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FORORD.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke 
mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, og en del af 
slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirke
bøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteproto
koller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, 
justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m.m.

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

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, 
og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altsaa 
ogsaa forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes alminde
ligvis den samme angivelse og stavemaade, som er benyttet 
i den paagældende kirkebog, da det ville føre for vidt at 
forsøge paa at identificere hver enkelt fadder og forlo
ver.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen af at 
udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke 
gøres færdig, saalænge slægten stadig lever. Derfor er 
bogen indrettet saaledes, at den med tiden kan ajourfø
res. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere 
bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af 
slægtsbogen vil maaske nok melde sig den tanke:”Hvad glæ
de har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af 
en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke 
har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget 
mig?” Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok 
saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og alt - ogsaa 



én’Selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V.Jen
sen har et sted sagt:"I ethvert menneske er sammenstuvet 
dette menneskes slægts fortid." Tænk paa, hvad dette e- 
gentlig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder 
om ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i 
denne forjagede tid at finde et staasted. Løb bogen igen
nem og tag den saa frem, naar der er god tid til at for
dybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der 
er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, 
men slægtens nulevende medlemmer har et meget nært fæl
lesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets baand, 
men ogsaa ved tanker, ord og handlinger. Færdes man ad ga
der og veje paa slægtens egn, saa er det, selv om bille
det har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at 
slægtens gamle har gaaet, ligesom flere af de gaarde og 
huse, man passerer, er de samme, som ens forfædre har hen- 
levet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det dag
lige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse ti
mer.

Stærke slægter kan sætte præg paa den egn eller by, 
de kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke meget i 
det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i 
den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og dis
se aar tæller slægten op i generationer. Ud fra denne syns
vinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, 
ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af gene
rationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hov
mod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræften
de tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, 
og det er sikkert ogsaa rigtigt, naar det drejer sig om 
døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelt
hederne forsvinder ganske vist, men tilbage staar summen 
af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de byg
ninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at for
valte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til glæ
de for saavel nulevende som kommende generationer.

DANSK SLÆGTSHISTORIE
Kjellerup.



Som dybest brønd gi'r altid klarest vand, 
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder, 
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand 
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang; 
læg øret ydmygt til den rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang, 
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat, 
i flinteøksen efter harvens tænder, 
i mosefundets smykke, plumpt og raat, 
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hverts skimlet skrift, hver skjoldet alterbog 
har gemt et gran af slægtens vé og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, 
og løfte mig en flig af livets gaade.

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

Jeppe Aakjær.



Indholdsfortegnelse: Anetavle for Jeppe 
Nielsen Toft og hu
stru Else Nielsdatter 
(Norrisgaard)s børn.

Efterkommere efter Jep
pe Nielsen Toft og hu
stru Else Nielsdatter 
(Norrisgaard)s børn.

Orientering om bogens brug:
Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle 

mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddel
bart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes 
ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa 
ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8’s 
forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 
19 etc. Hvis man omvendt f.eks. vil finde barnet af ægte
parret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige 
nummer. Barnet er altsaa en datter, ane nr. 33 gift med nr. 
32, deres barn er nr.16 gift med nr. 17, deres barn igen 
nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld er 
der dog umiddelbart før anetavlen indsat en skematisk o- 
versigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Foran efterkommeroversigten - bogens andet afsnit - 
er indsat sole, paa hvilke samtlige slægtens medlemmer 
ses opført. I solenes midte staar ægteparret Jeppe Niel
sen Toft og Else Nielsdatter (Norrisgaard), derefter føl
ger i første ring deres børn, mærket med romertal, i an
den ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa 
oldebørn, mærket med arabertal og tipoldebørn mærket med 
smaa bogstaver. Dette bevirker, at hvert medlem af slæg
ten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den 
paagældende staar opført i teksten. Hvis man saaledes 
f.eks. paa en af solene finder personen Klaus Simonsen, 
født 1959, vil man se, at han er mærket med a. Bevæger 
man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie 
ud til ham, vil man passere gennem tre rubrikker, hvori 



staar navnene paa hans oldeforældre, bedsteforældre og 
sidst forældre, mærket med henholdsvis V., D. og 1.
Klaus Simonsen faar derfor registreringsnummeret V.D.l.a. 
under hvilket nummer han ses opført i selve teksten.



VEDRØRENDE GAARDENES AFGIFTER.

For alle jordbesiddere gælder det, at de skulle sva
re en vis afgift af deres ejendom, og disse afgifter base
redes efter gaardens hartkorn. Hartkorn var oprindelig fæl
lesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier 
- landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i 
godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug el
ler byg, der var "haardt" korn i modsætning til havre, 
”blødt" korn.

Forholdene paa de forskellige godser var afvigende, 
men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg......... . . 1 td. hartkorn
1 tf gryn eller hvedemel... . . 2 ff tf

1 ff hvede eller ærter.... .. 1| tt ft

1 ft havre................. ft tt

1 ft humle................. 1_ ft ft

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

12: gæs....................... .. 1 td. ff

Efter enevældens indførelse 166o indkaldtes jorde- 
bøgerne og paa grundlag heraf udarbejdedes en fælles jor- 
debog for alle landets ejendomme, den saakaldte matrikel 
af 1664, og heri skyldsattes ejendommene i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfær
dig, da ligningen paa godserne som nævnt havde været no
get forskellig, og man paabegyndte derfor i 1681 udarbej
delsen af en matrikel baseret paa jordens ydeevne - boni
tering - der sattes i forhold til arealet og saaledes an
gav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter 
godhed: enge, overdrev og skove takseredes efter det ud
bytte, de kunne frembringe, antal læs hø, græsning og 
svins-olden m.m. Ogsaa møllerier og enkelte andre erhverv 
blev medtaget og vurderedes efter indtægt, men enhedsbe
tegnelsen var stadig hartkorn.

Trods mangelfuld opmaaling og kortlægning var denne 
hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men 
da den i 15o aar blev benyttet som basis for grundskatten 
paa landet, blev den paa grund af jordernes forbedring m.m 



efterhaanden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i aa
rene 18o6-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der 
dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var den
ne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i 
takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder skattedes 6 1/6 
td. land ( å 14000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. 
Paa Lolland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ring
købing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet 
for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn. Vurde
ringen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i for
bindelse med den tekniske udvikling medførte, at de daar- 
ligste jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg, merg- 
ling m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring 
og følgelig heller ikke skatteforøgelse.

Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor 
man i 19o3 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød 
en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for 
skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte paa betegnelsen 
”gæsteri". Betegnelsen dækker bondens pligt til at mod
tage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering 
og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under 
Christian den Tredie, men senere tabte det interessen for 
godsejerne og blev da i reglen afløst af en aarlig af
gift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den 
egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. 
Hestegæsteriet, pligten til at underholde hovheste, havde 
særlig betydning paa kronens godser og blev ofte her af
løst af en havre-ydelse.

Den i ældre dokumenter omtalte ”herlighed” betegner 
den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende ind
tægter og rettigheder, som kronen ved love eller privile
gier overdrog til private. Kronens herlighed over selveje
re kunne overgaa til private, der saa kunne købe bonde
skylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæ
stegods (landgilde) og udbytte af skov, jagt, fiskevand, 
forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller hove
riafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af 



stedsmaal, sagefald m.m. Endelig var myndigheden over 
•Tørnede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kro
nen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som 
birkeret og patronatsret til private. Med herlighedsret
ten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rej
se tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ik
ke nøje afgrænset, men hertil maa vistnok regnes haand- 
fæstningernes bestemmelse om, at adelen maatte gøre sit 
gods lige saa nyttigt som kongen. Ved salg til selveje 
kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del 
deraf, saasom jagt- og fiskeret.

I jordebøgerne for tiden før 17oo angives de for
skellige ydelser i ørtug, hvilket maal nærmest maa angi
ves at svare til 1 romersk unce
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Jeppe Nielsen Toft. 2

er født d. 23. april 1842 i Lendum, Seide sogn, og han døde 
d. 22. december 1929 i Roslev.

Han blev døbt d. 29. maj 1842 i Seide kirke, og faddere 
ved daaben var Kirsten Christensdatters pige fra Moibæk, pi
gen Maren Madsdatter, Lendum, gaardmand Christen Madsen, Tøn
dering samt ungkarlene Andreas Christensen og Niels Herlufsen 
af Lendum.

Jeppe Nielsen Toft, der var murer, blev gift d. 3o. de
cember 1869 i Seide kirke med

Else Nielsdatter. 3

med tilnavnet Norrisgaard. Hun er født d. 13. marts 1849 i 
Lendum, og hun døde d. 6. oktober 192o i Durup.

Hendes daab fandt sted d. 9. april 1849, og faddere var 
gaardmandskone og jordemoder Else Norrisgaard af Seide, gaard- 
mandskone Mette Nielsdatter, Lendum, murermester Poul Søren
sen, Junget, husmand Jens Mortensen, Fur, og ungkarl Jens 
Christensen, Seide.



Niels Pedersen Toft 4

er født 18o4 i Hestbæk, Rybjerg sogn, og han døde d. 4. 
februar 1872 i Lendum, Seide sogn.

Han blev døbt d. 29. september 18o4, og faddere var Hans 
Christensen Bostrup, jomfru Zecilia af Hegnet Mølle, Anders 
Christensen Saustrup og Jens Jørgensen, Hegnet Mølle.

Niels Pedersen Toft blev gift d. 9. november 1838 i Sei
de kirke med

Ane Christensdatter 5

Forlovere ved brylluppet var gaardmand Jens Pedersen i 
Tøndering og gaardmand Christen Madsen, samme sted.

Ane Christensdatter er født d. 9. juni 1813 i Toustrup, 
Durup sogn, og hun døde d. 26. februar 1888 i Seide.

Hun blev døbt d. 4. juli 1813, og faddere var gaard
mand Mads Christensen af Rybjerg sogn, indsidder Esper Chri
stensen og gaardmand Christen Andersen af Toustrup samt Anne 
Marie Jeppesdatter, Toustrup. Gudmoder var Kirsten Anders- 
datter fra Nautrup sogn.

Niels Pedersen Toft fik 1839 skøde paa en ejendom i Len
dum. Skødet, der er indført i Sailingland herreders skøde- og 
panteprotokol 1837-1840, lyder: "Undertegnede Herluf Nielsen 
Østergaard af Lendum bye, Seide sogn i Salling, giør vitter
lig at have solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed sæl
ger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til 
velagtet Niels Pedersen (Toft) af Hestbæk og hans arvinger 
parcellen nr. 4. af min ejende og paaboende gaard her i Len
dum, hvilken parcel, der staar for hartkorn ager og eng og 
hede 1 td., det ved allernaadigste bevilling af 31. januar 
d.aa. er mig tilladt at afhænde fra min gaards ejendomme. Og 
skal bemeldte parcel, saaledes som bevillingen formelder og 
udparcelleringskortet udviser samt overensstemmende med den 
imellem os under 2o. april samme aar oprettede og herhos hæf
tede kiøbekontrakt, for fremtiden tilhører Niels Pedersen og 
arvinger med samme ret og rettighed, som jeg den eje haver 



efter skiøde af 2o. juni 1825, hvorhos bemærkes, at køberen 
er pligtig for fremtiden til rette forfaldstider at erlæg
ge den parcellen tilkommende anpart tiende kommuneafgifter 
m.v. af min gaards samlede hartkorn, uden videre ansvar for 
mig eller efterkommende ejere af gaarden, og skulle imod 
formodning nogle af disse restancer returnere for mig eller 
efterfølgende gaardens ejere, da er jeg eller de berettigede, 
uden modsigelse fra køberens eller efterkommende ejeres side 
straks at lade disse restancer inddrive ved udpantning i 
hans boe. Da køberen iøvrigt har opfyldt den imellem os op
rettede kiøbekontrakt og betalt mig den akkorderede kiøbesum- 
ma 3oo, skriver trehundrede rigsbankdaler sedler, saa med
deles ham herved lovligt skiøde paa den formeldte ejendom 
af hartkorn ager- eng og hæde 1 td., og skulle hjemlet mod 
formodning briste, da er jeg og arvinger pligtige at erstat
te ham og arvinger al den tab og skade, som han derved for- 
aarsages. Til bekræftelse under min haans og segl i vitter
lighedsvidners overværelse.

Lendum bye i Seide sogn, d. 14. marts 1839”
Den 11. december 1839 udstedte Niels Pedersen Toft en 

obligation paa 2oo rigsdaler til gaardmand Anders Jensen i 
Risum.

Niels Christensen 6

er født d. 2o. januar 1819 i Seide sogn, og han døde d. 18. 
august 1895 i Lendum, Seide sogn, og blev begravet d. 24. aug- 
gust.

Han blev hjemmedøbt d. 2o. januar 1819 og senere frem
stillet i kirken. Faddere var Anders Christensens kone Inge 
Nielsdatter, gaardkone i Ølberg, gaardmand Mikkel Nielsen, 
Lendum, boelsmand Peder Nielsen, Lendum, brandmand Jenses 
søn og datter samt Hans Muldvad og Christen Muldvad.

Niels Christensen, der var husmand og murer i Lendum, 
blev gift d. 5. januar 1843 i Seide kirke med



Dorte Pedersdatter 7

Forlovere ved brylluppet var husmand Peder Nielsen, 
Seide, og Anders Laursen, Seide.

Dorte Pedersdatter er født d. 29. september 1817 i 
Seide sogn, og hun døde d. 17. november 19ol i Lendum og 
blev begravet d. 22. november.

Hun blev døbt d. 1. oktober 1817, og faddere var tje
nestepige Ane Herlufsdatter, Anders Nørrisgaard, gaardmand 
i Lendum, samt Kristen Nørrisgaard og Jens Jensen, gaard- 
mænd i Lendum. Gudmoder var Maren Jacobsdatter i Thorum.



Peder Christensen Toft 8

er født 1765 i Bostrup, Lyby sogn, og han døde d. 18. juni 
1848 i Hestbæk, Rybjerg sogn, og blev begravet d. 25. juni.

Han blev døbt d. 4. juni 1765 i Rybjerg kirke, baaret 
til daaben af Anne Aaggerts, og faddere var Morten Kringel, 
Søren Bostrup, Niels Christensen og Dorthe Hans.

Han var gift med

Maren Nielsdatter 9

der er født 1773. Hun døde d. 18. marts 1846 i Hestbæk.
Om deres vielse fortæller kirkebogen:”Mandag d. 2ode 

may 1799 indfandt sig i Roslev præstegaard unge Karl Peder 
Christensen af Bostrup og enken Maren Nielsdatter af Hest
bæk, og angav at de havde givet hinanden ægteskabsløfte, 
hvilket de med hænders underskrift stadfæstede.

Peder Christensen Maren Nielsdatter
At intet er til hinder i denne trolovelse bevidner 

Christen Jacobsen Peder Simonsen begge med ført pen. 
Copulerede 18. juni 1799.”

Maren Nielsdatter blev fremstillet i Aasted kirke d.
14. november 1773 efter hjemmedaab. Gudmoder var Anders 
Jepsens kone i "Hiorbusk”, og faddere var Niels Sommer, møl
ler i Nissum Mølle, "Brødrene Bodild og Jens Simonsen”, Kir
sten Michelsdatter i Sivegaard og Maren, Christen Kolling 
Skrædders datter i Nissum.

Peder Christensen Toft overtog ved giftermaalet gaar- 
den i Hestbæk og fik d. 15. januar 1827 sin vielsesattest 
tinglyst som adkomst herpaa.

En skifteafhandling efter Maren Nielsdatters første 
mand oplyser, at Jacob Christensen var søn af herremanden 
paa Hegnet, Christen Jacobsen.

Foruden den ved ægteskabets indgaaelse erhvervede gaard 
i Hestbæk købte Peder Christensen Toft ved skøde af 18.juli 
1810 yderligere 2 huse i Hestbæk by af herremanden paa Heg
net. Husene med tilliggende jorder stod for hartkorn 4 skp., 



og de var beboet af henholdsvis Christen Pedersen Skrædder 
og Christen Jensens enke. Købesummen var 2oo Rdl., og den 
forventede indkomst ved udlejning af disse huse ansattes til 
11 Rdl. aarligt.

Folketællingen 1845 fortæller, at Peder Christensen og 
hustru da havde 5 hjemmeværende ugifte børn, nemlig Christen, 
42 aar, Jens, 38 aar, Peder, 33 aar, Maren, 41 aar og Else, 
33 aar. Desuden havde de to plejesønner, Peder Jacobsen, 18 
äar, og Peder Nielsen, 6 aar.

Christen Madsen lo

er født 1792, og han døde d. 6. april 1847 i Tøndering sogn. 
Han var gift med

Helle Thomasdatter 11

Om vielsen fortæller kirkebogen :"Den 25. marts 1813 
viet i Durup kirke ungkarl Christen Madsen i sit 21de aar, 
vant til bondehaantering, af og til tjenende, men mest op
holdende sig hos sine forældre Mads Christensen og Else Chri- 
stensdatter i et udflyttet sted af Garnstrup paa Yttrup mark, 
Rybjerg Sogn og pigen Helle Thomasdatter 19 aar, 7 maaneder 
vant til bondehaantering og opholdende sig hos sine foræl
dre gaardmand Thomas Andersen og hustru Anne Christensdat
ter i Toustrup bye, Durup sogn."

Ved Helle Thomasdatters daab indføres i kirkebogen: 
"15. søndag efter trinitatis 1793 blev Helle Thomas Ander
sens Datter i Woigaard i Durup sogn, hendes daab offentlig 
bekiendtgiort i Durup kirke, faddere vare Esper Christensen 
og Poul Christensen Spillemand af Nautrup Sogn. Den som bar 
barnet var Kirsten Andersdatter af Morsland og Maren Chri- 
stensdatter samt Anne Andersdatter af Morsland fulgte."

Christen Madsen var først indsidder i Toustrup i Durup 
sogn, men senere blev han gaardmand i Tøndering sogn.



Christen Nielsen Nørresgaard 12

er født 1778 i Lendum, Selde sogn, og han døde d. 5. marts 
1842 samme sted og blev begravet d. 13. marts.

Han blev døbt d. 2o. april 1778, baaret af Anna, Chr. 
Jensens kone i Vium, og faddere var Johanne Andersdatter af 
Hinderup, P.Andersen, Oluf Nielsen og Michel Jacobsen i Len
dum.

Christen Nielsen Nørresgaard, der var gaardmand og tøm
rer i Seide, var gift med

Else Marie Andersdatter Aarestrup 13

der blev født 179o i Seide. Hun døde d,. 13. april 1851 
samme sted, 61 aar og 11 maaneder gammel. Fra kirkebogen cite
res: "179o d. 13. juni, Anders Aarestrup Skomagersvend og 
hustru Else Marie Henriksdatter deres hjemmedøbte datter 
Else baaren af Maren Schneevoight, faddere var Jomfru Nan- 
drup, Niels Nandrups datter, Ole Bendix Skomager, Hans Bie- 
ring Skomagersvend og Peder Christian Hallænder Skomager
svend . "

Peder Nielsen 14

er født 1780 i Lendum, Seide sogn, og han døde d. 4. decem
ber 1848 i Seide.

Han blev hjemmedøbt d. 3o. oktober 1780 i Lendum, Seide 
sogn, holdt over daaben af Peder Jensens kone i Lendum.

Peder Nielsen, der havde tilnavnet Nørresgaard og var 
gaardmand i Lendum, blev gift med

Inger Pedersdatter 15

Om dem staar anført i kirkebogen:"Den 23. november I8I0 
lyst l.gang for unge Karl Peder Nielsen, Lendum og enken 
Inger Pedersdatter fra Lendum. Forlovere var Christen Niel
sen fra Thorum og Anders Nielsen fra Lendum. Viet d. 1. de



cember 181o i Seide kirke."
Inger Pedersdatter blev født 1779 i Thorumgaard, og hun 

døde d. 3. januar 1872 som aftægtskone og enke i Seide.
Hun blev døbt 3. søndag i advent, baaret til daaben af 

Jens Jensens pige i Bajlum, og faddere var Jesper Nielsen, 
Niels Mortensens kone og Niels Sørensens kone, alle af Mø
gel thorum, Jens Nielsen og Hans Skomager, begge af Sdr.Thise.

Inger Pedersdatter var gift første gang med Niels Knud
sen, boelsmand i Lendum, og vielsen fandt sted d. 2o. søndag 
efter trinitatis 18ol i Thorum kirke. Niels Knudsen døde 
1810, 33 aar gammel.

Christen Jensen 16

er født 1723 i Næstild, Oddense sogn, og han døde I80I i 
Bostrup, Lyby sogn, og blev begravet d. 19. februar "med 
ligprædiken".

Han blev hjemmedøbt d. 12. marts 1723 og fremstillet i 
kirken d. 1. maj samme aar, baaret af Jens Eriksens hustrus 
moder, Niels Jørgensens hustru i Ramsing.

Christen Jensen blev trolovet d. 28. februar 1754 og 
senere viet til

Maren Andersdatter Abildgaard 17

Hun er født 1724 i Sdr. Andrup, Ramsing sogn, og hun 
døde 1775 i Bostrup og blev begravet d. 17- januar.

Hun blev døbt d. 2o. august 1724, baaret til daaben af 
Niels Abildgaards kone, og faddere var Peder Nielsen i Andrup, 
Peder Høstgaard, Balling, Mads Jensens hustru i Refsgaard, 
Matz i Nittrup i Balling og Anders Svenstrups hustru i Grove. 
Christen Jensen var selvejergaardmand i Bostrup, fremgaar 
det af skiftet efter hans kone. Dette dokument, der findes 
indført i Skivehus Amts skifteprotokol 1774-1789,folio 29ff, 
lyder: "Skifteforretning holdet med samfrænder efter Chri
sten Jensens afdøde hustrue Maren Andersdatter i Bostrup.

Anno 1776 den 1ste july, formedelst ieg undertegnede 



Christen Jensen selvejer i Bostrup er bleven til sinds med 
samfrænder at handle og slutte en skifteforhandling om den 
arv mine børn, nemlig 5 sønner og 1 datter e£ter deres mo
der min ved døden a£gangne hustrue sal. Maren Andersdatter 
kand tilkomme, som efter den bemeldte min sal. hustrue og 
mig under dato 17de marti 1775 meddelte kongl. allernaa- 
digste bevilling er tilladt at maae skee, haver ieg formaa- 
et mine børns morbroder Peder Andersen i Sdr. Andrup tillige 
med deres farbroder Jens Jensen i Bailum som nærmeste fræn
der at være, ligesom de og ere her i dag for mig tilstede 
og overværende, for med mig samme skifte til mine børns gavn 
at afhandle: i den henseende blev da nøje taget i betragt
ning og overveyet saavel Christen Jensens eyende og iboende 
gaard og tilhørende eyendom her i Bostrup, hartkorn 6 tdr. 
6 skpr. 1 fjdkr., som og det ham tilhørende Nestild eng, 
hartkorn 4 skpr., ilige maade et huus her i byen, hartkorn 
1 fjdk. og 1 alb., og desuden en øde huusplads samt den i 
gaarden værende besætning af ind- og udboe tillige med alt 
huis videre bemeldte Christen Jensen i alle Maader er eyer 
af, hvilket efter nøyeste beregning og skiønsomhed ansees at 
kunde i højeste opløbe til 115o rdlr., men formedelst fade
ren vil at hans eneste datter skal gaae lige i arv med hen
des brødre, bliver hans eyende ialt ansat for 12oo rdlr., og 
da Christen Jensen af kiærlighed til sine børn erklærede, 
at ingen udgift til afgang i fornævnte 12oo rdlr. skulle an
føres, er den summa som bliver at deele imellem faderen og 
børnene tolv hundrede rixdaler, og altsaa tilkommer børnene
6oo rdlr., som da bliver til
1. Else Christensdatter, loo
2. Anders Christensen, loo
3. Jens Christensen, loo
4. Niels Christensen, loo
5. Hans Christensen, loo
6. Peder Christensen, loo

Som saaledes beløber si

hver af dem saaledes:
rdlr.
rdlr.
rdlr.
rdlr.
rdlr.
rdlr.

■ til 6oo rdlr. Hvilke 6oo rdlr.
børnenes mødrene arv Christen Jensen erklærede at udbetale 
saasnart som hand eller nogen af os kand faae opført sikker



leylighed til at faa samme udsat paa Rente. Da renten for 
den tid kommer børnene tilgode, saaledes have vi denne 
skifteforhandling til børnenes gafn eenigen sluttet og af
handlet, som vi agter at forsvare. Til bekræftelse under vo
res hænder og zigneter med begjæring velagte Peder Christen
sen af Bostrup og Peder Møller af Jebjerg med os til vitter
lighed at underskrive og forsegle.

Bostrup den 1ste Juli 1776."
(Skivehus Amts Skifteprotokol 1774-1789, S. 29 ff.)

Niels Jensen 18

med tilnavnet Bierre eller Hiorbusk, der var gaardmand i Aa- 
sted sogn, er født 1727 i Aasted, og han døde 1780 samme sted 
og blev begravet d. 27. februar. Om hans daab fortæller kir
kebogen :"1727 dend 16. february blev Jens Nielsen i Aasted 
hans tvende Børn holdt over r,aaben af Birgitt Clausis hustru 
og Anne Jensdatter i Hiorbusk, døbt Niels og Jeppe. Faddere: 
Poul Andersen i Torp, Anders Jepsen i Hiorbusk, Biørn Nielsen 
i Nissum—”

Niels Jensen blev trolovet d. 14. oktober 1457 og gift 
d. 14. december samme aar i Aasted kirke med

Anne Nielsdatter Colding 19

der er født 1737 i Aasted. Om hendes herkomst foreligger 
der en lille tvivl, idet hun kan være identisk med gamle 
Niels Coldings datter Anne, der blev døbt 1732, men hun kan 
ogsaa være identisk med unge Niels Coldings datter, der blev 
døbt 1737. Uanset om hun er datter af unge eller ældre Niels 
Colding, saa er der ingen tvivl om, at hendes farfar var den 
Niels Pedersen Colding i Aasted, som døde 1793 og blev begra
vet d. 3o. juni, 88 aar gammel.



Mads Christensen 2o

der var bosat i et udflyttersted fra Gamstrup paa Ytrup mark 
i Rybjerg sogn, blev d. 11. marts 1784 trolovet til

Else Christensdatter 21

og vielsen fandt sted d. 12. april samme aar. Hun betegnes 
da at være af Gamstrup. Kirkebogen fortæller, at Mads Chri
stensen ved vielsen var soldat af Hostrup Gods.

Thomas Andersen 22

er født 1764 i Toustrup, Durup sogn, og han døde samme sted 
d. 27. oktober 1827. Han var gift med

Anne Christensdatter 23

der er født ca. 1754. Hun døde d. 18. april 1843 som aftægts
kone hos Simon Mogensen. Thomas Andersen var først gaardfæ- 
ster i Toustrup, men senere købte kan et hus samme sted. 
Hans skøde, der er indført i S al lingi and herreders samt Skive 
Bys skøde- og panteprotokol 1815-182o, fol. 353b, lyder:

"Skøde
Jeg underskrevne Christen Jacobsen til Hegnet tilstaar 

og herved vitterliggør at have solgt og afhændet fra mig og 
mine arvinger til Thomas Andersen i Toustrup og hans arvin
ger et mig tilhørende huus beliggende i Toustrup by, Duurup 
sogn, Harre herred, Viborg amt og stift i Salling, der haves 
i fæste og beboes af Knud Andersen Damgaard, hvilket huus med 
sin tilhørende ejendom af ager og eng, heede og kjær, der 
staar for hartkorn 2 skp., 2 alb., skriver to skæpper og 
toe album, skal for eftertiden tilhøre bemelte Thomas Ander
sen og hans arvinger som et fri, frelst og uigenkaldeligt 
tilkiøbt ejendom, især da kiøberen har betalt mig den accor- 
derede købesum med 5o rbdlr., skriver halvtredssindstyve 
rigsbankdaler, og skulle bemeldte huus eller noget af dens 



ejendomme, som dermed rette tilhører, formedelst min van
hjemmel blive køberen eller hans arvinger frataget, da for
pligtes herved mig og mine arvinger samme efter uvillige 
mænds skønnende at erstatte uden mindste bekostning eller 
tab for køberen eller hans arvinger. Til dette mit udgifne 
skødes bekræftelse, har jeg formaaet 2de mænd med mig at 
underskrive og forsegle.

Hegnet, den 7. december 1813.
Chr. Jacobsen

Til vitterlighed underskriver
P. Schantz

Læst inden Salling herreders ret d. 16. februar 1818.”

Niels Andersen Reef 24

er født 1728 i Seide, og han døde 18o2 paa Norrisgaard og 
blev begravet d. 4. april, 73 aar gammel.

Hans daab fandt sted d. 2o. juni 1728, og faddere var 
Christen Laursen i Hinderup, Eske Christensen i Eskou, Jens 
Christensen i Seide, Christen Gregersen sammesteds og Anne 
Nielsdatter, ogsaa i Seide.

Niels Andersen Reef, der var gaardfæster i Lendum Nor
risgaard, Seide sogn, blev d. 27. februar 1761 trolovet med

Maren Nielsdatter 25

i Lendum, og vielsen fandt sted d. 24. marts 1761 i Seide kirke. 
Forlovere var Niels Pedersen i St. Elkiær og Peder An

dersen i Seide Iversgaard.
Maren Nielsdatter er født 1742 i Lendum, Seide sogn, og 

hun døde d. 9. juni 1817 i Norrisgaard og blev begravet d. 
17- juni, 76 aar gammel.

Hun blev døbt onsdag d. 14. marts, baaret af Dorthe 
Iversdatter af V. Møjbech, og faddere var Niels Pedersen af 
Elkiær, Niels Hansen og Chr. Olesen, Jep Qvistes hustru af 
0. Møjbech,Kirsten Olufsdatter og Chr. Smeds hustru af Hin
derup samt Inger Olufsdatter.



Anders Christensen Aarestrup 26

er født i Viborg, og faddere ved hans daab var Anders Hjør
ring, Anne Magret Aarestrup Abel, And. Svitzer, Lars E- 
skildsen Alsbæk og Christian Busk samt Peiter Moesgaard 
Skrædder.

Anders Christensen Aarestrup, der var skomagersvend 
blev viet i Sdr. Sogns kirke i Viborg d. 8. maj 1788 til

Else Marie Henriksdatter 27

Om hendes daab staar anført i kirkebogen: "Den 2. ok
tober 1767 blev Ellen Marie Sørensdatters uægte barn Else 
Marie kaldet, holdt over daaben af Maria Christen Adamsens 
datter, døbt af hr. Christian Sadolin. Udlagt til barne
fader er piber af hr. kapt. Bagdas kompagnie, navnlig 
Hendrich Vilhelm Heinemeir. Faddere Jesper Christensen, Vi
sti Christensen, Johan Peter Blytmann og baaren til daaben 
af Karen, tjenende mad. Lavlund."

