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SLÆGTSBOG

Anetavle og efterslægt

for

Jens Ibsen- Ane Marie Temsdatter 
1802-1862 1802-1879

Anneksgaarden

Give sogn
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Slægter vandrer samme vej i blinde 

ud i strømmen uden navn,

alle håber, alle siger: "Ingen kan os binde." 

Dog vandrer alle mod den sidste havn.

Det er ham, som sagte hvisker, 

når han tyst og ensom vandrer: 

"Jeg vil ikke være hos de andre."

B. J. Thomsen,

Taulov.



FORORD

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem 

FAMILIENS SLÆGTSHISTORIE, Silkeborg, og en del af slæg

tens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af ANETAVLEN er anvendt kirkebøger, 

fortællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- 

og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, 

tingbøger og jordebøger.

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 arkivalier findes ikke - eller de pågældende per

soner ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, lige

som heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til 

sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde alle omlig

gende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og 

de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså og

så forekomme 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 for

lover.

Denne slægtsbog, som vi har fornøjelsen af at udarbejde 

er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres fær

dig, så længe slægten stadig lever. Derfor er bogen ind

rettet således, at den med tiden kan ajourføres. Af den 

grund har det ikke været muligt at nummerere bogens si

der .

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 

slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? 

Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selv

følgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok så tekni

ske fremskridt bygger på fortiden, og alt - også en selv - 

er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et 



sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette men

neskes slægts fortid." Tænk på hvad dette egentlig bety

der.
En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om 

ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i den

ne 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 for længst døde og begravede, men 

slægtens nulevende medlemmer har et meget nært fælles

skab med den den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, 

men også ved tanker, ord og handlinger. Færdes man ad 

gader og veje på slægtens egn, så er det, selv om bille

det 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 lyse som mørke

timer.

Stærke slægter kan sætte præg på den egn eller by, de 

kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke så 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 syns

vinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig

selv, ikke som enkeltpersoner, men blot som et led i kæ

den af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hin

dre utidig 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 døgn

viser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkeltheder

ne forsvinder ganske vist, men tilbage står summen af de 

enkelte dages trofaste virke på 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.

FAMILIENS SLÆGTSHISTORIE

Silkeborg



TROLOVELSE

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var 

en ækteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den 

kirkelige vielse dog større og større betydning, og 

ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et 

ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirke

lige vielse blev foretaget, skulle der dog finde tro

lovelse sted i overværelse af præsten og fem andre 

personer. En sådan trolovelse var forpligtende og 

kunne kun ophæves ved kongelig bevilling. Efter lo

ven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede 

personer at søge seng sammen, før end de i kirken 

retteligen blive samlede", men blandt almuen over

holdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibe

holdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den 

egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kon

gelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken 

fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - 

og i vore dage er den afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelsen har den trolovede 

- i hvert fald hvis det var en mere fornem person - 

en fingerring af guld, der blev anbragt på den fjerde 

finger, "Thi vise mestre og læger skriver, at der gan

ger en åre fra hjertet op til den fjerde finger".



Baggrunden for anernes livsvilkår.

Slægtsbogen handler, som det fremgår af forordet, om 

anerne, d.v.s. forfædrene, fra de ældste nulevendes 

bedsteforældre til de ældste man kan finde. Det vil for 

de fleste undersøgelsers vedkommende sige, at den på

gældende slægt kan føres tilbage til omkring 1700 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 

kirkebøgerne fortæller om dåb, konfirmation, . vielse og 

død. Dog kan man i fæsteprotokollerne få oplysninger om 

fæstegårdenes str., ligesom de ofte beretter om hvor 

meget fæstebonden skal præstere i landgilde, både natu

ralier og rede penge, samt hvor meget hoveri han skal 

forrette, og fæstebønderne var hovedparten af befolknin

gen uden for købstæderne.

Gennem skifteprotokollerne får man et indblik i, hvad 

der fandtes i 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 de, som 

er nævnt i skiftet, man hæfter sig ved, som det, der ikke 

er der, man spørger mange gange, hvordan har de dog kla

ret sig i det daglige liv uden det og det. Selv den mest 

udførlige skifte, kan dog ikke give læserne et fyldest

gørende indtryk af, hvordan man levede dengang, hverken 

i dagligdagen 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 særligt 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 

korrekt indtryk af, deres liv, må man sætte sig ind i 

årsagerne til, at de netop levede sådan. Disse årsager 

er bl.a. den politiske 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 oplysninger, vil vi her kort redegøre for den poli

tiske og økonomiske situation samt for forholdene her i 

landet fra c. 1700 til c. 1800, da det netop er en peri

ode, hvor størstedelen af anerne levede.

Omkring 1650 begynder en langvarig nedgangsperiode i 

Danmarks økonomiske udvikling, der med visse afbrydelser, 

således under den store nordiske krig, varede til c.1730 

Tilbagegangen er af international karakter, og skyldtes 

misforholdet mellem ædelmetalproduktionen og vareproduk

tionen. Her i landet rammes landets hovederhverv, landbru

get særligt hårdt. En af hovedårsagerne hertil var, at 

hollændernes kornopkøb i østersølandene tager af, fordi 

England begynder at eksportere korn på grund af sin nær

mere beliggenhed ved Holland har gode kort på hånden i kon- 

kurencen med Østersølandene. Nedgangen ytrede sig i tilba

gegang i bøndernes kår, ejendomspriserne faldt meget stærkt. 

Når det berettes, at bygningerne til den første Kristians- 

borg i 1730 kostede lige så meget som vurderingen af alt 

jordegods på Sjælland, er det både et udtryk for slottets 

kostbarhed og for usædvanlige lave ejendomspriser, vel de 

laveste, vi nogensinde har haft. For byerhvervenes vedkom

mende kommer depressionen langsommere. Bortset fra svenske

krigene var forholdene i visse perioder af tiden 1650-1720 

ganske tålelige. Denne periode er for byernes vedkommende 

præget af et usædvanligt regeringsinitiativ, selv om resul

taterne ikke ganske svarede til anstrengelserne. Det er 

merkantilismen, der nu har bemægtiget sig de danske reger

ingskredse fuldstændigt.

Ligesom under Kristian den Fjerde forsøger man at oparbej

de en hjemlig industri på næsten alle områder, men med et 

kummerligt resultat. Forståelsen af , at det, man først og 

fremmest savnede var dygtige arbejdere, fører til indkal

delse af adskillig fremmed arbejdskraft. Man veg ikke til

bage for at give begrænset religionsfrihed, hvad man i 

tidligere tid på ingen måde havde kunnet tænke sig. Såle

des fik både franske huguenotter, jøder og katolikker lov 

til at tage bopæl i den nyanlagte Fredericia og også for 

jøders og huguenotters vedkommende til en vis grad i Køben

havn .



Den store nordiske krig bragte staten i vanskelighe

der, 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 plan

mæssigt at indfri dem med sølv med det resultat, at lan

det bragtes ud i en deflationsperiode med faldende priser 

og dyr kredit på et tidspunkt, hvor erhvervslivet i høj 

grad trængte til billige penge.Med andre ord, statens hæ

derlighed bragte borgerne ekstra vanskeligheder at over

vinde. I 1728 ramtes København af en ildebrandskatastrofe, 

der lagde to femtedele af byen i aske. Man kendte på det 

tidspunkt ikke til brandforsikringer i København, og føl

gerne blev derfor forfærdelige, så meget mere som de folk, 

der havde penge, havde anbragt dem i pantebreve i fast 

ejendom, hvor de så mistede store summer ved branden. Re

geringen måtte gribe ind, og et varigt resultat skabtes 

ved oprettelsen af Københavns brandforsikring i 1731.

Denne trange periode fra 1650-1930 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 København fået en betydelig handelsby, der 

ganske vist i kraft af privilegier - var i stand til at 

opretholde en oversøisk handel til landets forsyning.

Kristian den sjettes regering er i økonomisk hense

ende meget betydningsfuld. Da det er, som om regeringen 

begynder at få krammet på økonomisk politik.

Godsejerne var meget utilfredse med, at bønderne kun

ne opsige deres fæste og forlade det gods, de boede på. 

De søgte at interessere regeringen for deres vanskelighe

der; og i 1733 udstedtes forordningen om stavnsbåndet, 

der forbød bønderne at forlade deres fødegods uden gods

ejerens tilladelse. Formelt begrundedes forordningen med 

nødvendigheden af at have mandskab til rådighed for den 

nyoprettede landmilits, men det var ikke noget argument, 

der vejede tungt. Nu opnåede godsejerne, at de altid kun

ne få fæstere til deres bøndergårde og således være sikre 

på en konstant indkassering af landgilde og andre afgifter.



Det blev dog først efter regeringsskiftet i 1784 der 

kom gang i reformpolitikken på alle områder. I dette år 

overtog kronprins Frederik regeringen for sin sindsyge fa

der. Det gamle statsråd blev afskediget og et nyt udnævnt, 

hvor blandt andet A. P. Bernstorff og Christian Ditlev Re- 

ventldw fik sæde. En landbokommission blev nedsat og en 

række reformer udkom, således om stavnsbåndets ophævelse, 

om hoveriets afløsning, om statsstøtte til de bønder, 

der ville overtage deres gårde til selveje o.s.v. I ti

den indtil 1807 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 

i 1801-1814 skabte.

Reformpolitikken kom også handelen med landbrugspro

dukter til gode. I 1788 omtrent samtidig med stavnsbåndets 

ophævelse frigaves handelen med korn og kvæg. Kornhande

len havde siden 1735 været henvist til at søge afsætning 

på det norske marked, hvilket oprindeligt havde været en 

fordel, men nu føltes som en hæmning, efter at der var 

dukket nye favorable markeder op, særlig i England. Kvæg

handelen havde i det store og hele været bundet af de gam

le bestemmelser fra omkring 1500, hvorefter det var for

budt bønderne at staldfodre okserne. Disse bånd forsvandt 

nu, hvilket havde et vældigt opsving i studehandelen til 

følge.

Disse bestræbelser for at indføre økonomisk frihed 

i modsætning til det hidtil virkende merkantilske tvangs

system viste sig på en række områder også uden for land

bruget. Således frigavedes handelen på Island og Finmar

ken nu for alle indbyggere i monarkiet. I 1793 omordne- 

des kreditoplagsretten således, at enhver søhandelsby i 

Danmark for fremtiden fik adgang til at have kredit- 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 provinsbyernes retslige indstilling 

med København, og som derved danner et af grundlagene 

for provinsbyernes storhedstid i perioden efter 1814.



En anden vigtig regeringsbeslutning var forordningen af 

17 om kornhandelen, der stort set fastslog, at Danmark 

fremtidig skulle have monopol på afsætningen af korn i 

det søndenfjeldske Norge. Man fristes til at tro, at den

ne forordning har været medvirkende til, at kornpriserne 

fra dette år begynder at stige, først meget beskedent, 

men støt og efterhånden temmeligt stærkt.

Denne stigning i kornpriserne, som var begyndt om

krig n 1735, viste sig holdbar. Ar for år steg kornpriser

ne støt, så at det efterhånden blev en god forretning at 

eje jord. Derimod blev fæsternes kår snarere værre. De 

havde ikke synderligt korn til overs til at sælge, og de 

udnyttedes i stigende grad til hoveri, således at de ofte 

måtte holde langt flere tjenestefolk og heste, end ejen

dommen kunne bære, for at yde det tilstrækkelige hoveri 

og samtidig passe gårdens egen drift. Grunden til at de 

udnyttedes så stærkt til hoveri, lå i de stigende ejen

domspriser. Godserne 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 gods

ejere også det urimelige i, at den klasse af befolkningen, 

der arbejdede i det økonomisk vigtigste erhverv, udnytte

des på denne måde. De var klar over, at en forbedring af 

bøndernes kår ville komme hele samfundet til gode. I dis

se betragtninger var de påvirkede af fysiokraternes tan

ker om bonde frigørelse. Det første og måske det økonomisk 

vigtigste skridt i retning af forbedring af bøndernes kår 

blev gjort allerede under det gamle regime, i Guldbergti- 

den. I 1781 udkom forordningen om fællesskabets ophævelse. 

Herefter skulle landsby fællesskabet 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 storsti

let udskiftning af jordboende på de gamle steder, hvis 

jorden skulle samles i enkelte lodder til hver mand.



Tidligere havde det været umuligt for den enkelte 

mindre provinsby at deltage i den udenrigske handel, for

di man var tvunget til at hente varerne på første hand. 

Nu derimod kunne man altså blot sende et skib til Hamborg 

F.eks. og der laste den med en række forskellige udenrig

ske varer, som man havde en chance for at komme af med 

inden for en rimelig tid.

Kronen på denne frigørelse af det økonomiske liv 

er told forordningen af 1797. Det er ikke nogen egentlig 

finanslov, men den er først og fremmest ikke merkantilsk. 

Der fastsættes nu ensartede og ret lave toldafgifter for 

indførelse af råstoffer og næringsmidler, medens der be

varedes en moderat beskyttelse, indtil 24%, på færdige 

industrivarer. Store mængder af gamle ind- og udførsels

forbud 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 ik

ke dikteret af økonomiske, men af humane grunde. Slaveri

et på De vestindiske øer ophævedes ikke, men det blev frem

tidig forbudt at tilføre slaver. Derved steg priserne 

på slaverne, hvilket igen medførte en bedre behandling, 

end man tidligere havde givet dem.

Under hele krigen med England, ja allerede fra 1805, 

havde en væsentlig del af den relativt store hær været 

under våben og stået opstillet ved Holstens sydgrænse, 

ligesom hele landet var sat i forsvarsberedskab. Krigen 

kostede således store daglige summer, og dens finansering 

var derfor et afgørende problem, der i høj grad vanske

liggjordes ved, at statens almindelige indtægtskilder 

truede med at tøre helt ud. Storhandelens sammenbrud 

ramte toldindtægterne på det føleligste, ligesom det 

svigtende erhvervsliv i høj grad gik ud over borgernes 

almindelige skatteevne. Hertil kom, at statens finansi

elle stilling ved krigsudbruddet ikke var den bedste. 

Man havde undladt at benytte de gode år til at konsoli

dere finanserne og pengevæsenet. Regeringen greb derfor 

til det gamle middel. Man lod seddelpressen arbejde, og 

gennem de offentlige udgifter pumpedes en stadig voksende 



Strøm af dækningsløse sedler ud i erhvervslivet. Følgerne 

udeblev ikke. Valutaen sank stadig, og priserne steg. I 

begyndelsen skete udviklingen ret langsomt, men efterhån

den foregik det i stærkt stigende tempo. I 1809 havde ku

rantsedlen kun 1/3 af sin værdi, i 1810 var den sunket til 

.1/5 og i 1811 til 1/7. Der indtraf så en kortvarig stands

ning, idet regeringen oprettede et valutakontor til regu

lering af de udenlandske betalinger, man da dette sabote

redes fra alle sider, og ikke mindst fra staten, brød dets 

virksomhed sammen, og kursfaldet begyndte igen. Kursfaldet 

gav anledning til voldsomme valutaspekulationer, idet alle 

søgte at købe den stabile hamborgske mønt for derved at 

bringe sig i sikkerhed, hvilket naturligvis yderligere sti

mulerede faJdet. I 1812 var kurantdaleren kommet ned på 1/4 

af sin oprindelige værdi, og man besluttede derfor at søge 

gennemført en radikal stabilisering af pengevæsenet gen

nem 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 da

tidens indstilling overfor begivenhederne. 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 komme igang igen, og til tider så det virkelig ud, som 

om det skulle lykkes. Der kgm; et par gode år for landbru

get, men snart stod det klart, at bedringen var forbigående.

Tilliden til Rigsbanken var kun ringe. Bevidstheden 

om, at det var staten, der ejede den, og erindringen om 

dennes tidligere misbrug af seddelpressen gjorde erhvervs

livet mistænksomt. Kursen påvirkedes heraf og faldt hur

tigt til ca. 5?o. Allerede i sommeren 1813 lovede staten 

derfor, at den ville omdanne banken til 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 over



tog Rigsbankens aktiver og passiver, banken blev en pri

vatbank, der ejedes aktionærerne. Disse var dels folk, 

der tegnede en ny aktiekapital, dels bankhæftelsesyder

ne, der således opnåede nogen erstatning for formuekon

fiskationen i 1813. Forholdet til staten ordnedes ved 

en kongelig bevilling, der skulle gælde i 90 år. Hoved

punktet var, at Nationalbanken skulle have monopol på 

seddeludstedelsen. Helt uden indflydelse blev staten dog 

ikke, idet bl.a. en af de fem direktører skulle udnavnes 

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 valu

ta i pari var i og for sig højst prisværdige, men prisen 

man måtte betale derfor, var uden tvivl for høj. Inddrag

ningen kunne nemlig kun ske på erhvervslivets bekostning. 

Når man ikke kan låne, kan man ikke drive handel; og med 

de rentesatser, som Nationalbanken arbejdede med, og med 

de midler, som den overhovedet stillede til disposition, 

kunne kun lidet udrettes. Pengemængden bliver et fremtræ

dende træk i de følgende års historie. Det er i første 

række den, der lammer erhvervslivet. For Danmarks indu

stri betød efterkrigsårene den fuldstændige ruin. Trods 

mange skuffelser og vanskeligheder havde man fået stab

let en ganske anselig fabriksvirksomhed på benene. Det 

gjaldt således tekstilindustrien. Der var uden tvivl lige 

så mange mennesker beskæftiget ved tekstilfabrikationen 

i København i slutningen af det 18. århundrede, som der 

er i dag. Men toldloven af 1797 havde man besluttet at 

udsætte denne industri for fremmed konkurence. Den kom 

ikke straks. Krigen kom nemlig til at virke som en fort

sat beskyttelse, så man først nu kunne vente den. Den ude

blev ikke, og det slag, den udenlandske konkurence rette

de mod den danske industri, blev dræbende. De danske indu

strivirksomheder, der overlevede disse år, er nemt talte.

Intetsteds virkede krigen hårdere end inden for land

bruget. Med eet slag havde krigen ændret landets økonomi

ske struktur. Fra at være et erhverv i andet plan var land

bruget blevet det man så hen til efter frelse fra økono

misk 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 markerne 

som svigtede. Det danske korn måtte konkurere på lige fod 

med alt andet korn på det norske marked, og priserne tryk

kedes. Samtidig skete der endnu alvorligere ting med det 

engelske marked, der var kommet til at betyde meget i 

slutningen af det 18. århundrede. Ved den engelske korn

lov af 1815 standsede nemlig praktisk 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 kornpriserne fulgte et fald i ejendomspri

serne, der gik ned fra ca. 1000 kr. pr. td. hartkorn ril 

ca. 100 kr. Rede penge fandtes ikke blandt landbefolknin

gen, og staten måtte overtage mange ejendomme for skatte

restancer. Dette medførte til gengæld, at det blev for 

unge folk at få en gård, helt modsat, hvad der var tilfæl- 

detunder den sidste landbrugskrise, hvor ejendomspriserne 

blev holdt kunstigt oppe. Perioden 1818-1828 er vel den 

hårdeste tid, vort land nogensinde har måttet stå igennem.

Men året 1824 nåede kornpriserne bunden, og fra da 

af gik det stadigt og ret jævnt opad. Opgangen varede 

til henimod 1880, 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, bli

ver det efterhånden - om end i begyndelsen langsomt - vir

kelig gode tider for det danske landbrug; og det gamle ord 

der siger, at når bønderne har penge, har vi alle penge 

kom også til at holde stik inden for byerhvervene. Fra be

gyndelsen ar JOverne står det alle klart, at kornhandelen 

er grundstenen i Danmarks økonomi; af den er alle afhæn

gige.

Det danske korn blev lagt på kreditoplag i England 

for at være klart, når priserne steg, og tolden faldt, så 

eksporten blev lønnende. Kvaliteten af det danske korn hav

de tidligere ladet meget tilbage at ønske. En medvirkende 

faktor hertil havde vel været, at det danske korn havde 

indtaget en monopolstilling på det norske marked.



Nordmændene idet søndenfjeldske Norge skulle købe deres 

korn i Danmark, og bevidstheden herom bevirkede, at man 

ikke følte særlig trang til at kæle for kvaliteten, hvad 

der med rette havde givet anledning til meget bitterhed 

fra norsk side. Da vort korn derfor pludselig blev vores 

vigtigste vare og skulle gøre sig gældende på verdens

markedet, lod det meget tilbage at ønske. Det fremkom fu

gtigt og urenset og placeredes derfor lavt på noteringer

ne. Tyske købmænd, navnlig i Kiel, begyndte ligefrem at 

købe dansk korn med det formål at forædle det. Denne tan

ke toges op af Hans Puggård, der selv rejste rundt og 

foretog sine opkøb medbringende sin indforskrevne rense

maskine. Metoden vandt indpas, og i løbet af 20 erne gjor

des der en stor indsats fra købmændenes side for at op

arbejde en kvalitetsvare, hvilket omsider kronedes med 

held.

Bønderne solgte deres korn til købmanden i provins

byen. Oprindelig foregik det i løbende regning, således 

at bønderne modtog varer for kornet til en pris, der fast

sattes 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 få varekredit, når 

det kneb. Efterhånden, navnlig omkring 1840, begynder bøn

derne dog at få interesse for noteringerne på verdensmar

kedet. Da regeringen samtidig bryder byernes kornhandels

monopol ved at tillade enhver at opkøbe korn til videre 

forhandling, kommer købmændene ud for en konkurence, der 

gør, at bønderne kommer til at stå stærkere. Det benytter 

de til at kræve verdensmarkedets pris for deres korn.

Med kornhandelens opsving bliver provinskøbmanden en 

central skikkelse i det danske erhvervsliv. Herom vidner 

de store gamle kø bmandsgårde i vore provinsbyer. De lig

ger ofte mellem hovedgaden og havnen. I forbygningen er 

butikken. Gennem en port kommer man ind på den store gårds

plads. Her holdt bønderne ind, når de kom til byen med de

res varer. Staldplads og hestefoder var købmandens service 

tillige med en bid mad og en dram. Gårdens andre længer op

toges af kornmagasiner og andre pakhuse; Ofte fandtes og

så en brændevinsbrænderi installeret.



På havnepladsen fantes kul- og tømmerplads. Det er de sto

re blandede købmandsforretningers storhedstid. Således som 

vi f.eks. kender dem fra Goldschmidts novelle "Fra min on

kels tømmerplads."

Provinskøbmændenes forretning er meget sammensat. Kor

net var hovedvaren. Efter tørring og rensning udskibedes 

det til England. Transporten foregik i reglen på købmandens 

egne småskibe. Fra England hjemførtes efterhånden både in

dustrivarer og kul, ligesom skibene lejlighedsvis bragte 

en ladning tømmer fra Norge. Dette gav anledning til en 

omfattende detailhandel. I butikken forhandledes manufaktur. 

Kolonial og isenkram. Fra pladsen solgtes tømmer, kul og 

støbegods. Kundekredsen udgjordes først og fremmest af bøn

derne, men selvfølgelig også af byens indbyggere og land

håndværkerne .

Prisudviklingen er stadig gunstig gennem 30 erne, og 

bønderne begynder at forvinde de dårlige tider, således at 

deres forbrug stiger, og omsætningen yderligere fremmes. 

Stadig virker imidlertid den engelske kornlov hæmmende på 

markedet, den ophæves først i 1846, og først dermed kommer 

kornhandelen i sit fuldeste flor.

Tiåret fra midten af 40 erne til midten af 50 erne er 

provinsbyernes store blomstringstid. Provinsbyernes frem

gang understreges af en stærk vækst i befolkningstallet, 

medens København samtidig stagnerer på dette punkt. På 

mange områder viser provinsbyerne deres virketrang. I 1837 

får Arhus således en filial af Nationalbanken. Det vil Oden

se også have; og da den ikke fik det, tog dens handelsstand 

i 1846 initiativet til grundlæggelsen af Danmarks første 

private bank i moderne forstand: Fyens Disconto Kasse. Det 

er også i Odense, det første gasværk grundlægges, adskilli

ge år før København fik sit. Der strømmer en frisk bølge 

af fortagsomhed over provinsbyerne. I 1854-57 grundlægges 

i alt 13 provinsbanker, de fleste i Jylland.

Efter ophævelsen af korntolden i England i 1846 syn

tes fremtiden sikret for det danske landbrug. Der var skaf

fet et sikkert afsætningsmarked til priser, der foreløbig 

viste sig favorable.



Arene fra 1846 til ca. 1880 er måske de bedste, det danske 

landbrug har haft. Ejendommene, der er et godt udtryk for 

landbrugets rentabilitet, steg bestandig i disse år. Hertil 

kom, at det danske landbrug ikke kendte til import af rå

stoffer, hvis eventuelle prisstigninger kunne true med at 

berøve bønderne deres fortjeneste. De tekniske fremskridt 

var gennemgående få. Det vigtigste var at man begyndte at 

dræne de sure jorder. Derimod anvendte man fremdeles kun 

staldgødningen, der på grund af kornavlens overvægt var 

ret sparsom. Resultatet udeblev heller ikke. Mod periodens 

slutning begynder resultaterne af rovdriften at melde sig 

i form af nedsat afgrøde. Men foreløbig var der ingen grund 

til bekymring. Der foregik blandt bønderne en storstilet 

opsparing, men midlerne anbragtes gennemgående forsigtigt 

i sparekasser. Den første oprettedes i 1810 på Holsteins- 

borg ved grevens foranstaltning og som en filantropisk in

stitution. Hidtil havde bønderne ikke haft noget sted, de 

kunne gå henmed deres sparemidler. I fæsteperioden kunne 

de ikke yde hinanden sikkerhed i jord. Det var derfor mest 

blevet til, at de satte det i sølvtøj, som det fra gammel 

tid havde været skik. Sparekassen i Holsteinsborg fik man

ge efterfølgere, og efterhånden blev det bønderne selv, 

der fik ledelsen. De midler der opsparedes, blev af stor 

værdi, da de dårlige tider satte ind.



ANETAVLE

for

Jens Ibsen

&

Ane Marie Temsdatter
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JENS IBSEN 2

født i 1802 og død i 1862. Fra 1827 nævnes Jens Ibsen som 

indsidder i Anneksgården på Give mark i Give sogn. Han var 

derpå bestyrer eller forpagter af Anneksgården, som fade

ren havde købt i 1826.

I 1930 fik Jens Ibsen skøde på Anneksgården, som var på 

godt 2 td. hartkorn, og han ejede den til 1852.

Men allerede den 11. april 1847 var Jens Ibsen med kone og 

børn flyttet fra Give til gården Sillehus på godt 3 td. hart

korn i Nørup sogn: han havde allerede fået skøde på Sillehus 

i december 1846.

Jens Ibsens enke Ane Marie Temsdatter drev Sillehus til 18- 

65/66, da hun solgte den til Anders Hansen Jørgensen.

Jens Ibsen var født i februar 1802 i gården Grønborg i Give 

sogn, søn af gårdmand Ib Jensen og hustru Margrethe Laust- 

datter; faddere ved hans dåb var Anders Jensen (hans farbror) 

og Anders Hansen.

Jens Ibsen, gårdmand i Sillehus i Nørup sogn, døde den 26. 

januar 1862, 60 år gammel.

Han blev gift senest 1926 - uvist hvor, hverken i Jelling 

eller Give - med

ANE MARIE TEMSDATTER 3

Hun var egentlig døbt Anna Maria, og var født i 1802 i Skov- 

bølling i Jelling sogn, døbt den 26. december (2. juledag), 

datter af gårdmand Them Sørensen og hustru Maren Bertelsdat- 

ter; faddere ved hendes dåb var Søren Sørensens hustru i 

Skovbølling, Henrik Henriksen (gift med barnets faster), Sø

ren Sørensen, Jacob Jensen og Christen Christensen.

Ane Marie Temsdatter, enke efter gårdmand Jens Ibsen, i af

tægt hos sin søn Ib Jensen på Sødover mark i Nørup sogn, 

døde den 16. maj 1879, 77 år gammel.

Ægteparret fik 9 børn, 6 sønner og 3 døtre, hvoraf 2 sønner 

dog døde som børn. Den fjerde søn, født i 1841, blev døbt 

Anders Egsgård Jensen, opkaldt efter Jens Ibsens farbror i 

Givskov; den femte søn blev døbt i 1843 med de pompøse nav

ne Hans Henrik Valdemar, uden at det ses, efter hvem han 



blev opkaldt. Oprindelsen til den sjette søn Nicolaj Schow 

Jensen, født 1846, kendes desværre heller ikke.

Af døtrene blev den næstældste, Grete Jensdatter, født 1834 

og opkaldt efter farmoderen, gift efter kongelig vielsesbrev 

viet i hjemmet Sillehus - med Christian Brønlund Laurbjerg, 

født i 1825, død i 1865 efter et fald fra ridehesten; han, 

der var forpagter af en gård i Balle by i Bredsten sogn, var 

søn af sognepræsten i Bredsten-Skibet Jacob Johan Laurbjerg, 

provst og ridder af dannebrog, og hustru Margrethe Brønlund.

Folketællingen 1834: Give by og sogn:

Jens Ibsen, 32 år, gårdmand.

Ane Marie Temsdatter, 32 år, hans kone.

Ib Jensen, 7 år.

Maren Jensdatter, 5 år.

Them Jensen, 3 år, deres børn.

1 karl og 1 pige.

Folketællingen 1845: Give by og sogn:

Jens Ibsen, 43 år, født her i sognet, gårdmand.

Ane Marie Themsdatter, 43 år, født i Jelling, hans kone.

Ib Jensen, 18 år,

Maren Jensdatter, 16 år,

Them Jensen, 13 år,

Grethe Jensdatter, 11 år,

Mette Marie Jensdatter, 7 år,

Hans Henrik Valdemar Jensen, 2 år, deres børn alle født i 

sognet.

1 tjenestekarl.

Ib Jensens skøde af 9. december 1830, tinglæst den 21. janu

ar 1831 (1), på Anneksgården i Give lyder i lettere normali

seret form således:

Jeg underskrevne Ib Jensen tilstår herved og for alle gøre 

vitterlig at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved 

sælger skøder og afhænder fra mig og arvinger den mig ejede 

og tilhørende gård, Anneksgården kaldet, der er beliggende i 

Vejle amt, Give sogn og by, der står for ager og engs hart

korn 2 td. 3 skp. 2 fjk. 3/4 alb., til min søn Jens Ibsen; 

siden han derfor har gjort mig fornøjelig betalt med den be- 



lovede købesumma 300 rbdlr., siger tre hundrede rigsbank

daler sølv, at så erklærer jeg herved for mig og øvrige ar

vinger ingen videre lod, del, ret eller nogen rettighed at 

have til ovenmeldte Anneksgård, item (=ligeledes) bygning 

eller ejendomme, men samme skal, som før er meldt, tilhøre 

min søn Jens Ibsen og hans arvinger, og det med samme ret 

rettigheder og byrder, som jeg det selv har ejet efter auk

tionsskøde dateret i Vejle 8. november 1826, tinglæst 10. 

november samme år.

Denne min udgivne skøde må tinglæses og protokollen tilfø

res, når fornøden anses, uden at give nogen varsel, ligesom 
d gden udstedes under hånd og segl i de 2 vidners overværel

se .

Give den 9. december 1830

Ib Jensen (L.S.) (= loco sigilli: 

seglets plads, latin)

Til vitterlighed underskriver

Peder Hedegård Frederik Pedersen

I anledning af købet af Anneksgården udstedte Jens Ibsen 

den 11.december 1830, læst 21. januar 1831 (2), en pante- 

obligation på 150 rbdlr. sølv til svensk-norsk vicekonsul, 

købmand A. Lindemann i Vejle med pant i gården i Give; ud

slettet 23. juli 1847

Anneksgården i Give fik ved matrikuleringen i 1844 (3) mat. 

nr. 1, og dens hartkorn blev forandret fra 2 td. 3 skp. 2 

fjk. 3/4 alb. til 2 td. 2 fjk.

Efter købekontrakt af 18. januar 1848 skødede Jens Ibsen i 

Sillehus 16. april 1852, læst 23. april, Anneksgården på 

Give mark til Carl Frederik Ulrik Jansen (4). Efter kontrak

ten skulle Jansen give 8000 rbdlr., men Jens Ibsen havde 

eftergivet ham 600 rbdlr., så den virkelige købesum blev 

7400 rbdlr. sølv; Jansen skulle udstede panteobligation på 

1300 rbdlr. til agent Linnemann i Vejle, samt panteobliga

tion på 3100 rbdlr. til Jens Ibsen - sidstnævnte obligation 

blev udslettet 13. januar 1854.

Skødet af 19. december 1846, læst 15. januar 1847 (5), til 

Jens Ibsen på gården Sillehus lyder:



Jeg underskrevne Terkel Christensen Kidde tilstår hermed at 

have solgt, ligesom jeg herved sælger og afhænder til Jens 

Ibsen den mig ifølge vielsesattest af 2. december 1837, ting

læst 22. november 1839, tilhørende gård Sillehus kaldet i 

Nørup sogn med påværende bygninger og underliggende ejendom

me af ager og engs hartkorn fri hovedgårdstakst, gammel mat

rikel 7. skp. 2 fjk. 2 1/8 alb., ny matrikel 3 td. 1 skp.

1 3/4 alb. under nr. 3 i Gammelby.

Og da nu købesummen 2500 rbdlr. rede sølv, skriver to tusin

de fem hundrede rigsbankdaler rede sølv, er mig betalt, så 

erklærer jeg herved ingen videre lod, del eller ret at have 

til eller udi ovenbeskrevne ejendom, der derimod skal til

høre køberen med de samme retigheder og forpligtelser, hvor

med jeg selv har ejet samme, og hvilket jeg forøvrigt skal 

være pligtig at hjemle efter loven, dog skal køberen over

tage og tilsvare den på gården hvilende aftægt til min svi

germoder.

Bankhæftelsen er indfriet.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.

Skrevet i Vejle den 19. december 1846

Terkild Kidde

Til vitterlighed: Søndersøe Niels Sørensen

Undertegnede Jens Ibsen erkender herved, at det er en af mig 

indgået betingelse, at for såvidt ejerne af Bredstengårde i 

Bredsten sogn måtte have den af dem præstenderede ret til 

tørveskær i en på gårdens mark værende mose, skal jeg tåle 

rettighedens udøvelse, idet al sag desangående skal være sæl

ger uvedkommende.

Datum ut supra (latin: dato som ovenfor)

Jens Ibsen

Jens Ibsen udstedte 19. december 1846, læst 17. januar 1847 

(6), en panteobligation på 2200 rbdlr. sølv med pant i Sille

hus til enkemadame Christensen i Hopballe mølle: udslettet 

13. januar 1854.

Ved matrikuleringen 1844 (7) fik gården Sillehus mat. nr. 3 

under Gammelby, og dens privi 1ligerede hartkorn (opr. under 

Engelsholm), blev forandret fra blot 7. skp. 2 fjk. 2 1/8 



alb. til 3 td. 1 skp. 1 3/4 alb.

Ved skøde af 25. maj 1847, læst 11. januar 1850 (8), købte 

gårdmand Jens Ibsen i Sillehus af gårdmand Hans Rasmussen 

i Sødover for 300 rbdlr. sølv, parcel nr. 45c under Ladegård 

af hartkorn 2 skp. 1 fjk. 1 3/4 alb.

Og ved skøde af 23 oktober 1848, læst 24. november (9), over

tog Jens Ibsen for 600 rbdlr. sølv, parcel nr. 2b af hart

korn 7 skp. 1 fjk. 1 1/4 alb. fra gårdejer Jes Rasmussen i 

Lildfrost.

Ved skøde af 17. juli 1866, læst 27. juli (10), solgte gård

mand Jens Ibsens enke Ane Marie Themsdatter i Sillehus - 

efter købekontrakt af 4. december 1865 - til Anders Hansen 

Jørgensen for 8000 rbdlr.:

1 gården Sillehus, mat. nr. 3 af Gammelby, af hartkorn 3 td.

1 skp. 1 3/4 alb.

2 engparcellen, mat. nr. 45 af Ladegård eller Søgård i Nørup 

sogn, af hartkorn 2 skp. 1 fjk. 1 3/4 alb.

Og under 4. december 1865, læst 27. juli 1866 (11), blev af- 

tægtskontrakt oprettet mellem Sillehus' nye ejer A.H. Jørgen

sen og Ane Marie Themsdatter, hvorefter hun årligt skulle 

have leveret 2 td. rug, 1% td. byg og % td. malt, det halve 

til 1. maj og den anden halvdel til 1. november - første 

gang 1. maj 1866, leveret på hendes bopæl, dog ikke over 1 

mil fra Sillehus; udslettet 14. januar 1881.

A.H. Jørgensen udstedte 17. juli 1866, læst 27. juli (12), 

en panteobligation på 2000 rbdlr. til Ane Marie Themsdatter 

med pant i Sillehus.

Under 6. marts 1862 (13) havde Vejle amtsstue tilladt Ane 

Marie Themsdatter, gårdmand Jens Ibsens enke af Sillehus, 

at hensidde i uskiftet bo, sålænge hun forblev i enkestand.

- Og 9. oktober 1862 (14) betalte Ane Marie Themsdatter, 

gårdmand Jens Ibsens enke af Sillehus, der havde bevilling 

til at hensidde i uskiftet bo, følgende:

Til ski fteforvalteren 22 rbdlr. 3 mk. 0 skill.

til skiftegiveren 7 - 3 - 0 -

Justits . . . afgift 6 -_______ 0-______ 0 -_______

Ialt 35 rbdlr. 6 mk. 0 skill.



Noter :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nørvang-Tørrild herreders skøde- og panteprotokol nr. 12

1830-33, B.70-SP.15, fol 112b.

samme kilde, fol . 113.

Nørvang herreds matrikel 1844, B.70-297, fol. 342.

Nørvang-T ørrild herreders sk. og p. nr. 20, 1852-54,

B.70-SP.23, fol. 55b og 56b.

samme herreders sk. og p. nr . 17, 1844-47, B.70-SP.20,

fol. 837b.

samme kilde, fol . 838.

Tørrild herreds matrikel 1844, B.70-296, fol.209.

Nørvang-Tørrild herreders sk. og p. nr. 19, 1849-52,

B.70-SP.22, fol. 188.

samme herreders sk. og p. nr . 18, 1847-49, B.70-SP.21.

fol. 739.

samme herreders sk. og p. nr . 25, 1865-68, B.70-Sp.28,

fol. 329b.

samme kilde, fol. 300.

samme kilde, fol. 330b.

Nørvang-Tørrild herreders skifteprotokol 1857-62, B.70- 

356, fol. 646b.

samme herreders skifteprotokol 1862-66. B.70-357, fol.56b.



IB JENSEN 4

lb Jensen var fra 1804/06 ejer af gården Grønborg på godt 1 

td. hartkorn på Give mark i Give sogn. - I 1832 solgte han 

Grønborg til datteren Maren Riisberg Ibsdatter, som blev gift 

med Anders Nielsen, der overtog gården.

Ib Jensen købte i 1826 Anneksgården i Give på knap 2% td hart

korn, som han i 1830 overdrog til sønnen Jens Ibsen, se ane 2- 

3.

Ib Jensen var født ca. 1779 i Give by og sogn, søn af Jens 

Nielsen, kaldet Egskov, og hustru Mette Nielsdatter; hans 

fødsel er forgæves søgt i sognets kirkebog.

Ib Jensen, aftægtsmand af Grønborg, døde den 19. marts 1833, 

55 år gammel.

Han blev gift i 1801/02 i Give- men sognets kirkebog mangler 

vielser fra 1801 til 1805, med

MARGRETHE LAUSTDATTER 5

Ved folketællingen i 1801 nævnes Ib Jensen som 22 årig land

soldat, tjenende broderen Anders Jensen i Givskov sammen med 

Margrethe Laustdatter, som da blev angivet at være 15 år gam

mel i stedet for 25 år gammel.

Margrethe var født i 1773 i Hedegård i Give sogn, døbt den 21. 

marts (midfaste-søndag), datter af Laust Nielsen og hustru 

(Else Bennedsdatter); båret til dåben af konens søster fra 

Randbøl, faddere var Niels Laustsen, Niels Sørensens kone og 

Christen Hage i Hedegård, item (ligeledes) Jacob Vestergårds 

datter.

Margrethe Laustdatter, aftægtskone efter Ib Jensen i Grønborg, 

døde den 4. juli 1849, 77 år gammel.

Før ægteskabet med Ib Jensen fødte kvinden Margrethe Laustdat

ter af Hedegård i 1797 en søn Mathis; til barnefader blev ud

lagt Jes Mathisen, Handelsmand fra Tønderkanten.

Med Ib Jensen fik hun 4 børn, nemlig Jens, født i 1802, se ane 

2-3, Maren Riisberg, født i 1804, (oprindelsen til navnet ken

des desværre ikke) Else, født i 1806, og Mette født i 1812.



Folketællingen 1834: Give sogn: Grønborg:

Anders Nielsen, 31 år, gårdmand.

Maren Riisberg Ibsdatter, 30 år, hans kone.

Ib Andersen, 1 år, deres søn.

1 karl.

Margrethe Laursdatter, 62 år, enke, aftægtskone.

Ved skøde af den 26. juni 1806, læst den 13. februar 1807 (1) 

solgte Marie Margrethe, salig Nørschous i Give by, til Ib Jen

sen i Give gården Grønborg på Give mark af hartkorn 1 td. 1 skp.

2 fjk. 1 alb. med konge-, korn- og kvægtiender samt kirke-, 

korn- og kvægtiender tor 199 rdlr.

- "Det anmærkes ellers, at dette køb imellem Ib Jensen og mig 

er sket i 1804, men formedelst skiftets henstand (skiftet 

efter sælgerens afdøde mand Jens Nørschou) og det højkongelige 

rentekammers bevilling (bevilling fra finansministeriet), har 

skødet ej kunnet udstædes før dags dato.

Ved auktionsskøde af 8. november 1826, læst 10. november (2), 

overtog Ib Jensen i Give den ved auktion 6. april 1826 solgte 

"Nyekirke, og Give sognekald tilhørende anneksgård i Give by 

og sogn med underliggende ejendomme, der skylder af aqer og 

engs hartkorn 2 td. 3 skp. 2 fjk. 3/4 alb." for 200 rbdlr. 

sølv.

Ib Jensen på Give mark solgte ved skøde af 3. november 1832, 

læst 28. august 1835 (3), til datteren Maren Ibsdatter gården 

Grønborg af hartkorn 1 td. 1 skp. 2 fjk. 1 alb. med tiender, 

samt jord af hartkorn 3 skp. 3 fjk. (ejedes efter skøde af d.

5. december 1827), alt for 300 rbdlr. sølv samt aftægt.

Samme dato (4) oprettedes aftægtskontrakt mellem Maren Ibs

datter og forældrene Ib Jensen og hustru Margrethe Laursdat

ter, hvoraf det ses, at:

Da mine forældre har overladt deres iboende gård for billig 

pris, har jeg ifølge deraf tilstået dem følgende til ophold 

og aftægt, så længe de lever.

1.

Skal mine forældre have et hus i eller ved gården 5 - siger 

fem - fag, indrettet til beboelse efter aftægtstagernes vilje 

og behag.



2.

Skal mine forældre have årlig 4 - siger fire - tønder rug, 

2 - siger to - td. byg, 1 td. bygmalt, 4 skp. boghvedegryn, 

som i mangel deraf på havregryn i lige måde. Disse kornva

rer leveres 2 gange om året, nemlig 1. maj og 1. november, 

det halve af hver slags til hver termin, ren, sund og møl

letør, som føres til og fra mølle af stedets beboer, alt 

efter aftægtstagernes forlangende.

3 .

Skal mine forældre have årlig 4 - siger fire - potter ny- 

malket mælk hver dag fra 1. maj til 29. september, og fra 

29. september og til 1. maj 3 potter hver dag, samt 1% lis

pund (1 lispd. = 8 kg.) flæsk, som leveres hvert års 2. fe

bruar, og 300 - siger tre hundrede - hønseæg hvert år, som 

leveres hvert år eftersom det forlanges.

4.

Skal de gamle have årlig 40 - siger fyrretyve - potter 

dansk kornbrændevin, som leveres 4 - siger fire - gange år

ligt, og 12 - siger tolv - pund kardus-tobak hvert år, ef

tersom det forlanges, samt 8 - siger otte - pund kaffebøn

ner, 1 pd. cicorie og 2 - siger to - pund brun sukker, samt 

1 skp. salt og 1 skp. humle, alt hvert år.

5.

Skal mine forældre have årlig 4 - siger fire - får hvert år 

i fri fodder og græs ved gårdens med yngel, men ikkuns fire 

om vinteren.

6.

Skal mine forældre have den vestre kvarter i den ved gården 

anlagte have, samt ...jord at sætte 6 - siger siks - skp. 

kartofler udi årlig, som gødes og dyrkes af stedets beboere, 

alt uden vederlag af de gamle.

7.

Skal mine forældre have årlig 30 - siger tredive - læs kly- 

ne (en slags tørv) og s..per (vel også tørv), hvert læs be

stemt til 600 - siger seks hundrede - stk., som graves og 

røgtes, hjemføres til aftægtstagernes hus, når de er tjenlig 

uden vederlag.

8.

Skulle det mod formodning ske, at mine forældre eller en af 

dem blive tilsinds at flytte fra denne deres her beskrevne 



aftægt, så er jeg lige så villig som pligtig at tilføre dem 

samme af det, som kan dem tilføres og det øvrige at betale 

med rede penge efter uvillige mænds skøn.

9.

Når mine forældre flytter på deres aftægt, står det dem frit 

for, at medtage på deres aftægt, hvad de selv godt befinder 

af stedets bohave.

10.

Når mine forældre ved døden afgår, hjemfalder den halve af

tægt, og deres efterladenskaber deles således: Sønnen Hans 

(vel fejl for Jens) får faderens gangklæder og døtrene de

ler moderens. Aftægtstager råder selv for sit bohave, men 

det, som findes efter deres død, deles efter loven.

11.

Endelig er det aftalt og bestemt, at jeg og i sin tid mi

ne efterkommere (som ejere) af gården Grønborg, giver mine 

forældre en hæderlig og anstændig jordefærd, og ikke det 

allene, men endog at gå dem tilhånde i sygdomstilfælde, som 

det egner og anstår lydige børn.

- Aftægtsposterne blev derefter efter forordningen af 3. de

cember 1828 omregnet til kapitalværdi:

4 td. rug

2 td. byg

1^2 lispd. flæsk

22 rbdlr. 3 mk. 0 sk. sølv

6 - 2 - 2 -

3 - 1 - 11 -

Det øvrige, som ej kunne ansæt

tes efter kapitalstakst såsom 

malt, gryn, mælk, æg, brænde

vin, tobak, kaffebønner, suk

ker,salt, humle, ildebrændsel 

og aftægtshusets indretning m. 

v., blev anslået til 23 - 2 - 13 -

Ialt for 1 år 56 - 0 - Ci

der 5 gange sammenlagt blev

Begravelsesomkostninger

280 rbdlr. sølv,

20 --

300 rbdlr. sølv

Noter :

1 Nørvang-Tørrild herreders skøde- panteprotokol 1801-08,

B.70-SP.8, fol. 729. 2 Samme 1825-27, B.70-SP.13, fol. 501.

3 samme 1833-36, B.70-SP.16, fol. 675b. 4 kilde 3, fol 676.



THEM SØRENSEN 6

Them Sørensen giftede sig i 1787 til fæstet af en gård på 

kanp 5 td. hartkorn i Skovbølling i Jelling sogn under her

regårdene Mindstrup Skovgård under stamhuset Mattrup.

I 1798 købte han gården til selveje, og i 1810 blev han til

lige ejer af gårdens part af sognetienderne.

Enken Maren Bertelsdatter solgte i 1826 gården til sviger

sønnen Stephan Sørensen.

Them Sørensen var født i 1764 i Skovbølling i Jelling sogn, 

døbt den 28. oktober (19. trinit), søn af Søren Themsen og 

hustru (Else Sørensdatter); båret til dåben af mosteren, 

faddere var Peder Mikkelsen, Rasmus, Anders Siælland(?)'s 

hustru, alle af Skovbølling.

Them Sørensen, bonde, gårdmand i Skovbølling, døde den 21. 

september 1823, 59 år gammel.

Han blev gift første gang den 30. oktober 1787 i Jelling 

med

ANNE CHRISTLNSDATTER

af Skovbølling. Hun var enke efter Christen Pedersen i Skov

bølling, der døde i 1787, begr. 8. juli (5. trinit), 46 år 

gammel.

Them Sørensens (første) hustru i Skovbølling døde i 1792, 

begr. 25. marts (5. søndag i fasten), 36 år gammel.

Derpå blev Them Sørensen gift anden gang den 6. juli 1792 

i Jelling med

ANNA MARIA MARCUSDATTER

Hun døde i 1801 i Skovbølling, begr. 26. juli (8. trinit.), 

36 år gammel.

Efter hendes død blev han gift tredje gang i 1801/02 i Jel

ling (præsten har glemt at indføre vielsen i kirkebogen) 

med

MAREN BERTELSDATTER 7

Hun var født ca. 1775 i Jelling by og sogn, datter af Bertel



Jacobsen og hustru Johanne Jensdatter (også denne indførsel 

har præsten glemt).

Maren Bertelsdatter, aftægtskone, enke efter gårdmand Them 

Sørensen i Skovbølling, født i Jelling, faderen gårdmand 

Bertel Jacobsen, døde i Skovbølling den 19. februar 1854, 

80 år gammel.

Folketællingen 1801: Jelling sogn: Skovbølling:

Them Sørensen, 37 år, gift 2. gang, gårdmand.

Ane Marie Marchusdatter, 35 år, gift 1. gang, hans kone. 

Christen Themsen, 13 år, søn (af mandens 1. ægteskab). 

Marchus Themsen, 6 år,

Ane Katharina Themsdatter, 3 år, deres børn.

1 tjenestepige.

Folketællingen 1845: Jelling sogn: Skovbølling:

Stephan Sørensen, 46 år, født i Hornstrup, gårdmand.

Hanne (egl. Johanne) Themsdatter, 40 år, født her, hans kone. 

Themmine Stephansen, 19 år,

Kirsten Stephansen, 17 år,

Matte Maria Stephansen, 14 år,

Søren Stephansen, 12 år,

Maren Stephansen, 9 år,

Elisabeth Stephansen, 7 år,

Else Maria Stephansen, 4 år, deres børn, alle født i sognet.

1 tjenestekarl.

Maren Bertelsdatter, 70 år, født her, aftægtskone.

Skifte blev afholdt den 25. april 1792 (1) efter Them Søren

sen i Skovbøllings hustru Anne Christensdatter mellem enke

manden og den afdødes børn:

af 1 ægteskab:

Peder Christensen, 9% år gammel, hvis formynder var morbro

deren Christen Christensen fra Hammergård.

af 2. ægteskab med enkemanden:

Christen Themsen, 4 år.

Ind- og udbo i gården, der da hørte under Mindstrup/Skov- 

gård, blev vurderet til godt 200 rdlr., hvortil kom 400 rdlr. 

som Them Sørensen havde lånt ud mod obligationer.



De samlede aktiver beløb sig til 604 rdlr. 1 mk. 8 sk. og 

passiverne til 439 rdlr. 2 mk., så der til deling blev 164 

rdlr. 5 mk. 8 sk.

Ved skøde af den 20. juli 1798, læst den 5. juli 1799 (2), 

fra justitsråd Thyge de Thygeson til stamhuset Mattrup køb

te Them Sørensen "forrige tæster under Mindstrup" sin ibo

ende gård i Skovbølling af hartkorn 4 td. 5 skp. 1 fjk. for 

700 rdlr.

Og 30 juni 1800, læst 17. juli 1801 (3), udstedte selvejer

gårdmand Them Sørensen i Skovbølling panteobligation til 

overformynderiet for Nørvang og Tørrild herreder på 159 

rdlr. med 1. prioritet i gården med bygninger, der var for

sikrede i brandkassen for 650 rdlr.

Lfter Them Sørensens anden kone Ane Marie Marcusdatter blev 

skifte afholdt 2. oktober 1801 (4) mellem enkemanden og bør

nene :

Marcus Themsen, 6 år og Ane Cathrine Themsdatter, 4 år, 

hvis formynder var Jacob Marcussen af Hvejsel.

Indboet i gården, hvis stuehus bestod af storstue, anden 

stue, dagligstue og et kammer samt køkken og bryggers, var 

både pænt og solidt. - I dagligstuen hang et fyrreskab med

gårdens sølvtøj, nemlig 2 sølvskeer vurderet til 4 rdlr.

samt 1 flindt (et gevær) til 1 rdlr .

Den knap 5 td. hartkorn store gård havde en besætning be

stående af: rdl. mk. sk.

1 sort 6-års hest 20 0 0

1 do. plag, 3 år 14 0 0

1 sort hoppe, 16 år 8 0 0

1 gi. hest, 19 år 9 0 0

1 gråbroget ko, 9 år 14 0 0

1 sortbroget do., 15 år 10 0 0

1 hvid do. 8 0 0

1 sort hjelmet kvie 11 0 0

1 liden hvid do. 11 0 0

1 stor sorthjelmet do., 8 år 13 0 0

1 sort do. 12 0 0

1 ungnød (ung-kreatur) 7 0 0

1 kalv 3 0 0

7 får 9 2 0

4 klippede lam 2 4 0



rd 1. mk. sk.

2 grise 8 0 0

Ud og indbo blev vurderet til ialt 319 4 10

Stervbogården (stervbo=dødsbo) 850 0 0

Ialt 1169 4 0

Tilgode hos to mænd 350 0 0

Samlede aktiver 1519 9 10

Passiverne blev anført således:

Efter obligation til justitsråd

Thygeson 608 rdl.

Lfter obligation til Nørvang-Tørrild

herreders overformynderi 156 rdl.

konens begravelse havde kostet 18 -

adskilligt smågæld 30 -

folkeløn 18 -

gæld til Henrik Henriksen 8 -

til faderen Søren Themsen 6 -

herredsfogeden for skifteforretningen 4 -

Ialt 848 rdlr.

Til deling 661 rdl. 4 mk. 10 sk

Efter at skifteomkostninger og afgifter var fratrukket var

der til deling mellem enkemanden og børnene 650 rdlr.,

hvoraf enkemanden fik 325 rdlr., sønnen 216 rdlr . 4 mk. og

datteren 108 rdlr. 2 mk.

Selvejergårdmand Them Sørensen i Skovbølling udstedte 3. maj 

1802, læst 23. september 1803 (5), en ny panteobligation 

på 359 rdlr. til overformynderiet i Nørvang-Tørrild herreder 

med 1. prioritet i gården Skovbølling; udslettet 28. sept. 

1832.

Ved skøde af 23. juli 1810, læst 18. januar 1811 (6), køb

te Them Sørensen af Christen Albrechtsen til Skovgård ef

ter købekontrakt af 29. juni 1807 gårdens anpart af Jelling 

sogns tiender for 200 rdlr.

Den 24. november 1823 blev skifte afholdt (7) efter gård

mand Them Sørensen i Skovbølling mellem enken Maren Bertels- 

datter, hvis lavværge var gårdmand Thomas Bertelsen af Bå

strup (hendes bror), og afdødes børn:



af 1. ægteskab med Anne Christensdatter:

Christen Themsen, gårdmand i Vrønding i Tamdrup sogn.

af 2. ægteskab med Ane Marie Marcusdatter: 

Markus Themsen, 28 år.

Ane Cathrine Themsdatter, 26 år, ugift, hvis formynder var 

Jacob Markussen i Hvejsel.

af 3. ægteskab med enken:

Bertel Themsen, 12 år,

Ane Marie Themsdatter, 21 år,

Johanne Themsdatter, 19 år,

Else Marie Themsdatter, 15 år, hvis formynder var gårdmand 

og lægdsmand Jens Pedersen af Jelling.

Registreringen og vurderingen af boet lyder således:

I stuen :

1 rødmalet bord

1 nye kiste

4 stole

på en seng:

1 overdyne

1 underdyne

1 do.

2 puder

1 do .

2 lagner

på en anden seng:

1 overdyne

1 underdyne

1 do.

3 puder

1 par lagner

i en anden stue:

1 fyrrebord

1 skab

på en seng:

1 overdyne

1 underdyne

3 puder

2 lagner

15 tin tallerkener

4 fade

rbdlr. mk. sk.

0 3 0

2 0 0

1 2 0

6 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

2 0 0

6 0 0

4 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

1 0 0

4 0 0

4 0 0

3 0 0

1 2 0

8 0 0

4 0 0



rbdlr. mk. sk.

2 messing-kedler 10 0 0

2 fyrbækner 2 3 0

1 kobberkedel 3 0 0

1 lyse-plade 0 3 0

3 tin-do . 1 0 0

1 vaffeljern 1 0 0

1 rist 0 3 0

1 bord 0 3 0

2 stole 0 2 0

2 kedler 3 0 0

1 jernpande 1 0 0

1 do. gryde 0 3 0

pä en seng:

1 overdyne 6 0 0

1 underdyne 4 0 0

3 puder 3 0 0

2 lagner 2 0 0

på endnu en seng:

1 overdyne 5 0 0

1 underdyne 4 0 0

3 puder 3 0 0

2 lagner 2 0 0

1 rok, 1 garnvinde og 1 haspetræ 2 0 0

20 bøtter 10 0 0

1 stue-ur 2 0 0

1 spejl 0 3 0

Gårdens besætning:

1 rødblisset hest, 9 år 12 0 0

1 do. hoppe, 9 år 10 0 0

1 sortbrun hest, 3 år 16 0 0

1 sort hoppe, 5 år 12 0 0

1 gråhjelmet ko 6 0 0

1 sortbroget do. 6 0 0

1 rødbroget do. 8 0 0

1 sorthjelmet do. 12 0 0

1 do. 8 0 0

1 do. 9 0 0
1 rød do. 8 0 0
1 grå do. 8 0 0



Gæld :

rbdlr. mk. sk

3 ungkreaturer 15. 0 0

3 kalve 6 0 0

10 får og 1 vædder 12 0 0

2 ungsvin 6 0 0

redskaber:

1 vogn 12 0 0

1 do. 8 0 0

1 plov 2 0 0

1 harve 1 0 0

3 høleer 3 0 0

2 forke 0 3 0

2 spader 1 0 0

1 hakkelseskiste og 1 kniv 1 0 0

4 river 0 1 8

1 møgbøre 0 1 8

Summa ud- og indbo 328 3 0

Stervbogården 700 0 0

ialt 1028 3 0

Børnene af 2. ægteskab efter skifte

sluttet 8. oktober 1801 325 0 0

Afdødes og enkens egen begravelse 50 0 0

Resterende skatter, folkelønninger

og anden løs gæld 173 3 0

lait 548 3 0

Til deling mellem arvingerne blev 480 rbdlr., hvoraf en

ken fik 240 rbdlr., hver af sønnerne 48. rbdlr. og hver af 

døtrene 24 rbdlr.

Ved skøde af 10. maj 1826, læst 22. september (8), solgte 

Maren Bertelsdatter, enke efter afgangne Them Sørensen, til 

Svigersønnen Stephan Sørensen "den mig ved skifteslutning 

den 24. november 1823 efter forbemeldte, min afdøde mand 

til ejendom udlagte og overdragne gård her i Skovbølling by 

i Jelling sogn med tilhørende ejendomme af hartkorn ager og 

eng 4 td. 5 skp. 1 fjk., som min afdøde mand ejede efter 

skøde af 20- jili 1798, tinglæst 5. juli 1799, og den der

til hørende kirke-, korn- og kvægtiende, som nam ligeledes 

solgt ved skøde af 23. juni 1810, tinglæst 18. januar 1811", 



alt for 600 rbdlr. sølv og aftægt, der desværre ikke er 

nærmere beskrevet.

Noter :

1 Skifteprotokol for Skovgård og Mindstrup 1734-98, G.401- 

1, fol 423b og 427b.

2 Nørvang-Tørrild herreders skøde- og panteprotokol 1797- 

1801, B.70-SP.7, fol. 458b.

3 kilde 2, fol 805.

4 Nørvang-Tørrild herreders skifteprotokol 1800-1814, B.70 

-339, fol.177b, 183b.

5 områdets skøde og panteprotokol 1801-08, B.70-SP.8, fol. 

349b.

6 samme 1808-12, B.70-SP.9, fol504.

7 områdets skifteprotokol 1823-25, B.70-345, fol 100b.

7 områdets skøde- og panteprotokol 1825-27, B.70-SP.13, 

fol.446.



JENS NIELSEN (EGSKOV) 8

Jens Nielsen, nogle gange kaldet Egskov, nævnes som boende 

i Give by og sogn fra 1760: han var sikkert fæster af en 

gård i byen.

Jens Nielsen var født ca. 1720, men hans herkomst kendes 

desværre ikke. Enten var han eller konen bror/søster til

Ib Nielsen, født 1728, død 1800, der fra 1763 nævnes i Gam

mel Mølle i Farre i Give sogn.

Jens Nielsen døde 1799/1801 i Give ca. 80 år gammel; kir

kebogen er forgæves undersøgt for hans død. - Han nævnes 

sidste gang i 1799 som fadder for sønnen Niels Jensen, ved 

folketællingen i 1801 er han død.

Jens Nielsen blev gift senest 1760 - uvist hvor, ikke i

Give - med

METTE NIELSDATTER 9

Hun angives i folketællingerne 1787 og 1801 at være født i 

henholdsvis 1735 og 1732.

Mette levede endnu i 1801, men døde sikkert snart efter 

(Give sogn mangler oplysninger om de døde i årene efter 1800).

Jens Egskov og hustrus første barn Niels blev født i 1760, 

men døde "hos moderen" samme år; han blev ligget ihjel i 

sengen, hvorfor moderen måtte modtage offentlig syndsforla

delse i kirken.

Det næste barn, født i 1761 i Give, blev ligeledes døbt 

Niels; han overtog senere fødegården i Give.

Efter ham fulgte Kirsten, født 1764, og Anders, født 1767. 

Sidstnævnte gjorde karriere ved i 1799 at gifte sig med en 

datter af sognefoged Friederich Rechnagel i Givskov, hvor

på Anders Jensen blev gårdmand i Givskov.

Efter Anders fuldte Anne, født 1770, og Simon, født 1773, 

samt til sidst Ib Jensen, født c. 1779, se ane 4-5.

Folketællingen 1801: Give by og sogn:

Niels Jensen, 40 år, gårdmand.

Karen Pedersdatter, 31 år, hans kone, begge i 1. ægteskab.



Jens Nielsen, 2 år, deres søn.

Mette Nielsdatter, 69 år, enke efter 1. ægteskab, meget 

svagelig og nyder ophold på gården.



LAUST NIELSEN 10

Laust Nielsen nævnes fra 1761 som gårdmand - vel fæster af 

fødegården - i Hedegård i Give sogn.

Sønnen Benned Laustsen (Laursen) overtog senere gården.

Laust eller Laurs Nielsen var født i 1737 i Hedegård i Give 

sogn, døbt den 8. december (2. advent), søn af Niels Laust

sen og hustru Kirsten; båret til dåben af Inger Nielsdatter 

ibidem (samme sted), faddere var Søren Vestergård, Christen 

Hage ibidem, Anne Vestergård og Inger Hage af Give.

Laurids (Laust) Nielsen af Hedegård døde i 1784, begr. 25. 

juli (7. trinit), 44 år gammel.

Laurs Nielsen af Hedegård i Give sogn blev gift i 1761 i 

Randbøl, trolovet den 28. oktober 1760, viet den 19. maj 

1761 med pigen

ELSE BENNEDSDATTER 11

Hun var født i 1735 i Vandel i Randbøl sogn, døbt den 17. 

april, datter af Benned (Christensen) og hustru (Maren 

Johansdatter); faddere nævnes ikke.

Else Bennedsdatter døde efter 1801 i Hedegård i Give sogn, 

men sognets kirkebog mangler oplysninger om døde i disse år.

Folketællingen 1787: Give sogn: Hedegård (Hedegård var da

4 gårde :

Else Bennedsdatter, 50 år, enke efter 1. ægteskab, gårdkone 

og selvejer.

Benned Laursen, 24 år,

Niels Laursen, 15 år,

Margrethe Laursdatter, 12 år, hendes børn.

Kirsten Laursdatter, 82 år, enke efter 1 ægteskab, den af

døde mands moder, nyder ophold på gården.

Folketællingen 1801: Give sogn: Hedegård:

Benneth Laursen, 40 år, gårdmand.

Sidsel Kirstine Nielsdatter, 50 år, begge i 1. ægteskab.

Laust Bennedsen, 6 år, deres søn.

Else Bennedsdatter, 68 år, enke, mandens moder.

1 tjenestepige.



SØREN THEMSEN 12

Søren Themsen var fra senest 1764 fæster under herregården 

Mindstrup under stamhuset Mattrup af en gård på godt 3 td. 

hartkorn i Skovbølling i Jelling sogn; i 1798 købte sviger

sønnen Henrik Henriksen gården i selveje.

Søren Themsen var født i 1732 i Tyrdting by og sogn mellem 

Silkeborg og Horsens, hjemmedøbt den 4. juni, i kirke den 

18. juni, søn af Them Nielsen og hustru (Sidsel Sørensdat

ter); faddere ved hans dåb var Frands Sørensen, Hans Sø

rensen, Jens Themsen, Kirsten Pedersdatter, alle af Tyr

sting, samt Else Themsdatter, gift med Peder Jørgensen af 

Nedergård.

Søren Themsen, enkemand, bonde i Skovbølling, døde den 2. 

februar 1817, 91 år gammel (egentlig blot 85 år gammel). 

Han blev gift senest 1764 - uvist hvor, måske i Ring sogn, 

men kirkebogen er forgæves undersøgt - med

ELSE SØRENSDATTER 13

Else Sørensdatter, der ifølge folketællingerne i 1787 og 

1801 samt dødsalderen i 1811 var født henholdsvis 1737, 25 

og 31, var af ukendt herkomst. Som fadder til Elses anden 

søn Søren, født i 1767, nævnes barnets moster fra Ring;

Ring var nabosogn til Søren Themsens fødesogn, men Ring 

sogns kirkebog er forgæves undersøgt for at fastslå Elses 

herkomst.

Søren Themsens hustru Else Sørensdatter af Skovbølling døde 

den 24. juni 1811, 80 år gammel.

Folketællingen 1787: Jelling sogn: Skovbølling:

Søren Themsen, 54 år, gårdmand.

Else Sørensdatter, 56 år, hans kone, begge i 1. ægteskab. 

Them Sørensen, 22 år,

Sidsel Marie Themsdatter, 16 år, deres børn.

1 tjenestepige.

Folketællingen 1801: Jelling sogn: Skovbølling:

Henrik Henriksen, 47 år, gårdmand.

Sidsel Marie Themsdatter, 31 år, hans kone, begge i 1. ægte

skab.



Else Kirstine Henriksdatter, 9 år,

Henrik Henriksen, 4 år, deres børn.

1 tjenestepige.

Søren Themsen, 74 år, aftægtsmand.

Else Sørensdatter, 76 år, hans kone, begge i 1. ægteskab, 

konens forældre.

Ved skøde af 20- juli 1798, tinglæst den 5. juli 1799 (1), 

solgte justitsråd Thyge de Thygeson til stamhuset Mattrup 

til forrige fæster undet Mindstrup godt Henrik Henriksen

1 Skovbølling hans iboende gård af hartkorn 3 td. 2 skp.

2 fjk. med den klausul, at ville holde aftægten af 14. ok

tober 1790 med gårdens tidligere fæster Søren Themsen og 

hustru; alt for 710 rdlr.

Noter :

1 Nørvang-Tørrild herreders skøde- og panteprotokol 1797- 

1801, B.70-SP.7, fol.460.



BERTEL JACOBSEN 14

Bertel Jacobsen giftede sig i 1765 til en knap 5 td. hart

korn stor selvejergård i Jelling by og sogn; gården blev 

senere overtaget af svigersønnen Frands Thomsen.

Bertel Jacobsen, der var født ca. 1742, var af ukendt her

komst. Han kunne eventuel have været søn af Jacob Jensen i 

Jelling, der døde i 1772, 72 år gammel, hvis enke døde i 

1775, 67 år gammel; men spørgsmålet har ikke kunnet løses, 

bl.a. fordi Jelling sogns kirkebøg først begynder i 1750/51. 

Enkemanden Bertel Jacobsen af Jelling døde den 31. oktober 

1814, 72 år gamme 1.

Han blev gift i 1765 i Jelling (datoen mangler) med Tho

mas Pedersens enke

JOHANNE JENSDATTER 15

Johanne Jensdatter, der havde været Thomas Pedersens tre

dje kone, var født ca. 1738; men hendes herkomst kendes 

desværre ikke.

- Thomas Pedersen døde i Jelling i 1765 (uden aldersang.) 

Bertel Jacobsens hustru døde i 1803, begr. 8. december, 

65 år gammel.

Folketællingen 1787: Jelling by og sogn: 

Bertel Jacobsen, 45 år, gårdmand, gift 1. gang.

Johanne Jensdatter, 49 år, gift 2. gang, hans kone.

Mette Bertelsdatter, 15 år,

Maren Bertelsdatter, 12 år,

Anne Bertelsdatter, 9 år,

Johanne Bertelsdatter, 6 år, deres døtre.

Frands Thomsen, 32 år, ugift, tjenestekarl (senere gift 

med datteren Mette).

Folketællingen 1801: Jelling by og sogn:

Frands Thomsen, 43 år, gårdmand.

Mette Bertelsdatter, 29 år, hans kone, begge i 1. ægteskab. 

Bertel Jacobsen, 60 år, gift ]. gang, aftægtsmand, konens 

fader .

Johanne Jensdatter, 63 år, gift 2. gang, hans kone.

Johanne Bertelsdatter. 19 år, deres datter, vanvittig.



Den 21. maj 1765 blev skiftet afsluttet (1) efter selvejer

gårdmand i Jelling Thomas Pedersen, der var død den 21. ap

ril, mellem enken Johanne Jensdatter, hvis lavværge var 

Hans Jepsen i Jelling, og afdødes børn: 

af 1. ægteskab med Johanne Pedersdatter :

1 Maren Thomasdatter, gift med Ole Nielsen i Jelling.

Af 2. ægteskab med Anne Frandsdatter:

2 Jens Thomsen, 15 år,

3 Peder Thomsen, 13 år, og

4 Frands Thomsen, 6 år.

hvis formynder var John Nielsen af Stensgård i Bredsten

sogn .

Af 3. ægteskab med enken Johanne Jensdatter:

5 Anne Thomasdatter i 4. år, hvis formynder var Hans Pe

dersen i Jell ing.

Gården var velforsynet med pænt og solidt indbo; blandt den 

afdøde mands gangklæder nævnes en skindvest med 35 sølvkanp- 

per og en spanskrør med sølvbeslag.

Boets beholdning af sølvtøj, som enken angav at være hendes 

fæstensgave, bestod af 1 sølvkande, 1 sølvbæger, og 4 sølv- 

skeer.

Ind og udboet blev vurderet til 344 rdlr. 4 mk. 13 sk.; 

gården på 4 td. 5 skp. 3 fjk. hartkorn blev vurderet til 

400 rdlr.

Noter :

1 Koldinghus amt: koncept skifter med bilag 1764-71, B.6. 

C-236.



NIELS LAUSTSEN 20

Niels Laust- eller Laursen nævnes fra 1733 til sin død som 

gårdmand i fødebyen Hedegård i Give sogn.

Han var født i 1708 i Hedegård i Give, døbt den 11. novem

ber (23 trinit.), søn af Lars (Laurs) Sørensen og hustru 

(Maren Christensdatter ) ; faddere (hvis navne ikke nævnes) 

var af Hedegård.

Niels Laustsen fra Hedegård døde i 1782. begr. den 13. ja

nuar (1. efter epifani), 74 år gammel.

Han blev gift den 11. oktober (19. trinit.) 1733 i Give med

KIRSTEN PEDERSDATTER 21

Kirsten Pedersdatter af Vorslund.

Hun var født ca.1701/12, men hendes forældre og herkomst 

kendes ikke.

Enken Kirsten Pedersdatter af Hedegård døde i 1790, begr.

2. maj (4. søndag efter påske) 78 år gammel.

- I folketællingen 1787 kaldes hun fejlagtig Kirsten Laurs

datter, hvor hun angives til at have været 82 år.



BENNED CHRISTENSEN 22

Benned Christensen giftede sig i 1722 til fæstet af en 

gård på omkring 4 tdr. hartkorn i Vandel i Randbøl sogn un

der godset Engelsholm i nabosognet Nørup.

Benned eller Bennet, som han egentlig var døbt, var født i 

1701 i Vandel, døbt den 19. august i Randbøl kirke, søn 

af Christen Ibsen og hustru (Appolone Bennetsdatter); fad

dere nævnes ikke i kirkebogen.

Han døde i Vandel efter 1770, da sønnen Niels døde, 27 år 

gammel.

Benned Christensen blev gift i 1722 i Randbøl, trolovet 

den 22. oktober, viet den 6. december, med (enken)

MAREN JOHANSDATTER 23

af Vandel.

Hun var født i 1696 i Bindeballe i RAndbøl sogn, datter af 

Johan (eller Johannes) Davidsen og hustru Else Eriksdatter; 

præsten skrev da i kirkebogen: Det som blev forget (=glemt) 

og siden indskreven imellem det andet, er Johannes David- 

sens barn, som har Erik Madsens datter, hvilket blev kris

tnet (døbt) den 24. maj og blev kaldet Maren.

Benneds kone Anne (fejl for Maren) Johansdatter af Vandel 

døde i barnsnød 1738, begravet 21. oktober, 42 år gammel.

Maren Johansdatter var blevet gift 1. gang i 1715 i Randbøl, 

trolovet den 8. august, viet 3. november, med Mathias Ter- 

kelsen i Vandel; han døde i 1722, begravedes 3. maj, 32 år 

gammel.

Efter Maren Johansdatters død blev Benned Christensen gift 

2. gang i 1739/40, men hans anden kones navn kendes ikke.

Den 8. januar 1739 blev skifte afholdt (1) efter Maren 

Johannesdatter i Vandel mellem enkemanden Benned Christen

sen og den salig kones børn, som var Erik Mathiasen, 20 år, 

som Benned var stedfader til, samt Mathias Bennedsen, 8 år, 

Apolone Bennedsdatter, 13 år, Anne Bennedsdatter, 10 år, og 

Else Bennedsdatter, 3 år. På børnenes vegne var mødt den sa

lig kones fader Johannes Davidsen af Bindeballe.



Registreringen og vurderingen lyder:

Indboe : rdlr. mk. sk

1 gi. egebord med åben fod 0 3 8

1 gi. egekiste uden lås 1 0 0

1 dito kiste med lås 1 2 0

1 flødebøtte 0 0 6

3 gi. stole med halmbund 0 0 10

2 gi. ege bryggerkar 0 3 8

1 ølbalje 0 0 8

1 dito ligeledes 0 0 6

1 træflaske (?) 0 0 10

1 strippe og 1 spand 0 0 10

1 liden halvtønde 0 1 0

1 gi. egebord 0 3 0

1 gi. egeskab 1 2 0

1 kærne af bøg 0 0 6

1 gi. egeskab 0 3 0

1 jernpande 0 0 12

1 sælde og 2 solde 0 1 8

2 gi. jerngryder 0 2 0
1 ........... 0 o 8

2 skorstenslænker 0 1 0

2 tinfade og 1 tinskål 0 4 0

1 gi. brændevinskedel med hat og piber 6 4 0

2 malm-lysestager 0 2 0

1 tørvespade 0 1 8

1 lyngle 0 0 8

1 fork 0 0 6

2 gi. høleer 0 3 0

1 bul-økse 0 1 8

1 pik-hammer og "harsten" 0 0 8

1 skærekniv og kiste 0 1 8

Sengeklæder :

1 seng med en bolster overdyne,

1 olmerdugs underdyne, 2 hovedpuder

med pudevår, samt 2 hørgarns lagner 5 2 0

1 do. seng med en vadmelsdyne, og 1

lagen, samt 1 olmerdugsdyne, gammel 2 0 0

1 gi. do. med nogen ........... uden fyld 1 0 0



Bæster og kvæg: rdlr. mk. sk

1 sort hest, 6 år 9 0 0

1 brun hoppe, 14 år 5 2 0

1 brun hoppe, 15 år 4 0 0

1 rød hoppe, 9 år 1 2 0

1 grå ko, 8 år 4 0 0

1 broget do, 11 år 3 0 0

1 hvid do., 4 år 4 0 0

1 grå kvie 2 2 0

1 ungnød 1 0 0

2 stude, 3 år 8 0 0

2 do., 4 år 10 0 0

1 tyr 3 2 0

2 små stude 5 2 0

2 do. noget bedre 6 0 0

28 får 9 2 0

8 lam 1 4 0

1 vogn med tilbehør 4 0 0

1 ringere do. 2 4 0

plov og harve 1 1 8

1 håndkværn 0 4 0

1 kornsæk 0 1 0

113 1 8

Gæld og besværing:

Til gårdens behør efter hans mejestæts allernådigste 

forordning :

4 dygtige bæster 48 0 0

6 køer 36 0 0

2 dygtige vogne med tilbehør 13 2 0

1 plov med tilbehør 1 2 0

2 harver 0 4 0

Gårdens brøst fældighed:

1. stuehuset, som er 10 fag, dertil

behøves lægter og tag, nemlig:

400 lægter 2 5 8

80 traver tag 1 4 0

anden reparation 2 0 0

6 3 8



rdlr. mk. sk.

2. ladehuset som er 9 fag, 

dertil behøves en del stolper og 

leder, samt bjælker og andet

3. fæhuset, som er nogenlunde ved

ligeholdt, behøver ingen reparation. 

Bortskyldig gæld:

Til husbonden: landgilde til martine 

(mortensdag)

Skifteomkostninger ialt

10 0 0

6 0 0

2 3 0

124 2 8

Efter dette ses, at boet gav et underskud på godt en halv 

snes rigsdaler, så der var intet at arve.

Noter :

1 Engelsholm skifteprotokol 1739-86, G.394-16, fol.40.



THEM NIELSEN 24

Them Nielsen var fra omkring 1710 fæster af en gård i 

Tyrsting by og sogn under godset Mattrup; gården var i 

1721 på 9 td. 2 skp. hartkorn, hvoraf han årligt i land

gilde skulle svare 1% ørte rug, 1% ørte byg, 4% lispund 

smør, 1% svin, 1% gås, 3 høns og 1^ skp. havre (1).

- 1 ørte eller ørtug var 10 skp. korn, hvorimod 1 td. blot 

var 8 skp.; 1 ørte var aktså 1 1/4 td. korn. 1 lispund var 

16 pund, altså 8 kg.

Them Nielsen, der var født ca. 1677, var af ukendt herkomst. 

Det meget sjældne navn Them kendes kun fra ganske få sogne 

i egnene mellem Silkeborg og Horsens; fornavnet Them eller 

Tem blev tidligere stavet Themme eller Timme og var en for

kortelse at det tyske navn Thitmar (2). Det brugtes i den 

gren af adelsslægten Rosenkrantz, der havde hjemme på 

Stensballegård ved Horsens, hvorfra navnet må være spredt 

på egnen.

Them Nielsen, enkemand i Tyrsting, døde den 18. februar 

1755, 78 år gammel.

Han blev gift 1 gang omkring 1710 med

KIRSTEN SØRENSDATTER

Hun var muligvis fra Tyrsting. Kirsten Sørensdatter, Them 

Nielsen gårdmands kone i Tyrsting, døde i 1723, begravedes 

den 28. marts (påskedag), 40 år gammel.

Sønnerne af dette ægteskab var Niels, født ca. 1713, Mads, 

født ca. 1716, og Peder, født ca. 1719, nævnes i lægdsrul- 

len for Mattrup gods 1741 (3).

Efter Kirsten Sørensdatters død blev enkemand og gårdmand 

Them Nielsen af Tyrsting trolovet den 18. juli (8. trinit.) 

1723 i Tyrsting med

SIDSEL SØRENSDATTER 25

Sidsel Sørensdatter, Søren Andersen gårdmands datter samme 

sted.

Selve vielsesdatoen mangler.



Sidsel Sørensdatter var født ca. 1696 i Tyrsting, datter 

af Søren Andersen og hustru Anne Ibsdatter.

Sidsel Sørensdatter, Them Nielsens kone i Tyrsting, døde 

den 19. april 1741, 45 år gammel sammen med et dødfødt 

barn.

Noter :

1 Mattrup godsarkiv, forskellige sager 1560-1829, G.346-6.

2 Danmarks gamle personnavne v. G. Knudsen og M. Kristens

en, 1941-48, fornavne, 2. halvbind, sp. 1456.

3 Elna Ulvbjerg: Skaddegord I, s.389.



LARS (LAURS) SØRENSEN 40

Lars eller Laurs Sørensen nævnes fra giftermålet i 1707 

som gårdmand i Hedegård i Give sogn.

Han var født omkring 1680; han synes at have været bror 

til Mads Sørensen i Hedegård, der døde i 1720, 38 år gam

mel, altså født ca. 1682. Deres far kan udmærket have væ

ret Søren Sørensen i Hedegård, der døde i 1702, 41 år gam

mel, altså født ca. 1661; brødrenes mor kan vel have været 

Elle Madsdatter eller Lene Madsdatter, der begge døde i 

Hedegård, nemlig i henholdsvis 1731 og 1728, henholdsvis 

89 og 80 år gammel, altså født ca. 1642 og ca. 1648. 

Lars/Laurs Sørensens død er desværre ikke fundet.

Han blev gift i 1707 i Give, med

MAREN CHRISTENSDATTER 41

Præsten skrev da: 18. søndag efter trinitatis (23. oktober) 

havde Laust Sørensen bryllup med Maren Christensdatter i 

Give i menighedens overværelse.

Maren Christendatters død er desværre heller ikke fundet 

i Give sogns kirkebog.



CHRISTEN IBSEN 44

Christen Ibsen nævnes fra 1699 som gårdmand i Vandel i 

Randbøl sogn, hvor han vist var fæster under godset Engels

holm.

Christen Ibsen, der var født ca. 1666, var af ukendt her

komst.

Gamle Christen Ibsen fra Vandel døde i 1743, begr. den 10. 

marts, 77 år gammel.

Han blev gift senest 1698 - uvist hvor - med

APPOLONE BENNETSDATTER 45

Hun var født ca. 1670 og kan muligvis have været datter 

af den Bennet Sørensen, der nævnes i 1667 som gårdmand i 

Vandel i Randbøl sogn (1).

Christen Ibsens hustru fra Vandel, navnlig Appolone Bennets

datter døde i 1720, begr. 24. juni, 50 år gammel.

Noter :

1 Koldinghus amts matrikel 1667, Z.4-1, fol. 361b.



JOHAN(NES) DAVIDSEN 46

Johan eller Johannes Davidsen nævnes fra giftermålet i 

1695 som gårdmand i Bindeballe i Randbøl sogn, hvor han 

sidst havde en fæstergård under Engelsholm på 4 td. 5 skp.

1 fjk. 2 alb. hartkorn med 2 fjk. skovskyld, som han i 

1739 oplod til sønnen David Johansen (1), som af gården 

i årlig landgilde skulle svare 10 rdlr. 4 mk.

Johan eller Johannes Davidsen af Bindeballe døde i 1747, 

begr. 27. august, 83 år gammel.

Johan Davidsen, som havde bevis fra Fredericia, havde tro

lovelse den 23. juni 1695 i Randbøl med

ELSE ERIKSDATTER 47

Datoen for selve vielsen mangler desværre.

Hun var født ca. 1676 i Bindeballe i Randbøl sogn, datter 

af Erik Madsen og hustru Elisabeth.

Johannes Davidsens kone i Bindeballe, Else Eriksdatter, 

døde 1745/46, begr. 6. januar 1746, 70 år gammel.

Johannes Davidsen af Bindeballe blev gift 2. gang den 15. 

november 1746 i Randbøl med

MAREN LAURSDATTER

Som var fra Limskov.

Samme dag blev sønnen Erik Johansen gift med Maren Sørens

datter.

Johannes Davidsen, der ved sit andet - meget kortvarige - 

giftemål var over 80 år, havde med sin første kone mindst 

5-6 børn.

Noter :

1 Engelsholm fæsteprotokol 1730-57, G.394-7, fol. 29b.



SØREN ANDERSEN 50

Søren Andersen nævnes i 1688 som fæster i Tyrsting by og 

sogn af en gård nr. 13, hvis hartkorn da blev forandret 

fra 6 td. 1 skp. 2 alb. til 4 td. 6 skp. 3 fjk. 1 alb. (1). 

I jordebogen 1721 over Mattrup gods nævnes han som fædter 

af en gård på 4 td. 5 skp. hartkorn (2), hvoraf han i årlig 

landgilde skulle svare 1 ørte rug (1 ørte - 1 1/4 td.), 

1 ørte byg, 3 lispund smør (1 lispund = 8 kg.), 1 svin, 

1 gås, 2 høns og 1 skp. havre (1 skp. = 1/8 td.).

Søren Andersen, der var født ca. 1661, var af ukendt her

komst.

Den 13. januar 1743 døde en enkemand Søren Andersen, 82 

år gammel, i Tyrsting tilhuse hos enkemand Them Nielsen 

(svigersønnen) ibidem (ibidem = samme sted), ellers nylig 

bleven almisselem.

Han blev gift i 1680'erne med

ANNE IBSDATTER 51

Hun var født ca. 1663, men heller ikke hendes herkomst ken

des.

Anne Ibsdatter, Søren Andersens hustru i Tyrsting, døde 

den 8. august 1737, 74 år gammel.

Noter :

1 Skanderborgs amts matrikel 1688, Z9-12.

2 Mattrup godsarkiv, forskellige sager 1560-1829, G.346-6.



ERIK MADSEN 94

Erik Madsen var omkring 1665 fæster af en gård i Binde

balle i Randbøl sogn, der i 1660'erne tilhørte velbårne 

fru Ide Lindenov, hvoraf han i årlig landgilde skulle sva

re \ ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 7 skilling i pen

ge, 1 svin, samt have 6 svin på olden i skoven (1);

gårdens årlige udsæd var 3 td. 2 skp. rug, 1^ td. byg, og 

der kunne slåes 16 læs hø. Gården hartkorn var udregnet til 

4 td. 3 skp. 1 fjk.

Erik Madsen, der var født ca. 1635 - altså i Christian IV's 

regeringstid, var af ukendt herkomst.

Erik Madsen af Bindeballe døde i 1699, begr. 13. december, 

anno ætatis (i en alder af) 64 år.

Han blev gift omkring 1670 eller lidt før med

ELISABETH N.N. 95

Hendes efternavn kendes desværre ikke.

Elisabeth der var født ca. 1639, var desværre ligeledes af 

ukendt herkomst.

Elisabeth, Erik Madsens fra Bindeballe, døde i 1711, begr. 

den 8. marts, anno ætatis 72.

Noter :

1 Koldinghus amts matrikel 1667, Z.4-1, fol. 362.



EFTERKOMMEROVERSIGT 

for

Jens Ibsen

&

Ane Marie Temsdatter



IB JENSEN, født den 13. august 1827 på Give Anneksgård.

Død den 14. juni 1909 i Sødover, Nørup sogn.

Han blev den 2. oktober 1852 i Nørup, gift med

ELSE HANSDATTER af Sødover, født ca. 1820.

Hun døde vist før ham.

Ib Jensen nævnes i 1854 som indsidder på "Sillehus", fra 

1868 til 1879 som gårdmand på Sødover mark, hvor han fra 

1857 til 1904 nævnes som husmand og ved sin død som murer 

i Sødover.

Af børn er blot fundet 1.

I. A.

JENS IBSEN, født den 23. januar 1854 på Sillehus. 

Konfirmeret i 1868.

II.

MAREN JENSDATTER, født den 3. september 1829 på Give mark. 

Død den 24. februar 1913 i Nørup by og sogn.

Hun blev den 19. maj 1854 i Nørup, gift med enkemand

OTTO PEDERSEN, født den 23. december 1824 i Ildved, hvej- 

sel sogn.

Død den 17. marts 1909 i Nørup.

Han var søn af gårdmand Peder Otttosen og hustru Else Ma

rie Laur idsdatter.

Otto Pedersen var husmand på Jelling mark, og senere, i 

1862 var han gårdmand i Kollerup. Sidst var han aftægts

mand i Nørup.

Deres efterkommere er ikke fundet.



III.

TEM JENSEN, født den 12. februar 1832 på Give Anneksgård. 

Død ca. 1872.

Han blev i 1861 i Nørup, gift med

BIRGITTE NIELSEN.

Tem Jensen nævnes i 1861 som gårdbestyrer i Nørup, og fra 

1868 til 1872 som gårdmand på Sødover mark.

Af børn kendes blot

III.A.

ANE MARIE THOMINE JENSEN, født den 9. september 1861 i 

Nørup by og sogn.

Ill.B.

JENS IBSEN LAURBERG JENSEN, født den 24. september 1868 

på Sødover mark.

Deres efterkommere har ikke kunnet spores.

IV.

GRETHE JENSDATTER, født den 12. juni 1834 på Give Anneks

gård.

Hun blev den 10. november 1857 i Nørup, (efter vielses

brev af den 4. november 1857 i hjemmet "Sillehus") gift 

med

KRISTIAN BRØNLUND LAURBJERG, født ca. 1824.

Han var gård forpagter og senere gårdejer i Balle.

Deres efterkommere har ikke kunnet findes.



V_;_

ANDERS JENSEN, født den 16. januar 1837 på Give Anneks

gård.

Død den 2. juni 1837, 4 mdr. gammel.

VI.

METTE MARIE JENSEN, født den 10. juni 1838 på Give Anneks

gård.

Hun blev den 31. maj 1862 i Nørup, gift med

LAURS PEDERSEN af Hygum mark, Kollerup sogn, født ca. 1833.

Deres efterkommere har ikke kunnet spores.

VII.

ANDERS EGSGÄRD JENSEN, født den 5. maj 1841 på Give Anneks

gård.

Død samme sted den 17. februar 1842, 3/4 år gammel.



Ko
bb

er
bø

lg
aa

rd
.ca

 . 19
06



VIII .

HANS HENRIK VALDEMAR JENSEN nævnes fra giftermålet i 1868 

til 1872 som indsidder (lejehusmand) i Kobberbøl i Nørup 

sogn, fra 1872 kaldes han i kirkebogen gårdmand sst., men 

først i 1880 fik han skøde af svigerfaderen Jørgen Hansen 

på den oprindelige gård Kobberbøl på 2 td. hartkorn, se 

nedenfor.

I 1902 solgte H.H.V. Jensen Kobberbølgård til svigersønnen 

Kristen Nielsen Trøglborg; derefter var han husmand på Sø

dover mark i Nørup sogn.

Hans Henrik Valdemar Jensen der var født den 19. april 1843 

i Anneksgården på Give mark i Give sogn, søn af gårdmand 

Jens Ibsen (senere ejer af gården Sillehus i Nørup sogn) 

og hustru Ane Marie Themsdatter; blev båret til dåben af 

degnens datter Ane Bothille Schmidt af Give, faddere var 

sognefoged Anders Hansen og hustru af Skærhoved, gårdmand 

Peder Egsgård a.f Give og husmand Niels Nielsen af Skærho

ved mark.

H.H.V. Jensen døde i 1930.

Ungkarl Hans Henrik Valdemar Jensen af Kobberbøl blev gift 

første gang 25. år gammel, den 5. juni 1868 i Nørup med 

pigen

KAREN MARIE KIRSTINE JØRGENSEN, født den 19. juni 1848 i 

Sødover i Nørup sogn.

Død den 1. april 1896 i Kobberbøl.

Datter af gårdmand Jørgen Hansen og hustru Else Sørensdatter, 

Sødover.

Karen Marie Kirstine Jørgensen var ved giftermålet 19 år 

gammel, forlovere var gårdmand Jørgen Hansen af Kobberbøl, 

brudens fader, og husmand Them Jensen af Sødover mark, 

brudgommens broder.

Faddere ved hendes dåb var gårdmand Hans Jessens kone på 

Lihme mark, gårdmand Søren Christensen i Tykhøjet, aftægts

mand Rasmus Hansen i Sødover og gårdmand Hans Rasmussen i 

Sødover.

Ved Karen Marie Kirstine Jørgensens konfirmation i 1862, 

boede familien stadig på Sødover mark, men i 1867 købte 

Jørgen Hansen Kobberbø1-gården, hvor han døde som aftægts

mand den 1. november 1887, 79 år gammel. Hans kone Else

Sørensdatter, der var datter af husmand Søren Christensen



1 Tykhøjet i Gadbjerg sogn og hustru Karen Iversdatter, 

døde i Kobberbøl den 15.6.1892, 74 år gammel.

Gårdmandskone Karen Marie Kirstine Jørgensen døde den 1. 

april 1896 i Kobberbøl, 47 år gammel.

Efter hendes død blev enkemanden Hans Henrik Valdemar Jensen 

gårdmand i Kobberbøl, gift anden gang, 57 år gammel, den 

8. november 1900 med pigen

KAREN MARIE TRØGLBORG, født den 20. september 1873 i Skefs- 

hus i Nørup sogn.

Hun var datter af gårdmand Hans Kristian Nielsen og hustru 

Karen Kristensen.

Karen Marie Trøglborg (eller Trøgelborg) var ved giftermålet 

27 år gammel, forlovere var Niels Trøglborg gårdmand i Skefs- 

hus, og aftægtsmand Otto Pedersen i Nørup.

Faddere ved hendes dåb var pige Ellen Kirstine Christensen 

fra Elkær, gårdmand Christen Nielsen ibidem (= sst.), ung

karl Jens Pallesen Christensen ibidem, husmand Lars Peter 

Eskildsen fra Stilbjerg.

Karen Maries far Hans Kristian Nielsen (Trøglborg), gift 

gårdmand i Skefshus (Skjæfshus) i Nørup sogn, døde den 5. 

december 1884, 47 år gammel, hvor det blev oplyst, at han 

var født i Skefshus som søn af gårdmand Niels Nielsen.

H.H.V. Jensens skøde af 12.6.1880, tinglæst 19.10.1900, 

på Kobberbøl (1) lyder således i lettere normaliseret form: 

Underskrevne gårdejer Jørgen Hansen af Kobberbøl i Nørup 

sogn sælger, skøder og aldeles afhænder herved til min svi

gersøn Hans Henrik Valdemar Jensen den mig efter auktions

skøde af 17.1.1867, tinglæst 25. samme måned, tilhørende 

gård Kobberbøl, mat. nr. 1 i Nørup sogn, med bygninger og 

jorder af hartkorn 2 td. 1 fjk. 2 3/4 alb., gi.skat 28 kr.

2 øre, med kongetiende og et moseskifte i Rostrup mose, 

gødske og afgrøde, sæd og avl, besætning, ind- og udbo, 

hvoraf jeg dog har forbeholdt noget til brug for mig og min 

hustru på vor aftægt.

Det bemærkes, at ældste adkomst til moseskiftet eller som 

det i ældre adkomster hedder "anpart i Rostrup mose" er læst 

den 25.7.1862, at jeg intet ansvar påtager mig med hensyn 

til dette skifte. De i mit skøde anmeldte bortlejninger res



pekteres af køberen, for såvidt de endnu står ved magt, 

imod at han haver indtægterne deraf.

Da køberen er berigtiget den akkorderede købesum 8.000 kr., 

skriver otte tusinde kroner, og han derhos har udstedt af

tægtskontrakt til mig og min hustru med 1. prioritet, så 

skal den nævnte ejendom med videre tilhøre ham med samme 

herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed 

de hidtil har tilhørt mig, og skal jeg hjemle det solgte 

efter loven og min adkomst og med henhold til det foranfør

te .

Kobberbøl den 12.6.1880

J. Hansen

Til vitterlighed A. Lauridsen L.J. Nielsen

Mellem Hans Henrik Valdemar Jensen og Christen H. Sørensen 

blev der den 21.4.1884 oprettet købekontrakt, læst den 2.5. 

(2), om overtagelse af endnu et moseskifté i Rostrup fælles

mose for 400 kr.

Under den 23.4.1884, læst den 2.5., udstedte Hans Pedersen 

Duus på Kobberbøl mark en panteobligation (3) på 200 kr. 

til H.H.V. Jensen med pant i Duus' ejendom på 1 skp. 2 fjk. 

1/4 album på Kobberbøl mark.

Hans Henrik Valdemar Jensen fik 19.6.1886, læst 28.1.1887 
(4), auktionsskøde på mat. nr. 3^ af Lihme mark af hartkorn 

1% alb. for 512 kr. 50 øre.

Ved auktionsskøde af 7.11.1893, læst 10.11 (5), købte han 

for 505 kr. mat. nr. 3æ af hartkorn 2 1/4 alb. af Lihme mark; 

og samme dag, ligeledes læst samme dag, fik han auktionsskøde 

på 3ø og å af hartkorn 2% alb. og 1 fjk. 3/4 alb. for 450 kr. 

(6).

Ved skøde af 14.5.1902, læst 23.5. (7), solgte H.H.V. Jensen 

til svigersønnen Christen Nielsen Trøgelborg for ialt 14.000 

kr. følgende:

1 gården Kobberbøl, mat. nr. 1 af hartkorn 2 td. 1 fjk. 2 

3/4 alb. med kongetiende og et moseskifte i Rostrup mose, 

samr besætning og inventarium.

2 5 parceller af Lihme: mat. nr. 3æ af hartkorn 2 1/4 alb., 

3ø på Z\ alb., 3å pä 1 fjk. 3/4 alb., 3ab på 1 1/4 alb., 

og 3ac på 2 alb.



5 et moseskifte i Rostrup fællesmose i Gadbjerg sogn, 

og samme dag, læst samme dag (8), udstedte trøglborg en 

obligation på 6.000 kr. til svigerfaderen; udslettet 2.10. 

1919

Noter :

1 Nørvang-Tørrild herreders skøde- og panteprotokol nr. 46,

1900-01, B.70-SP.49., folie 390b.

2 samme herreders sk. °g p- nr. 34, 1883-85, B.70.SP.37

fol .208b.

3 kilde 2, fol. 208.

4 samme herreders sk. og p. nr. 36, 1886-88, B.70-SP.39

fol. 206.

5 samme herreders sk. og p- nr . 40, 1892-94, B.70-SP.43

fol 673.

6 kilde 5, fol 174b.

7 samme herreders sk. og p- nr . 47, 1901-02, B.70-SP.50

fol. 639.

8 kilde 7, fol. 639b.



VIII.A.

JENS JØRGEN JENSEN, født den 13. juli 1861 på Kobberbøl- 

gård. I 1920 ændredes navnet til Kaaberbøl.

Død i 1918, 57 år gammel.

Han blev gift med

KAROLINE ELVINE ANDERSEN, født den 24. december 1861 i 

Mørup.

Død i 1943 i Skjern.

De var bosat i Mørup.

Jens Jørgen Jensen gik i Mørup skole, hvorefter han kom i 

læ-re som murer. Efter læretiden arbejdede han i mange år 

som murersvend i Vejle, hvor han bl.a. byggede fabriks

skorstene. Han byggede også en ejendom med 5 lejligheder 

på Beridderbakken i Vejle, og denne ejede han indtil han 

købte en ejendom i Nørup.

Efter at familien flyttede til Nørup, startede han som 

selvstændig murermester og- havde mange svende i arbejde. 

Desuden havde han et snedkerværksted hvor han beskæftige

de 2 mand og et støberi hvor han havde 1 mand i arbejde. 

Karoline Elvine Andersen har gået i Mørup skole, hun ar

bejdede derefter hjemme hos forældrene indtil giftermålet. 

Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.

I ægteskabet var der 9 børn



VIII.A.1.

AGDA MARIE KAROLINE KAABERBØL, født den 25. februar 1894

i Vejle.

Død den 28. december 1958 i Middelfart.

Hun blev den 25. september 1928 i Nørup, gift med

HENRY N0RGÄRD MOURITSEN, født den 15. maj 1893 i Mørup.

Død den 20. juni 1959 i Vejle.

Han var søn af Jessine Cathrine Eriksen og skolelærer 

Svend Nørgård Mouritsen i Ribe.

De var bosat: Assendrup pr. Daugård.

Agda Marie Karoline Kaaberbøl har gået i Nørup skole.

Siden arbejdede hun på Nøiup Kro i 4 år, samt på Engels

holm Slot som stuepige. Efter giftermålet var hun hjemme- 

husmor.

Henry Nørgård Mouritsen gik i Lystrup skole og senere var 

han på Ribe seminarium, hvorfra han dimmiterede i 1918.

Han kom derefter til Assendrup i 1929. Elev på Askov høj

skole, hvor han fattede interesse for lærergerningen. 

Desuden var han organist i Engom kirke fra 1929 til 1959. 

Han var i 30 år førstelærer i Assendrup skole.

Af tillidshverv kan nævnes, at han var formand for Engom 

ungdomsforening og kasserer i menighedsrådet.

I ægteskabet var der 5 børn.

VIII.A.l.a.

GUNNAR NØRGÅRD MOURITSEN, født den 5. december 1922 i Je- 

bjerg.

Han blev den 29. december 1952 i Gedsted, gift med

KAREN MARIE GRAARUP, født den 11. maj 1934 i Gedsted.

Hun er datter af Martha Jørgine Jensen og Niels Graarup, 

Gedsted.

Bosat: Valdemarsvej 2, Snæbum pr. 9500 Hobro.

Gunnar Nørgård Mouritsen har gået i Assendrup skole. Alle

rede som 12 årig kom han ud at tjene ved landbruget, hvor 

han fik 5 kr. om måneden. Efter konfirmationen tjente han 

ved landbruget til han var 17 år gammel.



Derefter kom han på Jelling seminarium, hvorfra han dimit

terede i 1945. Derefter var han vikar på Randers lærlinge 

og Plejehjem, og på Kristrup skole. Siden var han lærer i 

Dronningborg, Hammershøj og i Farsø hvor han også gik ak

tivt ind for dilletant. Han flyttede derfra til Skjold ved 

Horsens som lærer. I 1964 var han på Danmarks lærerhøjskole, 

hvor han blev uddannet til høre, tale og læsepædagog.

Ansat i Vejle amt til ambulant tjeneste ved skolerne i am

tet. Derefter flyttede han til Bredballe ved Vejle familien 

boede i 7 år. I 1973 købte de et nedlagt landbrug i Snæbum, 

og han er nu ansat ved skolepsykologisk kontor i Hobro, 

hvor han har ambulant tjeneste for 12 skoler.

Af tillidshverv kan nævnes, at han er kasserer i borger

foreningen i Snæbum. Desuden har han været kørelærer i 10 

år i Farsø, Horsens og Vejle.

Udover dette har han også været ansat ved Statens hørecen

tral, med kontor i Arhus samt på taleinstituttet.

I øjeblikket er familien igang med en gennemgribende mo

dernisering af ejendommen i Snæbum.

Karen Marie Graarup har gået i Gedsted skole samt taget 

realeksamen i Alestrup. Derefter var hun kontorelev i h 

år og husassistent i 1 år, hvorefter hun blev klinikassi

stent hos tandlægen i Farsø i 1 år.

Efter giftermålet blev hun hjemmehusmor indtil hun i 1970 

begyndte som medhjælper i børnehaven i Vejle. Hun er nu i 

en børnehaveklasse i Sønder Onsild.

Det kan nævnes at hun er medlem af Hobro sangkor og at hen

des hobby er gymnastik og håndarbejde.

Desuden har hun været formand for ungdomsforeningen i Skjold 

og hun er nu kasserer i Snæbum.

VIIl.A.l.a.l).

PER NØRGÅRD MOURITSEN, født den 12. september 1953 i Skjold. 

Bosat: Gøteborgsalle 14, 7a, 8200 Arhus.

Per Nørgård Mouritsen startede i folkeskolen på Skjold 

centralskole i 1-960. Siden gik han i skole i Bredballe ind

til 1970 hvor han fik realeksamen. Han havde derefter forsk, 

job, bl.a. på en møbelfabrik, som mælkemand, i en børne

have, på De Danske Bomuldsskpnderier, afbrudt af et høj



skoleophold på Silkeborg højskole fra januar 1972 til juni 

1972. I 1973 startede han på l.g. på Rosborg gymnasium i 

Vejle, og kom senere på Hobro gymnasium, hvorfra han tog 

matematisk fys. studentereksamen i 1976. I 1976 startede 

han på lægevidenskabelig studie ved Arhus universitet, hvor 

han for tiden er på 2. år.

VIII.A.l.a.2).

LIS NØRGÅRD MOURITSEN, født den 22. januar 1958 i Skjold. 

Seminarist.

Bosat: Ludvig Møllers kollegium i Ranum.

VIII.A.l.a.3).

KIM NØRGÅRD MOURITSEN, født den 12. november 1962. 

Gymnasieelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.l.b.

GUDRUN NØRGÅRD MOURITSEN, født den 23. juli 1925 i Jebjerg. 

Bosat: Ullerupdalsvej 231, Fredericia.

Gudrun Nørgård Mouritsen gik i Assendrup skole hvor hen

des far var lærer. Hun var derefter hjemme som husassi

stent, samt en del ude at tjene. Hun havde derefter et 

ophold på Vesterlund ungdomsskole og på Uldum højskole i 

1946. I 6 uger var hun også elev på Als husholdningsskole. 

Hun tjente derefter på en gård hvor hun hjalp til både ude 

og inde i 1% år. Derefter kom hun igen hjem for at passe 

huset for forældrene. I 1962 flyttede hun til Fredericia 

hvor hun var i 8 år på en tekstil fabrik, samt 1% år på en 

mælkefabrik. Fra 1971 til 1975 var hun ansat på I. P. Sch

midt jun. cagarfabrik.

VIII.A.l.c.

SVEND NØRGÅRD MOURITSEN, født den 6. marts 1927. 

Død som 3 årig.



VIII.A.l.d.

ÄSE NØRGÅRD MOURITSEN, født den 7. juli 1933 i Assendrup. 

Hun blev den 24. juli 1954 i Engom, gift med

TAGE BERTELSEN, født den 18. maj 1931 i Fredericia.

Han er søn af Dagmar Margrethe Pedersen og købmand Magnus 

Bertelsen, Fredericia.

Bosat: 6. julivej 10, 7000 Fredericia.

Åse Nørgård Mouritsen har gået i Assendrup skole. Hun kom 

derefter i lære som dameskrædderinde i Vejle, og blev ud

lært i 1951. Derefter rejste hun til Fredericia og blev 

syerske hos en dameskrædderinde, hvor hun var indtil gif

termålet.

Siden giftermålet har hun været medhjælpende hustru i køb

mandsforretningen .

Desuden har hun undervist på aftenskole i Fredericia i 

kjolesyning.

Tage Bertelsen har gået i skole i Fredericia hvor han og

så tog realeksamen. Han kom derefter i købmandslære i 4 år. 

Siden aftjente han værnepligten i Odense. Han startede der

efter en købmandsforretning i Norgesgade 32, som han havde 

i 15 år. I 1969 købtes nuhavende forretning på Nørrebro- 

gade 12 i Fredericia.

Han har en tid været næstformand i købmandsforeningen af 

1892 samt i handelsstandsforeningens bestyrelse.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIU.A.l.d.l) .

POUL RENE BERTELSEN, født den 8. august 1956 i Fredericia. 

Stud. fil.

Bosat hjemme.

VIII.A.l.d.2).

GITTE MARGRETHE BERTELSEN, født den 19. marts 1959 i Fre

dericia.

Hun samlever med



KIM AGE BENTZEN, født den 20. oktober 1955 i Fredericia. 

Han er søn af Gerda Hasselstrøm Larsen og chauffør Svend 

Erik Bentzen, Dronningensgade 104, Fredericia.

Bosat: Ydonsvej 1, 7000 Fredericia.

Gitte Margrethe Bertelsen har gået i skole i Købmagergade 

i Fredericia samt på Fredericia gymnasium hvor hun afslut

tede med studentereksamen i 1978. Hun vil derefter fort

sætte med højere handelseksamen i Haderslev.

Kim Age Bentzen har gået i skole i Fredericia, Skærbæk 

og Erritsø. Han blev derefter udlært som automekaniker i 

i Fredericia i 1975. Aftjente værnepliqten fra den 1-3 76 

ved C.F. i Haderslev, til den 1-7-77. Fra den 1. juli 

1977 til den 1. januar 1978 var han ansat ved E.A. Bådim

port som chauffør og mekaniker. Fra 15-1-78 til 1-5-78 

var han chauffør ved Chr. Holms fabrikker. Fra den 1-5-78 

har han været ansat ved Post og Telegrafvæsenet i Haders

lev.

VIII.A.l.e.

SVEND NØRGÅRD MOURITSEN, født den 14. oktober 1932 i As

sendrup.

Han blev den 20. juli 1961 i Rødding ved Viborg, gift med

INGER KIRSTINE VESTERGÅRD, født den 30. august 1936 i 

Ingstrup.

Hun er datter af gårdejer Søren Vestergård og hustru 

Olga Overgård i Ingstrup.

Bosat: Hirsevej 4, 8900 Randers.

Svend Nørgård Mouritsen har gået 7 år i Assendrup skole. 

Han kom derefter i gartnerlære i 5 år, og blev udlært i 

Vejle i 1951. Han begyndte derefter i præparand klassen 

på Jelling seminarium hvorfra han dimitterede i 1957 som 

lærer. Han blev straks ansat ved Holstebro skolevæsen den 

1. august 1957. Aftjente værnepligten ved C.F. i Sandtalt 

lejren i 1958-59. Derefter kom han igen til Holstebro og 

var der til 1963. Fra 1963 ansat ved Randers skolevæsen 

hvor han nu er på Vestervangsskolen som overlærer.



Inger Kirstine Vestergård har gået i skole i Ingstrup i

7 år. Hun var derefter % år i huset som husassistent.

Elev i 5 måneder på Jebjerg ungdomsskole. I 1954 var hun 

på Krabbesholm højskole. Derefter var hun igen husassistent 

en tid.

Præparand skole i Krabbesholms skole, hvorfra hun dimitte

rede som lærer i 1961. Fra 1961 ansat ved Holstebro skole

væsen i 2 år og fra 1963 ved Randers skolevæsen.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.A.l.e.l)♦

DORTE NØRGÅRD MOURITSEN, født den 7. februar 1963 i Hol

stebro.

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.l.e.2).

BENTE NØRGÅRD MOURITSEN, født den 2. marts 1964 i Randers. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.l.e.3).

JANNE NØRGÅRD MOURITSEN, født den 11. september 1968 i 

Randers.

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.2.

HENNY JENSEN KAABERBØL, født den 22. august 1895 i Vejle. 

Hun blev den 26. september 1919 i Nørup, gift med

KRISTIANUS PEDERSEN, født den 7. september 1891 i Smid- 

strup.

Død den 1. januar 1977 i Skjern.

Han var søn af Karen og Thomas Pedersen i Smidstrup.

Bosat: Alderdomshjemmet, Skjern.



Henny Jensen Kaaberbøl gik i skole i Nørup. Hun tjente 

derefter forskellige steder på landet. Som 18 årig rejste 

hun til København hvor hun kom til at sy i ca. 5 år. Des

uden har hun været i Norge som barnepige for Holger Dracti

mans datter. I 9 år har hun haft systue i Skjern, hvor 

hun havde flere elever.

Kristianus Pedersen kom i lære som murer i Nørup hvor han 

var ansat hos Jens Jørgen Jensen Kaaberbøl i ca. 10 år.

Han blev derefter ansat ved D.S.B. i Skjern som banehånd

værker. I 1928 startede han selvstændig murerforretning 

og har der bl.a. bygget Samlestaldene, Hotel Skjern og 

Skjern Håndværkerforening. Desuden har han bygget en mæng

de huse i Skjern, bl.a. præsteboligen.

Fra 1937-67 var han vurderingsmand for brandforsikringen 

og i 25 år var han kreditvurderingsmand. Desuden har han 

startet Skjern skytteforening.

I ægteskabet var der 1 barn.

VIII.A.2.a.

EDITH PEDERSEN, født den 19. juni 1928 i København. 

Hun blev den 23. marts 1952 i Svendborg, gift med

HANS OTTO PEDERSEN, født den 8. februar 1925 i Oure.

Han er søn af Bertha og Peder Pedersen i Oure. 

Bosat: Vængevej 13, Svendborg.

Edith Pedersen har gået i skole i Skjern. Hun kom derefter 

til Marion hatte forretning i Skjern. Hun havde desuden an

sættelse på Skjern central i 3 år. I 1950 var hun Rødkilde 

sygeplejehøjskole. I Svendborg har hun i de sidste 10 år 

arbejdet på Harald Haidbergs tobaksfabrik hvor hun frem

stiller cerutter.

Hans Otto Pedersen gik i Oure skole. Han kom derefter i 

mekaniker lære i Svendborg ved V.W. Efter læretiden blev 

han samme sted som svend, og siden 1960 har han været værk

fører der.

I ægteskabet er der 3 børn.



VIII.A.2.a.1).

JANE ARILD PEDERSEN, født den 7. marts 1953 i Svendborg. 

Hun er gift med

KELD TORBEN ÄGÄRD.

Bosat: Heibergsvænge 27, Svendborg.

I ægteskabet er der 1 barn.

Yderligere oplysninger er ikke indgået.

VIII.A.2.a.2).

JAN ARILD PEDERSEN, født den 10. juni 1955 i Svendborg.

Han samlever med

LISBETH BEIERHOLM HANSEN, født den 24. september 1958 i 

Svendborg.

Hun er datter af Inger Pedersen og Harald Hansen, Svend

borg.

Bosat: Bagergade 25, Svendborg.

Jan Arild Pedersen har gået i skole i Svendborg hvor han 

tog realeksamen og handelseksamen.

Siden var han fabriksarbejder i 1 år. Han kom derefter i 

lære i Odense som Shipping elev i % år. Den 14. oktober 

1976 kom han i lære i radiobranchen som kontromand i Ringe. 

Lisbeth Beierholm Hansen har gået i skole i Svendborg hvor 

hun også tog realeksamen. Derefter var hun på fabrik i 

Odense og Svendborg, men skal nu starte på Svendborg han

delsskole .

VIII.A.2.a.3) .

JENS HELGE ARILD PEDERSEN, født den 15. juni 1965 i Svend

borg.

Skoleelev.

Bosat hjemme.



VIII.A.3.

HENRIK VALDEMAR JENSEN, født den 26. juli 1897 i Vejle.

Navnet ændret til KAABERBØL i 1920.

Død den 11. april 1976 i Nørup.

Han blev den 28. december 1928 i Skanderup, gift med

KARLA DORTHEA NIELSEN, født den 31. maj 1904 i Lunderskov, 

Skanderup sogn.

Død den 6. november 1951 i Nørup.

Hun var datter af Marie Dorthea Hansen og landpost Laurids 

Peter Nielsen, Lunderskov.

De var bosat på Sødover mark.

Henrik Valdemar Kaaberbøl har gået i Mørup skole, samtidig 

var han hjordedreng hos sin morbror i Mørup. Militærtjene

sten aftjente han ved 3. dragonregiment i Arhus fra 1917 

til 1919, derefter havde han 5 måneders ophold på Kertemin

de Højskole. Efter flere pladser ved landbruget kom han ved 

sin faders død i 1925, hjem til dennes ejendom i Nørup.

I 1928 købte han jorden på Sødover mark, fra ejendommen i 

Nørup, og her byggede han sig et husmandsbrug.

Af tillidshverv kan nævnes, at han i 8 år var medlem af Nø

rup sogneråd, formand i Nørup Brugsforening, i bestyrelsen 

for Nørup Andelsmejeri, i Nørup Jagtforening m.m.

I 1964 blev Valdemar Kaaberbøl tilkendt Det Kongelige Danske 

Landhusholdnings sølvbæger for landboflid, det var især plant

ningssagen der havde hans interesse. I 1961 afstod han ejen

dommen til sin søn.

Karla Dorthea Nielsen har efter den almindelige skolegang i 

Lunderskov, haft forskellige pladser, både i huset og som 

servitrice. I sommeren 1924 var hun på Haslev Højskole.

Hun har bl.a. tjent på Missionshotellet Caleb i Vejle, 

hos Lærer Jensen, og på Nørup skole.



VIII.A.3.a.

EJVIND KAABERBØL, født den 5. juli 1930 i Nørup.

Han blev den 13. januar 1956 i Nørup, gift med

IDA JØRGENSEN, født den 29. maj 1931 i Førstballe.

Hun er datter af Agnes Kathrine Hansen og Jørgen Jørgensen 

i Førstballe.

Bosat: "Birkelund", Hærvejen 86, Bredsten.

Ejvind Kaaberbøl har gået i skole i Nørup i 7 år. Han var 

derefter medhjælper hjemme indtil 1. nov. 1946, hvor han 

kom til Skanderup Ungdomsskole i 5 måneder som elev. Derpå 

var han igen hjemme til november 1948. Han havde derefter 

forskellige pladser som karl indtil maj 1951. Han aftjente 

værnepligten i 1 år. Vinteren 1953-45 var han elev på Øst- 

jyllands Husmandsskole i Vinding. I 1956 forpagtede han føde- 

hejmmet og denne købte han i 1961.

Ida Jørgensen gik i Øster Mørup skole i 7 år. Efter konfir

mationen havde hun forskellige pladser. I sommeren 1953 

var hun elev på Østjyllands Husmandshøjskole. I januar 1954 

kom hun til Birkelund som husbestyrerinde. I sommeren 1955 

havde hun plads på Alderdomshjemmet i Bredsten. Siden gif

termålet har hun haft deltidsarbejde som hjemmehjælper.

I ægteskabet er der 3 børn.

V111 . A . 3 ♦ a. 1 ) .

LENE KARLA KAABERBØL, født den 13. august 1957 i Nørup.

Hun samlever med

VAGN BINDESBØL KRISTENSEN, født den 19. januar 1955.

Bosat: Refshaven 7 B. Gadbjerg.

Lene Kaaberbøl tog efter studentereksamen arbejde på Farre 

Fjerkræslagteri, hvor hun har været ansat siden den 1/12 

1977.

Vagn Kristensen er matematisk student fra Grindsted Gymna

sium i 1974. Han arbejdede derefter 1 år ved et Dambrug, 

hvorefter han i 1975/76 aftjente værnepligten ved Ingeniør

tropperne. Han arbejder nu som elektriker i Gadbjerg.



VIII.A.3.a.2).

KAJ HENNING KAABERBØL, født den 24. januar 1961 i Nørup. 

Mekanikerlærling.

Bosat hjemme.

VIII.A.3.a.3) .

ASTA MARIE KAABERBØL, født den 23. august 1966 i Nørup. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.3.b.

RIGMOR KAABERBØL, født den 28. juni 1935 på Sødover mark, 

Nørup sogn.

Hun blev den 26. juli 1957 i Nørup, gift med

NIELS JØRGENSEN, født den 1. februar 1928 i Førstballe, 

Nørup sogn.

Han er søn af Aqnes Kathrine Hansen og Jørgen Jørgensen i 

F ørstballe.

Bosat: Kaaberbøl Søndergård, Førstballevej 16, Randbøl. 

Rigmor Kaaberbøl gik i skole i Nørup i 7 år, hun var der

efter hjemme indtil 1952, hvor hun kom på Skanderup ung

domsskole, hvor hun var i 5 måneder. I 1954/55 var hun 

husassitent hos Hans Jørgensen i Trollund. Hun var deref

ter igen hjemme indtil i 1956 hvor hun var på Nørup Gammel 

Kro. Fra den 1/11 1956 til den 1/5 1957 var hun på Uldum 

højskole som elev, og derefter var hun igen hjemme indtil 

giftermålet. Efter giftermålet har hun været medhjælpende 

hustru.

Niels Jørgensen har gået i Mørup skole. Siden lærte han 

landbruget, først hjemme, og senere havde han et par plad

ser. I 1944/45 var han elev på Vesterlund ungdomsskole, og 

i 1947/48 var han på Vinding husmandsskole. Fra 1949 til 50 

aftjente han værnepligten ved Train compagniet på Bådsmands

strædes kasserne samt i Jægerspris.

I 1957 til 1962 forpagtede han fødehjemmet i Førstballe.

I 1962 købtes nuhavende gård, som er på 32 td. land samt 



forpagtet jord. De sidste 10 år har han koncentreret sig 

om kvægavl. Ved siden af har han desuden arbejdet på Grind- 

stedværket og på H + H gasbeton i Gadbjerg.

I ægteskabet er der 2 børn.

V111. A . 3 . b . 1 ) .

FLEMMING KAABERBØL JØRGENSEN, født den 3. august 1959 i

F ørstballe.

Landbrugsmedhjælper.

Bosat hjemme.

VIII.A.3.b.2) .

JETTE KAABERBØL JØRGENSEN, født den 13. august 1960 i 

F ørstballe.

Husassistent.

Bosat hjemme.

VIII.A.4.

ANDERS PEDER KAABERBØL, født den 26. april 1899 i Vejle.

Død den 13. september 1949 i Vejle.

Han blev den 30. marts 1929 i Egtved, gift med

METTE KIRSTINE POULSEN, født den 24. december 1905 i Egtved. 

Hun er datter af Johanne Andersen og Niels Poulsen, gård

ejer i Tudvad.

Bosat: Kobberbølvej 8, Nørup pr. Bredsten.

Anders Peder Kaaberbøl gik i Nørup skole. Han kom derefter 

i murerlære. Værnepligten aftjente han ved Infanteriet, 

hvor han fik compagnimedalje som mesterskytte. Han var 2 

gange på Kerteminde håndværkerskole, hvor han tog svende

brev med udmærkelse, og fik broncemedalje for dette. Der

efter arbejdede han nogle år som svend. I 1926 begyndte 

han med egen forretning, et støberi, og denne drev han ind

til sin død. Samtidig var han murermester, og han byggede 

mange statsejendomme, huse samt brugsforeninger.

Af tillidshverv kan nævnes at han var i bestyrelsen for 

mesterforeningen i Vejle, skytteforeningen og i brugsen.



Hele sit liv var han en meget ivrig jæger og skytte, og 

han har gennem årene vundet mange fine præmier.

Mette Kirstine Poulsen gik i Rosted skole. Hun var deref

ter hjemme som husassistent indtil giftermålet. Efter gif

termålet hjælp hun til i støberiet i Nørup, og drev denne 

indtil 1956. Fra 1956 kom hun til Landbo Sparekassen i 

Vejle, og der var hun i 20 år.

I ægteskabet er der 4 børn.

VIII.A.4.a.

TOVE KAABERBØL, født den 30. september 1931 i Nørup.

Hun blev den 9. juni 1956 i Nørup, gift med

REGNAR ASKJÆR JØRGENSEN, født den 11. oktober 1931 i Tud

vad .

Han er søn af Emma Askjær og Niels Michael Jørgensen,

T udvad.

Bosat: Hjelmdrupvej 2, Egtved.

love Kaaberbøl har gået i Nørup skole i 7 år. Hun havde 

derefter forskellige pladser som husassistent, hvorefter 

hun kom på Trekantens Andelsvaskeri i Rugsted, hvor hun 

var i 12% år. Efter at familien selv startede vognmands

forretningen har hun taget aktivt del i driften af denne. 

Regnar Askjær Jørgensen har gået i Rugsted skole i 7 år. 

Han tjente derefter på landet, hvor han havde forskellige 

pladser, indtil han startede som chauffør på Trekantens 

Andelsvaskeri i Rugsted hvor han var i 7 år. I 1961 fik 

han arbejde som rutebilchauffør, og havde dette i 10 år.

1 1971 startede han selv vognmandsforretning med busser, 

hvor han har en del touristkørsel samt skolebusser. I 

1975 startede han desuden med rutebilkørsel på ruten 

Kolding-Egtved-Billund.

Han er desuden medlem af jagtforeningen.

I ægteskabet er der 2 børn.

V111. A. 4. a. 1 ).

OVE KAABERBØL JØRGENSEN, født den 15. maj 1963 i Egtved.

Skoleelev.

Bosat hjemme.



VIII.A.4.a.2) .

LENE KAABERBØL JØRGENSEN, født den 12. marts 1965 i Vejle. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.4.b.

JENS JØRGEN KAABERBØL, født den 27. juli 1936 i Nørup.

Han blev den 30. juli 1960 i Gadbjerg, gift med

DORA JØRGENSEN, født den 6. maj 1938 i Gadbjerg.

Hun er datter af Metha Johanne Marie Jensen og Jens Chris

tian Thorvald Jørgensen, Skovgade, Gadbjerg.

Bosat: Donneruplundvej 13, 7323 Give.

Jens Jørgen Kaaberbøl gik i Nørup skole, men tog senere 

realeksamen fra Zeligmann' skole i Vejle i 1953. Siden 

tjente han 1 är på Nørup Kro. I 1954-58 var han seminarist 

på Jelling Seminarium, hvorfra han dimitterede i 1958. Fra 

1958 var han ansat som lærer ved Give skole hvor han blev 

overlærer i 1974.

Han har desuden været kørelærer i Give i ca. 3 år samt 

forsikringsmand fra 1964-73 for Baltica. Han byggede i 

1964 et hus i Give og denne havde han indtil 1973. I 1972 

købte han en landejendom som nu er ombygget fra a-z. Han 

har desuden taget forskellige kurser, bl.a. i fysik, mate

matik, engelsk, tysk, træsløjd og færselslære. Speciale: 

psykologi og maskinskrivning. Hovedfag: fysik og matematik 

samt metalsløjd. Observationsundervisning.

Medlem af venstre vælgerforeningen, Give kredsen.

Dora Jørgensen har gået i skole i Gadbjerg. Hun kom deref

ter i huset samt i slagterlære i Gadbjerg, men flyttede 

senere til Esbjerg hvor hun blev udlært i en slagterforret

ning. Hun flyttede derefter til Give i 1956. Senere arbej

dede hun som slagterekspeditrice i bl.a. Herning og Vejle. 

Efter giftermålet var hun slagterekspeident i Vejle indtil 

1965. Fra 1965-74 hjemmehusmor. Fra 1974 har hun været 

hjemmehjælpsleder ved Give Kommune. Hun er medlem af skole

nævnet i Give samt medlem af Venstre vælgerforeningen 

I ægteskabet er der 2 børn.



VIII.A.4.b.1) .

PETER KAABERBØL, født den 4. august 1965 i Vejle.

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.4.b.2) .

KRISTIAN KAABERBØL, født den 3. april 1969 i Vejle. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.4.c.

NIELS ERLING KAABERBØL, født den 25. marts 1940 i Nørup.

Han blev den 11. april 1963 i Hedensted, gift med

ANNE LISE PEDERSEN, født den 8. marts 1939 på Endelave. 

Hun er datter af Astrid Christiansen og Magnus Pedersen i 

Hedensted.

Bosat: Fyrrevænget 218, Billund.

Niels Erling Kaaberbøl har gået i Nørup skole, og tog se

nere realeksamen i Vejle. I 1959/60 var han på Håndværker

højskole i Vinding. Han kom derpå i tømrerlære i Randbøl og 

Vandel og blev udlært i 1960. Militærtjenesten aftjente han 

ved infanteriet i Fredericia i 16 måneder, fra den 1. maj 

1960. I 2 år arbejdede han ved et gulvbelægningsfirma i Vej

le, hvorpå han blev svend i lærepladsen i Vandel.

I 1965 startede han sammen med Henry Pedersen, K.P. huse i 

Billund. I 1972 blev det lavet om til Kaaber & Pedersen A/S 

og K.P. Vinduer A/S.

Han er desuden vurderingsmand for den lokale vurdering. 

Anne Lise Pedersen tog præliminæreksamen i Give. Hun blev 

derefter kontoruddannet hos Bdr. Michaelsen i Hedensted, 

læretiden varede i 4 år, og hun arbejdede derpå i firmaet 

i 5 år. Tosproglig handelseksamen fra Hornum Handelsskole. 

Hun har desuden været aktiv spejder igennem 15 år, deraf 8 

år som tropsfører i Hedensted.



I 4 år har hun været i Billund Byråd som kulturudvalgsfor

mand, medlem af socialudvalget samt børnehavens bestyrelse. 

Medlem af skolepsykologisk forbund mellem Ølogd, Grindsted 

og Billund kommuner. For tiden er hun medlem af Ribe Amts

råds musikudvalg. Desuden vikarierer hun som lærer i Vorbas- 

se. I 1961 var hun i England som Au pair pige i 3 måneder.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.A.4.C.1).

ANDERS KAABERBØL, født den 30. maj 1966 i Billund. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.4.c.2) .

HANNE KAABERBØL, født den 30. januar 1971 i Billund. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.



VIII.A.4.d.

BIRGIT MARIE KAABERBØL, født den 25. juni 1943 i Nørup.

Hun blev den 24. november 1962 i Vejle, gift med

BØRGE HOLDT SPEEDTSBERG, født den 7. april 1938 i Veerst. 

Han er søn af Anna Marie Holdt og røgemester Sigvard Thy- 

gesen Speedtsberg, Mørkedalsvej 25, Vejle.

Bosat: Skovvej 11, 7182 Bredsten.

Birgit Marie Kaaberbøl har gået i Nørup skole, samt taget 

realeksamen på Seligmanns skole i Vejle. I 1960 kom hun i 

lære i Landbo Sparekassen i Vejle, og blev udlært i 1964. 

Assistent samme sted fra 1964, og der er hun stadig.

Desuden er hun kasserer i Bredsten Borger og Håndværkerfor

ening. Hobby: Porcelænsmaling, oliemaling og keramik.

Børge Holdt Speedtsberg gik i Bølling Ved Egtved, Vrå, Jor- 

drup og Vester Nebel skoler. I 1952 var han på Askov sløjd

skole. Derefter var han 12 år ved landbruget, og kom sene

re i lære på Sønder Vilstrup mejeri. Efter dette begyndte 

han at køre som eksportchauffør for Fa. P. Holm Nyland i 

Vejle, hvor han senere blev driftsleder. Samtidig deltager 

han i indkøb af varer og salg af levende ørreder samt dis

ponering af lastvognene.

Han er i forældrerådet for det Danske Spejderkorps i Bred

sten .

I ægteskabet er der 3 børn.

V111 ♦ A . 4 . d . 1 ) .

ANNE METTE KAABERBØL SPEEDTSBERG, født den 8. april 1963 i 

Vejle.

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VI11.A♦4.d.2 ) .

GITTE KAABERBØL SPEEDTSBERG, født den 29. juni 1965 i Vejle.

Skoleelev.

Bosat hjemme.



VIII.A.4.d.3).

JØRGEN KAABERBØL SPEEDTSBERG, født den 27. april 1966 i 

Vejle.

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.5.

KAREN MARIE JENSEN, født den 18. maj 1903 i Nørup.

Død den 15. november 1939 i ørsted.

Hun blev den 18. august 1929 i Skjern, gift med

LAURS KRISTENSEN, født den 21. marts 1904 i Voer.

Han er søn af Maren Poulsen og Jens Kristensen i Voer.

Bosat: Færgevej 93, Voer.

Karen Marie Jensen har gået i Nørup skole. Siden var hun 

elev i Nørup Brugsforening samt i Fasterholt. Hun starte

de købmandsforretning i 1932 i Voer, og denne drev hun ind

til sin død.

Laurs Kristensen har gået i Voer skole. Siden tjente han 

et par år og var hjemme i 1 är. Han begyndte derefter at 

køre lastbil, og havde selvstændig vognmandsforretning i 

10 år. Fra 1940 til 1974 arbejdede han ved et entreprenør

firma.

Af tillidshverv kan nævnes, at han har været i sognerådet

i 1 periode fra 1942-46. Han er desuden medstifter af idræts

foreningen i Voer. Hobby: Jagt.

I ægteskabet var der 3 børn.



VIII.A.5.a.

ERLING KAABERBØL, født den 8. november 1929 i Voer. 

Han blev den 24. september 1953 i Hejis, gift med

INGE LASSEN, født den 14. august 1933 i Hejis.

Bosat: Bygvænget 9, Malling.

Erling Kaaberbøl afsluttede sin skolegang med realeksamen 

fra Allingåbro Realskole. Han blev derefter ansat ved Post 

& Telegrafvæsenet den 1/9 1945 som elev, og han udstod læ

retiden i Ebeltoft, Langå og Silkeborg. Efter læretiden 

fik han ansættelse på Fredericia Telegrafstation og fra den 

1/7 1949 blev han ansat på Lyngby Radio. Den 1/6 1958 blev 

han forfremmet til overassistent, den 1/7 1961 til kontrol

lør og den 1/4 1966 til overkontrollør.

Den 1. april 1975 blev han forfremmet til Inspektør, og er 

nu ansat ved 3. Ingeniørdistrikt i Arhus.

Hobby: Rejser og Badminton.

Inge Lassen har gået i skole i Kristiansfeld hvor hun af

sluttede med realeksamen. Hun fik derefter ansættelse i 

Post & Telegrafvæsenet i 1951, og arbejdede der til 1959. 

Fra 1959-64 var hun ude af erhverv.

I 1964 fik hun ansættelse ved et firma med embalage og den 

1/4 1969 fik hun ansættelse ved Malling Kommune.

Den 1. april 1970 fik hun ansættelse ved Odder Kommune som 

overassistent, og der er hun stadig.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.A.5.a.l).

EVA KAABERBØL, født den 8. januar 1955 i Søborg. 

Sygeplejeelev.

Bosat: Fiskegyden 15, Arhus.

VIII.A.5.a.2).

LENE KAABERBØL, født den 24. marts 1960 i København.

Lærerstuderende.

Bosat: Kolegievej 13, Jelling.



VIII.A.5.b.

HENNY KRISTENSEN, født den 20. juni 1931 i Voer.

Hun blev den 24. maj 1958 i Voer, gift med

JOHANNES OXHOLM PAPSØ LAURSEN, født den 27. marts 1931 i 

Hørup.

Han er søn af Karen Nicoline Oxholm og Anders Papsø Laur

sen, Grønlundgård, Kongsted.

Bosat: "Grønlundgård" Kongstedvej 20, 7000 Fredericia. 

Henny Kristensen har gået i Voer skole, og var i 1947 på 

Egå Efterskole. Fra den 1/11 1947 kom hun til Voer Brugs

forening, først i huset og siden i forretningen i 2% år. 

I 1950 tog hun på Ollerup Gymnastikhøjskole. Hun fik der

efter ansættelse på et brødudsalg i Skjern og den 1/5 51 

kom hun til Skjern brugs hvor hun var til den 1/11 1951. 

Derefter fik hun ansættelse på Snoghøj gymnastikhøjskole 

som stuepige i 1 år. I ilskærerkursus i Århus ved Maison 

Bolck. Husassistent på Hellerupvej i Århus i 1 år. Skjold 

brugsforening som ekspeditrise fra 1953-55. Derefter på 

Bredstrup brugs i 2% är. Siden giftermålet har hun været 

hjemmehusmor. En tid var hun i bestyrelsen for Fredericia 

egnens husholdningsforening.

Hobby: Porcelænsmaling, folkedans og gymnastik.

Johannes Oxholm Papsø Laursen der er gårdejer, har gået i 

Kongsted skole. Fra 1948-49 tjente han på en gård i Skæ- 

rup, og derefter var han 1 år hjemme. Fra den 1/11 1950 

til den 1/5 51 var han på Haslev højskole. