derefter på Sæby 
Sygehus, Sjælland, til 1. oktober 1975, på Røde Kors Hjemmet 
i Sorø til 1. januar 1978, på Gørlev Plejehjem til 1. decem
ber samme år og på Stenlille Plejehjem til 1. marts 1979, da 
hun fik ansættelse på Amtsplejehjemmet i Dianalund, hvor hun 
stadig er.
Kurt Larsen gik i skole i Hjerm og var derefter beskæftiget 
ved landbruget, til han i 1956 blev elev på Rydhave Ungdoms
skole. Efter endt skoleophold fortsatte han som landbrugs
medhjælper, til han indkaldtes til militærtjeneste i 1961. 
1961-1962 var han elev på Haslev Højskole. I962-1965 uddannedes 
han som diakon på Kolonien Filadelfia, Dianalund, hvorefter 
han arbejdede som diakon i De gamles By til 1966, da han rejste 
til Israel, hvor han i 5 måneder arbejdede i en kibbutz. 1967- 
1969 havde han ansættelse på forskellige plejehjem i København. 
Fra 1. august 1969 til 1. november 1974 var han forstander på



plejehjemmet Øselsgården, Amager. Han købte nu en ejendom i 
Mullerup ved Slagelse og gik herfra på landbrugsskole i Høng 
i 1975- Han drev ejendommen til 1. september 1979, da han solg
te den og købte en gård i Assentorp ved Stenlille, som han 
stadig driver.

I.A.l.a.

SØREN MOESLUND LARSEN er født d. 15. juni 197o i København.

I.A.l.b.

CHRISTIAN MOESLUND LARSEN er født d. 12. maj 1972 på Amager.

I.A.l.c.

PER MOESLUND LARSEN er født d. 26. januar 1975 i Sæby, Sj.

I.A.2.

PEDER MOESLUND NIELSEN er født d. 2J. september 19^9 i Kilde
mosegård, Nordrupvester Sogn.
Bosat: Dragebjerggård, Hallelevvej 2o, 
Skaftelev, 42oo Slagelse.
Peder Moeslund Nielsen gik i skole i Halle
lev og var derefter beskæftiget ved land
bruget hjemme. 1965-I966 var han elev på 
Midtsjællands Ungdomsskole i Osted. Atter 
hjemme til han fik ansættelse ved iland
bruget på Haslev Landbrugsskole og var her 
til 31. december 1969. Det følgende halve 
år arbejdede han på B.C. Maskinfabrik i 
Skuldelev, hvorefter han atter var hjemme, 
til han indkaldtes til militærtjeneste ved 
C.F. i Næstved fra 4. august 197o til 28. 
maj 1971. Efter hjemsendelsen virkede han 
en kort tid som chauffør ved I/S Lucenda, 
Løve. Han var så atter hjemme til 1. novem- 



ber 1972 da han blev elev på Hammerum Langbrugsskole. Efter 
endt skoleophold d. 3o. april 1973 var han igen hjemme. Den 
1. november 1973 købte han Dragebjerggård, som han overtog 
d. 1. marts 1974. Gården er på 67 tdr. land og drives med 
korn og sukkerroer, samt med en besætning af svin, hovedsage
lig fedesvin. 1977-1981 blev stuehuset gennemrestaureret.

I.A.3.
KIRSTEN MOESLUND NIELSEN er født d. 5- juni 1954 i Skaftelev, 
Nordrupvester Sogn.
Hun blev gift d. 5. juli 1975 i Nordrup
vester Kirke med 
LEIF HANSEN.
Bosat: Karlebyvej 129, 4o7o Kirke-Hyllinge. 
Kirsten Moeslund Nielsen begyndte skole
gangen i Hallelev Fællesskole, 8. og 9. 
klasse tog hun fra Møllegårdsskolen i Slag
else og lo. klasse fra Haslev Efterskole. 
Efter endt skolegang var hun køkkenmedhjæl
per på plejehjemmet Øselsgård, København 0. 
1972-1973 var hun på Rønde Højskole som 
forberedelse til H.F.-eksamen, derefter på 
H.F.-kursus på Høng Studenter og H.F. Kur
sus til 1975- 1975-1979 var hun økonoma
elev på Roskilde Amts Sygehus og Økonoma
skolen i København, hvorefter hun var økonomaassistent ved 
Roskilde Amts Sygehus til I980, da hun blev økonomaoverassi
stent samme sted.
Leif Hansen tog studentereksamen fra Fyns Studenterkursus. 
Han var journalistelev på Ringkøbing Amts Dagblad, derefter 
medarbejder ved bl.a. Vejle Amts Folkeblad, i det Berlingske 
Hus og senere hos Aller. Han er nu journalist på Søndags Ak
tuelt, Hillerød.

I.B.

JOHANNES MOESLUND er født d. 22. marts 1923 i Nr. Nissum.



Han blev gift d. 4. september 1948 i København med
ANNA ELSE JENSEN, der er født d. 29. oktober 192o i København, 
som datter af bymissionær Frederik Vilhelm Jensen og hustru 
Else Jensine Thomsen Schmidt.
Bosat: Atlasvej 7, 827o Højbjerg.
Johannes Moeslund begyndte skolegangen i Brandstrup, 1939 tog 
han realeksamen fra Stenlille Realskole og 1941 studenterek
samen fra Høng Studenterkursus. I januar 1948 dimitteredes han 
som civilingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt. Han havde nu 
ansættelse ved firmaet Ringe Tjære- og Asfaltfabrik fra 1. 
april 1948 til 31. august 1949, derefter ved De danske Bomulds
væverier A/S, København, til 1. august 1952, hvorefter han var 
ved De forenede Textilfabriker A/S, Ålborg til 1. februar 1957, 
da han fik ansættelse ved Jydsk Teknologiske Institut, Århus, 
hvor han nu er chef for institutets kemi-og levnedsmiddelafde
ling.
1977-1980 var han medlem af Fredens Sogns Menighedsråd, der
efter næstformand samme sted.
Anna Else Jensen tog realeksamen fra Refnæsgades Skole, hun 
har været på Købmandsskolen i København og er uddannet som 
korrespondent, 1962-197o havde hun ansættelse som biblioteks
assistent på Århus Universitets geografiske Institut.

I.B.l.

JENS ERIK MOESLUND er født d. 11. januar 195o i Kastrup og 
døde d. 14. november 1967, han var gymnasieelev.

I.B.2.

BIRGITTE MOESLUND er født d. 4. juni 1952 på Frederiksberg.

Hun blev gift d. 21. juli 1973 med
HANS JESPER VØLUND, der er født d. 2. oktober 1949 i København 
Han er plejesøn af arbejdsmand Børge Olsen og hustru Lilly 
Kristoffersen, København.
Bosat: Græsvangen 26, 9800 Hjørring.



Birgitte Moeslund gik i skole i Højbjerg ved Århus, 1971 tog 
hun studentereksamen fra Viby Amtsgymnasium, hvorefter hun 
virkede som ufaglært sygehjælper på Øselsgårdens Plejehjem, 
Amager, til 1. marts 1972. Hun var nu i 3 måneder i en kibbutz 
i Israel, derefter elev på Askov Højskole 1972-1973. Efter endt 
skoleophold havde hun atter ansættelse på Øselsgårdens Pleje
hjem. Fra 1. august 1973 til 1. september 1974 var hun elev 
på Set. Josefs Hospital, hvorefter hun fortsatte uddannelsen 
på Amtssygehuset i Århus og var færdiguddannet d. 1. februar 
1977, derefter fortsatte hun som assistent samme sted til 1. 
juni 1978. Ægteparret var nu på en 3-måneders tur til Israel, 
Grækenland, Italien, Frankrig og Spanien. Efter hjemkomsten 
var hun i 3 måneder ansat på Århus Kommunehospital, derefter 
på plejehjemmet Tranbjergvænge fra 1. januar 1979 til 1. juni 
1980. Hun har siden 1. januar 1981 haft ansættelse på Hjørring 
Sygehus.
Hans Jesper Vølund gik i skole i København. 1965-1969 uddannedes 
han som maskinarbejder, hvorefter han fik ansættelse som syge
husportør på Sundby Hospital, derefter var han ufaglært syge
hjælper på Øselsgårdens Plejehjem, en tid arbejdede han i Ka
strup Lufthavn for at tjene penge til et højskoleophold. 1972- 
1973 var han elev på Askov Højskole, derefter atter en tid i 
Kastrup Lufthavn, hvorefter han var portør på Rudolf Bergs Hos
pital. Han var nu atter på Øselsgårdens Plejehjem til 1974, da 
han blev elev på Diakonhøjskolen, hvorfra han dimitterede i 
1978. Efter endt uddannelse var han en kort tid på plejehjem
met Rosenvang, Århus. Ægteparret var nu en 3-måneders rejse og 
efter hjemkomsten, fik han beskæftigelse som diakon på De gam
les Hjem, Kirkegårdsvej, Århus, hvor han var i 1§ år, derefter 
på De gamles Hjem i Skanderborg til 31. december 1980. Han har 
siden 1. januar 1981 været ansat som bestyrer på De gamles Hjem 
i Vrå.

I.B.2. a.

SØREN VØLUND er født d. 3. august 1979 i Århus.

I.B.3.
ANNE MOESLUND er født d. lo. september 1953 i Hasseris. 
Hun blev gift d. 2. juni 1979 i Fredens Kirke, Højbjerg, med 
PETER ESHØJ, der er født d. 29. januar 1947 i Århus som søn 
af regnskabschef Eigil Leth Eshøj og hustru Aase Gudrun Nyby 
Nielsen, Holme, Århus.
Bosat: Nørregade 12o, 1. sal th., 6700 Esbjerg.
Anne Moeslund tog 1972 studentereksamen fra Viby Amtsgymnasium. 
Fra 1. marts 1973 til 31. december samme år var hun beskæftig
et på plejehjemmet Stefanshjemmet, Århus. I januar 1974 rejste 
hun til Australien, hvor hun var beskæftiget dels på et pleje
hjem dels på fabrik til august 1974. Vinteren 1974-1975 var 
hun elev på Askov Højskole, hvorefter hun tog gymnasielt supp
leringskursus i matematik, fysik og kemi på Århus Katedralsko
le. Fra 1. august 1976 til 1. marts 1977 var hun atter ansat



på Stefanshjemmet. Hun begyndte 
nu sygeplejeuddannelse på Amts-t; 
sygehuset i Århus og var færdig
uddanne! d. 1. august 1980. Fra 
1. september 1980 til 31. ok
tober samme år havde hun ansæt
telse på Amtssygehuset i Ring
købing og har siden d. 22. juli 
1981 haft ansættelse på Spangs
bjerg Hospital, Esbjerg.
Peter Eshøj tog 1964 realeksa
men fra Marselisborg Gymnasium 
og 1967 studentereksamen samme 
sted. Han læste nu økonomi på Århus Universitet i 1| år, hvor
efter han var elev på Krogerup Højskole i 1969. Han begyndte 
derefter lægestudiet ved Århus Universitet og var færdig i 
januar 1980, afbrudt af 1 års civil værnepligt, hvor han var 
på sociallægens kontor i Århus. Fra 1. juni İ980 til 3o. april 
1981 var han ansat på Amtssygehuset i Ringkøbing. Han har si
den 1. maj 1981 haft ansættelse på Spangsbjerg Hospital, Es
bjerg.

I.B.3.a.

JESPER MOESLUND ESHØJ er født d. 24. december 1980 i Ringkøbing.

JENS JØRGEN MOESLUND er født d. 25. oktober 1925 i Brandstrup, 
Tersløse Sogn.
Han blev gift d. 23. oktober 
1954 i Ullerup Kirke med 
MARGRETHE ANDREA PETERSEN, der 
er født d. 17. januar 1933 på 
Blansgårdsmark, Ullerup Sogn ved 
Sundeved, som datter af parcel
list Asmus Petersen og hustru 
Marie Cathrine Carlsen.
Bosat: Smedegårdsvej 26, 8800 
Viborg.
Jens Jørgen Moeslund gik i sko
le hos faderen i Brandstrup, der
efter på Stenlille Realskole.
Efter endt skolegang havde han
plads ved landbruget i Brandstrup, hvorefter han var landvæ
senselev på Eskilstrup ved Haslev fra 1. maj 1943 til 1. novem
ber 1944, senere blev han landvæsenselev på Idagård ved Sla
gelse. Herefter virkede han som forkarl i Asserstrup og senere 
som fodermester på Hegnet ved Durup. Han aftjente sin værne
pligt i Næstved 1947-1948 og var derefter atter ved landbruget 
i ğ år. Vinteren 1948-1949 var han elev på Hammerum Landbrugs
skole. Fra 1. maj 1949 til 3o. juni samme år var han på land



brugsskole ved Lyngby. Den 1. september 1949 blev han optaget 
på Landbohøjskolen og dimitteredes i april 1952, hvorefter 
han var lærer på Hammerum Landbrugs- og Husholdningsskole 
samt økonomikonsulent ved Hammerum Herreds Landboforening. 
Den 1. november i960 blev han medforstander ved Haslev Land
brugsskole, fra 1. april 1962 til 1. august 197o var han for
stander samme sted, hvorefter han fik ansættelse som økonomi
konsulent i Viborg Amts Landøkonomiske forening, hvor han 
stadig er ansat.
Margrethe Andrea Petersen gik i skole i Blans. 1947-1952 hav
de hun ansættelse på Ullerup Kommunekontor, derefter var hun i 
5 måneder elev på Hammerum Husholdningsskole. Herefter fik hun 
stilling som bogholder hos manufakturhandler Helmer & Jørgen
sen, Sønderborg, og var her til 1. maj 195o, da hun blev elev 
på Haslev udvidede Højskole. Hun har siden 1979 været deltids
ansat sygehjælper på plejehjemmet Overlundgård.

I.C.l.

PER MOESLUND er født d. 16. oktober 1955 i Hammerum.
Han tog 1975 studentereksamen fra Viborg Amtsgymnasium og var 
derefter midlertidig beskæftiget hos postvæsenet, hvorefter 
han havde et J-måneders ophold i en kibbutz i Israel, senere 
var han 6 måneder på Askov Folkehøjskole. I 1977 påbegyndte 
han læreruddannelse på Th. Langs Seminarium i Silkeborg og 
dimitterede i 1981.

I.C.2,

ANNE METTE MOESLUND er født d. J. januar 1958 i Hammerum. 
Hun tog 1976 studentereksamen fra Viborg Amtsgymnasium og 
var derefter midlertidig beskæftiget som ufaglært sygehjæl
per, senere var hun i 8 måneder i London, derefter 8 måneder 
i Israel. I 1980 påbegyndte hun studium ved Arhus Universi
tet med engelsk som hovedfag.

I.C.3.
LARS MOESLUND er født d. 29. december 1961 i Haslev. 
Han tog 1980 studentereksamen fra Viborg Amtsgymnasium.

I.C.4.

LISE MOESLUND er født d. 12. november I967 i Haslev.

I.C.5.
LONE MOESLUND er født d. 12. november 1967 i Haslev.



I.D.

ELISABETH MOESLUND er født d. 8. august 1928 i Brandstrup,
Tersløse Sogn.
Hun blev gift d. 14. december 
1956 i Tersløse Kirke med
KARL HENRY MADSEN, der er født 
d. 15. januar 1925 i Vesterlund, 
Vester Sogn, som søn af husmand 
Niels Chr. Madsen og hustru Jen- 
sine Christiansen.
Bosat: Rosenvænget 14, 556o Arup. 
Elisabeth Moeslund gik i skole 
hos faderen i Brandstrup, der
efter på Stenlille Realskole, 
hvorfra hun tog realeksamen i 
1944. Efter endt skolegang var 
hun klinikdame i Dianalund, til 
hun kom i lære som tandtekniker i København og blev udlært i
efteråret 195o. Hun havde nu ansættelse hos en tandlæge på 
Nørrebro i København i £ år, derefter i ca. 5 år hos en tand
læge på Lyngbyvej, København.
Karl Henry Madsen gik i skole i Vesterlund, hvorefter han ar
bejdede ved landbruget i 5 år, herefter var han elev på Hop- 
drup Højskole. Efter endt skoleophold arbejdede han atter ved 
landbruget i 2 år og var derefter elev på Hammerum Landbrugs
skole. Herfra kom han på Lyngby Forberedelseskursus og der
efter på Landbohøjskolen, hvorfra han dimitterede i 1953. Han 
fik nu stilling som assistent i husdyrbrug ved Horsens Land
brugsforening og var her 1 år, derefter § år ved Hammerum Her
reds Landboforening i Herning, hvorefter han var assistent ved 
Stevns Landboforening. I oktober 1956 fik han stilling som 
husdyrskonsulent for Vestfynske Husmandsforeninger Assens og 
Middelfart Hovedkreds, han har siden 1963 været regnskabskon
sulent for samme.

I.D.l.

OLE MOESLUND MADSEN er født d. 29. april i960 i Årup, Skyde- 
bjerg Sogn.
Han gik i skole i Arup, i 1979 tog han sproglig studenterek
samen fra Middelfart Gymnasium, hvorefter han i 1 år var i 
gartnerlære. Han læser nu G.S.K. på Odense Studenterkursus.