Niels Andersen Reef 28
= ane nr. 24.

Maren Nielsdatter 29
= ane nr. 25.

Peder Nielsen Præst 3o

blev født 1747 i LI. Thorum.
Hans daab fandt sted 8. søndag efter trinitatis i kir

ken, og faddere var Melsen Mortensens hustru i Møgeltho
rum, Søren Kiær og Peder Kiær i LI. Thorum og Søren Kiærs 
pige af Stoybugaard og Kirsten Nielsdatter.

Peder Nielsen Præst, der var gaardfæster paa "Tho- 
rumgaard", Thorum, var gift med



Anne Christensdatter 31

Hun er født ca 1743, og hun døde d. 13. september 
183o paa"Thorumgaard” og blev begravet d. 19. september.

''Fæsteprotokol for Jungetgaard gods 1703-1853, fol.163. 
Peder Nielsen Præst, hans fæstebrev paa en gaard i 

Thorum.
Johannes Bornemann til Jungetgaard kongel, maits. bor- 

gemæster og tolder. Giør vitterlig at have stæd og fæst, 
saasom ieg og hermed stæder og fæster til nærværende Peder 
Nielsen Præst, dend mig tilhørende gaard Thorumgaard kaldet, 
som Jens Jensen nu beboer, men godvillig til ham har af- 
staaet. Hvilken gaard som staaer for hartkorn nye matricul, 
agger og eng = 7 tdr. 7 skp. 1 fjdk. 1-| alb. bemelte Peder 
Nielsen Præst sin lifs tiid maae nyde, bruge og i fæste 
beholde, med aid sit rette tilliggende paa følgende condi
tioner :
1. Til rette tiider og uden restance betaler og udreder 
alle nu paabudne eller herefter paabydende contributioner.
2. Til hver aars Set.Hansdag og martini yder til mig eller 
rette herligheds eier = smør 4 lispund, 8 pund, penge 2 rdlr. 
1 mark 8 skilling, byg 6 skp. | lam, gaas, 1 høne og der
foruden af bondeskylden til Seide kirke eller hvem samme er 
berettiget at oppebære, byg efter adkomst.
3. Forretter det udkrævende og allernaadigst bevilgede ho- 
verie forsvarlig og upaaklagelig, naar hand derom tilsagt 
vorder.
4. Gaardens bygninger og besætning, skal hand stedse for
bedre og i forsvarlig stand vedligeholde, item jorden plig
tig giøde, drive og dyrke uden noget deraf at bortleie, el
ler fra stedet at bortvinde, saa skal hand og aarlig ympe 
træer og plandte piile, efter loven. Forøvrigt har fæsteren 
i alle andre ting og tilfelde, at rette og forholde sig ef
ter hans kongl. maits. allernaadigste lov og anordninger 
samt være mig sin hosbonde eller beskikkede fuldmægtig hø
rig og lydig, alt under dette sit fæstes fortabelse.



Dets til bekræftelse under min haand og seigl. - 
Jungetgaard, den 14. december 1777.

J. Bornemann.
Ligelydende original fæstebrev haver ieg imodtaget, 

dets indhold ieg i alle maader herved reviserer mig til 
at efterkomme, ligesom ogsaa mine 2de brødre nemlig Niels 
Nielsen og Jens Nielsen indgaard som cautionister, at in
tet af det som i gaarden befindes, ved forsetlig viis, skal 
blive forrykket og forringet, hvilket vi herved tillige med 
ham underskriver.-

Datum ut supra.
Peder Nielsen Præst.
Niels Nielsen Præst. 
Jens Nielsen Præst.”

Efter Peder Nielsen Præst's død blev der afholdt skif
te, som er indført i skifteprotokol for Jungetgaard gods 
1768-1851 og som fortæller at:

Anno 18o5 1. april, 3o. dagen efter døden, afholdtes 
der skifte. Til stede var mødt enken Anne Christensdatter 
med lavværgen Niels Nielsen Præst af Hinnerup samt 1 datter 
Inger Pedersdatter gift med Niels Knudsen af Lendum og 1 
datter Else Pedersdatter boende hjemme, med sin formynder 
Niels Knudsen.

Af boets værdier kan nævnes :
1 stue klock 1 rdlr. o mark o sk.
1 jern bilæggerovn 
1 skammel 1
1 gi. blaastribet olmerdugsunder- 
dyne uden fjer
1 blaargarns lagen
2 brune og sortstribede olmerdugs- 
hoved puder
1 fyr skab uden laas og nøgle
1 blaa trøje med metalknapper
1 rød bomulds halsklæde

1
1

1 8
8

5
1



2 gl. møg vogne

1 gammel rød lue o rdlr. o mark 4 sk.
1 par træsko 2
1 fløde bøtte 4
1 gryn kurv 2
1 rund kar 8
2-g- td. byg 9
3 tdr. havre 4
4 kasser med gamle sække 2 6
1 sort øg, 18 aar gammel 7
1 mørk brun hæst omtrent 14 aar

gammel 8
1 sort stribet ko, 14 aar 8
1 hvid 2 aars stud ungnød 9
1 faar

1 2
2 harver med nogle jerntænder 
1 skovl, 1 spade 4
1 høle med drag 2

Indtægten blev herefter ialt paa
92 rdlr. 2 mark o sk.

Paa grund af uoverensstemmelser blev skiftet udsat til 
18. april, og den 18. april ligesaa udsat til 18. juni, 
hvor afslutningen fandt sted.

Men gælden ville langt overstige indtægten, især naar 
bygningernes rep. blev medregnet,da disse var meget bryst- 
fældige. Man enedes dog om, at Else skulle have sin seng 
for den tjeneste og møje, hun havde gjort for forældrene.

Af boets udgifter skal nævnes :
1. De resterende kgl. skatter 17 rdlr. 2 mark 8 sk.
2. Med forbehold af hosbonden
ret til den udfordrende og saa- 
vel befindende som manglende 
besætning i gaarden anført til 
udgift og fradraget indtægten, 
beløbet er takseret til 65 2 12
3. Enken angav, at hendes afdøde 
mands begravelsesomkostninger



beløb sig til
4. Dette skiftes bekostning, 
salær til skifteforvalteren, pa
pirer til skiftebrevet, da boet 
takseredes til at være fallit.

Ialt summa udgift

15 rdlr. o mark o sk

4 11
loi rdlr. 4 mark 31 sk.

Da enken med lavværge gik ind paa at betale, blev skif
tet sluttet og underskrevet.



Jens Eriksen 32

der var gaardmand i Næstild, Oddense sogn, er født 1677, og 
han døde 1732. Om hans begravelse siger kirkebogen:
"Den 2den Marty 1732 begravet Jens Eriksen Næstild, som druk
nede af Vaade den 21de Februar - 55 aar, 5 maaneder og 8 dage 
gammel."

Jens Eriksen var gift første gang med Inger Jensdatter, 
der døde 1714 og blev begravet d. 22. november, 32 aar gam
mel, og d. 8. august det følgende aar blev han trolovet til

Dorthe Christensdatter 33

Hun er født 1696 i Eskovgaard, Seide sogn. Hendes daab 
fandt sted d. 19. april 1696 i Seide kirke, og faddere var 
Jens Mortensen, Poul Eskesen, Michel og Niels Eskesen samt 
Jep Michelsen og Christen Madsens hustru. Gudmor var præ
stens kone.

Anders Pedersen Abildgaard 34

der boede i Sdr. Andrup i Ramsing sogn, er født ca. 1675 
i Sdr. Andrup, og han døde 175o samme sted og blev begravet
3. paaskedag.

Han blev gift 1717 i Balling kirke med

Dorthe Christensdatter Høstgaard 35

Hun er født 1684 i Balling sogn, og hun døde 1763 i 
Sdr. Andrup og blev begravet d. 2o. maj.

Jens Nielsen 36

er født 1691 i Aasted sogn, og han døde samme sted 1727 
og blev begravet d. 3o. marts.

Han blev døbt d. 17- maj 1691 i Aasted kirke, og fad
dere var Jens Saael, medens Else Poulsdatter i Lendum var



gudmor.
Jens Nielsen blev gift d. 26. februar 1718 i Aasted 

kirke med

Anne Simonsdatter 37

der er født 1696 i Hjorbusk, Aasted sogn. Hun blev døbt 
d. 14. april 1696 og betegnes da som "Anne Eskildsdatters 
Slegfredsdatter Anne i Hiorbusk." Gudmoder var Christen 
Jensens kone i Sæbygaard, og kirkebogen anfører den udlag
te barnefar som Simon Jacobsen i Hjorbusk.

Anders Madsen 44

var gaardfæster i Toustrup, Durup sogn.

Anders Nielsen Eskildsen 48

er født 1696 og han døde 1772 og blev begravet d. 25. ja
nuar i Seide, 76 aar gammel.

Anders Nielsen Eskildsen blev trolovet dom. judica = 
d. 3o. marts 1727, og viet 2. søndag i trinitatis samme 
aar til

Anne Christensdatter 49

der blev født 1698 . _Hun. døde 1772 og blev begravet
d. 23. december i Seide, 83 aar gammel.

Niels Olufsen 5o

blev født 17o2 i Lendum, og han døde samme sted 177o og 
blev begravet d. 23. september.

Om hans daab anføres i kirkebogen:"Den 4. september 
17o2 hjemmedøbtes Oluf Nielsen i Lendum hans søn Niels, 
faddere Jens Mortensen, Jens Villadsen, Niels Kobberup, 
Jens Nielsen, Villads Bertelsen, Niels Christensen, Boel



Jensdatter i Selde og Kirsten Nielsdatter i Lendum.”
"Tirsdagen den 21de juli 174o copuleret Niels Oluf- 

sen af Lendum og

Kirsten Iversdatter 51

af Møjbæk, som forhen den 18. juni vare trolovede."
"Den 19. januar 17I0 døbt Iver Nielsens datter Kir

sten i Møjbæk, Helvig Hansdatter i Eskov bar hende, fadde
re var Michel Eskesen, Poul Eskesen, Hans Nielsen i Lendum, 
Jens Andersen i Seide, Jep Foged i Thorum, Kirsten Villads- 
datter i Lendum, Anne Jep Michelsens i Seide og Johanne 
Christensdatter i 0. Møjbæk."

Christen Christensen Aarestrup 52

er født 1745 i Viborg, Graabrødre sogn, og hans daab 
fandt sted d. 27. maj 1745.

Christen Christensen Aarestrup, der var væver i Vi
borg, blev d.21. juli 1768 gift i Graabrødre kirke, Viborg 
med

Else Andersdatter Stenvad 53

der blev født ca. 1737. Hun døde d. 28. juli 1787 i Vi
borg, Graabrødre sogn,5o aar gammel, og blev begravet d. 3. 
august.

I Viborg skøde- og panteprotokol no. 6, 1756-74, fin
des følgende:

"Anno 1760, mandagen d. 3. november læst Christen Aa
restrup Wæver til højsteræts advokat Mathias Bruun, udgiv
ne panteobligation.

Kiendes jeg underskrevne og herved for alle vitterlig- 
giør ræt vitterlig gieid skyldig at være til højesteræts 
advokat Mathias Bruun den summa 4o sltdlr., skriver fyrre
tyve slettedaler, som hand mig laant forstrakt haver, hvor 
af ieg svarer aarlig til hver Wiborg snapsting rente 5%



siger fem procentum og naar capitalen ei længere skal bli
ve bestaaende skal ieg efter et halvt aars opsigelse til 
næstfølgende snapsting derefter, betale hannem capital og 
rente samt alle øvrige omkostninger skadesløs, og paa det 
for saadan sin betaling desto mere, kand være forsikret og 
betryget, pantsætter ieg derfor med første prioritet 1 stol
pe seng med himmel grøn hjemmegjordt omhæng, 2de olmerdugs
dyner og 2de puder, 1 egevæv med dobbelt nye tømmer og aid 
sin tilbehør at være dreil udi, 1 ditto bøyge'med tilbehør, 
1 ege do. ringere med tilbehør, 1 nyr kobber kedel i grue af 
værdi 8 rdlr., en 14oo rør, en 13oo rør, en 12oo rør og en 
ditto ringere, hvilket foreskreven hverken er, eller til no
gen skal være pantsat, men herved er og skal blive for den for- 
bemeldte summa, et tryg og sikker underpant indtil forbemeld- 
te capital med renter og alle omkostninger skadesløs være af
betalt .

Til bekræftelse under min haand og signete, og navnlig 
ombedet bogbinder Johan Zander og skrædder Andreas Ellermann 
dette med mig til vitterlighed at underskrive.

Wiborg den 23. september 176o.
Christen Christensen Aarestrup Wæver.

Efter Begiering til vitterlighed underskriver og for
segler.

Johan Zander - Anders Ellermann.”
Ved folketællingen 1787 sad Christen Christensen Aare

strup i tugthuset i Viborg.

Hendrich Vilhelm Heinemeir 54

var piber i kaptajn Bagdas kompagni.
Han havde datteren Else Marie Henriksdatter sammen med

Ellen Marie Sørensdatter 55

"Anno 1734, den 13. februar blef Søren Falendgaards 
barn døbt af hr. Christian Sadolin og kaldet Ellen Marie, baa
ret af Jacob Baches hustru Karen Thomasdatter, faddere



var Olle Erichsen, Jesper Christensen, Thomas Jensen og
Chr i s t i ane Normand."

Anders Nielsen Eskildsen 56
= ane nr. 48.

Anne Christensdatter 57
= ane nr. 49.

Niels Olufsen 58
= ane nr. 5o.

Kirsten Iversdatter 59
=ane nr. 51.

Niels Mortensen 6o

blev født 17o2 i LI. Thorum, og han døde 1759 samme sted 
og blev begravet dom. judica = d. 1. april 1759.

Niels Mortensen, der var gaardmand i LI. Thorum, Tho
rum sogn, blev den 2. søndag i advent 1726 viet i Thorum til

Else Nielsdatter 61

De havde børnene :
1. Morten, født 1727.
2. Kirsten, født 1729.
3. Anne, født 1732.
4. Niels, født 1735.
5. Jesper, født 1737.
6. Jens, født 174o.
7. Anne, født 1744.
8. Peder, født 1747.

Niels Mortensens fæstebrev er indført i fæsteproto
kollen for Jungetgaard gods 17o3-1853, fol 3a-4b, og lyder 
som følger:



Niels Mortensens fæstebrev i Lille Thorum paa den hal
ve deel af Niels Pedersens gaard.

Paa høyædle og welbaarne herre etatz og justitz raad 
Jørgen Billes vegne og goede behag til nærmere rétification 
haves jeg underskrevne stæd og fæst, som jeg og hermed stæ- 
der og fæster til Niels Mortensen barnføed paa Jungedgaards 
gods, item halfe part af dend gaard Niels Pedersen i Liild 
Thorum beboede og fradøede hvor af sønnen Peder Nielsen for
hen dend anden halfe del haver faaed i fæst, og skylder sam
me halfve gaard efter nye matricul hartkorn 4 tdr., 7 skp. 
1^ fjdk. hvilke med aid detz rætte tilleg fornævnte Niels 
Mortensen nu strax maa tiltræde og sin lifstid nyde bruge 
og beholde aid den stund hand holder gaarden og alt hvis 
der af i march og bye dependerer i tilbørlig hæfd og for
bedring, svarer til anordnede tiieder de kongelige contri- 
butioner som nu er paabudne eller efterdags maate paabydes, 
sin andeel af landgilden (penge lo march, byg 3 tønder, smør 
2o, faar stk., gaas stk., høns 1 stk.) efter jordebogen 
aarlig til rættetiide giver, samt hans hofverie saa betieme- 
lig som forsvarlig, som sine naboer efter advarsel forretter. 
Og omendskiønt sahl. Niels Pedersens søn Peder Nielsen vil 
forhen haver fæst dend halfve gaard, saa dog er ingen ende
lig afhandling endnu imellem hannem og Niels Mortensen giort 
førend nu, da Niels Mortensen træder til dend heele boes li
ge deling, inde og ude paa enge og marcher, med Niels Nielsen 
hvor imod de og begge betaler dend paa skifte angifne gieid? 
Rixdaler og ellers begge skaffer tag til dend nye rohling 
som nu skal opbygges, da jeg paa boeskabets vegne skal skaf
fe dennem rohlingen af tømmer opbygt som til velbaarne herrers 
ordre med betaling skal beroe, mens naar samme erholdes skal 
de begge sammen betale for denne rohlings opbyggelse, hvis 
velbaarne herren derfor efter billighed gunstigt forlanger 
som dog ey skal vorde uden taalelig saaledes at de kand være 
conservered. Mens hvad de andre huuse angaar som og vil have 
reparation (nødig), da skal baade Niels Mortensen og Peder 
Nielsen være pligtig, dennem forsvarlig dermed paa een hvers- 
lige bekostning at forsiune.



løvrigt holde hand sig hans mayst. lov og forordnin
ger udi allermaader efterrettelig - til fæste inttet be
talt.

Til stadfæstelse under min haand og zignette.
Jungedgaard dend 17de juni 1726.

Lauritz Krog.
Ligelydende gienpart bekommed som jeg udi alle maa- 

der skal holde mig efterrettelig, vedstaas til vitterlig
hed af

(Underskrift mangler)"

Erik Jensen 64

der boede i Næstild i Oddense sogn, er født 1654, og han 
døde 1736 i Næstild og blev begravet d. 17. maj.

Christen Eskesen 66

er født 1637, og han døde 17o3 i Eskovgaard, Seide sogn, 
og blev begravet d. 23. maj.

Han var gift med

Helvig Hansdatter 67

der formodentlig er en søster til den daværende præstekone 
i Seide, Annicke Hansdatter Hyrup.

Christen Eskesen opføres i matriklen 1688 som besid
der af Eskovgaard i Seide med hartkorn 9 tdr., 7 skp. 2 fjdk. 
1 alb. Gaarden betegnes som selvejendom.

Helvig Hansdatter blev gift anden gang d. 9. marts 17o4 
med Peder Sørensen, som hun var blevet trolovet med d. 16. 
januar samme aar.

Peder Nielsen Abildgaard 68

er født ca. 1651 i Sdr. Andrup, Ramsing sogn, og han døde 
1714 samme sted. ’



Han var gift med

Bodil Andersdatter Refsgaard 69

der er født ca. 1654. Hun døde 1738 i Sdr. Andrup og blev 
begravet d. 12. marts.

I matriklen 1688 for ”Synder Anderup Bye” opføres 
Peder Nielsen Abildgaard som beboer af gaarden Abildgaard. 
Herligheden af gaarden ejedes af Peder Andersen i Nørhede, 
og bondeskylden tilhørte Ramsing kirke. Gaardens gamle 
hartkorn angives at være af herligheden 1 td. 6 skp. 3 fjdk. 
2 alb, af bondeskylden 2 td. 5 skp. 1 fjdk. 1 alb., og det 
nye hartkorn ansattes til 4 td. 4 skp. 2 fjdk. 1 alb.

Christen Andersen 7o

der var gaardmand i Høstgaard, Balling sogn, er født ca. 
1648. Han døde 1731 i Høstgaard og blev begravet mikkels
dag. Han var gift med

Anne Pedersdatter 71

der døde 1734. Hun angives da at være 38 aar gammel.

Niels Poulsen 72

er født 1633, og han døde 1712 i Aasted sogn og blev begra
vet d. 6. marts. Han blev gift d. 27. maj I680 i Aasted 
kirke med

Maren Pedersdatter 73

der er født ca. I660 i Aasted.
Niels Poulsen opføres i matriklen 1688 som fæster 

af en gaard i Aasted med hartkorn 5 td. 2 skp. 2 alb. 
Gaardens ejer var præsten Bertram From i Aasted.



Simon Jacobsen 74

der var gaardmand i Hjorbusk, Aasted sogn, er født 166o, 
og han døde 17oo i Hjorbusk og blev begravet d. 7. januar.

Han blev gift d. 29. juli 1696 i Aasted kirke med

Anne Eskildsdatter 75

der er født ca. 1669. Hun døde 1755 i Hjorbusk og blev be
gravet d. 2. november. Kort efter Simon Jacobsens død, d.
18. februar 17oo blev Anne Eskildsdatter trolovet til gaard
mand Jep Andersen i Hjorbusk, og vielsen fandt sted d. 16. 
januar 170I.

Chr. Laursen 98

af Hinnerup, døde 1743 i sit alders 87de aar.

Oluf Nielsen loo

var gaardfæster i Lendum, Seide sogn.
Han blev d. 17• november 1695 viet i Seide kirke til

Maren Christensdatter loi

der er født 1674 og hun døde 1736. Om hende staar anført-i kir
kebogen: "Onsdagen den Ilte januar 1736 begravet Oluf Niel
sens enke af Lendum, Maren Christensdatter, 62 aar gammel."

Iver Nielsen lo2

blev født ca. 1665, og han døde i Møjbæk 1724 og blev be
gravet d. 15. november, 59 aar gammel.

Iver Nielsen, der var gaardmand i Møjbæk, Seide sogn, 
blev d. 13- april 17o5 viet i Seide kirke til



Anne Michelsdatter lo3

der blev født 1672 i Selde. Hun døde 1753 og blev be
gravet d. 25. juli, 82 aar gammel.

Christen Aarestrup lo4

var væver i Viborg, Graabrødre sogn.
Han var gift med

Maren Lauritsdatter Morsing lo5

Søren Christensen Fallendgaarde llo

er født 17o7, og han døde 1735, og blev begravet d. 19. ju
li, 28 aar gammel.

Om hans daab anføres i kirkebogen: "Torsdagen den 29. 
september 17o7, som var St. Michelsdag blev Christen Sø- 
rensen Fallendgaardes barn døbt af mag. Christen Eriksen, 
holdt over daaben af Jens Knoth Skomagers hustru og kaldet 
Søren, faddere var Unge Johan Rebslager, Hendrich Gertsen, 
Mads Pedersen Fæg, Christen Lassens hustru i Bradpande, Sid
sel Jordemoders datter Anne Jensdatter."

Den 4. juli 173o fik Søren Christensen Fallendgaarde 
borgerskab som Avlsbruger i Viborg.

Han blev gift d. 19. maj 173o med

Else Olufsdatter Wiskum 111

der blev født 17o9 i Viborg søndre sogn. Hun døde 1762’ og 
blev begravet d. 21. maj i Viborg.

Hun blev døbt lørdag d. 11. april 17o9 af mag. Chri
sten Eriksen, baaret af madam Mette Cathrine Suanes stue
pige Maren, og fadder var Jens Daalgaard af Graabrødre sogn.

Hun blev gift anden gang d. 18. april 1742 i Viborg 
med Anders Nielsen Bisle.

Efter Søren Christensen Fallendgaard's død blev der 



afholdt skifte, dette er indført i Viborg skifteprotokol 
1725-1742, fol. 328 b - 33o b, og lyder som følger:

"Skifte.
Aar 1735, den 17- december blev der paa Viborg raad- 

stue afholdt skifte efter afgangne si. Søren Christensen 
Fallendgaarde forhen borger og indvaahner i bem.te Viborg.

Hans efterladte arvinger var :
a. Enken Else Olufsdatter og
b. deres i ægteskab sammenaulede børn.
1. 1 søn nafnlig Christen Sørensen Fallendgaarde i sit al
ders 5te aar og
2. en datter Ellen Marie Sørensdatter Fallendgaarde i sit 
alders 2det aar.

Skiftet skulle foretages mellem disse arvinger paa 
den ene side og sterfboets creditorer paa den anden side.

Enkens lauværge var Peder Lauridtzen Giedsted og de 
u-myndige børns formynder var Olle Ericksen Wischum, begge 
borgere og indvaahnere i Viborg.

Søren Christensen Fallendgaardes "efterladte sterf- 
boes gaard" var beliggende i Set. Michelsgade.

Registreringen og vurderingen:
I DEND LIDEN STUE:

1 bielegger kachelovn med jernfoed brechet vurderrit
for 5 rdlr. 0 mark 0 sk.
1 mæssing fad der paa 1
1 stor eege beslagen jern-kiste 2
Deri fandtis intet uden enckens
gangklæder.
1 eege bord med dreiede piller og bugt
foed 1 4
3 bøege træe stoelle 2 8
1 lang fuhr benck 12
1 liden skammel 4
1 tinfad og 5 ditto tallerckener
vog 8 pund 1 2



I een alcobe seng: 
1 olmerdugs graae 
vurderit £or
1
1
1

striberet overdyne

bolster underdyne 
bolster hoved pude

blaae striberet 
ditto striberet 
par blorgarns lagner

I DEND INDERSTE STUE: 
gi. hal£ stolpe seng vurderit £or 
blaae striberet olmerdugs overdyne 
røed striberet bolster underdyne

o rdl.
2

4 mark

3
4

o sk.

£or
1 

taulet pude og 2de gammel bødt (bødet)

1
3 8

1
1
1
1
ditto £or
1 par blorgarns lagner
1 gammel kiste-benck med 2de rammer udi
1 eege hal£ kiste med beslaug rond
anstrøgen
1
1
2
1
2
1
1

1
bord
brecket £or
omheng med kapper vurderit ialt

liden slaug 
liden speil 
stk. drejel
gammel høy skab med trende dørre og 
rummet
gammel messing lysestage
staal stang

I BRYGGERSET:
brendeviins kieddel i grue med hat,1

deck og pibber vog 2 lispund
1
3

8
øxehoved, tvende standtønder og 
fierdinger

I GAARDEN:
vogn med beslagen hiul med haure1

bag hammel vurderit tilsammen £or
1 gi. ditto med træe hiul £or
1 gang seele tøir med reebbe, kob
ler og tøir

og
6
2

3
2
2

1

1

3

1

3

4

2

4

8

KREATURE:
2 gi. hester dend eene sort og dend 
anden skimlet begge vurderit £or 4



1 sort koe, 12 aar gammel for 3 rdl. o mark o sk.
1 graae ditto, 16 aar gl. for 2
1 galt svin 2
2de faaer og 2de lamme

I KORN LADEN:
6 traue rug â'i4 mafckner 4
8 trauer biug â 3 mark, 8 ski. er 4
5 trauer haure. â 2 mark, 8 ski. er 1

MARCKJORDER:

1
5 8

4
5

3 smaa aggere i synder mareken mel
lem Ildkiærvej og Finderupvej i Reene 
paa øster siide med gierdt knodtis jord, 
og paa væster siede med Jens Frede- 
richsen i aggerskou hans jord anseet 
for 12 skp, som ålrdlr. er 12

Gaarden som encken iboer beliggen
de i Set. Michelsgade imellem Casper 
Kønig Klockstøbergaard paa synder siede
og Laurs Faurbeckisgaard paa norder 
siede med brynd i gaarden og frie 
indkiørsel Adel ■ den med tilliggende 
hauge jord paa vester siden af gaarden, 
taxeret ialt efter disse tiiders lei- 
lighed og gaardens brystfeldige til
stand 66 4

Summa Summarum bedrager sig 
forskrefne registrerede og vurderede 
meubler og effeeter samt marekjorder 
og gaard ialt til 139 rdl. o mark 8 sk.

Efter at enken og hendes laugværge paa rettens ’’til
spørgende" havde erklæret at de ikke vidste meere at an
give stervboet til indtægt, blev den indtil nu foretag
ne behandling bekræftet med underskrifter af de implice
rede.

Derefter opgav encken forskellige gældsposter og 
udgifter. Disse beløber sig ialt til 9o rdlr. 4 mark og 
6 skilling og bestaar i enkeltheder af:



1. Magistraten for Deris fordring paa de fattiges
vegne

P.S. Herefter blev der gjort 
udlæg i markjord og bygninger.
2. Peder Giedsted for tilgodeha
vende jordleie
3. Sortebrødre Kircke for tilkom
mende jordleie
4. Christen Basse for sin fordring
5. C. Trap for tilkommende jordleie
6. Dend sal. mands begravelses be
kostning
7. Enckens vederlag
8. Til skiftebrevet no. 1
9. Magistratens sallarium
10. Byefogden for registrering og 
vurdering samt skiftet af bievaane
11. Raadstueskriverne for skiftebre
vets beskrivning å.arcken efter loven 
3 mark er

3

51 rdl. o mark o sk.

6 2

1 4
2 2
1 2

lo
lo

9
2

1 9

3
12. Underskrive e efter loven
13. Vurderings mændene for deri s u-mage 1 8
14. Begge byens tiennere tilkommer 1

Summa Summarum bedrager sig for
skrevne sterfboens bortskyldige gieid 
og udgift der saaledis som for er
meldt i sterfboens effecter er giort
fuld udlæg til ialt 9o rdlr.4 mark 6 sk.

Herefter bliver der 48 II 2 II 2 II

til deling mellem arvingerne Encken
faar det halve 24 " 1 II 1 II

og sønnen Christen Sørensen Fal
lendgaarde faar en broderiod 16 " o II 11 1/3
og datteren Ellen Marie Sørensdat
ter Fallendgaarde en systerlod 8 " o II 5 2/3

Fra den afsluttende skiftebe-
handling kan gengives:



”Men efter encken af forestaaende deelinger hafder 
erfaret hvad hendis børn gernlig kunde tilfalde, som icke 
er blevet saa anseelig som hun hafde ventet, saa erbød 
hun med hendis lauvergis samtycke, at vilde, omskiøndt 
deris opdragelse stoer bekostning vil medtage, afstaae saa 
meget af hendis lod at sønnen ialt til faderlig arv kun
de niude 2o rdlr., og datteren lo rdlr..”

”Else Olufsdatter lovede til formynderen Olle Erick
sen Wichum paa anfordring at stille tilstreckelig og nøy- 
agtig forsickring, saaledes at hand derfor i sin tiid kand 
være uden paa-ancke og, de u-myndige uden skade.

Ellers som encken nu over skiftet belovede fremdeeles 
at forsiune sine børn med nødtørftig klæde og føede, ære 
og lære, samt anden christelig opdragelse skoelegang og 
sømmelig undervisning som en retsindig moeders pligt kand 
udfordre og hun for gud og øfrigheden agter at tilsvare og 
bekiendt være. Saa bliver hun imidlertiid og saa lenge 
hun dennem paa sin egen bekostning enten hos sig self el
ler paa andre stæeder forsørger for renter af samme capi
tal forskaanet indtil sønnen opnaaer hans myndige aar ef
ter loven som .gtis til hand bliver 18 aar gammel, og 
datteren enten kommer i mands værge, eller i anden maade 
bliver forsiunet saa at hun hendis arvelod loulig og bil
lig kand affordre.

