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ORIENTERING OM BOGENS BRUG:

a. For nummereringssystemet i ANETAVLEN gælder, at alle mandsper
soner har lige numre og alle kvindelige personer de umiddelbart 
derefter følgende ulige numre.
En persons far findes ved at gange denne persons nr. med 2, hvor
ved følgelig ane nr. 4’s far har nr. 8 og moderen nr. 9. Videre 
har ane nr. 8’s forældre nr. 16 og 17 - og ane nr. 9's forældre 
nr. 18 og 19.
Ønsker man at finde barnet af ægteparret med ane nr.54 og 55, 
halverer man ane nr. 54, - får nr. 27 (ulige, altså en datter), 
gift med ane nr. 26.

b. Med bogen følger en SOL, på hvilken Niels Martinus Sørensens og 
Marie Kristensens efterkommere ses opført. På solen står i mid
ten Niels Martinus Sørensen og Marie Kristensen. Derefter følger 
i første ring deres børn, mærket med romertal. I anden ring fin
des børnebørn, mærket med store bogstaver. I tredie ring findes 
oldebørn, mærket med arabertal og i fjerde ring findes tipolde
børn, mærket med små bogstaver.
Vi illustrerer med et eksempel:
Finder man på solen personen: JAKOB NAGEL, vil man se, at han er 
mærket a. Bevæger man sig nu fra solens midte lige ud til ham, 
vil man passere gennem 3 rubrikker, hvori står navnene på hans 
oldeforældre, bedsteforældre og forældre, mærket henholdsvis med 
I •, A « og 1 «
JAKOB NAGEL får derfor registreringsnummeret I.A.l.a., under 
hvilket han findes opført i teksten i efterkommeroversigten.

c. EFTERKOMMEROVERSIGTEN er inddelt i afdelinger, I - XII, idet 
hver afdeling repræsenterer et af Niels Martinus Sørensens og 
Marie Kristensens børn.



ANETAVLE
FOR

Niels Martinus Sørensen
og

Marie Kristensen



Niels Martinus Sørensen og 
Marie Kristensen.

I. - XII. fotograferet d. 17- juli 1971.



Ane 4 og 5
Peter Sørensen og Ane Helvig Laustsen med børn, ca. 1895

Ane 5 Ane Helvig Laustsen samt Niels Martinus Sørensen 
og Marie Kristensen med børn, en svigerinde Ester og 
2 husassistenter.



Niels Martinus Sørensen 2

kaldet Martin Sørensen-, blev født d. 27• juni 1874 i Rakkerby 
og døde d. 4. august 195o på Peterslund, ø. Assels Sogn.

Han blev hjemmedøbt af præsten d. 29» juni 1874, vidner ved 
dåben var: Niels Rajses hustru og forældrene, og fremstillet i 
kirken d. 26. december samme år, faddere var: tjenestepigen Dor
thea Frederikke Nielsen af Lødderup (faderens halvsøster), bager 
Niels Kristian Nielsen af Tæbring (faderens halvbroder) og hus
mand Niels Christiansen af Outrup (faderens stedfar).

Martin Sørensen blev gift d. lo. november 1899 i Galtrup med

Marie Kristensen 3

Forlovere var: hans far, husmand Peter Sørensen af Rakkeby 
og hendes plejefar, husmand Andreas Kvistgaard af Tøving.

Marie Kristensen blev født d. 1. april 1874 i Tæbring og 
døde d. 5« december 194o på Peterslund, 0. Assels Sogn.

Hun blev døbt d. 2. august 1374, faddere var: husmand Peder 
Balles hustru Maren Kristensen og husmændene Peder Balle og Lars 
Ellebæk, alle af Tæbring.

Hun opholdt sig fra før konfirmationen hos sin barnløse faster 
Ane Cecilie, som var gift med Andreas Kvistgaard i Tøving (se 
ane nr. 12 og 13).

Om sin barndom og ungdom beretter Martin Sørensen selv: 
'Hvad Mor fortalte.

En dag sidst på året 1873 kom et par unge folk, en mand og 
en kvinde først i tyverne vandrende over den store øde Outrup 
Hede fra færgestedet Sallingsund mod Outrup. De havde ingen vide
re bagage at bære på, manden havde en tyk stok i hånden og kvin
den klyngede sig til hans arm. Han var velbygget og kraftig uden 
at være særlig høj. Han havde et smukt ansigt med tyndt, blondt 
fuldskæg. Kvinden var lille af vækst og spinkel med et indtagende 
ansigt med en noget spids hage og et par smukke blå øjne. Det 
kneb hende at vinde med i den anstrengende gang, og han måtte 
støtte hende og trække hende fremad.

De var glade for hinanden, nygifte som de var, men deres an
sigtsudtryk var alligevel alvorligt og spændt, hvilket ikke var 
så underligt, da de var på vej til deres nye hjem i Rakkeby, et 
hjem som hun aldrig havde set. Manden var Peter Sørensen, 27 år, 
tidligere tjenestekarl i Salling. Kvinden, hans kone, Ane Hedvig 
Laursen, 22 år, en gårdmandsdatter fra Gamstrup i Salling. De 
var som nævnt nygifte og skulle nu sætte bo i Rakkeby på Mors



1 et lille gammelt hus ved Kræmmerdal med et jordtilliggende på
2 tdr. land tarvelig hedejord.

Jordlodden var overstrøet med småsten, der hvert år, for- 
inden der kunne såes, måtte rives med jernrive for at fjerne 
så mange af stenene, at der kunne blive så meget muld, at den 
nysåede sæd kunne spire. Huset havde ikke kostet ret meget, nog
le få hundrede kroner, men var heller ikke ret meget værd, gam
mel og forfalden som det var, det kunne dog afgive et nødtørftigt 
skjul for det unge pars lykke. De var glade blot for at være 
sammen, bo i deres eget hjem. De havde ungdommens lyse tro på 
fremtiden, de havde arbejdslyst og de havde jord at arbejde med, 
selv om den var ringe. Skuffelsen kom først, når avlen på den 
dårlige jord, der var af ringe kvalitet, skulle høstes.

De to unge folk var min far og mor, og der kom jeg til ver
den d. 27. juni 1874, mor har fortalt mig, hvorledes begyndelsen 
artede sig.

Da de ingen ting ejede, havde de så godt som ingen indbo, 
ingen dyr, ingen redskaber. Et par senge havde mor fået hjemme
fra, to stole og et bord blev dem overladt af fars stedfar Niels 
Tømmermand i Outrup, der nok også havde forstrakt dem med de få 
penge, der skulle til for at købe huset. Det så nærmest noget 
håbløst ud, bedstefar, altså Niels Tømmermand, havde en søster, 
der boede tæt ved os, hende kaldte vi altid faster Kjesten, hen
des mand Jeppe, var druknet under fiskeri på fjorden, hos hende 
lånte mor det nødvendige husgeråd, også madvarer når spisekamret 
var tomt, som det som oftest var. På ejendommen var der hverken 
so eller ko,, og de unge folk kendte ingen af naboerne.

Dertil kom, at de, efter den tids tankegang, ikke var særlig 
yelsete i sognet. Enhver kunne se, at de var fattige, og der kun
ne være fare for, at de en eller anden tid ville falde sognet til 
byrde. Far havde derfor noget vanskelig ved at få arbejde på gård
ene eller på arbejdspladserne i sognet. Det bedste var efter sog
nefolkenes formening, hvis de nye folk flyttede tilbage, hvorfra 
de var kommmen.

Det var faktisk faster Kjesten, der reddede de unge fra den 
ydmygelse at måtte flytte til Salling igen, hvor der forøvrigt 
heller ikke var eksistensmuligheder for dem. Faster Kjesten var 
selv fattig, som alle naboer der boede i små gamle huse,, og le
vede et meget nøjsomt liv, ingen vidste rigtigt hvad de levede 
af. Enkelte fiskede, andre gik på dagleje for nogle få øre om 
dagen. 35 å 5o øre for en hel dags arbejde. De havde intet at 



undvære. Når det var allerværst, måtte den frie fattigkasse træde 
hjælpende til for at de og børnene ikke skulle omkomme af sult og 
kulde. Præsten havde fået at vide, at der var nød i fars og mors 
hjem og tilbød at lade -Kassen' hjælpe. Mor var ikke utilbøjelig 
til at tage imod., hun havde trangen mere inde på livet, men far 
ville absolut ikke. Det blev aldrig til noget med offentlig hjælp, 
det var altid fars stolthed at kunne sige., at de havde klaret den 
selv.

Faster Kjesten havde det også småt. Hun levede af at karte og 
spinde, en datter vævede. Senere kom jeg meget hos faster Kjesten, 
hun boede på randen af en sandgrav., hvor det var så dejligt at 
lege med omegnens børn. Der var så fredeligt inde hos faster 
Kjesten. Rokken snurrede, katten spandt, vi fik kaffe i spølkum- 
me med brun kandis til, kandis med snor i, det var morsomt. Der 
var bilæggerovn med bibelske motiver indstøbt i pladerne. En gang 
imellem skulle faster Kjesten have sig en ‘pris? snustobak i næ
sen. Når hun overhovedet holdt det gående, skyldtes det vel nok, 
at hendes søster var gift med en velhavende gårdmand i Outrup, 
søsteren betænkte hende hver gang de slagtede på gården.

Faster Kjesten var mors tilflugt og trøst i hendes ensomhed 
og forladthed i den første tid hun kom til Kræmmerdal-Huset, og 
far var ude på udenbys arbejdspladser. Faster var medfølende og 
forstående og inden for hendes evner også gavmild. Men det hændte, 
har mor fortalt, at hun ingen mad havde af nogen slags i huset 
og undså sig for at indvi faster Kjesten i hendes årmod, at hun 
grædende gik hjem med sit lille barn på armen til et tomt hus, 
mens faster Kjesten gjorde sig tilgode med det gode sul hun havde 
fået fra søsteren, uvidende om mors tomme spisekammer. Det var en 
hård undervisning i armod, men også i misforstået stolthed, som 
mor alligevel senere på dagen var nødt til at opgive. Mor glemte 
det aldrig, og den ydmygende situation har brændt sig ind i min 
bevidsthed og måske bidraget til at forme min livsanskuelse.

Det kunne ikke være andet end vi, først mor, senere vi børn, 
kom til at holde af faster Kjesten, hos hende var der varme, der 
var spise, der var sukker med snor i, og der var snak, interes
sant børnesnak. Jeg måtte ofte høre for mit venskab med faster 
Kjesten. Anders Storgaard, en gårdmand, der boede i en gammel 
gård i skellet mellem Outrup og Rakkeby, og som kørte grus for 
kommunen, var særlig slem til at drille mig. Når han kørte ud med 
sit gruslæs, stillede jeg gerne på vejen for at komme op at køre, 
han holdt og hev mig op ved siden af sig på sidefjælen. Den samme 



scene gentog sig hver gang,,han bøjede sig ned over mig og snøf
tede, puha hvor du dog lugter dreng,- har du nu igen været inde 
hos hende Kjen Snaaj, det populære navn for faster Kjesten, det 
er endda mærkelig at sådan en pæn dreng vil være kæreste med og 
gå og kysse sådan en gammel kælling, der lugter langt hen af snus
tobak. Pøj føj- hvor du da lugter, det er næsten ikke til at 
holde ud, og han spyttede ud på vejen, men hans øjne tindrede af 
undertrykt morskab. Jeg råbte op så højt min 5-årige drengestem
me orkede, at det ikke var sandt- hverken med kæresteriet eller 
kysseriet, og med al den ridderlighed,der fandtes i mig, forsva
rede jeg min veninde faster Kjesten. Hun var ingen gammel grim 
kælling, hun lugtede slet ikke af snustobak. Anders Storgaard 
blev ved med at skamme mig ud, indtil han så at gråden var i an- 
march, så holdt han op og talte godt for mig. Næste dag var jeg 
mødt igen og scenen gentog sig.

Som følge af utilstrækkelig; måske også uhensigtsmæssig, 
ernæring, jeg var jo mors første barn, og der gaves dengang ikke 
samme vejledning i børnepleje og ernæring som i vore dage, blev 
jeg meget tilbage i vækst. Selv om der var givet fornøden vej
ledning, f.eks. angående mælkeernæring, havde det ikke hjulpet. 
Vi havde ingen ko og ingen penge at købe mælk for. Da jeg var 
to år, kunne jeg ikke gå, men krøb på alle fire. Det skal have 
været et mærkeligt syn at se, et to-års barn krybe rundt om hu
set, ja endog de 3-4 hundrede meter hen til faster Kjesten med 
en kludesut i munden. Far og mor søgte råd alle vegne, men intet 
hjalp. En :Klog' kone rådede dem til at tage ud til en korsvej i 
Heden ved midnatstid i fuldmåne, skære en stor græstørv, lasre et 
rundt hul i tørven og trække mig gennem hullet tre gange i tavs
hed. Man kan sagtens smile ad den slags overtro, men må dog tage 
deres fortvivlelse over den vanføre dreng i betragtning, alt var 
forsøgt, intet hjalp. Fakta var, at drengen kom sig og kom til 
at gå efter nogen tids forløb. Selv tror jeg ikke, at det var 
ceremonien der forårsagede bedringen, snarere var det den omstæn
dighed, at far ved hjælp af lånte penge kom i besiddelse af en 
ko, så der blev rigelig god mælk til drengen. Men den medicin var 
for simpel til, at mor kunne tro på dens vidundervirkning •• og 
var det så mælken og ikke den mystiske ceremoni ved korsvejen? 
I alle tilfælde blev jeg sund og rask, og mine ben har aldrig 
fejlet noget siden.

Mor var glad for koen, og det hørte til et af mine første og 
sørgeligste minder, da koen blev hentet af kreditorerne, mor stod 
ude ved enden af huset og hulkede, mens manden trak af med den. 



vor bedste ven og kilden til sundhed og trivsel for den lille 
pige som lige var født. Far havde ikke kunnet skrabe de fornødne 
penge sammen til afdrag og renter., og så trak de af med vor kære 
busseko. Det var, ligesom mor nu bedre vidste, hvad mælk betød 
for et lille barn. Jeg, der da var 4-5 år. blev sendt op til en 
nabogård for at købe mælk. Manden var; som så mange jyder_ en 
drillepind i der drillede mig ved at sige., at de ingen mælk havde 
i dag, jeg, der var klar over mit ærindes vigtighed, sagde frej
digt, at jeg skulle have mælk til min lillesøster, da vi ingen 
ko havde, og hun skulle have mælk. Manden fortsatte endnu i nogen 
tid sit drilleri, da der blev optræk til gråd, tog konen affære 
og skammede manden ud, at han kunne være så ond at drille et barn, 
der var sendt ud efter mælk til sin lillesøster, og konen kom til 
for alle tider at stå højt i min barnlige bedømmelse. Det blev 
senere bekræftet, at bønderkonerne som regel var gode, medfølende 
og hjælpsomme, medens mændene ofte var hårde overfor tjeneste
drengenes forældre.

Min far var tjenestekarl fra Salling, født i Rybjerg d. 29- 
marts 1846. Hans far var lærer, moderen der hed Maren Kristensen 
blev senere gift med fars stedfar Niels Chr. Nielsen (kaldet Niels 
Tømmermand) i Outrup, der medbragte en søn i ægteskabet, Poul, 
senere togfører ved Statsbanerne.

Niels Tømmermand og hans kone Maren Kristensen fik senere 
sammen, udover de to sammenbragte børn, 7 børn, der altså var 
halvsøskende til far. Deres navne var faster Ane. gift med P.C. 
Mortensen, København, deltager senere leder af betydelig talg- og 
fedtforretning. Faster Dorthea, gift med cigarmager, senere tjener 
i Apollo Tivoli. Faster Kristine, gift med gårdejer Anders Hove 
i Lødderup. Farbror Kristian, ejer af et betydeligt lysstøberi 
i Valby, han blev af familien kaldet 7,bette Kristian'7 for at skel
ne ham fra broderen farbror Kristian med tilnavnet Bager, der 
var bager, købmand, husejer i Nykøbing, husejer i ørding og gård
ejer på Lundshedegård ved Skive, hos ham boede bedstemor Maren 
til sin død. Endelig var der tvillingebrødrene, farbror Søren, en 
tid vognmand i Nykøbing, senere gårdejer i Hvidbjerg., Mors. Den 
anden tvillingebror farbror Anders, en tid skomager i København, 
senere fabriksejer i Tårnby, Amager, hvor han var direktør for et 
talgsmelteri, en udløber af P.C. Mortensens virksomhed. De ni børn 
blev bosat dels på Mors og dels i København. De opnåede alle gode 
stillinger og trygge kår ved eget arbejde. Arv fik de ikke, og 
ingen af dem giftede sig til penge. Der var et stærkt sammenhold 
mellem de ni søskende, der alle nu i 1948 er døde. Drengene havde 



alle den ejendommelighed} at de havde en udpræget sans for humor 
og var uendelige drilagtige, hvilket de må have arvet efter ^bed- 
stefar- Niels Tømmermand. Far havde ikke denne egenskab, jeg skyl
der mine fastre og farbrødre megen tak for den venlighed og hjælp
somhed, de i tidens løb udviste overfor mig. Det gælder først og 
fremmest faster Kristine i Lødderup og faster Ane i København. 
I 1888-1889 kom jeg til København, hvor jeg led den store skuf
felse ikke at blive optaget på Sø-underofficerskolen. Det var 
faster Ane der trøstede mig, holdt modet oppe og underholdt mig 
i de perioder, jeg var arbejdsløs, hun var som en mor for mig, 
det var faktisk hende, der bevarede mig fra at gå i hundene. Hun 
var en sjælden god kvinde med forståelse for en drengs nedtrykte 
sindsstemning og hans ensomhedsfølelse i den store fremmede by, 
hvor han følte sig overset og uden for det hele i sine hjemme- 
vævede klæder, sit jydske sprog og ingen penge, uden far, mor og 
søskende, udsat for at give en god dag i det hele og glide med 
strømmen nedad. Faster Ane tog et fast hold i drengender var 
både kærlighed og fasthed, jeg har aldrig glemt det. Ogsaa de 
andre fastre og farbrødre var gode imod mig, jeg holdt meget af 
deirg men ingen kunne tale saadan til mig som faster Ane, hun kun
ne næsten få mig til at tro, at vi var ligemænd, og til at tro, 
at jeg alligevel nok skulle blive til noget, når jeg hængte i 
i mine forskellige pladser. Ikke for alt i verden ville jeg skuf
fe hende eller gøre hende bedrøvet. Der var jo også alle mine 
fætre og kusiner, halvfætre og halvkusiner, ca. 3o ialt, men det 
vil føre for vidt at fortælle om dem, jeg må henvise til familie
stambogen.

Jeg må tilbage igen til mine forældre. Min mor Ane Helvig 
Laursen, var gårdmandsdatter fra Salling, født d. 19• juni I85I 
i Gamstrup. Giftermålet med den fattige tjenestekarl Peter Sø
rensen blev anset for en misalliance, og var medvirkende til, at 
de to gange straks efter giftermålet forlod mors hjemegn og rej
ste til Mors. Fars stedfar Niels Tømmermand boede i Outrup, hvor 
han havde en lille tømrerforretning. Det var fars eneste familie. 
Tømmermanden havde giftet sig med fars mor. Som følge af den mis
stemning, der var opstået mellem mor og hendes familie, fik hun 
kun ringe støtte hjemmefra. Hun havde ringe forbindelse med fa
milien, hendes søster Karen glædede hende dog ved af og til at 
besøge hende.

Far var naturligvis ikke særlig glad for mors familie, der 
ikke havde anset ham for god nok til at blive optaget i familien 



som svigersøn, det forhindrede i mange år, at der kom en forso
ning i stand. Det pinte mor meget, hun var altid rede til at ræk
ke hånden ud. Par var god mod mor og børnene. Han beundrede mor., 
der stod over ham i kundskaber og boglig lærdom, men var ham 
underlegen i forstand og tænkning. Han var en tænksom natur, som 
oftest tavs og grublende. Han holdt meget af at vandre ganske 
alene over markerne eller til Nykøbing. Han var ikke menneske
sky, og kunne udfolde sig i selskab med andre med vid og skæmt. 
Men han elskede ensomhed, hvor han ikke blev forstyrret af andres 
tankeløse snak. Måske også den omstændighed, at han havde taget 
mor ud fra et godt og velhavende hjem og nu ikke var i stand til 
at give hende et hjem og forhold, der i nogen grad svarede til 
det, hun var opfødt i, bevirkede en vis indesluttethed, en vis 
utilfredshed med skæbnen. Samfundsforholdene, der ikke trods al., 
hans stræben, viste sig imødekommende overfor ham. Der var usi
gelig fattigdom i de første mange år. Vi havde en gang imellem 
det indtryk, at han havde opgivet det hele. Det hændte, om ikke 
ret ofte, at han nægtede at stå op om morgenen, uanset hvor meget 
mor tiggede ham.

Det var utvivlsomt udtryk for sjælelig depression. Han fandt 
det hele umuligt og ikke værd at kæmpe for. Der var ingen udsigt 
til, at det skulle blive bedre. Trods alt slid og flid var der 
kun ringe eller ingen udsigt til, at det skulle blive bedre. Hans 
natur var ikke til sløvt at finde sig i skæbnen. Han var særpræ
get, selvstændig og selvtænkende, frigjort for overleverede dog
mer og uimodtagelig for ydre påvirkning. Han havde en udpræget 
retssans og kom i harnisk, når han så, at der blev begået uret 
mod andre. Han havde arbejdslyst og evne, men hans omgivelser 
havde ingen brug for ham og hans kræfter. Man undgik ham, ingen 
havde bud efter ham. Den kummerlige jordlod gav så godt som intet 
udbytte. Familien led nød, en nød som han var ude af stand til 
at afhjælpe. Det var når sådanne tanker overvældede ham, at han 
gav op. Han følte sognets fjentlighed og bevidste dumpe modvilie 
mod ham, dets tilsigtede ønske om at trænge familien bort fra 
sognets enemærker, for at undgå at de faldt det offentlige til 
byrde. Han havde ikke let ved at komme i forbindelse med andre, 
end sige falde til føje og bede om hjælp.

Selv når nøden var størst i det unge hjem, afslog han præstens 
velmente tilbud om offentlig hjælp Fri Fattigkasse*.

Han lukkede sig inde i sig selv eller med sin fortvivlelse, 
sin sorg og sin bitterhed. Mor led under det. Hun havde nøden 



nærmest inde på livet og var tilbøjelig til at give efter og give 
præsten lov til at hjælpe. Hun var bange, når han havde sine mør
keste stunder. Hendes tilflugt var da faster Kjesten. der havde 
holdt hende oppe både sjæleligt og materielt.

De mørke uvirksomme perioder varede dog sjældent længe. Livs- 
vilien,. trangen til dåd voksede frem med stor styrke, selvop
givelsen var af kort varighed. Han opgav at få arbejde i hjemmets 
nærhed og søgte ud på fremmede arbejdspladser. En lang tid var 
han beskæftiget ved det engelske udtørringsarbejde ved Bygholm, 
Vej le, og tjente gode penge efter den tids lønforhold. Pengene 
brugte han ikke selv. Det begyndte at lysne i Kræmmerdal-Huset , 
der blev en smule glæde i hjemmet, noget vi ikke hidtil havde 
kendt. Far fik tillid til sig selv. Ganske vist fortsatte han 
sine evindelige vandringer op og ned af gulvet, en vane både jeg 
og mine sønner har arvet, men rynkerne i panden var mere udviskede. 
Han kunne spøge med mor og mig. Hans bedømmelse af mennesker og 
forhold blev noget mildere. Man siger nok at penge er ikke alt, 
men når man ingen har- er det alligevel det første fornødne for 
at man kan leve som et virkeligt menneske, ja leve overhovedet. 
Alle andre gode ting kommer så af sig selv. Det er først man kan 
se de gode ting, når livets mest primitive fornødenheder nødtørf- 
tigst er tilfredsstillet.

Den første vinter, efter at far var kommet hjem med lidt penge, 
betegnede mor som den lykkeligste tid i hendes ægteskab. Ikke 
fordi de økonomiske forhold var så gode, de savnede jo stadig 
så godt som alt. Ko havde de stadig ikke fået, men fordi foran
dringen var så stor og mærkbar, lige fra den skindbarlige kulde 
og sult til mæthedens velvære og kakkelovnens varmende nærhed. 
Ah, hvor var jeg glad og lykkelig, sagde hun, og mest måske over, 
at Peter var blevet glad og forholdsvis tilfreds. Hans bitterhed 
hvilede som en tordensky, hvor man hvert øjeblik kan vente et lyn
nedslag.

Det var vel forståeligt, at han måtte have luft for noget af 
den gamle bitterhed og give udtryk for en vis fattig stolthed 
ved at fortælle mor, at han havde da ingen på Mors at takke for, 
at han kom igennem trængselstiden.

Forøvrigt fortsatte han hver sommer med at tage ud på frem
mede arbejdspladser.

Om vinteren lavede han træsko, noget han lærte sig selv, hånd
snild som han var. Det var altid en fornøjelse for os børn at 
sidde i værkstedet og se på, hvorledes en træsko blev til, se 



hvorledes spånerne føg for båndkniv og bor. Fars titel blev efter
hånden til træskomand, og vi børn arvede titlen. I skolen blev 
jeg drillet med alle tilnavne, hvortil kunne knyttes træsko. Træ
skosnude , træskohæl, træskovisk, træskobunder, træskolæder. Det 
var vanskeligt at værge sig mod drillerierne, når man som jeg 
ikke var ydmyg indstillet og formåede at påkalde medlidenhed og 
ridderlighed. Jeg var mere oplagt til at give råt for usødet, gå 
løs på drillepindene med de bare næver, men der erfarede jeg, 
hvad alle drenge før og efter mig havde lært og lærte, at det 
gav brådne pander at give sig i kast med drenge, der var større 
og stærkere end mig selv. Det gav gerne en blodig næse og for
revne klæder, hvilket ikke indbragte mig ros hos min sagtmodige 
mor. Far forstod mig bedre. Ikke give op, aldrig lade sig træde 
på, en gang bliver du så stor og stærk, at du kan hævde dig over
for plageånderne, og det ville glæde ham. Hvad jeg manglede i 
Styrke, måtte jeg se at bøde på ved en bedre teknik og mere mod. 
Jeg kom til at holde endnu mere af far, der var solidarisk med 
mig og havde den samme kampånd og trang til selvhævdelse i sig 
som jeg.

Gennem mange nederlag lærte jeg at klare mig og afvandt re
spekt hos mine kammerater, der omsider kom til at kunne lide mig 
og tilsidst valgte mig til fører, når vi skulle udkæmpe vores 
skolefejder. Øgenavnet Martin Træskomand ændrede sig fra at være 
et smædenavn til at være hædersnavn, en fane hvorunder drengene 
fra Heden slog drengene fra Tæbring på flugt. Jeg var stolt og 
min far ikke mindre, vi var som to sammensvorne. Mor rystede på 
hovedet og formanede mig til fordragelighed og eftergivenhed. Men 
jeg var jo en vordende mand, og jeg havde for det første ret og 
skulle for det andet ligne far. Det havde måske nok været bedre 
for mig, om jeg havde lyttet mere til mor. En fattig dreng vil 
det altid volde vanskelighed at slå sig igennem verden. Mors 
motto, ”Min Søn, vil du i Verden frem saa buk'*, var formet ud 
fra hendes egen erfaring og egen livsindstilling, god og mild 
som hun var.

Efter i en del år at have arbejdet uden for Mors og fået hjem
mets økonomi forbedret så vidt, at der blev råd til både ko og 
gris, slog far sig på murerhåndværket, som han også lærte sig 
selv. Han begyndte at bygge huse af kampesten og blev snart en 
efterspurgt kampestensmurer. Han kløvede og huggede selv stenene 
til, der skulle anvendes til husene. Han skød;', det vil sige, 
sprængte stene i deres leje ude i Heden. En kampestenssprængning 



var rigtig noget for en dreng at være vidne til. Tålmodig og 
udholdende sad far i dagevis med hammer og mejsel, der ofte måt
te skærpes, og borede et sprænghul i den store sten. Når hullet 
var dybt nok, ca. 8 tommer., blev der stukket et langt, smalt blik
rør ned fyldt med krudt. I den øverste ende af røret anbragtes 
et lille stykke fyrspamp. Det hele pakkedes godt til med plastisk 
1er så kun en lille tot af fyrsvampen ragede op over leret. Så 
kom det spændende øjeblik., da svampen skulle antændes, drengen 
holdt vejret og fulgte antændingens ceremoni med blanke øjne. 
Far holdt frakken frem for at give læ for den lille tændstik
flamme. der blæstes ud både en og to gange, endelig fængede ilden, 
og nu gjaldt det om at komme i dækning. Far tog mig ved hånden, 
og så gik det i susende fart så stærkt benene kunne bære hen til 
den nærmeste grøft eller dige, hvor vi smed os ned og afventede 
eksplotionen. Undertiden varede det noget inden den kom, hvorfor 
de ventende forsigtig stak hovedet op over randen af grøften eller 
diget for at se om ilden var gået ud. Far trak dog hurtigt dreng
en ned i bunden af grøften, det var altfor farligt at kigge. Når 
så endelig ilden havde ædt sig ned til krudtet kom det store Drøn, 
kridtet eksploderede og stenen sprængtes i få store stykker og 
mange småsplinter, der svirrede gennem luften oven over hovedet 
på tilskuerne. Drengen rullede sig under høje fryderåb rundt i 
lyngen, han havde oplevet en af sine største dage., som han ikke 
så lidt vigtigt berettede for mor og lille søster, da han kom 
hjem. Far besigtigede den sprængte sten og vurderede3 hvorledes 
han nu kunne anvende stykkerne, eller hvorledes han med den store 
hammer yderligere kunne sønderdele stenen, så den var egnet til 
at indføje i muren.

Efterhånden udvidedes murerhåndværket som følge af den er
hvervede øvelse. Far havde meget mere at bestille end han kunne 
overkomme. Det blev en del af drengens bestilling at rende rundt 
til gårdene og give undskyldning for, at han ikke kunne komme til 
den tid,han havde lovet. Det var med blandede følelser, at dren
gen gik til udførelsen af disse hverv. Jeg var meget genert. 
Generthed kan være som en pinefuld sygdom, der ikke er til at 
overvinde. Jeg overvandt den aldrig helt. Det med at gå ind på 
en stor bondegård uden at vide, hvilken dør jeg skulle ind ad 
bragte mig til at stå længe uden for gården, før jeg vovede mig 
ind. Tænk hvis jeg tog fejl af døren og gik ind af hoveddøren, 
hvilket hændte en gang imellem. Så stod man der i en pæn for
stue med mange døre. Hvor skulle man ind? og det blev endnu værre. 



hvis man gik forkert efter frygtsomt at have dristet sig til at 
banke på en af de mange døre, hvad skal man gøre hvis ingen sva
rer eller lukker døren op. Enten må man lukke døren op selv eller 
også gå ud af hoveddøren igen, hvilket naturligvis var det rig
tigste. Går man ind og ingen kommer, føler man sig som det ulyk
keligste menneske i verden. Det er naturligvis en frygt og mindre
værds som hænger sammen med, at drengen ikke var vant til at kom
me på store gårde, ikke bære pæne klæder og ikke havde det frie 
væsen som børn fra større hjem. Som regel kom der en eller anden 
og udfriede den ulykkelige drenge der til belønning fik en af 
gårdmandskonens dejlige sigtemellemmader med hjemmekærnet smør 
og fårekød på. Dette sammen med nogle venlige, rosende ord gav 
mod til næste ekspedition. Sigtebrød fik vi kun til jul, men da 
også i rigeligt mål. Det var skik hver lille juledag, at far kør
te til bageren med trillebøren for at hente juleforsyninger, en 
halv snes gode nybagte sigtebrød. Jeg fik lov at følge med, og 
det hører til mine smukkeste erindringer, når vi sidst på efter
middagen i begyndende skumring, mens sneen dryssede og kirkeklok
kerne i Outrup og Rakkeby Kirke kimede julefreden ind, drog hen 
ad hedevejen mod vort hjem, hvor mine søskende længselsfuldt ven
tede vor ankomst.

Det var en stor begivenhed når far kom hjem med sigtebrød. 
Børnene løb os i møde, de skulle røre ved sækken med dens dyre
bare indhold. Gående ved siden af trillebøren, holdende i enden 
af sækken, pludrende, leende og lykkelige holdt vi vort indtog 
i Hedehuset. Jeg er sikker på, at der ikke fandtes nogen familie 
i Danmarks land, hverken i godser eller slotte eller hos den ri
geste og fornemmeste, der på langt nær var så lykkelige som vi. 
Vi stod overfor en juleaften, der foruden den forunderlige stem
ning, ingen rigtig kan gøre rede for, men som vi børn følte havde 
sit udspring hos vor lille, kære mor, der så højtidelig og dog 
så glad gik mellem køkken og stue. Retterne hun bød på var hver
ken store eller fine, men de var usædvanlige, det var gildesmad 
for os. Rige folks børn, for hvem der til daglig bliver kræset 
op, går glip af den store glæde at sætte sig til et bord, der er 
dækket med usædvanlig mad, foruden at de ofte savner det bedste 
krydderi, som fattige børn altid har rigeligt af, en velsignet 
appetit, de er altid sultne. Risengrød med kanel og sukker, eller 
sødsuppe med svedsker og rosiner, som oftest kun en ret, men til 
gengæld lige så meget vi kunne spise. Vi blev virkelig mætte, og 
i vore livretter. Det var en julefest, der kunne huskes, en gang 



fik vi stegt ål, som far selv havde fisket. Juletræ havde vi 
først* da børnene kom i skole og deltog i skolens juletræ og 
lærte at lave juletræspynt. En grangren i en urtepotte og pyntet 
med hjertekurve * som vi selv lavede} det var begyndelsen* senere 
blev det til mere, men dog kun en ringe ting sammenlignet med 
det store juletræ i præstegården. Det var ligesom vort eget lille 
træ ikke voldte os den samme glæde; efter at vi havde set det 
store træ fyldt med lys, pynt og gaver. Den rare fru pastorinde 
Lillelund samlede alle fattige børn sammen til juletræ i præste
gården og gjorde det festligt for dem, legede med dem, beværtede 
dem og fyldte deres lommer med godter. Jeg var alt for genert og 
tilbageholdende til at have nogen rigtig glæde af al den herlig
hed , jeg havde endda i dagens anledning fået et sæt nyt, svært 
gråt vadmelstøj på væveriet.i Nykøbings stampett kradset og over
skåret på Stamperiet i Damsgårds Mølle* dertil er par nye, hvide 
træsko med blanke blikkramper om. Skoc varz det ikke til at tænke 
på. Jeg stod undselig og forsagt inden for døren*til fruen kom 
og halede mig frem i lyset. Jeg havde mest lyst til at krybe i 
et musehulj hvis et sådant havde været ved hånden. Min første 
indtræden i selskabslivet var ikke særlig glorværdig. Træskoene 
lavede et farligt spetakel, da jeg blev trukket med rundt om træ
ets for med skulle jeg* sagde fruen* der næsten gav mig en for
nemmelse afs at festen var lavet for min skyld. Juletræet i præ
stegården bidrog mere end noget andet til. at jeg overvandt en 
stor del af mine mindreværkskomplekser og lærte at omgås andre 
mennesker på en mere naturlig måde. Fra den aften betragtede jeg 
den mildes gode præstefrue, som en lysets engel som tog alle fat
tige børn ved hånden og delagtiggjorde dem i sit riges herligheder. 
Hun havde den venlighed og forstaaelses der lukkede op for mit 
sinds indesluttethed og dæmpede mistroen overfor mine omgivelser. 
Når fruen viste alle de øvrige børn* at hun kunne lide mig og 
interesserede sig for mig, ændrede det efterhånden deres indstil
ling overfor mig, og ændrede også mit eget syn på mig selv. Jeg 
blev et barn som de andre, og ikke et overset skumpelskuds en 
grim ælling* der skulle kanøfles. Det var måske juletræsfestens 
største betydning for mig.

Juledags morgen var den store dag, da spiseorgiet foregik. 
Mor stod for enden af bordet og skar og smurte sigtemellemmader 
i usandsynlig antal* vi børn sad i fodenden af sengen og lignede 
en række forsultede stæreunger* der blev madet og spiste og spi
ste den ene mellemmad efter den anden. Det var mors store for



nøj else* når vi var mætte at presse os til endelig at tage endnu 
en mellemmad* og når vi måtte afstå* da med en skælm i øjet del“ 
tagende at spørge* om vi var blevet syge* eftersom vi helt havde 
mistet appetitten. Vi kunne absolut ikke mere lide sigtemad hele 
den dag* der var lagt en forsvarlig bund i os for hele julen. De 
første juleaftener var det skralt med belysningen, den bestod 
i en lille petroleums-bliklampe med en stilk med væge der prik- 
kedes op med en stoppenål* efterhånden som den brændte ned* der 
var ingen skrue* glas eller skærm* den kunne ose slemt*når vægen 
blev trukket for højt op. For bedre at sprede lyset over bordet* 
blev lampen sat op på en blikdåse* hvis låg var forsynet med ind- 
slåede små forhøjninger eller prikker. Det var en stor oplevelse* 
da vi fik en rigtig rundbrænder med 8 liniers glas og blikskærm* 
den hængte i en krog i loftet og kastede et strålende lys over 
hele stuen. Vi børn fulgte dels med beundring og halvvejs frygt 
ceremonien første gang der hældtes petroleum på den lille behol
der* vægen tændtes og glasset sattes på* og den mystiske lys
kilde trådte i virksomhed. Vi holdt os ærbødig tilbage i spændt 
forventning, om hvad der evt. kunne ske, når tændstikken blev 
sat til vægen og fængede. Ilden kunne fænge i beholderen og af
stedkomme en eksplrvtion. Al petroleumen kunne futte af på een gang 
og sætte ild på huset, ild i mors skørter. Det varede noget, før 
vi blev fortrolige med den nye tingest, der forøvrigt brugte 3 ~ 
4 gange så meget petroleum, som den gamle lampe* der nu anvendtes 
ude i køkkenet.

Mor var den, der havde mest nytte af den nye lampe, hun stod 
altid tidligt op, en af to timer før far og vi andre. Hun sad i 
en kold stue og syede og lappede, det var den tid hun bedst kunne 
arbejde uforstyrret. Nu kunne hun se, den gamle prås fik hun ondt 
i øjnene af at stirre på sytøjet.

Hun blev søvnig om aftenen og gik tidlig i seng, modsat far, 
der var en rigtig natteravn.

Jeg erindrer ikke årstallet* da far byttede ejendom, flyttede 
fra Kræmmerdal-Hus og op i det rigtige Hedehus* hvor jeg oplevede 
hele min barndom* antagelig var jeg en 4-5 år.

Den nye ejendom var på 14 tdr. land. Sammen med to andre huse, 
Årup Konen der vævede og Jens Vester*der var arbejdsmand, udgjorde 
de 3 huse<enklave omgivet af hede på de tre sider. Halvdelen af 
jorden var opdyrket tarvelig, mager og kalkfattig jord* som om 
sommeren var fyldt med spergel og rødgræs (syre). Men vi havde 
da et par køer, en kalv og et par grise, senere fik vi en hest. 



vogn og redskaber. Det var en stor forbedring af vor stilling., 
far gik stadig ud og murede, mor og børnene passede landbruget. 
Far såede kornet og kunstgødning, resten kunne vi selv ordne.

Nu havde vi gris og kunne slagte, mælk til husholdningen, så 
sammenlignet med den første tid følte vi os nærmest som velhavere, 
sånærssom omkring terminerne når renten skulle betales, da kneb 
det ofte.

Beboelsen var ret spartansk. Forstuen var brolagt med små 
runde kampesten "Piksten7', gulvet i dagligstuen var lergulv med 
store slidte fordybninger. Det samme var tilfældet med børnekam- 
ret og køkkenet, kun soveværelset havde bræddegulv, der var hvid
skuret og strøet med sand. Mange timer i vintertiden forslog vi 
børn med at køre en væltet stol rundt på gulvet, medens støvet 
stod mod loftet i store skyer, mens vi sang så det skingrede. Vi 
morede os herligt, møbler optog ikke pladsen i stuen, et lille 
fyrretræsbord, et par stole og en skammel. I dagligstuen en drag" 
kiste og et lille bord. Billeder og børneblade til læsning kendte 
vi ikke, lidt senere fik vi Morsø Folkeblad og Ugens Nyheder, der 
var intet komfur, kun en jerntrefod, maden blev lavet i koge
kakkelovnen i sovekamret, børnenes opholdsrum. Ildebrændsel var 
lyng fra egen hede. Når far var ude, måtte mor, før vi fik hest, 
selv hente lyngen på trillebør med stangelad på. Lyngen slog hun 
selv med lyngjern. Det blev ofte et stort læs, så stort at hun 
måtte trække det efter sig for at se fremover. Også lyngtørv 
(Fladtørv), som far gravede, kørte hun hjem på trillebør, når de 
var tørre. De anvendtes til at stille op på kant indvendig i 
kakkelovnens fyrrum med lyngsiden ind imod, de kunne holde varmen 
længe. Da jeg blev lidt større, blev det betroet mig at fyre med 
lyng ilde'' i vindovns-kakkelovnen. Senere, da jeg gik i skole, 
lavede jeg morgenmaden i kakkelovnen, maden bestod af kartoffel
terninger, mælk og ganske få flæsketerninger.

Det er i den anledning beretningen om nabodrengen Jens frem
kom, han kom ind hos os for at følges med mig til skole, og blev 
budt at spise med, Da han havde spist en lille tid, råbte han 
pludselig op i:Aa se, jeg har fundet et Stykke Kjør", hans mor 
var sallingbo, derfor sagde han Kjør i stedet for kjød. Så sjæl
dent var det at finde et stykke flæsk i stuvningen.

Jeg selv blev begunstiget med tilladelsen til at få 7 skoverne', 
der sætter sig på bunden af gryden-, det var en lækkerbidsken, som 
var eftertragtet af alle søskende.

Men vi havde mælk, kartofler og flæsk og om sommeren reven 



gulerod': og sortbær dessert; vi trivedes godt, uanset at vi ikke 
fik videre med købte kolonialvarer3 det kostede rede penge. Når 
jeg en enkelt gang skulle til købmand., måtte mor først lave et 
større regnestykke, hun var meget god til at regne, for at få 
pengene til at slå til. Først skrev hun det op, hun skulle bruge., 
regnede prisen ud og sammenholdt facit med de forhånden værende 
penge, der ikke slog til til mere end halvdelen af varerne, der
efter en reduktion af varerne med påfølgende udregning. Reduk
tionen foretoges flere gange, indtil penge og varer passede sam
men. Kredit var der ikke tale om. Mor lærte dog at lave mange 
sjældne retter uden væsentlig køb af kolonialvarer. Vi fik rug- 
melsgrød med sirup til. Om vinteren £±k vi mosede gulerødder og 
kålrabi., der var sødmælk til. Det er allesammen retter, som by
børn vil slikke sig om munden efter, både er de sjældne og også 
velsmagende. Om sommeren spiste vi som før nævnt melbær, blåbær 
og tyttebær samt sortbær med mælk til. Vi var sommetider noget 
negeragtige i ansigterne., men sunde3 glade og tilfredse. Vi hen
tede selv bærrene i vor egen hede, de kostede ingen ting, vi blev 
aldrig kede af dem.

Trods det, at vi manglede så godt som alting, hvad mennesker 
i dag anser for nødvendige, savnede vi intet. Vi levede for det 
første i lykkelig uvidenhed om manglerne, vi havde tilstrækkelig 
af det J der var nødvendig, for det andet havde vi så mange glæder, 
at vi i virkeligheden, skønt vi heller ikke vidste dette3 levede 
et langt rigere liv end velhavende bybørn, der forvænnes og for-’ 
kæles til kedsomhed., så de til sidst mister evnen til at føle 
virkelig glæde. Når en flok børn er sunde., har gode forældre3 er 
opdraget til søskendefordragelighed og kærlighed, får nok at spi
se af sund mads selv om det er tarvelig, er det en misforståelse 
at ynke dem, fordi de går med bare ben og lappede bukser og ikke 
kommer i biografen et par gange om ugen. Det er de forkælede børn, 
der bliver til vanskelig ungdom, der kræver mere for sig selv, end 
der kan skabes dækning for ved udbyttet af det arbejde, de føler 
trang til at præstere.

Det var en stor glæde for os., at vi fik dyr, hest, køer, kal
ve, grise og får, vi var venner med dem og sørgede godt for dem. 
Der var stor sorg en dag da grisen var forsvundet fra sin sti. 
Stiens bund var den bare jord, og grisen havde rodet sig ud under 
skillerummet og ind under et gulv hø, hvor den havde indrettet 
sig et lunt sovekammer. Der var stor eftersøgning, men grisen kom 
frem, da den var sulten. Far satte dog hurtig en stopper for den 



slags udflugt er , idet grisen blev ringet1' til stor sorg for os 
børn. Ringet betød, at der blev stukket et hesteskosøm gennem 
grisens tryne, sømmet blev bøjet så det ikke kunne falde ud. Gri
sen hylede ynkelig og vi græd, men det var en ganske ufarlig ope
ration., der dog betog den lysten til at rode i jorden, det gjorde 
ondt i næsen når den rodede.

Vi blev efterhånden 6 søskende, mig selv som den ældste, Ka
ren, der blev gift med forkarlen på Damsgård, Søren Villumsen, 
de bosatte sig i en lille gård i Nees, der var 1 søn. Laust, der 
opholdt sig i Amerika i flere år, hvorefter han kom hjem og køb
te en gård, han giftede sig med sypige Christine Hansgaard og 
flyttede til en mindre gård i Durup i Salling. Laust var i en 
periode sognerådsformand. Da konen døde, solgte han gården og 
købte et husmandssted i Vodstrup, som han atter solgte og købte 
en lille ejendom i Nykøbing. Jens, der rejste til Amerika, hvor 
han har boet siden, han er gift med en svensk pige Ester, en ene
ste søn omkom som ung ved en bilulykke, Jens arbejder i automo
bilbranchen. Maren rejste til Amerika og blev gift med en ameri
kaner ved navn Georg Allen. De er begge døde og efterlader sig 
4 børn. Inger rejste også til Amerika og giftede sig med en dansk 
maskinarbejder Poul Hansen, de bor fremdeles i Amerika og har 2 
børn. Jeg selv var i min ungdom sømand i ca. 6 år, der var ud
længsel i den familie, hvorfra det så stammer.

Efter denne lille udflugt vender jeg tilbage til Hedehuset.
Medens mor var syg som følge af fødsler, måtte vi store børn 

passe de små og hjælpe til i huset med, hvad vi kunne udrette. 
Vi var forøvrigt meget interesseret i ankomsten af en ny søster 
eller bror og drøftede ivrigt,hvad vi kunne vente i barselsmad, 
for det var som regel os der spiste den dejlige sødsuppe med 
svedsker, rosiner og kanelstænger, samt den fede flæskepande
kage, som naboerne kom med til styrkelse af mor efter begiven
heden. Suppen blev bragt i en såkaldt barselspand, en lerkrukke 
eller lerskål med hank over. Skålen var rigt forsiret med far
vet glasur. Om skålen var bundet et tærnet, mengefarvet tørklæde 
for at indholdet kunne holde sig varmt. Det var en af vore store 
dage, og vi drøftede ivrigt, hvorvidt der var mulighed for an
komsten af nye forsyninger, vi kunne dele med mor. Der kom mange 
nabokoner med barselmad.

Det med at passe de mindre søskende gik nu ikke altid så godt, 
mor måtte ofte ud i heden og hente lyng til brændsel, og jeg skul
le da som den ældste passe min lillesøster Karen, hun var en sød 



lille pige, men hun ville absolut ikke være ene. Så snart jeg
fjernede mig ud af stuen., hylede hun værre end en indianer på 
krigsstien. Jeg fandt da på først at åbne døren, derefter sæt
te mig på knæ ved vuggen, vugge sagtere og sagtere., for til sidst 
at holde op, krøb så på alle fire ud af døren ud i det fri, ud 
til leg med en lille vandmølle, far havde lavet til mig. Natur
ligvis stak tøsen i at skråle., såsnart hun opdagede, at jeg var 
forsvundet. Jeg hørte ingen ting, men naboen, den lille skrædder, 
der hed Peter Dissing, kom løbende hidhaldt af de gennemtrængende 
skrig, og han gav mig en varm og velfortjent omgang skældud. Det, 
der indgav mig særlig rædsel, var, den vrede lille mands trussel 
om, at han ville gøre noget så forfærdeligt ved mig, noget som 
jeg troede, han ville og kunne gøre. Han bandede og sagde, at der 
som din stykke infame skidt' knægt nogen sinde mere forlader den 
lille søster, skal jeg, og han bandede igen, komme og åbne min 
r.. og klippe dit halve hoved af, en forfærdelig trussel, der 
gjorde mig søvnløs, en trussel, der var udtryk for hans store 
vrede, der gav sig et så udelikat udslag. Han kunne ikke finde 
på noget værre og mere virkningsfuldt. Jeg turde aldrig mere for
lade søsters vugge.

Min bedstefar, Niels Tømmermand, var en stor drillepind. Far 
havde lært mig at lave storke af rødspætteben og anbringe dem i 
rudernes underkandt mellem glasset og sprosserne. Bedstefar hå
nede mig og ødelagde min barnlige glæde og illusionen om virke
lige storke, om deres flugt, deres redebygning og rejsen til 
Ægyptens moser, som far havde fortalt mig om. Bedstefar lo og sag 
de? at jeg var en dum dreng, at jeg ikke kunne se, at det bare 
var nogle sølle fiskeben, der ingen ting forestillede. Når jeg 
derfor opdagede, at bedstefar var i anmarch, blev mine storke 
hurtigst muligt pillet ned af \induet og gemt oven på det gamle 
stueur. Jeg slap for spotten i denne omgang, og godtede mig over 
hans forgæves søgen efter storkene. Min bedstefar tog en raffi
neret hævn, når han skulle hjem, foregav han ikke at kunne finde
hjem, jeg skulle vise vej. Vejen førte forbi faster Kjestens hus 
over Kræmmer-Dal, kaldet sådan, fordi der engang skulle være slå
et en kræmmer ihjel i dalen. Bedstefar foregav ikke at fcende ve
jen og gik langs ad den skumle dal i stedet for med vejen tværs 
over. Jeg trak den drilagtige bedstefar i frakkeskøderne og råb
te og skreg, -Det er ikke denne Vej, Bedstefar:?. Skrigene hørtes 
langt omkring, og bedstefars søster faster Kjesten, der boede 
lige ved dalen, kom mig til undsætning og ekamroede broderen ud 



i de stærkeste udtryk3 at kunne nænne at drille drengen, der 
holdt så meget af ham. For der var det mærkelige ved det, at jeg 
trods alt elskede den drilagtige bedstefar., det var måske fordi 
der altid faldt en rundelig skilling af, hver gang han kom. og 
måske fordi bedstefar var så snaksom, talte drengesprog, havde 
drengeinteresser, og så havde han et tømmerværksted3 hvor der 
var rart for en dreng at være. Senere, da jeg havde lært at læse, 
og bedstefars øjne blev dårlige, kom jeg op til ham af og til og 
læste avisen for ham. Det var altid rigsdagsreferaterne.,der in
teresserede ham mest. Når jeg havde læst, hvad højre-mændene 
havde sagt på rigsdagen, afbrød han mig utålmodig og spurgte ”Hvad 
sagde Christensen Stadil”. I.C.Christensen var hans politiske 
fører, og han glædede sig næsten helt barnligt, når I.C. havde 
sagt noget rammende. Både bedstefar og min far var medlem af 
Riffelforeningen, min far endog en af lederne, der fik rundt med 
lister og tegnede medlemmer. Det var i "■ provisorietiden", hvor 
venstre tænkte på med våben at forsvare folkets grundlovsmæssige 
rettigheder. Det blev heldigvis aldrig til mere end tanken.

Bedstefar havde et lille stykke jord, ca. 4 tdr. land, nabo- 
mændene udførte alt arbejdet, hvortil krævedes heste. Det skete 
gerne om søndagen, så skulle der kræses op for plovmanden, og 
bedstemor bagte gerne en stor og lækker flæskepandekage, som hun 
satte på bordet. Panden skubbede hun hen til bedstefar med ordene 
"Faa du dig nu noget, Niels”, hvilket er blevet et slags ordsprog 
i vor famille. Når nogen ved familiebordet viser sig lidt for 
ivrige til at rage til sig af bordets lækkerier, bliver vedkom
mende stækket \ når en af bordfællerne siger, ,;Ja_ få du dig nu 
noget, Niels’. Beskæmmet tilbagetrækning, lidt surmulen, der som 
regel ender i latter og spøg, ihukommende slægtens ophav, den 
gæve bedstemor, der havde så stor omsorg for sin mand.

Bedstefar stod for mig som noget af en vidunder-tømmermand, 
jeg mindes, at han forestod flytningen af et helt hus, der ”i hel 
tilstand" blev læsset på to vogne og flyttet til nabobyen. Bedste
far dirigerede og gav ordrer, og det så mægtig flot ud, da hestene 
drog afsted med hele huset.

Skønt jeg var meget bange for den lille skrædder Peter Dissing, 
efter episoden, hvor jeg forlod lillesøster Karen, kom jeg godt 
ud af det med hans datter Sine, der var lidt ældre end mig. Hun 
var en dejlig legekammerat, vi tog mange gyngeturer i laden i en 
ophængt rebslynge, og vi havde et dejligt gemmested under sten
kisten, der førte over lavningen Kræmmer-Dal, Rakkeby og Outrup.



Syd for Andreas Søndergaard, der nu bor i Peter Dissings Hus. 
som han har bygget om. Sine rejste senere til Amerika., og jeg 
har tabt hendes spor. Det var min bedste og kæreste barndoms
veninde og første barndomsforelskelse. En barndomsven og skole
kammerat Peter Skomager, som jeg legede og sloges med i faster 
Kjestens sandgrav, rejste også til Amerika, hvor jeg ikke senere 
hørte fra ham, var den af mine kammerater, han var noget af en 
hård negl. som, idet han var noget ældre end mig, var mig over
legen og benyttede sig af sin overlegenhed, når vi var alene. 
Sammen med en anden kammerat, August, søn af Anders Pedersen, 
kunne vi ordne ham og gjorde, hvilket ofte senere sved til mig, 
når Peter Skomager fik mig på tomandshånd. August var min bedste 
ven, vi fulgtes ad til skole hver dag og stod altid sammen i leg 
og i forsvar overfor de andre drenges angreb. Stine Fruergaard 
og Marie I-Iansen og jeg var også fine venner og holdt altid sam
men, Stine Fruergaard, der nu er død, blev senere gift med en 
gårdejer i Outrup, der blev formand for sognerådet. Hun var en 
sød elskelig pige, datter af forskolelærerinde Mariane Fruergaard 
i Rakkeby. Marie Hansen, datter af husmand Niels Hansen, der boe
de i skellet mellem Rakkeby og Outrup, var en god pige, stærk og 
robust. Hun holdt meget af August og mig, hvem hun foretrak, blev 
vi aldrig klog på, hun vidste det næppe selv, men hun var en dej
lig skolekammerat, hvem vi gjorde meget ud af, og til hvis be
vågenhed vi begge bejlede. Vi havde mange herlige timer sammen 
med de to piger på vejen til og fra skole. Niels Hansen, Maries 
far, var kendt for sin enestående arbejdsomhed, han havde en lille 
jordlod på omkring 1 eller td. land, han arbejdede i drærgrøf- 
ter om dagen, og grov med spaden hele jordlodden om aftenen og 
natten. Hest havde han ikke, folk der passerede vejen ved natte
tid stod stille og lyttede til klangen af hans spade, når han 
vendte den magre, grusblandede jord. En lille stump eng, mindre 
en g td. land, lavede han fra at være et lille stykke sivbevok
set, værdiløs sump, til den frodigste vandingseng. Han fjernede 
det øverste lag sure jord, kørte et lag grus ud over arealet og 
anbragte atter det fjernede jord, der tildels bestod af ....
ovenpå gruset. Han gravede vandingskanaler, således at åens vand 
nu kunne risle ud over den nye eng, der nu gav græsafgrøde som 
ingen havde set magen til. Niels Hansen fik da også præmier og 
hædrende omtale for dette stykke kulturarbejde, hvad han ærligt 
fortjente. Han var ikke særlig stor, men tætbygget med muskler 
som stål. Der fortælles om ham, at han engang havde anmodet en



af egnens gårdmænd om at tage 2 sække superfosfat med hjem fra 
Nykøbing; men faet afslags måske fordi manden havde fuldt læs 
i forvejen. Niels Hansen blev gal i hovedet, tog trillebøren og 
kørte selv den 2 mil lange vej til Nykøbing efter sin kunstgødning 
der vejede 4oo pund; og hvis værdi var ca. lo kr. Se sådan var 
Niels Hansen. I drængrøfterne kunne ingen klare sig for ham3
drænkarlene løb fra ham; fordi de ikke på langt nær kunne hamle
op med ham; og de havde også en slags sportsære. Han havde høst
tjeneste på herregården Damsgård sammen med min far.., hvem jeg i
et par år i min ferie fra søen3 afløste., for at han kunne mure
noget på vort hus. der var forsømt. Niels kunne da være ca. 5o 
til 60 år3 men trods sin alder og det strenge foregående slid 
var han så smidig som nogen ung gymnast3 han forlystede os alle 
ved gymnastikøvelser., kraft spring.. trimlen over ..... og gå på 
hænder3 men først og sidst ved hans gode humør og spøgefulde ind
fald. Dersom Salonom Frifeldts der har skrevet bogen :Gennem de 
jydske Udmarker' ., havde kendt Niels Kr. Hansen., ville han have 
haft et emne til en bauta over en dansk arbejder, der vel ikke 
kom i besiddelse af så megen jord; at han blev husmand i ordets 
egentlige forstand., men fuldt ud fortjente at få sine arbejds- 
bedrifter* beskrevet og litterært behandlet; det var noget ud over 
det almindelige.

Men der var mange af disse stærke slidere3 der fortjente en 
plads i historien: Niels Andersen. Jens Vester.., Anders Andersen., 
Jens Lynggaard; Kr. Fruergaard m.fl. alle arbejdere ude fra he
den med en lille jordlod. Niels Kr. Hansen er død under triste 
omstændigheder, og de fleste af de andre er gået bort_uden at 
nogen har sat dem et minde.

Af voksne venner mindes jeg særlig den gamle urmager Niels 
Rais3 der ofte kom og besøgte far. Han havde den evne at kunne 
fortælle i det uendelige uden rigtig at sige noget3man kunne 
huske. Hän -var retlog slet er fortællergeni; hyggelig og under
holdende. Jeg kom ofte på besøg hos ham., tiltrukket af hans store 
fortællekunsts og de mange mærkelige ure han havde på værkstedet, 
og som det interesserede mig meget at se blive skilt og samlet. 
En søn havde arvet hans interesse for ure3 og fik senere en me
get betydelig samling af sjældne ure.

En anden voksen ven var møllerkarlen på Damsgaard Vindmølle3 
Anton Foldager. Det var et ejendommeligtenskab. der bestod mel
lem os3 et venskab der holdt sig gennem mange år. Anton Foldager 
var stærkt politisk interesseret; han var en af egnens første 
socialister. Han talte ustandselig politik. Måske på grund af. at



socialismen den gang var lidet udbredtppå egnen., kunne han ingen 
ørenlyd vinde for den nye lære. Trodsat jeg var for ung til at 
fatte ret meget, af de dybe teorier, forklarede han mig hvor ind
lysende rigtig det var. Det gjorde ikke noget, at jeg ikke for- 
stod og at jeg ikke svarede, han følte øjensynlig en stor glæde 
ved at have et levende væsen at tale til. Han talte nærmest med 
sig selv. Talte som for at få sine egne tanker klaret og stad
fæstet. Jeg kunne så godt lide ham, han var altid så venlig og 
så god imod mig. Jeg havde nok også en følelse af, at han gik ud 
fra. at jeg holdt med ham i politisk henseende. Jeg modsagde ham 
jo aldrig. Det tiltalte ham at have mig gående omkring sig i Møl
len. Ensomhedsfølelsen var vel mindre. Vi talte også møllesnak., 
jeg elskede at se det arbejdende møllerii se når han pillede gryn, 
høre den tunge sten med vældig fart snurre rundt og kaste kornet 
med vældig kraft ud mod den skarpe pilleplade., der rev skallen af 
byggen, der skulle megen vind til, når der skulle pilles, der 
skulle fart på. Det indlededes gerne med, at vi fulgtes ad ud på 
svikstillingen, den tunge perse løftedes af sin krog, dens svære 
persej ernbånd strammedes om.....  og møllen gik langsomt i stå
med en vinge nedad. Bomuldssejlet rulledes ud, og vingens trim
meværk dækkedes af sejlet. Dette gentog sig med de andre 3 vin
ger, og nu var hestekræfterne parat. Persen lettede op på sin 
krog, hjertet var fri. Mølleværket kunne gå i gang. Når farten 
var stor nok, blev der sluppet ca. § eller hel skp. byg ned til 
pillestenen, der fremkom da en sugende, trommende lyd, lig hagl
vejr på pladetag. Når det skønnedes, at kornet var pillet rent 
for skal, lukkedes det ud i en jernskuffe med hank og hældtes op 
i en blæser, der skulle blæse det rent. Derefter en ny forsyning 
til pillestenen o.s.v. Senere kom grynene på kværne for at blive 
knækket, og var nu færdige til brug. Det var noget af det bedste, 
jeg vidste, at overvære pilning af gryn, løbe rundt i den vold
somme støj, råbe bemærkninger som ikke kunne høres. Høre vinger
nes susen og møllehjulenes knagen og knirken, gå ud på svikstil
lingen og se efter om vindretningen havde ændret sig, hvis den 
havde, skulle krøjevognen køres frem, løftes over den. lille kam
pesten, der var fastgjort i jorden, bommene, hvortil var fæstnet 
en jernkæde, der var fastgjort i ........ .drej es rundt, så kæden
blev kortere, den vikledes rundt om spillet og trak stjærten til 
sig. Stjærten var fastgjort i hatten. Møllehatte var et par svære 
træbomme. Hatten hvorpå vingerne hvilede, drejede sig rundt, og 
vingerne kom i vinden. Møllen var en gammel hollandsk vindmølle,



en af den slags møller der nu forsvinder og erstattes med klap
selsmøller, der er selvkrøjende, det vil sige, kan holde sig 
selv i vinden, krøjevinger i hatten, der drejer vingerne rundt, 
så de altid holdes i vinden af sig selv. De nye møller er også 
selvvirkende, idet de er forsynet med .....  af træ, der er så
ledes indrettet, at den i stærk vind, af sig selv tvinges til at 
vende kanten i vinden og derved frembyder mindre vindflade. Når 
vinden løjer af, trækkes ......  tilbage ved et sindrigt balance
system. De nye møller er mere praktiske en de gamle, de holder 
sig selv i vinden og holder en passende fart, forudsat at der er 
vind nok. Der behøves ingen pasning, møllersvenden skal ikke ud 
på svikstillingen, ofte i regn, sne og storm, hverken for at dre
je møllen i vinden eller for at øge eller mindske sejlene. Ja
vist er de nye møller mere praktiske, men hvor er de grimme at se 
på, der er ikke noget smukkere end en gammeldags hollandsk vind
mølle, og det danske landskab er blevet fattigere siden disse 
møller forsvandt.

Min ven Anton Foldager havde besvær med at få mig sendt hjem 
når aftenen faldt på. Det blev rigtig interessant, når lysene 
blev tændt og forlenede hele sceneriet med et vist hemmeligheds
fuldt skær. Der var noget spøgelsesagtigt over det hele, det var 
hverken lyst eller mørkt. Sækkene kom op fra bunden af møllen, 
hevet op ved hejseværk, trukket af møllen selv, det kaldtes lot
teriet, et mærkeligt navn, som ingen vidste hvorfra stammede. Jeg 
kunne gøre mig nyttig ved at slå rebet om mulen på sækkene, så 
Anton slap for at løbe ned ad trappen, desværre kunne jeg ikke 
magte at tage sækkene fra, når de var fulde. Efterhånden lærte 
jeg alle møller-fagudtryk og drøftede dem med min ven, der roste 
mig for min lærenemhed. Det var en smertefuld stund, når han 
sendte mig hjem. Han foreholdt mig, at min mor sad hjemme og var 
ængstelig for mig, det var det eneste, der gjorde indtryk på mig. 
Sult regnede jeg ikke, når jeg en sådan aftenstund gik fra den 
oplyste mølle, hørte vingernes susen og larmen fra mølle-maskine
riet, sejlenes blafren mod........ , så min ven i hans hvide møl’-
letøj stå ude på svikstillingen og vinke til mig, oplevede jeg 
noget så skønt og dog så vemodigt, fordi jeg skulle forlade det, 
så det står for alle tider prentet i min erindring.Jeg kom da 
også tilbage så ofte forholdene tillod det og ænsede ikke de 
skænd, jeg pådrog mig, når jeg kom sent hjem.

Da jeg var blevet lidt ældre, besøgte jeg Nørremølle-Vand- 
mølle i Rakkeby. Selve mølleværket, det indvendige sceneri med 



med kværn og pillesten var det samme, men drivkraften var vand, 
der var opsamlet i den store mølleå. Det var spændende at se slu
sebommen lukket op, se den store vandstrøm sluse ned over det 
store vandhjul, der langsomt gik i gang og satte mølleværket i 
bevægelse. Hvorfor mon jeg nu havde denne dragning mod møllema
skineri? Ingen af mine kammerater havde en sådan interesse af 
varig karakter. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville være møl
lesvend, når jeg blev stor. Det blev der imidlertid ikke noget 
af, men min interesse for maskineri fulgte mig hele livet, også 
da jeg blev almindelig bonde, og mine sønner har arvet interessen. 
Der er nok gået nogle maskiningeniører tabt i os.

Vi havde, som før omtalt, erhvervet os ko og gris, men med 
føde til de to dyr og et par høns var det knapt, af korn avledes 
der næsten intet på den stenede jord, af græs war der kun grøf
terne og hegnene der ydede lidt. Jeg erindrer ikke, hvad vi fod
rede koen med om vinteren. Roer var ikke så kendt den gang. Lidt 
gulerødder dyrkedes i det omfang, jorden kunne tilberedes med 
spade. Hest havde vi ikke. Om sommeren måtte jeg hver eftermid
dag gå med koen på vejen,for at den kunne græsse. Det var et uen-r- 
deligt kedeligt arbejde, og tiden fik aldrig ende. Ur havde jeg 
ikke. Mor hængte et sort underskørt ud på den vestre husgavl, 
når jeg måtte komme hjem, jeg overså aldrig signalet.

