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FORORD.

Denne SLÆGTSBOG er blevet til gennem et samvirke mellem 
DANSK SLÆGTSHISTORIE, Kjellerup, og en del af slægtens med
lemmer.

Ved udarbejdelsen af ANETAVLEN er anvendt kirkebøger, 
folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- 
og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, 
tingbøger og jordebøger m.m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, 
som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og 
når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, 
at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkiva
lier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt 
i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres for
slægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i så
danne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de 
fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også fore
komme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindelig
vis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den 
pågældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge 
på at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen af at udar
bejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres fær
dig, sålænge slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet 
således, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det 
ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger : Hos læseren af slægts
bogen vil måske melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg 
egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde slægt
ninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt ? Vedkommer 
disse mennesker i det hele taget mig ?" Selvfølgelig gør de 
det. Vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger 
på fortiden, og alt - også én selv - er et produkt af denne 
fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt : "I ethvert menne
ske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid." Tænk på, 
hvad dette egentlig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens 
forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede 



tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, 
når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor 
del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst 
døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et 
meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved 
blodets bånd, men også ved tanker, ord og handlinger. Færdes 
mein ad gader og veje på slægtens egn, så er det, selv om 
billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, 
at slægtens gamle har gået, ligesom flere af de gårde og huse, 
man passerer, er de samme, som ens forfædre har henlevet deres 
liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her 
har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

Stærke slægter kan sætte præg på den egn eller by, de kom
mer til at leve i. Det mærkes måske ikke meget i det daglige, 
men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, 
dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op 
i generationer. Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for 
mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot 
som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til 
at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund 
og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundrede år er alting glemt, og 
det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnviser 
og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvin
der ganske vist, men tilbage står summen af de enkelte dages 
trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som 
slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for 
såvel nulevende som kommende generationer.

DANSK SLÆGTSHISTORIE
KJELLERUP.



Tilegnet slægten ved udgivelsen af slægtsbogen i 1927.

Farfars Oldefar var Bonde, 
fri Mand paa sin egen Jord.

Milevidt laa Hedens Rige; 
for hans Plov den maatte vige. 
Var end Kaar og Tider onde,

Fremgang fulgte i hans Spor.

Haand i Haand en ubrudt Kæde 
Slægten gaar fra Far til Søn.

Har vi intet stort at nævne,
vi kan virke efter Evne;
Slægtens Aand, i os til Stede 

virker dybt og sandt i Løn.

Du og jeg er eet med Slægten,
med dens Blod i vore Aarer

har vi Slægtens Sejr at vinde, 
glemmes maa det ingen Sinde, 
og mod Slægten har vi Ansvar

for det maal, den Kamp, vi kaarer.

Tre Ting fik vor Slægt i Eje: 
Gudsfrygt, Nøjsomhed og Flid;

Klokkeklang fra Landsbykirke 
toned' ind i Dagens Virke!
Følg kun Slægtens gamle Veje - 

følg dem gennem ?ar og Tid.

Seest, Kolding, 27. Juni 1927.

Niels P. Knudsen.



ORIENTERING OM BOGENS BRUG :

a. For nummereringssystemet i ANETAVLEN gælder, at alle mands
personer har lige numre og alle kvindelige personer de umid
delbart derefter følgende ulige numre. En persons far findes 
ved at gange denne persons nummer med 2, hvorved følgelig ane 
nr. 4's far har nr. 8 og moderen nr. 9. Videre har ane nr. 8's 
forældre nr. 16 og 17 - og ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19. 
(Faderen nr. 18 og moderen nr. 19).
Ønsker man at finde barnet af ægteparret med f.eks. ane nr. 
24 og 25, halverer man ane nr. 24, får nr. 12 (lige, altså en 
søn, gift med nr. 13.)

b. Med bogen følger 2 sole, på hvilke Niels Peder Knudsens og 
Ellen Marie Jensens efterkommere ses opført.
I solens midte står ægteparret Niels Peder Knudsen og Ellen 
Marie Jensen. Derefter følger i første ring deres børn, mærket 
med romertal. I anden ring findes børnebørn, mærket med store 
bogstaver. I tredie ring findes oldebørn, mærket med arabertal, 
i fjerde ring findes tipoldebørn, mærket med små bogstaver og 
i femte ring findes tiptipoldebørn, mærket med arabertal ef
terfulgt af en bue. (Slægtsmedlemmer i næste generation mær
kes med små bogstaver efterfulgt af en bue).
Finder man på solen personen Lars Ørskov Rømer, vil man se, 
at han er mærket 1 ). Bevæger mein sig nu fra den pågældende 
sols midte lige ud til ham, vil nan passere gennem 4 rubrikker, 
hvori står navnene på hans tipoldeforældre, oldeforældre, bed
steforældre og forældre, mærket med hhv. V., C., 4., og a.
Lars ørskov Rømer får derfor V.C.4.a.l) som registreringsnum
mer, under hvilket han findes opført i teksten i efterkommer
oversigten.

c. EFTERKOMMEROVERSIGTEN er inddelt i afdelinger, I - X, idet 
hver afdeling repræsenterer et af Niels Peder Knudsens og El
len Marie Jensens børn.



Baggrunden £or anernes livsvilkår.

Slægtsbogen handler, som det også fremgår af forordet, om 
anerne, d.v.s. forfædrene, fra de ældste nulevendes bedste
forældre til de ældste man kan finde. Det vil for de fleste 
undersøgelsers vedkommende sige, at den pågældende slægt kan 
føres tilbage til omkring 17oo eller noget før, dog ikke for 
alle slægtens linier.

For flertallet af disse mennesker vil det i reglen ikke 
være muligt at få overvældende meget at vide udover, hvad kir
kebøgerne fortæller om dåb, konfirmation, vielse og død. Dog 
kan man i fæsteprotokollerne få oplysninger om fæstegårdenes 
størrelse, ligesom de også ofte beretter om hvor meget fæste
bonden skal præstere i landgilde, både naturalier og rede pen
ge, samt hvor meget hoveri han skal forrette, og fæstebønder 
var hovedparten af befolkningen udenfor købstæderne.

Gennem skifteprotokollerne får man et indblik i, hvad der 
fandtes i de forskellige hjem, såvel fæstebøndernes som andre 
befolkningsgruppers. Skifterne er som regel lange og udførlige, 
hver hankeløs kop, skåret tallerken og andre kasserede ting, 
som var gemt væk på loft eller pultekammer, er med, men det er 
vel ikke så meget det, der er nævnt i skiftet, man hæfter sig 
ved, som det, der ikke er der, man spørger mange gange, hvordan 
har de dog klaret sig i det daglige liv uden det og det. Selv 
det mest udførlige skifte, kan dog ikke give læseren et fyldest
gørende indtryk af, hvordan man levede dengang, hverken i dag
ligdagen eller i fest. Oplysninger om livet dengang, kan man 
kun få, ved at læse hvad samtidige digtere skrev om livet, men 
her er det også vanskeligt at finde stof om, hvordan f.eks. en 
fæstebondes liv formede sig, der var nu engang ikke noget sær
lig romantisk over det at være fæstebonde.

Når man ved læsning af en slægtsbog, forsøger at danne sig 
et indtryk af, hvordan de mennesker, der er omtalt, levede, må 
man ikke glemme, at for at kunne danne sig et nogenlunde kor
rekt indtryk af deres liv, må man også sætte sig ind i årsagerne 
til, at de netop levede sådan. Disse årsager er bl.a. den poli
tiske og økonomiske situation i landet samt samfundsforholdene.

For at kunne sætte sig ind i disse ting, må man læse mange 
forskellige bøger, og da det for de fleste læsere gælder, at de 
ikke har eller kan skaffe sig de rigtige kilder til disse op



lysninger, vil vi her give en kort redegørelse for den politi
ske og økonomiske situation samt for forholdene her i landet 
fra ca. 17oo til ca. 188o, da det netop er den periode, største 
delen af anerne levede.

Omkring 165o begynder en langvarig nedgangsperiode i Dan
marks økonomiske udvikling, der med visse afbrydelser, således 
under den store nordiske krig, varer til ca. 173o. Tilbagegan
gen er af international karakter, og skyldes misforholdet mel
lem ædelmetalproduktionen og vareproduktionen. Her i Landet 
rammes landets hovederhverv, landbruget, særlig hårdt. En af 
hovedårsagerne hertil er, at hollændernes kornopkøb i Østersø
landene tager af, fordi England begynder at eksportere korn og 
på grund af sin nærmere beliggenhed ved Holland har gode kort 
på hånden i konkurrencen med Østersølandene. Nedgangen yter sig 
i tilbagegang i bøndernes kår, ejendomspriserne falder meget 
stærkt. Når det berettes, at bygningen af det første Kristians- 
borg i 173oerne kostede lige så meget som værdien af alt jorde
gods på Sjælland, er det både et udtryk for slottets kostbar
hed og for usædvanligt lave ejendomspriser, vel de laveste, vi 
nogensinde har haft.

For byerhvervene kommer depressionen langsommere. Bortset 
fra svenskekrigene var forholdene i visse perioder af tiden 
I650-1720 ganske tålelige. Denne periode er for byernes ved
kommende præget af et usædvanligt regeringsinitiativ, selv om 
resultaterne ikke ganske svarer til anstrengelserne. Det er 
merkantilismen, der nu har bemægtiget sig de danske regerings
kredse fuldstændigt. Ligesom under Kristian den Fjerde forsøger 
man at oparbejde en hjemlig industri på næsten alle områder, 
men med et kummerligt resultat. Forståelsen af, at det, man 
først og fremmest savnede, var dygtige arbejdere, førte til ind
kaldelse af adskillig fremmed arbejdskraft. Man veg end ikke 
tilbage for at give begrænset religionsfrihed, hvad man i tid
ligere tid på ingen måde havde kunnet tænke sig. Således fik 
både franske huguenotter, jøder og katolikker lov til at tage 
bopæl i den nyanlagte by Fredericia og også for jøders og hugue- 
notters vedkommende til en vis grad i København.

Den store nordiske krig bragte staten i vanskeligheder, som 
man søgte at afhjælpe ved at udstede papirpenge for første gang 
i Danmarks historie. Skønt staten havde lovet at indløse dem 
efter krigen, faldt de stærkt i kurs. Imidlertid, da krigen 
var forbi, begyndte regeringen planmæssigt at indfri dem med 



sølv med det resultat, at landet bragtes ud i en deflationspe
riode med faldende priser og dyr kredit på et tidspunkt, hvor 
erhvervslivet i høj grad trængte til billige penge. Med andre 
ord, statens hæderlighed bragte borgerne ekstra vanskeligheder 
at overvinde. I det hele taget blev tyverne en svær tid at kom
me igennem. I 1728 ramtes København af en ildebrandskatastrofe, 
der lagde to femtedele af byen i aske. Man kendte på det tids
punkt ikke til bransforsikring i København, og følgerne blev 
derfor forfærdelige, så meget mere, som de folk, der havde pen-r 
ge, havde anbragt dem i pantebreve i fast ejendom, hvorfor opså 
de mistede store summer ved branden. Regeringen måtte gribe ind; 
og et varigt resultat heraf skabtes ved oprettelsen af Køben
havns Brandforsikring i 1731.

Denne trange periode fra 165o-173o mundede således ud i den 
rene elendighed. To ting havde man dog vundet i dette tidsrum; 
man var blevet uafhængig af hollænderne, og man havde i Køben
havn fået en betydelig handelsby, der - ganske vist i kraft af 
privilegier - var i stand til at opretholde en oversøisk han
del til landets forsyning.

Kristian den Sjettes regering er i økonomisk henseende meget 
betydningsfuld. Da er det, som om regeringen begynder at få 
krammet på den økonomiske politik.

Godsejerne var meget utilfredse med, at bønderne kunne opsi
ge deres fæste og forlade det gods, de boede på. De søgte at in
teressere regeringen for deres vanskeligheder; og i 1733 udsted
tes forordningen om stavnsbåndet, der forbød bønderne at forlade 
deres fødegods uden godsejerens tilladelse. Formelt begrundedes 
forordningen med nødvendigheden af at have mandskab til rådig
hed for den nyoprettede landmilits, men det var ikke noget ar
gument, der vejede tungt. Nu opnåede godsejerne, at de altid 
kunne få fæstere til deres bøndergårde og således værp sikre 
på en konstant inkassering af landgilde og andre afgifter.

En anden vigtig regeringsbeslutning var forordningen af 17' 
om kornhandelen, der stort set fastslog, at Danmark fremtidig 
skulle have monopol på afsætning af korn i det søndenfjeldske 
Norge. Man fristes til at tro, at denne forordning har været 
medvirkende til , at kornpriserne fra dette år begynder at sti
ge, først meget beskedent, men støt, og efterhånden temmelig 
stærkt..

Den stigning i kornpriserne, som var begyndt omkring 1735, 
viste sig holdbar. År for år steg kornpriserne støt, så at det 



efterhånden blev en god forretning at eje jord. Derimod blev fæ- 
sternes kår snarere værre. De havde ikke synderligt korn til o- 
vers til at sælge; og de udnyttedes i stigende grad til hoveri, 
således at de ofte måtte holde langt flere tjenestefolk og heste, 
end ejendommen kunne bære, for at yde det tilstrækkelige hoveri 
og samtidig passe gårdens egen drift. Grunden til, at de udnyt
tedes så stærkt til hoveri, lå i de stigende ejendomspriser. God
serne handledes ofte; og for at forrente de store summer, der 
efterhånden anbragtes i dem, var de nye ejere fristede til at 
udnytte deres bønder til den yderste grænse. På den anden side 
indså forstandige godsejere også det urimelige i, at den klasse 
af befolkningen, der arbejdede i det økonomisk vigtigste erhverv, 
udnyttedes på denne måde. De var'klar over, at en forbedring af 
bøndernes kår ville komme hele samfundet til gode. I disse be
tragtninger var de påvirkede af fysiokraternes tanker om bonde
frigørelse. Det første og måske det økonomisk vigtigste skridt 
i retning af forbedring af bøndernes kår blev gjort allerede un
der det gamle regime, i guldbergtiden. I 1781 udkom forordningen 
om fællesskabets ophævelse. Herefter skulle landsbyfællesskabet 
ophøre, såfremt en af lodsejerne ønskede det, d.v.s., at han 
skulle have sine marker udskilt af landsbysamfundet og samlet på 
et sted, medens agrene hidtil havde været spredt i snesevis over 
vangene. Resultatet af denne bestemmelse blev en storstilet ud
skiftning af jorden, der af praktiske grunde i reglen fulgtes af 
en udflytning, idet ikke alle bønderne med fordel kunne blive bo
ende på de gamle steder, hvis jorden skulle samles i enkelte lod
der til hver mand.

Det blev dog først efter regeringsskiftet i 1784, der kom gang 
i reformpolitiken på alle områder. I dette år overtog kronprins 
Frederik regeringen for sin sindssyge fader. Det gamle statsråd 
blev afskediget og et nyt udnævnt, hvori blandt andet A.P.Bern
storf f og Christian Ditlev Reventlow fik sæde. En Landbokommision 
blev nedsat og en række reformer udkom, således om stanvsbåndets 
ophævelse, om hoveriets -afløsning, om statsstøtte til de bønder, 
der ville overtage deres gårde til selveje o.s.v. I tiden indtil 
18o7 regner man med, at 2/3 af fæstebønderne var blevet selvejere. 
Dermed gik bevægelsen i stå på grund af de vanskelige økonomiske 
kår, som krigene med England I80I-I8I4 skabte.

Reformpolitiken kom også handelen med landbrugsprodukter til 
gode. I 1788 omtrent samtidig med stavnsbåndets ophævelse friga
ves handelen med korn og kvæg. Kornhandelen havde siden 1735 væ



ret henvist til at søge afsætning på det norske marked, hvilket 
oprindelig havde været en fordel, men nu føltes som en hæmning, 
efter at der var dukket nye favorable markeder op, særlig i Eng
land. Kvæghandelen havde i det store og hele været bundet af de 
gamle bestemmelser fra omkring 15oo, hvorefter det var forbudt 
bønderne at staldfodre øksne. Disse bånd forsvandt nu, hvilket 
havde et vældigt opsving i studehandelen til følge.

Disse bestræbelser for at indføre økonomisk frihed i modsæt
ning til det hidtil virkende merkantilske tvangssystem viste sig 
på en række områder også uden for landbruget. Således frigavedes 
handelen på Island og Finmarken nu for alle indbyggerne i monar
kiet. I 1793 omordnedes kreditoplagsretten således, at enhver 
søhandelsby i Danmark for fremtiden fik adgang til at have kre- 
dit-og transitoplag med den tilføjelse, at man ikke længere for 
at få den ret skulle hjemføre sine varer fra første hånd, altså 
fra produktionsstedet, men at man måtte tage dem, hvor man fandt 
for godt. Det er denne bestemmelse, der lægger grunden til pro
vinsbyernes retslige ligestilling med København, og som derved 
danner et af grundlagene for provinsbyernes storhedstid i perio
den efter 1814. Tidligere havde det været umuligt for den enkelte 
mindre provinsby at deltage i den udenrigske handel, fordi man 
var tvunget til at hente varerne på første hånd. Nu derimod kunne 
man altså blot sende et skib til Hamborg f.eks. og der laste det 
med en række forskellige udenrigske varer, som man havde en chan
ce for at komme af med igen inden for en rimilig tid.

Kronen på hele denne frigørelse af det økonomiske liv er told
forordningen af 1797. Det er ikke nogen egentlig frihandelslov, 
men den er først og fremmest ikke merkantil sk. Der fastsættes nu 
ensartede og ret lave toldafgifter for indførelse af råstoffer 
og næringsmidler, medens der bevares en moderat beskyttelse, ind
til 24%, på færdige industrivarer. Store mængder af gamle ind-og 
udførselsforbud forsvinder ved denne lejlighed. Til udstedelsen 
af denne i udlandet meget beundrede toldordning er A.P.Bernstorffs 
navn uløseligt knyttet.

Bestemmelsen i 1792 om forbud mod negerhandel er ikke dikte
ret af økonomiske, men af humane grunde. Slaveriet på De vestin
diske Øer ophævedes ikke, men det blev fremtidig forbudt at til
føre slaver. Derved steg priserne på slaverne, hvilket igen med- ■ 
førte en bedre behandling, end man tidligere havde givet dem.

Under hele krigen med England, ja allerede fra 18o5, havde en 
væsentlig del af den relativt store hær været under våben og stå



et opstillet ved Holstens sydgrænse, ligesom hele landet var sat 
i forsvarsberedskab. Krigen kostede således daglig store summer, 
og dens finansiering var derfor et afgørende problem, der i høj 
grad vanskeliggjordes ved, at statens almindelige indtægtskilder 
truede med at tørre helt ud. Storhandelens sammenbrud ramte told
indtægterne på det føleligste, ligesom det svigtende erhvervsliv 
i høj grad gik ud over borgernes almindelige skatteevne. Hertil 
kom, at statens finansielle stilling ved krigsudbrudet ikke var 
den bedste. Man havde undladt at benytte de gode år til at kon
solidere finanserne og pengevæsnet. Regeringen greb derfor til 
det gamle middel. Man lod seddelpressen arbejde, og gennem de of
fentlige udgifter pumpedes en stadig voksende strøm af dæknings
løse sedler ud i erhvervslivet. Følgerne udeblev ikke. Valutaen 
sank, stadig, og priserne steg. I begyndelsen skete udviklingen 
ret langsomt, men efterhånden foregik den i stærkt stigende tem
po. I 18o9 havde kurantsedlen kun 1/3 af sin værdi, 181o var den 
sunket til 1/5 og 1811 til 1/7. Der indtraf så en kortvarig 
standsning, idet regeringen oprettede et valutakontor til regule
ring af de udenlandske betalinger, men da dette saboteredes fra 
alle sider og ikke mindst fra statens, brød dets virksomhed sam
men, og kursfaldet begyndte igen. Kursfaldet gav anledning til 
voldsomme valutaspekulationer, idet alle søgte at købe den sta
bile hamborgske mønt for derved at bringe sig i sikkerhed, hvil
ket naturligvis yderligere stimulerede faldet. I 1812 var kurant
daleren kommet ned på 1/14 af sin oprindelige værdi, og man be
sluttede derfor at søge gennemført en radikal stabilisering af 
pengevæsnet gennem en nedskrivning. Dette skete ved forordningen 
af 5. januar 1813; det er denne begivenhed, man kalder statsban
kerotten. Den nedsættende klang, dette ord har, viser datidens 
indstilling over for begivenheden. De tilsvarende, overordentligt 
hyppige hændelser i vor tid har bragt et andet og mere neutralt 
ord i anvendelse. Nu hedder det blot stabilisering, devaluering 
og lignende. Ved samme lejlighed oprettedes en ny statsbank, 
Rigsbanken.

De første år efter 1814 er fyldt med forhåbninger om at kom
me i gang igen, og til tider så det virkelig ud, som det skulle 
lykkes. Der kom et par gode år for landbruget, men snart stod 
det klart, at bedringen var forbigående.

Tilliden til Rigsbanken var kun ringe. Bevistheden om,at det 
var staten, der ejede den, og erindringen om dennes tidligere 
misbrug af seddelpressen gjorde erhvervslivet mistænksomt. Kur



sen påvirkedes deraf og faldt hurtigt til ca. 5«'. Allerede i som
meren 1813 lovede staten derfor, at den ville omdanne banken til en 
en privatbank, i håb om, at dette løfte ville berolige stemningen, 
hvad der da også i nogen grad lykkedes, så kursen rettede sig 
betydeligt. I 1818 oprettedes så Nationalbanken, der overtog Rigs
bankens aktiver og passiver, banken blev en privatbank, der eje
des af aktionærerne. Disse var dels folk, der tegnede en ny aktie
kapital, dels bankhæftelsesyderne, der således opnåede nogen er
statning for formuekonfiskationen i 1813. Forholdet til staten 
ordnedes ved en kongelig bevilling, der skulle gælde i 9o år. Ho
vedpunktet var, at Nationalbanken skulle have monopol på seddel
udstedelsen. Helt uden indflydelse blev staten dog ikke, idet bl. 
a. en af de fem direktører skulle udnævnes af kongen. Den politik, 
banken skulle følge, gik ud på, at sedlerne skulle bringes i pari. 
Dette kunne kun nås ved en formindskelse af seddelmængden. Dette 
gjorde man dels ved at hindre udlån ved en meget høj diskonto, 
dels ved at optage et stort lån, hvorved seddelmængden straks 
nedbragtes noget, Bestræbelserne for at bringe vor valuta i pari 
var i og for sig højst prisværdige, men prisen, man måtte betale 
derfor, var uden tvivl for høj. Inddragningen kunne nemlig kun 
ske på erhvervslivets bekostning. Når man ikke kan låne, kan man 
ikke drive handel; og med de rentesatser, som Nationalbanken ar
bejdede med, og med de midler, som den overhovedet stillede til 
disposition, kunne kun lidet udrettes. Pengemangelen bliver et 
fremtrædende træk i de følgende hårde års historie. Det er i før*- 
ste række den, der lammer erhvervslivet.

For Danmarks industri betød efterkrigsårene den fuldstændige 
ruin. Trods mange skuffelser og vanskeligheder havde man fået 
stablet en ganske anselig fabriksvirksomhed på benene. Det gjaldt 
således tekstilindustrien. Der var uden tvivl ligeså amnge menne
sker beskæftiget ved tekstilfabrikation i København i slutningen 
af det 18.århundrede, som der er i dag. Med toldloven af 1797 
havde man besluttet at udsætte denne industri for fremmed konkur
rence. Den kom ikke straks. Krigen kom nemlig til at virke som en 
fortsat beskyttelse, så at man først nu kunne vente den. Den ude
blev ikke, og det slag, den udenlandske konkurrence rettede mod 
den danske industri, blev dræbende. De danske industrivirksomhe
der, der overlevede disse år, er nemt talte.

Intetsteds virkede krisen hårdere end inden for landbruget. 
Med eet slag havde krigen ændret landets økonomiske struktur. Fra 
at være et erhverv i andet plan var landbruget blevet det man så 



hen til efter frelse fra økonomisk ruin, efter at storhandelen 
var brudt sammen. En kort tid syntes det, som om forventningerne 
skulle gå i opfyldelse, men ulykken kom hurtigt. Det var marke
derne, som svigtede. Det danske korn måtte konkurrere på lige fod 
med alt sindet korn på det norske marked, og priserne trykkedes. 
Samtidig skete der endnu alvorligere ting med det engelske mar
ked, der var kommet til at betyde meget i slutningen af det 18.år
hundrede. Ved den engelske kornlov af 1815 standsede nemlig prak
tisk talt al udførsel til dette land.

Virkningen af denne lov i Danmark var voldsom, en svær krise 
gik over landbruget, sværere end nogen senere. Med faldet i korn
priserne fulgte et fald i ejendomspriserne, der gik ned fra ca. 
looo kr. pr. td. hartkorn til ca. loo kr. Rede penge fandtes ik
ke blandt landbefolkningen, og staten måtte overtage mange ejen
domme for skatterestancer. Dette medførte til gengæld, at det 
blev let for unge folk at få en gård, helt modsat, hvad der var 
tilfældet under den sidste landbrugskrise, hvor ejendomspriserne 
blev holdt kunstigt oppe. Perioden 1818-1828 er vel den hårdeste 
tid, vort land nogensinde har måttet stå igennem.

Med året 1824 nåede kornpriserne bunden, og fra da af gik det 
stadigt og ret jævnt opad. Opgangen varede til henimod 188o, på 
hvilket tidspunkt kornpriserne var ca. 3 gange så høje som i 1824. 
Selv om kornpriserne på verdensmarkedet nu og da også breder sig 
til Danmark, bliver det efterhånden - om end i begyndelsen lang
somt - virkelig gode tider for det danske landbrug; og det gamle 
ord, der siger, at når bønderne har penge, har vi alle penge, 
kommer omsider også til at holde stik inden for byerhvervene. Fra 
begyndelsen af 3oerne står det alle klart, ar kornhandelen er _ 
grundstenen i Danmarks økonomi; af den er alle afhængige.

Det danske korn blev lagt på kreditoplag i England for at være 
klart, når prisen steg, og tolden faldt, så eksporten blev løn
nende. Kvaliteten af det danske korn havde tidligere ladet meget 
tilbage at ønske. En medvirkende faktor hertil havde vel været, 
at det danske korn havde indtaget en monopolstilling på det nor
ske marked. Nordmændene i det søndenfjeldske Norge skulle købe 
deres korn i Danmark, og bevistheden herom bevirkede, at man ik
ke følte særlig trang til at kæle for kvaliteten, hvad der med 
rette havde givet anledning til megen bitterhed fra norsk side. 
Da vort korn derfor pludselig blev vor vigtigste vare og skulle 
gøre sig gældende på vendensmarkedet, lod det meget tilbage at 
ønske. Det fremkom fugtigt og urenset og placeres derfor lavt på 



noteringerne. Tyske købmænd, navnlig i Kiel, begyndte ligefrem 
at købe dansk korn med det formål at forædle det. Denne tanke 
toges op af Hans Puggaard, der selv rejste rundt og foretog si
ne opkøb medbringende sin indforskrevne rensemaskine. Metoden 
vandt indpas, og i løbet af 2oerne gjordes der en stor indsats 
fra købmændenes side for at oparbejde en kvalitetsvare, hvilket 
arbejde omsider kronedes med held.

Bønderne solgte deres korn til købmanden i provinsbyen. Oprin
delig foregik det i løbende regning, således at bønderne modtog 
varer for kornet til en pris, der fastsattes af købmanden. Den 
var måske ikke videre høj, men til gengæld var de sikre på to 
ting, nemlig at de altid kunne komme af med kornet og altid opnå 
varekredit, når det kneb. Efterhånden, navnlig omkring 184o, be
gynder bønderne dog at få interesse for noteringerne på verdens
markedet. Da regeringen samtidig bryder byernes kornhandelsmono
pol ved at tillade enhver at opkøbe korn til videre forhandling, 
kommer købmændene ud for en konkurrence, der gør, at bønderne 
kommer til at stå stærkere. Det benytter de til at kræve verdens
markedets pris for deres korn.

Med kornhandelens opsving bliver provinskøbmanden en central 
skikkelse i det danske erhvervsliv. Herom vidner do store gamle 
købmandsgårde i vore provinsbyer. De ligger ofte mellem hovedga
den og havnen. I forbygningen er butikken. Gennem en port kommer 
man ind på den store gårdsplads. Her holdt bønderne ind, når de 
kom til byen med deres varer. Staldplads og hestefodcr var køb
mandens service tilligemed en bid mad og en dram. Gårdens andre 
længer optoges af kornmagasiner og andre pakhuse; ofte fandtes 
også et brændevinsbrænderi installeret. På havnepladsen fandtes 
kul-og tømmerplads. Det er de store blandede købmandsforretnin
gers storhedstid, således som vi f.eks. kender dem fra Goldschmidts 
novelle ”Fra min Onkels Tømmerplads”.

Provinskøbmændenes forretning var meget sammensat. Kornet var 
hovedvaren. Efter tørring og rensning udskibedes det til England. 
Transporten foregik i reglen på købmandens egne småskibe. Fra 
England hjemførtes efterhånden både industrivarer og kul, ligesom 
skibene lejlighedsvis bragte en ladning tømmer fra Norge. Dette 
gav anledning til en omfattende detailhandel. I butikken forhand
ledes manufaktur, kolonial og isenkram. Fra pladsen solgtes tøm
mer, kul og støbegods. Kundekredsen udgjordes først og fremmest 
af bønderne, men selvfølgelig også af byens indbyggere og land
håndværkerne •



Prisudviklingen er stadig kunstig gennem 3oerne, og bønderne 
begynder at forvinde de dårlige tider, således at deres forbrug 
stiger, og omsætningen yderligere fremmes. Stadig virker imidler
tid den engelske kornlov hæmmende på markedet, den ophæves først 
i 1846, og først dermed kommer kornhandelen i sit fuldeste flor.

Tiåret fra midten af 4oerne til midten af 5oerne er provins
byernes store blomstringstid. Provinsbyernes fremgang understre
ges af en stærk vækst i befolkningstallet, medens København sam
tidig stagnerer på dette punkt. På mange områder viser provins
byerne deres virketrang. I 1837 får Århus således en filial af 
Nationalbanken. Det ville Odense også have; og da den ikke fik 
det, tog (fens handelsstand i 1846 initiativet til grundlæggelsen 
af Danmarks første private bank i moderne forstand: Fyens Discon- 
to Kasse. Det er også i Odense, det første gasværk grundlægges, 
adskillige år før København fik sit. Der strømmer en frisk bølge 
af foretagsomhed over provinsbyerne. 1854-57 grundlægges i alt 
13 provinsbanker, de fleste i Jylland.

Efter ophævelsen af korntolden i England i 1846 syntes fremti
den sikret for det danske landbrug. Der var skaffet et sikkert 
afsætningsmarked til priser, der foreløbelig viste sig favorable. 
Årene fra 1846 til ca. 188o er måske de bedste, det danske land
brug har haft. Ejendommene, der er et godt udtryk for landbrugets 
rentabilitet, steg bestandigt i disse år. Hertil kom, at det dan
ske landbrug ikke kendte til import af råstoffer, hvis eventuelle 
prisstigninger kunne true med at berøve bønderne deres fortjeneste. 
De tekniske fremskridt var gennemgående kun få. Det vigtigste var 
at man begyndte at dræne de sure jorder. Derimod anvendte man frem
deles kun staldgødningen, der på grund af kornavlens overvægt var 
ret sparsom. Resultatet udeblev heller ikke. Mod periodens afslut
ning begynder resultaterne af rovdriften at melde sig i form af 
nedsat afgrøde. Men foreløbelig var der ingen grund til bekymring. 
Der foregik blandt bønderne en storstilet opsparing, men midlerne 
anbragtes gennemgående forsigtigt i sparekasser. Den første opret
tedes 1810 på Holsteinborg ved grevens foranstaltning og som en 
filantropisk institution. Hidtil havde bønderne ikke haft noget . 
sted, de kunne gå hen med deres sparemidler. I fæsteperioden kum- 
ne de ikke yde hinanden sikkerhed i jord. Det var derfor mest ble
vet til,at de satte det i sølvtøj, som det fra gammel tid havde 
været skik. Sparekassen i Holsteinborg fik mange efterfølgere, og 
efterhånden blev det bønderne selv, der fik ledelsen.De midler, 
der opsparedes, blev af stor værdi, da de dårlige tider satte ind.

ledelsen.De


TROLOVELSE.

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

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kon
gelig reskrift af 4. januar, men trolovelsesskikken fort
satte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore 
dage afløst af forlovelsen.

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



ANETAVLE
for

Niels Peder Knudsen
og

Ellen Marie Jensen



Niels Peder Knudsen 2

blev født d. 29. marts 184o i Hjoptarp, Borris Sogn og døde d. 
27. oktober 191o i Fjelstervang, Vorgod Sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 8. april og fremstillet i kirken d. 
15. maj 1840, faddere var: pigen Ane Kathrine i Old, gårdmand 
Søren Bjørslev i Vium, gårdmand Jacob Thygesen, Kringslæst, 
gårdmand Christen Rahbeks hustru i Nørgård i Hjoptarp, ungkarl 
Søren Knudsen i Hjoptarp og pigen N.N. Christensdatter i Hjop
tarp.

Han var gift med

Ellen Marie Jensen 3

der blev født d. 31. december 1841 i Fjelstervang, Vorgod Sogn 
og døde d. 9. maj 19o6 samme sted.

Hun blev døbt d. 6. februar 1842, båret af pigen Ane Marie 
Hansdatter af Tanderup Mark, Snejbjerg, faddere var: gårdmand 
Peder Jensen, pigen Ane Kirstine Nielsdatter og konen Ane Ka
thrine Justdatter, alle af Fjelstervang.

Niels Peder Knudsen havde en ejendom på ca. 4o tdr. land i 
Fjelstervang. Sønnen Søren Andreas Knudsen (IX.) fortæller, at 
faderen havde evner til at kurere folk, foruden at passe ejen
dommen tog han rundt i omegnen for at pensle folk i halsen, den
gang var der ingen transportmidler, han gik frem og tilbage, 
undertiden kom han helt til Rind.

Om dette ægtepar fortæller sønnen P. Chr. Knudsen:
"jeg vil, før jeg slutter dette Arbejde, sige et Par Ord om 

mine Forældre. Da mine Forældre har haft lo Børn (hvoraf de 9 
endnu lever), og da ingen af dem har haft Formue, siger det sig 
•selv, at de har maattet slide haardt alle Dage. Skønt min Fader 
var fra en meget stor Gaard, saa fik han dog ingen Arv; thi han 
var den yngste, og hans Arv kom derfor til at bestaa i, at de 
ældre af hans Søskende skulde sørge for hans Opdragelse. De ca. 
4oo Tdr. Ld., som hans Fader ejede, blev delt mellem tre af Fa
ders Søskende. Som sagt, mine Forældre har slidt og slæbt, som 
kun de færreste faar det at prøve.

Men trods Fattigdom og trange Kaar, s aa har vi Børn haft et 
godt Hjem, som vi aldrig vil glemme, fordi ingen Tid i vort Liv 
har været saa lykkelig som vor Barndomstid, og fordi ingen har 
bragt saa store Ofre for os som vore Forældre. Den 9. Maj 19o6 
døde Moder. Hun laa til Sengs til Stadig'hed i ca. 2 Aar, før hun 



døde. Men Fader siger, at han aldrig har set hende utaalmodig. 
Og det er sandt. Moder havde Taalmodighed som faa, og det var 
godt for hende og for os Børn, thi hun har i Sandhed haft Brug 
for den i sit Liv. Og ingen har som vi Børn lagt Beslag paa Mo
ders Taalmodighed. Kun sjældent havde Moder en virkelig Hviledag. 
Om Søndagen maatte hun jo sy, stoppe og vaske om os, naar vi kom 
hjem fra vore Pladser og skulde af Sted igen samme Dag. Ubetalelig 
er vor Gæld til vore Forældre, som i Sandhed har værnet om os, da 
vi var smaa.

Fader manede os til Orden og Lydighed ved det Arbejde, som 
sorterede under ham. Naar vi skulde ud at tjene, sagde han altid 
til os: "Nu maa du jo se at være villig, saa du kan blive i din 
Plads, du skal jo gøre, hvad de sætter dig til". Med Skam maa vi 
bekende, at vi ikke var saa flinke til at lyde derhjemme, naar 
Moder bad os om noget, men naar Fader var til Stede, var der in
tet i Vejen. Fader fulgte det gamle Ord: Hvo, som ikke vil høre, 
maa føle. Og det var godt for os. Derved blev han ogsaa en god 
Støtte for Moder, som havde ondt ved at straffe os. Trofast hjalp 
Fader og Moder hinanden i Livets mange Forhold. Og med Glæde og 
Tak mindes vi vor Barndomstid med dens mange kære Minder, som vi 
først og fremmest kan takke vore Forældre for. Fader er nu 7o Aar 
gi., men rask og rørig. Han kan endnu gaa 3 Mil om Dagen, og hans 
Aandsevner er gode endnu. Vi haaber at beholde ham længe iblandt 
os."



Knud Sørensen 4

blev født 1788 i Hjoptarp, Borris Sogn, og døde d. 17. april 
I870 samme sted.

Han blev efter hjemmedåb fremstillet i kirken nytårsdag 1789, 
faddere var: Maren Sørensdatter, Christen Søndergaards hustru, 
Margrete Lasdatter, Niels Egvig og Niels Nørgaard.

Knud Sørensen var gift med

Kirsten Thygesdatter 5

der blev født 1798 i Nr. Vium Sogn og døde d. 4. maj 1875 i 
Hjoptarp, Borris Sogn.

Hun blev døbt d. 3o. april 1798, men kirkebogen nævner ingen 
faddere.

Knud Sørensen overtog sin fødegård d. 12. januar 1822.
I bogen ”Slægten fra Søndergaard i Borris Sogn”, skriver 

kommunelærer P.C. Knudsen, Ålborg, om Knud Sørensen: "Han har 
uden tvivl ”siddet hårdt i det”, som det hedder. - Af de efter
ladte papirer fra hans tid fremgår det, at først sælger han en- eng
parcel og bagefter køber den. Sandsynligvis har han på grund af 
pengemangel i 1825 (det år, da krisen kulminerede) set sig nød
saget til at afstå den.” Det ser dog nærmere ud til, at Knud Sø
rensen har solgt engparcellen for at skaffe penge til at købe en 
gård i Faster Sogn. I skøde- og panteregisteret for Bølling Her
red ses det, at Knud Sørensen omkring 1825 har fået skøde på en 
gård i Fasterlund, Faster Sogn, det er sikkert den gård sønnen 
Mads Knudsen senere får, der ses nemlig hverken udstedt skøde 
til Anders Jacobsen eller Mads Knudsen på en gård i Fasterlund.

I 1829 køber Knud Sørensen ovennævnte engparcel tilbage igen, 
skødet lyder således :

”Jeg undertegnede Anders Pedersen Windelbo i Borris Sogn til- 
staar og herved gjøre vitterligt at have solgt ligesom jeg her
ved sælger, skjøder og aldeles afhænder til velagtede Gaardmand 
Knud Sørensen Søndergaard, Hjoptarp Bye, Borris Sogn den halve 
Andel af en Parcel paa Qvodbøl Fælle, som er udparcelleret fra 
Cornelius Christensens Gaard i Wotkær. Hele Parcellen er omtrent 
11 Dags Slet og Hartkorn 1 Skp. 3 Fjdk. 2 56o8/6o44 Alb. Benævnte 
halve Andel af denne Engparcel har nuværende Køber Knud Sørensen 
Søndergaard selv tilskjødet min Fader den 3o. Decbr. 1825, og er, 



tilligemed mere, af min Fader tilskjødet mig d. 25. Novbr. 1826, 
men da Køberen nu har betalt mig den accorderede Købesum 48 Rbd. 
rede Sølv, saa skal den halve Andel af denne Engparcel og den der
til hørende Hedelod og øvrige til Hartkornet hørende Rettigheder 
fra nu af tilhøre Køberen og hans Arvinger.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Windelbo i Borris Sogn, d. 24. November 1829.

Anders Pedersen.
Til Vitterlighed: J. Huus.”

I Justitsprotokollen for Bølling Nørre Herred 1835-1843, 
side 42 ses, at Knud Sørensen i året 1835 havde en retssag med 
gårdmændene C. Rahbæk, Christian Melgaard og Peder Madsen Duedal 
i Hjoptarp i Borris Sogn. Sagen angik dispositionsret over en del 
af fællesheden, og den endte med forlig. Det fremgår af sagens 
akter, at udstykningen af fællesheden blev påbegyndt 1835, og at 
Knud Sørensen var største lodsejer til samme.

I 1852 afstod Knud Sørensen gården til sin ældste søn Søren 
Knudsen, i den anledning oprettedes følgende skøde:

”Undertegnede Knud Sørensen af Hjoptarp i Borris tilstaar og 
herved vitterliggør til min Søn Søren Knudsen at have solgt og 
afstaaet følgende Parceller af den mig efter Skøde tinglæst d.
12. Febr. 1822, tilhørende i Hjoptarp i Borris Sogn beliggende 
Gaard med øvrige Ejendomme, nemlig:
Matr. Nr. 37 a, Nørreland,
" " 51 b, Sønderland,
” ” 22 b, i Skjern,

tilligemed Nr. 94 f i Skjern, 

Hartk. 2 Td. 2 Skp. 2 Fjdk 1| Alb.
99 3. 99

4

99 1 ” 2 ”

hvilke Parceller under Indenrigsministeriets Tilladelse af 17.
Januar D.A., er adskilte fra min Gaard. Med det solgte følger de 
paa samme opførte Bygninger- og Konge-, Korn- og Kvægtiende til 
Matr. Nr 37 a. Den mundtlige accorderede Købesum 45o Rbd. er mod
taget, og da Køberen derhos ved Kontrakt af Dags Dato har for
pligtet sig til at svare mig og Hustru Kirsten Thygesdatter Af
tægt vor Livstid, saa skøder og overdrager jeg herved ovenmeldte 
min Søn Søren Knudsen de nævnte Ejendomme med al deres rette Til
liggende og Tilhørende med fornævnte Anpart Kongetiende og med 
alle de Rettigheder og Herligheder, Byrder og Forpligtelser, som 
mit og ældre Adkomstdokumenter maatte hjemle og tilsvare og saa- 
ledes, som jeg har ejet og besiddet samme under Hjemmels Ansvar 
af mig efter Loven.



Til Bekræftelse under min Haand.
Hjoptarp, den 14. Maj 1852.

Knud Sørensen.
Til Vitterlighed: Søren Grønborg. Søren Bjørslev.
N.B. Til Borris og Faster Fattigkasse er i Anledning heraf 

betalt 2 Rigsbankmark.
Vilstrup.

Skødet er tinglæst i Bølling Nørre Herreders Ret d. 1. Juli 
1852".

Skødet er indført i Skøde- og Panteprotokol nr. 14, side 146.

"Ligtale over Knud Sørensen (Søndergaard)
(Født i Hjopstrup Aar 1788, død 17. April 187o.)
Kære Kristne! Det var en meget skrøbelig Man for at se til 

i de senere Aar, hvis Lig nu her er nedsat. Haanden rystede, Øj
nene randt, og Røsten var utydelig. Mange Legemskræfter havde 
han ej heller; det viste sig, da han snart havde den sidste Syg
dom udstridt. Men han naaede dog en høj Alder og levede sin Tid 
ud. Derfor var der givet ham indvortes Friskhed og Sundhed, og i 
en tidligere Tid kunde han vel ogsaa tage kraftigt fat med Hæn
derne .

En bedre Kraft end den legemelige og en vigtigere Friskhed og 
Sundhed end Legemets havde han i den Gudsfrygt og aandelige Sans, 
der var given ham. Den gav hans Sjæl Styrke og Sundhed. Der kunde 
vel ogsaa blande sig menneskelig Visdom i hans Tanker og altfor 
stor verdslig Omhyggelighed for det timelige; thi vi bærer jo 
Guds Riges Skat i Lerkar, og der skal megen Aarvaagenhed til, 
for at vi ikke nogensinde skal tragte efter de timelige Ting 
fremfor at søge Guds Rige og hans Retfærdighed; hvo af os søger 
det vel altid først ?

Men jeg har dog den Tro og det Haab, at Troens Glæde havde 
og fik Overmagten over Synd og Sorg hos denne Afdøde, idet der 
dog ogsaa i hans ældre Aar var aandeligt Liv at kende hos ham. 
Tilsidst var det, ligesom Vægtskaalen stod lige for ham, idet 
han under sin sidste Svaghed sagde, at han havde nu bedet til 
Gud om Plads i hans Rige, men han vidste ikke endnu, om Gud vilde 
bønhøre ham eller ej; men jeg haaber, at han nu ved og erfarer, 
at Gud bønhørte ham; thi Gud vil helst lade Vægtskaalen hælde til 
den gode Side. Han vil hellere end gerne have os, og nødigst af 
alle, at Djævlen skal beholde nogen Sjæl; men han giver ikke al
tid den bedende at fornemme Bønhørelsen. Ligesom Herren sagde til 



Paulus: Min Naade er dig nok. Saaledes maa ogsaa vi nøjes med 
hans Ord og Naade, uden at vi kunne Pøle noget derved; og det 
maa vi derved mindes om, at det ikke er vor Fortjeneste, der 
kommer i Betragtning, men Gud forbarmer sig over, hvem han vil.

Har der nu i denne bortgangne Sjæl, som jeg tror, været en 
alvorlig Gudsfrygt, saa er det et trøsteligt Ord: Som en Fader 
forbarmer sig over sine Børn, forbarmer Herren sig over dem, der 
frygter ham. Det var Herrens Opstandelsesdag denne gamle skrøbe
lige Legemshytte faldt sammen; engang, naar den opstandne Frel
ser kommer igen, og hver Menighed skal indgaa til den store Sejrs
fest, skal ogsaa dette skrøbelige Legeme opstaa i Kraft. Gud trø
ste nu hende, som i over 5o Aar har ledsaget den hensovede som 
hans Ægtefælle, i hendes Ensomhed. Det var jo hendes Ønske for 
Mandens Skyld, at han maatte komme først herfra. Gud give hende 
nu, da hun er befriet for Omsorgen for Manden, den Stund, hun 
maatte have tilbage, sin Aands Bistand til at blive vel beredt 
i Tro og Haab til at gaa herfra, naar Timen kommer. Gud velsigne 
de efterladte Børn og give dem Naade til at øve sig i Gudfrygtig
hed efter deres Faders Eksempel, ligesom Gud ved ham har givet 
dem en god Opdragelse.

Ja, dertil lede Gud os alle, at vi maatte have Forjættelse 
baade for det Liv, som nu er, og for det tilkommende. Amen.

Kære Kristne! Det er et Syn, som vistnok sjælden eller al
drig er bleven set paa denne Kirkegaard, at en Mand er bleven 
baaret til Graven af sine Sønner alene. Ligesom det vidner om, 
at de gerne ville ære ham til det sidste, vidner det ogsaa om den 
Velsignelse, der var skænket denne afdøde Mand, at han har saa 
mange Sønner og det i Nærheden.’’

’’MINDE
over :

Kirsten Thyggesen 
fød i Nøre Vium Sogn i Gaarden Meldgaard 1798, død i Søndergaard 
i Borris den 4. Marts 1875-

Farvel vor gamle Moder kjær 
tak for din Daad hernede 
Af Børn og Børnebørn er her 
En talrig Flok tilstede 
Men ingen er der vist Iblandt 
Som ej en Moder i Dig fandt.



Derfor vi med bevæget Sind
Staaer trindt nu om din Kiste 
Imens en Taare ned ad Kind
Sig sagtelig mon liste;
Thi nødig siger man Farvel
Til dem man kjært er knyttet til.

Du var af Dage nu vist mæt
Og ønsked did at drage
Hvor Sjælen ren og fri og let, 
Skal evig Gud behage
Hvor der for Synd og Sorg og Død 
Er Fred og Hvile evig sød.

Vi haaber du er faret did;
Thi ene til Guds Naade
Ved Frelseren du satte Lid
Og ej paa anden Maade
Du turde vilde vente Dig
Et saligt Hjem i Himmerig.

Og der Du vistnok fundet har
Igjen den Ven og Mage
Med hvem Du her forenet var
Saa mange Aar og Dage
I dette Haab vi følge fro
Dit svage Støv til Gravens Ro .

Kjært være dit Minde!”



Jens Hollænder Pedersen 6

blev født 1814 i Lem Sogn og døde d. 27. juli 1855 i Fjelster
vang, Vorgod Sogn.

Han blev hjemmedøbt d..26. februar 1814 og fremstillet i 
kirken d. 11. april samme år, båret af Anne Marie Pedersdatter, 
faddere var: sognefogden Jacob Nyegaard, Niels Pedersen Faurbye, 
Jens Sylvestersen Faurbye, Maren Christensdatter Nygaard og Niels 
Jensen Korsdals kone.

Jens Hollænder Pedersen var gift med

Ane Marie Andersdatter 7

der blev født 18o7 i Hanning Sogn, hun blev efter hjemmedåb frem
stillet i kirken d. 2o. september samme år, og døde d. 13. au
gust 1872 i Fjelstervang, Vorgod Sogn.

Jens Hollænder Pedersen var snedker og landmand i Fjelster
vang, han ejede en ejendom på ca. 4o tdr. land. I skiftet efter 
ham hedder det :

"År 1856 den 19. april blev på Bølling Nørre Herreders kontor 
afholdt en skifteret af konstitueret herredsfoged Lund i overvæ
relse af undertegnede vidner, hvor da blev foretaget skifte 
boet efter Jens Hollænder Pedersen af Fjelstervang, som døde d. 
27. juli forrige år.

Skifteretten fremlagde en tresidet extrakt samt en udstedt 
indkaldelse som citeredes sålydende.

Derefter var mødt den afdødes efterlevende enke Ane Marie 
Andersdatter med lavværge sognefoged Jens Abildtrup og værgen 
for de umyndige arvinger gårdmand Ole Bierregaard i Stauning.

Enken fremlagde hendes afdøde mands skøde på stervbostedet 
i Fjelstervang af gammelt hartkorn 6 skp. og alb. samt en kø
bekontrakt af 13. januar 1847 på noget jord fra Peder Christensens 
gård i Store Fjelstervang, hvilke dokumenter attesteres og citeres 
således.

Dette sted med lejerettigheder samt boets ind- og udbo samt 
besætning ansatte hun til en værdi af looo rdlr.
Af Gæld anmeldtes 12o rdlr. til forskellige; men derimod var der 
ingen fordring på vederlag for begravelsen. Den på boet satte 
værdi samt den ommeldte gæld erkendtes af alle vedkommende.