Angaaende sterfboens bortskylddige gieid da forplig
tede sig encken eftermelte Else Olufsdatter at ville ved 
tiide og leilighed som hun kand af stæed komme, og naar 
creditorerne ei lengere vil give hende henstand, udbetale 
eenhver med reede penge deris fordringer og saaledis at 
være ansvarlig baade for hvis nu over skiftet er til kien- 
degivet og anført saa og om vurdere her efter i nogen maa
de skulle opdagis og louligen prætenderis. Hvor imod hun 
igien til de udlagte sterfboens effecter allene vorder be
rettiget. Udi det øfrige blef encken med lauværge samt bør- 
nenis formyndere af skifte rætten tilspurgt om de viidere 
ved dette skifte hafde at observere eller tilkiendegive. 
Hvortil de svarede nej. Og lovede at holde skifteforval



teren og alle vedkommende herudinden og alt hvad der af 
i alle optenckelige maader kand dependere aldelis uden 
paa-ancke.

Saaledis er dette skifte tilendebragt og sluttet som 
med voris og vedkommendis underskrift og forseiglinger be- 
kræftis.

Mathias Hecklauv.
C. Mørch.
Naaman Harik.
Simon Damsgaard.
Else Olufsdatter.

Som laugværge: Peder Giedsted.
Som ovuerformynder : Anders Sørensen.

Chr. Laursen
= ane nr. 98.

Oluf Nielsen
= ane nr. loo.

114

116

Maren Christensdatter 
= ane nr. loi.

Iver Nielsen 
= ane nr. Io2.

Anne Michelsdatter
= ane nr. Io3.

117

118

119

Morten Nielsen 12o

er født omkring 1652, og han døde 1731, 79 aar gammel.
Morten Nielsen, der var gaardmand i LI. Thorum, Tho- 

rum sogn, blev d. 16. juli 17oo trolovet i Thorum med



Kirsten Jepsdatter 121

Huner født ca. 1673 og hun døde 1753 i Thorum og blev 
begravet 2. søndag i advent.

Niels Pedersen 122

er født omkring 1656, og han døde 1726, 7o aar og 2 uger 
gammel. Han var gaardmand i LI. Thorum.

Eske Christensen 132

der var selvejerbonde i Eskovgaard, Seide sogn, er født ca. 
16o2 i Eskovgaard, og han døde 168o og blev begravet d. 12. 
december.



Eske Christensen 132
døde 168o i Seide sogn, 78 aar gammel.

Niels Pedersen Abildgaard 136

der boede i Abildgaard og Østergaard i Hem sogn, var 
gift med

Else Christensdatter 137

der er født d. 19. marts 1619.

Maren Nielsdatter 145

døde 1686 i Aasted sogn og blev begravet d. 17. januar. 
Kirkebogen anfører, at Niels Poulsens moder Maren Niels
datter af Aasted blev begravet 86 aar gammel.

Jacob Nielsen 148

er født 1623 , og han døde 1694 i Hjorbusk, Aasted sogn, 
og blev begravet d. 26. juni. Han var gift med

Mette Simonsdatter 149

der er født ca. 1629. Hun døde 17oo i Hjorbusk og blev be
gravet d. 2. februar.

Jacob Nielsen nævnes i matriklen 1688 som fæster af 
en gaard i Hjorbusk med hartkorn 4 td. Gaarden hørte under 
Østergaard.

Michel Eskesen 2o6

er født ca. 1636, og han døde 1716 i Møjbæk og blev be
gravet d. 18. oktober, 78 aar og 5 mdr. gammel.

Michel Eskesen.var gaardmand.

Christen Sørensen Fallendgaarde 22o



Maren Gertsdatter 221

Skifteprotokol for Viborg 1717-1730 og 1722-1730, 
prot. B. fortæller:

"Den 6. oktober 1728 afholdtes der skifte efter afg. 
Christen Sørensen Fallendgaarde, borger i Viborg. Foruden 
enken Maren Gertsdatter efterlod han sig børnene navnlig: 
Søren Christensen, Jesper Christensen fuldmøndig og Søren 
Christensen, 2o aar gammel, samt Christen Christensen og 
Hendrik Christensen som begge er soldater ved det Aalborgi- 
che regiment, ialt 5 sønner.

Boets indtægtsopgørelse blev ialt lo8 rdlr. 1 mark 14 sk.
Deraf fradrages til forskellige 
fordringer 46 " 4 ” o ”

62 rdlr. 3 mark 14 sk.
Deraf skifteerholdelses bekostning 

Ialt summa
8 " 3 ” 13 ”

54 rdlr. o mark 1 sk.
lod ifølge loven 4 rdlr. 3 mark 5/6 ski. i alt til enken
31 rdlr. 3 mark 5/6 ski. og 1 broderiod til de 5 sønner 
hver paa 4 rdlr. 3 mark 5/6 ski. og da ingen havde noget at
bemærke imod ovennævnte blev skiftet sluttet, og underskre
vet .

Datum Viborg ut supra.”

Oluf Eriksen Wiskum 222

”Søndagen den 11. november 17o8 blef Oluf Eriksen Wi
skum og

Elline Jensdatter

sammenviet af hr. Christen Eriksen.”

Michel Eskesen

223

238

ane nr. 2o6.



Jesper Jensen 242

blev født 1641, og han døde 1734 i Møgelthorum og blev 
begravet Marie bebudelsesdag = 25. marts, 92 aar og 7 
maaneder gammel.

Jesper Jensen, gaardmand i Møgelthorum, Thorum sogn, 
var gift med

N. N. 243

der blev begravet d. 8. september 1723, 8o aar gammel.



Christen Michelsen 264

der er født i sidste halvdel af 15oo-tallet opføres i 
Skivehus lens jordebog som besidder af Eskovgaard
i Seide sogn. Han svarede aarlig 2 skilling leding, 2 pund 
smør, 2 mark juleskat, 2 ørtug rug, 1 sk. gryn, 1 svin, 1 
skovvogn, 1 faar, 1 lam, 1 gaas, 2 høns, 6 hestes gæsteri 
og 1 læs lyng.

Christen Christensen Rørbech 274

der døde d. 1. april 1641, var gift første gang med El
se Jensdatter, som døde d. 29. april 1617« Den 2. juni 
samme aar giftede han sig med

Dorthea Andersdatter 275

der er født 1593. Hun døde 1658 som enke efter Erik Hansen, 
som hun var blevet gift med 2. søndag i advent 1641.

Christen Christensen Rørbech var sognepræst for Ul- 
lits-Foulum menigheder.

Gert Henrichsen 442

der var borger i Viborg, døde 1686 og blev begravet d. 2. 
juni.

Han var gift med 

Anne Michelsdatter 443

der giftede sig anden gang d. 3o. december 1788 i Viborg 
Søndre Sogn med Vogn Vognsen.



Christen Pedersen Kjeldsen 54>

er født ca. 1545, og han døde d. 8. april 1595. Han var 
gift med

Anne Jensdatter 5 -9

Christen Pedersen Kjeldsen var sognepræst for Rørbeck - 
Grynderup menigheder.



1098Jens Nielsen

er født ca. 1500-15I0, og han døde 1577.
Han var gift med

Ellen Christensdatter lo99

og havde i ægteskabet 4 sønner og 4 døtre.
Jens Nielsen var sognepræst for Durup - Stenild me

nigheder og nævnes 1548 som provst i Gislum herred.



Niels Jensen 2196

der var selvejerbonde i Fjeldsø, er født ca. 15oo. Han 
var gift med

Karen Christensdatter 2197

hvis forhold er ukendte.



Efterkommere
efter

Jeppe Nielsen Toft

og hustru

Else Nielsdatter (Norrisgaard)



Christen Nielsen
Toft og hustru

Jeppe Nielsen Toft 
og hustru

Nielsine Dorthea
Nielsen Toft

Frederik Christian
Lauritsen og hustru



Niels Nielsen ToftMathias Andersen 
og hustru

Jens Peter Toft Gunnar Byrge Simonsen 
og hustru



Edith Nielsen Toft

Niels Arnold
Tirup Larsen

Anton Nielsen Toft Thorvald Christian
Nielsen Toft



Jens Nielsen Toft 
og hustru Lovise Vilhelmine 

Simonsen

Ingvard Sørensen Gjørtz 
og hustru

Sigurd Morgen Christensen 
og hustru

Irgvard Sorensen Gjørtz 
og hustrus børn



I.
I. Christen Nielsen Toft, der 19o5 fik navneændring fra 

Christen Nielsen, er født d. 2o. maj 187o i Lindum, 
Seide sogn, og han døde d. 18. maj 196o i Skive.Han 
blev gift d. 12. juli 1894 i Torum kirke med Johanne 
Marie Jensen. Hun er født d. 21. maj 1869 i Lille To
rum, Torum sogn, som datter af gaardejer Mehlsen Jensen 
og hustru Dorthea Kirstine Jensen, og hun døde d. 15. 
december 193o i Skive.
Bosat: Skive.
Christen Nielsen Toft virkede som staldforpagtei »g 
vognmand.

A. Dorthea Katrine Nielsen Toft er født d. 29. august 1891 
i Lille Torum. Hun blev gift d. 11. juni 191o Lyby kir
ke med Frederik Christian Lauritsen, der er født d. 27. 
juli 1883 i Grættrup, Junget sogn, som søn af vognmand 
Niels Lauritsen og hustru Mette Marie Kristiansen. 
Bosat: Aakjærsvej 15, Skive.
Dorthea Nielsen Toft blev opdraget hos sine bedstefor
ældre, hvor hun opholdt sig til sit femtende aar. Hun 
tjente 1 aar paa Vihøjgaard pr. Grinders lev og var der
efter halvandet aar hos Esper Boel i Lyby, hvorefter 
hun tjente et halvt aar hos godsekspeditør Kyhl, Skive. 
Frederik Christian Lauritsen virkede en tid som mælke
kusk og tjente derefter paa Aagaardsholm pr.Roslev.
Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet. I 191o køb
te han en vognmandsforretning i Junget og havde denne i 
3 aar. Han var 1917-1918 bestyrer af gaarden Frisenborg 
i Resen og arbejdede senere paa Skive Jernstøberi, hvor
efter han fik plads paa Skive Andelsslagteri, hvor han 
i 4o aar virkede som kedel- og maskinpasser.

1. Henry Toft Lauritsen er født d. 25. april 1911 i Junget. 
Han blev gift d. 8. maj 1936 i Skive med Astrid Ander
sen, der er født d. 17. august 19o9 i Skive som datter 
af vognmand Jørgen Andersen og hustru Karoline Marie 
Henriksen.
Bosat: Holstebrovej 48a, Skive.



I.A.l.
Henry Toft Lauritsen tog mellemskoleeksamen 1926 og 
virkede derefter en tid som bud. Han kom i kontorlære 
paa A/S Jens Christensens tømmerhandel, den senere 
NordvestJydsk Tønrøergaard og havde ansættelse her til 
d. lo. maj 1932, da han blev indkaldt til militærtje
neste som infanterist i Viborg. Han var paa fodfol
kets kornetskole og hjemsendtes som kornet i oktober 
1933. Han var vikar i Salling Bank fra d. 1. maj 1934 
til 1. november 1934 og fik d. 14. december samme aar 
ansættelse ved Skive kommune. Han blev fast ansat d.
1. juli 1939 og blev d. 1. maj 1952 overassistent ved 
teknisk forvaltning. Han blev d. 1. april 1959 udnævnt 
til fuldmægtig. Astrid Andersen blev uddannet ved hus
gerning i forskellige pladser, bl.a. i Lunderskov og 
Helsingør, og d. 1. maj 193o begyndte hun som sygepleje
elev paa 7’jellerup Sygehus. Efter at have taget syge- 
plejeeksamen fik hun supplerende uddannelse paa Stats
hospitalet i Viborg samt paa fødselsstiftelsen i Aarhus. 
Hun var vikar paa Marselisborg hospital fra d. 1. maj 
til d. 1. november 1934 og var derefter assistent paa 
Kjellerup sygehus til d. 1. april 1936. Hun har senere 
haft ansættelse som vikar, bl.a. paa De gamles Hjem i 
Skive, ogd.l.juni 1957 blev hun fast afløser som syge
plejerske paa De gamles Hjem.

a. Inge Toft Lauritsen er født d. 22. oktober 1937 i Skive. 
Hun er gift med Kurt Rabek Pedersen, der er repræsentant. 
Bosat: Lupinvænget, Grindsted.

b. Hanne Toft Lauritsen er født d. 16. april 1943 i Skive. 
Bosat: Holstebrovej 4o, Herning.
Hanne Toft Lauritsen tog realeksamen i Skive og blev 
derefter kontoruddannet paa Skive Venstreblad. Hun be
søgte 1963-1964 Borrehus husholdningsskole i Kolding 
og havde derefter ansættelse paa Skive Venstreblad til 
februar 1965, da hun fik ansættelse paa kommunekontoret 
i Herning.

2. Viggo Toft Lauritsen er født d. 15. august 1912 i Jun
get . Han døde 4 maaneder gammel.



I.A
3. Marie Toft Lauritsen er født d. 4. februar 1914 i Ski

ve.. Hun blev gift d. 5. december 1942 i Skive med Hel
ge Larsen, der er født d. 8. november 1917 i Sdr. Kir
keby som søn af gaardejer Anders Larsen og hustru Marie 
Kirstine.
Bosat: Frederiksdalsallé 3o, Skive.
Helge Larsen er kasserer.

4. Villy Toft Lauritsen er født d. 19. maj 1918 i Resen. 
Han blev gift d. 7. marts 1942 i Skive med Elna Hald, 
der er født d. 6. marts 1922 i Thisted som datter af 
vognmand Martin Jensen Hald og hustru Laura Johanne 
Poulsen.
Bosat: Skovbakken 27, Gjesing, Esbjerg.
Villy Toft Lauritsen gik i skole i Skive og blev efter 
skolegangen udlært som slagter. Han aftjente sin værne
pligt ved livgarden og fik 1941 ansættelse som politi
betjent. Han er nu kriminaloverbetjent. Elna Hald gik 
i skole i Skive. Hun er uddannet som modist. Hun har 
en tid virket som bestyrer af en modeforretning i Ny
købing Mors.

a. Keld Toft Lauritsen er født d. 25. oktober 1946 i Es
bjerg.

b. Frank Toft Lauritsen er født d. 19. april 1952 i Esbjerg.
5. Else Toft Lauritsen er født d. 26. september 1924 i Skive.

Hun blev gift d. 15. februar 1947 i Skive med Tage Wag
ner Boel, der er født d. 2. september 1924 i Aarhus som 
søn af Petra Jensine Pedersen.
Bosat: Østerbro 6, Skive.
Else Toft Lauritsen gik i skole i Skive og blev efter 
skolegangen uddannet ved husgerning. Tage Wagner Boel 
er vandværksassistent.

a. Klaus Boel er født d. 1. august 1947 i Skive.
6. Niels Jørgen Lauritsen er født d. 28. februar 1929 i 

Skive. Han blev gift d. 22. marts 1952 i Skive med Bir
git Ørtoft, der er født d. 1. september 193o i Struer 
som datter af signalbetjent Christian Ørtoft og hustru 
Jenny Okkerstrøm.
Bosat: Fynsgade 66, Herning.



Niels Jørgen Lauritsen gik i skole i Skive. Han blev 
udlært som pølsemager og virkede som svend indtil d. 1. 
januar 1953, da han fik ansættelse ved Rigspolitiet. 
Birgit Ørtoft gik i skole i Braarup og blev efter sko
legangen uddannet som modist. Hun virkede en tid som 
ekspeditrice i en bagerforretning samt i en viktualie- 
forretning.

a. Niels Lauritsen er født d. 23. september 195o i Herning.
b. Susanne Lauritsen er født d. lo. august 1958 i Herning. 
B. Nielsine Dorthea Nielsen Toft er født d. 2. august 1894

i Lille Torum. Hun blev gift d. 27. november 192o i 
Skive kirke med Andreas Vilhelm Møller, der er født d. 
6. februar 1893 i Skive som søn af smedemester Niels 
Andersen Møller og hustru Johanne Petrea Hjermind. 
Bosat: Sallinggade la, Skive.
I anledning af Andreas Vilhelm Møllers 65 aars fødsels
dag bragte et af de lokale blade følgende omtale: 
'•En stout skibonit, en af dem, der mere end andre for 
ikke at sige langt mere end andre er med til at give 
byens borgerskab sit hyggelige karakterpræg, smedeme
ster Vilhelm Møller, passerer i overmorgen, torsdag de 
65. Det er nok værd at slaa et par slag i ambolten for. 
Det gode,gamle smedehaandværk har jo i vor motoriserede 
atom- og drabanttid faaet en retrætepost i samfundet, 
men med en smed som A.V.Møller holder det sig dog sta
dig i form. Der er ingen degeneration at spore hos ham. 
Han er smeden lige netop, som man synes en smed alle 
dage skulle være. Svær og stærk, sindigt og lunt gemyt, 
flittig og solid i arbejdet, men ogsaa let at faa en 
gemytlig sludder med om vejr og vind og tidens narre
streger. Bøs kan han ogsaa være, hvis man staar og bli
ver alt for kantet, men helst viser han sit glade, hjer
telige smil saa meget, som det nu kan ses bag skægget. 
Et vidnesbyrd om den agtelse, smed Møller nyder i bor
gerskabet, har man i den omstændighed, at han i saa man
ge aar har været Den gamle Borger- og Haandværkerfore- 
nings formand, og bedre formand kunne man heller ikke 
faa. Som haandværker af den gode, gamle skole og jævn og 
bramfri, som han er, staar han jo selv som en slags sym
bol paa det element i borgerskabet, den gamle forening 
ser det som sin opgave at værne om, og der er baade myn-



forening paa. •’
1. Niels Toft Møller er født d. 29. juni 1922 i Skive.

Han blev gift d. 27. september 1953 i Rødding med Lilly 
Yelva Trangbæk, der er født d. 25. december 1929 i Rød
ding som datter af husmand Peder Jensen Trangbæk og hu
stru Helene Steffensen.
Bosat: Porshøjvej 6, Skive.
Niels Toft Møller er smedemester.

a. Lene Toft Møller er født d. 25. juni 1955 i Skive.
b. Ville Toft Møller er født d. 2o. marts 1959 i Skive.
2. Hanne Kirstine Toft Møller er født d. 11. juni 1927 i 

Skive. Hun blev gift d. 25. juni 1949 i Skive kirke 
med Børge Dybdal Pedersen, der er født d. lo. juli 1922 
i Resen som søn af murermester Jeppe Pedersen og hustru 
Marie Grønning.
Bosat: Jyllandsgade 22, Skive.
Børge Dybdal Pedersen er murer.

a. Vibeke Dybdal Pedersen er født d. 12. juni 195o i Skive.



II.Niels Nielsen Toft er født d. 21. juni 1871 i Tøndering 
sogn, og han døde d. 3o. oktober 1943 i Nykøbing Mors. 
Han var gift med Kirstine Marie Jensen Bundgaard. Hun 
er født d. 12. juni 1873 i Tøndering som datter af Iver 
Jensen Bundgaard og hustru Mette Kirstine Pedersen, og 
hundøde d.15. december 1956 i Nykøbing Mors. 
Bosat : Nykøbing Mors.
Niels Nielsen Toft var møller.

A. Axel Johannes Nielsen Toft er født d. lo. april 1893 
i Tøndering, og han døde d. 23. februar 1947 i Nykøbing M. 
Han blev gift d. 3o. december 1913 i Aarhus domkirke 
med Kristine Kristensen, der er født d. 19. januar 1892 
i Legind, lødderup sogn, som datter af fisker Kristen 
Kristensen og hustru Ane Kirstine Jensen.
Bosat: Tøndergade 83, Aarhus C.
Axel Johannes Nielsen Toft gik i skole i Nykøbing. Han 
blev udlært som mejerist paa lødderup mejeri og var be
skæftiget som mejerist i 6 aar. Han gennemgik et kursus 
som maskinpasser i Aarhus og fik derpaa ansættelse paa 
Herning Svineslagteri, hvor han var i ca. lo aar. Han 
flyttede derpaa til Aalborg, hvor han fik ansættelse paa 
J.D.Koopmanns Svineslagteri. Her virkede han i ca. 12 
aar.- Axel Johannes Nielsen Toft virkede 1915-1916 som 
gymnastiklærer i Bjødstrup. Kristine Kristensen gik i 
skole i Legind. Hun lærte husholdning paa et hotel i 
Aarhus og virkede som smørrebrødsjomfru i Hornbæk, lige
som hun en tid havde ansættelse paa Krabbesholm Sanato
rium.

1. Erhard Kristensen Toft er født d. 16. juni 1914 i Ny
købing Mors, og han døde d. 18. november 1958 i Ebel
toft. Han blev gift d. 1. februar 1945 i Randers med 
Elly Kirstine Pedersen, der er født d. 7. juni 192o i 
Randers som datter af staldforpagter Johannes Pedersen 
og hustru Marie Jensen.
Bosat: Juels Bakke 6, Ebeltoft.
Erhard Kristensen Toft gik i skole i Nykøbing Mors samt 
i Herning. Han blev uddannet som tandtekniker i Her
ning og drev selvstændig forretning i Nykøbing Mors, Ran

ders og Ebeltoft. Elly Kirstine Pedersen gik i Randers Real
skole. Hun havde en tid ansættelse hos juvelerer Al-



fred Tvenstrup, Randers.
a. Jette Toft er født d. 24. maj 1946 i Randers.

Hun er defektrice.
b. Hasse Toft er født d. 2o. maj 1948 i Randers.
2. Aksel Kristensen Toft er født d. 3o. oktober 1916 i

Hobro. Han er gift med Elin Christiansen.
Bosat: Nordre Fasanvej 24o, København N.
Aksel Kristensen Toft er grosserer.

3. David Kristensen Toft er født d. 8. april 1918 i Aar
hus. Han er gift med Ryna Pagh Jensen.
Bosat: Havenhurst, dr. Hollywood 46, Californien, U.S.A. 
David Kristensen Toft er tandtekniker.

4. Ruth Kristensen Toft er født d. 3. februar 1928 i Her
ning. Hun er gift med Mogens Bruun-Jensen, der er re
præsentant .
Bosat: Vancouver, BC, Canada.

5. Elisa Kristensen Toft er født d. 4. februar 1929 i Her
ning. Hun blev gift d. 4. oktober 1947 i Randers med 
Børge Danielsen Lund, der er født d. 14. marts 192o i 
Skjern som søn af billedskærer Jens Petersen Lund og 
hustru Else Kristine Danielsen.
Bosat: Skrænten 34, Lemvig.
Elisa Kristensen Toft gik i skole i Aalborg. Hun har 
haft ansættelse hos en boghandler i Randers samt hos en 
boghandler i Aalborg. Børge Danielsen Lund gik i skole 
i Seest og tog realeksamen fra Kolding gymnasium. Han 
kom i lære i Spare- og Laanekassen for Kolding og om
egn 1938 og blev udlært d. 1. marts 1943. Han havde der
efter ansættelse i Sparekassen for Randers by og omegn 
til d. 1. november 1952, da han fik ansættelse som bog
holder i Spare- og Laanekassen for Lemvig og omegn.

a. Dorit Lund er født d. 22. september 1948 i Randers.
b. Susanne Lund er født d. 3. marts 1952 i Randers.
c. Hanne Lund er født d. 1. marts 1957 i Lemvig.
6. Jørgen Kristensen Toft er født d. 23. april 193o i 

Herning. Han blev gift d. 4. december 1954 i Vadum 
kirke med Elisa Thomsen, der er født d. 8. april 1927 
i Arden, Astrup sogn, som datter af skomagermester 
Carl Thomsen og hustru Karoline Mathilde Jensen.
Bosat: Ryesgade 55, Aalborg.
Jørgen Kristensen Toft gik i skole i Aalborg. Han stod



II.A.6.
en tid i lære som tandtekniker og lærte senere autola
kering. Han virker nu som chauffør for Nordisk Solar 
Kompagni i Aalborg. Elisa Thomsen gik i skole i Arden. 
Hun er uddannet ved husgerning og har desuden virket 
som strikkerske paa en fabrik i Aalborg.

a. Asger Toft er født d.lo. maj 1955 i Viborg.
b. Dreng, død 7 uger gammel.
c. Pige, død ca. 2 aar gammel.
7. Elith Kristensen Toft er født d. 2o. december 1932 i 

Herning. Han blev gift d. 15. september 1961 i Vancou
ver med Judy Gaily, der er født d. 29. juli 1941 i 
Lacombe som datter af Clifford Gaily og hustru Anne 
Trefenenko.
Bosat: Vancouver, Britisk Columbia, Canada.
Elith Kristensen Toft gik i skole i Aalborg. Han blev 
uddannet i herremagasinet Bristol i Aalborg og rejste 
1952 til Canada, hvor han virker som bartender.

a. Thane T a Toft er født d. 8. september 1962 i Vancouver.
B. Alfred Toft er født d. 19. september 1895 i Durup, og 

han døde d. 4. august 1945 i Nykøbing Mors. Han blev 
gift d. 13. september 1922 i Hobro kirke med Agnes Ras
mussen, der er født d. 2. november 19oo i Nykøbing M. 
som datter af lagerforvalter Thorvald Rasmussen og hu
stru Anna Olesen.
Bosat: Toftegade 19, Nykøbing M.
Alfred Toft var møbelhandler.

1. Betty Toft er født 1924 i Nykøbing M. Hun døde som lille.
2. Vagn Toft er født d. 24. december 1926 i Nykøbing M. , 

og han døde d. 31. marts 1964. Han blev gift d. 19. ok
tober 1948 i Thisted med Anna Marie Larsen, der er født
d. 15. februar 1924 i Thisted som datter af slagter Ju
lius Nicolaj Larsen og hustru Ane Marie Jensen.
Bosat: Algade lo, Nykøbing M.
Vagn Toft oprettede forretning med brugskunst og møbler 
i ejendommen Lilletorv 5,Nykøbing M. Forretningen flyt
tedes senere til Algade lo. Forretningen videreføres 
af Anna Marie Larsen.

a. Ole Alfred Toft er født d. 7. november 1949 i Nykøbing M.
b. Hanne Toft er født d. 28. juni 1955 i Nykøbing M.
3. Elga Toft er født d. 22. juni 1929 i Nykøbing Mors. Hun



II.A.6.
en tid i lære som tandtekniker og lærte senere autola
kering. Han virker nu som chauffør for Nordisk Solar 
Kompagni i Aalborg. Elisa Thomsen gik i skole i Arden. 
Hun er uddannet ved husgerning og har desuden virket 
som strikkerske paa en fabrik i Aalborg.

a. Asger Toft er født d.lo. maj 1955 i Viborg.
b. Dreng, død 7 uger gammel.
c. Pige, død ca. 2 aar gammel.
7. Elith Kristensen Toft er født d. 2o. december 1932 i 

Herning. Han blev gift d. 15. september 1961 i Vancou
ver med Judy Gaily, der er født d. 29. juli 1941 i 
Lacombe som datter af Clifford Gaily og hustru Anne 
Trefenenko.
Bosat: Vancouver, Britisk Columbia, Canada.
Elith Kristensen Toft gik i skole i Aalborg. Han blev 
uddannet i herremagasinet Bristol i Aalborg og rejste 
1952 til Canada, hvor han virker som bartender.

a. Thane T a Toft er født d. 8. september 1962 i Vancouver.
B. Alfred Toft er født d. 19. september 1895 i Durup, og 

han døde d. 4. august 1945 i Nykøbing Mors. Han blev 
gift d. 13. september 1922 i Hobro kirke med Agnes Ras
mussen, der er født d. 2. november 19oo i Nykøbing M. 
som datter af lagerforvalter Thorvald Rasmussen og hu
stru Anna Olesen.
Bosat: Toftegade 19, Nykøbing M.
Alfred Toft var møbelhandler.

1. Betty Toft er født 1924 i Nykøbing M. Hun døde som lille.
2. Vagn Toft er født d. 24. december 1926 i Nykøbing M. , 

og han døde d. 31. marts 1964. Han blev gift d. 19. ok
tober 1948 i Thisted med Anna Marie Larsen, der er født
d. 15. februar 1924 i Thisted som datter af slagter Ju
lius Nicolaj Larsen og hustru Ane Marie Jensen.
Bosat: Algade lo, Nykøbing M.
Vagn Toft oprettede forretning med brugskunst og møbler 
i ejendommen Lilletorv 5,Nykøbing M. Forretningen flyt
tedes senere til Algade lo. Forretningen videreføres 
af Anna Marie Larsen.

a. Ole Alfred Toft er født d. 7. november 1949 i Nykøbing M.
b. Hanne Toft er født d. 28. juni 1955 i Nykøbing M.
3. Elga Toft er født d. 22. juni 1929 i Nykøbing Mors. Hun 



blev gift d. 9. juli 1949 i Nykøbing M. med Willy Jen
sen, der er født d. 15. februar 1921 i Nykøbing Mors 
som søn af repræsentant Johan Marinus Jensen og hustru 
Anna Marie Nielsen.
Bosat: Lilletorv 7, Nykøbing M.
Elga Toft er uddannet som kontorassistent og har haft 
ansættelse paa dommerkontoret i Nykøbing M. Hun hjæl
per nu til i mandens forretning. Willy Jensen blev ud
lært som blikkenslager. I 1955 erhvervede han ejendom
men Lilletorv 7 i Nykøbing Mors, hvor han driver for
retning med legetøj, jagt og fiskeriartikler.

a. Søren Toft Jensen er født d. 27. juni 1955 i Nykøbing M.
4. Gunnar Toft er født d. 15. januar 1939 i Nykøbing M.

Han blev gift d. 18. december 196o i Nykøbing Mors med 
Inger Margrethe Nørgaard Madsen, der er født d. 2. maj 
1937 i Rakkeby som datter af Børge Nørgaard Madsen og 
hustru Nilsine Elisabeth Nielsen.
Bosat: Nr. Vorupør pr Sjørring. 
Gunnar Toft er tømrermester.

a. Claus Toft er født d. lo. februar 1962 i Nr. Vorupør.
C. Jacob Kristian Nielsen Toft er født d. 18. december 

1897 i Durup. Han var gift første gang med Anna Jensen, 
en datter af arbejdsmand Johan Jensen. Han blev gift 2. 
gang d. 2o. oktober 1934 i Nykøbing M. med Laura Peder
sen Dahl, der er født d. 27. marts 1915 i Seide, Aasted 
sogn, som datter af skomager Søren Pedersen Dahl og hu
stru Mariane Espersen.
Bosat: Nørregade 23, Nykøbing M.
Jacob Kristian Nielsen Toft gik i skole i Nykøbing. Han 
lærte møllerifaget og arbejdede i branchen i 2o aar. 
Han havde bl.a. ansættelse paa Mariemølle i Aarhus og 
var desuden en tid i Holbæk. I 1934 etablerede han sig 
som brændselshandler og har desuden drevet udlejning af 
vaskemaskiner. Han afhændede forretningen 195o og begynd
te saa møbelforretningen i ejendommen Nørregade 23, Ny
købing M. Laura Pedersen Dahl gik i skole i Seide og 
blev efter skolegangen uddannet ved husgerning.