Naboens søn kom engang imellem hen til mig for at uro mig*’, 
forkorte tiden med drengesnak. Denne venlighed glemte jeg aldrig. 
Han blev senere sognerådsformand i en af øens landkommuner, og 
jeg, der senere blev skatterådsformand, fik lejlighed til at gøre 
ham en tjeneste, ihukommende hans venlighed mod mig, da jeg gik 
med koen på vejen.

Mor kørte med trillebør til herregården Damsgaard, hvor hun 
hentede mange sække kraftig græs til koen, der var en afstand af 
ca. 2 km. Grisen havde det heller ikke for godt. Far havde tinget 
sig til en grisepolt, der var ved ret godt huld. I mangel af 
grisesti blev den installeret i hønsehuset. Da vi fik den gik 
den fast i hønsehullet og skreg ynkeligt om hjælp. En månedstid 
senere havde den sianket sig så meget, at den uden besvær kunne 
smutte ud og ind af hønsehuset. Det var kun benbygningen, der vok
sede, flæsket rendte den af sig. Det morede far meget at fortælr 
le om grisen, der modsatte sig at blive stor og komme i saltkar
ret .

Vor nabo, vævekonen som vi kaldte Aarupkonen, boede lidt 
længere ude i heden, jeg holdt meget af at være hos hende og se 



hende karte, spinde og væve. Når garnet var spundet på tenen, 
skulle det vindes op på "Stranglen“, hvor det blev til klavser, 
lagdes på garnvinderen og î;spiltedesî: over på små rør, der sat
tes på en anordning på rokkens ten, for, når den var passende 
fuld af garn, at lægges i en kurv, rede til at lægges i 'skytten*', 
et redskab væversken brugte til at føre tråden ind gennem væven 
fra den ene side til den anden, gennem to rækker tvistgarn, bom- 
uldsgarn, trengarn, der skiftevis hævedes og sænkedes ved hjælp 
af ;’sel”9 så der blev et mellemrum, hvor skytten med uldtråden, 
islætten, kunne sendes igennem. Når en tråd var lagt igennem, 
blev den ved hjælp af væven banket fast til den foregående, det 
var min bestilling at strangle og spulte. For at tvisttrådene 
ikke skulle slides, blev de oversmurt med ”slet::, en melklister 
der fedtede trådene. Det kunne hænde, at trådene blev for fug
tige, så måtte fyrbækkenet med ild i føres frem og tilbage under 
trådene for at tørre dem. Jeg var så interesseret i vævning, at 
jeg bestemte, at jeg ville være væver,når jeg blev stor. Det blev 
der jo heller ikke noget af. Aarupkonen var en ældre kone. Hun 
gik med mangefarvede hovedtørklæder. der var vundet op om hovedet, 
som de bruges på Fanø og Amager. Vi fik kaffe med kandis og med 
snor i ligesom hos faster Kjesten. Der var jalousi mellem de to 
væversker på grund af mig. De kunne godt lide at have mig at snak
ke børnesnak med, jeg kunne jo også hjælpe. Aarupkonen fortalte 
gyselige spøgelseshistorier, som hun kunne en masse af. Om ras
lende lænker, om mand og kvinde der gik igen, om hovedløse dyr 
og navnlig om ligskarer, som oftest var det folks eget ligfølge, 
de havde set længe før deres død. Hun fortalte blandt mange andre 
om en navnkendt mand, der kom fra Vils Kro og gik på vejen syd på, 
da han kom til en ubeboet strækning, så han pludselig et ligfølge 
komme sig i møde. Da han var i tvivl, hvorvidt det var virkeligt 
eller et syn, blev han gående på vejen, men blev på en gang meget 
ublidt kastet til side ned i vejgrøften, hvorfra han fortumlet be
tragtede ligfølget. Det hele var så livagtig, at han kunne tælle 
vognene, eftersom de passerede. Da han havde sundet sig noget og 
havde genkendt folkene, rejste han sig op og kravlede op i den 
sidste vogn og kørte med til kirken. Den uhyggelige og helt ko
miske spøgelseshistorie, hvis oprindelse øjensynlig var Vils Kro, 
endte med den gamle overtroiske kones forsikring om, at da man
den døde siden hen og blev ført til kirken ad samme vej, var der 
netop det samme antal vogne i hans ligfølge, som han havde set i 
spøgelsestoget. Konen troede selv på historien, jeg troede hendes 
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beretning og følte mig uhyggelig til mode. Da hun så tilmed for
talte., hvad jeg også tidligere havde hørt., at en mand, der havde 
boet i vort hus... Lemmersen hed han. havde hængt sig i vort hus 
i bryggerset og stadig hang der om natten., vi kunne selv se efter,, 
var jeg så bange, at jeg knap turde gå hjem. Jeg løb alt hvad 
jeg kunne,og havde stadig følelsen af, at der var nogen der for
fulgte mig. Jeg turde ikke gå ud i bryggerset efter mørkets frem
brud. Mor var også betænkelig, og senere., da mine brødre var 
blevet større og klogere, skræmte vi vore mindre søstre ved at 
foregive, at vi havde rendt på den hængte Lemmersen, der ding
lede omme i bryggerset, grimme drenge som vi var. Aarupkonens 
mange spøgelseshistorier dæmpede min lyst til at besøge hende, 
jeg turde i alle tilfælde ikke blive til efter mørkets frembrud, 
og det varede mange år inden jeg helt forvandt virkningen af hi
storierne. Dette et eksempel på, hvorfor så mange og ellers kloge 
mennesker er mørkeræd, noget jeg senere læste i Johs. V.Jensens 
“Det tabte Land“’, der så mesterlig skildrer fortidsmenneskers 
rædsel for mørke.

Der er et sådant mylder af erindringer fra min barndom, at 
det vil føre alt for vidt at nævne dem alle. En ting erindrer 
jeg dog, og det var de blå gendarmer, der red ude på byvejen mel
lem Rakkeby og Kvalst edgård.. de red altid to og to sammen, og 
det var flotte karle, som vi beundrede og altid styrtede ud for 
at betragte. Far beundrede dem ikke, han vidste besked med for
målet. Gendarmerne var provisorieministeriets soldater, der var 
udsendt for at overvåge, at folket ikke iværksatte organiseret 
modstand mod provisorieregeringen. Det var jo i riffelbesægelsens 
tid, en bevægelse far tog levende del i. Han var jæger, havde en 
gammel forlader, musedonner, og skød af og til en hare. Min bror 
og jeg var svært interesseret i skyderen, men det var strengt 
forbudt at skyde med den. kun en gang overtrådte vi forbudet. Vi 
havde fået en så urimelig lyst til at skyde til måls. Et af fars 
murerpudseborde blev stillet op uden for huset,, brodér Laust,der 
var nogle år yngre en mig, blev anbragt med .....  i anslagsstil
ling i forstuen, sigtede så godt han nu kunne på pudsebrættet, 
jeg nærmede mig med en tændt tændstik, der skulle antænde krudtet 
i pistolen. Vi var ikke særlig modige ved situationen, og der 
var forud gået en lang forhandling om hvem, der skulle holde bøs
sen, og hvem der skulle sætte tændstikken til. Resultatet blev 
naturligvis,at Laust, der var den mindste, måtte foretage sig 
det mest farefulde hverv. Bøssen kunne jo eksplodere eller skud-



det gå bagud. Vi rystede lidt i knæene., da det skulle foregå, men 
det var vældig spændende. Store muligheder for at ramme brædtet 
var der ikke... dertil rystede lillebror for meget på hånden- og 
det var jo ham det kom an på. Med rystende hånd satte jeg tænd
stikken til krudtet, skudet gik af med et vældigt brag. Ilden 
stod op af pistolen, men stod lige op i luften, så bøsseholderen 
kom intet til, derimod fik han et vældig stød med ......... som
følge af geværets.......... Han havde ikke holdt bøssen fast nok
mod skulderen, hvad man som bekendt skal. Vi ramte mærkelig nok 
brædtet5 men vi gik glip af den halve fornøjelse- da vi ikke 
kunne fortælle far om bedriften. Den blev ikke gentaget} lille
bror ville ikke lege med mere.

Vi børn var ikke opdraget til at være kræsne, og der var kun 
en ret, jeg ikke kunne lide, grønkål under enhver form. Der var 
ikke tale om, at der vankede andre retter den dag vi skulle have 
grønkålssuppe. Enten fik man slet ikke noget, eller man måtte 
nøjes med hvad man ellers kunne finde, rå gulerødder eller kål
rabi. En formiddag blev jeg sendt op til bedstefar i et ærinde. 
Jeg lagde mærke til, at bedstemor lagde til rette til grønkål til 
middag, jeg skyndte mig hjem, hvor jeg fik grød og stegt flæsk, 
gode retter, men mor havde tilrettelagt grønkål til næste dag, 
hvorfor jeg vandrede hen til faster Stine i Lødderup, der også 
lavede til til grønkål den følgende dag. For at undgå den famøse 
grønkål, gik jeg den næste formiddag til Nykøbing ud til farbror 
Kristian og hans kone Ane, der boede i Østergade. Jeg var heldig 
nok at komme lige til middag og blev budt til bords, de skulle 
have en så dejlig ret, sagde farbror Kristian, som grønkål, værs
go og spis min dreng.

Endelig kom da tidspunktet, hvor jeg skulle i skole. Mor 
havde lært mig at læse og regne, men havde dårlig tid til at un
dervise. Jeg var nu 6 år, og far aftalte med Mariane Fruergaard, 
en nabokone, at hun skulle tage mig sammen med nogle andre jævn
aldrende børn og føre undervisningen videre. Jeg var glad for at 
gå i skole, det forvoldte mig særlig stor glæde, da jeg fik lært 
rigtig at læse. Det var en hel ny verden, der åbnede sig for mig. 
En verden jeg ikke tidligere havde kendt. Mor havde fortalt mig 
mange ting fra hendes skolegang, navnlig bibelhistorie, men jeg 
havde ikke lejlighed til at stifte bekendtskab med det skrevne ord. 
Nu kunne jeg selv læse de vidunderlige beretninger fra Biblen, 
og hvad jeg ellers fik fat i. Hjemme havde vi ingen bøger udover 
Almanakken, hvis historier jeg hurtig læste. Det var et stort 



øjeblik, da vi fik det første nummer af Ugens Nyheder, og jeg 
var meget utålmodig hver uge, når bladet kunne ventes med fort” 
sættelse af de fortsatte historier om riddere og borgfrøkener, 
der måtte gennemgå så megen modstand, forinden de tilsidst fik 
hinanden. Nu kan man nok se, at det var naive historier, men der 
var altid en god moral i dem, det gode sejrede altid over det 
onde. Det er slet ikke sikkert, at bladet var så betydningsløst 
med hensyn til god påvirkning af børn, som man nu vil gøre det 
til. Jeg lærte meget ved den rare Mariane Fruergaard, lærte navn
lig at være selvvirkende. Hun ligesom voksede sammen med os. Hun 
var ikke lærerinde af fag, men hun havde en naturlig evne til at 
tage os,der hvor vi stod og langsomt føre os videre frenr så vi 
var velforberedte til hovedskolen. Vi var jo kun 6 år, og var 
som små tomme krukker, der skulle fyldes med ting, som vi ikke 
kendte. Det var en dejlig tid, jeg mindes Mariane Fruergaard med 
oprigtig glæde og taknemlighed. Hun var god, ikke overlegen og 
spottende over vor uvidenhed, skændte aldrig og roste tit og 
troede altid på os, troede at vi blev bedre i morgen eJld i dag, 
hvor vi måske var lidt uheldige.

Det var mærkeligt, at jeg, der i beskedenhed sagt, var flink 
til regning, ikke kunne få divisionsregning ind i mit tykke ho
ved. Mor hersede med mig en hel lang aften, men jeg forstod in
tet. Vi var grædefærdige begge to. Da jeg vågnede næste morgen, 
var jeg klar. Det var gået op for mig, hvorledes det hele hang 
sammen. Jeg stod op før far og mor, fik fat i et stykke kridt, 
og lavede et divisionsstykke på sovekammerdøren fra øverst til 
nederst og rigtigt fra først til sidst. Døren var rødmalet, en 
af de gamle døre uden fyldninger, den var dejlig at regne på. 
Jeg indkasserede med stolthed fars og mors beundring over det ud
førte kunststykke, og blev naturligvis ved at udføre det ene van
skelige divisionsstykke efter det andet på den rødmalede sove
kammerdør, stående rød og ivrig i bar skjorte, men jeg har aldrig 
fundet ud af hvorledes det gik til. Aftenen før så dum som en 
gås, næste morgen er det ligesom lynet slog ned i hovedet og 
gjorde mig til en hel professor i division. Kan man lære mens man 
sover, er det underbevidstheden der arbejder?

Tæbring Skole ligger på grænsen af Tæbring og Rakkeby, om
trent .. km fra mit hjem i Rakkeby Hede. Der gik ingen vej til 
skolen, kun en sti over en øde uopdyrket strækning med lyng og 
siv. I ca. 7 år, hver vinter, sommeren var jeg ude at tjene på 
gårdene som hyrdedreng, vandrede jeg til skole uanset vejret. 



regnj slud eller sne, intet kunne holde mig hjemme. I snevejr 
var jeg ikke sjælden alene i skolen sammen med lærerens børn. 
Jeg ville til skole, der oplevede jeg min bedste tid. Som regel 
fulgtes jeg med naboens drenge, Anders Andersens og Jens Vesters 
sønner, jordemoderens søn August, Mariane Fruergaards datter 
Stine og Niels Kr. Hansens datter Mariesom jeg allerede har 
fortalt om, det var mine skolekammerater. August var min bedste 
ven, vi fulgtes hele skoletiden gennem tykt og tyndt, han var 
en livlig og opfindsom dreng, og vi lavede sammen mange drenge
streger, både i skolen og navnlig på den lange vej til og fra 
skole. Der var vel nok nogen skoleforelskelse i de to piger, Sti
ne og Marie, der, med os som ledere, deltog i vore løjer. August, 
der havde et enestående humør, var fører, og vi hans trofaste 
undersåtter, jeg var i alle tilfælde skinsyg, når de kyssede den 
smukke charmerende August. Han fik forøvrigt en trist skæbne som 
voksen. En nervesygdom nedbrød fuldstændig hans helbred, så han 
måtte nedlægge sin virksomhed som anlægsgartner på store gårde. 
Ingen læger kunne hjælpe ham. Det skar mig i hjertet, da jeg fandt 
ham boende i Rakkeby Fattighus, syg og værkbruden, slæbende sig 
frem og tilbage uden for huset, støttende sig til to rækker læg
ter, der var slået op, for at han kunne komme i fri luft. Så 
mærkværdig det lyder, havde han bevaret det meste af sit gode hu
mør, han levede i fortidens oplevelser som gartner på slottene, 
han fortalte indgående om sygdommen og hans bestræbelser for at 
overvinde den, det havde han tilfælles med de fleste syge men
nesker. Jeg hentede ham hjem til min kone og mig, og vi blev hur
tig klar over, at han ret hurtig ville gå til, hvis han ikke kom 
væk fra de forhold hvorunder han levede, og hvor selvopgivelsen 
var en større fjende end selve sygdommen. Vi prøvede at sætte mod 
i ham og give ham tro på, at han kunne komme sig. Det lykkedes, 
da han i nogen tid havde trænet sig op til at bruge benene, købte 
han hest og en lille vogn og begyndte at handle med fisk. Senere 
købte han en trehjulet cykel og kørte landet rundt til markeds
pladser og spillede og sang. Senere købte han et lille hus i Ny
købing, hvor han boede hos en af børnene. Han var altid glad og 
tilfreds, og han var velset, hvor han kom. Det vil sige tilfreds 
på overfladen, ingen ved, hvad han i virkeligheden følte af sorg 
over den tunge skæbne, der havde ramt ham. Han døde på Glyngøre 
Hvilehjem. Det var beretningen om min kære ven og skolekammerat 
August, en farende svend med zigøjnerblod i årene og med en svag 
udviklet økonomisk sans, men et menneske med et rigt og trofast 



hjerte. Vort venskab holdt til hans død, jeg er mere taknemlig 
over min egen succes, når jeg betragter min vens livshistorie. 
En ven der fra naturens side var lige så godt udrustet som jeg. 
Hans skæbne opfordrer til ydmyghed i betragtning af egen frem
gang og sundhed. Jeg banker under bordet.

Hvorvidt lærer Have i Tæbring Skole var en dygtig lærer kan 
jeg måske ikke bedømme, dertil var jeg nok for indtaget i ham. 
Næst far og mor er han den, der har haft størst indflydelse på 
mig i min drengetid. Jeg erindrer ham bedst, som han stod ved 
siden af katederet med hænderne foldet, og med en dyb inderlig 
stemme fremsagde trosbekendelsen og fadervor efter., at vi havde 
sunget ”Morgenstund har Guld i Mund”.

Han var en svær mand med et fedladent ansigt og stærke øjne, 
der kunne se lige gennem en. Begyndelsesgrundene i undervisningen 
havde jeg lært hos Mariane Fruergaard., så jeg slap for at læse 
A.B.C., men kunne straks gå over til læsning, skrivning og reg
ning.

I begyndelsen sad vi ved lange borde, drenge og piger hver 
for sig. I bordenes plader var huller til blæk, hver for 2 elever. 
Bordpladerne var gennemskrevet på kryds og tværs af tidligere 
elevers skarpe lommeknive. Det har nok i alle tider været en 
yndet sport for drenge at skære i bordpladerne. I hDen gamle By” 
i Arhus, hvor også er opført en skole fra år omkr. ..... bærer 
bænkene og bordpladerne også der vidne om, at drengene har sid
det ved disse borde. Drenge, der senere blev agtværdige borgere, 
måske høje embedsmænd, de har også haft den samme lyst til at 
skære i bordene. Bordene i Tæbring Skole var helt forskåret. Det 
var nærmest en sorg, da vi fik fine, nymalede 2-mands borde med 
forskydelig bordplade, som det ikke kunne gå an, og som vi hel
ler ikke nænnede, at skære i. De nye borde skinnede ganske vist 
at lak, men vi mistede en fornøjelse, nemlig at skære i dem. Det 
mest mærkelige ved den gamle skolestue med de små vinduer var 
den mægtige kakkelovn, der blev fyret op med kul. Optændingsbræn
det lagdes oven på kullene, jeg havde aldrig set en kakkelovn, 
hvor ilden kom fra oven og åd sig nedefter, men varme kunne den. 
Det var en hård straf at blive dømt til at stå i kakkelovnskro
gen og blive halvt skoldet, mens kammeraterne grinede og skar 
ansigter når sveden løb ned af ansigtet, en regulær ørefigen var 
at foretrække, men den fik vi sjældent. Lærer Have brugte andre 
straffemetoder. Et eksempel, vor nabos datter Severine, August 
og jeg legede ved randen af Nørgårds dam, Severine sad på hug og 



legede med haletudser, August, den skarnsknægt., listede sig bag 
på hende og lod en stor sten falde i vandet lige foran hende, så. 
vandet sprøjtede op under skørtet, og hun blev gennemblødt og 
naturligvis hylede op og for i hovedet på mig, som hun troede 
var ophavsmanden, den elskelige August kunne da aldrig finde på 
en sådan ond streg over for hende. Hun sladrede til læreren, jeg 
hang på historien, hvis ikke August meldte sig selv- hvad han 
ikke gjorde. Lærer Have brugte sin sædvanlige metode, bad mig 
blive tilbage. Ha.n slog ikke men talte, hvad var meget værre. 
I misforstået loyalitet undlod jeg at angive August. Lærer Have 
talte indtrængende til mig om, hvor stor pris han satte på mig, 
og hvor meget mine fattige forældre ventede sig af mig, og det 
bedrøvede ham meget, at jeg kunne opføre mig så uvorn, jeg bed 
tænderne sammen og lod uretfærdigheden skylle over mig. Det var 
mit første møde med ordets magt, det blev ikke det sidste.

I andre og senere episoder var jeg dog ikke slet så uskyl
dig, men jeg va.r altid meget nedtrykt, når jeg blev kaldt ind hos 
læreren privat til åndelig tortur. Hændelsen gav et skår i mit 
venskab for Severine og August, for en tid. Heldigvis glemmer 
børn hurtigt.

Undervisningen formede sig efterhånden med megen udenadslære, 
både i salmevers og Luthers Katekismus, navnlig den sidste var 
svær og kedelig, fordi vi ikke forstod noget af de lange skrift
steder med forklaringer. Det var simpelt hen en opøvelse af hu
kommelsen. Skriftstedet der begynder således: TNaar Menneskesøn
nen kommer i al sin Herlighed5' o.s.v., fyldte, skønt det var 
trykt med petit, mere end en halv side i bogen, forklaringen var 
lige så lang og endnu mere uforstående for børnehjerner. Jeg lær
te det hele udenad. Mor hjalp mig, jeg forstod Klaus Berntsen, 
da jeg som voksen hørte ham sige i et foredrag, at da han kom ud 
af skolen, smækkede han Katekismusbogen i og lovede sig selv., at 
han aldrig mere ville åbne den. Med bibelhistorie gik det bedre, 
det var vidunderlige historier, der tiltalte og beskæftigede fan
tasien. Salmeversene var ganske vist også uforståelige, men der 
var dog rytme og rim, der var lettere at lære, og der var spæn
ding, når vi skulle overhøres. Hver af os skulle fremsige et vers, 
af den salme vi havde fået opgivet som lektie. Som regel begyndte 
læreren ved den øversts.- dreng med 1. vers, næstøverste med 2. 
vers og fremdeles. En altfor gennemført regelmæssighed i frem
gangsmåden kunne dog ikke gå ret længe,, drengene fandt på kun at 
lære det vers, som de efter deres nummer i rækken kunne vente at 



blive hørt i. De andre vers lærte de overhovedet ikke. Det var 
en god fidus sålænge det gik. Men det blev opdaget ved, at en 
dreng blev borte fra skolen, så gik der kludder i regnskabet. 
Ingen kunne den dag deres lektier, fra den dag måtte vi lære 
hele salmen3 hvilket ikke altid lykkedes for os alle«, der var 
ofte nogen, der måtte sidde efter. Der var børn, ellers intelli
gente børn, der havde let ved at følge undervisningen, men som 
manglede evnen til at lære udenad. Det afstedkom megen jammer 
og gråd både hjemme og i skolen, men da det var en naturmangel 
hjalp hverken skænd eller sidden efter. Det var simpelthen mids- 
handling af disse børn, hvilket da også senere er gået op for 
forældre og lærere, at det er en medfødt evne at have let ved at 
lære udenad, fik jeg senere bekræftet, da jeg blev gift. Min 
første kone Marie kunne hele salmebogen udenad, så godt som. Hun 
kunne uden fejl fremsige Ingemanns store digt “Valdemar den Sto
re og hans Mænd::, at det var en arvelig evne fremgik af, at hen
des søster, hende vi kalder moster Hanne, havde den samme evne. 
Hun har mange gange underholdt vore børn og os ved uden fejl at 
gengive Henrik Ibsens storslåede lange digt “Terje Vigen . Blot 
stoffet fremkom i rim, kunne de lære det og bagefter huske det. 
Selv havde jeg ikke denne evne, men mor og jeg kunne dog udenads
lære tåleligt, men det var nok mere ved flid og udholdenhed, end 
i kraft af særlige evner hos mig. løvrigt havde jeg en ualmindei-- 
lig god hukommelse på de fleste områder opøvet i samarbejde med 
mor. Vi kunne alle navne på beboerne i kommunen og morede os med 
at opgive første og sidste bogstav af fornavn, efternavn og by
navn, hvorefter den anden skulle finde ud af hvem manden var. Vi 
havde megen fornøjelse af gætteopgaven, og der var vel også op
dragelse og hukommelsesøvelse i det. Mor var en dejlig kammerat.

Geografi, historie og regning var mine bedste fag. Skrivning 
og grammatik de dårligste, hvilket var meget beklageligt, da det 
var fag, jeg senere i livet fik brug for. Der hængte et stort 
Europakort på skolevæggen, og det var en yndet sport, at en dreng 
opgav et navn, der stod på kortet, som de andre så skulle finde. 
Det styrkede vort kendskab til geografiske navne. Mine børn har 
arvet interessen for geografi, og det er vel også denne min inter
esse, der medførte, at jeg absolut ville være sømand.

Vi brugte Chr. Hansens regnebog første og anden del, lærer 
Have betroede mig sidste år, jeg gik i skole, og endda en tid 
efter at jeg var konfirmeret, facitbogen, til overhøring af mine 
kammerater, hvilket indbragte mig øgenavnet ''Hjælpedegn1,. To piger 



degnens Sine og P. Johansens Marie, der nu er gårdmandskone i 
ø.Assels (Sine er død), blev anbragt ved samme bord som jeg, vi 
havde regnet de regnebøger igennem, lærer Have havde.Han fandt 
da en gammel regnebog frem-,- hvor der regnedes med rigsdaler, mark 
og skilling, som vi kunne fortsætte i. Opgaverne var svære, både 
læreren og eleverne måtte ofte lægge hovederne i blød for at kla
re det. Sine var meget smuk, ligesom sin mor, og alle vi drenge 
var forelskede i hende på skole-drengevis. Hun var genstand for 
min oprigtige tilbedelse, det varede i flere år, desværre eller 
bedre var det ikke gensidigt. Jeg var som dreng e& lille tyk 
prop, som intet pigehjerte gik i brand for. Det var min sorg. 
Det var først i 16-17-års alderen, at jeg forandrede mig til en 
høj og slank yngling, uden basunkinder, men med spirende moustac
he. Det var min glæde.

Lærer Have havde mange bøger, som han som en særlig begun
stigelse stillede til min rådighed, jeg slugte alt, hvad jeg kun
ne overkomme. Jeg havde jo altid sultet siden jog lærte at læse. 
Den islandske Kongesaga, der var trykt på gammeldags papir, op
holdt mig i lange tider. Mine kammerater anså mig for en sær un
derlig snegl, der i fritiden begravede sig i gamle, mugne bøger 
i stedet for at løbe ude på vejen og lege, og det var jeg jo og
så. Men jeg kunne da også lege, det var skik, at vi om vinteren, 
når der var sne, delte os i to kamphold, Tæbring og Rakkeby. Der 
opkastedes snefæstninger og samledes snebolde-ammunition og så 
stormedes fæstningen. Stormen endte gerne med almindelig hånd
gemæng og høje indianerhyl fra de sejrende, der forfulgte de flyg
tende. Heldet skiftede, men det var en meget stor fornøjelse, 
som vi som voksne med glæde mindes.

Syd for skolen boede en tømrer og spillemand, som drengene 
havde givet øgenavnet "Basseralle", formentlig fordi han spil
lede ved baller. Han var en ilter herre, der letsindig lod sig 
drille til at løbe efter drengene, der råbte Basseralle :efter 
ham, grimme drenge. Når vi gik fra skole, stillede vi os an i en 
række uden for hans værksted ved havediget, fjedrende i knæene 
og råbte Basseralle i kor. Temmelig sikkert havde han beslut
tet at lade råbene uænset, men i længden kunne han ikke holde 
sig, kom farende ud, rev en grønkålstok op af haven og satte ef
ter os, skældende og smeldende. Vi benede af og var lykkelige, 
fordi vi fik ham drevet ud af hans hule. Han vendte tilbage til 
værkstedet, vi ventede lidt, men gentog så komedien. Vi blev jo 
ikke trætte. Tilsidst blev han helt afsindig af raseri, men gjorde 



så hvad han skulle have gjort straks, klaget til læreren, og så 
fik plagerierne ende. Efter at have været inde hos lærer Have 
privat og hørt hans moralske forelæsning, skulle jeg ikke være 
med mere. Siden har jeg ofte set, hvordan enkelte uforstandige 
mænd kan få hele byens ungdom på halsen med deres drillerier, 
særlig nytårsaften er slem.

Fejlen, der begås, er, at de løber efter de unge mennesker, 
der driller dem i stedet for at byde dem ind på kaffe og snakke 
venligt med dem. De mennesker, der har et hidsigt sind, og som 
en hel bys ungdom falder over, er at beklage. Det hænder, at de 
må flytte.

Skolemaden, man får med i skole, spiller en stor rolle i om
gangen med kammeraterne. Min lille mor havde ikke råd til at 
smøre fin mad med tyk rullepølse eller fårelår på, sådan som land
mandsbørnene mødte op med, navnlig i begyndelsen kneb det hårdt. 
Ofte fik jeg skrabet flæsk på maden i stedet for smør, så blev 
der lagt en rugbrødsskorpe imellem, for at maden ikke skulle 
klistre sammen. En enkelt gang fik jeg pandekager på maden, en 
sand herreret, som gårdmandsbørnene hellere end gerne byttede sig 
til for deres fede, men trivielle rullepølse. Når det var småt 
for mig med mad, forærede de mig af deres overflod. At de dril
lede mig med det tarvelige mad skyldtes tankeløshed og ikke ond
skab, de kendte jo ikke noget til at være fattig. Hvorfor spi
ser folket ikke kager* , sagde den franske dronning Antoinette, 
da det blev meddelt hende, at folket manglede brød. Selve det at 
spise tarvelig mad gjorde mig ikke noget, det var jeg jo vant 
til, men det at være udsat for kammeraternes spot eller medliden
hed var en lidelse, som jeg dog aldrig fortalte mor noget om. 
Flere af de børn i skolen, der var gode imod mig, har jeg senere 
som voksen været i stand til at gøre en tjeneste, hvilket glæde
de mig meget. Skulle nogen af mine skolekammerater læse disse 
erindringer, vil de måske sige, at jeg har forandret mig meget, 
siden vi gik i skole. De har måske indtryk af, at jeg ikke vil 
kendes ved dem, når vi mødes. Det er ikke rigtig, men jeg kom til 
København og til søs, da jeg var konfirmeret, og så ikke den for
andring, der gradvis foregår fra skoleelev til voksen, således 
som de gør, der voksede op sammen. Jeg kendte simpelthen ikke 
mine skolekammerater, når jeg senere mødte dem på gaden i Nykø
bing, så forandrede var de blevet, siden de var 14 år. Jeg er 
selv blevet ukendelig, fra en lille pluskæbet tyk dreng jeg var, 
da jeg var 14 år, til tiden omkring mit 18. år.



Til skolen hørte en lille jordlod;, desuden havde lærer Have 
købt nogle tdr. land, hvorpå var opført en lade. Han holdt be
sætning som en anden landmand. Når roerne skulle luges, kom vores 
store tid. Vi fik lov at luge, lærer Have købte en stor pose 
brystsukker som belønning for arbejdet. Det kan godt være, at 
det var lidt billigere en efter tariffen, men vi havde uhyre me
gen fornøjelse af det, og hvem tog skade af det? Ingen.

Da jeg nåede hen imod konfirmationsalderen gik både pastor 
Lillelund i Tæbring og lærer Have ud til far for at tale med ham 
om min fremtid. De ville have hans tilladelse til, at de satte 
sig i bevægelse for at skaffe udveje for min fortsatte læsning. 
Mor var enig med dem, far gav tøvende sin tilladelse under for
udsætning af, at jeg selv ville. Men se, det ville drengen ikke. 
Han ville til søs, men det ville mor ikke tillade, der var kon
flikten, præst og degn måtte gå igen med uforrettet sag. Far og 
mor var både rørt og stolte over, hvad de ville gøre for deres 
dreng. Det var måske første gang, at far var taknemlig overfor 
honoratiores i sognet. Det var et stort spørgsmål, som jeg ofte 
har stillet mig selv, om jeg skulle have adlydt præst og degn 
og min mor og gået læsevejen, hvor det foreløbige mål var skoler, 
lærer. Det var jo heller ikke afjgjort, at evnerne ville strække 
til. Men det funderede jeg ikke over på det tidspunkt. Havde jeg 
gået læsevejen og i bedste fald blevet jurist, som mine anlæg, 
ifølge senere^bedømmelse gjorde, havde jeg haft en god basis for 
min senere gerning. Det havde givet anseelse og gjort mange ting 
lettere foj* mig, og ført mig ind i et helt andet miljø. Det var 
en stædig drengedumhed, der fik mig til at sige nej, og derved 
afskære mig selv for adgang til den akademiske oplyste verden, 
som jeg senere i 4o-års alderen droges så stærkt imod, men som 
var lukket for mig. En gang tabt, altid tabt. På den anden side 
var det måske ikke uden betydning, at jeg kom ud, blev frigjort 
for det tilvante hjemlige, fik mere udsyn, lettere optog de nye 
tanker og ideer, der blev fremherskende i tiden der kom, da jeg 
blev mand og følte trang til at være med og udrette noget. Jeg 
oplevede det sidste. Hvorledes det første, lærervejen, ville ha
ve formet sig ved jeg jo ikke, men jeg har altid savnet det.

Fra mit lo. år gik jeg kun i skole om vinteren fra november 
til maj. Nu om dage anses det for en dårlig skoleordning, der 
berøver børnene 4 halve års undervisning, men mon det i virke
ligheden betød så meget. Når man betragter de drenge og piger, 
der gik i skole dengang, er de lige så kloge og dygtige som voks- 



ne, som de er, der nu går i skole hele året. Det er ikke sikkert, 
at det er undervisningens længde, der har størst betydning, men 
lige så meget den friskhed., modtagelighed, evnen til tilegnelse 
lysten, glæden hos både lærer og elever, der følger af sommerens 
arbejde ude i den fri natur, med praktiske ting som bondebørn 
skal lære, og som er et vigtigt led i deres opdragelse, næsten 
lige så vigtigt som skolefærdighederne. Denne vekslen mellem 
kropslig og hovedarbejde er af større værdi,gndmange er tilbøj 
elig til at mene.

Hovedsagen er, at man, mens man sidder på skolebænken, be
stiller noget, og ikke at man sidder længe. Lærer Have forstod 
at få os, der kunne og ville, til at bestille noget, således at 
vi, når vi gik ud af skolen, virkelig havde lært noget. Skulle 
man ønske en forandring, skulle det være, at den megen udenads
lære af salmer og katekismus henlagdes til undervisning hos præ
sten, hvor det mere hører hjemme. Der ville da blive flere timer 
til den almindelige undervisning, evt. til nye fag. Hvorfor skal 
landsbybørn f.eks. ikke lære andre sprog? Salmevers og katekis
mus kan man jo altid lære, men sprog skal læres.

Jeg mindes med taknemlighed skolen i Tæbring, min lærer og 
mine skolekammerater. Læreren skrev jeg sammen med, da jeg kom 
til fremmede havne. Han forstod børn og kunne tale til os. Jeg 
deltog i hans begravelse, og holdt en lille mindetale for ham, 
hvor jeg mindede om det gamle ord, der findes en stodder og en 
konge i ethvert menneske, hvis man kalder på stodderen,kommer 
stodderen frem, hvis man kalder på kongen, kommer kongen frem. 
Lærer Have kaldte altid på kongen i os, og det bedste., der var 
i os kom frem. Hans største ønske var ikke alene at gøre os til 
kloge, oplyste mennesker, men lige så meget at gøre os til gode 
mennesker, der altid ville gøre det, der var ret.

Det var et stort øjeblik, da jeg som 9"årig kom ud at tjene, 
tjene penge selv. Mor havde fået plads til mig for en måned eller 
to på en gård i Fjallerslev, hvor jeg skulle vogte får, efter at 
høsten var fjernet fra markerne. Fårene skulle holdes borte fra 
den nysåede rug. Jeg var svær stolt, da mor fulgte mig i plad
sen og gik med ud i marken, og sammen med manden anviste mig mit 
arbejde. Men stoltheden fik en brat ende, da hun forlod mig. Da 
jeg ikke mere kunne se hende, smed jeg mig ned i græsset og hul
kede, ensom og forladt som jeg var. Naboens hyrdedreng kom til 
og trøstede mig. Han var større end jeg, havde pibe og røg shag. 
Han tilbød mig en pibe tobak og forsikrede mig. at al min længsel 



efter mor straks ville gå over, når jeg havde røget en pibe. Jeg 
prøvede, det dulmede for en tid. men det blev hundrede gange vær- 
re bagefter, jeg blev så syg så syg, kastede op og var helt elen
dig. Han blev helt betænkelig ved situationen og tilbød at passe 
mine får, indtil de skulle hjem. Han var en rar dreng, der ikke 
anede hvilken virkning tobakken ville få for mig, hvis organisme 
reagerede voldsomt mod den uvante nikotingift. Det varede mange 
år, før jeg vovede at tage en pibe i munden. Fårene klarede jeg 
ellers godt nok, og jeg var meget vigtig, da jeg havde udtjent 
og kom hjem til mor med en blank tokråne, som jeg selv havde 
tj ent.

Den følgende sommer tjente jeg i Nørre Mølle i Rakkeby hos 
enkekonen Stine, en rar kone, der førte en så djærv tale med mig, 
at jeg rødmede, sådan noget havde jeg aldrig hørt før. Der kom 
af og til eb halvforstyrret kvindemenneske fra Hvidbjerg Fattig
gård, der undertiden klædte sig helt af og gik nøgen omkring på 
Mølledæmningen, noget sært noget. Jeg passede kreaturer og får. 
Et par får, jeg skulle flytte, skræmtes af en hund og slæbte mig 
over vejen, jeg fik en dyb flænge i min ene hånd. Stine rensede 
såret med sprit, det sved, jeg går den dag i dag med et stort 
ar på hånden, så jeg kan altid mindes Nørre Mølle, hvorfra der 
ellers ikke er noget at berette.

Derefter kom jeg til Mads Kristians gård i Fjallerslev, det 
var en god plads. De havde en datter Trine, der var lidt ældre 
en jeg, en rask og livlig pige der altid var oplagt til løjer. 
Vi legede cirkus sammen omme i engen, red på 2 heste stående på 
ryggen af dem med det ene ben på hver hest, hun med armene om 
livet på mig. Vi var et par rigtige cirkusryttere og morede os 
herligt, det gjorde hendes forældre derimod ikke, der blev sat 
en stopper for den spøg. Vi slyngede i laden og plukkede stik
kelsbær ved diget og lavede mange andre morsomme ting. Vi var 
omtrent lige gamle og lige kloge. Jeg kom tidligt op om morgenen 
og skulle derfor have middagssøvn, det sørgede konen for, men 
Trine kom gerne hver dag og hev mig ud af sengen, ud til en eller 
anden leg. Det var ikke altid jeg var oplagt, men så kom hun med 
malkeskamlen, op skulle jeg. De havde sypige, Trine skulle have 
ny kjole, fin ny rød kjole, det var dengang, det var moderne med 
tornyre og puffer. Der gik en masse tøj til og så underlig ud, 
jeg indkasserede mangen ørefigen af Trine, når jeg sammenlignede 
hende med en fed gås eller and, der kom vrikkende med den store 
tøjbylt bag på, tornyren glidende fra den ene side af enden til 



den anden, for hvert skridt hun tog. Men det så nu så komisk ud, 
at det ikke var til at lade være at grine. Denne fornøjelse var 
en ørefigen værd. Vi havde et stykke udmark nede ved Dragstrup 
Vig ca. 2 km fra gården. Det benyttedes til græsning af får, der 
skulle jeg ned hver morgen for at flytte. Da marken lå langs by
vejen, hændte det tit, at omstrejfende hunde havde jaget fårene 
løse. Når får, der er tøjret to og to sammen, render sammen i 
en klùmp, og indfiltrer tøjret i hinanden, kaldes det en fåre- 
boil, og det har altid været alle drenges skræk, når der opstod 
en sådan boil. Jeg har grædt mange tårer, når jeg ikke kunne skil
le fårene ad og løse den sammenfiltrede knude, der særlig, når 
tøjret var vådt, næsten var uløselig. En almindelig fremgangs
måde er at stille sig med benene overskrævs over fårets hals_. 
for at det ikke skal løbe sin vej, mens man tager grimen af og 
løser knuden ud. Det kan gå for voksne_ men mislykkes ofte for 
en dreng. hvis ben er for korte. Når grimen er taget af, løber 
fåret, vælter drengen, og hele fårebanden, en 3~4 par, spæner 
afsted. At indhente et løs-gående får er svært, men kan lade sig 
gøre, det gælder om at forhindre, at fåret kommer i ro og kan 
lade vandet. Når en fåreboil er rigtig slem, og drengen er lille, 
hænder det, at han må ydmyge sig og løbe hjem eller til naboen 
om hjælp, men han gør det nødig, så er det nemlig afgjort, at 
han var en "lille” dreng. Hver gang, når jeg kører forbi stedet, 
erindrer jeg, hvilke kvaler jeg som dreng har gennemgået med få- 
reboiler, og hvilke anstrengelser jeg udfoldede for at Trine ikke 
skulle få det at vide, når jeg måtte søge hjælp. Jeg havde min 
æresfølelse at værne. Lønnen for sommeren var lo kroner, knap 6 
øre om dagen og kosten, der var det vigtigste. Det var meget 
værd for mor, at hun var fri for at skaffe føden til en sulten 
dreng. Det var værre med tøjet, lo kroner kunne knap slå til, der
for fik drengene gerne i tilgift et eller to pund uld og et par 
træsko. Trods det, at manden og konen og især Trine gerne ville 
beholde mig den følgende sommer, fæstede far mig til Kr. Serup 
i Redsted. Det var ikke nær så morsomt. Han var en gammel syg 
mand, gift 3. gang med en meget alvorlig og sparsommelig kone, 
der var ingen børn, jeg følte mig meget ensom. Det var dog der
fra, jeg for første gang kom til marked i Nykøbing. Jeg havde en 
25 øre i lommen til fornøjelse, men fik ikke rigtig nogen glæde 
af pengestykket, idet jeg ikke turde give den ud. Når jeg havde 
brugt den hvad så, og hvad skulle jeg købe. Det endte med at jeg 
købte 3 fem-øres kager og spiste, da jeg blev sulten, lo øren 



havde jeg med hjem. Markedet var der ikke noget ved. kun en sam
ling af heste og kreaturer, ikke noget for en dreng. Jo der var 
skibe i havnen, hvor jeg gik hele dagen og fantaserede om, hvor 
herligt det ville være at blive rigtig sømand. Jeg gik hen og 
hjem, ialt 2o kms gik i træsko, jeg havde ingen sko, men jeg 
havde været til marked. Drengene i Nykøbing drillede mig med 
mit bondske udseende, de råbte bondeknold efter mig, det var 
vel det værste.,de kunne finde på, men jeg var nødt til at finde 
mig i det, de var mange og stærkere end jeg, de lussinger de 
fortjente, og som jeg undte dem, måtte vente til jeg blev stør
re og stærkere. Lussingerne har de tilgode endnu.

Vi havde en karl, der var slem til at gå på sjov om nætterne, 
og derfor var søvnig om dagen. Han tvang mig til hver morgen at 
rense hestestalden, skønt det var hans arbejde. Jeg hævnede mig 
ved at lade ham sove på tromlen i brakmarken, der var på ca. 7 
tdr. land. På en sådan nyharvet brakmark efterlader en tromle sig 
et pænt glat aftryk. Han var en varm lummer dag sendt ud at trom
le, havde anskaffet sig en slags lænestol på tromlen af brædder 
og en halmsæk. Han faldt snart i søvn, han havde ikke sovet om 
natten, hestene et par gamle adstadige øg tromlede det meste af 
en eftermiddag på egen hånd. De holdt sig på brakmarken, men 
vandrede på kryds og tværs, så der fremkom det mest mærkelige 
tromlespor og figurer på marken, man nogensinde havde set. Manden 
korsede sig, da han så det, og han sagde en hel del til karlen, 
der stak mig en lussing, fordi jeg, der var i marken, ikke havde 
kaldt på ham, der nu blev til latter og spot for hele omegnen. 
Den fornøjelse tromlesagen var for mig, gav mig fuld erstatning 
for den modtagne lussing og for tidligere forurettelser-.

Udover at berette om mit forvovne ridt på de to unge plage, 
der aldrig havde båret en rytter før, hændte der ikke noget, der 
er værd at omtale. Mine to søskende Karen og Laust kunne dog van
skeligt glemme den ugæstfri modtagelse, de fik på gården, når de 
besøgte mig for at bringe mig rent tøj. De blev aldrig budt på 
noget, selv om de kom, når vi sad og spiste, det havde aldrig 
hændt før i mine andre pladser.

Men der skulle hænde mig endnu værre ting i en senere plads 
i Hjerk i Salling. Jeg undlader at nævne mandens navn af hensyn 
til hans evt. børn. Jeg kalder ham Hjerk, han var kendt for at 
være en drengeplager, prygl og onde var en daglig foreteelse, og 
fremkaldte trodsighed og pligtforsømmelse hos mig. Der var mange 
kreaturer at passe, for mange for en 11-12 års dreng. Jeg var 



næsten altid bagefter med mit arbejde, hvilket fremkaldte hans 
vrede og ofte prygl. Konen var klog og god, hun forsøgte at glat™ 
te ud på uoverensstemmelserne og reddede mig for mange drag prygl. 
Hun sørgede for min renlighed, så efter at fødderne var rene. 
Jeg gik altid barbenet, og der ville gå 'hak5' i hælene. Hun kom 
ud i karlekammeret, når jeg var gået i seng., kommanderede mig 
op at vaske fødder, hvis jeg havde glemt det, det skyldtes hende, 
at jeg ikke løb af den dårlige plads. Hor havde indprentet mig, 
at det var en stor skam at løbe af pladsen, hvilket der var flere 
drenge, der gjorde. Hver sommer løb drengene af pladsen hos Hjerk, 
jeg holdt ud og fik ros af mor, og ros af naboerne til Hjerk, 
der vidste god besked med hans mishandling af tjenestedrengene. 
Jeg sov i samme seng som forkarlen, der hver morgen kl. > hev 
mig ud af sengen og satte mig ud på lergulvet, hvor jeg stod og 
ravede søvndrukken en tid, indtil jeg rigtig vågnede. Jeg skulle 
ud i udmarken langt borte for at flytte plage, ungkvæg og får. 
Forår og efterår rim i græsset, mine forfrosne fødder varmede 
jeg i dyrenes varme leje, når de havde rejst sig, det var rimen 
der gav revner i hælene i forbindelse med snavs fra rensning af 
stalden. Efter turen i udmarken,hjem og få køerne, der nu var 
malkede, ud på græs. Her gjaldt det om at være tidlig på færde. 
Kl. ca. 8 bissede de, bekæmpelse af oksebremsen var ikke kendt 
den gang. Det hændte, at køerne trådte en på de bare fødder, når 
de var urolige ved udkoblingen, så skulle jeg ind til konen og 
have den trådte fod set til. Endelig kunne jeg få morgenmad, smør
rebrød og kogt mælk, derefter rense stald og flytte køer to gange, 
inden de skulle hjem, hvis de ikke kom af sig selv bissende gen
nem kornet forfulgt af oksebremser. Skete det, vankede der lus
singer til drengen, fordi han var for sent på det. Når køerne 
endelig var indfangne og bundet i stalden, skulle dyrene i ud
marken vandes og flyttes. I rigtig bissevejr skulle ungkvæget 
ind. Inden middag skulle plage og får flyttes. Derefter middags
mad og middagssøvn et par timer, det var min bedste tid, søvnig 
og dødtræt som jeg var. Det vil sige, når jeg kunne få lov at so
ve, de ærinder til smed eller købmand, som var paalagt karlene 
at udføre, tvang de mig til at løbe efter. Det var jo drengen., 
der skulle være allemands-ærindedreng, det var de vant til. og 
tænkte ikke på, at han trængte til hvile og søvn. Jeg lovede mig 
selv, at når jeg engang blev karl, eller husbond, skulle drengen 
få lov at sove sin middagssøvn i fred, dot løfte har jeg holdt.

Eftermiddagen gik paa samme måde, køer ud, flytte i udmarken, 



flytte køer, trække dem ind, flytte ungkvæget fra engen, hvor de 
blev anbragt tidligere på dagen. De løb rundt i tøjrslagets nar 
de var flyttet;, rev sig ofte løse og gik ind i kornet, og der 
gik gerne en timestid eller mere med at fange dem,, klokken blev 
gerne 11 eliter mere, inden jeg kom i seng. Det var en lang streng 
dag fra 3 til 23.. og det var en heldig dag, hvis jeg slap for 
hug. En særlipj ond dag oplevede jeg en gang mellem to flytninger 
i udmarken, jeg faldt i søvn på en grøftekant og vågnede først, 
da manden kaldte på mig. Han skældte frygtelig ud, jeg svarede 
igen. Det var forkert, men jeg var helt ude af mig selv. Da vi 
kom hjem til gården,trak han mig ind i materialkammeret, tog et 
jerntøjr og tærskede løs på mig, så længe han orkede, min ryg var 
frygtelig tilredt« blodet løb ned ad den og min skjorte klæbede 
til skindet, da jeg om aftenen ville skifte, Hjerk var aldeles 
rasende, jeg råbte og skreg grimme røpd mod ham, men var værgeløs 
i den stærke mands hænder. Han var nok klar over, at han havde 
forløbet sig, jeg vidste, at jeg havde fortjent en afstraffelse 
for at have sovet på min post og for min trodsige modstand. Det 
var nok arven fra far, der gik igen, aldrig give efter, jeg ha
dede den onde brutale mand, jeg lovede mig selv, at jeg skulle 
komme igen, når jeg blev voksen og betale ham tærskene tilbage. 
Jeg har som voksen ofte overvejet at besøge ham og på en eller 
anden måde gengælde ham hans ondskab. Det var dog uværdige tanker, 
der aldrig blev udført, nu er det for sent, han må være død for 
længe siden. Dersom jeg havde haft pladser ålenet af den karak
ter, var jeg blevet til en ond ryggesløs knægt, såsom ondskab 
avler ondskab, det er historien om stodderen og kongen om igen 
og i virkelighedens belysning.

Endnu et par episoder. Jeg faldt ned af loftet og breîkkede 
højre håndled, blev sendt ud til en klog kone i Nautrup, der 
badede håndledet i blyvand og hængte armen op i bind om halsen, 
hun trøstede mig med, at det ville være ovre i løbet af få dage. 
Hjerks kone var meget medfølende, men han selv stolede på den 
kloge kone og forlangte, at jeg skulle passe mit arbejde. Det 
var svært, der var ingen styrke i hånden, jeg måtte benytte tænd
erne nå køerne skulle bindes. Det var særlig galt, når jeg skulle 
spise. Venstre hånd blev hurtig vant til at føre skeen, det irri
terede Hjerk at se mig opføre mig så akavet, han stak mig mel
lemmaden i højre hånd., maden faldt på gulvet, jeg fik en lussing 
så jeg rullede bagefter. Han troede ifølge den kloge kone og hen
des blyvandskur, at det hele var skaberi. Således gik 3 uger, ko- 



nen opdagede da., at højre hånd var helt skæv og udvirkede, at 
jeg fik lov at tage hjem til min fødselsdag. Jeg blev forsynet 
med rejsepenge til færgedampskibet Sallingsund, tror jeg den kald“ 
tes. Jeg vandrede af sted en sen eftermiddag, og kom over til Hors, 
hvor jeg fortsatte over Outrup og Rakkeby Hede, ankom henad mor- 
genstunden til mit hjem. Far og mor lå i sengen og var glad over-' 
rasket over at se mig, jeg havde fået fat i et eksemplar af Fol
kets Nisse, som jeg var meget optaget af at læse for dem. Mor 
blev dog hurtig klar over min skæve hånd, jeg måtte fortælle om 
den kloge kone i Nautrup, der havde :'kureret den. Der blev stor 
bestyrtelse. De kom hurtig i aktivitet, far sendtes omgående hen 
til en nabo, der havde et par raske heste og kunne køre far og 
mig over til Stine Kusk i Nors i Thy, som havde stort ry som eks
pert i benbrud. Vi kørte til Vildsund, kom over med færgen, der 
roedes af færgekarle. Nors nåede vi op af dagen, Stine Kusk så 
på håndledet, dette var brusket sammen i løbet af de tre uger, 
men brækket var det og skulle nu brækkes op igen og sættes rig
tig sammen, spilkes med stive papstykker og forbindes, det gjorde 
nederdrægtig ondt, men hun afledede smerten ved at snakke godt 
for mig og lovede, at jeg skulle blive fuldstændig rask. Hun lo 
af min beretning om den kloge kone i Nautrup og hendes blyvand, 
men skjulte ikke for mig, at kuren hos hende kunne have kostet 
mig min førlighed. Hjerks kone og min fødselsdag reddede mig. 
Stine Kusk, hvem jeg endnu engang aflagde besøg for at få for
bindingen skiftet, kurerede håndledet, som blev omtrent lige så 
stærktsom det andet, en lille mindelse om bruddet har jeg dog 
altid haft.

Den sidste tur til Stine Kusk blev foretaget til fods, det 
var jo kun ca. 4o km., jeg sov i Stines hjem om natten. Som føl
geskab var jeg betroet vor lille hund Perle, en almindelig hund 
men hele familiens kæledægge. Hunden blev borte på turen, mens 
jeg var inde hos en bager i Thisted og købe en 5~øres kage. Per
le forsvandt, nogle store hunde havde nok jaget den væk. Det var 
en stor ulykke, i øjeblikket større en det brækkede håndled. Fær
gekarlene ved Vildsund havde medfølelse med mig, da jeg grædende 
fortalte, at jeg havde mistet hunden, de lovede at se efter den 
og færge den over hvis den skulle vise sig. Den kom aldrig. Det 
var en sorgfuld dreng, der kom hjem uden Perle, der blev gråd 
og jammer af både mig og mine søskende, det var kun en hund, men 
den var det bedste vi havde, en god lille hund og en munter lege
kammerat. Perle var borte, der var tomhed og savn i søskendekred



sen. Jeg var hjemme i 6 uger, før jeg blev sendt over i min plads 
igen og skulle tjene tiden ud, det var fars og mors grundlov. Da 
jeg kom igen, spurgte Hjerks kone., om jeg havde længtes efter 
dem, jeg svarede højt og tydeligt nej, hvilket morede hende me
get, en sådan oprigtighed havde hun ikke ventet.

En dag i efteråret, da kreaturerne blev drevet ud i løsdrift, 
løb nogle stykker ind på naboens mark. Hjerk fik et raserian
fald og slog mig på de bare ben med pisken. Da det senere gen
tog sig, styrede han til en ny afstraffelse, men nu var vi nået 
ned til åen, hvor der var et smalt gangbrædt over til den anden 
side. Jeg for over gangbrædtet og trak det efter mig således, at 
jeg var i sikkerhed, Han skældte og smældte og kommanderede mig 
tilbage. Jeg forblev dog i mit sikre tilflugtssted, han måtte 
gå hjem uden af få fat på mig, jeg var ikke mere så bange for 
ham, og han var blevet mere afdæmpet, en enkelt lussing vankede 
der dog af og til. Det var festdag, da vi nåede november, og jeg 
kom hjem igen til Rakkeby Hede og til undervisningen hos min 
kære lærer Have og hans bøger. Den næste Plads var også i Salling, 
hos Jørgen Knudsens enke i Bailum, hvilken forskel. Der var to 
sønner Ingvard og Andreas og en datter Marie. De havde været på 
højskole, hvilket prægede dem. Selvfølgelig skulle jeg bestille 
noget, det gjorde jeg gerne. De behandlede mig venligt og for
stående. Reolerne var fuld af bøger, hele serier af hæfter til 
Folkeoplysningens Fremme, foruden mange andre bøger. Det var lige 
noget for mig, al min fritid anvendte jeg til læsning, og jo mere 
jeg læste des mere ville jeg lære. Ingvard var mig behjælpelig 
med at forklare det læste, hos dem fik jeg lagt et godt grund
lag for almindelig oplysning, der senere kom mig tilgode. Jeg 
havde følelsen af, at Ingvard Knudsen glædede sig over at hjælpe 
den læselystne dreng med at udvælge bøger og tale om det læste. 
Der var en hel anden ånd over hele huset. Det trængte jeg også 
til efter den frygtelige plads hos Hjerk, hvor jeg knap regnedes 
for et menneske. Jeg skulle ganske vist her som der tidlig op og 
sent i seng og havde meget at bestille, men jeg gjorde altid mit 
arbejde med iver og lyst og var indstillet på at være husbond
folkene til måde, de folk som altid var gode mod mig. Sommeren 
svandt som en drøm, og jeg var nærmest ked af, at den så hurtig 
fik ende.

I høstens tid var der som på alle gårde stor travlhed, høst- 
folkene mejede korn og bandt neg lige til mørkets frembrud, hvor
efter de top; fat på at sætte det mejede korn sammen i hobe. Det 



var ejendommeligt;, når jeg gik og tumlede med ungkvæget der skul
le flyttes fra engen til højmarken, at høre høstfolkene gå og 
snakke, skønt man ikke kunne se dem. Når jeg var færdig med krea
turerne. hjalp jeg til med at slæbe neg sammen., jeg følte mig som 
en hel høstkarl; når vi var færdige og trætte vandrede hjem til 
gården i den lune høstaften, hjem til nadveren og til gammel øl. 
Øllet måtte jeg få, men ikke med pind - snaps i, som daglejerne, 
det kunne jeg ikke tåle, så gik snakken, mest om arbejdet der 
var udført. Folkene var nok trætte, men når de havde fået et krus 
gammeløls øl der havde stået til gæring omtrent et helt år, var 
trætheden som blæst bort, det føg med vittigheder og skæmt. Næste 
dag når duggen var tørret af kornet., og leerne var haaret - , det 
vil sige at leens æg med en dertil indrettet hammer blev banket 
tynde, så de kunne skæres hele, tog de fat igen. Opbindingen 
var værre, det var som regel pigerne, der besørgede det, jeg har 
altid ment, at det var synd for pigerne, at de mens karlene sov 
middagssøvn skulle vaske op og malke, for så når middagssøvnen 
var forbi at tage deres krat og gå og gå i marken sammen med kar
lene. Sådan er det ikke længere. Nu synger selvbinderne deres 
monotome sang over markerne, mens de spytter negene ud i en uaf
brudt strøm. Det er nemt og sparer på musklerne, vi vil ikke ven
de tilbage til gamle dage med deres poetiske høstmetoder, deres 
bedre humør formedelst nogle krus '■gammeløl' med pind i. Det vil 
blive bedre endnu, men også mere kedeligt og ensformigt. Der er 
ikke megen poesi ved en mand og en traktor. Vi har vundet i tek
nik, men tabt humøret.

Da efteråret satte ind, blev kreaturerne sluppet løse i løs
drift, det var en herlig tid. Hyrdedrengene fra gårdene samledes, 
lavede piske med vældige skrald i, skar hyldefløjter og stegte 
kartofler ved åben bål. Det hændte, at ilden, når den var tændt 
for nær ved heden, kunne tage magten fra drengene, så måtte trøj
erne af og bruges til at slukke ilden med ved at slå løs i ilde
branden. Det skete for mig og nogle nabodrenge, der gik ild i 
heden, røgen drev viden om. Politiet, der netop var ude i Odden
se ved en virkelig ildebrand, kom styrtende idet de troede, der 
var ild i et hus. Der blev svært forhør, vi var beredt til at 
krybe i et mussehul, hvis et sådant havde været for hånden. Nabo
erne lo, slukkede ilden med gødningssække, og politiet lod os 
slippe med en advarsel, der gjorde os mere forsigtige for efter
tiden. Men kartoflerne blev godt stegte, politiet smagte selv på 
dem.



Det var min sidste og bedste plads på gårdene som hyrdedreng, 
en plads der udviskede, hvad ubehageligt jeg havde måttet op
leve i andre pladser. Jeg har de smukkeste erindringer om min 
tjeneste hos Ingvard og Andreas Knudsen og deres søster i Eailum. 
Samværet med de tre prægtige mennesker havde stor betydning for 
min senere udvikling og livssyn.

1. november hjem igen til skolen og konfirmationsforberedels
erne. Konfirmation den 8. april 1888. Der var stadig dårlig råd 
i mit hjem. De måtte låne et par støvler til mig til konfirma
tionen. Jeg blev ved at gå i skole en tid. Det var den tid jeg 
blev kaldt Hjælpedegn".

Endelig så det ud til, at min drøm at blive sømand skulle gå 
i opfyldelse. Mor havde givet sin tilladelse til., at far for
hyrede mig med jagten ?’Herneder af Nykøbing, ført af skipper 
Chr. Nielsen, kaldet Chr. Drejer. Betingelsen var, at jeg ikke 
måtte sejle udenfor Limfjorden. Jeg skulle have kosten og nogle 
få kroner om måneden. Skipperen og hans kone boede i Kompagniet 
i Bryggergade, jeg sov den første dag i Kompagnihuset, senere 
ombord på skibet når vi var ude.

Nu var jeg endelig en virkelig sømand, både 1. styrmand, ma
tros, jungmand og kok. Vi var kun to mand ombord, sejladsen gik 
ikke længere end til Fuur, hvor vi hentede grus til den nye fær
gehavn i Nykøbing, der var under bygning. Et par timers sejlads 
med god vind. Når jeg stod ved roret og styrede den lille jagt 
ud af havnen forbi Ørodde, følte jeg mig så stolt og betydelig 
som rorsmanden på Olav Trygvesen Ormen hin lange. Men jeg blev 
hurtig til min store sorg og fortvivlelse halet ned på jorden 
igen. Gruset blev af håndspil hevet op af lasten, og med en los
sebom svinget i land. Håndspillet skulle jeg betjene. Mine hænder 
var for sarte, jeg kom lige fra skolen. Huden gik i laser, og da 
far kom ud for at se, hvordan det gik, tog han mig med hjem trods 
al min protest. Jeg følte det som en nedværdigelse og skam, at 
jeg måtte opgive sømandsskabet efter kun få rejser Nykøbing-Fuur. 
Men der var ingen vej udenom, hænderne sad i et blodigt sår. Sving
et på håndspillet manglede en bøsning, et stykke jernrør, hvori 
svinget bevæger sig indeni røret uden at skamfere hænderne. Jeg 
var slået ud og sørgede dybt og længe, det var første gang, jeg 
var utilfreds med fars og mors afgørelse. Det var forfærdelig 
at være nødt til at vende tilbage til landet og kreaturerne igen. 
For lige som at hævde nogen selvstændighed tog jeg, uden at spør
ge far, plads på en gård !?Sønderris" ved Guldager, mellem Varde 



og Esbjerg, som malkerøgter. Jeg skulle have stor løn men også 
malke mange køer. Søen havde jeg dog ikke glemt. En bekendtgør
else i avisen kom mig for øje. Det var Søværnet, der søgte et 
antal elever til Marine- Underofficerskolen i København. Et an
dragende blev ved hjælp af far og lærer Have sat sammen og ind
sendt. Jeg blev antaget til at aflægge prøve. Manden., jeg var 
ansat hos., ville dog ikke under nogen omstændighed give mig fri, 
før tiden for tjenesten var udløbet. Far lod sig overtale til at 
give mig lov til at forlade pladsen og komme hjem, han havde ikke 
godkendt fæstemålet, og jeg var mindreårig. En nat tog jeg gård
ens trillebør, læssede min lille kiste og drog i mulm og mørke 
til stationen for at tage med første morgentog nordpå. Far havde 
sendt rejsepenge. Der blev stor postyr på gården, da manden op 
ad formiddagen opdagede min forsvinden, min medtjener, der var 
min sammensvorne, overtog mit arbejde., indtil de var sikre på, 
jeg havde nået toget. Manden lod spænde for og for op til sta
tionen for om muligt at stoppe rømningsdrengen, men fandt kun 
den tomme trillebør. Det var første og sidste gang jeg forlod 
en plads i utide, og det skete med fars billigelse. Vi øjnede 
en mulighed for karriere i Marinens tjeneste.

Lærer Have hjalp til med ordning af papirerne. Mor fik travlt 
med at udstyre mig til Københavnerrejsen. Jeg fik nye sko og nyt 
tøj, antagelig for lånte penge. Der blev skrevet til faster Ane 
om at modtage mig. Endelig drog jeg til København, fuld af for
ventninger , men også lidt ængstelig. Jeg rejste sammen med en 
jævnaldrende dreng fra Karby, en rigtig forsoren fyr med et rig
tig snakketøj. Da han i toget blev spurgt om hans forældre ikke 
var kede af, at han rejste, slog han ud med hånden og sagde, ”Jo, 
de græd som piskede katte”. En sådan bemærkning om hans forældre 
stødte mig. Det første, vi tog os for i toget, var at løse op 
for madpakken og spise af de gode mellemmader og de lækre pande
kager, mor havde bagt til mig i anledning af rejsen. Uden at op
leve noget særligt ankom jeg til København og blev kærligt mod
taget af faster Ane, der boede i Eriksgade, og hos farbror Anders, 
der boede i Slotsgade, hvor han havde skomagerværksted. Alle vi 
ansøgere, eller aspiranter, skulle aflægge prøve på. hvad vi kun
ne af skolefærdigheder. Der var 16o, de skulle kun bruge 2o. De 
fleste drenge fra byskolerne kunne noget sprog. Det kendte vi 
fra landskolerne ikke noget til, og det var nok det, der slog 
os ud. Der blev trukket lod mellem de Jo bedste. Jeg var med i 
lodtrækningen, men faldt. Det var et meget sorgfuldt brev, jeg 



sendte hjem til mor, jeg havde helt mistet tilliden til mig selv.
11 n'dnnttnTl mi g selv. Tilliden til, at jeg kunne blive til noget. 