I.D.2.

HANNE MOESLUND MADSEN er født d. 27. april I963 i Arup, Skyde- 
bjerg Sogn.
Hun gik i skole i Arup og tog 198I sproglig studentereksamen 
fra Middelfart Gymnasium.



I.D.3.
PALLE MOESLUND MADSEN er født d. 22. april 1967 i Årup, Skyde- 
bjerg Sogn.



II.

KIRSTINE MOESLUND er født d. 28. september 1895 på Iller Ves
tergård, Grønbæk Sogn, og døde d. 6. april 1963 i Iller Hede,
Grønbæk Sogn.
Hun blev gift d. 29« december 
1917 i Grønbæk Kirke med 
ANDERS KLOSTERGAARD, der er født 
d. 27. maj 189o i Allinglyst, 
Svostrup Sogn, som søn af gård
ejer Niels Peter Pedersen og hus
tru Nielsigne Klostergaard, og 
døde d. 26. august 1962 i Iller 
Hede, Grønbæk Sogn.
Kirstine Moeslund gik i skole i 
Iller og var derefter beskæf
tiget som husassistent. Hun har 
haft plads på Marienlyst i Vin
derslev og hjemme hos forældrene.
I 1917 var hun elev på Nørre Nissum Højskole.
Anders Klostergaard gik i skole i Asmindegård Skole. Efter 
endt skolegang var han beskæftiget ved landbruget hjemme, i 
19I0 var han elev på Levring Efterskole. Han aftjente sin vær
nepligt ved 6. batallion i Viborg. Ved giftermålet købte han 
en gård på 4o tdr. land, heraf 2 tdr. land skov, i Iller Hede, 
Grønbæk Sogn.
Anders Klostergaard var sognerådsformand i næsten 25 år, da 
han fratrådte skrev avisen:
"Den afgående formand, Anders Klostergaard, motiverede over 
for Sognerådet sin afskedsbegæring med en svigtende synsevne, 
som hindrede ham i at fortsætte blot et år til, så han kunne 
fejre sit 25-års-jubilæum som sognerådsmedlem. Alle ønskede, 
at Klostergaard kunne varetage sit hverv yderligere 1 år, men 
han stod fast på sin beslutning og modtog på mødet mange aner
kende ord for sin indsats".

II.A.

ARNE KLOSTERGAARD er født d. 15. 
Grønbæk Sogn.
Han blev gift d. 24. maj 1947 i 
Lemming med
ASTRID ANDERSEN, der er født d. 
13. august 192o i Nisset, Lem
ming Sogn, som datter af gård
ejer Søren Andersen og hustru 
Bothilde Jensen, Nisset.
Bosat: Hedevej 8, Iller, 8643 
Ans By.
Arne Klostergaard gik i skole i 
Iller og var derefter beskæf
tiget ved landbruget, han havde 
plads forskellige steder, bl.a.

oktober 192o i Iller Hede,



1 år på Tange Skovgård. Vinteren 1944-19.45 var han elev på 
Tommerup Højskole. I 1946 købte han ejendommen på Hedevej 8, 
Iller, den er på 8 tdr. land. Samtidig med at passe ejendom
men gik han ud på dagleje, arbejdede i mosen og meget andet 
til 1957j da han fik arbejde hos entreprenør Kai Lausten, Ans, 
hvor han stadig er. I 1959 solgte han besætningen og har siden 
lejet jorden ud.
Astrid Andersen gik i skole i Nisset og var derefter beskæf
tiget ved husgerning, først som husassistent senere som hus
bestyrerinde. I 1946 var hun elev på Nørre Nissum Højskole.
II.A.l.

SØREN ANDERSEN KLOSTERGAARD er født d. 25. december 1948 i 
Iller Hede, Grønbæk Sogn.

Han blev gift d. 14. september 1974 i Hårby Kirke på Fyn med 
LIS MARIE RASMUSSEN, der er født d. 19. august 1954 i Assens 
som datter af vej formand Rasmus Christian Rasmussen og hustru 
Karoline Johannesen, Hårby, Fyn.
Bosat: Hosekræmmervej 22, Thorning, 862o Kjellerup.
Søren Andersen Klostergaard begyndte skolegangen i Illér Skole 
og tog 1966 realeksamen fra Ans Skole, 1967 1-årig handelsek
samen fra Viborg Handelsskole. Fra 1. juli 1967 fik han an
sættelse som bankelev i Kjellerup Handels- og Landbrugsbank, 
da den d. 1. august samme år blev fusioneret med Kjellerup 
Bank, fortsatte han her til 1. juli 1969. Han aftjente nu sin 
værnepligt ved C.F. i Herning og efter hjemsendelsen d. 1. maj 
1970 fortsatte han som assistent i Kjellerup Bank til 28. fe
bruar 1976. Han har siden 1. marts 1976 været bestyrer af Jyske 
Banks afdeling i Thorning.
Lis Marie Rasmussen gik i skole i Hårby og afsluttede skole
gangen med realeksamen 1971, hvorefter hun var beskæftiget 
som husassistent 1 år. 1972 var hun elev på Rønde Højskole. 
Fra 1. januar 1973 til 1. oktober samme år havde hun ansæt
telse på Hinge Hvilehjem, derefter på Resdal Hvilehjem til 15. 
februar 1974 og på Anshus Hvilehjem, Ans til 1. oktober 1975.



1976 påbegyndte hun uddannelse som sygehjælper og var færdig
uddanne! 1. august 1977. Hun har siden 1. august 1977 været 
beskæftiget som sygehjælper på Kjellerup Sygehus.

II.A.l.a.

ANJA KLOSTERGAARD er født d. 17« november 1975 i Kjellerup.

II.A.l.b.

ANDERS KLOSTERGAARD er født d. 27- februar 1979 i Kjellerup.

II.A.2.

NIELS PETER KLOSTERGAARD er født d. 2o. august 1954 i Iller 
Hede, Grønbæk Sogn.
Han blev gift d. 8. april 1978 i Grønbæk 
med 
INGE KRISTENSEN, der er født d. 1. maj 
1955 i Iller, Grønbæk Sogn, som datter af 
gårdejer Niels Ejvind Kristensen og hustru 
Signe Kristoffersen, Iller, 8643 Ans By. 
Bosat: Hyldevangen 21, 862o Kjellerup. 
Niels Peter Klostergaard begyndte skole
gangen i Iller og tog 1971 realeksamen fra 
Ans Skole, derefter studentereksamen fra 
Amtsgymnasiet i Viborg i 1974 og har siden 
været beskæftiget ved entreprenørarbejde, 
senere ved bygningsarbejde, hovedsagelig 
jord- og betonarbejde.
Inge Kristensen begyndte skolegangen i
Iller og tog 1972 realeksamen fra Ans Skole, hvorefter hun en 
tid var beskæftiget på Kongensbro Kro, derefter | år som hus
assistent i England. 1974-1976 uddannedes hun som laborant på 
Kjellerup Sygehus og var endvidere på sygehusene i Skive og 
Århus. Hun har været beskæftiget som sygehjælper på Amtspleje
hjemmet i Kjellerup i ca. 1§ år og er nu sygehjælper på Vinder
slev Hvilehjem.

II.A.2.a.

MORTEN KLOSTERGAARD er født d. 15. januar 1979 i Kjellerup.

II.A.2.b.

BO KLOSTERGAARD er født d. 12. september 1980 i Kjellerup.

II.B.

AKSEL KLOSTERGAARD er født d. 2o. april 1924 i Iller Hede, 
Grønbæk Sogn.
Bosat: Stokholmsminde, Hedevej 13, Iller, 8643 Ans By.



Aksel Kostergaard gik i skole i Iller og var efter endt sko
legang beskæftiget ved landbruget hjemme til 1944. Vinteren 
1944-1945 var han elev på Tommerup Højskole. Han aftjente sin 
værnepligt ved 8. artilleriafdeling i Århus 1946-1947. Som
meren 1947 havde han plads på Moeslund Minde i Iller, deref
ter var han atter hjemme. Den 1. november 1962 overtog han 
fødehjemmet. I 1968 byggedes svinestald og garage og i 1980 
installeredes halmfyr.

II.C.

ANDERS MOESLUND KLOSTERGAARD 
Iller Hede, Grønbæk Sogn.

er født d. 14. februar 1928 i

Han blev gift d. 14. oktober 1961 i Glæsborg med
AASE MARGRETHE JOHANSEN, der er født d. 1. februar 1937 i 
Glæsborg som datter af landmand Johannes Johansen og hustru 
Anne Marie Mogensen.
Bosat: Naltoftevej 5, Borbjerg, 75oo Holstebro.
Anders Moeslund Klostergaard gik i skole i Iller og var her
efter beskæftiget ved landbruget til sit 27.år, han havde bl.a. 
plads på Iller Vestergård. Vinteren 1947-1948 var han elev på 
Hopdrup Højskole. 1949-1950 aftjente han sin værnepligt ved



2o. battalion, 1. kompagni, J. regiment i Viborg. I 1955 var 
han elev på Nørre Nissum Højskole. Den 1. marts 1956 kom han 
ind på Seminariet i Nørre Nissum og dimitteredes herfra d. 1. 
juni 1961. Han har siden 1. august I96I haft ansættelse ved 
Borbjerg Skole, fra 1. august 1976 som overlærer.
Aase Margrethe Johansen gik i skole i Glæsborg, hvorefter hun 
i 3 ar var husassistent på De gamles Hjem i Grenå. I 1956 var 
hun elev på Nørre Nissum Højskole, derefter havde hun i 1^ år 
plads hos kredslægen i Lemvig. I april 1958 blev hun elev på 
Børkop Sygeplejeskole og var her i 3 måneder, hvorefter hun 
kom til Skanderborg Amts Sygeplejeskole og derefter fik sin 
uddannelse på amtets sygehuse og afsluttende eksamen d. 1. 
september 1961. Hun har siden 1. januar 1974 haft ansættelse 
på Borbjerg Plejehjem.

II.C.1.

KARIN KLOSTERGAARD er født d. 4. juni 1964 i Borbjerg.
Hun begyndte skolegangen i Borbjerg, tog 8.og 9- klasse fra 
Skave Centralskole og har siden 1980 været gymnasieelev på 
Holstebro Gymnasium.

II.C.2.

MARGIT KLOSTERGAARD er født d. 14. oktober 1968 i Borbjerg.

II,D.

ANNA KLOSTERGAARD er født d. 15. 
bæk Sogn.
Hun blev gift d. 19. november 
1954 i Grønbæk med
HANS ADOLF RASMUSSEN, der er 
født d. 22. juni 1928 i Voel 
Østermark, Voel Sogn, som søn 
af gårdejer Anders Rasmussen og 
hustru Marie Eriksen.
Bosat: Dallerup Mosegård, Dalle- 
rupvej 45, 8641 Sorring.
Anna Klostergaard gik i skole i 
Iller og havde herefter plads 
som husassistent, bl.a. i Grøn
bæk og på Alling Østergård 
samt hjemme. I 195o var hun 
elev på Tommerup Højskole.
Hans Adolf Rasmussen gik i skole 
efter beskæftiget ved landbruget 
Tulstrup og Ry. Han aftjente 
fortet fra 3. oktober 

februar 193o i Iller, Grøn-

i Voel Østermark og var der 
han havde bl.a. plads i 

sin værnepligt på Middelgrunds- 
1949 til 14. april 195o. Fra 1954 til

1959 var han forpagter af GI. Bomholtgård i Laven. Den 1. no
vember 1959 købte han Mosegård, der er på 62 tdr. land. Gården 
var en trelænget gård bestående af hestestald, lade og ko-



stald. I 1969 blev laden lavet om til svinestald. Den 26. ja
nuar 1970 brændte gården, men stuehuset blev redet. Efter 
branden blev hestestalden og kostalden revet ned, men svine- 
stalden blev genopbygget, og gården er siden drevet med svin. 
Foruden at passe gården var Hans Adolf Rasmussen i tiden fra 
15. august 1970 til 1. juli 1980 beskæftiget på Anebjerg Tegl
værk ved Laven, og han har siden 6. august 1980 været beskæf
tiget på Århus Tekstil, Galten.

II.D.l.
LEIF KLOSTERGAARD RASMUSSEN er født d. lo. november 1955 i 
GI. Bornholt, Alling Sogn.
Han begyndte skolegangen i Sorring og tog 8. og 9• klasse på 
Kornmod i Silkeborg. Han aftjente sin værnepligt ved C.F. i 
Herning i 1976. Efter endt skolegang var han beskæftiget på 
Dallerup Maskinstation til 1. august 1979, da han sammen med 
broderen Per og en kammerat overtog maskinstationen, som de 
stadig driver.



II.D.2.

PER KLOSTERGAARD RASMUSSEN er født d. 9- januar 1957 i Gl. 
Bornholt, Alling Sogn.
Han begyndte skolegangen i Sorring og tog 8. 9. og lo. klas
se fra Kormod i Silkeborg. De sidste 5 år han gik i skole, 
var han i fritiden beskæftiget hos gårdejer Anders Vestergaard, 
Dallerup, hvor han hjalp til med at passe køerne. Efter endt 
skolegang udlærtes han som mejerist på Klank og Låsby Mejerier 
samt på Dalum Mejeriskole. Den 1. august 1979 købte han sam
men med broderen Leif og en kammerat Dallerup Maskinstation, 
som de stadig driver. Han aftjente sin værnepligt ved C.F. i 
Herning 198o.

II.D.3*
ERIK KLOSTERGAARD RASMUSSEN er født d. 2o. januar 1958 i GI. 
Bornholt, Alling Sogn.
Han begyndte skolegangen i Sorring og tog 8. 9* klasse fra 
Fårvang Skole, derefter var han på grundskole på Lægårdens 
Landbrugsskole ved Holstebro. Han var beskæftiget ved land
bruget til han 1979~198o blev elev på Bygholm Landbrugsskole, 
hvorefter han havde ansættelse ved Dallerup Maskinstation til 
1. december 1980. Han har siden været beskæftiget på Århus 
Tekstil i Galten.
II.D.4.

JØRN KLOSTERGAARD RASMUSSEN er født d. 13. juli 1959 i GI. 
Bornholt, Alling Sogn.
Han begyndte skolegangen i Sorring og sluttede med 8. 9. og 
lo. klasse fra Fårvang Skole, hvorefter han var beskæftiget 
ved landbruget til 31. december 1976, derefter var han be
skæftiget ved Hammel Staldinventar, Hammel, til 1979, da han 
fik ansættelse på Hårup Maskinfabrik, hvor han stadig er*

II.D.5*
FINN KLOSTERGAARD RASMUSSEN er født d. 2. april 1962 i Dallerup. 
Han begyndte skolegangen i Sorring, 8. klasse tog han fra Får
vang Skole og 9. klasse fra Tommerup Efterskole, hvorefter han 
var beskæftiget ved landbruget. Vinteren 198I var han på grund
skolen på Hammerum Landbrugsskole.

II.D.6.