1. Edith Toft er født d. 27. juni 1925 i Nykøbing M. Hun 
blev gift d. 4. november 1946 med Henning Hviid Ander
sen, der er født d. 25. november 1922 i Aarhus som søn



af Anders Andersen og hustru Kirstine Hviid.
Bosat: C.F.Aagaards Vej 28, Højbjerg.
Edith Toft er uddannet som kontorassistent. Henning 
Hviid Andersen er maskinmontør.

a. Johan Hviid Andersen er født d. 2. september 1951 i 
Skive.

b. Søren Hviid Andersen er født d. 11. juli 1952 i Høj
bjerg.

2. Niels Kristian Toft er født d. 7 - februar 1935 i Nykø
bing M. Han blev gift d. 11. februar 1956 i Marstal med 
Inge Fabricius Jensen, der er født d. 31. august 1936 
i Marstal som datter af varmeinstallatør Peter Laurits 
Jensen og hustru Laura Kristine Fabricius Madsen. 
Bosat: Skonnertvej, Marstal.
Niels Kristian Toft gik i skole i Nykøbing M. Han tog 
til søs og sejlede med forskellige skibe til 1955, da 
han blev optaget paa navigationsskolen i Marstal. Han 
afgik med skibsførereksamen 1957 og sejlede som styrmand 
til juli 1958. Derefter aftjente han sin værnepligt ved 
marinen og hjemsendtes som søløjtnant af første grad.
Han sejlede som styrmand til juli 1961 og blev derefter 
skibsfører. Inge Fabricius Jensen gik i skole i Marstal 
og tog realeksamen 1953, hvorefter hun blev ansat som 
elev ved Post- og Telegrafvæsenet.

a. Jette Fabricius Toft er født d. 11. juli 1956 i Nykøbing M.
b. John Fabricius Toft er født d. 18. april 1959 i Marstal.
3. Poul Toft er født d. 29. september 1943 i Aalborg.

Bosat: Høegh Guldbergs Gade 51, Aarhus. C.
Poul Toft er stud, scient.

D. Meta Kirstine Toft er født d. 3o. maj 19ol i Nykøbing M. 
Hun blev gift d. 1. april 1922 i Aalborg med Aksel Val
demar Nielsen, der er født d. 9. maj 1899 i Aalborg som 
søn af tømrer Anders Nicolai Nielsen og hustru Ane Dam. 
Bosat: Toftegade 9, Nykøbing M.
Meta Toft er indehaver af en broderiforretning.

1. Niels Jørgen Toft Nielsen er født d. 8. august 1922 i 
Hobro. Han er gift med Gerda Andersen.
Bosat: Skovparken 9, Espergærde.
Niels Jørgen Toft Nielsen er fuldmægtig.

2. Bente Toft Nielsen er født d. 1. august 1927 i Aalborg. 
Bosat: Toftegade 9, Nykøbing M.



III.
III.Anna Marie Nielsen Toft er født d. 29. maj 1873 i Durup.

Hun blev gift d. 9. november 19oo i Durup med Andreas 
Andersen, der er født d. 24. juli 1866 i Balling som 
søn af Anders Kristensen og hustru Birthe Jensdatter. 
Bosat: Hinnerup pr. Roslev.

IV. Dorthea Nielsen Toft er født d.29. januar 1875 i Durup, 
og hun døde d. 22. februar 1959 i Astrup. Hun blev gift
d. 22. april 19o4 i Durup kirke med Mathias Andersen. 
Han er født d. 19. november 1872 i Galtrup sogn som søn 
af husmand Anders Jepsen og hustru Ane Elisabeth Kors- 
gaard, og han døde d. 11. april 1934 i Faarup.
Bosat: Roslev, senere Faarup.
Mathias Andersen blev udlært som bager. Han drev selv
stændig forretning og boede 19o4 i Tøndering. Senere hav
de han forretning i Roslev og bosatte sig derefter i Faa
rup. Han drev desuden en tid købmandsforretning i Roslev, 
men afhændede denne i 1925. I anledning af Dorthea Niel
sen Tofts 8o aars fødselsdag bragte et af de lokale blade 
følgende omtale: ”Enkefru Dorthea Andersen, Astrup, tidl. 
Thorup, fylder lørdag den 29. januar, 8o aar, Fru Ander
sen, der er sallingbo af fødsel, blev som ung gift med 
bagermester M.Andersen. Efter nogle aar i Roslev kom par
ret til Faarup, hvor de oparbejdede en bagerforretning. 
Fru Andersen, der har boet i Faarup i over 2o aar, blev 
i den tid kendt som en flittig dame, der med dygtighed 
forestod saavel salget i butikken som husførelsen. Ef
ter mandens død trak hun sig tilbage og bor nu hos en 
datter og svigersøn i Astrup.

A. Anker Andersen er født d. 13. maj 19o6 i Glyngøre.
Bosat: Alstruphøj, Vodskov.
Anker Andersen gik i Roslev Realskole og var 1922-1923 
paa Krabbo3holm højskole. I vinteren 1925-1926 var han 
paa Haslev højskole. Han har i en aarrække hjulpet til 
i faderens forretning.

B. Anna Elisabeth Korsgaard Andersen er født d. 12. juli 
19o8 i Glyngøre. Hun blev gift d. 1. juli 1934 i Faarup 
med Niels Kristian Hvid Rasmussen, der er født d. 26.



Rasmussen og hustru Rasmine Borup.
Bosat : Aalestrup.
Niels Kristian Hvid Rasmussen er gaardejer.

1. Edith Hvid Rasmussen er født d. 2o. maj 1936 i Astrup. 
Hun er gift med Karl Dranssen, der er afdelingsleder. 
Bosat: H.C.Andersens Vej 1, Viborg.

2. Ib Hvid Rasmussen er født d. 13. maj 1939 i Astrup.
Han er gift med Edith Gurli Gundersen.
Bosat: Fjeldsted pr. Mariager.
Ib Hvid Rasmussen er gaardejer.

3. Knud Erik Korsgaard Rasmussen er født d. lo. maj 1945
i Astrup. Han er kommis.

C. Else Norsgaard Andersen er født d. 7. marts 191o i 0- 
ster Assels. Hun blev gift d. 9. december 1934 i Faarup 
med Hans Trøstrup Hansen, der er født d. 15. februar 19o9 
Laurbjerg som søn af vognmand Anders Hansen og hustru An
drea Schjeldahl.
Bosat: Sankt Olufs bakke 3o, Viborg.
Else Norsgaard Andersen er uddannet som ekspeditrice. 
Hans Trøstrup Hansen er vinkyper.

1. Orla Scheldahl Hansen er født d. 14. april 1928 i Laur
bjerg. Han er gift med Grethe Appel.
Bosat: Thurø.
Orla Scheldahl er vinkyper.

D. Nanna Andersen er født d. 13. november 1912 i Roslev. 
Hun blev gift d. 17. november 1935 i Faarup med Gunnar 
Byrge Simonsen, der er født d. 7. april 1913 i Faarup 
som søn af grisehandler Simon Jensen Simonsen og hustru 
Maren Laustsen.
Bosat: Viborgvej 33, Randers.
Nanna Andersen gik i skole i Faarup. Hun hjalp til i 
faderens forretning og var desuden beskæftiget ved hus
gerning indtil giftermaalet. Gunnar Byrge Simonsen gik 
i skole i Faarup. Han blev kolonialuddannet i Asferg 
og Vejen, hvorefter han virkede som kommis 1 aar. Der
efter aftjente han sin værnepligt i Haderslev, og ved 
giftermaalet købte han købmandsforretningen "Esma”,Had- 
sundvej, Randers. Denne forretning havde han i 5 aar, 
og derefter virkede han en tid som radioforhandler. Se
nere havde han forskellig anden beskæftigelse indtil



IV.D.
1948, da han begyndte som grisehandler.

1. Jørgen Simonsen er født d. 2o. april 1937 i Randers. 
Han blev gift d. 27. december 1958 i Langaa kirke med 
Tove Pedersen, der er født d. lo. maj 1938 i Langaa 
som datter af fabriksarbejder Aage Pedersen og hustru 
Karin Johanne Eriksen.
Bosat: Svalevej 12, Nykøbing Mors.
Jørgen Simonsen tog realeksamen fra Randers kommunale 
mellem- og realskole og kom derefter i lære som speditør 
og skibsmægler hos Arne Fode, Randers, og efter dennes 
død 1955 fortsatte han hos Christen Verner og havde an
sættelse her til maj 1958, da han blev indkaldt til mi
litærtjeneste ved livgarden. Han blev hjemsendt d. 3o. 
august 1959 og fik ansættelse som befragter ved firma 
J. Gotfred Jensen, Aarhus. Derefter var han beskæfti
get ved eksport paa andelssvineslagteriet i Randers ind
til d. 15- juli 1961, da han fik ansættelse som befrag
ter ved A/S Skarrehage Molerværk, Nykøbing Mors. Tove 
Pedersen gik i Langaa Mellem- og Realskole og kom efter 
skolegangen i lære ved S.C.Sørensen A/S, Randers, og ef
ter at være blevet udlært virkede hun en tid som husas
sistent i Gentofte.

a. Klaus Simonsen er født d. 5. juni 1959 i Viborg.
b. Morten Simonsen er født d. 22. april 1963 i Nykøbing M.
2. Ulla Simonsen er født d. 23. november 1943 i Randers.

Hun er uddannet som kontorassistent.
3. Dorthe Simonsen er født d. 7• april 1956 i Randers.
V. Niels Nielsen Toft er født d. 23- maj 1876 i Durup.

Han var gift med Margrethe.
Bosat: København.
Niels Nielsen Toft var ansat ved politiet.



VI.
VI. Jens Peter Toft er født d. 9. september 1877 i Durup 

sogn, og han døde 19r7 i Aarhus. Han blev gift i Skive 
med Mette Katrine Nielsen. Hun er født d. 29. juni 1879 
i Hanbjerg sogn som datter af Jensine Nielsen, og hun 
døde d. 29. april 1963 i Aarhus.
Bosat : Aarhus.
Jens Peter Toft var lokomotivfører.

A. Else Toft er født d. 18. marts 19o5. Hun er gift med 
Harry Freismann, der er maskinarbejder.
Bosat: Skanderborgvej 5, Aarhus C.

B. Jeppe Toft er født d. 5. december 19o6 i Skive. Han 
blev gift d. 3. november 1934 i Aarhus med Johanne Fugl
sang Mikkelsen, der er født d. 6. oktober 191o i Lading 
som datter af skovarbejder Jens Carl Mikkelsen og hustru 
Inger Laursen.
Bosat: Haraidsgade 37, København N.
Jeppe Toft er værkmester.

1. John Toft er født d. 29. august 1936 i Aarhus. Han er 
gift med Birgit Salomonsen.
Bosat: Roskildevej 114, København F.
John Toft er befragter.

2. Ole Toft er født d. 2o. januar 1939 i Aarhus. Han er 
gift med Annie Petersen.
Bosat: Haraidsgade 41, København N.
Ole Toft er automekaniker.

C. Gunnar Toft er født d. 24. marts 1911 i Aarhus. Han blev 
gift d. 6. november 1938 i Aabyhøj med Anna Margrethe Jør
gensen, der er født d. 26. april 191o i Aarhus.
Bosat: H. Schourups Gade 8, Aarhus C.
Gunnar Toft er kriminaloverbetjent.

1. Jens Peter Toft er født d. 14. januar 1945 i Aarhus.



VII.
Vll.Ingvard Marinus Nielsen Toft er født d. 19. december 

1881 i Durup, og han døde d. 16. september 1958 i Aal
borg og blev begravet d. 2o. september. Han blev gift 
d. 13. februar 19o9 i Aalborg med Marie Thomsen. Hun 
er født d. 24- februar 1882 i Tøndering som datter af 
møller Niels Thomsen og hustru Karen Petersen.
Bosat: Snerlevej 5, Aalborg.
Ingvard Marinus Nielsen Toft var tømrer- og snedkerme
ster.

A. Edith Nielsen Toft er født d. 5. juni 19o9 i Aalborg. 
Hun blev gift d. 4. maj 1932 i Sulsted kirke med Niels 
Arnold Tirup Larsen, der er født d. 15. februar 19oo 
i Aalborg som søn af mælkehandler Marinus Larsen og hu
stru Marie Margrethe Andersen.
Bosat: Enighedslund, Vesterbro 1, Aalborg.
Edith Nielsen Toft kom efter konfirmationen i lære som 
tandtekniker, men afbrød uddannelsen paa grund af inde
haverens død. Efter et ophold paa husholdningsskole 
tjente hun en tid som husassistent i København. Niels 
Arnold Tirup Larsen tog mellemskoleeksamen 1915. Han 
havde derefter ansættelse i en tapet- og linoleumsforret
ning til 1922 og fik derefter ansættelse paa en rulle
gardinfabrik, hvor han i 16 aar virkede som filialbesty
rer. I 1941 fratraadte han og begyndte egen rullegardin
fabrik .

1. Grete Larsen er født d. 18. april 1938 i Nørre Sundby. 
Hun blev gift d. 26. november 196o i Hasseris med Aage 
Olesen, der er født d. 22. maj 1937 i Aalborg som søn 
af handelsrejsende David Verner Olesen og hustru Ella 
Oline Pedersen.
Bosat: Jyllandsgade 3o, Skørping.
Grete Larsen gik i skole i Aalborg og tog realeksamen, 
hvorefter hun blev uddannet som kontorassistent. Aage 
Olesen tog realeksamen og blev derefter udlært som ur
mager. Han aftjente sin værnepligt ved ingeniørtrop
perne i Randers.

2. Hans Toft,der 1963 fik navneændring fra Larsen, er født 
d. lo. august 1941 i Aalborg.
Bosat: Høegh Guldbergsgade 69b, Aarhus C.
Hans Toft tog studentereksamen fra Aalborg katedralskole 
1961. Han blev indkaldt til Jydske ingeniørregiment i



VII.A.2.
Randers og hjemsendtes som sergent 1963, hvorefter han 
paabegyndte studiet ved Aarhus Tandlægehøjskole.

B. Gunner Nielsen Toft er født d. 2. februar 1916 i Aal
borg. Han blev gift d. 22. april 1939 i Aalborg med Ida 
Dorthea Wendelboe Hansen, der er født d. 3o. maj 1913
i Aalborg som datter af landstingsmand Martin Wendelboe 
Hansen og hustru Ane Marie Olesen.
Bosat: Myhresvej 12, Aalborg.
Gunner Nielsen Toft er snedkermester.

1. Jeppe Wendelboe Toft er født d. 9. januar 1943 i Nørre 
Sundby.

2. Niels Wendelboe Toft er født d. 19. december 1944 i Nør
re Sundby.

3. Ane-Marie Wendelboe Toft er født d. 14. juli 1947 i Nør
re Sundby.

C. Else Margrethe Nielsen Toft er født d. 2o. marts 1919 i 
Aalborg. Hun blev gift d. 3. juni 1943 i Aalborg med 
Jens Karl Tingskou, der er født d. 13. november 1919 i 
Aarhus som søn af maskinmester Anthon Tingskou og hustru 
Ane Marie Olesen.
Bosat: Jennysvej 8, Hasseris.
Jens Karl Tingskou tog realeksamen fra Aalborg Katedral
skole 1934 og blev derefter udlært hos tømrermester Fred. 
Færck & Co, Aalborg. Han tog bygmestereksamen i Aalborg 
1942 og blev ingeniør i bygningsteknik 1943.

1. Kirsten Tingskou er født d. 2o. marts 1945 i Nørre Sund
by.

2. Karen Tingskou er født d. 25. maj 1946 i Nørre Sundby.
D. Karen Nielsen Toft er født d. 8. december 192o i Aalborg. 

Hun blev gift d. 3. juni 1943 i Frue kirke, Aalborg
med Aage Palle Wendelboe Hansen, der er født d. lo. sep
tember 1915 i Aalborg som søn af landstingsmand Martin 
Wendelboe Hansen og hustru Ane Marie Olesen.
Bosat: Valmuemarken 25, Aalborg.

1. Martin Toft Hansen er født d. 11. maj 1954 i Aalborg.
2. Bodil Toft Hansen er født d. 14. november 1956 i Aalborg.



VIII.
VIII.Thorvald Christian Nielsen Toft er født d. 8. januar 

1885 i Durup. Han var gift med Thyra.
Bosat: Varde.
Thorvald Christian Nielsen Toft var mejerist.

IX.Anton Nielsen Toft er født d. 31. august 1886 i Durup.
Han blev gift d. 15. december 1914 i Vroue kirke med 
Lovise Vilhelmine Simonsen, der er født d. 11. marts 
1889 i Borbjerg som datter af skovfoged Thomas Simonsen 
og hustru Christjane Christensen.
Bosat: Vestergade 38, Durup.
Anton Nielsen Toft gik i skole i Durup. Han kom ud at 
tjene som niaarig og fortsatte efter konfirmationen 
ved landbruget i forskellige pladser indtil giftermaa- 
let, da han overtog en statsejendom paa Bregendal mark, Fly 
sogn Denne havde han til 1923, da han købte en gaard i 
Toustrup, som han drev i 8 aar, hvorefter han bosatte 
sig i Durup.

A. Jens Nielsen Toft er født d. 6. januar 1916 paa Bregen- 
dals mark, Fly sogn. Han blev gift d. 24. oktober 1959 
i Krejbjerg kirke med Karen Margrethe Sørensen, der er 
født d. 2. juli 194o paa Krejbjerg hede som datter af 
boelsmand Andreas Sørensen og hustru Anna Katrine Niel
sen.
Bosat: Markedsgade 9, Durup.
Jens Nielsen Toft gik i skole i Durup og kom efter kon
firmationen ud at tjene og fortsatte ved landbruget 
indtil giftermaalet. Han er fabriksarbejder paa Durup 
Møbelfabrik. Karen Margrethe Sørensen gik i skole i 
Krejbjerg og var 1956-1957 elev paa Salling ungdoms
skole. Hun virkede som husassistent indtil gifter
maalet .

1. Esben Toft er født d. 17. oktober 196o i Bjergby.
B. Kristiane Nielsen Toft er født d. 15. juni 1917 paa 

Bregendal mark. Hun blev gift d. 11. marts 1939 i Du
rup kirke med Sigurd Morgen Christensen, der er født d.
5. december 19o9 i Sæby sogn som søn af boelsmand Jens 
Christensen og hustru Magdalene Øllegaard Pedersen. 
Bosat: Durup.
Kristiane Nielsen Toft gik i skole i Durup. Efter sko
legangen tjente hun som husassistent forskellige steder



IX.B.
indtil giftermaalet. Sigurd Morgen Christensen gik i 
skole i Sæby og Durup. Han kom 1927 i lære hos gartner 
N.Skipper i Durup, og 1928-193o var han paa Salling 
Planteskole. Han var 1930-1931 paa planteskolen Loft 
i Hasle og fik derefter ansættelse paa N.P.Sørensens 
planteskole i Hadsten, hvor han var til 1935, da han 
begyndte Durup Planteskole, som han stadig er indehaver 
af.

1. Erna Christensen er født d. 27. oktober 194o i Durup. 
Bosat: Durup.

2. Lilly Christensen er født d. 22. juni 1943 i Durup.
3. Jens Morgen Christensen er født d. 9. april 1946 i Durup.
4. Anton Toft Christensen er født d. lo. august 1947 i Du

rup.
5. Sten Christensen er født d. 2. august 1949 i Durup.
6. Olav Christensen er født d. 19.juni 1951 i Durup.
C. Else Nielsen Toft er født d. 16. marts 192o paa Bre- 

gendal mark. Hun blev gift d. 29. september 1947 i Du
rup med Erik Christian Weise, der er født d. 18. novem
ber 1922 i Tølløse som søn af. overportør Karl Christian 
Weise og hustru Ingeborg.
Bosat: Krogen lo, Næstved.
Else Nielsen Toft gik i skole i Durup og var efter skole
gangen beskæftiget ved husgerning indtil giftermaalet. 
Erik Christian Weise gik i skole i Sorø. Han blev udlært 
som blikkenslager i Sorø og virkede derefter en tid som 
rejsemontør, bl.a. en del i udlandet. Senere fik han an
sættelse som teknisk assistent ved Nordisk Ventilator, 
Næstved.

1. John Weise er født d. 21. november 1948 i Næstved.
2. Karsten Weise er født d. 4. april 1949 i Næstved.
D. Emmy Toft er født d. 1. december 1922 paa Bregendal mark. 

Hun blev gift d. 27. april 1945 i Durup kirke med Svend 
Seerup, der er født d. 28. november 1917 i Nykøbing M. 
som søn af landmand Johannes Christensen Seerup og hur- 
stru Marie Kirstine Pedersen.
Bosat: Jebjerg Station.
Emmy Toft, gik i skole i Durup og blev efter skolegangen 
uddannet ved husgerning. Svend Seerup gik i skole i Nau- 
trup. Han blev uddannet i gartnerfaget og var elev paa 
Beder Gartnerskole. Han overtog faderens ejendom, der



IX.D,
drives som gartneri. Han aftjente sin værnepligt 1939- 
194o.

1. Gerda Seerup er født d. 19. marts 1947 i Jebjerg.
2. Benthe Seerup er født d. 2o. marts 1947 i Jebjerg.
3. Poul Seerup er født d. 3o. april 1953 i Jebjerg.
4. Jørgen Seerup er født d. 22. oktober 1961 i Jebjerg.
E. Thomas Thorvald Nielsen Toft er født d. 7. december 1924 

i Toustrup. Han blev gift d. 31. marts 1946 i Gunderup 
med Karna Marie Jacobsen, der er født d. 23. november 
1926 i Lundby som datter af fiskehandler Holger Rasmus 
Jacobsen og hustru Marie Sofie Frederikke Johansen. 
Bosat: Gistrup.
Thomas Thorvald Nielsen Toft gik i skole i Durup. Han 
lærte gartnerfaget i Durup og Struer og virkede deref
ter som gartner i Lisbjerg samt i Aalborg indtil 1956, 
da han fik ansættelse paa Obels tobaksfabrik i Aalborg. 
I 1962 fik han ansættelse som lagerarbejder i kolonial 
engros firmaet Hans Jensen, Aalborg. Karna Marie Jacob
sen gik i skole i Skovstrup. Hun blev uddannet ved hus
gerning og var elev paa Marthaforbundets husholdnings
skole. Hun havde beskæftigelse paa et gartneri i Sdr. 
Tranders 195o-196o og blev senere ekspeditrice i en 
slagterforretning i Gistrup.

1. Karin Marie Toft er født d. 21. juli 1946 i Gistrup.
2. Britta Solveig Toft er født d. 3. november 1947 i Gi

strup.
3. Jørgen Toft er født d. 6. december 1949 i Gistrup.
4. Lilian Edith Toft er født d. 16. juni 1951 i Gistrup.



X.
X. Marie Magdalene Nielsen Toft er født d. 16. januar 1893 

i Durup, og hun døde d. 15. juli 1937 paa Skive sygehus 
og blev begravet i Roslev. Hun blev gift d. 28. juli 
1915 i Durup med Ingvard Sørensen Gjørtz, hvis navn og
saa staves Gjøtz. Han er født d. 16. juni 1891 i Nau- 
trup sogn som søn af boelsmand Søren Christian Gjøtz 
og hustru Petrine Pedersen, og han døde d. 3. august 1963 
paa Skive sygehus og blev begravet i Roslev.
Bosat: Roslev.
Ved Ingvard Sørensen Gjørtz's død bragte et af de loka
le blade en omtale, hvori det bl.a. hedder: "Med ham 
er en af byens gamle dygtige haandværkere gaaet bort.
Han var haandværker med liv og sjæl, og han forstod den 
kunst at følge med tiden, selv om det har været en ri
vende udvikling. I ”gamle dage" kaldtes han møllebygger, 
for han arbejdede hos møllebygger Jensen, indtil han be
gyndte selvstændig forretning. Det var i den tid vindmo
torerne gik deres sejrsgang gennem Salling, Mors og Fjends 
herred, og Gørtz var med til mange af dem. Men de aflø
stes af elektromotorer, saa faget som møllebygger var i 
tilbagegang. Gørtz tog konsekvenserne heraf og slog ind 
paa varme og vand.Gaardene skulle helst have sit eget 
vandværk- det var der fremtid i. Centralvarme var ogsaa 
nyt og behageligt, her tog han ogsaa fat, og han oparbej
dede en solid og god forretning. Man kunne stole paa. 
ham, baade med hensyn til kvalitet og pris. Hans værk
sted blev for lille, saa han købte svejsemester August 
Nielsens værksted og butik. Her var der plads, og han 
begyndte en ny produktion: Ajletønder af pressede staal- 
plader.-Men møllebyggeriet glemte han aldrig, og han var 
et virksomt medlem i bestyrelsen for Roslev Mølles beva
relse. Her gjorde han et stort arbejde af interesse for 
sagen. Fjernvarmeværket i Roslev havde hans særlige in
teresse, og han sad i udvalget og den første bestyrelse.
Her var han til bestyrelsesmøde den sidste aften, han 
levede. Da han kom hjem, blev han syg og døde paa syge
huset samme nat. De sidste aar har han haft stor hjælp 
af sin søn, som fører forretningen videre.- For hans 
kone og børn kom hans død uventet og pludselig, for han 
har aldrig været syg. Mindet om ham vil blive staaende i 
mange aar i form af det gode arbejde, han har udført



X.
rundt om, og i Roslev vil vi mindes ham som en af vore 
dygtige haandværkere.

A. Agnete Gjørtz er født d. 5. december 1915 i Roslev. 
Hun blev gift d. 26. april 1942 i Roslev med Richard 
Sørensen, der er født d. 27. marts 1917 i København 
som søn af kedelsmed Verner Christian Sørensen og hu
stru Katrine Jørgensen.
Bosat: Havnegade 24/26 Aarhus C.
Richard Sørensen er haandværker.

1. Inge Sørensen er født d. 7. maj 1943 i Fredericia.
2. Verner Sørensen er født d. 13. august 1944 i Fredericia.
B. Anna Margrethe Gjørtz er født d. lo. marts 1917 i Roslev.

Hun blev gift d. 11. april 1944 i Frèdèricia med Eigild Hou- 
gaard, der er født d. 29. maj 1924 i Fredericia som søn 
af kommunearbejder Søren Hougaard og hustru Helga Jen
sen.
Bosat: Grethevej 33, Fredericia.
Anna Margrethe Gjørtz gik i skole i Roslev og lærte ef
ter skolegangen husgerning, ligesom hun en tid virkede 
som ekspeditrice i en slagterforretning. Eigild Hougaard 
gik i skole i Fredericia. Han sejlede ca. 4 aar som ung
mand med A.P.Møllers baade og fik d. 1. maj 1943 ansæt
telse ved D.S.B. som stationsarbejder. Han er avanceret 
til overportør.

1. Bent Gjørts Hougaard er født d. 23. august 1941 i Hjort
hede sogn. Han er kontorassistent.

2. Alice Gjørts Hougaard er født d. 21. november 1949 i Fre
dericia.

C. Katrine Gjørtz er født d. 15. juli 1922 i Roslev. Hun 
blev gift d. 12. december 1942 i Vejle med Kjeld Chri
stensen, der er født d. 7. marts 1919 i Gudme sogn som 
søn af portør Hans Christian Christensen og hustru Jo
hanne Jakobsen.
Bosat: Møllevangen 17, Roslev.
Katrine Gjørtz gik i skole i Roslev. Hun virkede 1 aars 
tid som ekspeditrice i en slagterforretning i Roslev og 
var derefter husassistent i København, hvorefter hun fik 
plads som bagej.ekspeditrice i Vejle. Kjeld Christensen 
gik i skole i Faaborg. Han blev udlært som baadebygger 
i Faaborg og var beskæftiget som skibsbygger i flere aar 
i Faaborg, Vejle og København. Efter svigerfaderens død



x.c. 
gik han i kompagni med svogeren og viderefører sammen 
med ham svigerfaderens installationsforretning.

1. Freddie Gjørtz Christensen er født d. 6. august 1944 
i Vejle.

2. Leif Gjørtz Christensen er født d. 7. juni 1951 i Bred
balle.

3. Birte Gjørtz Christensen er født d. 18. december 1961
i Bredballe.

D. Else Gjørtz er gift med Orla Alstrup, der er mekaniker. 
Bosat: Skovdiget 26, Bagsværd.

E. Asta Gjørtz er født d. 1. august 1927 i Roslev. Hun blev 
gift d. 11. februar 1947 i Roslev kirke med Igun Zahle 
Larsen, der er født d. 19. januar 1921 i Bedsted sogn 
som søn af banebetjent Ejner Laurits Christian Larsen
og hustru Kirstine Elvina Andersen.
Bosat: Ringgade lo6, Struer.
Asta Gjørtz gik i skole i Roslev og lærte efter skole
gangen husgerning indtil giftermaalet. Igun Zahle Larsen 
gik i skole i Hassing og Struer, hvor han tog mellemsko
leeksamen. Han blev uddannet som mejerist og virkede som 
saadan til 1941, da han fik ansættelse ved D.S.B. Han 
var ekstraarbejder fra juni 1941 til august 1942 og var 
derefter stationsarbejder og portør i Vemb til august 
1946, da han blev togbetjent i Glyngøre. Her var han til 
januar 1956, da han blev pakmester i Helsingør. Han var 
stationeret som pakmester i Struer fra d. 1. maj 196o 
til d. 1. april 1964, da han udnævntes til togfører.

1. Kirsten Zahle Larsen er født d. 14. juli 1947 i Glyngø
re.

2. Klaus Erik Zahle Larsen er født d. 31- august 1949 i 
Glyngøre.

3. Niels Christian Zahle Larsen er født d. 6. august 1954 
i Glyngøre.

F. Ellen Gjørtz er født d. 17. november 193o i Roslev. Hun 
blev gift d. 5. september 1953 i København med Aage Wil
ly Andersen, der er født d. 22. juni 1925 i Roslev som 
søn af arbejdsmand Anders Andersen og hustru Ellen Ma
rie .
Bosat: Grønnedal 26, Struer.
Ellen Gjørtz gik i skole i Roslev og var efter skolegan
gen beskæftiget ved husgerning en tid, hvorefter hun tog
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til København og havde ansættelse som bagerekspeditrice. 
Aage Willy Andersen gik i skole i Roslev. Han arbejdede 
en tid ved landbruget og blev derefter fabriksarbejder 
i København. Han blev senere chauffør og har i en lang 
aarrække haft ansættelse i samme virksomhed, indtil han 
d. 15. marts 1964 flyttede til Struer.