Faster Ane trøstede mig og sagde, at det skulle nok komme. Hun 
sørgede for en plads til mig som lærling hos urtekræmmer Lot- 
trup i Reventlowsgade, der pillede jeg rosiner, tappede petro
leum og løb ærinder. Men der var uro og rastløshed over mig, jeg 
var jo stadig på en forkert hylde. Jeg fik for en kort tid plads 
i restaurationen ved Arbejderforeningen af i860 på Nørrevold som 
en slagt buffist, ølskænker og flaskeskylder. Gennem fæstekon- 
toret, som jeg flittigt besøgte for at høre om chancer, kom jeg 
i natbeværtningen ;’Klosterhallen:- på hjørnet af Vimmelskaftet 
og Hyskenstræde, en kælderbeværtning der havde åben til kl. 2 nat. 
Stillingen var buffist, men mere betroet end den forrige, jeg var 
nu mere øvet. Om Sommeren var jeg ude på Charlottenlund Eadeho- 
tel, som værten også ejede. Hotellet lå ret nær Charlottenlund 
Fortet, der, når de havde skydeøvelser med de store kanoner, 
sendte bud til os om at lukke alle vinduer op, hvis vi ville und
gå, at de knustes af lufttrykket. Det var temmelig sikkert ikke 
noget sundt arbejde for en 15-års dreng at være ansat i en nat
cafe, hvor der var så let adgang til al slags spiritus, og hvor 
man var vidne til gæsternes frie optræden med deres damer, der 
navnlig efter kl. 24, når der lukkedes andre steder, strømmede 
til. Heldigvis havde jeg ingen lyst til spiritus, så lidt den 
gang som senere, og skal derfor ikke roses, fordi jeg lod det 
være. Min største og eneste udskejelse var cirkus, hvor jeg til
bragte meget af min fritid og så på heste. Billetten til galle
riet kostede 5o øre. Mit værelse var et snavset lille hummer op
pe under taget, hvor der ikke var rart at være. De sidste gæster 
gik sjældent før ved 2^-3 tiden, øl og natmad blev sat ud til 
betjentene, der skulle ryddes op og glassene vaskes af, så jeg 
kom aldrig i seng før 3|-4 tiden. Det blev jeg ked af i længden 
og sagde min plads op uden at rådføre mig med faster Ane, hvilket 
var forkert. Nu kom den værste tid, jeg nogen sinde har haft, Ar
bejdsløshed, som jeg aldrig før eller siden har stiftet bekendt
skab med. Letsindigt havde jeg givet afkald på min plads, der 
vel, om den ikke bød på gode forhold, dog gav mig et fast op
holdssted med kost og logi, og en løn jeg kunne klare mig for, 
og det bedste af alt, arbejde. Til faster Ane synes jeg ikke, jeg 
kunne være bekendt at gå, hun vidste ikke bedre end, at jeg frem
deles var i min plads. Jeg sad hver dag på Fæstekontoret for at 
høre om plads, men svaret var negativt. Kom igen i morgen. Jeg 



boede på Set. Peders Gæstehjem, hvor man spiste og sov billigt., 
men også det slap op sammen med mine sidste penge. Jeg hutlede 
mig gennem tilværelsen sammen med ligestillede;, hjemløse indi
viders en frygtelig tid med sult og kulde. Tilsidst var der ikke 
anden udvej end at tage en plads på landet som kreaturpasser. 
En gårdmand i Ballerup fæstede mig midlertidig gennem Fæstekon
toret , mine fordringer var3 igennem de foregående trængslers 
stemt noget ned, reduceret som jeg var både i udseende og klæder. 
Mit bekendtskab med arbejdsløshed var ikke af teoretisk art. jeg 
kunne med virkelig sagkundskab, og på grundlag af egne oplevel
ser. diskutere spørgsmålet senere hen. Til juleaften kom jeg til 
Ballerup s hvor gårdmandskonen serverede god julemad for mig. Jeg 
forspiste mig i hendes fede flæskespiser, så jeg blev syg af det. 
Det var en for pludselig overgang for maven. Da den midlertidige 
ansættelse var forbiø fik jeg plads på "Højergård" i Hjortespring 
ved Herlev, det var en ung herregårdsforvalter, der havde købt 
den, og drev den på herregårdsmaner. Dårlige folkekamre, folke
stuer i kælderen og dårlig mad. en forvalter med egestok vågede 
over, at vi kom ud til tiden, og vi bestilte noget. Det var i 
tidens ånd. Vi var heller ikke særlig flittige eller velopdragne. 
Det var historien om stodderen og kongen endnu engang. Selv om 
man ikke syntes om kammeraternes opførsel, var man nødt til at 
følge trop, selv om man vægrede sig ved at være anfører. I døren 
ind til folkestuen var et kikhul, hvor kokkepigen kunne se om, 
der manglede noget på bordet, skarnsknægtene morede sig med at 
kaste boller, når vi fik hårde melboller i mælk, til måls efter 
kikhullet og pigen med det resultat, at stuepigen, der’serverede 
for herskabet ovenpå, når hun kom med favnen fuld af service, 
trådte i bollerne med et forskrækket hvin og gik på halen og med 
et vældig rabalder tabte det dyre porcelæn på cementgulvet til 
stor fryd for ,:drengene’s i folkestuen. De fandt også på, når vi 
fik pandekager, der var noget hårde i konsistensen, at hænge dem 
op på søm rundt på væggene, det kaldte de en 3j£g.gldborgjle morede 
sig vældig over den forargede kokkepiges indignerede skælden ud. 
Det var blot et par episoder, som jeg var forarget over, fordi 
jeg altid hjemmefra havde lært at have ærbødighed overfor maden.

Rotter var der i massevis. På en tværbjælke i karlekammeret 
sloges de og faldt tit ned i sengene eller i hovedet på os, vi 
lå altid med en kæp hos os for at værge os. Der dyrkedes cikorie
rødder til en fabrik i København. Når den store fjedervogn var 
læsset til ude i gården, blev Bov og Frits, (Københavnerhestene) 



hentet hjem fra græsmarken> spændt for vognen og kørt til Køben
havn. Frits* der var lidt “spøtlam s blev fuldstændig tam og 
ude af stand til ät gå* når han så den store tillæssede vogn 
stå i gården. Det var et kunststykke at køre de to kloge heste. 
Bov var stædigs Frits var ‘ lam’ . Pisk hjalp ikke noget , der skul
le snakkes for og lokkes med sukker og brød., men de kunne træk
ke det tungeste læs, når de kom i gang.

Da høsten kom ind,, blev der sendt et tærskeværk og sække fra 
to kreaturhandlere fra København* der havde fået penge tilgode 
for køer. Da kornet var i sække* kom 2o svære vognmandsvogne og 
hentede det. Vi betragtede nysgerrig den lange række vogne. Man
den forsøgte med kongens foged at forhindre det. men vognene* der 
kørte en anden vej,, mødtes ikke af fogeden og slap til København. 
Hvorledes det forholdt sig med de juridiske rettigheder* ved jeg 
ikke, men slutresultatet blev* at kreaturhandleren gjorde udlæg 
i gården og overtog den. Jeg fik pladsen hos dem for vinteren* 
som en slags bestyrer* jeg skulle passe hestene* gå på snekast, 
udføre kørsel med hø og halm til København. Jeg var mutters ene 
på den store gård* kosten fik jeg hos en nabo. Trods ensomheden 
og uhyggen ved, navnlig om aftenen når jeg skulle hjem* ad den 
store mørke allé til mit kolde kammer, og slagsmål med rotterne, 
var jeg alligevel stolt over, at den nye ejer* trods min mngdom 
havde valgt mig til rbestyrer,;. Det måtte jo skyldes anbefaling 
fra min tidligere husbond. Den sommer på. Højergård skete en for
vandling med mig fra en tyk* pluskæbet dreng til en slank yng
ling. Kokkepigen* en stor svær højbarmet pige fik interesse for 
mig, en for mig ubehagelig interesse. Det varede mange år inden 
jeg vågnede på dette punkt. Heldigvis slog hun sig på en 5o-årig 
svensk røgter og lod mig i fred. Men alligevel, jeg havde opdaget, 
at jeg var noget værd.

Jeg havde bestemt, at jeg ville besøge mine forældre til min 
fødselsdag. Tog derfor kun plads et par måneder på en gård i 
Gjerløv ved Roskilde. Arbejdet sædvanlig landbrugsarbejde med 
lidt grusharpning ind imellem.

En dag i juni måned kom en ung mand til Peter Træskomands 
hus på Rakkeby Hede. Konen stod ude ved brønden og slog vand op 
i vandtruget til køerne. Han spurgte* om det var her Peter Sø
rensen boede, og om det var fru Sørensen, han talte med. Hun så 
lidt mistænksom på ham, som hun ville sige, ‘‘Hvad er du for en 
lapset staruds’'. Med en skælm i øjet spurgte han* om de havde en 
søn, der hed Martin. Da hun endnu mere forvirret bejaede det, 



sagde den foregivne fremmede herre., at han havde en hilsen fra 
denne Martin. Mor blev forskrækket og udbrød med bekymret mines 
der er da vel ikke sket en ulykke med ham. Vi fulgtes ind i stu
en, jeg blev budt at sidde ned og begyndte at fortælle. Efter
som jeg fortalte_ så hun mere og mere kritisk på mig for til- 
sidst at råbe det er jo Martin7 , faldt mig om halsen, vi lo og 
græd sammen. Din slemme dreng at narre din gamle mor, men hvor 
er du blevet stor, lang og tynd, helt ukendelig. Også far og 
mine søskende var glade for min hjemkomst og forbavsede over 
mit forandrede udseende og sprog. Også egnens unge interesserede 
sig for mig og for den forandring, der var slet med mig. Jeg var 
samtaleemne for en lang tid. Jeg besøgte faster Kjesten, årup- 
konen, lærer Have og mange flere. Det bedste var dog forældre 
og søskende, hvor havde vi det herligt sammen de par måneder, 
jeg var hjemme. Jeg var lige ved at få mors tilladelse til at 
søge hyre, når jeg kom til København igen, men vi blev enige om 
at lade det vente lidt.

Fæstekontoret havde en plads til mig på en gård ved Stevns 
til en god løn. Jeg havde siden arbejdsløsheden lært at vurdere 
løn og penge, og det man kunne få for penge, jeg var ikke så blå
øjet mere.

Det var der, den ca. 25-årige, pæne husjomfru lagde an på 
mig efter mandens tilskyndelse. Hun var gravid og savnede en le
gal far til barnet. Jeg lugtede dog lunten og holdt mig i skind
et, skønt der blev givet mig tilbud om rundelig tilskud. Jeg var 
ikke uvidende om den side af livet. Fra mine tjenester omkring 
på gårdene, havde jeg rig erfaring fra karle og pigers frie sam
liv, et samliv ingen tog forargelse af. Det var jo meningen, at 
de ville giftes, når det kunne lade sig gøre, og som regel blev 
de gift sammen. De bluedes ikke overfor drengen, der sov i samme 
værelse, undertiden også i samme seng, hvilket mor meget stærkt 
fordømte, når jeg fortalte hende det. Og hvad mor fordømte, for
dømte jeg også, desuden blev jeg sent udviklet og var meget til
bageholdende overfor kærlighedstørstende pigebørn, de med deres 
indladenhed og pågåenhed indgød mig modvilje i mine helt unge 
år. Den smukke husjomfru, der altså ikke længere var jomfru, ban
kede derfor forgæves på min kammerdør og måtte selv ordne føl
gerne af sin elskovsaffære. Det var i det væsentlige, hvad jeg 
erindrer fra gården på Stevns. En ejendommelighed var der ved de 
sjællandske bøndergårde, de havde næsten allesammen lukkede vog
ne, landauer, at køre i, det så man ikke i Jylland. Når herren 



og fruen skulle til selskab, fik jeg ordre til at køre for dem 
med den lukkede karet og samtidig agere både kusk og tjener. Det 
var skik og brug selv på forholdsvis små gårde. Skik og brug var 
det også hver morgen at spise fedtebrød og sild med en snaps til 
og derefter øllebrød. Sjællænderne kan ikke leve, hvis de ikke 
får frokost midt på formiddagen. Da jeg selv senere fik en gård 
på Sjælland, forsøgte jeg at indføre den jydske skik med davre 
kl. 6|, middag kl. 111 og halvanden times middagsstund, men det 
gik ikke trods alle mine gode grunde for ordningens forstandig
hed. Ville jeg have folk på min gård, måtte jeg give dem fro
kost. Selv en jyde, som jeg havde fæstet som forkarl, og som 
aldrig havde set andet end den jydske skik, blev også tosset og 
forlangte, at vi skulle tage hjem fra marken, spa;nde hestene fra, 
sætte dem ind i stalden og holde frokostpause 1 time, dermed gik 
omkring en time tabt. Det må være luften på Sjælland, der må 
være mere tærende. Enten må man skik følge eller land fly, jeg 
ville blive i landet.

Det følgende forår tog jeg ind på Forhyringskontoret i Kø
benhavn og fik efter nogen ventetid hyre med skonnerten Herman 
Olsen af Rønne, der lå i Holbæk Havn. Besætningen bestod af tre 
mand, kaptajnen, bedstemanden og en kok. Jeg blev antaget som 
kok, skønt jeg ikke havde anden kendskab til mad en det, jeg 
havde præsteret, da jeg gik i skole, hvor jeg lavede opstuvede 
kartofler. Det skulle da heller ikke være mig, der forestod mad
lavningen, det gjorde kaptajnen selv. Jeg var hans elev. Ved for
hyringen var det blevet mig opgivet hvilke grejer der skulle med
bringes ombord på skibet, og jeg skyndte mig ud i byen for at 
købe ind. Sengetøj eller køjetøj, som det hedder, madras og tæp
pe, skal man selv medbringe i sin køjesæk, undertøj, linned, bøg
er og småsager i en skibskiste. Jeg var meget tilfreds og glad, 
mens jeg gik rundt og købte sømandsudstyr. Nu skulle det vidunder
lige ske, det jeg havde længtes efter, siden den første gang så 
skibe i Nykøbing Havn. Jeg havde fars og mors tilladelse, for
øvrigt var jeg over 18 år og kunne bestemme over mig selv, men 
ville nødig gøre dem imod.

Da vi havde hejst sejlene og stod ud af Holbæk Fjord, følte 
jeg, at jeg nu havde nået livets højdepunkt, sammenlignende med 
sømandsgutten, hvoraf der er billede i læsebogen, stående på et 
skibsdæk og svingende med sømandskasketten, mens han synger en 
kæk sømandssang, hvis undertone dog er vemod ved tanken om hans 
mor. Hvor var det nyt og skønt at se Sjællands Kyster, Kronborg, 



Københavns mange tårne og skibene på reden, se det hele ude fra 
søen, se det fortone sig i horisonten. Da vi kom ud i Østersøen, 
fik jeg andet at tænke på end sømandsvers og poesi og landskabs
billeder. Det blæste op, skibet huggede i søen. Havde jeg før 
været højt oppe på lyksalighedens tinde, blev jeg nu styrtet ned 
i elendighedens dybeste dal, der er meget stor forskel på men
neskers disposition for søsyge. Nogle lider frygtelig under det, 
andre bliver overhovedet ikke syge. Hvorfor? Jeg hørte desvær
re til den kategori, der angribes hårdt af den mærkelige sygdom, 
der begynder spm en underlig kvalmende fornemmelse og ender med 
mavecuptioner af voldsomste karakter. Der er patienter, der bli
ver så elendige, at de smider sig ned uden hensyn til ydre for
hold. Man kunne smide dem overbord, uden at de ville gøre mod
stand. De tror at skulle dø, og de foretrækker at dø fremfor de 
kvaler, de er udsat for. Og så er det jo egentlig ikke nogen 
legemlig sygdom. Der er ingen af organerne, der fejler noget, det 
er en slags optisk bedrag, et balance-fænomen, som jeg har læst 
i en af Frems Skrifter, skyldes, at et lille vaterpas, organ i 
øret påvirker nerverne og fremkalder sygdommen, mærkelig nok, at 
reaktionen kan være så forskelligt virkende på mennesker. Jeg 
var en sund, rask ung mand, jeg havde ofte klatret i de højeste 
træer og balanceret på høje tage. Jeg havde sammen med f.eks. 
Sine Dissing og Trine gynget i laden, gynget så stærkt og højt, 
at hovedet næsten vendte nedad og aldrig følt spor af kvalme 
eller andre ubehageligheder ved, at legemet kom ud af sin natur
lige balancestilling. Hvorfor virkede skibets duven og vuggende, 
slingrende bevægelser så mærkelig på hovedet og siden på maven 
og allersidst på hele almenbefindendet. Jeg har endnu ikke læst 
nogen forklaring på dette fænomen, men jeg oplevede det på min 
første sørejse, og hvorfor gentog søsygen sig ikke senere. Det er 
ligesom man ved første angreb bliver vaccineret. Organismen 
bliver vænnet til. Selv da jeg efter at have været på landjorden 
i omtrent Jo år kom ud i en forrygende storm på Nordsøen, mær
kede jeg ikke spor af tilløb til søsyge. Vaccinationen havde be
varet sin virkning fra hin rejse i Østersøen, hvor jeg led saa 
frygtelig. Sådan er det ikke for alle, jeg har ladet mig for
tælle, at selv gamle søulke, der har sejlet på verdenshave i 
snese af år, bliver søsyge hver gang de fra en rolig havn sejler 
ud i oprørt hav. Kan lægevidenskaben besvare dette spørgsmål ?

Det forøgede mine kvaler, da jeg, efter skipperens anvisning, 
blev sat til at bage pandekager i den lille kabys. Fedtos er nu 



ingen god medicin mod søsyge. Jeg måtte ofte vakle hen til ræ
lingen for at ofre til "Neptun1, og jeg kunne absolut ikke spise 
en eneste af mine iøvrigt fortrinlige pandekager. Jeg troede, 
jeg skulle krepere, og var også ligeglad. Skipperen smilede i 
skægget. Han vidste, det gik over, men jeg anså ham for særlig 
hårdhjertet, når han kunne være så udeltagende overfor en døds
syg mands lidelser. Min glæde og stolthed over sømandsskabet var 
helt forsvundet. Jeg følte mig som den elendigste maddike, der 
hellere end gerne ville bytte den glorværdige og så højt elskede 
sømandsstilling mod at komme i sikkerhed for søsygen i en ko
stald med en række dumme køer. Længere kunne jeg ikke komme ned 
i resignation, der er langt til Bornholm, når vinden ikke er 
gunstig, men omsider kom vi da i læ af øen, jeg livede op og 
kunne atter se solen skinne og fik interesse for at betragte 
landet og Rønne By. Ja, jeg kom mig endog så vidt, at jeg kunne 
spise et par enkelte af mine før så modbydelige pandekager; ma
ven var heller ikke overfyldt. Det undrede mig,så forskellig til
værelsen kan se ud med og uden søsyge. Vi kom i havn, jeg blev 
inviteret til skipperens hjem. Rønne blev udgangspunktet for he
le sommerens sejlads. Når vi lå i Rønne en søndag, besøgte jeg 
Almindingen, et skønt udflugtsted inde i landet. Vi blev lastet 
med kaolin til Danzig, et kalkagtigt hvidt stof, der bruges i 
porcelænsindustrien, gik til Danzig efter solsikkekager til Røn
ne. Hele sommeren sejlede vi på østersøhavnene Danzig-Lissabon- 
Riga-Rønne-Svanneke og Nexø. Søsygen var jeg for altid kureret 
for. Jeg blev afmønstret i Rønne, tog med dampskib til Køben
havn. Vi fik hårdt vejr, jeg følte medlidenhed med de søsyge pas
sagerer, der begyndte rejsen som friskfyragtige leende, spisende 
og drikkende mennesker, men de endte hurtigt som søsyge vrag, 
den ene efter den anden. I København fik jeg hyre med topsejls- 
tekonnerten Carmen fra Fredericia, der gik til Christiania efter 
papirmasse til Sankt Brinex i Nordfrankrig. Skibet havde råer 
på formasten. Det var en ny oplevelse at kravle til vejrs ud på 
råen, stående i perten, et stykke tovværk hængende under råen, 
for at ordne sejlene, mens skibet slingrede og søen brusede lige 
under en. Herman Olsen havde ingen ræer,så.jeg fik min egentlige dåb 
som rigtig sømand på Carmen, hvor jeg var avanceret til jung
mand, der altid først af alle blev sendt til tops som yngste 
mand. Efter endt lastning gik rejsen til Sankt Brinex. Hvor var 
det en skøn sejltur til og fra Norges hovedstad,som nu kaldes 
Oslo, men jeg tør ikke forfalde til en naturbeskrivelse, det vil 



føre alt for vidt. For første gang stiftede jeg bekendtskab med 
den urolige Nordsø og den Engelske Kanal. Heldigt for migaåt jeg 
var blevet søstærk. Engang bestemte kaptajnen, at skibet skulle 
renses udvendig for snegle og utøj, der hindrede skibets fart i 
vandet. Udenfor havnen opsøgte han en sandet strandbred, hvor vi 
sejlede så tæt på land, som skibet kunne flyde. Som bekendt er 
der ebbe og flod i den Engelske Kanal, det er derfor, der er dok
ker i de engelske og franske byer. Vi gik mod land, mens der var 
flod, højvande, og afventede ebbens indtræden. Skibet stod nu 
på bunden af havbugten og væltede om på den ene side. Vi fik 
travlt med at skure og skrubbe skibsbunden på den side der vendte 
opad, bunden skulle også males, da den blev tør, så vi måtte rup 
pe os. Da vandet steg flød skibet flot, og der gjaldt nu om at 
få den anden side til at vende opad, når vandet igen sank. Anker
kæden blev anbragt på den ene side af dækket, så skibet fik en 
lille slagside og nok så nydelig vendte den urensede side opad, 
den fik samme behandling som den første. Det var et fint nymalet 
skib, der kom fra en sådan billig kølhaling, der ialt tog 24 ti- 
mer. Den del af skuden, der lå over vandet, blev senere, inden 
vi fik last ind, malet og stafferet. Vi sejlede derefter til den 
engelske krigshavn Plymouth pr. ordre, der lød på Stettin i Tysk
land. Da der meldtes om ishindringer i Kattegat, Øresund og Øster
søen, blev vi liggende på Plymouths red inden for den store bøl
gebryder et par måneder eller så. Vi havde en storbåd., der var 
forsynet med sejl. Det blev min bestilling at sejle kaptajnen 
eller styrmanden den ret lange strækning ind til byen hver anden 
dag. Derved fik jeg øvelse i at manøvrere en sejlbåd. Plymouth 
er omgivet af høje klipper, hvorfra kastevinden susede ned over 
bugten. Jeg lærte at bedømme, når den kom, det kunne ses forud 
af vandets farve. Jeg kuldsejlede aldrig, men var ofte nær ved 
det. Denne sejlads var vor eneste adspredelse i den ellers kede
lige uvirksomme ventetid. Endelig kom vi afsted til Stettin. Der 
var endnu meget is i drift i Øresund. Mens vi lå på Stettin red, 
var jeg nær druknet. Et trin i leideren (stigen) gik i stykker, 
da jeg skulle gå ned i båden for at ro styrmanden i land, og jeg 
styrtede tilbunds i floden med benene nedad. Heldigvis kom styr
manden samtidig op på dækket og så mig forsvinde. Han sprang ned 
i båden og tog et tag i mig ved at række ned i vandet. Jeg, der 
var opfødt inde midt i landet kunne, ligesom de fleste sømænd, 
ikke svømme, det lærte jeg først senere. Det var det nærmeste ved 
forlis, jeg oplevede i hele min sømandstid. Jeg ville nu gerne 



ud på virkelig-langfart med et større skib og blev derfor efter 
aftale med kaptajnen afmønstret i København3 da vi passerede den.- 
ne by på rejsen nordpå. Tremaster-Skonnerten Anna af Fanø;, der 
lå på reden lastet med træ til Schied i Hollands hvorfra den 
skulle gå til Cardiff i England for at laste kul .til Skt. Cata- 
rine i Brasiliens havde brug for en letmatros., og jeg fik hyre. 
Det var et stort smukt hvidmalet skib, og det betød forfremmelse 
og langfart over Atlanterhavet. Vi lossede trælasten i Holland, 
gik til Cardiff efter kul til øen Skt. Catarine i Brasilien. Jeg 
sejlede nu på varmen, som man kaldte det, sejlede i nordøst, så 
flyvefisken stryge hen over vandet, enkelte slog imod vores sejl 
og faldt ned på dækket, hvorefter de endte i stegepanden. Vi pas
serede Ækvarter-linien, som det kaldtes, og jeg. sammen med en 
anden nybegynder, måtte gennem den sædvanlige ceremoni med bar
bering og dåb i en stor balje vand, efter befaling af den som hav
guden Neptun forklædte 2. styrmand. Først blev jeg dog sendt op 
i rigningen med en kikkert over hvis glas der var trukket en sort 
tråd. Jeg kunne da på forespørgsel erklære, at jeg kunne se, at 
vi passerede linien, og at jeg selv havde set det. Det morede 
mine kammerater meget. Den foregivne Neptun udstedte derefter en 
højtidelig erklæring om, at jeg nu var en rigtig fuldbefaren 
sømand, som havde hans tilladelse til at passere linien.

Kaptajnen havde i Holland købt en lille gris, der hurtig 
blev vores kæledægge, den bevægede sig frit ombord. Huset, den 
skulle bo i, var i begyndelsen for stor. Ved skibets slingren 
gled grisen fra den ene side til den anden og sled hårene af sig, 
senere, da den blev større, satte den benene og ryggen mod husete 
sider for at undgå glidningen. Det var et klogt dyr, som vi hur
tig vænnede til renlighed, vænnede den af med at benytte anker
kæden som W.C. Den led meget under varmen, løb altid efter os, 
når vi spulede dæk, for at vi skulle hælde en pøs vand langs ad 
dens ryg, når dette skete, udstødte den nogle tilfredse hvin 
eller grynt. Den kom ofte ind i vore lukafer, hvor den gnubbede 
sig op ad bunden på kaffekedlen, der hængte på en krog under 
bordet, med det resultat, at den blev sort på ryggen, og kedlen 
løftedes af krogen, faldt ned på gulvet, hvor kaffegrumset spred
tes over det hele. Efter en sådan bedrift forsvandt den som et 
lyn ind i sit hus, hvor den var i sikkerhed for os og for den 
fortjente straf. Vi holdt meget af grisen, der var stor sorg, da 
den blev stor og skulle slagtes.

Efter at have passeret Ækvators regn og stormbælte, gled vi 



ned i sydøstpassatens jævne vind langs med Sydamerikas østkyst 
til Skt. Catarine, hvor vi i over Jo graders varme lossede vor 
kullast. Der var ingen damp eller motorspil, det hele gik ved 
håndkraft} hvor vi skiftedes til med håndspil at hive kullene 
op og fylde i baljerne i lasten. Vi fik havresuppe med lidt ci
tronsaft i at drikke s ingen vand, det kunne vi ikke tåle. Ryg 
og arme blev skoldet af solen, vi længtes efter aften og badet 
i det krystalklare vand. Om søndagen gik jeg en lang tur ud af 
den næsten uendelige lange og skønne palmeallé på Skt. Catarine, 
så negerkonerne stå ved deres husgavle og ryge kridtpibe. Appel
siner og bananer var der overflod af, de kostede næsten ingen 
ting. En sæk appelsiner for mindre end en krone og en stor kasse 
bananer for nogle få øre i danske penge. Vi forsynede os rigeligt, 
især med bananer., de kunne holde sig. De var grønne,når vi modtog 
dem og blev så hængt under storbåden til eftermodning og blev 
spist efterhånden, som de blev gule. Det var for en nordboer et 
helt slaraffenland. Man bliver sjælden træt af bananer. Vi laste
de farina, en slags mel, og gik derefter til Buenos Ayres, hvor
til vi kom til juleaften. Byen ligger syd for ækvator, det var 
underligt for os at se solen stå ret i nord, og juledag var midt 
i sommeren. Vi fik også andet at undre os over, nemlig moskito
erne, som vi ikke havde nogen kendskab til. Det var meget varmt. 
Tæpperne i køjerne blev kastet til side, så vi lå helt nøgne. Det 
varede ikke længe, før vi var helt sorte af moskitoer,, der for
synede sig rigelig med sund dansk blod. Moskitostik er værre end 
myggestik, de efterlader store kløende plamaser på huden. Næste 
dag kunne vi ingen steder være for en ulidelig kløe i huden. Vi 
kom hurtig op i byen, fik købt moskitonet at hænge op for køj
erne. Selv efter at nettet, der holdt de blodtørstige dyr ude, 
var anbragt, skulle vi være forsigtige og ikke i søvne stikke 
en hånd eller et knæ mod nettets væg, hvor moskitoerne sad og 
lurede på bid. Moskitoen var fjende nr 1; om dagen kunne vi jo 
ikke værge os mod dem, det var navnlig benene, der var udsat for 
deres forfølgelse, strømper nyttede ikke meget; en kammerat hæv
dede indædt, at de stak igennem de svære læderstøvler han havde 
trukket på til beskyttelse. Det var derimod meget mærkelig, at 
de lod en agentinsk lods, der var vant til at sejle på floden, 
i fred. Han bedyrede, at han ikke brugte nogen slags salve eller 
andre medikamenter til at smøre på ansigt, hænder og ben. Fakta 
var, at han aldrig blev stukket, hvorledes det så kunne være.

Om søndagene gik jeg, som sædvanlig ud i landet og gennem 



den store maleriske by. Jeg blev så underlig glad og bevæget til
mode ved at se, et dansk flag stukket ud af et vindue i et meget 
højt hus i byen. Jeg følte lyst til at gå op og spørge, hvad det 
betød; men opgav det alligevel; det var måske forkert, det måtte 
jo være danske, der boede der. Da vi havde udlosset, blev vi be
ordret 15o miles op af La Plata Floden til Colastine for at las
te hørfrø til Gøteborg. Det var en mærkelig sejlads, når vinden 
var gunstig, skød vi ret stærk fart mod strømmen, men når vi så 
på flodbredden, kom vi ikke ud af stedet, trods vandet skummede 
for boven og gled langs ad skibssiden, og der fremkom et tydeligt 
kølvand. Skibets fart og strømmens fart opvejede hinanden. Vi 
sejlede og sejlede men kom ingen vegne. Når vinden bøjede af eller 
gik imod os, måtte vi kaste anker for ikke at drive tilbage. Det 
var anderledes, da vi skulle nedad med strømmen. Da gjaldt det 
om at holde sig fri af flodbredden, der skulle stor kyndighed i 
flodsejlads til for at klare sig. Der var ringe mulighed for sty
ring uden vind og i modstrøm. Med lidt vind med eller imod og 
med skibet liggende tværs i strømmen, kunne man ved manøvrering 
med sejlene holde den midt i strømmen. Med slet ingen vind måtte 
vi lade ankeret slæbe i flodbunden uden at det dog tog fat. Støm- 
men, der altså havde mere fart end skibet, bevirkede, at der kun
ne styres, vi slap både op og ned uden grundstødning. Derimod 
tilstødte der os en stor ulykke, idet vor afholdte 2. styrmand 
faldt over bord og druknede. Det skete, mens vi lå ved flodbyen 
Rosario. Styrmanden sad på rælingen og iagttog et andet skib, der 
kom ned ad floden. For bedre at se lænede han sig over skibssiden 
med foden på et fremspring på skibssiden, foden gled og han styr
tede i floden. Vi styrtede til, fik båden, der lå fortøjet agter 
for skibet, halet op på siden. 2 mand sprang ned i den og roede 
ned med strømmen, der førte ham nedaf floden. Han kunne heller 
ikke svømme og hvirvlede rundt i strømmen. Måske blev han bidt 
af en Alligator Krokodille. Vi roede rundt som besatte og spej
dede efter ham til alle sider, men fandt ham ikke. Tilsidst, ef
ter at have roet rundt i timevis, måtte vi vende tilbage til ski
bet til de sørgende kammerater, der stod ved rælingen og fulgte 
vor færd. Det var en underlig sørgmodig stemning, der blev om
bord,efter at vor gode ven og kammerat var forsvundet. På land
jorden dør folk jo også' men det er som regel efter forudgående 
sygdom, der forbereder de nærmeste. Her var det en ung, sund 
stærk mand, som vi havde levet sammen med, arbejdet sammen med, 
spøgt og leget sammen med inden for det snævre område, som et 



skib nu engang er, der pludselig forsvandt uden at efterlade sig 
spor. Da jeg kom ind i hans kahyt og hørte hans ur dikke som 
sædvanlig, kunne Jeg ikke lade være, men måtte højlydt give af
løb for min sorg.

Vi blev liggende i Rosario en lille tid, indtil vi havde fået 
et nyt anker med kæde, som vi havde mistet i storm og mod strøm. 
Derefter gik sejladsen til ladepladsen Colastino, hvor vi indtog 
en ladning hørfrø til Gøteborg. Fra hjemrejsen erindrer jeg ikke 
noget særligt udover,at sommeren, vi havde haft i Argentina, 
fortsatte med sommer i Sverige og Danmark. Vi havde på en måde 
sejlet om kap med solen på dens vandring nordpå og derved und
gået en kold vinter. Hen på sommeren I896 kom vi til Gøteborg, 
hvor jeg overværede ballonføreren, svenskeren ingeniør S.A. Andres 
afrejse på hans færd til Nordpolen. Hele Gøteborgs Skærgård var 
fyldt med både, der ledsagede Andres skib ud til det åbne hav.

Af alle typer og størrelser på klippeskråningerne lejrede 
en stor menneskemængde sig for at overvære den historiske be
givenhed. Andre medførte en ballon, der var forsynet med 6 s læ- 
betove, der skulle regulere ballonens højde. Den 14. august lan
dede ballonen med Andre og 2 ledsagere på 83 grader nordlig bred
de, 7 grader å 15 mil fra Nordpolen. De 3 mænd begyndte vandring
en over isen. De nåede som bekendt aldrig frem, men døde i is
markerne. Jeg tænkte meget på den vovelige færd, da jeg sad på 
klipperne i Gøteborgs Skærgård, navnlig over det forhold, at Bal
lonen ikke kunne styres, men var fuldstændig afhængig af luftens 
strømninger. Det var dog ikke dette forhold, der bragte foretag
endet til fald, men derimod isdannelsen på ballonhylstret, et 
forhold ballonførerne også var ganske hjælpeløse overfor.

Fra Gøteborg tog jeg hjem til Mors på ferie. Mors er under 
alle forhold en dejlig ø, en af de skønneste pletter i Danmark, 
men den er mangedobbelt herlig set fra Glyngøre efter mange års 
fraværelse. Tog med færgen til Nykøbing og gik på mine ben til 
Rakkeby over heden, hvor Sdr. Herreds Plantage nu ligger.

I mange nætter ombord i fremmede skibe, mens jeg stod ved 
roret, og styrede, eller gik frem og tilbage på bakken som ud
kig, gik mine tanker altid hjem til det gamle hus på Rakkeby 
Hede, hjem til far og mor og mine fem søskende. Det har intet at 
sige,- at huset var gammelt _og forfaldent, at skorstenene -var skæve 
og gavlen blæst ned, det var mit hjem, der boede, alle de jeg 
havde kær. I dette forhold gør ydre storhed ingen forskel, om 
det er slot eller hytte, om forældrene er rige eller fattige, om



de kører i karet eller simpel fjællevogn, de er den hjemvendende 
sømand lige kære. Således var det for mig., således er det nok 
for alle, der har været ude og borte fra hjemmet og Danmark i 
mange år. Da jeg stod oppe på højdedraget øst for huset og så 
den kendte skæve skorsten, så det forblæste stråtag på huset, så 
køerne på marken, vore køer, så hele det gamle, kære hjem., hvor 
jeg snart skulle favnes af min kære familie, fik jeg våde øjne, 
som jeg dog bestræbte mig for at skjule. Ingen måtte se min be
vægelse, det var jo den raske sømand, der vendte hjem efter lang
færden i fremmede lande. Jeg var nu en voksen mand, 22 år, men 
det var svært at holde sig, da min kære mor tog mig ind til sig 
og græd af lykke over at have mig hjemme igen i god behold. Hende, 
der havde skrevet så mange gode breve til mig, hende der altid 
forstod mig og stolede på mig. Da den første velkomst var ovre, 
blev der en snakken og en fortællen, en spørgen fra far og mor, 
som aldrig synes at få ende. Mine søskende stillede mange flere 
spørgsmål, end jeg kunne svare på, videbegærligheden er fanta
stisk i den alder. Det blev sent, inden vi kom til ro. Man ser 
ofte spørgsmålet rejst, hvad er lykke? Jeg ved det, jeg har op
levet det, selv om det er svært at forklare på papiret.

Da der var gået nogle dage med at hilse på skolekammerater, 
familie, venner og bekendte, savnede jeg, der var vant til at 
bestille noget, beskæftigelse. Det var mors fødselsdag d. 19. 
juni, jeg havde købt en symaskine til hende, den kæreste gave 
jeg kunne give hende. Jeg erindrede, hvorledes hun møjsommelig 
stred for at holde tøjet sammen på os, stod op meget tidlig om 
morgenen, sad ved det elendige lys og syede og stoppede, jeg 
lovede mig selv, den gang, at hun skulle få en symaskine, når 
jeg fik råd. Det varede ca. 15 år, men nu var det store øjeblik 
kommet, maskinen var sendt med fragtmanden, jeg gemte den i hal
men i laden for at overrække hende den på hendes fødselsdag, og 
så gik overraskelsen alligevel helt i fisk. Min bror, den skarns
knægt, der var 15 ar og en kvik fyr, havde opdaget hemmeligheden 
og kom råbende ind til mor og de andre: ';Aa, mor, Martin er kom
men med en symaskine, den står inde under halmen ude i laden, kom 
og se':, Dermed var overraskelsen ødelagt og det halve af min 
glæde. Jeg lovede ham en privat lussing ved lejlighed, han har 
den tilgode endnu. Jeg overvejer at rejse til Chicago, hvor han 
bor,for at betale min gæld. Men hvor blev mor glad, og det var 
det bedste af det hele. Nu gik syningen anderledes let fra hån
den, hendes taknemlighed var overstrømmende og min glæde i lige



måde.
Som før nævnt ønskede jeg nok ferie men ønskede også at 

bestille noget. Det var derfor en nærliggende opgave at få vort 
hus gjort i stand. Fra skibene havde jeg lært at male, blande 
farver og behandle malerpensler. Det morede mig at male huset 
både udvendig og indvendig., og mit håndelag for amatør maler
håndværket blev kendt i nabolaget, så der blev nok at gøre, jeg 
fik ligefrem travlt. Så kom høsten. Far havde høsttjeneste hos 
to arbejdsmænd, Niels Andersen og Jens Vester, derhavde påtaget 
i akkord at udføre alt daglejerarbejde på herregården Damsgård, 
hvortil de antog den fornødne medhjælp ved hø- og kornhøst. Det 
foregik med le og ikke som nu med maskine. Gården skulle blot 
levere de fornødne heste, vogne og kuske. Høstlønnen var ikke 
stor, 72 kroner på egen kost, og det var fast akkord, lige meget 
om høsten var stor eller lille, om det varede kort eller længe. 
Medhjælperne skulle kun hjælpe med kornhøsten, til den kom i 
lade. Mellem far og mig blev truffet aftale om, at han skulle 
gøre vort hus i stand, mure skorsten og gavl op og udbedre an
dre mangler ved huset, jeg skulle til gengæld overtage høsttje. 
nesten. Vederlaget derfor skulle han hæve. Det var en streng 
tjeneste, men da jeg blev arbejdshærdet, en morsom tid. Fra min 
tjeneste på ''Højergård'' på Sjælland var jeg vant til at bruge 
le og havde et ret godt håndelag derfor, men kunne dog ikke kla
re mig for de to entreprenører de første J-4 dage. De havde slå
et hø på ager og eng en måned forud for kornhøsten og var ar
be jdshærdede. Musklerne var seje og hårde som stål. På de nye 
medhjælperes vegne anmodede jeg første-entreprenøren, der gik 
foran med leen og bestemte farten, at han tog hensyn til os "u- 
hærdede'* og lempede på tempoet de første dage, indtil vi blev 
arbejdet til. Haji troede vist han lempede, men vi mærkede ikke 
noget til, at der blev taget hensyn til os, vi blev helt udkørte 
af træthed, vi ville jo ikke udsættes for den skam ikke at kunne 
følge med';

Her slutter Martin Sørensens egen beretning om barndom og 
ungdom. Han sejlede til 1898, fra 19oo til 19o3 var han ejer 
af et husmandsbrug i Tøving, derefter af et gårdmandsbrug i Ør- 
ding til d. 6. april 19o6, da han overtog Peterslund. Herom for
tælles i bogen Peterslund, udgivet 1946:

:,På Peterslunds Hakkelsesloft.
Gårdejer Martin Sørensens gård i ørding var brændt hen mod 

slutningen af året 19o5, og gården stod midlertidig uden foder.



Propriefeær Jens Møller Poulsen, Peterslund, og Martin Sørensen 
hjalp følgelig en dag i marts 19o6 hinanden med at skære hakkelse 
til Martin Sørensens heste. Under arbejdet førtes en livlig land
mandssamtale, der i det væsentligste ledtes af Jens Møller, som 
var en sjælden god fortæller med ualmindelig god hukommelse og en 
ikke ringe fantasi.

Arbejdet blev færdigt, og Martin Sørensen fik den store gård 
forevist.

Jens Møller, der var født på Peterslund, havde netop tre år 
forinden købt ejendommen af sin gamle stedfar. Den var da ca. 
217 tdr. land stor. Stedfaderen, Kristen Overgaard, havde for 
gården fået 73sooo kr. Kreditforeningslånet ved købet var på 3i% 
med 58,ooo kr.

løvrigt blev gården efter overtagelsen udstykket i fire par
celler langs vejen til Gammellund, ialt med 25 tdr. land. Alle 
Parcellerne blev bebygget. Tilbage til Peterlund blev 192 tdr. 
land.

Jens Møller, der var en energisk og foretagsom mand, tog 
straks efter overtagelsen fat på ombygning og reparation af de 
over hundrede år gamle bygninger. Stuehuset, der var usandsynlig 
langt - vel 7o alen - blev kortet af. Udhusene blev reparerede, 
staldene forsynedes med nyt indtømmer, en stor klapsejlsvind
motor blev rejst og tærskeværk anskaffet. En tiltrængt rensning 
af markerne med roer og brak blev påbegyndt. Da urenheden og den 
for lille avl skyldtes kalkmangel, påbegyndtes med heste og vog
ne tilførsel af kridt fra den halvanden mil fjerne kridtgrav i 
Frøslev. Det blev ganske vist kun til nogle få læs.

Men disse få læs kridt skulle få en betydning, som ingen på 
dette tidspunkt drømte om, - en betydning, der rakte ud over 
Peterslunds marker.

Det siger forøvrigt sig selv, at det var begrænset, hvad 
Jens Møller kunne nå at få udrettet på den våde og kalktrængende 
gård i det korte tidsrum, han ejede den. Der var derfor stadig 
vid mark for forbedringer - enhver ung landmands drøm at komme 
i gang med.

En sådan gård var det, Jens Møller viste sin unge landmands- 
kollega, da de efter endt arbejde gik rundt på ejendommen. Der 
blev snakket om avl, om besætninger, redskaber, jord, om besvær
ligheder og muligheder - - indtil Jens Møller med et spørger, om 
Martin Sørensen ville købe Peterslund!

Det gibbede lidt i den unge gårdmand fra Ørding. Det over- 



raskedededtryk blev dog hurtigt til et smil. Han vendte sine 
lommer: om Jens Møller måske ellers kunne se, om der syntes at 
være plads til så stor en pandekage? - et gængs Mosingboudtryk i' 
for at skræve videre, end bukserne ser ud til at kunne holdel

Et spøgefuldt indfald af den joviale og humørfyldte proprie
tær l Den unge landmand skulle imponeres af den store besiddelse. 
Martin Sørensen var dog virkelig også imponeret af gården.

Lidt senere sad de to mænd på Møllers kontor, og her skit
serede Jens Møller i fuld alvor et forslag om, hvorledes Martin 
Sørensen måske kunne tænke sig en ombytning med Petebslund og 
gården i Ørding.

Branden blev tændt i den unge mands sind! - Var det drøm 
eller virkelighed? Gården hjemme i Ørding: de bakkede, noget 
tørre, fyrretyve tønder land. Og Peterslund: denne store præg
tige, gode gård med sine en kilometer lange agre grænsende ned 
mod syd.... Limfjorden •?.. et bo og en arbejdsplads, om hvilken 
tanken alene tilfredsstillede hans landmands- og sømandsinstinkt.

Fremtidsudsigter, som var ufattelig herlige og skønne. Et fa
tamorgana for en arbejdsivrig 32 årig ung landmand, - der alle
rede da havde en stadig voksende familie!

Hvordan skulle det vel heller lade sig gøre?
Mod og arbejdslyst manglede ikke, men hans indsigt i så stor 

en gårds drift var ret begrænset. Husmandsindstillet og uden 
teoretisk uddannelse, som han var.

Den unge gårdejer fra Ørding stod i sandhed overfor sit livs 
største dilemma og største chance! Stod udenfor porten til even
tyrets skønne land. Men uden nøgle! Og nøglen var naturligvis de 
nødvendige penge, som han ikke ejede. Lidt penge havde Martin 
Sørensen sparet fra sin sømandstid, lidt tjente han og hans kone 
ved driften af husmandsstedet, 7 tdr. land i Tøving. Men gården 
i Ørding var ualmindelig forsømt og dårlig - og slugte det neste 
af den opsparede sum....

Men Jens Møller Poulsen var som altid en uforbederlig opti
mist! Han ville gerne sælge for selv at kunne flytte til sin anden 
gård, Kjeldgå.rd i Sillerslev. Og Jens Møller gav tilsagn om at 
ordne pengesagerne - mod, naturligvis, at få vederlag derfor i 
købesummen.

Det var ikke blevet ved hakkelsen til hestene den dag!
Og Martin Sørensen tog hjem til sin kone, Marie. Uden mange 

ords afbrydelse hørte hun ham forelægge skitse til handelen. Fyldt 
med både spænding og tvivl gik han op og ned ad gulvet: Risikoen.



det var det, de i så fald ville gå• o ©mange års stengt arbejde 
ind til.

Og så afgjorde Marie Sørensen ganske roligt sagen:
- Naturligvis skal vi købe Peterslund. Går det galt, er det 

naturligvis slemt, om vi igen skal forlade gården. Men sæt nu 
den sælges til en anden, og det går godt for hmm, - så bliver 
du jo aldrig glad mere? Og det er det vigtigste. Vi er jo begge 
unge, Martin. Og vi vil yde vort bedste for at bevare gården for 
os selv og vore børn ....

Terningerne var kastet.
Hvor trofast Marie Sørensen til enhver tid rigelig opfyldte 

sin del af det givne løfte, skulle de kommende år vise.
PETERSLUND BLIVER KØBT.

På Martin Sørensens fars 6o-års fødselsdag, den 29. marts 
19o6, mødtes parterne på Peterslund til de afsluttende forhand
linger. Mødt var, foruden sælger og køber, Martin Sørensens far 
og den tidligere uddeler i Sillerslev, kaldet Søren Købmand, der 
skulle overtage gården i Ørding. Fastsættelsen af købesummen og 
detailbetingelserne tog megen tid, Lige så large, som Jens Møller 
var ved fastsættelsen af købesummen og pengebetingelserne, lige 
så påholdende var han angående hvilke dele af besætningen, avl 
og inventar, han måtte tage med til Sillerslev.

Martin Sørensen havde dog intet valg, og det var en stærkt 
ribbet gård, han overtog.

Men gården fik han.
Fra gården i Ørding medbragte han to gode præmiehopper, to 

køer og en del kartofler og inventar. Det, der bekymrede ham 
mest, var den stærkt nedsatte indtægtsmulighed for det kommende 
høstår.

Prisen for Peterslund ansattes til 83,000 kr. I købet med
fulgte salgssummen for en parcel på 7 tdr. land, solgt til Søren 
Pedersen, kaldet Søren Urmager, der bebyggede parcellen - senere 
kaldet Elmelund. 1917 solgtes arealet af den nu afdøde smed Ma
rinus Kristensen til Peterslund, til hvis jorder det atter blev 
tillagt.

Købesummen, 83,000 kr., fremskaffedes ved at et 56,000 kr. 
3i% kreditforeningslån og et andeh pants lån, 6,500 kr., til 
Jens Møllers onkel, Jens Odgaard, Tøving, overtoges. Restbeløbet 
af forskellen mellem værdien af gården i Ørding og Peterslund - 
plus omkostninger - ca. 13,ooo kr. - lod Jens Møller henstå med 
tredje pant i Peterslund.



Martin Sørensensfar havde ingen midler at sætte ind. Han 
rystede på hovedet ved sønnens vovemod - og overmod.....

I tiden mellem handelen og skødets endelige udstedelse havde 
Martin Sørensen fået tilsagn om et lån i Morsø Bank, med senere 
afdøde sagfører Niels Ovesen og købmand A.P. Nielsen som kautio
nister, så Jens Møller ved skødets udstedelse fik det nævnte 
restbeløb udbetalt.

Det var er par glade ’'‘proprietærer" - en forhenværende og 
en nybagt - der i fælles vogn kørte hjem fra Nykøbing, efter at 
det hele var ordnet - - og lidkøbet nydt !

Men bekymringerne skulle melde sig. Der kom "dage derpå', 
hvor det kunne knibe med sørgløsheden, dage, hvor besværligheder
ne tårnede sig op. Det gamle mundheld bekræftedes: et er jo at 
komme op at ride - et andet at holde sig i sadlen.

Og de fleste ventede, sandt at sige, at den nye mand på Pe
terslund nok hurtig skulle falde af! De upløjede, våde, urene og 
kalkfattige marker og de halvtomme stalde fristede da heller ikke 
til blåøjet optimisme.

Ved overtagelsen af Peterslund var Martin Sørensen udover 
købesummen tilpligtiget at købe materialer til et hus til Jens 
Møllers stedfar, den tidligere nævnte Kristen Overgaard - samt 
udføre hestearbejde til en lod af Peterslunds jord på ca. 4 tdr. 
land, en lod, som Kr. Overgaard og Jens Møllers mor for livstid 
fik brugsret over.

Håbløst kunne det nok se ud. Nu gjaldt det arbejde og atter 
arbejde. Og udsigt til indtægter var der ikke - for slet ikke at 
tale om reserver.

Martin og Marie Sørensen havde fået en stor opgave, en op
gave, som kun kunne løses ved fælles energisk arbejdsindsats og 
gennemført sparsommelighed. Hvad der kunne mangle i indsigt i 
stordrift måtte erstattes af personligt arbejde i bedriften.

INDTOGET PÄ PETERSLUND.
Og så kom den 6. april 19o6.
På en lille gul arbejdsfjedervogn holdt familien sit indtog 

på Peterslund: Mand, kone og fem børn - to piger og tre drenge. 
På vognen tronede børnene ovenpå den grønne sømandskiste, som 
havde fulgt Martin Sørensen rundt på havene i hans sømandstid. 
På kistens indvendige låg findes den dag i dag maleriet af et 
stort, flot fuldskib. Hvor mange gange kom den kiste og det ma
leri ikke til i tidens løb at sætte børnenes fantasi i sving! Nu 
står kisten hos den ældste søn, Peter, i Nykøbing.



Jo - sømandskisten var med. Men så var der forøvrigt heller 
ikke stort mere! Et rundt bord - de nødvendige senge...

Men der var Ting, der nok kunne imponere alligevel! Børnene 
spilede øjnene op, da vognen kørte ind på den store gård med det 
lange, tomme stuehus. De var forsagte og benovede og kom først 
til hægterne, da den venlige Karen Gaarde, en arbejdsmandskone 
fra nabolaget, hjalp de nye folk til rette med indflytningen.

Karan var mødt op med det samme. Hun er familiens ven den dag 
i dag!

Stuehuset var. som nævnt, tomt - helt og aldeles. Naboer fra 
Ørding, der ledsagede familien, kunne kun komme til at sidde med 
ved bordet formedelst to tomme ølkasser, hvorover der var anbragt 
et brædt. Man kan forestille sig hvilke tanker, der gjorde sig 
gældende ved en sådan begyndelse til en ’’Proprietærtilværelse■’. 
Misundelse var ikke det, der lyste mest umiddelbart ud af øjnene 
på de venlige, fordums naboer.

En af familiens bedste venner, senere amtsrådsmedlem Anders 
K. Pedersen, Ørding, var måske den eneste, der - udover sagfø
rer Niels Ovesen og købmand A.P. Nielsen - fra første begyndelse 
og op gennem årene turde gå ind for troen på foretagendets ab
solutte sukces. Han tvivlede aldrig og har udstået mangen en 
dyst med de vantro. Anders K. Pedersens minde æres højt i Peters- 
lund-Familien.

Alt manglede det store hus - undtagen plads! Det var de store 
børns største fornøjelse at løbe gennem de tomme stuer fra den 
ene ende af huset til den anden - og råbe så højt som muligt for 
at høre den hule, rumlende genlyd af stemmerne.

Der skulle laves mad til folkene og familien - og skaffes 
noget at servere den på og ved. Piger havde ikke kunnet skaffes. 
Karen Gaarde og Marie Sørensen måtte selv ud at malke køerne, - 
hvad de jo iøvrigt begge var vant til. Karen havde humør for he
le familien. Intet kunne gå hende på, og hver dag kom hun for at 
hjælpe til rette. Tidligt var hun oppe hver eneste morgen, og tit 
nok kunne det hænde, at hendes mindste dreng vågnede og opdagede, 
at moderen var borte. Man så ham da i den tidlige morgenstund 
komme løbende i bar skjorte langs Lunddiget til Peterslund for 
at finde hende. - Han blev senere medhjælper og forkarl på Pe
terslund i mange år - ligesom begge brødrene før ham. Men turene 
i flagrende skjorte langs diget måtte han tit høre for!

En prægtig mor har de børn haft. Hendes trofasthed er, som 
aititÿdet, heller aldrig gået i glemme på Peterslund. Karen Gaarde 
fyldte 80 år i 1945, og man vil i øens aviser finde Martin Sø- 



rensens velfortjente hyldest til hende.
Og så var familien på Peterslund installeret. Der blev taget 

fat på dagsordenen: Arbejde for fuld krafts Med hensyn til fore
løbige dispositioner over driften søgtes vejledning hos den tid
ligere ejer. Ved senere erfaring muliggjordes selvstændig vur
dering af forholdene.

Markerne var våde. Og Jens Møller Poulsens kone, Else., havde 
ikke undladt at meddele det på forhånd til køberen. Else Møller 
havde været imod salget af gården. - Hvorfor vil du købe en gård, 
der er så våds at kornet først kan såes omkring 1. juni - og 
hvor avlen først kan bjerges sent i efterårets regnperiode? hav
de hun sagt.

Og helt urigtig var Else Møllers bedømmelse af sagerne ikke'. 
Det var før hændt., at kornet måtte køres til fast vej på tromle., 
det eneste befordringsmiddels jorden kunne bære. Avlen i 19o3 
eller 19o4 var da forøvrigt heller ikke kommet hjem før først 
på vinteren og var meget medtaget.

Som jordens tilstand med hensyn til væde var og den sene så- 
tjenlighedj den var i besiddelse af5 blev det anbefalet den nye 
mand kun at så seksradet byg - og, på det mest våde3 den grå hav
re. Rådet blev fulgt., men det skete kun et år. Almindeligvis var 
såtiden, før der blev drænet., omkring lo. maj, • efter dræningen 
en â to måneder tidligere og med fordøblet foldudbytte.

På halvdelen af gårdens 192 tdr. land avledes korn. Udbyttet 
blev 765 tdr. - eller under lo fold. Det var de tydelige følger 
af for sen sånings forårspløjning og udsåning af forkerte korn
sorter - og, først og fremmest mangel på kalkning. En 6 tdr. land 
stor seks-radet bygmark., der var staldgødet og pløjet to gange, 
gav på grund af kalktrang slet ingen byg, men knæhøjt spergel. 
Kalktrangen gav sig dog tydeligst til kende på arealet, hvor der, 
som nævnt foran, af forgængeren var tilført nogle læs kridt. Hav
ren på det kalkede areal var en alen højere end på det ukalkede 
og kærneudbyttet tilsvarende større. Dertil kom, at den kraftige 
havre kvalte ukrudtet, der levede højt på det ukalkede areal.

Martin Sørensen blev klar over, at skulle ha.n gøre sig håb 
om at klare skærene, måtte han skaffe kalk til jordene. Det var 
både en besværlig og dyr historie. Der var halvanden mils vej 
til kridtgravene, og der manglede både heste og vogne - samtidig 
med at der i forvejen var arbejde nok med pasning af roemarkerne.

Men forberedelserne blev truffet., de nødvendige penge, folk, 
heste og vogne skaffet til veje, og i 19o7 kunne der så begyndes.



Fem heste og tre vogne kørte hver dag en tur til Frøslev og 
hjembragte 25 tdr. kridt, tilstrækkelig til en kvart td. land. 
Kridtkampagnen var dog kort, som regel kun fra endt såtid til 
høsts ialt ca. to måneder, undertiden suppleret med nogle uger, 
når vinterens frost tillod det. I regnvejr gik det slet ikke. 
Kridtet løb simpelthen ud over vognfadingen og ned i vognaksler
ne , som ødelagdes.

I juni 19o7 standsedes det hele. Avlsbygningerne brændte 
som følge af børns leg med tændstikker, og fra da af drejede alt 
sig om genopbygningen.

Også her var der for få penge: Bygningerne var forsikret for 
19.000 kr. At opføre rummelige, moderne bygninger ville kræve 
det dobbelte beløb. Og det var vel nærmest et kunststykke, at 
det lykkedes at bygge solidt og forsvarligt for ca. 25.000 kr. 
At det lykkedes skyldtes Martin Sørensens far, der var murer, og 
som påtog sig opbygningen.

Som et eksempel på faderens sparsommelighed kan nævnes, at 
han opførte bygningerne så godt som udelukkende af de gamle sten, 
muret i 1er, æltet af fire stude, som tilbragte den ganske som
mer med at vandre rundt og rundt om en pæl og med deres klove 
ælte den lerdejg, der skulle anvendes som mørtel. Leret blev 
hentet ved fjorden. Materialerne blev sejlet til egen strand. Al 
kørsel besørgedes af gården. Det blev i sandhed en travl og streng 
sommer.

For dog at bøde noget på travlheden blev der købt en ny "Wal
ther A. Wood'"“Selvbinder, en af de første der kom til Mors. Det 
var et ypperligt redskab, dog måske noget tungt at trække. Da 
alle voksne heste kørte byggematerialer, blev fem plage spændt 
for binderen, to for stangenden med ekstra kusk. Det var noget, 
der var fart pàî Noget helt andet end slåmaskinen og opbindere, 
der anvendtes året før. Nu tilendebragtes mejningen på få dage.

Det skete før denne anskaffelse, at Martin Sørensen spurgte 
faderen, om han syntes, der skulle købes binder? - Jo, såmænd, 
det synes jeg, du skulle, sagde den gamle ironisk, så kunne du 
få tærsket kornet samtidig, for 'når det har gået gennem et så
dant apparat, er der ikke mange kærner i behold ..... Den før
ste aften, efter at binderen havde kørt, kunne man se murer Pe
ter Sørensen gå ned langs vejen og lette negene - for at se hvor 
meget korn, der var spildt under hver. Og det undrede ham svært, 
at der virkelig ikke var spild.

Den gamle og den nye tid var mødtes på Peterslund.



Trods alle anstrengelser blev byggeriet efter branden så for
sinket, at det høstede korn ikke kom ind, før regntiden begyndte 
først i oktober. Med undtagelse af en enkelt mark, det lykkedes 
at få under tag, blev hele avlen stående ude i den lange regn
periode. Negene måtte skæres op og spredes over marken. Først 
hen i november kom der tørvejr med blæst, men kornet havde da 
taget betydelig skade. Det var slemt, for avlen var meget større 
og bedre end det foregående år. Året 19o7 erindres som et ulyk
kesår, et år der hindrede den fremgang, der - om alt var for
løbet normalt - ville have stået i fremgangens tegn.

Trist var det at se sommerens afgrøde, resultatet af et helt 
års anstrengelser, henstå uge efter uge på markerne og blive 
ødelagt af vedvarende, ubarmhjertig regn - og så ikke være i 
stand til at foretage sig det mindste til redning af de værdier, 
der var så nødvendige for gården og familiens økonomi.

Det blev en dårlig begyndelse. Det første år en usandsynlig 
lille avl, det andet år nok en bedre avl - men en avl, der kun 
blev en skueret.

Der kom flere sådanne år, dog ingen, der havde så afgørende 
betydning for de unge gårdmandsfolks förbliven ved gården.

Og så blev det dog altsammen klaret - både underskudet ved 
byggeriet og ved driften. Pantebrevet på 6500 kr. til Jens Od- 
gaard, Tøving, blev sagt op af ham og erstattet med et kreditlån 
på ll,7oo kr. Når det lykkedes at holde det gående, skyldtes det, 
at besætningen straks i foråret 1906 blev forøget med tolv køer, 
der kælvede. Forøgelsen skete på forslag af A.P. Nielsen, der 
stillede pengene til rådighed. Smågrise blev købt og majs købt 
til iblanding med nogle tønder broget havre, som lå på loftet. 
Græs var der nok af, så nu kom der rigeligt med mælkepenge og ind
tægter ved svineholdet. Kalve blev lagt til. Den side af bedriften 
var altså i god fremgang. Var det blevet en normal avl, var det 
hele utvivlsomt gået i orden allerede det første år.

Men slet så nemt ordnede det sig, som allerede nævnt, ikke 
helt.

Når Martin Sørensen havde mulighed for at skaffe penge til 
dækning af det første års underskud-, skyldtes det, at andre hav
de tillid til og tro på ham og Marie Sørensen. Og, det fortjener 
at anføres, også den omstændighed, at han altid mødte op hos kre
ditorer nøjagtig på forfaldsdato for enten at betale eller træf
fe aftale om fornyelse. En gylden regel, enhver landmand, der ik
ke har velhavende familie, som vil hjælpe, bør lægge sig på sinde!



Hvad det følgende år angår, er der ikke stort at berette. 
Kridtkørslen fortsattes hver sommer, og afgrøderne øgedes stærkt. 
- Kunstgødning, navnlig superfosfat, anvendtes i rigelig mængde 
og gjorde sin gode virkning.

På Peterslund blev bygget en stor ailekumme til 2oo vogn
tønder aile. Husmand Kr. Mogensen, Jens Peder Jensen og Martin 
Sørensen byggede den selv af beton. Bedst som man var i gang med 
dette arbejde, kørte en dag en fin vogn op foran hoveddøren og 
en destingveret herre spurgte efter proprietæren, ~ hvem han 
fandt ude på gårdspladsen, klædt i overall med opsmøgede ærmer 
og barhovedet. Martin Sørensen og Kr. Mogensen stod midt i deres 
betonblandingsarbejde. Den fine herres ansigt var nærmest at lig
ne ved et spørgsmålstegn. Hans begreber om, hvad der sømmede sig 
en ejer af så stor en gård, var kommet ud for en rystelsel

Noget lignende hændte flere gange siden, mens Martin Søren
sen fyrede i lokomobilen ved tærskning. Sandheden i ære - saa 
var der nu heller ikke meget proprietæragtigt ved hans fremtræ
den, - sort som en neger af kul og olie. Men lykkelig ved arbej
det ved maskineri, en af de ting, der den gang som senere har 
haft Martin Sørensens forkærlighed, og som han i årenes løb. an
skaffede til driften, efterhånden som behovet meldte sig. løvrigt 
en interesse, som alle syv sønner har arvet!

I de første år tærskedes gårdens avl ved hjælp af vindmotor. 
Arbejdet strakte sig tit til langt ud på natten. Vinden skulle 
jo udnyttes, når den var der. Der var truffet aftale med to hus- 
mænd, Kr. Gaarde (Karen Gaardes Mand) og føromtalte Kr. Mogen
sen, at de kom hver morgen, når det var tærskevejr.

Det hændte engang imellem, når vinden hen på formiddagen 
løjede af, at man, mens man ventede på vindens tilbagevenden, 
satte sig ind, fik formiddagskaffe og spillede whist.

Man spørger: Spillede kort med arbejdsgiveren i arbejdstiden 
og til fuld løn? Og ingen overarbejdspenge for nætternes arbejde?

Hvilke tider! Hvilke mennesker, der levede for fyrretyve år 
siden....

Det skal skrives!
Mosen uden tørv er et lille kapitel for sig på Peterslunds 

jorder. Det er et 2o tdr. land lavt liggende areal op imod Ka- 
trinelund, der ved tøbrud oversvømmes, så det ligner en indsø. 
I 19o6 henstod arealet bevokset med siv og lyng og afgav spar
som græsning til nogle få heste og nogét ungkvæg. Det var tid
ligere dyrket, men var nu faldet tilbage i sin egentlige tilstand.



I 19o7 blev arealet pløjet og tilført kridt3 og senere ind
gik det i det almindelige sædskifte og giver ret gode afgrøder^ 
særlig græsning. Boniteten er ikke god. 4-6 i takst. I 1935 blev 
der lagt en 6-8 tommer hovedrørlægning i skelgrøften mod syd. 
Vestmosen blev drænet3 og der førtes i 1937 en del stikledninger 
fra østmosen og det øst derfor liggende areal til hovedledningen. 
Derved forbedredes afvandingsforholdene noget3 men er dog endnu 
i 1946 ikke helt tilfredsstillende. Der sker stadig oversvømmel
ser.

MARIE SØRENSEN OG DE LEVENDE BLOMSTER.
Der hører en stor have til Peterslund. Tæt ved 2 tdr. land 

ialt - og en del af den er vel hundrede år gammel. Haven har en 
del stores gamle træer, væsentlig el. ask og elm - og en enkelt 
stor gammel pil. Else Møller Poulsen havde påbegyndt en omlægning 
til prydhaves en omlægning., der dog blev afbrudt ved salget i 
19o6.

Der var to gamle alléer., en på vestsiden.,oder består endnu., 
og en midt gennem haven fra syd til nord. Den blev fældet i 1917“ 
på nær et enkelt stort3 smukt elmetræ op mod stuehuset. Mellem 
de to alléer var en tæt bevoksning af ribs og stikkelsbær. Af en 
af Else Møller Poulsen nyplantet allé mod øst af bøg3 elm og røn, 
står bøg og elm endnu. Et lysthus mod syd er bevaret, ligesom et 
stort smukt pæretræ på den østlige plæne og en hængeelm.

Marie Sørensen havde stor interesse for have og blomster. Hun 
omlagde hele arealet og skabte en meget smuk haves der blev al
mindelig beundret af familie og de mange tilrejsende. Der blev 
anlagt to store græsplæner med store sammenhængende rosenpartier 
langs midtergangen og roser foran og op imod stuehuset. I plæne
rabatten plantedes begonier i hundredvis3 som hun selv drev frem 
ved forspiringj og som var af en sjælden pragt i blomstringstiden.

Der var i haven et blomsterflor af alle arter. En sand fryd 
for øjet. Marie Sørensen kendte alle navnene på sjældne blomster 
og væksterj og det var hende en sand glæde om sommeren hver mor
gen at gå en tur mellem blomsterne sammen med sin mand og høre 
ham i de vanskelige navne. Martin Sørensen gjorde sit bedste for 
at lærel Også børnene anstrengte sig for at kende blomsterne og 
huske navnene. - Marie Sørensen bragte mange nye vækster hjem fra 
hendes besøg i planteskoler og i Botanisk Have i København. Hun 
var en sand blomsterven. Hendes sind var fyldt med blomster.

Vest for prydhaven havde Jens Møller og Else indtaget 1 tønde 
land til plantage. Arealet var inddiget og udplantet. Da træerne 



ikke ville traves, blev plantagen nedlagt, arealet brakket og 
tilført kridt, hvorefter der plantedes læbælte mod vest og nord. 
Der anlagdes frugthave med ca. halvandet hundrede træer og blev 
plantet en mirabellahæk fra syd til nord, en hæk, der udvikledes 
til sjælden storhed og skønhed, navnligt under blomstring i det 
tidlige forår. Desværre tog de strenge frostvintre 1941 og-42 
hækken.

øst for denne blev anlagt køkkenhave med en i 1923 anlagt 
fransk blomsterrabat. ae..:

Også i anlægget og pasningen af denne nye have var Marie Sø
rensen den drivende kraft. Derimod ønskede hun ikke drivhuse, og 
sådanne blev ikke bygget før nogle år efter hendes død.