JONNA KLOSTERGAARD RASMUSSEN er født d. 21. februar 1968 i Dal
lerup .



m.
KRISTEN JØRGEN MOESLUND er født d. 6. september 1897 på Iller 
Vestergård, Iller, Grønbæk Sogn, og døde d. 4. november 1973 
i Kolding. Han ligger begravet på Grønbæk 
Kirkegård.
Han blev gift d. 7- april 1925 i Grønbæk 
med
ANINE JENNY LAURSEN, der er født d. 6. maj
1897 i Birkedal, Grønbæk Sogn, som datter XelA.
af gårdejer Jens Nielsen Laursen og hustru 
Johanne Nielsen.
Bosat: Kastanieallé 46, 6ooo Kolding.
Kristen Jørgen Moeslund gik i skole i II- ^Bm^^^B m 
ler og var derefter beskæftiget ved land
bruget hjemme til sit 19- år, hvorefter 
han i 1916 blev optaget på Nørre Nissum 
Seminarium og dimitteredes i 192o. Han af
tjente sin værnepligt på Kastrup Fort i 2 
år og hjemsendtes som løjtnant. I 1922 fik 
han embede som andenlærer i Fole ved Gram og virkede her i ca. 
2 år, hvorefter han flyttede til Reerslev og virkede på Taage- 
rup Skole fra 1. januar 1925 til 1. februar 1928, da han fik 
ansættelse som lærer i 0. Højst.
Anine Jenny Laursen gik i skole i Ans og var derefter beskæf
tiget som husassistent. I 1916 var hun elev på Nørre Nissum 
Høj skole.
Sønnen Anders Jørgen Moeslund fortæller om forældrene: 
"Fra februar 1928 blev far enelærer i 0. Højst Skole i Højst 
Sogn. Skole- og lærerbolig var fra 1844.
Skolebygningen havde 2 klasselokaler. Den danske Kommuneskole 
holdt til i det ene og en tysksproget skole for det tyske be
folkningsmindretal, med kommunal status, holdt til i det andet 
med Villy Schlesinger som enelærer. De to lærere underviste i 
nogle timer ugentligt hinandens elever i deres eget sprog. 
Husmoder Anna Conradsen, uuddannet lærer, underviste pigerne 
i håndarbejde.
Efter ca. 1 års ansættelse blev far tillige kordegn, indsat med 
kollats af sognepræsten Poul Schülein efter degn Petersens af
gang på grund af sygdom. Første konfirmandhold bestod af 1 kon
firmand (lille årgang som følge af første verdenskrig).
Fra 1932 deltes den danske skoles ca. 60 elever i 2 klasser, 
derefter var Kristen Moeslund førstelærer med undervisning i 
de fire ældste klasser og Mathilde Randløv lærerinde for de 
3 yngste årgange i det andet af skolens lokaler. Den tyske 
skole fik til huse i et tidligere privathus over for den dan
ske skole. Lærerinden fik bolig oven på skolen, hvor hidtil 
menighedsdiakonissen havde boet.
Kristen Moeslund var biblitekar i begyndelsen med en lille bog
samling i skolens lokaler og først i trediverne et udvidet sog
nebibliotek i egne lokaler i forsamlingshuset.
Han var stærkt interesseret i havebrug, specielt frugtavl, og 



blev først i trediverne foregangsmand i sognet for Dansk 
Frugtavl med gode resultater for frugtavlens udbredelse iden 
for området. I forbindelse hermed var han også interesseret 
biavler.
Umiddelbart efter 2. verdenskrigs slutning blev den tyske sko
le lukket og dens lærer interneret i Fårhus-lejren ved Pad- 
borg. Efter en tid uden skolegang blev de tyske elever un
dervist om eftermiddagen af den danske lærer, indtil de sim
pelthen kunne overflyttes til den danske klasse og den tyske 
skole stod dermed tom.
Snart efter oprettedes et 2.-lærerembede med undervisning af 
4. - 5. årgang i den tyske skoles lokaler.
I forbindelse med skoleloven af 1958 blev der opført en ny 
dansk skole med årgangsdelte klasser og ny førstelærerbolig, 
mens den gamle skole, som var fredet i klasse B, blev solgt 
til menighedsrådet, restaureret og indrettet til præstebolig. 
1964 blev Kristen Moeslund pensioneret, hvorefter han og Anine 
bosatte sig i Kolding. Her døde han 1973.
Ved hans begravelse blev fremhævet en side af hans væsen, nem
lig samtalens gave, hvilket hænger sammen med, at han gennem 
hele sit virke i 0. Højst var en flittig gæst hos gamle og en
lige og blev skattet derfor.
Om Anine Moeslund må anføres, at hun som førstelærerens hustru 
efter tidens skik har haft en omfattende opgave som værtinde 
ved skiftende besøg af personer i offentlige hverv inden for 
både skole og kirke. Sandsynligvis har hun som interesseret i 
sognets anliggender, og ikke alt for godt i stand til at holde 
sine meninger for sig selv, ved sådanne lejligheder medvirket 
til meningsdannelse om adskillige problemløsninger."

III.A.

ANDERS JØRGEN MOESLUND er født d. 12. april 1926 i Tågerup, 
Reerslev Sogn.

Han blev gift d. 29. december 1952 i 0. Højst med
EDEL MARIE KIRSTINE HANSEN, der er født d. 18. april 1927 i



0. Højst, Højst Sogn, som datter af bagermester Hans Peter 
Hansen og hustru Nanke Kirstine Lorentzen.
Bosat: Mygdalsvej 5, Sdr. Kongerslev, 9293 Kongerslev.
Anders Jørgen Moeslund begyndte skolegangen i 0. Højst og fort
satte på Tønder Gymnasium, hvorfra han tog studentereksamen i 
1944. 1946-1949 havde han ansættelse som havneassistent i Ka
strup Lufthavn, kun afbrudt af militærtjeneste ved luftværns
artilleriet i Esbjerg og Holbæk, han hjemsendtes som sekond
løjtnant. I960 begyndte han at læse til lærer på Haderslev 
Statsseminarium og dimitterede herfra i 1952. Fra 1. januar 
1953 ansattes han som lærer ved Sdr. Kongerslev Skole, fra 
1973 som skoleinspektør samme sted. Han har desuden siden 1967 
været kirkesanger ved Sdr. Kongerslev Kirke. Fra 197o har han 
været medlem af Sdr. Kongerslev Menighedsråd, hvor han er kir
keværge og kasserer.
Edel Marie Kirstine Hansen begyndte skolegangen i 0. Højst 
og fortsatte på Tinglev Realskole, hvorfra hun tog realeksa
men i 1943. 1944 var hun elev på Snoghøj Gymnastikhøjskole. 
Hun dimitterede fra Tønder Statsseminarium i 1949 og var der
efter lærer ved Løjt Kirkeby Folke- og Realskole til 1952, 
hun har siden 1952 haft ansættelse ved Sdr. Kongerslev Skole.

III.A.l.
BJARNE MOESLUND er født d. 29. marts 1954 i Nørresundby.
Bosat: Eckersberggade 37, stuen th., 8000 Århus C.
Han begyndte skolegangen i Sdr. Kongerslev, 1971 tog han re
aleksamen fra Bælum Folke- og Realskole og 1974 studenterek
samen fra Ålborg Katedralskole, hvorefter han studerede biolo
gi ved Århus Universitet. I 1980 var han på et halvt års stu
dieophold i Virginia, U.S.A.

III.A.2.

ULLA MOESLUND er født d. 18. juli 1955 i Nørresundby.
Bosat: Marstrandsgade 9, stuen tv., 8000 Århus C.



Hun begyndte skolegangen i Sdr. Kongerslev, i 1972 tog hun 
realeksamen fra Bælum Folke- og Realskole, hvorefter hun var 
beskæftiget ved husgerning 1 år. I 1975 tog hun H.F.-eksamen 
fra Hasseris Gymnasium, derefter var hun i 3 måneder i en kib
butz i Israel. 1976 var hun elev på Vrå Højskole. 1976-1978 
var hun på Århus Kunstakademi, hvorefter hun begyndte som 
lærerstuderende ved Århus Seminarium.

III.A.3.

LARS MOESLUND er født d. 19. december 1959 i Sdr. Kongerslev. 
Han begyndte skolegangen i Sdr. Kongerslev, tog 1. og 2. real 
fra Gudumholm Centralskole og studentereksamen fra Ålborg 
Katedralskole i 1979, hvorefter han i 3 måneder var beskæftiget 
på St. Vorde Plejehjem, derefter 4 måneder i Kibbutz i Israel. 
I 1980 begyndte han at studere biologi ved Århus Universitet.

III.B.

HANNAH LAURSEN MOESLUND er født d. 12. september 1927 i Tåge-
rup, Reerslev Sogn.
Hun blev gift d. 24. juli 1953 i Højst med 
ERNST MARIUS ERNSTSEN, der er født d. 3. 
juli 1927 i Grenå som søn af overlærer 
Jens Sofus Nannestad Ernstsen og hustru 
Emma Nielsen.
Bosat: Enebærhaven 5o3, 2980 Kokkedal. 
Hannah Laursen Moeslund gik i skole i 0. 
Højst og var derefter beskæftiget som hus
assistent. I 1947 var hun elev på Haslev 
Husholdningsskole, derefter arbejdede hun 
på et hotel i Molte, Norge, 1 år. Hun ud
dannedes nu som sygeplejerske på Bispe
bjerg Sygehus og var færdiguddannet i 1953, 
hvorefter hun fortsatte som sygeplejerske 
samme sted § år, derefter på Frederikshavn
Sygehus til 1956, senere var hun sygeplejerske på Bispebjerg 
Hospital. 1966-1973 var hun ansat på Rudolf Berghs Hospital,
København, derefter på Auken og Lomholts Klinik på Banegårds
pladsen i København til 1975.
Ernst Marius Ernstsen begyndte skolegangen i Kongsted Skole 
ved Fredericia, han tog mellemskoleeksamen fra Fredericia 
private Realskole og studentereksamen fra Fredericia Gymna
sium i 1947. De følgende 2 år var han stud, pharm. I oktober 
1949 indkaldtes han til militærtjeneste ved Søværnet, 195o 
var han på Kystofficerskole og 1951 på Søofficerskole. I 1952 
blev han søløjtnant af 1. grad, 1958 udnævntes han til kap
tajnløjtnant, 1963 til orlogskaptajn, og var indtil 1964 tje
nestegørende på Søartilleriet, Holmen. 1964-1965 gennemgik han 
det norske Sjøforsvars Stabsskole på Akershus i Oslo, familien 
boede da i Oslo. Han var nu artilleriofficer på Stevnsfortet 
til 1967, hvorefter han kom tilbage til Søartilleriet og det 



senere oprettede Søværnets Materielkommando og var her til 
1974, derefter ved Forsvarskommandoen i Vedbæk. 1975-1978 
gjorde han tjeneste som dansk repræsentant i et NATO-projekt 
med hovedkvarter i Washington D.C., U.S.A.. Den 31. december 
1978 bevilgedes han efter ansøgning afsked fra Søværnet og 
blev fra 1. januar 1979 ansat som salgschef på DISA’s af
deling for forsvarsmateriel. I 1975 modtog han Holmens hæders
tegn og 1978 udnævntes han til Ridder af Dannebrog.

III.B.l.

BO ERNSTSEN er født d. 25. september 1954 i Frederikshavn. 
Bosat: Skovgårdsvej 4, 3000 Helsingør.
Bo Ernstsen gik i skole i Gladsakse, Norge og Karlebo, i 1972 
tog han udvidet teknisk forberedelseseksamen og udlærtes der
efter som radiomekaniker hos Oscar Mogensen, Hørsholm. Fra 
september 1976 til maj 1977 arbejdede han som radiomekaniker 
i U.S.A.. Han har siden juli 1977 haft ansættelse som TV-tek- 
niker hos DER-fjernsynsudlejning i Helsingør. D. 1. juli I980 
flyttede han sammen med 
ÅSE THOMSEN i nyerhvervet hus i Helsingør.

III.B.2.

JETTE ERNSTSEN er født d. 11. juni 1956 i Lyngby.
Bosat: Strandvejen 98 b, 3o7o Snekkersten.
Hun fik i 1977 tilføjet navnet Moeslund som mellemnavn, så
ledes er hendes fulde navn nu
JETTE MOESLUND ERNSTSEN.
Hun gik i skole i Gladsakse, Norge og Karlebo, i 1974 tog hun 
realeksamen og 1975 handelseksamen. Hun udlærtes som kontor
assistent i rederiet Lindinger og blev udlært i 1977, hvor
efter hun var i U.S.A. 1 år, hvor hun bl.a. var ansat på Den 
danske Ambassades Landbrugsafdeling. Hun har nu ansættelse 
som sekretær på Kjøbenhavnske Reassurance, Amaliegade, Køben
havn. Den 1. juni 1979 flyttede hun sammen med 
PEER KNUDSEN.

III.C.
JØRN BÆK MOESLUND er født d. 25- april 1929 i 0. Højst, Højst 
Sogn.
Han blev gift d. 27. februar 1949 i Majbølle Kirke med 
INGRID RUBÆK-NIELSEN, der er født d. 7. marts 1923 i Guld
borg, Majbølle Sogn, som datter af skræddermester Jens Peter 
Mouritz Nielsen og hustru Mathilde Kathrine Rubæk.
Bosat: Søhuse 23, 2880 Bagsværd.
Jørn Bæk Moeslund begyndte skolegangen i 0. Højst og tog 1945 
realeksamen fra Tønder Statsskole, hvorefter han var landvæ
senselev på St. Jønnevad Forsøgsstation til 31- december samme 
år. De følgende år frem til 1949 udlærtes han som maskinarbej
der, hvorefter han begyndte at læse på Teknikum og var færdig- 



uddannet som ingeniør i 1954. 
Han aftjente sin værnepligt på 
Holmen og hjemsendtes i 1956 
som løjtnant af første grad. 
Han havde derefter ansættelse 
på Skandia Vabis til 1. januar 
1961, da han fik ansættelse som 
produktionschef ved DISA (Dansk 
industri Syndikat), Den 1. janu
ar 1965 udnævntes han til over
ingeniør samme sted.Jørn Bæk 
Moeslund har siden 1969 været 
teknisk direktør i samme firma.
Han er bestyrelsesmedlem og teknisk kommitterende i Bukh A/S, 
Kalundborg, formand i Boy Trandsportmateriel A/S, Slangerup 
og bestyrelsesformand i Industrihærderi A/S, København.
Ingrid Rubæk-Nielsen gik i skole i Soesmark, Majbølle Sogn og 
tog 194o realeksamen fra Saxkøbing Realskole, hvorefter hun i 
et par år havde plads som husassistent. Fra februar 1945 til 
1947 uddannedes hun som fysioterapeut i København. Efter endt 
uddannelse var hun ansat på Militærhospitalet i København i 8 
år til oktober 1955- Hun har siden I969 været ansat på Køben
havns kommunes fysiurgiske Klinik, Søborg.

III.C.1.

JYTTE MOESLUND er født d. 4. juli 1949 i København.

Hun blev gift d. 5- maj 1973 i Lyngby med
VILLY JENSEN, der er født d. 7• april 1947 i Brøttrup, Ranum 
Sogn, som søn af gårdejer Mads Nielsen Jensen og hustru Mari
ane Andersen, Brøttrup, Ranum.
Bosat: Birkevej 22, Ødsted, 71oo Vejle.
Jytte Moeslund begyndte skolegangen i Bagsværd Skole og tog 
1968 studentereksamen fra Gladsakse Gymnasium, hvorefter hun 
i 1 år var beskæftiget som husassistent i Schweiz. Hun uddan
nedes som sygeplejerske og var færdiguddannet i 1973. 1974- 



1976 havde hun ansættelse på Århus Kommunehospital, derefter 
på Køge Sygehus til 1979. Hun har siden 1979 haft ansættelse 
på Skt. Marie Hospital, Vejle.
Villy Jensen tog 1967 studentereksamen fra Ranum Studenter
kursus, han blev dyrlæge i 1973. 1974-1976 var han assistent 
ved dyrlægen i Mejlby ved Århus, derefter assistent ved dyr
lægen i Hårlev ved Køge til 1979, fra 1. marts 1979 assi
stent ved dyrlægen i Ødsted, den 1. april 1980 overtog han 
sammen med en kollega praksisen i Ødsted.

Ill.C.l.a.

LINE MOESLUND JENSEN er født d. 14. august 1973 i København.

Ill.C.l.b.

THEIS MOESLUND JENSEN er født d. lo. august 1978 i Roskilde.

III.C.2.

STEN MOESLUND er født d. 18. maj 1953 i København.
Bosat: Buddinge Torv, 2860 Søborg.
Sten Moeslund begyndte skolegangen i Bag
sværd Skole og tog 1972 studentereksamen 
fra Bagsværd Kostskole, i 1980 blev han 
cand. scient, og er nu miliøkonsulent.

III.C.3.
LIS MOESLUND er født d. 19. maj 1957 i København.
Hun blev gift d. 26. maj 1979 i Bagsværd med
THOMAS JOEN JAKOBSEN, der er født d. 28. april 1957 i Køben
havn som søn af bankdirektør Henrik Joen Jakobsen og hustru 
Birthe Christiansen, Ordrup.
Bosat: Randersgade 49, 3. sal, 21oo København 0.
Lis Moeslund begyndte skolegangen i Bagsværd Skole og tog 
1976 studentereksamen fra Bagsværd Kostskoles Gymnasium, hun 
uddannedes som tilskærerlærerinde og var færdiguddannet 1978. 
Thomas Joen Jakobsen tog studentereksamen i 1976 og studerer 
nu medicin.



III.C.3.a.

TILDE MARIE JAKOBSEN er født d. 13. november 1979 i København.

III.C.4.

TOM MOESLUND er født d. 26. april 
Bosat: Søhuse 23, 288o Bag
sværd.
Tom Moeslund begyndte skolegang
en i Bagsværd Skole og tog 1981 
studentereksamen fra Søborg Gym
nasium.

1961 i København.

III.D.