1. Annie Gørtz Andersen er født d. 29. marts 1954 i Køben
havn.

2. Karsten Gørtz er født d. 17. maj 1959 i København.
G. Erik Gørtz er født d. 14. november 1934 i Skive. Han 

blev gift d. 29. december 1956 i Vejle med Grethe Krista 
Allermand, der er født d. 7. april 1938 i Frederikshavn 
som datter af skipper Rasmus Peter Allermand og hustru 
Krista Petrine Olesen.
Bosat: Jernbanegade 1, Roslev.
Erik Gørtz gik i skole i Roslev og blev efter skolegan
gen udlært som maskinarbejder. Han var elev paa Hadsten 
haandværkerhøjskole og arbejdede derefter som svend 
indtil 1963, da han blev medindehaver af faderens forret
ning i Roslev. Grethe Krista Allermand gik i skole i Fre
derikshavn. Hun har bl.a. arbejdet som sygemedhjælper 
indtil giftermaalet.

1. Lone Allermand Gørtz er født d. 15- juni 1957 i Roslev.
2. Laila Gørtz er født d. 2. november 1961 i Roslev.
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FORORD.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke 
mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, og en del af 
slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirke
bøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteproto
koller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, 
justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m.m.

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

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, 
og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altsaa 
ogsaa forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes alminde
ligvis den samme angivelse og stavemaade, som er benyttet 
i den paagældende kirkebog, da det ville føre for vidt at 
forsøge paa at identificere hver enkelt fadder og forlo
ver.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen af at 
udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke 
gøres færdig, saalænge slægten stadig lever. Derfor er 
bogen indrettet saaledes, at den med tiden kan ajourfø
res . Af den grund har det ikke været muligt at nummerere 
bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger : Hos læseren af 
slægtsbogen vil maaske nok melde sig den tanke:”Hvad glæ
de har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af 
en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke 
har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget 
mig?” Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok 
saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og alt - ogsaa 



én-selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V.Jen
sen har et sted sagt:"I ethvert menneske er sammenstuvet 
dette menneskes slægts fortid." Tænk paa, hvad dette e- 
gentlig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder 
om ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i 
denne forjagede tid at finde et staasted. Løb bogen igen
nem og tag den saa frem, naar der er god tid til at for
dybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der 
er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, 
men slægtens nulevende medlemmer har et meget nært fæl
lesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets baand, 
men ogsaa ved tanker, ord og handlinger. Færdes man ad ga
der og veje paa slægtens egn, saa er det, selv om bille
det har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at 
slægtens gamle har gaaet, ligesom flere af de gaarde og 
huse, man passerer, er de samme, som ens forfædre har hen- 
levet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det dag
lige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse ti
mer.

Stærke slægter kan sætte præg paa den egn eller by, 
de kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke meget i 
det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i 
den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og dis
se aar tæller slægten op i generationer. Ud fra denne syns
vinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, 
ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af gene
rationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hov
mod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræften
de tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, 
og det er sikkert ogsaa rigtigt, naar det drejer sig om 
døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelt
hederne forsvinder ganske vist, men tilbage staar summen 
af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de byg
ninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at for
valte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til glæ
de for saavel nulevende som kommende generationer.

DANSK SLÆGTSHISTORIE
Kjellerup.



Som dybest brønd gi'r altid klarest vand, 
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder, 
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand 
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang; 
læg øret ydmygt til den rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang, 
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat, 
i flinteøksen efter harvens tænder, 
i mosefundets smykke, plumpt og raat, 
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hverts skimlet skrift, hver skjoldet alterbog 
har gemt et gran af slægtens vé og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, 
og løfte mig en flig af livets gaade.

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

Jeppe Aakjær.



Indholdsfortegnelse : Anetavle for Jeppe 
Nielsen Toft og hu
stru Else Nielsdatter 
(Norrisgaard)s børn.

Efterkommere efter Jep
pe Nielsen Toft og hu
stru Else Nielsdatter 
(Norrisgaard)s børn.

Orientering om bogens brug :
Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle 

mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddel
bart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes 
ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa 
ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's 
forældre har nr. 16 og 17» ane nr. 9's forældre nr. 18 og 
19 etc. Hvis man omvendt f.eks. vil finde barnet af ægte
parret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige 
nummer. Barnet er altsaa en datter, ane nr. 33 gift med nr. 
32, deres barn er nr.16 gift med nr. 17, deres barn igen 
nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld er 
der dog umiddelbart før anetavlen indsat en skematisk o- 
versigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Foran efterkommeroversigten - bogens andet afsnit - 
er indsat sole, paa hvilke samtlige slægtens medlemmer 
ses opført. I solenes midte staar ægteparret Jeppe Niel
sen Toft og Else Nielsdatter (Norrisgaard), derefter føl
ger i første ring deres børn, mærket med romertal, i an
den ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa 
oldebørn, mærket med arabertal og tipoldebørn mærket med 
smaa bogstaver. Dette bevirker, at hvert medlem af slæg
ten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den 
paagældende staar opført i teksten. Hvis man saaledes 
f.eks. paa en af solene finder personen Klaus Simonsen, 
født 1959, vil man se, at han er mærket med a. Bevæger 
man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie 
ud til ham, vil man passere gennem tre rubrikker, hvori 



staar navnene paa hans oldeforældre, bedsteforældre og 
sidst forældre, mærket med henholdsvis V., D. og 1.
Klaus Simonsen faar derfor registreringsnummeret V.D.l.a. 
under hvilket nummer han ses opført i selve teksten.



VEDRØRENDE GAARDENES AFGIFTER.

For alle jordbesiddere gælder det, at de skulle sva
re en vis afgift af deres ejendom, og disse afgifter base
redes efter gaardens hartkorn. Hartkorn var oprindelig fæl
lesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier 
- landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i 
godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug el
ler byg, der var "haardt" korn i modsætning til havre, 
"blødt" korn.

Forholdene paa de forskellige godser var afvigende,
men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg......... . . 1 td.hartkorn
1 9» gryn eller hvedemel... . . 2 91 99

1 9» hvede eller ærter.... .. 11 99 99

1 99 havre................. 99 99

1 99 humle................. 99 99

4 læs enghø................. .. 1 skp
12; gæs....................... .. 1 td. 99

Efter enevældens indførelse 166o indkaldtes jorde- 
bøgerne og paa grundlag heraf udarbejdedes en fælles jor- 
debog for alle landets ejendomme, den saakaldte matrikel 
af 1664, og heri skyldsattes ejendommene i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfær
dig, da ligningen paa godserne som nævnt havde været no
get forskellig, og man paabegyndte derfor i 1681 udarbej
delsen af en matrikel baseret paa jordens ydeevne - boni
tering - der sattes i forhold til arealet og saaledes an
gav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter 
godhed; enge, overdrev og skove takseredes efter det ud
bytte, de kunne frembringe, antal læs hø, græsning og 
svins-olden m.m. Ogsaa møllerier og enkelte andre erhverv 
blev medtaget og vurderedes efter indtægt, men enhedsbe
tegnelsen var stadig hartkorn.

Trods mangelfuld opmaaling og kortlægning var denne 
hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men 
da den i 15o aar blev benyttet som basis for grundskatten 
paa landet, blev den paa grund af jordernes forbedring m.m 



efterhaanden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i aa
rene I806-I822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der 
dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var den
ne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i 
takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder skattedes 6 1/6 
td. land ( â 14000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. 
Paa Lolland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ring
købing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet 
for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn. Vurde
ringen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i for
bindelse med den tekniske udvikling medførte, at de daar- 
ligste jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg, merg- 
ling m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring 
og følgelig heller ikke skatteforøgelse.

Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor 
man i 19o3 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød 
en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for 
skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte paa betegnelsen 
”gæsteri”. Betegnelsen dækker bondens pligt til at mod
tage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering 
og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under 
Christian den Tredie, men senere tabte det interessen for 
godsejerne og blev da i reglen afløst af en aarlig af
gift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den 
egentlige, landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. 
Hestegæsteriet, pligten til at underholde hovheste, havde 
særlig betydning paa kronens godser og blev ofte her af
løst af en havre-ydelse.

Den i ældre dokumenter omtalte ”herlighed” betegner 
den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende ind
tægter og rettigheder, som kronen ved love eller privile
gier overdrog til private. Kronens herlighed over selveje
re kunne overgaa til private, der saa kunne købe bonde
skylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæ- 
stegods (landgilde) og udbytte af skov, jagt, fiskevand, 
forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller hove
riafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af 



stedsmaal, sagefald m.m. Endelig var myndigheden over 
vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kro
nen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som 
birkeret og patronatsret til private. Med herlighedsret
ten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rej
se tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ik
ke nøje afgrænset, men hertil maa vistnok regnes haand- 
fæstningernes bestemmelse om, at adelen maatte gøre sit 
gods lige saa nyttigt som kongen. Ved salg til selveje 
kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del 
deraf, saasom jagt- og fiskeret.

I jordebøgerne for tiden før 1700 angives de for
skellige ydelser i ørtug, hvilket maal nærmest maa angi
ves at svare til 1 romersk unce
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Jeppe Nielsen Toft. 2

er født d. 23. april 1842 i Lendum, Seide sogn, og han døde 
d. 22. december 1929 i Roslev.

Han blev døbt d. 29. maj 1842 i Seide kirke, og faddere 
ved daaben var Kirsten Christensdatters pige fra Moibæk, pi
gen Maren Madsdatter, Lendum, gaardmand Christen Madsen, Tøn
dering samt ungkarlene Andreas Christensen og Niels Herlufsen 
af Lendum.

Jeppe Nielsen Toft, der var murer, blev gift d. 3o. de
cember 1869 i Seide kirke med

Else Nielsdatter. 3

med tilnavnet Norrisgaard. Hun er født d. 13. marts 1849 i 
Lendum, og hun døde d. 6. oktober 192o i Durup.

Hendes daab fandt sted d. 9. april 1849, og faddere var 
gaardmandskone og jordemoder Else Norrisgaard af Seide, gaard- 
mandskone Mette Nielsdatter, Lendum, murermester Poul Søren
sen, Junget, husmand Jens Mortensen, Fur, og ungkarl Jens 
Christensen, Seide.



Niels Pedersen Toft 4

er født 18o4 i Hestbæk, Pybjerg sogn, og han døde d. 4. 
februar 1872 i Lendum, Seide sogn.

Han blev døbt d. 29. september 18o4, og faddere var Hans 
Christensen Bostrup, jomfru Zecilia af Hegnet Mølle, Anders 
Christensen Saustrup og Jens Jørgensen, Hegnet Mølle.

Niels Pedersen Toft blev gift d. 9. november 1838 i Sei
de kirke med

Ane Christensdatter 5

Forlovere ved brylluppet var gaardmand Jens Pedersen i 
Tøndering og gaardmand Christen Madsen, samme sted.

Ane Christensdatter er født d. 9. juni 1813 i Toustrup, 
Durup sogn, og hun døde d. 26. februar 1888 i Seide.

Hun blev døbt d. 4. juli 1813, og faddere var gaard
mand Mads Christensen af Rybjerg sogn, indsidder Esper Chri
stensen og gaardmand Christen Andersen af Toustrup samt Anne 
Marie Jeppesdatter, Toustrup. Gudmoder var Kirsten Anders
datter fra Nautrup sogn.

Niels Pedersen Toft fik 1839 skøde paa en ejendom i Len
dum. Skødet, der er indført i Sailingland herreders skøde- og 
panteprotokol 1837-1840, lyder: "Undertegnede Herluf Nielsen 
østergaard af Lendum bye, Seide sogn i Salling, giør vitter
lig at have solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed sæl
ger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til 
velagtet Niels Pedersen (Toft) af Hestbæk og hans arvinger 
parcellen nr. 4. af min ejende og paaboende gaard her i Len
dum, hvilken parcel, der staar for hartkorn ager og eng og 
hede 1 td., det ved allernaadigste bevilling af 31. januar 
d.aa. er mig tilladt at afhænde fra min gaards ejendomme. Og 
skal bemeldte parcel, saaledes som bevillingen formelder og 
udparcelleringskortet udviser samt overensstemmende med den 
imellem os under 2o. april samme aar oprettede og herhos hæf
tede kiøbekontrakt, for fremtiden tilhører Niels Pedersen og 
arvinger med samme ret og rettighed, som jeg den eje haver 



efter skiøde af 2o. juni 1825, hvorhos bemærkes, at køberen 
er pligtig for fremtiden til rette forfaldstider at erlæg
ge den parcellen tilkommende anpart tiende kommuneafgifter 
m.v. af min gaards samlede hartkorn, uden videre ansvar for 
mig eller efterkommende ejere af gaarden, og skulle imod 
formodning nogle af disse restancer returnere for mig eller 
efterfølgende gaardens ejere, da er jeg eller de berettigede, 
uden modsigelse fra køberens eller efterkommende ejeres side 
straks at lade disse restancer inddrive ved udpantning i 
hans boe. Da køberen iøvrigt har opfyldt den imellem os op
rettede kiøbekontrakt og betalt mig den akkorderede kiøbesum- 
ma 3oo, skriver trehundrede rigsbankdaler sedler, saa med
deles ham herved lovligt skiøde paa den formeldte ejendom 
af hartkorn ager- eng og hæde 1 td., og skulle hjemlet mod 
formodning briste, da er jeg og arvinger pligtige at erstat
te ham og arvinger al den tab og skade, som han derved for
aars ages . Til bekræftelse under min haans og segl i vitter
lighedsvidners overværelse.

Lendum bye i Seide sogn, d. 14. marts 1839"
Den 11. december 1839 udstedte Niels Pedersen Toft en 

obligation paa 2oo rigsdaler til gaardmand Anders Jensen i 
Risum.

Niels Christensen 6

er født d. 2o. januar 1819 i Seide sogn, og han døde d. 18. 
august 1895 i Lendum, Seide sogn, og blev begravet d. 24. aug- 
gust.

Han blev hjemmedøbt d. 2o. januar 1819 og senere frem
stillet i kirken. Faddere var Anders Christensens kone Inge 
Nielsdatter, gaardkone i Ølberg, gaardmand Mikkel Nielsen, 
Lendum, boelsmand Peder Nielsen, Lendum, brandmand Jenses 
søn og datter samt Hans Muldvad og Christen Muldvad.

Niels Christensen, der var husmand og murer i Lendum, 
blev gift d. 5. januar 1843 i Seide kirke med



Dorte Pedersdatter 7

Forlovere ved brylluppet var husmand Peder Nielsen, 
Seide, og Anders Laursen, Seide.

Dorte Pedersdatter er født d. 29. september 1817 i 
Seide sogn, og hun døde d. 17. november 19ol i Lendum og 
blev begravet d. 22. november.

Hun blev døbt d. 1. oktober 1817, og faddere var tje
nestepige Ane Herlufsdatter, Anders Nørrisgaard, gaardmand 
i Lendum, samt Kristen Nørrisgaard og Jens Jensen, gaard- 
mænd i Lendum. Gudmoder var Maren Jacobsdatter i Thorum.



Peder Christensen Toft 8

er født 1765 i Bostrup, Lyby sogn, og han døde d. 18. juni 
1848 i Hestbæk, Rybjerg sogn, og blev begravet d. 25. juni.

Han blev døbt d. 4. juni 1765 i Rybjerg kirke, baaret 
til daaben af Anne Aaggerts, og faddere var Morten Kringel, 
Søren Bostrup, Niels Christensen og Dorthe Hans.

Han var gift med

Maren Nielsdatter 9

der er født 1773. Hun døde d. 18. marta 1846 i Hestbæk.
Om deres vielse fortæller kirkebogen :”Mandag d. 2ode 

may 1799 indfandt sig i Roslev præstegaard unge Karl Peder 
Christensen af Bostrup og enken Maren Nielsdatter af Hest
bæk, og angav at de havde givet hinanden ægteskabsløfte, 
hvilket de med hænders underskrift stadfæstede.

Peder Christensen Maren Nielsdatter
At intet er til hinder i denne trolovelse bevidner 

Christen Jacobsen Peder Simonsen begge med ført pen. 
Copulerede 18. juni 1799 .”

Maren Nielsdatter blev fremstillet i Aasted kirke d.
14. november 1773 efter hjemmedaab. Gudmoder var Anders 
Jepsens kone i ”Hiorbusk”, og faddere var Niels Sommer, møl
ler i Nissum Mølle, ”Brødrene Bodild og Jens Simonsen”, Kir
sten Michelsdatter i Sivegaard og Maren, Christen Kolling 
Skrædders datter i Nissum.

Peder Christensen Toft overtog ved giftermaalet gaar
den i Hestbæk og fik d. 15. januar 1827 sin vielsesattest 
tinglyst som adkomst herpaa.

En skifteafhandling efter Maren Nielsdatters første 
mand oplyser, at Jacob Christensen var søn af herremanden 
paa Hegnet, Christen Jacobsen.

Foruden den ved ægteskabets indgaaelse erhvervede gaard 
i Hestbæk købte Peder Christensen Toft ved skøde af 18.juli 
1810 yderligere 2 huse i Hestbæk by af herremanden paa Heg
net. Husene med tilliggende jorder stod for hartkorn 4 skp., 



og de var beboet af henholdsvis Christen Pedersen Skrædder 
og Christen Jensens enke. Købesummen var 2oo Rdl., og den 
forventede indkomst ved udlejning af disse huse ansattes til 
11 Rdl. aarligt.

Folketællingen 1845 fortæller, at Peder Christensen og 
hustru da havde 5 hjemmeværende ugifte børn, nemlig Christen, 
42 aar, Jens, 38 aar, Peder, 33 aar, Maren, 41 aar og Else, 
33 aar. Desuden havde de to plejesønner, Peder Jacobsen, 18 
åar, og Peder Nielsen, 6 aar.

Christen Madsen lo

er født 1792, og han døde d. 6. april 1847 i Tøndering sogn. 
Han var gift med

Helle Thomasdatter 11

Om vielsen fortæller kirkebogen :”Den 25. marts 1813 
viet i Durup kirke ungkarl Christen Madsen i sit 21de aar, 
vant til bondehaantering, af og til tjenende, men mest op
holdende sig hos sine forældre Mads Christensen og Else Chri
stensdatter i et udflyttet sted af Gamstrup paa Yttrup mark, 
Rybjerg Sogn og pigen Helle Thomasdatter 19 aar, 7 maaneder 
vant til bondehaantering og opholdende sig hos sine foræl
dre gaardmand Thomas Andersen og hustru Anne Christensdat
ter i Toustrup bye, Durup sogn."

Ved Helle Thomasdatters daab indføres i kirkebogen: 
"15. søndag efter trinitatis 1793 blev Helle Thomas Ander
sens Datter i Woigaard i Durup sogn, hendes daab offentlig 
bekiendtgiort i Durup kirke, faddere vare Esper Christensen 
og Poul Christensen Spillemand af Nautrup Sogn. Den som bar 
barnet var Kirsten Andersdatter af Morsland og Maren Chri
stensdatter samt Anne Andersdatter af Morsland fulgte."

Christen Madsen var først indsidder i Toustrup i Durup 
sogn, men senere blev han gaardmand i Tøndering sogn.



Christen Nielsen Nørresgaard 12

er født 1778 i Lendum, Selde sogn, og han døde d. 5. marts 
1842 samme sted og blev begravet d. 13. marts.

Han blev døbt d. 2o. april 1778, baaret af Anna, Chr. 
Jensens kone i Vium, og faddere var Johanne Andersdatter af 
Hinderup, P.Andersen, Oluf Nielsen og Michel Jacobsen i Len
dum.

Christen Nielsen Nørresgaard, der var gaardmand og tøm
rer i Seide, var gift med

Else Marie Andersdatter Aarestrup 13

der blev født 179o i Seide. Hun døde d.. 13. april 1851 
samme sted, 61 aar og 11 maaneder gammel. Fra kirkebogen cite
res: "179o d. 13. juni, Anders Aarestrup Skomagersvend og 
hustru Else Marie Henriksdatter deres hjemmedøbte datter 
Else baaren af Maren Schneevoight, faddere var Jomfru Nan- 
drup, Niels Nandrups datter, Ole Bendix Skomager, Hans Bie- 
ring Skomagersvend og Peder Christian Hallænder Skomager
svend . ”

Peder Nielsen 14

er født 1780 i Lendum, Seide sogn, og han døde d. 4. decem
ber 1848 i Seide.

Han blev hjemmedøbt d. 3o. oktober 1780 i Lendum, Seide 
sogn, holdt over daaben af Peder Jensens kone i Lendum.

Peder Nielsen, der havde tilnavnet Nørresgaard og var 
gaardmand i Lendum, blev gift med

Inger Pedersdatter 15

Om dem staar anført i kirkebogen :”Den 23- november 181o 
lyst l.gang for unge Karl Peder Nielsen, Lendum og enken 
Inger Pedersdatter fra Lendum. Forlovere var Christen Niel
sen fra Thorum og Anders Nielsen fra Lendum. Viet d. 1. de-



cember 181o i Seide kirke."
Inger Pedersdatter blev født 1779 i Thorumgaard, og hun 

døde d. 3. januar 1872 som aftægtskone og enke i Seide.
Hun blev døbt 3. søndag i advent, baaret til daaben af 

Jens Jensens pige i Bajlum, og faddere var Jesper Nielsen, 
Niels Mortensens kone og Niels Sørensens kone, alle af Mø
gel thorum, Jens Nielsen og Hans Skomager, begge af Sdr.Thise.

Inger Pedersdatter var gift første gang med Niels Knud
sen, boelsmand i Lendum, og vielsen fandt sted d. 2o. søndag 
efter trinitatis 18ol i Thorum kirke. Niels Knudsen døde 
1810, 33 aar gammel.

Christen Jensen 16

er født 1723 i Næstild, Oddense sogn, og han døde I80I i 
Bostrup, Lyby sogn, og blev begravet d. 19. februar "med 
ligprædiken".

Han blev hjemmedøbt d. 12. marts 1723 og fremstillet i 
kirken d. 1. maj samme aar, baaret af Jens Eriksens hustrus 
moder, Niels Jørgensens hustru i Ramsing.

Christen Jensen blev trolovet d. 28. februar 1754 og 
senere viet til

Maren Andersdatter Abildgaard 17

Hun er født 1724 i Sdr. Andrup, Ramsing sogn, og hun 
døde 1775 i Bostrup og blev begravet d. 17- januar.

Hun blev døbt d. 2o. august 1724, baaret til daaben af 
Niels Abildgaards kone, og faddere var Peder Nielsen i Andrup, 
Peder Høstgaard, Balling, Mads Jensens hustru i Refsgaard, 
Matz i Nittrup i Balling og Anders Svenstrups hustru i Grove. 
Christen Jensen var selvejergaardmand i Bostrup, fremgaar 
det af skiftet efter hans kone. Dette dokument, der findes 
indført i Skivehus Amts skifteprotokol 1774-1789,folio 29ff, 
lyder: "Skifteforretning holdet med samfrænder efter Chri
sten Jensens afdøde hustrue Maren Andersdatter i Bostrup.

Anno 1776 den 1ste july, formedelst ieg undertegnede



Christen Jensen selvejer i Bostrup er bleven til sinds med 
samfrænder at handle og slutte en skifteforhandling om den 
arv mine børn, nemlig 5 sønner og 1 datter efter deres mo
der min ved døden afgangne hustrue sal. Maren Andersdatter 
kand tilkomme, som efter den bemeldte min sal. hustrue og 
mig under dato 17de marti 1775 meddelte kongl. allernaa- 
digste bevilling er tilladt at maae skee, haver ieg formaa- 
et mine børns morbroder Peder Andersen i Sdr. Andrup tillige 
med deres farbroder Jens Jensen i Bailum som nærmeste fræn
der at være, ligesom de og ere her i dag for mig tilstede 
og overværende, for med mig samme skifte til mine børns gavn 
at afhandle; i den henseende blev da nøje taget i betragt
ning og overveyet saavel Christen Jensens eyende og iboende 
gaard og tilhørende eyendom her i Bostrup, hartkorn 6 tdr.
6 skpr. 1 fjdkr., som og det ham tilhørende Nestild eng, 
hartkorn 4 skpr., ilige maade et huus her i byen, hartkorn 
1 fjdk. og 1 alb., og desuden en øde huusplads samt den i 
gaarden værende besætning af ind- og udboe tillige med alt 
huis videre bemeldte Christen Jensen i alle Maader er eyer 
af, hvilket efter nøyeste beregning og skiønsomhed ansees at 
kunde i højeste opløbe til 115o rdlr., men formedelst fade
ren vil at hans eneste datter skal gaae lige i arv med hen
des brødre, bliver hans eyende ialt ansat for 12oo rdlr., og 
da Christen Jensen af kiærlighed til sine børn erklærede, 
at ingen udgift til afgang i fornævnte 12oo rdlr. skulle an
føres, er den summa som bliver at deele imellem faderen og 
børnene tolv hundrede rixdaler, og altsaa tilkommer børnene
6oo rdlr., som da bliver til
1. Else Christensdatter, loo
2. Anders Christensen, loo
3. Jens Christensen, loo
4. Niels Christensen, loo
5. Hans Christensen, loo
6. Peder Christensen, loo

Som saaledes beløber si

hver af dem saaledes:
rdlr.
rdlr.
rdlr.
rdlr.
rdlr.
rdlr.

' til 6oo rdlr. Hvilke 6oo rdlr.
børnenes mødrene arv Christen Jensen erklærede at udbetale 
saasnart som hand eller nogen af os kand faae opført sikker



leylighed til at faa samme udsat paa Rente. Da renten for 
den tid kommer børnene tilgode, saaledes have vi denne 
skifteforhandling til børnenes gafn eenigen sluttet og af
handlet, som vi agter at forsvare. Til bekræftelse under vo
res hænder og zigneter med begjæring velagte Peder Christen
sen af Bostrup og Peder Møller af Jebjerg med os til vitter
lighed at underskrive og forsegle.

Bostrup den 1ste Juli 1776.”
(Skivehus Amts Skifteprotokol 1774-1789, S. 29 ff.)

Niels Jensen 18

med tilnavnet Bierre eller Hiorbusk, der var gaardmand i Aa
sted sogn, er født 1727 i Aasted, og han døde 1780 samme sted 
og blev begravet d. 27. februar. Om hans daab fortæller kir
kebogen :"1727 dend 16. february blev Jens Nielsen i Aasted 
hans tvende Børn holdt over ■'•aaben af Birgitt Clausis hustru 
og Anne Jensdatter i Hiorbusk, døbt Niels og Jeppe. Faddere: 
Poul Andersen i Torp, Anders Jepsen i Hiorbusk, Biørn Nielsen 
i Nissum—”

Niels Jensen blev trolovet d. 14. oktober 1457 og gift 
d. 14. december samme aar i Aasted kirke med

Anne Nielsdatter Colding 19

der er født 1737 i Aasted. Om hendes herkomst foreligger 
der en lille tvivl, idet hun kan være identisk med gamle 
Niels Coldings datter Anne, der blev døbt 1732, men hun kan 
ogsaa være identisk med unge Niels Coldings datter, der blev 
døbt 1737- Uanset om hun er datter af unge eller ældre Niels 
Colding, saa er der ingen tvivl om, at hendes farfar var den 
Niels Pedersen Colding i Aasted, som døde 1793 og blev begra
vet d. 3o. juni, 88 aar gammel.



Mads Christensen 2o

der var bosat i et udflyttersted fra Gamstrup paa Ytrup mark 
i Rybjerg sogn, blev d. 11. marts 1784 trolovet til

Else Christensdatter 21

og vielsen fandt sted d. 12. april samme aar. Hun betegnes 
da at være af Gamstrup. Kirkebogen fortæller, at Mads Chri
stensen ved vielsen var soldat af Hostrup Gods.

Thomas Andersen 22

er født 1764 i Toustrup, Durup sogn, og han døde samme sted 
d. 27. oktober 1827. Han var gift med

Anne Christensdatter 23

der er født ca. 1754. Hun døde d. 18. april 1843 som aftægts
kone hos Simon Mogensen. Thomas Andersen var først gaardfæ- 
ster i Toustrup, men senere købte kan et hus samme sted. 
Hans skøde, der er indført i Sallingland herreders samt Skive 
Bys skøde- og panteprotokol 1815-182o, fol. 353b, lyder:

”Skøde
Jeg underskrevne Christen Jacobsen til Hegnet tilstaar 

og herved vitterliggør at have solgt og afhændet fra mig og 
mine arvinger til Thomas Andersen i Toustrup og hans arvin
ger et mig tilhørende huus beliggende i Toustrup by, Duurup 
sogn, Harre herred, Viborg amt og stift i Salling, der haves 
i fæste og beboes af Knud Andersen Damgaard, hvilket huus med 
sin tilhørende ejendom af ager og eng, heede og kjær, der 
staar for hartkorn 2 skp., 2 alb., skriver to skæpper og 
toe album, skal for eftertiden tilhøre bemelte Thomas Ander
sen og hans arvinger som et fri, frelst og uigenkaldeligt 
tilkiøbt ejendom, især da kiøberen har betalt mig den accor- 
derede købesum med 5o rbdlr., skriver halvtredssindstyve 
rigsbankdaler, og skulle bemeldte huus eller noget af dens 



ejendomme, som dermed rette tilhører, formedelst min van
hjemmel blive køberen eller hans arvinger frataget, da for
pligtes herved mig og mine arvinger samme efter uvillige 
mænds skønnende at erstatte uden mindste bekostning eller 
tab for køberen eller hans arvinger. Til dette mit udgifne 
skødes bekræftelse, har jeg formaaet 2de mænd med mig at 
underskrive og forsegle.

Hegnet, den 7. december 1813.
Chr. Jacobsen

Til vitterlighed underskriver
P. Schantz

Læst inden Salling herreders ret d. 16. februar 1818.”

Niels Andersen Reef 24

er født 1728 i Seide, og han døde 18o2 paa Norrisgaard og 
blev begravet d. 4. april, 73 aar gammel.

Hans daab fandt sted d. 2o. juni 1728, og faddere var 
Christen Laursen i Hinderup, Eske Christensen i Eskou, Jens 
Christensen i Seide, Christen Gregersen sammesteds og Anne 
Nielsdatter, ogsaa i Seide.

Niels Andersen Reef, der var gaardfæster i Lendum Nor
risgaard, Seide sogn, blev d. 27. februar 1761 trolovet med

Maren Nielsdatter 25

i Lendum, og vielsen fandt sted d. 24. marts 1761 i Seide kirke. 
Forlovere var Niels Pedersen i St. Elkiær og Peder An

dersen i Seide Iversgaard.
Maren Nielsdatter er født 1742 i Lendum, Seide sogn, og 

hun døde d. 9. juni 1817 i Norrisgaard og blev begravet d. 
17- juni, 76 aar gammel.