Sådan satte de levende, frie blomster hendes minde.

DE STORE JORDARBEJDER PÂ PETERSLUND.
Som før nævnt var en del af Peterslunds jorder våde. Dræ

ning blev påbegyndt kort efter ejerskiftet. Martin Sørensen age
rede selv drænmester med Kr. Mogensen, Jens P. Jensen, Gaarde og 
svenskeren Salmon som rørlæggere. Der begyndtes med hoveddræ
ning fra den høje mark sydøst for gården til skelgrøften syd for 
mosen. Derefter drænedes nordenden af nr. 2, Kjeldfald, videre 
arealet nord for vejen, Baunefald. - Alle stikledninger var 1,5 
tommer-rør, senere gik man over til at bruge 2 tommer. Arbejds
lønnen var billig, ca. 25 Øre pr. favn. Rørene kostede heller 
ikke meget. Trangen til dræningen omfattede aldrig hele marker, 
kun enkelte partier. Antagelig drænedes ialt gennem årene indtil 
1937 ca. loo tdr. land. Dertil kom efter 1917 rensning og dræn 
af et areal på ca. 8o tdr. land, købt fra Gammellund.

Virkningen var forbavsende. Såtiden rykkede en a halvanden 
måned frem. Foldudbyttet steg i forhold dertil. Jorderne blev 
lette at holde rene, og høsten kom tidlig. Faren for at få avlen 
ødelagt af efterårets regnperiode var formindsket, og roedyrk- 
ningen lettedes meget, ligesom jorden blev lettere at færdes på 
forår og efterår.

Dræningen af de våde marker førte med et slag gårdens om
dømme op i et helt andet plan.

Sandheden havde været, at man ikke tidligere havde regnet 
Peterslund med i almindelig tidsregning, når der taltes om til- 
såning og høst. Der var alle andre gårde på Mors - og så Peters
lund! Der som altid var sidst! Nu blev Peterslund, om ikke den 
allerførste - ingen kan konkurrere med naturlig, sund jord - så 
dog en af de første, der havde tilsået, en enkelt gang så tidligt 



som i marts. Tidlig såning giver stort kærneudbytte og modvirker 
lejesæd.

Men så kalktrangen! Det har tidligere været nævnt, hvor meark- 
bar denne mangel var. Dyrkning var urentabel. Der var for mange 
mange år siden, antagelig i forhenværende udenrigsminister. Dr. 
P. Munchs bedstefars tid, merglet, men med en mergel, der kun 
indeholdt ca. 9% kalk. Kalken fra lejerne i Frøslev indeholder 
til en sammenligning 98$ kalk.

Vi står her ved et af de interessanteste kapitler i Peters- 
lunds nyere historie - og forøvrigt overfor en indsats af ejeren 
i dansk Merglings Historie.

Mange ting havde det været nødvendig at foretage ved Peters
lund, men det første og vigtigste var dog at skabe betingelser 
for, at det var til at avle noget på jorden. Efter erfaringen 
fra 19o7 kunne det ses, at uden kalk var ingen avl mulig. Alle 
andre ting måtte vente. Kalken skulle skaffes. Her var det et 
gode, at Frøslev kalk virker omgående, - allerede i 19o8 kunne 
man på gården høste udbytte af kalktilførslen i 19o7.

Dag efter dag, år efter år, fortsattes i sommertiden kørs
len: to mand, fem heste og tre vogne. Kalkdyngerne voksede op 
som hvide kæmpemuldvarpeskud på de kalkhungrende marker for at 
blive fordelt, når afgrøderne var fjernet. Et træls, men udbytte
rigt arbejde. Det var forståeligt, at ejeren af Peterslund be
gyndte at se sig om efter andre udveje for kalktransport.

I 1912 kom Martin Sørensen ind i Morsø Landboforenings Plante
avlsudvalg, der senere foranledigede afholdt et møde i Nykøbing 
med I.P. Olsen og Friedler Thøgersen, Hedeselskabet, som talere. 
Bag mødet stod naturligvis Martin Sørensen.

Det arbejde, der skete her, er i virkeligheden et kapitel 
af hele det morslandske landbrugs historie.

Midt i det hele stod Martin Sørensen, der af egen erfaring 
vidste, hvor skoen trykkede.

Og det lysnede!
1916 stiftedes Kalkselskabet med Martin Sørensen som formand, 

og i 1919 rullede det første kalktog ind på Frydsbrønds jorder, 
1921 på Peterslunds marker, hvor kalk blev aflæsset for 25.000 
kroner - 60 øre pr. tønde.

Kalknøden var afhjulpet!
En anden sag er så, at Martin Sørensen senere fortrød, at 

han ikke - sådan som Th. Møller på Nylund gjorde det - tog en 
stor reservebeholdning hjem, da adgangen dertil var så let. Om- 



kring 193o-4o var kalken fra 1921 opbrugtog der måtte hentes 
nye forsyninger fra Frøslev. Nogle marker er kalket anden gang, 
og flere er på grænsen af kalktrang.

Prisen er nu i 1946 80 øre pr. td. for selve kalken i gra
ven. hvortil kommer biltransport 1.5o kr. ved aflevering på mar
ken. Det ville unægtelig have givet gode renter, om der var taget 
en stor reservebeholdning hjem i 1921. - Fyrretyve års landbrugs
drift kommer man dog vel næppe igennem - uden enkelte gange at 
begå også en dumhed1

Det skal her bemærkes, at af en areal, loo tdr. land, købt 
fra Gammellund i 1917, fik agerjorden,. 8o tdr. land, tilført ca. 
8o tdr. pr. td. land i 1921.

LIDT OM KØB OG SALG AF EJENDOM.
I 1917, da Gammellund var på ejendomshandleres hænder, købte 

Martin Sørensen ca. loo tdr. land af Gammellund Vestmarkrfor; 
37.677 kr. med vej-ret i sydvest hjørnet af marken til kommune
vejen. Arealet blev drevet ved hjælp af en traktor under Peters
lund med brak, korn og frø.

Der opførtes i 1918 en lade, købt af Martin Sørensens bror, 
Laust Sørensen, Glomstrup Mark. Sammen med laden købtes udhus
længen, der byggedes op ved Peterslund og anvendtes til gara
ger, vaskeri, brændselsrum og folkekamre.

1935 solgtes den vestlige del af arealet til to af sønnerne 
fra Peterslund. Viggo og Sigurd, der oprettede statsgårde, byg
gede og købte besætning. Jorden, ca. 74 tdr. land, solgtes for 
3o,ooo kr. Bygningerne kostede ca. 44,000 kr. for begge at op
føre. Viggos ejendom kaldtes Birkelund, Sigurds Fjordlund. Sidst
nævnte solgte i 1939 sin ejendom for 58,500 kr. til Ejnar Kjær 
og købte Strandgården, 65 tdr. land i østby på Sjælland for 72,000 
kr. Viggo solgte i 1939 Birkelund til Kr. Boll for 5Ss5oo kr. og 
købte Marielund i 0. Assels, 48 tdr. land af købmand I.K.Jantzen? 
Øetzer Assels, for 9o,ooo kr. Tilbage blev ca. 26 tdr. land, som 
drives fra Peterslund.

1922 købtes Liselund for 23,000 kr. af P. Skrivers arvinger. 
Efter at være brakket og kalket solgtes gården i 1929 til besty
reren af ejendommen, Karsten Mogensen, for 19,ooo kt?., idet en 
12 alen bred vej ud til Gammellunds jord dog toges fra.

1917 købtes smed Marinus Kristensens ejendom - kaldet Elme
lund - 7 tdr. land, for 7.-000 kr., solgt ca. 193o til Kr. Knat- 
trujL Efter at have benyttet huset til bolig i 1925 for Peters- 
lunds folk og familie under ombygning af Peterslunds stuehus. 



solgtes ejendommen senere med 1 td. land til Johannes Boll for 
55oo kr. - Resten af arealet lagdes ind under Peterslund.

1919 købtes for I800 kr. ejendommen Pilelund, nordøst for 
Peterslund, 2 tdr. land, af Jens Odgaard, Hvidbjerg, en søn af 
Kristen Overgaards kone, Else, der døde 1938. Aftægtsforplig
telsen, brugsret over 4 tdr. land Peterslund-jord, afløstes af 
en kontant årlig ydelse på 43o kr. Pilelund, der i nogle år var 
arbejderhus under gården, solgtes i 1931 til Edvard Nielsen for 
3ooo kr.

1938 købtes Østergård i Brøndbyvester på Sjælland, 9o tdr. 
land, 14 tdr. hartkorn, for 115sooo kr., af et dødsbo. Den blev 
1939 solgt med besætning for 1355,000 kr.

1942 købtes byejendommen Aldersrovej 73 Århus, for lo7,ooo 
kr. Ejendommen tilhører stadig Martin Sørensen. (Skrevet 1946).

1943 købtes en grund i Nykøbing for 42oo kr. i Kompagni med 
sønnen, sagfører P.M. Peterslund. Halvdelen af grunden ejes endnu.

1915 købtes byejendommen .Østergade 93 Nykøbing, til bolig 
for Martin Sørensens mor. Efter hendes død solgtes den 1932 for 
2700 kr. - 1916 købtes en lade af Poul Graversen, 0. Assels, for 
ca. 600 kr. Laden blev flyttet pr. heste og vogn til Peterslund 
og anvendes som maskinhus. Flytningen formede sig iøvrigt som en 
hel folkeforlystelse.

LANDMANDSGERNING.
Da Peterslunds lade blev bygget i 19o7» blev der smilet lidt 

over dens størrelse. En og anden drillepind spurgte, om det må
ske var hensigten at laden skulle rumme hele avlen fra - samt
lige fire Lundgårde! - Men i 1911, da virkningen af dræningen 
og kalkningen var slået igennem, var samme lade stuvende fuld - 
og udenfor stod 3o store kornstakke, og der måtte købes nyt tær
skeværk.

De økonomiske vanskeligheder var nu overvundet.
Der kom dog af og til dårlige avlsår. Et sådant blev f.eks. 

1921, hvor tørken hærgede. Laden blev ikke fuld. 1942 var endnu 
værre. Misvæksten hærgede det år hele Sydmors, og det utrolige 
skete - akkurat som det var sket i de første trange år - at man 
kom i fodermangel på gården.

Tørke - eller konstant regn. Hvad der er værst er ikke let 
at afgøre! I 1923 oplevede man kun regn og atter regn. En del 
af kornet måtte køres vådt hjem. Tærskeværket stod ved siden af 
møddingen, hvor halm og avner blev blæst hen - og kornet kørtes 
til tørreovn i Vils.



1941 og 1942 hærgede de strenge frostvintre landet. 4o tdr. 
land frøsukkerroer frøs ud på Peterslund i hver af de to vintre. 
Et års udlæg af stamfrø kostede ca. 3ooo kr., hvortil kom at den 
om efteråret til udlæget anvendteskvælstofgødning var tabt. For
øvrigt frøs også hveden bort.

De to år gav, forståeligt nok, et stort minus i Peterslunds 
regnskabsbøger.

Et af de vanskelige problemer at løse på gården opstod, da 
dræningen og kalkningen begyndte omkring og efter 19o9~lo. For
ud skulle bedømmes, hvor meget kvælstofgødning, åfgrøderne kun
ne tåle uden at gå for meget i leje. Der skulle anvendes lige 
alt det, der kunne tåles, for at få det størfet mulige udbytte. 
Tit skete det, at denne grænse blev overskredet, og man havde 
det største besvær med høst og bjergning - bortset fra en halm
rigdom ud over alle grænser. Peterslund solgte tusinder af halm
læs. Der gik i perioder en daglig, fast transport af furage, tre 
heste med to vogne efter sig, til Nykøbing og til landmænd ud
over øen. En brovægt på gården gjorde sin gode nytte i den an
ledning.

Den begrænsede besætning på gården - besætning blev iøvrigt 
solgt i 1911 - kunne kun fortære en brøkdel af avlen. Senere 
blev afsætningen af fourage ringere, og halmstakkene hobede sig 
op udenfor gården.

Der blev derfor i 1927 bygget ny kostald til 76 køer, disse 
blev tillagt eller anskaffet, så der på et vist tidspunkt var 
165 kreaturer og 5oo svin. Halmen forsvandt - til gengæld også 
overskudet. Svinehold gav jo stort underskud først i trediverne, 
da et slagterisvin måtte sælges for 4o kr. og derunder. Smørret 
gik så langt ned som til l,2o kr. pr. kilo.

Ved en tuberkuloseundersøgelse faldt I60 af de 165 kreaturer. 
Mund- og klovsyge satte ind to gange t 1926 og 1938, - mens smit
som kastning har hærget besætningen i to andre perioder, den 
sidste er lige overstået, nu i 1946. Den tanke melder sig ufri
villigt, at det havde været bedre at undlade køb af besætning - 
og brænde halmen. Halm kom iøvrigt i perioden 1941-42 op i store 
priser. Der indførtes halm til Mors til 32 øre pr. kilo, en 
betydelig højere pris end korn, hvis afleveringspris var og er 
25 øre.

Der var iøvrigt ingen halm at sælge fra Peterslund i 1942. 
I 1946 står man på gården igen foran salg af besætningen på grund 
af mangel på arbejdskraft. Medhjælperprisen er ca. 4ooo kr. plus 



kost for et år. Dagløn for løse arbejdere er for lo timer 24,5o 
kr. - 11 kr. mere pr. dag end efter øernes arbejdsoverenskomst .

Problemet er et af de største og mest brændende i dansk land
brug efter slutningen af den anden verdenskrig. Den nuværende 
arbejdsløn kan ikke bæres med de gældende priser og de fra den 
1. oktober 1946 bebudede produktionspriser - en kornpris pé 25 
øre pr. kilo, smørpris på 3a33 kr., mens svineprisen, der endnu 
i forsommeren er 2,59 kr., er et flydende spørgsmål. Selv om 
det må gøre en landmand ondt at sælge den sunde og ydedygtige 
besætning, må det gøres, hvis de nuværende arbejdsforhold ikke 
ændres.

Landmandsgerning er skøn og herlig.
Men uafhængig er den ikke, sådan som det så ofte påstås.
Ingen er vel mere afhængig af vejrlig og konjunkturer end 

netop landmanden. Ingen bør misunde ham en beskeden opsparing 
i gode år til dækning af de dårlige års underskud, - de dårlige 
år, der kommer så sikkert som Amen i kirken.

Mærkeligt, iøvrigt, at udenforstående kun sjældent husker de 
dårlige år, mens de gode lige så sjældent svinder af erindring
en.

Og dog!
Landmandsliv er også andet en vejrlig og konjunktursving

ninger. Det er arbejde? Såvist! Men det er også lærkesang. Drøm
me og dåd. Naturens skiftende farver, himlens drivende skyer. 
Duften af muld.

Den vigtigste vækst, den kostbareste høst, er bondesindet.

KONTORVIRKSOMHEDEN PÄ PETERSLUND.
Af sekretær Sigurd Nielsen.

Da Martin Sørensen i 1916 blev valgt til formand for Morsø 
Kalkselskab, lagdes begyndelsen til en kontorvirksomhed, der 
senere udviklede sig til et omfang, som man næppe har set lig
nende på en bondegård andet steds her i landet.

Snart lagde også staten beslag på Martin Sørensen, - i 1919 
blev han valgt til formand for skatterådet for Mors, i 1931 til 
formand for Statens Akkordudvalg for Thisted Amt og i 1933 til 
formand for Grundforbedringsudvalget for Thisted Amt.

Foruden fornævnte statsinstitutioner var der fra mange andre 
steder bud efter ham.

Det er en selvfølge, at Martin Sørensen snart måtte se sig 
om efter kontormedhjælp til det daglige arbejde, det var jo ikke 
alene de offentlige hverv, men også den store gårds daglige drift, 



der skulle passes.
De første kontorister på Peterslund var sønnerne Peter, Kr. 

Hammer, Henry og J.C., der afløste hinanden.
Af pigerne deltog Gunhild og Edel senere ved skatterådsar

bejdet .
Det var ikke altid let for sønnerne at være kontorister. De 

måtte op tidligt om morgenen og hjælpe ved malkningen og andet 
morgenarbejde, før kontorarbejdet begyndte.

Det skulle man prøve at byde en kontorist af 19^6!
Men Martin Sørensen havde rtøgle dygtige medarbejdere i sine 

sønner, og arbejdet blev gjort omhyggeligt og dygtigt, selv om 
arbejdstiden ofte var lang, og det stillesiddende arbejde på 
kontoret kunne være særdeles trættende for en friluftsmand - som 
landmanden er.

Da landbrugskrisen omkring trediverne blev særlig alvorlig 
for landet, kom akkordloven, og administrationen af denne lov 
krævede i stærk grad juridisk indsigt, forhandlingsevner og stor 
indsigt i landboforhold, og man tog det som en selvfølgelighed 
at lægge det krævende arbejde over til Martin Sørensen.

Nu måtte kontorhjælpen atter udvides, og da meget af ar
bejdet ved denne lov var å^-^drikiak art, ansattes landsrets
sagfører Poul Schäffer på kontoret i 1932.

Desværre blev dennes arbejde på Peterslund kun af kort varig
hed. Schäffer døde pludseligt på Peterslund i efteråret 193^«

Det var en stor sorg for familien på Peterslund at miste den
ne dygtige og afholdte ven og medarbejder. Også for de mange 
uden for Peterslund, der i den forholdsvis korte tid havde lært 
at sætte overmåde pris på sagfører Schäffer, blev hans pludse
lige død erfaret med vemod.

Landsretssagfører P. Schäffer var et sjældent, finttænkende 
og retlinet menneske, der kun havde venner. Hans forståelse for 
de små i samfundet, hans reelle karakter og hans enestående ev
ner til at give de forknytte nyt mod blev der i rigt mål an
vendelse for ved hans arbejde i akkordsagerne, og herigennem 
satte han sig blandt befolkningen et smukt minde, der længe vil 
blive bevaret.

Når en modløs og gældstynget landmand kom på Peterslund for 
- som den sidste udvej - her at forsøge at få sine økonomiske 
forhold ordnede gennem akkordloven, og Martin Sørensen havde 
gået sagen igennem, og Schäffer nikkede til Martin Sørensens 
udtalelse: "Vi skal nok se at redde dit Hjem", - ja, så var det 



en glad landmand, der forlod kontoret.
En urokkelig tillid til Martin Sørensen og Schäffer, når de 

sagde god for en sag, var der overalt.
500-600 landmænd her i amtet blev gennem akkordloven reddet 

for at gå fra hus og hjem.
Men landbrugskrisen blev ikke bedret, og gældssanerings

loven indførtes. Også denne lov var vanskelig at administrere, 
da kreditorernes tiltrædelse til en ordning her var frivillig.

Gennem denne lov fik ca. 15oo landmænd deres økonomiske for
hold i orden, og der tilførtes herigennem amtet ca. lo mill. kr. 
til særlig gavn for forretningsliv og håndværk.

I 1933 fik Martin Sørensen formandsstillingen i Grundforbed
ringsudvalget for Thisted Amt, og grundforbedringsloven med dens 
senere ændringer om lån og tilskud til ajlebeholdere og møddings
steder gav kontoret et betydeligt arbejde.

Hvorledes kunne Martin Sørensen nu overkomme al dette arbej*4 
de?

Skatterådsarbejdet udvidedes overordentlig meget gennem åre
ne og særlig under den sidste verdenskrig. Akkordloven og gælds
saneringsloven gennemgik også flere forandringer og krævede en 
mængde forhandlinger og besigtigelser af ejendomme, ligesom grund
forbedringslovens administration krævede sit arbejde.

Dertil kom, at Martin Sørensen i 1936 blev tingvalgt med
lem af Landstinget.

Men Martin Sørensen overkom det hele!
Han har en sjælden evne som leder. Hans klare hjerne, hans 

fænomenale hukommelse og praktiske sans gør, at han i en vanske
lig sag straks kan finde ind til kærnen, og med sin ukuelige ar
bejdskraft - megen tid må Martin Sørensen jo tilbringe på sta
dige rejser - kan han få en mængde sager fra hånden.

Det lille afsnit om kontorvirksomheden på Peterslund kan jeg 
ikke afslutte uden at mindes afdøde fru Marie Sørensen - alles 
ven.

Man skulle synes, at en så stor kontorvirksomhed i et hjem, 
- vi var til tider otte mand på kontoret, ville virke meget ge
nerende for familielivet, men med den indstilling, fru Sørensen 
havde overfor andre og hendes store gæstfrihed, var dette ingen
lunde tilfældet. Vi blev behandlet som hørende til familien, og 
man befandt sig snart som hjemme.

Fru Marie Sørensen var som en mor for os alle, altid venlig, 
altid retfærdig og mild i sin bedømmelse af andres fejl, og kom 



man til hende med et problem, fik man altid vejledning. Man fik 
en tillid til hende, som aldrig blev svigtet.

Marie Sørensen var en stor kvinde med en karakterstyrke som 
få. Selv om hun i de senere år plagedes af sygdom, var hun lige 
venlig, lige elskelig, lige interesseret i sin have, blomsterne, 
omgivelserne og i omsorgen for alles vel. Ingen måtte lide nød, 
- og ingen gik forgæves til fru Sørensen om hjælp.

Intet kunne kue denne store, gode og retsindige kvinde, før 
døden kom.

Mand og børn kan være stolte af en sådan hustru og moder, og 
vi andre, der kom i hjemmet, er stolte af, at vi fik lov at læ
re hende at kende, og vi vil bevare hendes minde i respekt og 
dyb taknemlighed.

Nu ved jubilæumsåret 1946 er kontorvirksomheden på Peters
lund ved at afvikles.

Akkord- og gældssaneringslovene er udløbet. Martin Sørensen 
er efter 24 års formandsskab for Skatterådet for Mors faldet 
for aldersgrænsen. Morsø Kalkselskab virker ikke mere, og for 
et par år siden tratrådte Martin Sørensen som formand i forening
en De danske Mergelselskaber.

Kun Grundforbedringsudvalget ledes endnu fra Peterslund, 
hvorfor kontormedhjælper-antallet er reduceret til en enkelt.

Efter ca. 14 års samarbejde med Martin Sørensen på kontoret 
på Peterslund, må jeg have lov til ved denne lejlighed at sige 
tak - også til børnene - for de forløbne år, tak for forståelse 
og overbærenhed og tak for de mange smukke minder, jeg har fra 
den dejlige gård: Peterslund.

Arbejdsårene på Peterslund har for mig været gode og frugt
bringende. Det interessante og afvekslende arbejde sammen med 
dygtige og flinke medarbejdere og under gode og hjemlige for
hold vil altid stå for mig som et herligt minde - et minde, som 
jeg i tankerne ofte vil vende tilbage til med glæde og taknem
lighed.

DA PETERSLUND VAR EN RADIKAL HØJBORG.

Artikel skrevet af redaktør Laust Nielsen, Morsø Venstre
blad.

I denne bog, kan der med god grund indføjes et afsnit om 
Martin Sørensens politiske virksomhed, og om Peterslund, som et 
samlingssted for den radikale politik, som Martin Sørensen altid 
har viet sine kræfter. Han er en af partiets veteraner.



Da i begyndelsen af århundredet Det radikale Venstre skilte 
sig ud fra reformpartiet, som under I.C. Christensens førerskab 
var ført over i en militaristisk og moderat politik, var Martin 
Sørensen mellem de første "Rebeller1’, og han var i Odense, da 
man den 2o. maj 19o5 oprettede partiet Det radikale Venstre. Marv 
tin Sørensen kunne altså i fjor sammen med sin 7o års fødselsdag 
have fejret 4o års partipolitisk jubilæum.

Han har i den tid været partiets selvskrevne fører her på 
øen. Det var noget underligt noget med den proprietær, der holdt 
til med de små i laget. Trods alt sit hartkorn, stod han i Hus
mandsforeningen, hvor han var en kær gæst, og hvor han efter
hånden blev kåret som æresmedlem. De store ville gerne have ham 
indenfor deres kreds, hvor det var småt med kræfter, og somme 
tider troede de, det var lykkedes dem, men hver gang slap Mar
tin Sørensen fra dem, og så skjulte de ærgrelsen med at sige: 
"Han er da taavlig!"

Men Martin Sørensen blev mere end politisk fører på Mors. I 
tyverne under kronekrisen blev han landskendt ved at udarbejde 
et selvstændigt kriseprogram, som kom til at danne grundlaget 
for partiets indsats, og i 1929 blev han partiets landsformand. 
Denne stilling indtog han i syv år, og som det er sagt, var han 
en værdig afløser af Kr. Tovborg og Jørgen Hald. Næsten i alle 
4o år har Det radikale Venstre - og har endnu - en stout bonde 
som formand.

Det er træffende sagt om Martin Sørensen: "Han er en Jyde, 
der minder om de Træer, som vokser paa Lysninger i Skoven."

Og han har også gjort sit hjem og sin gård til en lysning, 
til en plet, hvor demokratiets ånd havde frit råderum. I de syv 
år, han var landsforbundets formand, - en tid rjig.;.også på store 
økonomisk-politiske problemer, - lod han afholde en række store 
politiske folkemøder på Peterslund.

Peterslundmøderne, der var for Mors hvad Jenlefesterne var 
for Salling - var en slags private landsmøder, hvor partiets 
kendteste førere førte ordet, og hvortil folk strømmede i over
vældende tal.

Det første store politiske møde på Peterslund holdtes d. 22. 
juli 1928 med fhv. statsminister C.Th. Zahle som taler.

I 193o kom udenrigsminister, Dr. P. Munch til Mors for at 
besøge sin gamle slægtsgård Peterslund og for samtidigt at tale 
ved et møde dér for øens radikale vælgere.

Peterslundmødet i 1932 holdtes den 4. september. Mødets ho



vedtaler var indenrigsminister Bertel Dahlgaard.
Ved næste Peterslundmøde afholdt d. 6. august 1933^ var 

folketingsmand Niels Frederiksen hovedtaler.
Den 14. juli 1935 afholdtes atter møde på Peterslund, den

ne gang var folketingsmand Jørgen Jørgensen hovedtaler.
Ved mødet d. 19. juli 1936 var folketingsmand Oluf Steen 

hovedtaler.

Martin Sørensen har gennem hele sin tilværelse været en 
kunstner i at spørge for at lære: Han har lyttet! Og hvor der 
ikke syntes at være nok at lytte efter, har han stillet sig på 
det stik modsatte hjørne. Det er nemlig forbavsende, hvad én 
kan lære bare ved at mene noget andet!

Men endnu mere forbavsende er det, når nogen tør vedblive 
at blive stående ved deres mening. Så bliver man nemlig enten 
noget meget stort - eller også slet ingen ting,- man vil gå op 
eller ned.

Martin Sørensen gik lige ud.

I beretningen om Peterslund gennem de fyrre år fortælles et 
sted om en agent, der en dag kom til gården i Øster Assels for 
at tale med 15Proprietæren*'. Manden blev henvist til en sortsvær
tet skikkelse, der stod bøjet over en maskine ude på gårdsplad
sen, og det siges, at samme agent tabte alle illusioner om stor
bondeliv og -tilværelse.

Men hvad agenten måtte have tabt af forestillinger, har Mar
tin Sørensen samtidig vundet af realiteter. Lykke er vel van
skelig at definere, Men lidt af lykken må i alt fald dét være 
at have evnen til, stykke for stykke, at lade drømmene gå i op
fyldelse .

På husmandenes pinsemøde på Mors i år sagde højskolefor
stander Frode Aagaard, at den som ikke kender alvoren, aldrig 
lærer at opleve glæden.

Det er en livserfaring hos Martin Sørensen, og det er, sagt 
med et nøgternt ord, en af grundene til, at han til stadighed 
har været husmandsindstillet.

-Nogen kalder det at være lidt rød, siger landstingsmand 
Martin Sørensen i den samtale vi førte om fyrretyve års land
mandsgerning på Peterslund. Nu kan enhver jo bruge den farve
betegnelse, han vil, - ens indstilling kan være medfødt, er det 



vel også tiests men er dog også afhængig af de mennesker, man 
møder på sin vej ... Vi oplevede engang, Marie og jeg, at se 
tærskeværket køre forbi vort hjem. Vi havde bestilt det, men 
der manglede en pengeindbetaling. Kornet ventede. Men tærske
værket kørte forbi.... Vi oplevede også, at Anders Kr. Pedersen 
og kone engang kom med deres le. Vi skulle netop flytte ind på 
gården i Ørding, men der var ingen til at hjælpe os, og kornet 
var ved at falde. Anders Pedersen kendte os ikke, han vidste 
bare, at vi var unge folk, at vi havde en hjælpende hånd behov.

Se, det kommer man aldrig fra - så lidt som det andet. Selv 
om man - og her skyder Martin Sørensen karakteristisk hagen op - 
udadtil jo kunne sige: og så da pokker med det, osse....

De to mennesker, jeg nævnte, kom til at betyde overordent
lig meget for os. De kom snart hjemmevant og satte sig for enden 
af køkkenbordet og sagde: "Hvorfor kommer Kaffen ikke -? De op
tog os hos dem på den samme vis; de gav mig deres venskab...

Men tilværelsen består vel af brudstykker, tilfældige, men 
sat sammen, så de danner en form. Vor præst og lærer ville ha^ 
at jeg skulle læse. I skolen hjalp jeg læreren med regning, og 
tidligt faldt jeg over de islandske kongesagaer, der endda stod 
med gotiske bogstaver. Underligt nok, at en dreng kan have så
danne interesser. Og det var begyndelsen.

Samtalen foregår på Peterslunds kontor, og nu er Martin Sø
rensen ved at måle skridt fra dør til dør. Der er små pauser i 
samtalen.

- Kanske, siger han, at én burde ha’ adlydt éns far og præst 
- i stedet for at være taget til søs. Jeg har tit nok tænkt på, 
hvad der i så fald ville være sket. Det er da et spørgsmål, man 
kan stille sig selv.... At være blevet jurist, lå mig egentlig 
nærmest. Teolog kunne aldrig være faldet mig ind, læge heller 
ej .... men jurist?

Endnu en pause og så en runddrejning på hælen:
-Kanske det ville have hjulpet mig, - at det ville være ble

vet lettere at slås?
Dog, nej, jeg kom heldigvis ud at sejle. Det løftede mig ud 

af det hjemlige ... én kom hjem og så mere fordomsfrit på sag
erne. Og jeg fik bagefter tilfredsstillet min kærlighed til jord
en, den, som aldrig har forladt mig. Det at gå bag en plov og se 
mulden vende sig. Det er noget af det skønneste - -
.....det er, ser De, det er dette med at få maskineriet til at 
gå, nej, jeg tror, det er dét at opleve øjeblikket, da maskinen 



steal til at gå i gang. At have fået den så vidt. Det er min stør
ste lykkefølelse. Men selvfølgelig er noget af det simpel ærger
righed. Hvorfor i alverden stikke dét under stolen.

- De har fået skyld for at have skrevet mergelloven?
- Det skete nu sammen med J.P. Olesen. Jeg havde iøvrigt et 

held til at få gode folk til at hjælpe mig. Det var adskillige 
tusinderlandmænd, der genmam solidariske forpligtelser blev red
det fra at måtte gå fra gården. Og det var nogle millioner kro
ner, der blev reddet. Jo, det er en af de ting, man har haft 
fornøjelse af at være med til .... et eksempel på det at få ma
skinen til at gå.

Men selv min gamle ven Niels Ovesen sagde: "Næh, - nu bli’r 
du s’gu for morsom! Til gengæld havde vi et samarbejde med de
partementschef, Dr. Wilcke, der som jurist kunne skrive loven 
rigtig. Han var noget så kolerisk, at jeg aldrig har kendt ma
gen, -men jeg har så sandt ej heller nogen sinde kendt magen til 
indsigt, som netop den mand var og er i besiddelse af.

- De er skrup gal på dem! Det er jo helt forkert, det, De 
gør! sagde han til mig. - Jeg betragter det som en ære at Bli’e 
skældt ud af Dem! sagde jeg, gik og smækkede med dørene. Men 
lovene blev skrevet og udformet af ham, og det blev gjort godt.

-Man har jo gennem tiden erklæret Dem tillid på mange om
råder......  hvad har da glædet Dem mest?

-Jeg var glad og taknemmelig, da man udnævnte os til æres
medlemmer af husmandsforeningen. Vi har jo større jorder her på 
Peterslund, og bygningerne i sig selv er målt med alen længere 
end husmandsstederne. Derfor var jeg glad for den udnævnelse.

For det var husmandssåndet, vi stræbte efter at bevare....

Fra 19o8 til 19I0 og fra 1912 til 192o var Martin Sørensen 
medlem af Morsø Landboforenings Planteavlsudvalg, fra 1912 af 
Husmændenes Udstykningsforening, af Repræsentantskabet for ”Morsø 
Venstreblad fra 1923, fra 1929 bestyrelsesmedlem i Morsø Andels
slagteri, formand for Morsø Kalk- og Mergelselskab fra 1916, for
mand for Skatterådskredsen for Mors fra 1919 til 1946, formand 
for Øster Assels Brugsforening 192o-37, formand for Sammenslut
ningen af Mergelselskaber i Danmark fra 1921, formand for Repræ
sentantskabet for Morslands Folkebank fra 1925, formand for Lan
ds-Amt sudvalget til Andelsbankens Genrejsning 1925, formand for 
Statens Akkordudvalg for Thisted Amt fra 1931 og for Grundfor



bedringsudvalget for Thisted Amt fra 1933, medlem af Kontrol
komitéen for Jydsk Landhypotekforening 1928-32, medstifter af 
Det radikale Venstres Landsforbund 19o5, dets formand 1929-36, 
radikal Folketingskandidat ved valgene i 1918, 1926, 1932, 1935, 
og 1939. Medlem af Arbejdsløshedsrådet fra 1933, af Landbrugs
ministeriets Mergeludvalg fra 1934, af Hedeselskabets Repræsen-., 
tantskab fra 1934 og af Hedebrugets Bestyrelse fra 1936. 1936 
blev Martin Sørensen tingvalgt medlem af Landstinget, 1937 med
lem af Limfjordskommissionen. Han har desuden været formand for 
Det radikale Venstres Landstingsgruppe og fra 194o medlem af 
Rigsretten. I 1945 blev Martin Sørensen formand for Landbrugets 
Arbejdsgiverforeninger for Thisted Amt, en forening, til hvis 
oprettelse han selv tog initiativet.

Den 28. marts 194? blev Martin Sørensen viet i Arhus til 
sekretær

Erna Christensen

der blev født d. Jo. august 19o5 i Arhus som datter af afdøde 
møller Niels Christensen, der havde Grejs Mølle ved Vejle. Fa
deren døde for omkring tredive år siden. Fru Erna Sørensens mor, 
fru Nielsine Christensen, var efter sin mands død i 28 år ku
stode i museet uDen gamle By" i Arhus og blev for sin indsats 
for museet af kongen benådet med fortjenstmedaljen i sølv. Fru 
Christensen er nu pensioneret.

Fru Erna Sørensen, der har handelseksamen fra Arhus Han
delshøjskole og derefter har studeret handelsøkonomi og regn
skabsvæsen, var tidligere bl.a. ansat i I/S ‘ Jyllands-Postén’ s 
administrationskontor, men blev senere landstingsmand Martin 
Sørensens sekretær bl.a. på Rigsdagen i den tid han indtog for
mandspladsen i sin gruppe. I sin sekretærstilling udførte hun 
et stort og dygtigt arbejde, som bevirkede, at Martin Sørensens 
omfattende arbejde - og ikke mindst skatterådsarbejdet - kunne 
fortsættes uden afbrydelse, selv om han var stærkt optaget i 
Rigsdagen.



Niels Martinus Sørensen og Marie Kristensen havde børnene: 
Cecilie Andrea Sørensen., født d. 13» oktober 1899 i Tøving. Gal
trup Sogn. Se I.
Ane Hedevig Sørensen, født d. 1. oktober 19oo i Tøving. Se II.
Anna Kristine Sørensen., født d. 1. oktober 19oo i Tøving, død 
d. 14. december 19oo samme sted.
Peter Martinus Sørensen, født d. 9» februar 19o2 i Tøving. Se III. 
Kristen Hammer Sørensen., født d. 25» marts 19o4 i Ørding. Se IV.
Viggo Andreas Kvistgaard Sørensen, født d. 6. maj 19o5 i Ørding. 
Se V.
Menry Georg Villiam Sørensen, født d. 21. juli 19o6 på Peters
lund., Øster Assels Sogn. Se VI.
Sigurd Emil Sørensen, født d. 5» september 19o7 på Peterslund, 
Øster Assels Sogn. Se VII.
Dødfødt pige 9» oktober 19o8 på Peterslund, øster Assels Sogn. 
Dagny Gunhild Sørensen, født d. 14. april 191o på Peterslund, 
Øster Assels Sogn. Se VIII.
Selma Gudrun Sørensen, født d. 3» juli 1911 på Peterslund, Øster 
Assels Sogn, død d. 21. december 1911 samme sted.
Jens Kristian Sørensen Peterslund, født d. 1. september 1912 på 
Peterslund, Øster Assels Sogn. Se IX.
Edel Kathrine Sørensen, født d. 15. februar 1914 på Peterslund, 
Øster Assels Sogn, død d. 25. april 1914 samme sted.
Hans Jørgen Sørensen, født d. 8. april 1915 på Peterslund, Øster 
Assels Sogn. Se X.
Børge Sørensen, født d. 17» august 1916 på Peterslund, død d. I?-; 
marts 1923 samme sted.
Edel Kathrine Sørensen, født d. 22. juni 1918 på Peterslund, 
Øster Assels Sogn. Se XI.
Eva Margrethe Sørensen, født d. 8. april 192o på Peterslund, Øst
er Assels Sogn. Se XII.



Peter Sørensen 4

blev født d. 29. marts 1846 i Rybjerg og døde d. 6. september 19o7 i Øster
gade 13, Nykøbing M.

Han blev døbt d. 19. april 1846, faddere var: gårdmand Christen Lunds 
kone, pigen Marianne Nielsen, gårdmand Jens Andersen, gårdmand Simon Peder
sen, alle af Kirkeby, samt ungkarl Christen Christensen af Thise.

Peter Sørensen blev gift d. 13- november 1873 i Rybjerg med

Ane Helvig Laustsen 5

Forlovere var: gårdmand Jens Christensen og gårdmand Jens Laustsen i Ry
bjerg.

Ane Helvig Laustsen blev født d. 19. juni 1851 i Garnstrup, Roslev Sogn, 
og døde d. 2o. september 1932 på De gamles Hjem i Nykøbing M.

Hun blevhjenmedøbt d. 22. juni I85I og fremstillet i kirken d. lo. au
gust samme år, faddere var: pigen Ane Marie Sørensdatter af Breum, Ane Marie 
Jensdatter af Ilbjerg, gårdmand Severin Revsgaard og gårdmand Peter Broe, begge 
af Roslev, husmand Søren Sørensen af Breum.

Peter Sørensen tjente før giftermålet hos Anders Henriksen i Kirkeby, Ane 
Helvig Laustsen var tjenestepige i Rybjerg.

Efter giftermålet flyttede parret til Mors, hvor Peter Sørensen fra 1874 
til omkring 190I boede i Rakkerby, de første år kaldes han husmand og træsko
mand, senere husmand og murer. Omkring 190I flyttede familien til Nykøbing, 
hvor Peter Sørensen nedsatte sig scan murermester, de boede da i Østergade 13.

Nykøbing Skifteprotokol 1899~19o8, B 35 " 562o, side 533“34 oplyser efter 
Peter Sørensens død:

"Aar 1908 den 8. Januar blev Nykøbing Kjøbstads Skifteret sat paa Skifte
rettens 'Kontor i Nykøbing af den ordinære Skifteforvalter med nedenskrevne 
Vidner, hvor da foretoges

Dødsboet efter Murermester Peter Sørensen 
af Nykjøbing Mors død d. 6. September 19o7.

Afdødes Arvinger ere opgivne at være hans Enke Ane Helvig Laustsen samt 
hendes og Afdødes Fællesbørn, nemlig:
Proprietær Niels Martinus Sørensen til Peterslund, 
Karen Marie Sørensen gift med Boelsmand Søren Villumsen i Nees, 
Laust Lihn Sørensen, Tjenestekarl for tiden i Nykjøbing Mors, 
Fotograf Jens Chr. Sørensen, for tiden i New Jersey i Amerika, født 17. August 
1885.
Maren Sørensen gift med farmer Georg Allen i Amerika, 
Inger Marie Sørensen født d. 6. August I891.



Alle myndige Arvinger vare mødte; de 3 sidstnævnte med Bager 
Niels Chr. Nielsen af Nykjøbing Mors - der tillige er Kurator for 
den mindreaarige og Værge for den umyndige - efl. Fuldmagter, der 
fremlagdes.

Enken ønskede at hensidde i uskiftet Bo, hvortil Arvingerne 
gave deres Samtykke og hvorom Enken havde indgivet Andragende til 
Skifteretten, der bevilgedes.

Som Følge heraf blev intet at foretage med Boet fra Skifte
rettens Side.

Ane Helvig Laustsen. Niels Martinus Sørensen.
Søren Villumsen. Niels Kristian Nielsen.

Karen Marie Sørensen.
Skifteretten hævet ....  Vidner ......  Bang."

Kristen Kristensen (Hammer) 6

blev født d. 4. april 184o i Tøving, Galtrup Sogn, og døde d.
7. juni 1914 i Venø By på Venø.

Han blev hjemmedøbt d. 5. april 184o og fremstillet i Vejer
slev Kirke d. 5« juli samme år, faddere var: husmand Søren Ham
mer i Vils, tjenestekarlene Peder Hammer i Lødderup og Poul Jen
sen i Vejerslev, husmand Jens Støjbjergs døtre Ane Cathrine og 
Mette Cathrine af Frøslev, sidstnævnte bar barnet.

Kristen Kristensen (Hammer) blev gift første gang omkring 
1863 med

Karen Thomsen

der døde d. 23 december I863 i Redsted, 27a år gammel.
Efter hendes død blev han gift anden gang d. 24. december 

I865 i Tæbring med

Ane Cecilie Kristensen 7

Forlovere var: Kristen Kristensen Ljørslev, husmand i Tæbring, 
og Andreas Kvistgaard, husmand på Frøslevgaards Vang i Frøslev 
Sogn.

Ane Cecilie Kristensen blev født d. 14. september 1841 i 
Tæbring og døde d. 16. marts 192o i Hjerm Sogn, hun blev begra
vet på Venø.

Hun blev hjemmedøbt d. 15« september 1841 og fremstillet i 



kirken d. 19. september, faddere var: Ole Snedkers kone Sidsel 
Sørensdatter af Nees, gårdmand Thomas Bølling, Hans Hangaard og 
Christen Skriver3 alle af Tæbring.

Kristen Kristensen (Hammer) nævnes som indsidder i Redsted 
By og Sogn fra 1863 til november 1865 > da han flyttede til Tæ
bring. Her nævnes han som husmand„ en enkelt gang som tøffel
mager. Omkring 1873 flyttede familien til Ørndrup Mark, Karby 
Sogn, Kristen Kristensen (Hammer) nævnes da som husmand her, fra 
omkring 1883 nævnes han som indsidder i Ørding By og Sogn. Før 
1891 flyttede familien til Venø By på Venø, Kristen Kristensen 
(Hammer) benævnes da som husmand og fisker.



Søren Christensen 8

har det ikke været muligt at finde noget om. Ved sønnen Peter 
Sørensens dåb opgives forældrene at være Maren Christensen og 
Søren Christensen., ved hans død i Nykøbing M. siges han at være 
søn af skolelæreren i Rybjerg (navnet anføres ikke) og den ida 
ugifte Maren. Der findes imidlertid ingen lærer i Rybjerg eller 
omliggende sogne af navnet Søren Christensen.

Maren Christensen 9

blev født d. 25. februar 1824 i Kirkeby, Rybjerg Sogn, og døde 
d. 6. februar 1874 i Outrup.

Hun blev hjemmedøbt d. 25» februar 1824 og fremstillet i 
kirken d. 11. april, faddere var:gårdmand Peder Valdemarsens hu
stru af Nissum, Anne Marie Christensdatter fra Louns Sogn på Him 
merland, konens broder, Peder Olesen fra Himmerland, Peder Lund 
og Peder Ørberg fra Kirkeby.

Maren Christensen kom d. 15. maj 185o til Tæbring Sogn på 
Mors fra Roslev Sogn i Salling. Den 16. juni à amme år blev hun 
gift i Tæbring med ungkarl

Niels Christiansen

Forlovere var: gårdmand Jesper Christensen af Outrup og tje
nestekarl Niels Christian Christiansen.

Niels Christiansen opgives ved giftermålet at være tjeneste
karl i Tæbring og 26 år gammel.

Han blev født d. 21. november 1823 i Rakkeby, som søn af 
Christian Sørensen Glarmester og hustru Dorthe Christensdatter, 
husfolk i Rakkeby, og døde d. 13. august 19o5 i Outrup, 82 år 
gammel.

Han nævnes fra giftermålet 185o til omkring 1854 som tømrer 
eller snedker i Tæbring, derefter som tømrer og husmand i Rak
kerby til sidst i 186o-erne, hvorefter han resten af livet var 
tømrer i Outrup By og Sogn.

Efter Maren Christensens død blev i Morsø Herreds Skiftepro
tokol 187o-79s B 35 C - 5621, side 198 b, indført:

”Jeg underskrevne Indsidder Peter Sørensen af Rybjerg med
deler herved mit samtykke til, at min Stedfader Husmand Niels 
Christiansen i Outrup hensidder i uskiftet Bo efter min, d. 6.



Februar d. A. afdøde Moder Maren Christensen, saalænge han selv 
vil og forbliver i Enkestand.

Det bemærkes, at jeg er fuldmyndig.
Således vedtaget i Nykjøbing den 28. Februar 1874.

Peter Sørensen.
Til Vitterlighed: H. Borberg. H. Nielsen.

Forevist for Morsø Herreders Skifteret d. 28. Februar 1874 
og indført i Skifteprotokollen side 199 (egentlig 198 b).

Seydewitz.
Indførelsens Rigtighed bekræftes.

Niels Christiansen blev imidlertid gift igen allerede d. 2o. 
oktober 1874 i Outrup med

Maren Larsdatter

af Karby, der var 5o år gammel. I den anledning indførtes føl
gende i samme protokol, side 236 b:

Den 18. august 1874 skifte efter husmand Niels Christiansens 
hustru Maren Christensen i Outrup. Hun arves af manden og følgende 
børn:
1. Peter Sørensen, 27 år, hendes i et tidligere ægteskab avlede 

søn (det passer altså ikke).
2. Niels Christian Nielsen, 23 år.
3. Christine Nielsen gift med gårdejer Anders Hove Christensen

i Lødderup.
4. Dorthea Frederikke Nielsen, 17 år.
5. Ane Kirstine Nielsen, 13 år.
6. Anders Christian*Nielsen, 12 år.
7. Søren Christian Nielsen, 12 år.
8. Christian Nielsen, 9 år.

Indgæld:
Ejendommen mart. nr. 31 a og 31 c i Outrup af hartkorn 1 skp. 

...................... 9oo rdlr. o mark o skilling 
Besætning, ind- og udbo 2oo 7i o u o ’■_______

lloo rdlr. o mark o skilling 
Udgæld og skifteomkostninger 331 1 '' 6 ______
Beholdning 778 rdlr. 4 mark lo skilling

Enkemanden fik halvdelen 389 rdlr. 2 mark og 5 skilling, fra
børnenes part trækkes en afgift på 6 rdlr. 3 mark og o skilling, 
hvorefter der til deling blev 382 rdlr. 5 mark og 5 skilling.



Laust Jensen Liin (Lihn) lo

blev født ved årsskiftet 18o5-18o6 i Mogenstrup, Grinderslev 
Sogn, og døde d. 27- marts 1879 i Tøndering.

Han blev ifølge konfirmationslisten for Grinderslev Sogn 
1822 døbt d. 4. januar 18o6, kirkebogen for Grinderslev begynder 
først 1813.

Laust Jensen Liin blev gift første gang omkring I836 med

Mette Marie Larsen

der døde d. 3. januar 1841 i Gamstrup, Roslev Sogn, 42 år gam
mel.

Han blev derefter gift anden gang d. 2. juli 1841 i Roslev 
med

Karen Marie Hansdatter 11

Forlovere var: gårdmand Christen Jensen Liin af Gamstrup og 
gårdmand Jens Christian i Ilbjerg.

Karen Marie Hansdatter blev født d. 5. juli 1818 i Sdr. Tise, 
Tise Sogn, og døde d. 4. juli 1862 i Gamstrup, Roslev Sogn.

Hun blev døbt d. 17. juni 1818, faddere var: Christen Peder
sens datter Anne Kirstine Hedegaard og Niels Olesen i Nr. Tise 
og Jens Smed i Sdr. Tise. Efter hendes død blev Laust Jensen 
Liin gift tredie gang d. 21. februar I865 i Roslev med

Ane Johanne Pouline Simonsen

Forlovere var: husmand Søren Christensen af Jebjerg og hus
mand Peder Christian Nielsen af Snabe.

Hun døde d. 25. november 1891 i Tøndering, 60 år gammel.
Laust Jensen Liin var fra omkring I836 til 1839 husmand i 

Tustrup, Jebjerg Sogn.
Ved skøde af 29. juni 1839» tinglyst d. 3o. september samme 

år og indført i Skive og Sailinglands skøde- og panteprotokol 
1837“184o, B 43-SP 12, side 941-42, købte Laust Jensen Liin gård
en mat. nr. 5a i Gamstrup, Roslev Sogn af Niels Jørgensen i Gam
strup. Prisen var 4oo Rbdlr. rede sølv, gårdens hartkorn 1 td., 
dette blev i 1844 forandret til 1 td. o skp. 1 fjdk. o alb. Denne 
gård drev han til 1872, da han ifølge købekontrakt af 5. marts



1872 solgte den til Poul Pedersen til dennes svigersøn Anders 
Iversen af Tøndering for 325o rbdlr. Skødet er dateret d. 2o. 
december 1872 og tinglæst d. lo. januar 1873, det er indført i 
Sallinglands skøde- og panteprotokol 1872-1874, B 43 A-SP 9, side 
417.

Laust Jensen Liin købte nu en lille ejendom på godt 3 fjdkr.
i Tøndering By, her boede han til sin død.

Den 25. juni 1875 oprettede boelsmand Laust Jensen Liin i 
Tøndering et testamente efter lov af 21. maj 1845 og lov af 29. 
december 1857, hvorefter hans kone Pouline Christensen (det har 
ikke været muligt at finde nogen forklaring på, at Ane Johanne 
Pouline Simonsen i skiftet og enkelte andre steder bliver kaldt
Pouline Christensen) ved hans død forlods skal arve 1/3 af deres 
efterladenskaber. (Skive og Sal.lingl.and.s skifteprotokol 1877-84, 
B 43-5296, side 146.)

I samme protokol findes side 158 b-59 b og 166 b-68 a, skifte 
afholdt d. 28. maj 1879 efter husmand Laust Jensen Liin af Tøn
dering, der døde d. 27. marts 1879-

Han arves af enken Pouline Christensen og børnene: 
Afdødes børn af 2. ægteskab med Karen Marie Hansen:

1. Hans Christian Laursen, husmand i Store Spaabek i Nr. Omme.
2. Anders Christian Laursen, indsidder i Rybjerg.
3. Niels Peter Laursen, husmand i Oddense.
4. Ane Helvig Laursen, gift med husmand Peder Sørensen i Rakkeby 

på Mors.
5. Mads Peter Laursen, tjenestekarl i St. Ramsing, 21 år.
6. Otto Laursen, tjenestekarl i Roslev, 19 år.

Af 3. ægteskab med den efterlevende enke:
7. Karen Marie Laursen, 12 år.

Boets aktiver ser således ud:
Ejendommen i Tøndering matr. nr. 5c og 24a af hartkorn o tdr.

o skp. 3 fjdkr. 1£ alb., som ejes efter skøde tinglæst d. 9. ja
nuar 1874 
besætning, ind- og udbo
Obligation af 2o. december 1872 fra
Anders Iversen i Gamstrup
Obligation fra Peder Jensen Bundgaard 
i Durup

Samlede aktiver
Udgæld:

Løs gæld

2ooo kr.
2oo ;t

2ooo ”

looo ’*
52oo kr.

2oo kr.



Afdødes begravelse 150 kr.
Enkens begravelse ligeledes 15o "

Samlede passiver 5oo kr. 500 kr.
Arvekapital 4700 kr.
Arveafgift efter lov af 3o. november 1874 16,91 kr.

Til deling 4683 kr. 09 øre
Enken får først halvdelen, nemlig 2341,kr., så trækkes 

fra børnenes halvdel 1% i afgift, hvorefter der er 2318,12 kr. 
til deling. Heraf får enken så den i testamentet lovede 1/3 på 
ialt 772,o7 2/3 kr. tilbage et* 1546,o4 2/3 kr., heraf får enken 
en broderiod på 22o,86£ kr. og hver af de 7 børn får 189»31 1/7 
kr.

Enken, der jo er stedmoder til de 6 ældste børn, forhøj er af 
godhed deres arv, således, at de hver får 300 kr.

Christen Andersen Bukhave (Buchhave) 12

blev født d. 13• december 1794 i Sejerslev og døde d. 13. april 
1876 i Fredsø, LØdderup Sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 13. december 1794 og fremstillet i 
kirken d. 1. januaf 1795» faddere var: Ole Bojesens kone, Mette 
Buchhauge, A. Crin (Christensen), P. Crin og Th. Buchhauge.

Gjertrud Marie Christensdatter Hammer 13

blev født d. 23- maj 18o5 i Vils, Vejerslev Sogn, og døde d. 14. 
september 1873 som fattiglem samme sted.

Hun blev hjemmedøbt d. 23. maj 18o5 og fremstillet i kirken 
d. 23- juni samme år, faddere var hr. Staunstrup af Ljørslev, 
student Richter af Præstegården, Sæbye Nielsen af Nykøbing, ma
dame Søltoft, Søren Broe, Ulrik Hammer og barnets mor.

Dette par var ikke gift med hinanden, men fik mindst 2 børn 
sammen. Efterkommere af parrets søn Kristen Kristensen (Hammer), 
Ane nr. 6, hævder, at Gjertrud var husbestyrerinde hos Christen 
Andersen Bukhave, og at de sammen fik 4 børn.

Dette kan imidlertid ikke være helt rigtigt. Christen Ander
sen Bukhave var gift 2 gange, men var enkemand fra august 1839 
til oktober 184o, og Kristen Kristensen (Hammer), ane nr. 6, blev 
født i april 184o, så Gjertrud kan altså udmærket have været 
hans husbestyrerinde, da Kristen blev født, men der er jo i al 



fald ikke plads til andre børn af husbestyrerinden. Parret synes 
derimod allerede i 1834, da Christen Bukhave var en gift mand 
med både kone og børn, at have fået en datter.

Christen Andersen Bukhave blev gift første gang d. 2. no
vember 1822 i Sdr. Dråby med

Ane Hansdatter

Forlovere var: Anders Buchhave af Sejerslev og Mads Hansen 
af Sdr. Dråby.

Hun var født i november 1794 i Sdr. Dråby og døde i barsels
seng d. 21. august 1839 i Tøving, 45 år gammel.

Efter hendes død var Christen Andersen Bukhave enkemand i 
godt 1 år, han blev gift anden gang d. 27. oktober 184o i Gal
trup med

Karen Josephsdatter

der blev født d. 25. november 1815 i Tøving og døde d. 5. juli 
1867 i Græsborg, Lødderup Sogn.

Hun havde før ægteskabet med Christen Bukhave fået sønnen 
Anders Josephsen Østergaard, til hvem ungkarl Christen Nielsen 
Kudsk i Tøving var far.

Christen Andersen Bukhave fra Sejerslev købte d. 21. marts 
1823, læst d. 1. april samme år i Morsø skøde- og panteprotokol 
1818-25, B 35 C-SP 5, fol. 342 b, af Christen Sørensen Tousgaard 
dennes gård i Vester Assels på 2 tdr. hartkorn for 4oo rbdlr. 
sølv. Gården solgte han igen d. 2o. maj 1825, læst d. 15» maj 
I830 i Morsø skøde- og panteprotokol 1829“33, B 35 C-SP 8, fol. 
61 b-62 a, for 450 rbdlr. sølv til Anders Pedersen Norsker fra 
Em. Samme dag, læst d. 12. november 1825 i Morsø skøde- og pante
protokol 1825-27, B 35 C-SP 6, fol. 152 a-b, udstedte Norsker en 
panteobligation på 3oo rbdlr. sølv med pant i gården til Bukhave. 
Og samme dag blev ligeledes et dokument, læst d. 24. maj 1828, 
opsat, hvorefter Norsker mdd gården skulle overtage et par af
tægtsfolk, nemlig Niels Andersen Smed og Inger Christensdatter, 
som havde været der i Bukhaves tid.

Christen Bukhave købte ved købekontrakt af 25. april I830, 
læst d. 8. maj samme år i Morsø skøde- og panteprotokol 1829-33, 
fol. 59a-6oa, af Maren Pedersdatter, enke efter Lars Christensen 
Huulgaard i Tøving, dennes gård i Tøving af 7 tdr. hartkorn, som 



var købt til selveje ved auktion 1829 over Nandrup Gods. Gården 
var på ialt 9 tdr. hartkorn, men sælgeren forbeholdt sig den 
søndre del af vangan, nemlig 2 tdr. hartkorn, samt et jord
stykke kaldet Raaskjær, hvis hartkorn senere skulle udregnes 
og trækkes fra de 7 tdr.

Bukhave skulle overtage gården d. 1. maj 18Jo, men sælgeren 
skulle have fri bolig i gården til hendes hus stod færdig i 
løbet af sommeren. Købesummen var 16oo rbdlr. sølv, som skulle 
være betaling for selve gården og medfølgende 6 fæhøveder og 
2 bæster, en beslagen vogn med harver og hamler, en seng i går
den, samt til sæde- og fødekorn lo tdr. broget havre med løs 
mål og 5 tdr. byg, men ellers intet, hverken løst eller nagelfast.

Sælgeren skulle til høst have 4 læs byg og før mikkelsdag 
7o læs ublandet gødning, samt fornøden ”Gjødeleer" fra gårdens 
lergrav, og dette sidste skulle de efterfølgende ejere af de 2 
tdr. hartkorn have ret til at hente i al fremtid. Køberen skul
le i 3 år årlig levere 1 td. rug og 2 tdr. byg til sælgerens 
svigermor som aftægtsydelse.

Selve skødet på gården, hvis hartkorn endelig blev udregnet 
til 6 tdr. 7 skp. 1 fjdk. o alb., blev udfærdiget d. 15. decem
ber 1835 og læst d. 7• januar 1837 i Morsø skøde- og panteprotokcl 
1833-37, B 35 C - SP 9, fol. 385 a-b.

I Morsø skifteprotokol 1836-43, B 35 C-256, fol. 266 b-68 a 
og 275 b-76 b,findes et skifte afholdt d. 24. september 1839 og 
sluttet d. 3« december samme år efter Christen Andersen Bukhauges 
første kone Ane Hansdatter, som eflerlod sig børnene: 
Anders Christensen, 11§ år, 
Grethe Christensdatter, 16| år, 
Mette Christensdatter, lo år.
Lene Christensdatter, 9 år,
Ane Christensdatter, 6 år og
Marianne Christensdatter, 7 uger gammel.

Værge for børnene var deres morbroder Mads Hansen Have af 
Sdr. Dråby.

Registreringen viser, at familien ikke ejede noget ud over
det sædvanlige indbo. Stervbogården af hartkorn 6 tdr. 7 skp.
1 fjdk. 0 alb. blev vurderet til 2800 rbdlr.
dens besætning bestod af:
1 sortbleset hoppe, 22 år 2o rbdlr.
1 brun hoppe, 16 år 16 ÎÎ
1 gi. sort hoppe 12



1 følplag med føl 3o rbdlr.
1 rød årings hest 26 't i

1 grå ko 12 Î?

1 gråbroget ko 16 7?

1 rødbroget ko 12 ÎÎ

3 kvier 2o
4 kalve 16 ÎÎ
2 studeungnød 24 i«
lo får 2o ÎÎ

9 lam 9 ïï
Dertil kom altså selve indboet , alt i alt blev boets aktiver

sammenlagt til 3234 rdlr. 3 mark og 14 skilling.
Passiverne blev anført således:

gæld til Niels Dybdal i Sejerslev efter panteobligation af 1.
juli 1839, læst d. 6. juli 1800 Rbdlr.
1 års rente 36 ÎÎ
løs gæld 84 ft
skatter m.v. 170 Vi
skifteomkostninger 68 Si 4 mk. 1 sk.
Samlede passiver blev 2158 rbdlr. 4 mk. 1 sk.

Når passiverne trækkes fra aktiverne bliver til deling mel
lem arvingerne lo75 rdlr. 5 mark og 13 skilling, hvoraf enke
manden fik 537 rdlr. 5 mark og 1|1 skilling, nemlig halvdelen. 
Når der ifølge lov af 8. februar 181o blev trukket en arveafgift 
på fra børnenes halvdel, blev der til deling mellem dem 535 
rdlr. 1 mark og 12 skilling, som blev delt således at sønnen fik 
152 rdlr. 5 mark og lo 2/7 skilling og hver af de 5 døtre 76 rdlr. 
2 mark og 13 1/7 skilling.

Den 19. juni 1843 solgte Christen Bukhave gården i Tøving 
til Jens Peder Mikkelsen Kirk for 44oo rbdlr. sølv, tinglæst d. 
24. juni 1843 i Morsø skøde- og panteprotokol 1842-44, B 35 C- 
SP 11, fol. 226 a.

Samme dag, læst samme sted, fol. 226 a-b, købte Bukhave af 
svogeren Lars Josephsen dennes gård på 5 tdr. land hartkorn i 
Græsborg i Lødderup Sogn, for 32oo rbdlr. sølv. Ligeledes samme 
dag, fol. 231 b, udstedte Bukhave en panteobligation på 12oo 
rbdlr. med pant i Græsborg til Lars Josephsen i Tøfring. Lige
ledes fol. 231 b, en obligation på ialt 458 rdlr. 4 mark 14 6/7 
skilling til de 5 børn af første ægteskab med Ane Hansdatter, 
nemlig med 152 rdlr. 5 mark lo 2/7 skilling til sønnen Anders og 
med 76 rdlr. 2 mark 13 1/7 skilling til hver af de 4 døtre,



Grethe, Mette, Lene og Ane (datteren Marianne må altså være død 
mellem 1839 og 1843). Arvelodderne skulle stå uforrentede hos 
faderen til børnene blev 18 år eller forlod hjemmet, men der
efter skulle de forrentes med 4%.

Christen Bukhave solgte for 55o rbdlr. sølv ved arvefæste
skøde af 1. juli 1844, læst d. 6. juli i Morsø skøde- og pante- 
protokol 1842-1844, fol. 483 a, til Poul Sørensen Tonsgaard ca. 
2o tdr. bygsædeland fra Græsborg, nemlig fælled-skiftet ved skel
let til Elsø Sogn. Samme dag læstes fol. 479 b-8o a Tonsgaards 
obligation til Bukhave på 5oo rbdlr. sølv med pant i anførte par
cel.

Den 4. juli 1844, læst d. 6. juli samme år, indført fol. 
48o a-b, udstedte Bukhave en obligation på 3ooo rbdlr. sølv til 
Jens Peter Mikkelsen (Kirk) i Tøving med pant i Græsborg, der 
efter matriklen 1844 var mat. nr. 16 af hartkorn 6 tdr. 1 skp. 
3 fj dk. og 2 alb..

Den 27. juni 185o, læst d. 13. juli i Morsø skøde- og pante- 
protokol 1847-51, B 35 C-SP 13, fol. 473 b-74 a, udstedte han en 
obligation på I500 rbdlr. sølv til jomfru Juliane Smith på Fryds
brønd med pant i Græsborg af hartkorn 6 tdr. l.skp. 3 fjdk. 2 
alb. Den 23. juni 1855, læst d. 6. oktober i Morsø skøde- og 
panteprotokol 1855-57, B 35 C-SP 16, fol. 19 b, solgte han par
cel 16 b af Græsborg af hartkorn o tdr. 3 skp. 1 fjdk. o alb. 
for 800 rdlr. rigsmønt til gårdmand Christen Christensen i An
drup, Frøslev Sogn.

I Morsø skifteprotokol 1862-7o, B 35 C - 259, findes side 
364 a-b et kort skifte efter Christen Bukhaves anden kone Karen 
Josephsdatter. Skiftet afholdtes d. 5- december I867 og oplyser, 
at hun efterlod sig følgende børn:
1. Anders Josefsen Østergaard, født uden for ægteskab, har givet 

afkald på arv 5- juni I867.
2. Marianne Christensdatter, 16 år.
3. Andersine Christensdatter, 15 år.
4. Anders Christensen, 8 år.

Aktiver:
Gården Græsborg af hartkorn 5 tdr. 6 skp. 2 fjdk. 2 alb.

8000 rbdlr. 
Besætning, ind- og udbo 2ooo

loooo rbdlr.
Passiver:

Pantegæld 1500 rbdlr.



2ooo rbdlr.løs gæld 5oo rbdlr.
Ialt passiver 2ooo rbdlr. Aktiver 8000 rbdlr.

Altså 8000 rbdlr. til deling.
Christen Bukhave boede nu i gården i Græsborg til 1872 3 da 

han solgte den til Jens Kr. Hansen til overdragelse 1. april 
1872, hvorefter han købte en lille ejendom, nemlig mat. nr. 21a 
og 22a ialt hartkorn o tdr. 2 skp. o fjdk. lj alb.3 i Fredsø3 
Lødderup Sogn. Her boede han til sin død i I876.

I Morsø skifteprotokol 187o~79s B 35 C-56213 fol. 331 b-32 b 
og 338 a-b findes skifte äfheldt d. lo. august 1876 og sluttet 
lo. november, efter husmand i Fredsø Christen Andersen Bukhave 
og dennes tidligere afdøde hustru Karen Josephsdatter. Sammen 
havde de 3 børn:
1. Marianne Christensdatter gift med gårdmand Thomas Peter Niel

sen Mark i Redsted.
2. Andersine Christensdatter gift med fætteren gårdmand Niels 

Pedersen Bukhave i Tøving.
3. Anders Josefsen Christensen, født

Boets aktiver opregnes således:
d. 7. december 18

Husejendommen mat. nr. 21a og 22a i Fredsø af hartkorn
2 skp. 0 fjdk. 1| alb., vurderet til 2ooo,oo kroner.

Følgende effekter:
1 bord 1 kr.
1 dejtrug 2 "
1 kaffekande 3
2 messing lysestager 2
1 strygejern 2 ’•
1 fyrfad 1 K
1 kobbertragt 0 ” 5o Øre
noget stentøj 1 "
6 par knive og 6 gafler 1
1 bord 4 '<•
3 stole
1 skammel 1 “
1 skab 50
2 dunke 1
1 chatol med skab 6 ::
4 lagner 12
3 duge 3 ’’
1 skjorte 1
2 frakker 18



3 veste 2 kr.
5 par bukser 2 Î.

3 par strømper 1 ÎÎ

1 hat 5o øre
2 undertrøjer 1 SÏ

1 uldsaks 5o
1 hammer og knibtang 1
1 bord 2 'Î

1 skammel 1
1 bilæggerkakkelovn 12 îî

1 Stueklokke lo îî

5 dyner 4o ‘‘

7 puder 14
1 kasket 5o ”
1 bismer 3 »Î

1 skorstensindretning 2o
1 pande 5o ;i
nogle fades gryder og andet
køkkentøj 8 îî
1 kobberkedel 6
3 dyner 4o ÎÎ
1 riste 4 11

2 puder 6 iiî

3 kar 1 ÎÎ 5o ”
1 gryde 1 ÎÎ
4 spande 1 îf

1 anker 2 ?;
1 kærne 2 îî

1 huggeblok 5o
1 spade 5o :t
1 hakkelseskniv 3 îî

2 solde 2 H
1 skovl og 2 grebe 2 îî

1 plejl 5o
2 river 1 '?
1 høle 1
4 får 4o
2 kværnsten 5 r.

1 økse 5o
1 tørvespade 2
1 kobber grubekedel 40 n



6 sække
2 løb
1 loftsstige
1 skæppemål
1 rejsekappe 

Ialt

4 kr.
5o øre

1 '•
1
2 1;_________

2354 kr. 00 øre
Der blev fremlagt arveafkald af 17. juli 1855 fra Anders

Christian Nielsen i Lødderup. Arveafkald af 3. januar i860 fra
Jens Pedersen Bøjlesen i Karby, arveafkald af 11. december 1863 
fra Anders Christensen i Fredsø og arveafkald af 2o. december 
1872 fra Mikkel Peter Sørensen i Tøving. De tre sidste var gift 
med døtre af Bukhaves første ægteskab, nemlig Lene, Ane og Grethe, 
den første var muligvis gift med Mette. Desuden blev fremlagt:
1. afdødes testamente af 11. november 1875.
2. bevilling af 2. september 1876 for sagfører Skibsbye i Nykø

bing og gårdejer Jens Jensen i Fredsø til at behandle boet som 
executores testamenti.
De andre arvinger tillod, at de to nævnte får boet udleveret 

til behandling, men Niels Pedersen Bukhave i Tøving forbeholder 
sig ret til at gøre indsigelse bl.a. mod testamentet?

Fol. 339 a-4o a findes testamente af 11. november 1875» hvor
efter sønnen af sidste ægteskab Anders Josefsen Christensen skal : 
overtage hele boet på følgende vilkår:
1. til sine halvsøskende Grethe Christensdatter gift med husmand 

Mikkel Peter Sørensen i Tøving, Lene Christensdatter gift med 
husmand Jens Pedersen Bøjlesen i Karby og Ane Christensdatter 
gift med husmand Anders Christensen Degn i Fredsø (eller hvis 
de er døde, deres arvinger) skal han betale uden fradrag af 
arveafgift 600 kr., nemlig 2oo kr. til hver.

2. til afdødes stedsøn Anders Josefsen Østergaard, for tiden 
tjenende i Tøving, ligeledes 2oo kr. uden arveafgift.

3. til sine helsøskende Marianne Christensen gift med husmand 
Thomas Nielsen Mark i Fredsø og Andersine Christensen gift 
med gårdmand Niels Pedersen Bukhave i Tøving skal han betale 
6000 kr., nemlig 3000 kr. til hver, men af dem skal de selv 
betale arveafgift.

4. han skal overtage al gæld, samt bekoste faderen en hæderlig 
og anstændig begravelse, samt betale skifteomkostningerne.
Gjertrud Marie Christensdatter Hammer ses d. 26. februar

1834 at være flyttet fra Fjallerslev i Outrup Sogn til et jord
løst hus på Frøslevgårds Vang i Frøslev Sogn. Her fødte hun d. 31. 



marts 1834 en datter, som blev døbt Ane Cecilie Hansen, udlagt 
barnefar var Hans Pedersen fra Hannes, men da Ane Cecilie i 1848 
blev konfirmeret i Vejerslev, oplyses det imidlertid, at hendes 
far var Christen Bukhave i Lødderup.

At Ane Cecilie virkelig var datter af Gjertrud og Christen 
Bukhave bestyrkes af den kendsgerning, at hun kaldes Ane Cecilie 
Kristensdatter Bukhave i det testamente, som hun og hendes barn
løse mand husmand Andreas Jensen Kvistgaard i Tøving lod oprette 
d. 11. februar 1872 (tinglæst ved Ane Cecilies død i 1892 og ind
ført i Morsø skifteprotokol 1889-93s B 35 C-5624, side 624-26), 
hvorefter den længstlevende arver hele boet.

Ane Cecilie blev gift d. 2. august 1861 i Frøslev med Andreas 
Jacob Jensen, der var født omkring 1822. Han var murer og husmand 
på Frøslev Vang og blev kaldt Andreas Kvistgaard. Ægteparret flyt
tede før 1872 til Tøving; de forblev barnløse, men plejeforældre 
til Ane Uecilies brordatter Marie Kristensen, Ane nr. 3» som 
senere blev gift med Martin Sørensen. De lod senere en søn op
kalde efter Andreas Kvistgaard.

Efter at have født denne datter i Frøslev i marts 1834 flyt
tede Gjertrud Marie Christensdatter Hammer d. 16. maj 1834 fra 
Frøslev til Tøving, hvor hun ifølge tilgangslisten kom til at 
tjene hos Christen Andersen Bukhave. Gjertrud Marie Christens
datter Hammer kan være identisk med den Gjertrud Christensdatter 
i Tøving, som d. 4. juni 1835 fødte sønnen Josef Nielsen i Tøving 
(han døde samme år), til hvem tjenestekarl Niels Pedersen i Ag
ger blev udlagt som barnefar (måske var det i virkeligheden 
Christen Bukhave.

Gjertrud Marie Christensdatter Hammer tjente endnu i april 
184o i Tøving, hun fødte da sønnen Kristen Kristensen Hammer, 
til hvem Christen Bukhave åbent blev udlagt som far, men han var 
jo også enkemand på det tidspunkt. Straks efter denne fødsel flyt
tede Gjertrud til hjemsognet Vejerslev, hvor hun var bosat fra 
184o til sin død. Her nævnes hun i folketællingen 1845 således:

:’Sidsel Jensdatter Hammer, 74 år, født i V. Assels, enkekone. 
Gjertrud Christensdatter, 39 år, født her i sognet, hendes dat
ter.
Ane Cecilie Hammer, 11 år, født i Frøslev, hendes datter. 
Christen Hammer, 5 år, født i Galtrup, hendes søn.:’

Ved folketællingen 185o kaldes Gjertrud almisselem i Vejer
slev.



Christen Christensen Ljørslev 14

blev født 18ol i Karby og døde d. 14. december 1878 på Ørndrup 
Mark, Karby Sogn, han blev begravet i Tæbring.

Han blev døbt d. 27• februar 18ol, faddere var: Kirsten Jens
datter., Lars Boil, Mikkel Leth, Niels Bach, Lars Pedersen og 
Mads ...... . alle af Karby.

Han blev gift d. 2. november 1834 i Karby med tjenestepige 
og væverske

Anne Cecilie Sørensdatter 15

Forlovere var: Christen Poulsen, husmand af Karby, og Søren 
Pedersen Kibsgaard, husmand af Nees.

Anne Cecilie Sørensdatter blev født 18ol i Nees, Karby Sogn, 
og døde i barselsseng d. 14. september 1841 i Tæbring.

Hun blev døbt d. 18. august 18ol, faddere var: Edel Jensdat
ter af Hvidbjerg,Peder Kibsgaard og Jeppe..... af Nees.

Efter hendes død blev Christen Christensen Ljørslev gift 
anden gang d. 1. maj 1842 i Tæbring med tjenestepige

Ane Eskesdatter

der var 39 år gammel og født i Fjallerslev. Forlovere var: Eske 
Jensen, aftægtsmand af Fjallerslev og gårdmand Thomas Bølling af 
Tæbring.

Ane Eskesdatter døde af brystsyge d. 4. december i860 i Tæ“ 
bring, 57 år gammel.

Christen Christensen Ljørslev opgives ved giftermålet i 1834 
at tjene i Tæbring, derefter boede han til 1837 i Tæbring'.By, 
vist som indsidder, det vil sige han sad til leje i et jordløst 
hus.

Ved skøde af 2o. august 1837,læst d. 23. september samme år 
købte han af Margrethe Sørensdatter, enke efter Thomas Nielsen 
i Tæbring for 80 rbdlr. et sted i Tæbring af hartkorn o tdr. o 
skp. 1 fjdk. 1 alb. (Morsø skøde- og panteprotokol 1833-37s B 35 
C-SP 9? fol. 489 b-9o a.) Derpå købte han ved skøde af 12. juli 
1838, læst d. 28. juli samme år af Christen Sørensen Smed i Fjal
lerslev for 4o rbdlr. en parcel i Tæbring af hartkorn o tdr. o 
skp. 3 fjdk. 1 alb. (Morsø skøde- og panteprotokol 1837-42. B 
35 C-SP lo, fol. I06 a-b).



I Morsø Herreders skifteprotokol 1836-43, B 35 C-256, findes 
fol. 44o a-41 a og 446 a-b et skifte afholdt d. 5. marts 1842 og 
8. marts samme år efter Christen Ljørslevs hustru Anne Cecilie 
Sørensdatter, der foruden enkemanden efterlod sig børnene:
Søren Christian Christensen, 5 år.
Maren Christensdatter, 3 år.
Ane Cilie Christensdatter, i år.
Det lille steds tarvelige indbo er registreret således:
1 Jern bilæggerkakkelovn 6 rdlr. 3 mark o skilling
1 stueur 2 '*
1 dragkiste 4
1 hængeskab 1
1 bord og skammel 3
1 skærekiste 1
1 (sæt) mangeltøj 8
1 garnvinde 8
1 rokke 1
1 fad og 2 tallerkener 8 ”
1 spand og 2 kouse 2 "
1 ølfjerding 2 !r 4
2 forklæder 3
1 sort kjole 2
2 ....klæder 2 i;
3 skjorter 3 ”
1 seide og 3 løb 2
1 skovl og 1 greb 1 8 ”
1 overdyne 2 î; 3
1 underdyne 1 ” 3 ”
2 hovedpuder 4
2 lagner 3 11
1 får 1 :: 3
1 gimmer 1 1

Ialt 27 rdlr. o mark 4 skilling
Dertil kommer stervbo- 

ejendommen af hartkorn o tdr. 
1 skp. o fjdk. 2 alb., som 
blev vurderet til 8o rbdlr.

Efter dette bliver boets
samlede aktiver lo7 rdlr. o mark 4 skilling

Passiver:
gæld på huset 5o rdlr.



løs gæld 
Skifteom
kostninger

49 rdlr.

5 rdlr. 5 mk. 15 sk.
De samlede 
passiver lo4 rdlr. 5 mk. 15 sk.

Til arv og deling 2 rdlr. o mark 5 skilling.
Ved skøde af 28. juni 1843s læst d. 8. juli samme år, solgte 

Christen Ljørslev ovennævnte ejendom til Poul Christian Andersen 
for 24o rbdlr. Ejendommen bestod af:
et hus med jord af hartkorn o tdr. o skp. 1 fjdk. 1 alb. (mat. nr. 
29).
Jordparsrel af hartkorn o tdr. o skp. 3 fjdk. 1 alb. (mat. nr. 2o) 
Ialt af hartkorn o tdr. 1 skp. o fjdk. 2 alb. (ved skødet bemær
kes, at hedeskifterne 29 c og 2o b ikke hørte med i handelen, dem 
havde Ljørslev heller ikke købt i sin tid).

(Morsø skøde- og panteprotokol 1842-44, B 35 C-SP 11, fol. 
275 a-b).

Christen Ljørslev købte derefter ved skøde af 27. januar 1844, 
læst d. 29. juni s.å., af Christen Christensen Barup en del af 
dennes gård, hvis hartkorn var 2 tdr. 1 skp. o fjdk. 1 1/6 alb., 
nemlig parcel nr. 3 af hartkorn o tdr. 3 skp. o fjdk. o alb., for 
en købesum af 4oo rbdlr., samt aftægt til Lars Hvids enke.

(Morsø skøde- og panteprotokol 1842-44, fol. 455 b-56 a).
Den 17. februar 1844, læst d. 6. juli samme år udstedte Chri

sten Ljørslev en panteobligation på 242 rbdlr. med pant i ejen
dommen på 3 skp. hartkorn til Søren Andersen i Tæbring.

Ved matrikuleringen 1844 fik den pågældende ejendom mat. nr. 
12 c og dens hartkorn blev sat til o tdr. 2 skp. 3 fjdk. alb.

Ved skøde af 11. december 1855, læst d? 12. januar 1856, køb
te han af H. Hagensen til Votborg den del af sognets kirke korn- 
og kvægtiende, som hørte til 12 c af hartkorn o tdr. 2 skp. 3 
££dk. Ig alb., for en købesum på 14 rbdlr. og 9o skilling. (Morsø 
skøde- og panteprotokol 1855-1857, B 35 C-SP 16, fol. 88 b-89 b).

Den 16. februar 1857, læst d. 21. februar s.å. udstedte han 
en obligation på loo rbdlr. til gårdmand Søren Andersen i Tæ
bring med pant i 12 c (sst. fol. 4o7 b).

Den 11. juni 1863, læst d. 22. august s,å. udstedte han lige
ledes en obligation på 25o rbdlr. til gårdmand Christen Christen
sen Skriver i Tæbring med pant i 12 c. (Morsø skøde- og pante
protokol 1863-64, B 35 C-SP 2o, fol. 259 a-b).



Christen Waldemarsen 18

blev født 1776 i Rybjerggård, Rybjerg Sogn, og døde d. 5- juli . 
1824 i Kirkeby, Rybjerg Sogn.

Han blev døbt d. 4. oktober 1776, faddere var: Jep Jepsen, 
Jens Toudal, Simon Christensen, degnens kone af Ilbjerg og Maren 
Espersdatter af Gamstrup.

Christen Waldemarsen blev gift første gang d. 25. maj 18o9 
i Rybjerg med

Dorthe Eskildsdatter

af Hestbæk.
Forlovere var: Peder Simonsen og Christen Waldemarsen den 

yngre.
Efter 12 års ægteskab blev Dorthe Eskildsdatter og Christen 

Waldemarsen skilt i februar 1821, efter at præsten i over fire 
år forgæves havde forsøgt at bilægge striden mellem ægtefællerne.

Dorthe flyttede til Nautrup Sogn, hvor hun døde d. 13 • januar 
I823 som indsidder i Bysted, 37 år gammel.

Christen Waldemarsen blev gift anden gang, først et halvt år 
efter hans fraskilte første kones død. den 17- juni 1823 i Lovns 
med

Anne Kirstine Christensdatter 19

Forlovere var: Peder Valdemarsen af Nissum By i Asted Sogn 
og Christen Madsen af Ovenskov.

Anne Kirstine Christensdatter blev født I800 i Ovenskov, 
Lovns Sogn,og døde d. 16. november 1876 i Rybjerg Kirkeby.

Hun blev døbt d. 31- marts I800, men kirkebogen nævner ingen 
faddere.

Efter Christen Waldemarsens død blev hun gift anden gang 
d. 2. december 1824 i Rybjerg med

Niels Pedersen

af Brøndum,der var 44 år gammel. Forlovere var: Peder Lund i 
Kirkeby og gårdmand Christen Madsen fra Himmerland.

Niels Pedersen kaldet Eising, døde d. 13- marts 1847 i Kirke
by, 68 år gammel.



Anne Kirstine Christensdatter blev nu gift tredie gang d.
29. juli 1847 i Rybjerg med

Jens Christensen

der var 4o år gammel.
Forlovere var: Jens Andersen og Christen Lund af Kirkeby.
Jens Christensen, der var fra Thise Sogn, døde d. 11. november 

I875 i Kirkeby af lungebetændelse og en nyresygdom, 68 år gammel.
I Salling herreders skifteprotokol 1819-24, B 43 A-I60, findes 

fol. 441 b-42 b skifte afholdt d. 8. juli 1824 efter Christen 
Waidemarsen i Kirkeby. Han efterlod sig enken Anne Kirstine Chri
stensdatter og børnene Jens Christensen, 12 år, (af første ægte
skab) og Maren Christensdatter, i 1. år (af andet ægteskab). På 
børnenes vegne optrådte som værge deres farbroder Christen Wal- 
demarsen junior.

Boet blev registreret således:
I dagligstuen:
1 fyrrebord med skuffe 0 rdlr. 2 mark 0 skilling
1 grøn og rød malet kiste 1 2 ÎÎ

På en alkoveseng:
1 gul stribet overdyne 1 8 “
2 rødstribede hovedpuder 1 Î?

1 hvid lærreds do. 8 '•
2 gi. hølskner (hølsklæder) 1 r.

På en do.:
1 rød og grøn stribet overdyne 4 î.

1 sortstribet hovedpude 1
2 gi. Hølskner 1 Î7
2 sæt toslet omhæng 2 1 >
1 stueviser 5
1 vugge, derpå 2 puder 1 i i 8
I et kammer:
1 hvid hovedpude 1 ÎS 8
1 hølskel 8 •'
1 bilæggerkakkelovn 3 •*
1 gi. skrin 8
I storstuen:
1 gi. brun fyrrekiste 1 fi 8
deri:
1 grøn trykket undertrøje 2 n



1 brystdug
1 gi. blå lang kjole
1 par blå bukser
1 par gi. blå strømper
2 gi. brystduge
2 par gi. bukser
1 gi. blå trøje
1 gl. hat
1 par træsko
1 gi. stol
1 gi. kurv
1 gi. skammel
1 gi. høvlbænk
I spisekammeret :
1 lygte
1 øltønde
13 lerkar
2 træ mælkekar
1 flødebøtte med ske
1 grynløb
1 spinderok
1 haspetræ
1 øltragt
1 madkurv og 1 gi......
1 køkkenet :
2 Lsrkar, 2 potter og 1 krus
1 køkkenbord
1 gi. stige
1 ildklemme
1 gi. jernrist
I bryggerhuset:
3 kar og 1 ....
1 kobberkedel i grue
På loftet:
7 halmløb
1 fjerding
1 Kostalden:
1 blakket ko
1 sortpattet do.
1 dort do.
1 grå kvie

o rdlr. 1 mark 8 skilling
5 71
1 8

4 n
12 "
8
4 "
2
6
4 r
4 »’
2 ”
4

8
2 ”

8
1
1 "

2
8
8 "
6
4

4
8 f!
4
4

3
4

1
4

8
7 11
9 î;
3



1 sortbroget do. 3 rdlr. o mark okskilling
1 sort to-års tyr 4 î’

6 får med 6 lam 6
1 brun hest, 12 år, 6
1 sort do., 14 år, 5 “
I gården:
1 hatovogn (vogn med harve#) 5
1 gi. møgvogn 5
1 plov med tilbehør 1
1 harve med jerntænder 5
1 slibesten med jerndrag 1 8 ’■
1 vandtrug 1 8
I loen:
1 hjulbør 1 8
1 fork 8
1 høle 1 ■'
1 greb lo "
hakkelseskiste med kniv 2
1 sæt hestetøj 2

Stervbogården af hartkorn 4 tdr. o skp. 3 fjdk. 2 alb., som
ejedes efter skøde af 25. juni 1796, læst d. 3o. juli 1821, og si 
skøde af 18. juni 18o6, læst d. 19. januar 18o7a blev vurderet 
til 25o rbdlr.

De samlede aktiver blev 324 rdlr. 4 mark og lo skilling.
Efter dette følger fol. 443 a-44a afskrift af de to skøder 

på gården9 nemlig:
Skøde af 25. juni 1796, læst d. 3o. juli 1821, fra etatsråd 

Axel Rosenkrantz de Lasson til Astrup til ungkarl Christen Walde- 
marsen udi Rybjerggård på en gård i Rybjerg Kirkeby af hartkorn 
3 tdr. 1 skp. 2 fjdk. o alb., som sælgeren har bekostet udskiftet 
af fællesskabetj for en købesum på 399 rdlr.

Og Skøde af 18. juni 18o6, læst d. 19. januar 18o7, fra Peder 
Pedersen i Rybjerg Kirkeby til Christen Waidemarsen på et stykke 
jord kaldet Glipsholm i Kirkeby af hartkorn o tdr. 7 skp. 1 fjdk. 
2 alb. for 395 rdlr.

Afslutningen på skiftet efter Christen Waidemarsen findes i 
Salling skifteprotokol 1824-29, B 43 A- 161, på fol. 17 a-18 a. 
Som enkens værge optræder hendes far Christen Madsen af Lovns 
Sogn og på børnenes vegne deres farbror Peder Waidemarsen af Nis
sum.

Aktiverne var på 324 rdlr. 4 mark og lo skilling 



samt kirke- og kongetienden af gården 150 rdlr.
Ialt 474 rdlr. 4 mark og lo skilling.
Som udgifter anføres:

gæld til Anders Storgaards enke Mette
Nielsdatter i Grove
et års rente
Gæld til Chr. Ladefoged i Vile 
Dorthe Eskildsdatters stervbo 
i Bysted
Esper Jørgensen i Ilbjerg 
provst Stiernholms stefrvbo i 
Roslev
skifteomkostninger

5oo rdlr. sedler
2p rdlr. 0 mark 0 skilling

250 rdlr. sølv

5o rdlr. sedler
292 rdlr. sølv

60 rdlr. 4 mark 6 sk. sedler
12 rdlr. sedler

Ialt 650 rdlr. 4 mark 6 skilling sedler og 554 rdlr. sølv
de 630 rdlr. 4 mark og 6 skilling i sedler omregnes til sølv og 
bliver til 531 rdlr. o mark 13 skilling, så passiverne bliver 
ialt I085 rdlr. o mark og 13 skilling.

Der blev altså intet til deling imellem arvingerne.
I forbindelse med skiftet efter Christen Waldemarsens fra

skilte kone Dorthe Eskildsdatter i Bysted afskrives i Salling 
skifteprotokol 1824-29, fol. 2o b~23 a dele af Salling Herreders 
forligelsesprotokol. Heraf fremgår, at forligelseskommisionen 
mødtes d. 28. februar 1821 på Kærgårdsholm i anledning af, at 
ægtefolkene Christen Waldemarsen og Dorthe Eskildsdatter efter 
12 års ægteskab var blevet enige om, at ville have ægteskabet 
opløst. I den anledning opsættes et dokument, hvorefter Dorthe 
skal have 2oo rbdlr. sølv, samt sengeklæder til en seng, hendes 
kiste og gangklæder, en spinderok, en stol, en messing morter og 
1 dusin porcelainstallerkener, 1 par sølv skospænder, 2 messing 
lysestager, 1 øltønde, 1 messing strygejern og 1 lispund spind 
af hør og blår, samt tillige 4 får med lam og 1 tønde rug. Sønnen 
Jens på 9 år bliver hos faderen, men skulle faderen ikke opdrage 
ham ordentlig efter embedsmænds skøn, overdrages han til moderen.

Jens Nielsen Liin 2o

blev født omkring I763 uvist hvor, måske i Grinderslev Sogn, men 
her begynder kirkebogen først 1813• Han døde d. 14. februar 1825 
i Mogenstrup, Grinderslev Sogn, 62 år gammel.

Han blev gift omkring 18o5, sikkert i Grinderslev Sogn, med



Anne Nielsdatter 21

der ved sin død d. 21. september 1835 i Tustrup, Jebjerg Sogns 
61 år gammel, siges at være født i Grinderslev, altså omkring 
1775.

Hun blev efter Jens Nielsen Liins død gift anden gang d. 1. 
juni 1827 i Grinderslev med enkemand

Niels Pedersen

der var 52 år gammel og husmand i Tustrup, Jebjerg Sogn, han, 
som blev kaldt Kusk, levede endnu 1835 i Tustrup, men synes ikke 
død i sognet.

Jens Nielsen Liin fæstede omkring 18o5 en gård på godt 4 tdr. 
hartkorn i Mogenstrup i Grinderslev Sogn under gådset Eskær. I 
18o5 købte han gården til selveje for 1515 rdlr. I købet følger 
en del af Mogenstrup Lund, køberen betaler forud 475 rdlr., de 
resterende lo4o rdlr. betroes ham i snapsting I8I0 med 1. prio
ritet i gården. (Salling skøde- og panteprotokol 18o4-ll, B 43- 
SP 4, fol. 388 b-89 a).

I 1810 købte han godt 2 tdr. hartkorn af Niels Pedersen Brand 
i Mogenstrup for 7oo rdlr.,gårdens hartkorn kom derved op på 
6I tønde.

Jens Nielsen Liin må være kommet i vanskeligheder under land
brugskrisen. Kort før sin død i 1825 måtte han opleve at se, at 
enkekassen, hvor han havde lånt penge, stillede gården til tvangs
auktion.

Skiftet efter Øens Nielsen Liin findes i Salling skifteproto
kol 1824-29, B 43 A-161, fol. 90 a-b. Skiftet afholdtes d. 26. 
marts 1825, det siges heri, at Jens Liin var forhenværende gård
mand, nu indsidder i Mogenstrup. Det oplyses endvidere,at gården 
er bortsolgt ved offentlig auktion efter enkekassens reqvisition.

Enken Anne Nielsdatter mødte med sin værge gårdmand Niels 
Wistisen i Mogenstrup. Børnene Laust Jensen, 18 år, Niels Chri
stian Jensen, 15 år, Christen Jensen, 14 år, Niels Jensen, 8 år, 
samt Anne Kirstine Jensdatter, der er ugift, blev repræsenteret 
af deres værge husmand Peder Sørensen Pors.

Boets aktiver:
konge korntienden af den solgte gård af hartkorn 6 tdr. 3 skp. 
o fjdk. 2 3/4 alb. 70 rdlr. o mark o skilling
Løse ejendele:



8o

1 spinderok 0 rdlr. 0 mark 8 skilling
2 sætter 4 u
5 træsker 2 iî
1 gi. frakke 2 l?
1 do. trøje 1
1 par skindbukser 1
1 vest 4
1 skjorte 12
1 par blå strømper 1 ::

Ialt samlede aktiver 71 rdlr. 0 mark 2 skilling.
Passiver:

9 3/5 skill.2rdlr. markgæld til C. Quistgaard på 
til husmand Hans Andersen 
strup

De samlede passiver bliver

Langesgård 
i Mogen-

5
85

îi

rdlr.
2
il

îî

mark
o
93/5 skill.,

der blev altså intet at arve for enken og børnene.

Hans Pedersen Bundgaard 22

blev født ca. 1787 i Sdr. Thise, Thise Sogn, kirkebogen begynder 
først 1813- Han døde d. 16. november 1817 i Sdr. Thise, Thise 
Sogn, 3o år og 3 måneder gammel.

Han blev gift d. 25. SQj>t$@fe£r 1816 i Thise med

Helvig Andersdatter 23

Forlovere var: gårdmand Anders.Olesen i Nr. Thise og smeden 
Jens Mogensen i Grettrup.

Helvig Andersdatter blev født ca. 1788 i Nr. Thise, Thise 
Sogn, og døde d. 24. oktober i860 samme sted, 72 år gammel.

Hun blev efter Hans Pedersen Bundgaards død gift anden gang 
d. 9. oktober 1818 i Thise med ungkarl

Jep Christian Jepsen

af Mogenstrup, 34 år gammel.
Forlovere var: Anders Olesen i Nr. Thise og Jens Andersen 

fra Skive.
Jep Christian Jepsen døde d. 22. maj 1835 i Sdr. Thise, Thise 

Sogn, 53 år gammel.
Helvig Andersdatter blev derefter gift tredie gang d. 17.



november 1836 i Thise med

Christen Jensen

der var 25 år og tjente hos proprietær Grønbech på Eskær. Chri
sten Jeneen blev senere gårdmand i Nr. Thise, han overlevede 
Helvig Andersdatter.

Hans Pedersen Bundgaard nævnes som selvejerboelsmand og 
fisker i Sdr. Thise Sogn, men det har ikke været muligt at finde 
dokumenter, der kunne belyse hans sociale forhold.

Anders Christensen Buchhave 24

blev født d. 11. marts 1767 i gården Bukhave, Sdr. Dråby Sogn, 
og døde d. 12. januar 1842 som aftægtsmand i Sejerslev, 74 år 
og lo måneder gammel.

Han blev døbt d. 15» marts 1767, båret til dåben af Anders 
Nørgaards hustru fra V. Hunderup, faddere var: Lars Thomsen fra 
Flade, Peder Andersen Lund, Morten Jensen og Margrethe Peders- 
datter.

Anders Christensen Buchhave blev trolovet d. 2o. marts 1792 
og gift d. 1. maj samme år i Sejerslev med

Margrethe Pedersdatter 25

Forlovere var: Peder Thomsen og Christen Andersen, begge 
gårdmænd og selvejere i Sejerslev.

Ved vielsen oplyser kirkebogen, ’’hvilke Par Folk skal boe 
udi Brudens Faders Peder Thomsens Gaard i Sejerslev’1.

Margrethe Pedersdatter, der som voksen i kirkebogen ofte 
kaldes Grethe, blev født 1772 i Langvad, Tømmerby Sogn i V. Han
herred, og døde d. 5» februar 1828 i Sejerslev, 55 år 5 måneder 
og 5 dage gammel.

Hun blev døbt d. 9» august 1772, faddere var: Christen Mor
tensen, Peder Larsen, begge i Langvad, Jens Christensen i Høj
strup, Johanne Jensdatter i Langvad og Peder ....... s hustru i
Lund.

Ifølge skøde udfærdiget d. 16. juni 1797 på grundlag af kø
bekontrakt af 26. april 1796 købte Anders Christensen Buchhave 
svigerfaderen Peder Thomsens gård i Sejerslev By, gårdens hart
korn var da 6 tdr., købesummen var 600 rdlr.



(Tinglæst d. 26. juni 1797 i Morsø skøde- og panteprotokol 
1738-97, B 35 C-SP 2, fol. 568 b-69 a).

Samme sted findes fol. 569 a Buchhaves obligation på 599 
rdlr. med pant i gården udstedt til Svenning Jensen i DybdaBil.

Ved skøde af 4. november 1797, læst d. 29- januar 1798, solgte 
Buchhave til Jens Habech et stykke gadejord fra gården af hart
korn o tdr. o skp. 2 fjdk. 13/4 alb. (Morsø skøde- og pantepro
tokol 1797-1811, B 35 C-SP 3, fol. 8 a).

Senest 1798 solgte han endnu 3 skp. hartkorn, så gården der
efter var på 4 tdr. 6 skp. o fjdk. 1/6 alb.

I Morsø skøde- og panteprotokol 1827-29, B 35 C-SP 7, findes 
på fol. 45 a skøde af 18. marts 1828, læst d. 22. marts samme år, 
fra Anders Buchhave til svigersønnen Peder Olesen Søndergaard af 
Hesselbjerg på gården i Sejerslev af hartkorn 4 tdr. 6 skp. o 
fjdk. 1/6 alb., købesummen var 8oo rbdlr. sølv samt aftægt.

Samme sted findes på fol. 46 a-b den ved samme lejlighed op
rettede aftægtskontrakt mellem Buchhave og Søndergaard. Herefter 
skulle Buchhave årlig i aftægt have 3 tdr. rug, 3 tdr. byg, 1 
fedet slagte-får, 2 givede gæs, 8 pund talg, 2 lispund flæsk, 1 
lispund smør, 1 lispund ost, 1 potte nymalket mælk daglig om vin
teren og om sommeren 2 potter, 2 pund humle, 1| skp. salt, | lis
pund tørt torsk, lo snese ål, 3 ol sild, 5o potter brændevin, 
12 pund tobak, 5 rbdlr. sedler i penge, desuden skulle han have 
2 får fødet og græsset, samt have leveret 4 læs skudtørv og 2 
læs fladtørv. Endelig skulle Buchhave frit udtage af boet 1 seng, 
klæder efter eget tykke, samt hvad andet husgeråd han for livstid 
behøver.

Den i østerhuset værende stue med køkken og fornøden plads 
til ildebrændsel overlades Buchhave, men skulle vedligeholdes af 
Søndergaard. Efter Buchhaves død tilfaldt alle hans ejendele svi
gersønnen Søndergaard, som derfor skulle bekoste den gamle "en 
anstændig og hæderlig Jordefærd”.

Christen Sørensen 26

der fik tilnavnet HAMMER efter moderens tredie mand musketer 
Ulrich Wilhelm Hammer, blev født 1766 i Tånum Sogn ved Randers, 
og døde d. 16. juli 1829 i Vils, 64 år gammel, han var da aftægts
mand hos sønnen.

Han blev døbt d. 26. oktober 1766, båret til dåben af Søren 
Mouridsens hustru Maren Mouridsdatter af Tånum, faddere var: Jens 



Pedersen og hans bror Niels Pedersen af Gjandrup, Poul Nielsen 
og Jens Eriksens hustru Anne Nielsdatter, begge af Tanum.

Den 21. maj 1799 erklærede Christen Hammer og kæreste

Sidsel Nielsdatter 27

sig som forlovede. Forlovere var: Lars Smed på Heden og Knud 
Hansen i Wils. De blev viede d. 12. juli 1799 i Vejerslev.

Sideel Nielsdatter blev født 1771 i Vester Assels og døde d.
6. februar 1849 i Vejerslev.

Hun blev døbt d. Jo. juni 1771s faddere var: Lars Bak, Peder 
Smed. Mikkel Pedersen, Anne Laursdatter og Mette Bulberg.

Christen Sørensen (Hammer) var i årene 1793'1001 landsoldat 
i det viborgske infanteriregiment. Dengang var soldaterne ikke 
indkaldte, men tjente i deres pladser på landet og skulle blot 
møde til eksercits ved en eller anden kirke i nabolaget. Hoved
rullen for Dueholm, Ørum og Vestervig Amter I785, B 1 A-18o, fol. 
38, samt lægdsrullen for Thisted Amt 1798.- lægd 89: Vejerslev 
Sogn, oplyser, at Christen Sørensen var 62 1/4 sjællandske tom
mer høj .

Ved folketællingen I80I nævnes han som landsoldat og jordløs 
husmand i Vils By i Vejerslev Sogn, her havde han vist opholdt 
sig siden omkring 1792. Senere blev han fæster under Blidstrup 
af den nuværende mat. nr. 6 i Vils af hartkorn o tdr. 1 skp. 2 
fjdk. o alb.. Denne ejendom oplod han i 1826 til sønnen Søren 
Christensen Hammer, hos hvem han boede til sin død. Enken flyt
tede senere til Vejerslev By.

I Morsø skøde- og panteprotokol findes 1. april 1826, tinglæst 
det fæstebrev af 19. marts 1826, hvor Christen Riis til Blidstrup 
fæster til Søren Christensen Hammer den ejendom i Vils af hartkorn
1 skp. 2 fjdk. som faderen Christen Sørensen Hammer oplod. Den 
årlige landgilde som skulle betales til 1. november var på 4 rbdlr 
men så længe forældrene boede på aftægt hos ham, skulle han kun 
betale J rbdlr.

Aftægten, som Christen Sørensen Hammer og hustru Sidsel Niels
datter skulle have, bestod af en årlig ydelse på 1 td. rug, 2 tdr. 
hyg, r,de halve Gjeslinger af en Gaaes aarlig til hver Mikkelsdag^,
2 får født og græsset, 1 pot mælk daglig om sommeren og 5 pot om 
vinteren,i den Tiid Koen er seen faaer de ei Melk :, samt nød
vendig ildebrændsel af tørv og fornøden husværelse, samt en plet 
jord af havens kål. Ved den ene af aftægtsfolkenes død bortfal
der 1 td. byg af den årlige ydelse.



Det udregnes i at aftægten årlig er 11 rbdlr. 2 mark sølv værd. 
Samme sted findes et syn over huset afholdt d. 16. februar 1826, 
det oplyser bl.a.: "Huset bestaaende af 6 Bindinger eller 14| 
Alen, hængekue (udskud) for østre ende, vender i øster og vester 
med enderne, der er udskud for begge sider undtagen for vinduer
ne, 2 fag (er) forsynet med loft, (huset) er opført af fyr- og 
grantømmer, klinede lervægge og stråtag og befindes i beboelig 
stand uden mangler. Det blev anmeldt, at der var sået 5 skp. vin
terrug og at der i dette forår kan såes 4 skp. byg og 6 skp. hav
re, som befandtes ved stedet. ■■

Christen Poulsen 28

blev født ca. 1769 og døde d. 12. juni 184o som almisselem i 
Karby, 71 år gammel.

Han blev trolovet d. 1. februar 1795 og gift d. 13 • marts 
samme år i Karby med

Maren Jensdatter Liørslev 29

der blev født 1766 i Torp, Karby Sogn, og døde d. 24. december 
1862 i Tæbring, 96 år gammel, hun betegnes da som almisselem af 
Karby.

Hun blev døbt d. 14. september 1766, båret til dåben af Chri
stine Christensdatter, faddere var: Peder Eriksen, Jens Thøger- 
sen, Peder Jensen, Dorthe Sørensdatter og Else Poulsdatter.

Christen Poulsens herkomst er ukendt. Han kan være identisk 
med den Christen Poulsen, der blev født I769 i Torp, Karby Sogn, 
søn af ugift Karen Hansdatter og gift mand Poul Laursen Bitte- 
kjær af Torp, men intet sikkert bevis er fundet. Han betegnes 
ved vielsen som ,;mandhaftige unge karl’’. Han boede fra gifter
målet 1795 og resten af sine dage i Karby Sogn. Ved folketællingen 
I80I siges han at være jordløs husmand og daglejer, i 1834 an
gives han at være indsidder og stenklyver, både han og hustruen 
nyder almisse.

Søren Pedersen Kibsgaard 3o

blev født 1769 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn, og døde d. 4. juli 
1856 i Nees, Karby Sogn, 88 år gammel.

Han blev gift omkring 1794 med



Margrethe Christensdatter 31

Giftermålet er forgæves søgt i Hvidbjerg, Karby og omkring
liggende sognes kirkebøger.

Margrethe Christensdatters fødsel har det heller ikke været 
muligt at finde, hun må være født omkring 1766 og døde d. 15. 
marts I836 i Nees, Karby Sogn. 7o år gammel.

Søren Pedersen Kibsgaard boede fra omkring 1794 i Karby Sogn, 
hvor han var husmand med jord. Desværre har det ikke været muligt 
at finde noget om hans ejendomsforhold før 1816, men fra 1816 
til 1833 ejede han stedet nuværende matr. nr. 11 i Nees, som da 
var på 1 alb. hartkorn. Stedet købte han af Niels Christensen 
Agger i Nees for 199 rbdlr. Skødet, der er dateret d. 24. juni 
1816, er tinglæst d. 15- september 1823 og indført i Morsø skøde- 
og panteprotokol 1818-25, B 35 C-SP 5, fol. 411 b.

I Morsø skøde- og panteprotokol 1833-37, B 35 C-SP 9, findes 
på side 6 b, skøde af 24. oktober 1833, læst d. 18. januar 1834, 
fra Søren Pedersen Kibsgaard til svigersønnen Ole Sørensen på hu
set i Nees på 1 album hartkorn med tørveskifte i Torp for 5o rbdlr. 
sølv, samt aftægt til svigerforældrene.

I samme protokol findes fol. 145 a aftægtskontrakt mellem 
Ole Sørensen og Søren Kibsgaard, oprettet d. 24, oktober 1833 
og læst d. 9« maj 1835. Heri oplyses, at Søren Kibsgaard og hu
stru årlig skal have 4 tdr. byg, samt have fodret 2 får og 1 gås. 
Desuden skal aftægtsfolkene frit have sået 1 fjerdingkar hørfrø, 
samt have leveret ± skp. salt, 1 pund humle, 3 læs mosetørv å 3o 
snese, 'Pilene i Haven har min tilkommende Svigerfader forbeholdt 
sig til egen Afbenyttelse og Raadighed imod at han aarlig holder 
vore Løbe i brugbar Stand uden Vederlag’'’, sluttelig skal aftægts
folkene have 1 rbdlr. 4 mark 2 skilling sølv.

Ved matrikuleringen 1844 blev husets hartkorn forandret fra 
1 album til o tdr. 2 skp. 2 fjdk. 3/4 alb. og fik mat. nr. 11.



Waldemar Christensen 36

der egentlig blev døbt Voldemar, men i reglen benævnes Waldemar, 
blev født 1743 i Rybjerggård, Rybjerg Sogn, og døde I80I i Kir
keby, Rybjerg Sogn, 58 år gammel, han blev begravet d. 3» januar 
18o2.

Han blev døbt d. 8. december 1743, faddere var: Søren Boel, 
Christen Sørensen, Anders Olesen, Biel Nielsdatter, Dorothea 
Skov og Maren Nielsdatter.

Waldemar Christensen blev trolovet d. 19. oktober 1775 og 
gift d. 3» december samme år i Rybjerg med

Maren Christensdatter 37

der blev født 1751 i Rybjerg og døde d. 21. juni 1823 i Kirkeby, 
Rybjerg Sogn, 72 år gammel.

Hun blev døbt d. 12. december 1751, faddere var: Niels Holm- 
gaard, Jesper Torsen, Christen Bertelsen, Mads Jensen, Johanne 
Jørgensdatter og Maren Lauridsdatter.

Waldemar Christensen overtog, vel ved giftermålet 17753 fæ" 
stet på fødegården Rybjerggård, der ofte siges at ligge i Kirke
by i Rybjerg Sogn i Salling. Ved skøde af 26. juni 1792, læst d. 
23. juli samme år, købte han gården, hvis hartkorn var 6 tdr. 7 
skp. 3 fjdk. 1 alb., til selveje for looo rdlr. af Christen Ja
cobsen til Hegnet, som igen havde købt den af by- og herredsfoged 
Selmer. (Salling skøde- og panteprotokol 1785-97, B 43-SP2, fol. 
311 b-12 a).

Christen Madsen 38

blev født omkring 1762 og døde d. lo. december 1824 i Ovenskov, 
Lovns Sogn, 62 år gammel.

Han blev trolovet d. 6. september 1793 og gift d. 13- oktober 
samme år i Lovns med enken

Maren Laursdatter 39

Christen Madsen er af ukendt herkomst, han synes at være bror 
til Niels Madsen, født ca. 1758, som fra senest 1794 var gårdmand 
i Vindblæs, men ingen af brødrene ses født i Vindblæs eller Lovns 
Sogn.

Maren Laursdatter er ligeledes af ukendt herkomst. Hun var 



søster til en Margrethe Laursdatter, som nævnes 18o6 i Krogstrup, 
Vester Hornum Sogn, i dette sogn var hun vist allerede i 1796, 
en anden søster Dine (egentlig Leopoldine) Laursdatter tjente i 
18o6 hos præsten i V. Bølle, men boede 1811 i Grårup i Havbro eller 
Ulstrup Sogn. Ingen af søstrenesses født i de nævnte sogne. Maren 
Laursdatter blev født omkring 1766 og døde d. 31. januar 1837 i 
Ovenskov, Lovns Sogn, 7o år gammel.

Hun var gift 2 eller 3 gange, folketællingen I80I hævder, at 
Christen Madsen var hendes tredie mand. Desværre er det kun lyk
kedes at finde den ene af disse mænd nemlig

Ole Nielsen

der blev født ca. 1764 i Ovenskov og døde 1793 samme sted.
Christen Madsen overtog ved giftermålet fæstet på gården 

Ovenskov efter Maren Laursdatters afdøde mand Ole Nielsen. Gården 
hørte under herregården Hessel og var på 9 tdr. hartkorn. I 18o2 
købte han den til selveje, men kort efter solgte han 3 tdr. hart
korn, så gården kom ned på 6 tdr. hartkorn.

Efter Christen Madsens død drev Maren Laursdatter gården.
Endnu i 1834 ejede hun den, men snart efter blev den overtaget 
af sønnen Ole Christensen.

I Rinds-Gislum Herreders skifteprotokol I820-28, B 48 C“2o2, 
findes på fol. 181 b-83 a skifte afholdt d. 8. januar 1825 efter 
gårdmand Christen Madsen i Ovenskov i Lovns Sogn. Han overleves 
af enken Maren Laursdatter (værge: Niels Jensen af Frebjerg) og 
følgende børn:
1. Ole Christensen i 19. år.
2. Ane Kirstine Christensdatter gift med Niels Eising i Kirkeby

i Salling (se ane nr. 18 og 19)
3. Mette Kirstine Christensdatter, født 1798, ugift.
4. Sidsel Christensdatter, født 18o3, ugift.
5. Ane Marie Christensdatter, født 18o4, ugift.
6. Dine (egl. Leopoldine) Christensdatter, født I808, ugift.
7. Ane Margrethe Christensdatter, født I8I0, ugift.

Som børnenes værge optrådte deres halvbror Peder Olesen.
Boet blev registreret således:

I stuen:
1 lang fyrrebord på fod o rdlr. 3 mark o skilling
3 bænke 8 !-
1 hængeskab med lås og nøgle 3



derudi ■.

1 jern bilæggerkakkelovn 12 rdlr. o mark o skilling
1 hylde med gardin 8
1 tinæske 6
5 røde og 3 hvide tallerkener 1
1 viserværk 3
1 gi. fyrre kiste 4
1 lille skrin 8
1 ølkande li
1 brændevinsglas
1 blå og hvid stribet olmerdugs
overdyne 2
1 olmerdugs pude 1 8
1 gi. underdyne 3 "
1 blå og hvid stribet overdyne 1 5
2 gamle puder 2
1 gi. stribet vår 1 8
2 ternede sengeomhæng 1 8
1 mangeltræ 2 ::
8 gi. bøger 2
6 træskeer 3

I køkkenet:
1 bord 12
2 hylder 4
4 fade og 1 kous 1
4 træ tallerkener 2 "
1 gi. drøvte-trug 2
1 jernpande 8
1 loftsstige 12 ;;
1 ildklemme 6

I bryggerset:
1 kobberkedel i grue 6
1 kar 2
1 tapstol 4
1 standtønde 12 ”
2 fjerdinger 6
2 stripper 1
1 timse 2
1 kærne 6

I gangen:
1 gi. kiste 1



I gården:
1 beslagen vogn med tilbehør
1 gl. do.

1 hvid nattrøje o rdlr. 1 mark o skilling
1 blå vest 3
1 par do. bukser 2
1 par do. bukser 4
1 blå kjole 2
1 gl. hat 3
1 rød hue 8
1 rødprikket klæde 12
6 blårgarns skjorter 2
1 par træsko 8
2 par strømper 1 8

I en anden stue:
1 tabelet 6
2 underkopper 4
1 lille bord 3 7
1 olmerdugs overdyne 3
1 pude 1
1 gl. do. 1
1 underdyne 1
1 sort og hvid stribet vadmels
overdyne 2
2 puder 4
1 sort og hvid vår 4

I et lidet kammer:
2 fjerdinger og 1 tragt 1 ■'

I et andet kammer:
1 mælkehylde 1
1 bord 1
1 sav lo
3 lerkar 6 î:
1 lygte 4 :î
1 gl. Standtønde 6

På loftet:
1 gl. sold 4 •’
2 grynløb 8
1 flatte 6
5 kornsække 1 4
hammers hovtang og Økse 12

16
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I forbindelse med skødet på stervbogården oplyses dets at 
skødet omhandlede begge gårdene i Ovenskov. Christen Madsen køb
te alle 9 tdr. hartkorn i Ovenskov., hvorpå han efter bevilling 
fra rentekammeret solgte 3 tdr. hartkorn til Jens Christensen i

1 gi. møgvogn 3 rdlr. o mark o skilling
1 plov med tilbehør 2 ÎÎ
1 stålharve 1 -7

1 træharve 3
1 sæt seletøj 1
1 gi. do. 2 7".

1 stude-redskab 1
2 lyngleer med drag 1 ■” 2
1 gi. lyngle 1
2 spader 4
2 jerngrebe 4
1 skovl 4
2 plej le 4
3 river 12
1 hakkelseskiste 1
1 hjulbør 1
1 slibesten 1 f î
1 høfork 8
dele af en vogn 1 i«

Kreaturer:
1 rød hoppe.: 12 år 16 îî
1 brun hestj 18 år lo
1 gi. sort hoppe 6
1 årings føl 8
2 sortbrogede køer 16
2 sorte do. io
4 ungnød 8 -

3 do. 5
1 spæd kalv 1
2 væddere 1
13 får lo
11 åringslam 5 3 Î?
1 so-gris 3 li

Ialt 181 rdlr. 5 mark 5 skilling
Stervbogården på 6 tdr.
hartkorn 55o rdlr. o mark o skilling

samlede aktiver 731 rdlr. 5 mark 5 skilling



Ovenskov.
I samme protokol fol. 227 b~28 a findes afslutningen på skif-

tet afholdt d. 6. juli 1825 hvor boets passiver anføres således:
Afdødes begravelse lo rdlr. 0 mark 0 skilling
enkens begravelse lo
Gæld til enkekassen ^37 5 "
Skiftets omkostninger 19 4 15

Ialt 677 rdlr. 1 mark 15 skilling
Der blev altså til deling mellem enken og børnene 54 rdlr. 

3 mark og 6 skilling.
I samme protokol findes fol. 217 a-18 a afskrift af Christen 

Madsens adkomst til gården, nemlig købekontrakt af 15. marts 
18o2 med endeligt skøde af 15- maj 18o2 fra ejerne af godset Hes
sel og Christen Madsen i Ovenskov, som køber af de ialt 9 tdr. 
hartkorn i Ovenskov med "alle herligheder undtagen jagtretten og 
fiskeretten i Limfjorden, for hvilken sidste køberen erlægger 
til Hessel Hovedgårds ejer af en pulsvåd 2o snese ål og af en 
sildevåd 1 rdlr." Købesummen for gården var fastsat til 14oo rdlr.

Peder Jensen Bundgaard 44

blev født ca. 1749i hans fæstebrev oplyser, at han var "barnefødt 
paa mit gods' (d.v.s. Eskjær), men hans forældre kendes ikke. 
Thise kirkebog begynder først I813.

Hans død har det heller ikke været muligt at fastslå, der 
døde to aftægtsmænd i Thise, som kunne være ham, nemlig d. 14. 
november 1828, 78 år gammel, og d. 17. februar 1831, 83 år gammel.

Han var gift med

Anne Marie Nielsdatter 45

der blev født ca. 1751 og døde d. 1. april 1823 i Sdr. Thise, 
Thise Sogn, 7o år gammel.

Den 8. maj 1784 fæstede Peder Jensen Bundgaard under godset 
Eskjær et jordløst hus i Sdr. Thise, Thise Sogn, hvoraf han årligt 
skulle svare 2 rdlr. i landgilde.

Han kaldes i folketællingerne husmand og fisker, foruden det 
jordløse hus, tyder det på. at han havde lidt jord i fæste.

Anders Olesen 46



blev ifølge folketællingen 18ol for Nr. Thise* Thise Sogn, født 
ca. 1757. Han var gift med

Karen Pedersdatter 47

der ifølge samme kilde* blev født ca. 1761.
Folketællingen fortæller desuden* at de havde datteren Hel

vig Andersdatter* der da var lo år gammel* desuden havde de en 
tjenestekarl. Anders Olesen synes at leve endnu i 1818, men hver
ken han eller Karen Pedersdatter ses døde i Thise Sogn.

Christen Andersen 48

blev født ca. 1722 i gården Bukhave* Sdr. Dråby Sogn* men døbte 
er ikke indført i kirkebogen fra april 1722 til maj 1724. Hans 
død har det ikke været muligt at finde.

Han blev trolovet d. 22. oktober 176I og gift d. 26. november 
samme år i Flade med

Else Thomasdatter 49

der blev født palmesøndag* d. 7. april 1743 i Flade. Hun blev 
døbt skærtorsdag* d. 11. april 1743* båret til dåben af liaren 
Nielsdatter* faddere var: Poul Larsen* Christen Pedersen* Lars 
Larsen og Karen Larsdatter.

Christen Andersen overtog* vel omkring giftermålet 1761* 
fæstet på faderens gård Bukhave af hartkorn 2 tdr. 3 skp. 1 fjdk. 
2 alb. i S;dr. Dråby Sogn. Gården var fra gammel tid annexgård til 
præsteembedet Flade- Sdr. Dråby. Endnu i 1787 drev Christen An
dersen gården* men snart efter må han have afstået den til dat
teren Johannes mand* som også hed Christen Andersen* denne drev 
kun gården et par år* hvorefter han overlod den til svogeren 
Josef Jensen og flyttede derefter fra sognet. Det ser ud til at 
Christen Andersen og Else Thomasdatter er flyttet med datteren 
og; svigersønnen til et andet sogn* ingen af dem ses døde i Sdr. 
Dråby Sogn. I årene I783 til I789 var Christen Andersen foruden 
at være fæster på Bukhave* ejer af gården Vestergård i Ljørslev 
By og Sogn. Vestergårds hartkorn var 4 tdr. 3 skp. 3 fjdk. og be- 
boedes af Peder Jensen. Denne gård købte Christen Andersen af 
Thøger Pedersen Bukhave i Flade* som benævner Christen Andersen 
?Tmin kære Svoger* velagte mand Christen Andersen* boende i Buk- 
hauge1* købesummen var 399 rdlr. Thøger Pedersen var gift med



Else Thomasdatters søster Maren.
Morsø Herreds skøde og panteprotokol 1738“’97i B 35 C-SP 2S 

fol. 3o5. I samme protokol fol. 389 b-9o a ses det5 at Christen 
Andersen ved skøde af 24. juni 1789, læst d. 6. juli samme år> 
solgte gården for 47o rdlr. til Diderich Galtrup til Højris. 
Sidstnævnte dokument slutter med følgende: Dette til Stadfæstel
se haver ieg dette mit udgivne Skiøde egenhændig underskrevet, 
og da ie^. intet Signette selv Eier., saa haver ieg i saa tilfælde 
betient mig af min Søns Anders Christensen Buchhauges'.

Peder Thomsen 5o

blev født ca. 1728.
Han var gift med

Anne Sophie Johansdatter 51

der blev født ca. 1726.
Peder Thomsen var af ukendt herkomst. Hans mor var vist den 

■ gamle enke af Thy> Helle Pedersdattersom var Peder Thomsens 
moder i Nr. Mølle i Tømmerbys': hvor hun døde i 1778.

Anne Sophie Johansdatter var ligeledes af ukendt herkomst5 
men Peder Thomsens svigermor Johanne døde hos ham i Nr. Mølle i 
Tømmerby i 1777«

Ægtefællerne nævnes sidste gang ved folketællingen for Arup 
Sogn 18ol_, men ingen af dem ses døde i dette sogn.

Peder Thomsen nævnes som boende i Langvads Tømmerby Sogns i 
Hanherred i årene 1764 til 1772,, han er sikkert også identisk med 
mølleren af samme navn, som i årene 1777 og 1778 nævnes i Nørre 
Mølle i Tømmerby. Fra omkring 1787 boede han i Arup Vejrmølle ved 
Fæggesund., men det har ikke været muligt at finde hans adkomst 
til møllen. Mølleskylden af den kgl. privilligerede Arup Vejr
mølle var sat i hartkorn til 1 td. 2 fjdk.3 mens jordskylden kun 
var på 3 skp. Ved folketællingen I787 anføres Peder Thomsen som 
husmandj møller og tømmermand.

Mellem 1787 og 179o må han have solgt møllen til sønnen 
Johan Christian Pedersen og selv flyttet til Mors;. hvor han d. 
23« juni 1791.- læst d. 27. juni samme år2 for 786 rdlr. af Jens 
Stadel til Ullerup ifølge købekontrakt af 26. marts 179o købte 
en gård i Sejerslev By og sogn af hartkorn 7 tdr. 6 skp. o fjdk. 
I5 alb. (Morsø skøde- og panteprotokol 1738-97, B 35 C-SP 2. fol. 
42o a-b.)



På fol. 429 b i samme protokol findes hans obligation på Joo 
rdlr. til pastor Westenholtz i Sejerslev. På fol. 443 b-44 a for
nyes d. 1. juli 1792, læst d. 2. juli samme år en obligation af 
28. september 1791> læst d. 3. oktober. I det sidste pantebrev 
oplyses, at Peder Thomsen i 1792 “bortgiftede min yngste Daatter 
til Anders Christensen Buchhauge, til hvilken ieg ogsaa i Fæste 
haver betroet samme min Gaard, saasom ieg og min Kone begge ere 
gamle og trænger til Raalighed“.

Fra omtalte gård solgte Peder Thomsen d. 26. marts 1793. læst 
d. 8. s.eptember 1794. halvdelen af en parcel på 14 skp. lg alb. 
for lo5 rdlr. til sønnen Johan Christian Pedersen.; samt d. 6. juli 
1794, læst d. 8. september samme år, den anden halve del af par
cellen til samme søn for 94 rdlr. (samme protokol, fol. 5o7 a-b.)

Peder Thomsen boede vel så på aftægt i Sejerslev til 1797s da 
han rejste tilbage til Hannæs. Den 19. juni 1797, læst d. 3o. 
september samme år., købte han af Søren Laursen Svejgaard, forhen 
i Amtoft, nu i 0. Assels, laden af Svejgaards forrige gård i Am
toft med et grundstykke af hartkorn o tdr. 6 skp. o fjdk. 2 alb., 
alt for 231 rdlr. (Hanherredernes skøde- og panteprotokol 1778- 
99, B 32-SP 4, fol. 465 a.)

Den 2o. juni 1799:. læst d. 7- december samme år solgte han 
ejendommen i Amtoft for 45o rdlr. til Godik Henrichsen fra Fægge- 
sund. (Hanherredernes skøde- og panteprotokol 1799-1810, B 32-SP 
5 fol. 8 a.)

Ved folketællingen I80I for Arup Sogn, ses det, at Peder Thom
sen og hustru da boede hos datteren Lene og hendes mand Jens Han
sen, det oplyses da at de“lever af deres liden formue;.

Søren Pedersen Datum 52

blev født ca. 1736. Han og hans brødre Jens og German Pedersen 
Datum siges flere gange at være barnefødte i Gjandrup i Alum Sogn, 
men de er forgæves søgt i kirkebogen der. Det mærkelige tilnavn 
Datura synes ikke at hidrøre fra noget stednavn, men forklaringen 
på navnet savnes. Han døde 1774 i Gandrup, Alum Sogn, og blev be
gravet d. 17. april, 38 år gammel.

Han blev trolovet d. 19. september 1762 og gift d. 24. okto
ber samme år i Alum med

Anne Christensdatter 53



der blev født ca. 1738 og døde d. 7• juli 1829 i Vejerslev på 
Mors., 9o år gammel.

Søren Pedersen Datum opgives ved vielsen at være landsoldat. 
I 1763 boede han i Gandrup, Ålum Sogn, ved Randers., 1766 boede 
han i Tånum By og sogn, i I769 i Venning i Ålum Sogn og i 177^ 
atter i Gandrup, Alum Sogn, men nævnes efter vielsen altid sera 
indsidder.

Efter Søren Pedersen Datums død blev Anne Christensdatter 
gift med en

Lars

med hvem hun fik datteren Inger Larsdatter, kaldet Hammer.
Denne Lars må være død tidligt., måske var han soldat. I 1778 

eller 1779 blev der i Nykøbing garnisoneret et sjællandsk infan
teriregiment 5 hvorunder bl.a. var 5. musketerkompagni. Med dette 
musketerkompagni kom musketer

Ulrich Wilhelm Hammer

til Nykøbing, og han blev Anne Christensdatters tredie mand, idet 
de blev gift i Nykøbing I780 efter friseddel fra løjtnant Bülow.

Omkring 1787 flyttede Ulrich Wilhelm Hammer med kone og børn 
til Vejerslev Sogn, hvor han blev fæster under Blidstrup af et 
hus på J skp. 2 alb. hartkorn. Her døde Ulrich Wilhelm Hammer d. 
1. marts 1829, 4 måneder før Anne Christensdatter, 92 år gammel.

Ulrich Wilhelm Hammer,efter hvem stedbørnene blev kaldt Ham
mer, var født omkring 1735, uvist hvor, måske i Norge, men det 
kan også være i Danmark, hvor stednavnet Hammer forekommer mange 
steder.

I Fussingø skifteprotokol 1763"1787, G 218-95, findes på fol. 
112 b-13 a et kort skifte afholdt d. lo. maj 177^ efter Søren 
Pedersen Datum, indsidder i Gjandrup, død d. 11. april. Det op
lyses heri, at han overlevedes af enken Anne Christensdatter og 
børnene: Christen Sørensen, 71 år gammel og Karen Sørensdatter, 
52 år gammel. Som værge for børnene mødte deres farbror gårdmand 
Jens Pedersen Datum.

Det ualmindeligt tarvelige indbo registreredes således:
1 lænestol med halmbund o rdlr. o mark 8 skilling
1 gi. spinderok 3
1 gi. halmsengested 8



1 rød og grøn stribet olmer- 
dugs overdyne
1 blåstribet vadmels under
dyne
2 do. bolster hovedpuder
1 par blårgarnslagner

o rdlr. o mark 8 skilling

1
4
2

Ialt 4 rdlr.. o mark o skilling
Til mandens begravelse var enken blevet forstrakt af sognets 

fattigkasse med 1 rdlr. og 4 mark.
Der blev intet at arve.

Niels Andersen Skrædder 54

blev født 17ol i V. Assels og døde 1777 samme steds han blev be
gravet d. 31. marts, 75 år. 4 måneder og 3 dage gammel.

Han blev døbt d. 2. november 17ol3 faddere var; Laust Jensen^
Jens Andersen., Christen . ...gaard, Else Kirkegaard. Christen Degns 
kone og Anne Kiergaard.

Niels Andersen Skrædder blev gift første gang i oktober 1723
i V. Assels med

Sidsel Pedersdatter

der døde 1757 i V. Assels og blev begravet d. 3. ma j s 6o år. 4 
måneder og 1 dag gammel. Han blev derefter gift anden gang d. 13. 
juli 1757 i V. Assels med

Karen Mikkelsdatter

der døde 177° i V. Assels og blev begravet d. 27. februars 43 års 
2 måneder og 4 dage gammel. Efter hendes død blev han trolovet
d. 13. juli 1770 og gift tredie gang d. 14. august samme år i 
V. Assels med

Giertrud Christensdatter 55

Forlovere var: Christen Mikkelsen og Peder Smed.
Giertrud Christensdatter blev født 1735 i Ørding Sogn og døde

1812 i Øster Assels3 hun blev begravet d. lo. januar81 år og 7 
måneder gammel.



Hun blev efter Niels Andersen Skrædders død gift anden gang 
d. 24. oktober 1777 i V. Assels med

Anders Maygaard

Forlovere var: Jens Mikkelsen fra Øster Assels og Søren Erik
sen fra Mollerup.

Giertrud Christensdatter blev døbt d. 2. juli 1735> båret 
til dåben af Peder Smedgaards hustru af Tødsø, faddere var: 
Christen Kiergaard, Søren Bach, Hans Smed, Lars Henrichsen, Chri 
sten Albretsens hustru. Limbert Pedersens hustru Marie Christens
datter og Limbert Pedersens stifdatter Else.

Niels Andersen Skrædder fik ifølge Lund fæsteprotokol 1725" 
93s G 113"la fol. 3 a, den 29. december 1726 fæstebrev på et hus 
i V. Asselss som Christen Jensen havde opladt for ham, af hartkorn 
o tdr. 6 skp. o fjdk. 3/lo alb., hvoraf årlig til mortensdag sva
redes 2 rdlr. i landgilde.

Jens Christensen Liørslev 58

blev født 1719 i Ljørslev og døde I780 i Torp, Karby Sogn, han 
blev begravet d. 3o. januar, 62 år gammel.

Han blev døbt d. 2. februar 1719s båret til dåben af Mads 
Christensens datter i ørding, faddere var: Niels Madsen i Vittrup, 
Mikkel Skytte, Jens Christensens hustru, Christen Bertelsens 
hustru, Inger Poder-, alle af Ljørslev.

Jens Christensen Liørslev blev trolovet d. 13- november I76I 
og gift d. lo. december samme år i Karby med

Johanne Ivarsdatter 59

der blev født 1733 i Vester Hvidbjerg og døde 1773 i Torp, hun 
blev begravet d. 14. februar, 41 år og 4 måneder gammel.

Hun blev døbt d. 7- juni 1733s båret til dåben af Maren Pe- 
dersdatter, faddere var: Anders Christensen, Peder Villadsen, 
Christen Pedersen, Anne Christensdatter og Johanne Nielsdatter.

Jens Christensen Liørslev nævnes fra I763 til sin død som 
boende i Torp, Karby Sogn, hvor han sikkert må have haft et hus
mandssted i fæste.



Peder Sørensen Kibsgaard 6o

blev født 1732 i Nees,, Karby Sogn, og døde 177o i Vester Hvid
bjerge han blev begravet d. 28. juli, 58 år og 4 måneder gammel.

Han blev døbt d. 16. marts 1732, båret til dåben af Anne Las
son (præstekonen);, faddere var: Niels Sørensen, Niels Pedersen, 
Jens Nielsen, Edel Christensdatter og Edel Laursdatter.

Peder Sørensen Kibsgaard blev trolovet d. 19- september 1766 
og gift d. 3o. oktober samme år i Hvidbjerg med

Sidsel Laursdatter 61

der blev født 1745 i V. Hvidbjerg og døde 1777 samme sted, hun 
blev begravet d. 13 • august., 32 år gammel.

Hun blev hjemmedøbt d. 6. november 1745 og fremstillet i kir
ken d. 24. november samme år, båret til dåben af Kirsten Anders- 
datter, faddere var; Anders Jensen., Mikkel Krogsgaard, Niels 
Pedersen., Kirsten Christensdatter og Dorthe Andersdatter.

Efter Peder Sørensen Kibsgaards død blev hun gift anden gang 
d. 22. marts 1772 i Hvidbjerg med

Christen Jensen

fra Solbjerg, der levede endnu 1784.
Peder Sørensen Kibsgaard overtog omkring 1762 fæstet på hu

struens fødegård i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn. Gården var på 
mellem 5 og 6 tdr. hartkorn og hørte under godset Damsgaard i 
Outrup. Efter Peder Sørensen Kibsgaards død drev enkens anden 
mand, Christen Jensen, gården videre.

I Damsgård-gods' skifteprotokol 1719'*1811, G lo8-2, findes 
side 172 a-74 b et utydeligt skifte afholdt d. 18. august 177o 
efter Peder Sørensen Kibsgaard i V. Hvidbjerg, som døde d. 19. 
juli.

Han overlevedes af enken Sidsel Laursdatter og sønnen Søren 
Pedersen Kibsgaard, hvis værge var farbroderen Jens Sørensen Kibs
gaard i Nees. Som enkens værge optrådte hendes bror Christen 
Laursen af Outrup. Indboet var ganske almindeligt uden større 
kostbarheder, det blev vurderet til nog’et over 2oo rdlr. Passi
verne beløb sig til godt I80 rdlr., så boets beholdning blev kun 
på 24 rdlr. og 2 mark.

På fol. 222 b-24 b i samme protokol findes skifte afholdt 
d. 8. september 1777 efter Sidsel Laursdatter, der døde d. 8. au- 



gust.
Foruden sønnen Søren Kibsgaard i 9. år af hendes 1. ægteskab 

efterlod hun sig med sin anden mand Christen Jensen Solberg5 to 
døtre3 nemlig Ellen Christensdatter i 5. år og Anne Christens
datter i 3. ar- De samlede aktiver beløb sig til 193 rdlr. o mark 
og lo skillings når passiverne blev trukket fra, var der en be
holdning på 39 rdlr. 2 mark og 6 skilling.



Christen Nielsen 72

blev født 17o3 i Rybjerggård, Rybjerg Sogn, og døde 1773 samme 
sted, han blev begravet d. 28. marts, 7o år gammel.

Han blev døbt d. 3- juni 17o33 faddere var: Villads Nielsen, 
Jørgen Pedersen, Jens Nielsen, Maren Pedersdatter, Kirsten An- 
dersdatter og Elle Pedersdatter.

Han blev gift omkring 173o med

Anne Jepsdattef 73

der blev født ca. 17o7 og døde 1779 i Rybjerggård, Rybjerg Sogn, 
hun blev begravet d. 24. september, 72 år gammel.

Christen Nielsen overtog omkring 1732 fæstet på fødegården 
Rybjerggård i Rybjerg Kirkeby, Rybjerg Sogn, af hartkorn 6 tdr. 
7 skp. J fjdk. 1 alb. Efter hans død blev gården overtaget af 
sønnen Waldemar Christensen, ane nr. 36.

I Hegnet fæsteprotokol 1713-1848, G 182-1, findes på fol. 8 b 
følgende dokument :

; Friderich Kiær til Børglum Closter og Heignet, kongl. mayst. 
cancellie raad, giør vitterlig, at Christen Nielsen haver i fæste 
dend af ham beboede gaards part i Ryberg Sogn, Ryberggaard kaldet, 
hartkorn 6 tdr. 7 skp. 3 fjdk. 1 alb., hvoraf hand svarer de kon
gelige skatter og paabudde, sampt til hosbonden efter jordebogen 
giver og giører aarlig, som sædvanlig af bemelte gaard giordt og 
givet er, og udi aldt holder Sig Hans mayts. allernaadigste lov 
og forordninger efterrættelig, som en ræt fæstebonde under dette 
fæstes fortabelse.

Til bekræftelse under mit zignete.
Heignet d. lo. may 1735.

Efter at have kaldt farfar og morfar op, kalder dette ægte
par deres 3« søn for Voldemar (Waldemar), født 1743. Desværre er 
der ikke fundet nogen forklaring på denne opkaldelse, men en grund 
må der jo være. Der nævnes aldrig nogen faddere af dette navn, 
gården hørte under Hegnet, men ingen af godsejerne her hed Wal
demar, måske stammer navnet fra moderens slægt, hendes herkomst 
kendes ikke.



Christen Simonsen 74

blev født 1722 i Hestbæk, Rybjerg Sogn, og døde 1773 i Rybjerg, 
han blev begravet d. 14. februar, 5o år gammel.

Han blev døbt d. 12. april 1722, faddere var: Jens Troelsen, 
Farsen Christensen-, Christen Nielsen. Anne Christensdatter3 Kir
sten Christensdatter og Boel Knudsdatter.

Christen Simonsen blev trolovet d. 9« september 1745 og. gift 
d. 5« oktober samme år i Roslev med

Hette Torsdatter 75

der blev født 1722 i Roslev, hendes død er forgæves søgt.
Hun blev døbt d. 2. august 1722;, faddere var: Christen Chri

stensen. Jens Nielsen. Kirsten Gregersdatter? Karen Elkier, Karen 
Pedersdatter og Karen Thomasdatter.

Christen Simonsen boede i et husmandssted i Roslev By og sogn 
til 17'44, da han under Hegnet fæstede en gård i Rybjerg af hart
korn 6 tdr. o skp. 3 fjdk. 2 alb.

I Hegnet fæsteprotokol 1713~1848, G 182-1, findes på fol. 19 a~ 
b et længere fæstebrev af 18. august 1744 til Christen Simonsen, 
barnefødt i Hestbæk, på den gård i Rybjerg By., som Søren Olesen 
i armod måtte forlade, nemlig en gård på 6 tdr. 3 fjdk og 2 alb. 
I fæstebrevet hedder det bla. : ‘Siden Christen Simonsen med 
Far og Mor med min tilladelse flyttede fra et hus i Hestbæk By til 
en mig tilhørende bolig udi Roslev By efter hans og forældres 
indstændige begæring, da de nogle år i samme bolig havde boet og 
fæstet, blev igen af dem begæret at måtte nyde ovennævnte gård i 
Rybjerg By udi fæste mens den stod ledig'1 .....  således flyttede
de til Rybjerg med :?alt hvis (hvad) ind- og udbo med bæster, fæ- 
høveder, får, svin, plov, harve, vogn og drætter, samt boskab de 
havde. Desforuden givet Christen Simonsen til besætningens for- 
bedrelse 2 bæster, 2 køer, 4 ungnøder"' ....  ,:Husenes brøstfældig-
hed på gården i Rybjerg blev efter befaling af husbonden førend 
Christen Simonsen og forældre kom til gården, forbedret ved ned
brydelse på laden og vesterhus opbygt og andre steder ved gårdens 
huse istandsat med tømmer, tag, lægter, stave og 1er, så gården 
var over alt i god stand-1.

I landgilde svares årlig 6 skp. 3 fjdk. rug, 1 td. 1 skp. 2 
fjdk. 1£ alb. byg, 2 tdr. 3 fjdk. havre, men heraf fragår til 
præsten i Roslev 6 skp. byg og til Astrup Gods lo skp. havre, end



videre i landgilde i penge 4 rdlr. 2 mark, 1 lispund smør og | 
læs lyng. Hoveri gøres af<J gård, i indfæstning betales 6 rdlr.7

Anders Christensen 96

blev født ca. 1689 og døde d. 29. marts 1753 i Bukhave, Sdr. Drå- 
by Sogn, 6*4 år gammel.

Han var gift med

Johanne Pedersdatter 97

der blev født ca. 168? og døde lj. januar 1768 i Bukhave, Sdr. 
Dråby Sogn-, 84 år. 2 meneder og 8 dage gammel.

Både Anders Christensens og Johanne Pedersdatters dåb, samt 
deres giftermål og deres 2 ældste døtres dåb er forgæves søgt i 
Morsø Nørreherreds bevarede kirkebøger. Omkring 1718 kom de til 
Sdr. Dråby Sogn, hvor Anders Christensen overtog fæstet af Flade- 
Sdr. Dråby præsteembedes annexgård Bukhave., hvis hartkorn var 2 
tdr. 3 skp. 1 fjdk. 2 alb.

Thomas Larsen (Lauridsen) 98

blev født d. 28. juni I7II i Flade og døde d. 7« april 1755 sam
me sted.

Han blev trolovet d. 1. august 1737 og gift d. 2. oktober sam
me år i Flade med

Mette Pedersdatter 99

der blev født d. lo. marts 1711 i Flade og døde d. 2. maj 1772 
samme sted.

Thomas Larsen (Lauridsen) var gårdmand i Flade, desværre ken
des hans Økonomiske omstændigheder ikke, men hans gård har sik
kert været på 4-5 tdr. hartkorn.

Anders Gregersen Skrædder- I08

blev født ca. I663 og døde 1719 i Vester Assels, han blev begra
vet d. 7. september. 56 år gammel.

Han blev gift omkring 1688 med



Maren Andersdatter lo9

der blev født ca. 1653 og døde 173o i Vester Assels,, hun blev 
begravet d. 31- december, 77 år gammel.

Ingen af ægtefællerne?:ses fødte i Vester Assels eller nabo
sognene.

Anders Gregersen Skrædder var under Højris Gods fæster af to 
mindre ejendomme i Vester Assels By og sogn, deres hartkorn var 
tilsammen 1 td. 2 skp. 2 fjdk. o alb.

I Højris skifteprotokol 1719-82, G 112-16, fol. 5 b-6 a; 
findes et skifte afholdt d. 16. januar 172o efter Anders Gre
gersen i Vester Assels, død d. 5. september 1719« Han efterlod 
sig enken Maren Andersdatter og følgende børn:
1. Kirsten Andersdatter gift med Mikkel Jensen i Kirkegård.
2. Anne Andersdatter, født 1691, hjemme hos moderen.
3. Gregers Andersen, 26 år, hjemme.
4. Christen Andersen, 24 år, soldat.
5. Else Andersdatter, 21 år, tjener ved Vildsund.
6. Niels Andersen, 19 år, hjemme.

Registreringen af boet lyder således:
I stuen:

1 gi. egebord med skuffe under o rdlr. 1 mark o skilling
1 gi. bænk 8
4 sten fade 8
1 ildpande 8
1 stenskål 2
4 træ tallerkener 4
1 liden træstol 3

Sengeklæder:
2 lagner og 1 hølsklæde og
1 pude 2
1 hvid vadmels overdyne 4
2 hovedpuder 2
2 blårgarns lagner 2
1 gi. vadmels underdyne 1

I bryggerset:
1 kedel i grue 1 :? 4
1 gi. fyrre ølkar 1 4
1 par kværne 1 8
1 seide 12
2 solde 8



1 drøftetrug
1 strippe

o rdlr. o mark 2 skilling
4

1 kærne 6
1 flødebøtte 1
1 ildfork 6 '■
øl halvtønde 1 ■ 4
1 gl. standtønde 4
3 ßl. løb 3
1 lyngle 6
1 tørvespade 4
1 stålgreb 8
1 liden fork 3
1 liden hammer 2
1 knibtang 3
1 spigrerbor og skaft 2 ::
2 kalveskinds sække 1
1 høle med drag og kroge 1 -

Udi laden:
1 gl. skærekiste 4
2 Ryfuer (river) 4
1 plejl 2

Den salig mands gangklæder:
1 sort vadmels kiortel 1
1 læder vest, 1 par læder
bukser og 1 brystdug 5
1 par vadmels bukser 1
1 par Vadmels do. 4
1 hvid vadmels trøje 8
2 skjorter 3
1 hat 1
1 nathue 1 ’’
1 par gl. sko 8 »
2 par strømper 1

Korn i laden:
2 læs byg â lo skp. er 2 tdr.
4 skp. 4 1
2 traver havre 1 td. 1

Fæhøveder:
1 sort hjelmet ko, 7 år 2 4
8 får 2 4
1 vædder 2 ■'



o rdlr. 1 mark o skilling1 galtgris
Alt i alt blev boet samlede 

aktiver 22 rdlr. 5 mark 5 skilling.
Bortskyldig gæld:

Først udtages til besætning i henseende det er 2 små boliger til- 
sammen 1 tdr. 2 skp*2 fjdk. o alb. hartkorn i det ringeste til 
een dygtig bæst at regne 8 rdlr.
Til vogn, plov og harve .... i anledning kgl. maj st’s aller- 
naadigste forordning 1 rdlr. 2 mark.
Bygfæld:
Rålingen (stuehuset) er temmelig vel holdt vedlige med tømmer og 
derfor ej regnes på nogen udgift dertil , men behøves til repara
tion 2 læs tag 1 rdlr. 2 mark.
Laden er af ny opbygt og ej kan sættes i bygfæld.
1 liden fæhus vil ganske nedtages og igen opbygges med ny tøm
mer og tag;, som i det ringeste synes at vil koste 4 rdlr. .
Sædekorn var rug til sæd 3 skp. 1 rdlr.
Byg til sæd 2 tdr. 3 rdlr. 2 mark
Havre 4 skp. 3 mark.
Dertil januar kvartal skat 4 mark 8 skilling.
April kvartal 2 mark lo skilling
Enken fordrede for den salig mands begravelsesomkostninger 6 rdlr. 
Skyldig til sønnen Christen Andersen 6 rdlr. 4 mark.
Skyldig til Peder Byrgesen i Nykøbing for varer 1 rdlr. 4 mark og 
8 skilling.
Skyldig til Peder Gundes enke i Nykøbing 1 rdlr. 2 mark.

Bortskyldig gæld ialt 36 rdlr. 2 mark og lo skilling. 
Der blev intet at arve.

Christen Mikkelsen llo

blev født ca. 17o6 og døde 1786 i Storup, han blev begravet d. 
26. marts, 8o år gammel.

Han blev trolovet d. 24. september 1734 og gift d. 31» ok
tober samme år i Ørding med

Birthe Pedersdatter 111

hun må være identisk med den Christen Mikkelsens hustru, som 
blev begravet d. 15. september 1762, 58 år gammel, altså født ca. 
17o4.



Efter hendes død må Christen Mikkelsen være blevet gift igen, 
for kirkebogen oplyser., at d. 12. juli 1789 blev Christen Mik- 
kelsens enke (navnet nævnes ikke) begravet., 62 år gammel.

Christen Mikkelsen var gårdmand eller husmand i Storup, Ør- 
ding Sogn, men der er ikke fundet nogen dokumenter til belysning 
af hans økonomiske og sociale omstændigheder.

Christen Madsen 116

blev født 1695 i Ørding og døde I766 i Ljørslev, han blev be- 
gravet d. 2. februar. Kirkebogen oplyser: hand døde af Kræft 
i hans Mund og Hals'*.

Han blev døbt d. 22. december 1695» båret til dåben af Inger 
Jensdatter, faddere var: Christen Pedersen i Storupgård, Niels 
Christensen, Anne Pedersdatter og Mette Jensdatter.

Han blev trolovet d. 31» juli 1718 og gift d. 16. oktober 
samme år i Ljørslev med

Maren Kjeldsdatter 117

der blev født ca. 1686 i Ljørslev (kirkebogen begynder først 
1688), og døde 1752 samme sted, hun blev begravet d. 2. juli, 
66 år gammel.

Efter hendes død blev Christen Madsen gift anden gang, uvist 
hvor, med

Margrethe Jensdatter

der døde I768 i Ljørslev, 44 år gammel.
Christen Madsen overtog omkring 1718 fæstet af konens føde

gård gi. nr. 1 i Ljørslev By og sogn af hartkorn 2 tdr. 4 skp.
1 fjdk. o alb. Gården var fæstegård under Højris.

I Højris skifteprotokol 1719-82, G 112-16, fol. 393 a-95 b, 
findes et skifte afholdt d. 26. januar og 24. februar 1766 efter 
Christen Madsen i Ljørslev. Han eflerlod sig enken Margrethe Jens
datter, der mødte med værgen Svenning Nielsen af Ljørslev, samt 
børnene af første ægteskab:
1. Jens Christensen, bosat i Torp i Karby Sogn.
2. Maren Christensdatter i Nykøbing.
3. Johanne Christensdatter gift med Mads Christensen i Glynge i 

Nautrup Sogn i Salling.



Af andet ægteskab:
4. Mads Christensens 4 år.
5. Maren Christensdatter, 12 år.

Indboet i gården er ganske almindeligt uden større velstand3 
gårdens hartkorn var på 2 tdr. 4 skp. 2 fjdk. o alb. og besæt
ningen bestod af:
1 brun hest, 16 år
1 sort do.; 15 år

6 rdlr.
3

4 mark
2

0 skilling

1 sort ko. 5 år 6
1 grå do. 2 4
1 hvid kvie 2
1 grå studekalv 1 4
7 får 1 1
1 sogris 1 2 p

Boets samlede aktiver blev 49 rdlr. 4 mark 6 skilling.
Derpå opgøres passiverne. der mangler1 en del til besætningen.

bygningerne er slet ikke i god standsog der er en del løs gæld. 
Bl.a. skyldes til Christen Henriksen for en ligkiste at gøre 1 
mark og 8 skilling. De samlede passiver beløb sig til 128 rdlr. 
4 mark 2 skillings så der blev intet at arve.

Ivar Madsen 118

blev født ca. 1688 og døde 174o i Vester Hvidbjerg; han blev begra
vet d. 6. januars 52 år gammel.

Han blev trolovet d. 29. februar 1728 og gift 2. pinsedag, d. 
17. maj samme år i Hvidbjerg med

Sidsel Pedersdatter 119

hvis herkomst er ukendt, hendes død har det heller ikke været 
muligt at fastslå med sikkerhed.

Ivar Madsens fødsel er forgæves søgt i alle bevarede kirke
bøger for Mors. Noget kunne tyde på, at han var søn af Mads Poul
sen, der levede fra 1655 til 16983 og som fra september 1688 til 
sin død nævnes som møller i Strandmøllen, Karby Sogn, og hustru 
Johanne Ivarsdatter. Strandmøllen var en lille vandmølle under 
ørndrup hovedgårdstaxt uden særskilt jordtilliggende, men hvis 
mølleskyld i hartkorn var sat til 4 skp. 1 fjdk. Mads Poulsen 
og hustru var sikkert udenøs folk så Ivar kan være født før de 
kom til Mors.



Ivar Madsen var fra giftermålet 1728 til sin død l?4o bosat 
i Vester Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn men om han var hus eller 
gårdmand vides desværre ikke.

Søren Jensen Kibsgaard 12o

blev født 1689 i Kibsgard Karby Sogn. og døde I768 i Nees. Kar
by Sogn han blev begravet d. 5« december 79 år. 4 måneder og 
6 dage gammel»

Han blev døbt d. 28. juli 1639. båret til dåben af Karen 
Pedersdatter. faddere var: Poul Jensen i Kibsgard, Christen Han 
sen og Anders Pedersen i Karby. Maren Pedersdatter og Sidsel 
Lauridsdatter.

Søren Jensen Kibsgaard blev omkring 1722 gift med

Maren Nielsdatter 121

der blev født ca. 1699 og døde 1746 i Nees, Karby Sogn, hun blev 
begravet d. 18. januar 47 år gammel.

Maren Nielsdatter var søster til Jens Nielsen., der i 1728 
fæstede den 13a td. hartkorn store Vilsgård i Vejerslev Sogn, 
under Højris. Han siges i fæstebrevet at være fra Sejerslev, hvor
for Maren Nielsdatter vel også må være født der, men kirkebogen 
begynder først I760.

Ifølge Højris fæsteprotkol 172o™1867; C- 112-3. fol. 16 b_, 
fæstede Søren Jensen Kibsgaard d. 14. juli 1722 den gaard i Nees 
af hartkorn 7 tdr. o skp. 1 fjdk, 2 alb. i Karby Sogn, som Ter 
kel Christensen var blevet fradømt- »

Gården^ der efter Søren Kibsgaard.. siden blev kaldt Kibsgård 
i Nees, oplod han d. 3o. april 1741 til sønnen Jens Sørensen.

I Højris skifteprotokol 1719-82, G 112-16, fol. 211 a-13 a; 
findes et skifte afhold d. 21. marts 1746 efter Maren Nielsdatter 
i Nees., der døde d. lo. januar. Det oplyses heri., at hun arves 
af enkemanden Søren Jensen Kibsgaard og børnene:
1. Johanne Sørensdatter;, 22 år, gift med Christen Christensen i 

Nees.
2. Jens Sørensen19 år. hjemme i Nees.
3. Niels Sørensen 18 år: tjener på Dueholm.
4. Maren Sørensdatter.. 16 år., hjemme.
5. Peder Sørensen. 14 år.
6. Christen Sørensen 11 år.



Som børnenes værge optrådte deres morbror Jens Nielsen i 
Vilsgård.

Søren Jensen Kibsgaard må have været velstillet han ejede 
en gård i Torp i Karby Sogn af hartkorn 5 tdr. 5 skp. o fjdk. 
2 2/3 alb., den var beboet af Jens Jensen og hans søn Peder Jen 
sen.

Indboet i gården var solidt, der nævnes både bibel, hus
postil og salmebog.

Gården., der jo var på 7 tdr. hartkorn.. havde følgende besæt--
ning;
1 sort hoppe. 9 år. i føl 18 rdlr . 0 mark 0 skilling
1 sort do. 6 år 16
1 sort stjernet do. 3 ar 17
1 sort hest, 2 år 15
1 sort føl 6 4
1 brun do. ???
4 køer 16
3 stude 2o
5 stude ungnød lo
2 små kvier 4
15 får 7 3
3 væddere 1 2
2 svin 2

De samlede aktiver beløb sig til 338 rdlr. 5 mark.
Passiverne, der bl.a. bestod af en afdød brors børns fædrene 

og mødrene arv, nemlig Peder Jensen i Torp og Johanne Jensdatter, 
gift med Jens Andersen i V. Jølby, ialt 8o rdlr. De samlede pas
siver beløb sig til 339 rdlr., så boet gav et underskud på 1 mark 
og lo skilling.

I Dueholm“Ørum Vestervig Amters skifteprotokol B 1 A- 135 fol. 
225 a-27 a og 27o b- 71 b, findes skifte efter Søren Jensen Kibs 
gaard, afholdt d. 29. november 1768. Arvingerne opgives at være;
1. Jens Sørensen Kibsgaard. der drev gården i Nees.
2. Maren Sørensdatter., død, havde i ægteskab med Jens Mikkelsen

i Tæbring efterladt sig sønnen Jens Jensen på 11 år.
3. Christen Sørensen Kibsgaard i Vejerslev.
4. Peder Sørensen Kibsgaard i Hvidbjerg.
5. Niels Sørensen Kibsgaard i V. Jølby.
6. Johanne Sørensdatter, gift med Christen Christensen Pudsgaard 

eller Bonde i Nees.
Det oplyses9 at Søren Jensen Kibsgaard havde købt gården til 



selveje og solgt den igen d. 2. september 1767 til sønnen Jens 
på følgende betingelser.
1. Gårdens værdi sattes til 6oo rdlr.
2. Sønnen udbetalte deraf til faderen 4oo rdlr.., de resterende

2oo rdlr. skal fragå i sønnens arv.
3. Sønnen svarede aftægt til faderen, som skulle begraves på 

dennes regning mod den gamles kiste og gangklæder.
Derpå fremlagdes afkald på arv fra’

1.. Christen Sørensen i Vejerslev af 22. oktober 1762 på 2oo rdlr.
2. Peder Sørensen i Hvidbjerg af 8. december 1763 på 2oo rdlr.
3. Niels Sørensen i V. Jølby af 22. oktober 1762 på loo rdlr.
4. Svigersønnen Christen Pudsgaard af 22. oktober 1762 på loo 

rdlr.
Nyt møde afholdtes d. 28. december 1768; heraf fremgår det., 

at den gamle aftægtsmand kun efterlod sig kiste og gangklæder 
til en værdi af ialt 22 rdlr. 5 mark og 6 skilling, men udgif
terne beløb sig til ialt 31 rdlr. 3 mark, så der blev intet vi
dere at arve.

Laurs Christensen 122

blev født ca. 17o4 og døde 1784 i Storgård i Outrup Sogn, han 
blev begravet d. 29. august. 8o år gammel., han var da på aftægt 
hos sønnen Christen Laursen.

Han blev trolovet d. 4. juli 1728 og gift første gang d. 1. 
august samme år i Hvidbjerg med enken

Sidsel Sørensdatter

der døde 1742 i Vester Hvidbjerg, hun blev begravet d. 7. sep
tember j, 58 år gammel.

Efter hendes død blev Laurs Christensen trolovet d. 31. ja
nuar 1743 i Redsted og gift d. I7. april samme år i Hvidbjerg 
med

Elline Laursdatter 123

der ved trolovelsen opholdt sig på Sindbjerggård.
Elline (Ellyne eller Ellen) Laursdatter, blev født ca. 17o4 

og døde 1766 i Vester Hvidbjerg, hun blev begravet d. lo. juli. 
62 år gammel.

Laurs Christensen overtog ved sit første giftermål fæstet 



på den gård i Vester Hvidbjerg., Hvidbjerg Sogns som Sidsel Sø
rensdatters første mand;. Anders Pedersen havde vsoret fæster af.

Gården havde gammel matr. nr. 4 dens hartkorn var 5 tdr. 3 
skp. 1 fjdk. 1 alb. og hørte under Damsgård.

I Damsgård skifteprotokol 1719 1811, G I08-2. findes på fol. 
154 b-56 a. skifte afholdt d. 4.. august 1766 efter Elline Laurs
datter. der var død d. 4. juli samme år.

Hun efterlod sig to døtre. nemlig Sidsel Laursdatter (der 
skal troloves med Peder Sørensen Kibsgaard som skal overtage 
gården)., og Maren Laursdatter.

Aktiverne blev opgjort til 256 rdlr. 3 mark og 2 skilling, 
mens passiverne blev til 2o6 rdlr. 5 mark og 8 skilling-, så der 
blev ca. 49 rdlr. til deling mellem enkemanden og de to døtre.

I samme protokol, fol. 248 ab er indført skifte afholdt d. 
24. august 1784 efter Laurs Christensen., aftægtsmand hos sønnen 
Christen Laursen i Storgård i Outrup.

Det oplyses, at Laurs Christensen forhen havde været beboer 
i V. Hvidbjerg, hvorfra (han) nød årlig til hjælp til sit ophold 
1| td. rug; 1£ td. byg. resten nød han af Christen Laursen, som 
(ansaa) det for sin sønlige pligt ikke at lade sin gamle fader 
lide nød i sin alderdom og trængende omstændigheder .

Han efterlod sig sønnen Christen Laursen, samt: 
en afdød datter Sidsel's børn, nemlig en søn i 16. år (Søren 
Kibsgaard, ane nr. 3o) og døtrene Anne og Edel Christensdøtre. 
der opholdt sig hos deres far Christen Jensen i V. Hvidbjerg.

Desuden en anden datter. Maren Laursdatter, der var gift med 
Iver Christensen i Em.

Aftægtsmandens efterladenskaber registredes og vurderedes 
således :

Sengeklæder :
1 stribet olmerdugs overdyne 0 rdlr. 0 mark
1 hvid vadmels underdyne 1
1 pude

Gangklæder
1 gi. grå klædes kjole 4
1 læder trøje 5
1 gi. brun vadmels do. 2
1 hvid vadmels do. 1
1 gi. do.
1 par læder bukser 1
1 par do.

8 skilling

2

4



1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1

par do.
par sorte vadmels do. 
par strømper 
skindtrøj e
blårgarns skjorter
g.l. luer
hat
par træsko
C 0 0 klæde
par vanter
. .... og 1 tækkenål 
lærreds Kjole 
psalmebog

o rdlr. o mark 2
1
6
4

1 6
4
2
h
li

4
12
4
7

skillin

Ialt vurderet for 3 rdlr. 2 mark og o skilling.



Niels Christensen 144

blev født ca. 1675 og døde 1751 i Rybjerggård, Rybjerg Sogn; han 
blev begravet d. 17. januar 76 år gammel.

Han blev trolovet d. 4. april 17ol og gift d. 2. maj samme 
år i Rybjerg med

Anne Nielsdatter 145

af Kirkeby.
Hun var vist enke efter Peder Pedersen i Rybjerggård. der begrave 

des a, 9. marts 17ol, 34 år gammela og må nok også være identisk 
med den Niels Christensens kone i Kirkebya der blev begravet pal- 
me--søndags d. 6. april., 1732. 71 år gammel, altså født ca. 1661.

Niels Christensen var fra omkring 17ol fæster af gården Ry- 
bjerggård i Rybjerg Kirkeby. Rybjerg Sogn. Gården havde i 1688 
fået hartkornet forandret fra 12 tdr. 5 skp. 1 fjdk. 1 alb. til 
6 tdr. 7 skp. 3 fjdk. 1 alb. Omkring 1732 overlod han fæstet til 
sønnen Christen Nielsen;, ane nr. 72.

Niels Christensen kan være søn af den Christen Jepsen, som 
døde i Rybjerggård 1699. 62 år gammel, altså født ca. 1637. Niels 
Christensen kan i så tilfælde., have overtaget fæstet på Rybjerg
gård efter faderen men han kan også have overtaget fæstet efter 
Anne Nielsdatters første mand Peder Pedersen.

Simon Christensen 148

blev født ca. 1681 i Hestbæk; Rybjerg Sogn, kirkebogen begynder 
først 16973 og døde 1746 i Rybjerg By., han blev begravet palme
søndag., d. 3. april, 65 år gammel.

Han blev gift omkring 172o^ hvor vides ikke og hans hustrus 
navn nævnes aldrig i kirkebogen, den oplyser kun;. at Simon Chri
stensens hustru i Hestbæk blev begravet d. 25. marts 1729, 39 år 
gammel.

Efter hendes død blev han trolovet d. 23. november 173o i 
Rybjerg, vielsesdatoen er ulæselig med

EIse Andersdatter

af Hestbæk. Hun levede endnu 1744 men er ikke fundet død i Ry- 
bjerg Sogn.



Simon Christensen boede i Hestbæk . Rybjerg Sogn, måske i den 
gård på 3 tdr. hartkorn: som hans far tidligere havde haft i fæ
ste. Fra før 1744 var han aftægtsmand hos sønnen Christen Simon 
sen. ane nr. 74.

Tor Poulsen 15o

blev født ca. 1676 i Yttrup eller Holmgård- Rybjerg Sogn og 
døde 175o i Roslev, han blev begravet d. 11. november. 74 år gam
mel.

Hans hustru, hvis navn ikke kendes ,, døde 1734 i Roslev., og 
blev begravet d. 21. februar. 54 år gammel- altså født ca. 1680.

Tor Poulsen var sikkert identisk med den mand af samme navn, 
som nævnes 17o6 og 17o7 i Yttrup. Rybjerg Sogn. Fra 1711 til sin 
død boede han i Roslev By og, Sogn hvor han havde fæste på en 
gård af hartkorn 6 tdr. 1 skp. 2 fjdk. 2 alb. under godset Astrup. 
Gården afstod han d. 16. oktober 1741 til sønnen Poul Torsen.

Lars (Laurids_) Thomsen 196

blev født ca. 1678, antagelig i Flade, hvor kirkebogen først be
gynder 1688, og døde d. 1. juni 1756 i Flade„ 78 år og 2 måneder 
gammel.

Han blev trolovet d. lo. februar 17o5 og gift første gang d. 
13. april samme år i Flade med enken

Mette Jensdatter

der døde 17o8 i Flade og, blev begravet d. 15. januar3 56 år gam
mel .

Lars Thomsen blev derefter gift med

Maren Poulsdatter 197

De ses ikke gift i Flade Sogn, men er sikkert identiske med 
Laurs Thomsen og Mette Poulsdatter, der blev gift I708 i annex • 
sognet Sdr. Dråby. præsten har så under indvirkning af den nylig 
afdøde kones navn fejlagtigt skrevet Mette i stedet for Maren.

Maren Poulsdatter blev født ca. 1684 og døde d. 28. december 
1733 i Flade, 48 år, 3 måneder gammel.

Lars Thomsen blev derefter trolovet d. 11. september 1734 og 
gift tredie gang d. 24. oktober samme år i Flade med



Anne Pedersdatter

Ved deres børns dåb. blev hun kaldt Anne Lund så hun må vel 
være identisk med den Anne Pedersdatter Lund- der døde d. 8. fe
bruar 1765 i Flade., 72 år og 2 måneder gammel.

Lars Thomsen var fra giftermålet 17o5 til sin død gårdmand
1 Flade By og Sogn. Det formodes., at han boede i den gård., som 
han i 17o5 giftede sig ind i., og at gården var gammel mat. nr. 22 
af hartkorn 3 tdr. 3 skp. o fjdk. 1 alb.. ï denne gård nævnes 
han i matrikelafskriften fra omkring I7I0 som fæster sammen med 
en Mikkel Pedersen... senere blev han enefæster i gården og sine 
sidste år ejede han halvdelen af gården, den anden halvdel ejedes 
af købmand Niels Erslev i Nykøbing Mors.

Foruden denne gård fik Lars Thomsen efterhånden flere gårde-. 
Den 14. december 1717 fik han og sønnen Thomas, der da kun var 
6 år, af Nandrup fæstebrev på gården gammel mat. nr. 12 af hart
korn 3 tdr. 5 skp. 3 fjdk. 1 alb.. som Niels Sørensen havde for
ladt i armod. Senere nævnes Lars Thomsen som fæster af halvdelen 
af gammel mat. nr. 17- hvis fulde hartkorn var på 4 tdr. 6 skp.
2 fjdk. 2 alb.„ den 2. maj 1731 fik han skøde af Herman Bertelsen 
på Overgård på halvdelen af gammel mat. nr. 19, nemlig på 1 td.
o skp. 2 fjdk. 2 alb., hvor Jens Horsager før havde boet; tillige 
på 2 huse3 hvoraf det første var af hartkorn o tdr. 1 skp. 2 fjdk. 
2 alb., her havde Kirsten Josefsdatter tidligere boet, det andet 
hus nævnes ikke med hartkorn, men havde tidligere været beboet 
af Lars Pedersen.

Historisk Aarbog for Mors 1931, side 2o, oplyser, at da kvæg
pesten rasede på Mors i årene 1747-49 mistede Niels Erslevs fæste
bonde Laurs Thomsen i begyndelsen af 1749 2 kreaturer.

Peder Laursen 198

blev født ca. 1674 i Flade og døde d. 24. januar 1747 samme sted, 
73 år gammel.

Han blev trolovet d. 11. september I70I og gift d. 23. oktober 
samme år i Flade med

Else Tøgersdatter 199

der blev født ca. 1679 i Flade og døde 172o samme sted, hun blev 
begravet d. 28. november. 41 år og 5 dage gammel.



Peder Laursen var fra omkring 17oo fæster under Nandrup af 
fødegården gi. mat. nr. 15 i Flade By; hartkornet blev 1688 for
andret fra 6 tdr. 1 skp. 2 fjdk. 2 alb. til 5 tdr. 7 skp. 1 fjdk. 
2 alb.

Mads Olufsen eller Olesen 232

var bosat i ørding By og Sogn. Han var sikkert gårdmand;, men han 
nævnes ikke i matriklen eller i afskrifterne af samme.

Han levede med sikkerhed i 1724, da konen døde, men sognets 
kirkebog er forgæves gennemsøgt for at finde hans død. Han kan 
være den Mads Vestergaard, der døde 1758 uden opgivelse af alder.

Han blev gift senest 169o med

Johanne Nielsdatter 233

Sognets kirkebog begynder først 1688 og giver ingen oplys- 
ningers der kan lede på sporet af hendes forældre. Hun døde 1724
1 Ørding og blev begravet d. 13« februar., 73 år gammel, altså 
født ca. 1651.

Kjeld Sørensen 234

blev født ca. 1648 og døde 1716 i Ljørslev.. han blev begravet 
d. 1. december, 68 år gammel.

Han nævnes i matriklen 1688 som fæster af gården gi. mat. nr.
2 i Vittrup. Ljørslev Sogn. Gården., der ejedes af Karen Niels- 
datters arvinger i Randersa fik 1688 hartkornet forandret fra
6 tdr. 5 skp. til 4 tdr. 3 skp. o fjdk. 2 alb.. Kort efter 1688 
blev han fæster af gi. mat. nr. 1 i Ljørslev By„ af hartkorn 2 
tdr. 4 skp. 1 fjdk. o alb., samt af kirkens øde boel i Ljørslev.. 
nemlig gi. mat. nr. 2. hvis hartkorn var på o tdr. 5 skp. 2 fjdk. 
og 2 alb.,, gården og boelet i Ljørslev By blev senere overtaget 
af svigersønnen Christen Madsen., ane nr. 116.

Kjeld Sørensen blev gift før 1685> men konens navn kendes 
ikke. Hun synes dog at have været en Svenningsdatter enten fra 
Ørding eller fra Ljørslev. men begge sognes kirkebøger begynder 
først 1688.

Jens Sørensen 24o



blev født ca. 1655 og døde 1724 i Kibsgård, Karby Sogn, 69 år 
gammel.

Han blev trolovet d. 16. maj 1687 og gift d. 3. juli samme 
år i Karby med

Johanne Jensdatter 241

Hun levede endnu 1697 2 men hendes død har det ikke været 
muligt at fastslå. Hun kan være identisk med den Johanne Jens 
datter af Karby der døde 1718.. 64 år og 6 måneder gammel, men 
også med den Johanne Jensdatter der døde 172o 65 år? 6 måneder
og 11 dage gammel.

Ingen af ægtefællerne synes at Være fødte i Kibsgård. Karby 
Sogns kirkebog begynder 1659; men giver ingen oplysninger, som 
giver grund til antagelser om ægtefællernes afstamning.

Jens Sørensen var fra giftermålet 1687 fæster af halvdelen 
af Kibsgård i Karby Sogn, nemlig med gammel mar. nr. lo. hvis 
hartkorn i 1688 blev forandret fra 13 tdr. o skp. 2 fjdk. 2 alb. 
til lo tdr. 3 skp. 3 fjdk. 2 alb.



Christen Simonsen 296

blev født ca. I65I og døde 17oo i Hestbæk Rybjerg Sogn, han 
blev begravet d. 18. februar 49 år gammel.

Han nævnes i matriklen 1688 som fæster af gi. mat. nr. 3 i 
Hestbæk. Rybjerg Sogn;. der hørte under Bustrup, og hvis hartkorn 
da blev forandret fra 4 tdr. 4 skp. til 3 tdr. o skp. 1 fjdk. 2 
alb.

Laurs Pedersen 396

må være identisk med den Lars Pedersen Buchhau5 der døde 17o4 i 
Flade og blev begravet d. 12. juni, 78 år gammel, altså født 
ca. 1626.

Hans hustru var

Mette Christensdatter 397

der døde 17oo i Fladeâ og blev begravet d. 23 » juni? 7o år gam
mel, altså født ca. I630..

Laurs Pedersen var fæster under Nandrup. af gården gi. mat. 
nr. 15 i Flade By og Sogn., som sønnen Peder Laursen, ane nr. 198.. 
senere overtog.

Mette Christensdatter var sikkert datter af den Christen 
Mikkelsen, der nævnedes som fæster i samme gård i 1664.

Tøger Steffensen 398

blev født ca. 1628 i Flade og døde d. 29. januar 1712 samme sted. 
84 år gammel.

Han overtog i 166o?erne sammen med broderen Ole fæstet på 
fødegården gi. mat. nr. 7.. hvis hartkorn i 1688 blev forandret 
fra 8 tdr. o skp. o fjdk. 2 alb. til 7 tdr. 3 skp. 1 fjdk. o alb. 
Gården5 der hørte under Nandrup blev senere overtaget af sønnen 
Steffen Tøgersen.

På Viborg Landsting blev d. 9. januar 17o2 tinglæst et doku 
ment- hvor Tøger Steffensens søn Mikkel og svigersønnen Christen 
Sørensen Bukhave til Ole Krabbe til Nandrup overdrog den ind
løsningsret . som de havde i gården i Flade hvis fæstere da siges 
at være Tøger Steffensen og Anders Olufsen. Deres indløsningsret 
stammede fra den tid., da gården ejedes af Claus Linderoth og fru



Steffen Olufsen 796

var fra omkring 1625 gårdfæster i Flade By og Sogn^ hvor han 
nævnes i et skøde af 21. januar 1646 på Viborg Landsting; som 
fæster af den senere gl. mat. nr. 7; som Otto Kaas til Nandrup. 
da solgte til Iver Kaas til Ulstrup. Det er denne gård sønnerne 
Oluf og Tøger Steffensen senere overtog. Otto Kaas havde nogle 
år før 1646 købt gården af kongen, det var en gammel selvejer
gård.. som efter Elements-fejden i 153o;erne var konfiskeret af 
kongen.

I matriklen 1664 nævnes som ejer Iver Krabbes arv af Iver 
Kaass gods fra Ulstrup . som fæster anføres Steffen Olufsen. der 
årlig svarer følgende landgilde:
4 tdr. byg 1 pund smør., 1 svin5 1 lam; 1 gås5 2 høns. 6 skil
ling skat; 5 skilling grot. 12 skilling leding. 6 tdr. 4 skp. 
havre for gæst er i., hvilket blev omregnet til hartkorn 8 tdr. o 
skp. o fjdk. 2 alb.

Steffen Olufsen blev født omkring år 16oo3 men hans herkomst 
kendes ikke. Han var tydelig nok en anset mand i byen, så det er 
ikke utænkeligt., at han kan have været søn af sognets præst Oluf 
Andersen, der døde 16o7 eller I6I0. Han havde fra 1556 været sog
nepræst for Flade-Sdr. Dråby menigheder; hvor han havde efter
fulgt faderen Anders Olufsen. der nævnes første gang 154o.

Steffen Olufsen synes nemlig ikke født i gården hvor der i 
1599 og 1614 boede en Niels Nielsen.

Steffen Olufsen levede endnu 1665., da han i skiftet efter 
præsten Anders Pedersen Sterm i Dragstrup-Skallerup nævnes som 
skyldende denne 26 daler med påløbne renter 13 daler. (Morsø 
Nørreherreds tingbog d. 9- oktober 1666).

Steffen Olufsen blev gift omkring 1625men hans hustrus navn 
kendes desværre ikke.



EFTERKOMMERE 
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og
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Peterslund 19o6

Peterslund 1917



Niels Martinus Sørensen og Marie Kristensen med børn 
på Peterslund sommeren 19o6.

Peterslund 19^6.



De første motoriserede høstmaskiner på Mors. 
Peterslund 1919

Peterslund 1929



Peterslund 1963

Henry G.W. Sørensen i Kongenshus Mindepark.



Peterslunds stuehus set fra haven.

Stranden neden for Peterslund.



I.

CECILIE ANDREA SØRENSEN er født d. 13. oktober 1899 i Tøving, 
Galtrup Sogn.
Hun blev gift d. 9. maj 192o i Øster Assels med
LAURITS SANDAGER, der er født d. 22. november 1891 i Astrup, 
Astrup Sogn ved Hjørring, som søn af gårdejer Hans Christian 
Sandager og hustru Marie Thomsen, Astrup, 9800 Hjørring. 
Bosat: Højløkkevej 8, 5690 Tommerup.
Cecilie Andrea Sørensen gik i skole i Øster Assels og var i 1915 
elev på Nr. Nissum Højskole. Hun var beskæftiget ved husgerning 
hjemme samt | år på Nylund. Hun har altid været interesseret i. 
såvel kommunalt som politisk arbejde, uden dog at tage offentlig 
del i dette, hvorimod hun har taget ivrigt del i det ungdoms
arbejde, der foregik på skolen.
Laurits Sandager gik i skole i Astrup, han var^ ffter skolegangen 
beskæftiget ved landbruget hjemme og havde senere plads i Sindal 
Præstegård, Han arbejdede ved landbruget til 1911. 1916 dimit
terede han fra Nr. Nissum Seminarium, hvorefter han en tid var 
vikar i Bjergby Skole i Astrup ved Hjørring, derefter fik han 
fast ansættelse på Gislev Skole. Han aftjente sin værnepligt ved 
Livgarden 1917-1918. Efter hjemsendelsen fik han atter stilling 
ved Gislev Skole og var her til 1919, da han fik ansættelse ved 
Gummerup Skole, hvor han virkede til 1. august 1959» først som 
førstelærer senere som skoleleder. Han var desuden kirkesanger 
ved Køng Kirke i 4o år, leder af et blandet sangkor i 32 år, 
ligesom han i en årrække var formand for Sønderjysk Forening 
og formand for Køng Menighedsråd. Han var ligeledes en drivende 
kraft indenfor K.F.U.M. og K.F.U.K.’s ungdomsarbejde, i en år
række var han leder af aftenskolearbejdet, han har desuden været 
formand for Bog Herreds Lærerkreds.
I 1959 flyttede familien til Knarreborg, hvor de siden har boet. 
I bogen om Peterslund finder vi: i;For Cecilie, som den ældste, 
gælder det særlige, at hun, så ung hun end var, gennem arbejde 
kom til at øve også sin andel i skabelsen af hjemmet Peterslund. 
Arbejdsbetingelserne adskilte sig vel ikke stort fra dem, som 
de øvrige kom ind under. Men hun var gammel nok til at forstå, 
at det på Peterslund var både kampår og brydningsår. Det, som 
Cecilie som stor skolepige og i årene derefter var med til at 
grundlægge på Peterslund, var trods alt det, som de yngre i flok
ken senere kimhé bygge på.
Cecilies arbejde var i hjemmet først og fremmest. De erfaringer 
hun her gjorde, prægede hende så stærkt, at de på mange måder 
senere blev overført til hendes eget hjem i Gummerup Skole. Sam
men med Laurits Sandager, en mand hos hvem hun fandt de samme 
idealer og den samme livsanskuelse gøre sig gældende, skabte 
hun et godt og et stærkt hjem ikke alene for egne børn, men også 
for sine søskende. Det gælder dem alle, men vel i særdeleshed 
søstrene og drengene Jens Christian og Hans Jørgen.
Næst efter forældrene hjemme blev det hende, man samledes om.“
I.A.

EDEL MARIE SANDAGER er født d. 8. juli 1921 i Gummerup Skole, 
Køng Sogn.
Hun blev gift d. 5. april 1947 i Køng Kirke med
HANS AAGE CARSTENSEN, der er født d. 29. august 1922 i København 
som søn af læge Ole Peter Poul Carstensen og hustru Ella Sophie 
Hansen, 6700 Esbjerg.
Bosat: Fyrvej 54, 79oo Nykøbing Mors.
Edel Marie Sandager gik i Gummerup Skole. Hun var efter skole- 



gangen beskæftiget ved husgerning hjemme til sommeren 1939, da 
hun blev elev på Tommerup Højskole. Efter højskoleopholdet havde 
hun plads som husassistent hos en lektor i Haderslev til novem
ber 194o, hvorefter hun var kokkepige på Haderslev Sygehus til 
november 1941. Hun var nu hjemme i J år, derefter husbestyrer
inde i København til 1. maj 1946, hvorefter hun i nogle måneder 
var hos svigerforældrene i Esbjerg. Fra september 1946 til marts 
1947 havde hun plads som husassistent i England.
Hans Aage Carstensen tog 194o realeksamen fra Esbjerg Statsskole. 
I 1942 tog han afgangseksamen fra Landbohøjskolen, 1949 dimit
terede han som forstkandidat, hvorefter han var beskæftiget som 
revisor i København til 1967. Han har siden været revisor i Ny
købing Mors.

I.A.l.

EVA CARSTENSEN er født d. 12. juli 1949 i København. 
Hun blev gift d. 23. september 1972 i Lødderup med 
PETER NAGEL, der er født d. 2o. februar 195o i Helleruplund som 
søn af skibsfører Helge Frederik Nagel og hustru Nina Petersen, 
Frederiksluhdsvej 3o, 284o Holte.
Bosat: Akacievej 17, 79oo Nykøbing Mors.
Eva Carstensen afsluttede skolegangen med realeksamen fra Bud- 
dinge Skole i 1966. Hun havde forskellige praktikantpladser i 
børnehaver, afbrudt af et 4-måneders kursus på Skårup Hushold
ningsskole og 7 måneder som au-pair pige i England. 1969-1970 
var hun piccoline hos entreprenørfirmaet A. Jespersen $ Søn. 
1970 blev hun optaget som elev på Holte Børnehaveseminarium og 
bestod eksamen som børnehavepædagog i 1973, hvorefter hun havde 
et kort vikariat i en børnehave i Lille Værløse.
Peter Nagel gik i skole på Tranegård Skolen i Hellerup og på Ny 
Holte Skole og afsluttede skolegangen med 9. klasse statskontrol
leret prøve. 1966-1968 var han styrmandselev i rederiet J.Lau- 
ritzen, 1968-197o korporal i Søværnet. 197o-1972 var han e&ev 
på Københavns Navigationsskole og afsluttede skolen med skibs
førereksamen. 1972-1975 var han styrmand og skoleofficer i rede
riet J. Lauritzen, derefter fik han ansættelse som styrmand i 
rederiet Nielsen & Bresling, hvor han i 1976 udnævntes til kap
tajn.

I.A.l.a.

JAKOB NAGEL er født d. 29. marts 1975 i Hørsholm Sogn.
I.A.2.

ELSE MARIE CARSTENSEN er født d. 7. april 1953 i København. 
Bosat: Set. Jørgensvej 9, 57oo Svendborg.
Else Marie Carstensen tog 197o realeksamen fra gymnasiet i Ny
købing Mors, 1971 handelsskoleeksamen i Nykøbing Mors, hvorefter 
hun havde praktikantarbejde til november 1972, da hun blev elev 
på Skals Håndarbejderskole. Efter skoleopholdet havde hun for
skelligt praktikantarbejde til 1. september 1973, da hun fik 
ansættelse på Kommunehospitalet i København og var her til juli 
1974. Fra 1. september 1974 til 1. juli 1975 var hun på skolen 
for beskæftigelsesvej ledere, derefter vikarierede hun på for
skellige institutioner til september 1976, da hun fik ansættelse 
på Middelfart Sygehus psykiatrisk afdeling.

7. Ï. ■



I.B.

HANS CHRISTIAN SANDAGER er født d. 22. november 1922 i Køng.
Han blev gift d. 22. august 1947 i Brandekilde Kirke med
EVA HØG JENSEN, der er født d. 19. januar 1925 i Kina som dat
ter af plantageejer C.A. Jensen og hustru Ellen Høg, Møllevænget 
36, 28oo Lyngby.
Bosat: Møllevænget 36, 2800 Lyngby.
Hans Christian Sandager tog 1941 studentereksamen fra Odense Ka
tedralskole, i 1949 eksamen som forstkandidat. Han har siden 
1950 haft ansættelse ved Geodætisk Institut, fra 1974 som ^op- 
målingsleder.
Eva Høg Jensen tog 1943 studentereksamen fra Set. Knuds Gymnasium 
i Odense, 1947 blev hun eksamineret farmaceut. Hun har haft an
sættelse på forskellige apoteker, først i Odense, derefter i 
Næstved, senere på Holte Apotek og siden 197o på Nærum Apotek.

I.B.l.

STEEN SANDAGER er født d. 31. marts 1953 i Næstved.
Bosat: Møllevænget 36, 2800 Lyngby.
Steen Sandager tog 1972 studentereksamen fra Gladsakse Gymnasium 
og er nu elev på Jonstrup Seminarium, hvor uddannelsen forventes 
afsluttet i 1977.

I.B.2.

BIRTE SANDAGER er født d. 3. februar 1955 i Næstved.
Bosat: Møllevænget 36, 2800 Lyngby.
Birte Sandager tog 1972 realeksamen fra Stengårdsskolen, hvor
efter hun var beskæftiget som pædagogmedhjælper på forskellige 
institutioner. Hun er nu elev på seminariet for fritidspæda
goger, uddannelsen ventes afsluttet i 1978.

I.B.3.
ANNE MARIE SANDAGER er født d. 5. juli 1958 i Søborg.
Bosat: Møllevænget 36, 2800 Lyngby.
Anne Marie Sangager tog 1975 realeksamen fra Vadgårdsskolen, 
hvorefter hun begyndte på E.F.G.-kursus.

I.C.

GRETHE LILLIAN SANDAGER er født d. 6. september 1927 i Gummerup, 
Køng Sogn, og døde d. 25. januar 1971 i Sorø.
Hun blev gift d. 6. september 1947 med
JENS HØYER, der er født d. lo. juli 192o i Sejlflod som søn af 
lærer Viggo Høyer og hustru Johanne Andersen.
Bosat: Sorø.
Grethe Lillian Sandager fik musikundervisning forskellige steder 
og uddannedes som musikpædagog på Arhus Musikkonservatorium. Hun 
har haft elever til musikundervisning.
Jens Høyer tog 1939 studentereksamen fra Alborg Katedalskole, 
1945 blev han cand. jur., hvorefter han en kort tid var sekre
tæraspirant i Finansministeriet, derefter udnævntes han til dom
merfuldmægtig i Odense, i 1947 blev han dommerfuldmægtig i Vejle, 
i 1951 i Neksø, han var da tillige sekretær for landvæsenskom
missionen for Bornholms Amtsrådskreds. I 1956 blev han dommer
fuldmægtig i Arhus, i 1962 i Grenå og 1969 dommer i Sorø.



I.C.l.

ÖGHETHE HØYER er født d. 12. maj 1949 i Varde.
Bosat: Langelandsgade 11, 8ooo Arhus C.
Agnethe Høyer tog 1968 studentereksamen fra Grenå Gymnasium, 
hvorefter hun studerede fransk ved Arhus Universitet 1971« Hun 
er nu musikstuderende ved Arhus Universitet.
1 v

MARIANNE HØYER er født d. 17. Oktober 1952 i Neksø.
Bosat: Granlunden, Emtnelevkærvej 1, 85oo Grenå.
Marianne Høyer tog 1971 studentereksamen fra Grenå Gymnasium. 
Hun har siden 197o boet i Kollektiv, hvor hun har taget del i 
alt arbejdet, bl.a. landbrugsarbejde, musik- og teatervirksom
hed samt kollektivt arbejde på Djursland.

AYA ASKJÆR KALLESØE er født d. 23. januar 1974 i Granlunden, 
Emmelev, Rimsø Sogn.

I.C.3.

LARS VIGGO HØYER er født d. 25. marts 1955 i Neksø.
Bosat: Langelandsgade 11, 8ooo Arhus C.
Han tog 1975 realeksamen fra Hellerup Realkursus, hvorefter han 
var beskæftiget ved grafisk arbejde i Arhus til 31. december 
1975. Fra 1. juli 1976 til lo. december samme år var han elev 
på Tvind Højskole.

I.C.4.

OLE HØYER er født d. 4. juni 1965 i Grenå.



I.
Cecilie Andrea Sørensen og 
Laurits Sandager

I. A.
Edel Marie Sandager og
Hans Aa. Carstensen

I.A.l.
Eva Carstensen og
Peter Nagel med sønnen Jakob

I.A.2.
Else Marie
Carstensen



I.B.
Hans Christian
Sandager

I.B.
Eva Høg Jensen

I.B.l.
Steen Sandager

I.B.2.
Birte Sandager

I.B.3-
Anne Marie Sandager

I.C.l.
Agnethe Høyer

I.C.2.
Marianne Høyer med datteren 
Aya

I.C.3.
Lars Viggo Høyer



II.

ANE HEDVIG SØRENSEN er født d. 1. oktober 19oo à Galtrup. 
Hun blev gift d. 17. juni 1921 i Øster Assels Kirke med 
PETER NIDOLF PEDERSEN FINK, der er født d. 29- september 1893 
i Kirkegård, JannernppSogn, som søn af gårdejer Jørgen Fink 
Pedersen og hustru Helene Andersen, Kirkegård, Jannerup, 77oo 
Thisted, han døde d. 1. marts 1965 i Hundborg.
Bosat: Røde Anes Vej 37, Hundborg, 77oo Thisted.
Ane Hedvig Sørensen gik i skole i Øster Assels, sommeren 1915 
var hun elev på Nr. Nissum Højskole. Hun har været beskæftiget 
ved husgerning hjemme, i 192o var hun kokkepige på Ny Ullerup- 
gård ved Thisted,og 1921 var hun hos søsteren Cecilie på Fyn. 
Hun har i 2o år taget ivrig del i Husholdningsforeningens ar
bejde og har i mange år været medlem af bestyrelsen.
Peter Nidolf Pedersen Fink gik i skole i Jannerup og var der
efter beskæftiget ved landbruget hjemme, til han var 17 år, der
efter på Højris, Mors, i 4 år. 1913-1914 var han elev på Tune 
Landboskole. 1914-1916 aftjente han sin værnepligt ved Tr^nkom- 
pagniet i Randers. Efter hjemsendelsen var han forvalter på 
Nebbegård ved Hørsholm til maj 192o, derefter forvalter på Pe
terslund til 18. april 1923» da han købte fødehjemmet Kirkegård 
i Jannerup. Gården var på 44 tdr. land og kostede 51.ooo Kr. 
Foruden almindelig landbrug blev drevet en del frøavl, heste 
var hans store interesse^ og der var som regel 5 på gården. Han 
drev gården til maj 1962, da den blev overtaget af sønnen Børge. 
Peter Nidolf Pedersen Fink var i 2o år formand for Hundborg Me- 
j eri.

II.A.

JØRGEN FINK er født d. 16. april 1922 i Elmelund, Øster Assels 
Sogn.
Han blev gift d. 18. marts 1949 i Bellinge Kirke med 
EDITH MARIE PEDERSEN, der er født d. 5. marts 1921 i Flemløse 
som datter af kreaturhandler Peder Madsen Pedersen og hustru 
Mathilde Kirstine Larsen, 5681 Bellinge.
Bosat: Ebberupvej 41, Flemløse, 562o Glamsbjerg.
Jørgen Fink gik i skole i Jannerup og var derefter beskæftiget 
ved landbruget i 3 år. Han kom nu i lære som mejerist og var 
først på Hundborg Andelsmejeri, derefter på Stenstrup-Lunde 
Andelsmejeri. Fra 1. maj 1941 til 3o. april 1943 var han på Gud
bjerg Andelsmejeri, derefter på Vedelsborg Mejeri, til han ind
kaldtes til militærtjeneste ved Marinen fra 11. oktober 1945 til 
oktober 1946. Efter endt rekrutskole sejlede han med minestry
gere. Efter hjemsendelsen fik han atter ansættelse på Vedels
borg Mejeri og var her til september 1947. Han var nu på Dalum 
Mælkeriskole til maj 1948, derefter på Engholm Andelsmejeri, 
Arslev til maj 195o, så på Gesten Andelsmejeri ved Vejen til 15« 
august 1951, da han blev mejeribestyrer på Ebberup Mejeri; her 
var han til 1. oktober 1972,da mejeriet blev nedlagt. Han har 
siden virket som mejerist ved Højby Mejeriselskab.
Edith Marie Pedersen gik i skole i Bellinge og var sommeren 1943 
elev på Ollerup Højskole. Hun har været beskæftiget ved husger
ning, 1938-1939 var hun husholdningselev på Mullerup, 1943-1945 
var hun husjomfru samme sted, hun har iøvrigt haft plads i Kø
benhavn, på Sydsjælland og på Fyn.
II.A.l.

PEDER FINK er født d. 7. marts 1954 i Ebberup, Kærum Sogn. 



Han tog 1971 realeksamen fra Assens Kommunale Borger- og Real
skole og 1974 studentereksamen fra Sankt Knuds Gymnasium i Oden
se, han læser nu klassisk filologi ved Århus Universitet.

II.A.2.

TORBEN FINK er født d. 13. maj 1955 i Ebberup, Kærum Sogn. 
Han begyndte skolegangen på Assens Kommunale Borger- og Real
skole og tog 1974 studentereksamen fra Vestfyns Gymnasium. Han 
studerer nu historie ved Odense Universitet.
II.B.

EVA MARIE FINK er født d. 2o. maj 1925 i Jannerup.
Hun blev gift d. 8. august 1946 i Jannerup med 
KRESTEN GORM REPSTOCK, der er født d. 8. august 1922. 
Ægteskabet opløstes i marts 1964, Eva Marie Fink blev derefter 
gift igen d. 19. juni 197o i Germencik, Tyrkiet, med 
ALI CELIKDEMIR, der er født d. 28. december 1954 i Gireniz, Tyr
kiet .
Dette ægteskab opløstes i september 1976. 
Bosat: ”Tranekær”, Søsum, 5670 VeksØ.
Eva Marie Fink var efter endt skolegang elev på Haubro Ungdoms
skole sommeren 1941, hvorefter hun havde plads som husassistent. 
1944-1946 var hun køkkenassistent på Faksinge Sanatorium. Den 
15- marts 1947 flyttede ægteparret til gården Tranekær i Søsum. 
I 1902 begyndte Eva Marie Fink skofabrik i stalden og havde 15 
damer beskæftiget. Denne fabrik drev hun i 4 år, hvorefter hun 
blev direktrice på Nordsko'5 i Ballerup. Senere var hun i § år 
beskæftiget med køb og salg af biler for firmaet Lundsteen i 
Måløv, derefter i 31 år for firmaet H. Harries Andersen, Hørs
holm. I 1970 rejste hun til Tyrkiet, i 1972 fik hun ansættelse 
som indkøbschef og EDB-planlægger ved firmaet Modulbeton A/S, 
Ølstykke. Hun har siden 1976 drevet egen forretning med export 
af landbrugsmaskiner til Tyrkiet.

II.B.l.

JOHAN FINK er født d. 15- juni 1947 i Søsum, Stenløse Sogn. 
Han blev gift d. 7. maj 1971 i Ølstykke Kirke med 
GRETHE HANSEN, der er født d. 19. oktober 1952 i Ølstykke som 
datter af pedel Svend Aage Hansen og hustru Ingeborg Christen
sen, Svanholmskolen, Roskildevej 14, 3650 Ølstykke.
Bosat: Askøvej 13, 355o Slangerup.
Johan Fink begyndte skolegangen i Søsum og afsluttede den i 1964 
med realeksamen fra Stenløse Skole. Han udlærtes nu som murer i 
Kirke Værløse og var udlært i 1968, hvorefter han var selvstændig 
murermester til 31. december 197o, derefter langturschauffør til 
23. august 1976. Han har nu sammen med en kollega en cementvarer- 
fabrik og driver samtidig vognmandsforretning med 2 lastbiler. 
Grethe Hansen gik i skole i Ølstykke og var derefter beskæftiget 
som husassistent.

II.B.l.a.

KIM JOHAN FINK er født d. 11. januar 1971 i Frederikssund.

II.B.l.b.

JAN FINK er født d. 16. juli 1973 i Hørsholm.



II.B.2.

HEDVIG FINK REPSTOCK er født d. 9. august 1948 i Søsum, Stenløse 
Sogn.
Hun blev gift d. 23. september 1967 i Slangerup Kirke med 
FRITZ HANSEN, der er født d. 28. august 1944 i Gladsakse som 
søn af murermester Christian Hansen og hustru Ada Andersen, Pa
radiset, Søsum, 3670 Veksø.
Bosat: Fej øvej 18, 355o Slangerup.
Hedvig Fink Repstock tog 1966 realeksamen fra Stenløse Central
skole og har derefter haft forskelligt arbejde.
Fritz Hansen tog 1962 realeksamen fra Fårup højere Bonde- og Re
alskole. 1962-1966 uddannedes han som murer hos faderen og.har 
derefter været selvstændig murermester, kun afbrudt af militær
tjeneste ved Flyvevåbnet i Skrydstrup og Værløse fra 1. november 
1967 til 1. november 1968.

II.B.2.a.
LAILA REPSTOCK HANSEN er født d. lo. april 1968 i Hørup, Slange
rup Sogn.

II.B.2.b.

KENNETH REPSTOCK HANSEN er født d. 21. april 1971 i Hørup, Slan
gerup Sogn.

II.B.3»
BODIL FINK REPSTOCK er født d. 5. januar 1952 i Søsum, Stenløse 
Sogn, og døde d. 6. april 1953 samme sted.

II.B.4.

JETTE FINK REPSTOCK er født d. 18. januar 1954 i Søsum, Stenløse 
Sogn.
Bosat: Farumhovedgade 44, 352o Farum.
Jette Fink Repstock var efter endt skolegang beskæftiget som 
husassistent og har nu i flere år haft ansættelse på Ballerup 
Plejehjem.

II.C.

BØRGE FINK er født d. 9- maj 1929 i Kirkegård, Jannerup Sogn. 
Han blev gift d. 9. juni 1957 i Thisted med
BETTY CHRISTENSEN, der er født d. 5. september 1925 i Mårslet 
som datter af murer Christian Christensen og hustru Ane Marie 
Damgaard Nielsen, 832o Mårslet.
Bosat: Kirkegård, Jannerup, 77oo Thisted.
Børge Fink gik i skole i Jannerup og var derefter beskæftiget 
ved landbruget hjemme til november 1945, hvorefter han havde 
plads på Borggård i Hundborg til maj 1946. Han var nu atter hjem
me til november 1946, og den følgende vinter var han elev på 
Himmerlands Ungdomsskole, derefter atter hjemme til maj 1949, 
hvorefter han i 1 år havde plads på Lundgård i Birkum på Fyn.
Han aftjente sin værnepligt ved Prinsens Livregiment fra 11. maj 
195o til maj 1951, heraf 1 år ved Den danske Kommando i Tyskland. 
Efter hjemsendelsen var han hjemme til november 1951, den følgende 
vinter var han elev på Ladelund Landbrugsskole. Efter endt skole
ophold hjalp han med at passe gården hjemme, til han d. l.maj 1962, 
selv overtog den. Gården var ved overtagelsen på 44 tdr. land, 



den 11. december 1968 tilkøbtes 41 td. land og i august 197o 
yderligere 11 tdr. land.
I 197o byggedes ny svinestald til 15o fedesvin, i 1971 kornsilo 
til 85o td. korn, i 1973 ny stald med foderrum til lo søer med 
smågrise. I 1974 blev den gamle kostald og lade revet ned, og 
der byggedes svinestald til 125 fedesvin samt plads til 23 gold
søer og en orneboks, i 1976 opførtes halmfyr til opvarmning af 
den ene stald og stuehuset, det bruges samtidig til korntørring. 
Stuehuset er i årenes løb blevet restaureret. Børge Fink var sog
nefoged fra 4. juni 1968 til 1. oktober 197o og har siden 4. juni 
1968 været stævningsmand. Han har været i bestyrelsen for for
skellige faglige og lokale foreninger samt i tilsynsrådet for 
Hundborg Sparekasse.
Betty Christensen gik i skole i Mårslet og havde derefter plads 
som husassistent i Mårslet i 3 år, hvorefter hun i 1 år havde 
plads i Hasselager og 3 år i Århus. Vinteren 1945-1946 var hun 
elev på Testrup Sygeplejeskole, hvorefter hun udlærtes som syge
plejerske på Hjørring Sygehus fra 1. april 1946 til 31. marts 
1949, Hun supplerede sindssyge på Set. Hans Hospital i Roskilde 
og havde derefter ansættelse som assistent på Gentofte Sygehus 
til 3o. april 1951» derefter på Thisted Sygehus i 11 år.

æi.c.i.
PETER FINK er født d. 8. marts 196} i Thisted.

II.D.

ANE HELENE FINK er født d. 2. september 193o i Kirkegård, Janne
rup Sogn.
Hun blev gift d. 15. maj 1953 i København med 
JOHANNES DAMSGAARD CHRISTENSEN, der er født d. 2o. august 193o 
i Hundborg som søn af arbejdsmand Anders Christensen og hustru 
Johanne Fink Pedersen, Plantagevej 11, Hundborg, 77oo Thisted. 
Bosat: Pilehavevænget 34, 262o Albertslund.
Ane Helene Fink gik i skole i Jannerup og var derefter beskæftiget 
ved husgerning hjemme til marts 1947, hvorefter hun var stuepige 
på Missionshotellet Hebron i København 1 år. Den følgende som
mer var hun elev på Testrup Sygeplejehøjskole, fra 1. november 
1948 til 1. november 1951 uddannedes hun som sygeplejerske på 
Bispebjerg Hospital og fortsatte efter endt elevtid som assistent 
samme sted til 195^- De følgende år var hun hjemmegående husmoder, 
men havde af og til forskellige vagter på Bispebjerg Hospital. 
Hun har siden 1965 været assistent på Finseninstitutet.
Johannes Damsgaard Christensen gik i skole i Hundborg og udlærtes 
derefter som mekaniker, først 3 år i Snedsted og resten af lære
tiden ved Thisted Motorcompagni, Thisted. Efter endt læretid fort
satte han som svend samme sted, til han indkaldtes til militær
tjeneste på Bådsmandsgades Kaserne, senere ved Sjællandske Træn
regiment. Han hjemsendtes d. 25. oktober 1952 og havde derefter 
i i år beskæftigelse på et værksted i Valby, hvorefter han kom 
til firmaet Austin, København, hvor han siden har været beskæf
tiget, kun afbrudt af en kort periode, da firmaet overgik til 
ny ejer. Han har siden i960 været værkfører samme sted.

II.D.l.

PER FINK CHRISTENSEN er født d. 23« september 1953 i København. 
Han tog 1973 studentereksamen fra ØstrE Borgerdydskole og læser 
nu matematik og datalogi på Københavns Universitet.



II.D.2.

BENTE FINK CHRISTENSEN er født d. 21. oktober 1958 i København. 
Hun er gymnasieelev.

II.E.

SVEN ARTHUR FINK er født d. 23. august 1935 i Thisted.
Han blev gift d. 1. juli 1961 i Hundborg med
ELSE MARIE BOJER THOMSEN, der er født d. 4. marts 1938 i Kallerup 
som datter af gårdejer Jens Christian Thomsen og hustru Jensine 
Bojer, Kallerup, 77oo Thisted.
Bosat: Thyrasvej 29, 363o Jægerspris.
Sven Arthur Fink begyndte skolegangen i Jannerup og sluttede den 
med realeksamen 1953 fra Hurup private Realskole, hvorefter han 
uddannedes som radiotelegrafist på Navigationsskolen i Svendborg 
med afsluttende eksamen i februar 1955» Han aftjente sin værnepligt 
ved Søværnet og sejlede med Fregatterne Rolf Krahke og Thetis, 
han var bl.a. på togt til Færøerne og Skotland. Efter hjemsen
delsen d. lo. juli 1956 var han ansat som radiotelegrafist ved 
rederiet D.S. Norden til 1959, derefter telegrafist ved Søværnet 
i København til maj i960. Han fik nu ansættelse på kontoret ved 
firmaet G. Kirk’s Kabelfabriker og var her til maj 1964, det føl
gende år var han på kontoret hos fætteren Martin Sørensen, Måløv. 
Han har siden 17. august 1965 været ansat ved A/S E.S.A.B., Kø
benhavn, først som kontorist i bogholderiet og fra 1969 chef for 
firmaets E.D.B.-afdeling.
Else Marie Bojer Thomsen gik i skole i Kallerup og var derefter 
beskæftiget som husassistent til 1956. De følgende 3 år uddan
nedes hun som bager hos bagermester Jensen, Lundborg og på Topps 
Conditori i Skive. Sommeren 1959 var hun elev på Haslev Højskole, 
hvorefter hun var beskæftiget som bagersvend i Helsingør og Kø
benhavn til giftermålet, derefter deltidsbeskæftiget som bager 
til 1965. Hun har senere i 3 år været beskæftiget på Girokontoret 
og siden april 1971 på kontoret i Danmarks Radios Økonomiafdeling.

II.E.l.

HELEN FINK er født d. 25. juni I963 i Stenløse.

II.E.2.

ANE FINK er født d. 3o. maj 1968 i Stenløse.

II.F.

HENRY GEORG FINK er født d. 15» april 1937 i Jannerup. 
Han blev gift d. 23» august 1969 i Hundborg Kirke med 
RUTH THOMSEN, der er født d. 19. juni 1944 i Hundborg som datter 
af gårdejer Anders Thomsen og hustru Doris Jørgensen, Hundborg, 
77oo Thisted.
Bosat: Kongelysvej lo, 938o Vestbjerg.
Henry Georg Fink gik i skole i Jannerup og var derefter beskæf
tiget ved landbruget til 1955, hvorefter han udlærtes som meka
niker hos mekaniker A.K. Jensby, Hundborg. Han blev udlært i 1959, 
i 1963 dimitterede han fra Odense Teknikum og havde derefter an
sættelse som ingeniør på Sjørring Maskinfabrik i Thy til 1965, 
hvorefter han i J år var hos Rørkjær på Søbyværket ved Kølkær. 
Han rejste nu til Canada, hvor han arbejdede nogle måneder, der
efter havde han i 1 år ansættelse på B.& W. i København og ar
bejdede derefter som mekaniker i Canada godt 1 år. 197o-1975 var 



han ansat ved Dansk andels Cementfabrik., Lindholm. Han har siden
I. februar 1975 haft ansættelse som ingeniør på cementfabriken 
Rørdal, Alborg.
Ruth Thomsen gik i skole i Hundborg, 1958-62 uddannedes hun som 
damefrisør i Hundborg, den følgende vinter var hun elev på Haslev 
Højskole og var derefter beskæftiget som damefrisør til august 
1963. Hun blev nu elev på Sygeplejehøjskolen i Rødkilde og der
efter elev på Thisted Amts Sygeplejeskole og Thisted Amtssygehus, 
hvorfra hun blev udlært den 28. februar 1968 og arbejdede der
efter som assistent på Amtssygehuset i Glostrup til 1. august 
1969, hun har siden været beskæftiget på Alborg Sygehus Syd.

II. F.l.

LISE FINK er født d. lo. december 197o i Alborg.

II.G.

INGE DORIS FINK er født d. 6. oktober 1938 i Kirkegård i Jannerup 
Sogn.
Hun blev gift d. 4. oktober 1958 i Jannerup med 
CHRISTIAN THOMSEN, der er født d. 15. november 1937 i Them.. 
Ægteskabet opløstes i oktober 1971 og Inge Doris Finkblev gift 
anden gang d. 13. september 1975 i Brahetrolleborg Kirke med 
ALFRED PEDERSEN, der er født d. 15. september 1935 i Horsens som 
søn af læge Jens Peter Christian Marentius Pedersen og hustru 
Albertine Margrethe Lauritzen, 8700 Horsens.
Bosat: Odensevej 39, 5672 Broby.
Inge Doris Fink gik i Jannerup Skole og var derefter beskæftiget 
ved husgerning hjemme til maj 1955« Den følgende sommer var hun 
elev på Lægårdens Ungdomsskole og havde derefter plads på Færge
borg i Jannerup til maj 1956. Hun var atter hjemme 1 år, derefter 
husassistent hos Robert Bæksgaard, Gentofte, til oktober 1958. 
Fra 19. juli 1969 til 16. april 1971 var hun beskæftiget på Haun- 
strups Fabriker i Odense.
Alfred Pedersen tog 1953 realeksamen fra Horsens private Real
skole. Han indkaldtes til militærtjeneste ved Sydjyske Artilleri
regiment i Varde d. 11. maj 1955, udnævntes til korporal d. 6. 
marts 1956, til sergent d. 27. februar 1957 og oversergent i som
meren 1958. i960 var han på Reserve-offieerskolen og udnævntes 
til løjtnant d. 3o. august i960, den 1. august 1964 blev han pre
mierløjtnant og var ved Sønderjyske Artilleriregiment til 31. ok
tober samme år, hvorefter han var ansat i forsvarsstaben til no
vember 1965, derefter ved Hjemmeværns-region IV til februar 1966. 
Han fortsatte som lærer ved Hjemmeværnsskolen i Nymindegab til 
november samme år, hvorefter han kom tilbage til Region IV. Fra 
januar 1967 til maj 1968 var han ansat ved Hjemmeværnsdistrikt 
Nordfyn, derefter atter ved Hjemmeværnsregion IV til november 197o, 
han har siden været ansat som uddannelsesofficer ved Hjemmeværns
distrikt Sydfyn.
I 1971 begyndte ægteparret hundepension, som Inge Doris Fink pas
ser. De har 32 bokse til hunde, men de kan ikke altid slå til.

II.G.1.

OLE FINK er født d. 2o. februar 1959 i Jannerup.
Han gik i skole forskellige steder og sluttede med 8.-9. klasse 
med teknisk forberedelseseksamen fra Vejstrup Ungdomsskole i 1975, 
hvorefter han var beskæftiget ved landbruget hos gårdejer Peder 
Drued, Brylle. Han har siden 1. januar 1976 været landvæsenselev 
hos gårdejer Jens Hansen, Bjerne pr. Horne.



II.
Ane Hedvig Sørensen og 
Peter N. Pedersen Fink

II. A.
Jørgen Fink og
Edith Marie Pedersen

II.A.1. og 2. 

Peder Fink og 
Torben Fink

II .B.
Eva Marie Fink med 
Hatige og Sebahat

II.B.l.
Johan Fink og 
Grethe Hansen

II.B.2.
Hedvig Fink Repstock og
Fritz Hansen

II.B.4.
Jette Fink Repstock



II.c.
Børge Fink og
Betty Christensen

II.C.1.
Peter Fink

II.F.
Henry Georg Fink og
Ruth Thomsen med datteren
Lise

II.G.2.
Lone Fink



III.
PETER MARTINUS SØRENSEN PETERSLUND er født d. 9« februar 19o2 
i Tøving, Galtrup Sogn.
Han blev gift d. 31. januar 1937 i Højdevangskirken, København, 
medMARIE CHRISTINE PETERSEN, der er født d. 27- november 19o6 i 
Egense, Mou Sogn, som datter af købmand Jørgen Petersen og hu
stru Marie Margrethe Frandsen, Guderup, 64 3o Nordborg, og døde 
d. 13. marts 1976 i Nykøbing Mors.
Bosat: Rørsangervej 17, 79oo Nykøbing Mors.
Peter Martinus Sørensen Peterslund blev efter endt skolegang ud
dannet ved landbruget. Vinteren 1918-1919 var han elev på Tom- 
merup Højskole og vinteren 1922-1923 på Dalum Landbrugsskole. 
Fra 1923 til 1927 var han forvalter på Peterslund og samtidig 
sekretær i Morsø Skatteråd samt i Sammefiislutningen af Mergel
selskaber i Danmark. I 193o tog han studentereksamen fra Akade
misk Kursus i København. I 1937 blev han cand. jur., hvorefter 
han fik ansættelse som sekretær i Statens Jordlovsudvalg samt 
fungerende sekretær i ministeriets gældssaneringskontor. I ef
teråret 1941 blev han sagførerfuldmægtig i Nykøbing Mors , fra 
1944 medindehaver af sagførerfirmaet K.K. Bagger og P.M. Peters
lund, han var tillige auktionsleder i Nykøbing Mors købstad m.m. 
Han har fra 1953 været vurderingsmand for Mors østre Vurderings
kreds, fra 1959 medlem af Skyldrådet for Viborg Amts nordre Skyld
kreds, ligesom han er medlem af repræsentantskabet for Morsø 
Ungdomsskole, formand for Morslands Udstykningsforenings Legat
bestyrelse, formand for foreningen Det frie Nord’s afd. på Mors 
194o-1945; præsident for Rotary Klubben i Nykøbing Mors 1958- 
1959, medlem af bestyrelsen for 6. Advokatkreds 1958-1961 og for 
foreningen af praktiserende advokater i gammel Thisted Amt til 
1972. Han er desuden medlem af bestyrelsen for A/S Sallingsund 
Færgefart, for Morsø Sdr. Herreds Plantage A/S og for Plantnings
selskabet Legindbjerge A/S, desuden var han medlem af Advokat
nævnet 1961-1969.

III.A.

NIELS ANKER PETERSLUND er født d. 11. december 1941 i Hellerup. 
Han blev gift d. 11. marts 1966 i Redsted med
KIRSTEN VILSGAARD, der er født d. 5. maj 1943 i Thise som datter 
af gårdejer Gustav Vilsgaard og hustru Esther Møller Mathiasen, 
79oo Nykøbing Mors.
Bosat: Bogøvænget 3, 838I Mundelstrup.
Niels Anker Peterslund tog 1961 studentereksamen fra Nykøbing 
Mors Gymnasium, hvorefter han begyndte at studere jura, men for
lod senere dette studie og begyndte at læse til læge. Han dimit
terede fra Arhus Universitet 1971 og har nu ansættelse som 1. 
reservelæge på Arhus Kommunehospital.
Kirsten Vilsgaard tog 1961 studentereksamen fra Nykøbing Mors 
Gymnasium og var herefter beskæftiget på', apoteket i Nykøbing 
Mors. Vinteren 1965-I966 var hun elev på Arhusegnens Hushold
ningsskole. Hun har haft ansættelse som laborant på Løvens Ke
miske Fabrikker, København, F.D.B., Arhus og siden 1966 på Ar
hus Universitet.

III.A.l.

PETER MICHAEL PETERSLUND er født d. 14. januar I969 i Arhus.



III.A.2.
ESTHER PETERSLUND er født d. 3o. december 1972 i Århus.

III.B.
JØRN MARTIN PETERSLUND er født d. lo. februar 1948 i Nykøbing 
Mors.
Han blev gift d. 16. september 1972 i Gauerslund Kirke med 
ANNIE MARTINE FREDERIKSEN, der er født d. 22. april 1948 i Odense 
som datter af læge O.J. Frederiksen og hustru Simone van Inge- 
landt, Kirkebakken, 7o8o Børkop.
Bosat: Dianavænget 29s stuen th., 525o Fruens Bøge.
Jørn Martin Peterslund tog 1968 studentereksamen fra Nykøbing 
Mors Gymnasium og 1974 eksamen som cand. jur. fra Århus Univer
sitet. Han aftjente sin værnepligt ved Ingeniørregimentet i Ran
ders. Fra 17. februar 1975 til 11. november samme år var han 
ansat hos auditøren i Viborg, samtidig virkede han som under
visningsassistent ved Århus Universitet, hvor han underviste i 
familie- og arveret til foråret 1976. Han har siden 2o. april 
1976 haft ansættelse ved Provinsbankens juridiske Kontor i Oden
se, fra 1. august samme år tillige som lærer i bankjura på den 
2-årrige Bankskole under Den Danske Bankforening.
Annie Martine Frederiksen tog 1967 studentereksamen fra Frede
ricia Gymnasium,og 1969 blev hun tresproglig korrespondent fra 
Handelshøjskolen i Århus. I 1971 tog hun erhvervssproglig di
plomprøve i fransk, 1976 cand. phil. i fransk fra Århus Univer
sitet . :
1973-1976 underviste hun i fagprøver i fransk ved Købmandssko
len i Århus. Hun har siden 1. august 1976 været lærerkandidat 
ved Sankt Knuds Gymnasium, Odense.



III.
Peter Martinus Sørensen Peterslund 
og Marie Christine Petersen

III.A.
Niels Anker Peterslund og
Kirsten Vilsgaard med sønnen Peter Michael

III.B.
Jørn Martin
Peterslund

III.B.
Annie Martine
Frederiksen



IV.
KRESTEN HAMMER SØRENSEN er født d. 25. marts 19o4 i Ørding.
Han blev gift d. 28. marts 1929 i Ørding Kirke med
ANNA KJÆR, der er født d. 2o. april 19o7 i Torp, Hårby Sogn, som 
datter af gårdejer Kristian Kjær og hustru Frederikke Futtrup, 
Kjærgård, Storup, 799o Øster Assels, og døde d. 4. april 1967 
i Nandrup, Flade Sogn.
Bosat: Nandrup, 79oo Nykøbing Mobs.
Om Kresten Hammer Sørensen fortælles i bogen.om Peterslund: 
i:Ved siden af det arbejde i Peterslunds bedrift, som Kresten 
Hammer Sørensen som dren og ung mand blev sat til, var han den 
første af børnene, der kom på kontoret. Det blev skik, at de 
fleste af de tolv børn også blev placeret i kontorstolen..Krops
gymnastik kunne de nok få i stalde og på marker, - lidt hjerne
gymnastik kunne dog heller ikke skade, mente deres far. Der er 
vist heller ingen, der i dag er ked af, at de også måtte gennem 
den turnus !
Men ellers var det naturligvis mest landbrugsarbejdet, det -. 
sammen med pasning af skolegangen i Øster Assels - drejede.sig 
om. I 1914 blev fodermesteren på Peterslund indkaldt til Sik
ringsstyrken, og det faldt i Krestens lod at passe den snes 
kreaturer, der var tale om, - ti - ellene år gammel!
15 år gammel kom han på Galtrup Efterskole, derfra i tjeneste 
hos landbrugslærer Sloth i Korinth, der ved siden af sin lærer
virksomhed havde et brug. Turen gik atter til Peterslund, indtil 
Hammer Sørensen i 1928 købte ejendom i Øster Hvidbjerg på Mors, 
Lynggård, en 47 tdr. land stor gård, hvis købesum var 72,ooo kr. 
Arealet blev ved tilkøb fra den nærliggende Vestergård senere 
udvidet til 53—54 tdr. land. Ligeledes blev stuehuset og svine
huset moderniseret."
Den 15. juli 1945 købte Kresten Hammer Sørensen af Niels Ebbe
sen Krogh gården Nandrup i Flade, samtidig solgtes Lynggård for 
16o,ooo kr. Til Nandrup hører 14o tdr. land. Kresten Hammer Sø
rensen var fra 1946 til 1959 repræsentant for Kreditforeningen 
af jydske Landejendomsbesiddere, 1959-197o direktør i samme.
Han har siden 1946 været medlem af repræsentantskabet og besty
relsen for Morsø Bank, fra 195o formand for Landbrugets Arbejds
giverforening for Nordvestjylland, desuden er han medlem af be
styrelsen for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverfor
ening kaldet S.A.L.A., medlem af Fællesudvalget for landbrugets 
arbejdsøkonomiske spørgsmål og forskellige andre landbrugsfag
lige foreningers bestyrelser.
Anna Kjær var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning 
og havde plads i Ribe og på Fyn, hun har desuden været elev på 
Tommerup Højskole.

IV. A.

ELLEN HAMMER SØRENSEN er født d. 15. maj 1931 i Øster Hvidbjerg. 
Hun blev gift d. 2. april 1955 i Flade Kirke med
KRISTIAN JENSEN HANGAARD, der er født d. 17. november 1928 i 
Bjergby som søn af husmand Johannes Jensen Hangaard og hustru 
Else Boli, Bjergby, 795o Erslev, Mors.
Bosat: Visbygård, Ørding, 799o Øster Assels.
Ellen Hammer Sørensen begyndte skolegangen i Øster Hvidbjerg og 
afsluttede den i Flade Skole og var derefter husassistent hjem
me. Sommeren 1946 var hun elev på Galtrup Ungdomsskole, hvor
efter hun atter vai* hjemme til 1949. Det følgende år var hun 
husholdningselev på Abildgård i Fjelstrup ved Haderslev, der
efter atter hjemme. Sommeren 1951 havde hun plads som husassi- 



stent i København, den følgende vinter var hun elev på Askov 
Højskole og sommeren 1952 på Korinth Husholdningsskole. Hun 
havde nu plads som husjomfru på Strårup i Dalby ved Kolding 1 
år, derefter hjemme til 1955 s da hun kom på tilskærerskole i 
Viborg i 3 måneder.
Kristian Jensen Hangaard gik i skole i Bjergby.^Han var efter 
skolegangen beskæftiget ved landbruget, først på hjemegnen til 
1947, derefter havde han plads på Knarreborg Møllegård i Oure 
på Fyn. 1949-195o aftjente han sin værnepligt ved Infanteriet 
i Viborg. Vinteren 195o-1951 var han elev på Uldum Højskole, 
hvorefter han havde plads på Østergård i Hjarup til maj 1952, 
den følgende sommer var han forkarl hos gårdejer Knud Kristen
sen, Heden, Fyn. Efter et ophold på Vejlby Landboskole var han hos 
fætteren gårdejer Anders Nielsen, Sundby, Mors, hvorefter han 
var på Kortbæk i Flade til giftermålet. Den 1. marts 1955 over
tog han forpagtningen af gården Nebel, der hører under Højris. 
Den 15. juli 1962 købte han Visbygård og drev derefter begge 
gårde til 1. marts 1965 5 da forpagtningen af Nebel ophørte. Vis
bygård var på ca. 6o tdr. land, den 1. oktober 1969 købtes Store- 
gård i Ørding, den var på ca. 42 tdr. land og blev lagt sammen 
med Visbygård, bygningerne frasolgtes. I 1966 byggedes nyt ma
skinhus på 15o kvadratmeter, i 1972 ny kostald til 54 køer og° 
2o kalve, den gamle kostald blev lavet om til ungkreaturer, så 
der nu kan være 12o kreaturer. I 1975 blev den 25o kvadratmeter 
store lade udvidet med 243 kvadratmeter.

IV.A.l.

ANNA DORTHE HANGAARD er født d. 11. december 1955 i Ljørslev. 
Hun tog realeksamen fra Ørding Skole og 1976 studentereksamen 
fra Nykøbing Mors Gymnasium.

IV.A.2.

ELSE MARIE HANGAARD er født d. 13- juli 1957 i Ljørslev.
Hun gik i Ørding Skole og tog derefter 8. 9. og lo. klasse på 
Dueholm Skole i Nykøbing Mors, hvorefter hun i 1 år var husas
sistent i Arhus. 1976 tog hun realeksamen på realkursus i Arhus. 
Hun har siden været beskæftiget som medhjælper på Moesgårdens 
Børnehave.

IV.A.3.

LISBETH HANGAARD er født d. 3. april 1965 i Ørding.

IV.B.

JØRGEN HAMMER SØRENSEN er født d. 3o. august 1934 i Øster Hvid
bjerg.
Han blev gift d. 13. marts 1959 i Sdr. Bork Kirke med 
HILDA MEJLVANG PEDERSEN, der er født d. 15. marts 1939 i Obling, 
Sdr. Bork Sogn, som datter af gårdejer Christian Mejlvang Peder
sen og hustru Marie Krestine Lauridsen, Lærkevej 3S 688o Tarm. 
Bosat: Fjordvang, Dragstrupvej 5S Fjallerslev, 79oo Nykøbing M. 
Jørgen Hammer Sørensen gik i skole i Hvidbjerg og Flade og var 
derefter beskæftiget ved landbruget hjemme til vinteren 195o-51, 
da han var elev på Haubro Ungdomsskole. Han var nu atter hjemme 
til maj 1952. Det følgende år var han landbrugselev på Landerup- 
gård, derefter på Buskmose i Rinkenæs § år. Vinteren 1953-1954 
var han elev på Uldum Højskole, den følgende sommer var han hjem
me. Fra 1. august 1954 til 1. december 1955 aftjente han sin vær



nepligt ved Kongens Fodregiment i Tønder og Haderslev. Efter 
hjemsendelsen var han forkarl hjemme på Nandrup, vinteren 1956- 
1957 elev på Hammerum Landbrugsskole, derefter atter hjemme som
meren 1957. Han havde nu ansættelse som svineassistent på St. 
Skikkild i’Vejrum fra 1. november 1957 til 1. marts 1959s da 
han overtog Kirstinesminde i Kørup pr. Lund Østjylland i for
pagtning. Gården, der var på 37 ha, havde han til 1. marts 1967. 
Den 1. august 1966 købte han Fjordvang, der var på 33 ha., hvor
fra efterhånden er solgt ca. 4 ha. til sommerhuse. Den 1. ok
tober 1972 tilkøbtes en ejendom på 8 ha. I 1967 blev der bygget 
ny svinestald til ca. 2oo fedesvin, 1976 ny stald med 21 fare
st ier samt maskinhus på 2oo kvadratmeter og ungkostald til ca. 
75 ungkreaturer. Gården drives med kvæg og svin.
Hilda Mejlvang Pedersen gik i skole i Sønder Bork. Allerede som 
9-årig fik hun plads på hjemegnen og var her til 1953, hvorefter 
hun I år havde plads i cafeteriet i Sdr. Bork. Hun kom nu i lære 
som ekspeditrice hos købmand Herman Olsen, Stauning, | år, der
efter hos købmand Morten Søe, Sdr. Bork i 25 år. Vinteren 1956- 
1957 var hun husassistent på Hammerum Landbrugsskole, hvorefter 
hun havde plads hos gårdejer Ane Nørgaard, Solbjerg, til novem
ber 1957» derefter på Grønbjerggård i Studsgård til maj 1958. 
Den følgende sommer var hun elev på Hammerum Husholdningsskole 
og havde herefter plads hos kredslæge Hasle, Holstebro, til gif
termålet .

IV.B.l.

ANNA MARIE HAMMER SØRENSEN er født d. 15. januar i960 i Kørup, 
Tamdrup Sogn.

IV.B.2.

KRISTIAN HAMMER SØRENSEN er født d. 19. juli 1961 i Kørup, Tam
drup Sogn.

IV.B.3.

OLE HAMMER SØRENSEN er født d. 25. september 1963 i Kørup, Tam
drup Sogn.

IV.C.

KNUD HAMMER SØRENSEN er født d. 2o. juli 194o i Øster Assels. 
Han blev gift d. 29. august 1964 i Odense med
BIRGIT HELENE FRANDSEN, der er født d. 1. september 1944 i Kværn
drup som datter af gårdejer Jens Frandsen og hustru Anna Marie 
Sørensen, 5772 Kværndrup.
Bosat: Heboltoft 88, 695o Ringkøbing.
Knud Hammer Sørensen begyndte skolegangen i Flade Skole, 1957 
tog han realeksamen fra Nykøbing Realskole, hvofefter han var 
beskæftiget ved.landbruget til 1962. 1964 tog han studenter
eksamen fra Marie Jørgensens Studenterkursus i Odense og 1971 
juridisk embedseksamen fra Arhus Universitet, hvorefter han hav
de ansættelse ved Socialstyrelsen i København. Han har siden 
15. januar 1977 været ansat ved Ringkøbing Amtskommune.
Birgit Helene Frandsen tog 1962 realeksamen fra Kværndrup Real
skole og 1964 studentereksamen fra Marie Jørgensens Studenter
kursus, Odense. I januar 1972 tog hun juridisk embedseksamen fra 
Københavns Universitet og var derefter ansat i Arbejdsdirekto
ratet. Hun har siden 15. januar 1977 haft ansættelse ved Ring
købing Amtskommune.



IV.C.1.
TINE HAMMER SØRENSEN er født d. 1. juli 1965 i Arhus.

IV.C.2.
MIKKEL HAMMER SØRENSEN er født d. 2o. juni 1969 i Arhus.

IV.C.3»
SØREN HAMMER SØRENSEN er født d. 18. juli 1975 i København.

IV. D.
KAREN HAMMER SØRENSEN er født d. 29. juni 1945 i Øster Hvidbjerg. 
Hun blev gift d. 24. november 1972 i Lille, Frankrig med 
FRANCOIS GONZALEZ DE QUIJANO, der er født d. 31. august 1947 i 
Nantes, Frankrig, som søn af Pierre Gonzalez de Quijano og hu
stru Marie Bernadette Catta, Nantes, Frankrig.
Bosat: 273 rue René Despouy, 377oo St. Pierre-des-Corps, Fran
krig.
Karen Hammer Sørensen tog 1964 studentereksamen fra Nykøbing 
Mors Gymnasium. 1965~197o læste hun jura ved Arhus Universitet 
og tog 1. del i 1968, i 1969 var hun på et 8-måneders ophold i 
Frankrig. 1969-1971 læste hun til handelskorrespondent i Fransk 
ved Handelshøjskolen i Arhus, 1971-1973 læste hun E.D. i fransk 
ved Handelshøjskolen i København. Hun er i 1976 begyndt at læse 
til fransk socialrådgiver i Tours.
Francois Gonzalez de Quijano tog 1966 studentereksamen i Nantes, 
hvorefter han studerede psykologi ved Universitetet i Rennes og 
tog endelig eksamen i erhvervspsykologi i 197o. Han aftjente sin 
værnepligt ved De franske Styrker i Vesttyskland 197o-1971. Han 
har siden 1972 haft ansættelse som arbejdspsykolog for Associati
on pour Formation Professionnelle des Adultes, faglig erhvervs
uddannelse, først i Lille til 1974 derefter i Tours.

IV.D.l.

CHRISTINE GONZALEZ DE QUIJANO er født d. 15. september 1973 i 
Seclin, Frankrig.

IV.D.2.

SOPHIE GONZALEZ DE QUIJANO er født d. 14. november 1974 i Les- 
quin, Frankrig.



IV.
Anna Kjær

IV. A.
Ellen Hammer
Sørensen

IV.
Kresten Hammer 
Sørensen

IV. A.
Kristian Jensen
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IV.A.1.
Anna Dorthe
Hangaard

IV.A.2.
Else Marie
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IV.A.3.
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IV.B.
Jørgen H.Sørensen og 
Hilda M. Pedersen

IV.B.1.-2.-3.
Anna Marie, Kristian 
og Ole H.Sørensen

IV. C.
Knud Hammer Sørensen og
Birgit H. Frandsen med børnene 
Tine, Mikkel og Søren

IV. D.
Karen H. Sørensen 
med Sophie

IV.D.
Francois Conzales 
de Quijano med 
Christine



V.

VIGGO ANDREAS KVISTGAARD SØRENSEN er født d. 6. maj 19o$ i Ør
ding og døde d. 27. april 1974 i Østerbjerg, Hygum Sogn.
Han blev gift første gang d. 27. februar 1938. i Hårby med 
ELSE THORA POULSEN, der er født d. 6. juni 19o5 på Peterslund, 
Øster Assels Sogn, som datter af proprietær Jens Møller Poulsen 
og hustru Else Marie Christensen Seerup, Peterslund, 799o Øster 
Assels, og døde d. 23. februar 1944 i Nykøbing Mors.
Efter hendes død blev Viggo Andreas Kvistgaard Sørensen gift 
anden gang d. 8. oktober 1948 i Gjellerup Kirke med
KAREN KATHRINE OLESEN, der er født d. 23. januar 192o i Hessel- 
bjerg, Sejerslev Sogn, som datter af gårdejer Kristian Olesen 
og hustru Karen Larsen, Hesselbjerg, 79oo Nykøbing Mors.
Bosat: Markedsgade 61, 79oo Nykøbing Mors.
Om Viggo Andreas Kvistgaard Sørensen fortælles i bogen om Peters
lund:
’*Man vokser gennem pligter!
For Viggo som for de andre, ældre søskende blev det en læreregel. 
Det begyndte med flytning af får, med at vande køer, heste o.s.v. 
.... Pligterne voksede. Fårene,der skulle flyttes, blev til mar
ker, der skulle passes; Køerne, der skulle vandes, blev til stal
de, der skulle holdes i orden. Men det var frie og lyse barn
domsdage .
Ligesom sin ældre broder kom Viggo på Efterskole på Galtrup. Men 
søndagen var fridag - og festdag! - Jeg husker, fortæller han, 
hvorledes man tog sin cykle og trampede hjem, så hurtigt benene 
kunne følge pedalerne. Mor stod ved komfuret.... Hyggen og stem
ningen står endnu tydeligt prentet i sindet.
Det blev dog til mere end cykleture halvanden mils vej mellem 
Peterslund og Galtrup. Fra 192o til 1924 var han på Fyn, på Bøg- 
holt ved Thurup, derefter på Tommerup Højskole, aftjente sin 
værnepligt ved Artilleriet i København og kom atter hjem i ef
teråret 1926, hvorefter han var forvalter på Peterslund er par 
år. 192o kom Viggo Kvistgaard Sørensen til Landbrugsskolen i 
Haslev.
Og så gik turen til Canada. De to år derovre var fulde af spæn
ding - det ville også være mærkeligt andet! - men dog nok så 
fulde af arbejde. Såvel på farmene som på andre arbejdspladser 
kom den praktiske lære hjemmefra ham til gode. Til sin mor sagde 
han, før han rejste: I dag om to år kommer jeg tilbage.
Han vendte hjem på dato!
Kvistgaard Sørensen tog atter fat på arbejdet på Peterslund, selv 
om bestemmelsen var at vende tilbage til Canada. Han var hjemme, 
til Birkelund blev udstykket fra Peterslund med 18,6 ha. Birke
lund kostede 22,000 kr. at bygge, jorden kostede efter ejendoms
skyld 12,5oo kr. - Det var i 1936.
I 194o flyttede han til Marielund, 3o,5 ha, købt for 9o,ooo kr. 
af købmand I.K. Jantzen, Øster Assels. Birkelund blev solgt for 
58,5oo kr. Til Marielund blev senere lagt 8,5 tdr. land." 
Viggo Sørensen drev nu Marielund til 1956, da familien flyttede 
til Fyn, hvor Viggo A.K. Sørensen overtog forpagtningen af Lun
degård i Nr. Broby. I 1964 købte han den 15o tdr. land store 
gård,Vestergård i Hygum, som han drev til 197o. I foråret 1972 
købte han Østerbjerg i Hygum, som han drev til sin død. Gården, 
der var på 4o tdr. land, havde ældre udbygninger, disse blev ned
revet, der opførtes ny svinestald til ca. 3oo svin, gården blev 
drevet med korn- og svineavl.



Det var faktisk mod forældrenes ønske at Viggo rejste til Canada. 
I et brev af 5. januar og et af 2o. januar 1929 meddeler han, at 
beslutningen står fast.
Den 31. januar 1929 skriver han, at de må kunne forstå ham, og 
siger at hans far også tog ud som ung for at se sig om. Det kan 
ikke være anderledes end at ungen vil flyve, når den føler at 
vingerne kan bære den.
Den 15. februar 1925. Dampskibsbilletten til Canada koster 424 
kroner og jernbanebilletten til Calgary 124 kr. og 8o øre.
Den 3« marts. Efter at have været med til Kr. Hammers og Annas 
bryllup, rejste han sammen med en kammerat, med dampskibet, Mont
rose 16.4oo tons,fra Liverpool til Canada. Han havde på land
brugsskolen taget lidt engelsk-undervisning.
14. februar 1929. Brevkort fra Canadian Pacific Railway: Ankom 
i god behold til Saint John.
Ved ankomsten til Calgary viste det sig, at de, i den lovede 
plads til ham, ikke havde brug for ham.
Præsten i kirken efterlyste arbejde for ham. Han fik midlertidig 
arbejde ved en entreprenør, som havde anlægsarbejder, et arbejde 
som kun. varede en kort tid.
5. maj 1929. Den første uge er gået og har nu fået arbejde på en 
farm i Hussar udenfor Galgary. Det var forøvrigt første nat han 
var i en seng, siden han ankom midt i april. Lønnen var 15~2o 
dollars pr. måned.
14. juli 1929. Har skiftet plads til en anden farm og får nu 5o 
dollars pr. måned. Der er en meget lille høst af hvede 5o$ af 
normal-afgrøde 2o buehel pr. arcres.
18. september 1929. Høsten er forbi. Strømmen af land-arbejdere 
går nu mod byerne. Arbejdsløsheden er stor.
29. oktober 1929. Jeg er stadig hos Clark og har det godt og ved 
godt mod. - Jeg har mange planer om fremtiden.
Foråret 19 3o. En kammerat og jeg har købt en gammel bil og rejer 
mod syd på løs arbejde. Har været beskæftiget ved lucerne høsten 
og senere hvedehøsten.
Har fået brev fra forældrene med opfordringer til at rejse hjem 
til Danmark inden vinteren.
Vinteren 193o-1931. Har fået plads på en kvægfarm, 8 mil uden 
for Calgary. Skal malke 2o køer 3 gange daglig med hånd.
Foråret 1931. Besluttet at rejse hjem, hvor der er stillet ham et 
tilbud om fællesdrift af Peterslund sammen med sin far, Sigurd 
og Henry.

Ved Viggo Andreas Kvistgaard Sørensens død skrev en avis : 
“Gårdejer Viggo Kvistgaard Sørensen, Østerbjerg, Hygum, er plud
selig død, 68 år.



Viggo Kvistgaard Sørensen kom med sin familie fra Fyn til Hygjim 
i 1964 og blev kendt og agtet på egnen som en dygtig og indsigts
fuld landmand. Han var fra gården Peterslund i Øster Assels på 
Mors. I sine unge dage var han et par år i Canada for at se andre 
forhold, men vendte så hjem og byggede sig en ejendom i Øster 
Assels. Sehere solgte han ejendommen og købte den større Marie- 
lund i Øster Assels. I 1956 forpagtede han Lundegård af Lunde
gård Stiftelse i Nr. Broby på Fyn, og herfra kom han i 1964 til 
Hygum og købte gården Vestergård, som han drev til 197o, da han 
solgte den. Det var da meningen, at han skulle lægge op, men 
det kunne den energiske mand ikke finde sig til rette med, og 
et par måneder senere købte han ejendommen Østerbjerg i Hygum, 
som han byggede op og moderniserede, og her specialicerede han 
sig i svineopdræt.

Viggo Kvistgaard Sørensen var en begavet mand med indsigt i 
mange ting, og han nød stor tillid, hvor han var. I årene på 
Mors var han således medlem af sognerådet, i bestyrelsen for an
delssvineslagteriet og for løsørebrandforsikringen, og på Kern- 
vig-egnen var han medlem af Nordvestbanks repræsentantskab, i 
bestyrelsen for L.A.G., og han var stedfortræder i frednings
udvalget og havde i den egenskab været med til at behandle flere 
sager på egnen.
Han var ud af en søskendeflok på 12 og var et skattet medlem af 
den store familie for hjælpsomhed og handlekraft, og sådan kend
te man ham også på Lemvig-egnen, hvor han hurtigt vandt sig ven
ner, og hvor han vil efterlade et stort savn. Hans hjem var gæst
frit, ikke mindst mod ungdommen, som flokkedes der. Han havde en 
sjælden evne til at komme på talefod med unge og sætte sig ind 
i deres vilkår.n
Karen Kathrine Olesen gik i skole i Hesselbjerg og var derefter 
beskæftiget som husassistent hjemme, derefter | år hos en broder 
i Fredensdal ved Brovst, så atter hjemme, hvorefter hun i 1 år 
var stuepige på Th. Langs Seminarium i Silkeborg. Hun var nu 
atter hjemme en tid, derefter havde hun i 1 år plads i Nr. Nis
sum Præstegård, var så hjemme til 1944, da hun blev husbestyrer
inde for Viggo A. Kvistgaard Sørensen. Efter mandens død drev 
hun selv gården til januar 1975 3 da hun solgte den og flyttede 
til Nykøbing M.

V.A.

ELSE-THORA KVISTGAARD SØRENSEN er født d. 23. februar 1944 i 
Nykøbing Mors.
Hun blev gift d. 8. oktober 1965 i Hygum Kirke med
HANS JØRGEN NIELSEN, der er født d. 13» november 1935 i Lejrskov 
som søn af gårdejer Carl Peder Nielsen og hustru Erna Ingeborg 
Eriksen, Lejrskov, 664o Lunderskov.
Bosat: Lindelunden 8o, 6700 Esbjerg.
Else-Thora Kvistgaard Sørensen gik i skole i Øster Assels og 
Nykøbing Mors. 1962 tog hun studentereksamen fra Sankt Knuds 
Gymnasium, Odense. Fra august 1962 til marts 1963 havde hun plads 
i huset i England. Sommeren 1963 var hun elev på Vinding Hus
holdningsskole. I 1966 dimitterede hun fra Herning Seminarium 
og fik derefter ansættelse ved Bovrup Skole. Hun har siden 1. 
august 1968 haft ansættelse på Spangsbergskolen under Esbjerg 
kommunale Skolevæsen.
Hans Jørgen Nielsen gik i skole i Lejrskov og var derefter be
skæftiget ved landbruget, først hjemme, derefter i Sdr. Bjært. 
1955“1956 aftjente han sin værnepligt ved Jyske Feltartilleri
regiment, hvorefter han var hjemme 1 år. Vinteren 1957-1958 var 
han elev på Hammerum Landbrugsskole, hvorefter han var forvalter 



på Kvistgård i Taulov, derefter havde han i 2 år plads hos Viggo 
Kvistgård Sørensen på Lundegård, hvorefter han i 2£ år var be
styrer på Damkærgård i Skærup. Fra 1. august 1965 havde han i 2 
år ansættelse som assistent på ungdomshjemmet Seden Eggård ved 
Odense, derefter 1 år på skolehjemmet Grøngrøft ved Gråsten. Han 
dimitterede fra Odense Børneforsorgsseminarium d. 3o. juni 1968, 
hvorefter han fik ansættelse på ungdomspensionen Biringhus i Es
bjerg, her var han til december 1975s kun afbrudt af et årskursus 
1971-1972 på Fortsættelsesseminariet i København. Han har siden 
december 1975 haft ansættelse som fritidshjemsleder på Esbjerg 
kommunes Fritidshjem, Drosselvej 28, Esbjerg.

V.A.l.

MORTEN KVISTGAARD NIELSEN er født d. 19. september I969 i Esbjerg.

V.A.2.

CHARLOTTE KVISTGAARD NIELSEN er født d. 5. juli 1971 i Esbjerg.

V.A.3.

HELENE KVISTGAARD NIELSEN er født d. 28. april 1975 i Esbjerg.

V.B.

KAREN-MARIE KVISTGAARD SØRENSEN er født d. 2. september 1949 d> 
Nykøbing Mors.
Hun blev gift d. 22. februar 1969 i Hygum med 
PREBEN CHRISTENSEN, der er født d. 8. maj 1948 i Brønderslev som 
søn af kioskejer Villy Christensen og hustru Gudrun Helene Jen
sen, 79oo Nykøbing Mors.
Bosat: Lindemose, Saugmandsvej 7s Møborg, 7660 Bækmarksbro. 
Karen-Marie Kvistgaard Sørensen gik i skole i Nr. Broby og Hygum 
og tog 1967 realeksamen fra Lemvig Kommuneskole, hvorefter hun 
i 3 måneder var elev på Hammerum Husholdningsskole. Fra 1. oktob 
ber 1967 til 1. april 1968 var hun elev på Ulfborg Sy- og Til
skærerskole, derefter i forretning hos manufakturhandler Medum, 
Lemvig, til 1. maj 1969.
Preben Christensen tog 1965 realeksamen i Nykøbing Mors. Efter 
skolegangen var han beskæftiget ved landbruget og havde først 
plads i Gørding ved Vemb 1 år, derefter 2 år i Rom ved Lem. 
Han indkaldtes til militærtjeneste ved Jyske Dragonregiment i 
Holstebro d. 2. november 1968, i august 1969 udnævntes han til 
sergent og sommeren 197o til oversergent og har siden været tje
nestegørende ved Jyske Dragonregiment, kun afbrudt af et 9-må- 
neders ophold på Lægårdens Landbrugsskole i 1975. I foråret 1971 
købte han ejendommen Lindemose, der er på 2o tdr. land.

V.B.l.

MARTIN KVISTGAARD CHRISTENSEN er født d. 22. august I969 i Lem
vig.

V.B.2.

BJARNE KVISTGAARD CHRISTENSEN er født d. 23. april 1973 i Lemvig.

V.C.

ANNE-GRETHE KVISTGAARD SØRENSEN er født d. 13. februar 1952 i 



Øster Assels.
Hun blev gift d. 8. oktober 1973 i Hygum med
TOM EBBESEN, der er født d. 27. marts 1953 i Fredericia som søn 
af typograf Carl Johan Ebbesen og hustru Jytte Sarup, 71oo Vejle. 
Bosat: Bygaden 69, 7173 Vonge.
Anne-Grethe Kvistgaard Sørensen gik i skole i Nr. Broby og Hygum 
og tog 1969 realeksamen fra Klinkby Skole, hvorefter hun fort
satte på Struer Gymnasium men afbrød studiet i foråret 1971. Hun 
fik nu ansættelse som veterinær-sygeplejeelev på Vejle Dyrehospi
tal og fortsatte efter elevtiden som assistent samme sted til 1. 
august 1976.
Tom Ebbesen gik i skole i Vejle og afsluttede skolegangen med lo. 
klasse. 1970-1971 var han elev på Vestbirk Ungdomsskole, hvor 
Ïîarî’ïiôg teknisk forberedelseseksamen I, derefter teknisk for
beredelseseksamen II fra Nyboesgade Skole, Vejle. Fra 1. april 
1972 til 1. juli 1975 var han i lære som elektriker hos instal
latør Leif Larsen, Vejle, derefter hos installatør S.L.A. Abra
hamsen, Vejle. Han udlærtes d. 1. april 1976, hvorefter han fort
satte som svend hos installatør Abrahamsen til 3o. april 1976.
Han har siden maj 1976 haft ansættelse hos installatør F.C. Jans
son, Vejle.

V.C.l.

ANN KATHRINE KVISTGAARD EBBESEN er født d. 8. marts 1974 i Vejle.

V.C.2.

ROBERT KVISTGAARD EBBESEN er født d. 2. april 1976 i Vejle.

V.D.

INGE-LISE KVISTGAARD SØRENSEN er født d. 19. februar 1954 i Øst
er Assels.
Bosat: Upernavik, Grønland.
Inge-Lise Kvistgaard Sørensen gik i skole i .Klinkby og tog re
aleksamen 1971, H.F.-eksamen 1973, hvorefter hun i 3 måneder 
var elev på Skals Håndgerningsskole. Det følgende år havde hun 
ansættelse på Ungdomsskolen i Ejstrupholm, hvor hun underviste 
i forskellige fag. Den 1. oktober 1974 rejste hun til Grønland, 
hvor hun fik ansættelse på kontoret på Skibsværftet i Holsteins- 
borg. Hun har siden 1. august 1976 været sekretær på skolen i 
Upernavik.



V.
Viggo Andreas K. 
Sørensen

V.
Else Thora
Poulsen

V.A. Else-Thora K. Sørensen 
og Hans J. Nielsen med 
børnene Morten, Char
lotte og Helene

V.
Viggo Andreas K. Sørensen og
Karen Kathrine Olesen

V.B.
Karen-Marie K. Sørensen og 
Preben Christensen med børnene 
Martin og Bjarne

V.C.
Anne-Grethe K.Sørensen og
Tom Ebbesen

V.C.l. og 2.
Ann Kathrine K.Ebbesen.
Robert K. Ebbesen

V.D.
Inge-Lise K.
Sørensen



VI.

HENRY GEORG WILLIAM SØRENSEN er født d. 21. juli 19o6 på Peters
lund, Øster Assels Sogn.
Han blev gift d. 21. maj 194o i Øster Hvidbjerg Kirke med 
DAGMAR POULA LYNGGAARD, der er født d. 12. april 1915 på Fjord
vang i Nees, Karby Sogn, som datter af gårdejer Niels Lynggaard 
og hustru Pouline Mikkelsen, Øster Hvidbjerg.
Bosat: Peterslund, 799o Øster Assels.
Henry Georg William Sørensen gik i skole i Øster Assels, vinte
ren 1920-1921 var han elev på Galtrup Efterskole, derefter med
hjælper ved landbruget hjemme. Fra 1. oktober 1922 hjalp han 
samtidig faderen på kontoret, hovedsagelig med udregning af stats
skat m.v. I den tid bestod landbrugsarbejdet af at malke lo-12 
køer med hånd 2 gange daglig. Den 1. maj 1925 blev han stald
karl hjemme, han havde da 2o heste og 5 føl at passe og skulle 
stadig hjælpe med malkning af køerne samt kontorarbejdet, fra 
november samme år havde han hovedsagelig med pasningen af besæt
ningen samt lidt kontorarbejde at gøre. Fra november 1926 pas
sede han udelukkende svinebesætningen, der var på ca. 3o søer 
og 35o fedesvin. Han aftjente sin værnepligt fra 1. april 1927 
til lo. september samme år, han var da beskæftiget med regnska
ber på intendantkontoret i Odense. Efter hjemsendelsen var han 
forvalter hjemme til november 1929, da han blev elev på Tomme- 
rup Højskoles landbrugsafdeling. Fra 1. april 193o til 1. au
gust samme år var han forkarl på Stennumlund hos gårdejer og 
ejendomshandler Niels Odgaard, derefter forkarl hos Th. Nørgaard, 
Elsiholm. Den 1. november 193o kom han igen hjem og var derefter 
forvalter og driftsleder hjemme på Peterslund til maj 194o. Han 
købte Hyldegård i Øster Assels Sogn d. 9. april 194o og boede 
her til april 1943, da familien flyttede tilbage til Peterslund, 
hvor Henry Sørensen overtog arbejdet som driftsleder på gården. 
Fra 1. marts 1944 var der økonomisk fællesdrift af Hyldegård og 
Peterslund. Hyldegård solgtes d. 1. april 1947 til ejendomshand
ler Sigurd Mikkelsen, Nykøbing Mors, hvorefter Henry Sørensen 
blev forpagter af Peterslund. Den 1. september 195o købte han 
Peterslund og betalte foruden besætning og inventar 495-000 kr. 
for den. Han drev nu gården til 1. august 1975, da han overdrog 
den til sønnen Martin, samtidig købte han gården Marielund, som 
er forpagtet til sønnen.
I anledning af Henry Sørensens 7o-års fødselsdag skrev Morsø 
Folkeblad d. 19. juli 1976:

”Arbejdet er en pligt - men har aldrig været en tvang.
På onsdag er det 7o år siden, gårdejer Henry Sørensen, Peters
lund, blev født på den gård, der siden har været rammen om hans 
liv.
Det blev helt naturligt Peterslund, der skulle være de ydre ram
mer om Henry Sørensens liv. Han, den sjette af 13 søskende, var 
den første i flokken, der blev født på Peterslund. På onsdag er 
det 7o år siden.
Og han bor med sin kone Dagmar stadig i den smukke og statelige 
hovedbygning, som hans far, gårdejer og landstingsmand Martin 
Sørensen lod bygge i 1925. I fjor overdrog han Peterslund til 
sin søn Martin, som med sin kone bor på nabogården Marielund, 
der ejes af Henry Sørensen.
Henry Sørensens livsforløb har formet sig efter de bedste danske 
bondetraditioner. Som 14-årig var han en vinter på Galtrup Ef
terskole, og senere blev det til en vinter på Tommerup Højskole. 
Landbruget lærte han hjemme, supplerede sin praktiske viden som 
forvalter først på Stennumgård på Thyholm og senere hos Th. Nør
gaard i Elsø, og i 1931 blev han forvalter på Peterslund, der



dengang var arbejdsplads for 12 karle og et skiftende antal dag
lej ere.
Ni år senere blev han gift med Dagmar Lynggaard, og de flyttede 
ind på Hyldegård i Øster Assels» Men da en yngre broder i 1943 
købte gård på.Fyn, flyttede ægteparret hjem til Peterslund som 
bestyrerpar og senere som forpagtere. Gården havde dengang 14o 
kreaturer, 60 malkekøer og 3oo svin. Efter Martin Sørensens død 
i 195o overtog Henry Sørensen den store gård med de 225 tdr. land.

Hjemme og ude.
Som han lærte det praktiske landbrug hjemme, blev han også sat 
ind i tallenes orden på Peterslund, hvis kontorvirksomhed næp
pe havde sin lige på en dansk bondegård. Det begyndte, da Martin 
Sørensen i 1916 blev formand for Morsø Kalkselskab, fortsatte 
med formandsskab i Skatterådet for Mors, i Statens Akkordud
valg for Thisted Amt og i Grundforbedringsudvalget for Thisted 
Amt. Som sine søskende måtte Henry Sørensen deltage i kontorar
bejdet, men det betød ikke fritagelse for arbejdet i mark eller 
stald. Således måtte han håndmalke lo-12 køer, inden arbejdet 
på det store komtor begyndte.
Henry Sørensen har lagt et utal af arbejdstimer på Peterslund. 
Han fortsatte det store jordforbedringsarbejde, faderen begyndte, 
han har med stor interesse arbejdet med frøavl og med svinepro
duktion, bygningerne er blevet moderniseret og der er blevet byg
get nye.
Og dog har der også været både tid og kræfter til et stort ud
advendt arbejde med mange bestyrelsesposter og andre tillids
hverv. Her skal kun nævnes 14 år som formand for mejeriet i 0. 
Assels indtil 1968, en årrække som formand for Morsø Andelsslag
teri, næstformand i 0. Assels Sogneråd fra 1962 til kommunesam
menlægningen i 197o. Og han er stadig aktiv som vurderingsfor
mand i Jyllands Kreditforening og som bestyrelsesformand for Mors
lands Folkebank, den bank hans far var initiativtager til. Og 
vis første protokol han skrev som kontorist på Peterslund i 1925. 
Fra sin far fik han en aldrig svigtende interesse for landbruget 
og en stærk politisk interesse for det samfund, han føler sig 
som medarbejder i. Og fra sin mor har han arvet sin store inter
esse for havekunst og litteratur. Disse uvurderlige dåbsgaver 
har han omsat i sit arbejde både ude og hjemme og i det rige fa
milieliv, der udfolder sig på Peterslund. Og de viser sig i den 
åbenhed og oprigtighed, der er så karakteristisk for Henry Søren
sen.

Modet og optimismen.
- Henry Sørensen, du oplevede de store vanskeligheder i 3o’erne. 
Hvori består landbrugets vanskeligheder i 1976?
- Vel først og fremmest i generationsskiftet, der er blevet van
skeliggjort af politikerne og inflationen. Det lægger en hel 
urimelig byrde på de unge landmænd i forhold til andre i sam
fundet .
-Det er som om, politikerne ikke anerkender landbrugets betyd
ning for hele vor samfundsøkonomi, i hvert fald ikke i samme 
grad som i nogle af de andre EF-lande. Og det vil være en ulykke, 
hvis det offentlige får mere indflydelse på landbruget i form af 
yderligere afgifter.
- Men jeg tror, at det med tiden vil gå op for de fleste, hvilken 
betydning landbruget har for hele samfundet. Vi må lære at be
tragte dansk landbrug og dansk industri som en helhed.
- Ser du mørkt på fremtiden?
- Nej, dertil er modet og optimismen hos de unge landmænd alt for 
stort. Og deres dygtighed. De forstår langt bedre end vi gjorde 
at drage nytte af forsøgsvirksomhed og konsulentarbejdet. Når 



blot det økonomiske jag ikke må slå for meget i stykker for dem. 
- For min kones og mit vedkommende kan jeg sige, at vi har haft 
en arbejdsom, men også meget rig tilværelse. Arbejdet har været 
en pligt - men aldrig en tvang. Det var noget vi lærte som helt 
unge, og det har givet os en umådelig glæde ved arbejdet, siger 
Henry Sørensen.
Og de smilende øjne lader blikket glide ned gennem den store og 
velholdte have, der åbner sig ud over de gule kornmarker, og den 
blå fjord med Kås Hoved og Sailingland i horisonten.
Smilet og et smittende lune er et udtalt karaktertræk hos Henry 
Sørensen. Et andet er en umådelig stor tolerance og forståelse 
for andres problemer, der er i nøje overensstemmelse med hans 
åbenhed og samfundsinteresse og den beskedenhed, der også kende
tegner ham. At han også indgyder en naturlig respekt vidner hans 
mange tillidsposter om.
Og på onsdag runder han de 7o, stadig i besiddelse af det ung
dommelige sind og den hjertevarme, der gør det til en oplevelse 
at være gæst på Peterslund.”
Dagmar Poula Lynggaard gik i skole i Øster Hvidbjerg og var ef
ter konfirmationen -medhjælper på Øster Hvidbjerg Telefoncentral, 
hvorefter hun havde plads som husassistent hos vognmand Krogh, 
Nykøbing Mors, derefter medhjælper hos købmand Pihlgren i Øster 
Hvidbjerg og senere serveringsstuepige på Seisbjerg Kurhotel ved 
Vejlefjord. Fra 1. december 1936 til 1. maj 1937 var hun kokke
pige på Hotel Morsø i Nykøbing, sommeren 1937 var hun elev på 
Haslev Højskole, hvorefter hun var husassistent på Peterslund. 
Fra maj til oktober 1938 havde hun plads som kokkepige og smør
rebrødsjomfru på Standpavillonen i Nykøbing M. og var derefter 
hjemme hos forældrene til giftermålet.

VI.A.

MARIE LYNGGAARD SØRENSEN er født d. 7. maj 1941 i Hyldegård, 
Øster Assels Sogn.
Hun blev gift d. 6. november 1965 i Øster Assels Kirke med 
HENRIK STARKLINT, der er født d. 4. februar 1942 i Horsens som søn 
overlæge Hagbart Brockmeyer Starklint og hustru Elsa Vindekilde, 
Fyrvejen 75, 79oo Nykøbing Mors.
Bosat: Ydunsvej 4, 64oo Sønderborg. 
Marie Lynggaard Sørensen tog realeksamen fra Nykøbing Mors Kom
munale Gymnasium og havde derefter 1 års ophold i huset i England. 
i960 var hun elev på Askov Højskole, derefter på Testrup Højsko
le. Den 1. september 1961 begyndte hun som sygeplejeelev på År
hus Amtssygehus. 1964-1968 havde hun ansættelse på Glostrup Amts
sygehus, derefter på Hjørring Amtssygehus til april 1971» 1974- 
1976 uddannedes hun som røntgejnsygeplejerske ved Arhus Kommune
hospital.
Henrik Starklint tog i960 nysproglig studentereksamen fra Nykø
bing Mors kommunale Gymnasium og vinteren 1968 lægevidenskabelig 
embedseksamen fra Københavns Universitet. Han havde nu uddannel
sesstillinger på sygehusene i Hjørring, Odense og Arhus og har 
siden juli 1976 haft ansættelse som overlæge ved patologisk in
stitut, Sønderborg Sygehus.

VI.A.l.

ANNE CHRISTINE STARKLINT er født d. 17. november 1968 i Hjørring.
VI.A.2.

HENRIETTE STARKLINT er født d. 2. juli 1972 i Odense.



VI.B.

MARTIN LYNGGAARD SØRENSEN er født d. 12. februar 1946 i Øster 
Assels.
Han blev gift d. 9. maj 1975 i Øster Assels Kirke med 
LENA CORNELIA LANDEGENT, der er født d. lo. oktober 1947 i Noord- 
gouwe, Holland, som datter af foderstofhandler Hubregt Tonis 
Landegent og hustru Janny Marie Hoogenboon, Burghseweg 55, Haam- 
stede.
Bosat: Marielund, 799o Øster Assels.
Martin Lynggaard Sørensen begyndte skolegangen i Øster Assels og 
tog 1963 realeksamen i Nykøbing Mors, hvorefter han var karl på 
Peterslund til november samme år. Det følgende år var han elev 
på Statens Forsøgsgård ”Trollesmindeved Hillerød, derefter 
karl hos Mathis Nielsen, Lem, Salling, J år og | år hos gård
ejer Frimann West, Nyrupgård, Kvistgård ved Helsingør. Vinteren 
1965-1966 var han elev på Askov Højskole, hvorefter han i 3 uger 
var på Fords Mechanized Farming Center i England, derefter 5 
måneder hos Fisons Farmwork L.T.D. i Feering pr. Colchester, 
Essex England. Fra november 1966 til november 1967 var han elev 
på Næsgård Agerbrugsskole på Falster, derefter fodermester på 
Peterslund. 1968-1975 var han driftsleder på Peterslund. I de
cember 1969 købte han gården Marielund, denne solgte han d. 1. 
august 1975 til forældrene og købte samtidig Peterslund, som 
han nu driver, han har desuden gårdene Liselund og Marielund i 
forpagtning.
Lena Cornelia Landegent begyndte skolegangen i Haamstede og tog 
1965 sproglig studentereksamen fra Hogere Burgerschool i Zierik- 
zee, Holland, hvorefter hun i 6 måneder var au-pair pige i Hart
ford, Northwich, England. 1966-1967 studerede hun ved Univer
sitetet i Grenoble, 1967-1972 ved Ecole d'interprètes de Genève, 
hvorfra hun 197o fik oversættelsesdiplom i Hollands, Fransk og 
Engelsk, 1971 translatørdiplom i samme sprog og 1972 parlamen
tarisk tolkdiplom. 197o-1971 arbejdede hun desuden som læge
sekretær i Genève, fra juni til november 1972 som free-lance 
tolk samme sted. Hun havde fast ansættelse som tolk ved Europa
parlamentet i Luxemburg fra 15. marts 1973 til 15- juli 1974, 
da hun bosatte sig i Øster Assels. Hun har siden arbejdet som 
free-lance tolk for E.F.

VI.B.l.

JANNY MARIE SØRENSEN er født d. 3. januar 1977 i Nykøbing Mors.

VI.C.

NIELS LYNGGAARD SØRENSEN er født d. 12. februar 1946 på Peterséu 
lund, Øster Assels Sogn.
Han blev gift d. 19. juli 1976 i Skedsmo, Norge, med 
RAGNHILD BRÄTHEN, der er født d. 5» januar 1949 i Skedsmo som 
datter af gårdejer Torbjørn Bråthen og hustru Kari Margrete Asak 7 
Norge.
Bosat: Midgård 15, 2. sal tv., 75oo Holstebro.
Niels Lynggaard Sørensen begyndte skolegangen i Øster Assels og 
tog 1967 studentereksamen fra Nykøbing Mors kommunale Gymnasium. 
Han studerede nu biologi ved Arhus Universitet og tog 1. del i 
juni 1968. Fra marts 1969 arbejdede han som videnskabelig med
arbejder ved International Biological Project på Molsinsti
tutionen under proff. O’Connor, London og Dr. M. Luxton, London. 
Fra f ebruar 1970 arbejdede han ved praktisk landbrug,Paj bjergfon
dens forsøgsgård ”Abildgård”' i Lyby pr. Skive og fra november 



197o ved praktisk arbejde i England. I september 1971 påbegyndte 
han agronomuddannelsen og afsluttede den i februar 1976, af
brudt af I års sygeorlov. Han fik i sommeren 1973 DLAM’s 25“års 
jubilæumslegat til en studietur i Frankrig, hvor han var på 
ITCF, Boignville, for at studere opdræt af tyrekalve. Sommeren 
1975 deltog han i grundkursus i undervisnings- og rådgivnings
teknik på Kursusinstitutionen Tune Landboskole. Han har siden 
1. maj 1976 haft ansættelse som landbrugslærer ved Lægård Land
brugsskole, Holstebro.
Ragnhild Bråthen tog 1966 realeksamen fra Lillestrøm Gymnasium, 
1966-1967 var hun elev på Folkehøjskolen i Gjøvik, Norge. I 1967 
begyndte hun sygeplejeuddannelse på Norges Røde Kors Sygepleje
skole i Oslo, hun afsluttede uddannelsen i Akershus, hvorefter 
hun i 2 år var ansat i modtagelsen samme sted. Fra 1. februar 
1973.til 1. september samme år havde hun ansættelse på Sundby 
Hospitals Børneafdeling, de følgende 2 år var hun afdelingsleder 
på Centralinstitutet for Cerebral parese i Oslo, hvorefter hun 
var ansat på Frederiksberg Hospital i København til maj 1976, 
hun er nu operationssygeplejerske på Holstebro Centralsygehus.

VI.C.1.

THORBJØRN LYNGGAARD SØRENSEN er født d. 8. december 1976 i Hol
stebro.
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VI. A.
Henrik Starklint med 
børnene Anne Christine 
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VI.B.
Martin Lynggaard Sørensen og 
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VI. C.
Niels L. Sørensen og 
Ragnhild Bråthen



VII.
SIGURD EMIEL SØRENSEN er født d. 5- september 19o7 på Peterslund, 
Øster Assels Sogn, og døde d. 28. december 1972 på Bækgården, 
Hedehusene Sogn.
Han blev gift d. 22. november 1932 i Jannerup Kirke med 
CHRISTELLA AGNETHE ELISABETH THOMSEN, der er født d. 26. maj 
19o9 i Snejstrup, Jannerup Sogn, som datter af købmand og gård
ejer Anders Jensen Thomsen og hustru Augusta Amalie Charlotte 
Christoffersen, Snejstrup, 77oo Thisted.
Bosat: Hejnskær 11, SmørumnedEE, 276o Måløv.
Sigurd Emiel Sørensen gik i skole i Øster Assels og var senere 
elev på Galtrup Efterskole samt på landbrugslinien på Tommerup 
Højskole. Han aftjente sin værnepligt ved 2. bataljons 1. kom
pagni i Tønder fra 9« november 1928 til lo. april 1929« Han ud
dannedes ved landbruget hjemme på Peterslund og var fodermester 
der ved giftermålet i 1932. Efter giftermålet fortsatte han som 
fodermester hjemme til 1934, da han købte gården Fjordlund i 
Øster Assels, der var på 32 tdr. land. Denne gård solgte han i 
1939 og købte derefter en ejendom på ca. loo tdr. land ved Fre
derikssund. Denne ejendom afhændede han efter ca. 5 års forløb 
og købte den 64 tdr. land store Stangkjærgård i Smørumnedre. Den
ne solgtes i 1961 til kommunen til udstykning, samtidig købte 
han Bækgården i Soderup, men drev stadig Stangkjærgårds jorder, 
til disse blev udstykket. Familien blev boende på Stangkjærgård 
til november 1967, da de flyttede til huset på Hejnskær 11. Bæk
gårdens jorder blev bortforpagtet, ved bygningerne blev indret
tet korntørreri, hvorfra Sigurd Emiel Sørensen drev kornhandel, 
der var i siloer plads til ca. 15.000 tdr. korn, udbygningerne 
blev brugt til lagerplads. Bækgården solgtes i 1974 til Staten. 
Ved Sigurd E. Sørensens død skrev Morsø Folkeblad bl.a.:

“Sigurd Sørensen var en initiativrig og foretagsom mand. Ved 
siden af sit landbrug syslede han med flere andre opgaver. Han 
havde et vågent blik for,hvad man kan kalde den industrialiserede 
side af landbrugeérhvervet,og hans arbejde bar frugt, hvor han 
virkede.

Men også i andre henseender levede han op til arven fra sit 
hjem. I en årrække var han medlem af menighedsrådet, og i det 
sidste årstid havde han arbejdet stærkt med ombygning og restau
rering af sognets kirke. I Soderup vil man mindes ham som en 
mand, der satte sig gode spor.

Som sine søskende følte Sigurd Sørensen sig stærkt knyttet 
til Peterslund og til Mors. For en del år siden købte han et 
hus på Hesterodde, og her tilbragte han sammen med sin familie 
mange lykkelige ferier, hvor han plejede forbindelserne med slægt 
og venner på Mors.

Døden kom pludseligt til Sigurd Sørensen. Han var gået på 
jagt med en datter, da han pludselig følte sig utilpas. Sammen 
satte de sig på et dige, men få minutter efter segnede han død 
om i hendes arme/'
Christella Agnethe Elisabeth Thomsen fik først privatundervisning 
på Jannerupgård, som var hendes farmors fødegård, hun blev un
dervist af faderens kusine, herefter gik hun 2 år i skole i Jan
nerup og afsluttede skolegangen med realeksamen fra Thisted Real
skole i 1925. Hun havde nu ansættelse som privatlærerinde på Trø- 
strup ved Vildbjerg 1 år, hvorefter hun i | år lærte hushold
ning på Egelund i Dalager ved Kolding, derefter havde hun i | år 
plads i Lentrup Præstegård i Sønderjylland. Hun var nu hjemme i 
I år, derefter i Nørhå Præstegård, senere var hun i et år private 
lærerinde på Holmskovgård på Fyn. Kort før brylluppet fik hun an
sættelse på kontoret på Peterslund og var her, til de flyttede 



til Fjordlund.

VII.A.
BIRTHE MARIE KVISTGAARD SØRENSEN er født d. 13. september 1933 
i Øster Assels og døde d. 19- maj 197o i Washington, hun blev 
begravet d. 3o. maj 197o i Smørumnedre Kirke.
Hun blev gift d. 16. juni 1962 i Den Danske Sømandskirke i New 
York med
BOYDEN MARIO MARISON, der blev født d. 18. december 1929 i 
Szopienice, Silesia.
Bosat: N. Thomasstreet 316s Arlington, Virginia, 222o3 U.S.A. 
Birthe Marie Kvistgaard Sørensen tog studentereksamen fra Nørre 
Gymnasium i København, hvorefter hun læste nationaløkonomi på 
Universitetet i København, til hun var gammel nok til at optages 
så Randersgade Skolen for Socialrådgivere. Hun har arbejdet på 
Mødrehjælpen i Holstebro og København, desuden har hun haft ar
bejde i Holland, ved Flygtningehjælpen i Berlin og for.F.N.s 
Flygtningehjælp i Wien. I U.S.A, arbejdede hun som socialråd
giver i New York, senere for det amerikanske Røde Kors i Cali
fornien. Hun var bl.a. Røde Kors-udsending ved hjælpearbejdet 
ved de store oversvømmelser i Oregon og New Orleans. Hendes 
sidste stilling var leder af Børnenes Adoptionskontor i Vallejo 
County.
Boyden Mario Marison fortæller selv: "Jeg mødte Birthe Søren
sen i 1959 i Wien, Østrig. Vi blev gift d. 16. juni 1962 i Den 
Danske Sømandskirke i New York.
Jeg blev født d. 18. december 1929 i Szopienice, Silesia. Mit 
familienavn var Zaporowski. Far, Marian, blev født og uddannet 
i Prussia, men hans bedstefar flygtede fra Ukraine efter opstan
den i 1863 mod Rusland. Deres familie havde store landområder 
omkring det nuværende Zaporozhe. De fleste af familiens medlem
mer forsvandt under oprøret, og deres landområder blev konfi
skeret . Navnet Zaporowski kommer fra za porozhe - hvilket bety
der "bag flodens vandfald". Det sagdes, at de altid havde boet 
der omkring Dnieper’s Vandfald, hovedforhindringen på den natur
lige vej fra Balticum til Det sorte Hav, som først blev benyttet 
af vikingerne.
xt Min mor, Sophia, stammer fra Kossek-familien. De var østri
gere. Jeg tilbragte min barndom i Silesia, som før anden ver
denskrig var en provins delt mellem Polen og Tyskland. Min far 
var lærer. Efter krigen blev far leder af det statslige insti
tut for forældreløse børn, beliggende i Jaworze i det sydlige 
Polen. Han er nu pensioneret og bor i dette område. Jeg sluttede 
min gymnasieskole i 1949. Fra 1949 til 1953 studerede jeg histo
rie og journalistik ved Universitetet i Warsawa. Efter afgangs
eksamen som kandidat begyndte jeg at arbejde for den Polske Sta- 
tsradio. Jeg besluttede at forlade Polen, efter at jeg blev ind
blandet i den anti-stalinistiske kampagne, som forårsagede anti
kommunistisk opstande i Polen og Ungarn i 1956. Jeg ønskede lige
ledes at undgå militærtjeneste i den kommunistiske hær. I peri
oden 1957"1961 boede jeg i Wien i Østrig, idet jeg arbejdede 
for Universitetsbiblioteket. I 1961 emigrerede jeg til U.S.A. 
De første 2 år tilbragte jeg i New York City, jeg arbejdede for 
"Academie Press", et bogforlag. Efter mit ægteskab med Birthe 
Sørensen flyttede vi til Californien. Min sidste stilling der 
var leder af det Slaviske Bibliotek ved Californiens Universitet 
i Berkeley.
Jeg er amerikansk statsborger og har siden 197o arbejdet som 
specialist i Udenrigs anliggender for de Forenede Staters In
formationskontor i Washington D.C.



Dette kontor opretholder amerikanske biblioteker og informations
centre i mange lande samt radioselskabet ”Amerikas Stemme".

VII.A.l.
EVA MARIA MARISON er født d. lo. september 1967 i San Francisco. 
Hun blev døbt i Smørum Kirke i Danmark og går nu i folkeskolen 
i Arlington, Virginia.

VII.B.

MARTIN SØRENSEN er født d. 5. juni 1934 i Øster Assels.
Han blev gift i september 1955 med
ESTER ASPEN, der er født d. 17« september 1936 som datter af 
Johannes Aspen og hustru Anna Kulstad.
Bosat: Skodje 6260 Norge.
Martin Sørensen gik i Ballerup Realskole og var senere elev på 
Rønde Efterskole. Han har været beskæftiget ved landbruget og 
har haft plads på en gård i Gudbrandsdalen. Han aftjente sin 
værnepligt ved Ingeniørtropperne. Han havde først selvstændig 
entreprenørvirksomhed i Måløv senere i Skodje, Norge, hvor han 
har autoritation som kloakmester.
Ester Aspen var efter skolegangen elev på en efterskole i Gud
brandsdalen, senere var hun på husholdningsskole i Danmark.

VII.B.l.

ANNA SØRENSEN læser til børnehavelærerinde.

VII.B.2.

STELLA SØRENSEN læser på gymnasiet i Oslo.

VII.B.3.
ASTRID SØRENSEN går i skole i Skodje.

VII.C.

KIRSTEN AGNETE KVISTGAARD SØRENSEN er født d. 17. maj 1937 i 
Øster Assels.
Hun blev gift d. 2. febrjiar 1963 i Smørum med
OLE MIKKELSEN, der er født d. 6. juni 1933 i Oksby.
Ægteskabet opløstes 1969, og Kirsten Agnete Kvistgaard Sørensen 
tog derefter navneforandring til Kvistbæk.
Bosat: Nørrebrogade 3a 3. sal, 22oo København N.
Kirsten Agnete Kvistbæk tog realeksamen lf52 og var senere elev 
på Haslev Højskole og Nykareby Højskole i Finland. 1957”196o 
uddannedes hun som ergoterapeut, hvorefter hun havde ansættelse 
som sådan på Ballerup Plejehjem, Bispebjerg Hospital og Nørre 
Hospital. 1967“1974 var hun ergoterapeut i Glostrup Kommune og 
tog 1974 studentereksamen fra Kursus, hvorefter hun begyndte at 
studere medicin. Samtidig med at passe studiet har hun siden 
1976 været ergoterapeut i Gentofte Kommune.

VII.D.

INGER-LISE KVISTGAARD SØRENSEN er født d. 26. maj 1939 i Øster 
Assels.
Hun blev gift d. 11. juli 1964 i Smørum med
HANS VIGGO RØMER, der er født d. 12. oktober 1937 i Rutsker som 



søn af gårdejer Hans Gottberg Jespersen Rømer og hustru Ingeborg 
Sofie Byder} Bakkegård, Rutsker, 379o Hasle.
Bosat: Hegnskær lo, 2760 Måløv.
Inger-Lise Kvistgaard Sørensen tog i 1955 realeksamen fra Linde
skolen i Ballerup og var derefter ansat på ”Den Permanente” i Kø
benhavn til 1956. Hun havde nu arbejde for Mellemfolkeligt Sam
virke på børnehjemmet ”Dänisches Kinderheim1, i Harzen til 1957» 
I 1959 tog hun studentereksamen på Høng Studenterkursus, 1963 
dimitterede hun fra Jonstrup Statsseminarium. 1965-197o studerede 
hun uddannelsesplanlægning, pædagogik og psykologi ved Stockholm 
og Uppsala Universitet. 1967-1971 underviste hun på Personale
højskolen for Forsorgens personale, København. Hun har siden 
1971 haft ansættelse i Dansk Arbejdsgiverforening med arbejds
område inden for planlægning af de nye erhvervsfaglige grund
uddannelser.
Hans Viggo Rømer tog 1956 studentereksamen fra Rønne Statsskole 
og 1963 eksamen som civilingeniør, elektroretningen. Han aftjen
te sin værnepligt ved Søværnet og var søløjtnant 1963-1965» der
efter ansat ved IBM, Stockholm til 1967. De følgende 2 år stu
derede han holografi på Danmarks Tekniske Højskole. Han har siden 
1969 haft ansættelse som systemkonsulent hos IBM Danmark.

VII.D.l.

NILS GOTTBERG RØMER er født d. 21. april 1965 i Stockholm.

VII.D.2.

HANS GOTTBERG RØMER er født d. 25- november 1966 i Stockholm.

VII.E.

ANNEMARIE KVISTGAARD SØRENSEN er født d. 23. februar 1951 i 
Hellerup.
Hun blev gift d. 23. august 1975 i Smørum med
SØREN PETER PETERSEN, der er født d. 24. november 1947 i Gjör
slev Bøgeskov, Holtug Sogn, som søn af skovfoged Hans Petersen 
og hustru Engeline Sørensen, Gjorslev Bøgeskov, 466o St.-Hedingc. 
Annemarie Kvistgaard Sørensen tog 197o studentereksamen fra Bal
lerup Gymnasium, det følgende år læste hun på Universitetet i 
Edingburg, Skotland. Hun fortsatte nu studierne på Københavns 
Universitet til sommeren 1975» derefter ved Arhus Universitet, 
og forventer studiet til cand. mag. i engelsk og tysk, med en
gelsk som hovedfag, afsluttet 1978.
Søren Peter Petersen tog 1968 studentereksamen fra Køge Gymna
sium. 1974 dimitterede han som civilingeniør fra Polyteknisk 
Læreranstalt. Han aftjente sin værnepligt ved Ingeniørtropperne 
i Farum fra 1. oktober 1974 til 27. juni 1975. Han har siden 1. 
juli 1975 haft ansættelse ved Arhus Amts Vejvæsen.
Bosat: Torstilgårdsvej loo, stuen tv., 838I Mundelstrup.



VII.
Sigurd Emiel
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VII.
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VII.c.
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K. Sørensen

VII.D.
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Sørensen

VII.D.
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VII.D.l.
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Annemarie K.Sørensen og 
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VIII.
DAGNY GUNHILD SØRENSEN er født d. 14. april 191o på Peterslund, 
Øster Assels Sogn.
Hun blev gift d. 28. september 194o i Øster Assels med
HANS CHRISTIAN MØLLER, der er født d. 29- april 1912 på Nylund, 
Øster Assels Sogn, som søn af gårdejer Thyge Sofus Møller og 
hustru Emma Kristiane Pape, Nylund, 799o Øster Assels.
Bosat: Nylund, 799o Øster Assels.
Dagny Gunhild Sørensen gik i skole i Øster Assels. i 1927 var 
hun i 3 måneder elev på Tommerup Højskole. Hun har været beskæf
tiget som husassistent hjemme på Peterslund og desuden haft plads 
som husassistent i København i 3 år, hun havde da 4 forskellige 
pladser derovre, bl.a. hos Bertel Dalgaard.
Hans Christian Møller fik privatundervisning på Nylund og tog 
mellemskoleeksamen fra Nykøbing Mors Realskole. Han var efter 
skolegangen beskæftiget ved landbruget hjemme til 19293 hvor
efter han blev elev på Ingerslevgård ved Holbæk, syd for Randers 
Fjord.1930-1931 var han elev på Tjele. Han aftjente sin værne
pligt ved Livgarden fra 9. maj 1931 til 1. marts 1932, hvorefter 
han var hjemme 1 år, derefter elev på Malling Landbrugsskole. 
Han var nu atter hjemme og hjalp faderen med driften til maj 
194o, da han overtog Nylund i forpagtning, han købte gården d. 
2o. februar 1948. Gården var på 315 tdr. land, siden er tilkøbt 
ca. 5 tdr. land. I 1965 købte han tillige Kvindhøjgård, der er 
på 9o tdr. land. I 1941 blev stuehuset udvidet, 1951-1957 byggedes 
2 svinestalde, lade og maskinhus. Gården drives som markbrug 
hovedsagelig med korn. Af arealet er ca. 15o tdr. strandeng.
Hans Christian Møller har i 18 år været i bestyrelsen for Morsø 
Landboforening, deraf 11 år som formand. Han har været medlem af 
Øster Assels Sogneråd i 8 år og af Amtsrådet i 4 år, desuden er 
han medlem af bestyrelsen for Morsø Bank, formand for Legind 
Bjerge Plantningsselskab.
I 194o, da gården blev drevet med kvægbrug, var folkeholdet: 2 
fodremestre, 5 karle og 2 piger, i dag beskæftiges kun 1 mand.
VIII.A.

KAREN MARGRETHE EMMA MØLLER er født d. 23« april 1943 på Nylund, 
Øster Assels Sogn.
Hun blev gift d. 17. oktober 197o i Øster Assels med 
LAUST BØRSTING PEDERSEN, der er født d. 14. februar 1945 i Bal
ling som søn af gårdejer Christian Børsting Pedersen og hustru 
Laura Jensen, Nørby, 786I Balling.
Bosat: Engdalsvej 26, 822o Brabrand.
Karen Margrethe Emma Møller tog i960 realeksamen fra Morsø Gym
nasium. 1967 dimitterede hun som ergoterapeut og var derefter 
beskæftiget som sådan i København til 1973, derefter på Solbak
ken i Arhus.
Laust Børsting Pedersen tog 1964 studentereksamen fra Viborg 
Katedralskole, eksamen som civilingeniør i 197o. 1972-1973 af
tjente han sin værnepligt ved Forsvarets Forskningstjeneste i 
København. Han har siden 1. oktober 1973 haft ansættelse som 
lektor i geofysik ved Arhus Universitet.
VIII.A.l.

ANNE SOFIE BØRSTING PEDERSEN er født d. 24. februar 1972 i Gen
tofte .



VIII.A.2.
SØREN BØRSTING PEDERSEN er født d. 24. februar 1972 i Gentofte.

VIII.A.3»
HANS CHRISTIAN BØRSTING PEDERSEN er født d. 18. november 1974 i 
Århus.

VIII.B.
ERNA CHARLOTTE MØLLER er født d. 2. april 1944 på Nylund, Øster 
Assels Sogn.
Hun blev gift første gang d. 13. december 1969 i Øster Assels 
med
ERIK MOES, der er født d. 4. marts 1945 i Rønde, Bregnet Sogn, 
som søn af skovfoged Hans Moes og hustru Margrethe, Kalø, 841o 
Rønde.
Ægteskabet opløstes i 1973, og Erna Charlotte Møller blev gift 
anden gang d. 28. juni 1975 i Birkerød med
CLAUS TORBEN RØDER, der er født d. 3o. september 194? på Frede
riksberg som søn af arkivar Leif Røder og hustru Valborg Eriksen, 
Frederiksberg, København.
Bosat: Pilegårdsparken 2o, ?46o Birkerød.
Erna Charlotte Møller tog 1962 realeksamen fra Nykøbing Mors 
Gymnasium og var derefter husassistent i England | år, hvorefter 
hun havde plads som husassistent i Arhus. Efteråret 1963 var 
hun på Testrup Sygeplejehøjskole og uddannedes 1964-1967 som 
sygeplejerske på Holstebro Centralsygehus. Fra 1. marts 1967 til 
1. oktober 197o var hun assistent på Århus Kommunehospital, der
efter tilsynsførende dagplejeassistent ved Arhus social- og 
sundhedsforvaltning til 1. maj 1975, samtidig uddannedes hun som 
småbørnspædagog fra Arhus Børneforsorgaseminarium. 1975*1976 var 
hun deltidsbeskæftiget på Hørsholm Fødeklinik.
Claus Torben Røder tog 1962 studentereksamen fra Efterslægts- 
éélskabets Skole i København, 1969 blev han cand. polyt. Han af
tjente sin værnepligt ved Teknikerliniens Befalingsmandsskole i 
København 1969*1971 og var derefter ansat ved I.B.M. til 1973- 
Han har siden 1973 haft ansættelse ved Kommunedata.

VIII.B.l.

BIRGITTE RØDER er født d. 3o. maj 197o i Arhus, hun er født 
Birgitte Moes men fik navneændring i 1975.

VIII.B.2.

MARIANNE RØDER er født d. 31. marts 1976 i Hørsholm.

VIII.C.

ELSE MARIE MØLLER er født d. 24. december 1945 på Nylund, Øster 
Assels Sogn.
Bosat: LI. Sankt Mikkelsgade 9, 2. sal th., 88oo Viborg.
Else Marie Møller tog 1965 studentereksamen fra Nykøbing Mors 
kommunale Gymnasium. I 1973 dimitterede hun fra Arhus Univer
sitet som læge. Sommeren 1972 var hun vikar på Viborg Sygehus. 
Fra 1. marts 1973 til 31. oktober 1975 havde hun rotationsstil
ling på Viborg Sygehus, derefter vikar på Viborg Øst til 31. de
cember 1975. Hun siden 1. januar 1976 haft fast Ansættelse som 
reservelæge på medicinsk afd. på Viborg Sygehus.



VIII.D.
AGNES BIRGITTE (GITTE) MØLLER er født d. 13. april 1947 på Ny
lund, Øster Assels Sogn.
Hun blev gift d. 26. juni 1971 i Øster Assels Kirke med
IB ALFRED LARSEN, der (gr født d. 24. juni 1944 i København som 
søn af skoleinspektør Jørgen Alfred Larsen og hustru Edith Lar
sen, Ealdersplads 2, 22oo København N.
Bosat: Vesttoftevej 32, 26oo Glostrup.
Agnes Birgitte (Gitte) Møller tog 1967 studentereksamen fra Ny
købing Mors Gymnasium og var fra august 1967 til august 1968 
medhjælper på Hald Ege ved Viborg. 1971 dimitterede hun fra 
Herning Seminarium og havde derefter ansættelse ved Albertslund 
kommunale Skolevæsen til 31« juli 1975. Hun har siden 1. august 
1975 haft ansættelse ved Ballerup kommunale Skolevæsen.
Ib Alfred Larsen tog 1963 studentereksamen fra Efterslægtssel
skabets Skole i København, han blev cand. polyt i 197o og havde 
derefter ansættelse ved firmaet Chr. Rovsing, København fra 1. 
april 197o til 31. august 1973, derefter ved Kommunedata til 3o. 
september 1975. Han har siden oktober 1975 haft ansættelse som 
afdelingsleder ved Det regionale E.D.B.-center ved Københavns 
Universitet.

VIII.D.l.

LOUISE MARIE LARSEN er født d. 24. oktober 1972 i Glostrup.
VIII.E.

ANE CECILIE MØLLER er født d. 17. august 1951 på Nylund, Øster 
Assels Sogn.
Bosat: Holme Ringvej 42, 827o Højbjerg.
Ane Cecilie Møller tog 1971 studentereksamen fra Morsø Gymnasium 
og var derefter forpraktikant i børnehave og vuggestue i Århus 
til 1972. Hun dimitterede fra Børnehaveseminariet i Århus i 1975 
og har siden haft deltidsbeskæftigelse.



VIII.
Dagny Gunhild
Sørensen

VIII.
Hans Christian
Møller

VIII.A. Karen M.E.Møller og 
Laust B. Pedersen med børnene 
Anne Sofie,Søren og Hans Chr.

VIII.B.Erna C. Møller og 
Claus T. Røder med børnene 
Birgitte og Marianne Røder

VIII.C.
Else Marie Møller

VIII.D.
Agnes Birgitte (Gitte) Møller 
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Louise Marie

VIII.E.
Ane Cecilie Møller



IX.

JENS CHRISTIAN SØRENSEN PETERSLUND er født d. 1. september 1912 
på Peterslunds Øster Assels Sogn.
Han blev gift d. J. august 1939 i Søllerød Kirke med 
INGRID CHRISTENSEN, der er født d. 12. april 1915 i Sørup, Eskil- 
strup Sogn på Falster, som datter af uddeler Vilhelm Georg Chri
stensen og hustru Dagmar Eleonora Kristine Jensine Laurine Karo
line Karna Windelin, Nykøbing Falster.
Bosat: Opnæsgård 359 1. sal tv., 297o Hørsholm.
I bogen om Peterslund fortælles om Jens Christian Sørensen Peters
lund: ”Han forlod landbruget - og læreårene her var naturligvis 
på Peterslund - allerede før han var fyldt tyve år. Jens Christi
an Peterslund fik kontorstilling på Morsø Andelsslagteri og var 
der et år. Det gav mod tii at gå videre, og det første naturlige 
skridt var selvsagt at udvide skolekundskaberne. Han kom på Rønde 
Kursus og tog præliminæreksamen herfra - og sprang derfra ind på 
Niels Brocks Handelsskole. Efter to-årigt kursus forfulgte han 
de indhøstede resultater ved at tage på Den danske Handelsskole 
i London og blev, da dette kursus var overstået, volontør i et 
firma i London.
Det var ikke alene en hurtig, men også en krævende uddannelse, 
som måtte vise sine resultater. Jens Christian Peterslund vendte 
hjem til januar 1938 og kom ind i et statsautoriseret revisions
firma - og tog diplomprøve i regnskabsvæsen. Efter tre års for
løb kom han ind i Statens Ligningsdirektorat, en både meget lære
rig og meget interessant stilling. Det er - hvad faderen jo i ikke 
ringe grad som skatterådsformand kunne snakke med om - en stilling, 
der giver en ganske god portion menneskekundskab - og for I.C. 
Peterslunds vedkommende ikke mindst med rejser for direktoratet 
vedrørende skattesager.
Det åbenlyse resultat blev tilbud om en stilling som skattein
spektør i Åbenrå, en stilling, som I.C. Peterslund fratrådte den 
15. maj 1944.”
Han åbnede nu egen revisorvirksomhed i ”Vesterport", Meldalsgade 
1, København, og drev denne virksomhed til 197o, da han på grund 
af sygdom måtte afhænde forretningen. Den 1. august samme år til
trådte han en stilling som revisor ved Københavns Skattevæsen. 
I.C.Peterslund fortæller selv: ”Det var jo en vej, der afveg noget 
fra brødrenes mere traditionsprægede.
Men de forudsætninger, han havde for at begynde, og de kvalifika
tioner, som er lige så nødvendige som de rent forretningsmæssige, 
var taget med hjemmefra.1'
Ingrid Christensen gik i skole i Bandholm og var derefter beskæf
tiget hjemme, hvor hun hjalp til såvel i huset som i forretningen.
I 1935 var hun elev på Vordingborg Husholdningsskole, hvorefter 
hun holdt hus for en enlig dame i København til sommeren 1938, 
da hun blev elev på Ollerup Højskole. Efter endt højskoleophold 
var hun hjemme hos forældrene til giftermålet.
IX.A.

MOGENS PETERSLUND er født d. 3o. januar 1941 i København. 
Han blev gift d. 23- december 1969 i Hørsholm med 
(MAJKA) MARIE ANNA DARILKOVA, der er født d. 26. januar 1945 i 
Prag som datter af Frantisek Darilek og hustru Marie Anna Din- 
dova.
Bosat: Opnæsgård 41, 1. sal tv., 297o Hørsholm.
Mogens Peterslund tog realeksamen 1957 og højere handelseksamen 
1959. Han aftjente sin værnepligt ved Sjællandske Telegrafregi
ment i Høvelte 1959“196o, hvorefter han fik et års sproguddan- 



neise ved Universitetet i Germersheim i Vesttyskland og derefter 
J år i England. I 1969 tog han merconomeksamen i organisation 
og i 1972 i intern regnskabsvæsen. Han havde 1959-1961 ansættelse 
ved Philips, København, 1965-1968 ved firmaet Zeuthen & Aagaard 
A/S, derefter ved revisionsfirmaet I.C. Peterslund til 197o, ved 
firmaet Storno A/S til 1972, hvorefter han var ansat ved Saab 
Biler A/S i Glostrup til 1973- Han har siden 1973 haft ansættelse 
ved Berlingske Tidende som E.D.B.-konsulent.
(Majka) Marie Anna Darilkova tog 1963 studentereksamen i Prag og 
var derefter beskæftiget på kontor i 2 år. 1965-1968 havde hun 
ansættelse ved Det Tjekkoslovakiske Luftfartsselskab, hvorefter 
hun kom til Danmark og var beskæftiget ved S.A.S. | år, derefter 
9 måneder ved Det Tjekkoslovakiske Luftfartsselskab i Danmark. 
Hun var derefter i 2 år ansat hos Poul Elvstrøm og har siden d.
1. maj 1975 atter været beskæftiget ved Det Tjekkoslovakiske 
Luftfartsselskab i Danmark.

IX.A.l.

MIKALA PETERSLUND er født d. 31. juli 197o i Hørsholm.

IX.A.2.

KATJA PETERSLUND er født d. 3. november 197^ i Hørsholm.

IX.B.

JØRGEN PETERSLUND er født d. 29. december 1942 i København.
Han blev gift d. 29. december 1974 i Nivå med
RITA SØNDERBERG-NIELSEN, der er født d. 2o. november 1945 i Hel
lerup som datter af købmand Gunnar Sønderberg-Nielsen og hustru 
Ellen Nielsen, Frimestervej, 24oo København N.V.
Bosat: Solengen 6, 299o Nivå.
Jørgen Peterslund tog realeksamen i960 og uddannedes derefter 
som isenkræmmer. 1963-1964 var han elev på en handelskostskole 
i Calw, Vesttyskland, derefter på kursus på Saint Giles School 
of Languages i London. 1964-1966 var han elev på Niels Brock’s 
Handelsskole, hvorfra han tog højere handelseksamen, efterfulgt af 1 
måneds kursus i tysk ved Wiener Internationale Hoshschulkurse. 
1966-1967 aftjente han sin værnepligt ved indendanturkorpset og 
gennemgik samtidig 1 måneders kursus i regnskabsvæsen. Senere 
var han ansat på et regnskabskontor, hvor han stod for styringen 
af kantinerne. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som salgs
konsulent for firmaet A/S Adaco til 1968, derefter var han salgs
assistent hos firmaet Rich. Müller A/S til 1969, da han begyndte 
selvstændig importforretning indenfor textil og glasvare. 1971- 
1972 havde han ansættelse som assurandør ved Baltica A/S, hvor
efter han var konsulent i Danmarks Isenkræmmerforenings Konsulent
tjeneste. Han har siden 1. januar 1976 været direktør for indkøbs
foreningen for farvehandlere i København.
Rita Sønderberg-Nielsen gik i skole i København. 1962-1965 ud
dannedes hun på kontoret hos en gros-firmaet P.H. Kjær-Hansen, 
København og tog samtidig handelsmedhjælpereksamen. Hun havde 
derefter ansættelse som kontorassistent på et advokatkontor i 
Hillerød til 1966, derefter ved Hærens tekniske Korps til 1969 
og Forsvarets Lægekorps til 197o, hvorefter hun var bogholderske 
ved firmaet Lysteknisk Laboratorium, Lundtofte til 1974, der
efter hos Poul Elvstrøm til 1975 og ved firmaet Oversøisk Tarm
import til februar 1977«



IX.B.1.
TINA PETERSLUND er født d. 6. april 1974 i Hørsholm.

IX.B.2.

SUSAN PETERSLUND er født d.' 22. februar 1977 i Hørsholm.
IX. C.
HENNING PETERSLUND er født d. 2o. december 1944 i Kgs. Lyngby. 
Han blev gift d. 6. september 1975 i Helsingør Domkirke med 
SUSANNE KETELSEN, der er født d. 5. oktober 1953 i Fredericia 
som datter af ingeniør Hans Frederik Momme Ketelsen og hustru 
Thora Dam, Baldersvej 9» 3ooo Helsingør.
Bosat: Sabroesvej 5 A, 2. sal th., 3ooo Helsingør.
Henning Peterslund tog realeksamen 1961 og studentereksamen fra 
Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1965. Han aftjente sin værnepligt 
ved Danske Livregiment i Høvelte 1965-1966, hvorefter han var be
skæftiget som lærervikar, samt ved åndsvageforsorgen 1 år. 197o 
dimitterede han fra Hellerup Seminarium og har siden haft an
sættelse ved Helsingør Skolevæsen.
Susanne Ketelsen tog realeksamen 1971 og var derefter ansat som 
rengøringsassistent på fødehjemmet Antoniehus, Helsingør til 1972. 
Hun var så på Rødkilde Sygeplejehøjskole i 5 måneder, hvorefter 
hun blev elev på Centralsygehuset i Hillerød, hvor hun fuldendte 
sin sygeplejeuddannelse. Siden 1. juli 1976 har hun været ansat 
som sygeplejerske på Frederiksborg Amts Sygehus i Helsingør.

IX.C.1.

JESPER PETERSLUND er født d. 2o. november 1975 i Helsingør.

IX.D..

JENS CHRISTIAN PETERSLUND er født d. 25. november 1949 på Fre
deriksberg.
Han blev gift d. 13. juli 1974 i Vordingborg med
LISE HOY, der er født d. 1. juli 1951 i Vordingborg som datter 
af proprietær Ole Hoy og hustru Ebba Birgitte Stage Thorsen. 
”St. Masnedøgaard”, 4760 Vordingborg.
Bosat: Posthauserstrase 77» 28 Bremen.
Jens Christian Peterslund tog realeksamen fra Tølløse Kostskole 
19685 efter han havde været elev på Sommersted Ungdomsskole og 
senere på Rinkenæs Ungdomsskole. 1969-197o var han på handels
skole i Calw i Tyskland. Han aftjente sin værnepligt ved Sjæl
landske Livregiment i Vordingborg 197o-1971. 1972 tog han han
delseksamen fra Købmandsskolen i København, hvorefter han havde 
ansættelse som repræsentant i byggebranchen, først ved System 
Ernst, derefter ved A/S Dameta, Herlev. Fra 1975 til 3o. juni 
1976 var han ansat som repræsentant i møbelbranchen i Vesttyskland 
og Holland. Han har siden 1. juli 1976 i Tyskland været salgs
chef for firmaerne Søren Willadsen, Vejen, Ry Møbler, Ry og Carl 
Hansen, Stolefabrik, Odense.
Lise Hoy tog 1968 realeksamen fra Vordingborg Gymnasium og var 
derefter kontorelev på Vordingborg Bibliotek. Efter endt uddan
nelse var hun assistent samme sted og senere på Lyngby Biblio
tek. Fra 1. juni 1971 til 1. marts 1975 havde hun ansættelse som 
sekretær ved firmaet Rank-Xerox, København. Fra 1. september 1975 
til 1. december samme år var hun elev på Købmandsskolen i Bremen, 
fra 1. januar 1976 til 1. december samme år har hun været ansat



ved Wolters-Reisen, Bremen.

IX.D.l.

CHARLOTTE PETERSLUND er født d. 7. oktober 1976 i Bremen.



IX.
Jens Chr. Sørensen Peterslund og 
Ingrid Christensen

IX.B.
Jørgen Peterslund og Rita 
Sønderberg-Nielsen med datt 
Tina

IX.A. Mogens Peterslund og 
(Majka) Marie Anna Darilkova 
børnene Mikala og Katja

IX. C.
Henning Peterslund og
Susanne Ketelsen med sønnen 
Jesper

IX. D.
Jens Chr. Peterslund og 
Lise Hoy med datteren 
Charlotte



X.

HANS JØRGEN SØRENSEN er født d. 8. april 1915 på Peterslund,. 
Øster Assels Sogn.
Han blev gift d. 13. oktober 1941 i Verninge Kirke med 
SOFIE ELISABETH SCHMIDT NIELSEN, der er født d..29. juni 1921 
på Bredvang, Verninge Sogn, som datter af gårdejer Adolf Sch
midt Nielsen og hustru Inger Marie Pedersen,. Bredvang, Verninge, 
5690 Tommerup.
Bosat: Højløkkevej 4, 5690 Tommerup.
Hans Jørgen Sørensen gik i skole i Øster Assels og var vinteren 
1930-1931 elev på Glamsbjerg Efterskole. Han var beskæftiget ved 
landbruget hjemme til april 1934, da han blev landvæsenselev på 
Vilstrupgård ved Kolding og var her til 1. maj 1935, hans løn 
for de 13 måneder var 365 kr. + kost og logi. Fra maj 1935 til 
3o. juni 1936 aftjente han sin værnepligt ved Livgarden og var 
derefter hjemme på Peterslund til november 1937. Den følgende 
vinter var han elev på Tune Landbrugsskole, derefter havde han 
i § år plads på Østergård i Brøndbyvester, som faderen ejede. 
Det følgende år var han forkarl på Rosengård i Højrup ved Glams
bjerg, derefter forvalter hjemme på Peterslund til april 1943, 
da han overtog Lundtoftegård ved Bogense. Gården var på 43 tdr. 
land, og han drev den til 1. marts 1944, da den solgtes og iste- 
det købtes Jesbjerggård ved Tranekær på Langeland, denne gård 
var på 65 tdr. land, og han drev den til april 1947. Han købte 
nu Kildegården i Smørumovre, som var på 58 tdr. land og havde 
den til 1. april 1952, hvorefter han købte Sundshøj Møllegård 
pr. Stenstrup, Fyn, denne gård,der var på 26 tdr. land, havde a 
han til 1. april 1956. Familien flyttede nu til Lunde ved Otte
rup, Hans Jørgen Sørensen begyndte som ejendomsmægler og virkede 
derefter som sådan til april 1958, hvorefter han fik stilling 
som formand på fabriken Dæsip^': i Knarreborg, han har siden 1. 
september 1969 været forvalter samme sted.
Sofie Elisabeth Schmidt Nielsen gik i skole i Solevad og var der
efter beskæftiget som husassistent hjemme, kun afbrudt af et op
hold på Tommerup Højskole i sommeren 1939- Hun har siden 197o 
været beskæftiget på et gartneri i Brylle.

X.A.

MAX SCHMIDT SØRENSEN er født d. 6. august 1942 på Peterslund, 
Øster Assels Sogn.
Han blev gift d. 22. april 1967 i Sdr. Broby Kirke med 
ANNI VERA PEDERSEN, der er født d. 28. maj 1947 i Ubberud som
datter af snedker Niels Benno Pedersen og hustru Anna Marie Jen
sen, Frederiksberg 1 A, 5672 Broby.
Bosat: Toftelundsvej 4, 5690 Tommerup.
Max Schmidt Sørensen begyndte skolegangen i Smørumnedre, fort
satte den i Lunde Skole og afsluttede den med præliminæreksamen 
fra Glamsbjerg Skole i i960. Fra 1. september i960 til 1. februar 
1965 udlærtes han som værktøjsmager på fabriken Dæmpa i Knarre
borg. Han aftjente sin værnepligt ved Flyvevåbnet i Padborg og 
Avedøre og hjemsendtes d. 1. april 1966. Han fortsatte nu med at 
arbejde på fabriken Dæmpa til foråret 1967 og har siden været be
skæftiget som værktøjsmager ved firmaet Vølund, Tommerup.
Anni Vera Pedersen tog 1964 realeksamen fra Sdr. Broby Skole og 
var derefter beskæftiget som ekspeditrice i 1 år. 1971 dimitte
rede hun som teknisk assistent fra Odense tekniske Skole og var 
1971-1972 teknisk assistent på Odense Marcipanfabrik.



X.A.l.

BRIT SCHMIDT SØRENSEN er født d. 18. februar 1968 i Odense.

X.A.2.

METTE SCHMIDT SØRENSEN er født d. 8. juni 1972 i Odense.

X.A.3»
DENNIS SCHMIDT SØRENSEN er født d. 8. april 1974 i Odense.

X.B.

INGER MARIE SCHMIDT SØRENSEN er født d. 27. januar 1944 i Skårup. 
Hun blev gift d. 16. april 1966 i Tommerup Kirke med
OLE SKOV, der er født d. 11. marts 194? i Tjæreby.
Bosat: Sortebrovej 9, 569o Tommerup.
Inger Marie Schmidt Sørensen begyndte skolegangen i Smørumnedre, 
fortsatte i Lunde ved Stenstrup og sluttede i Lunde på Nordfyn. 
Hun var derefter i 1 år beskæftiget som husassistent på Greve
gården i Tommerup, derefter § år i forretningen hos bageren i 
Holmstrup. 196o~1964 udlærtes hun som ekspeditrice hos trikotage
handler Karl Nielsen, Tommerup, hvorefter hun havde ansættelse 
i en trikotageforretning i Odense til giftermålet. Hun passer nu 
ægteparrets Radio & TV-forretning i Tommerup.
Ole Skov udlærtes som elektrikker og var beskæftiget som sådan 
til 1969s da han etablerede egen radio og tv.-forretning i Tom
merup, som han stadig driver.

X.B.l.

LENE SKOV er født d. 13. september 1966 i Brylle.

X.B.2.

GITTE SKOV er født d. 2. februar 1969 i Brylle.

X.B.3.

DORTHE SKOV er født d. 21. juli 1971 i Tommerup.
X.C.

JYTTE BIRGIT SCHMIDT SØRENSEN er født d. 18. august 1945 i Bamme- 
skov, Tranekær Sogn.
Hun blev gift d. 11. december 1965 i Tommerup Kirke med 
CHRISTIAN RAHN, der er født d. 17. marts 1943 i Frederiksstad, 
Sydslesvig, som søn af fisker Peter Rahn og hustru Chatharine 
Fischer, Frederiksstad.
Bosat: Mads Hansensgade 3o, 5690 Tommerup.
Jytte Birgit Schmidt Sørensen begyndte skolegangen i Lunde ved 
Stenstrup, fortsatte i Lunde på Nordfyn og sluttede i Tommerup. 
Hun havde plads som husassistent ved lærer Skottinge, Tommerup, 
1| år og ved købmand Hansen, Odense, 1| år, hvorefter hun havde 
forskelligt arbejde til december 1963, da hun påbegyndte uddan
nelse som barneplejerske. Hun var først på Tommerup Børnehjem 
fra 1. december 1963 til 1. december 1964, herefter på spæd
børnshjemmet Villeruplund ved Odense til 1. maj 1965, derefter 
på Korlykke Optagelseshjem ved Odense til 1. april 1966. Hun har 
siden 1. marts 1975 været dagplejemor under Tommerup Kommune.



Christian Rahn gik i Den danske Skole i Frederiksstad og afslut
tede skolegangen med realeksamen i 1959» Han uddannedes nu som 
blikkenslager og rørlægger i Frederiksstad og var færdiguddan- 
net i 1963, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved de tyske 
faldskærmsjægere i Flensborg» han sluttede som oversergent 1965« 
Han rejste nu til Danmark og fik fra 1. juli 1965 ansættelse som 
rørlægger ved blikkenslagermester Poul Andersen, Tommerup, fra 
1. oktober samme år ved firmaet D.E.C., Odense, der i 1968 blev 
overtaget af firmaet Simco, København, Christian Rahn arbejder 
nu for dette firma.

X.C.l.
MARIANNE SCHMIDT RAHN er født d. 1. maj 1966 i Tommerup.

X.C.2.

MARLENE SCHMIDT RAHN er født d. 16. juni 1971 i Odense.

X.D.
AASE BIRGIT SCHMIDT SØRENSEN er født d. 2. juni 1947 i Smørumovre, 
Smørum Sogn.
Hun blev gift d. 1. august 197o i Tommerup med 
PREBEN SVENNING SØRENSEN, der er født d. 12. oktober 1949 i Oden
se som søn af pædagog Vagn Lindberg Svenning Sørensen og hustru 
Margit Frederiksen, 5ooo Odense.
Bosat: Mågevej 7, 5690 Tommerup.
Aase Birgit Schmidt Sørensen gik i skole i Stenstrup, Lunde og 
Tommerup og var derefter beskæftiget som husassistent i 2 år. 
Fra 1. november 1964 til 1. november 1968 uddannedes hun som eks
peditrice hos købmand Charles Christiansen, Tommerup Handelshus, 
hvorefter hun havde ansættelse hos købmand Rytter, Odense til 
november 197o, siden har hun haft ansættelse i Føtex, Odense. 
Preben Svenning Sørensen begyndte skolegangen i Vancower, Canada 
og afsluttede den i Odense. Efter endt skolegang var han i 1 år 
i lære som bogbinder, men afbrød derefter uddannelsen og kom i 
lære som kontormaskintekniker hos firmaet Guldfeldt, Odense. Han 
aftjente sin værnepligt ved Fynske Livregiment fra 1. april 197J, 
var konstabel samme sted fra 1. februar 1972 til 1. februar 1973. 
Han fik nu ansættelse ved firmaet Kaj Lassen, Kolding, hvor han 
arbejdede med E.D.B.-anlæg til 1. oktober 1974, han har siden 
haft ansættelse som tekniker ved firmaet Copystat, Farum, med Fyn 
som arbejdsområde.

X.E.

SUSANNE SOLVEIJ SØRENSEN er født d. 9. august 195o i Smørumovre, 
Smørum Sogn.
Hun blev gift d. 1. august 197o i Tommerup Kirke med
JOHN HØJVANG KRISTENSEN, der er født d. 3o. marts 195o i Hårslev 
som søn af cykelsmed Anker Kristensen og hustru Inger Marie Han
sen, 5690 Tommerup.
Bosat: Mågevej 13, 5690 Tommerup.
Susanne Solveij Sørensen gik i Tommerup Skole og var efter endt 
skolegang beskæftiget som husassistent 1 år, hvorefter hun havde 
ansættelse på en fabrik. Hun arbejdede nu i et gartneri i 1 år, 
fra 1. oktober 197o til 1. august 1975 var hun beskæftiget på 
kontoret hos automobilfirmaet K.W.Bruun, Odense. Hun har siden 
1. august 1975 været dagplejemor i Tommerup Kommune.
John Høj vang Kristensen gik i skole i Tommerup. 1966-197o uddan



nedes han som automekaniker hos mekaniker Poul Jørgensen, Tomme
rup. Han aftjente sin værnepligt ved Hærens materielkommando i 
Fredericia 197o-1971 og har siden haft ansættelse som diselme- 
kaniker ved automobilfirmaet Naurby, Odense.

X.E.l,

JEANETTE HØJVANG KRISTENSEN er født d. 16. juli 1974 i Brylle.



X.
Hans Jørgen Sørensen og 
Sofie Elisabeth Schmidt 
Nielsen

X. A.
Max Schmidt Sørensen og 
Anni Vera Pedersen med 
Mette og Dennis

X.B.
Inger Marie S.Sørensen og 
Ole Skov med børnene Lene,
Gitte og Dorthe

X.C.
Jytte Birgit S.Sørensen og 
Christian Rahn med børnene 
Marianne og Marlene

X.D.
Aase Birgit Schmidt Sørensen og 
Preben Svenning Sørensen

X.E.
Susanne Solveij Sørensen og 
John Højvang Kristensen med 
datteren Jeanette



XI.

EDEL KATRINE SØRENSEN er født d. 22. juni 1918 på Peterslund, 
Øster Assels Sogn.
Hun blev gift d. lo. april 1941 i Øster Assels med
KARL KELD SCHMIDT NIELSEN, der er født d. 19. juli 1914 i Harte 
som søn af gårdejer Adolf Schmidt Nielsen og hustru Inger Marie 
Pedersen, Bredvang, Solevadvej 35, 569o Tommerup.
Bosat: Bredvang, Solevadvej 35, 569o Tommerup.
Edel Katrine Sørensen gik i skole i Øster Assels, sommeren 1938 
var hun elev på Tommerup Højskole. Hun har været beskæftiget ved 
husgerning og var bl.a. stuepige hjemme 1 år. Allerede som 15- 
årig fik hun dårlig ryg, og hun har altid lidt af sygdom.
Karl Keld Schmidt Nielsen gik i skole i Solevad og Verninge. Vin
teren 1937“1938 var han elev på Tommerup Højskole. Han aftjente 
sin værnepligt i Odense i 1935» Han har været beskæftiget ved 
landbruget og havde plads på Agård ved Bogense, ellers var han 
hjemme og passede gården for faderen,til han selv overtog den i 
februar 1941. Gården var ved overtagelsen på 5o tdr. land, i 
1954 tilkøbtes 45 tdr. land, desuden har han 7o tdr. land i for
pagtning. Gården drives som almindelig landbrug med en stor be
sætning af såvel kreaturer som svin. I 1943 brændte udbygningerne, 
der opførtes nye bygninger, senere udvidedes med flere bygninger. 
Karl Keld Schmidt Nielsen har i to perioder været medlem af Ver
ninge Sogneråd, han var formand for Skolekommissionen og har væ
ret i besyrelsen for Landboforeningen. Siden 1973 har han beskæf
tiget sig med zoneterapi, der bu er blevet et heltidsjob. Land
bruget passes af sønnen Ib.
XI.A.

IB SCHMIDT NIELSEN er født d. 31. marts 1944 på Bredvang, Ver
ninge Sogn.
Han blev gift d. 31. marts 1965 i Tommerup med
AASE MARIE MALMOS, der er født d. 2. maj 1943 i Fangel som dat
ter af gårdejer Christian Egon Larsen Malmos og hustru Ellen 
Krogh Andersen, 5690 Tommerup.
Bosat: Solevadvej 33, 5690 Tommerup.
Ib Schmidt Nielsen gik i skole i Sallavadog Verninge og var der
efter beskæftiget ved landbruget hjemme til vinteren 1958-1959, 
da han blev elev på Nr. Broby Fri- og Efterskole. Efter skoleop
holdet var han atter hjemme en tid, derefter § år hos proprietær 
V. Tranberg, Brændekilde, så atter | år hjemme. Sommeren 1961 var 
han i 3 måneder på studieophold i Holland. Han var nu på Fars
bøllegård ved Gamby fra november 1961 til november 1962, derefter 
hjemme til han indkaldtes til C.F.-tjeneste i Sandholt fra 1. 
maj 1963 til 1. maj 1964, atter hjemme til november 1964. Den 
følgende vinter var han elev på Dalum Landbrugsskole. Efter skole
opholdet var han atter hjemme, fra 1. juli 1968 til 1. november 
1970 forestod han grusgravning på Bredvangs jorder og var sam
tidig ansat ved entreprenør Ove Jensen, Set. Clemens. Han fore
står nu fødegårdens drift.
Aase Marie Malmos gik i skole i Tommerup, vinteren 1957“1958 var 
hun elev på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Hun har været beskæf
tiget ved husgerning hjemme, hos førstelæreren ved Tommerup Skole 
og hos købmand Knud Andersen, Vibæk. Fra 1. juni 1959 til 1. juni 
1962 udlærtes hun på kontoret ved Glamsbjerg Embalagefabrik og 
fortsatte derefter som assistent samme sted til giftermålet. Hun 
har derefter haft halvdagsjob, først på kontoret ved De forenede 
Lysaviser, Odense, derefter ved Kommunaltidende i Glamsbjerg, ved 
byggefirmaet Johpe, Glamsbjerg og arbejder nu ved Boreby Bageri.



XI.A.l.

PIA SCHMIDT NIELSEN er født d. 3o. juli 1965 på Bredvang, Ver
ninge Sogn.

XI.A.2.

ANITA SCHMIDT NIELSEN er født d. 15. marts 1971 på Bredvang, 
Verninge Sogn.

XI.A.3»
IVAN SCHMIDT NIELSEN er født d. 21. november 1976 på Bredvang, 
Verninge Sogn.

XI.B.

INGA LONE SCHMIDT NIELSEN er født d. 16. juni 1948 på Bredvang, 
Verninge Sogn.
Hun blev gift d. 15. juni 1968 i Verninge Kirke med
TAGE KELLO RASMUSSEN, der er født d. 4. april 1944 på Hjørnegård, 
Fangel Sogn, som søn af gårdejer Harald Emil Rasmussen og hustru 
Julie Mathilde Christensen, Hjørnegård, Allestedvej 51s Fangel, 
5260 Hjallese.
Bosat: Tallerupvej 7o, 5690 Tommerup.
Inga Lone Schmidt Nielsen gik i skole i Sole-våd og Verninge, hun 
afsluttede skolegangen 1965 med realeksamen fra Glamsbjerg Gym
nasium, 1967 tog hun handelsmedhjælpereksamen fra Tiåtgenskolen 
i Odense. Fra 1. august 1965 til 1. august 1968 var hun kontor
elev ved Tommerup Kommune. Efter endt læretid fortsatte hun som 
assistent samme sted. Hun har i årenes løb deltaget i forskellige 
kommunale kurser.
Tage Kello Rasmussen gik i Fangel Friskole og var derefter beskæf 
tiget ved landbruget hjemme til 196I. Det følgende år havde han 
plads på Slæbækgård i Kirkeby. Han aftjente sin værnepligt ved 
C.F.-Kolonnen på Sandholt fra 1. maj 1962 til 1. maj 1963. Hvor
efter han var beskæftiget ved gartner Alfred Pedersen, Bellinge, 
til 1. januar 197o, kun afbrudt af et ophold på Dalum Landbrugs
skole 1965-1966. Fra januar 197o til januar 1973 arbejdede han 
hos gartner Keld Pedersen, Bellinge. Han har siden 1973 været 
ansat som gravemester og maskinfører ved entreprenør M.P. Søl- 
toft Hansen, Tommerup.

XI.B.l.

MARTIN KELLO RASMUSSEN er født d. 2. november 1969 i Ringe.



XI.
Edel Katrine Sørensen og
Karl Keld Schmidt Nielsen

XI. A.
Ib Schmidt Nielsen og
Aase Marie Malmos med børnene 
Pia, Anita og Ivan

XI. B.
Inga Lone Schmidt Nielsen og
Tage Kello Rasmussen med sønnen 
Martin



XII.

EVA MARGRETHE SØRENSEN er født d. 8. april 192o på Peterslund, 
Øster Assels Sogn.
Hun blev gift d. 3. november 194o i Øster Assels med 
KRISTIAN STORGAARD, der er født d. 22. maj 1911 i Frøslev som 
søn af fisker Anders Kristian Andersen (Storgaard) og hustru 
Ane Jepsen, 796o Karby, Mors.
Bosat: Springforbi, Kregme, 33oo Frederiksværk. 
Eva Margrethe Sørensen gik i skole i Øster Assels og var der
efter beskæftiget som husassistent hos søsteren Cecilie 1 år og 
derefter hjemme på Peterslund. Sommeren 1937 var hun elev på 
Haslev Højskole og 1939 elev på Husassistenternes Fagskole i 
København. Efter højskoleopholdet havde hun plads som husassi
stent i Charlottenlund, senere på 2 pensionater afbrudt af en 
tid på Peterslund. Det ene, af de pensionater hun havde plads 
på, var beliggende på Tårnby Strandvej, det var et eksklusivt 
pensionat, hvor der kom mange prominente personer. Eva Margrethe 
Sørensen siger selv, at selv om det var 3 måneder uden frihed, 
var det en uforglemmelig oplevelse.
Kristian Storgaard gik i skole påforskellige skoler på Mors og^ 
afsluttede skolegangen i Vile pr. Glyngøre. Allerede som 11-årig 
kom han ud at tjene, den sidste vinter før konfirmationen havde 
han plads i Vile. Efter konfirmationen fik han plads på Mors, 
som 15-årig var han på en gård, hvor han såede 32 tdr. land med 
hånden, kornet blev senere høstet med slåmaskine. Sommeren 1932 
arbejdede han på Morsø Teglværk, hvorefter han var beskæftiget 
som fisker til november 19353 da han blev fodermester på Peters
lund. Senere havde han plads som fodermester på Østergård i 
Brøndbyvester. Vinteren 1939“194o var han elev på Tune Landbo
skole, derefter bestyrer på Maglemosegård i Vedbæk. Den 11. ok
tober 194o købte han Kærhavegård i Smørum, i 1944 nabogården 
Møllegård og 1947 Duekærgård i Ledøje. 1948 solgte han Kærhave
gård og kort tid efter Møllegård, Duekærgård solgte han i 1949- 
Den 12. maj 1949 flyttede familien til Springforbi i Kregme, den
ne gård var på 76 tdr. land, men i årenes løb udstykkedes 44 
tdr. land til sommerhuse. Kristian Storgård har desuden en gård 
på 3o tdr. land i Lumsås, hvorfra der også udstykkes sommerhus
grunde. Han har desuden i årenes løb købt flere jordarealer til 
udstykning af sommerhusgrunde, og han er nu hovedsagelig beskæf
tiget med udstykninger.

XII.A.

NIELS STORGAARD er født d. 5. august 1941 i Smørum. 
Han blev gift d. 9. december 1967 i Torup Kirke med 
BENTE FROM OLSEN, der er født d. 1. februar 1947 i Torup som 
datter af gårdejer Hans Brom Olsen og hustru Inger Gudmandsen, 
Torup, 339o Hundested.
Bosat: Lindevej 12, Kregme, 33oo Frederiksværk.
Niels Storgaard gik i skole i Kregme og var derefter beskæftiget 
ved landbruget til i960. Han aftjente sin værnepligt ved Born
holms Værn fra november i960 til maj 1962, hvorefter han uddan
nedes som automekaniker hos mekaniker E. Pedersen, Gørløse. Efter 
endt læretid var han beskæftiget som automekaniker i Frederiks
værk til 1971. Han har siden 1. november 1971 haft ansættelse 
ved Boy Transportmateriel, Slangerup.
Bente From Olsen begyndte skolegangen i Torup Skole og afsluttede 
den med realeksamen fra Hundested Realskole i 1965- Hun var der
efter beskæftiget som husassistent i | år. Fra foråret 1966 til 
1968 var hun elev på Hillerød Kommunekontor og fortsatte efter 



endt læretid som assistent samme sted til 31. december 1969. 
Hun har siden været beskæftiget på kontoret på Frederiksværk 
Sygehus.

XII.A.l.

HENRIK STORGAARD er født d. 31. maj 1968 i Kregme.

XII.A.2.

MORTEN STORGAARD er født d. 27. oktober 197o i Kregme.

XII.B.

ANNE-LISE STORGAARD er født d. 29. januar 1944 i Smørum. 
Hun blev gift d. 5. august 1967 i Kregme Kirke med
JØRGEN LILHOLM PETERSEN, der er født d. lo. september 1942 i 
Helsinge som søn af mælkemand Kristian Oluf Petersen og hustru 
Hanne Sonja Johansen, 32oo Helsinge.
Bosat: Øksebjergvej 3, 41oo Ringsted.
Anne-Lise Storgaard begyndte skolegangen i Kregme og afsluttede 
den med realeksamen fra Frederikssund private Realskole i 1961. 
Vinteren 1961-1962 var hun beskæftiget som husassistent i Hel
lerup. Fra september 1962 til september 1964 uddannedes hun som 
direktrice på Margretheskolen i København, hvorefter hun fik 
praktisk uddannelse i syning på Holger Blom’s Systue, København, 
g år, derefter var hun | år på Københavns Tilskærer-akademi. Hun 
fik nu ansættelse som tilskærer på Sejdelins Konfektionsfabrik, 
hvor hun var i 7 måneder, derefter var hun ansat i konfektions
forretningen Bristol, København, til 14. december 1971.
Jørgen Lilholm Petersen tog 1959 realeksamen fra Helsinge Real
skole og uddannedes derefter som tømrer hos tømrermester Aksel 
Petersen, Helsinge. 1967 dimitterede han fra Ingeniørskolen i 
Horsens og var derefter ansat ved Rådgivende Ingeniørfirma Axel 
Hansen & Co., Søborg, til 1968, hvorefter han var hos entrepre
nør- og ingeniørfirmaet Rasmussen & Schiøtz, København til 197o. 
Senere var han ca. 2 år ansat ved entreprenør- og ingeniørfir
maet August Jørgensen & Troelsen, Charlottenlund, og 2 år hos 
entreprenørfirmaet Roland Piszezek, Sakskøbing. Han har siden 
1. januar 1974 været afdelingsleder ved entreprenør- og ingeniør
firmaet A/S Marius Pedersen, Smaalodsvej 25 s 41oo Ringsted.

XII.B.l.

KRISTIAN LILHOLM PETERSEN er født d.

XII.B.2.

BIRGITTE LILHOLM PETERSEN er født d. 
strup.

14. december 1971 i Glostrup.

14. december 1971 i Glo-

XII.C.

KAREN-MARGRETHE STORGAARD er født d. 5. april 195o i Springforbi, 
Kregme Sogn.
Hun blev gift d. 17- juli 1971 i Kregme med
HELGE FROM LARSEN, der er født d. 3. marts 1942 i Fladbogård, 
Ølsted Sogn, som søn af gårdejer Hans Olaf Larsen og hustru Han
sine Olsen, Fladbogård, Ølsted, 331o Ølsted.
Bosat: Hulgårdsvej 11, 33oo Frederiksværk.
Karen-Margrethe Storgaard gik i Kregme Centralskole. 1966-1967 



var hun i lo måneder elev på Sommersted Ungdomsskole, hvorefter 
hun var beskæftiget som husassistent i Vejle 1 år. 1968-1970 
blev hun kontoruddannet ved firmaet A/S N. Foss, Elektrik, Hil
lerød, og fortsatte efter endt ikæretid som assistent samme sted. 
Helge From Larsen gik i Øisted Skole og var derefter beskæftiget 
ved landbruget til i960. Han aftjente sin værnepligt ved Fod
folket i Slagelse fra 2. november i960 til Jo. april 1962, hvor
efter han var beskæftiget på elektrofabriken Bagh & Co., Hunde
sted, 1 år. 1963-1966 uddanhedes han som elektriker hos El-in- 
stallatør Søren Nielsen, Ølsted, og var derefter beskæftiget som 
elektrikersvend til april 1967. Han var nu frivillig F.N.-soldat 
på Cypern til d. 7« november 1967, hvorefter han fortsatte som 
elektrikersvend til august 1968. Juni 1969 tog han el-installa- 
tøreksamen og fortsatte derefter som elektrikersvend. Han har 
siden 1. januar 197o haft ansættelse som faglærer ved Hillerød 
Tekniske Skole.

XII.C.1.

KASPER FROM LARSEN er født d.21. juni 1976 i Hillerød.

XII.D.
ELSE MARIE STORGAARD er født d. 26. februar 1953 i Springforbi, 
Kregme Sogn, og hun døde d. 28. februar samme år.



XII.A.
Niels Storgaard og
Bente From Olsen med sønnerne 
Henrik og Morten

XII.B.
Anne-Lise Storgaard og
Jørgen Lilholm Petersen med børnene 
Kristian og Birgitte

XII.C.
Karen-Margrethe Storgaard og 
Helge From Larsen med sønnen 
Kasper



HangaardCarstensen

Edel Marie f. Sandager I.A. Anna Dorthe IV.A.l.
Else Marie I.A.2. Ellen Hammer f. Sørensen IV.A.
Hans Aage I.A. Else Marie IV.A.2.

Kristian Jensen IV. A.
Celikdemir Lisbeth IV.A.J.

Ali II.B. Hansen
Eva Marie f. Fink II.B.

Fritz II.B.2.
Christensen Hedvig Fink f.Repstock II.B.2.

Kenneth Repstock II.B.2.b
Ane Helene f. Fink II.D. Laila Repstock II.B.2.a
Bente Fink II.D.2.
Bjarne Kvistgaard V.B.2. Høyer
Johannes Damsgaard 
Karen-Marie Kvistgaard

II.D.
Agnethe I.C.l.

f. Sørensen V.B. Grethe Lillian f. Sandager I.C.
Martin Kvistgaard V.B.l. Jens I.C.
Per Fink II.D.l. Lars Viggo I.C.3.
Preben V.B. Marianne I.C.2.

de Quijano
Ole I.C.4.

Kallesøe
Christine Gonzalez IV.D.l.
Francois Gonzalez IV.D. Aya Askjær I. C. 2. a.
Karen Hammer f. Sørensen IV.D.
Sophie Gonzalez IV.D.2. Kristensen

Ebbesen Jeanette Høj vang X.E.l.
John Højvang X.E.

Ann Kathrine Kvistgaard 
Anne-Grethe Kvistgaard

V.C.l. Susanne Solveij f.Sørensen X.E.

f. Sørensen V.C. Larsen
Robert Kvistgaard V.C.2.
Tom V.C. Agnes Birgitte (Gitte) 

f. Møller VIII.D.
Fink Helge From XII.C.

Ib Alfred VIII.D.
Ane II.E.2. Karen-Margrethe f.Storgaard XII.C.
Ane Hedvig f.Sørensen II. Kasper From XII.C.l.
Betty f. Christensen II. C. Louise Marie VIII.D.l
Børge II.C.
Edith Marie f.Pedersen II.A. Marison
Else Marie B.f.Thomsen II.E.
Grethe f. Hansen II.B.l. Birthe Marie Kvistgaard
Helen II.E.l. f. Sørensen VII.A.
Henry Georg II.F. Boyden Mario VII.A.
Jan II.B.l.b. Eva Maria VII.A.1.
Johan II.B.l.
Jørgen II. A. Moes
Kim Johan II.B.l.a.
Lise II.F.1. Erik VIII.B.
Lone II.G.2.
Ole II.G.1. Møller
Peder II.A.1.
Peter II.C.l. Ane Cecilie VIII.E.
Peter Nidolf Pedersen II. Dagny Gunhild f.Sørensen VIII.
Ruth f. Thomsen II.F. Else Marie VIII.C.
Sven Arthur II.E. Hans Christian VIII.
Torben II.A.2.



Nagel Peterslund
Eva f. Carstensen I.A.l. Marie Christine
Jakob I.A.l.a. f. Petersen III.
Peter I.A.l. Mikala IX.A.1.

Mogens IX.A.
Nielsen Niels Anker III.A.

Peter Martinus Sørensen III.
Aase Marie f.Malmös XI. Peter Michael III.A.l.
Anita Schmidt XI.A.2. Rita f. Sønderberg-Nielsen IX.B.
Charlotte Kvistgaard V.A.2. Susan IX.B.2.
Edel Katrine f.Sørensen XI. Susanne f. Ketelsen IX.C.
Else-Thora Kvistgaard Tina IX.B.l.
f. Sørensen V.A.
Hans Jørgen V.A. Rahn
Helene Kvistgaard V.A.3.
Ib Schmidt XI.A. Christian X.C.
Ivan Schmidt XI.A.3. Jytte Birgit Schmidt
Karl Keld Schmidt XI. f. Sørensen X.C.
Morten Kvistgaard V.A.l. Marianne Schmidt X.C.l.
Pia Schmidt XI.A.l. Marlene Schmidt X.C.2.

Pedersen Rasmussen

Alfred II.G. Inga Lone Schmidt f.Nielsen XI.B.
Anne Sofie Børsting VIII.A.l. Martin Kello XI.B.l.
Hans Christian Børsting VIII.A.3. Tage Kello XI.B.
Inge Doris f. Fink II.G.
Karen Margrethe Emma Repstock
f. Møller VIII.A.
Laust Børsting VIII.A. Bodil Fink II.B.3.
Søren Børsting VIII.A.2. Jette Fink II.B.4.

Kresten Gorm II.B.
Petersen

Røder
Anne-Lise f.Storgaard XII.B.
Annemarie Kvistgaard Birgitte VIII.B.l
f. Sørensen VII.E. Claus Torben VIII.B.
Birgitte Lilholm XII.B.2. Erna Charlotte f. Møller VIII.B.
Jørgen Lilholm XII.B. Marianne VIII.B.2
Kristian Lilholm XII.B.l.
Søren Peter VII.E. Rømer

Peterslund Hans Gottberg VII.D.2.
Hans Viggo VII.D.

Annie Martine Inger-Lise Kvistgaard
f. Frederiksen III.B. f. Sørensen VII.D.
Charlotte IX.D.l. Nils Gottberg VII.D.l.
Esther III.A.2.
Henning IX.C. Sandager
Ingrid f. Christensen IX.
Jens Christian IX.D. Anne Marie I.B.3.
Jens Christian Sørensen IX. Birte I.B.2.
Jesper IX.C.l. Cecilie Andrea f.Sørensen I.
Jørgen IX. B. Eva Høg f. Jensen I.B.
Jørn Martin III.B. Hans Christian I.B.
Katja IX.A.2. Laurits I.
Kirsten f. Vilsgaard III.A. Steen I.B.l.
Lise f. Hoy IX.D.
(Majka) Marie Anna Skov
f. Darilkova IX. A.

Dorthe X.B.3.



SørensenSkov

Gitte X.B.2. Martin VII.B.
Inger Marie Schmidt Martin Lynggaard VI.B.
f. Sørensen X.B. Max Schmidt X.A.
Lene X.B.l. Mette Schmidt X.A.2.
Ole X.B. Mikkel Hammer IV.C.2.

Niels Lynggaard VI.C.
Starklint Ole Hammer IV.B.3.

Preben Svenning X.D.
Anne Christine VI.A.l. Ragnhild f. Bråthen VI. C.
Henriette VI.A.2. Sigurd Emiel VII.
Henrik VI.A. Sofie Elisabeth Schmidt
Marie Lynggaard f. Nielsen X.
f. Sørensen VI. A. Stella VII.B.2.

Søren Hammer IV.C.3.
Storgaard Thorbjørn Lynggaard VI.C.1.

Tine Hammer IV.C.1.
Bente From f. Olsen XII.A. Viggo Andreas Kvistgaard V.
Else Marie XII.D.
Eva Margrethe Thomsen
f. Sørensen XII.
Henrik XII.A.l. Christian II.G,
Kristian XII.
Morten XII.A.2.
Niels XII.A.

Sørensen

Aase Birgit Schmidt
f. Sørensen X.D.
Anna VII.B.l.
Anna f. Kjær IV.
Anna Marie Hammer IV.B.l.

Anni Vera f.Pedersen X.A.
Astrid VII.B.3.
Birgit Helene
f. Frandsen IV. C.
Brit Schmidt X.A.l.
Christella Agnethe
Elisabeth f. Thomsen VII.
Dagmar Poula
f. Lynggaard VI.
Dennis Schmidt X.A.3.
Else Thora f.Poulsen V.
Ester f. Aspen VII.B.
Hans Jørgen X.
Henry Georg William VI.
Hilda Mejlvang
f. Pedersen IV.B.
Inge-Lise Kvistgaard V.D.
Janny Marie VI.B.l.
Jørgen Hammer IV.B.
Karen Kathrine f.Olesen V.
Kirsten Agnete Kvist
gaard VII.C.
Knud Hammer IV. C.
Kresten Hammer IV.
Kristian Hammer IV.B.2.
Lena Cornelia
f. Landegent VI. B.