Arvingerne er :
En søn Niels Peder Jensen, 4 år gammel,
en datter Ellen Marie Jensen, 14 år gammel,



en ditto Mette Kirstine Jensen, 12 år gammel,
en ditto Anne Louise Petrea Jensen, 8 år gammel.

I henhold til foranstående opgørelse opgives boet derefter 
således til slutning.

A. Indtægt :
den på boet satte værdi looo rdlr.

B. Udgift:
den ommeldte gæld ialt 12o “

26 rdlr. 14 skil.

Skiftesalær, lo rdlr.
Justitsfondet. 2 n

Kongens xasse 3 II 2 ski «
Fusion efter § 15 b 4 "
Skiftebrevets beskrivelse på 2^ ark 1 tf 1 mark 13 ski.
Bekræftelse 5 CÎ
Justitsfondet af de tvende første
poster 2 If 9 IV

Stempelafgiften af første klasses
papir 6 ÇÎ

Porto 1 Cl 12 II

Skiftets beskrivelse 2 IS 8 II

Vidnerne 1 si 4 II

Efter fradrag i beholdningen 
blev der til rest til deling imellem 
enken og børnene ialt 854 rdlr.
der deltes således at enken modtog det
halve på ialt 427 rdlr.
medens resten 427 rdlr. 4- afgift
til statskassen 2 II 13 skil 1.
er til rest og igen 424 rdlr. 5 mark 3 skill.
der deltes således :
enken en broderiod med lo6 II 1 ff 4 II

sønnen Niels Peder Jensen, 4 år
gammel en ditto broderiod med 127 II 2 Cl 12 ff

datteren Ellen Marie, 14 år gammel
en søsterlod 63 n 4 II 6 IC

datteren Mette Kirstine, 12 år en
ditto søsterlod 63 s? 4 II 6 ff

datteren Anne L. Petrea, 8 år gammel
en ditto søsterlod 63 SI 4 ff 6 ft

som udgør delingssummen.



Af disse kapitaliseres fremover ingen renter førend børnene 
fylder 18 år idet enken til den tid sørger for deres opdragelse 
og fursyning med føde og klæde.

For arven gøres sikkerhed i stervbostedet i Fjelstervang af 
hartkorn gammel matricul 6 skp. % alb. samt i lejerettigheden 
til noget jord fra Peder Christensens gård samme sted og i enkens 
lod i udbo og besætning, og bliver til sikkerhed herfor en ex
trakt af denne skifteslutning på enkens bekostning at tinglæse.

Skifteomkostninger og arveafgiften indbetales med 28 rdlr. 
og 13 skill.

Boet blev derefter enken Anne Marie Andersdatter overdraget 
til fri rådighed.

Skiftet sluttet.
Anne Marie Andersdatter.

m.f.p.
Vidner: Jonsen. Rasmussen.

J. Pedersen. Ole Bierregaard.
m. f. p. ’•

Hvor tilnavnet Hollænder kommer fra, har det ikke været mu
ligt at fastslå. I Ringkøbing boede der imidlertid i 17oo-tallet 
en Hollænder-slægt, der sikkert har noget at gøre med Jens Hol
lænder Pedersen, navnene tyder også derpå, men en sikker forbin
delse har ikke kunnet opstilles.

Om ægteparret skriver dattersønnen P.Chr. Knudsen:
”Min Moders Forældre var Snedker Jens Hollænder Pedersen og 

Hustru Ane Marie Andersdatter. Jens Hollænder var en meget dygtig 
Snedker og tillige en nogenlunde dygtig Landmand. Han var meget 
energisk og sled haardt for at samle lidt sammen til Familien. 
Desværre døde han meget ung 1854. Han boede i Fjelstervang i Vor
god Sogn, og da min Fader blev gift med hans ældste Datter, fik 
han med hende den lille Landejendom, som i hine Dage kun havde 4 
Kreaturer (ca. 4o Td. Land).

Jens Hollænder Pedersen havde i sit Ægteskab med Ane Marie 
Andersdatter fire Børn, nemlig:
Ellen Marie Jensen, f. d. 31. Decbr. 1841, død d. 9. Maj 19o6. 
Mette Kirstine Jensen, f. 1844.
Ane Laura Petrea Jensen, f. 1848, død 19o8. 
Niels Peder Jensen, f. d. 14. Januar 1852.

Omstaaende Skifte oplyser os om de økonomiske Forhold i Hjem
met, da min Moders Fader døde. Det var just ikke meget til en



Enke med fire, smaa Børn. Men de var vant til at spare og til 
at arbejde, og saa kan man jo komme langt med lidt. Ude paa den 
ensomme Hede var det imidlertid vanskeligt for en Enke at klare 
sig. Det er godt, sagde de gamle derude paa Egnen, at have et 
Mandfolk i Huset. Og man kan let forstaa, at en Enke i hine Dage 
i disse øde Egne var ubeskyttet og paa mange Maader værgeløs. Her
til kommer, at de saakaldte Natmandsfolk altid holdt til i dis
se tyndt befolkede Egne. Casper Hoja og hans Slæng brugtes som 
Bussemænd mod Børnene, men de Voksne var saamænd lige saa bange 
for disse omstrejfende Natmandsfolk. I Reglen gjorde de ingen 
Fortræd, hvor de fik gode Gaver; men de var mest nærgaaende, 
hvor der ikke var en Mand i Huset. De vilde have Æg og Uld. Fik 
de ikke, hvad de ønskede, hed det sig, at de om Natten vilde 
brænde Huset af eller lægge Gift for Kreaturerne. Ikke saa sjæl
den kom de ved Aftentide og bad om Husly for Natten. De fik da i 
Reglen Lov til at ligge i Laden. Det kan let förstaas, at en yng
re Enke i disse Dage og under disse vanskelige Forhold kunde føle 
sig som værgeløs og ønske at gifte sig igen. Det varede heller 
ikke længe, før der meldte sig Friere til Jens Hollænders Enke. 
I blandt disse var der en Tjenestekarl ved Navn Christen P. Chri
stensen fra Fjelstervang. Familien var vist meget imod dette Par
ti, men da hun troede ham saa godt, vilde hun ikke høre efter 
Familiens Raad. For imidlertid at faa det hele til at foregaa i 
Stilhed, løste de Kongebrev. I Vorgod Kirkes Ministerialbog fin
des anført, at Aar 1856 den 3. Juli er Ungkarl Chresten P. Chri
stensen, tjenende i Fjelstervang, ægteviet til afdøde Snedker 
Jens Hollænder Pedersens Enke Ane Marie Andersdatter, hjemme i 
Brudens Hjem i Fjelstervang, uden forudgaaende Tillysning i Følge 
Kongebrev af 3o. Juni 1856.

Desværre viste det sig, endda straks, at han ikke var hende 
nogen Beskytter, ja, han var hende en daarlig Mand. Skønt hun 
ikke var rig, saa havde hun dog lidt Penge, og Børnenes Arv stod 
jo endnu i Ejendommen, og disse Penge skulde hun svare til. Hen
des Mand begyndte nu at drikke. Han anstrængte sig af yderste 
Evne for at faa alt sat over Styr. Formynderne maatte skride ind, 
for at de Børnene tillagte Penge ikke skulde gaa med. Men var 
Bedstemoder resolut, da hun lod sig vie til ham, var hun det ogsaa 
nu, da det gjaldt om at bestemme sig for eller imod sin anden 
Mand. Hun vilde skilles ved ham, og det skulde være straks. Og 
saaledes skete det ogsaa 1867. Naar han var beruset, var han ond 
imod hende, og han havde tilsyneladende kun taget hende for Pen
gene.



Bedstemoder var en ærlig og blid Kvinde, men meget selv
stændig. Hun var særdeles dygtig og holdt sammen paa Stumperne. 
Hun har givet sine Børn en god Opdragelse og de har meget at tak
ke hende £or. Hun opdrog dem i Tugt og Herrens Formaning. Dette 
kan siges med Sandhed. Hendes Mand £ik 800 Kr. at rejse med. Dis
se Penge maatte min Fader betale. Bedstemoder døde I872.”



Søren Knudsen 8

også kaldet Søren Søndergaard blev født 1746 i Hjoptarp, Borris 
Sogn, og døde d. 26. september 1826 samme sted.

Han blev døbt påskesøndag 1746, båret af degnens hustru, fad
dere var: Christen Veldelboe og hustru, Jens Dahier, Las Meld- 
gaard og Ane i Meldgård.

Søren Knudsen var gift med

Kirsten Knudsdatter 9

der blev født ca. 1759 i Sønderup, Nr. Vium Sogn, og døde d. 17. 
april 1823 i Hjoptarp, Borris Sogn, hun opgives da at være 64 år 
gammel.

Kommunelærer P.C. Knudsen, Ålborg, skriver i bogen "Slægten 
fra Søndergaard i Borris Sogn": "Søren Knudsen, der fik tinglæst 
skøde på gården d. 15. juni 1780, har i høj grad forøget dens 
arealer. Han var noget af en samler, og alt tyder på, at han har 
bestræbt sig for at gøre gården så stor, som hans midler tillod. 
Vi er på mange områder i stand til at følge hans dispositioner, 
og vi får det indtryk, at han satte uafhængighed som en livsbe
tingelse - en egenskab, der den dag i dag karakteriserer mange 
af hans decendenter. Ved overtagelsen af gården havde den af 
hartkorn 4 tdr. 6 skp. 3 fjdk. 2 alb. Men han købte i tidens løb 
mange parceller til gården. Af hans skøde til sønnen, Knud Søren
sen, fremgår det, hvad han har købt til gården.

Skødet lyder således :
"Søren Knudsen, Søndergaard, Hjoptarp By i Borris Sogn, til- 

staar herved og giør vitterligt at have solgt til min Søn, Knud 
Sørensen, min efter tinglæst Skøde af 15. Juni 1780 ejende Gaard 
med Bygninger og Gaardens tilhørende Ejendomme, Ager og Engs Hart
korn 4 Td. 6 Skp. 3 Fdk. og 2 Alb., og endvidere sælger og skøder 
og afhænder jeg til samme min Søn følgende mig tilhørende Ejendom
me :
1) Min Anpart af Engen "Albeck Fælle", som ialt er ca. 67896 Kva

dratalen af Hartkorn 4 Skp. 3 Fkd. 8/2o Alb., solgt fra Kjeld- 
strup i Faster Sogn og under 17. december 1796 tilskødet mig 
og Peder Windelbo til lige Deling og Rettighed.

2) En mig efter tinglæst Skøde af 3. Juli I800 tilhørende Engpar
cel Nr. 15, beliggende ved den lille Aae her i Sognet, af Hart
korn 2 Fdk., udparcelleret fra Mads Rahbæks Gaard her i Sognet.



3) Gaardens tilkøbte Konge-, Korn- og Kvægtiende, som den 18. 
Juni 18o2 er mig tilskødet.

4) Min Anpart af en Engparcel paa Qvodbøl Fælle fra Cornelius 
Christensens Gaard i Wottkær her i Borris, ca. 1-J Dags Slet, 
af Hartkorn 1 Skp. 3 Fdk. 5oo8/66o4 Alb., som tilligemed en 
Parcellen tilhørende Hedelod er af Morten Thomsen, Gaasdal, 
under 13. Juni 18o9 tilskødet mig og Peder Windelbo til lige 
Deling og Rettighed".
"Køberen har nu betalt mig den accorderede Købesum, 4oo Rbd. 

i Sølv."
Hjoptarp i Borris Sogn, d. 14. December 1821.
Læst i Bølling Herreds Ret d. 12. Juni 1822."

Hans konge-, korn- og kvægtiende er købt fra herregården 
Lundenæs. Der findes i arkivet på Søndergård et skøde på samme, 
udstedt af Niels von Jermiin til Lundenis og forsynet med hans 
laksegl. Skødet lyder således:

"Niels v. Jermiin til Lundenis, Deres Kgl. Majestæts bestal
tede Kaptejn af Infanteriet giøre vitterligt, at jeg haver solgt 
og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og afhænder til 
velagtede Søren Knudsen, Hjoptarp, Borris Sogn og hans Arvinger 
den Anpart i Borris Sogns Konge-, Korn- og Kvægtiende, som hans 
paaboende Steds contribuable Hartkorn 5 Td. 1 Fdk. 1 Alb. kan 
indhjemle i Proportion af de 27 Td. Hartkorn, forannævnte Borris 
Sogns hele Konge-, Korn- og Kvægtiende er matriculeret for.

Og da Kiøbesummen 80 Rdlr. er mig betalt, saa skal forannævnte 
Steds Konge-, Korn- og Kvægtiende herefter tilhøre Køberen Søren 
Knudsen og Arvinger.

Dette Skøde stadfæstes under min Haand og Segl. (Extract.) 
Lundenis d. 18. Juni 18o2.

N. Jermiin."

Søren Knudsen var altså over 75 år gammel, da han afstod 
gården til sin søn. Men han havde allerede 1818 gjort testamente 
og deri taget bestemmelse om gårdens fremtid. Da samme testamente 
giver et godt billede af hans økonomiske forhold, moddolos dot 
her in extenso :

Søren Knudsons Tes L amen te.
"Jeg underskrevne Søren Knudsen af Hjoptarp i Borris Bye er 

enig med min kjære Hustru Kirsten Knudsdattcr, hvorledes skal for
holdes efter vores Død; og da jeg nu er til Alders og ved ikke 
hvor snart den gode Gud henkalder mig, og ønskede gerne, at alt 



siden kunde gaa efter Omstændighederne, som jeg nøje har taget i 
Overvejelse efter bedste Skønsomhed, saa er jeg med bemeldte min 
Kone bleven enig om med sund Fornuft og velberaad Hu at beslutte 
vor Sidste Villie i Kraft af Hans Kgl. Majestæts Forordning 13. 
Maj 1769 § 25 saaledes:

Min Søn Knud Sørensen skal have min ejende Gaard, der har 
Harkorn 5 Tdr. 3 Skp., ikke alene med Besætning Ud- og Indbo af 
hvad Navn nævnes kan, men og med Gaardens Konge- Korn- og Kvæg
tiende, hvorimod han forpligtes til at give mig og min Kone saa- 
længe vi lever: Husværelse og Ophold i Gaarden alt efter nærmere 
Bestemmelse, som paa behørig stemplet Papir skal blive forfattet.

Dernæst skal han udbetale til sine Søskende i Arv 192 Rdlr.
rede Sølv og min Gæld, som er ialt 25o Rbd. Navne--Værdi - saaledes
Til min Søn Mads Sørensen, 21 Aar gi. 64 Rbd. r. Sølv

33 " Datter Anna, gift med Knud Jensen 32 33 33 33

33 ’’ Karen, 33 Aar gi. 32 33 3? 33

(1 " ” Mette, 3o " ’’ 32 33 33 33

33 " " Maren, 25 " " 32 33 33 33

Summa til Arvingerne rede sølv 192 Rbd.
Og til Gælden 25o Rbd. Navne-Værdi.
Hertil kommer endnu i Tilfælde denne Forandring: At dersom 

min Søn Mads vedbliver at være svagelig og ikke kan fortjene sit 
Brød, da skal min Søn, som faar Gaarden, medtage hem og forsyne 
ham med fri Husværelse, Føde og Klæder, Seng og Varme, om behøves, 
Pleje og Opvartning, naar saadant er nødvendig, og det saalænge 
han lever, - imod at Knud beholder hans Arv 64 Rbd. rede Sølv. 
Bliver Mads derimod frisk og faar sit Helbred igen og hellere 
ønsker at komme ud imellem fremmede, da skal.hans Broder Knud 
Sørensen udbetale ham hans tillagte Arv. Til Slutning erindres, 
at dersom en eller flere af vores 3 Døtre: Karen, Me.tte og Maren 
skulle blive gifte, da skal min Søn Knud Sørensen uden Betaling 
bekoste deres Bryllup - og ej videre.

Foranstaaende vores sidste Villie beder vi, at Deres Højvel- 
baarenhed Hr. Kammerjunker Greve v. Sponneck vil i Følge aller- 
højstbemeldte Forordning tage til Protokols og meddele os Ud
skrift paa behørig stemplet Papir.

Hjoptarp i Borris den 31. Januar 1818.
Soren Knudsen. Kirsten Knudsdatter.
At foranstaaende Søren Knudsen har erklæret, at foranstaaende 

er hans sidste Villie, og at det er sket med velberaad Hu, det 



bevidnes herved af os, og om forlangende med Lovens Ed skal blive 
bekræftet.

Kalkau. Mads Jensen.
Fremlagt og læst i Bølling Herreds Ret d. lo. Februar 1818.

Sponneck."

Søren Knudsens Aftægtskontrakt.
(Tinglæst d. 14. 1. 1823. Panteprotokol nr. 4, fol. 178, Bølling 
Herred.)

Da samme aftægtskontrakt fylder flere foliosider, gengives 
den her i ekstrakt:

Sønnen, Knud Sørensen, må yde dem føde, pleje og opvartning 
paa livstid, 3 fag hus og 2 sengesteder, brønd, havejord m.v. 
”Vi medtager den bedste og den ringeste Seng, 2 Kister, brændte 
Klinker til en Kakkelovn - 1 Stueuhr, 1 Bord, 1 Skammel, 2 Stole, 
1 Keddel, 1 Ølfjerding og Bryggerkar, 1 Balje, 1 Spand, 1 Buffet, 
1 Kærne, 1 Spinderok, 1 Par Karter, 6 Stentallerkener, 2 Fade, 2 
Gryder samt 4 Faar med Lam - do bedste, som findes paa Gaarden, 
samt Græsning til samme.” Desuden 15 Læs Tørv og 2 Læs Klyne, 3^ 
Td. Rug aarlig, 2| Td. Byg aarlig, 2o Potter Brændevin, 12 Pd. 
Tobak, 8o Hønseæg, 12 Pund Torsk, 2o Pd. Hvidling, 2 Lispund 
Flæsk, 1 Skp. Salt, 1 Pd. Humle, 16 Pd. Talg, 8 Pd. uheglet Hør. 
Daglig 3 Potter uforfalsket, uskummet Mælk. De skal køres til 
Kirke, naar de ønsker det. I Sygdomstilfælde skal de plejes, som 
det kan forsvares for Gud og Mennesker og ved Døden en anstændig 
Jordefærd. Naar den ene afgaar ved Døden, beholder den anden alt 
Indbo, men visse Ydelser deles. - Hvis den svagelige Søn Mads over 
lever dem, skal han nyde en nærmere fastsat Aftægt.

Aftægtskontrakten annulleres først 1852 og udslettes af Pante- 
bogen.

Både i Søren Knudsens og Knud Sørensens tid fandt der udskift
ninger sted af mose og hede. Den såkaldte ”Mangehøjmose” blev 
udskiftet i 1822. Af et gammelt regnskab fremgår det, at udskift
ningen foretoges af landmåler Hyldgaard, og at omkostningerne ved 
samme beløb sig til 63 rd. 4 mk. 4 sk., som skulle udredes af 
lodsejerne efter det gamle hartkorn. Den største lodsejer var 
Søren Knudsen, som derfor også måtte betale det største bidrag 
af dem alle, nemlig 9 rdlr. 5 mark 11 skill. Den næststørste lods
ejer var H.C.Svendsen i Nørgård.”

Thyge Madsen lo



blev født ca. 1751 i Nr. Vium Sogn, hans dåb har det il<ke været 
muligt at finde, da kirkebogen for Nr. Vium Sogn mangler 175o- 
1765.

Thyge Madsen blev trolovet d. 29. august 1786 og senere 
gift i Vorgod Kirke med

Anne Pedersdatter 11

der blev født ca. 1763 i Videbæk, Vorgod Sogn.
Ingen af ægtefællerne ses døde i Nr. Vium Sogn.
Folketællingen 1787 for Nr. Vium oplyser, at Thyge Madsen 

er gårdmand og 36 år gammel, hans kone Anne Pedersdatter er 24 
år gammel. Hos dem bor Thyge Madsens forældre Mads Thygesen,.71 
år gammel og Kirsten Nielsdatter, 74 år gammel.



Peder Jensen Degneboel 12

blev født ca. 1776 og døde d. 9. november 1831, 55 år gammel, 
i Lem Sogn.

Han blev gift d. 3o. november 1794 i Sdr. Lem Kirke med

Anne Marie Olufsdatter 13

der blev født ca. 177° døde d. lo. marts i860 i Lambæk, Lem 
Sogn.

Hendes fødsel og dåb er forgæves søgt i Sdr. Lem og Hanning 
Sogne. Hun kaldes undertiden Anne Marie Andersdatter, således da 
hun bliver gift anden gang d. 26. december 1835 med enkemand

Jens Gregersen

af Lambæk, han opgives da at være 66 år gammel og hun 63 år gam
mel. Ved sin død kaldes hun også Anne Marie Andersdatter.

Peder Jensen Degneboel var gårdejer og havde gården Degnboel 
i Sdr. Lem Sogn. Han solgte jord til degnen Jørgen Jørgensen, der 
byggede Lille Degnboel, ved Peder Jensens død, var Degnboel solgt 
til Peder Jørgensen Hind fra Hindhede.

Anders Laustsen Landting 14

blev født 1780 i Landting, Hanning Sogn, han blev døbt 2. juledag.
Han bliver ved datteren Ane Maries (ane nr. 7) dåb, udlagt 

som barnefar. Han ses ikke gift med moderen

Mette Kirks 15

Hun kaldes sådan ved datterens dåb i Hanning i 18o7, men det 
har ikke været muligt at fastslå hendes herkomst.



Knud Christensen Søndergaard 16

blev født 1716 i Søndergård i Hjoptarp, Borris Sogn, og døde 
1784 samme sted, han blev begravet d. 25. maj, 68 år gammel.

Knud Christensen Søndergaard blev gift d. 12. maj 1741 i 
Faster med

Mette Madsdatter 17

der blev født 17o9 i Klokmose, Faster Sogn, og døde 1779 i Søn
dergård, Hjoptarp, Borris Sogn, hun blev begravet d. 6. januar, 
7o år gammel.

Hun blev døbt d. 12. maj 17o9, båret af Laust Klokmoses kone, 
faddere var: Mads Klockmose, Peder Nørgaard i Hannerup, Jens 
Møller Dragon, Just Klokmoses kone og Thomas Paarups pige.

Knud Christensen Søndergaard har sikkert ved giftermålet 
overtaget fæstet på Søndergård efter sin far. Den 13. maj 1769 
købte han gården til selveje, han drev den derefter til 1780, 
da han overdrog den til sønnen Søren Knudsen.

Knud Pedersen 18

blev født 1715 i Skjern og døde d. 21. april 1773 i Bjørslev, Nr. 
Vium Sogn.

Han blev døbt d. 7. april 1715, faddere var: Peder Olesen, 
Jens Møller, Peder Knudsens broder i Albæk, Claus Poulsen, præste- 
fruen Margrethe Lisbeth, Maren Christensdat ter, Margrethe Jens
datter og Maren Sørensdatter.

Knud Pedersen blev trolovet d. 5. juli 1742 og gift d. 3. 
oktober samme år i Nr. Vium med

Anne Christensdatter 19

Forlovere var: Niels Jensen af Vium By og Christen Jensen af 
Klokmose i Faster Sogn.

Anne Christensdatter blev født I7I6 i Nr. Vium Sogn og døde 
1773 i Bjørslev, Nr. Vium Sogn, hun blev begravet d. 28. marts, 
57 år gammel.

Hun blev døbt d. 11. februar 1716, faddere var: Peder Bjør
slev, Peder Andersen, Vium Kirkegård, hans broder Lasse og Peder 
Bjørslevs kones søster.



Knud Pedersen var selvejerbonde i Bjørslev, Nr. Vium Sogn, 
efter hans død afholdtes skifte efter ham d. 24. maj 1773, heri 
hedder det bl.a.: ”Den 24. Maj 1773 afholdtes der Skifte i Boet 
efter den afdøde Selvejerbonde Knud Pedersen i Bjørslev i Nr. 
Vium Sogn og hans tillige nu samtidig afdøde Kone Anne Christens- 
datter, der nu efterlader sig Børnene:
1. Peder Knudsen, 22 Aar gi., for hvem var Formynder hans Far

broder Søren Pedersen af Albæk i Skjern Sogn.
2. Chr. Knudsen i Snejbjerg By.
3. Kirstine Knudsdatter, 16 Aar gi., med Formynder Søren Nielsen 

af Paarup i Assing Sogn.
4. Anne Cathrine Knudsdatter med Formynder Anders Pedersen i 

Vium Kirkegård.
Testes og Vurderingsmænd var Chr. Thygesen Egeris i Bjørslev 

samt og Peder Mortensen af Koedbøl i Borris Sogn.”
Af værdier i boet kan nævnes: ”1 Jernkakkelovn, 4 Fjællestole,

1 par Messinglysestager, 2 Salmebøger, 1 Bønnebog, 9 Trætallerkener, 
et par Briller, 6 Hornskeer, 1 Regnetavle, 1 Bog kaldet Bibelsk 
Kiærne 1 gl. Bog, 1 Kiep, 4 par Karter, 2 gi. Rokke, 1 Stabel
sengested med Omhæng, herpaa: 1 Olmerdugsoverdyne, blaastribet, 
1 par Halsklæder, 2 blaastribede Hoveddyner, 1 Indmuret Senge
sted, hvorpaa var: 1 rødstribet Olmerdugsoverdyne, 1 rdlr., 1 do. 
graastribet, 1 par Halsklæder og 2 Hovedpuder. Endvidere var der:
1 Egetræskiste med Laas, 1 rdlr., heri var den salig Mands Gang
klæder: 1 brun hjemmegjort Vest, 1 do. Kjortel, 1 par do. Bukser,
1 Skindvest, 1 blaa Brystdug, 1 par Læderbukser, 1 brun Vest, 1 
Hætte, 1 Hat, 1 par Fodhoser, 1 par stump do., 1 par Messing
spænder, 1 grøn Plysses Hue, 1 gl. do., 1 Kramlue. Den salig Ko
nes Gangklæder: 1 Kjortel af Firsellet Tøj, 1 brunt Skørt, en 
ærmet Trøje, 1 gi. sort Klædestrøje, 1 blaa Firsellet Kaabe med 
Hager, 1 sort Hætte, 1 sort Klædeshue, 1 blaa do., 1 gi. Skørt, 
1 do., 1 gi. Trøje, 1 par Strømper og et par Tøfler. 1 grøn Kiste 
med Laas, 1 Egetræs do. uden Laas, 2 Sengesteder med Klæder.
I Kælderen var der: 2 Øltønder, 1 Degnekar, 1 lidet Egetræskar, 4 
sorte Gryder, 1 gi. Lygte, 1 Jernpande.
I Køkkenet en stor Kobberkedel, vejede 11 Lispund.”

Mads Thygesen 2o

blev født ca. 1716 og døde efter 1787.
Han blev trolovet d. 23. oktober 1746 og gift d. 12. maj 1747



i Nr. Vium med

Kirsten Nielsdatter 21

Forlovere var: Christen Tuesen i Sønderup og Niels Vester- 
gaard i Vium.

Kirsten Nielsdatter blev født 1714 i Skærbæk, Nr. Vium Sogn 
og døde efter 1787.

Folketællingen 1787 for Nr. Vium fortæller, at Mads Thygesen 
og Kirsten Nielsdatter da boede hos sønnen Thyge Madsen. Det op
lyses endvidere, at Kirsten Nielsdatter var gift anden gang, men 
navnet på hendes første mand kendes ikke.

Peder Svendsen (Fruergaard) 22

blev født d. 22. februar 1734 i Videbæk, Vorgod Sogn, og døde 
1814 samme sted.

Om hans dåb beretter kirkebogen: ”Die 22. Febr. 1734 føde 
Svend Videbæks Hustru 1 Søn, som samme Dag blev Hjemmedøbt her 
i Præstegaarden og kaldet Peder, min Husholderske Demoiselle 
Kirsten Lauritsdatter bar ham. De overværende vare min Søn 
Thomas Blickfeld, Svend Videbæk, Jens Biørnkiærs Hustru og min 
Tjenestepige Maren Christensdatter.”

Peder Svendsen (Fruergaard) blev gift ca. 1755 i Vorgod med 

Kirsten Jensdatter 23

der blev født 1732 i Barde, Vorgod Sogn og døde d. 11. september 
179o i Videbæk, Vorgod Sogn.

Om hendes dåb fortæller kirkebogen: "D. 7. Marts 1732 fødte 
Jens Olufsen i Barde hans hustru en Datter, som Dom. Renimicence 
d. 9. Marts var i Kirke, blev kaldet Kirsten, Chr. Hansens Hustru 
i Vesterager bar det, Faddere vare: Christen Hansen i Vesterager, 
Michel Hansen i Trøstrup, Michel Abildtrups Hustru Karen Margrete 
Michelsdatter og Karen Ostergaard."

Peder Svendsen (Fruergaard) var fæster af gård nr. 2 i Vide
bæk, Vorgod Sogn. Hvornår han har fået fæstebrev på gården, har 
det ikke været muligt at finde, men i 1761 nævnes han som fæster, 
han havde derefter gården i mange år. Han har sikkert afstået 
gården omkring 1798 til sønnen Svend, hos hvem, han ved sin død 
nævnes som aftægtsmand.



Jens Pedersen 24

blev født d. 17. december 1735 i Faurby, Lem Sogn, og døde om
kring nytår 18o8 i Degneboel, Lem Sogn, han blev begravet d. 6. 
januar.

Han blev døbt d. 18. december 1735, båret af Gravers Aand- 
bæks kone Mette Michelsdatter, faddere var: Niels Nielsen Slikdal 
på Højmark, Las Jensen i Hvolsgård, Chr. Nielsen i Hindhede, Jens 
Laursens kone, Bækboe, Maren Nielsdatter barnets moster og Kir
sten Jensdatter Dæinboel.

Jens Pedersen var gift med

Anne Madsdatter 25

der døde 1780 i Lem Sogn, hun blev begravet d. 16. juli. Efter 
hendes død blev Jens Pedersen gift med

Anne Knudsdatter

Jens Pedersen var fæster af Degnboel i Sdr. Lem Sogn. Om 
gården skriver Alfred Kaae i sin bog om Lem Sogn: ”Gården var 
blandt de bedste og gjorde en hel Plovs hoveri; men mændene var 
for ringe, og først da der kom en Jens Degnboel, gik det atter. 
Han er der i 1773, og han hed egentlig Jens Pedersen og tfar fra 
Faurby."



Christen Søndergaard 32

der var bosat i Søndergård i Hjoptarp, Borris Sogn, blev født 
omkring 168o og døde ca. 173o.

Navnet på hans hustru har det ikke været muligt at finde, 
men hun er sikkert identisk med den Knud Søndergaards mor,der 
bliver begravet i 1755 og så vel også identisk med den enke fra 
Søndergård der d. 19. søndag efter trinitatis 173o bliver tro
lovet og d. 22. søndag efter trinitatis samme år gift i Borris 
Kirke med

Niels Søndergaard

Søren Madsen (Klokmose) 34

var bosat i Klokmos-e i Faster Sogn, han blev født omkring 167o, 
hans død er forgæves søgt i Faster Sogn.

Peder Knudsen 36

var bosat i Albæk, Skjern Sogn.
Han blev født før 1695.
Han blev trolovet d. 22. februar 1714 med

Kirstine Sørensen Klokmose 37

der er født ca. 169o i Klokmose, Faster Sogn.

Christen (Lassen) Bjørslev 38

bosat i Nr. Vium Sogn, født ca. 1673 og død 1745, han blev be
gravet d. 3o. januar.

Han blev gift 17. søndag efter trinitatis 17o9 i Nr. Vium 
Kirke med

Maren Christensdatter 39

der blev født ca. 169o og døde d. 2o. august 1772.

Thyge Christensen 4o



der var bosat i Egeris, Nr. Vium Sogn, blev født ca. 169o og 
døde d. 6. august 1742, han blev begravet d. 11. august, 52 år 
gammel.

Han blev trolovet d. 2o. marts 1715 med

Mette Madsdatter 41

Forlovere var: Mads Andersen af Vorgod By og Frederik Brock 
af Sdr. Felding.

Niels Christensen 42

var bosat i Skærbæk, Nr. Vium Sogn.

Svend Pedersen (Fruergaard) 44

blev født ca. 1695 i Videbæk, Vorgod Sogn, og døde efter 1751 
men før 1765 (kirkebogen mangler i dette tidsrum) samme sted.

Han blev gift 1724 med

Zidsel Madsdatter 45

der blev født 17o6 i Videbæk, og døde d. 8. september 1787 sam
me sted.

Svend Pedersen (Fruergaard) var fæster af gård nr. 4 a i 
Videbæk, Vorgod Sogn.

Jens Olufsen 46

blev født ca. 17o2 i Barde, Vorgod Sogn, og døde d. 7. april 
1736 samme sted, han blev begravet d. 14. april, 34 år, 5 måned 
1 uge og 2 dage gammel.

Han var gift med

Lene Hansdatter 47

Jens Olufsen overtog før 1731 fæstet på Havgård i Barde, 
Vorgod Sogn.

Af skiftet efter ham ses det, at han efterlod sig 3 børn, 
nemlig sønnen Oluf og 2 døtre, som begge hed Kirsten. Det ses 
endvidere, at han havde følgende besætning på gården: 1 brun 



hest,7 år, 1 gi. sort udlevet hoppe, 2 sorthjelmede stude, 4 år, 
2 sorthjelmede dito, 31 år, 1 bolled kvie, 3 år, 1 sort kvie, 
4 år, 1 rød ko, 6 år, 2 sorte køer, 2 grå køer, 2 studekalve, 1 
stud, 13 gamle får, 15 unge dito, 1 gammelt svin og 2 bistokke.

Boets samlede indtægt beløb sig til 111 rdlr. 2 mark og 6 
skilling, og ildgiften til 91 rdlr. 3 mark og 6 skilling, heraf 
medgik de 9o rdlr. til afhjælpning af gårdens brøstfældighed 
samt til komplettering af hestebestanden og avlsredskaberne, som 
manglede følgende i at være i overensstemmelse med loven og for
ordningerne: 4 dygtige plovbæster, 1 forsvarlig arbejdsvogn, 1 
plov og 1 harve.

Til deling mellem arvingerne bliver der tilbage 24 rdlr.
I modsætning til mange fæstebønder på den tid sad Jens Oluf- 

sen altså ret godt i det.
Allerede året efter Jens Olufsens død giftede enken Lene 

Hansdatter sig med

Peder Pedersen

der var fra Brejning.
Denne mand overtager nu fæstet på gården og havde det i ca. 

4o år.



Peder Jensen 48

blev født 17o3 i Faurby, Sdr. Lem Sogn. Han kaldes også Peder
Faurby.

Han var gift 2 gange, første gang med

Sidsel Eriksdatter

som døde 1724 og da af præsten betegnes som '’et sandt Guds Barn.”
Tre år senere giftede Peder Jensen sig igen med

Maren Nielsdatter 49

der først døde i året 1794 i en meget høj alder.



Christen Lauritsen 8o

der var bosat i Egeris, Nr. Vium Sogn, blev født ca. 166o og 
døde d. 2o. september 1714 i Nr. Vium Præstegård, han blev be
gravet d. 27. september.

Om hans død fortæller kirkebogen: "Den 27. September 1714 
begravede ieg Chr. Lauritsen af Egeriis, som døde her i Præste- 
gaarden d. 2o. ejusdem (samme måned) meget hastig, da han var 
kommen for at ledsage et af mine Børn til Graven, som var 54 
Aar og nogle Dage GI."

Christen Lauritsen var gift med

Birgitte Sophie Andersdatter 81

der døde natten til d. 16. december 1729 og blev begravet d. 22. 
samme måned, 81 år gammel.

Mads Andersen 82

døde d. 3. juli 1741 i Nørgård, Vorgod Sogn.
Han var gift med

Lisbeth Madsdatter 83

Om Mads Andersen og gården Nørgård fortæller J. Abildtrup i 
bogen "Vorgod Sogn": "1688 havde gården ikke færre end fem be
siddere: Mads Andersen, Christen Michelsen, Michel Nielsen, Niels 
Pedersen og Niels Pallesen, hvoraf den første var selvejer, me
dens de øvrige var fæstere.

Gården, der var en gammel selvejergård, var altså på nærvæ. 
rende tidspunkt til dels blevet en fæstegård.

1703 er de fire fæstere forsvundne, og Mads Andersen besid
der nu gården alene i nogle år. I forening med Jesper Pedersen 
brugte han en øde gård i Barde, den nuværende Vestergård, af hart
korn: 4 tdr., 3 skp., o fjdk., 3 alb. 1683 og 17oo nævnes han som 
kirkeværge. Selv om han var selvejer, var han dog ikke nogen vel
havende bonde. Sammen med gårdens anden fæster, Jens Nielsen, som 
vi træffer første gang 1712, blev han 1731 stævnet for Bølling- 
Herredsting for restancer på landgilde, der efterhånden var lø
ben op til 7o rdlr. 31 skilling.

Men helt ringe har hans økonomiske forhold dog næppe været, 



siden han kunne hjælpe flere af sine sønner frem i gode stillinger. 
Han og hans hustru Lisbeth Madsdatter havde mindst 13 børn, hvoraf 
de 9 vistnok nåede den voksne alder, nemlig døtrene: Karen, gift 
1711 med Just Lysgaard fra Vildbjerg, Mette, gift 1715 med Tyge 
Egeris, Kirsten, gift 1739 med Michel Hansen fra Trøstrup, som 
efter svigerfaderen overtog gården, og endelig Ide og Karen, om 
hvem vi intet ved, og sønnerne: Christen, farver i Ringkøbing, 
Mads, købmand samme sted, Anders, bosat i København, og Jørgen, 
hvis skæbne ikke kendes.

De tre førstnævnte af sønnerne antog navnet Worgod".
Mads Andersen afstod allerede et par år før sin død gården 

til svigersønnen Michel Hansen.

Christen Nielsen 84

der var bosat i Skærbæk, Nr. Vium Sogn, døde før 17o9.
Han var gift med

Kirsten Olufsdatter 85

som blev begravet d. 27. juni 1713, 83 år gammel.

Peder Fruergaard 88

har sikkert været fæster af gården nr. 4b i Videbæk, Vorgod 
Sogn, den gård som sønnen Svend Pedersen Fruergaard senere får 
fæste på.

Peder Fruergaard stammer sikkert fra gården Fruergård i Sdr. 
Felding Sogn og er sikkert søn af enten Peder Pedersen eller 
Svend Christensen, som begge i matriklen 1688 nævnes som beboere 
af Fruergård i Sdr. Felding.

Navnet på Peder Fruergaards hustru har det ikke været muligt 
at finde, Vorgod Kirkebog oplyser, at d. 24. august 1734 døde 
salig Peder Fruergaards enke af Videbæk og blev begravet d. 31. 
samme måned. Hun var 86, 2 måneder, 2 uger og 2 dage gammel.

Mads Andersen 9o

nævnes i 1688 som fæster af gård nr. 1 i Videbæk, Vorgod Sogn. 
I 1688 og 1700 nævnes han som kirkeværge. Han blev født ca. 1647 
og døde 17o3.



Ved hans død skriver præsten: ”Die 15. Junii begrov jeg 
Mads Widdbæk (som døde ganske fattig) i en Alder 66”.

Ole Jespersen 92

blev født ca. 1662 i Barde, Vorgod Sogn, og døde d. 7. januar 
1732.

Han var gift med

Kirsten Jensdatter 93

der blev født ca. 1662 og døde d. 14. april 1731.
Ole Jespersen nævnes i 17o5 sammen med Tommes Tommesen som 

fæstere af en gård i Barde By, Vorgod Sogn, gården kaldes nu 
Havgård, i 17o8 var der tre fæstere på gården, foruden de foran
nævnte, nævnes også en fæster Søren Andersen.

Ole Jespersen afstod allerede en tid før sin død gården til 
sønnen Jens Olufsen.

Hans Christensen 94

blev født ca. 1648 og døde d. 25. maj 1732 i Trøstrup, Vorgod 
Sogn.

Han var gift første gang med

Lene Andersdatter

Efter hendes død blev han gift med

Kirsten Nielsdatter 95

Om gården Trøstrup i Vorgod Sogn, skriver J. Abildtrup i 
bogen ”Vorgod Sogn": "1688 beboedes gården af Hans Christensen. 
Han var selvejer og havde oprindelig fået Trøstrup i pant af fru 
Elline Arenfeldt. 1673 "havde han ladet sig indføre deri til Tinge 
udi hendes Velbyrdigheds egen Nærværelse". 1683 kaldes Trøstrup 
for "en enstig Bolig". 17oo nævnes Hans Christensen som kirke
værge. Da han på den tid var den eneste virkelige selvejer i sog
net, har han velsagtens været en anset bonde."

Af skiftet efter Hans Christensen, der er indført i Bøvling- 
og Lundenæs Amters skifteprotokol 1731-1749 side 61 b, ses det, 



at han har været en ret velhavende bonde.

SKIFTE.
’’25. Juni 1732 var der Skifte i Boet efter afdøde Selvejer

bonde Hans Christensen i Trøstrup i Vorgod Sogn, der ved sin 
Død efterlader sig Enken Kirsten Nielsdatter samt Børnene: 
Lene Hansdatter, gift med Jens Olufsen i Barde, på hvis Vegne var 
mødt hendes Svigerfader Oluf Jepsen (Jespersen) af Barde. 
Mette Hansdatter, myndig. 
Michel Hansen, 24 Aar. 
Thomas Hansen, 22 Aar. 
Niels Hansen, 24 Aar.
Christen Hansen i Vester Naur.

Af et tidligere Ægteskab havde afdøde to Døtre, begge ved 
Navn Maren og begge gift og bosat i Øster Herborg.

Enkens Lavværge var Lars Andersen af Vorgod By.
Af Værdier i Boet kan nævnes: 2 Sølvskeer og et lidet Sølv

bæger, 4 rdlr. og 4 mark, et langt Egetræsbord, et jernbunden 
Skrin, en gi. Egetræskiste, to Kværne med Tilbehør.

Der nævnes baade en Østerstue og en Ves terstue.
Den salig Mands Klæder: 1 gi. sort Klædeskjortel, 1 graa 

Vadmels Do., 1 Lædervest og et par Do. Bukser, 1 rød hjemmegjort 
Vest, 1 rød Brøstdug, 2 Skjorter, 1 fodret Hue samt et par Sko.

Af Sengeklæder var der: 1 Underdyne, 1 Overdyne, et par Lag
ner, 1 Sengeklæde, et uldent Dynevaar, 1 Do., 1 uldent Sengeklæde, 
et par uldne Lagner, 1 Hovedpude, 1 ulden Overdyne, et par do. 
Lagner, en ulden Underdyne med en Pude, 1 gi. Seng til Drengene, 
hvorpaa var: 1 Pude og to Halsklæder. Endvidere var der i Boet: 
5 hollandske Stenfade, 5 Stentallerkener, 2 Krus, 2 Kopper.

Af Besætning paa Gaarden var der: 1 sort Hoppe, 15 Aar, 6 
rdlr., 1 brun Hoppe, 17 Aar, 3 rdlr., 1 brun Mærplag i tredie 
Aar, lo rdlr. 4 mark, 1 brunt Føl, 3 rdlr., 1 par graa Stude, 15 
rdlr. 3 mark, 1 par do. rødbrogede, lo rdlr. 4 mark, 1 par sort- 
hjelmede Stude, 8 rdlr., 1 par do. sorthjelmede, 1 do. Ungnød, 
1 rdlr. 2 mark, 2 sorthovede Køer, 8 rdlr., en hvid og en graa 
hjelmet Ko, 6 rdlr. 2 mark, 2 sorthovede do., 5 rdlr. 2 mark, 1 
gi. sort Ko, 2 rdlr., 1 graahvid Kvie, 2 rdlr., 2 par Kalve, 1 
rdlr. 4 mark, 26 Faar med Lam, I7 rdlr. 2 mark, 12 Ungfaar uden 
Lam, 5 rdlr., 1 Galtsvin, 1 rdlr. 3 mark, 2 Grise, 1 rdlr. 5 mark, 
3 Vogne, 1 Plov med Behør, 1 Harve med Halvjerntænder, 2 Høleer, 
1 Hakkelseskiste med Kniv, 2 Spader, 1 Økse, 1 Sav, 2 Navere og 
et Hugjern, 1 Hammer og en Knibtang, 2 Spegerbor, 1 Lyngle, 1



Sadel, 1 Bidsel, 1 Jerngreb, 4 River, 1 Egebing og en gi. do.
A£ Adkomster paa Gaarden var der:

1. Panteforskrivning til den salig Mands Fader Christen Christen
sen af Fru Elline Arenfeldt til Aggersbøl, dat. 12. Juli 1671, 
hvori hun forskriver sig den udlaante Sum 16o rdlr. in Specie 
til næste Snapsting at præstere eller og Creditor i en saadan 
Mangel at tage Pantet til Brugelighed i fuldkommen Passission.

2. En derpaa Landstinget tagen Eiendoms Dom af 23. October 1672, 
hvori han er tilkiendt Pantet at beholde og bruge som sit 
eget, efter at han først derudi lader sig indføre.

3. Den dernæst i saadan Følge skeete Indførselsforretning, for
rette af velbr. Erik Lunow til Ørnhoved og Ofve Blik til Møl 
trup den 23. October 1672, hvorefter afgangne ermeldte Chri
sten Christensen Gaarden Lille Trøstrup kaldet til fuld Eien
dom er leveret, samme er matriculeret i Nye Landmaalings Matri- 
cul Hartkorn 3 tdr. 6 skp. 2 fjdk. og 2 alb., hvilket af de 
tilstædeværende blev efterseet og befunden her og derpaa Sals
huset og Udhusene til Reparation at være trængende, hvor ud
over samme er høiere taxeris efter beste eragtende formedelst 
Besætningen forhen er vurderet, end 26 rdlr. 4 mark pr. Tønde, 
naar den allerede lagde Sæd følger Gaarden uden videre Vur
dering, samme beløber lo2 rdlr. 1 mark og 5 skilling. Boets 
hele Værdi androg herefter 276 rdlr. 3 skilling.
Af Gæld var der: Niels Nielsen i Fasterkiær 6 rdlr. 4 mark, 

som Enken har laant til Begravelsen.
Christen Thuesen i Sønderup gør Fordring paa 4 rdlr., som han 

har laant Enken til samme Formaal.
Herefter blev gengivet Afkald fra Børnene af den salig Mands 

første Ægteskab med Lene Andersdatter.
Af Boets Nettoformue paa 241 rdlr. 2 mark og 3 skilling faar 

Enken Halvdelen og Resten deles i 4 Broderlodder og 2 Søsterlod
der .

Datteren Lene gift med Jens Olufsen har allerede faaet Medgift 
ud af Gaarden, men faar nu tillagt yderligere 2o rdlr. Hermed 
sluttes Skiftet.'’



Jens Laustsen 96

var fæster af Kirkeboel matr. nr. 46 i Faurby, Sdr. Lem Sogn.
Om ham fortæller Alfred Kaae i bogen om Lem Sogn: ”Han op

nåede at blive gift fire gange. Hans første kone,

Kirsten Jensdatter

fødte et barn i 1698, og det blev båret til dåben af jomfru Bir
gitte Kaas Rybjerg, datter af kirkeejeren. Kirsten har måske i 
sin ungdom tjent på Rybjerg”.

I alle ægteskaberne havde Jens Laustsen kun 2 børn og sønnen 
Peder Jensen, der blev født 17o3 overtog fæstet på gården efter 
faderen.



Laurs Laursen 16o

nævnes 1664 som beboer af Egerisgård, bondeskylden er 1 td. 2 
skp. og tilhører Lille Mølle med skyld og herlighed på 5 tdr. 6 
skp. 3 fjdk. og 2 1/5 alb. I matriklen 1688 nævnes han som selv
ejer på Egerisgård, hartkornet er 8 tdr. 1 fjdk. og 2 alb., end
videre nævnes: ”Noch en Eng til forb. Laurs Laursen i Jegeriis, 
som er hannem pantsat af Ole Christensen Selvejers Gaard i Søn- 
derbye i Stavning Sogn."

Anders Madsen 164

nævnes 1645 sammen med Gregers Jensen som beboer af Nørgård i 
Vorgod By. I 1645 bestod deres besætning af: "3 øg och heste, 
5 kiør, 6 stude och unfee, 2o faar.” I 1651 er Anders Madsen 
stadig fæster af den ene halvdel af gården, den anden halvdel 
har Hans Gregersens enke, Maren, i fæste. I 1664 står Anders 
Madsen stadig opført som fæster af den ene halvdel, medens den 
anden halvdel er fæstet til Christen Pedersen. Da gården nævnes 
igen i 1688 er der 5 besiddere på gården og Anders Madsens søn 
Mads Andersen opføres da som selvejer.

Jep Jørgensen 184

nævnes i 1683 sammen med Christen Pedersen, Niels Jensen og Tom
mes Tommesen som fæster af Havgård i Vorgod Sogn, de skal i land
gilde svare 2 ørte rug, 2 ørte byg, 1 skovvogn, 1 brandsvin, 1 
fodernød, 1 får, 1 gås, 2 høns, 6 gæsteri havre, 1^ mark 2 alb. 
gæsteripenge.

Christen Christensen 188

nævnes 1651 og 1664 som fæster af gården Trøstrup i Vorgod Sogn.



EO.
Niels Peder Knudsen og Ellen Marie Jensen

Første række: Bedstefar, C. Kirk Knudsen, bedstemor, 
Søren Knudsen.

Anden række : Kirstine Knudsen (Andersen), Knud Knudsen, 
Kirsten Knudsen (ørskov), Jens Knudsen, 
P.C. Knudsen, Ane Marie Knudsen (Busk), 
Maren Knudsen og Jens Laurids Knudsen.



EFTERKOMMERE 
efter

Niels Peder Knudsen
og

Ellen Marie' Jensen.



I.

JENS KNUDSEN er født d. 18. november 1868 i Fjelstervang, Vorgod 
Sogn.
Han var gift med
SIGRID FREDERIKSEN, der var datter af stationsforstander Jørgen 
Marius Frederiksen og hustru Magdalene Steffensen.
Jens Knudsen var i mange år manufakturhandler i Fåborg, men flyt
tede senere med familien til Blair i Nebraska i USA. Her tog han 
på præsteskolen og bestod sin sidste eksamen 191o. Derefter var 
han præst i Beresford, S. Dakota, senere i Brooklyn og fra 1926 
i Calgary i staten Alberta i Canada, hvor han tillige var høj
skoleforstander .