Hun blev døbt onsdag d. 14. marts, baaret af Dorthe 
Iversdatter af V. Møjbech, og faddere var Niels Pedersen af 
Elkiær, Niels Hansen og Chr. Olesen, Jep Qvistes hustru af 
0. Møjbech,Kirsten Olufsdatter og Chr. Smeds hustru af Hin
derup samt Inger Olufsdatter.



Anders Christensen Aarestrup 26

er født i Viborg, og faddere ved hans daab var Anders Hjør
ring, Anne Magret Aarestrup Abel, And. Svitzer, Lars E- 
skildsen Alsbæk og Christian Busk samt Peiter Moesgaard 
Skrædder.

Anders Christensen Aarestrup, der var skomagersvend 
blev viet i Sdr. Sogns kirke i Viborg d. 8. maj 1788 til

Else Marie Henriksdatter 27

Om hendes daab staar anført i kirkebogen: "Den 2. ok
tober 1767 blev Ellen Marie Sørensdatters uægte barn Else 
Marie kaldet, holdt over daaben af Maria Christen Adamsens 
datter, døbt af hr. Christian Sadolin. Udlagt til barne
fader er piber af hr. kapt. Bagdas kompagnie, navnlig 
Hendrich Vilhelm Heinemeir. Faddere Jesper Christensen, Vi
sti Christensen, Johan Peter Blytmann og baaren til daaben 
af Karen, tjenende mad. Lavlund."

Niels Andersen Reef 28
= ane nr. 24.

Maren Nielsdatter 29
= ane nr. 25.

Peder Nielsen Præst 3o

blev født 1747 i LI. Thorum.
Hans daab fandt sted 8. søndag efter trinitatis i kir

ken, og faddere var Melsen Mortensens hustru i Møgeltho- 
rum, Søren Kiær og Peder Kiær i LI. Thorum og Søren Kiærs 
pige af Stoybugaard og Kirsten Nielsdatter.

Peder Nielsen Præst, der var gaardfæster paa "Tho- 
rumgaard", Thorum, var gift med



Anne Christensdatter 31

Hun er født ca 1743, og hun døde d. 13. september 
183o paa"Thorumgaard" og blev begravet d. 19. september.

’'Fæsteprotokol for Jungetgaard gods 17o3-1853, fol. 163. 
Peder Nielsen Præst, hans fæstebrev paa en gaard i 

Thorum.
Johannes Bornemann til Jungetgaard kongel, maits. bor- 

gemæster og tolder. Giør vitterlig at have stæd og fæst, 
saasom ieg og hermed stæder og fæster til nærværende Peder 
Nielsen Præst, dend mig tilhørende gaard Thorumgaard kaldet, 
som Jens Jensen nu beboer, men godvillig til ham har af- 
staaet. Hvilken gaard som staaer for hartkorn nye matricul, 
agger og eng = 7 tdr. 7 skp. 1 fjdk. lf alb. bemelte Peder 
Nielsen Præst sin lifs tiid maae nyde, bruge og i fæste 
beholde, med aid sit rette tilliggende paa følgende condi
tioner :
1. Til rette tiider og uden restance betaler og udreder 
alle nu paabudne eller herefter paabydende contributioner.
2. Til hver aars Set.Hansdag og martini yder til mig eller 
rette herligheds eier = smør 4 lispund, 8 pund, penge 2 rdlr. 
1 mark 8 skilling, byg 6 skp. lam, gaas, 1 høne og der
foruden af bondeskylden til Seide kirke eller hvem samme er 
berettiget at oppebære, byg efter adkomst.
3. Forretter det udkrævende og allernaadigst bevilgede ho- 
verie forsvarlig og upaaklagelig, naar hand derom tilsagt 
vorder.
4. Gaardens bygninger og besætning, skal hand stedse for
bedre og i forsvarlig stand vedligeholde, item jorden plig
tig giøde, drive og dyrke uden noget deraf at bortleie, el
ler fra stedet at bortvinde, saa skal hand og aarlig ympe 
træer og plandte piile, efter loven. Forøvrigt har fæsteren 
i alle andre ting og tilfelde, at rette og forholde sig ef
ter hans kongl. maits. allernaadigste lov og anordninger 
samt være mig sin hosbonde eller beskikkede fuldmægtig hø
rig og lydig, alt under dette sit fæstes fortabelse.



Dets til bekræftelse under min haand og seigl. - 
Jungetgaard, den 14. december 1777.

J. Bornemann.
Ligelydende original fæstebrev haver ieg imodtaget, 

dets indhold ieg i alle maader herved reviserer mig til 
at efterkomme, ligesom ogsaa mine 2de brødre nemlig Niels 
Nielsen og Jens Nielsen indgaard som cautionister, at in
tet af det som i gaarden befindes, ved forsetlig viis, skal 
blive forrykket og forringet, hvilket vi herved tillige med 
ham underskriver.-

Datum ut supra.
Peder Nielsen Præst.
Niels Nielsen Præst.
Jens Nielsen Præst.”

Efter Peder Nielsen Præst's død blev der afholdt skif
te, som er indført i skifteprotokol for Jungetgaard gods 
1768-1851 og som fortæller at:

Anno 18o5 1. april, 3o. dagen efter døden, afholdtes 
der skifte. Til stede var mødt enken Anne Christensdatter 
med lavværgen Niels Nielsen Præst af Hinnerup samt 1 datter 
Inger Pedersdatter gift med Niels Knudsen af Lendum og 1 
datter Else Pedersdatter boende hjemme, med sin formynder 
Niels Knudsen.

Af boets værdier kan nævnes :
1 stue klock 1 rdlr. o mark. o sk.
1 jern bilæggerovn
1 skammel 1
1 gi. blaastribet olmerdugsunder-
dyne uden fjer 1
1 blaargarns lagen 1
2 brune og sortstribede olmerdugs-
hoved puder 1 8
1 fyr skab uden laas og nøgle 8
1 blaa trøje med metalknapper 5
1 rød bomulds halsklæde 1



2 gl. møg vogne

1 gammel rød lue o rdlr. o mark 4 sk.
1 par træsko 2
1 fløde bøtte 4
1 gryn kurv 2
1 rund kar 8
2| td. byg 9
3 tdr. havre 4
4 kasser med gamle sække 2 6
1 sort øg, 18 aar gammel 7
1 mørk brun hæst omtrent 14 aar

gammel 8
1 sort stribet ko, 14 aar 8
1 hvid 2 aars stud ungnød 9
1 faar

1 2
2 harver med nogle jerntænder 4
1 skovl, 1 spade 
1 høle med drag 2

Indtægten blev herefter ialt paa
92 rdlr. 2 mark o sk.

Paa grund af uoverensstemmelser blev skiftet udsat til 
18. april, og den 18. april ligesaa udsat til 18. juni, 
hvor afslutningen fandt sted.

Men gælden ville langt overstige indtægten, især naar 
bygningernes rep. blev medregnet,da disse var meget bryst- 
fældige. Man enedes dog om, at Else skulle have sin seng 
for den tjeneste og møje, hun havde gjort for forældrene.

Af boets udgifter skal nævnes :
1. De resterende kgl. skatter 17 rdlr. 2 mark 8 sk.
2. Med forbehold af hosbonden 
ret til den udfordrende og saa- 
vel befindende som manglende 
besætning i gaarden anført til 
udgift og fradraget indtægten, 
beløbet er takseret til 12265
3. Enken angav, at hendes afdøde 
mands begravelsesomkostninger



beløb sig til
4. Dette skiftes bekostning, 
salær til skifteforvalteren, pa
pirer til skiftebrevet, da boet 
takseredes til at være fallit.

Ialt summa udgift

15 rdlr. o mark o sk

4 11
loi rdlr. 4 mark 31 sk.

Da enken med lavværge gik ind paa at betale, blev skif
tet sluttet og underskrevet.



Jens Eriksen 32

der var gaardmand i Næstild, Oddense sogn, er født 1677, og 
han døde 1732. Om hans begravelse siger kirkebogen:
”Den 2den Marty 1732 begravet Jens Eriksen Næstild, som druk
nede af Vaade den 21de Februar - 55 aar, 5 maaneder og 8 dage 
gammel."

Jens Eriksen var gift første gang med Inger Jensdatter, 
der døde 1714 og blev begravet d. 22. november, 32 aar gam
mel, og d. 8. august det følgende aar blev han trolovet til

Dorthe Christensdatter 33

Hun er født 1696 i Eskovgaard, Seide sogn. Hendes daab 
fandt sted d. 19. april 1696 i Seide kirke, og faddere var 
Jens Mortensen, Poul Eskesen, Michel og Niels Eskesen samt 
Jep Michelsen og Christen Madsens hustru. Gudmor var præ
stens kone.

Anders Pedersen Abildgaard 34

der boede i Sdr. Andrup i Ramsing sogn, er født ca. 1675 
i Sdr. Andrup, og han døde 175o samme sted og blev begravet
3. paaskedag.

Han blev gift 1717 i Balling kirke med

Dorthe Christensdatter Høstgaard 35

Hun er født 1684 i Balling sogn, og hun døde 1763 i 
Sdr. Andrup og blev begravet d. 2o. maj.

Jens Nielsen 36

er født 1691 i Aasted sogn, og han døde samme sted 1727 
og blev begravet d. 3o. marts.

Han blev døbt d. 17- maj 1691 i Aasted kirke, og fad
dere var Jens Saael, medens Else Poulsdatter i Lendum var



gudmor.
Jens Nielsen blev gift d. 26. februar 1718 i Aasted 

kirke med

Anne Simonsdatter 37

der er født 1696 i Hjorbusk, Aasted sogn. Hun blev døbt 
d. 14. april 1696 og betegnes da som "Anne Eskildsdatters 
Slegfredsdatter Anne i Hiorbusk.’’ Gudmoder var Christen 
Jensens kone i Sæbygaard, og kirkebogen anfører den udlag
te barnefar som Simon Jacobsen i Hjorbusk.

Anders Madsen 44

var gaardfæster i Toustrup, Durup sogn.

Anders Nielsen Eskildsen 48

er født 1696 og han døde 1772 og blev begravet d. 25. ja
nuar i Seide, 76 aar gammel.

Anders Nielsen Eskildsen blev trolovet dom. judica = 
d. 3o. marts 1727, og viet 2. søndag i trinitatis samme 
aar til

Anne Christensdatter 49

der blev født 1698 . _Hun. døde 1772 og blev begravet
d. 23. december i Seide, 83 aar gammel.

Niels Olufsen 5o

blev født 17o2 i Lendum, og han døde samme sted 177o og 
blev begravet d. 23. september.

Om hans daab anføres i kirkebogen :"Den 4. september 
17o2 hjemmedøbtes Oluf Nielsen i Lendum hans søn Niels, 
faddere Jens Mortensen, Jens Villadsen, Niels Kobberup, 
Jens Nielsen, Villads Bertelsen, Niels Christensen, Boel



Jensdatter i Selde og Kirsten Nielsdatter i Lendum."
"Tirsdagen den 21de juli 174o copuleret Niels Oluf- 

sen af Lendum og

Kirsten Iversdatter 51

af Møjbæk, som forhen den 18. juni vare trolovede."
"Den 19. januar 17I0 døbt Iver Nielsens datter Kir

sten i Møjbæk, Helvig Hansdatter i Eskov bar hende, fadde
re var Michel Eskesen, Poul Eskesen, Hans Nielsen i Lendum, 
Jens Andersen i Seide, Jep Foged i Thorum, Kirsten Villads- 
datter i Lendum, Anne Jep Michelsens i Seide og Johanne 
Christensdatter i 0. Møjbæk."

Christen Christensen Aarestrup 52

er født 1745 i Viborg, Graabrødre sogn, og hans daab 
fandt sted d. 27. maj 1745.

Christen Christensen Aarestrup, der var væver i Vi
borg, blev d.21. juli 1768 gift i Graabrødre kirke, Viborg 
med

Else Andersdatter Stenvad 53

der blev født ca. 1737. Hun døde d. 28. juli 1787 i Vi
borg, Graabrødre sogn,5o aar gammel, og blev begravet d. 3. 
august.

I Viborg skøde- og panteprotokol no. 6, 1756-74, fin
des følgende:

"Anno 1760, mandagen d. 3. november læst Christen Aa
restrup Wæver til højsteræts advokat Mathias Bruun, udgiv
ne panteobligation.

Kiendes jeg underskrevne og herved for alle vitterlig- 
giør ræt vitterlig gieid skyldig at være til højesteræts 
advokat Mathias Bruun den summa 4o sltdlr., skriver fyrre
tyve slettedaler, som hand mig laant forstrakt haver, hvor 
af ieg svarer aarlig til hver Wiborg snapsting rente 5% 



siger £em procentum og naar capitalen ei længere skal bli
ve bestaaende skal ieg efter et halvt aars opsigelse til 
næstfølgende snapsting derefter, betale hannem capital og 
rente samt alle øvrige omkostninger skadesløs, og paa det 
for saadan sin betaling desto mere, kand være forsikret og 
betryget, pantsætter ieg derfor med første prioritet 1 stol
pe seng med himmel grøn hjemmegjordt omhæng, 2de olmerdugs- 
dyner og 2de puder, 1 egevæv med dobbelt nye tømmer og aid 
sin tilbehør at være dreil udi, 1 ditto bøyge med tilbehør, 
1 ege do. ringere med tilbehør, 1 nyr kobber kedel i grue af 
værdi 8 rdlr., en 14oo rør, en 13oo rør, en 12oo rør og en 
ditto ringere, hvilket foreskreven hverken er, eller til no
gen skal være pantsat, men herved er og skal blive for den for- 
bemeldte summa, et tryg og sikker underpant indtil forbemeld- 
te capital med renter og alle omkostninger skadesløs være af
betalt .

Til bekræftelse under min haand og signete, og navnlig 
ombedet bogbinder Johan Zander og skrædder Andreas Ellermann 
dette med mig til vitterlighed at underskrive.

Wiborg den 23. september 1760.
Christen Christensen Aarestrup Wæver.

Efter Begiering til vitterlighed underskriver og for
segler.

Johan Zander - Anders Ellermann."
Ved folketællingen 1787 sad Christen Christensen Aare

strup i tugthuset i Viborg.

Hendrich Vilhelm Heinemeir 54

var piber i kaptajn Bagdas kompagni.
Han havde datteren Else Marie Henriksdatter sammen med

Ellen Marie Sørensdatter 55

"Anno 1734, den 13. februar blef Søren Falendgaards 
barn døbt af hr. Christian Sadolin og kaldet Ellen Marie, baa
ret af Jacob Baches hustru Karen Thomasdatter, faddere



var Olle Erichsen, Jesper Christensen, Thomas Jensen og 
Christiane Normand."

Anders Nielsen Eskildsen 56
= ane nr. 48.

Anne Christensdatter 57
= ane nr. 49.

Niels Olufsen 58
= ane nr. 5o.

Kirsten Iversdatter 59
=ane nr. 51.

Niels Mortensen 6o

blev født 17o2 i LI. Thorum, og han døde 1759 samme sted 
og blev begravet dom. judica = d. 1. april 1759.

Niels Mortensen, der var gaardmand i LI. Thorum, Tho
rum sogn, blev den 2. søndag i advent 1726 viet i Thorum til

Else Nielsdatter 61

De havde børnene :
1. Morten, født 1727.
2. Kirsten, født 1729.
3. Anne, født 1732.
4. Niels, født 1735.
5. Jesper, født 1737.
6. Jens, født 174o.
7. Anne, født 1744.
8. Peder, født 1747.

Niels Mortensens fæstebrev er indført i fæsteproto
kollen for Jungetgaard gods 17o3-1853, fol 3a-4b, og lyder 
som følger:



Niels Mortensens fæstebrev i Lille Thorum paa den hal
ve deel af Niels Pedersens gaard.

Paa høyædle og velbaarne herre etatz og justitz raad 
Jørgen Billes vegne og goede behag til nærmere rétification 
haves jeg underskrevne stæd og fæst, som jeg og hermed stæ- 
der og fæster til Niels Mortensen barnføed paa Jungedgaards 
gods, item halfe part af dend gaard Niels Pedersen i Liild 
Thorum beboede og fradøede hvor af sønnen Peder Nielsen for
hen dend anden halfe del haver faaed i fæst, og skylder sam
me halfve gaard efter nye matricul hartkorn 4 tdr., 7 skp. 
lj fjdk. hvilke med aid detz rætte tilleg fornævnte Niels 
Mortensen nu strax maa tiltræde og sin lifstid nyde bruge 
og beholde aid den stund hand holder gaarden og alt hvis 
der af i march og bye dependerer i tilbørlig hæfd og for
bedring, svarer til anordnede tiieder de kongelige contri
butioner som nu er paabudne eller efterdags maate paabydes, 
sin andeel af landgilden (penge lo march, byg 3 tønder, smør 
2o, faar stk., gaas % stk., høns 1 stk.) efter jordebogen 
aarlig til rættetiide giver, samt hans hofverie saa betieme- 
lig som forsvarlig, som sine naboer efter advarsel forretter. 
Og omendskiønt sahl. Niels Pedersens søn Peder Nielsen vil 
forhen haver fæst dend halfve gaard, saa dog er ingen ende
lig afhandling endnu imellem hannem og Niels Mortensen giort 
førend nu, da Niels Mortensen træder til dend heele boes li
ge deling, inde og ude paa enge og marcher, med Niels Nielsen 
hvor imod de og begge betaler dend paa skifte angifne gieid? 
Rixdaler og ellers begge skaffer tag til dend nye rohling 
som nu skal opbygges, da jeg paa boeskabets vegne skal skaf
fe dennem rohlingen af tømmer opbygt som til velbaarne herrers 
ordre med betaling skal beroe, mens naar samme erholdes skal 
de begge sammen betale for denne rohlings opbyggelse, hvis 
velbaarne herren derfor efter billighed gunstigt forlanger 
som dog ey skal vorde uden taalelig saaledes at de kand være 
conservered. Mens hvad de andre huuse angaar som og vil have 
reparation (nødig), da skal baade Niels Mortensen og Peder 
Nielsen være pligtig, dennem forsvarlig dermed paa een hvers- 
lige bekostning at forsiune.



løvrigt holde hand sig hans mayst. lov og forordnin
ger udi allermaader efterrettelig - til fæste inttet be
talt .

Til stadfæstelse under min haand og zignette.
Jungedgaard dend 17de juni 1726.

Lauritz Krog.
Ligelydende gienpart bekommed som jeg udi alle maa- 

der skal holde mig efterrettelig, vedstaas til vitterlig
hed af

(Underskrift mangler)"

Erik Jensen 64

der boede i Næstild i Oddense sogn, er født 1654, og han 
døde 1736 i Næstild og blev begravet d. 17. maj.

Christen Eskesen 66

er født 1637, og han døde 17o3 i Eskovgaard, Seide sogn, 
og blev begravet d. 23. maj.

Han var gift med

Helvig Hansdatter 67

der formodentlig er en søster til den daværende præstekone 
i Seide, Annicke Hansdatter Hyrup.

Christen Eskesen opføres i matriklen 1688 som besid
der af Eskovgaard i Seide med hartkorn 9 tdr., 7 skp. 2 fjdk. 
1 alb. Gaarden betegnes som selvejendom.

Helvig Hansdatter blev gift anden gang d. 9. marts 17o4 
med Peder Sørensen, som hun var blevet trolovet med d. 16. 
januar samme aar.

Peder Nielsen Abildgaard 68

er født ca. 1651 i Sdr. Andrup, Ramsing sogn, og han døde
1714 samme sted. ’



Han var gift med

Bodil Andersdatter Refsgaard 69

der er født ca. 1654. Hun døde 1738 i Sdr. Andrup og blev 
begravet d. 12. marts.

I matriklen 1688 for ”Synder Anderup Bye” opføres 
Peder Nielsen Abildgaard som beboer af gaarden Abildgaard. 
Herligheden af gaarden ejedes af Peder Andersen i Nørhede, 
og bondeskylden tilhørte Ramsing kirke. Gaardens gamle 
hartkorn angives at være af herligheden 1 td. 6 skp. 3 fjdk. 
2 alb, af bondeskylden 2 td. 5 skp. 1 fjdk. 1 alb., og det 
nye hartkorn ansattes til 4 td. 4 skp. 2 fjdk. 1 alb.

Christen Andersen 7o

der var gaardmand i Høstgaard, Balling sogn, er født ca. 
1648. Han døde 1731 i Høstgaard og blev begravet mikkels
dag. Han var gift med

Anne Pedersdatter 71

der døde 1734. Hun angives da at være 38 aar gammel.

Niels Poulsen 72

er født 1633, og han døde 1712 i Aasted sogn og blev begra
vet d. 6. marts. Han blev gift d. 27. maj 168o i Aasted 
kirke med

Maren Pedersdatter 73

der er født ca. 166o i Aasted.
Niels Poulsen opføres i matriklen 1688 som fæster 

af en gaard i Aasted med hartkorn 5 td. 2 skp. 2 alb. 
Gaardens ejer var præsten Bertram From i Aasted.



Simon Jacobsen 74

der var gaardmand i Hjorbusk, Aasted sogn, er født 166o, 
og han døde 17oo i Hjorbusk og blev begravet d. 7. januar.

Han blev gift d. 29. juli 1696 i Aasted kirke med

Anne Eskildsdatter 75

der er født ca. 1669. Hun døde 1755 i Hjorbusk og blev be
gravet d. 2. november. Kort efter Simon Jacobsens død, d.
18. februar 17oo blev Anne Eskildsdatter trolovet til gaard
mand Jep Andersen i Hjorbusk, og vielsen fandt sted d. 16. 
januar 170I.

Chr. Laursen 98

af Hinnerup, døde 1743 i sit alders 87de aar.

Oluf Nielsen loo

var gaardfæster i Lendum, Seide sogn.
Han blev d. 17. november 1695 viet i Seide kirke til

Maren Christensdatter loi

der er født 1674 og hun døde 1736. Om hende staar anført i kir
kebogen: ”Onsdagen den Ilte januar 1736 begravet Oluf Niel
sens enke af Lendum, Maren Christensdatter, 62 aar gammel."

Iver Nielsen lo2

blev født ca. 1665, og han døde i Møjbæk 1724 og blev be
gravet d. 15. november, 59 aar gammel.

Iver Nielsen, der var gaardmand i Møjbæk, Seide sogn, 
blev d. 13. april 17o5 viet i Seide kirke til



Anne Miehelsdatter lo3

der blev født 1672 i Selde. Hun døde 1753 og blev be
gravet d. 25. juli, 82 aar gammel.

Christen Aarestrup lo4

var væver i Viborg, Graabrødre sogn.
Han var gift med

Maren Lauritsdatter Morsing lo5

Søren Christensen Fallendgaarde llo

er født 17o7, og han døde 1735, og blev begravet d. 19. ju
li, 28 aar gammel.

Om hans daab anføres i kirkebogen: ”Torsdagen den 29. 
september 17o7, som var St. Michelsdag blev Christen Sø- 
rensen Fallendgaardes barn døbt af mag. Christen Eriksen, 
holdt over daaben af Jens Knoth Skomagers hustru og kaldet 
Søren, faddere var Unge Johan Rebslager, Hendrich Gertsen, 
Mads Pedersen Fæg, Christen Lassens hustru i Bradpande, Sid
sel Jordemoders datter Anne Jensdatter."

Den 4. juli 173o fik Søren Christensen Fallendgaarde 
borgerskab som Avlsbruger i Viborg.

Han blev gift d. 19. maj 173o med

Else Olufsdatter Wiskum 111

der blev født 17o9 i Viborg søndre sogn. Hun døde 1762" og 
blev begravet d. 21. maj i Viborg.

Hun blev døbt lørdag d. 11. april 17o9 af mag. Chri
sten Eriksen, baaret af madam Mette Cathrine Suanes stue
pige Maren, og fadder var Jens Daalgaard af Graabrødre sogn.

Hun blev gift anden gang d. 18. april 1742 i Viborg 
med Anders Nielsen Bisle.

Efter Søren Christensen Fallendgaard's død blev der 



afholdt skifte, dette er indført i Viborg skifteprotokol 
1725-1742, fol. 328 b - 33o b, og lyder som følger:

"Skifte.
Aar 1735, den 17. december blev der paa Viborg raad- 

stue afholdt skifte efter afgangne si. Søren Christensen 
Fallendgaarde forhen borger og indvaahner i bem.te Viborg.

Hans efterladte arvinger var :
a. Enken Else Olufsdatter og
b. deres i ægteskab sammenaulede børn.
1. 1 søn nafnlig Christen Sørensen Fallendgaarde i sit al
ders 5te aar og
2. en datter Ellen Marie Sørensdatter Fallendgaarde i sit 
alders 2det aar.

Skiftet skulle foretages mellem disse arvinger paa 
den ene side og sterfboets creditorer paa den anden side.

Enkens lauværge var Peder Lauridtzen Giedsted og de 
u-myndige børns formynder var Olle Ericksen Wischum, begge 
borgere og indvaahnere i Viborg.

Søren Christensen Fallendgaardes "efterladte sterf- 
boes gaard" var beliggende i Set. Michelsgade.

Registreringen og vurderingen:
I DEND LIDEN STUE:

1 bielegger kachelovn med jernfoed brechet vurderrit
for 5 rdlr. 0 mark 0 sk.
1 mæssing fad der paa 1
1 stor eege beslagen jern-kiste 2
Deri fandtis intet uden enckens
gangklæder.
1 eege bord med dreiede piller og bugt
foed 1 4
3 bøege træe stoelle 2 8
1 lang fuhr benck 12
1 liden skammel 4
1 tinfad og 5 ditto tallerckener
vog 8 pund 1 2



I een alcobe seng:
1 olmerdugs graae striberet overdyne
vurderit £or o rdl. 4 mark o sk.
1 blaae striberet bolster underdyne 2
1 ditto striberet bolster hoved pude 3
1 par blorgarns lagner 4

I DEND INDERSTE STUE:
1 gl. half stolpe seng vurderit for 1
1 blaae striberet olmerdugs overdyne for 3
1 røed striberet bolster underdyne 1
1 taulet pude og 2de gammel bødt (bødet)
ditto for 3

8

1 par blorgarns lagner 2
1 gammel kiste-benck med 2de rammer udi 2
1 eege half kiste med beslaug rond
anstrøgen 1
1 liden slaug bord 1
1 liden speil brecket for
2 stk. drejel omheng med kapper vurderit ialt 1
1 gammel høy skab med trende dørre og
2 rummet 3 

4

1 gammel messing lysestage
1 staal stang

I BRYGGERSET:
1 brendeviins kieddel i grue med hat, 
deck og pibber vog 2 lispund 8
1 øxehoved, tvende standtønder og
3 fierdinger

I GAARDEN:
1 vogn med beslagen hiul med haure og 
bag hammel vurderit tilsammen for 6
1 gi. ditto med træe hiul for 2
1 gang seele tøir med reebbe, kob
ler og tøir

KREATURE:
2 gi. hester dend eene sort og dend 
anden skimlet begge vurderit for

8

3

4

2

4



1 sort koe, 12 aar gammel for
1 graae ditto, 16 aar gl. for
1 galt svin 

3 rdl. o mark o sk.
2
2 1

2de faaer og 2de lamme 5 8
I KORN LADEN:

6 traue rug åi4 maï.kr:er 4
8 trauer biug â 3 mark, 8 ski. er 4
5 trauer haure. â 2 mark, 8 ski. er 1

MARCKJORDER:
3 smaa aggere i synder mareken mel
lem Ildkiærvej og Finderupvej i Reene 
paa øster siide med gierdt knodtis jord, 
og paa væster siede med Jens Frede- 
richsen i aggerskou hans jord anseet 
for 12 skp, som ål rdlr. er 12

Gaarden som encken iboer beliggen
de i Set. Michelsgade imellem Casper 
Kønig Klockstøbergaard paa synder siede 
og Laurs Faurbeckisgaard paa norder 
siede med brynd i gaarden og frie 
indkiørsel Adelg iden med tilliggende 
hauge jord paa vester siden af gaarden, 
taxeret ialt efter disse tiiders lei- 

4
5

lighed og gaardens brystfeldige til
stand 66 4

Summa Summarum bedrager sig 
forskrefne registrerede og vurderede 
meubler og effeeter samt marekjorder 
og gaard ialt til 139 rdl. o mark 8 sk.

Efter at enken og hendes laugværge paa rettens "til
spørgende” havde erklæret at de ikke vidste meere at an
give stervboet til indtægt, blev den indtil nu foretag
ne behandling bekræftet med underskrifter af de implice
rede.

Derefter opgav encken forskellige gældsposter og 
udgifter. Disse beløber sig ialt til 9o rdlr. 4 mark og 
6 skilling og bestaar i enkeltheder af:



1. Magistraten £or Deris fordring paa de fattiges
vegne

P.S. Herefter blev der gjort 
udlæg i markjord og bygninger.
2. Peder Giedsted for tilgodeha
vende jordleie
3. Sortebrødre Kircke for tilkom
mende jordleie
4. Christen Basse for sin fordring
5. C. Trap for tilkommende jordleie
6. Dend sal. mands begravelses be
kostning
7. Enckens vederlag
8. Til skiftebrevet no. 1
9. Magistratens sallarium
10. Byefogden for registrering og 
vurdering samt skiftet af bievaane
11. Raadstueskriverne for skiftebre
vets beskrivning å.arcken efter loven
3 mark er

51 rdl. o mark o sk.

6 2

1 4
2 2
1 2

lo
lo

9
2

1 9

12. Underskrive e efter loven 3
13. Vurderings mændene for deris u-mage 1 8
14. Begge byens tiennere tilkommer 1

Summa Summarum bedrager sig for
skrevne sterfboens bortskyldige gieid 
og udgift der saaledis som for er
meldt i sterfboens effeeter er giort
fuld udlæg til ialt 9o rdlr.4 mark 6 sk.

Herefter bliver der 48 IV 2 »f 2 VI

til deling mellem arvingerne Encken
faar det halve 24 " 1 tv 1 vv

og sønnen Christen Sørensen Fal
lendgaarde faar en broderiod 16 " o vi 11 1/3
og datteren Ellen Marie Sørensdat
ter Fallendgaarde en systerlod 8 ’’ o vv 5 2/3

Fra den afsluttende skiftebe-
handling kan gengives :



"Men efter encken a£ forestaaende deelinger hafder 
erfaret hvad hendis børn gernlig kunde tilfalde, som icke 
er blevet saa anseelig som hun hafde ventet, saa erbød 
hun med hendis lauvergis samtycke, at vilde, omskiøndt 
deris opdragelse stoer bekostning vil medtage, afstaae saa 
meget af hendis lod at sønnen ialt til faderlig arv kun
de niude 2o rdlr., og datteren lo rdlr.."

"Else Olufsdatter lovede til formynderen Olle Erick
sen Wichum paa anfordring at stille tilstreckelig og nøy- 
agtig forsickring, saaledes at hand derfor i sin tiid kand 
være uden paa-ancke og, de u-myndige uden skade.

Ellers som encken nu over skiftet belovede fremdeeles 
at forsiune sine børn med nødtørftig klæde og føede, ære 
og lære, samt anden christelig opdragelse skoelegang og 
sømmelig undervisning som en retsindig moeders pligt kand 
udfordre og hun for gud og øfrigheden agter at tilsvare og 
bekiendt være. Saa bliver hun imidlertiid og saa lenge 
hun dennem paa sin egen bekostning enten hos sig self el
ler paa andre stæeder forsørger for renter af samme capi
tal forskaanet indtil sønnen opnaaer hans myndige aar ef
ter loven som c ^gtis til hand bliver 18 aar gammel, og 
datteren enten kommer i mands værge, eller i anden maade 
bliver forsiunet saa at hun hendis arvelod loulig og bil
lig kand affordre.

Angaaende sterfboens bortskylddige gieid da forplig
tede sig encken eftermelte Else Olufsdatter at ville ved 
tiide og leilighed som hun kand af stæed komme, og naar 
creditorerne ei lengere vil give hende henstand, udbetale 
eenhver med reede penge deris fordringer og saaledis at 
være ansvarlig baade for hvis nu over skiftet er til kien- 
degivet og anført saa og om vurdere her efter i nogen maa
de skulle opdagis og louligen prætenderis. Hvor imod hun 
igien til de udlagte sterfboens effecter allene vorder be
rettiget. Udi det øfrige blef encken med lauværge samt bør- 
nenis formyndere af skifte rætten tilspurgt om de viidere 
ved dette skifte hafde at observere eller tilkiendegive. 
Hvortil de svarede nej. Og lovede at holde skifteforval



teren og alle vedkommende herudinden og alt hvad der af 
i alle optenckelige maader kand dependere aldelis uden 
paa-ancke.

Saaledis er dette skifte tilendebragt og sluttet som 
med voris og vedkommendis underskrift og forseiglinger be- 
kræftis.

Mathias Hecklauv.
C. Mørch.
Naaman Harik.
Simon Damsgaard.
Else Olufsdatter.

Som laugværge: Peder Giedsted.
Som ovuerformynder : Anders Sørensen.

Chr. Laursen
= ane nr. 98.

Oluf Nielsen
= ane nr. loo.

114

116

Maren Christensdatter 
= ane nr. loi.

Iver Nielsen
= ane nr. Io2.

Anne Michelsdatter 
= ane nr. Io3.

Morten Nielsen

117

118

119

12o

er født omkring 1652, og han døde 1731, 79 aar gammel.
Morten Nielsen, der var gaardmand i LI. Thorum, Tho

rum sogn, blev d. 16. juli 17oo trolovet i Thorum med



Kirsten Jepsdatter 121

Huner født ca. 1673 og hun døde 1753 i Thorum og blev 
begravet 2. søndag i advent.

Niels Pedersen 122

er født omkring 1656, og han døde 1726, 7o aar og 2 uger 
gammel. Han var gaardmand i LI. Thorum.

5s^e Christensen 132

der var selvejerbonde i Eskovgaard, Seide sogn, er født ca. 
16o2 i Eskovgaard, og han døde 168o og blev begravet d. 12. 
december.



Eske Christensen 132
døde 168o i Seide sogn, 78 aar gammel.

Niels Pedersen Abildgaard 136

der boede i Abildgaard og Østergaard i Hem sogn, var 
gift med

Else Christensdatter 137

der er født d. 19. marts 1619.

Maren Nielsdatter 145

døde 1686 i Aasted sogn og blev begravet d. 17. januar.
Kirkebogen anfører, at Niels Poulsens moder Maren Niels
datter af Aasted blev begravet 86 aar gammel.

Jacob Nielsen 148

er født 1623 , og han døde 1694 i Hjorbusk, Aasted sogn,
og blev begravet d. 26. juni. Han var gift med

Mette Simonsdatter 149

der er født ca. 1629. Hun døde 17oo i Hjorbusk og blev be
gravet d. 2. februar.

Jacob Nielsen nævnes i matriklen 1688 som fæster af 
en gaard i Hjorbusk med hartkorn 4 td. Gaarden hørte under 
Østergaard.

Michel Eskesen 2o6

er født ca. 1636, og han døde 1716 i Møjbæk og blev be
gravet d. 18. oktober, 78 aar og 5 mdr. gammel.

Michel Eskesen,var gaardmand.



Maren Gertsdatter 221

Skifteprotokol for Viborg 1717-1730 og 1722-1730, 
prot. B. fortæller:

"Den 6. oktober 1728 afholdtes der skifte efter afg. 
Christen Sørensen Fallendgaarde, borger i Viborg. Foruden 
enken Maren Gertsdatter efterlod han sig børnene navnlig: 
Søren Christensen, Jesper Christensen fuldmøndig og Søren 
Christensen, 2o aar gammel, samt Christen Christensen og 
Hendrik Christensen som begge er soldater ved det Aalborgi- 
che regiment, ialt 5 sønner.

Boets indtægtsopgørelse blev ialt I08 rdlr. 1 mark 14 sk. 
Deraf fradrages til forskellige 
fordringer 46 " 4 " o "

62 rdlr. 3 mark 14 sk.
8 " 3 " 13 "

54 rdlr. o mark 1 sk. 
ski. i alt til enken

Deraf skifteerholdelses bekostning
Ialt summa

lod ifølge loven 4 rdlr. 3 mark 5/6
31 rdlr. 3 mark 5/6 ski. og 1 broderiod til de 5 sønner 
hver paa 4 rdlr. 3 mark 5/6 ski. og da ingen havde noget at 
bemærke imod ovennævnte blev skiftet sluttet, og underskre
vet.

Datum Viborg ut supra."

Oluf Eriksen Wiskum 222

"Søndagen den 11. november 17o8 blef Oluf Eriksen Wi
skum og

Elline Jensdatter

sammenviet af hr. Christen Eriksen."

Michel Eskesen

223

238

ane nr. 2o6.



Jesper Jensen 242

blev født 1641, og han døde 1734 i Møgelthorum og blev 
begravet Marie bebudelsesdag = 25. marts, 92 aar og 7 
maaneder gammel.

Jesper Jensen, gaardmand i Møgelthorum, Thorum sogn, 
var gift med

N. N. 243

der blev begravet d. 8. september 1723, 8o aar gammel.



Christen Michelsen 264

der er født i sidste halvdel af 15oo-tallet opføres i 
Skivehus lens jordebog som besidder af Eskovgaard 
i Seide sogn. Han svarede aarlig 2 skilling leding, 2 pund 
smør, 2 mark juleskat, 2 ørtug rug, 1 sk. gryn, 1 svin, 1 
skovvogn, 1 faar, 1 lam, 1 gaas, 2 høns, 6 hestes gæsteri 
og 1 læs lyng.

Christen Christensen Rørbech 274

der døde d. 1. april 1641, var gift første gang med El
se Jensdatter, som døde d. 29. april 1617. Den 2. juni 
samme aar giftede han sig med

Dorthea Andersdatter 275

der er født 1593. Hun døde 1658 som enke efter Erik Hansen, 
som hun var blevet gift med 2. søndag i advent 1641.

Christen Christensen Rørbech var sognepræst for Ul- 
lits-Foulum menigheder.

Gert Henrichsen 442

der var borger i Viborg, døde 1686 og blev begravet d. 2. 
juni.

Han var gift med

Anne Michelsdatter 443

der giftede sig anden gang d. 3o. december 1788 i Viborg 
Søndre Sogn med Vogn Vognsen.



548Christen Pedersen Kjeldsen

er født ca. 1545, og han døde d. 8. april 1595. Han var 
gift med

Anne Jensdatter 549

Christen Pedersen Kjeldsen var sognepræst for Rørbeck - 
Grynderup menigheder.



1098Jens Nielsen 

er født ca. 1500-15I0, og han døde 1577.
Han var gift med

Ellen Christensdatter lo99

og havde i ægteskabet 4 sønner og 4 døtre.
Jens Nielsen var sognepræst for Durup - Stenild me

nigheder og nævnes 1548 som provst i Gislum herred.



Niels Jensen 2196

der var selvejerbonde i Fjeldsø, er født ca. 15oo. Han 
var gift med

Karen Christensdatter 2197

hvis forhold er ukendte.



Efterkommere
efter

Jeppe Nielsen Toft

og hustru

Else Nielsdatter (Norrisgaard)



Christen Nielsen 
To£t og hustru

Jeppe Nielsen Toft 
og hustru

•f

Nielsine Dorthea
Nielsen Toft

Frederik Christian
Lauritsen og hustru



Jens Peter Toft Gunnar Byrge Simonsen 
og hustru



Edith Nielsen Toft

Anton Nielsen Toft Thorvald Christian
Nielsen Toft



Jens Nielsen To£t 
og hustru Lovise Vilhelmine 

Simonsen

Ingvard Sørensen Gjørtz 
og hustru

Sigurd Morgen Christensen 
og hustru

Ii'.gvard Sørensen Gjørtz 
og hustrus børn



I.
I. Christen Nielsen Toft, der 19o5 fik navneændring fra 

Christen Nielsen, er født d. 2o. maj 187o i Lindum, 
Seide sogn, og han døde d. 18. maj 196o i Skive.Han 
blev gift d. 12. juli 1894 i Torum kirke med Johanne 
Marie Jensen. Hun er født d. 21. maj 1869 i Lille To
rum, Torum sogn, som datter af gaardejer Mehlsen Jensen 
og hustru Dorthea Kirstine Jensen, og hun døde d. 15. 
december 193o i Skive.
Bosat: Skive.
Christen Nielsen Toft virkede som staldforpagtei »g 
vognmand.

A. Dorthea Katrine Nielsen Toft er født d. 29. august 1891 
i Lille Torum. Hun blev gift d. 11. juni 191o Lyby kir
ke med Frederik Christian Lauritsen, der er født d. 27. 
juli 1883 i Grættrup, Junget sogn, som søn af vognmand 
Niels Lauritsen og hustru Mette Marie Kristiansen. 
Bosat: Aakjærsvej 15, Skive.
Dorthea Nielsen Toft blev opdraget hos sine bedstefor
ældre, hvor hun opholdt sig til sit femtende aar. Hun 
tjente 1 aar paa Vihøjgaard pr. Grinderslev og var der
efter halvandet aar hos Esper Boel i Lyby, hvorefter 
hun tjente et halvt aar hos godsekspeditør Kyhl, Skive. 
Frederik Christian Lauritsen virkede en tid som mælke
kusk og tjente derefter paa Aagaardsholm pr.Roslev.
Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet. I 191o køb
te han en vognmandsforretning i Junget og havde denne i 
3 aar. Han var 1917-1918 bestyrer af gaarden Frisenborg 
i Resen og arbejdede senere paa Skive Jernstøberi, hvor
efter han fik plads paa Skive Andelsslagteri, hvor han 
i 4o aar virkede som kedel- og maskinpasser.

1. Henry Toft Lauritsen er født d. 25. april 1911 i Junget. 
Han blev gift d. 8. maj 1936 i Skive med Astrid Ander
sen, der er født d. 17- august 19o9 i Skive som datter 
af vognmand Jørgen Andersen og hustru Karoline Marie 
Henriksen.
Bosat: Holstebrovej 48a, Skive.



I.A.l.
Henry Toft Lauritsen tog mellemskoleeksamen 1926 og 
virkede derefter en tid som bud. Han kom i kontorlære 
paa A/S Jens Christensens tømmerhandel, den senere 
Nordvestjydsk Tømmergaard og havde ansættelse her til 
d. lo. maj 1932, da han blev indkaldt til militærtje
neste som infanterist i Viborg. Han var paa fodfol
kets kornetskole og hjemsendtes som kornet i oktober 
1933. Han var vikar i Salling Bank fra d. 1. maj 1934 
til 1. november 1934 og fik d. 14. december samme aar 
ansættelse ved Skive kommune. Han blev fast ansat d.
1. juli 1939 og blev d. 1. maj 1952 overassistent ved 
teknisk forvaltning. Han blev d. 1. april 1959 udnævnt 
til fuldmægtig. Astrid Andersen blev uddannet ved hus
gerning i forskellige pladser, bl.a. i Lunderskov og 
Helsingør, og d. 1. maj 193o begyndte hun som sygepleje
elev paa 7’jellerup Sygehus. Efter at have taget syge- 
plejeeksamen fik hun supplerende uddannelse paa Stats
hospitalet i Viborg samt paa fødselsstiftelsen i Aarhus. 
Hun var vikar paa Marselisborg hospital fra d. 1. maj 
til d. 1. november 1934 og var derefter assistent paa 
Kjellerup sygehus til d. 1. april 1936. Hun har senere 
haft ansættelse som vikar, bl.a. paa De gamles Hjem i 
Skive, ogd.l.juni 1957 blev hun fast afløser som syge
plejerske paa De gamles Hjem.

a. Inge Toft Lauritsen er født d. 22. oktober 1937 i Skive. 
Hun er gift med Kurt Rabek Pedersen, der er repræsentant. 
Bosat: Lupinvænget, Grindsted.

b. Hanne Toft Lauritsen er født d. 16. april 1943 i Skive. 
Bosat: Holstebrovej 4o, Herning.
Hanne Toft Lauritsen tog realeksamen i Skive og blev 
derefter kontoruddannet paa Skive Venstreblad. Hun be
søgte 1963-1964 Borrehus husholdningsskole i Kolding 
og havde derefter ansættelse paa Skive Venstreblad til 
februar 1965, da hun fik ansættelse paa kommunekontoret 
i Herning.

2. Viggo Toft Lauritsen er født d. 15. august 1912 i Jun
get . Han døde 4 maaneder gammel.



I.A
3. Marie Toft Lauritsen er født d. 4. februar 1914 i Ski

ve. Hun blev gift d. 5. december 1942 i Skive med Hel
ge Larsen, der er født d. 8. november 1917 i Sdr. Kir
keby som søn af gaardejer Anders Larsen og hustru Marie 
Kirstine.
Bosat: Frederiksdalsallé 3o, Skive.
Helge Larsen er kasserer.

4. Villy Toft Lauritsen er født d. 19. maj 1918 i Resen. 
Han blev gift d. 7. marts 1942 i Skive med Elna Hald, 
der er født d. 6. marts 1922 i Thisted som datter af 
vognmand Martin Jensen Hald og hustru Laura Johanne 
Poulsen.
Bosat: Skovbakken 27, Gjesing, Esbjerg.
Villy Toft Lauritsen gik i skole i Skive og blev efter 
skolegangen udlært som slagter. Han aftjente sin værne
pligt ved livgarden og fik 1941 ansættelse som politi
betjent. Han er nu kriminaloverbetjent. Elna Hald gik 
i skole i Skive. Hun er uddannet som modist. Hun har 
en tid virket som bestyrer af en modeforretning i Ny
købing Mors.

a. Keld Toft Lauritsen er født d. 25. oktober 1946 i Es
bjerg.

b. Frank Toft Lauritsen er født d. 19. april 1952 i Esbjerg.
5. Else Toft Lauritsen er født d. 26. september 1924 i Skive.

Hun blev gift d. 15. februar 1947 i Skive med Tage Wag
ner Boel, der er født d. 2. september 1924 i Aarhus som 
søn af Petra Jensine Pedersen.
Bosat: Østerbro 6, Skive.
Else Toft Lauritsen gik i skole i Skive og blev efter 
skolegangen uddannet ved husgerning. Tage Wagner Boel 
er vandværksassistent.

a. Klaus Boel er født d. 1. august 1947 i Skive.
6. Niels Jørgen Lauritsen er født d. 28. februar 1929 i 

Skive. Han blev gift d. 22. marts 1952 i Skive med Bir
git Ørtoft, der er født d. 1. september 193o i Struer 
som datter af signalbetjent Christian Ørtoft og hustru 
Jenny Okkerstrøm.
Bosat: Fynsgade 66, Herning.



Niels Jørgen Lauritsen gik i skole i Skive. Han blev 
udlært som pølsemager og virkede som svend indtil d. 1. 
januar 1953, da han fik ansættelse ved Rigspolitiet. 
Birgit Ørtoft gik i skole i Braarup og blev efter sko
legangen uddannet som modist. Hun virkede en tid som 
ekspeditrice i en bagerforretning samt i en viktualie- 
forretning.

a. Niels Lauritsen er født d. 23. september 195o i Herning.
b. Susanne Lauritsen er født d. lo. august 1958 i Herning. 
B. Nielsine Dorthea Nielsen Toft er født d. 2. august 1894

i Lille Torum. Hun blev gift d. 27. november 192o i 
Skive kirke med Andreas Vilhelm Møller, der er født d. 
6. februar 1893 i Skive som søn af smedemester Niels 
Andersen Møller og hustru Johanne Petrea Hjermind. 
Bosat: Sallinggade la, Skive.
I anledning af Andreas Vilhelm Møllers 65 aars fødsels
dag bragte et af de lokale blade følgende omtale: 
"En stout skibonit, en af dem, der mere end andre for 
ikke at sige langt mere end andre er med til at give 
byens borgerskab sit hyggelige karakterpræg, smedeme
ster Vilhelm Møller, passerer i overmorgen, torsdag de 
65. Det er nok værd at slaa et par slag i ambolten for. 
Det gode,gamle smedehaandværk har jo i vor motoriserede 
atom- og drabanttid faaet en retrætepost i samfundet, 
men med en smed som A.V.Møller holder det sig dog sta
dig i form. Der er ingen degeneration at spore hos ham. 
Han er smeden lige netop, som man synes en smed alle 
dage skulle være. Svær og stærk, sindigt og lunt gemyt, 
flittig og solid i arbejdet, men ogsaa let at faa en 
gemytlig sludder med om vejr og vind og tidens narre
streger. Bøs kan han ogsaa være, hvis man staar og bli
ver alt for kantet, men helst viser han sit glade, hjer
telige smil saa meget, som det nu kan ses bag skægget. 
Et vidnesbyrd om den agtelse, smed Møller nyder i bor
gerskabet, har man i den omstændighed, at han i saa man
ge aar har været Den gamle Borger- og Haandværkerfore- 
nings formand, og bedre formand kunne man heller ikke 
faa. Som haandværker af den gode, gamle skole og jævn og 
bramfri, som han er, staar han jo selv som en slags sym
bol paa det element i borgerskabet, den gamle forening 
ser det som sin opgave at værne om, og der er baade myn-



I.B. 
dighed og soliditet i den maade, han leder denne store 
forening paa."

1. Niels Toft Møller er født d. 29. juni 1922 i Skive.
Han blev gift d. 27. september 1953 i Rødding med Lilly 
Yelva Trangbæk, der er født d. 25. december 1929 i Rød
ding som datter af husmand Peder Jensen Trangbæk og hu
stru Helene Steffensen.
Bosat: Porshøjvej 6, Skive.
Niels Toft Møller er smedemester.

a. Lene Toft Møller er født d. 25. juni 1955 i Skive.
b. Ville Toft Møller er født d. 2o. marts 1959 i Skive.
2. Hanne Kirstine Toft Møller er født d. 11. juni 1927 i 

Skive. Hun blev gift d. 25. juni 1949 i Skive kirke 
med Børge Dybdal Pedersen, der er født d. lo. juli 1922 
i Resen som søn af murermester Jeppe Pedersen og hustru 
Marie Grønning.
Bosat: Jyllandsgade 22, Skive.
Børge Dybdal Pedersen er murer.

a. Vibeke Dybdal Pedersen er født d. 12. juni 195o i Skive.



II.
II.Niels Nielsen Toft er født d. 21. Juni 1871 i Tøndering 

sogn, og han døde d. 3o. oktober 1943 i Nykøbing Mors. 
Han var gift med Kirstine Marie Jensen Bundgaard. Hun 
er født d. 12. juni 1873 i Tøndering som datter af Iver 
Jensen Bundgaard og hustru Mette Kirstine Pedersen, og 
hundøde d.15. december 1956 i Nykøbing Mors. 
Bosat : Nykøbing Mors.
Niels Nielsen Toft var møller.

A. Axel Johannes Nielsen Toft er født d. lo. april 1893 
i Tøndering, og han døde d. 23. februar 1947 i Nykøbing M. 
Han blev gift d. 3o. december 1913 i Aarhus domkirke 
med Kristine Kristensen, der er født d. 19. januar 1892 
i Legind, lødderup sogn, som datter af fisker Kristen 
Kristensen og hustru Ane Kirstine Jensen.
Bosat: Tøndergade 83, Aarhus C.
Axel Johannes Nielsen Toft gik i skole i Nykøbing. Han 
blev udlært som mejerist paa lødderup mejeri og var be
skæftiget som mejerist i 6 aar. Han gennemgik et kursus 
som maskinpasser i Aarhus og fik derpaa ansættelse paa 
Herning Svineslagteri, hvor han var i ca. lo aar. Han 
flyttede derpaa til Aalborg, hvor han fik ansættelse paa 
J.D.Koopmanns Svineslagteri. Her virkede han i ca. 12 
aar.- Axel Johannes Nielsen Toft virkede 1915-1916 som 
gymnastiklærer i Bjødstrup. Kristine Kristensen gik i 
skole i Legind. Hun lærte husholdning paa et hotel i 
Aarhus og virkede som smørrebrødsjomfru i Hornbæk, lige
som hun en tid havde ansættelse paa Krabbesholm Sanato
rium.

1. Erhard Kristensen Toft er født d. 16. juni 1914 i Ny
købing Mors, og han døde d. 18. november 1958 i Ebel
toft. Han blev gift d. 1. februar 1945 i Randers med 
Elly Kirstine Pedersen, der er født d. 7. juni 192o i 
Randers som datter af staldforpagter Johannes Pedersen 
og hustru Marie Jensen.
Bosat: Juels Bakke 6, Ebeltoft.
Erhard Kristensen Toft gik i skole i Nykøbing Mors samt 
i Herning. Han blev uddannet som tandtekniker i Her
ning og drev selvstændig forretning i Nykøbing Mors, Ran

ders og Ebeltoft. Elly Kirstine Pedersen gik i Randers Real
skole. Hun havde en tid ansættelse hos juvelerer Al-
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fred Tvenstrup, Randers.

a. Jette Toft er født d. 24. maj 1946 i Randers.
Hun er defektrice.

b. Hasse Toft er født d. 2o. maj 1948 i Randers.
2. Aksel Kristensen Toft er født d. 3o. oktober 1916 i

Hobro. Han er gift med Elin Christiansen.
Bosat: Nordre Fasanvej 24o, København N.
Aksel Kristensen Toft er grosserer.

3. David Kristensen Toft er født d. 8. april 1918 i Aar
hus. Han er gift med Ryna Pagh Jensen.
Bosat: Havenhurst, dr. Hollywood 46, Californien, U.S.A. 
David Kristensen Toft er tandtekniker.

4. Ruth Kristensen Toft er født d. 3. februar 1928 i Her
ning. Hun er gift med Mogens Bruun-Jensen, der er re
præsentant .
Bosat: Vancouver, BC, Canada.

5. Elisa Kristensen Toft er født d. 4. februar 1929 i Her
ning. Hun blev gift d. 4. oktober 1947 i Randers med 
Børge Danielsen Lund, der er født d. 14. marts 192o i 
Skjern som søn af billedskærer Jens Petersen Lund og 
hustru Else Kristine Danielsen.
Bosat: Skrænten 34, Lemvig.
Elisa Kristensen Toft gik i skole i Aalborg. Hun har 
haft ansættelse hos en boghandler i Randers samt hos en 
boghandler i Aalborg. Børge Danielsen Lund gik i skole 
i Seest og tog realeksamen fra Kolding gymnasium. Han 
kom i lære i Spare- og Laanekassen for Kolding og om
egn 1938 og blev udlært d. 1. marts 1943. Han havde der
efter ansættelse i Sparekassen for Randers by og omegn 
til d. 1. november 1952, da han fik ansættelse som bog
holder i Spare- og Laanekassen for Lemvig og omegn.

a. Dorit Lund er født d. 22. september 1948 i Randers.
b. Susanne Lund er født d. 3. marts 1952 i Randers.
c. Hanne Lund er født d. 1. marts 1957 i Lemvig.
6. Jørgen Kristensen Toft er født d. 23. april 193o i 

Herning. Han blev gift d. 4. december 1954 i Vadum 
kirke med Elisa Thomsen, der er født d. 8. april 1927 
i Arden, Astrup sogn, som datter af skomagermester 
Carl Thomsen og hustru Karoline Mathilde Jensen.
Bosat: Ryesgade 55, Aalborg.
Jørgen Kristensen Toft gik i skole i Aalborg. Han stod



II.A.6.
en tid i lære som tandtekniker og lærte senere autola
kering. Han virker nu som chauffør for Nordisk Solar 
Kompagni i Aalborg. Elisa Thomsen gik i skole i Arden. 
Hun er uddannet ved husgerning og har desuden virket 
som strikkerske paa en fabrik i Aalborg.

a. Asger Toft er født d.lo. maj 1955 i Viborg.
b. Dreng, død 7 uger gammel.
c. Pige, død ca. 2 aar gammel.
7. Elith Kristensen Toft er født d. 2o. december 1932 i 

Herning. Han blev gift d. 15. september 1961 i Vancou
ver med Judy Gaily, der er født d. 29. juli 1941 i 
Lacombe som datter af Clifford Gaily og hustru Anne 
Trefenenko.
Bosat: Vancouver, Britisk Columbia, Canada.
Elith Kristensen Toft gik i skole i Aalborg. Han blev 
uddannet i herremagasinet Bristol i Aalborg og rejste 
1952 til Canada, hvor han virker som bartender.

a. Thane T a Toft er født d. 8. september 1962 i Vancouver.
B. Alfred Toft er født d. 19. september 1895 i Durup, og 

han døde d. 4. august 1945 i Nykøbing Mors. Han blev 
gift d. 13. september 1922 i Hobro kirke med Agnes Ras
mussen, der er født d. 2. november 19oo i Nykøbing M. 
som datter af lagerforvalter Thorvald Rasmussen og hu
stru Anna Olesen.
Bosat: Toftegade 19, Nykøbing M.
Alfred Toft var møbelhandler.

1. Betty Toft er født 1924 i Nykøbing M. Hun døde som lille.
2. Vagn Toft er født d. 24- december 1926 i Nykøbing M. , 

og han døde d. 31. marts 1964. Han blev gift d. 19. ok
tober 1948 i Thisted med Anna Marie Larsen, der er født
d. 15. februar 1924 i Thisted som datter af slagter Ju
lius Nicolaj Larsen og hustru Ane Marie Jensen.
Bosat: Algade lo, Nykøbing M.
Vagn Toft oprettede forretning med brugskunst og møbler 
i ejendommen Lilletorv 5, Nykøbing M. Forretningen flyt
tedes senere til Algade lo. Forretningen videreføres 
af Anna Marie Larsen.

a. Ole Alfred Toft er født d. 7. november 1949 i Nykøbing M.
b. Hanne Toft er født d. 28. juni 1955 i Nykøbing M.
3. Elga Toft er født d. 22. juni 1929 i Nykøbing Mors. Hun
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blev gift d. 9. juli 1949 i Nykøbing M. med Willy Jen
sen, der er født d. 15. februar 1921 i Nykøbing Mors 
som søn af repræsentant Johan Marinus Jensen og hustru 
Anna Marie Nielsen.
Bosat: Lilletorv 7, Nykøbing M.
Elga Toft er uddannet som kontorassistent og har haft 
ansættelse paa dommerkontoret i Nykøbing M. Hun hjæl
per nu til i mandens forretning. Willy Jensen blev ud
lært som blikkenslager. I 1955 erhvervede han ejendom
men Lilletorv 7 i Nykøbing Mors, hvor han driver for
retning med legetøj, jagt og fiskeriartikler.

a. Søren Toft Jensen er født d. 27. juni 1955 i Nykøbing M.
4. Gunnar Toft er født d. 15. januar 1939 i Nykøbing M. 

Han blev gift d. 18. december 196o i Nykøbing Mors med 
Inger Margrethe Nørgaard Madsen, der er født d. 2. maj 
1937 i Rakkeby som datter af Børge Nørgaard Madsen og 
hustru Nilsine Elisabeth Nielsen.
Bosat: Nr. Vorupør pr Sjørring. 
Gunnar Toft er tømrermester.

a. Claus Toft er født d. lo. februar 1962 i Nr. Vorupør.
C. Jacob Kristian Nielsen Toft er født d. 18. december 

1897 i Durup. Han var gift første gang med Anna Jensen, 
en datter af arbejdsmand Johan Jensen. Han blev gift 2. 
gang d. 2o. oktober 1934 i Nykøbing M. med Laura Peder
sen Dahl, der er født d. 27. marts 1915 i Seide, Aasted 
sogn, som datter af skomager Søren Pedersen Dahl og hu
stru Mariane Espersen.
Bosat: Nørregade 23, Nykøbing M.
Jacob Kristian Nielsen Toft gik i skole i Nykøbing. Han 
lærte møllerifaget og arbejdede i branchen i 2o aar.
Han havde bl.a. ansættelse paa Mariemølle i Aarhus og 
var desuden en tid i Holbæk. I 1934 etablerede han sig 
som brændselshandler og har desuden drevet udlejning af 
vaskemaskiner. Han afhændede forretningen 195o og begynd
te saa møbelforretningen i ejendommen Nørregade 23, Ny
købing M. Laura Pedersen Dahl gik i skole i Seide og 
blev efter skolegangen uddannet ved husgerning.

1. Edith Toft er født d. 27. juni 1925 i Nykøbing M. Hun 
blev gift d. 4. november 1946 med Henning Hviid Ander
sen, der er født d. 25. november 1922 i Aarhus som søn
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af Anders Andersen og hustru Kirstine Hviid.
Bosat: C.F.Aagaards vej 28, Højbjerg.
Edith Toft er uddannet som kontorassistent. Henning 
Hviid Andersen er maskinmontør.

a. Johan Hviid Andersen er født d. 2. september 1951 i 
Skive.

b. Søren Hviid Andersen er født d. 11. juli 1952 i Høj
bjerg.

2. Niels Kristian Toft er født d. 7. februar 1935 i Nykø
bing M. Han blev gift d. 11. februar 1956 i Marstal med 
Inge Fabricius Jensen, der er født d. 31. august 1936 
i Marstal som datter af varmeinstallatør Peter Laurits 
Jensen og hustru Laura Kristine Fabricius Madsen. 
Bosat: Skonnertvej, Marstal.
Niels Kristian Toft gik i skole i Nykøbing M. Han tog 
til søs og sejlede med forskellige skibe til 1955, da 
han blev optaget paa navigationsskolen i Marstal. Han 
afgik med skibsførereksamen 1957 og sejlede som styrmand 
til juli 1958. Derefter aftjente han sin værnepligt ved 
marinen og hjemsendtes som søløjtnant af første grad.
Han sejlede som styrmand til juli 1961 og blev derefter 
skibsfører. Inge Fabricius Jensen gik i skole i Marstal 
og tog realeksamen 1953, hvorefter hun blev ansat som 
elev ved Post- og Telegrafvæsenet.

a. Jette Fabricius Toft er født d. 11. juli 1956 i Nykøbing M.
b. John Fabricius Toft er født d. 18. april 1959 i Marstal.
3. Poul Toft er født d. 29. september 1943 i Aalborg.

Bosat: Høegh Guldbergs Gade 51, Aarhus. C.
Poul Toft er stud, scient.

D. Meta Kirstine Toft er født d. 3o. maj 19ol i Nykøbing M. 
Hun blev gift d. 1. april 1922 i Aalborg med Aksel Val
demar Nielsen, der er født d. 9. maj 1899 i Aalborg som 
søn af tømrer Anders Nicolai Nielsen og hustru Ane Dam. 
Bosat: Toftegade 9, Nykøbing M.
Meta Toft er indehaver af en broderiforretning.

1. Niels Jørgen Toft Nielsen er født d. 8. august 1922 i 
Hobro. Han er gift med Gerda Andersen.
Bosat: Skovparken 9, Espergærde.
Niels Jørgen Toft Nielsen er fuldmægtig.

2. Bente Toft Nielsen er født d. 1. august 1927 i Aalborg. 
Bosat: Toftegade 9, Nykøbing M.
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III.Anna Marie Nielsen Toft er født d. 29. maj 1873 i Durup. 

Hun blev gift d. 9. november 19oo i Durup med Andreas 
Andersen, der er født d. 24. juli 1866 i Balling som 
søn af Anders Kristensen og hustru Birthe Jensdatter. 
Bosat: Hinnerup pr. Roslev.

IV. Dorthea Nielsen Toft er født d.29. januar 1875 i Durup, 
og hun døde d. 22. februar 1959 i Astrup. Hun blev gift
d. 22. april 19o4 i Durup kirke med Mathias Andersen. 
Han er født d. 19. november 1872 i Galtrup sogn som søn 
af husmand Anders Jepsen og hustru Ane Elisabeth Kors- 
gaard, og han døde d. 11. april 1934 i Faarup.
Bosat: Roslev, senere Faarup.
Mathias Andersen blev udlært som bager. Han drev selv
stændig forretning og boede 19o4 i Tøndering. Senere hav
de han forretning i Roslev og bosatte sig derefter i Faa
rup. Han drev desuden en tid købmandsforretning i Roslev, 
men afhændede denne i 1925. I anledning af Dorthea Niel
sen Tofts 8o aars fødselsdag bragte et af de lokale blade 
følgende omtale: ”Enkefru Dorthea Andersen, Astrup, tidl. 
Thorup, fylder lørdag den 29. januar, 8o aar, Fru Ander
sen, der er sallingbo af fødsel, blev som ung gift med 
bagermester M.Andersen. Efter nogle aar i Roslev kom par
ret til Faarup, hvor de oparbejdede en bagerforretning. 
Fru Andersen, der har boet i Faarup i over 2o aar, blev 
i den tid kendt som en flittig dame, der med dygtighed 
forestod saavel salget i butikken som husførelsen. Ef
ter mandens død trak hun sig tilbage og bor nu hos en 
datter og svigersøn i Astrup.

A. Anker Andersen er født d. 13. maj 19o6 i Glyngøre.
Bosat: Alstruphøj, Vodskov.
Anker Andersen gik i Roslev Realskole og var 1922-1923 
paa Krabbo3holm højskole. I vinteren 1925-1926 var han 
paa Haslev højskole. Han har i en aarrække hjulpet til 
i faderens forretning.

B. Anna Elisabeth Korsgaard Andersen er født d. 12. juli 
19o8 i Glyngøre. Hun blev gift d. 1. juli 1934 i Faarup 
med Niels Kristian Hvid Rasmussen, der er født d. 26.
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februar 19o7 i Søften som søn af gaardejer Jens Peter 
Rasmussen og hustru Rasmine Borup.
Bosat: Aalestrup.
Niels Kristian Hvid Rasmussen er gaardejer.

1. Edith Hvid Rasmussen er født d. 2o. maj 1936 i Astrup. 
Hun er gift med Karl Dranssen, der er afdelingsleder. 
Bosat: H.C.Andersens Vej 1, Viborg.

2. Ib Hvid Rasmussen er født d. 13. maj 1939 i Astrup.
Han er gift med Edith Gurli Gundersen.
Bosat: Fjeldsted pr. Mariager.
Ib Hvid Rasmussen er gaardejer.

3. Knud Erik Korsgaard Rasmussen er født d. lo. maj 1945
i Astrup. Han er kommis.

C. Else Norsgaard Andersen er født d. 7. marts 191o i 0- 
ster Assels. Hun blev gift d. 9. december 1934 i Faarup 
med Hans Trøstrup Hansen, der er født d. 15. februar 19o9 
Laurbjerg som søn af vognmand Anders Hansen og hustru An
drea Schjeldahl.
Bosat: Sankt Olufs bakke 3o, Viborg.
Else Norsgaard Andersen er uddannet som ekspeditrice. 
Hans Trøstrup Hansen er vinkyper.

1. Orla Scheldahl Hansen er født d. 14. april 1928 i Laur
bjerg. Han er gift med Grethe Appel.
Bosat : Thurø.
Orla Scheldahl er vinkyper.

D. Nanna Andersen er født d. 13. november 1912 i Roslev. 
Hun blev gift d. 17. november 1935 i Faarup med Gunnar 
Byrge Simonsen, der er født d. 7. april 1913 i Faarup 
som søn af grisehandler Simon Jensen Simonsen og hustru 
Maren Laustsen.
Bosat: Viborgvej 33, Randers.
Nanna Andersen gik i skole i Faarup. Hun hjalp til i 
faderens forretning og var desuden beskæftiget ved hus
gerning indtil giftermaalet. Gunnar Byrge Simonsen gik 
i skole i Faarup. Han blev kolonialuddannet i Asferg 
og Vejen, hvorefter han virkede som kommis 1 aar. Der
efter aftjente han sin værnepligt i Haderslev, og ved 
gif termaalet købte han købmandsforretningen ’’Esma” , Had- 
sundvej, Randers. Denne forretning havde han i 5 aar, 
og derefter virkede han en tid som radioforhandler. Se
nere havde han forskellig anden beskæftigelse indtil
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1948, da han begyndte som grisehandler.

1. Jørgen Simonsen er født d. 2o. april 1937 i Randers. 
Han blev gift d. 27. december 1958 i Langaa kirke med 
Tove Pedersen, der er født d. lo. maj 1938 i Langaa 
som datter af fabriksarbejder Aage Pedersen og hustru 
Karin Johanne Eriksen.
Bosat: Svalevej 12, Nykøbing Mors.
Jørgen Simonsen tog realeksamen fra Randers kommunale 
mellem- og realskole og kom derefter i lære som speditør 
og skibsmægler hos Arne Fode, Randers, og efter dennes 
død 1955 fortsatte han hos Christen Verner og havde an
sættelse her til maj 1958, da han blev indkaldt til mi
litærtjeneste ved livgarden. Han blev hjemsendt d. 3o. 
august 1959 og fik ansættelse som befragter ved firma 
J. Gotfred Jensen, Aarhus. Derefter var han beskæfti
get ved eksport paa andelssvineslagteriet i Randers ind
til d. 15. juli 1961, da han fik ansættelse som befrag
ter ved A/S Skarrehage Molerværk, Nykøbing Mors. Tove 
Pedersen gik i Langaa Mellem- og Realskole og kom efter 
skolegangen i lære ved S.C.Sørensen A/S, Randers, og ef
ter at være blevet udlært virkede hun en tid som husas
sistent i Gentofte.

a. Klaus Simonsen er født d. 5. juni 1959 i Viborg.
b. Morten Simonsen er født d. 22. april 1963 i Nykøbing M.
2. Ulla Simonsen er født d. 23. november 1943 i Randers.

Hun er uddannet som kontorassistent.
3. Dorthe Simonsen er født d. 7. april 1956 i Randers.
V. Niels Nielsen Toft er født d. 23. maj 1876 i Durup.

Han var gift med Margrethe.
Bos at : København.
Niels Nielsen Toft var ansat ved politiet.
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VI. Jens Peter Toft er født d. 9. september 1877 i Durup 

sogn, og han døde 19r7 i Aarhus. Han blev gift i Skive 
med Mette Katrine Nielsen. Hun er født d. 29. juni 1879 
i Hanbjerg sogn som datter af Jensine Nielsen, og hun 
døde d. 29. april 1963 i Aarhus.
Bosat: Aarhus.
Jens Peter Toft var lokomotivfører.

A. Else Toft er født d. 18. marts 19o5. Hun er gift med
Harry Freismann, der er maskinarbejder.
Bosat: Skanderborgvej 5, Aarhus c.

B. Jeppe Toft er født d. 5. december 19o6 i Skive. Han 
blev gift d. 3. november 1934 i Aarhus med Johanne Fugl
sang Mikkelsen, der er født d. 6. oktober 191o i Lading 
som datter af skovarbejder Jens Carl Mikkelsen og hustru 
Inger Laursen.
Bosat: Haraidsgade 37, København N.
Jeppe Toft er værkmester.

1. John Toft er født d. 29. august 1936 i Aarhus. Han er 
gift med Birgit Salomonsen.
Bosat: Roskildevej 114, København F.
John Toft er befragter.

2. Ole Toft er født d. 2o. januar 1939 i Aarhus. Han er 
gift med Annie Petersen.
Bosat: Haraidsgade 41, København N.
Ole Toft er automekaniker.

C. Gunnar Toft er født d. 24. marts 1911 i Aarhus. Han blev 
gift d. 6. november 1938 i Aabyhøj med Anna Margrethe Jør
gensen, der er født d. 26. april 191o i Aarhus.
Bosat: H. Schourups Gade 8, Aarhus C.
Gunnar Toft er kriminaloverbetjent.

1. Jens Peter Toft er født d. 14. januar 1945 i Aarhus.
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Vll.Ingvard Marinus Nielsen Toft er født d. 19. december 

1881 i Durup, og han døde d. 16. september 1958 i Aal
borg og blev begravet d. 2o. september. Han blev gift 
d. 13. februar 19o9 i Aalborg med Marie Thomsen. Hun 
er født d. 24. februar 1882 i Tøndering som datter af 
møller Niels Thomsen og hustru Karen Petersen.
Bosat: Snerlevej 5, Aalborg.
Ingvard Marinus Nielsen Toft var tømrer- og snedkerme
ster.

A. Edith Nielsen Toft er født d. 5. juni 19o9 i Aalborg. 
Hun blev gift d. 4. maj 1932 i Sulsted kirke med Niels 
Arnold Tirup Larsen, der er født d. 15. februar 19oo 
i Aalborg som søn af mælkehandler Marinus Larsen og hu
stru Marie Margrethe Andersen.
Bosat: Enighedslund, Vesterbro 1, Aalborg.
Edith Nielsen Toft kom efter konfirmationen i lære som 
tandtekniker, men afbrød uddannelsen paa grund af inde
haverens død. Efter et ophold paa husholdningsskole 
tjente hun en tid som husassistent i København. Niels 
Arnold Tirup Larsen tog mellemskoleeksamen 1915. Han 
havde derefter ansættelse i en tapet- og linoleumsforret
ning til 1922 og fik derefter ansættelse paa en rulle
gardinfabrik, hvor han i 16 aar virkede som filialbesty
rer. I 1941 fratraadte han og begyndte egen rullegardin
fabrik .

1. Grete Larsen er født d. 18. april 1938 i Nørre Sundby. 
Hun blev gift d. 26. november 196o i Hasseris med Aage 
Olesen, der er født d. 22. maj 1937 i Aalborg som søn 
af handelsrejsende David Verner Olesen og hustru Ella 
Oline Pedersen.
Bosat: Jyllandsgade 3o, Skørping.
Grete Larsen gik i skole i Aalborg og tog realeksamen, 
hvorefter hun blev uddannet som kontorassistent. Aage 
Olesen tog realeksamen og blev derefter udlært som ur
mager. Han aftjente sin værnepligt ved ingeniørtrop
perne i Randers.

2. Hans Toft,der 1963 fik navneændring fra Larsen, er født 
d. lo. august 1941 i Aalborg.
Bosat: Høegh Guldbergsgade 69b, Aarhus C.
Hans Toft tog studentereksamen fra Aalborg katedralskole 
1961. Han blev indkaldt til Jydske ingeniørregiment i
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Randers og hjemsendtes som sergent 1963, hvorefter han 
paabegyndte studiet ved Aarhus Tandlægehøjskole.

B. Gunner Nielsen Toft er født d. 2. februar 1916 i Aal
borg. Han blev gift d. 22. april 1939 i Aalborg med Ida 
Dorthea Wendelboe Hansen, der er født d. 3o. maj 1913
i Aalborg som datter af landstingsmand Martin Wendelboe 
Hansen og hustru Ane Marie Olesen.
Bosat: Myhresvej 12, Aalborg.
Gunner Nielsen Toft er snedkermester.

1. Jeppe Wendelboe Toft er født d. 9. januar 1943 i Nørre 
Sundby.

2. Niels Wendelboe Toft er født d. 19. december 1944 i Nør
re Sundby.

3. Ane-Marie Wendelboe Toft er født d. 14. juli 1947 i Nør
re Sundby.

C. Else Margrethe Nielsen Toft er født d. 2o. marts 1919 i 
Aalborg. Hun blev gift d. 3. juni 1943 i Aalborg med 
Jens Karl Tingskou, der er født d. 13. november 1919 i 
Aarhus som søn af maskinmester Anthon Tingskou og hustru 
Ane Marie Olesen.
Bosat: Jennysvej 8, Hasseris.
Jens Karl Tingskou tog realeksamen fra Aalborg Katedral
skole 1934 og blev derefter udlært hos tømrermester Fred. 
Færck & Co, Aalborg. Han tog bygmestereksamen i Aalborg 
1942 og blev ingeniør i bygningsteknik 1943.

1. Kirsten Tingskou er født d. 2o. marts 1945 i Nørre Sund
by.

2. Karen Tingskou er født d. 25. maj 1946 i Nørre Sundby.
D. Karen Nielsen Toft er født d. 8. december 192o i Aalborg. 

Hun blev gift d. 3. juni 1943 i Frue kirke, Aalborg
med Aage Palle Wendelboe Hansen, der er født d. lo. sep
tember 1915 i Aalborg som søn af landstingsmand Martin 
Wendelboe Hansen og hustru Ane Marie Olesen.
Bosat: Valmuemarken 25, Aalborg.

1. Martin Toft Hansen er født d. 11. maj 1954 i Aalborg.
2. Bodil Toft Hansen er født d. 14. november 1956 i Aalborg.
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VIII.Thorvald Christian Nielsen Toft er født d. 8. januar 

1885 i Durup. Han var gift med Thyra.
Bosat: Varde.
Thorvald Christian Nielsen Toft var mejerist.

IX.Anton Nielsen Toft er født d. 31. august 1886 i Durup.
Han blev gift d. 15. december 1914 i Vroue kirke med 
Lovise Vilhelmine Simonsen, der er født d. 11. marts 
1889 i Borbjerg som datter af skovfoged Thomas Simonsen 
og hustru Christjane Christensen.
Bosat: Vestergade 38, Durup.
Anton Nielsen Toft gik i skole i Durup. Han kom ud at 
tjene som niaarig og fortsatte efter konfirmationen 
ved landbruget i forskellige pladser indtil giftermaa- 
let, da han overtog en statsejendom paa Bregendal mark, Fly 
sogn Denne havde han til 1923, da han købte en gaard i 
Toustrup, som han drev i 8 aar, hvorefter han bosatte 
sig i Durup.

A. Jens Nielsen Toft er født d. 6. januar 1916 paa Bregen- 
dals mark, Fly sogn. Han blev gift d. 24. oktober 1959 
i Krejbjerg kirke med Karen Margrethe Sørensen, der er 
født d. 2. juli 194o paa Krejbjerg hede som datter af 
boelsmand Andreas Sørensen og hustru Anna Katrine Niel
sen.
Bosat: Markedsgade 9, Durup.
Jens Nielsen Toft gik i skole i Durup og kom efter kon
firmationen ud at tjene og fortsatte ved landbruget 
indtil giftermaalet. Han er fabriksarbejder paa Durup 
Møbelfabrik. Karen Margrethe Sørensen gik i skole i 
Krejbjerg og var 1956-1957 elev paa Salling ungdoms
skole. Hun virkede som husassistent indtil gifter
maalet .

1. Esben Toft er født d. 17. oktober 196o i Bjergby.
B. Kristiane Nielsen Toft er født d. 15. juni 1917 paa 

Bregendal mark. Hun blev gift d. 11. marts 1939 i Du
rup kirke med Sigurd Morgen Christensen, der er født d.
5. december 19o9 i Sæby sogn som søn af boelsmand Jens 
Christensen og hustru Magdalene Øllegaard Pedersen. 
Bosat: Durup.
Kristiane Nielsen Toft gik i skole i Durup. Efter sko
legangen tjente hun som husassistent forskellige steder
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indtil giftermaalet. Sigurd Morgen Christensen gik i 
skole i Sæby og Durup. Han kom 1927 i lære hos gartner 
N.Skipper i Durup, og 1928-1930 var han paa Salling 
Planteskole. Han var 193o-1931 paa planteskolen Loft 
i Hasle og fik derefter ansættelse paa N.P.Sørensens 
planteskole i Hadsten, hvor han var til 1935, da han 
begyndte Durup Planteskole, som han stadig er indehaver 
af.

1. Erna Christensen er født d. 27. oktober 194o i Durup. 
Bosat: Durup.

2. Lilly Christensen er født d. 22. juni 1943 i Durup.
3. Jens Morgen Christensen er født d. 9. april 1946 i Durup.
4. Anton Toft Christensen er født d. lo. august 1947 i Du

rup.
5. Sten Christensen er født d. 2. august 1949 i Durup.
6. Olav Christensen er født d. 19.juni 1951 i Durup.
C. Else Nielsen Toft er født d. 16. marts 192o paa Bre- 

gendal mark. Hun blev gift d. 29. september 1947 i Du
rup med Erik Christian Weise, der er født d. 18. novem
ber 1922 i Tølløse som søn af overportør Karl Christian 
Weise og hustru Ingeborg.
Bosat: Krogen lo, Næstved.
Else Nielsen Toft gik i skole i Durup og var efter skole
gangen beskæftiget ved husgerning indtil giftermaalet. 
Erik Christian Weise gik i skole i Sorø. Han blev udlært 
som blikkenslager i Sorø og virkede derefter en tid som 
rejsemontør, bl.a. en del i udlandet. Senere fik han an
sættelse som teknisk assistent ved Nordisk Ventilator, 
Næstved.

1. John Weise er født d. 21. november 1948 i Næstved.
2. Karsten Weise er født d. 4. april 1949 i Næstved.
D. Emmy Toft er født d. 1. december 1922 paa Bregendal mark. 

Hun blev gift d. 27. april 1945 i Durup kirke med Svend 
Seerup, der er født d. 28. november 1917 i Nykøbing M. 
som søn af landmand Johannes Christensen Seerup og hu
stru Marie Kirstine Pedersen.
Bosat: jebjerg Station.
Emmy Toft gik i skole i Durup og blev efter skolegangen 
uddannet ved husgerning. Svend Seerup gik i skole i Nau- 
trup. Han blev uddannet i gartnerfaget og var elev paa 
Beder Gartnerskole. Han overtog faderens ejendom, der
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drives som gartneri. Han aftjente sin værnepligt 1939™ 
194o.

1. Gerda Seerup er født d. 19. marts 1947 i Jebjerg.
2. Benthe Seerup er født d. 2o. marts 1947 i Jebjerg.
3. Poul Seerup er født d. 3o. april 1953 i Jebjerg.
4. Jørgen Seerup er født d. 22. oktober 1961 i Jebjerg.
E. Thomas Thorvald Nielsen Toft er født d. 7. december 1924 

i Toustrup. Han blev gift d. 31. marts 1946 i Gunderup 
med Karna Marie Jacobsen, der er født d. 23. november 
1926 i Lundby som datter af fiskehandler Holger Rasmus 
Jacobsen og hustru Marie Sofie Frederikke Johansen. 
Bosat: Gistrup.
Thomas Thorvald Nielsen Toft gik i skole i Durup. Han 
lærte gartnerfaget i Durup og Struer og virkede deref
ter som gartner i Lisbjerg samt i Aalborg indtil 1956, 
da han fik ansættelse paa Obels tobaksfabrik i Aalborg. 
I 1962 fik han ansættelse som lagerarbejder i kolonial 
engros firmaet Hans Jensen, Aalborg. Karna Marie Jacob
sen gik i skole i Skovstrup. Hun blev uddannet ved hus
gerning og var elev paa Marthaforbundets husholdnings
skole. Hun havde beskæftigelse paa et gartneri i Sdr. 
Tranders 195o-196o og blev senere ekspeditrice i en 
slagterforretning i Gistrup.

1. Karin Marie Toft er født d. 21. juli 1946 i Gistrup.
2. Britta Solveig Toft er født d. 3. november 1947 i Gi

strup.
3. Jørgen Toft er født d. 6. december 1949 i Gistrup.
4. Lilian Edith Toft er født d. 16. juni 1951 i Gistrup.
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Marie Magdalene Nielsen Toft er født d. 16. januar 1893 
i Durup, og hun døde d. 15. juli 1937 paa Skive sygehus 
og blev begravet i Roslev. Hun blev gift d. 28. juli 
1915 i Durup med Ingvard Sørensen Gjørtz, hvis navn og- 
saa staves Gjøtz. Han er født d. 16. juni 1891 i Nau- 
trup sogn som søn af boelsmand Søren Christian Gjøtz 
og hustru Petrine Pedersen, og han døde d. 3. august 1963 
paa Skive sygehus og blev begravet i Roslev.
Bosat: Roslev.
Ved Ingvard Sørensen Gjørtz's død bragte et af de loka
le blade en omtale, hvori det bl.a. hedder: "Med ham 
er en af byens gamle dygtige haandværkere gaaet bort. 
Han var haandværker med liv og sjæl, og han forstod den 
kunst at følge med tiden, selv om det har været en ri
vende udvikling. I "gamle dage" kaldtes han møllebygger, 
for han arbejdede hos møllebygger Jensen, indtil han be
gyndte selvstændig forretning. Det var i den tid vindmo
torerne gik deres sejrsgang gennem Salling, Mors og Fjends 
herred, og Gørtz var med til mange af dem. Men de aflø
stes af elektromotorer, saa faget som møllebygger var i 
tilbagegang. Gørtz tog konsekvenserne heraf og slog ind 
paa varme og vand.Gaardene skulle helst have sit eget 
vandværk- det var der fremtid i. Centralvarme var ogsaa 
nyt og behageligt, her tog han ogsaa fat, og han oparbej
dede en solid og god forretning. Man kunne stole paa 
ham, baade med hensyn til kvalitet og pris. Hans værk
sted blev for lille, saa han købte svejsemester August 
Nielsens værksted og butik. Her var der plads, og han 
begyndte en ny produktion: Ajletønder af pressede staal- 
plader.-Men møllebyggeriet glemte han aldrig, og han var 
et virksomt medlem i bestyrelsen for Roslev Mølles beva
relse. Her gjorde han et stort arbejde af interesse for 
sagen. Fjernvarmeværket i Roslev havde hans særlige in
teresse, og han sad i udvalget og den første bestyrelse. 
Her var han til bestyrelsesmøde den sidste aften, han 
levede. Da han kom hjem, blev han syg og døde paa syge
huset samme nat. De sidste aar har han haft stor hjælp 
af sin søn, som fører forretningen videre.- For hans 
kone og børn kom hans død uventet og pludselig, for han 
har aldrig været syg. Mindet om ham vil blive staaende i 
mange aar i form af det gode arbejde, han har udført
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rundt om, og i Roslev vil vi mindes ham som en af vore 
dygtige haandværkere.

A. Agnete Gjørtz er født d. 5. december 1915 i Roslev.
Hun blev gift d. 26. april 1942 i Roslev med Richard 
Sørensen, der er født d. 27. marts 1917 i København 
som søn af kedelsmed Verner Christian Sørensen og hu
stru Katrine Jørgensen.
Bosat: Havnegade 24/26 Aarhus C.
Richard Sørensen er haandværker.

1. Inge Sørensen er født d. 7. maj 1943 i Fredericia.
2. Verner Sørensen er født d. 13. august 1944 i Fredericia.
B. Anna Margrethe Gjørtz er født d. lo. marts 1917 i Roslev.

Hun blev gift d. 11. april 1944 i Frèdèricia med Eigild Hou
gaard, der er født d. 29. maj 1924 i Fredericia som søn 
af kommunearbejder Søren Hougaard og hustru Helga Jen
sen.
Bosat: Grethevej 33, Fredericia.
Anna Margrethe Gjørtz gik i skole i Roslev og lærte ef
ter skolegangen husgerning, ligesom hun en tid virkede 
som ekspeditrice i en slagterforretning. Eigild Hougaard 
gik i skole i Fredericia. Han sejlede ca. 4 aar som ung
mand med A.P.Møllers baade og fik d. 1. maj 1943 ansæt
telse ved D.S.B. som stationsarbejder. Han er avanceret 
til overportør.

1. Bent Gjørts Hougaard er født d. 23. august 1941 i Hjort
hede sogn. Han er kontorassistent.

2. Alice Gjørts Hougaard er født d. 21. november 1949 i Fre
dericia.

C. Katrine Gjørtz er født d. 15. juli 1922 i Roslev. Hun 
blev gift d. 12. december 1942 i Vejle med Kjeld Chri
stensen, der er født d. 7. marts 1919 i Gudme sogn som 
søn af portør Hans Christian Christensen og hustru Jo
hanne Jakobsen.
Bosat: Møllevangen 17, Roslev.
Katrine Gjørtz gik i skole i Roslev. Hun virkede 1 aars 
tid som ekspeditrice i en slagterforretning i Roslev og 
var derefter husassistent i København, hvorefter hun fik 
plads som bage^ekspeditrice i Vejle. Kjeld Christensen 
gik i skole i Faaborg. Han blev udlært som baadebygger 
i Faaborg og var beskæftiget som skibsbygger i flere aar 
i Faaborg, Vejle og København. Efter svigerfaderens død



x.c. 
gik han i kompagni med svogeren og viderefører sammen 
med ham svigerfaderens installationsforretning.

1. Freddie Gjørtz Christensen er født d. 6. august 1944 
i Vejle.

2. Leif Gjørtz Christensen er født d. 7. juni 1951 i Bred
balle.

3. Birte Gjørtz Christensen er født d. 18. december 1961
i Bredballe.

D. Else Gjørtz er gift med Orla Alstrup, der er mekaniker. 
Bosat: Skovdiget 26, Bagsværd.

E. Asta Gjørtz er født d. 1. august 1927 i Roslev. Hun blev 
gift d. 11. februar 1947 i Roslev kirke med Igun Zahle 
Larsen, der er født d. 19. januar 1921 i Bedsted sogn 
som søn af banebetjent Ejner Laurits Christian Larsen
og hustru Kirstine Elvina Andersen.
Bosat: Ringgade lo6, Struer.
Asta Gjørtz gik i skole i Roslev og lærte efter skole
gangen husgerning indtil giftermaalet. Igun Zahle Larsen 
gik i skole i Hassing og Struer, hvor han tog mellemsko
leeksamen. Han blev uddannet som mejerist og virkede som 
saadan til 1941, da han fik ansættelse ved D.S.B. Han 
var ekstraarbejder fra juni 1941 til august 1942 og var 
derefter stationsarbejder og portør i Vemb til august 
1946, da han blev togbetjent i Glyngøre. Her var han til 
januar 1956, da han bleV pakmester i Helsingør. Han var 
stationeret som pakmester i Struer fra d. 1. maj 196o 
til d. 1. april 1964, da han udnævntes til togfører.

1. Kirsten Zahle Larsen er født d. 14. juli 1947 i Glyngø
re.

2. Klaus Erik Zahle Larsen er født d. 31. august 1949 i 
Glyngøre.

3. Niels Christian Zahle Larsen er født d. 6. august 1954 
i Glyngøre.

F. Ellen Gjørtz er født d. 17. november 193o i Roslev. Hun 
blev gift d. 5. september 1953 i København med Aage Wil
ly Andersen, der er født d. 22. juni 1925 i Roslev som 
søn af arbejdsmand Anders Andersen og hustru Ellen Ma
rie .
Bosat: Grønnedal 26, Struer.
Ellen Gjørtz gik i skole i Roslev og var efter skolegan
gen beskæftiget ved husgerning en tid, hvorefter hun tog
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til København og havde ansættelse som bagerekspeditrice. 
Aage Willy Andersen gik i skole i Roslev. Han arbejdede 
en tid ved landbruget og blev derefter fabriksarbejder 
i København. Han blev senere chauffør og har i en lang 
aarrække haft ansættelse i samme virksomhed, indtil han 
d. 15. marts 1964 flyttede til Struer.

1. Annie Gørtz Andersen er født d. 29. marts 1954 i Køben
havn.

2. Karsten Gørtz er født d. 17. maj 1959 i København.
G. Erik Gørtz er født d. 14. november 1934 i Skive. Han 

blev gift d. 29. december 1956 i Vejle med Grethe Krista 
Allermand, der er født d. 7. april 1938 i Frederikshavn 
som datter af skipper Rasmus Peter Allermand og hustru 
Krista Petrine Olesen.
Bosat: Jernbanegade 1, Roslev.
Erik Gørtz gik i skole i Roslev og blev efter skolegan
gen udlært som maskinarbejder. Han var elev paa Hadsten 
haandværkerhøjskole og arbejdede derefter som svend 
indtil 1963, da han blev medindehaver af faderens forret
ning i Roslev. Grethe Krista Allermand gik i skole i Fre
derikshavn. Hun har bl.a. arbejdet som sygemedhjælper 
indtil giftermaalet.

1. Lone Allermand Gørtz er født d. 15. juni 1957 i Roslev.
2. Laila Gørtz er født d. 2. november 1961 i Roslev.
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