NINNA LAURSEN MOESLUND er født d. 15- oktober 1932 i 0. Højst, 
Højst Sogn.
Hun blev gift d. 12. oktober 1957 i Gladsakse med
RINGOLDAS MOUDRINS KAUFMANAS, der er født d. lo. maj 193o i 
Lithauen som søn af instrumentmager Janis Kaufmanas og hustru 
Meta Ida Kallei, og han døde d. 3. september 1980.
Bosat: Slotsparken 22, 288o Bagsværd.
Ninna Laursen Moeslund gik i skole i 0. Højst. I 1954 blev 
hun optaget på Musikkonservatoriet og afgik derfra med eksamen 
i 1959, hun er statsprøvet musikpædagog.
Ringoldas Moudrins Kaufmanas gik i skole i Lithauen og Tysk
land. 1948-1954 uddannedes han på Kongelig dansk Musikkon
servatorium, hvorefter han fik ansættelse som organist ved 
Hyltebjerg Kirke i Vanløse, samtidig var han lektor ved Blå-



gård Seminarium, ligesom han var 
dirigent for Adademisk orkes
ter og Kor.
Ved Ringoldas Kaufmanas’ død 
bragte en avis:
"I onsdags døde Hyltebjerg Kir
kes organist Ringoldas Kaufma
nas efter 2 måneders steng syge
leje, kun 5o år gammel. Her skr
iver sognepræst H. Egede Jensen 
om sin ualmindelige afholdte og 
højt kvalificerede medarbejder: 
For alle, som kendte ham, må 
hans død forekomme helt ufattelig, travlt optaget som han var 
af sin gerning på mange forskellige felter inden for musikkens 
område, i sine sidste arbejdsdage endog trods smerter og hel
bredsvanskeligheder .
For Hyltebjerg Kirke og sogn er det et betydeligt tab at have 
mistet sin musikalsk højt begavede og dygtige organist gennem 
næsten 27 år. At netop han sad ved orglet under gudstjenester
ne og ved bryllupper og begravelser for sognets beboere føl
tes som en helt selvfølgelig og god, tryg ting.
Som ganske ung kom Ringoldas Kaufmanas til Danmark som flygt
ning sammen med sine forældre og søskende, fordrevet fra hjem
met i Letland og berøvet næsten alt, men med sin musikbega
velse, flid og energi i behold. Takket være den blev han 
snart optaget på Musikkonservatoriet, og efter at have gennem
ført sin uddannelse blev han i 1953 ansat som organist ved 
Hyltebjerg Kirke og fik betroet et lille gammelt orgel i det 
daværende gudstjenéstelokale.
Ringoldas Kaufmanas blev dansk, stiftede dansk familie og følte 
sig dansk, snart endda som ægte "Hyltebjerg*er". Derfor vente
de han i 18 år tålmodigt, men med længsel til den dag, da kir
ken endelig fik sit nye orgel til glæde for både menighed og 
organist.
Nu var der muligheder for gode koncerter og kirkemusikaftener, 
og de blev udnyttet på organistens intiativ og ofte under hans 
egen og hans families medvirken, ligesom menigheden ved guds
tjenersterne har glædet sig over hans smukke, følsomme spil - 
salmeforspillene undertiden hans egne kompositioner - og i de 
senere år spontant er blevet siddende ved gudstjenestens slut
ning for endnu at lytte til postludiet, før man bryder op. 
Foruden sit organistembede har Kaufmanas i en årrække -bestridt 
stillingen som adjunkt med musikundervisning på Blågård Semina
rium og var netop udnævnt til lektor. Men hans musikalske vir
ketrang standsede ikke derved. Mange vil huske ham bl.a. for 
hans ledelse af Akademisk Orkester og Kor, da han dirigerede 
de store opførelser af Handels "Messias" og andre værker i Kø
benhavns Domkirke.
En travl livsgerning er blevet afbrudt ved Ringoldas Kaufma
nas’ død, og han efterlader et stort savn hos sine venner og 
medarbejdere og alle, der kom til at værdsætte hans personlig-



hed og rige evner."

III.D.l.

FINN MOESLUND KAUFMANAS er født d. 1. juli 1959 i Søborg.
Han begyndte skolegangen i Bagsværd og tog 1978 studenterek
samen fra Virum Statsskole. I 1979 begyndte han at studere 
musik på Universitetet.

III.D.2.

PIA MOESLUND KAUFMANAS er født d. Jo. november i960 i Søborg. 
Hun gik i skole i Bagsværd og tog 1979 studentereksamen fra 
Virum Statsskole, i 1980 påbegyndte hun studie på Det kgl. 
danske Musikkonservatorium med tværfløjte som hovedfag.

III.D,3.
NIELS LAURSEN KAUFMANAS er født d. 16. november 1962 i Søborg. 
Han gik i skole i Bagsværd og tog 1981 studentereksamen fra 
Virum Statsskole, han forventer optagelse på Det kgl. danske . 
Musikkonservatorium med slagtøj som hovedfag i 1982.

III.D.4.

STIG LAURSEN KAUFMANAS er født d. 21. august 1964 i Søborg. 
Han begyndte skolegangen i Bagsværd Skole og er nu gymnasie
elev på Virum Statsskole.

III.E.

KIRSTEN LAURSEN MOESLUND er født d. 6. april 1935 0. Højst, 
Højst Sogn.
Hun blev gift d. 12. juli 1958 i 0. Højst med
ELMO MAINS, der er født d. 3o. maj 1935 i Viborg som søn af 
snedker Robert Nielsen og hustru Agnes Nains.



Bosat: Nordlundsvej 7, Avedøre, 
2650 Hvidovre.
Kirsten Laursen Moeslund gik i 
skole i 0. Højst og blev efter 
endt skolegang uddannet som da
mefrisør og arbejdede derefter 
som damefrisør 'i Herlev. Hun 
har siden 1973 virket som da
mefrisørmester med egen salon 
i Avedøre.
Elmo Mains blev uddannet som 
typograf i Viborg 195o-1955. 
Han er nu bogtrykker i Køben
havn .

III.E,1.

JØRGEN MOESLUND MAINS er født d. 1. juni i960 i København. 
Han tog 1980 studentereksamen fra Set. Annæ Gymnasium og 
aftjener nu sin værnepligt i Høvelte.

III .E.2.

HENRIK MOESLUND MAINS er født d. 14. april 1963 i København. 
Han er gymnasieelev.

II I.E.3.
KRISTIAN MOESLUND MAINS er født d. 14. april I963 i København.
Han er gymnasieelev.



I V.

AKSEL KRISTIAN MOESLUND er født d. 26. oktober 1899 på Iller 
Vestergård, Iller, Grønbæk Sogn, og døde d. 21. november 1965 
i Gudum, han blev begravet på Gudum Kirkegård d. 28. november. 
Han blev gift d. 2?. maj 1926 i Grønbæk 
med 
ELNA MARIE SØRENSEN, der er født d. 9- no
vember 1898 i Grønbæk som datter af boels
mand Søren Laursen Sørensen og hustru Ane 
Margrethe Sørensen, og døde d. 6. august 
1955 i Gudum.
Aksel Kristian Moeslund gik i skole i Il
ler. Efter endt skolegang hjalp han fade
ren ved landbruget til 192o, da han blev 
optaget på Nørre Nissum Seminarium, hvor
fra han dimitteredes 1924. Fra 1. septem
ber 1924 til april 1925 virkede han som 
vikar i Gudum nordre Skole, derefter 2, 
måneder på Istrup Skole i Thy. Fra 1. no
vember 1925 fik han ansættelse på Gudum 
Skole og 1. november 1926 blev han fastansat. 
Ved hans død skrev en avis: 
"Overlærer Aksel Moeslund, Gudum, er i går eftermiddags plud
selig død, 66 år.
Han havde i de senere år haft et svagt hjerte, hvilket for et 
par år siden medførte et sygehusophold med efterfølgende syge
orlov fra skolen. Siden har han imidlertid passet sin gerning 
på centralskolen, og han har ikke været syg i den sidste tid, 
selv om han hele tiden skulle passe på hjertet.
Lærer Moeslund havde netop skrevet en omtale til dette blad 
af overlærer J.M. Christensen, Gudum, der fylder 60 år på lør
dag, men der var enkelte oplysninger, han gerne ville have 
kontrolleret, hvorfor han søndag eftermiddag havde besøg af 
en søn af overlærer Christensen. Mens de sad og talte sammen, 
fik overlærer Moeslund et hjerteanfald, og gik ind for at ta
ge en tablet, men straks efter sank han sammen og døde kort 
efter.
A. Moeslund har virket i Gudum siden 1924, da han kom dertil 
som vikar ved Nordre Skole. 1. november 1925 blev han kaldet 
til enelærer ved Gudum østre Skole, og her virkede han, indtil 
den nye centralskole blev taget i brug efter sommerferien i 
1959- Moeslund blev da udnævnt til overlærer og har siden haft 
sin virke ved centralskolen. Han var en dygtig og samvittigheds
fuld lærer, som var meget afholdt både af børnene og forældre
ne .
Også meget andet arbejde i sognet har overlærer Moeslund været 
med i. Han var medlem af sognerådet i 12 år, hvoraf de 4 som 
kommunekasserer, og han har endvidere været medlem af menig
hedsrådet og har gennem årene haft flere foreningshverv, bl.a. 
i sin tid som formand for Gudum KFUM.
Lærer Moeslund har øvet en indsats i Gudum Sogn, som vil blive 
mindet med taknemlighed. Han var en stilfærdig og rolig mand, 



men havde sine meninger om tingene, og ingen var i tvivl om, 
hvor han stod. Hans saglige indsigt og forhandlingsevne og 
hans store pligttroskab såvel i skolegerningen og det kommu
nale arbejde som i alt, hvad han fik med at gøre, var egen
skaber, som både blev påskønnet og taget i brug i sognet. 
Overlærer Moeslund mistede sin hustru for .flere år siden. Han 
boede nu sammen med en søster i den gamle Gudum østre Skole, 
som han købte af kommunen, da den blev nedlagt som skole ved 
oprettelsen af centralskolen."
Else Marie Sørensen gik i skole i Grønbæk, hvorefter hun var 
hjemme en tid, derefter havde hun plads som husassistent for
skellige steder. Senere uddannedes hun som syerske i Ans og 
var på et 5 måneders kursus i Nørre Nissum, hvorefter hun vir
kede som lærerinde. Hun var ligeledes uddannet organist.

IV.A.

ANNELISE MOESLUND er født d. 2. maj 1933 i Gudum. 
Hun blev gift d. 18. maj 1956 i
Gudum med
FREDE HANS SVENDSEN, der er født 
d. 21. februar 1927 i Høve som 
søn af boelsmand Jens Peter Sv
endsen og hustru Johanne Emilie 
Pedersen.
Bosat: Indmarken' 4, Lødderup, 
79oo Nykøbing M.
Annelise Moeslund gik i skole i 
Gudum og var derefter husassi
stent hjemme hos forældrene, se
nere havde hun plads i Holstebro 
5 år, hvorefter hun i 3 måneder 
var elev på Nørre Nissum Højsko
le, derefter 2 år på præliminærkursus i Rønde. Hun uddannedes 
som sygeplejerske på Frederiksberg Hospital og afsluttede ud
dannelsen i sommeren 1955, hvorefter hun virkede som assistent 
samme sted i 6 år. Hun har siden 1. september 1975 været del
tidsbeskæftiget på plejehjemmet Johan Riis’ Minde, Nykøbing 
Mors, hvortil hører 64 beskyttede boliger.
Frede Hans Svendsen gik i skole i Hyllested. Fra sit 14. til 
19. år var han landbrugsmedhjælper, derefter tog han prælimi
næreksamen fra Rønde Præliminærkursus, senere studentereksa
men samme sted. Han virkede nu som lærer ved præliminærkursus 
i Rønde 1 år, derefter 2 måneder som folkeskolelærer på Sjæl
land. Han studerede nu 7 år på Københavns Universitet, hvor
efter han virkede som præst ved Set. Olufs Kirke på Frederiks
berg i 2 måneder. Han aftjente sin værnepligt i Randers § år, 
hvorefter han var på sergentskole i Næstved, derefter sergent 
ved garderhusar regimentet i Næstved i 3 måneder, kom nu på 
løjtnantskolen i Næstved og virkede som løjtnant i 3 måneder 
inden hjemsendelsen. Han blev i 1959 udnævnt til premierløjt
nant af reserven. Fra april 1961 til 1. oktober 1967 virkede 



han som sømandspræst i Lissabon, derefter var han landssekre
tær ved Den danske Sømandskirke i udlandet til 1. oktober 197o. 
Familien boede da i Strib. Fra 1. oktober 197o fik han ansæt
telse som sognepræst ved Lødderup og Elsø Menigheder på Mors, 
den officielle indsættelse blev foretaget af provst P.H. Wint- 
hercik, Solbjerg d. 19. oktober 197o.

IV.A.l.

LARS MOESLUND SVENDSEN er født d. 11. marts 1957 i København. 
Han har gået i skole i Lissabon, Portugal, Strib og Lødderup, 
8. og 9. klasse tog han på Dueholm Skolen i Nykøbing M., 1976 
tog han studentereksamen fra Morsø Gymnasium. I efteråret 1976 
begyndte han at læse geologi på Århus Universitet og uddannel
sen forventes afsluttet 1983.

IV. A. 2 .

NIELS MOESLUND SVENDSEN er født d. 14. marts 1962 i Lissabon. 
Han gik i skole i Strib og Lødderup og tog 8. og 9. klasse 
fra Dueholm Skolen i Nykøbing Mors, i 1981 tog han studenter
eksamen fra Morsø- Gymnasium, hvorefter han indkaldtes til mili
tært j eneste.

IV.A.3-
JENS MOESLUND SVENDSEN er født d. 29- september 1967 i Middel
fart .

IV.B.

JØRN MOESLUND er født d. 12. marts 1935 i Gudum.
Han blev gift d. lo. oktober 1964 i Ans Kirke med
LISSY KINGO, der er født d. lo. april 1944 i Ans, Grønbæk Sogn, 
som datter af gartner Henry Kingo og hustru Inga Nielsen,8643 
Ans By.
Bosat: Stærkærvej 13, 8850 Bjerringbro.



Jørn Moeslund gik i Gudum Østre 
Skole. Fra 1. januar 195o til 
Jl. december 1954 udlærtes han 
som vogn- og beslagsmed i Iller. 
Han aftjente sin værnepligt ved 
Flyvevåbnet i Karup fra 2. janu
ar 1955 til 1. juli 1956. I 
1958 tog han præliminæreksamen 
fra Rønde Kursus, hvorefter han 
fik ansættelse som værktøjsmager 
på Grundfos, Bjerringbro, og var 
her 1 år. Han var nu på Odense 
Teknikum i 2 år og har siden 1. 
november 1961 haft ansættelse 
som tekniker ved Grundfos, Bjerringbro.
Lissy Kingo gik i skole i Ans og var efter endt skolegang be
skæftiget som husassistent til i960. De følgende 4 år udlærtes 
hun som ekspeditrice hos skotøjshandler Villy Pedersen, Bjer
ringbro, derefter var hun hjemme 1 år. Hun har siden 1966 været 
beskæftiget hos skotøjshandler Villy Pedersen, Bjerringbro.
IV. C.

BODIL MOESLUND er født d. 2. februar 1937 i Gudum.
Hun blev gift d. 3o. august 
1958 i Gudum med
OLE KJÆRSGAARD VINTHER, er er 
født d. 28. marts 1935 i Nørre 
Nissum som søn af købmand 
Laurits Vinther og hustru Maren 
Caroline Atahlie Ottesen, Gudum. 
Bosat: Byvænget 12, 7673 Harbo- 
ør.
Bodil Moeslund gik i skole i 
Gudum. Som 15. årig kom hun i 
damefrisørlære i Struer og blev 
udlært i 1956, hvorefter hun 
virkede som svend i lærepladsen 
til 28. februar 1958, da hun be
gyndte egen salon i Nørre Nissum som hun drev til 1. oktober
1975 j da familien flyttede til Harboør.
Ole Kjærsgaard Vinther gik i skole i Gudum og var derefter 
landbrugsmedhjælper i 2| år. Han kom nu i lære som elektriker 
i Gudum og var udlært d. 3. december 1955. Han aftjente sin 
værnepligt i Karup fra 2. februar 1956 til 2. maj 1957. Han 
har siden 26. juli 1957 haft ansættelse på Cheminova, Harboør 
først som elektriker, derefter, efter at han i 1 år havde væ
ret på Ålborg tekniske Skole, hvorfra han tog installatørek
samen i januar 1964, har han haft ansættelse som el-mester.



IV.C.1.

ROBIN KJÆRSGAARD VINTHER er født d. 1. oktober 1967 i Nørre 
Nissum.

IV.C.2.

JACK KJÆRSGAARD VINTHER er født d. 7. december 1971 i Nørre 
Nissum.



5MAGNUS MOESLUND er født d. 24. januar 19o2 på Iller Vestergård 
Iller, Grønbæk Sogn, og døde d. 9. september 1979 i Ans, han 
blev begravet d. 14. september på Ans Kirkegård.
Han blev gift d. 2. marts 193o 
med
KLARA JOHANNE CRONE CHRISTENSEN, 
der er født d. 24. okt. k896 i 
Ans som datter af urmager An
dreas Christensen og hustru Met
te Marie Nielsen, og hun døde d. 
2o. september 1972.
Magnus Moeslund gik i skole i 
Iller og var derefter beskæftig
et ved landbruget hjemme. Han 
har været elev på Nørre Nissum 
Højskole og på Haslev Landbrugs
skole. I 1929 byggede han en 
gård på et stykke jord fra fø
degården. Gården var da på 25 tdr. land, hvoraf 1/3 var mose. 
I 1950 tilkøbtes yderligere 3 tdr. land. I 1972 solgte han 
gården og købte hus i Ans.
Han var i mange år medlem af sognerådet og sognerådsformand i 
ca. lo år.
Ved hans død skrev avisen: "Magnus Moeslund var født på Iller 
Vestergård som nr. 5 ud af en børneflok på 12. Efter at have 
uddannet sig ved landbruget og været på Haslev Landbrugsskole 
og Nr. Nissum Højskole blev der i 193o udstykket jord fra hans 
fødegård, hvor han byggede en ny gård, og samme år blev han 
gift. En del af jorden var mose, som han opdyrkede og fik ef
terhånden et mønsterlandbrug. Det var dengang drøje tider, og 
ved siden af landbruget havde han frugtavl. Magnus Moeslunds 
evner var rige, og hans interesser mange.
Han var i mange år den drivende kraft indenfor søndagsskole
arbejdet i Iller. Indefor det offentlige havde han stor in
teresse for kirken, ja hele sognet. Han beklædte derfor mange 
poster, bl.a. i menighedsrådet. Det kommunale arbejde gik han 
op i med liv og sjæl. I de mange år, han var i sognerådet, var 
han dets formand i ca. lo år. Magnus Moeslund var en mand der 
stod respekt om, en som mange henvendte sig til for at få store 
og små problemer løst. Altid var han lige jovial. I 1972 blev 
han enkemand, solgte gården og flyttede ind i et hus i Ans, 
hvor han selv klarede den daglige husførelse sammen med en 
hjemmeboende datter, indtil han i vinter faldt og fik lårbens
brud. Siden da var helbredet ikke så godt."
Klara Johanne Crone Christensen gik i skole i Ans og var der
efter beskæftiget som husassistent. Hun har haft plads bl.a. 
i Ans, Silkeborg og Horsens, i tiden før giftermålet virkede 
hun som husmoderafløser.



V.A.

ERIK MOESLUND er født d. 9. juli 1932 i Iller, Grønbæk Sogn. 
Han blev gift d. 7. juni 1958
i Silkeborg med
BENTE HEDEGAARD, der er født d.
2. juli 1935 i Silkeborg som 
datter af overportør Peter Hede- 
gaard og hustru Kirstine Ras
mussen .
Bosat: Finderupsvej lo, 8643 
Ans By.
Erik Moeslund gik i skole i Il
ler og var derefter beskæftiget 
ved landbruget hjemme i ca. 4 år. 
1951-1955 uddannedes han som me
kaniker i Ans Autolager, men al
lerede d. 1. juni 1953 købte han
sammen med 2 andre firmaet, som derefter blev ført videre un
der navnet Ans Motorkompagni, som de stadig driver sammen.
Han aftjente sin værnepligt ved Flyvetropperne i Karup fra 2. 
februar 1956 til 28. maj 1957.
Bente Hedegaard gik i Silkeborg Østre Skole, hvorefter hun i 
ca. 4 år var ansat som husassistent på Gudenå Kurbad, senere 
havde hun plads hos London Herremagasin, Silkeborg og hos bryg
ger Madsen, Silkeborg. Hun har siden 1969 været privat dag
plej emor.

V.A.l.

BENNY MOESLUND er født d. 25. maj 1962 i Silkeborg.
Han gik i skole i Ans og er nu elev på Viborg Handelsskole.

V .A.2.

BIRTHE MOESLUND er født d. 21. september I967 i Viborg.

V.B.

EVA MOESLUND er født d. 6. september 1936 
i Iller, Grønbæk Sogn.
Hun har ophold på hvilehjemmet Ans Hus, 
Ans By.



v.c.
GRETHE MOESLUND er født d. 26. februar 1939 i Iller, Grønbæk 
Sogn.

Hun blev gift d. 11. november 1959 i Grønbæk med
JOHANNES GRAUGAARD SCRIVER, der er født d. 15. juli 1933 på 
Fårvang Mark. Tvilum Sogn, som søn af boelsmand Viktor Grau- 
gaard Scriver og hustru Cathrine Jensen.
Bosat: Højgård, Ålborgvej 76, Hvam, 862o Kjellerup.
Grethe Moeslund gik i skole i Iller og var derefter beskæf
tiget som husassistent hjemme og på Iller Skovgård. I 1957 
var hun elev på Nørre Nissum Højskole og 1959 på Hammerum 
Husholdningsskole. Hun har siden 1. januar 1968 været orga
nist ved Lysgård Kirke og fra 1. maj 197o desuden ved Vium 
Kirke.
Johannes Graugaard Scriver gik i skole i Tvilum og var derefter 
beskæftiget ved landbruget. Han har haft plads forskellige 
steder, bl.a. i Grauballe, Taulov, Brøndsted og Horn. I 1952 
var han elev på Hopdrup Højskole. Han aftjente sin værnepligt 
i Karup fra 195^ til 1955- 1958-1959 var han elev på Hammerum 
Lanbrugsskole. I 1959 købte han Højgård i Hvam, den var på 28 
tdr. land, heraf 1 tdr. land skov. I 1979 tilkøbtes yderligere 
2o tdr. land, han har desuden 2o tdr. land jord i forpagtning. 
I 1971 byggedes nyt maskinhus på 12o kvadratmeter, i 1972 ny 
kostald med plads til 3^ køer, den gamle kostald blev samtidig 
lavet om til ungkreaturer og er nu en spaltestald med plads til 
ca. 6o ungkreaturer. Gården drives udelukkende med kvæg, og der 
er en god stambesætning af sortbroget dansk malkekvæg.

V.C.l.

STEEN MOESLUND GRAUGAARD SCRIVER er født d. 19. september i960 
i Hvam.
Han begyndte skolegangen i Vium-Hvam Skole og tog 1978 realek
samen fra Thorning Skole, hvorefter han tog handelsmedhjælper
eksamen fra Viborg Handelsskole. Han er nu i lære som kolonial



kommis hos brødrene Duch, Skelhøje.

V.C.2.

LISBETH MOESLUND GRAUGAARD SCRIVER er født 
i' Hvam.
Hun begyndte skolegangen i Vium, 8., 9. og 
fra Nørre Nissum Efterskole. 1980-198I var 
Handelsskole.

d. 4. februar 1962

lo. klasse tog hun 
hun elev på Viborg



VI .

ANNA MARIE MOESLUND er født d. 27. maj 19o3 på Iller Vester
gård, Iller, Grønbæk Sogn, og døde d. 22. oktober 1972 i Ans. 
Hun blev gift d. 15» maj 1932 i
Grønbæk med
HENNING OSCAR SØRENSEN, der er 
født d. 15. oktober 19o5 i Grøn
bæk som søn af boelsmand Søren 
Laursen Sørensen og hustru Ane 
Margrethe Sørensen, og døde d. 
2o. november 1968.
Anna Marie Moeslund gik i skole 
i Iller og var derefter beskæf
tiget som husassistent. Hun har 
haft plads bl.a. i Grønbæk, hos 
broderen Peter Moeslund i Nis
sum og hos broderen Aksel Moes
lund i Gudum. I 1923 var hun 
elev på Nørre Nissum Højskole og senere på Nørre Nissum Hus
holdningsskole •
Henning Oscar Sørensen gik i skole i Grønbæk og blev efter endt 
skolegang udlært som kolonialkommis i Ans og Kjellerup, hvor
efter han havde plads som kommis i Kjellerup, Gudum, Hjerm og 
Ikast. Senere købte han en forretning i Grønbæk som han drev 
i 7 år, hvorefter han havde forskelligt arbejde. I 1945 købte 
han hus i Iller.

VI. A.

ESTHER SØRENSEN er født d. 6. september 1934 i Grønbæk. 
Hun blev gift d. 9. februar 
1957 i Grønbæk med 
BJARNE KRAGH-PEDERSEN, der er 
født d. 26. april 1932 i Silke
borg som søn af fhv. kontorbe
styrer Karl Pedersen og hustru 
Carla Kragh.
Bosat: Långavten 22, Grønbæk, 
8643 Ans By.
Esther Sørensen gik i skole i 
Grønbæk, Iller og Ans, hvorefter 
hun havde plads som husassistent 
på en gård i Iller i 1 år, der
efter i Silkeborg. 1953-1955 ud
lærtes hun som syerske på sy
stuen hos Peter Jessen, Silke
borg og fortsatte efter endt læretid samme sted, hun var der 
ialt 3§ år. Fra 1. april 1976 til 31. januar 1977 havde hun 
ansættelse på plejehjemmet Bethel, Ans. 1977, 1978 og 1979 
tog hun på aftenkursus i Silkeborg 7., 8. og 9• klasse. Hun 
har siden 1. februar 1977 været hjemmehjælper ved Kjellerup 
Kommune.



Bjarne Kragh-Pedersen gik i skole i Silkeborg og sluttede sko
legangen med realeksamen i 1949. Fra 1. juli 1949 til 1. juli 
1953 uddannedes han på kontoret i firmaet Dansk Automobilbyg
geri, Silkeborg. Efter endt uddannelse fortsatte han som assi
stent i firmaet til 1. februar 1961, hvorefter han var kontor
bestyrer for samme firma i Brøndbyvester til 31. maj 1963, 
derefter indkøbsassistent ved D.A.B., Silkeborg til 3o. no
vember 1972, salgsassistent samme sted til 14. august 1976. 
Han har siden 15. august 1976 haft ansættelse som prokurist 
i salgsafdelingen i samme firma. Han aftjente sin værnepligt 
ved lo. regiment i Ålborg og 8. regiment i Viborg fra 11. no
vember 1953 til 23. april 1955.
VI.A .l.

PER KRAGH-PEDERSEN er født d. 8. august 1957 i Silkeborg. 
Han begyndte skolegangen i Grønbæk og tog 1975 realeksamen 
fra Ans Skole, derefter handelsmedhjælpereksamen, regnskabs
linien, fra Silkeborg Handelsskole 1976. 1976-1978 udlærtes 
han som lagerekspedient hos firmaet Blumensaat, autoforhand
ler, Silkeborg. Han aftjente sin værnepligt ved CF. i Herning 
fra 1. oktober 1978 til 3o juni 1979. Han har siden 1. oktober 
1979 haft ansættelse ved Spicas Reklamebureau, Silkeborg.

VI .A.2.

BENTE KRAGH-PEDERSEN er født d. 25. februar 1959 i Silkeborg. 
Hun begyndte skolegangen i Grønbæk og tog 1976 realeksamen 
fra Ans Skole, derefter 1-årig handelsmedhjælpereksamen, den 
sproglige linie, 1977. 1977-1979 uddannedes hun på kontoret 
ved firmaet Kaj Neckelmann A/S, Silkeborg. Fra 29. september 
1979 til 22. december samme år var hun i kibbutz i Israel.
Hun har siden 15. januar 1980 haft ansættelse som sekretær 
ved firmaet Gangsø Møbler, Fårvang.

V I.A.3.
ANNE KRAGH-PEDERSEN er født d. 12. marts 1969 i Grønbæk.

VI,A.4.

BODIL KRAGH-PEDERSEN er født d. 19. august 1971 i Grønbæk.

VI . B.

HELEN SØRENSEN er født d. 26. april 1937 i Grønbæk.
Hun blev gift d. 8. juli 196I i Grønbæk med
PER VESTERGAARD, der er født d. 11. januar 1938 i Løkken 
som søn af lærer Christen Vestergaard og hustru Herdis Al- 
brechtsen.
Bosat: Vibevej 25, 9982 Ålbæk.
Helen Sørensen gik i skole i Iller, hvorefter hun havde plads



som husassistent i Silkeborg. 
Senere uddannedes hun som syer
ske ved firmaet Dansk Kjoleindu
stri, Silkeborg, her var hun i 6 
år.
Per Vestergaard begyndte skole
gangen i Løkken, han tog real
eksamen i Hjørring og studenter
eksamen fra Hjørring Gymnasium, 
virkede derefter som vikar på 
Læsø. Han tog lærereksamen fra 
Th. Langs Seminarium, Silkeborg. 
Han har siden i960 haft ansættel
se ved Ålbæk Skole, først som 
lærer og fra 1975 som overlærer. 
Han er uddannet faglærer i tysk og virker i aftenskole ved 
voksenundervisning.

V I.B.l.
NIELS VESTERGAARD er født d. 19. november I966 i Ålbæk.

V I.B.2.

LARS VESTERGAARD er født d. 6. februar I968 i Ålbæk.

V I.B.3-

THOMAS VESTERGAARD er født d. 14. januar 1979 i Ålbæk.

V I. C.

PEDER MOESLUND SØRENSEN er født d.
Grønbæk Sogn.
Han blev gift d. 28. december 
1967 i Højbjerg Kirke med 
EVA BEATRICE JENSEN, der er født 
d. 28. marts 1947 i Tange, Høj
bjerg Sogn, som datter af spe
cialarbejder Thomas Jensen og 
hustru Sigrid Marie Pedersen, 
Tange, 8850 Bjerringbro.
Bosat: Mågevej 13, 8643 Ans By. 
Peder Moeslund Sørensen gik i 
skole i Iller og var efter endt 
skolegang beskæftiget ved land
bruget '2 år, derefter 2 år ved 
planteskoleejer A. Birkjær Niel
sen, Højbjerg. 1954-1958 udlærtes 
belsnedker Johansen, Rødkjærsbro. 
i København fra marts 1959 til ju 

5. november 1938 i Iller,

han som møbelsnedker hos mø- 
Han aftjente sin værnepligt 
i i960, hvorefter han arbej

dede som svend forskellige steder til 1973, da han begyndte 
egen fabrikation af sofaborde i Ans. Det meste af fabrikati- 



onen går til eksport. I årene 1961-1973 var han bassist i or
kestret The Rythme Boys, som han startede sammen med brødrene 
Carl Otto og Arne samt en kammerat fra Iller Nedermark. De spil
lede til bal på kroer, i forsamlingshuse og på hoteller over 
en stor del af Jylland.
Eva Beatrice Jensen begyndte skolegangen i Tange og tog 1964 
realeksamen fra Bjerringbro Realskole. Fra 1. juli 1964 til 
1. januar 1966 var hun kontorelev på Bjerringbro Revisions
kontor, derefter fortsatte hun uddannelsen i Privatbanken i 
Bjerringbro til 1967, samtidig tog hun handelsmedhjælpereksa
men fra Bjerringbro Handelsskole. Efter endt uddannelse fort
satte hun som assistent i Privatbanken til 1-. marts 197o. Hun 
har siden 1. juni 1972 haft ansættelse som sekretær på Ans 
Skole.

V I.C.l.

JØRGEN MOESLUND SØRENSEN er født

VI.C.2.

MORTEN MOESLUND SØRENSEN er født

VI.C.3.
THOMAS MOESLUND SØRENSEN er født 
lerup, Hørup Sogn.

d. 22. juni 1968 i Viborg.

d. 17. marts 197o i Gullev.

d. 18. februar 1975 i Kjel-

VI. D.

CARL OTTO MOESLUND SØRENSEN er født d. 13. juli 1942 i Iller,
Grønbæk Sogn.
Bosat: Solsortevej 13, st. tv., 8600 Silkeborg. 
Carl Otto Moeslund Sørensen gik i skole i
Iller og Ans og var efter endt skolegang 
beskæftiget på Birkjær Nielsens Planteskole 
i Højbjerg ca. 1^ år. Vinteren 1958-1959 
var han elev på Hoptrup Efterskole. 1959- 
1963 udlærtes han som tømrer hos tømrer
mester J. Kirkegaard, Ans. Herefter var 
han beskæftiget som tømrer forskellige 
steder i Silkeborg og omegn. 1961-1973 
var han trommeslager i orkesteret The 
Rythme Boys. Den 27. november 1977 star
tede han sammen med 3 kammerater på en 
længere bustur, herom skrev avisen: 
"Fire unge silkeborgensere starter på ons
dag på en eventyrrejse i bus til Austra
lien. Thomas Christensen, Jan Heine Pe
dersen, Max Pedersen og Carl Otto Sørensen har tumlet med pla
nerne i det sidste halvandet år, og nu føres de ud i livet. 
De fire unge midtjyder har foreløbig fået opholdstilladelse i



Australien i et halvt år og skal arbejde som skovarbejdere. 
Jan har fået kontakterne, mens han var soldat på Cypern, for
tæller Thomas Christensen. Vi har hver sparet penge sammen, så 
vi kan klare os og bliver under alle omstændigheder væk i et 
halvt år. Om det bliver længere tid, afhænger helt af, hvad 
vi møder.
De fire har igennem længere tid arbejdet på at få gjort deres 
transportmiddel i perfekt stand til strabadserne. De har ind
rettet en stor Mercedes varevogn som bus med køjer, kogeplads 
og køleskab foruden de fire sæder foran.
Rejsen går gennem Vesttyskland, Østrig, Ungarn, Jugoslavien, 
Grækenland, Tyrkiet, Libanon, Syrien, Iraq, Iran, Afghanistan, 
Pakistan til Calcutta i Indien. Herfra sejler de fire med skib 
til Darvin i Australien. De regner med at skulle tilbagelægge 
ialt ca. 4o.ooo km."
I Indien viste der sig imidlertid vanskeligheder med visum og 
transport til Australien, hvorfor de fire unge besluttede sig 
til at køre rundt og se på Indien og derefter at køre hjem. De 
kom hjem i maj 1978, og Carl Otto Moeslund Sørensen var der
efter beskæftiget i Silkeborg til august 1979. Han blev nu an
sat som tømrerinstruktør ved firmaet Monberg -Thorsen A/S og 
arbejdede for dette firma i Iraq til 1. januar 1980, hvorefter 
han var hjemme til juni 1980, da han for Høm Huse eksport blev 
sendt til Libien, hvor han var til 1. januar 1981. Fra 1. marts 
samme år havde han igen ansættelse ved Monberg-Thorsen A/S, 
denne gang arbejdede han på en amerikansk base på Cuba og var 
her til august 1981. Han rejste nu til Elasnam i Algier, hvor 
han arbejdede for Høm Huse eksport til lo. september 1981.

VI. E,

ARNE MOESLUND SØRENSEN er født d. 15. juni 1945 i Iller.

Han blev gift d. 8. januar 1966 i Ans Kirke med
INGA JENSEN, der er født d. 5- oktober 1945 i Ans, Grønbæk 
Sogn, som datter af pedel Viggo Jensen og hustru Betty Hansen, 
8643 Ans By.



Bosat: Hedelyngen 23, 8643 Ans By.
Arne Moeslund Sørensen begyndte skolegangen i Iller og slut
tede med realeksamen fra Ans Skole i 1963. Han uddannedes på 
Grønbæk Kommunekontor i tiden 1963-1965, hvorefter han udlær
tes som lagerekspedient ved automobilforhandler Folmer Th. Han
sen, Silkeborg, fra 1. januar 1965 til 25. januar 1968, sam
tidig tog han handelsmedhjælpereksamen i Silkeborg. Fra 1. fe
bruar 1968 til 1. april 1969 aftjente han sin værnepligt ved 
Hærens tekniske Korps først i Fredericia, senere i Holstebro. 
Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som lagerekspedient i 
lærepladsen i Silkeborg, fra 1. januar 1977 blev han lager
chef samme sted, og var her til 31. december 1979- Han har 
siden 1. januar 1980 været indkøber ved Grundfos, Bjerringbro. 
1961-1973 spillede han klaver og el-orgel i orkestret The Ryth- 
me Boys, og spiller stadig af og til ved private fester.
Inga Jensen gik i skole i Ans og afsluttede skolegangen med 
realeksamen 1963, hvorefter hun var beskæftiget som husassi
stent 1 år, derefter som ekspeditrice ved slagtermester Finn 
Jensen, Ans, ca. 1 år. Hun havde nu ansættelse i en el-forret
ning i Silkeborg, hvor hun også hjalp til på kontoret til gif
termålet. Siden har hun haft deltidsbeskæftigelse, først i Fø
devarecentret Ans og fra 1976 i Ans Brugsforening.

VI .E.1.
MICHAEL MOESLUND SØRENSEN er født d. 2o. maj 1966 i Ans, Grøn
bæk Sogn.

VI. E.2.
CHARLOTTE MOESLUND SØRENSEN er født d. 14. juli 1968 i Ans, 
Grønbæk Sogn.

VI.E .3 .
JESPER MOESLUND SØRENSEN er født d. 28. januar 1975 i Ans, 
Grønbæk Sogn.



VI I.

ELNA KATHRINE MOESLUND er født d. 11. november 19o4 på Iller 
Vestergård, Iller, Grønbæk Sogn, og døde d. 7. oktober 1976 
i Iller, Grønbæk Sogn, hun blev begravet 
d. 12. oktober på Grønbæk Kirkegård.
Elna Kathrine Moeslund gik i skole i Iller 
og var derefter beskæftiget som husassi
stent. I 1924 var hun elev på Nørre Nissum 
Højskole og havde derefter plads som hus
assistent forskellige steder, bl.a. 2 år i 
Grønbæk Præstegård. Vinteren 1931-1932 var 
hun elev på Nørre Nissum Husholdningssko
le, den følgende sommer var hun husassi
stent samme sted, hvorefter hun først var 
husassistent hjemme senere husbestyrer
inde for faderen til 1945. I 1946 var hun 
i § år kokkepige på Nørre Nissum Højskole. 
Om hende skriver broderen Otto: 
"Elna blev ikke gift, men ofrede sig som 
husmoder i vort hjem en tid, mens vor mor blev svag og døde, 
indtil Ejner fik kone. Så kom hun over til os på Bornholm og 
var os til stor hjælp en tid, mens min svigerfar var syg og 
døde hos os. Så blev der brug for hende hos vor broder Aksel, 
da han mistede sin kone, indtil han selv døde. Hun fik sit 
otium hjemme i Iller i sit eget lille hus. Hun glædede sig, 
da hun kunne flytte ind i det og leve akkurat, som hun selv 
havde lyst til. Men hendes kræfter begyndte snart at tage af, 
og da hun ikke ville på sygehus før i sidste øjeblik, fik hun 
nogle svære år med sygdom, inden hun døde. Men hun havde den 
glæde at kunne gå på besøg hos sin familie i Iller og få be
søg af dem, der til stadighed var der, og dem, der kom hjem 
på besøg.



V III.

OTTO VICTOR MOESLUND er født d. 5. 
Vestergård, Iller, Grønbæk Sogn. 
Han blev gift d. 31. marts 1941 
i Tejn med
MINE RIGMOR SØRENSEN, der er 
født d. 3. februar 19o7 i Valby 
som datter af snedkermester An
dreas Sørensen og hustru Karen 
Marie Methea Madsen.
Bosat: Kystvænget 12, 59oo Rud
købing.
Otto Victor Moeslund gik i sko
le i Iller, hvorefter han var 
hjemme til sit 18. år, derefter 
havde han plads i Ans, senere 
hos Anders Klostergaard i Iller 
i 1 år. Vinteren 1925-1926 var 
han elev på Nørre Nissum Højskole, 

februar 19o6 på Iller

hvorefter han i år havde
plads hos en gårdejer i Gudum, derefter hjemme, til han i maj 
1927 indkaldtes til militærtjeneste i Tønder. Han hjemsendtes 
i oktober 1927 og var derefter igen hjemme. Han rejste nu til 
Rønde, hvor han først tog prælininæreksamen, derefter studen
tereksamen, hvorefter han blev optaget på Københavns Univer
sitet og blev teologisk kandidat i 1938. I ca. 1. år virkede 
han som rejsesekretær for børnehjemmet Bethlehem i Holte. I 
september 1939 fik han embede som hjælpepræst i Allinge og 
Olsker med filialkirke i Tejn på Bornholm. I 1941 blev han 
kaldet til sognepræst i Olsker-Tejn og virkede her til marts 
1955j da han blev kaldet som sognepræst på Strynø, hvor han 
var til 1. februar 1977. Den 1. maj 1976 flyttede ægteparret 
til Rudkøbing.
Mine Rigmor Sørensen gik i Vigerslevallé Skole og senere på 
Ny Carlsbergvejens Skole, hvorfra hun tog realeksamen. Hun 
havde nu plads som husassistent forskellige steder, bl.a. i 
Aller Præstegård i Sønderjylland, derefter hos skoleinspek
tør H. Kyrre, Vigerslevalléens Skole, hvor hun var i 7 år. 
Hun uddannedes nu som sygeplejerske i København og var efter 
endt uddannelse ansat på Set. Josef Hospital i 3 måneder, der
efter 2 måneder på Hjørring Amtssygehus og senere var hun i 2§ 
år natsygeplejerske på Philadelfia.

VI II.A,

MOGENS MOESLUND er født d. 8. juni 1943 i Olsker.
Bosat: Agården 4, 2. sal mf., 2635 Ishøj.
Mogens Moeslund gik i skole i St. Ols Kirkeskole, Bornholm, 
derefter i Strynø Skole. Han tog i juni 1961 præliminæreksa
men fra Rønde Præliminærskole, hvorefter han fra 1. august 
til 1. november 1961 var ansat som skovfogedelev ved Frijsen
borg Gods. Fra januar 1962 til februar 1966 udlærtes han som 



skibsbygger og arbejdede som sådan til au
gust 1966, da han indkaldtes til mili
tærtjeneste ved Søværnet på flådestationen 
i København, hvorfra han hjemsendtes til 
oktober I967. Den følgende vinter var han 
elev på Roskilde Højskole. Den 22. april 
1970 tog han maskinisteksamen fra Svend
borg Maskinmesterskole og sejlede derefter 
som maskinist på coastere, og erhvervede 
sønæringsbevis d. 4. januar 1972. Fra ja
nuar 1972 til 22. december samme år var 
han på Odense tekniske Skole, hvorfra han 
fik eksamensbevis som maskintekniker i ret
ningen konstruktion, denne uddannelse supp
lerede han med et overbygningskursus som
afsluttedes d. 8. juni 1973. Fra 2o. august 1973 til 23- juni 
1975 havde han ansættelse som teknisk tegner på skibstegne
stuen på Helsingør Værft med rørinstallationer som arbejds
område. Han har siden 13- oktober 1975 haft ansættelse på 
B&W Skibsværft som teknisk tegner på tegnestuen med udrustning 
i lastrum som arbejdsområde.

VIII.B.

SØREN MOESLUND er født d. 15. april 1947 i Allinge og døde d. 
25. september 1978, han blev begravet d. 7. oktober.

Han blev gift d. 4. maj 197^ i Hals Kirke med
INGE ELISE MADSEN, der er født d. 23. maj 1949 i Hals som 
datter af landmand Jens Morten Madsen og hustru Esther Mar
grethe Rasmussen, Østergade 9, 937o Hals.
Bosat: Rue 33, 59oo Rudkøbing.
Søren Moeslund tog 1964 realeksamen fra Rudkøbing Skole, hvor
efter han kom i lære som maskinarbejder på Svendborg Skibs
værft. På aftenkursus læste han til 1. del af maskinmester
eksamen som han bestod d. 31- oktober 1966, den Jl. december 
samme år udmønstrede han med M/S Thurø Mærsk og afmønstrede 



igen d. 16. november 1967. 2. del af maskinmestereksamen be
stod han d. 17. april 1969. Han aftjente sin værnepligt i Sø
værnet ombord på orlogskutteren Teisten på Grønland og Færø
erne fra 19. august 1969 til 3. august 197o. Han fik nu an
sættelse som maskininspektør ved rederiet G. Drøhse, Rudkø
bing, og var her til 1. juli 1978, da han blev maskininspek
tør ved rederiet 0. Bjørn-Jensen, Hellerup. Han udmønstrede 
med M/S Jota d. 6. juli 1978 og blev dræbt ved en el-ulykke 
ombord d. 25. september samme år. Herom fortæller en avis: 
"Formanden for Strynø-Rudkøbing Færgeselskab den 31-årige 
maskinchef Søren Moeslund, Rue 33, Rudkøbing, blev mandag 
aften dræbt ved en el-ulykke ombord på skibet Jota, hvor han 
var maskinchef.
Skibet befinder sig på Atlanten på vej fra Alaska til Ita
lien og var fire-fem døgns sejlads fra Gibraltar, da ulykken 
skete, oplyses på Jotas rederi 0. Bjørn Jensen & Co., Helle
rup .
Søren Moeslund var ved at foretage nogle reparationer i ski
bets vaskeri, og det menes, at det var under arbejde med en 
elektrisk boremaskine, han blev ramt af 44o volts strøm. Ingen 
overværede ulykken, men man blev opmærksom på den med det 
samme og gav kunstigt åndedræt. Efter hvad der oplyses fra 
skibets hospital, var der intet at gøre for at redde hans liv. 
Døden var indtrådt med det samme.
Skibet vil nu søge ind til nærmeste havn og den omkomne bli
ver fløjet hjem, oplyses fra rederiet.
Søren Moeslund var søn af Stynøs tidligere sognepræst Otto 
Moeslund. Efter at have taget sin maskinmestereksamen har han 
gennem en årrække været ansat i skibsmægler G. Drøhses Rede
ri, hvor han var skibsinspektør. Da Drøhses katamaran Bacat 
blev afhændet, blev han maskinchef på Jota.
Søren Moeslund var meget dygtig på sit felt og gik stærkt op 
i sit arbejde. I det hele et meget tiltalende menneske. Som 
en af Drøhses betroede folk har han ofte været rådgiver for 
Strynø-Rudkøbing Færgeselskab, og man var i selskabet glade 
for, at han ved forrige generalforsamling påtog sig opgaven 
som formand, da Gerhard Rubæk Hansen ønskede at trække sig 
tilbage. Netop i mandags fik selskabets direktør J. Groth 
Rasmussen, et brev fra Søren Moeslund, vedrørende selskabets 
anliggender."
Inge Elise Madsen tog 1966 realeksamen fra Hals Skole og ud
dannedes derefter som teknisk tegner. Hun tog 1. del af ek
samen i december 1966, derefter 1 års praktiktid ved ingeniør
firmaet Nellemann, Ålborg, 2. del af eksamen tog hun i juni 
1968. Fra 1. august 1968 til maj 1974 var hun ansat ved Dron
ninglund kommunes tekniske Forvaltning.

VIII.B.l.

JENS OTTO MOESLUND er født d. 23. november 1976 i Svendborg.



VIII.B.2.

METTE MOESLUND er født d. 28. marts 1979 i Svendborg.



IX.

JOHANNES MOESLUND er født d. 
gård, Iller, Grønbæk Sogn.

6. marts 19o7 på Iller Vester-

Han blev gift d. 22. juli 1938 
i Hanbjerg Kirke med
ANNE MARIE SØRENSEN, der er født 
d. 22. december 1914 i Hanbjerg 
som datter af boelsmand Jens 
Nielsen Sørensen og hustru Ida 
Birgitte Nielsen.
Bosat: Hvolbækvej 2, Ryde, 7830 
Vinderup.
Johannes Moeslund gik i skole i 
Iller og var derefter hjemme på 
Iller Vestergård. I 1927 var han 
elev på Nørre Nissum Højskole 
og 1930 på Haslev Landbrugssko
le. I 1938 købte han Ryde gamle skole, hvortil hørte 12 tdr.
land, og som i 25 år havde været brugt som landbrugsejendom.
I 1959 byggedes ny kostald på samme plads, hvor den gamle 
stald lå, men den nye stald blev 6 meter længere end den gam
le. I 1975 frasolgtes 2§ tdr. land til udstykning.af 12 byg
gegrunde, som nu næsten er bebygget.
Anne Marie Sørensen gik i skole i Hanbjerg og havde derefter 
plads som husassistent i Ryde Præstegård, senere i Vejrum og 
på Iller Vestergård, hvor hun var ca. 1 år.

IX.A.

BENTE SØRENSEN MOESLUND er født d. 29. maj 1939 i Ryde. 
Hun blev gift d. 17. juni 1967 
i Sevel Kirke med
EJNAR BIRKEDAL-SALBORG, der er 
født d. 29. januar 1929 i Varde 
som søn af lærer Valdemar Birke
dal og hustru folkeskolelærer
inde Kristence Christensen, Var
de .
Bosat: Bøgevej 5, 6800 Varde. 
Bente Sørensen Moeslund gik i 
skole i Ryde og var derefter be
skæftiget som husassistent hos 
Jul. Laustsen & Søn, Holstebro. 
I 1958 påbegyndte hun sygeple
jerskeuddannelsen på Børkop Sy
geplejehøj skole og var derefter sygeplejeelev på Ringkøbing 
Amts Sygeplejeskole i Holstebro i 3 år. Fra september 1961 til 
september 1964 arbejdede hun som sygeplejerske på Århus Kom
munehospitals medicinsk- og neurokirurgiske afdeling. Hun be
stod i 1964 realeksamen fra Arhus Akademi. 1964-1965 arbejdede 
hun som sygeplejerske ved intensivaf^elingen, Bispebjerg Hos



pital, København. 1965-1966 gennemgik hun uddannelsen til af
delingssygeplejerske og sygeplejelærer ved Danmarks Sygeplej
erske Højskole ved Århus Universitet, hvorefter hun arbejdede 
som sygeplejelærer ved Sygeplejeskolen, Bispebjerg Hospital, 
1966-1967, derefter som sygeplejelærer ved Ribe Amts Sygepleje
skole i Esbjerg til 1977. I 1976 tog hun merkonomeksamen i 
organisation fra Varde Handelsskole. I 1977 ansattes hun som 
viceforstanderinde ved sygeplejeadministrationen, Central
sygehuset, Esbjerg. Hun har påbegyndt den 1-årige videreud
dannelse, 2. del ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus 
Universitet i 1979, uddannelsen forventes afsluttet i 1982 og 
kvalificerer f.eks. til højere ledende stillinger indenfor 
sygeplejen.
Ejnar Birkedal-Salborg gik i Set. Jakobi Skole i Varde, hvor
fra han tog realeksamen i 1945. 1945-1949 uddannedes han i 
Handelsbanken i Varde. 195o-1958 var han ansat som revisor 
ved Revisions- og Forvaltningsinstitutet i København. Han be
stod i 1954 HD i regnskabsvæsen fra Handelshøjskolen i Køben
havn. 1958-1967 var han ansat som lærer ved Københavns Sko
levæsen ved Alsgades skole og Baunehøj skolen. I 1963 bestod 
han lærereksamen fra Københavns Aftenseminarium. I 1966 fik 
han cand. mere, eksamen fra Handelshøjskolen i København og 
blev fra 1967 ansat som direktør for Handelsskolen og Handels
højskoleafdelingen i Varde.

IX.A.l.

MICHAEL BIRKEDAL-SALBORG er født d. Jo. april 1968 i Varde.

IX.A,2,

ANNIE BIRKEDAL-SALBORG er født d. 8. november 1969 i Varde.

IX.B,

OLE MOESLUND er født d. 4. juli 1944 i Ryde. 
Han blev gift d. 13. december 
1969 i Udby Kirke med 
BIRGIT ANDERSEN, der er født d. 
17. september 1948 i Vejlby.
Ægteskabet opløstes i 1979. 
Bosat: Kongsgårdsvej 4, 558o 
Nørre-Åby.
Ole Moeslund gik i skole i Ryde 
og var derefter beskæftiget ved 
landbruget i Djeld ved Sevel § 
år. Fra 1. november 1959 til 1. 
maj 1964 udlærtes han som tøm
rer ved tømrermester Magnus Mou
ritsen, Ryde. Han aftjente sin 
værnepligt ved Sønderjyske Ar
tilleriregiment fra 1. juli 1964 til 1. november 1965, hvor
efter han var beskæftiget som tømrer i Middelfart til juli 
1980, heraf knap 14 år ved tømrermestrene brødrene Larsen.



Han arbejder nu ved tømrermester Bent Hansen, Nørre-Aby.
IX.B.l.

TINA MOESLUND er født d. 12. april 197o i Middelfart.

IX.B,2.

LONE MOESLUND er født d. 4. oktober 1973 i Middelfart.
IX. C.

KAREN MOESLUND er født d. 23. september 19^9 i Ryde. 
Hun blev gift d. 25* maj 197^ 
i Ryde Kirke med 
KARLO JENSEN, der er født d. 28. 
august 19^5 i Holstebro som søn 
af chauffør Peder Jensen og hu
stru Johanne Oveline Pedersen, 
75oo Holstebro.
Bosat: Hovedgaden 21, Tvis, 75oo 
Holstebro.
Karen Moeslund gik i skole i Ry
de og tog 1967 realeksamen fra 
Vinderup Realskole. Fra 1. au
gust 1968 til 3o. juni 197o ud
lærtes hun på kontoret hos læ
derhandler Aksel Mikkelsen, Hol
stebro, og fortsatte efter endt læretid som assistent samme 
sted til 31. december 197o. Hun har siden 18. januar 1971 
haft ansættelse som kontorassistent hos firmaet Louis Poul
sen & Co. A/S, Holstebro.
Karlo Jensen gik i skole i Holstebro og var derefter beskæf
tiget i malerafdelingen hos folkevognsforhandleren i Holste
bro til 1971, hvorefter han var ansat ved D.L.A.M., Holstebro 
og senere på Færch’s Tobaksfabriker, Holstebro. Han aftjente 
sin værnepligt ved Sønderjyske Artilleriregiment i Varde 
1965-1966. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som sprøjte
maler ved folkevognsforhandleren i Holstebro og var her til 
1978, hvorefter han blev sprøjtemaler ved D.L.A.M., Holste
bro, til 2o. september 1980. Han havde nu arbejde ca. § år 
hos malermester N.O. Andersen, Holstebro, og har siden 23. 
marts 1981 haft ansættelse på Gulf Servicestation på Herning- 
vej, Holstebro.

IX .C.1.

FLEMMING MOESLUND JENSEN er født d. 11. juni 1975 i Naur.

I X.C.2.

LOUISE MOESLUND JENSEN er født d. 1. maj 1979 i Naur



X.

EJNER MOESLUND er født d. 31. maj 
Iller, Grønbæk Sogn.
Han blev gift d. 24. august 1945 
i Grønbæk Kirke med
GERDA SMEDEGAARD JOHANSEN, der 
er født d. 7. februar 1916 i 
Grønbæk som datter af boelsmand 
Søren Smedegaard Johansen og 
hustru Kirstine Hansen.
Bosat: Iller Byvej 31 A, Iller, 
8643 Ans By.
Ejner Moeslund gik i skole i Il
ler og uddannedes derefter ved 
landbruget. Han har været elev 
på Nørre Nissum Højskole og Ha

19o8 på Iller Vestergård,

slev Landbrugsskole. Han aftjen
te sin værnepligt i Viborg. Den 1. december 1942 overtog han 
fødegården Iller Vestergård, og drev den til 1. juli 1976, 
da han afstod den til datteren og svigersønnen Sinne og Peter
Steen Pedersen. Selv byggede han hus på et hjørne af marken, 
hvor Iller Vestergård i sin tid lå.
Ejner Moeslund har i 24 år været formand for K.F.U.M. i Ans 
og formand for Landboforeningen i 28 år, desuden medlem af 
menighedsrådet i 16 år og bestyrelsesmedlem for Kvægavlerfor
eningen Midtjyden i Silkeborg gennem en årrække.
Gerda Smedegaard Johansen gik i skole i Grønbæk og havde der
efter plads som husassistent til giftermålet. I 1936 var hun 
elev på Hopdrup Højskole. Hun har været formand for Martha
Forbundet i Ans i mange år samt i bestyrelsen for Storkredsen 
for Kirkens Korshær, Viborg Amt, fra 1974 formand for samme.

X.A,

HANNAH MOESLUND er født d. 12. juli 1947 på Iller Vestergård,
Iller, Grønbæk Sogn.
Hun blev gift d. 21. juni 1975 i 
Budolfi Kirke, Ålborg, med 
PREBEN STAUN, der er født d. lo. 
april 1948 i København som søn 
af politikommisær Kurt Svend 
Rosendahl Nielsen og hustru Kir
sten Staun, København.
Bosat: Blomstervænget 42, 6950 
Ringkøbing.
Hannah Moeslund begyndte skole
gangen i Iller og tog I965 re
aleksamen fra Ans Skole, hvor
efter hun havde plads som hus
assistent i 0. Brønderslev, 
derefter en kort periode på Sømandshjemmet i Nyhavn, Køben



havn. I 1967 var hun elev på Haslev Højskole. Hun påbegyndte 
nu uddannelse som sygeplejerske i Rønne på Bornholm og af
sluttede den i foråret 1971, hvorefter hun arbejdede som sy
geplejerske på Glostrup Sygehus medicinske afdeling og neuro
kirurgiske afdeling til 1973, derefter på kirurgisk og in
tensiv afdelingen på Ålborg Sygehus til 1975, hvorefter hun 
var på intensiv afdelingen og ortopædisk kirurgisk afdeling 
på Kolding Sygehus. 1979~198o var hun afdelingssygeplejerske 
på ortopædisk- kirurgisk afdeling. Hun har siden august 198o 
været ansat som sygeplejerske på Ringkøbing Amts Sygehus. 
Preben Staun fik i 1972 navneforandring fra Preben Staun Niel
sen til Preben Staun. Han begyndte skolegangen på Holberg- 
skolen i København og fortsatte på Metropolitanskolen, hvor
fra han tog studentereksamen i 1967. Han aftjente sin værne
pligt ved Kronens Artilleriregiment 1967, udnævntes til ser
gent 1968, og var løjtnant af reserven 1969-197o. 1975 tog 
han lærereksamen fra Ålborg Seminarium og var derefter ansat 
ved Koldings Skolevæsen til 1980, da han ansattes som vice
skoleinspektør ved Ringkøbing Skolevæsen.

X. A.l,

JANE MOESLUND STAUN er født d. 26. april 1976 i Kolding.

X.A.2.

JAKOB MOESLUND STAUN er født d. 24. november 1977 i Kolding.

X.B.

INGER MOESLUND er født d. 13. oktober 1948 på Iller Vester
gård, Iller, Grønbæk Sogn.
Hun blev gift d. 22. maj 1971 i 
Grønbæk med
JESPER BROBERG, der er født d. 
18. oktober 195o i København 
som søn af tilskærer Leo Peder 
Andersen Broberg og hustru El
se Ficher Andersen.
Bosat: Jupitervej 53, 8723 Løs
ning .
Inger Moeslund begyndte skole
gangen i Iller og tog 1966 re
aleksamen fra Ans Skole, hvor
efter hun havde plads som hus
assistent hos forstanderen på
Haslev Landbrugsskole. Vinteren 1967-I968 var hun elev på 
Hoptrup Højskole, hvorefter hun fik 1-årig barneplejeuddan- 
nelse i Ikast Vuggestue. Hun var nu elev på Silkeborg Han
delsskole, hvorfra hun bestod handelseksamen. De følgende 2 
år uddannedes hun på kontoret på Lysbro Fabriker, Silkeborg 



Jesper Broberg gik i Silkeborg vestre Skole og afsluttede 
skolegangen med realeksamen, derefter tog han handelseksa
men fra Handelsskolen i Silkeborg og uddannedes derefter i 
Andelsbanken i Silkeborg. Fra 1975 var han ansat som bank
assistent i Andelsbanken i Skive, senere var han sammen med 
familien § år på Haslev udvidede Højskole i forbindelse med 
ansættelse som K.F.U.M. og K. sekretær for Thy, Mors og Sal
ling. Han kom tilbage til bankvæsenet og fik ansættelse i 
Andelsbanken i Vejle, hvor han fra 1. januar 1980 blev ud
nævnt til bankfuldmægtig.

X.B.l.

MADS MOESLUND BROBERG er født d. 2o. august 1972 i Silkeborg.

X.B.2.

METTE MOESLUND BROBERG er født d. 1. oktober 1974 i Stoholm.

X.B.3.

TRINE MOESLUND BROBERG er født d. 25. april 1977 i Løsning.

X.C

SINNE MOESLUND er født d. 25. januar 1951 på Iller Vestergård, 
Iller, Grønbæk Sogn.
Hun blev gift d. 14. august 
1971 i Grønbæk Kirke med 
PETER STEEN PEDERSEN, der er 
født d. 29- september 1949 i 
Sahl som søn af pedel Johannes 
Pedersen og hustru Elna Kirsti- 
ne Marie Pedersen, Revlingvej 
11, 8850 Bjerringbro. |F wF
Bosat: Iller Vestergård, Iller- 
byvej 31 b, Iller, 8643 Ans By.
Sinne Moeslund begyndte skole
gangen i Iller og tog 1968 re
aleksamen fra Ans Skole, hvor
efter hun havde plads som hus
assistent hos læge Christensen,Ans 1 år. Vinteren 1969-1970 
var hun elev på Haslev Højskole, derefter havde hun i 5 må
neder plads som husassistent på Grauballe Hvilehjem, hvor
efter hun fik 1-årig barneplejerskeuddannelse på en vugge
stue i Silkeborg.
Peter Steen Pedersen gik i skole i Sahl, hvorefter han i 1 år 
var beskæftiget ved landbruget. 1965-I966 var han elev på 
Rydhave Ungdomsskole, derefter igen ved landbruget et par år, 
hvorefter han udlærtes som tømrer hos tømrermesteren i Sahl. 
Umiddelbart efter giftermålet rejste ægteparret til Grønland, 
hvor de var et års tid. Peter Steen Pedersen var ansat som 



assistent på Sømandshjemmet i Holsteinsborg og Sinne arbejde
de som barneplejerske. Efter hjemkomsten arbejdede ægtepar
ret et års tid i Esbjerg, han som tømrersvend og hun som med
hjælper på et plejehjem. I 1973 flyttede de til Bjerringbro, 
hvor Peter Steen Pedersen byggede eget hus, som de dog kun 
boede i 1 år, hvorefter de flyttede hjem på Iller Vestergård. 
Fra november 1974 til august 1975 var Peder Steen Pedersen 
elev på Asmildkloster Landbrugsskole, hvorefter han tog fat 
på at bygge hus til svigerforældrene på et hjørne af Iller 
Vestergårds mark og 1. juli 1976 overtog de Iller Vestergård.

X.C.l.

ANDERS MOESLUND PEDERSEN er født d. 14. august 1979 på Iller. 
Vestergård, Iller, Grønbæk Sogn.

X.C.2.

ANNA MOESLUND PEDERSEN er født d. 14. april 1981 på Iller 
Vestergård, Iller, Grønbæk Sogn.

X.D.

LIS MOESLUND er født d. 22. august 1954 på Iller Vestergård, 
Iller, Grønbæk Sogn.
Hun blev gift d. lo. april 1976 i Grønbæk 
Kirke med 
NIELS JENSEN, der er født d. 12. oktober 
1954 som søn af montør Eivind Jensen og 
hustru Annelise, Dalmose.
Ægteskabet er senere opløst, hvorefter Lis 
Moeslund blev gift igen d. 1. august 1981 
i Bjerringbro Kirke med 
HANS SKAU, der er født d. 5. februar 1954 
i Agtrupskov, Bjert Sogn, som søn af gård
ejer Ole Skau og hustru Mette Chrestine 
Jørgensen, Agtrupskov, 6o91 Bjert.
Bosat: Nygade 4 A, 8850 Bjerringbro.
Lis Moeslund begyndte skolegangen i Iller 
og afsluttede den med realeksamen fra Ans 
Skole i 1971, hvorefter hun var beskæf
tiget som husassistent til hun vinteren 1972-1973 var elev på 
Haslev Højskole. Efter skoleopholdet var hun i 4 måneder an
sat på Soldaterhjemmet i Fredericia. I maj 1973 påbegyndte 
hun plejehjemsassistent-uddannelse på Plejehjemsassistent
skolen i Brande og afsluttede uddannelsen i 1975- Hun var nu 
ansat som plejehjemsassistent i Ringsted i lg år, derefter i 
Brædstrup fra oktober 1976 til 1979, senere i Vamdrup fra sep
tember 1979 til juli 1980. Hun har nu ansættelse på et pleje
hjem i Hammel.
Hans Skau gik i Sdr. Bjert Centralskole og afsluttede skole
gangen med realeksamen i 1971, hvorefter han var beskæftiget 



som trælastarbejder i Kolding til han blev elev på Egå Ung
domsskole fra januar 1972 til maj samme år. 1974 begyndte 
han at læse til højere handelseksamen, som han bestod i 1977. 
Fra 1. januar 1978 til 31. juli 198o var han beskæftiget på 
Kolding Kommunebibliotek. Han har siden 1. august 198o været 
ansat som kontorassistent i bogholderiet på Grundfos, Bjer
ringbro .

X.D.l.

LOTTE MOESLUND SKAU, er født d. 14. oktober 1977 i Brædstrup.



XI.

KNUD MOESLUND er født d. 29- december 19o9 på Iller Vester
gård, Iller, Grønbæk Sogn, og døde d. 27. juni 1959 i Alders
lyst .
Han blev gift d. 16. maj 1937 
i Aulum Kirke med
MARY KIRSTINE ENGKÆR LAURIDSEN, 
der er født d. 16. august 1915 
i Skjerk, Aulum Sogn, som dat
ter af landmand Søren Lauridsen 
og hustru Petra Engkær Jensen. 
Bosat: Solbakkevej 35, 1. sal, 
86oo Silkeborg.
Knud Moeslund gik i skole i Il
ler og var herefter beskæftiget 
ved landbruget hjemme, senere 1 
år på Fyn. Han har været elev 
på Haslev Landbrugsskole. I 5s 
år drev han et mælkeudsalg på 
Lyngbygade i Silkeborg, hvorefter han havde en ejendom i Al- 
lingkloster pr. Grauballe i 1 år. Han flyttede nu til Søholt 
ved Silkeborg, hvor han virkede som arbejdsmand i ca. 2 år, 
derefter fik han stilling som kirkebetjent i Alderslyst og 
havde denne stilling til sin død.
Mary Kirstine Engkær Lauridsen gik i skole i Skjerk og var 
derefter beskæftiget som husassistent. Hun havde først plads 
i Sinding ved Aulum, derefter hos læreren i Skjerk, hvorefter 
hun var stuepige på nervesanatoriet Dianalund og senere på 
Haslev Landbrugsskole. Sommeren derefter var hun elev på Has
lev Husholdningsskole. Efter endt skoleophold havde hun plads 
som husassistent først i Hammel senere i København. I 1961 
begyndte hun vaskeriet Ny Vask i Alderslyst, og drev det til 
efteråret 1968. I marts 1969 rejste hun til Pakistan for at 
besøge datteren Aase, her var hun i 8 måneder. Efter hjem
komsten fik hun enkepension og måtte samtidig holde op med 
at arbejde på grund af sygdom.

XI. A.

BIRGIT MOESLUND er født d. 25. marts 1939 i Silkeborg.
Hun blev gift d. 17. marts 1962 i Grønbæk Kirke med
HENRY PEDERSEN, der er født d. 27. oktober 1931 i Kjellerup, 
Hørup Sogn, som søn af fabriksarbejder Ole Pedersen og hu
stru Karen Marie Sørensen, Kjellerup.
Bosat: Søndergade 55, 862o Kjellerup.
Birgit Moeslund gik i skole i Alderslyst og sluttede skole
gangen med mellemskoleeksamen, hvorefter hun havde plads som 
husassistent 1 år, derefter var hun | år på et plejehjem på 
Frederiksberg i København. 1958 blev hun elev på Fårevejle 
Sygeplejeskole, hvorefter hun udlærtes som sygeplejerske på 
Kjellerup Sygehus 1958-1961. Efter endt uddannelse var hun



ansat på Århus Kommunehospital 
til sommeren 1962. Hun har siden 
foråret 1963 haft ansættelse på 
Kjellerup Sygehus.
Henry Pedersen gik i skole i 
Kjellerup. 1946-195o uddannedes 
han som maler ved malermester 
Døssing, Kjellerup, og var der
efter beskæftiget som malersvend 
forskellige steder. 1956 begynd
te han at læse på Odense Tekni
kum og dimitteredes derfra i 
1959. Han havde nu arbejde på 
forskellige akitektkontorer i
Silkeborg, Århus og Viborg til
1964, da han begyndte egen virksomhed i Kjellerup, som han 
stadig driver.

XI.A.l.

OLE MOESLUND PEDERSEN er født d. 11. oktober 196} i Kjellerup. 
Han gik i skole i Kjellerup og afsluttede skolegangen med lo. 
klasse, derefter tog han 1-årig handelseksamen fra Viborg Han
delsskole og læser nu til højere handelseksamen samme sted.

XI,A.2.

ANNE METTE MOESLUND PEDERSEN er 
rup.

født d. 18. maj 1966 i Kjelle-

XI. B.

16. marts 1943 i Gødvad.INGE ENGKÆR MOESLUND er født d. 
Hun blev gift d. 4. april 1964 
i Alderslyst Kirke med 
FLEMMING JENSEN, der er født d. 
26. marts 1943 i Silkeborg som 
søn af arbejdsmand Hans Jensen 
og hustru Elly Andrea Sofie Bøj
lesen, 86oo Silkeborg.
Bosat: Sej ling Møllevej 6, 86oo 
Silkeborg.
Inge Engkær Moeslund gik i sko
le i Alderslyst og sluttede sko
legangen med mellemskoleeksamen 
i 1959j hvorefter hun var be
skæftiget som husassistent i ca.
2 år, herefter var hun ekspedi
trice i en børnetøjsforretning i 
Silkeborg i ca. 2 år. 1975-1979 var hun ekspeditrice i en for
retning i Silkeborg, hun har siden været beskæftiget på et 
plejehjem i Alderslyst.



Flemming Jensen gik i skole i Alderslyst og sluttede skole
gangen med realeksamen i i960. 196o-1964 var han elev i Jyske 
Bank, derefter assistent samme sted til 1. februar 1965, da 
han indkaldtes til militærtjeneste ved Intendanturkorpset i 
Varde, Kastellet og i Arhus. Han hjemsendtes d. 1. juni 1966 
og fik atter ansættelse i Jyske Bank, Silkeborg, hvor han 
stadig er. I 197o udnævntes han til fuldmægtig og blev leder 
af en kodeafdeling under Jyske Bank, fra 1980 ansattes han i 
E.D.B. driftsafdelingen samme sted.
Den 1. november 1966 købte de ejendommen, der er på 4 tdr. 
land.

XI.B.l.

SØREN MOESLUND JENSEN er født d. 1. juni 1965 i Kjellerup.

XI.B.2.

PETER MOESLUND JENSEN er født d. 11. december 1966 i Sej ling.

XI.B,3-
JENS MOESLUND JENSEN er født d. 4. december 1969 i Sej ling.

XI. C.

AASE MOESLUND er født d. 9. maj 1945 i Silkeborg.
Hun blev gift d. 18. november 
1967 i Alderslyst Kirke med 
LORENS LANGE HEDELUND, der er 
født d. 18. januar 1945 i Gam
melskov, Agerskov Sogn, som søn 
af graver Julius Christian He
delund og hustru Christine Dort
hea Lange, Seest, 6000 Kolding. 
Bosat: Gåsebæksvej 21, 25oo 
Valby.
Aase Moeslund gik i skole i Al
derslyst og sluttede skolegangen 
med realeksamen i 1962, derefter 
var hun i 5 måneder elev på Has
lev udvidede Højskole, hvorefter 
hun uddannedes som laborant på
Viborg Amts og Bys Sygehus. Fra 1. januar til 1. juni 1967 
var hun laborant på Kolding Sygehus, derefter instruktions
laborant samme sted til 1. november samme år.
Lorens Lange Hedelund var efter endt skolegang medhjælper i 
en frugtplantage i Harndrup på Fyn fra 1. april 1957 til 31- 
oktober samme år, den følgende vinter var han elev på Sommer
sted Ungdomsskole. Efter endt skoleophold havde han plads som 
landbrugsmedhjælper til 28. januar i960. Fra 1. februar i960 
til 1. februar 1963 uddannedes han som kolonialkommis i Seest 



og Vorså, hvorefter han havde ansættelse som kommis i Seest 
til 31. august 1963. I april 1963 tog han handelsmedhjælper
eksamen fra Kolding Handelsskole. Han indkaldtes til mili
tærtjeneste ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev og Søgård 
fra 2. september 1963 til 3o. juni 1964. Efter hjemsendelsen 
virkede han som kontorassistent og chauffør i en Korn- og 
Foderstofforretning i Hjarup til 31. juli 1966, hvorefter han 
var elev på Haslev udvidede Højskole. Fra 1. januar 1967 til 
31. december samme år havde han ansættelse som K.F.U.M.-sek
retær i Esbjerg.
Efter giftermålet blev de begge pr. 1. januar 1968 antaget 
af Dansk Pathanmission med udsendelse 4. februar 1968 i Seest 
Kirke, afrejse til Missionsmarken d. 6. februar og ankomst 
til Pakistan d. 7. februar 1968. Aase Moeslund arbejdede fra 
1968 til 1974 på et hospital i Peshawar, Pakistan, Lorens 
Lange Hedelund var beskæftiget ved ungdomsarbejdet i kirken 
samt litteraturtjenesten, bogbilen, og var desuden medlem af 
litteraturkomiteen i Pashto, Pakistan, komiteen for ungdoms
arbejdet i Church of Pakistan, komiteen for stipendier til 
skolesøgende, komiteen for nye projekter, bestyrelsen i Missio
nærernes sprogskole i Murree, revisionskomiteen for (Bibel
selskabet) for Pashto og bestyrelsen i International Afghan 
Mission, Kabul, Afghanistan. Fra november 1974-1979 arbejdede 
Aase Moeslund som DMS-missionær i Oman og Lorens Lange Hede
lund var beskæftiget med litteraturarbejde, han var desuden 
medlem af menighedsrådet i Oman, medlem af kirkens forretnings
udvalg. Efter hjemkomsten i 1979 fik Aase Moeslund ansættelse 
hos læge Knud Christophersen, Valby og Lorens Lange Hedelund 
ansættelse som landssekretær for K.F.U.M. og K. i Danmark.

XI.C.1.

BJARNE HEDELUND er født d. 27. december 1968 i Pakistan.

XI.C.2.

LONE HEDELUND er født d. 1. marts 1971 i Pakistan.

XI.C.3.
TOMMY HEDELUND er født d. lo. september 1974 i Kjellerup.

XI. D.

KIRSTEN ENGKÆR MOESLUND er født d. 23. juli 1948 i Silkeborg. 
Hun blev gift d. 28. december 1968 i Alderslyst med 
OLAV MUNKHOLM, der er født d. 2o. januar 1944 i Hurup som 
søn af bogbinder Aage Martin Munkholm og hustru Sara Wigsø, 
Hurup, Thy.
Bosat: Nyvej 12, 834o Malling.
Kirsten Engkær Moeslund gik i skole i Alderslyst og var ef
ter endt skolegang beskæftiget som husassistent i Resenbro



lg år, det følgende år var hun 
smørrebrødsjomfru på Missions
hotellet i Hurup, derefter syge
hjælper på Ikast Plejehjem 1 år. 
1966-1968 var hun ansat i en 
smørrebrøds- og delikatessefor
retning i Silkeborg , derefter i 
Højbjerg ved Århus til 1972. I 
1978 begyndte hun som dagpleje
mor og har siden 1. januar 1980 
været dagplejemoi’ ved Århus Kom
mune .
Olav Munkholm gik i skole i Hu
rup . Fra 1. januar i960 til 1. 
april 1964 udlærtes han som maskinarbejder på Hurup Jernstøberi. 
Han aftjente sin værnepligt ved Hærens tekniske Korps i Varde 
fra 1..april 1964, herefter var han på sergentskole i Køben
havn og virkede derefter som sergent ved Nørrejyske Artille
riregiment i Nymindegab, senere var han i | år våbenmekaniker 
på Cypern, han hjemsendtes d. 1. maj 1966 og var derefter be
skæftiget som rejsemontør for korntørring og transportanlæg 
ved foderstoffer for firmaet Cimbria, Thisted, til 22. septem
ber 1968, da han fik ansættelse som maskinarbejder ved firmaet 
Dansk Transportmateriel, Malling, d. 1. april 1972 blev han 
værkfører samme sted og var her til 1. august 1980. Han er 
nu værkfører på fabriken R. Randers A/S, Odder, hvor de laver 
stålmøbler.

XI.D.l.

HELLE MUNKHOLM er født d. 31. januar 1972 i Odder.

XI.D.2.

JESPER MUNKHOLM er født d. 18. juli 1974 i Odder.



ALFABETISK F O RTEGNELSE OVER

EFTERKOMMERE



JensenBirkedal-Salborg

Annie IX.A.2. Flemming XI.B.
Bente Sørensen Flemming Moeslund IX.C.1.
f. Moeslund IX. A. Inge Engkær
Ej nar IX. A. f. Moeslund XI.B.
Michael IX.A.1. Jens Moeslund XI.B.3.

Jytte f. Moeslund III.C.1.
Broberg Karen f. Moeslund IX. C.

Karlo IX. C.
Inger f. Moeslund X.B. Line Moeslund III.C.1.a
Jesper X.B. Louise Moeslund IX.C.2.
Mads Moeslund X.B.l. Peter Moeslund XI.B.2.
Mette Moeslund X.B.2. Søren Moeslund XI.B.l.
Trine Moeslund X.B.J. Theis Moeslund

Villy
Ill.C.l.b
III.C.1.

Ernstsen
Kaufmanas

Bo III.B.l.
Ernst Marius III.B. Finn Moeslund III.D.l.
Hannah Laursen Niels Laursen III.D.3.f. Moeslund
Jette

Eshøj

III.B.
III.B.2.

Ninna Maursen 
f. Moeslund 
Pia Moeslund 
Ringoldas Moudrins 
Stig Laursen

III.D.
III.D.2.
III.D.
III.D.4.

Anne f. Moeslund I.B.3.
Jesper Moeslund I.B.J.a. Klostergaard
Peter

Hansen

I.B.3.
Aase Margrethe 
f. Johansen II.C.
Aksel II.B.

Kirsten Moeslund Anders II.
f. Nielsen I.A.3. Anders II.A.l.b.
Leif I.A.3. Anders Moeslund II.C.

Anja II.A.l.a.
Hedelund Arne II.A.

Astrid f. Andersen II.A.
Aase f. Moeslund XI .C. Bo II.A.2.b.
Bj arne XI.C.1. Inge f. Kristensen II.A.2.
Lone XI.C.2. Karin II.C.1.
Lorens Lange XI. C. Kirstine f. Moeslund. II.
Tommy XI.C.3. Lis Marie f. Rasmus

sen II.A.l.
Jakobsen Margit II.C.2.

Morten II.A.2.a.
Lis f. Moeslund III.C.3. Niels Peter II.A.2.
Thomas Joen III.C.3. Søren Andersen II.A.l.
Tilde Marie III.C.3.a.



MoeslundKragh-Pedersen

Anne VI.A.J. Ejner X.
Bente VI.A.2. Elna Kathrine VII.
Bj arne VI. A. Elna Marie
Bodil VI.A.4. f. Sørensen IV.
Esther f. Sørensen VI.A. Erik V.A.
Per VI. A.1. Eva

Gerda Smedegaard
V.B.

Larsen f. Johansen
Inge Elise f. Madsen

X.
VIII.B.

Christian Moeslund I.A.l.b. Ingrid f.Rubæk-Niel-
Kurt I.A.l. sen III.C.
Lisbet Moeslund Jens Erik I.B.l.
f. Nielsen I.A.l. Jens Jørgen I.C.
Per Moeslund I.A.l.c. Jens Otto VIII.B.l
Søren Moeslund I.A.l.a. Johannes 

J ohannes
IX.
I.B.

Madsen Jørgine f. Pedersen 
Jørn

EO.
IV.B.

Elisabeth f. Moeslund I.D. Jørn Bæk III.C.
Hanne Moeslund I.D.2. Kirstine Anine
Karl Henry I.D. f. Laursen I.
Ole Moeslund I.D.l. Klara Johanne Crone
Palle Moeslund I.D.3. f. Christensen 

Knud
V.
XI.

Mains Kristen Jørgen 
Lars

III.
III.A.3.

Elmo III.E. Lars I.C.3-
Henrik Moeslund III.E.2. Lise I.C.4.
Jørgen Moeslund III.E.1. Lissy f. Kingo IV.B.
Kirsten Laursen Lone I.C.5.
f. Moeslund III.E. Lone IX.B.2.
Kristian Moeslund III.E.3. Magnus

Margrethe Andrea
V.

Moeslund f. Petersen
Mary Kirstine Engkær

I .C.

Aksel Kristian IV. f. Lauridsen XI.
Anine Jenny Mette VIII.B.2
f. Laursen III. Mine Rigmor
Anna Else f. Jensen I.B. f. Sørensen VIII.
Anne Marie f. Søren Mogens VIII.A.
sen IX. Ole IX. B.
Anne Mette I.C.2. Otto Victor VIII.
Anders Jørgen III.A. Peder Simonsen I.
Anders Jørgensen EO. Per I.C.l.
Benny V.A.l. Sten III.C.2.
Bente f. Hedegaard V.A. Søren VIII.B.
Birgit f. Andersen IX. B. Tina IX.B.l.
Birthe V.A.2. Tom III.C.4.
Bjarne
Edel Marie Kirstine 
f. Hansen

III.A.l.

III.A.

Ulla III.A.2.



StaunMunkholm

Helle XI.D.l. Hannah f. Moeslund X.A.
Jesper XI.D.2. Jakob Moeslund X.A.2.
Kirsten Engkær Jane Moeslund X.A.l.
f. Moeslund XI. D. Preben X.A.
Olav XI.D.

Svendsen
Nielsen

Annelise f. Moeslund IV.A.
Edel f. Moeslund I.A. Frede Hans IV.A.
Marius Aksel I.A. Jens Moeslund IV.A.3.
Peder Moeslund I.A.2. Lars Moeslund IV.A.1.

Niels Moeslund IV.A.2.
Pedersen

Sørensen
Anders Moeslund X.C.l.
Anna Moeslund X.C.2. Anna Marie f. Moeslund VI.
Anne Mette Moeslund XI.A.2. Arne Moeslund VI.E.
Birgit f. Moeslund XI.A. Carl Otto Moeslund VI.D.
Henry XI .A. Charlotte Moeslund VI.E.2.
Ole Moeslund XI.A.l. Eva Beatrice f.Jensen VI.C.
Peter Steen X.C. Henning Oscar VI.
Sinne f. Moeslund X.C. Inga f. Jensen VI. E.

Jesper Moeslund VI.E.3.
Rasmussen Jørgen Moeslund VI.C.l.

Michael Moeslund VI.E.1.
Anna f. Klostergaard II.D. Morten Moeslund VI.C.2.
Erik Klostergaard II.D.J. Peder Moeslund VI. C.
Finn Klostergaard II.D.5. Thomas Moeslund VI.C.3 .
Hans Adolf II.D.
Jonna Klostergaard II.D.6. Vestergaard
Jørn Klostergaard II. D. 4'.
Leif Klostergaard II.D.l. Helen f. Sørensen VI. B.
Per Klostergaard II.D.2. Lars VI.B.2.

Niels VI.B.l.
Scriver Per VI .B.

Thomas VI.B.3.
Grethe f. Moeslund V.C.
Johannes Graugaard V.C. Vinther
Lisbeth Moeslund 
Graugaard V.C.2. Bodil f. Moeslund IV. C.
Steen Moeslund Grau Jack Kjærsgaard IV.C.2.
gaard V.C.l. Ole Kjærsgaard IV. C.

Robin Kjærsgaard IV.C.1.
Skau

Vølund
Hans X.D.
Lis f. Moeslund X.D. Birgitte f. Moeslund I.B.2.
Lotte Moeslund X.D.l. Hans Jesper I.B.2.

Søren I.B.2.a.