I.A.

HELGA MAGDALENE KNUDSEN er født d. 6. juli 1891.
Hun er gift med
OLUF INGVARD NIELSEN, der er født d. 15. januar 1895 i Kædeby på 
Langeland.
De har en farm i Denver, Colorado.

I.A.l.

GRACE INGER MAGDALENE NIELSEN er født d. 6. juli 1917 i Beresford, 
S. Dakota, USA.

I.A.2.

ELLEN MARIE ELIZABETH NIELSEN er født d. 6. februar 1919 i Beres
ford, S. Dakota, USA.

I.A.3.

HELDAH ESTER SIGRID NIELSEN er født d. 7. maj 192o og døde d. 8. 
maj samme år.
I.A.4.
ARNOLD ELI OLUF NIELSEN er født d. 27. august 1922 og døde d. 28. 
august samme år.

I.A.5.
AARON ELMER HELGE NIELSEN er født d. 27. august 1922 og døde samme 
dag.

I.A.6.

EDVIN CARL RUBEN NIELSEN er født d. lo. oktober 1925 i Denver, 
Colorado.

I.B.

SIGRID ELLEN KNUDSEN er født d. 4. september 1893.
Hun blev gift d. 24. september 1912 med
DITLEV GOTH. MONRAD BACH.
Ditlev G.M. Bach var først præst på New Zeeland, senere i Maji i 
Japan og i Schimenosiki, Japan.



I.B.l.

STANLEY MONRAD BACH er født d. 25. april 1916 på New Zeeland.

I.B.2.

SVEND AAGE BACH er født d. 2o. maj 1918 i Maji, Japan.

I.B.3.
AUSTIN WINFRED BACH er født d. 12. marts 192o i Maji, Japan.
I.B.4.
EIBEN RAGNA BACH er født d. 27. juni 1922 og døde d. 6. januar 
1923.
I.B.5.
DAVID RUDOLPH BACH er født d. 24. april 1924 i Schimenosiki, 
Japan.

I.B.6.

EUNICE ELIZABETH BACH er født d. 4. april 1926 i Schimenosiki, 
Japan.

I.C.

HEDVIG KNUDSEN er født d. 14. december 1896.
Hun har været lærerinde på Dana Højskole, Calgary, Alberta, Ca
nada.

I.D.

RAGNA KNUDSEN er født d. 16. april 1895.
Hun har været diakonisse på Eben Ezer, Brush, Colorado.

I.E.

INGRID KNUDSEN er født d. 1. december 1897 og døde d. 14. august 
19ol.
I.F.
JENS VERNER KNUDSEN er født d. 13. marts 19o2.
Han blev gift d. 6. juni 1924 med
SARA NIELSINE GIRTS.
I.F.l.

MARGARET SIGRID KNUDSEN er født d. 4. maj 1926 i Brooklyn.

I.G.

OTTO ARNE KNUDSEN er født d. 18. november 19o3.
Han blev gift d. 12. maj 1925 med
DAGNY ALBINA NISSEN, der var fra Dannabrog, Nebraska.
Otto Arne Knudsen var forpagter af en gård på 3oo tdr. land i 
Dannabrog, Nebraska.



I.G.l.

EIREN KNUDSEN er født d. 13. marts 1926.

I.H.

GUNNAR KNUDSEN er født d. lo. marts 19o6.
Han er student fra Wagnar College, St. Island, New York.
I.J.
ELNA KNUDSEN er født d. 9. juni 1912 i Beresford, S. Dakota 
USA.



II.
KNUD KNUDSEN er født d. 14. april 187o i Fjelstervang, Vorgod 
Sogn, og døde d. 11. april 1952 i Fiskbæk, Nr, Vium Sogn.
Han blev gift d. 22. april 1899 i Snejbjerg Kirke med 
SIDSEL KIRSTINE ANDERSEN, der er født d. 13. marts 1881 i Helstrup 
Snejbjerg Sogn, som datter af gårdejer Anders Jensen og hustru 
Esther, Helstrup, og hun døde d. 23. november 1959 i Videbæk. 
Knud Knudsen var i mange år lærer i Timring, men i 191o købte 
han en gård i Fiskbæk og drev den til sin død. I en årrække var 
han formand for Videbæk Mejeri, hjælpekasseformand, menigheds- 
r ådsmedl em m. m.

II.A.

ELLEN MARIE KNUDSEN er født d. 31. juli 19oo og døde d. 22. sep
tember 19ol.

II.B.

NIELS PEDER KNUDSEN er født d. 3. august 19ol i Haunstrup, Snej
bjerg Sogn.
Han blev gift d. 2o. juni 1925 i Seest Kirke med
ROSA ALFRIDA PEDERSEN SKØTT, der er født d. 3. juli 19o2 i Kolding 
som datter af vejmand Andreas Pedersen Skøtt og hustru Else Marie 
Pedersen, Seest.
Bosat: Chr. X’s Vej 93, 826o Viby J.
Niels Peder Knudsen gik i skole i Grimstrup og Fiskbæk. Han var 
efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget i 2 år. 1917-1921 
var han i manufakturlære i Frederiksværk og Næstved hos morbrød
rene Jens Peder Andersen og Jens Andersen. 1921 tog han handels
skoleeksamen fra Næstved Handelsskole. 1921-1935 var han lager
ekspedient på Winklers Trikotagefabrik, Kolding. I 1935 etable
rede han trikotageforretning i Ny Munkegade, Arhus, i 1936 be
gyndte han at fabrikere lommetørklæder og forklæder. Forretningen 
drev han til 1937, da familien flyttede til Viby, hvorfra fabri
kationen fortsattes og siden er drevet. 1943-1946 var han formand 
for forældrerådet, i 195o indvalgtes han i Viby Sogneråd, 1954- 
1958 var han gruppeformand for Konservetive. I 196o kom han at
ter i sognerådet og var der til 197o, deraf som formand 1966-1970. 
I 196o og 1964 var han folketingskandidat for konservetive i 
Skjoldelev-kredsen. 1962-197o var han medlem af Århus Amtsråd, 
i samme tidsrum var han medlem af det konservetive folkepartis 
repræsentantskab. 1966-197o formand for Århus Amtssygehus' be
styrelse. Han har siden 1968 været medlem af Viby El-værks be
styrelse.
Rosa Alfrida Pedersen Skøtt gik i skole i Seest. Hun har været 
beskæftiget ved husgerning og har haft plads på Kolding-egnen 
samt i 2 år været husbestyrerinde hos købmanden i Strandhuse. I 
ca. 1 år har hun haft ansættelse som syerske på Andreas Eriksens 
Trikotagefabrik, Kolding.

II.B.l.

KNUD SKØTT KNUDSEN er født d. 3. februar 1926 i Seest.
Han blev gift d. 25. november 195o i Viby Kirke med
KAREN MARIE CHRISTENSEN, der er født d. 17. september 1928 i År
hus som datter af overportør Knud Kristian Christensen og hustru 
Krestine Sofie Nielsen, 826o Viby J.
Bosat: Kjærslund 16, 1. sal tv., 826o Viby J.



Knud Skøtt Knudsen gik i skole i Seest, Århus og Viby J.. Han har 
taget 1-årig handelseksamen £ra Århus Købmandsskole. Fra 19. ok
tober 1942 til 19. oktober 1946 uddannedes han hos boghandler 
Leth Bang, Århus, efter endt læretid fortsatte han som ekspedient 
samme sted til 1. juni 1947, da han fik ansættelse ved Knud Eng- 
sigs Boghandel, Ålborg. Fra 1. august 1947 var han ekspedient i So
ren Engsigs Boghandel, Frederikshavn. Han aftjente sin værnepligt 
fra 12. maj 1948 til 1. marts 1949 ved fodfolket i Høvelte Lejren 
og senere på Bornholm. Fra 1. juni 1949 til 31. oktober 1952 hav
de han ansættelse i Danske boghandleres Bogimport A/S, København, 
derefter i Herlev Boghandel til april 1954 og i M. Denis Boghan
del til september 1955, hvorefter han fik ansættelse i Magasins 
Boghandel, til han købte Kongsvang Bog- og Papirhandel, som han 
startede den 2o. november 1955 og drev til 1. september 1965. Han 
var derefter beskæftiget i faderens forretning til august 1971.
Han har siden haft ansættelse som kontorassistent ved Viby J. 
Folkebibliotek.Karen Marie Christensen gik i skole i Århus og Viby J.. Hun var 
efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning i Viby. J. til 
foråret 1944, hvorefter hun var ekspeditrice i en legetøjsforret
ning i Århus til maj 1946. De følgende 2 år var hun atter i hu
set, hvorefter hun havde ansættelse som syerske hos N.P. Knudsen, 
Viby J., til foråret 1952.Da de købte egen forretning, hjalp hun 
til der, og efter salget af forretningen har hun været deltids
beskæftiget på. svigerfaderens fabrik.

II.B.l.a.

ANNE-MARIE SKØTT KNUDSEN er født d. 5. marts 1952 i Herlev.
Hun tog 1969 realeksamen fra Vestergårdsskolen og 1972 studenter
eksamen fra Viby Amtsgymnasium.

II.B.l.b.

KIRSTEN SKØTT KNUDSEN er født d. 9. juli 1953 i Herlev. 
Hun tog 197o realeksamen fra Vestergårdsskolen og var derefter 
beskæftiget ved husgerning. Fra 11. september 1972 er hun syge
plejeelev på Århus Amtssygehus.

II.B.l.c.

LARS SKØTT KNUDSEN er født d. 2o. august 1955 i Herlev.
Han tog 1972 realeksamen fra Vestergårdsskolen.

II.B.2.

OVE SØNDERGAARD KNUDSEN er født d. 6. marts 1928 i Seest.
Han blev gift d. 16. juni 1956 i Hørsholm Kirke med 
RITA LILLIAN PRIES, der er født d. 17. marts 1927 i Gentofte som 
datter af købmand Georg Martin Pries og hustru Erna Meta Larsen, 
Søborg.
Bosat: Hørmarks Allé 1, 824o Risskov.
Ove Søndergaard Knudsen tog 1945 realeksamen fra Rosenvangskolen, 
Viby J., og 1948 studentereksamen fra Århus Katedralskole. Han af
tjente sin værnepligt ved telegraftropperne i Århus 195o-1951.
Han har siden 1. marts 1955 haft ansættelse ved Jydsk Telefon A/S 
og udnævntes 1961 til fuldmægtig.
Rita Lillian Pries tog 1944 præliminæreksamen fra Hellerup Skole, 
hun var derefter kontorassistent i Statistisk Depardement til 1956, 
hvorefter hun havde ansættelse ved Jydsk Telefon A/S, Århus, til 
196o.



II.B.2.a.
NILS PRIES KNUDSEN er født d. 16. juli 19 6o i Århus.

II.B.3.
BENT VESTERGAARD KNUDSEN er født d. 21. januar 193o i Seest.
Han blev gift d. 29. marts 1953 i Viby Kirke med
INGE HOLM LARSEN, der er født d. 6. november 1928 ioÅrhus som 
datter af købmand Aage Larsen og hustru Anna Holm, Århus. 
Bosat: Jyllands Allé 151, 826o Viby J.
Bent Vestergaard Knudsen tog 1947 realeksamen fra Viby Skole. 
1947-1951 uddannedes han i manufakturbranchen ved Fa. Århus Damp
væveri. Han aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne i Ny- 
mindegab 1951-1952. Han havde nu ansættelse ved Århus-afdelingen 
af De forenede Tekstilfabriker, Ålborg til 1958. I denne periode 
tog han HD i udenrigshandel. 1958-1964 var han ansat ved kjole
firmaet Tage Vanggaard, Århus. Den 1. september 1964 etablerede 
han egen fabrikation af kjoler under firmanavnet ”Binett Kjoler”, 
i Holme Industriby, hvor der i 1971 blev bygget ny fabrik og her 
beskæftiges ca. 5o medarbejdere.
Inge Holm Larsen tog 1946 realeksamen i Århus. Hun udlærtes der
efter i manufakturbranchen ved Fa. Fonnesbech, Århus, efter endt 
læretid fortsatte hun som ekspeditrice samme sted til 1953, da 
hun fik ansættelse ved Århus-afdelingen af De forenede Tekstil
fabriker, Ålborg, og var her til 1958. Hun har siden de begyndte 
fabriken 1964 taget del i arbejdet der, hovedsagelig på kontoret.

II.B.3.a.

PETER VESTERGAARD KNUDSEN er født d. 28. juni 1959 i Århus.

II.B.4.
ESTER MARIE KNUDSEN er født d. 29. maj 1932 i Seest.
Hun blev gift d. 23. maj 1953 i Viby Kirke med
HANS NIELSEN RIISGAARD, der er født d. 8. december 1925 i Over
lade som søn af gårdejer Niels Riisgaard og hustru Karen Marie 
Nielsen, Sønderlade pr. Overlade.
Bosat: Dalvej 9, 946o Brovst.
Ester Marie Knudsen tog 1949 realeksamen fra Rosenvangskolen.
Hun var herefter ansat i Århus Privatbank ca. | år, fra 1. februar 
195o til 1. juli 1951 var hun beskæftiget ved Kontomagasinet Carl
ton, Søndergade, Århus, dels ved kassen og dels i bogholderiet, 
derefter ved BP Oliekompagniet, Århus til 1. december 1952. Hun 
havde nu ansættelse ved Motorcykelforretningen Frederik Rasmussen, 
Odense, til 31. maj 1954.
Hans Nielsen Riisgaard påbegyndte skolegangen i Overlade Skole, 
1942 tog han præliminæreksamen fra Vebbestrup Kostskole og 1945 
studentereksamen fra Birkerød Kostskole. Den 18. januar 1952 
demitterede han fra Århus Universitet med juridisk embedseksamen. 
Han var nu fuldmægtig ved landsretssagfører Eriksen, Hammel til 
195o, da^han blev indkaldt til militærtjeneste ved telegraftrop
perne i Århus. Efter hjemsendelsen 1951 var han fuldmægtig ved 
landsretssagfører Dethlefsen, Odense til 31. oktober 1955, da han 
etablerede egen sagførervirksomhed i Brovst.

II.B.4.a.

POUL RIISGAARD er født d. 25. juli 1954 i Odense.
Han går for tiden på Grenå Gymnasium.



II.B.4.b.

ERIK RIISGAARD er født d. 24. oktober 1956 i Brovst.

II.B.4.c.

BJARNE RIISGAARD er født d. 2. september 1964 i Brovst.

II.B.4.d.

OLE RIISGAARD er født d. 2o. juni 1966 i Brovst.

II.C.

ESTHER KNUDSEN er født d. 23. oktober 19o3 i Haunstrup, Snejbjerg 
Sogn.Hun blev gift d. 29. maj 1932 i Herborq Kirke med
SØREN JENSEN VESTERGAARD, der er født d. 13. august 19o4 i Klok
mose, Faster Sogn, som søn af gårdejer Jens Jensen Vestergaard og 
hustru Maren Andersen, Vestergård, Klokmose, 69oo Skjern. 
Bosat: Klokmose, Astrup, 69oo Skjern.
Esther Knudsen gik i Fiskbæk Skole og var derefter på grund af 
moderens sygdom hjemme, til hun var 23 år. Hun fik da plads på 
Vestergård i Klokmose, hvor hun var 1 år, atter hjemme 1 år, hvor
efter hun havde plads hos morbroderen Jens Andersen i Frederiks
værk 1 år. Hun kom nu atter hjem og havde samtidig halvdagsplads 
hos farbroderen købmand Kirk Knudsen, Fiskbæk, til giftermålet. 
Sommeren 1925 var hun elev på Haslev Højskole.
Efter giftermålet hjalp hun manden såvel ude som inde, til de i 
1965 flyttede til Astrup. Fra marts 1968 til juni 1971 var hun 
hjemmehjælper i Faster Kommune, da denne kommune kom ind under 
Skjern Kommune i 197o fortsatte hun her.
Søren Jensen Vestergaard gik i Astrup Skole. Han var efter endt 
skolegang beskæftiget ved landbruget hjemme i Klokmose til vin
teren 1924-1925, da han fik plads som fodermester på en gård i 
Vridsløselille. Sommeren 1925 aftjente han sin værnepligt ved 
infanteriet i Tønder, vinteren 1925-1926 var han elev på Tommerup 
Højskole. Han var derefter hjemme til han overtog fødehjemmet i 
maj 1932. Gården er på 37 tdr. land, det var faderen, der havde 
bygget gården i 19oo. I 1938 blev der opført ny kostald og om
kring 196o byggedes ny svinestald. Den 1. august 1964 blev gården 
overtaget af sønnen og Søren Jensen Vestergaard og Esther Knudsen 
flyttede til Astrup, men han har siden hjulpet sønnen på gården. 
Han har i flere år været medlem af menighedsrådet samt formand 
for K.F.U.M.
II.C.1.
MARY JENSEN VESTERGAARD er født d. 13. marts 1934 i Faster Sogn. 
Hun blev gift d. 23. marts 1967 i Faster Kirke med
ROBERT GEORG EDEN EAST, der er født d. 8. januar 1942 i Ipswich, 
England, som søn af tømmerhandler Georg East og hustru Ivy Bea
trice Richardsen, 21 Deben Road, Ipswich, Suffolk, England. 
Bosat: Barnekæret 9, Gundsømagle, 4ooo Roskilde.
Mary Jensen Vestergaard var efter endt skolegang beskæftiget ved 
husgerning og arbejdede i større køkkener. Sommeren 1953 var hun 
elev på Tommerup Højskole. I 1965 påbegyndte hun uddannelse til 
husholdningslærer men afbrød det i 1967 på grund af giftermålet. 
1968 uddannedes hun som sygehjælper ved Frederiksberg Hospital. 
Robert Georg Eden East gik i skole i England og uddannedes efter 
endt skolegang som møbelsnedker. 1956-1963 gik han på aftenkursus 



på Ipswich Civic College og tog forskellige eksamener. 1963- 
1966 underviste han på Tower Ramparts Secondary School Ipswich. 
Han har siden 197o undervist på Skt. Jørgens Skole i Roskilde.

II.C.2.

ELLEN MARIE VESTERGAARD er født d. 2o. marts 1937 i Astrup, Fa
ster Sogn.
Hun blev gift d. 11. maj 1968 i Herborg Kirke med
JENS SIEGFRIED THOMSEN, der er født d. 6. juli 1923 i Uvelse som 
søn af førstelærer Jens Thorvald Thomsen og hustru Skyldfri Hen
riette Levin, Bejstrup, 969o Fjerritslev.
Bosat: Møllemarken 36, 288o Bagsværd.
Ellen Marie Vestergaard gik i Astrup Skole, hun var efter endt 
skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme og havde senere plads 
i Astrup samt hos mosteren i Foersum. Sommeren 1955 var hun elev 
på Tommerup Højskole. Efter endt skoleophold havde hun plads i 
huset hos overlægen i Tarm til somrrieren 1956, da hun var hjemme. 
Vinteren 1956-1957 var hun elev på Børkop Sygeplejehøjskole, der
efter elev på Tarm Sygehus fra foråret 1957 til 196o, hun supple
rede sindssyge på Augustenborg i sommeren 196o, hvorefter hun fik 
ansættelse som assistent på Kommunehospitalet i Århus. Her var hun 
til 1962, da hun var på kursus på Danmarks Sygeplejehøjskole, 
Århus, og blev uddannet som sundhedsplejerske. Hun har siden 1. 
juni 1963 haft ansættelse ved Frederiksborg Amt.
Jens Siegfried Thomsen gik i skole i Grensten, Mosede ved Greve, 
Nørre Allé Skole og tog 194o realeksamen fra Farum private Re
alskole. Han havde derefter forskelligt arbejde og var under kri
gen med i frihedsbevægelsen, han måtte da bl.a. gå under jorden 
fra 1943 til 1945. 1948 dimitterede han fra Jonstrup Statssemina
rium, hvorefter han havde ansættelse ved Gladsakse Skolevæsen til 
1955, derefter ved Helsingør Skolevæsen til 1957. Han har siden 
august 1957 haft ansættelse ved Birkerød Skolevæsen. 1965-1967 
var han formand for Dansk ungdoms Røde Kors og i samme tidsrum 
medlem af Dansk Røde Kors's Hovedstyrelse.

II.C.2.a.

JENS VESTERGAARD THOMSEN er født d. 28. oktober 1968 i København.

II.C.2.b.

ANDERS VESTERGAARD THOMSEN er født d. 15. maj 197o i København.
II.C.3.
JENS VESTERGAARD er født d. 26. april 1941 i Klokmose, Faster 
Sogn.
Han blev gift d. 8. august 1964 i Sædding Kirke med
ELLEN ASTRUP CHRISTENSEN, der er født d. 5. september 1944 i "Fyr
stenborg", Sædding Sogn, som datter af gårdejer Jeppe Christensen 
og hustru Astrid Kirstine Christiansen, "Fyrstenborg", Sædding, 
69oo Skjern.
Bosat: Klokmose, Astrup, 69oo Skjern.
Jens Vestergaard gik i skole i Astrup. Vinteren 1956-1957 var han 
elev på Blåkilde Ungdomsskole og vinteren 1962-1963 9 måneder på 
Hammerum Landbrugsskole. Han aftjente sin værnepligt ved Jyske 
Dragonregiment fra 2. marts 196o til 28. juni 1961. Han har været 
beskæftiget ved landbruget og har haft plads hjemme, på "Fyrsten
borg" i Sædding samt på en gård i Sønderup. Den 1. august 1964 



overtog han fødegården, der var på 36 tdr. land, i 197o tilkøbte 
han en ejendom på 32 tdr. land.
Ellen Astrup Christensen gik i skole i Sædding, og var derefter 
beskæftiget ved husgerning 1 år, hvorefter hun tog præliminær
eksamen fra Skjern Præliminærkursus i 1963. Hun var nu kokkepige 
på De gamles Hjem i Skjern til 1. november 1963, den følgende 
vinter var hun i huset i Ikast.
II.C.3.a.

SØREN CHRISTIAN VESTERGAARD er født d. 14. februar 1966 i Klok- 
mose, Faster Sogn.

II.C.3.b.

SVEND VESTERGAARD er født d. 17. juli 1967 i Klokmose, Faster 
Sogn.

II.C.3.c.

ASTRID HENRIETTE VESTERGAARD er født d. 12. december 197o i Klok
mose, Faster Sogn.

II.D.

ANDERS WESTERGAARD KNUDSEN er født d. 19. maj 19o6 i Snejbjerg. 
Han blev gift d. 26. december 1928 i Skjern med
KIRSTINE GRAVERSEN, der er født d. 3. november 19o6 i Vorgod som 
datter af Jens Graversen og Dortea Gorsdal.
Bosat: Laurel Nebraska.
Anders Westergaard Knudsen gik i Fiskbæk Skole, 1926-1927 var han 
elev på Haslev Højskole. I februar 1929 udvandrede ægteparret til 
USA., hvor Anders Westergaard Knudsen vinteren 1929-193o var elev 
på Dana College Blair, Nebraska. Fra 1931 til 1951 havde han for
skellige farme i forpagtning. Januar 1951 købte han Standar Oil 
Station, som han drev til 1961, da den blev overtaget af sønnen 
Harry. Siden 1962 har han haft forhandling af General Motors Tran- 
cise for Chevrolet Biler.
Kirstine Graversen har i årenes løb tage del i mandens arbejde.
II.D.l.
KNUD G. KNUDSEN er født d. 23. september 193o i Laurel, Nebraska. 
Han blev gift d. 11. juni 195o i Laurel, Nebraska, med
MARILYN PURCELL, der er født d. 5. juni 193o i Laurel, Nebraska. 
Bosat: Wirehita, Kansas, USA.
Knud G. Knudsen gik først i skole i Laurel, Nebraska, 12 år, der
efter 4 år på Augustane College, Sioux Falls, Syd Dakota, og 2 år 
på University Lincoln, Nebraska. Han har nu stilling som excecutive 
director of Social Welfare for staterne Kansas og Oklahoma.
Marilyn Purcell er lærerinde.

II.D.l.a.

KERRY KNUDSEN er født d. 23. marts 1952 i Laurel, Nebraska.

II.D.l.b.

DANIEL SCOTT KNUDSEN er født d. 3o. april 1954 i Laurel, Nebraska.



II.D.l.c.

JOEL KEITH KNUDSEN er født d. 5. april 1957 i Sioux Falls, Syd 
Dakota.

II.D.l.d.

DAVID J. KNUDSEN er født d. 24. april 1963 i Rapid City, Syd 
Dakota.

II.D.2.

HARRY W. KNUDSEN er født d. 24. november 1932 i Dixon, Nebraska. 
Han blev gift d. 16. august 1957 i Laurel, Nebraska, med
MARGARET WINQUIST, der er født d. 16. juni 1932 i Laurel, Nebras
ka, og døde d. 23. december 1964 i Sioux City, Iowa.
Harry W. Knudsen gik først i skole i Laurel, Nebraska, 12 år, der
efter 2 år i Milford, Nebraska. I 2 år var han soldat i Syd Korea. 
Han har siden 1954 været ved forskellige forretningsfag i Laurel, 
Nebraska.
Margaret Winquist var lærerinde.
II,D.2.a.
KEITH A: KNUDSEN er født d. 22. februar 1959 i Laurel, Nebraska.
II.D.2.b.

CAROLYN S. KNUDSEN er født d. 11. november 1961 i Laurel, Nebras
ka.

II.D.2.c.

JOHN E. KNUDSEN er født d. 7. april 1963 i Laurel, Nebraska.

II.E.

KRISTIAN ØVIG KNUDSEN er født d. 12. marts 19o9 i Timring. 
Han blev gift d. 22. november 1931 i Bjerring Kirke med 
MARIE KIRSTINE PEDERSEN, der er født d. 15. august 1910 i Bjerring 
som datter af gårdejer Peder Pedersen og hustru Emma Karoline 
Laursen, Bjerring, 885o Bjerringbro.
Bosat: Næsbyvej 2, Holme, 827o Højbjerg.
Kristian Øvig Knudsen gik,i skole i Fiskbæk. 1923-1927 udlærtes 
han hos isenkræmmer Ramsing, Lem St. Han har i 4 år været kommis 
i Resen Vareindkøbsforening. Han aftjente sin værnepligt ved land
stormen i Værløse i 1931. Den 28. november 1931 etablerede han 
egen købmandsforretning i Tåstrup ved Vellev og drev den til 1947, 
han var i den tid formand for sygekassen i en årrække. 1947 flyt
tede han til Holme og købte huset på Næsbyvej, han har siden været 
beskæftiget som tilskærer hos broderen N.P. Knudsen.
Marie Kirstine Pedersen gik i skole i Bjerring. Hun har været be
skæftiget ved husgerning og har haft plads forskellige steder på 
hjemegnen samt i Resen og Fiskbæk.
II.E.l.
HENNING KNUDSEN er født d. 17. juni 1933 i Tåstrup, Vellev Sogn. 
Han blev gift d. 24. maj 1958 i Markus Kirken, Århusè med 
KIRSTEN MATHIASEN, der er født d. 2o. januar 1939 i Arhus som



datter af kørelærer Jens Ferdinand Mathiasen og hustru Ellen 
Hansen, Århus.
Bosat: Holmevej 281, 2. sal tv., Holme, 827o Højbjerg.
Henning Knudsen påbegyndte skolegangen i Tåstrup Skole og af
sluttede den med realeksamen fra Kragelund Skole i 1951. Fra 1. 
august 1951 til 1. august 1954 var han bankelev i Andelsbanken, 
Århus, han fortsatte derefter som assistent samme sted til 1. 
november 1957, kun afbrudt af militærtjeneste ved Marinen i Fre
deriksværk, København og Gedser, fra 1. oktober 1954 til 1. ja
nuar 1956. Han har siden 1. november 1957 haft ansættelse i Han
delsbanken i Århus, fra 1. januar 1967 som fuldmægtig. Han har i 
årenes løb gennemgået bankskolen og taget forskellige kurser, 
bl.a. 2-årigt videregående bankkursus samt statseksamineret ejen
domsmæglereksamen .
Kirsten Mathiasen gik i Møllevangsskolen, Århus. Hun var efter 
endt skolegang beskæftiget ved husgerning 1 år, hvorefter hun 
var ekspeditrice i en installatørforretning ca. 1 år, derefter 
i en tobaksforretning. Hun var atter 1 år i huset til giftermålet.
II.E.l.a.
MOGENS KNUDSEN er født d. 19. maj 196o i Holme.
II.E.l.b.

MARIANNE KNUDSEN er født d. 12. august 1963 i Holme.

II.E.2.

ERIK KNUDSEN er født d. 22. august 1936 i Tåstrup, Vellev Sogn. 
Han blev gift d. 19. juli 1958 i Holme Kirkeled
ELLEN MÜLLER, der er født d. 3. juni 1936 i Århus som datter af 
frisørmester Walther Emil Muller og hustru Laura Agathe Nielsen, 
Århus.
Bosat: Guldbjergvej 13, Holme, 827o Højbjerg.
Erik Knudsen gik i skole i Tåstrup og Holme, han tog 1953 real
eksamen fra Kragelund Skole. Han udlærtes på kontoret ved Århus 
Amtssygehus 1953-1958 og tog handelsmedhjælpereksamen 1957. 1965 
tog han HD eksamen fra Handelshøjskolen i Århus. Han har haft an
sættelse på amtssygehuset,kun afbrudt 1 år, hvor han havde an
sættelse i Fa. Carl Krüger, Århus. Han har siden 1. april 1971 
været kontorchef på Amtssygehuset.
Ellen Müller påbegyndte skolegangen i Samsøgade Skole, 1953 tog 
hun realeksamen fra Christiansgade Pigeskole. 1953-1957 var hun 
kontorelev på Århus Rådhus og tog 1957 handelsmedhjælpereksamen. 
Hun fortsatte som assistent på rådhuset til 1. september 1961. 
Hun har siden 1. oktober 1969 været sekretær for socialrådgiveren 
på Århus Amtssygehus.
II.E.2.a.
PETER KNUDSEN er født d. 9. oktober 1961 i Holme.
II.E.2.b.

ANNE METTE KNUDSEN er født d. 22. februar 1963 i Holme.

II.F.

JOHANNES BÆKGAARD KNUDSEN er født d. 2. september 1911 i Fiskbæk, 
Nr. Vium Sogn.



Han blev gift d. 21. oktober 1951 i Skjern Kirke med
ELNA KRESTINE JENSEN, der er født d. 15. august 1914 i Nysogn 
som datter af gårdejer Anton Jensen og hustru Mette Madsen, Vejl- 
gård, Nysogn, Holmsland, 695o Ringkøbing.
Bosat: Sandvejen 3o, 86oo Silkeborg.
Johannes Bækgaard Knudsen gik i skole i Fiskbæk. Han var efter 
endt skolegang beskæftiget ved landbruget og havde plads forskel
lige steder på hjemegnen. Vinteren 1931-1932 var han elev på 
Haslev Landbrugsskole, hvorefter han havde plads i Bjerring ved 
Bjerringbro til 1939. Han købte nu en ejendom på ca. 13 tdr. land 
i Vistrup ved Ulstrup og drev den til 1945, da han flyttede til 
Thorsø. De følgende 3 år havde han forskelligt arbejde, i 1948 
solgte han huset i Thorsø og købte hus i Alderslyst, han havde 
derefter forskelligt arbejde til 196o, da han fik arbejde hos 
murermester Søren Bjørn, Silkeborg, her var han til efteråret 
197o. Siden har han været beskæftiget på lageret ved Lysbro Fa
briker .
Elna Krestine Jensen gik i Nysogn Skole på Holmsland. Hun har 
været beskæftiget ved husgerning og havde plads på forskellige 
gårde på Holmsland, senere havde hun plads i Ringkøbing og Skjern. 
Sommeren 1935 var hun elev på Rønde Højskole og 1944 på Børkop 
Sygeplejehøjskole. 1944-1948 uddannedes hun som sygeplejerske på 
Herning Sygehus. Efter giftermålet har hun været beskæftiget på 
Silkeborg Sygehus.

II.F.l.

LIZZI JENSEN er født d. 15. juli 1948 i Ringkøbing.
Hun er gift med
JOHN HAAKONSON, der er bilmekaniker, i ægteskabet er 1 barn. 
Bosat: 8642 Grauballe.
II.F.2.
VILLY JENSEN er født d. 15. juli 1948 i Ringkøbing.
Han er gift med
ELSE MARIE.
Villy Jensen er maskinsnedker.
Bosat: Stengade 8 b, 3ooo Helsingør.

II.F.3.

TORBEN KNUDSEN er født d. 25. februar 1952 i Salten, Tem Sogn. 
Bosat: Sandvejen 3o, 86oo Silkeborg.
Torben Knudsen gik i skole i Silkeborg og kom efter endt skole
gang i lære hos Tømrernes Kooperative Forretning, Silkeborg, fra 
4. juli 1968 til 31. december 1971, efter endt læretid fortsatte 
han som svend samme sted.

II.G.

EJNAR KNUDSEN er født d. 7• juli 1914 i Fiskbæk, Nr. Vium Sogn. 
Han blev gift d. 9. maj 1937 i Bjerring Kirke med
MATHILDE MARIE NIELSEN, der er født d. 2. september 1918 i Bjer
ring som datter af gårdejer Jons Nielsen og hustru Mette Marie 
Laursen, Dannely, Bjerring, 885o Bjerringbro.
Bosat: Storegade 2T4, 885o Bjerringbro.
Ejnar Knudsen gik i Fiskbæk Skole. Vinteren 193o-1931 var han 
elev på Skjern Efterskole og vinteren 1933-1934 på Rønde Højskole. 
Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget til 1932, 



hvorefter han kom i lære som cykelmekaniker. Han lærte i Fiskbæk, 
Lem ved Ringkøbing og Ulstrup. 1935-1937 var han beskæftiget som 
forretningsbestyrer i Hvorslev, denne forretning overtog han d. 1. 
januar 1937 og drev den til 22. juli 1945. Han havde allerede d.
I. november 1944 åbnet cykelforretning i Storegade 2-4, Bjerring
bro, denne forretning blev i den første tid bestyret af broderen 
Emil Knudsen, men nu flyttede Ejnar Knudsen selv til Bjerringbro. 
I 1954 byggede han ejendommen i Storegade, hvor familien siden 
har boet. Indtil 1958 drev han forretning med reparation af cyk
ler, knallerter og motorcykler samt salg af disse, men nu begyndte 
han samtidig automobilforretning og automobilværksted på Real
skolevej i Bjerringbro, han blev autoriseret Fiat-forhandler, 
denne forretning drives stadig, hvorimod cykelforretningen blev 
nedlagt i juli 1967 og lokalerne udlejet til andet formal. 
Mathilde Marie Nielsen gik i skole i Dals gård ved Bjerringbro. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning en tid 
men uddannedes senere som damefrisør i Bjerringbro og var beskæf
tiget som sådan i Bjerringbro til giftermålet. 1937-1943 drev hun 
selvstændig forretning som damefrisør i Hvorslev.
II. G.1.

FINN LEO KNUDSEN er født d. 11. juni 1944 i Hvorslev. 
Han blev gift d. 4. maj 1968 i Mariager Kirke med 
INGER MARGRETHE ANDERSEN, der er født d. 3o. november 1946 i Ma
riager som datter af gårdejer Harald Andersen og hustru Edith 
Nielsen, Katbjerg, 955o Mariager.
Bosat: Storegade 2, 1. sal, 885o Bjerringbro. 
Finn Leo Knudsen afsluttede skolegangen 1961 med realeksamen fra 
Bjerringbro Realskole. Fra 1. august 1961 til 1. august 1965 ud
dannedes han som ekspedient hos herreekviperingshandler P.M.- Byg
holm og fortsatte efter endt læretid samme sted til 12. februar 
1966, da han blev indkaldt til militærtjeneste ved Søværnet i Kø
benhavn. Efter hjemsendelsen i april 1967 fik han ansættelse som 
ekspedient og førstemand ved Fa. Svend Tang, manufaktur- og dame- 
konfektion, her var han til oktober 1968. Siden har han været an
sat i faderens forretning, hvor han er disponent.
Inger Margrethe Andersen gik i skole i Mariager og tog 1964 re
aleksamen fra Mariager Realskole. 1964-1968 uddannedes hun som 
ekspeditrice hos guldsmed H.F. Holm, Hobro. Fra 1. august 1968 
til 1. september 1969 var hun ekspeditrice hos guldsmed Norup, 
Viborg. Hun har siden 1. januar 197o været assistent på Bjerringbro 
Kommunekontor.
II.G.2.
JENS OLAV KNUDSEN er født d. 22. juli 1949 i Bjerringbro. 
Bosat: Davids Alle 21, 9ooo Ålborg.
Jens Olav Knudsen tog 1965 realeksamen fra Bjerringbro Realskole. 
Fra 1. august 1965 til 1. august 1969 uddannedes han som ekspedi
ent ved herreekviperingshandler P.M. Bygholm, Bjerringbro, efter 
endt læretid fortsatte han samme stod til 15. maj 197o, da han 
blev indkaldt til militærtjeneste ved telegraftropperne i Århus. 
Siden hjemsendelsen i maj 1971 har han haft ansættelse som ekspe
dient ved Fa. Bristol»herreekvipering, Ålborg.

II.H.

ANNA KIRSTINE BÆKGAARD KNUDSEN er født d. 25. december 1916 i 
Fiskbæk, Nr. Vium Sogn.
Hun blev gift d. 18. maj 1947 i Herborg Kirke med



ERIK STUDSGAARD MADSEN, der er født d. 6. februar 1921 i Gjellerup 
som søn af gårdejer Mads Medum Studsgaard Madsen og hustru Mette 
Holm Lauridsen, Øster Lundgård, Gjellerup, 742o Hammerum.
Bosat: Grønningen 15, 69oo Skjern.
Anna Kirstine Bækgaard Knudsen gik i skole i Fiskbæk. Hun var 
efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde først 
plads i Finderup Brugsforening £ år, derefter i Finderup Skole 
2 år, hun fik nu plads i Laurids Knudsens broderiforretning, hvor 
hun kom i lære og var til sommeren 1936. Fra 1. juli 1936 til 1. 
maj 1938 var hun husassistent i Nr. Vium Præstegård. Sommeren
1938 var hun elev på Haslev Højskole. De følgende 3 år havde hun 
plads i huset ioSkodsborg ved København, derefter var hun husbe
styrerinde i Fiskbæk og Skjern til 1. november 1943, det følgende 
år havde hun plads i Lønborg Præstegård, hvorefter hun var hjemme 
i 3 år for at passe forældrene, samtidig havde hun dog forskelligt 
deltidsarbejde i sognet. Efter giftermålet har hun hjulpet sin 
mand i forretningen.
Erik Studsgaard Madsen gik i Lund Skole i Gjellerup Sogn. 1935-
1939 udlærtes han som kommis i blandet landforretning hos købmand 
N.C. Lund, Hammerum, hvorefter han havde plads som kommis hos køb
mand Alkjærsig, Bølling til november 1941 derefter 3 måneder hos 
købmand I. Hansen, Oksbøl. Han fik nu plads hos købmand J.A. Bran- 
strup, Ryomgård, og var her til 1. maj 1945, derefter hos købmand 
Chr. Hansen, Astrup til 1. februar 1946, så atter i Ryomgård til 
november 1946, hvorefter han havde ansættelse hos købmand A. Nør
gaard, Borris til april 1949. Han købte nu købmandsforretning i 
Foersum ved Tarm og drev den til efteråret 1956, da han overtog 
Købmandsgården i Stakroge som han drev til april 196o. Han overtog 
nu Thorø Pedersens købmandsforretning i Bredgade, Skjern og drev 
den til 22. juli 1968. Siden oktober 1968 har han haft ansættelse 
som assurandør ved A/S Forsikringsselskabet Codan med virkeområde 
i Skjern-Tarm-Ringkøbingegnen.

IltH.l.
SVEND AAGE STUDSGAARD MADSEN er født d. 17. maj 1948 i Borris. 
Bosat: Grønningen 15, 69oo Skjern.
Svend Aage Studsgaard Madsen begyndte skolegangen i Foersum, fort
satte i Stakroge og afsluttede den med realeksamen 1965 fra Skjern 
Skole. 1966-1970 uddannedes han som typograf i Tarm Bogtrykkeri, 
hvor han stadig er ansat.

II.H.2.

LISBETH STUDSGAARD MADSEN er født d. 28. januar 1952 i Foersum, 
Egvad Sogn.
Hun begyndte skolegangen i Stakroge og afsluttede den 1969 med 
realeksamen fra Skjern Byskole. Hun var herefter i huset 1 år, 
hvorefter hun begyndte uddannelse til lægesekretær i Århus.

II.H.3.

DORIS STUDSGAARD MADSEN er født d. 25. marts 1953 i Foersum, Egvad 
Sogn.
Hun har gået i skole i Skjern og tog 197o realeksamen, hvorefter 
hun i -g- år havde plads som husassistent. Sommeren 1971 var hun 
elev på Ry Højskole, hvorefter hun havde forskelligt arbejde til 
hun kom på et 5 måneders kursus på Rødding Højskole.



II.H.4.
ELSE STUDSGAARD MADSEN er født d. 2o. marts 1957 i Stakroge.
II.J.
JENS VERNER KNUDSEN er født d. 2. august 1919 i Fiskbæk, Nr. Vium 
Sogn.
Han blev gift d. 6. april 1944 i Finderup Kirke med
META AGERBO, der er født d. 19. maj 1924 i Fårborg, Lem Sogn, som 
datter af gårdejer Anton Theodor Jensen Agerbo og hustru Emma 
Bjerg, Fårborg, 694o Lem Station.
Bosat: Vesterbæk, 6971 Spjald.
Jens Verner Knudsen gik i skole i Fiskbæk og var derefter beskæf
tiget ved landbruget, først 2 år ved svogeren Søren Vestergård i 
Klokmose, derefter 2 år ved gårdejer Jens Ladekjær Nielsen, Fisk
bæk, og 1 år ved gårdejer Peder Nygaard Knudsen, Fiskbæk, hvor
efter han i et år havde plads ved gårdejer Kjær Nielsen, Møllegår
den, Finderup. Han var nu på Finderup Mølle som møllersvend til
I. november 1943. Den 2o. marts 1944 købte han ejendommen i Ves
terbæk, den er på 36 tdr. land. Bygningerne er i årenes løb ble
vet forandret, ligesom der er opført nyt maskinhus og hønsehus. 
Meta Agerbo gik i skole i Finderup. Hun har været beskæftiget ved 
husgerning hjemme, på GI. Dalgård i Finderup, hos gårdejer Nielsen, 
Skårup og gårdejer Emil Råbjerg, Trøstrup.

II. J.l.
INGER AGERBO KNUDSEN er født d. 28. juli 1944 i Vesterbæk, Brej- 
ning Sogn.
Hun blev gift d. 19. november 1966 i Brejning Kirke med
ORLA NYGAARD PEDERSEN, der er født d. 14. juni 1942 i Spjald som 
søn af pelsdyravler Rudolf Vagner Pedersen og hustru Kamma Nygaard, 
6971 Spjald.
Bosat: Skolegade 48, 6971 Spjald.
Inger Agerbo Knudsen gik i Vesterbæk Skole, sommeren 1959 var hun 
elev på Brejninggård Efterskole. Året før og året efter efterskole
opholdet havde hun plads i huset, hvorefter hun uddannedes som eks
peditrice i Spjald Brugsforening, herefter fik hun ansættelse som 
ekspeditrice i en manufakturforretning i Esbjerg, hvor hun var 
år, derefter 1 år i Holstebro.
Orla Nygaard Pedersen påbegyndte skolegangen i Spjald og afslut
tede den 196o med realeksamen fra Ringkøbing Realskole. 1965 dimit
terede han fra Esbjerg Seminarium. Han aftjente sin værnepligt ved 
Kongens jyske Fodregiment fra september 1965 til 31. oktober 1966. 
Efter hjemsendelsen fik han ansættelse ved Hedensted Kommuneskole, 
hvor han var til 31. juli 1971. Han har siden 1. august 1971 haft 
ansættelse ved Spjald Kommuneskole.

II.J.l.a.

KIM NYGAARD PEDERSEN er født d. 13. november 1967 i Hedensted.

Il.J.l.b.

METTE NYGAARD PEDERSEN er født d. 19. august 197o i Hedensted.

II.J.2.
BJARNE AGERBO KNUDSEN er født d. 27. juli 1946 i Vesterbæk, Brejning 
Sogn.
Bosat: Vesterbæk, 6971 Spjald.



Bjarne Agerbo Knudsen gik i Vesterbæk Skole. I 1967 tog han ud
videt teknisk forberedelseseksamen på aftenkursus på Videbæk Tek
nisk Skole, samtidig udlærtes han som maskinsmed ved A. Flensborg 
A/S, Videbæk. 1971 dimitterede han fra Odense Teknikum. Han af
tjente sin værnepligt ved CF i Middelfart fra 3. november 1971 
til 25. august 1972.

II.J.3.

VAGN AGERBO KNUDSEN er født d. 1. januar 1948 i Vesterbæk, Brej- 
ning Sogn.
Bosat: Stadil-Vedersø Skole, 698o Tim.
Vagn Agerbo Knudsen påbegyndte skolegangen i Vesterbæk Skole og 
tog 1965 realeksamen fra Spjald Centralskole. 197o dimitterede 
han fra Esbjerg Seminarium og havde derefter ansættelse ved Skjern 
Byskole til 31. juli 1971. Han har siden 1. august 1971 været an
sat ved Stadil-Vedersø Skole.

II.J.4.

MARGIT AGERBO KNUDSEN er født d. 7• august 195o i Vesterbæk, Brej- 
ning Sogn.
Bosat: Skjernvej 17, 692o Videbæk.
Margit Agerbo Knudsen påbegyndte skolegangen i Vesterbæk Skole og 
afsluttede den med 9. klasse fra Brejmng Centralskole, Spjald.
Fra 1. juli 1967 til 3o. juni 197o uddannedes hun på kontoret ved 
Fa. Spjald Døre- & Lågefabrik, Spjald. Hun har siden haft ansæt
telse på Andels Koncenseringsfabrik, Videbæk.
II. K.

EMIL SØNDERGAARD KNUDSEN er født d. 14. marts 1922 i Fiskbæk, Nr. 
Vium Sogn.
Han blev gift d. 2o. april 1947 i Hvorslev Kirke med 
GERDA JOHANNE MORTENSEN, der er født d. 15. juli 1926 i Hvorslev 
som datter af specialarbejder Jens Mortensen og hustru Petra Kol
ding, 0. Tørslev.
Bosat: 0. Tørslev, 8983 Gjerlev J.
Emil Søndergaard Knudsen gik i Fiskbæk Skole og var derefter be
skæftiget ved landbruget ca. 1 år. Fra 1. februar 1937 til 1. fe
bruar 1941 uddannedes han som mekaniker hos mekaniker Th. Thomas
sen, Aidt pr. Thorsø. Efter endt læretid var han beskæftiget som 
svend forskellige steder, bl.a. i Spjald og Skjern. Fra sommeren 
1943 til sommeren 1945 aftjente han sin værnepligt ved Jysk Dra
gonregiment i Randers og Thisted. Efter hjemsendelsen var han be
styrer for broderens forretning i Bjerringbro til 28. april 1948. 
Han købte nu forretning i 0. Tørslev, cykelforretning samt træ
sko og tobakshandel, men i årenes løb er den udvidet med autore
parationsværksted og benzin-forhandling.
Gerda Johanne Mortensen gik i skole i Hvorslev. Hun har været be
skæftiget ved husgerning og har haft plads forskellige steder i 
Hvorslev, Ulstrup og Bjerringbro. Sommeren 1946 var hun elev på 
Vallkilde Højskole. 1950-1967 passede hun mejeriudsalget i ø. Tør
slev.
II.K.l.
TOVE SØNDERGAARD KNUDSEN er født d. 16. november 1951 i 0. Tørslev. 
Hun påbegyndte skolegangen i 0. Tørslev og tog realeksamen fra 
Randers, i 1971 tog hun studentereksamen fra Randers kommunale 
Gymnasium, det følgende £ år var hun i Oxford i England, siden 
1. januar 1972 får hun praktisk husuddannelse i Danmark og Norge.



II.K.2.

ELSEBETH SØNDERGAARD KNUDSEN er født d. 21. juli 1955 i 0. Tørslev. 
Hun påbegyndte skolegangen i 0. Tørslev og tog 1972 realeksamen 
fra Randers Realskole.

II.K.3.
JETTE SØNDERGAARD KNUDSEN er født d. 6. oktober 1963 i 0. Tørslev.



II. Knud Knudsen med familie

II.B.l.
Knud K. Knudsen og 
Karen M.Christensen 
m/børn

II.B.2.
Ove S. Knudsen og 
Rita L. Pries 
m/ sønnen Nils



II.B.3.
Bent V. Knudsen og 
Inge H. Larsen 
m/sønnen Peter

II.B.4.
Ester Marie Knudsen og
Hans Nielsen Riisgaard m/børn

II.C.
Esther Knudsen og 
Søren J.Vestergaard

II.C.1.
Mary J.Vestergaard og 
Robert G.E. East

II.C.2.
Ellen Marie Vestergaard og 
Jens S. Thomsen m/børn

II.C.3.
Jens Vestergaard og
Ellen A. Christensen m/børn



II.E.
Kristian Øvig Knudsen og 
Marie Kirstine Pedersen

II.E.1.
Henning Knudsen og
Kirsten Mathiasen m/børn

II.E.2.
Erik Knudsen og 
Ellen Müller m/børn

II. F.
Johannes B. Knudsen og 
Elna K. Jensen

II.F.3.
Torben Knudsen



II.G.
Ejnar Knudsen og 
Mathilde M.Nielsen

II.G.1.
Finn L. Knudsen og 
Inger M. Andersen

II.G.2.
Jens Olav Knudsen

II.H.
Anna Kirstine Bækgaard Knudsen og 
Erik Studsgaard Madsen m/børn

II. J.
Jens Verner Knudsen og
Meta Agerbo

II.J.l.
Inger Agerbo Knudsen og
Orla Nygaard Pedersen m/børn

II.J.2.
Bjarne Agerbo
Knuds en



f:"

Ï 
a

II.J.3.
Vagn A. Knudsen

II.J.4.
Margit A. Knudsen

U.K.
Emil S.Knudsen og 
Gerda J. Mortensen

II.K.l.
Tove Søndergaard 
Knudsen

U.K.2.
Elsebeth Søndergaard 
Knudsen

U.K.3.
Jette Søndergaard 
Knudsen



III.

ANE MARIE KNUDSEN er født d. 15. januar 1872 i Fjelstervang, Vor
god Sogn, og døde d. 29. maj 1964 i Varde.
Him blev gift d. 2o. marts 1894 i Vorgod Kirke med
NIELS BUSK, der er født d. lo. april 1868 i Gellerup og døde d. 
29. marts 1956 i Barde.
Niels Busk var egentlig født Niels Busk Jensen, men fik omkring 
19o6 ret til for sig og sine børn at føre familienavnet Busk.
Han havde en meget trist og slidsom barndom og måtte i en meget 
ung alder selv tjene til føden. De første år var han på forskellige 
gårde på Herning-egnen, men efter nogle års forløb kom han til at 
arbejde som møllersvend og havde plads på Kibæk Vandmølle, Her
ning Gamle Mølle samt på Nordby og Sønder Ho Møller på Fanø, en 
tid var han bestyrer for den ene af disse møller. Han forpagtede 
senere Herning Gamle Mølle og havde den til kort efter giftermålet, 
da han købte Herning Ny Mølle, den drev han til 19o6. Han købte 
nu gården Frisenborg i Resen ved Struer, men drev den kun års 
tid, idet han byttede den med Hylbjerggård på Venø, denne gård 
havde ca. llo tdr. land. Familien kom imidlertid aldrig til Venø, 
for da han kom hjem og fortalte sin kone om handlen, sagde hun, 
at det var hun meget ked af for der var hverken dokter eller jor
demoder på øen. I stedet købte han så en villa i Struer, hvor fa
milien flyttede hen, her boede de kun i ca. lo dage, så havde han 
solgt både Hylbjerggård og villaen og købt Engholm i Vejrum. Om 
salget af Hylbjerggård oplyses det, at for at opnå den pris han 
ville have, måtte han tage 2 heste og en høstmaskine med,for at 
nå til enighed med køberen om prisen. På Engholm boede de kun å± 
og flyttede så atter, denne gang til Lille Obbitsø i Sahl ved Vin- 
derup. Opholdet her blev også kun af kort varighed, de flyttede 
til Hvam Mølle ved Borbjerg, men den blev også solgt efter ca. £ 
års forløb, i stedet købte han nu Frøjk Møllegård. Her boede fa
milien også kun en kort tid, han byttede Frøjk Møllegård med Sil
keborg Dampmølle. Bygningerne her bestod af et forhus med 4 lej
ligheder, i mølleriet, hvor der blev lavet både flormel og rug
mel samt mølleri for landboerne, var der også butik, hvorfra der 
solgtes mel og gryn til private. Efter 1 års tid begyndte han et 
savværk, hvor der bl.a. blev opsavet træ til brændsel. Efter 2 års 
forløb byttede han dette værk og fik i stedet Hvilsom Mølle ved 
Hobro, den drev han til efteråret 1916, da han bytteae med Phønix 
Mølle i Varde, som han på grund af sygdom måtte sælge i 1918, han 
var efter den spanske syge så medtaget, at han ikke kunne drive 
møllen videre. I stedet købte han Christi anslund i Ølgod, hvortil 
der hørte 1£ td. land, denne jord blev udnyttet til frugtavl og 
blomster, desuden havde familien en del høns. Her boede de til 1. 
maj 194o, da ægteparret solgte og flyttede ind til sønnen Ej1ert, 
hvor de boede til 1. november 194o, de købte da huset Nørregade 14 
og boede her til kort efter diamantbrylluppet, hvorefter de flyt
tede på alderdomshjemmet.
I anledning af Niels Busk's 7 o års fødselsdag bragte Ølgod Ugeblad 
d. 8. april 1938 følgende:
"Fhv. Møller N. Busk, Christianslund, Ølgod, fylder 7o Aar den lo. 
April.
Niels Busk er født og opvokset paa Herningegnen og i meget smaa 
Kaar og maatte saaledes selv bidrage til Livets Ophold fra Drenge- 
aarenes Tid ved at tjene hos Bønderne, først som Hyrdedreng, senere 
ved alskens Arbejde, og det var ikke Smaating, der forlangtes af 
en Dreng dengang.
Det blev heller ikke Landbruget, der vandt hans Interesse, det var 
derimod Mølleriet, og da der netop bød sig en Lejlighed til at faa 



Drengen i Lære, ja, saa lige saa godt dette som noget andet, klare 
sig selv skulde han jo, og saa blev han Møller og har været det 
siden. Selv om han senere i Livet har prøvet lidt a£ hvert, har 
det altid været Mølleriet, der passede ham bedst.
Efter endt Læretid arbejdede han som Svend paa forskellige Møller, 
og fandt som Svend paa Snejbjerg gi. Mølle Pigen, der satte hans 
Hjerte i Brand, giftede sig saa i 1894, var derefter Forpagter 
et Par Aar, købte saa,uden at eje noget, Herning Ny Mølle, som 
han drev op til en meget betydelig Forretning, saa han maatte byg
ge Lagerbygning og særskilt Motormølleri. Forretningen var nu 
god, den gav Penge, men saa svigtede Helbredet, det var især Ner
vegigten, der blev for slem, og Mølleriet blev efter Lægens Raad 
solgt 19o4.
Busk forsøgte derefter' som Landmand, idet han havde forskellige 
Gaarde i Holstebro- og Struer-egnen en Tid Hvarn Mølle ved Holste
bro, derefter forskellige Gaarde og Huse, han var nu næsten Ejen
domshandler, men købte saa i 19o6 Silkeborg Dampmølle, som var 
ude af Drift, startede her Savskæreri for at udnytte Kraften bed
re, men Driften kostede mange Penge hvert Aar, og i 19o9 var den 
i Aarene erhvervede Kapital opbrugt. Saa maatte der en Annonce i 
”Jyllandsposten", Resultat gav det ogsaa, idet der kom en Bytte
handel i Stand, saaledes at Busk fik en lille Vindmølle i Hvil
som ved Hobro. Her havde han Brug for sin tapre og dygtige Hustru, 
da det var meget smaat med Indtægt, og Gæld var der tilmed, og de 
selv og 5 Børn skulde have Føden, men der var ingen Klage. Busk 
var kendt med Sparsommelighed fra Barndommen af og vant til at 
klare sig selv, det gik ogsaa, men den, der skriver dette, ved, at 
Luksus var der ikke Tale om; om Morgenen stod det paa Rugbrøds
terninger med kogt Mælk, Middag i Almindelighed Kartofler med Mel
sovs og lidt eller ofte intet Sul, om Aftenen Boghvedegrød, sund 
Kost og billig. Forretningen bedredes efterhaanden, og efter 1 
Aars Forløb kunde der blive Raad til en Kop Kaffe med Sigtebrød 
en Gang daglig. Syv Aar senere var Møllen bragt op til at give 
ganske godt, og der var lidt Penge i Kassen igen. Busk byttede da 
og kom til Varde, og fik der Phønix Møllen, og ved energisk Ar
bejde kom denne Mølle ogsaa snart i god Drift.
I 1919 sagde Busk Farvel til Mølleriet, solgte Møllen og flyttede 
til Ølgod, hvor han har en lille Ejendom, som ved Hjælp af opspa
rede Midler giver Føden til ham og Hustru. Børnene er jo fløjet 
ud fra Reden og er alle i gode Stillinger. Hjemmet har altid været 
godt at gæste; Mølleren og Hustru har altid været i Besiddelse af 
et godt Humør, og Kaffekanden kan let komme i Snur.
Jeg og mange med mig ønsker hjertelig Tillykke med de 7o og haaber, 
Helbredet i Fremtiden maa være bedst muligt. .

Kalorius.”
Da Ane Marie Knudsen og Niels Busk havde guldbryllup var der lavet 
følgende sang:

"Blandede Opkrifter fra 1894
til

N. Busk og Hustrus Guldbryllup 
Mandag d. 2o. Marts 1944.
Se, Niels og Marie de blev nok bekendt
i Snejbjerg i Møllen, hvor de har har tjent. 
Og Niels han kaared' straks Mie som Brud, 
for hun var saa ung og saa yndig ud.



Og Mie blev glad for en saadan Mand, 
en Møller var dengang en fornem Stand, 
og de blev da gift og forpagtede saa 
en Mølle, som ligger ved Kibæk Aa.

Fra Kibæk uddrog dog snart Mølleren, 
mod Herning satte han Kursen hen, 
og der kan I stole paa ret det gik, 
da Vind i Sejlene først han fik.

Her vinked' han til en Zigeunervogn, 
saa ej den kom mere til Herning Sogn.
Og Mi' havde travlt med at spinde og sy, 
og gjorde det, saa hun kom godt i Ry.

En Dag An' Mari' sad alene og spandt, 
da kom ind ad Døren en næsvis Mand;
men da Niels kom hjem, fik han hastigt Bud:

!'Ka' du selv, ellers saa skal a nok faa dig ud”.
Niels snupped' ham saa i et Ben og Arm 
og ud ad æ Dør, for Niels var lidt varm.
Der havned han saa i en hel Balle Vand, 
og saa kan I tro han kom ud paa æ Land.
Men Niels han var plaget af Gigten en Del, 
det kom af at bære saa meget Mel, 
sa' Doktoren, du maa paa Landet lidt 
og ej staa i Møllen og fryse saa tidt.

Saa købte i Stedet han "Frijsenborg” 
med Køer og Heste og Svin og Faar;
men Gigten den plagede lige slem, 
saa dér blev ikke et blivende Hjem.

Han tog saa til Venø og købte en Gaard, 
men det var for Mie en mægtig Sorg.
Der er hverken Jordmor eller Doktormand, 
og skal de der, saa skal de over æ Vand.

Nuvel, sagde Niels, vi sælger igen.
I Struer de købte og flytted' derhen, 
for der var "Madammen" saa temmelig nær 
og det undertiden betryggende er.

Og siden saa rejste de rundt omkring.
i Vejrum, i Sahl og var altid i Sving,
i Hvam og i Frøjk og i Holstebro,
i Silkeborg to Aar de slog dem til Ro.

Med Dampmøllen gik det dog rigtig forkert, 
saa opgav de Ævred omtrent ruineret, 
og flyttede saa i en Vinterknog 
til en Mølle i Hvilsom, to Mil fra æ Tog.
Syv Aar sled de her under ringe Kaar, 
som stadig blev bedre dog Aar for Aar, 
og da de i Hvilsom fik samlet lidt Sølv 
de bytted i Varde med Phønix Mø 11'.



Og trods Rationering den første Tid 
de købte og solgte og maled med Flid. 
Ja, rent Mel i Posen er rart at ha' 
naar blot Kontrolløren kan bli' derfra.

Saa solgte de "Phønix" og tjente lidt, 
nu vilde de ha' det lidt mere frit, 
og købte i Ølgod saa "Christianslund”, 
den mindes de gerne saa mangen Stund.

For nu er de kommen til Varde at bo, 
og mon de nu ikke kan slaa sig til Ro 
og finde en fredelig Aftenstund?
Det ønsker vi for Jer af Hjertens Grund.

Vi ønsker godt Helbred og Lykke og Fred 
for Dag og for Fremtid og Evighed, 
og haaber, naar herfra vi tages engang, 
at mødes for Tronen med Jubelsang.''

III.A.
NIELS PETER BUSK er født d. 8. august 1895 i Herning.
Han blev gift første gang d. 2o. november 1928 i Varde Kirke med 
ANNE THEODORA ROSENGAARD JENSEN, der er født d. 9. juni 19ol i 
Rosengaard, Varde Landsogn, som datter af gårdejer Søren Peder 
Rosengaard Jensen og hustru Anne Kathrine Pedersen, Rosengård, 
68oo Varde, og hun døde d. 24. maj 1941 i Varde.
Niels Peter Busk blev gift anden gang d. 6. juli 195o med
ANNE ELISABETH ELINE HANSEN, der er født d. 21. august 19ol i Kle- 
lund, Lindknud Sogn, som datter af gårdejer Niels Hansen og hustru 
Hanne Dynesen, Klelund, 565o Brørup.
Bosat: Bastrupsvej 16, 68oo Varde.
Niels Peter Busk gik i skole forskellige steder, han havde som 
barn lidt meget af dårlige øjne, men først efter konfirmationen 
kom han til øjenlæge. Efter konfirmationen havde han plads ved 
landbruget, først hos morbroderen Jens Laurids Knudsen i Fjelster
vang, senere havde han plads i Rimmerhus, Videbæk og Hvilsom, i 
1916, da forældrene havde købt Phønix Mølle i Varde, kom han hjem 
og var på møllen, men kun til foråret 1918, da fik han plads som 
altmuligmand hos fabrikant Theodor Hansen, der havde farvefabriken 
Rud Hansen & Søn. Her blev fremstillet farver til tøjfarvning, 
efter ca. 2 års forløb kom Niels Peter Busk ind på fabriken og 
lærte at sammensætte farver, han gik i det hele taget den gamle 
farvernester til hånde. Omkring 19o6 begyndte han at arbejde på 
kontoret, først den halve dag, senere hele dagen, da den daværende 
forretningsfører holdt op, overtog Niels Peter Busk dennes stil
ling. I 1944 overtog han halvdelen af firmaet og ca. 3 år efter 
købte han den anden halvdel, han drev derefter firmaet fra Ba^ . 
strupsvej 16 til 196o.
Anne Theodora Rosengaard Jensen gik i Mejls Skole ved Varde. Hun 
har været beskæftiget ved husgerning hjemme samt haft plads på 
hjemegnen og i Varde og Esbjerg. En tid var hun beskæftiget i et 
hjemmebageri i Varde, her var hun både i bageriet og i forretnin
gen.
Anne Elisabeth Eline Hansen gik i Lindknud Skole. Hun har været 
beskæftiget ved husgerning og har haft plads forskellige steder, 
bl.a. har hun været kokkepige på Brørup Sygehus i 3 år, hun har 
desuden været husbestyrerinde i Agerbæk og var derefter husbesty
rerinde hos Busk fra 1941 til giftermålet i 195o.



III.A.l.

EDEL MARIE BUSK er født d. 2o. november 1934 i Varde.
Hun blev gift d. 3. februar 1954 i Rønne med.
ERIK KRISTIAN STENDER IPSEN, der er født d. 12. juli 1928 i Å- 
kirkeby som søn af Henry Otto Ipsen og hustru Ellen Margrethe 
Stender, Tornegård, 3782 Klemensker, Bornholm.
Bosat: Tornegård, 3782 Klemensker, Bornholm.
Edel Marie Busk gik i skole i Varde. Hun har været beskæftiget 
ved husgerning og har haft plads i køkkenet på Ladelund Landbrugs
skole, efter giftermålet var hun i 8 år husmoderafløser i Klemen
sker. Hun har desuden i 8 år været ansat på Klemensker Central og 
fratrådte først,da den blev fuldatomatiseret. Hun har igennem 9 
år været formand for Klemensker Husmoderforening.
Erik Kristian Stender Ipsen gik i skole i Klemensker, 1947-1948 
var han elev på Bornholms Højskole, derefter var han på D.L.F. 
Forsøgsgård, Roskildegård, Roskilde. Han aftjente sin værnepligt 
fra d. 11. maj 1949 til lo. marts 195o. Efter endt militærtjeneste 
var han hjemme til 1952,da han blev elev på Ladelund Landbrugs
skole. Efter endt skoleophold var han atter hjemme og overtog selv 
gården d. 1. juni 1965.

III.A.l.a.

ANNE-LISE STENDER IPSEN er født d. 22. januar 1954 i Rønne.
III.A.l.b.

ELSE-MARIE STENDER IPSEN er født d. 6. april 196o i Rønne.

III.B.

ALFRED HERMANN BUSK er født d. 2o. januar 1899 i Herning og døde 
d. 31. marts 1965 i Hobro.
Han blev gift d. 21. oktober 1928 i Varde Kirke med
KAREN IVERSEN, der er født d. 26. november 1891 i Hyllerslev, 
Jannerup Sogn, som datter af skræddermester Hans Thomas Iversen 
og hustru Ane Larsen, Hyllerslev, 68oo Varde.
Bosat: Isbjerg Møllevej 26, 68oo Varde.
Alfred Hermann Busk gik i skole i Herning, Silkeborg og Hvilsom. 
Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget ca. 3 år, 
herefter var han hjemme, hvor han hjalp til på møllen i Varde. 
Han havde nu ansættelse på skotøjsfabriken i Varde i 9 år, det 
sidste år virkede han som repræsentant. Han rejste over det meste 
af Jylland og Fyn. Han var i årenes løb med i ungdomsarbejdet in
denfor F.D.F. og var kredsfører til han rejste fra Varde. Efter 
giftermålet i 1928 flyttede familien til Hobro, her virkede han 
som repræsentant for margarinefabriken Nordholt, Varde samt papir
lageret Rysgård i Snedsted, Thy, til sin død. Han var meget inte
resseret i K.F.U.M.s arbejde og tog ivrig del deri.
Karen Iversen gik i skole i Hyllerslev. Efter endt skolegang var 
hun hjemme for at passe sin far og søskende, moderen var lige død. 
I 1924 fik hun plads ved husgerning, og havde plads forskellige 
steder bl.a. i Brædstrup, 2 år i Århus samt på K.F.U.M. i Varde. 
Hun var lige som sin mand interesseret i ungdomsarbejdet og var 
bl;a. med som tante på F.D.F.-lejrene. Efter mandens død flyttede 
hun tilbage til Varde, hvor hun siden har boet.

III.C.

EJLERT MARIUS BUSK er født d. 15. april 19o2 i Herning.



Han blev gift d. 4. junill933 i Hauns trup Kirke med
NIELSINE KJÆR, der er født d. 15. juli 19o8 i Haunstrup som dat
ter af gårdejer Søren Kjær og hustru Kirsten Marie Jensen, Haun
strup .
Bosat: Vestre Landevej 24, 68oo Varde.
Ejlert Marius Busk gik i skole i Hvilsom ved Hobro. Da han var lo 
år, kom han ud at tjene som hyrdedreng og var derefter ved land
bruget til kort efter konfirmationen. Fra 1. november 1916 til 1. 
november 192o udlærtes han som maskinarbejder på Skjern Maskin
fabrik, Skjern, efter endt læretid fortsatte han i lærepladsen til 
31. december 192o, han havde herefter arbejde hos en mekaniker i 
Holsted godt £ år. De følgende 2 år var han beskæftiget hos en 
cykelhandler i Varde. Fra 2. februar 1924 fik han ansættelse på 
Jens Knudsens Cykellager A/S, Varde, her var også Shell-depot, 
men det blev nedlagt i 1943. Den 1. februar 195o overtog han cy
kellageret ,og har siden drevet det som engrosvirksomhed.
Nielsine Kjær gik i skole i Haunstrup, hun har været beskæftiget 
ved husgerning og har været hjemme samt haft plads på hjemegnen 
og Kolding-egnen.

III.C.1.

SVEND KJÆR BUSK er født d. 1. marts 1934 i Varde og døde d. 4. 
marts 1934 samme sted.

III.C.2.

ELMO KJÆR BUSK er født d. 23. februar 1935 i Varde.
Bosat: Baunedammen 24, 265o Hvidovre.
Elmo Kjær Busk gik i skole i 'Varde og afsluttede skolegangen 1951 
med mellemskoleeksamen. 1951-1955 uddannedes han som automekaniker 
ved Varde Autoservice. Han aftjente sin værnepligt ved F.K.F. i 
Ålborg og senere ved jyske trænregiment i Esbjerg fra april 1955 
til oktober 1956. Han havde herefter arbejde som automekaniker i 
Norge til 1958, hvorefter han var ved Ford i Varde til 3o. september 
1959. Han kom nu til København, hvor han først arbejdede ved BP 
Parkeringshuset»derefter ved Shell-centralen til 16. november i960. 
Han rejste nu til Grønland, hvor han arbejdede som automekaniker 
i 2 år, herfra rejste han til Sverige, hvor han var ansat på B.M.C. 
Værkstedet til september 1963. Han har siden november 1963 haft 
ansættelse ved Fa. Johs. Thornam, København, siden 1968 som værk
fører .
III.C.3.
SVEND KJÆR BUSK er født d. 19. maj 194o i Varde.
Han blev gift d. 21. september 1968 i Vester Nykirke med 
INGER LOUISE MADSEN, der er født d. 1. april 1945 i Endrupholm, 
Vester Nykirke Sogn, som datter af landmand Magnus Madsen og hu
stru Clara Marie Lund, Endrup, 674o Bramming.
Bosat: Solbakken 16, 6800 Varde.
Svend Kjær Busk gik i skole i Varde og afsluttede skolegangen 1956 
med mellemskoleeksamen. Han var derefter beskæftiget ved landbru
get til 1964, og havde forskellige pladser i Vestjylland. 196o-
1961 aftjente han sin værnepligt ved Livgarden i København. 1961-
1962 var han elev på Gråsten Landbrugsskole. 1969 dimitterede han 
fra Esbjerg Seminarium og har siden 1. august 1969 haft ansættelse 
ved Brorsonsskolen, Varde.
Inger Louise Madsen påbegyndte skolegangen i Omme Skole og tog re



aleksamen fra Esbjerg Realskole, i 1964 tog hun høj'ere handels
eksamen fra Esbjerg Handelsskole, hvorefter hun fik ansættelse 
på Esbjerg Svineslagteri, senere rejste hun til København, hvor 
hun arbejdede på Dansk Sojakagefabrik A/S til 1968. Hun har siden 
været beskæftiget ved landsretssagfører P.J. Pedersen & Arne Pe
dersen, Varde.

III.C.3.a.

CARSTEN KJÆR BUSK er født d. 17. juli 197o i Varde.

III.C.4.

KIRSTEN KJÆR BUSK er født d. 4. maj 1945 i Varde.
Hun blev gift d. lo. december 1966 i Varde Kirke med
JØRN ERIK JENSEN, der er født d. 24. marts 1943 i Randers som søn 
af fabriksarbejder Aage August Jensen og hustru Meta Marie Jensen, 
89oo Randers.
Bosat: Mågevej 3o, 66oo Vejen.
Kirsten Kjær Busk afsluttede skolegangen 1962 med realeksamen fra 
Varde Skole. Det følgende år havde hun plads som husassistent i 
Esbjerg. 1963 var hun elev på Fårevejle Sygeplejehøjskole og der
efter sygeplejeelev på Vejle By og Amtssygehus fra 1. januar 1964 
til 28. februar 1967. Hun havde derefter ansættelse som assistent 
på Kolding Sygehus til 31. december 1969. Hun har siden 1. januar 
1971 været assistent på plejehjemmet i Lunderskov.
Jørn Erik Jensen afsluttede skolegangen 196o med realeksamen i 
Randers. 196o-1963 var han bankelev i Andelsbanken, Randers. Han 
aftjente sin værnepligt ved jyske ingeniørregiment i Randers 1963- 
1965. Det følgende år havde han ansættelse som assistent i Andels
banken i Vejle, derefter i Andelsbanken i Kolding til 28. februar 
1968. Han har siden 1. marts 1968 været bankbestyrer for Andels
banken i Vejen.
III.C.4.a.
ANNETTE KJÆR JENSEN er født d. 17. december 1967 i Kolding.

III.C.4.b.

PETER KJÆR JENSEN er født d. 14. juli 197o i Vejen.

III.C.5.

INGER MARIE KJÆR BUSK er født d. lo. juli 1947 i Varde.
Hun blev gift d. 11. april 1968 i Varde Kirke med 
HARRY GANTZEL THUDE, der er født d. 27. februar 1945 i Ribe som 
søn af rørlægger Villy Gantzel Thude og hustru Kjersten Jessen, 
6760 Ribe.
Bosat: Præstevænget 17, 66I0 Skodborg.
Inger Marie Kjær Busk afsluttede skolegangen med 8. og 9. klasse 
fra Jacobi-skolen i Varde og var derefter beskæftiget ved husger
ning ca. år. Sommeren 1964 var hun elev på Blåkilde Ungdomsskole, 
Tarm. Hun fik nu atter plads som husassistent, først i Esbjerg, 
herefter på Søndervig Vesterhavsbad i sommersæsonen. Fra 1. oktober 
1965 til 3o. september 1968 uddannedes hun som plejerske på Sta
tens Åndssvageforsorg i Ribe og fortsatte derefter som assistent 
samme sted til 31. december 1969. Fra 15. april 197o til 15. marts 
1971 var hun sygehjælper på Vejen Plejehjem, hun har siden 2. au
gust 1971 været sygehjælper på Skodborg Plejehjem.



Harry Gantzel Thude påbegyndte skolegangen i Lustrup Skole og af
sluttede den 1962 med realeksamen fra Ribe Katedralskole. Fra 1. 
august 1962 til 31. december 1965 uddannedes han som kontorist 
på Ribe Jernstøberi. Han aftjente sin værnepligt ved jyske dra
gonregiment fra 2. januar 1966 til marts 1967. Efter hjemsendelsen 
fik han ansættelse på kontoret ved Ribe Amts Vejinspektorat og 
var her til 31. december 1969. Han har siden 1. januar 197o haft 
ansættelse som fuldmægtig på Løvens kemiske Fabrik.

III.C.5.a.

SUSANNE GANTZEL THUDE er født d. 7. september 1968 i Ribe.
III.C.5.b.
DORTHE GANTZEL THUDE er født d. 4. april 1971 i Skodborg.
III.D.
MARENTIUS BJØRSLEV BUSK er født d. 6. december 19o3 i Herning og 
døde d. 25. april 197o i Odder.
Han blev gift d. 7. august 1925 i Varde med
MARIE ANDERSEN FOSGERAU, der er født d. 12. april 19ol i Svostrup 
som datter af husmand Jens Peder Andersen Fosgerau og hustru Anne 
Margrethe Jensen, Sminge.
Bosat: Solvangs Allé 11, 83oo Odder.
Marentius Bjørslev Busk gik i skole i Hvilsom og Varde. Han udlært 
tes som møller hos faderen og dennes efterfølger Mathias Pedersen. 
Efter endt læretid arbejdede han en tid i Kolding, derefter atter 
på Phønix Mølle, som han købte og overtog d. 5. juni 1925, han 
drev den til 1. november 1953, da han byttede med en gård i Voel, 
som han drev til 2o. september 1954, gården var på 43 tdr. land. 
Han købte nu en købmandsforretning i Rude, denne drev han til no
vember 1964. Familien flyttede nu til Århus, hvor de boede en kort 
tid, derefter flyttede de til Odder, hvor de boede i ca. 15 må
neder, herefter boede de i Thorsted ved Horsens i 4 år til 1. marts 
197o, siden har de boet i Odder. I Varde var han medlem af lig
ningskommissionen i 7 år.
Marie Andersen Fosgerau gik i skole i Grauballe. Hun har været be
skæftiget ved husgerning først hjemme, derefter havde hun plads i 
Lysbro i 2 år, hun har desuden haft plads i Hårup og på Alling 
Nygård. I 3 år var hun servitrice på Stausholm Restauration i 
Varde, den ejedes af hendes søster og svoger.
III.D.l.
EDITH MARGRETHE BUSK er født d. 27. marts 1926 i Varde.
Hun blev gift d. 3. april 1947 i Set. Jacobi Kirke, Varde med 
HELGE WILLY MØRCH, der er født d. 19. september 1915 på Frederiks
berg, København, som søn af maskinmester Knud Victor Mørch og 
hustru Alma Caroline Jørgensen, København.
Bosat: Pramstedvej 11, 68oo Varde.
Edith Margrethe Busk tog 1941 mellemskoleeksamen fra Set. Jacobi 
Skolen i Varde. 1942-1948 havde hun ansættelse ved trikotagefir
maet Chr. Simonsen, Varde. Hun har siden 18. juni 1965 været be
skæftiget på kontoret ved A/S Lohses Boghandel, Varde.
Helge Willy Mørch gik i skole på Frederiksberg og afsluttede skole
gangen 1933 med realeksamen. 1933-1936 uddannedes han i manufaktur
branchen, hvorefter han havde ansættelse på forskellige kontorer 
i København til 1941, da han fik ansættelse på Varde Stålværk som 
bogholderiassistent, og her er han stadig ansat.



III.D.l.a.

NINNA MØRCH er født d. 27. juni 1948 i Varde.
Hun blev gift d. 25. april 197o i Varde med
JØRN ENGGROB SIMONSEN, der er født d. 15. august 1946 i Varde 
som søn af lagerforvalter Henning Simonsen og hustru Gurli Chri
stensen, Pramstedvej 13, 68oo Varde.
Bosat: Macniven Allé 7, 275o Ballerup.
Ninna Mørch tog 1965 realeksamen i Varde og uddannedes derefter 
som laborant samt 3rar på laborantskole i Esbjerg. Uddannelsen 
sluttede 1967, hvorefter hun havde ansættelse som laborant i Varde 
til 1968, derefter ved Skandinavisk Henkel, København til 1971.
Hun har siden haft ansættelse på Frederiksberg Hospital.
Jørn Enggrob Simonsen tog 1962 mellemskoleeksamen i Varde, 1965 
studentereksamen fra Esbjerg Statsskole. 1965-197o læste han ved 
Polyteknisk Læreanstalt. Han har siden 1. juli 197o haft ansæt
telse som ingeniør i Rådgivende Ingeniørfirma Carl Bro, A/S Glo
strup.

III.D.l.b.

JYTTE MØRCH er født d. 15. maj 1951 i Varde.
Hun tog 1968 realeksamen fra Set. Jacobi Skole i Varde. 1968- 
1971 uddannedes hun på kontoret ved autoforhandler Poul Damsgaard, 
Varde og fortsatte efter endt læretid som assistent samme sted 
til 1. oktober 1971. Vinteren 1971-1972 var hun elev på Askov 
Højskole.

III.D.l.c.

HENNING MØRCH er født d. 18. november 1953 i Varde.
Han tog 197o realeksamen fra Set. Jacobi Skole i Varde, hvorefter 
han havde forskelligt arbejde til vinteren 1971-1972, da han blev 
elev på Ry Højskole.

III.D.l.d.

BJARNE MØRCH er født d. 24. juli 1955 i Varde. Han afsluttede sko
legangen med lo. klasse fra Set. Jacobi Skole i Varde.

III.D.2.

NIELS ORLA BUSK er født d. 2o. juni 1935 i Varde. 
Han blev gift d. 22. februar 1958 i Odder Kirke med 
TOVE LETH PEDERSEN, der er født d. 24. november 1938 i Odder som 
datter af arbejdsmand Georg Peder Leth Pedersen og hustru Marry 
Johannesen, 83oo Odder.
Bosat: Solvangs Allé lo A, 83oo Odder.
Niels Orla Busk afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen fra 
Varde Skole. Fra 1. april 1951 til 31. marts 1955 uddannedes han 
hos installatør Carl Erichsen, Varde, og fortsatte derefter som 
svend samme sted til 31. december 1955, hvorefter han var beskæf
tiget hos installatør C.B. Lundkvist, Varde, til 1. maj 1956. Han 
havde i samme tidsrum læst på Esbjerg Tekniske Skole og taget in
stallatøreksamen i juni 1956. Fra 2. august 1956 til 28. november 
1957 aftjente han sin værnepligt ved flyvevåbnet i Jonstrup, han 
var også en tid i Skrydstrup. Efter hjemsendelsen var han beskæf
tiget på Langelund Eliktricitetsværk til 15. august 1958, hvorefter 
han arbejdede hos installatør Ladegaard, Odder til 15. august 196o. 
Familien flyttede nu til Vejen, hvor han var ansat ved installatør 
Elerts, Vejen til november 1961, da familien flyttede tilbage til



Odder, hvor han havde arbejde hos Fa. Ladegaard & Co. til 3o. 
april 1967. Fra 1. maj 1967 overtog han sammen med en kollega 
en del a£ Fa. Ladegaard & Co., de drev det sammen til 3o. septem
ber 197o. Niels Orla Busk har siden 12. oktober 197o drevet egen 
installatørforretning i Odder.
Tove Leth Pedersen gik i Odder Kommuneskole, hvorefter hun hver 
formiddag var beskæftiget i en børnehave i Odder til 1. april 
1953.
Fra 1. oktober 1952 var hun om eftermiddagen beskæftiget hos 
skomager Aage Pedersen, Odder, fra 1. april 1953 var hun der hele 
dagen, og var beskæftiget ved såvel husgerning som i forretnin
gen til 1. februar 1958.

III.D.2.a.

PETER BUSK er født d. 16. juli 1958 i Lan;_'-?rmd, Ringgive Sogn.
III.D.2.b.

OLE BUSK er født d. 1. december 196o i Vejen.

III.D.2.c.

JANE BUSK er født d. 16. februar 1965 i Ondrup, Odder Sogn.



IV.

PEDER CHRISTIAN KNUDSEN er født d. 1. november 1873 i Fjelster- 
vang, Vorgod Sogn.
Han blev gift d. 11. april 19o3 med
BARBARA KIRSTINE BENNETSEN, der er født d. 12. april 1874 som 
datter af gårdejer Frands Bennetsen og hustru Ane Kirstine Mette 
Marie Jacobsen Riber, Janderup.
Peder Christian Knudsen tog præliminæreksamen fra Fåborg og Omegns 
Realskole i 1894, var højskolelærer ved Hesselballe og Stevns 
Højskoler 1894-1897. 1899 tog han lærereksamen fra Silkeborg Se
minarium, hvorefter han var lærer ved Bælum Højskole og senere 
forstander for Janderup Højskole pr. Varde tilo19o2. 19o2-19o5 
var han lærer ved Cand. Jacobsens Realskole i Ålborg, derefter 
ved Ålborg kommunale Skolevæsen. Han har skrevet en del stamtav
ler, bl.a. over Riber-slægten og Ålborgsiægterne Strøyberg, Stuhr 
og Obel, familien Holm til Eskjær og flere. I 1922 udgav han Ål
borg Kommunes jorder fra 1546-1869. Han var i 4 år bestyrelsesmed
lem for Historisk Samfund for Ålborg Amt, i en årrække medlem af 
bestyrelsen for Ålborg konservative Vælgerforening, sekretær og 
kasserer for samme forening.
Begge ægtefæller er døde, der er ingen børn i ægteskabet.



III.
Ane Marie Knudsen og Niels Busk

III.A.
Niels Peter Busk

III.A.
Anne Theodora R.
Jensen

i
III.A.l.
Edel Marie Busk og Erik Kr. 
Stender Ipsen med datteren 
Anne-Lise

III.A.l. 
Anne-Lise S.
Ipsen

III.A.2.
Else-Marie S.
Ipsen

III.A.
Niels Peter Busk og
Anne Elisabeth Eline Hansen

III.B.
Alfred Hermann Busk og
Karen Iversen



III.c.
Ej1ert Marius Busk og
Nielsine Kjær

III.C.2.
Elmo Kjær Busk

III.C.3.
Svend Kjær Busk og
Inger Louise Madsen m/sønnen 
Carsten

III.C.4.
Kirsten Kjær Busk og 
jørn Erik Jensen m/børn

III.C.5.
Inger Marie Kjær Busk og 
Harry Gantzel Thude m/børn



III.D.
Marentius Bjørslev Busk og 
Marie Andersen Fosgerau

III.D.l.
Edith -M. Busk og Helge Willy Mørch 
m/ børn og svigersøn

III.D.2 .
Niels Orla Busk og
Tove Leth Pedersen m/børn

IV.
Peder Chr. Knudsen og 
Barbara K. Bennetsen



V.

KIRSTEN KNUDSEN er født d. 4. juli 1876 i Fjelstervang, Vorgod 
Sogn og døde d. 2o. maj 1942 samme sted.
Hun var gift med
CHRESTEN ØRSKOV, der er født d. 14. august 1872 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn, som søn af gårdejer Anders Christian Ørskov og hu
stru Sidsel Johansen, Fjelstervang, og han døde d. 6. marts 1936 
i Fjelstervang, Vorgod Sogn.
Chresten Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Han aftjente sin vær
nepligt på Kastellet i København 1894-1895. Han har altid været 
ved landbruget. Han havde først hustruens fødehjem, der var på ca. 
4o tdr. land, og drev det i ca. 15 år, hvorefter han i 19o9 over
tog sit eget fødehjem, der var på 52 tdr. land, det ejes nu af 
Gunnar Nielsen. Han var i 4 år i bestyrelsen for mejeriet i Rimmer- 
hus, derefter i 8 år for Fjelstervang Mejeri. Han var medlem af 
skolekommissionen og i bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen i 
Fjelstervang. Han var ivrig deltager i Blå Kors's arbejdet og til
sluttet Indre Mission, i mange år var han søndagsskolelærer. Ind
til børnene blev så store de kunne hjælpe til ved arbejdet var der 
på gården ansat 1 karl og 1 pige.

V.A.

JOHANNES ØRSKOV er født d. 22. juli 1895 i Fjelstervang, Vorgod 
Sogn.
Han blev gift første gang d. 2o. maj 192o i Fjelstervang Kirke med 
KIRSTEN KATRINE BÆKGAARD, der er født d. 1. januar 1897 i Bjerge, 
Snejbjerg Sogn, som datter af møller og gårdejer Jørgen Bækgaard 
og hustru Kirstine, Fjelstervang, og hun døde d. 15. april 1925 i 
Fjelstervang, Vorgod Sogn.
Johannes Ørskov blev derefter gift anden gang d. 2o. maj 1928 i 
Fjelstervang Kirke med
MARIE ØSTERGAARD,JAKOBSEN* der er født d. 14. maj 1894 i Fjelster
vang, Vorgod Sogn, som datter af gårdejer Niels Østergaard Jakob
sen og hustru Anna Jensen, Fjelstervang, og hun døde d. 28. august 
195o i Fjelstervang.
Johannes Ørskov blev derefter gift tredje gang d. 12. september 
1958 i Fjelstervang Kirke med
ELLEN KIRSTINE HANSEN, der er født d. 9. oktober 1893 i Fjelster
vang, Vorgod Sogn, som datter af gårdejer Kristen PedercHansen og 
hustru Maren Mouritsen, Fjelstervang.
Bosat: Fjelstervang, 6933 Kibæk.
Johannes Ørskov gik i Fjelstervang Skole og var derefter ved land
bruget hjemme, til han var 21 år, han fik da plads hos mølleren 
i Fjelstervang, senere havde han i % år plads i Sønder-Omme.
I 192o købte han ejendommen i Fjelstervang, den er på ca. 2o tdr. 
land, samtidig med at passe ejendommen kørte han vognmandskørsel 
med hestevogn til Herning og Kibæk, dette blev han ved med i ca. 
lo år. I 1929 solgte han ejendommen og købte en anden også i Fjel
stervang, den var ligeledes på ca. 2o tdr. land, denne drev han 
til 1953, da han flyttede ind til Fjelstervang, hvorefter han var 
beskæftiget på møllen der til 1963. Fra 1963 til 1. januar 1972 
var han kirkebetjent.
Kirsten Katrine Bækgaard gik i skole i Tanderupkær. 1918 var hun 
elev på Rønde Højskole. Hun har været beskæftiget ved husgerning 
hjemme samt haft plads i Tanderupkær. I 1924 blev hun syg og kom 
om efteråret på Ry Sanatorium, her var hun til 14. april 1925, da 
hun kom hjem, her døde hun dagen efter.
Marie Østergaard Jakobsen gik i skole i Fjelstervang. Hun har været 



beskæftiget ved husgerning og har haft plads forskellige steder 
på hjemegnen, Skjern-egnen og Vejle-egnen.
Ellen Kirstine Hansen gik i skole i Fjelstervang. I 1914 var hun 
i 7 måneder elev på Th. Langs Seminarium, Silkeborg, men opgav 
studiet og blev gift, hvorefter hun boede i Lem til 1945, da hun 
flyttede til Fjelstervang.
V.A.l.

KRESTEN ØRSKOV er født d. 29. august 1921 i Fjelstervang, Vorgod 
Sogn.
Han blev gift d. 21. december 1945 i Haunstrup Kirke med 
KAREN MARIE HAUNSTRUP, der er født d. 23. januar 1927 i Haunstrup 
som datter af gårdejer Jakob Christian Haunstrup og hustru Tho
mas ine Kathrine Jensen, Haunstrup, 74oo Herning.
Bosat: Håndværkervej 2, 742o Hammerum.
Kresten Ørskov gik i Fjelstervang Skole og var derefter beskæf
tiget ved landbruget til november 1939, han havde da plads hjemme 
samt 2 år hos gårdejer Mads Vestergaard, Fjelstervang. Det føl
gende år arbejdede han på Ilskov Mejeri. Han havde derefter ind
til 1949 beskæftigelse som lastbilchauffør for forskellige vogn- 
mænd, han kørte hovedsagelig landturskørs el. Sommeren 1949 var 
han beskæftiget i brunkulslejerne i Nr. Vium, men måtte holde op 
på grund af sygdom. Den 1. juni 195o begyndte han egen forretning 
i Barde med lastbilkørsel, denne forretning drev han til 1. oktober* 
196o. Han har siden 7. februar 1961 været beskæftiget ved vejbyg
ningsfirmaet Luxol, først som maskinfører og siden 1966 som for
mand.
Karen Marie Haunstrup gik i Haunstrup Skole og var derefter be
skæftiget ved husgerning hjemme, hvorefter hun havde plads på for
skellige gårde i Haunstrup til giftermålet. 1961-1966 havde hun 
hjemmesyning for en fabrik, hvorefter hun var beskæftiget scm sy
erske på Niels Larsens Trikotagefabrik i Hammerum ca. 1 år, siden 
har hun været klipperske på Sigvald Madsens Trikotagefabrik i Ikast.
V.A.l.a.

BIRTHE KIRSTINE ØRSKOV er født d. 13. december 1946 i Vorgod.
Hun blev gift d. 25. marts 1967 i Gjellerup Kirke med
JØRN FLEMMING PETERSEN, der er født d. 18. marts 194o i Åbyhøj som 
søn af møbelfabrikant Svend Erik Petersen og hustru Ida Schack, 
Stensbjerg Allé 56, 743o Ikast.
Bosat: Wistoftsvej 4, 743o Ikast.
Birthe Kirstine Ørskov gik i Vorgod Skole og var derefter beskæf
tiget ved husgerning til sommeren 1962, da hun blev elev på Hamme
rum Efterskole. Fra 1. oktober 1962 til 3o. september 1965 uddan
nedes hun på kontoret ved Jakob Lauridsens Trikotagefabrik, Ikast, 
efter endt læretid fortsatte hun som assistent samme sted til 31. 
august 1966, hvorefter hun havde ansættelse på revisionskontoret 
i Varde til 3o. juni 1967. Fra 1. juni 1968 til 15. maj 1972 var 
hun bogholderiassistent på Vagni A/S Trikotagefabrik, Ikast.
Jørn Flemming Petersen gik i skole i Ikast og afsluttede skole
gangen med mellemskoleeksamen. Han var derefter beskæftiget ved 
landbruget til 3o. november 1956. Fra 1. december 1956 til 3o. 
november i960 uddannedes han som typograf på Ikast Bogtrykkeri. 
Han aftjente sin værnepligt ved Prinsens Livregiment fra 2. januar 
1961 til maj 1962. Det følgende år havde han ansættelse på Herning 
Folkeblad, derefter på Ribe Amtsbogtrykkeri til 31. januar 1968. 
Han var nu beskæftiget i faderens maskinsnedkeri, til han d. 1. 
december 1969 blev repræsentant for Limfirmaet Nordisk Trading, 
København, her var han til 31. januar 1971. Han har siden haft 



ansættelse som repræsentant for Finercentralen Hedebo, Herning.

V.A.l.a.l)

HENRIK ØRSKOV PETERSEN er født d. 4. februar 1968 i Varde.

V.A.l.a.2)

BIRGITTE ØRSKOV PETERSEN er født d. 16. juni 1971 i Herning.

V.A.l.b.

JØRGEN JOHANNES ØRSKOV er født d. 3o. april 19 5o i Vorgod og døde 
d. 17. oktober 195o samme sted.
V.A.l.c.
SONJA ØRSKOV er født d. 14. maj 1952 i Barde, Vorgod Sogn.
Bosat: Læsøvej lo7, 74oo Herning.
Sonja Ørskov påbegyndte skolegangen i Vorgod Kommuneskole og tog 
1969 realeksamen fra Hammerum Kommuneskole, hun var derefter be
skæftiget ved husgerning til august 197o, hvorefter hun havde plads 
i Porshøj Børnehave til 31. december 197o. Hun har siden 1. januar 
1971 været klinikassistent hos tandlægerne Birthe og P. Kold, 
Herning.

V.A.l.d.

ELSEBETH ØRSKOV er født d. 4. november 1958 i Barde, Vorgod Sogn.

V.A.2.

KETTY JENSINE ØRSKOV er født d. 11. maj 1923 i Fjelstervang, Vor
god Sogn.
Hun blev gift d. 5. december 1942 i Fjelstervang Kirke med
KAJ ERIK JENSEN KOCH, der er født d. 17. april 1915 i København. 
Ægteskabet opløstes i 1958.
Bosat: Eremitageparken 215, I.C., 28oo Lyngby.
Ketty Jensine Ørskov gik i skole i Fjelstervang og var derefter 
beskæftiget ved husgerning. Hun har i 1 år haft plads i Vildbjerg 
Præstegård, derefter % år hos amtskolekonsulenten i Snejbjerg, senere 
i Herning ca. år og en tid på Fjelstervang Mejeri. 1958-1959 
arbejdede hun på en fabrik. Hun har siden 196o været beskæftiget 
på Caffeteriet Lyngby Station, afbrudt af ca. 2 år i supermarkedet 
Metro i Eremitageparken.
V.A.2.a.
SVEND ERIK JENSEN KOCH er født d. 2. september 1943 i Skjern. 
Bosat: Houmanns Allé 2, stuen tv., 24oo København NV.
Svend Erik Jensen Koch gik i skole i Horsens, Århus og København. 
En kort tid havde han plads som bud men fik så ansættelse på Hoved
telegrafen i København, hvor han nu er overassistent. Han aftjente 
sin værnepligt ved telegraftropperne i Høvelte.

V.A.2.b.

KIRSTEN MARIE JENSEN KOCH er født d. 12. oktober 1946 i Skjern. 
Bosat: Godsbanegade 3, 1722 København V.
Kirsten Marie Jensen Koch gik i skole i Århus, København og Lyngby. 
Hun havde efter endt skolegang beskæftigelse i Fa. Hektor, Køben



havn ca. 1 år og har siden haft ansættelse på Postgirokontoret.
V.A.2.C.

OLE ØRSKOV er født d. 9. december 1959 i Kgs. Lyngby.
V.B.

SIDSEL MARIE ØRSKOV er født d. 27. oktober 1897 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn.
Hun blev gift d. 5. april 1918 i Fjelstervang Kirke med 
ANTON SKOVGAARD MADSEN, der er født d. 13. april 189o i Lysgård, 
Solsøhede, Vorgod Sogn, som s.øn af gårdejer Niels Christian Mad
sen og hustru Krestine Simonsen, Birkmose, Timring.
Bosat: Vorgodvej 8, Barde, 74oo Herning.
Sidsel Marie Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Hun har været be
skæftiget ved husgerning og havde efter konfirmationen plads i 
Fjelstervang i 2 år, derefter var hun hjemme en tid, hvorefter 
hun kom til morbroderen Knud Knudsen i Fiskbæk, hvor hun allerede 
før konfirmationen havde haft plads, denne gang var hun her 1 år. 
Hun har desuden haft plads i GI. Boelsgård i Nøvling. Efter gif
termålet hjalp hun til hjemme hos forældrene, mens ægteparret bo
ede i Fjelstervang, da de flyttede til Barde, overtog hun i 1927 
en manufakturforretning, der var startet af svogeren Martin Madsen, 
denne forretning drev hun til 1967.
Anton Skovgaard Madsen gik i Mosegård Skole i Timring og var der
efter beskæftiget ved landbruget til han var 16 år. Han kom nu i 
tømrerlære i Timring i 3 år, forholdene for en lærling var andre 
endnu, lønnen var for alle 3 år loo kr., arbejdsdagen var på 11 
timer. I fritiden lavede han værktøjsskab og høvlebænk til eget 
brug. Efter endt læretid begyndte han at arbejde for sig selv, og 
da broderen Ole var udlært arbejdede de sammen. Han aftjente sin 
værnepligt ved infanteriet i København i 1911. 1914 havde de to 
brødre 15 bygninger under opførsel, de var næsten færdige, da An
ton Skovgaard Madsen blev indkaldt til sikringsstyrken i efteråret 
1914, han var ialt inde 3 gange, hver gang i København. Omkring 
1917 købte han sammen med broderen Ole tømmerforretning i Fjel
stervang, men allerede i 1918 overtog han selv forretningen og 
drev den til 1924, da han solgte den og flyttede til Barde, hvor 
han købte et hus med 1 td. land. Her opførte han værksted og be
gyndte tømmerforretning, som han drev til omkring 196o. Foruden at 
drive tømmerforretningen har han i mange år kørt lillebil. Han 
har været vurderingsformand for Dansk Grundejer Brandforsikring 
siden 1917. Ved ægteparrets Guldbryllup i 1968 bragte Herning Fol
keblad :

”Dobbelt guldbryllup
Sjælden familiefest i Vorgod, hvor to brødre

gift med to søstre fejrer guldbryllup.
En sjælden familiebegivenhed fejres i morgen, fredag, i Vorgod. 
Det er denne dag 5o aar siden, tømrermester og vognmand i Barde, 
Anton Skovgaard Madsen og broderen, tømrermester Ole Christian 
Madsen, Vorgod Kirkeby,, blev gift med søstrene Sidsel Marie og 
Ellen Marie Ørskov.
Vielsen fandt sted i Fjelstervang Kirke, og festen holdtes hos 
brudenes forældre Chr. Ørskov og hustru i Ndr. Fjelstervang. Ikke 
blot de to brude var søstre, men brudgommene var brødre. Sidstnæv
nte var begge født på Solsøhede i Vorgod, og deres forældre var 
Niels Chr. Madsen og Christine Simonsen. Moderen var fra Holms
land, og faderen stammede fra Østergaard i Barde. Forældrene flyt



tede et par år til LI, Isager i Rindum. Derefter boede de i Birk
mose i Timring, hvor de to brødre voksede op sammen med 7 andre 
brødre. Anton og Ole Madsen kom begge i lære i Timring hos tøm- • 
rermester Anders Søe. Siden havde de arbejde flere steder, bl.a. 
hos Morten Andersen i Vildbjerg.
Efter soldatertjenesten og indkaldelse til sikringsstyrken under 
første verdenskrig, begyndte de sammen en tømrerforretning i Fjel
stervang. De overtog 1917 Ib Haunstrups virksomhed efter hans død, 
og de byggede lejlighed og værksted.

Fik hver en søster.
I Fjelstervang fik de to brødre hver deres kone. De var ogsaa af 
en stor søskendeflok og de ældste af pigerne. Og så gik det endda 
sådan, at en til af Ørskov-pigerne blev gift med en tredie af Mad- 
sen-brødrene.
Selv om det gik godt nok for de to brødre med deres fælles virk
somhed, skiltes de dog snart, for det kneb efter krigen med at 
skaffe materialer. Ole og Marie Madsen købte da ejendom å Barde 
for at tjene deres føde ved landbruget. Det var en ejendom i Vest- 
Barde, i sin tid udskilt fra Niels Bechs gård. Der var kun en 
landbrugsbygning med primitiv lejlighed. De fik forbedret bygning
erne og bygget nyt stuehus i 1929. I årenes løb fik de dyrket ca. 
25 tdr. land op. De første somre arbejdede Ole Madsen i tørvemose 
i Birkmose og kørte tørv til stationen i Vildbjerg. Men efterhån
den kom han også til at arbejde som tømrer. Han har bygget en 
mængde ejendomme og haft talrige reparationsarbejder ved landbrugs
bygninger. Han havde dog ikke værksted, men fik maskinarbejdet ud
ført andre steder. I 1957 overdrog de hjemmet til en søn og flyt
tede til et hus i Vorgod Kirkeby. Her har Ole et lille værksted. 
Siden har han virket som tømrer med både små og store arbejder. 
Han har haft flere alvorlige sygdomstilfælde i årenes løb, nogle 
efter ulykker. Men helbredet er alligevel helt godt, og trods de 
76 år tager han endnu i denne vinter på knallert ud på arbejde.

Børn i både udland og indland.
Hustruen var en ung brud ved brylluppet, så hun er kun knap 69 år. 
Men trods nogen sygdom kan hun passe sit hjem. Der blev født lo 
børn i hjemmet, men to døde som ganske små. Stinne bor i Bentheim 
i Tyskland tæt ved grænsen til Holland. Christian har fødehjemmet. 
Kirsten er enke efter Svend Jensen i Barde og arbejder i Ikast.
Egon er pakhusmester ved DSB i København, Sonja er gift med Arne 
Lindhardt, glarmester i Nykøbing Falster. Lilly er gift med gårdejer 
Jens Larsen i Vélhusted i Assing. Svend Ove er købmand i Jernba
negade i Herning, og Roland bor i Hvirring og har arbejde i Århus 
som bager.
Anton Skovgaard Madsen og hustru Sidsel blev nogle år i Fjelster
vang. Men i 1925 solgte de tømrerforretningen til Holch Andersen, 
og Møller Mikkelsen. De flyttede til Barde, hvor de købte et hus, 
og her blev der bygget værksted. Men sammen med tømrervirksomhed 
gik Anton Madsen efterhånden over til kaperkørsel med lillebil. Og 
ikke mindst det sidste gik han meget op i . Samtidig har Sidsel gen
nem årene haft en trikotageforretning i en lille butik i huset. 
Først for et par år...siden er hun holdt op med denne virksomhed.
Fire børn er vokset op i hjemmet. Gerda er gift i Sandefjord i 
Norge med radiotelegrafist Gunnar Strand. Lydia er sygeplejerske 
på gigtsanatoriet i Gråsten. Christian er købmand i østre Kirkevej 
41, Herning. Ernst bor hjemme, men har i mange år været medhjælper 
hos Junget i Herning.
Anton Skovgaard Madsen fylder 78 år i denne måned, og hustruen er 
godt 7o. De har været skånet for alvorlig sygdom.
Der er noget friskt over begge hjemmene. Der har ikke blot været 
arbejdslyst og glad virksomhed i begge hjem, men der har ogsaa 
været en tone af taknemlighed over livets kår, selv om hvert hjem 



selvfølgelig har deres særpræg. Det kcynmer nok i nogen grad cif de 
hjem, de stammer fra, for de stammer fra hjem, hvor der var ån
deligt liv, og det har de prøvet på at føre videre. Ole har så
ledes været søndagsskolelærer, først i Skovsbjerg missionshus og 
siden i Barde.
Det er noget stort, at to par kunne fejre bryllup sammen, og det 
er også stort og smukt, at de nu kan fejre guldbryllup sammen. De 
vil kun fejre festen sammen med deres nærmeste familie, men al
ligevel er der nok mange, der vil glæde sig med dem over fælles
skabet med de to hjem gennem årene.”

Ved farmor og farfars guldbryllup
5. april 1968.

Mel.: Vi kommer li' fra Svendborg av.

Hos farmor og hos farfar skal der være fest i dag, 
jeg tror bestemt, at I får mange blomster, lys og flag, 
selv fletter jeg en gylden krans - så smuk som jeg formår, 
og håber den vil klæde jer - og jeres :'guld i hår”.
Jeg har slet ikke tænkt at bruge store, dyre ord, 
for ærlig talt jeg synes ikke, at de siger spor, 
desuden kan jeg ikke prale af et "stort talent",
- for poesiens verden er mig faktisk ubekendt.

Men farmors mad, den kender jeg, den har jeg smagt så tit,
- jeg synes ligefrem dit bagværk dufter milevidt,
- hvis, jeg skal lave suppe, kære du, så beder jeg, 
at du i stilhed gi'r din opskrift videre til mig.

Der er forresten lidt, jeg helst vil holde for mig sel’r,
- jeg er så grusom kræsen, derfor er det skam et held, 
at farmors køleskab kan rumme is og sodavand,
jeg "snuser" lidt, og "nipper” til det hele, hvis jeg kan.

Med farfar kan jeg spille bob - jeg tror, du spiller bedst, 
men bli'r du ivrig flyver brikkerne i øst og vest, 
vi har det festligt - måske mangler der en "ko" til sidst, 
- den findes i din lomme, farfar,"det er ganske vist".

Hvem andre end min farfar "hekser" en kop kaffe frem 
af lidt cacao, når han er alene i sit hjem?
men hvis han skal afsted med det, man kalder "lyntogsfart", 
så glemmer han sin hat - såfremt den ikke er parat.

Der er så meget, som jeg sikkert siger helt forkert, 
men trods min unge alder har ieg allerede set, 
at I to hører sammen, at I star mig lige nær, 
hver gang I kommer, ved I dårlig nok, hvor glad jeg er.
Det luner, når jeg møder farmors hjertevarme smil, 
- og sætter jeg en plade på, så valser farfar til.
Det sidste blad jeg i min enkle krans vil flette ind, 
det hedder: Tak for alt! for jeres smil og friske sind.

Hjertelig til lykke
Preben."



V.B.l.

NIELS CHRISTIAN MADSEN er født d. 22. april 1919 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn.
Han blev gift d. 6. juni 1954 i Herning Kirke med
BIRGITH LILLELUND, der er født d. 13. november 193o i Herning som 
datter af fabrikant Jens Christian Lillelund og hustru Kirstine 
Arvad Pedersen, 74oo Herning.
Bosat: Østre Kirkevej 41, 74oo Herning.
Niels Christian Madsen gik i Vorgod Skole. 1933-1937 udlærtes han 
hos købmand N.P. Ørskov, Nøvling, og havde derefter plads som 
kommis forskellige steder til 1949. Han købte nu den købmands
forretning på Østre Kirkevej 41, Herning, som han stadig driver. 
I 1957 foretoges en udviddelse af forretningen.
Birgith Lillelund gik i skole i Herning. Hun var beskæftiget på 
faderens trikotagefabrik til giftermålet.
V.B.l.a.
PREBEN LILLELUND MADSEN er født d. 29. november 1957 i Herning.
V.B.2.
LYDIA MADSEN er født d. 3o. maj 1921 i Fjelstervang, Vorgod Sogn. 
Bosat: Solvænget, opgang D, 1. sal, 63oo Gråsten.
Lydia Madsen gik i skole i Vorgod og var derefter beskæftiget 
som husassistent på hjemegnen. Sommeren 1945 var hun elev på Bør
kop Højskole. Fra 1. april 1948 til 31. marts 1951 var hun elev 
på Ringe Sygehus, supplerede derefter sindssyge på Statshospi
talet i Augustenborg til 31. oktober 1951. Herefter havde hun en 
tid ansættelse på sygehuset i Tønsberg, Norge, senere en tid i 
Viborg og 3 år på Set. Josef Hospitalet i Odense. Hun har siden 
15. november 1956 været ansat på Gigthospitalet i Gråsten.

V.B.3.

GERDA SKOVGAARD MADSEN er født d. lo. juli 1925 i Vorgod.
Hun blev gift d. lo. juli 1949 i Vorgod Kirke med 
GUNNAR RAYMOND STRAND, der er født d. 13.‘ marts 1925 i Sandar, 
Norge, som søn af maskinist Erling Strand og hustru Gunborg Elise 
Jensen, Skiringssalsveien 27, Sandefjord, Norge.
Bosat: Krokemoveien 3o, 32oo Sandefjord, Norge.
Gunnar Raymond Strand er mannskapssekretær.

V.B.3.a.
HENNING SKOVGAARD STRAND er født d. 21. marts 1952 i Sandar, Norge, 
han er stud, oecon.

V.B.4.
ERNST SKOVGAARD MADSEN er født d. 19. april 1931 i Barde, Vorgod 
Sogn.
Bosat: Vorgodvej 8, Barde, 74oo Herning.
Ernst Skovgaard Madsen gik i Vorgod Hovedskole. Han har i mange år 
lidt af sygdom, men har i 4 år haft plads hos købmand Godtfred 
Andersen, hvor han hovedsagelig hjalp til på landturene, senere 
havde han forskelligt arbejde i Herning til han d. 1. august 1955 
fik ansættelse hos Fa. A/S Junget, Herning, her var han til 1. 
august 1971.



v.c.

ELLEN MARIE ØRSKOV er født d. 11. juni 1899 i Fjelstervang, Vor
god Sogn.
Hun blev gift d. 5. april 1918 i Fjelstervang Kirke med
OLE CHRISTIAN MADSEN, der er født d. 26. september 1891 i Solsø 
Hede, Vorgod Sogn, som søn af gårdejer Niels Christian Madsen og 
hustru Krestine Simonsen, Birkmosegård, Timring.
Bosat: Egernvej 3, Vorgod, 74oo Herning.
Ellen Marie Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Hun var efter endt 
skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme samt havde plads hos 
bedsteforældrene i Fjelstervang og senere hos gårdejer Jørgen 
Bækgaard. Hun fik 185 kr. om året i løn. Efter giftermålet hjalp 
hun til såvel ude som inde, og når manden var på arbejde, måtte 
hun sørge for,at arbejdet på ejendommen blev gjort. Efter at fa
milien flyttede til Vorgod har hun været rigt beskæftiget med at 
sy og strikke.
Ole Christian Madsen gik i skole i Birkmose og Timring og var ef
ter endt skolegang ved landbruget til 19o9. Han kom herefter i 
tømrelærer, læretiden var 3 år, og i den tid fik han 3oo kr. i løn, 
arbejdsdagen var 11 timer. Efter endt læretid arbejdede han som 
svend hos tømrer M. Andersen i Vildbjerg, han fik da 3o øre i ti
men, med en arbejdsdag på lo timer, blev det til 3 kr. om dagen. 
Den 26. oktober 1914 indkaldtes han til militærtjeneste ved in
fanteriet i Viborg, han hjemsendtes i juni 1916, men blev atter 
indkaldt i 1917» han var da inde i 2 måneder. I 1917 købte han 
sammen med broderen Anton tømreforretning i Fjelstervang, men al
lerede året efter afstod han sin del til broderen og flyttede til 
Barde, hvor han købte en ejendom på ca. 55 tdr. land. Det meste 
af jorden var hede, som blev opdyrket i årenes løb. Ejendommen be
stod af en vinkelbygning, den var uden besætning og maskiner og 
kostede dengang 5ooo kr. I 1929 byggedes nyt stuehus, i 194o blev 
der bygget et stykke til laden, ligesom de øvrige bygninger blev 
forandret. Ved afståelsen til sønnen Niels Christian d. 1. decem
ber 1956, var jorden opdyrket, besætningen bestod af 3 heste, lo 
køer samt en del ungkreaturer, kalve og grise, ligesom der var de 
nødvendige maskiner. Foruden at passe ejendommen blev der også tid 
til håndværket, han har i årenes løb bygget mange nye huse, og 
efter at ægteparret flyttede til Vorqod, har det hovedsagelig væ
ret reparationsarbejder og arbejde på værkstedet. Han har i over 
3o år været søndagsskolelærer og iøvrigt taget del i arbejdet for 
missionshuset og Indre Mission. Da han blev 8o år bar han sit olde
barn i kirke, det var Nicole Hjarsbæk Verwold, der blev døbt d. 26. 
september 1971 i Vorgod Kirke.
Om ægteparrets guldbryllup se V.B.
”Til Mor og Far på guldbryllupsdagen 1918- 5. april - 1968.

Melodi: Hvem sidder der bag skærmen.

To søstre og to brødre 
en dag ved altret stod, 
hvor de som brud og brudgom 
ved vår sig smede lod.
5o år er der gået, 
vi hylder dem i kor 
vor moster og vor farbror - 
dog mest vor FAR og MOR.

Dengang de brave brødre
ved tømrerfaget var, 
men der kom trange tider,



det endte med, af FAR 
til "Bakkehvile" flytted', 
du. blev nu bondemand, 
og MOR dig trolig fulgte, 
en tid så skøn I fandt.

Skønt jorden syntes mager, 
af "grøde" var der nok, 
det måtte alle sande, 
som så den børneflok, 
var kårene end trange, 
vi savned' ikke spor, 
hver kjole og hver skjorte 
blev tryllet frem af MOR.

Når vi var sammen bænket 
om aft'nen i vort hjem, 
som få I to har evnet 
at mane hyggen frem, 
vi leged' "bjørnen sover" 
og hvad det ellers hed. 
Om os I begge værned' 
med største kærlighed.

En egen charme havde 
en søndag mellem jer 
med dejligt nybagt "hvær'brø" 
til alle og enhver.
Skønt vi drog ud blandt fremmed, 
vi aldrig lod i glem, 
den bedste plet i verden, 
det var vort barndomshjem.
Sit håndværk FAR ej glemte, 
påny det kom i sving, 
da I til byen flytted', 
og mange er de ting 
med fil og sav du klared', 
og ihvor travlt du har, 
når én af "flokken" kalder, 
af sted i hast du ta'r.

Om du en hjælper mangler - 
måske en ingeniør,
MOR stiller ved din side 
med strålende humør.
Mor's farvesans og glæde 
vi ikke glemme må, 
hun aldrig lysten mangler, 
når der skal "smøres" på.

FAR, du har altid været 
en mand med fut og fart, 
men skal du nedad klatre, 
da er det soleklart, 
det nemt kan ske for hurtigt, 
og dog - du heldig slap, 
der ej en negl blev brækket, 
en skramme fik du knap.



Et middagsbord til tyve 
MOR klarer li’så nemt, 
som når vi andre dækker 
et kaffebord til fem. 
Ved symaskinen 'Stadig 
du tage kan en tørn 
til megen gavn og glæde 
for os og vore børn.

En tak vi alle siger 
for årene, der svandt, 
for kærlighed og omsorg, 
for hvad os sammen bandt. 
Vi håber på, vi ofte 
os hygge kan med jer, 
så hjertelig TIL LYKKE 
på højtidsdagen her.

Til lykke og tak! 
Børnene.”

V.C.l.
KETTY KRESTINE MADSEN er født d. lo. april 1919 i Barde, Vorgod 
Sogn, og døde d. 5. juli 1919 samme sted.
V.C.2.

KETTY KRESTINE MADSEN er født d. 26. maj 192o i Barde, Vorgod 
Sogn, og døde d. 26. maj 192o samme sted.

V.C.3.

KETTY KRESTINE MADSEN er født d. 19. juni 1921 i Barde, Vorgod 
Sogn.
Hun blev gift d. 23. december 1949 i Bentheim, Niedersachsen, 
Tyskland med
JOHANN HEINRICH VERWOLD, der er født d. 5. januar 1919 i Bentheim, 
som søn af væver Heinrich Vervzold og hustru Hendrika Ackerstaff, 
Bentheim.
Bosat: Kathagen 42, 4442 Bentheim, Tyskland.
Ketty Krestine Madsen gik i skole i Vorgod og var derefter beskæf
tiget ved husgerning, hun arbejdede senere som syerske«
Johann Heinrich Verwold gik i skole i Bentheim og udlærtes derefter 
som skomager. Fra 1939'til 1945 var han indkaldt som soldat, der
efter omlærtes han og arbejder nu i en elektro-teknisk fabrik.

V.C.3.a.
HANS HERBERT VERWOLD er født d. 5. marts 1942 i Århus. 
Han blev gift d. 23. marts 1967 i Bentheim, Tyskland, med 
KIRSTEN MARIE HJARSBÆK NIELSEN, der er født d. 27. november 1946 
i Ikast som datter af depotbestyrer Holger Hjarsbæk Nielsen og 
hustru Maja Sand Andreasen, 743o Ikast.
Bosat: Sønderparken 23, 1. sal tv., 743o Ikast.
Hans Herbert Verwold påbegyndte skolegangen i Vorgod Skole og fortsatte den i Bentheim, 195§-196o var han på fagskole i Rheine og 
197o på højere handelsskole i Kiel. Han udlærtes 1957-196o ved 
Forbundsbanen i Tyskland og fortsatte efter endt læretid samme 
sted til 1962 inden for kontor og administration. 1962 indkaldtes 
han til militærtjeneste og fortsatte derefter ved militæret til



197o. 1964-1970 var han kørelærer ved militæret. I september 197o 
kom han til Danmark og blev turistsekretær i Holstebro, denne 
stilling havde han i 4 måneder, de følgende 3 måneder ansattes 
han som bogholder i ølholm. Siden 1. juni 1971 har han været af
delingsleder ved Uni-Royal, Århus.
Kirsten Marie Hjarsbæk Nielsen gik i skole i Ikast og var derefter 
beskæftiget ved husgerning i 2 år, hun havde plads i Ikast. Fra 
1. september 1962 til 1. september 1966 uddannedes hun ved køb
mand Sven Ove Ørskov Madsen, Herning. Hun rejste herefter til 
Bentheim, Tyskland, hvor hun arbejdede på et bogtrykkeri fra 1. 
november 1967 til 1. september 1969. Fra 1. december 1969 til 31. 
december 197o var hun ansat som ekspeditrice ved Importøren i I- 
kast. Hun har siden 1. juli 1971 været deltidsbeskæftiget ved 
Den kommunale Børnehave, Sønderparken i Ikast.
V.C.3.a.l)
DANNY HJARSBÆK VERWOLD er født d. 29. juli 1968 i Bentheim, Tysk
land.
V.C.3.a.2)

NICOLE HJARSBÆK VERWOLD er født d. 3o. april 1971 i Herning.

V.C.3.b.

DORIS ANITA VERWOLD er født d. 3. november 195o i Bentheim, .Tysk
land, hun døde d. 12. august 1966 samme sted.

V.C.3.C.

HEIKO VERWOLD er født d. 29. juli 1952 i Bentheim, Tyskland. 
Han er p.t. soldat.

V.C.3.d.

BIRGER RALF VERWOLD er født d. 25. december 1956 i Bentheim, Tysk
land.

V.C.4.
KIRSTEN ØRSKOV MADSEN er født d. 31. december 1924 i Barde, Vorgod 
Sogn.
Hun blev gift d. 29. december 1945 i Herning med
SVEND JENSEN, der er født d. 13. marts 192o i Milbakken, Ajstrup 
Sogn, som søn af fodermester Karl Vilhelm Jensen og hustru Ane 
Katrine Thomsen, LI. Skendsved, og han døde d. 19. juni 1966 i 
Barde, Vorgod Sogn.
Bosat: Timringvej 13, Barde, 74oo Herning.
Kirsten Ørskov Madsen gik i skole i Vorgod. Hun har været beskæf
tiget ved husgerning og havde først plads i Barde,derefter i Her
ning, senere i Vorgod, Viborg og Haderslev. I Viborg og Haderslev 
var hun i køkkenet på sygehusene, de andre steder var i private 
hjem. Hun har siden 28. september 1966 været beskæftiget som syer
ske ved Fa. Erland Rasmussen, Ikast.
Svend Jensen gik i skole forskellige steder på Møen og Sjælland. 
Han har været beskæftiget ved landbruget, de første år hjalp han 
til i staldene på de gårde, hvor faderen var fodermester, derefter 
var han karl på forskellige gårde på Sjælland. Senere havde han 
forskelligt arbejde indtil 1943, da han fik ansættelse ved Hede



selskabet, hvor han fra 1946 var opsynsmand ved Barde Plantage, 
denne stilling havde han til sin død.
Ved hans død og begravelse bragte en avis :
”Dødsfald i Barde.
Efter længere tids sygdom er arbejdsmand Svend Jensen, Barde, død 
46 år gammel. Svend Jensen, der var fra Ajstrup i Vendsyssel, kom 
til egnen for over 2o år siden. Han arbejdede i skoven i Barde 
Sande og i Røddinglund. Han blev gift med Kirsten ørskov Madsen, 
datter af gårdejer Ole Madsen, Barde. Efter nogle års forløb fik 
de bygget sig et hus i Barde, og det gik dem godt. Svend Jensen 
var en dygtig og betroet arbejder i skoven. Men sygdom satte ind 
for nogle år siden. Han søgte lægehjælp på Kommunehospitalet i 
Århus, hvor han havde ophold flere gange. Han bar sin skæbne med 
tålmodighed. Foruden sin hustru efterlader han sig 3 døtre, hvor
af en er ukonfirmeret.”

”Jordefærd i Vorgod.
I gaar blev skovarbejder Svend Jensen, Barde, begravet på Vorgod 
Kirkegård, Familie og venner afhentede kisten i kapellet ved Cen
tralsygehuset i Herning, hvor sognepræst Nørlund Christensen le
dede en højtidelighed.
I Vorgod Kirke stod arbejdsmændenes fane vagt ved kisten. Afdødes 
gamle forældre fra Højelse ved Køge sad nærmest ved kisten sammen 
med hustruen og 3 døtre. Der var smukt pyntet med blomster og 
kranse...Foruden kranse fra familien var der fra Hedeselskabet, 
arbejdskammerater, arbejdsmændenes fagforening og fra venner.
Efter salmen ”Befal du dine veje” talte sognepræsten over Jesu 
ord: "Frygt ikke, tro kun”. Derefter sang man "Vor Gud han er så fast en borg" og "Den er slet ikke af Gud forladt". Efter jord
påkastelsen ved graven takkede afdødes svigerfar, Ole Madsen, Vor
god Kirkeby, for den hjælpsomhed og deltagelse, der var vist Svend 
Jensen og hans efterladte."
V.C.4.a.
SOLVEIG ØRSKOV JENSEN er født d. 14. december 1945 i Barde, Vor
god Sogn.
Hun blev gift d. 6. maj 1967 i Vorgod Kirke med
FRNST LUDVIG RØMER, der er født d. 18. marts 1944 i Flensborg som 
søn af formand Ludvig Rømer og hustru Gertrud Beran, Flensborg. 
Bosat: Mejerivej, 8781 Stenderup.
Solveig Ørskov Jensen gik i skole i Vorgod og var derefter be
skæftiget ved husgerning, hun havde plads i Vorgod 1 år. Fra 1. 
maj 1961 til 3o. april 1965 uddannedes hun som ekspeditrice ved 
købmand Edvard Christensen, Barde. Hun var herefter ekspeditrice 
i varehuset Atlas, Århus, til 31. juli 1966, hvorefter hun fik an
sættelse som sammenlæggerske på trikotagefabriken Erla, Ikast til 
31. maj 1967.
Ernst Ludvig Rømer gik i skole i Flensborg. Fra 1. april 1959 til 
31. marts 1962 uddannedes han som snedker i Flensborg, og arbejdede 
derefter som svend i Flensborg til 31. marts 1965. Han aftjente 
sin værnepligt ved Marinen i Tyskland fra 1. maj 1965 til 31. marts 
1969. Han flyttede herefter til Barde og var de følgende 2 år be
skæftiget som snedker i Herning. I april 1971 flyttede han til 
Stenderup, hvor han siden har arbejdet for tømrermester Børge Laur
sen, Rimmerslund pr. Hedensted.

V.C.4.a.l)
LARS ØRSKOV RØMER er født d. 12. juli 1967 i Herning.



V.C.4.a.2)
SVEN RENÉ RØMER er født d. 8. juni 1969 i Barde, Vorgod Sogn.
V.C.4.b.
ALICE ØRSKOV JENSEN er født d. 18. juni 1947 i Barde, Vorgod Sogn. 
Hun blev gift d. 6. maj 1967 i Vorgod Kirke med
HORST BER/jN, der er født d. 8. marts 1946 i Flensborg som son af 
smed Anton Hanske og Ritta Beran, Vest Phalen, Tyskland.
Bosat: Brigadevej 5, 1. sal tv., 89oo Randers.
Alice Ørskov Jensen gik i Vorgod Skole, hun var efter endt skole
gang beskæftiget ved husgerning % år og havde plads i Barde, der
efter uddannedes hun som syerske i Herning og var beskæftiget som 
sådan til 1. oktober 1967.
Horst Beran gik i skole i Flensborg. Fra 1. april 1961 til 1. ok
tober 1963 uddannedes han som autoelektromekaniker i Flensborg, 
han var herefter beskæftiget som svend til 3o. september 1964. 
Han af tjente sin værnepligt ved luftværnet i Tyskland fra 1. ok
tober 1964 til 3o. september 1967. Han har siden 28. oktober 1967 
haft ansættelse ved Fa. Hemmer og Madsen, Randers.
V.C.4.b.l)
WOLFGANG DAVE ØRSKOV BERAN er født d. 28. oktober 1967 i Barde.
V.C.4.C.
ANNE MARIE ØRSKOV JENSEN er født d. 21. februar 1957 i Barde.
V.C.5.
NIELS CHRISTIAN MADSEN er født d. lo. september 1926 i Bakken, 
Barde, Vorgod Sogn.
Han blev gift d. 28. april 1953 i Vorgod Kirke med
ANNE MARIE ANDERSEN, der er født d. 3o. januar 193o i V. Barde, 
Vorgod Sogn, som datter af gårdejer Niels Andersen og hustru Maren 
Bertelsen, V. Barde, 74oo Herning.
Bosat: Bakken, Barde, 74oo Herning.
Niels Christian Madsen gik i skole i Vorgod. Han var efter endt 
skolegang beskæftiget ved landbruget hjemme, havde derefter plads 
ved farbroderen Ejner Madsen, Birkmose, 1 år, det følgende år 
på Bardegård, derefter 1 år hos gårdejer Thomas Grønbæk, Barde. 
Han var nu hjemme ca. 2 år og aftjente derefter sin værnepligt 
ved infanteriet i Sønderborg fra 2. maj 1948 til 26. april 1949, 
heraf år med Den danske Brigade i Tyskland. Han var nu atter 
ved landbruget hjemme til giftermålet. De første år efter gifter
målet boede familien i Vorgod og Niels Christian Madsen var be
skæftiget som arbejdsmand, til han overtog fødehjemmet d. 1. novb. 
1956. Gården er på ca. 55 tdr. land, ved overtagelsen var der 6^- 
tdr. land med plantage, som blev ryddet omkring 1966 og derefter 
opdyrket. 1952-1963 er der blevet bygget nyt hønsehus, maskinhus 
og kostald.
Zmne Marie Andersen gik i Solsø Hede Skole. Hun var efter endt 
skolegang beskæftiget ved husgerning først hjemme, derefter på 
Sølsøgård, på Bangsgård i Solsø og på Vestager. Sommeren 1949 var 
hun elev på Luthers Missionshøjskole, Hillerød. Hun havde herefter 
plads på Missionshotellet i Skjern % år, derefter 2 år som ekspedi
trice hos bagermester Hyldahl, Videbæk.
V.C.5.a.
JYTTE ANNETTE MADSEN er født d. 25. juni 1955 i Vorgod.



V.C.6.

EGON CHRISTIAN ØRSKOV MADSEN er født d. 19. december 1929 i Barde, 
Vorgod Sogn.
Han blev gift d. 2. november 1952 i Vorgod Kirke med 
INGEBORG OVERGAARD, der er født d. 22. april 1931 i Viborg som 
datter af matros Emanuel Overgaard og hustru Josefine Marie Kri
stiane Kristensen, Århusvej, 88oo Viborg.
Bosat: Brogårdsvej 59, 1. sal, 282o Gentofte.
Egon Christian Ørskov Madsen gik i skole i Vorgod. 1946-1949 ud
lærtes han som bager i Vorgod og Fredericia. Han aftjente sin 
værnepligt ved Kongens Livregiment i Fredericia fra november 1949 
til september 195o. Efter hjemsendelsen var han beskæftiget som 
bagersvend først i Oksbøl, derefter i Thorning til 1951. Siden 1. 
november 1951 har han haft ansættelse ved DSB i København, fra 1. 
november 1964 som pakhusformand.
Ingeborg Overgaard gik i Søndermarkens Skole i Viborg. Hun har 
været beskæftiget ved husgerning og havde plads hos doktor Hoff, 
Viborg, 1 år, derefter fik hun ansættelse på Bloch Jensens Klæde
fabrik, Viborg, til giftermålet.

V.C.7.

SONJA ELINOR ØRSKOV MADSEN er født d. 15. februar 1932 i Barde, 
Vorgod Sogn.
Hun blev gift d. 11. september 1954 i Vorgod Kirke med
ARNE LØJE LINDHARDT, der er født d. 3o. juni 1931 i Nykøbing F. 
som søn af skræddermester Peder Georg Lindhardt og hustru Else 
Hansine Schultz, 4800 Nykøbing F.
Bosat: Thesdorffvej 43 b, 4800 Nykøbing F.
Sonja Elinor Ørskov Madsen gik i skole i Vorgod. Allerede som 12- 
årig fik hun plads ved husgerning, først hos mejerist Andersen, 
Barde. Efter konfirmationen var hun på Bækgård i Barde, derefter 
hos slagter Østergaard, Barde, doktor Veje, Vorgod og senere i 
Herning. I år var hun kaffejomfru på Bygholm Parkhotel, hvor
efter hun fik plads som kokkepige hos en ingeniør i Kastrup, se
nere var hun i Hellerup, hvorfra hun kom til Gentofte Amtssygehus 
som husassistent. Hun fik nu ansættelse som kaffejomfru på hotel 
Baltik, Nykøbing F., senere havde hun ansættelse på et vaskeri 
til giftermålet. Efter giftermålet har hun i 3 år været i køkkenet 
på Nykøbing F. Sygehus, siden 1966 har hun været hjemmehjælper ved 
Nykøbing F. Kommune.
Arne Løje Lindhardt gik i skole i Nykøbing F., efter endt skole
gang var han bybud til 1949, hvorefter han i år sejlede med et 
svensk skib. Efter hjemkomsten uddannedes han som skomager hos 
skomagermester E. Hansen, Nykøbing F. Han aftjente sin værnepligt 
ved Marinen, først i Aresødal senere i København, fra januar 1952 
til december 1953. Efter hjemsendelsen blev han uddannet som træ
skomager og har siden været beskæftiget som sådan, kun afbrudt af 
3 år, hvor han blev udlært som glarmester.

V.C.7.a.

BJARNE ØRSKOV LINDHARDT er født d. 6. februar 1955 i Nykøbing F. 
Han er gymnasieelev.

V.C.7.b.

PIA ØRSKOV LINDHARDT er født d. 24. december 1958 i Nykøbing F.



V.C.7.C.

OLE DAVID ØRSKOV LINDHARDT er født d. 9. juli 1966 i Nykøbing F.
V.C.8.
LILLY SOLVEIG ØRSKOV MADSEN er født d. 2. juli 1933 i Barde, Vor
god Sogn.
Hun blev gift d. 25. april 1959 i Vorgod Kirke med
JENS ANTON LARSEN, der er født d. 13. april 1928 i Vorgod som 
søn af gårdejer Laurids Alfred Larsen og hustru Pouline Christiane 
Jensen, Vorgod, 74oo Herning.
Bosat: Vilhusted, 6933 Kibæk. 
Lilly Solveig Ørskov Madsen gik i Vorgod Skole. 1955 var hun elev 
på Tommerup Højskole. Hun har været beskæftiget ved husgerning 
og har haft plads på Missionshotellet i Herning,derefter i ca. 2 
år på Videbæk Alderdomshjem, afbrudt af en tid i Solsø Hede.
Jens Anton Larsen gik i skole i Vorgod, han har været beskæftiget 
vod landbruget og har haft plads hjemme samt i Vorgod, Rimmerhus 
og Hammerum. Han aftjente sin værnepligt i Sønderborg 1949-195o. 
I 1959 købte han ejendommen Vilhusted, den er på 35 tdr. land. 
Allerede i 1959 byggedes ny lade, i 1966 maskinhus og 197o svine- 
stald, ligesom stuehuset er blevet gennemrestaureret.

V.C.8.a.

AASE ØRSKOV LARSEN er født d. lo. juli 196o i Herning.

V.C.8.b.

KARSTEN ØRSKOV LARSEN er født d. 5. november 1966 i Hvilhusted, 
Assing Sogn.

V.C.9.
SVEN OVE ØRSKOV MADSEN er født d. 24. april 1936 i Barde, Vorgod 
Sogn.
Han blev gift d. 8. marts 1958 i Herning Kirke med
ANNI GURLI HOLCK-ESPENSEN, der er født d. 3. maj 1938 i Herning 
som datter af mælkehandler Anders Holck-Espensen og hustru Andrea 
Jensine Pederikke Eriksen, 74oo Herning.
Bosat: Smedegård Mark, Snejbjerg, 74oo Herning.
Sven Ove ørskov Madsen gik i skole i Vorgod. Han var efter skole
gangen beskæftiget ved landbruget år, hvorefter han fra 1. no
vember 195o til 31. oktober 1954 udlærtes som kommis hos købmand 
Chr. Madsen, Øster Kirkegade, Herning, herefter var han ansat hos 
købmand Falk Lauridsen, Herning til 1. april 1956. Han aftjente 
sin værnepligt ved telegraftropperne i Århus og hjemsendtes d. 7. 
oktober 1957, hvorefter han fik plads hos købmand Husted, Sjællands
gade, Herning, og var her til 31. december 1957. Han var derefter 
kommis hos købmand Jørgen Andersen, Tanderupkær til maj 1958, hvor
efter han fik plads hos Johanne Madsen, Jernbanegade, Herning, 
denne forretning overtog han d. 16. april 1963. Den 1. april 1968 
købte han ejendommen på Smedegård Mark.
Anni Gurli Holck-Espensen gik i skole i Herning. Fra 1. august 
1955 uddannedes hun i manufakturbranchen ved Fa. Pallesen & Majbom, 
Herning, hun var her til 1. marts 1958.

V.C.9.a.

KIM ØRSKOV MADSEN er født d. 23. august 1958 i Herning.



V.C.9.b.
HELLE ØRSKOV MADSEN er født d. 6. april 1961 i Herning.

V.C.9.C.

PER ØRSKOV MADSEN er født d. 6. september 1968 i Smedegård Mark, 
Snejbjerg Sogn.

V.C.9.d.

MORTEN ØRSKOV MADSEN er født d. 16. juni 1971 i Herning.

V.C.lo.

GEORG ROLAND ØRSKOV MADSEN er født d. 24. september 1938 i Barde, 
Vorgod Sogn.
Han blev gift d. 17. september 196o i Borum Kirke med
INGER MARGRETHE JØRGENSEN, der er født d. 28. november 1933 i 
Herskind som datter af boelsmand Niels Christian Jørgensen og hu
stru Valborg Margrethe Jensen, Lillering, 8462 Harlev J.
Bosat: Jasminvej 24, 74oo Herning.
Georg Roland Ørskov Madsen gik i skole i Vorgod. Fra 11. november 
1954 til 31. november 1957 uddannedes han hos bagermester Oluf Brøkner, Vorgod og derefter hos bagermester Otto Sillesen, Århus 
til 31. oktober 1958. Efter endt læretid fortsatte han som svend 
hos bagermester Otto Sillesen til 31. december 1959. Han aftjente 
sin værnepligt ved Marinen i Auderødlejren fra 5. januar 196o til 
5. marts 1961. Han var efter hjemsendelsenobeskæftiget som bager
svend og havde plads forskellige steder i Århus til 15. september 
197o, de sidste 8 år ved Koordina,Århus. Siden har han været be
skæftiget på Herning Biscuitsfabrik.
Inger Margrethe Jørgensen gik i skole i Herskind og Lyngby. Hun 
har været beskæftiget ved husgerning hjemme samt 3^ år i Abyhøj 
og 5i år hos bagermester Hans Lauritsen, Århus. Vinteren 1956- 
1957 var hun elev på Rudkøbing Husholdningsskole. Derefter var 
hun husassistent hos lektor E. Raske Nielsen, Århus til gifter
målet. Hun har siden 1967 haft dagplejebørn.

V.C.lo.a.

JAN ROLAND ØRSKOV MADSEN er født d. 21. maj 1961 i Århus.

V.C.lo.b.

KIRSTEN BERIT ØRSKOV MADSEN er født d. 19. maj 1965 i Århus.

V.D.
NIELS PEDER ØRSKOV er født d. 11. juli 19ol i Fjelstervang, Vor
god Sogn.
Han blev gift d. 4. juli 1929 i Timring Kirke med 
KIRSTEN POULSEN, der er født d. 27. juni 1899 i Riis, Timring 
Sogn, som datter af gårdejer Jeppe Poulsen og hustru Mariane Jensen, 
Riis, Timring.
Bosat: Snejbjerg, 74oo Herning.
Niels Peder ørskov gik i skole i Fjelstervang og Røjen Skole i 
Sunds. Han kom tidlig ud at tjene, han havde sin første plads som 
8-årig og var da hos morbroderen Jens Laurids Knudsen, det var 
sommeren 19o9, sommeren 1910 var han på en nabogård i Fjelstervang. 
Den 1. november 1912 fik han plads hos gårdejer Thomas Johansen, 
Røjen i Sunds, og var her til d. 1. november 1913. Det følgende



•, f

år var han hos bedstefaderen i Fjelstervang. Han var derefter 
hjemme til efter konfirmationen da han fik plads hos morbroderen 
Søren Knudsen på Ny Boelsgård i Nøvling, her var han til november 
1916, det følgende år var han hjemme, derefter atter 1 år hos 
Søren Knudsen i Ny Boelsgård, sa 1 år i Østergård i Barde og 1 år 
var han vognmandskusk for broderen Johannes i Fjelstervang. Fra 
1. november 192o til 1. november 1924 var han møllersvend på Fjel
stervang Mølle; samtidig passede han elektricitetsværket, som 
hørte til møllen, hvorefter han i 1 år passede elektricitetsværket 
i Astrup. Han begyndte derefter som lærling hos købmand Laurids 
Sørensen^ Kibæk, hvor han var til november 1926, derefter i No 
Brugsforening indtil maj 1928. Han var nu atter møllersvend, den
ne gang på Funder Mølle til maj 1929, Den 1, juni 1929 overtog 
han en købmandsforretning i Nøvling, som han drev til 1. juli 
1957. Det første år, han havde forretningen, var omsætningen 
32000 kr,, det sidste år var den oppe på 75oooo kr. Forretningen 
var en gammel købmandsgård med korn, foderstof, isenkram og brænd
sel. I den tid var han medlem af sognerådet i 2 perioder og me
nighedsrådet 3 perioder samt i skolekommissionen 4 perioder, des
uden var han med i meget andet offentligt arbejde. Den 1. juli 
1957 flyttede familien til Vildbjerg,- og Niels Peder Ørskov be
gyndte at handle med biler. Fra 1. maj 1958 var han salgschef for; 
Volvo-forhandleren i Herning, de byggede villa på Annemonevej 6, 
Herning og flyttede ind i 1959. Han var beskæftiget ved Volvo til 
1. maj 1964, da han fik forhandling af Saab, samme år flyttede 
familien til Snejbjerg, hvor der blev bygget villa og forretning 
med såvel værksted som udstillingslokaler, Han drev denne forret
ning til maj 1968, da den blev overdraget 
Bilforum, Snejbjerg, han virkede herefter 
april 1971.
Kirsten Poulsen gik i skole i Birkmose og 
endt skolegang beskæftiget ved husgerning 
følgende vinter havde hun plads på Kirkegård i Timring, hvorefter 
hun atter var hjemme til 1921. Hun fik nu plads på epedemisyge- 
huset i Videbæk, hvor hun måtte hjælpe til med alt, sommeren 
var hun elev på Tommerup Højskole. Fra november 1922 var hun 
hjemme, førs.t som pige senere som 1—--------------------
kun afbrudt af ca. % år, hvor hun

til interessentselskabet 
ved dette firma til 1.

Timring. Hun var efter 
hjemme til 1917» den

1922 
atter 
døde,husbestyrerinde,da moderen 

var i Videbæk.
V.D.l,
EBBA MARIANE ØRSKOV er født d. 1. oktober 193o i Nøvling.
Hun blev gift d. 5-. marts 1955 i Nøvling Kirke med 
NIELS ØSTERGAARD:,. der er født d. 25, februar 1932 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn, som søn af gårdejer Laust. Damgaard østergaard og hu
stru Marie Blæsbjerg, Skibbild, 74oo. Herning.
Bosat:. Nøvling, 74oo Herning.
Ebba Mariane Ørskov gik i. Nøvling GI,. Skole og var derefter be
skæftiget ved husgerning,, hun. havde plads i Frederiksværk og Her
ning. Sommeren 1949; var' hun elev på Tommerup Højskole, 1949-1951 
uddannedes hun som syerske hos Fa,. Carl F., Herning, I 1951 var 
hun i 3 måneder på tilskærerskolen i Skjern og var derefter be
skæftiget ved Fa., Chiki, Herning., til 1. marts 1955,
Niels østergaard gik i skole i Fjelstervang og Nøvling, han var 
efter endt skolegang: beskæftiget ved landbruget og havde plads 
hjemme og i Nøvling-. Han af tjente sin værnepligt ved infanteriet 
i Viborg 1952-1954, heraf 1 år ved Den danske Kommando i Tyskland. 
Efter hjemsendelsen uddannedes han som kommis i Nøvling Købmands
gård, og fortsatte efter endt læretid samme sted til 196o, hvor
efter han var beskæftiget som sælger ved Volvo, Herning til 3o. 
april 1968. Han har siden 1. maj 1968 været medejer af Fa, Bilfo
rum, Snejbjerg.



V.D.l.a.

HELLEN ØSTERGAARD er født d. 1. oktober 1956 i Nøvling.
V.D.l.b.

KENT ØRSKOV ØSTERGAARD er født d. 13. maj 196o i Nøvling.

V.D.2.

ERLAND ØRSKOV er født d. 4. oktober 1931 i Nøvling.
Han blev gift d. 14. november 1964 i Holstebro Sognekirke med 
BIRGIT JAKOBSEN, der er født d. 28. marts 1939 i Vinderup som dat-^- 
ter af overmontør Holger Erhardt Jakobsen og hustru Elna Margrethe 
Petersen, 75oo Holstebro.
Bosat: Rugvænget 14, 74oo Herning.
Erland Ørskov gik i Nøvling GI. Skole. Fra 1. maj 1946 til 1. maj 
195o udlærtes han som kommis, de første 3 år i faderens forret
ning, det sidste år ved købmand Foldager, Sunds. Efter endt lære
tid var han hjemme år. Han af tjente sin værnepligt ved fodfolket
1 Odense fra 11. november 195o til november 1951, heraf år ved 
Den danske Brigade i Tyskland. De følgende 2 år havde han ansæt
telse på lageret på en tekstilfabrik i Kolding. Han rejste nu til 
Canada, hvor han havde forskelligt arbejde^ hovedsagelig indenfor 
hotelvirksomheden, han var derovre til julen 1955. Efter hjemkom
sten drev han sammen med en kammerat, der havde været med i Canada, 
en trikotagefabrik i København, denne fabrik blev solgt efter ca.
2 års forløb. Han var nu en kort tid i Kolding, fra foråret 1953 
til 3o. juni 1964 var han ansat som lagerchef på trikotagefabriken 
Pema, Herning. Den 1. juli 1964 begyndte han sammen med faderen 
automobilforretning i Snejbjerg, under navnet N.P. Ørskov & Søn, 
denne drev de til 1. maj 1968, da forretningen blev omdannet til 
intressentselskabet Bilforum, Snejbjerg, som han stadig er med
ej er af.
Birgit Jakobsen gik i skole i Holstebro og var derefter beskæf
tiget ved husgerning. Fra 1. januar 1959 til 31. januar 1962 var 
hun barnepiejemedhjælper på Dronning Louises Børnehospital i Kø
benhavn. Hun kom nu til Herning, hvor hun har været beskæftiget 
som syerske på trikotagefabriken Pema, Herning, 1 år. Hun har si
den september 1971 haft arbejde som syerske på kjolefabriken Eibi.

V.D.3.

ELLY LILLIAN ØRSKOV er født d. 2. marts 1934 i Nøvling.
Hun blev gift d. 5. marts 1955 i Nøvling Kirke med
AAGE ØSTERGAARD, der er født d. 2o. juni 1929 i Aulum som søn af 
gårdejer Laust Østergaard og hustru Marie Blæsbjerg, Skibbild, 
74oo Herning.
Bosat: Johansvej lo, 748o Vildbjerg.
Elly Lillian Ørskov gik i skole i Nøvling. Hun var efter endt 
skolegang husassistent på mejeriet i Nøvling. 195o-1951 uddannedes 
hun som syerske hos frk. Olga Pedersen, Nøvling, hvorefter hun var 
ansat på fabriken Chiki, Herning til 1954, da hun kom på tilskærer
skolen i Skjern,derefter var hun hjemme til giftermålet. Hun har 
siden 1. april 1971 været deltidsbeskæftiget på Jørli, Nøvling. 
Aage Østergaard gik i skole i Fjelstervang og var derefter beskæf
tiget ved landbruget hjemme til 1948. 1948-1953 uddannedes han som 
kommis ved købmand Hansen, Skibbild. Han købte nu købmandsforret
ning i Gimsing, som han overtog d. 29. september 1953, denne for
retning drev han til 1. april 1971. Familien flyttede nu til Vild
bjerg, og Aage Østergaard har siden været beskæftiget som lager



chef på fabriken Jørli.

V.D.3.a.

JOHN ØRSKOV ØSTERGAARD er født d. 25. november 1956 i Gimsing.

V.D.3.b.

PER ØRSKOV ØSTERGAARD er født d. 3. november 1961 i Gimsing.
V.D.4.
JOHANNES THUESEN ØRSKOV er født d. 21. august 1935 i Nøvling. 
Han blev gift d. 11. juli 1965 i Herning Kirke med
BODIL ØRSKOV CHRISTENSEN, der er født d. lo. april 1943 i Herning 
som datter af snedker Vagner Ørskov Christensen og hustru Elsine 
Marie Bjerregaard, 74oo Herning.
Bosat: Lyngdalsvej 53, 85oo Grenå.
Johannes Thuesen Ørskov gik i skole i Nøvling, han har taget han
delsmedhjælpereksamen fra Herning Handelsskole. Han uddannedes 
som kolonialkommis, først 2 år hjemme hos faderen, derefter 2 år 
i Herning. De følgende 2 år var han ansat som lagerchef på Kol
ding Strømpefabrik. Han aftjente sin værnepligt ved Sydslesvigske 
Fodregiment i Haderslev fra efteråret 1955 til foråret 1957, her
af år ved Den danske Kommando i Tyskland. Det følgende J år var 
han på studieophold i England og var da beskæftiget i en bageri
ekspedition. Fra efteråret 1957 til 15. februar 1971 var han an
sat ved Fa. Ege-tæpper A/S, Herning, han begyndte som lagerchef, 
de sidste 5 år var han prokurist. Fra 15. februar 1971 indgik han 
i Scantuft A/S, Grenå, produktion af tæpper, der begyndte d. 1. 
september 1971.
Bodil Ørskov Christensen gik i skole i Herning og afsluttede sko
legangen 196o med realeksamen. Hun blev kontoruddannet ved Fa. 
Ege-tæpper A/S, Herning og fortsatte efter endt læretid samme sted 
til 1965, hvorefter hun var kontorassistent på fabriken Pema, Her
ning, til giftermålet.

V.D.4.a.
HELLE ØRSKOV er født d. 13. juli 1966 i Herning.
V.D.4.b.
CLAUS ØRSKOV er født d. 16. februar 1969 i Herning.
V.D.5.
HENRY RIIS ØRSKOV er født d. 19. februar 1939 i Nøvling.
Han blev gift d. 28. marts 1964 i Nøvling Kirke med
EVA JØRGENSEN, der er født d. 2. september 1939 i Grønbjerg, Sdr. 
Omme Sogn, som datter af grosserer Laurids Jørgensen og hustru 
Kamilla Hansen, Snejbjerg, 74oo Herning.
Bosat: Jørli, Nøvling, 74oo Herning.
Henry Riis Ørskov gik i skole i Nøvling GI. Skole. 1953-1957 ud
dannedes han som kolonialkommis i faderens forretning, og tog sam
tidig handelsskoleeksamen fra Herning Handelsskole. Han var efter 
endt læretid kommis i Herning til 1959, hvorefter han aftjente sin 
værnepligt ved dragonregimentet i Holstebro. Efter hjemsendelsen 
i 196o var han beskæftiget i Herning Papirforretning ca. 1 år, 
hvorefter han var lagerekspedient på skjortefabriken Anglia, Her
ning, til 1964. Han var nu ved Hørdum Konfektion til 31. december 



1965. Den 1. januar 1966 købte han af svigerfaderen konfektions
fabriken Jørli, i Nøvling GI. Skole, 1969 udvidedes med en til
bygning, firmaet beskæftiger nu 35 mennesker, hovedsagelig med 
fremstilling af skjortebluser.
Eva Jørgensen gik i skole i Struer Vestre Skole. Hun var efter 
endt skolegang beskæftiget husgerning og derefter på faderens 
fabrik i Nøvling.

V.D.5.a.

JAN ØRSKOV er født d. 17. august 1965 i Snejbjerg.

V.D.5.b.

TORBEN ØRSKOV er født d. 29. november 1967 i Nøvling.

V.D.5.C.

CARSTEN ØRSKOV er født d. 29. november 1967 i Nøvling.

V.D.5.d.

KIRSTEN ØRSKOV er født d. 1. februar 197o i Nøvling.

V.D.6.
TONNY ELINOR ØRSKOV er født d. 15. juni 194o i Nøvling.
Hun blev gift d. 11. december 1965 i Fredens Kirke, Herning, med 
CARLO KENNETH FOLDAGER, der er født d. 19. maj 1942 i Ikast som 
søn af fabrikant Henry Titus Foldager og hustru Anne Marie Jensen, 
743o Ikast.
Bosat: Haslevej 6, 743o Ikast.
Tonny Elinor Ørskov gik i Nøvling GI. Skole. 1954-1957 uddannedes 
hun i kolonialbranchen i faderens forretning, derefter hos købmand 
Emil V. Rindum, Herning til 1958. Hun var nu i manufakturforretning 
i Vildbjerg i ca. år, hvorefter hun var elev på tilskærerskolen 
i Skjern, derefter var hun beskæftiget som syerske først på Chiki 
i Herning, ca 1 år, derefter dikretrice ved Fonnesbech, Herning, 
til hun tog til London i august 1962, her var hun beskæftiget ved 
husgerning til marts 1963. Efter hjemkomsten fortsatte hun igen 
ved Fonnesbech, og var her ca. 1 år, hvorefter hun var på Chiki, 
til giftermålet.
Carlo Kenneth Foldager gik i skole i Ikast og afsluttede skole
gangen med realeksamen i 1959. 1959-1962 udlærtes han hos herre
ekviperingshandler Ole Toft, Herning, efter endt læretid var han 
i 3 måneder elev på købmandsskolen i London, hvorefter han var 
ekspedient i et varehus i London til foråret 1963. Han var nu i 
3 måneder elev på købmandsskolen i Bremen og derefter ekspedient 
i et tæppefirma i Hamborg til maj 1964. Han aftjente sin værne
pligt ved flyvetropperne i Karup 1964-1965. Han har siden 1. juni 
1965 været beskæftiget i faderens forretning, H.F. Sport A/S, 
Ikast, hvor han er disponent.

V.D.6.a.

PETER ØRSKOV FOLDAGER er født d. 4. april 1967 i Ikast.
V.D.6.b,
JESPER FOLDAGER er født d. 1. januar 197o i Ikast.



V.E.

ANDERS CHRISTIAN ØRSKOV er Rødt d. 16. marts 19o3 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn.
Han blev gift d. 2. maj 193o i Timring Kirke med
MAREN (MAJA) KIRSTINE POULSEN, der er Rødt d. 4. Rebruar 19o6 i 
Timring som datter aR gårdejer Jeppe Poulsen og hustru Mariane 
Jensen, Riis, Timring, 748o Vildbjerg.
Bosat: Fjelstervang, 6933 Kibæk.
Anders Christian Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Da han var lo 
år kom han ud at tjene om sommeren. ERter konRirmationen Rortsat- 
te han ved landbruget og havde plads i Fjelstervang, Haunstrup og 
Nøvling Skov samt Bjerregård i Timring,hvert sted 1 år. Han var 
dereRter hjemme til 1929, Ror at hjælpe Rorældrene. Han købte nu 
en ejendom på 42 tdr. land ca. 2 km sydvest Ror Fjelstervang, han 
overtog den d. 15. oktober 1929. I 1939 blev der bygget ny lade 
samt en tilbygning til kostalden, det kostede kun godt 6ooo kr. 
Denne ejendom drev han til 1. november 1943, da Ramilien Rlyttede 
til Østergård i Fjelstervang, som han d. 1. november 1942 havde 
købt sammen med broderen Niels Peter Ørskov, men allerede Rra 1. 
november 1943 var Anders Christian Ørskov eneejer' aR Østergård. Den var på ca. 5o tdr. land og han drev den til 1. november 1969, 
da ægteparret Rlyttede til det hus, hvor de siden har boet.
Anders Christian Ørskov var 1943-1954 medlem aR Vorgod Sogneråd og 
i skolekommissionen i samme tidsrum.
Maren (Maja) Kirstine Poulsen gik i skole i Timring, hun har været
ning, hovedsagelig hjemme, da Raderen var enkemand, i år havde 
hun plads i Barde.
V.E.l.

KRISTA AGNETE ØRSKOV er Rødt d. 24. maj 1931 i Fjelstervang.
Hun blev giRt d. 16. marts 1953 i Fjelstervang Kirke med
MARIUS JOHANNES FRIFELDT PEDERSEN, der er Rødt d. 18. december 
1913 i Oiling, Assing Sogn, som søn aR gårdejer .Anders Peder Pe
dersen og hustru Maren Kirstine Pedersen, Oiling, 6933 Kibæk. 
Bosat: Nygård, Ravnholtlund, 7441 Bording.
Krista Agnete ørskov gik i skole i Fjelstervang. Hun har været 
beskæRtiget hjemme ved husgerning, dereRter hos gårdejer Theodor 
Mathiasen, Fjelstervang, hvor hun var £ år, atter hjemme, hvoreR- 
ter hun havde plads ude vinteren 1949-195o. Sommeren 195o var hun 
elev på Tommerup Højskole. ERter endt skoleophold var hun hjemme 
vinteren 1951-1952 og var da på tilskærerskolo i Skjern. Hun var 
hereRter hjemme til giRtermålet. ERter giRtermålet havde hun egen 
systue i Nøvling. Siden eRteråret 1965 har hun virket som syerske 
på Rabriker, Rørst på Hagelskjærs Fabrik, Ikast, dereRter på Ra- 
briken Lobritta, Bording og siden eRteråret 1971 på Rabriken K.G. 
BørnekonRektion, Bording.
Marius Johannes FriReldt Pedersen har gået i skole i Oiling. Han 
har været beskæRtiget ved landbruget og havde Rørst plads hjemme, 
dereRter | år i Stakroge, senere i Fjelstervang. Vinteren 1934-1935 
var han elev på Hoptrup Højskole. ERter endt skoleophold var han 
i 2 år karl pa en gård ved Genner Strand, det Rølgende år var han 
i Assing, hvoreRter han var elev på Vejlby Landbrugsskole 1938- 
1939, her Rik han samtidig uddannelse som kontrolassistent. Han 
virkede nu som kontrolassistent i Frederiks KontrolRorening til 31. 
oktober 1941 og dereRter i Fjelstervang KontrolRorening til 28. 
marts 1947. Den 1. marts 1947 overtog han Rødehjemmet i Oiling og 
drev det til maj 1951. Gården var på 65 tdr. land. Han virkede nu 
som kontrolassistent i Fjelstervang 1 år og dereRter i Herborg ca. 
1 år, hvoreRter han købte en ejendom i Nøvling, den var på ca. 23 



tdr. land, han overtog den d. 1. marts 1954 og drev den til 1. maj
1956, hvorefter han købte en ejendom i Ranholtlund, den er på 27 
tdr. land, heraf er 6 tdr. land tilkobt i 1967, bygningerne er i 
årenes lob forandret. Samtidig med at passe ejendommen var han fra 
november 1958 til nov. 1966 kontrolassistent fra Bording Kontrol
forening. Begge ægtefæller har taget del i offentligt arbejde.Hun 
har været medlem a£?skolekommissionen, er formand for* husmoderfor
eningen, medlem af skolenævnet, undervisningsnævnet og fritidskom
missionen. Han har været kasserer i Oiling Transformatorforening, 
medlem af Hammerum Herreds Idrætsudvalg, Bording Sogneråd og er nu 
medlem af Vandsyningsudvalget og Nævningegrundlisteudvalget.
V.E.l.a.
LISBETH FRIFELDT PEDERSEN er født d. 15. maj 1954 i Nøvling. 
Hun er forpraktikant.
V.E.l.b.
BJARNE ØRSKOV PEDERSEN er født d. 29. oktober 1956 i Ravnholtlund, 
Bording Sogn.
V.E.l.c.

JAN ANDERS FRIFELDT PEDERSEN er født d. 12. august 1962 i Ravnholt
lund, Bording Sogn.
V.E.2.
JOHANNE MARIANE ØRSKOV er født d. 2o. december 1932 i Fjelster
vang, Vorgod Sogn.
Hun blev gift d. 3o. januar 197o i Fjelstervang Kirke med 
POUL ERIK LARSEN, der er født d. 26. august 1937 i Bradsted, Væg- 
gerby Sogn, som son af murer Christian Larsen og hustru Emma Jo
hanne Pedersen, Hobrovej 23, 96oo Års.
Bosat: Ringløkke 2, 64oo Sønderborg.
Johanne Mariane Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Hun var der
efter beskæftiget ved husgerning hjemme og senere hos lærer Lilbæk, 
Fjelstervang. Sommeren 1952 var hun elev på Tommerup Højskole, 
hvorefter hun atter havde plads hos lærer Lilbæk, hvorefter hun 
havde plads i Skjern og senere i Tarm, derefter godt år hos en 
norsk familie i Norge. Hun var nu 7^ år på De gamles Hjem i Vide
bæk, hvor hun udelukkende var beskæftiget med pleje af beboerne, 
derefter var hun 1 år på Haslev udvidede Højskole som forberedelse 
til forsorgspædagog. Hun var herefter på Diakonissestiftelsens 
Børnehjem i 2 år. 1969 dimitterede hun fra Hindholm Forsorgssemi
narium. Fra 1. august 1967 til 3o. april 197o var hun forsorgs
pædagog på Voerladegård Børnehjem derefter ansat ved Sønderborg 
Erhvervsskole til 31. marts 1971. Hun har siden 1. marts 1972 været 
deltidsbeskæftiget ved Dybolsten Børnehave, Sonderborg.
Poul Erik Larsen gik i Gunderup Skole samt 2 år i Års Skole. Ef
ter endt skolegang var han i 1^ år beskæftiget ved landbruget, 
hvorpå han uddannedes som tømrer og bygningssnedker hos tømrer
mester P. Fogh, Kgs. Thisted, fra 1. november 1953 til 31. oktober
1957. Vinteren 1957-1958 var han elev på Hadsten Håndværkerskole 
og aflagde svendeprøve d. 21. april 1958. Han aftjente sin værne
pligt ved lo. regiment i Nr. Uttrup fra 5. maj 1958 til 1. sep
tember 1959, hvorefter han var beskæftiget som bygningstømrer til 
31. august 1962. Han var derefter elev på Den danske Husflidsskole 
i Kerteminde til 3o. april 1963, hvorefter han havde ansættelse
på Statsungdomshjemmet Skibbyhoj pr. Skibby til 3. april 1964 og 



på Voerladegård Børnehjem til 31. august 1966. I juli 1967 dimit
terede han fra Ikast Børneforsorgsseminarium og fortsatte derefter 
på Voerladegård Børnehjem til 3o. september 1969. Han har siden 
1. oktober 1969 haft ansættelse ved Sønderborg Erhvervskole.
V.E.3.
EIGIL ROBERT ØRSKOV er født d. 24. maj 1934 i Vorgod Sogn. 
Han blev gift d. 3o. september 1967 i Doncaster, GB, med 
JOAN PAMELA SCOTT, der er født d. 2o. marts 1938 i Doncaster som 
datter af Reginald Scott og hustru Olive Goodson, Doncaster. 
Bosat: Greenburn Cottage, Market ST, Bucksburn, Aberden.
Eigil Robert Ørskov gik i skole i Fjelstervang og var derefter 
beskæftiget ved landbruget til 1953. Vinteren 1953-1954 var han 
elev på Nr. Nissum Højskole. Han aftjente sin værnepligt ved for
syningsvåbnet i København 1954-1955, hvorefter han i 6 måneder 
arbejdede på en gård i Lincolnshire, England. 1956-1957 var han 
i 9 måneder elev på Ladelund Landbrugsskole og opnåede her op
tagelseseksamen til Landbohøjskolen. 1958-1961 var han elev på 
Landbohøjskolen i København, agronom med første-karakter med ud
mærkelse. Han opnåede nu legat?til studier i England på University 
of Reading og opnåede her doctorgrad 1965 . 1965-1966 studerede 
han ved United states Department of Agriculture, Bettsville Mary
land, USA. I 1967 ansattes han ved Rowett Rescard Lishtute , Aber
deen, for tiden er han principal Research Officer. Han er forfat
ter til ca. 6o videnskabelige artikler. Hans specialitet er "Drøv
tyggernes Ernæringssphysiology".
Joan Pamela Scott gik i skole i Doncaster. Hun er uddannet lærer
inde og har undervist på forskellige skoler.
V.E.3.a.

ANNE KIRSTEN ØRSKOV er født d. 19. november 1968 i Aberdeen.
V.E.3.b.

KRISTIEN SCOTT ØRSKOV er født d. 25. september 197o i Aberdeen.

V.E.4.

AAGE ERHARD ØRSKOV er født d. 4. oktober 1935 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn.
Bosat: Herlufholmsvej 14, 272o Vanløse.
Aage Erhard Ørskov gik i skole ïFjelstervang. Vinteren 1957-1958 
var han elev på Rønde Højskole. Han var efter endt skolegang be
skæftiget ved landbruget hjemme samt hos gårdejer God.tfred Ørskov, 
Fjelstervang og hos morbroderen gårdejer Jens Poulsen, Timring. 
Han aftjente sin værnepligt ved lo. regiment i Ålborg fra novem
ber 1955 til foråret 1957, heraf år med Den danske Brigade i 
Tyskland. I foråret 1962 rejste han til Grønland, hvor han arbej
dede for et entreprenørfirma, han var her til julen 1962, hvor
efter han var på specialarbejderskole i Hoverdal, her lærte han 
forskalling, jernarmering og betonarbejde, hvorefter han fik ar
bejde ved Jysk Silofabrik og var her til foråret 1964. Han var nu 
atter i Grønland til julen 1964, denne gang i Godthåb og arbejde
de da for Fa. Wrigth Thomsen & Kiær. Han var nu atter på special
arbejderskolen i Hoverdal på et videregående kursus i forskalling, 
jernarmering og beton. Atter i Grønland til julen 1965. Fra 1966 
til sommeren 1968 var han beskæftiget ved byggeriet af den Nye 
Lillebæltsbro, han arbejdede da for Fa. Jespersen & Søn, Køben
havn, som var med i det konsortium, der byggede broen, dette fir- 



ma arbejder han stadig ved.

V.E.5.

VERNER RIIS ØRSKOV blev født d. 16. august 1937 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn.
Han blev gift d. lo. april 1965 i Mammen Kirke med
ANNY KIRSTINE AARESTRUP ANDERSEN, der er født d. 18. juli 1941 i 
Skals som datter af smedemester Henry Emil Aarestrup Andersen og 
hustru Dagny Marie Knudsen, Dalsgårde, Mammen.
Bosat: Egerisgård, Nr. Vium, 6932 Troldhede.
Verner Riis Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget, han havde først plads på 
Bækgård i Harreskov pr. Kibæk 1 år, derefter 1 år i Tanderupkær, 
det følgende år i Trolstrup i Aulum, herefter var han hjemme til 
2. januar 1957, da han blev indkaldt til militærtjeneste ved lo. 
regiment i Nr. Uttrup, en tid gjorde han tjeneste i Sønderborg, 
han blev hjemsendt d. 4. april 1958 og havde derefter plads pa 
Agergård i Vejrum til november 1958. Vinteren 1958-1959 var han 
elev på Haslev Højskole, den følgende sommer var han hjemme, hvor
efter han i 1 år havde plads på Egebæk i Nøvling. Vinteren 196o- 
1961 var han elev på Haslev udvidede Højskole, sommeren 1961 var 
han på studietur i England. De følgende 6 måneder havde han plads 
på Idumlund, Idum og herefter hjemme om sommeren. Han fik nu an
sættelse på Lys trup Champignon-gartneri, hvor han var i 1-g- år. 
Fra 1. maj 1964 til 1. november samme år var han beskæftiget ved 
havnebyggeri i Godthåb i Grønland, hvorefter han var hjemme til 
han købte Egerisgård, der er på loo tdr. land, den 22. januar 1965. 
Anny Kirstine Aarestrup Andersen gik i skole i Dalsgårde. Efter 
endt skolegang var hun beskæftiget ved husgerning, først 2 år i 
Sdr. Hedegård, Vinkel, derefter år som kokkepige på vuggestuen 
Vedebæksminde, Volden 3, Viborg. Sommeren 1959 var hun elev på 
Haslev Højskole, de følgende lo måneder havde hun plads som hus
assistent i Gentofte. Vinteren 196o-1961 var hun elev på Børkop 
Sygeplejeskole, derefter sygeplejeelev i Holstebro og Herning. 
Hun har siden 1. marts 1965 været sygeplejerske på Herning Syge
hus .
Begge ægtefæller er medlem af udvalget for Unge Hjem.

V.E.5.a.

ANDERS KRISTIAN ØRSKOV er født d. 1. marts 1968 i Egerisgård, Nr. 
Vium Sogn.

V.E.5.b.
LARS HENRIK ØRSKOV er født d. 9. juli 197o i Egerisgård, Nr. Vium 
Sogn.
V.E.6.
INGRID IRENE ØRSKOV er født d. 25. januar 1939 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn.
Hun blev gift d. 14. november 1964 i Fjelstervang Kirke med 
SVEND ERIK NIELSEN, der er født d. 25. juli 1941 i Dorf, Dronning
lund Sogn, som søn af vognmand Ove Nielsen og hustru Else Marie 
Ovesen, Hasseris.
Bosat: Særkærparken 71, 75oo Holstebro.
Ingrid Irene Ørskov gik i Fjelstervang Skole. 1963 dimitterede hun 
fra Ålborg Børnehaveseminarium og havde derefter ansættelse i Hor
sens Menighedsbørnehave til 31. december 1964, hvorefter hun var 



i børnehaven i Ry til 1. juli 1966. Hun har siden 1. januar 1968 
været ansat i børnehaven Nørreland, Holstebro.
Svend Erik Nielsen gik i skole i Ålborg og afsluttede skolegangen 
med mellemskoleeksamen. 1956-196o uddannedes han indenfor teks
tilbranchen ved Fa. Sjødt & Mouritsen, Ålborg, herefter havde han 
ansættelse ved Iliums Bolighus, København til 3o. september 1962, 
hvorefter han var leder af en ekviperings afdeling på Thule Basen 
i Grønland til 31. marts 1963. Efter hjemkomsten fra Grønland 
havde han ansættelse i Salling, Århus, til 1. november 1963, da 
han begyndte specialforretning med gardiner i Skanderborg. Den 1. 
august 1966 åbnede han en afdeling i Holstebro, disse 2 forret
ninger drev han til 1. november 1969. Fra 1. december 1969 til 
1. april 1972 var han forretningsfører ved Knud Engsigs afdeling 
i Holstebro. Han har siden 1. april 1972 haft ansættelse som kon
sulent ved Fa. Rank-Xerox i Ringkøbing Amt.

V. E. 6. a.

PETER ØRSKOV NIELSEN er født d. 17. september 1965 i Ry.

V.E.6.b,

JESPER ØRSKOV NIELSEN er født d. 29. april 1969 i Holstebro.

V.E.7.

EDITH ØRSKOV er født d. 18. juli 194o i Fjelstervang, Vorgod Sogn. 
Hun blev gift d. 16. marts 1963 i Fjelstervang Kirke med
KNUD ERIK CHRISTENSEN, der er født d. 27. marts 1937 i Humlum som 
søn af fisker Johannes Christensen og hustru Nanna Augusta Jensen, 
Humlum.
Bosat: Østerled 8, Snejbjerg, 74oo Herning.
Edith Ørskov gik i skole i Fjelstervang. 1963 dimitterede hun fra 
Nr. Nissum Seminarium. Hun har siden 1. august 1963 haft ansæt
telse ved Snejbjerg Skole.
Knud Erik Christensen påbegyndte skolegangen i Humlum Skole, 1954 
tog han realeksamen fra Struer Statsgymnasium og 1955 etårig han
delseksamen fra Struer Handelsskole. Han var nu på kontor i Struer 
1 år. 196o dimitterede han fra Nr. Nissum Seminarium og var der
efter lærer ved Nr. Nissum Seminarium fra 1. august i960 til 31. 
juli 1963. Han har siden 1. august 1963 haft ansættelse ved Snej
bjerg Skole.
V.E.7.a.
TINE ØRSKOV CHRISTENSEN er født d. 26. august 1964 i Snejbjerg.

V.E.7.b.

LENE ØRSKOV CHRISTENSEN er født d. 26. august 1964 i Snejbjerg.

V.E.8.

ELLY GRETHE ØRSKOV er født d. 6. januar 1942 i Fjelstervang, Vor
god Sogn.
Hun blev gift d. 8. september 1962 i Fjelstervang Kirke med 
JENS JØRGEN KRISTIAN HALD AUNSHOLT, der er født d. 14. december 
1939 i Aulum som søn af viceinspektør Peder Johannes Aunsholt og 
hustru Karen Margrethe Hald, 74oo Herning.
Bosat: Nørretoften 4o, Lind, 74oo Herning.



Elly Grethe Ørskov gik i skole i Fjelstervang og var derefter 
beskæftiget ved husgerning hjemme. Sommeren 1957 var hun elev 
på Blåkilde Efterskole, hvorefter hun havde plads som husassi
stent i Herning 1 år, derefter på Madsens Pensionat i Nr. Nis
sum ca. 1 år. Hun fik nu beskæftigelse på skjortefabriken Angli, 
Herning, hvorefter hun fik arbejde som forpraktikant på Husmoder
foreningens Børnegård i Herning, derefter var hun på Lemvig Bør
nehjem til giftermålet.
Jens Jørgen Kristian Hald Aunsholt gik i skole i Bølling ved Sk
jern. Vinteren 1956-1957 var han elev på Haslev Højskole. Han var 
beskæftiget ved landbruget og havde plads i Bølling og Kirke Hyl
linge samt i Trælund ved Herning. 1964 dimitterede han fra Nr. 
Nissum Seminarium. Han har siden 1. august 1964 haft ansættelse 
ved Herning Skolevæsen, kun afbrudt af CF tjeneste i november 1964 
i Herning.

V.E.8.a.

MOGENS HALD AUNSHOLT er født d. 7. maj 1964 i Lemvig.

V.E.8.b.

PERNILLE ØRSKOV AUNSHOLT er født d. 15. maj 1967 i Herning.

V.E.9.

POUL ERIK ØRSKOV er født d. 17. september 1943 i Fjelstervang. 
Bosat: Solvangen 27, 67oo Esbjerg.
Poul Erik Ørskov gik i Fjelstervang Skole. Vinteren 1959-196o 
var han elev på Hellebjerg Ungdomsskole. Fra 1. maj 196o til 31. 
august 1964 uddannedes han som automekaniker ved Volvo, Herning 
og var derefter beskæftiget samme sted til 3o. september 1965. I 
november 1965 tog han fra aftenkursus maskinmestereksamen fra 
Herning tekniske Skole. Han var nu 3 måneder på Teknologisk In
stitut i Århus, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Søvær
net i København fra 16. maj 1966 til 14. juli 1967, en del af ti
den sejlede han med depotskibet Hjælperen og motortorpedobåde.
Han fik derefter ansættelse ved Tankskibsrederiet Herning og sej
lede med deres skibe til 3o. september 1968. Maj 1971 dimitterede 
han som maskinmester fra Esbjerg Maskinmesterskole, hvorefter han 
sejlede som maskinmester med motorskibet Lotte Skou, fra rederiet 
Ove Skou, til 1. maj 1972. Han har siden 1. juni 1972 haft ansæt
telse som maskinmester ved Fa. Scan Schip, Esbjerg.

V.E.lo.

GRETHE SOLVEIG ØRSKOV er født d. 12. september 1944 i Fjelster
vang, Vorgod Sogn.
Bosat: Haslevgade IB, 1. sal, 74oo Herning.
Grethe Solveig Ørskov gik i Fjelstervang Skole og var derefter be
skæftiget ved husgerning hjemme til sommeren 196o, da hun blev 
elev på Hellebjerg Idrætsskole. Efter endt skoleophold var hun 
atter hjemme en tid, hvorefter hun havde plads som husassistent 
i Herning år og derefter på Sanita Træskofabrik i Herning, ca.

år. 1963 var hun elev på Haslev udvidede Højskole, hvorefter hun 
havde plads i huset i England ca. | år, hun tog derefter 1-årig 
handelseksamen fra Herning Handelsskole. Hun har siden 15. juli 
1966 haft ansættelse som lægesekretær hos lægerne J. Becher, L. 
Nielsen og 0. Faarbæk, Herning.



V.E.ll.
RUTH ELISABETH ØRSKOV er født d. 1. januar 1947 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn.
Hun er gift med
SVEND GREGERS OLSEN, der er født d. 24. februar 1946 i Skæve som 
søn af gårdejer Kristoffer Olsen og hustru Hedvig Jensen, Lang- 
holdtsminde, Skæve, Flauenskov.
Bosat: Vesterbrogade 26, 4. sal, 94oo Nr. Sundby.
Ruth Elisabeth Ørskov påbegyndte skolegangen i Fjelstervang Sko
le, 1964 tog hun realeksamen fra Nørregade Skole i Herning. Hun 
var herefter beskæftiget ved husgerning og havde plads i Snejbjerg 
1 år, hvorefter hun en kort tid var ved Statens Åndssvageforsorg 
i Sølund, Skanderborg, derefter fik hun forpraktik i Set. Jørgen 
Børnehaven i Herning i 8 måneder. Hun var nu en kort tid på Cen
tralsygehuset, til hun kom på Holstebro Børnehaveseminarium, hvor
fra hun dimitterede 1969. Fra 1. august 1969 til 31. december sam
me år var hun børnehavelærerinde ved Fredens Sogns Børnehave i 
Herning. Fra 1. januar 197o til 3o. juni 197o var hun børnehave
lærerinde ved Aarvoll Børnedaghjem i Oslo, derefter børnehave
klasseleder ved Thyborøn Skole til 31. juli 1971. Hun fik nu vi
kariater i Ålborg til 31. oktober 1971. Hun har siden 1. november 
1971 været børnehaveleder ved Tylstrup Børnehave.
Svend Gregers Olsen påbegyndte skolegangen i Skæve og tog 1962 
realeksamen fra Dybvad Realskole. Han var beskæftiget ved land
bruget til 31. oktober 1963, hvorefter han i lo måneder var elev 
på Vrå Højskole. 1968 dimitterede han fra Hjørring Seminarium. 
Han aftjente sin værnepligt ved Lægekorpset i København fra 14. 
oktober 1968 til 31. oktober 1969. Efter hjemsendelsen fik han 
ansættelse ved Bramminge Efterskole og var her til 3o. juni 197o, 
derefter ved Thyborøn Skole til 31. juli 1971. Han har siden 1. 
august 1971 været ansat ved Gug Skole.
V.E.12.
JØRGEN ØRSKOV er født d. 9. maj 1948 i Fjelstervang, Vorgod Sogn. 
Bosat: Mågevej 8, 695o Ringkøbing.
Jørgen Ørskov påbegyndte skolegangen i Fj elstcrvang og tog 1965 
realeksamen fra Vestervang Skolen i Herning. I 1966 tog han 1-årig 
handelsskoleeksamen fra Herning Handelsskole. Fra 15. juli 1966 
til 15. juli 1969 var han elev i Hammerum Herreds Spare- og Låne
kasse, Herning, derefter assistent samme sted til 31. december 
1969. Han aftjente sin værnepligt ved Jyske Trænregiment på Vorup 
Kaserne ved Nr. Sundby fra 2. januar 197o til 3o. december 197o. 
Efter hjemsendelsen var han igen assistent i Hammerum Herreds 
Spare- og Lånekasse i Herning. Han har siden 1. januar 1972 været 
assistent i Sparekassen i Ringkøbing.

V.F.

MAREN KIRSTINE ØRSKOV er født d. 8. maj 19o5 i Fjelstervang, Vor
god Sogn.
Hun blev gift d. 9. august 1928 i Fjelstervang Kirke med 
EJNAR MADSEN, der er født d. 24. maj 19o2 i Birkmose, Timring 
Sogn, som søn af gårdejer Niels Chr. Madsen og hustru Krestine 
Simonsen, Birkemosegård, Timring, 748o Vildbjerg.
Bosat: Vinkelvej 5, Timring, 748o Vildbjerg.
Maren Kirstine Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Som ung var hun 
en del syg og var beskæftiget ved husgerning hjemme. Hun har en 
tid haft plads i Fjelstervang og Barde.
Ejnar Madsen gik i skole i Birkmose og Mosegård. Han har været be- 



skæftiget ved landbruget hjemme, hvor han hjalp moderen, da 
faderen døde, da Ejnar var 16 ar gammel. I 1928 fik han 3o tdr. 
land fra moderens gård og byggede her en ejendom, bestående af 
stuehus, stald og lade. I 1945 blev tilkøbt yderligere 12 tdr. 
land. I 1949 blev der til laden bygget ca. 18 alen og stalden 
blev forandret. I de første år blev der plantet læbælter. Han 
har i 1 periode været medlem af Timring Sogneråd samt været i 
flere lokal bestyrelser. Den 1. januar 1968 afstod han gården 
til sønnen Kristian Ørskov Madsen, der var da 33 kreaturer, her
af 16 køer og 3 søer samt en del svin, ligesom der var de alminde
lige maskiner og 2 traktorer.

V.F.l.

KETTY ØRSKOV MADSEN er født d. 4. maj 1929 i Birkmose, Timring 
Sogn.
Hun blev gift d. 26. november 1949 i Timring Kirke med
HENRIK HVAS ANDERSEN, der er født d. 2o. oktober 1925 i Tarp, 
Timring Sogn, som søn af husmand Anders Christian Andersen og hu
stru Maren Medum Hvas, Tarp, Timring, 748o Vildbjerg.
Bosat: Skærbæk, 6932 Troldhede.
Ketty Ørskov Madsen gik i skole i Timring. Hun har været beskæf
tiget ved husgerning og havde sommeren 1947 plads hos en moster 
og onkel, Thorvald Bjerre, Vildbjerg, derefter hos dyrlæge Primdal, Vildbjerg og på Vestergård i Birkmose til giftermålet.
Henrik Hvas Andersen gik i skole i Timring. Han har været beskæf
tiget ved landbruget og havde først plads i Hjortsballe i Timring, 
derefter i Nørregård i Muldbjerg, hvorefter han var hjemme i 2 år. Det følgende år var han i Nørregård i Munklinde. Han aftjente sin 
værnepligt ved 13. bat. i Haderslev fra lo. maj 1947 til 23. juli 
1948, heraf år ved Den danske Brigade i Tyskland. Efter hjem
sendelsen havde han plads i Kølkær til november 1949. Han købte 
nu ejendommen i Skærbæk, som han overtog d. 1. november 1949, den 
er på ca. 65 tdr. land. I 1956 foretoges en modernisering af ko
stalden, i 1959 opførtes nyt stuehus, i 1961 byggedes svinestald, 
ligesom de øvrige bygninger blev restaureret. Ï 1967 blev der an
skaffet vandingsanlæg. Han har siden 1965 været medlem af menig
hedsrådet, 1966-1970 af skolekommissionen og siden 197o af skole
nævnet. Fra 1958 var han i bestyrelsen for Vorgod Østerby Brugs
forening og fra 1965 til 1. november 197o,da den blev nedlagt, var 
han formand.

V.F.l.a.

ANNETTE ØRSKOV ANDERSEN er født d. 11. maj 1951 i Skærbæk, Nr. 
Vium Sogn, og døde d. 12. maj 1951 samme sted.

V.F.l.b.

EGON HVAS ANDERSEN er født d. 22. januar 1953 i Skærbæk, Nr. Vium 
Sogn.
Bosat: Vadgård, 691o Herborg.
Egon Hvas Andersen påbegyndte skolegangen i Skærbæk GI. Skole, 
fortsatte i Nr. Vium GI. Skole, Nr. Vium Centralskole og Videbæk 
Skole. Den følgende sommer var han dels hjemme og dels hos gård
ejer Niels Kjær i Ejstrup. Fra 1. november 1969 til 1. november 
197o havde han plads som fodermester i Kirkegård, Nr. Vium. Han 
har siden 1. november 197o været fodermester på Vadgård i Herborg.
V.F.l.c.

EN DØDFØDT PIGE, født d. 18. december 1954 i Skærbæk.



V.F.l.d.

VILLY HVAS ANDERSEN er født d. 28. november 1958 i Skærbæk.

V.F.l.e.

ERIK HVAS ANDERSEN er født d. 28. november 1958 i Skærbæk.

V.F.l.f.

VERNER HVAS ANDERSEN er født d. 5. oktober 1962 i Skærbæk.

V.F,2.

GUNHILD ØRSKOV MADSEN er født d. 4. maj 1929 i Birkmose, Timring 
Sogn, og døde d. 3. august 1929 samme sted.

V.F.3.
GUNNER ØRSKOV MADSEN er født d. lo. marts 1934 i Birkmose, Timring 
Sogn.
Han blev gift d. 16. februar 196o i Timring Kirke med
ELSE HOLBØLL, der er født d. lo. marts 1941 i Timring som datter 
af gårdejer Axel Eolbøll og hustru Maren Jensen, Timring, 748o 
Vildbjerg.
Bosat: Hedebo, Fjelstervang, 6933 Kibæk.
Gunner Ørskov Madsen gik i Timring Skole. Han har været beskæf
tiget ved landbruget hjemme til han var 17 år, derefter havde han 
plads forskellige steder på hjemegnen til 3o. december 1959, da 
han overtog ejendommen Hedebo, den er på 5o tdr. land, og den har 
han siden drevet.
Else Holbøll gik i skole i Timring og var derefter beskæftiget 
ved husgerning hjemme til giftermålet.

V.F.3.a.

KARIN MADSEN er født d. 28. august 1962 i Hedebo, Vorgod Sogn.

V.F.3.b.

KIM MADSEN er født d. 24. marts 1967 i Hedebo, Vorgod Sogn.

V.F.4.

HENNING ØRSKOV MADSEN er født d. 21. oktober 1937 i Birkmose, Tim
ring Sogn, og døde d. 1. oktober 1965 i Århus.
Han blev gift d. 3o. august 1958 i Nr. Vium Kirke med
ANNA MARIE MADSEN, der er født d. 17. marts 1931 i Skærbæk, Nr. 
Vium Sogn, som datter af gårdejer Peder Østergaard Madsen og hu
stru Dagny Marie Andersen, Skærbæk, 6932 Troldhede.
Bosat: Skærbæk, 6932 Troldhede.
Henning Ørskov Madsen gik i skole i Timring. Han har været beskæf
tiget ved landbruget hjemme samt haft plads i Nr. Vium til gifter
målet. I 1958 købte han ejendommen i Skærbæk, som han overtog d.
1. august 1958, den er på 25 tdr. land,og han drev den til sin 
død i 1965.
"Henning Ørskov Madsens jordefærd i Nr. Vium.
Landmand Henning Ørskov Madsen, Nr. Vium, der i en alder af 28 år 
døde efter kun få dages sygdom, er blevet begravet på Nr. Vium 
Kirkegård under så stor deltagelse, at kirken ikke nær kunne rum
me følget. Kirken var smukt pyntet, og til båren var sendt et væld 



af kranse.
Sognepræst G. Busk talte ud fra de to evangelier om opvækkelse af 
døde, og sagde derefter bl.a.: Vi kan ikke gøre menneskeværd op 
£or andre. Ansvaret bliver nu større over £or de to småpiger; 
måtte deres mor £å livskraft og modet til dette større ansvar. 
Vi spørger, om dette, vi er samlet om i dag, kunne være undgået. 
Døden er ikke Guds vilje, den afgørende magt viste Gud påskemor
gen. For den, der tror på Gud, skal leve, om han end dør. Guds 
kærlighed er som livets sejrherre, og håbet skal blive et nyt og 
levende håb.
Ved graven takkede en svoger, Henrik Hvass, Fjelstervang, for 
deltagelsen og indbød til en mindesammenkomst i Vorgod Forsam
lingshus . ''
Anna Marie Madsen gik i Skærbæk Skole i Nr. Vium Sogn. Hun var 
beskæftiget ved husgerning og havde plads i Finderup, derefter 
i Lynge på Sjælland og hjemme til giftermålet. Efter mandens død 
drev hun ejendommen til 1968, da hun blev gift 2. gang d. 3. au
gust 1968 med
VIGGO PRADSGAARD.
I dette ægteskab er børnene Helle og Torben.

V.F.4.a.

MONA ØSTERGAARD MADSEN er født d. 9. januar 196o i Skærbæk, Nr. 
Vium Sogn.

V.F.4.b.

ULLA ØRSKOV MADSEN er født d. 17. juni 1962 i Skærbæk, Nr. Vium 
Sogn.

V.F.5.

KURT ØRSKOV MADSEN er født d. 8. december 1939 i Birkmose, Timring 
Sogn.
Han blev gift d. 24. juli 1965 i Timring Kirke med
SONJA CHRISTENSEN, der er født d. 7. november 1945 i Tarp, Timring Sogn, som datter af gårdejer Anders Christensen og hustru 
Martha Christensen, Tarp, Timring. 748o Vildbjerg.
Bosat: Vestergade 15( Timring, 748o Vildbjerg.
Kurt Ørskov Madsen gik i skole i Birkmose og Timring. Han var be
skæftiget ved landbruget, først hjemme og havde derefter plads hos 
gårdejer Ole Lysgaard, Barde. Han aftjente sin værnepligt ved in
fanteriet i Nr. Uttrup fra marts 1959 til september 196o. Efter 
hjemsendelsen var han atter ved landbruget og havde plads hos 
gårdejer Niels Holm, Birkmose, i 3 år. Han har siden 1. november; 
1963 været chauffør hos vognmand Henry Lauritsen, Timring. I 1965 
byggede han selv hus i Timring.
Sonja Christensen gik i skole i Birkmose, Timring og Vildbjerg, 
hvorfra hun tog realeksamen. Hun har været beskæftiget ved husger
ning og har haft plads hos Gunnar Madsen, Fjelstervang sommeren 
1962, det følgende år var hun på Vorgod Hvilehjem, hvorefter hun 
begyndte at sy på Midtjysk Konfektionsfabrik, Herning, her var 
hun til 1. maj 197o.

V.F.5.a.

JOHN ØRSKOV MADSEN er født d. 8. maj 197o i Timring.

V.F.5.b.

SØREN ØRSKOV MADSEN er født d. 12. april 1972 i Timring.



V.F.6.

GUNHILD ØRSKOV MADSEN er født d. 27. juli 1942 i Birkmose, Tim
ring Sogn.
Hun blev gift d. 12. december 1962 i Vildbjerg Kirke med 
ANDERS EVALD MORTENSEN, der er født d. 18. oktober 194o i Sønder
borg, Timring Sogn, som søn af gårdejer Anders Christian Morten
sen og hustru Krestine Martine Laursen, Sønderborg, Timring, 748o 
Vildbjerg.
Bosat: V. Sivebæk, Tjørring, 74oo Herning.
Gunhild Ørskov Madsen gik i skole i Birkmose og Timring. Vinteren 
1957-1958 havde hun plads som husassistent i Timring. Sommeren 
1958 var hun elev på Ryhave Ungdomsskole, derefter var hun hjemme 
til 1. april 196o, da hun fik plads i huset på Vildbjerg Station 
og var her til 1. maj 1961. Hun var nu husbestyrerinde hos gård
ejer Chr. Kodebøl Andersen, Birkmose, til 1. november 1961, hvor
efter hun var hjemme som karl til 1. april 1962, herefter var hun 
husbestyrerinde på Vildbjerg Station til giftermålet.
Anders Evald Mortensen gik i skole i Grimstrup Skole i Timring 
Sogn. 1955-1956 var han elev på Nr. Nissum Efterskole. Han har 
været beskæftiget ved landbruget og har haft plads i Timring, på 
Korshøj i Nøvling og hos gårdejer Niels Holm i Birkmose. Han af
tjente sin værnepligt ved Prinsens Livregiment fra 2. januar 1961 
til 1. maj 1962. Efter hjemsendelsen fik han plads hos enkefru 
Blaabjerg Jørgensen, Haunstrup, d. 2o. november 1962 overtog han 
ejendommen V. Sivebæk, der er på 53 tdr. land. Der blev i 1964-1966 
bygget ny kostald.

V.F.6.a.

JAN ØRSKOV MORTENSEN er født d. 11. april 1965 i V. Sivebæk, Tjør
ring Sogn.
V.F.6.b.
BENNY ØRSKOV MORTENSEN er født d. 13. januar 1972 i V. Sivebæk, 
Tjørring Sogn.
V.F.7.
NIELS CHRISTIAN MADSEN er født d. 22. juni 1945 i Birkmose, Tim
ring Sogn.
Han blev gift d. 2. december 1967 i Tiphede Kirke med
INGA SØNDERGAARD, der er født d. 11. juli 1948 i Tiphede, Timring 
Sogn, som datter af gårdejer Axel Søndergård og hustru Ane Kir
stine Nyborg, Tiphede, Tinring, 748o Vildbjerg.
Bosat: Nørregade lo, Timring, 748o Vildbjerg.
Niels Christian Madsen gik i skole i Birkmose og Timring. Vinteren 
1961-1962 var han elev på Ryhave Ungdomsskole. Han har været be
skæftiget ved landbruget hjemme samt haft plads i Barde og Smæk
bjerg. Fra august 1964 til oktober 1965 aftjente han sin værne
pligt ved flyvetropperne i Karup og på Aunø. Efter hjemsendelsen 
var han atter ved landbruget til 1967, hvorefter han havde for
skelligt arbejde til 1968, da han fik ansættelse som chauffør for 
vognmand Henry Larsen, her var han til 31. december 197o. Han har 
siden 1. februar 1971 været chauffør for vognmand Kaj Pedersen, 
Vildbjerg.
Inga Søndergaard gik i skole i Tiphede Nordre Skole samt 1 år i 
Timring Skole. Herefter fik hun ansættelse som kætterske ved Michael 
Jensen, Tjørring, hvor hun var til giftermålet. Efter giftermålet 
har hun haft hjemmearbejde for samme.



V,F.7.a.
TINA SØNDERGAARD MADSEN er født d. 28. januar 1968 i Timring.
V.F.7.b.

LINDA SØNDERGAARD MADSEN er født d. 14. januar 1972 i Timring.

V.F.8.

KRISTIAN ØRSKOV MADSEN er født d. 22. juni 1945 i Birkmose, 
Timring Sogn.
Han blev gift d. 2Ö. januar 1968 i Timring Kirke med
BODIL MORTENSEN, der er født d. 25. marts 1948 i Sønderborg, Tim
ring Sogn, som datter af gårdejer Anders Christian Mortensen og 
hustru Kristine Martine Laursen, Sønderborg, Timring, 748o Vild
bjerg.
Bosat: Birkmose, Timring, 748o Vildbjerg.
Kristian Ørskov Madsen gik i skole i Birkmose og Timring. Vinteren 
1961-1962 var han elev på Ryhave Efterskole. Han har været beskæf
tiget ved landbruget og har haft plads ved broderen Gunner i He
debo, Fjelstervang. Efter skoleopholdet fik han plads hos gård
ejer Henrik Hvas Andersen, som er gift med søsteren Ketty, en del 
af tiden var han hos dennes nabo gårdejer Laurits Lauritsen, Skær
bæk, Nr. Vium. Han var hjemme fra november 1962 til november 1963, 
hvorefter han fik plads hos gårdejer Niels Holm, Birkmose til au
gust 1964. Han aftjente sin værnepligt ved flyvetropperne i Karup 
og på Aunø fra august 1964 til 28. september 1965. Fra november 
1965 havde han plads hos gårdejer Jens Poulsen, Riis, Timring, 1 
år, det følgende år var han hjemme og overtog fødehjemmet d. 31. 
december 1967, gården er på ca. 43 tdr. land.
Bodil Mortensen gik i Grimstrup Skole. Efter endt skolegang var 
hun beskæftiget ved husgerning hjemme til sommeren 1963, da hun 
blev elev på Blidstrup Efterskole. Efter endt skoleophold havde hun plads som husassistent hos læge Berg, Aulum, i 1^ år, derefter 
hos gårdejer Chr. Kjærgaard, Rødding ar. Hun var nu elev på 
tilskærerskolen i Herning i 3 måneder, hvorefter hun var beskæf
tiget som syerske på Fabriken Neila, Herning til giftermålet.

V.F.8.a.

BRITTA ØRSKOV MADSEN er født d. 26. februar 1969 i Birkmose, Tim
ring Sogn.

V,F.8.b,

KJELD ØRSKOV MADSEN er født d. 16. juni 1971 i Birkmose, Timring 
Sogn.

V.G.

KIRSTEN KATHRINE ØRSKOV er født d. lo. september 19o7 i Fjelster
vang, Vorgod Sogn.
Hun blev gift d. 14. november 1929 i Fjelstervang Kirke med 
PEDER EDVARD SENIUS CHRISTENSEN, der er født d. 19. marts 19o6 i 
Rødding, Vildbjerg Sogn, som søn af foderstofuddeler Mourits Chri
stensen og hustru Johanne Marie Østergaard, Timring Foderstoffor
retning, 748o Vildbjerg.
Bosat: Enebærvej 18, 74oo Herning.
Kirsten Kathrine Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Hun var efter 
endt skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme,' til hun var 18 



år, derefter fik hun plads som husassistent i Birkmose, senere i 
Herning, hvorfra hun kom til Kibæk, hvor hun var til giftermålet. 
Efter giftermålet hjalp hun til i forretningen, da ægteparret 
boede i Vildbjerg. 1962-1968 drev hun en konfektureforretning 
på Silkeborgvej i Herning.
Peder Edvard Senius Christensen gik i skole i Vildbjerg. 1921- 
1925 uddannedes han som kommis hos købmand J. Nørgaard, Gjødstrup 
ved Herning, han fortsatte efter endt læretid som kommis samme 
sted til efteråret 1925, hvorefter han havde ansættelse i Timring 
Brugs- og Foderstofforening til 1946, afbrudt af tiden 1929-1933, 
hvor han havde en landejendom på 24 tdr. land i Timring. I 1946 
købte han en købmandsforretning på Østergade i Vildbjerg og drev 
den til 196o, da han solgte og familien flyttede til Lind, hvor 
de havde købt et hus, her boede de til 1962, den tid var han be
skæftiget på Ege-Tæpper, Herning. De flyttede nu til Silkeborgvej 
i Herning, hvor hustruen havde en konfektureforretning og boede 
der til 1968, hvorefter de flyttede til Enebærvej. Siden 1962 har 
han været beskæftiget hos Fa. Meldgaard Andersen, Herning, dels 
på lageret og dels som chauffør.
V.G.l.
JUDITH ØRSKOV CHRISTENSEN er født d. 24. september 193o i Smækbjerg, Timring Sogn.
Hun blev gift d. 8. august 1959 i Herning med 
JOHN ARNE OLESEN, der er født d. 13. november 1928 i København, 
Set. Andreas Sogn, som søn af Ole Christian Olesen og hustru Marie 
Nielsen, Borupsallé 248, København NV.
Bosat: Vindebyvej 4o, 273o Herlev.
Judith Ørskov Christensen gik i skole i Timring, hun har været 
elev på Lægårdens Ungdomsskole i Holstebro, hun blev udlært i 
manufakturbranchen og tog 1949 handelsskoleeksamen. Hun har haft 
plads i forretning i Fredericia 2 år, derefter flyttede hun hjem 
og boede hos forældrene, men arbejdede på en kjolefabrik i Her
ning i 3 år. I 1956 flyttede hun til København. Siden 1957 har 
hun boet i Herlev, hvor him også har haft arbejde som ekspeditrice. 
John Arne Olesen gik i skole på Baunehøjskolen. 1944-1948 udlærtes 
han som sølvsmed, efter endt læretid fortsatte han samme sted som 
svend til 1954, kun afbrudt af lo måneders militærtjeneste ved 1. 
regiment i Høvelte samt på Bornholm 1949-195o. I 1954 fik han an
sættelse på en radiofabrik og var her til 1956. Han har siden 
1956 haft arbejde som guldsmed på Amager.

V.G.l.a.

HELLE ØRSKOV OLESEN er født d. 15. marts 1962 i København.

V.G.l.b.

GITTE ØRSKOV OLESEN er født d. lo. november 1966 i Glostrup.
V.G.2.
SIGFRED ØRSKOV er født d. 1. december 1931 i Smækbjerg, Timring 
Sogn.
Han blev gift d. 2. auerust 1958 i Klitmøller Kirke med
EDNA ANDERSEN GRØNKJÆR, der er født d. 21. januar 1938 i Klitmøller, 
Vester Vandet Sogn, som datter af fisker Peder Christian Andersen 
Grønkjær og hustru Ane Marie Søe Pedersen, Klitmøller, 77oo Thi
sted.
Bosat: Vestergårdsvej, 969o Fjerritslev.



Sigfred Ørskov gik i Timring Skole. Fra 1. maj 1946 til 3o. april 
195o uddannedes han som kommis i Timring Brugsforening, efter 
endt læretid fik han plads som kommis i Næsbjerg Brugsforening 
og var her til november 1952. Han aftjente sin værnepligt ved 
Sydslesvigsk Fodregiment i Haderslev fra lo. november 1952 til 
24. april 1953, han var herunder korporal ved Dronningens Liv
regiment i Viborg. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som 
kommis ved købmand Godtfred Andersens Eftf., Barde til 31. de
cember 1953, herefter ved købmand Knud Fejerskov, Lind til 1. 
september 1954. Han fik nu ansættelse som lagerekspedient på 
kjolefabriken Chiki A/S, Herning, hvor han var til februar 1964, 
hvorefter han var beskæftiget som handelsrejsende for firmaet 
Jørgen Krøjgaard, Herning, til april 1965, han flyttede nu til 
Fjerritslev, hvor han først var beskæftiget hos en svoger og ved 
forsikringsselskabet Fremtiden, Ålborg. Han har siden oktober 1967 
været ansat på kontoret hos installatør Poul K. Sørensen, Fjerrit
slev.
Han fik i 1965 navneforandring fra Sigfred Ørskov Christensen og 
ret til at føre familienavnet Ørskov.
Edna Andersen Grønkjær gik i skole i Klitmøllcr. Hun havde i 2 år 
plads som husassistent i Hurup, Thy, hvorefter hun fik ansættelse 
ved Jysk Telefon A/S og var på Struer Central, Lemvig Central samt 
centralen i Herning til 196o. Hun har siden 1. januar 1969 været 
beskæftiget som kontorassistent i Hand Herreders Sparekasse, Fjer
ritslev.

V.G.2.a.

PEDER GRØNKJÆR ØRSKOV er født d. 14. august 1956 i Herning.

V.G.2.b.

SUSAN GRØNKJÆR ØRSKOV er født d. 12. januar 1959 i Herning.

V.G.2.C.

JANE GRØNKJÆR ØRSKOV er født d. 4. juli 196o i Herning.

V.G.2.d.

TORBEN GRØNKJÆR ØRSKOV er født d. 29. september 1961 i Herning.

V.G.3.
LISSY ØRSKOV CHRISTENSEN er født d. 3. marts 1933 i Timring. 
Hun blev gift d. 22. juni 1952 i Herning Kirke med .JENS ERIK BUCH-LARSEN, der er født d. 1§. januar 1932 i Kolding 
som søn af købmand Holger Buch-Larsen og hustru Rigmor Boysen, 
Kolding.
Bosat: Acasieparken 4o, 743o Ikast.
Lissy Ørskov Christensen gik i skole i Timring. 1947-1952 uddan
nedes hun ved manufakturhandler Møller Jensen, Vildbjerg.
Jens Erik Buch-Larsen gik i skole i Giudsted og Silkeborg. Han 
uddannedes som kolonialkommis, hvorefter han fik ansættelse på 
engros-lageret hos Poul Krøjgaard, Herning. Fra 1. maj 1961 til 
1. februar 1972 var han disponent ved Fa. Møller & Co., Sønder
borg, siden har han været disponent ved Fa. Vagn Iversen, Ikast.

V.G.3.a.

ULLA BUCH-LARSEN er født d. 27. oktober 1952 i Vildbjerg.



V.G.3.b.
BO BUCH-LARSEN er født d. 3o. januar 1956 i Herning.

V.G.4.
ORLA ØRSKOV er født d. 12. december 1936 i Timring.
Han blev gift d. 3o. marts 1961 i Hasseris Kirke med
JANE HANSEN, der er født d. 24. februar 1938 i Svendborg som dat
ter af revisor Hans Kristian Hansen og hustru Gerda Christiansen, 
Bakkevænget 14, Hasseris.
Bosat: Kalkjærsvej 7, 895o ørsted.
Orla Ørskov fik i 1934 efternavnet Christensen slettet og ret 
til at føre familienavnet Ørskov.
Han påbegyndte skolegangen i Timring Skole og tog præliminærek
samen fra Vildbjerg Realskole, i 1956 tog han studentereksamen 
fra Herning Gymnasium. 196o dimitterede han fra Th. Langs Semi
narium, Silkeborg. Han aftjente sin værnepligt ved Jyske Tele
grafregiment i Århus 1960-1961. Fra 1. november 1961 fik han an
sættelse ved Rogsøskolen, Ørsted. 1967 tog han fra lærerhøjskolen 
i Århus eksamen som høre- og talepædagog. Han har siden 1. novem
ber 1967 været deltidsansat som høre- og talepædagog, han er sta
dig ved Ørsted Skole.
Jane Hansen gik i skole i Ålborg og tog 1956 studentereksamen fra 
Ålborg Katedralskole. 196o dimitterede hun fra Th. Langs Semina
rium, Silkeborg. Hun har siden 1. august 196o haft ansættelse ved 
Rogsøskolen, Ørsted.
V.G.4.a.
KELD ØRSKOV er født d. 14. september 1964 i Ørsted.
V.G.4.b.
METTE ØRSKOV er født d. 4. september 1967 i Ørsted.

V.G.4.C.
TRINE ØRSKOV er født d. 15. oktober 1971 i Ørsted.

V.G.5.

VILFRED ØRSKOV CHRISTENSEN er født d. 18. juli 1939 i Timring. 
Han blev gift d. 17. august 1963 i Tvis Kirke med
GUDRUN NIELSEN, der er født d. 28. juni 1942 i Tvis som datter af 
arbejdsleder Bernhard Nielsen og hustru Agnes Kathrine Dyremose, 
Tvis.
Bosat: Thorsvej 56, stuen th., 75oo Holstebro.
Vilfred Ørskov Christensen tog 1956 realeksamen fra Vildbjerg 
Folke- og Realskole og 196o studentereksamen fra Herning Gymna
sium. Han aftjente sin værnepligt ved Jyske Dragonregiment, Hol
stebro, fra efteråret 196o til efteråret 1962 og hjemsendtes som 
sergent, han var atter ved Jyske Dragonregiment i Holstebro fra 
foråret 1963 til foråret 1964, herefter var han i 2 år ved Fa.
Meldgaard Andersen, Herning, hvorefter han i 1 år var repræsentant 
i optik-branchen. Han har siden 1. april 1968 været lægemiddel
konsulent.
Gudrun Nielsen gik i skole i Tvis. Hun har i 4 år været klinik
assistent hos tandlæge Fennested & Tronhjem, Holstebro, hvorefter 
hun i ca. 4 år havde ansættelse på Færchs Tobaksfabrik.



V.G.5.a.
CLAUS ØRSKOV CHRISTENSEN er født d. 3o. december 1963 i Holste
bro.

V.G.S.b.

PIA ØRSKOV CHRISTENSEN er født d. 11. oktober 1965 i Holstebro.

V.G.5.C.

LONE ØRSKOV CHRISTENSEN er født d. 11. oktober 1965 i Holstebro.

V.H.

GOTFRED ØRSKOV er født d. 7. november 19o9 i Fjelstervang, Vor
god Sogn, og døde d. 12. august 1968 i Herning.
Han blev gift d. 2o. december 1932 i Timring Kirke med 
JENSINE MARIE THOMSEN, der er født d. 26. september 1910 i Tim
ring som datter af landpost Theodor Thomsen og hustru Dorthea 
Nielsen, Timring, 748o Vildbjerg.
Bosat: 0. Kirkevej 3o, 1. sal, 74oo Herning.
Gotfred Ørskov gik i skole i Fjelstervang . Han var beskæftiget ved 
landbruget hjemme samt havde plads i Fjelstervang og i Timring. 
Den 1. december 1932 overtog han en gård i Nøvling i forpagtning, 
den drev han til 1936, da han i marts overtog fødehjemmet Nørre
gård i Fjelstervang, denne gård var på 52 tdr. land,og han drev 
den til 1955 > da han måtte opgive landbruget på grund af sygdom. 
Familien flyttede nu til Albæk, hvor de købte en købmandsforret
ning, som d^ drev i ca. 4 år, men også dette måtte han opgive på 
grund af sygdom, hvorefter de flyttede til Herning. Efter nogen 
tids forløb købte de atter en købmandsforretning, denne gang på 
GI. Landevej i Herning, den drev de til 1963, da de flyttede til 
Haslevgade. Gotfred Ørskov førte derefter regnskab for en murer
mester og en tømrermester, ligesom han handlede en del med brugte 
biler til sin død.
Jensine Marie Thomsen gik i skole i Timring. Allerede da hun var 
8 år fik hun plads som barnepige, efter konfirmationen var hun 
beskæftiget ved husgerning i Riis i Timring Sogn i 2 år, derefter 
2 år i Skibbild, vinteren 1929-193o var hun husbestyrerinde for 
Anders Chr. Ørskov i Fjelstervang, sommeren 193o havde hun lige
ledes plads i Fjelstervang, derefter 1 år i Herning, hvorefter 
hun var hjemme til giftermålet. Efter giftermålet tog hun del i 
arbejdet først ved landbruget og senere i forretningerne. Efter 
mandens død har hun haft deltidsarbejde på en fabrik i Herning.

V.H,1,

ERIK ØRSKOV er født d. 11. december 1933 i Nøvling. 
Han blev gift d. 12. oktober 1957 i Tostrup Kirke med
INGER NIELSEN, der er født d. 3o. oktober 1935 i Koldby, Hørdum

gn, som datter af pastor xj.eo Nielsen og hustru Mary Olesen, To
strup, 9632 Møldrup.
Bosat: Hybenvej 12, Hørby, 95oo Hobro.
Erik Ørskov gik i skole i Fjelstervang. 1949-1950 var han elev på 
Nr. Nissum Ungdomsskole. 1956 dimitterede han fra Nr. Nissum Seminarium, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Slesvigske Fod
regiment i Haderslev til december 1957. Fra 11. december 1957 til 
31. juli 1961 var han ansat som lærer ved GI. Lindholm Skole, 
Nørresundby, derefter ved Øls-Hørby-Døstrup Centralskole til 31. 
marts 197o, derefter på grund af kommunesammenlægning ved Rosendal 
Skolen i Hobro fra 1. april 197o. Han har siden 1. august 197o 



været viceskoleinspektør. 196o-197o var han formand for lærer
rådet .
Inger Nielsen påbegyndte skolegangen i Tostrup Skole og tog 1951 
realeksamen fra Ålestrup private Realskole, hun var derefter be
skæftiget ved husgerning i 2 år. 1957 dimitterede hun fra Nr.
Nissum Seminarium. Fra 1. august 1957 til 31. juli 1961 havde hun 
ansættelse ved Hvorupgård Skole, derefter ved Øls-Hørby-Døstrup 
Centralskole til 31. marts 197o. Hun har siden 1. april 197o 
været ansat ved Rosendal Skolen, Hobro.

V.H.l.a.
LISE ØRSKOV er født d. 24. januar 1959 i Hvorupgård, Hvorup Sogn.
V.H.l.b.
PER ØRSKOV er født d. 24. marts 196o i Hvorupgård, Hvorup Sogn.
V.H.l.c.

LARS ØRSKOV er født d. 23. juli 1962 i Hobro.

V.H.l.d.

OLE ØRSKOV er født d. 23. juli 1965 i Hørby.

V.H.2.

AXEL ØRSKOV er født d. 3. december 1935 i Nøvling.
Han blev gift d. 2o. september 1958 i Snejbjerg Kirke med 
ESTHER DINNA LINNEBERG IVERSEN, der er født d. 15. oktober 1937 i 
Albæk, Snejbjerg Sogn, som datter af gårdejer Kristian Konrad 
Iversen og hustru Kirstine Linneberg, Snejbjerg, 74oo Herning. 
Bosat: Dyshøj 2, Lind, 74oo Herning.
Axel Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Fra 1. november 195o til 
1. november 1953 var han i lære ved købmand Thygesen, Fjelster
vang, men på grund af faderens sygdom kom han så hjem og var i 
faderens forretning til 1956, afbrudt af et ophold på Handelshøj
skolen i Århus. Han var herefter på kontoret på Midtjysk Papir
lager i Herning, derefter 3 år på Elastikfabriken Frede Sebbelin, 
Herning, her var han dels på lager og dels på kontor. Fra 1. februar 
1962 fik han ansættelse som bogholder på A/S Lind Trælast, Lind, 
Herning, han har siden 3957 været prokurist samme sted.
Esther Dinna Linneberg Iversen begyndte skolegangen i Albæk Skole 
og tog 1955 realeksamen fra Herning Gymnasium. 1955-1961 var hun 
ansat på Løveapoteket i Herning, først som elev senere som defek
trice.

V.H.2.a.

MARIANNE ØRSKOV er født d. 1. juni 1961 i Herning.

V.H.2.b.

ANETTE ØRSKOV er født d. 12. marts 1964 i Lind.

V.H.3.

FINN ØRSKOV er født d. 3. august 1941 i Fjelstervang, Vorgod Sogn. 
Han blev gift d. 26. april 1969 i Herning med
LAILA LILLELUND, der er født d. 3. januar 1948 i Herning som dat- 



ter af fru Inger Lillelund, 74oo Herning.
Bosat: Rossinisvej 9, 74oo Herning.
Finn Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Fra han var 12 år var 
han beskæftiget ved landbruget, til han vinteren 1957-1958 blev 
elev på Rønde Efterskole. Fra 1. april 1958 til 31. marts 1962 
udlærtes han som recervedelsekspedient hos Fa. Henry Bech, Her
ning, hvorefter han havde ansættelse aom juniorsælger hos Auto
gården, Fredericia til 31. december 1962. Han fik nu ansættelse 
som salgschef hos Fa. Henry Bech, Folkevognsforhandler, Herning, 
og var her til oktober 1969. Han har siden drevet selvstændig 
forretning med brugte biler samt været autoriseret Hanomag-Hensel 
forhandler.
Laila Lillelund gik i skole i Herning. Fra 1. august 1964 til 31. 
juli 1967 uddannedes hun som ekspeditrice hos manufakturhandler 
Pallesen & Majbom, Herning. Hun har siden 1. september 1967 været 
kontorassistent ved Fa. Henry Bech, Herning.

V.H.4.

KIRSTEN BIRGIT ØRSKOV er født d. 6. juni 1943 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn.
Hun blev gift d. 31. juli 1971 i Herning Kirke med 
KAJ KRISTENSEN, der er født d. 3o. maj 1938 i Vrigsted som søn af 
brugsforeningsuddeler Niels Kristian Kristensen og hustru Sølvia 
Josefine Olsen, Vrigsted.
Bosat: Yding, 8752 Østbirk.
Kirsten Birgit Ørskov gik i skole i Fjelstervang og Snejbjerg, 
sommeren 1958 var hun elev på Nr. Nissum Efterskole. Hun var efter 
endt skolegang først beskæftiget ved husgerning, hvorefter hun 
havde ansættelse på Herning Klædefabrik til august 1959. Hun ud
dannedes nu på Vistesens Revisionskontor i Herning og var efter 
endt læretid ansat samme sted til marts 1964, samtidig havde hun 
taget handelsmedhjælpereksamen på Herning Handelsskole. Hun var 
nu på en sprogskole i England i 3 måneder, derefter i huset til 
efteråret 1964, hvorefter hun havde ansættelse på kontoret ved 
den Amerikanske Base i Heidelberg til julen 1964. Efter hjemkom
sten til Danmark var hun ansat hos revisor Vistesen, Herning, 2 
måneder, fortsatte 2 måneder på kontoret ved Fabriksudsalget i 
Herning for at være behjælpelig med at anlægge nyt regnskab. Hun 
fik nu ansættelse som bogholder på Fa. Palsgaard ved Juelsminde 
og var her til november 1965, derefter ved Skatteopkrævningsfor
bundet i Vejle til februar 1966. Sommeren 1971 dimitterede hun 
fra Jelling Seminarium og har siden 1. august 1971 haft ansættelse 
ved Østbirk Centralskole.
Kaj Kristensen gik i Vrigsted Skole og var derefter beskæftiget 
ved landbruget. Vinteren 1952-1953 var han elev på Brund Efter
skole. Fra 1. december 1953 til 1. maj 1957 uddannedes han i Vrig
sted Brugsforening. Han aftjente sin værnepligt ved Felthærens 
Fodregiment i Ålborg fra 2. maj 1957 til 3o. august 1958, han kom 
nu atter til brugsforeningen i Vrigsted hvor han vikarierede for 
Horsensegnens Brugsforeninger til 31. oktober 1958. Vinteren 1958- 
1959 var han elev på Idrætshøjskolen i Sønderborg, sommeren 1959 
var han beskæftiget i en forretning i Norge. 196o tog han 1-årig 
handelseksamen fra Horsens Handelsskole. Han vikarierede nu atter 
for Horsensegnens Brugsforeninger. Fra 1. januar 1961 til l.juni 
samme år var han på Andelsskolen i Middelfart, hvorefter han var 
førstekommis i Tranbjerg Brugsforening til efteråret 1962. Det 
følgende år var han ved Shell i Herning, hvorefter han var i brugs
forening i Nortingham, England samt på Den danske Købmandsskoles 
kursus til 15. oktober 1964. Han rejste nu til Tyskland, hvor han



var ansat ved en varehuskæde i Wiesbaden og derfra til købmands
skolen i Bremen til november 1965» hvorefter han havde ansættelse 
i HB?Vejle til 15. januar 1966. Sommeren 1971 dimitterede han fra 
Jelling Seminarium og har siden 1. august 1971 haft ansættelse 
ved Østbirk Centralskole.

V.J.

ELNA ØRSKOV er født d. lo. februar 1912 i Fjelstervang.
Hun blev gift d. 29. november 1936 i Fjelstervang Kirke med 
OTTO ANDERSEN, der er født d. 16. maj 1913 i Vorgod som søn af 
tømrermester Anders Andersen og hustru Kristiane Thygesen, Vorgod, 
74oo Herning.
Bosat: B.S. Ingemannsvej 8, 88oo Viborg.
Elna Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Hun har været beskæftiget 
ved husgerning hjemme samt haft plads på Bardegård og hos søsteren 
Marie samt i Ry. De sidste lo år har hun haft deltidsarbejde.
Otto Andersen gik i skole i Vorgod. 1927-1931 udlærtes han som 
tømrer hos faderen. Vintrene 193o-1931, 1931-1932 og 1932-1933 
var han elev på Haslev Håndværkerskole. I 1934 dimitterede han 
som konstruktør fra Odense Tekniske Skole, hvorefter han det føl
gende halve år var assistent på Haslev Håndværkerskole. Han var 
nu beskæftiget hjemme hos faderen til 6. september 1936. Han har 
siden haft ansættelse ved Det danske Hedeselskab, kulturteknisk 
afdeling, Viborg.

V.J.l.

PER ØRSKOV er født d. 7. august 1939 i Viborg.
Han blev gift d. 23. december 1961 i Hellerup Kirke med
JYTTE HAMMER JENSEN, der er født d. 9. april 194o i København 
som datter af forvalter Lars Aage Jensen og hustru Johanne Pouline 
Marie Hammer, København NV.
Bosat: Plutovej 16, 71oo Vejle.
Per Ørskov er født Per Andersen men kom senere til at hedde Per 
Ørskov Andersen, d. 3o. april 1962 fik han slettet navnet Andersen 
og tilladelse til at føre familienavnet Ørskov.
Han tog 1958 studentereksamen fra Viborg Katedralskole, 1965 di
mitterede han fra Polyteknisk Læreanstalt, København, hvorefter 
han var ansat ved Danmarks Ingeniør Akademi til 1966 og ved Jern- 
& Metalindustriens Sammenslutning til 1968. Han har siden 1. maj 
1968 haft ansættelse på Vejle Bolte- & Møtrikfabrik.
Jytte Hammer Jensen tog 1957 realeksamen fra Grundtvigsskolen. 
1957-1961 uddannedes hun i Handelsbanken, København, hvorefter 
hun var ansat i International Patentbureau til 1965.

V.J.l.a.

LENE ØRSKOV er født d. 2. august 1963 i Charlottenlund.

V.J.l.b.

JETTE ØRSKOV .er født d. 31. december 1965 i Charlottenlund.

V.J.2.

BJARNE ØRSKOV er født d. 13. september 1943 i Viborg.
Han er født Andersen men har fået tilladelse til at føre familie
navnet ørskov.
Han tog 1963 studentereksamen fra Viborg Katedralskole og påbe



gyndte derefter lægestudiet ved Københavns Universitet, dette 
forventes afsluttet i 1972.

V.J.3.

DORTHE ANETTE ØRSKOV ANDERSEN er født d. 23. februar 1948 i Vi
borg.
Bosat: Biskop Krags Vænge 4, 21oo København 0.
Dorthe Anette Ørskov Andersen tog realeksamen fra Viborg Nordre 
Skole og handelseksamen fra Viborg Handelsskole i 1967. Vinteren 
1967-1968 var hun elev på Rønde Højskole. I 1969 tog hun sekre
tæreksamen fra Århus Sekretærskole, hun har desuden taget højere 
fagprøver i engelsk på Viborg Handelsskole. Hun har nu ansættelse 
ved DSB i København og har været på Jernbaneskolen.
V.K.
DAGMAR ØRSKOV er født d. lo. februar 1912 i Fjelstervang, Vorgod 
Sogn.
Hun blev gift d. 14. november 1935 i Fjelstervang Kirke med 
OTTO THORVALD BJÆRRE, der er født d. 2. maj 1898 i Neder Bjerre, 
Rødding, Vildbjerg Sogn, som søn af gårdejer Andreas Bjærre og 
hustru Ane Kathrine Magdalene Kristensen, Neder Bjerre, Rødding, 
748o Vildbjerg.
Bosat: Ny Dueholm, Vildbjerg Kontrolhønseri, 748o Vildbjerg. 
Dagmar Ørskov gik i skole i Fjelstervang og var derefter beskæf
tiget ved husgerning. Hun havde plads som husassistent hos gård
ejer K. Kjærgaard, Tanderupkjær, 1 år, derefter hjemme 1 år, hvor
efter hun fik plads på Birkemosegård hos enkefru Madsen, her var 
hun også 1 år, det følgende år havde hun plads hos gårdejer Niels 
Andersen, Birkemose, derefter 1 år hos søsteren, der var gift med 
Ejnar Madsen. Hun var nu atter hjemme 1 år, hvorefter hun en tid 
havde plads hos en lærerinde i Timring. Hun var syg i ca. 1 år og 
havde så i godt 1|- år plads som stuepige på sanatoriet i Ry, der
efter var hun atter hjemme, hvorefter hun havde plads som husbe
styrerinde på Videbæk Apotek til giftermålet. Hun har efter gif
termålet taget del i det daglige arbejde og passede hønseriet, 
når manden var ude.
Otto Thorvald Bjærre gik i skole i Rødding. Han var efter endt 
skolegang beskæftiget ved landbruget hjemme til 1913, hvorefter 
han i 2 år havde plads hos gårdejer Th. Sørensen, Rødding, der
efter var han hjemme til 1924, da han i april måned blev elev på 
Høng Landbrugsskole, hvor han blev uddannet som kontrolassistent. 
Fra 1. maj 1924 til 1. november samme år virkede han som kontrol
assistent i Sahl-Gullev Kontrolforening. Han købte nu en gård i 
Timring,som han overtog i januar 1925, den var på 55 tdr. land, 
denne drev han til december 1928, hvorefter han påbegyndte for
retning med kåberkørsel med lillebil fra Vildbjerg, denne forret
ning drev han til 1946, da den blev solgt. Han havde fra 1935 
været kørelærer, denne forretning ophørte han med i 1955, idet han 
i 1946 købte ejendommen Ny Duedal, der var på 2 tdr. land og her 
var begyndt med hønseri og rugeri. Denne forretning var nu udvik
let så meget, at han solgte kørelærerforretningen. Han havde dog 
allerede i årene fra 1922 drevet hønseri og rugeri i mindre måle
stok, det havde i alle årene været kontrolhønseri, med udflytning 
til Ny Duedal blev forretningen betydelig udvidet, ligesom det 
blev til avlscenter for hvide italienere, med en besætning på ca. 
3ooo avlsdyr og 4ooo kyllinger. Rugeriet har en kapacitet på 3o.ooo 
æg, han har i årenes løb hjemtaget mange præmier fra landsudvalget. 
Der er i årenes løb leveret mange kyllinger til hele landet samt 
en del til eksport.
Otto Thorvald Bjærre er født Jensen, men fik navneændring omkring 
19o6.



V.K.l.

FLEMMING ØRSKOV BJÆRRE er født d. 7. juni 1938 i Vildbjerg og 
døde d. 17. august 1963 i København.
Han blev gift d. 5. august 1961 i Vildbjerg Kirke med
NINNA SØRENSEN, der er datter af arkivar Henry Sørensen og hustru 
Karen Rasmussen, 74oo Herning.
Bosat: Hedetoften 5, 264o Hedehusene.
Flemming Ørskov Bjærre tog 1956 præliminæreksamen i Vildbjerg og 
1959 studentereksamen fra Herning Gymnasium. I 1963 dimitterede 
han fra Emdrupborg Seminarium og var derefter ansat ved skolevæ
senet i Hedehusene til sin død.
Ninna Sørensen tog 1955 studentereksamen fra Herning Gymnasium. 
1963 dimitterede hun fra Emdrupborg Seminarium og var derefter 
ansat ved Hedehusenes Skolevæsen fra 1. august 1963 til 31. juli 
1967.

V.K.2.

FRANK ØRSKOV BJÆRRE er født d. 21. juni 1943 i Vildbjerg. 
Han blev gift d. 3o. marts 1968 i Vildbjerg Kirke med
HANNE CHRISTIANSEN, der er født d. 29. december 1943 i København 
som datter af tjener Leon Christiansen og hustru Maria Suslik, 
Lyngby.
Bosat: Skovvej 15, 1. sal, 527o Næsby.
Frank Ørskov Bjærre tog 1959 realeksamen fra Vildbjerg Realskole 
og 1963 studentereksamen fra Herning Gymnasium. Han blev i 1971 
cand. psych, fra Københavns Universitet. Fra 1. februar 1971 til 
31. januar 1972 aftjente han sin værnepligt ved militærets psycho- 
logiske tjeneste i København. Han har siden 1. februar 1972 været 
ansat ved Odense Sygehus.
Hanne Christiansen tog 1961 realeksamen fra Virum Skole. 1961-1964 
uddannedes hun på kontoret ved firmaet James Guttorm. De følgende 
1^ år var hun i huset i England og tog samtidig forskellige kur
ser i sprog. 1966-1969 havde hun ansættelse ved FDM, Københavns 
juridiske afdeling, derefter ved Guttenberghus Reklamebureau til 
197o og ved I.B.M., København til 1972. Hun har fra 1. februar 
1972 haft ansættelse på Odense Sygehus psykiatriske Afdeling.
V.K.3.
GUNVER ELSEBETH BJÆRRE er født d. 21. juni 1948 i Vildbjerg. 
Bosat: Samsøgade 34, 8ooo Århus C.
Gunver Elsebeth Bjærre gik i skole i Vildbjerg og tog 1967 stu
dentereksamen fra Herning Gymnasium, hvorefter hun år var syge- 
medhjælper på et hospital i Schweiz. I 5 måneder var hun i huset 
hos en fransk familie i København. I 1971 blev hun 3-sproglig kor
respondent fra Handelshøjskolen i Århus. Hun har siden været be
skæftiget i Fa. Christplandt, Risskov.

V.L.

EMMA LYDIA ØRSKOV er født d. 17. februar 1916 i Fjelstervang, Vor
god Sogn.
Hun blev gift d. lo. juni 1934 i Fjelstervang Kirke med
HANS PETER NIELSEN, der er født d. 25. januar 19o5 i Skarrild som 
søn af tømrermester Chresten Nielsen og hustru Anne Marie Hansen, 
Skarrild, 6933 Kibæk.
Bosat: Rugvænget 73, 74oo Herning.
Emma Lydia Ørskov gik i skole i Fjelstervang. Hun har været be- 



skæftiget ved husgerning og havde plads hos gårdejer Martin Høst, 
Næsholt i Gjødstrup, 1 ar, derefter år hos søsteren, der var 
gift med Anton Madsen, Barde, hvorefter hun i 1 år havde plads
os lærerinde frk. Kirstine Andersen, Fjelstervang, hun var det -- 
efter hjemme til giftermålet. Efter giftermålet blev hun uddannet 
som syerske på kurser i Herning, hvorefter hun i 4 år var beskæf
tiget som syerske. Den 1. maj 195o fik hun ansættelse som direk
trice hos Villiam Vestager, Herning, og derefter fra 1. oktober 
1952 som direktrice hos Fa. Poul Krøjgaard, Herning.
Hans Peter Nielsen gik i skole i Skarrild og var derefter beskæf
tiget ved landbruget til han var 18 år, han havde da været ude 
at tjene siden han var lo år. Han har haft plads hos Knud Chr. 
Thomsen i Drongstrup samt i Skarrild. Da han var 18 år kom han i 
lære hos faderen og var udlært i 1927. Herefter var han beskæf
tiget som svend, bl.a. 3 år i Hesselballe pr. Hjortshøj, senere 
i Kibæk og /istrup. Efter giftermålet havde ægteparret en købmands
forretning i Jebjerg i Salling, 1 år, hvorefter de flyttede til 
Vorgod, hvor han begyndte som tømrer og var beskæftiget der til 
1. april 1938. Familien flyttede nu til Herning, hvor han fik ar
bejde hos tømrermester Brødsgaard, her var han til 195o, han var 
derefter forretningsfører for Hustømrernes Fagforening i 4 år. I 
1954 begyndte han egen tømrerforretning, som han drev til 1. maj 
1967, han fik nu arbejde som svend på en møbelfabrik, siden 1. 
november 1967 har han haft ansættelse hos snedkermester Svend 
Hans en, Herning.

V.L.l.

LINDA ØRSKOV er født d. 7. august 1936 i Vorgod.
Hun blev gift d. 8. april 1967 i Fjelstervang Kirke med
FINN HERBERT LANGE, der er født d. 8. november 1934 på Frederiks
berg som søn af grosserer Poul Adolf Lange og hustru Sonja Nagell 
Erichsen, Ridehusvej 4, 282o Gentofte.
Bosat: Almindingen 56, 286o Søborg.
Linda Ørskov tog 1952 realeksamen fra Herning Gymnasium. Fra 15. 
juli 1953 til 1. juli 1954 var hun ansat ved Jysk Grundejer Kredit
forening, Herning, hvorefter hun havde plads i huset i London til 
marts 1955. Hun vikarierede derefter ved Vestervangskolen i Herning 
til februar 1956, hvorefter hun var på kontoret ved Dansk Skole- 
cene, København til maj 1957» da hun blev sekretær ved arkitekt 
Søren Jensen, Herning, her var hun til september 1958, derefter 
ansat ved Dansk Boligselskab, København til april 196o. Fra maj 
196o til januar 1964 var hun sekretær i Dansk Ingeniørforening, 
København, derefter direktionssekretær ved Fa. Rambøll & Hanne- 
mann, København, Rådgivende Ingeniørfirma, til 1. marts 1968. 
1965-1968 var hun desuden lærer i maskinskrivning og underviste 
ved aftenskolen.
Linda Ørskov er født Linda Nielsen men fik i 1962 ret til at føre 
familienavnet Ørskov.
Finn Herbert Lange tog 1953 studentereksamen fra Gentofte Stats
skole og 1954 eksamen fra Niels Brochs Handelsskole. Han aftjente 
sin værnepligt ved Jyske Trænregiment i Esbjerg fra november 1954 
til oktober 1956, heraf år på Sergentskolen i Padborg og 5 måneder 
ved Den danske Kommando i Tyskland. Efter hjemsendelsen var han 
ansat i faderens firma, P. Carl Pedersens Eftf., Kaffe engros, 
København. Fra marts 1957 var han i Santos, Brasilien som volontør, 
senere i andre sydamerikanske lande. Han kom tilbage til Danmark 
d. 21. december 196o og fik fra 2. januar 1961 atter ansættelse i 
faderens firma, hvor han har været medindehaver siden 1968.



POUL HENRIK LANGE er født d. 11. marts 1969 i Gentofte.
V.L.l.b.

KARIN ØRSKOV LANGE er født d. 1. september 1971 i København og 
døde d. 2. september 1971 samme sted.



VI.

MAREN BJØRSLEV KNUDSEN er født d. 31. maj 1878 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn og døde 19o2.



V.
Sidsel Johansen og 
Johannes Thuesen

V.
Kirsten Knudsen og 
Chresten Ørskov

V.A.
Johannes Ørskov og
Kirsten K. Bækgaard m/sønnen
Kresten

V.A.
Johannes Ørskov og
Marie Østergaard Jakobsen

V.A.
Johannes ørskov og 
Ellen Kirstine Hansen

V.A.l.
Kresten ørskov og
Karen Marie Haunstrup m/familie



k
V.A.l.a.
Birthe K.Ørskov og 
Jørn F.Petersen 
m/børn

V.A.2.
Ketty Jensine
Ørskov

V.A.2.a.
Svend Erik Jensen
Koch

V.A.2.b.
Kirsten M.Jensen 
Koch

V. A. 2 . c .
Ole ørskov

V.B.
Sidsel Marie Ørskov og
Anton Skovgaard Madsen m/børn

V.B.l.
Niels Christian Madsen og 
Birgith Lillelund m/ sønnen 
Preben

V.B.4.
Ernst Skovgaard
Madsen



v.c.
Ellen Marie Ørskov

V.C.
Ole Chr. Madsen

V.C.3.
Ketty Krestine
Madsen

V.C.3.
Johann H. Verwold

V.C.3.a.
Hans H. Verwold og
Kirsten M.H.Nielsen 
m/børn

V.C.3.b.
Doris Anita
Verwold

V.C.3.c.
Heiko Verwold

V.C.3.d.
Birger Ralf
Verwold



V.C.4.
Kirsten Ørskov Madsen og 
Svend Jensen m/børn

V.C.4.a.
Solveig Ørskov Jensen og 
Ernst Ludvig Rømer

V.C.4.b.
Alice Ørskov Jensen 
og Horst Beran

V.C.4.c.
Anne Marie Ørskov
Jensen

V.C.5.
Niels Christian Madsen og
Anne Marie Andersen m/datterefl 
Jytte

V.C.6.
Egon Chr.Ørskov 
Madsen

V.C.6.
Ingeborg Overgaard

V.C.7.
Sonja Elinor Ørskov Madsen og 
Arne Løje Lindhardt m/børn



V.C.8.
Lilly S. Ørskov Madsen og 
Jens Anton Larsen m/børn

V.C.9.
Sven Ove 0.Madsen og
Anni G.Holck-Espensen 
m/børn

V.C.lo.
Georg R.Ø.Madsen og
Inger M.Jørgensen 
m/børn

V.D.
Niels Peder Ørskov og 
Kirsten Poulsen

V.D.l.
Ebba Mariane Ørskov og 
Niels Østergaard m/børn

V.D.2.
Erland ørskov og 
Birgit Jakobsen

V.D.3.
Elly Lillian Ørskov og 
Aage Østergaard m/børn



V.D.4.
Johannes Thuesen Ørskov og
Bodil 0. Christensen m/børn

V.D.5.
Henry Riis ørskov og
Eva Jørgensen 
m/børn

V.D.6.
Tonny Elinor Ørskov og 
Carlo Kenneth Foldager

V. E.
Anders Chr. Ørskov og 
Maren K. Poulsen

V.E.l.
Krista Agnete Ørskov og
Marius J.F. Pedersen m/børn

V.E.2.
Johanne M. ørskov og 
Poul Erik Larsen



V.E.3.
Eigil Robert Ørskov og 
Joan Pamela Scott

V.E.4.
Aage Erhard
Ørskov

V.E.5.
Verner Riis Ørskov 
og Anny K.Aarestrup
Andersen

V.E.6.
Ingrid Irene Ørskov og 
Svend Erik Nielsen m/børn

V.E.7.
Edith ørskov og
Knud E.Chris tensen

V.E.8.
Elly Grethe Ørskov
Jens J.K.H.Aunsholt 
m/børn

V.E.9.
Poul Erik Ørskov

V.E.lo.
Grethe Solveig
Ørskov

V.E.ll.
Ruth E.Ørskov

V.Ë.12.
Jørgen Ørskov



V.F.
Maren K.Ørskov og
Ejnar Madsen

V.F.l.
Ketty Ørskov Madsen og
Henrik Hvas Andersen m/børn

V.F.3.
Gunner ørskov Madsen og Else 
Holbøll med børn og Else Høl- 
bølls forældre

V.F.4.
Henning ørskov Madsen og 
Anna Marie Madsen m/børn

V.F.6.
Gunhild ørskov Madsen og 
Anders Evald Mortensen 
m/børn

V.F.5.
Kurt Ørskov Madsen og
Sonja Christensen 
m/børn



V.F.7.
Niels Christian Madsen og 
Inga Søndergaard m/børn

V. F.8.
Kristian 0.Madsen og
Bodil Mortensen 
m/børn

V.G.
Kirsten Kathrine 
ørskov

V.G.
Peder Evald S.
Christensen

V.G.l.
Judith Ørskov Christensen og 
John Arne Olesen m/børn

V.G.2.
Sigfred Ørskov og
Edna Andersen Grønkjær 
m/børn

V.G.4.
Orla ørskov og Jane Hansen 
m/børn



V.G.5.
Vilfred ørskov Christensen og 
Gudrun Nielsen m/børn

V.H.
Gotfred ørskov og Jensine Marie
Thomsen

V.H.l.
Erik Ørskov og 
Inger Nielsen 
m/børn

V.H.2.
Axel Ørskov og Esther Dinna 
Linneberg Iversen m/børn

V.H.3.
Finn Ørskov og 
Laila Lillelund

V.H.4.
Kirsten B.Ørskov og
Kaj Kristensen



V.J. V.J. V.J.l.
Elna Ørskov Otto Andersen Per Ørskov og

Jytte Hammer Jensen

V.J.3.
Dorthe A.Ørskov
Andersen

V.J.2.
Bjarne Ørskov

V.K.
Dagmar ørskov og 
Otto Th. Bjærre

V.K.l.
Flemming Ø.Bjærre og 
Ninna Sørensen

V.K.2.
Frank Ørskov
Bjærre

V.K.2.
Hanne Christiansen



V.K.3.
Gunver Elsebeth
Bjærre

V,L.
Emma Lydia Ørskov

V.L.l.
Linda Ørskov og
Finn H. Lange

V.L.
Hans Peter Nielsen

VI.
Maren Bjørslev 
Knudsen



VII.

JENS LAURIDS KNUDSEN er født d. 26. januar 188o i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn, og døde d. 18. januar 1951 i Kibæk.
Han blev gift første gang d. 13. juni 1916 i Snejbjerg Kirke med 
KIRSTEN MARIE JENSEN, der er født d. 8. februar 1882 i Tanderup
kær, Snejbjerg Sogn, som datter af gårdejer Niels Jensen og hu
stru Else, Tanderupkær, og hun døde i Bjerge, Snejbjerg Sogn. 
Kirsten Marie Jensen havde først været gift med gårdejer Søren 
Kjær.
I dette ægteskab var børnene :
1. Else Katrine Kjær, født d. 18. maj 19o3.
2. Else Marie Kjær, født d. 12. november 19o5.
3. Nielsine Kjær, født d. 15. juli 19o8.
Søren Kjær ejede en gård i Haunstrup i Snejbjerg Sogn, denne gård 
overtog Jens Laurids Knudsen ved giftermplet.
Jens Laurids Knudsen gik i skole i Fjelstervang. Han var beskæf
tiget ved landbruget og tjente forskellige steder. Ved giftermå 
let overtog han gården, der var på 5o tdr. land, men efter nogle 
års forløb solgte han den og købte købmandsforretning i Bjerge 
ved Studsgård. Denne drev han i nogle år, hvorefter familien flyt
tede til Ørre, hvor de en kort tid havde et brødudsalg, derefter 
flyttede de til Kibæk, hvor de overtog en landejendom på 5 tdr. 
land, som Jens Laurids Knudsen drev til sin død.
Jens Laurids Knudsen blev gift anden gang d. 9. april 1943 i Studs
gård Kirke med
ANNA MARIE PEDERSEN, der er født d. 2. februar 19o3 i Rogenstrup, 
Fiskbæk Sogn, som datter af murer Peder Pedersen og hustru Karen 
Marie Laursen, Taulov.
Bosat: Møllergade 95, 57oo Svendborg.
Anna Marie Pedersen gik i skole i Taulov, i Studsdal og Sønder
markskolen i Fredericia. Hun var efter endt skolegang beskæftiget 
ved husgerning og havde først plads på en større gård i Taulov, 
derefter hos en overretssagfører i Kolding. Hun lærte nu sygepleje 
på Amtssygehuset i Viborg, hvor hun var i 2^ år, men måtte så op
give på grund af sygdom, hvorefter hun var hjemme i 4 år. I den 
tid hun var hjemme,virkede hun som privat sygeplejerske, hvorefter 
hun i 4 år var privatsygeplejerske i Silkeborg. Hun blev herefter 
husbestyrerinde for Laurids Knudsen indtil giftermålet. Efter man
dens død lejede hun jorden ud, senere solgte hun ejendommen og 
købte et hus i Assing, hvor hun boede til 1957, i den tid var hun 
beskæftiget som rengøringsassistent ved Assing Skole og hjalp sam
tidig menighedssygeplejersken. I 1957 flyttede hun til Svendborg, 
hvor hun havde ansættelse som sygemedhjælper på Alderdomshjemmet 
i 7 år, til hun kunne få pension.
VII.A.

SØREN KRISTIAN KJÆR KNUDSEN er født d. 4. september 1917 i Haun
strup, Snejbjerg Sogn.
Han blev gift d. 22. maj 1949 i Janderup Kirke med 
INGER KIRSTINE JESPERSEN, der er født d. 18. juni 1926 i Kirkeby, 
Henne Sogn, som datter af landmand Laurids Jespersen og hustru 
Sofie Marie Jensen, Kirkeby, Henne.
Bosat: Vikkevej 18, 75oo Holstebro.
Søren Kristian Kjær Knudsen gik i skole i Haunstrup, hvorefter han 
uddannedes som kommis hos købmand Kirk Knudsen, Fiskbæk, fra 1931 
til 1934. Han var nu hjemme hos faderen, der havde købt købmands
forretning i Bjerge ved Studsgaard, til 1942, hvorefter han havde 
ansættelse hos købmand Jørgensen, Troldhede til 1945. Han har si
den boet i Holstebro, hvor han har forretning med salg og repara
tioner af kontormaskiner.



Inger Kirstine Jespersen gik i skole i Kirkeby og var derefter 
beskæftiget ved husgerning. Hun havde først plads i Hyllerslev, 
var derefter hjemme, hvorefter hun i 2 år havde plads i Nr. Nebel, 
2-g- i Alslev og de følgende 2 år i Holstebro. Fra 1. januar til 
1. juli 1948 var hun elev på Ulfborg Sy- og Tilskærerskole, hvor
efter hun havde egen systue til 197o. Hun har siden været deltids
beskæftiget på vaskeriet Metha som syerske.

VII.A.l.
LEO KJÆR KNUDSEN er født d. 14. november 1952 i Holstebro.
Han tog 1969 realeksamen fra Nørrelandskolen i Holstebro, derefter 
1-årig handelseksamen fra Holstebro Handelsskole og går nu på 
Handelsgymnasiet i Herning.

VII.A.2.

LISSI KJÆR KNUDSEN er født d. 13. juli 1958 i Holstebro.

VII.B.

PEDER VERNER KNUDSEN er født d. 27. december 1943 i Snejbjerg. 
Han blev gift d. 9. maj 1969 i Vor Frue Kirke, Svendborg, med 
JONNA KATHRINE FRIIS, der er født d. 15. januar 1949 i Svendborg 
som datter af arbejdsmand Carl Egon Friis og hustru Gudrun Kathrine 
Nielsen, Kullinggade 7, 57oo Svendborg.
Bosat: Kullinggade 2, 57oo Svendborg.
Peder Verner Knudsen gik i skole i Kibæk og Assing. Han var efter 
endt skolegang beskæftiget som fisker og fiskede først fra Lunde
borg, derefter fra Esbjerg, Skagen og Frederikshavn. Fra 1. marts 
196o til 31. maj samme år var han elev på Sømandshøjskolen i Svend
borg, hvorefter han i 1 år sejlede som dæksdreng, det følgende år 
som jungmand og derefter som letmatros 1 år, hvorefter han fort
satte som matros til 28. juli 1964. Han sejlede med forskellige 
rederier, bl.a. Esso, Mærsk, øK og D.F.D.S. samt T.C. Christensen.
Han var nu beskæftiget ved Svendborgsundbroen til han d. 9. februar 
1965 indkaldtes til marinen for at aftjene sin værnepligt, her 
gjorde han tjeneste på mineudlæggeren Falstc-r. Efter hjemsendel
sen d. 5. april 1966 arbejdede han på Thule-Basen i Grønland til 
oktober 1966, derefter ved et amerikansk firma til 28. februar 
1967, så atter på Thule-Basen til august 1967. Han var nu atter 
beskæftiget som fisker ca. | år, hvorefter han havde forskelligt 
arbejde til 1. september 1968. Han rejste nu til Sverige, hvor han 
fik arbejde på en fabrik for sportsartikler, her var han til april 
1969, hvorefter han var havnearbejder i Svendborg til september 
samme år. Han havde derefter arbejde på Svendborg Mælkeforsyning 
til februar 197o, var nu atter havnearbejder i Svendborg til au
gust 197o, hvorefter han havde ansættelse som chauffør i Gøteborg 
til april 1971. Han fik nu ansættelse som matros på DSB-færgerne 
på Storebælt og var her til august 1971, han har siden været chauf
før for Speditionsfirmaet Poul Lehmann, Odense.
Jonna Kathrine Friis gik i skole i Svendborg, hvorefter hu var be
skæftiget ved husgerning og havde plads i Svendborg, Åbenrå og 
Kværndrup. Hun har desuden haft beskæftigelse på fabriken Stanso, 
Svendborg, og på en kiksfabrik i Sverige.
VII.B.l.

HEINE EGON KNUDSEN er født d. 25. juli 1971 i Svendborg.



VII.c.

ELLEN MARIE KNUDSEN er født d. 18. december 1946 i Ørre.
Hun blev gift d. 18. januar 197o med
JAN CHRISTIANSEN, der er født d. 3o. november 1944 i København 
som søn af malermester Aage Christiansen og hustru Gerda Else 
Margrethe Brøscher, Parallelvej 51, 265o Hvidovre.
Bosat: Thybjergparken loi, 1. sal tv., 266o Brøndby Strand. 
Ellen Marie Knudsen gik i skole i Assing og Svendborg, hvorefter 
hun var beskæftiget ved husgerning, senere som syerske.
Jan Christiansen gik i Grundtvigs Skole på Bispebjerg. Han ud
lærtes derefter som maler hos faderen og var beskæftiget i fa
derens forretning,til han 1. august 1972 begyndte selvstændig 
malerforretning.

VII.C.1.

HENNING CHRISTIANSEN er født d. 24. december 1964 i Svendborg.

VII.C.2.

ANNETTE CHRISTIANSEN er født d. 18. maj 197o i København.

VII.C.3.

BERRIT CHRISTIANSEN er født d. 18. maj 197o i København.

VII.C.4.

RENÉ CHRISTIANSEN er født d. 1. juni 1971 i Brøndby Strand.



VII.
Jens Laurids 
Knudsen

VII.
Kirsten Marie
Jensen

VII.A.
Søren Kristian Kjær Knudsen og
Inger. Kirstine Jespersen 
m/børn

VII.
Jens Laurids Knudsen og 
Anna Marie Pedersen

VII.B.
Peder V.Knudsen og
Jonna K. Friis

VII.C.
Ellen Marie Knudsen og 
Jan Christiansen



VIII.

METTE KIRSTINE KNUDSEN er født d. 21. april 1882 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn, og døde d. lo. juni 1963 i Gammel Boelsgård, Nøv
ling.
Hun blev gift d. 11. november 1910 i Nøvling Kirke med 
CHRISTIAN ANDERSEN, der er født d. 18. januar 1882 som søn af 
gårdejer i Tanderupkær Jens Peder Andersen og hustru Ane Margrethe 
Christensen, og han døde d. 26. januar 1941 i Gammel Boelsgård, 
Nøvling Sogn.
Christian Andersen og Mette Kirstine Knudsen ejede Gammel Boels
gård i Nøvling Sogn, Christian Andersen havde i årenes løb en: 
mængde tillidshverv på egnen.
VIII.A.
ELNA MARGRETHE ANDERSEN er født d. 28. oktober 1911 i Gammel 
Boelsgård, Nøvling Sogn.
Hun blev gift d. 9. april 1936 i Nøvling Kirke med 
KRISTEN KRISTENSEN OVÉRGAARD, der er født d. 18. marts 19o5 i 
Hestlund, Bording Sogn, som søn af gårdejer Niels Overgaard og 
hustru Grethe, Hestlund, 7441 Bording, og han døde d. 17. oktober 
1963 i Hestlund, Bording Sogn.
Bosat: Vestergade 14, 1. sal th., 74oo Herning.
Elna Margrethe Andersen gik i skole i Nøvling. Hun har været be
skæftiget ved husgerning og har haft plads forskellige steder, 
bl.a. hos Søren Knudsen, Bjerggård i Timring samt hos en lærer 
i Timring. Hun har desuden været husbestyrerinde hos Chr. Laurid
sen, Nøvling og derefter hos Kristen Kristensen Overgaard til 
giftermålet. Efter mandens død drev hun gården, sønnen Verner var 
bestyrer for hende, til han selv overtog gården, først i forpagt
ning senere som ejer. Elna Margrethe Andersen flyttede til Her
ning, hvor hun købte et hus på Mindevej, her boede hun til 1. 
april 1969, da hun flyttede til Vestergade 14. Hun har siden maj 
1969 haft ansættelse som hjemmehjælper ved Herning Kommune. 
Kristen Kristensen Overgaard gik i skole i Hestlund, han har været 
elev på Tune Landboskole. Han var beskæftiget ved landbruget hjem
me og havde efter skoleopholdet plads på Sjælland nogle år. I 
1934 overtog han fødehjemmet i Hestlund, det var på 3o tdr. land, 
og han drev det til sin død 1963. Han var svagelig, og de sidste 
15-16 år han levede, måtte hustruen tage sig af driften, ikke 
mindst de sidste lo år, da han lå i sengen hele tiden, var en an
strengende tid for hende.

VIII.A.l.

VERNER OVERGAARD er født d. 24. juni 1943 i Hestlund, Bording 
Sogn.
Han blev gift d. 25. februar 1967 i Hammerum Valgmenighedskirke 
med
KIRSTEN SVENDSEN RODE, der er født d. 25. december 1944 i Ikast 
som datter af gårdejer Peder Svendsen Rode og hustru Bodil Cathrine 
Clara Degener, Annalyst, 743o Ikast.
Bosat: Hestlund, 7441 Bording.
Verner Overgaard gik i skole i Hestlund, han har været beskæftiget 
ved landbruget og havde først plads hos morbroderen Verner Ander
sen, Boelsgård i Nøvling 1 år. Vinteren 1958-1959 var han elev på 
Hellebjerg Idrætsungdomsskole, derefter havde han i 2-§- år plads 
i Nøvling og Timring. Han aftjente sin værnepligt ved Nørrejysk 
Artilleriregiment i Århus fra marts 1962 til juli 1963. Efter hjem



sendeisen blev han bestyrer for moderen og overtog senere føde
hjemmet i forpagtning, i 1967 købte han det, fødehjemmet er på 
ca. 3o tdr. land, desuden har han 4o tdr. land i forpagtning.
I 1966 byggedes et stykke til svinehuset, i 1967 blev stuehuset 
restaureret og i 1969 udvidedes svinestalden igen samt laden, 
ligesom der byggedes kornmagasin.
Kirsten Svendsen Rode afsluttede skolegangen med realeksamen fra 
Ikast Vestre Skole i 1962, i 1965 tog hun handelsskoleeksamen fra 
Ikast Handelsskole. Hun blev kontoruddannet hos revisor Mortensen 
i Ikast fra 1. august 1962 til 31. juli 1965. Vinteren 1965-1966 
var hun elev på Danebod Højskole. Efter endt skoleophold fik hun 
ansættelse på Dommerkontoret i Herning og senere i Ikast.
VIII.A.l.a.
HANNE OVERGAARD er født d. 3. februar 1971 i Hestlund, Bording 
Sogn.

VIII.A.2.

NIELS-KRISTIAN OVERGAARD er født d. 24. maj 1946 i Hestlund, 
Bording Sogn.
Han blev gift d. 26. april 1969 i Fårup Kirke med
INGER ELISABETH PETERSEN, der er født d. 18. maj 1948 i Lourup, 
som datter af gårdejer Hans Peter Schultz Petersen og hustru Ka
ren Elisabeth Sørensen, Kærbølmark, 6760 Ribe.
Bosat: Lyngtoften 17, 743o Ikast.
Niels-Kristian Overgaard gik i skole i Hestlund. Efter endt skole
gang var han beskæftiget ved landbruget hjemme samt havde plads 
hos en nabo, derefter var han i 1 år arbejdsdreng på en møbel
fabrik i Ikast. Vinteren 1961-1962 var han elev på Rinkenæs Ung
domsskole, hvorefter han atter var ved landbruget til 1964, da 
han fik ansættelse som medhjælper på Mobil Servicestation i Ikast, 
den 1. august 197o overtog han servicestationen i forpagtning og 
drev den til 28. december 1971. Han har siden da haft ansættelse 
som automobilsælger for automobilforhandler Fenger, Ikast.
Inger Elisabeth Petersen gik i skole i Kærbølmark og Hillerup. 
Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde 
først plads hos en moster i Hjortlund. Sommeren 1963 var hun elev 
på Sommersted Ungdomsskole, hvorefter hun havde plads i huset i 
Hjarup 1 år, i Ikast 1-g- år, derefter var hun ansat i Ikast Børne
have 1 år og på Højris Hvilehjem 1 år. Hun fik derefter ansættelse 
som gangpige på Herning Centralsygehus. Hun har siden 1. april 
1969 været sygemedhjælper samme sted, fra 1. marts 1972 dog som 
deltidsbeskæftiget.
VIII.A.2.a.
VINNIE OVERGAARD er født d. 9. januar 1972 i Herning.

VIII.B.

JENS PEDER ANDERSEN er født d. 29. november 1912 i Boelsgård, 
Nøvling Sogn, og døde d. 22. marts i960 i Herning.
Han blev gift d. 16. januar 1943 i Bording Kirke med
DAGNY ALFRIDA SAND, der er født d. 27. juni 192o i Bording som 
datter af gårdejer Niels Sand og hustru Mine Christensen, 7441 
Bording.
Bosat: Nørre Allé 29, 74oo Herning.
Jens Peder Andersen gik i skole i Nøvling og var derefter beskæf



tiget ved landbruget hjemme samt havde plads på hjemegnen til 
han var ca. 18 år. Han kom nu til Herning,hvor han fik ansættelse 
som chauffør for rutebilejer Karl Dynesen, Herning, her var han 
til 1942, da han fik arbejde ved Ceres-depotet i Herning og var 
her til sin død.
Dagny Alfrida Sand gik i skole i Bording. Hun har i 3 år været 
beskæftiget på vaskeriet ved Herning Centralsygehus, hvorefter 
hun havde plads som stuepige på Herning Alderdomshjem til gifter
målet. Siden 1946 har hun haft en pølsevogn på hjørnet af Smalle- 
gade og Bredgade. Hun har siden foråret 1968 haft ansættelse som 
hjemmehjælper ved Herning Kommune.

VIII.B.l.

LILLIAN SAND ANDERSEN er født d. 14. november 1945 i Herning.
Hun blev gift d. 13. august 1966 i Herning Kirke med
CVE ANDERSEN, der er født d. 28. juli 1945 i Randers som søn af 
glarmester Svend Aage Andersen og hustru Grethe Rasmussen, 74oo 
Herning.
Bosat: Gisselfeldvej 45, 74oo Herning.
Lillian Sand Andersen afsluttede skolegangen med realeksamen. 
Efter endt skolegang udlærtes hun som ekspeditrice hos manufak
turhandler Pallesen & Majbom, Herning og var ansat her til 1. ok
tober 1967.
Ove Andersen gik i skole i Herning. Efter endt skolegang uddan
nedes han 1959-1963 som glarmester hos faderen og var derefter 
beskæftiget i faderens forretning. Fra 1. juli 1971 har han 
været medindehaver af forretningen.

VIII.B.l.a.

TINA ANDERSEN er født d. 27. december 1967 i Herning.

VIII.B.l.b.

PERNILLE SAND ANDERSEN er født d. 3. marts 1971 i Herning.
VIII.B.2.
GRETHE SAND ANDERSEN er født d. 13. juni 195o i Herning.
Hun blev gift d. 19. februar 1972 i Herning med
KRISTIAN.NØRREGAARD FRØLUND, der er født d. 14. marts 1948 i Kæ
ret, Snejbjerg Sogn, som søn af gårdejer Kristen Nørregaard Frø
lund og hustru Johanne Pedersen, GI. Landevej 184, 74oo Herning. 
Bosat: Gisselfeldvej 65, 74oo Herning.
Grethe Sand Andersen gik i skole i Herning og afsluttede skole
gangen med 9. klasse, 1968 tog hun handelsmedhjælpereksamen fra 
Herning Handelsskole. Fra 1. september 1966 til 1. september 1969 
uddannedes hun på kontoret ved. Jysk Aluminiums indus tri og fort
satte efter elevtiden som assistent samme sted.
Kristian Nørregaard Frølund gik i skole i Snejbjerg og Herning. 
Vinteren 1962-1963 var han elev på Blistrup Ungdomsskole. 1964- 
1968 uddannedes han som kommis hos købmand Rindum, Herning og tog 
samtidig handelsmedhjælpereksamen fra Herning Handelsskole. Efter 
endt læretid fortsatte han som kommis i lærepladsen til november 
1968, hvorefter han gik i lære som glarmester hos glarmester Svend 
Aage Andersen, Herning, han har siden været beskæftiget som svend 
samme sted. I 1972 var han i 3 måneder på GIarmesterlavets Fag
skole i Holbæk.



VIII.c.
EMMA MARIE ANDERSEN er født d. 3o. marts 1915 i Boelsgård, Nøv
ling Sogn.
Hun blev gift d. 17. april 1938 i Nøvling Kirke med
ARTHUR VILLEMAND HANSEN, der er født d. 3o. april 1910 i Ikast 
som søn af murer Villemand Hansen og hustru Dorthea Katrine Knud
sen, 8600 Silkeborg, og han døde d. 25. september 1965 i Køge. 
Bosat: Pedersvej 43, 1. sal, 4600 Køge.
Emma Marie Andersen gik i skole i Nøvling. Hun var efter endt 
skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme og havde desuden 
plads på Herning Sygehus til 1934, da hun fik plads i Herfølge, 
senere var hun i København til giftermålet.
Arthur Villemand Hansen gik i skole forskellige steder, bl.a. i 
Silkeborg. Han udlærtes som murer i Silkeborg og var efter endt 
læretid beskæftiget som murersvend ved forskellige mestre i Silke
borg og Herning til 1933, da han rejste til Køge, hvor han var 
beskæftiget som murersvend til sin død.

VIII.C.1.

MOGENS VILLEMAND HANSEN er født d. 4. september 1942 i Køge.
Han blev gift d. 29. marts 1969 i Højelse Kirke med 
KIRSTEN HANSEN, der er født d. 9. marts 1946 i Køge som datter af 
politiassistent Kaj Hansen og hustru Elisabeth Nielsen, 4600 Køge. 
Bosat: Blommevænget 1, 4600 Køge.
Mogens Villemand Hansen afsluttede skolegangen med mellemskole
eksamen i 1958. Han uddannedes derefter ved isenkræmmerfirmaet 
Johs. Bertelsen A/S, Køge. Efter endt læretid fortsatte han i 
firmaet, kun afbrudt af militærtjeneste ved flyvetropperne i Ka
rup og på Stevns 1963-1964. Han har siden 1969 været disponent i 
firmaet.
Kirsten Hansen afsluttede skolegangen med 8. klasse fra Køge Skole, 
herefter virkede hun som husassistent i 2-J år. 1963-1964 var hun 
elev på Høng Efterskole, hvorefter hun i tiden 1964-1968 blev ud
dannet i konfektionsbranchen ved Modehuset Fa. R.K. Taastrup, ef
ter endt læretid havde hun beskæftigelse ved Fa. Georg Hedager A/S, 
Køge til 28. februar 1971.

VIII.C.l.a.

BETTINA VILLEMAND HANSEN er født d. 19. april 1971 i København.

VIII.D.

INGRID ALVILDA ANDERSEN er født d. 18. januar 1917 i Boelsgård, 
Nøvling Sogn.
Hun blev gift d. 21. april 1947 i Nøvling Kirke med
TAGE GUDMUND GODSKESEN, der er født d. 4. september 1914 i Kjær- 
gård, Vildbjerg Sogn, som søn af gårdejer Godske Christian Godske- 
sen og hustru Annine Caroline Nielsen, Kjærgård, 748o Vildbjerg. 
Bosat: Granly, Nøvling, 74oo Herning.
Ingrid Alvilda Andersen gik i skole i Nøvling. Hun var efter endt 
skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme samt | år i København 
og I år i Nøvling.
Tage Gudmund Godskesen gik i skole i Vildbjerg. Efter endt skole
gang var han beskæftiget ved landbruget hjemme, til han var 18 år, 
han havde derefter i 2 år plads hos enkefru Abelone Stampe, Nøvling. 
Han var nu atter hjemme en tid, hvorefter han fik plads på Øster 
Kjærgård i Timring, men efter ca. 2 måneders forløb var han ude 



for et uheld. Under hjemkøring af korn fra en staklade, faldt 
han ned fra læsset,og vognen gik over ham, hvorved han fik hoften 
knust, han var derefter uarbejdsdygtig i ca. 2 år. Han var nu 
hjemme til 1939, da han fik plads i Tjørring og senere i Vildbjerg 
Præstegård. Herefter købte han Granly, der er på lo tdr. land. 
Bygningerne er i årenes løb blevet restaureret og stuehuset ud
videt. Han har hovedsagelig beskæftiget sig med produktion af 
smågrise. 196o-1964 samt fra sommeren 197o har han foruden at 
passe ejendommen været beskæftiget på P.C. Pedersens Maskinfa
brik.

VIII.D.l.

HARLY BOELSGAARD GODSKESEN er født d. 8. marts 1949 i Nøvling. 
Bosat: Granly, Nøvling, 74oo Herning.
Harly Boelsgaard Godskesen gik i skole i Nøvling, han var efter 
endt skolegang beskæftiget ved landbruget og havde plads i Nøvling. 
Fra 1. maj 1967 til 1. maj 1971 uddannedes han som. mekaniker hos 
autoforhandler Peder Ørskov, Snejbjerg, efter endt læretid fort
satte han som svend samme sted.

VIII.D.2.

FREDDY BOELSGAARD GODSKESEN er født d. 31. december 1954 i Nøv
ling.
Han påbegyndte skolegangen i Nøvling og afsluttede den 1972 med 
realeksamen fra Vildbjerg Folke- og Realskole.
VIII.E.
PEDER BJØDSLEV ANDERSEN er født d. 15. oktober 1919 i Boelsgård, 
Nøvling Sogn, og døde d. 4. januar 1964 i Herning.
Han blev gift d. 29. oktober 1943 i Sinding Kirke med 
GUDRUN KIRSTINE KRISTENSEN, der er født d. 6. august 1923 i Sta- 
kroge som datter af gårdejer Nikolaj Boserup Kristensen og hustru 
Mariane Bækgaard, Sinding, 74oo Herning.
Bosat: Storgårdsvej 17, 74oo Herning.
Peder Bjødslev Andersen gik i skole i Nøvling. Han var efter endt 
skolegang beskæftiget ved landbruget hjemme til giftermålet, dog 
med undtagelse af 2 år, da han havde plads hos gårdejer Chr. Poul
sen, Timring. Efter giftermålet havde han i 2 år plads som foder
mester på Brund Østergård i Skjød pr. Hadsten. Den 1. maj 1946 
overtog han en ejendom på 24 tdr. land i Birkmose i Timring Sogn, 
denne ejendom drev han til 6. august 1948, da familien flyttede 
til Rugbjerg i Aulum, hvor de overtog en ejendom på 14 tdr. land. 
Her boede de til oktober 1951, da de flyttede til Herning. Peder 
Bjødslev Andersen var nu på Hammerum Landbrugsskole, hvor han blev 
uddannet som inseminør. Han fik efter skoleopholdet beskæftigelse 
som salgschauffør for Carlsberg-depotet i Herning, og var her til 
sin død.
Gudrun Kirstine Kristensen gik i skole i Knaplund i Hoven Sogn 
samt i Sinding. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved hus
gerning og havde først plads i Snejbjerg, derefter hos købmand 
Ørskov, Nøvling, senere på gården Korshøj i Nøvling og ved pastor 
Bastrup i Vildbjerg. Efter Peder B. Andersens død blev hun d. 9. 
december 1967 i Johannes Kirke i Herning gift med
ROBERT INGOLF LILLELUND, der er født d. 24. maj 193o i Timring 
som søn af gårdejer Karl Chr. Lillelund og hustru Nikoline Dusine 
Dahl, Timring.
Robert I. Lillelund har været beskæftiget ved landbruget samt haft 
ansættelse som lagerarbejder på basen i Sdr. Strømfjord, Grønland, 
1962-1964. Han er nu beskæftiget som lagerarbejder i Herning.



VIII.E.l.

KRISTIAN BJØDSLEV ANDERSEN er født d. 24. maj 1944 i Skjød. 
Han blev gift d. 13. december 1969 i Silkeborg Kirke med 
HANNE TOMMERUP, der er født d. 27. oktober 1946 i Gentofte som 
datter af redaktionssekretær Heinrich Tommerup og hustru Martha 
Valborg Schrøder, Åhavevej 86, 86oo Silkeborg.
Bosat: Hjort Nielsens Vej 6, 86oo Silkeborg.
Kristian Bjødslev Andersen cif sluttede skolegangen med 8. klasse 
fra Herning Skole. 196o-1964 uddannedes han hos damefrisør Ubbe 
Nielsen, Herning, og fortsatte efter endt læretid som svend sam
me sted til august 1964, da han etablerede egen damefrisørsalon 
på Baggesensvej i Silkeborg, denne salon drev han til 14. oktober 
1967, da den nedlagdes, og han købte en damefrisørsalon på Søn
dergade 12, her beskæftiges nu 7 damer. Den 3. december 1971 etab
lerede han en filial i Skanderborg på Adelgade 83, denne drives 
ved bestyrer og her ex' 4 beskæftiget. Begge saloner har navnet 
"Salon Thind".
Hanne Tommerup påbegyndte skolegangen i Tårbæk og afsluttede den 
med 9. klasse i Silkeborg. 1962-1966 uddannedes hun som fotograf 
ved Søndergaards Foto, Silkeborg. Hun var herefter beskæftiget i 
Salon Thind.

VIII.E.l.a.

PETER PIERRE BJØDSLEV ANDERSEN er født d. 6. marts 1969 i Silke
borg.

VIII.F.

VERNER SØNDERGAARD ANDERSEN er født d. 8. december 1924 i Gammel 
Boelsgård, Nøvling Sogn.
Han blev gift d. 21. april 1957 i Nøvling Kirke med
GERDA AUGUSTA JENSEN, der er født d. 17. august 1937 i Gunnerup, 
Rind Sogn, som datter af gårdejer Jens Peder Jensen og hustru 
Inger Marie Larsen, Gunnerup, 74oo Herning.
Bosat: Gammel Boelsgård, Nøvling, Skibbild, 74oo Herning. 
Verner Søndergaard Andersen gik i Nøvling Skole og var derefter 
beskæftiget ved landbruget. Han var hjemme for at hjælpe moderen 
og bestyrede gården for hende, til han selv overtog den d. 1. maj 
1957. Gården er på 3o tdr. land, udbygningerne er i årenes løb 
blevet forandret, stuehuset, der er fra ca. 1825, er blevet gen- 
nemrestaureret.
Gerda Augusta Jensen gik i skole i Kollund og Ørre. Hun har været 
beskæftiget ved husgerning og har haft plads forskellige steder i 
Ørre, Herning, Gammel Boelsgard og på Alderdomshjemmet i Vildbjerg. 
Hun har siden 1. marts 197o været deltidsbeskæftiget som syerske 
i Nøvling.
VIII.F.l.

ANDERS CHRISTIAN ANDERSEN er født d. 24. marts 1959 i Gammel Boels
gård, Nøvling Sogn.

VIII.F.2.

JENS MICHAEL ANDERSEN er født d. 6. januar 1962 i Gammel Boelsgård, 
Nøvling Sogn.

VIII.F.3.

KLAUS SØNDERGAARD ANDERSEN er født d. 17. maj 1967 i Gammel Boels
gård, Nøvling Sogn.



VIII.
Mette Kirstine Knudsen og 
Christian Andersen m/børn

VIII.A.
Elna Margrethe Andersen og 
Kristen Kristensen Overgaard

VIIi.A.l.
Verner Overgaard og
Kirsten Svendsen Rode m/datteren
Hanne

VIII.A.2.
Niels-Kristian Overgaard og
Inger E.Petersen m/datteren Vinni<

VIII.B.
Jens Peder Andersen

VIII.
Dagny Al£rida Sand 
m/datterdatteren 
Pernille
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VIII.B.1.
Lillian S.Andersen 
og Ove Andersen 
m/børn

VIII.B.2.
Grethe Sand Andersen og
Kristian Nørregaard Frølund

VIII.C.
Emma Marie Andersen og 
\rthur Villemand Hansen

VIII.C.1.
Mogens V.Hansen og
Kirsten Hansen

VIII.D.
Ingrid A.Andersen o 
Tage G.Godskesen 
m/børn

VIII.E.
Peder Bjødslev Andersen og 
Gudrun K. Kristensen

VIII.E.
Gudrun K. Kristensen og 
Robert Ingolf Lillelund



VIII.E.l.
Kristian Bjødslev Andersen og 
Hanne Tommerup m/sønnen Peter

VIII.F.
Verner Søndergaard Andersen og 
Gerda Augusta Jensen m/børn



IX.

SØREN ANDREAS KNUDSEN er født d. 1. september 1885 i Fjelstervang, 
Vorgod Sogn.
Han blev gift d. 13. februar 1926 i Herning med
MARY ANE JENSEN, der er født d. 13. december 19o4 i Herning som 
datter af landpost Jens Jensen og hustru Mette Kathrine Ottosen,; 
Nøvling.
Bosat: Linde Allé 34, 748o Vildbjerg.
Søren Andreas Knudsen gik i skole i Fjelstervang. Allerede som 
9-årig kom han ud at tjene og var derefter ude hver sommer for 
at passe får. Det år han gik til præst, tjente han i ”Fonvad" i 
Snejbjerg Sogn, han gik til præsten i Gjødstrup og blev konfir
meret i Tjørring. Efter konfirmationen havde han forskellige 
pladser på hjemegnen, til han i 19o8 købte fødehjemmet i Fjelster
vang for 12ooo kr., heraf udbetalte han 16oo kr., som han selv 
havde sparet op. Fødehjemmet,der var på 4o tdr. land,drev han til 
1914, han solgte det da for 18ooo kr. og begyndte nu at handle 
med grise og kreaturer. Allerede i 1915 købte han Ny Boelsgård i 
Nøvling, den var på 37 tdr. land og kostede 2oooo kr., denne 
gård drev han til 192o og fortsatte samtidig med at handle. Da 
han solgte Ny Boelsgård fik han 46000 kr. for den. I årene til 
1924 drev han udelukkende handel med grise og kreaturer, men køb
te derefter Bjerregård i Timring, den var på 64 tdr. land og ko
stede 67000 kr., denne gård drev han samtidig med at han passede 
handlen til 1941, da familien flyttede til Vildbjerg, han fort
satte med at handle med grise og kreaturer, det er adskillige 
tusinde dyr han i årenes løb har omsat, han har desuden handlet en 
del med ejendomme, først omkring 197o holdt han op med handlen. 
Mary Ane Jensen gik i skole i Nøvling. Hun har været beskæftiget 
ved husgerning og har haft plads i Nøvling, derefter hos Søren 
Knudsen, Timring, hvor hun var til giftermålet. Efter giftermålet 
har hun taget del i mandens arbejde, når han var ude at handle, 
måtte hun tage sig af det daglige arbejde hjemme. Der var altid 
2 karle og 1 pige foruden daglejere på gårdene, dem måtte hun 
sørge for og i det hele taget være med i hele det daglige arbejde.
IX.A.

PEDER BJØRSLEV KNUDSEN er født d. 13. marts 1926 i Nøvling.
Han blev gift d. 24. juni 195o i København med
MARY BOYSEN, der er født d. 19. juli 1927 i Barsmark, Løjt Kirke
by Sogn, som datter af kaptajn Jes Peder Boysen og hustru Irene 
Augusta Anna Hollmann, Haderslev.
Bosat: Ryumgårdsvej 13, 277o Kastrup.
Peder Bjørslev Knudsen gik i skole i Timring, han var efter endt 
skolegang beskæftiget ved landbruget til 1942. Fra 1. maj 1942 
til 3o. april 1946 uddannedes han som snedker hos snedkermester 
Peder Andersen, Vildbjerg. Det følgende år arbejdede han som svend, 
hvorefter han blev indkaldt til militærtjeneste ved marinen i Kø
benhavn fra foråret 1947 til foråret 1948 . Efter hjemsendelsen 
var han beskæftiget som bygningssnedker ved Fa. Würtz, København 
1948-1956, derefter købte han selv forretning, som han drev til 
1962, da værkstedet brændte og alt blev ødelagt. Han fik nu an
sættelse på Tårnby Maskinsnedkeri og var her til 1. februar 1972, 
siden har han været beskæftiget ved Københavns Grundejeres Ren
gøringsselskab .
Mary Boysen gik i Hertug Hans's Skole i Haderslev. Hun var efter 
endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde plads forskel
lige steder i Sønderjylland til 1947, da hun rejste til København,



hvor hun fik ansættelse i smørrebrødsforretningen G. 32, her var 
hun til 1964 kun afbrudt af en 3-års periode. Hun har siden som
meren 1965 haft ansættelse som rengøringsassistent ved Pilegårds- 
skolen i Tårnby.
IX.A.l.
SUSANNE BJØRSLEV KNUDSEN er født d. 27. januar 1953 i København. 
Bosat: Ryumgårdsvej 13, 277o Kastrup.
Susanne B. Knudsen afsluttede skolegangen 197o med realeksamen 
fra Pilegårdsskolen. Hun var herefter i ca. år på kontoret i 
Lufthavnen, siden har hun været beskæftiget på kontoret på Toms 
Fabriker.

IX.A.2.

LONE BJØRSLEV KNUDSEN er født d. 17. marts 1964 i Gentofte.

IX.B.

EMMA MARIE KNUDSEN er født d. 21. juni 1927 i Bjerregård, Timring 
Sogn.
Hun blev gift d. 2o. juni 1953 i Den Norske Kirke i Saskatoon 
Sask, Canada med
BENT MORTENSEN, der er født d. 21. oktober 1924 i Ballerup som 
søn af erhvervschef Poul Frederik Honore Mortensen og hustru Gerda 
Larsen, Vordingborg.
Bosat: Søsvinget 7, 825o Egå.
Emma Marie Knudsen gik i skole i Timring. Hun uddannedes efter 
endt skolegang som ekspeditrice ved manufakturhandler Mosekjær, 
Vildbjerg og tog 1947 handelsmedhjælpereksamen i Skive. 1946-195o 
havde hun ansættelse i Skive, derefter hos Fa. Crom & Goldsmidt, 
København, til 1953.
Bent Mortensen gik i skole i Ballerup, Skovshoved og Vordingborg. 
1939-1943 uddannedes han som tømrer i Vildbjerg. 1943-1944 var 
han elev på Haslev Håndværkerskole. 1948 dimitteredes han fra 
Københavns Husbygningsteknikum, hvorefter han var beskæftiget i 
Grønland 2 år og derefter 12 år som bygningsingniør i Canada. Han 
har siden 1. juni 1962 virket som bygningsingeniør ved Fa. Ram- 
bøll & Hannemann A/S., Århus.

IX.B.l.

MARY-ANN MORTENSEN er født d. 25. marts 1954 i Saskatoon, Saèk, 
Canada.
Hun tog 1971 realeksamen fra Sølystskolen, Egå og blev derefter 
elev på Mariaforbundets Skole, København.

IX.c.

JENS SØNDERGAARD KNUDSEN er født d. 26. marts 193o i Timring. 
Bosat: Holger Danskes Vej 45, lejlighed 16, 2ooo København F.
Jens Søndergaard Knudsen gik i skole i Timring og Vildbjerg. Han 
uddannedes derefter som :kolonialkommis og var først hos morbrode
ren købmand Jens Harreskov Jensen, Sinding, 1945-1947, derefter 
ved købmand Chr. Jespersen, Herning til 1951. Han aftjente sin 
værnepligt ved infanteriet i Haderslev fra foråret 1951 til for
året 1952, heraf år med Den danske Kommando i Tyskland. Efter 
hjemsendelsen havde han plads som kommis i København til 1958, 
da han fik ansættelse på kontoret ved konservesfirmaet Danica, 



her var han til 1965. Han £ik nu ansættelse i vinfirmaet Ander- 
sen-Høyer, København og udnævntes 1969 til prokurist samme sted.

IX.D.

METHA KRISTA KNUDSEN er født d.l. august 1936 i Bjerregård, Tim
ring Sogn.
Hun blev gift d. 25. juli 1959 i Vildbjerg Kirke med
NIELS ERIK IVERSEN, der er født d. 14. august 1932 i Lifstrup, 
V. Nebel Sogn, som søn af gårdejer Martin Johannes Iversen og 
hustru Agnes Andersen, Lifstrup, 6"oo Esbjerg.
Bosat: Sølystvej 12, 825o Egå.
Metha Krista Knudsen gik i skole i Vildbjerg. 1951-1955 uddannedes 
hun som ekspeditrice ved manufakturhandler Mosekjær, Vildbjerg 
og tog samtidig handelsmedhjælpereksamen fra Vildbjerg Handels
skole. 1955-1958 havde hun ansættelse ved Fa. Verner Jensen, Tri
kotage, Arhus og derefter ved trikotagefirmaet Hyldahl, Arhus, 
til 196o.
Niels Erik Iversen påbegyndte skolegangen i Ølufvad Skole og af
sluttede den med mellemskoleeksamen 1948 fra Skt. Jacobi Skolen 
i Varde. 1948-1952 udlærtes han som kommis i Varde Materialhandel, 
og tog samtidig handelsmedhjælpereksamen i Varde 195o. Efter endt 
læretid fortsatte han samme sted til 1953. Han aftjente sin vær
nepligt ved flyvevåbnet i Karup og Skrydstrup fra 6. maj 1953 til 
25. oktober 1954. Efter hjemsendelsen fik han fra 1. november 
1954 ansættelse som ekspedient ved Fa. Bidinger, Århus. Siden 
1968 har han været medindehaver af firmaet, der består af flere 
forretninger såvel detail som en gros og fabrikation.

IX.D.l.

CLAUS IVERSEN er født d. 22. oktober i960 i Århus.

IX.D.2.

OLE IVERSEN er født d. 27. januar 1962 i Århus.

IX.E.

BIRTE SOLVEIG KNUDSEN er født d. 22. juli 1943 i Vildbjerg.
Hun blev gift d. 7. november 197o i Vildbjerg Kirke med 
WILLY PREBEN BREGNHØJ, der er født d. 7. februar 194o i Randers 
som søn af inspektør Hans Bregnhøj og hustru Hedvig Weinkoff, 
Østersundbyvej 28, 9ooo Ålborg.
Bosat: Skagensvej 334, 98oo Hjørring.
Birte Solveig Knudsen gik i skole i Vildbjerg og udlærtes der
efter som ekspeditrice hos manufakturhandler Chr. Mosekjær, Vild
bjerg, samtidig tog hun handelsskoleeksamen. 1963-1966 havde hun 
ansættelse hos trikotagehandler Verner Jensen, Århus, derefter 
ved Fa. Salling, Århus til 197o, hvorefter hun var hos Dansk Su
permarked, Holme, i indkøbsafdelingen for Føtex-forretningerne. 
Willy Preben Bregnhøj tog 1957 realeksamen fra VejgårdoØstre Skole, 
Ålborg. 1957-1962 havde han ansættelse på kontoret på Ålborg Værft 
A/S, heraf de første 3 år som elev. 1962-1971 var han ansat som 
regnskabsmand i en industrivirksomhed i Århus. I 1971 tog han HD 
i regnskabsvæsen fra Handelshøjskolen i Århus. Han har siden 1. 
januar 1972 været ansat som økonomichef i en industrivirksomhed 
i Hjørring.



Søren Andreas Knudsen og
Mary Ane Jensen

IX. A.
Peder B. Knudsen og 
Mary Boysen m/børn

IX.B.
Emma Marie Knudsen og 
Bent Mortensen

IX.C.
Jens Søndergaard 
Knudsen

IX.D.
Metha Krista Knudsen og 
Niels Erik Iversen

IX.E.
Birte Solveig Knudsen og
Willy Preben Bregnhøj



x.

KRESTEN KIRK KNUDSEN er født d. 7. januar 1889 i Fjelstervang, 
Vorgod.Sogn, og døde i juli 1962 i Skjern.
Han blev gift d. 27. november 1918 med
KIRSTEN MARIE CHRISTENSEN, der er født d. 27. april 1886 i Krog
strup Mark, Snejbjerg Sogn, som datter af husmand Anders Christen
sen og hustru Anna Marie Svenningsen, Krogstrup Mark, Snejbjerg, 
74oo Herning.
Bosat: Mellemgade 7 b, 69oo Skjern.
Kresten Kirk Knudsen gik i skole i Fjelstervang. Efter konfirma
tionen fik han ansættelse hos en træskohandler i Kibæk, her lærte 
han at lave træsko, derefter var han forskellige steder bl.a. i 
Borris og Skjern til 1917, da han indkaldtes til militærtjeneste, 
først på Saltholm senere i Kongelunden. Den 24. september 1918 
overtog han købmandsforretningen i Fiskbæk for 32ooo kr., denne 
drev han til 1948, da familien købte et hus i Fiskbæk, hvor de 
boede til 195o. De flyttede nu til Skjern og drev her kaffefor
retning i ca. 3 år, da Kresten Kirk Knudsen måtte holde op på 
grund af sygdom.
Kirsten Marie Christensen gik i Snejbjerg Hovedskole. Allerede 
som 6-årig kom hun til farmoderen i Snejbjerg og var her,til hun 
blev konfirmeret. Hun fik nu plads som husassistent først på hjem
egnen, bl.a. i Tanderupkær og hos Chr. Ørskov, Fjelstervang, i 
Blidal og i Klokkekilde i Gjellerup. Hun var desuden hjemme en 
tid for at hjælpe forældrene. Hun har desuden været husbestyrer
inde på en gård i Funder. Sommeren før giftermålet,havde hun an
sættelse i en forretning i Skjern. Efter giftermålet hjalp hun til 
i forretningen i Fiskbæk, efterhånden som forretningen voksede 
blev der først ansat en ung pige, derefter en lærling og senere 
en kommis.

X.A.

JYTTE KIRK KNUDSEN er født d. 7. januar 1933 i Århus.
Hun blev gift d. 6. marts 1955 i Skjern Kirke med
ASGER HANSEN, der er født d. 28. marts 1932 i Brande som søn af 
overportør Kristian Marinus Hansen og hustru Petra Jensen, 733o 
Brande.
Bosat: Kragelund, 86oo Silkeborg.
Jytte Kirk Knudsen gik i skole i Fiskbæk og tog præliminæreksamen 
fra Skjern Skole.
Asger Hansen gik i Brande Kommuneskole. 1946-195o uddannedes han 
som mekaniker hos mekaniker Emil Lorentsen, Brande, samtidig gik 
han på Teknisk Skole i Brande og en tid på Teknologisk Institut i 
Århus. Efter endt læretid fortsatte han som svend i lærepladsen 
til 1952, da han blev indkaldt til militærtjeneste ved Kongens 
Fodregiment i Fredericia, senere var han på skole ved Hærens tek
niske Korps i København, han hjemsendtes fra Varde 1954, hvorefter 
han havde ansættelse som mekanikersvend i Skjern til 1. august 
1955, da han etablerede egen mekanikerforretning i Kragelund.

X.A.l.

CONNIE KIRK HANSEN er født d. 29. januar 1957 i Kragelund.

X.A.2.

JOHN SøGAARD HANSEN er født d. 2. september 1959 i Kragelund.



PIA SØGAARD HANSEN er født d. 17. maj 1965 i Kragelund.
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ALFABETISK FORTEGNELSE OVER

EFTERKOMMERE



Andersen
Anders Christian VIII.F.l.
Annette Ørskov V.F.l.a.
Christian VIII.
Dagny A. f.Sand
Dorthe Anette Ørskov

VIII.B.
V.J.3.

Egon Hvas V.F.l.b.
Elna £. Ørskov V.J.
Erik Hvas V.F.l.e.
Gerda A. £. Jensen VIII.F.
Hanne £. Tommerup VIII.E.l.
Henrik Hvas V.F.l.
Jens Michael VIII.F.2.
Jens Peder VIII.B.
Ketty 0. £. Madsen V.F.l.
Klaus Søndergaard VIII.F.3.
Kristian Bjødslev VIII.E.l.
Lillian S. £.Andersen VIII.B.l.
Mette K. £. Knudsen VIII.
Otto V.J.
Ove VIII.B.l.
Peder Bjødslev VIII.E.
Pernille Sand VIII.B.l.b.
Peter Pierre Bjødslev VIII.E.l.a.
Tina VIII.B.l.a.
Verner Hvas V.F.l.f.
Verner Søndergaard VIII.F.
Villy Hvas V.F.l.d.

Aunsholt
Elly Grethe £.Ørskov V.E.8.
Jens Jørgen K.Hald V.E.8.
Mogens Hald V.E.8.a.
Pernille Ørskov V.E.8.b.

Bach

Austin Winfred I.B.3.
David Rudolph I.B.5.
Ditlev Goth. Monrad I.B.
Eirén Ragna I.B.4.
Eunice Elizabeth I.B.6.
Sigrid E. £. Knudsen I.B.
Svend Aage I.B.2.
Stanley Monrad I.B.l.

Beran

Alice ørskov £.Jensen V.C.4.b.
Horst V.C.4.b.
Wolfgang Dave Ørskov V.C.4.b.l)

Bjærre

Dagmar f. Ørskov V.K.
Flemming Ørskov V.K.l.
Frank Ørskov V.K.2.
Gunver Elsebeth V.K.3.

Bjærre
Hanne £. Christiansen V.K.2.
Ninna £. Sørensen V.K.l.
Otto Thorvald V.K.

Bregnhøj

Birte Solveig £.Knudsen IX.E.
Willy Preben IX.E.

Buch-Larsen

Bo V.G.3.b.
Jens Erik V.G.3.
Lissy 0. £. Christensen V.G.3.
Ulla V.G.3.a.

Busk

Alfred Hermann III.B.
Anne Elisabeth Eline
£. Hansen III.A.
Ane Marie £. Knudsen III.
Anne Theodora Rosengaard
£. Jensen III.A.
Carsten Kjær III.C.3.
Ej1ert Marius III.C.
Elmo Kjær III.C.2.
Inger Louise £. Madsen III.C.3.
Jane III.D.2.
Karen f. Iversen III.B.
Niels III.
Niels Peter III.A.
Nielsine £. Kjær III.C.
Marentius Bjørslev III.D.
Marie Andersen f.Fosgerau III.D.
Ole III.D.2.
Peter III.D.2.
Svend Kjær III.C.1.
Svend Kjær III.C.3.
Tove Leth £. Pedersen III.D.2.
Niels Orla III.D.2.

Christensen

Claus Ørskov V.G.5.a.
Edith £. Ørskov V.E.7.
Gudrun £. Nielsen V.G.5.
Kirsten Kathrine £.Ørskov V.G.
Knud Erik V.E.7.
Lene ärskov V.E.7.b.
Lone Ørskov V.G.5.c.
Peder Edvard Senius V.G.
Pia Ørskov V.G.5.b.
Tine Ørskov V.E.7.a.
Vilfred Ørskov V.G.5.

Christiansen
Annette VII.C.2.



Christiansen

Berrit VII.C.3.
Ellen Marie £.Knudsen VII.C.
Henning VII.C.1.
Jan VII.C.
René VII.C.4.

East

Mary Jensen
£. Vestergaard II.C.1.
Robert Georg Eden II.C.1.

Foldager

Carlo Kenneth V.D.6.
Jesper V.D.6.b.
Peter ørskov V.D.6.a.
Tonny Elinor £.Ørskov V.D.6.

Frølund

Grethe Sand £.Andersen VIII.B.2.
Kristian Nørregaard

Godskesen

VIII.B.2.

Freddy Boelsgaard VIII.D.2.
Harly Boelsgaard VIII.D.l.
Ingrid A. £. Andersen VIII.D.
Tage Gudmund VIII.D.

Haakonson

John II.F.l.
Lizzi £. Jensen II.F.l.

Hansen

Asger X.A.
Arthur Villemand VIII.C.
Bettina Villemand VIII.C.l.a.
Connie Kirk X.A.l.
Emma M. £.Andersen VIII.C.
Kirsten £. Hansen VIII.C.1.
John Søgaard X.A.2.
Jytte K. £.Knudsen X.A.
Mogens Villemand VIII.C.1.
Pia Søgaard X.A.3.

Ipsen

Anne-Lise Stender III.A.l.a.
Edel Marie £. Busk III.A.l.
Else-Marie Stender III.A.l.b.
Erik Kristian Stender III.A.l.

Iversen
Claus IX.D.l.

Iversen

Metha Krista £. Knudsen
Niels Erik
Ole

IX.D.
IX.D.
IX.D.2.

Jensen

Anne Marie Ørskov V.C.4.c.
Annette Kjær III.C.4.a.
Else Marie II.F.2.
Jørn Erik III.C.4.
Kirsten Kjær £. Busk III.C.4.
Kirsten Ørskov £. Madsen V.C.4.
Peter Kjær III.C.4.b.
Svend V.C.4.
Villy II.F.2.

Knudsen

Anders Westergaard II.D.
Anna Marie £.Pedersen VII.
Anne-Marie Skøtt II.B.l.a.
Anne Mette II.E.2.b.
Barbara K. £.Bennetsen IV.
Bent Vestergaard II.B.3.
Bjarne Agerbo II.J.2.
Carolyn S. II.D.2.b.
Dagny Albina £. Nissen I.G.
Daniel Scott II.D.l.b.
David J. II.D.l.d.
Eiren I.G.l.
Ejnar II.G.
Ellen Marie II.A.
Ellen £. Muller II.E.2.
Elna I.J.
Elna K. £. Jensen II.F.
Elsebeth Søndergaard II.K.2.
Emil Søndergaard II.K.
Erik II.E.2.
Finn Leo II.G.1.
Gerda J. £. Mortensen II.K.
Gunnar I.H.
Harry W. II.D.2.
Hedvig I.C.
Heine Egon VII.B.l.
Henning II.E.l.
Inge Holm £. Larsen II.B.3.
Inger K. £. Jespersen VII.A.
Inger M. £. Andersen II.G.1.
Ingrid I.E.
Jens I.
Jens Laurids VII.
Jens Olav II.G.2.
Jens Søndergaard IX.C.
Jens Verner I.F.
Jens Verner II.J.
Jette Søndergaard II.K.3.
Joel Keith II.D.l.c.
Johannes Bækgaard II.F.
John E. II.D.2.C.



Knudsen

Jonna K. £. Friis VII.B.
Karen M. £.Christensen II.B.l.
Keith A. II.D.2.a.
Kerry
Kirsten M. £.Christen-

il.D.l.a.
sen X.
Kirsten M. £. Jensen VII.
Kirsten £.Mathiasen II.E.l.
Kirsten Skøtt II.B.l.b.
Kirstine £. Graversen II.D.
Knud II.
Knud G. II.D.l.
Knud Skøtt II.B.l.
Kresten Kirk X.
Kristian Øvig II.E.
Lars Skøtt II.B.l.c.
Leo Kjær VII.A.l.
Lissi Kjær VII.A.2.
Lone Bjørslev IX.A.2.
Maren Bjørslev VI.
Margaret Sigrid I.F.l.
Margaret £. Winquist II.D.2.
Marianne II.E.l.b.
Marie K. £. Pedersen II.E.
Margit Agerbo II.J.4.
Marilyn £. Purcell II.D.l.
Mary £. Boysen IX.A.
Mary Ane £. Jensen IX.
Mathilde M.£.Nielsen II.G.
Meta Agerbo II.J.
Mogens II.E.l.a.
Niels Peder II.B.
Nils Pries II.B.2.a.
Otto Arne I.G.
Ove Søndergaard II.B.2.
Peder Bjørslev IX. A.
Peder Christian IV.
Peder Verner VII.B.
Peter II.E.2.a.
Peter Vestergaard II.B.3.a.
Ragna I.D.
Rita Lillian £.Pries II.B.2.
Rosa A.P. £. Skøtt II.B.
Sara Nielsine £.Girts I.F.
Sidsel K. £. Andersen II.
Sigrid £. Frederiksen I.
Susanne Bjørslev IX.A.l.
Søren Andreas IX.
Søren Kristian Kjær VII.A.
Torben II.F.3.
Tove Søndergaard II.K.l.
Vagn Agerbo II.J.3.

Koch

Kaj Erik Jensen V.A.2.
Kirsten Marie Jensen V.A.2.b.
Ketty Jensine £.Ørskov V.A.2.
Svend Erik Jensen V.A.2.a.

Kris tensen

Kaj V.H.4.
Kirsten Birgit £. Ørskov V.H.4.

Lange

Finn Herbert V.L.l.
Karin Ørskov V.L.l.b.
Linda £. Ørskov V.L.l.
Poul Henrik V.L.l.a.

Lars en

Aase Ørskov V.C.8.a.
Jens Anton V.C.8.
Johanne Mariane £.Ørskov V.E.2.
Karsten Ørskov V.C.8.b.
Lilly Solveig Ørskov
£. Madsen V.C.8.
Poul Erik V.E.2.

Lillelund

Gudrun K. £. Kristensen VIII.E.
Robert Ingol£ VIII.E.

Lindhardt

Arne Løje V.C.7.
Bjarne Ørskov V.C.7.a.
Ole David Ørskov V.C.7.C.
Pia ørskov V.C.7.b.
Sonja Elinor Ørskov
£. Madsen V.C.7.

Mads en

Anna Kirstine Bækgaard
£. Knudsen II.H.
Anna Marie £. Madsen V.F.4.
Anne Marie £.Andersen V.C.5.
Anni Gurli £. Holck-
Espensen V.C.9.
Anton Skovgaard V.B.
Birgith £.Lillelund V.B.l.
Bodil £. Mortensen' V.F.8.
Britta Ørskov V.F.8.a.
Doris Studsgaard II.H.3.
Egon Christian Ørskov V.C.6.
Ejnar V.F.
Ellen Marie £. Ørskov V.C.
Else £. Holbøll V.F.3.
Else Studsgaard II.H.4.
Erik Studsgaard II.H.
Ernst Skovgaard V.B.4.
Georg Roland Ørskov V.C.lo.
Gunhild Ørskov V.F.2.
Gunner Ørskov V.F.3.
Helle ørskov V.C.9.b.
Henning Ørskov V.F.4.



NielsenMadsen

Inga £. Søndergaard V.F.7- Ellen Marie Elizabeth I.A.2.
Ingeborg £. Overgaard V.C.6. Emma Lydia £.Ørskov V.L.
Inger M. £.Jørgensen V.C.lo. Grace Inger Magdalene I.A.l.
Jan Roland Ørskov V.C.lo.a • Hans Peter V.L.
John ßrskov V.F.5.a. Heldah Ester Sigrid I.A.3.
Jytte Annette V.C.5.a. Helga Magdalene £.Knudsen I.? .
Karin V.F.3.a. Ingrid Irene £. Ørskov V.E.6.
Ketty Krestine V.C.l. Jesper Ørskov V.E.6.b.
Ketty Krestine V.C.2. Svend Erik V.E.6.
Kim V.F.3.b. 01u£ Ingvard I.A.
Kim Ørskov V.C.9.a. Peter Ørskov V. E. 6. a.
Kirsten Berit Ørskov V.C.lo.b •
Kjeld Ørskov V.F.8.b. Olesen
Kristian Ørskov V.F.8.
Kurt ørskov V.F.5. Gitte Ørskov V.G.l.b.
Linda Søndergaard V.F.7.b. Helle Ørskov V.G.l.a.
Lisbeth Studsgaard II.H.2. John Arne V.G.l.
Lydia V.B.2. Judith Ørskov £. Chri
Maren K. £. Ørskov V.F. stensen V.G.l.
Mona østergaard V.F.4.a. Ruth Elisabeth £. Ørskov V.E.ll.
Morten Ørskov V.C.9.d. Svend Gregers V.E.ll.
Niels Christian V.B.l.
Niels Christian V.C.5. Overgaard
Niels Christian V.F.7.
Ole Christian V.C. Elna Margrethe £. Ander
Per Ørskov V.C.9.c. sen VIII.A.
Preben Lillelund V.B.l.a. Hanne VIII.A.l
Sidsel M. £. Ørskov V.B. Inger E. £. Petersen VIII.A.2
Sonja £. Christensen V.F.5. Kirsten Svendsen £.Rode VIII.A.l
Sven Ove Ørskov V.C.9. Kristen Kristensen VIII.A.
Svend Aage Studsgaard II.H.l. Niels-Kristian VIII.A.2
Søren Ørskov V.F.5.b. Verner VIII.A.l
Tina Søndergaard V.F.7.a. Vinnie VIII.A.2
Ulla Ørskov V.F.4.b.

Pedersen
Mortensen Bjarne Ørskov V.E.l.b.

Anders Evald V.F.6. Inger Agerbo £. Knudsen II.J.l.
Benny Ørskov V.F.6.b. Jan Anders Fri£eldt V.E.l.c.
Bent IX.B. Kim Nygaard II.J.l.a
Emma Marie £.Knudsen IX.B. Krista Agnete £.Ørskov V.E.l.
Gunhild Ørskov £.MadsenV.F.6. Lisbeth Fri£eldt V.E.l.a.
Jan Ørskov V.F.6.a. Marius Johannes Fri£eldt V.E.l.
Mary-Ann IX.B.l. Mette Nygaard Il.J.l.b

Orla Nygaard II.J.l.
Mørch Petersen

Bjarne III.D.l. d. Birgitte ØrskovEdith M. £. Busk III.D.l. V.A.l.a.:
Helge Willy III.D.l. Birthe K. £. Ørskov V.A.l.a.
Henning III.D.l. c. Henrik Ørskov V.A.l.a.:
Jytte III.D.l. b. Jørn Flemming V.A.l.a.

Nielsen Riisgaard

Aaron Elmer Helge I.A.5. Bjarne II.B.4.C
Arnold Eli 01u£ I.A.4. Erik II.B.4.b
Edvin Carl Ruben I.A.6. Ester Marie £. Knudsen II.B.4.

Hans Nielsen II.B.4.



Riisgaard

Ole II.B.4.d.
Poul II.B.4.a.

Rømer

Ernst Ludvig V.C.4.a.
Lars Ørskov V.C.4.a.l)
Solveig Ørskov £.Jensen V.C.4.a.
Sven René V.C.4.a.2)

Simonsen

Jørn Enggrob III.D.l.a.
Ninna £. Mørch III.D.l.a.

Strand

Gerda Skovgaard
£. Madsen V.B.3.
Gunnar Raymond V.B.3.
Henning Skovgaard V.B.3.a.

Thomsen

Anders Vestergaard ÏI.C.2.b.
Ellen Marie £.Vester-
gaard II.C.2.
Jens Siegfried II.C.2.
Jens Vestergaard II.C.2.a.

Thude

Dorthe Gantzel III.C.5.b.
Harry Gantzel III.C.5.
Inger Marie Kjær £.
Busk III.C.5.
Susanne Gantzel III.C.5.a.

Vestergaard

Astrid Henriette II.C.3.C.
Ellen A.£.Christensen II.C.3.
Esther £. Knudsen II.C.
Jens II.C.3.
Svend II.C.3.b.
Søren Christian II.C.3.a.
Søren Jensen II.C.

Verwold

Birger Ralf V.C.3.d.
Danny Hjarsbæk V.C.3.a.l)
Doris Anita V.C.3.b.
Hans Herbert V.C.3.a.
Heiko V.C.3.C.
Johann Heinrich V.C.3.
Ketty K. £. Madsen V.C.3.
Kirsten M.H.f.Nielsen V.C.3.a.
Nicole V.C.3.a.2)

Ørskov

Aage Erhard V.
Anders Christian V.
Anders Kristian V.
Anette V.
Anne Kirsten V.
Anny Kirstine Aarestrup 
£. Andersen V.
Axel V.
Birgit £. Jakobsen V.
Bjarne V.
Bodil Ørskov £. Chri
stensen V.
Carsten V.
Chresten V.
Claus V.
Edna Andersen £.Grønkjær V. 
Eigil Robert V.
Ellen Kirstine £.Hansen V. 
Elsebeth V.
Erik V.
Er1and V.
Esther Dinna Linneberg 
£. Iversen V.
Eva £. Jørgensen V.
Finn V.
Gotfred V.
Grethe Solveig V.
Helle V.
Henry Riis V.
Inger £. Nielsen V.
Jan V.
Jane Grønkjær V.
Jane £. Hansen V.
Jensine Marie £.Thomsen V. 
Jette V.
Joan Pamela £. Scott V.
Johannes V.
Johannes Thuesen V.
Jytte Hammer £.Jensen V.
Jørgen V.
Jørgen Johannes V.
Karen Marie £.Haunstrup V. 
Keld V.
Kirsten V.
Kirsten £. Knudsen V.
Kirsten £. Poulsen V.
Kirsten K. f. Bækgaard V.
Kresten V.
Kristien Scott V.
Laila £. Lillelund V.
Lars V.
Lars Henrik V.
Lene V.
Lise V.
Maren (Maja) K. £.Poulsen V. 
Marianne V.
Marie £. Østergaard Ja
cobsen V.A.
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Mette V.G.4.b.
Niels Peder V.D.
Ole V.A.2.C.
Ole V.H.l.d.
Orla V.G.4.
Peder Grønkjær V.G.2.a.
Per V.J.l.
Per V.H.l.b.
Poul Erik V.E.9.
Sig£red V.G.2.
Sonja V.A.l.C.
Susan Grønkjær V.G.2Pb.
Torben V.D.5.b.
Torben Grønkjær V.G.2.d.
Trine V.G.4.c.
Verner Riis V.E.5.

Østergaard

Aage V.D.3.
Ebba Mariane
£. Ørskov V.D.l.
Elly Lillian
£. ørskov V.D.3.
Hellen V.D.l.a.
John Ørskov V.D.3.a.
Kent Ørskov V.D.l.b.
Niels V.D.l.
Per Ørskov V.D.3.b.
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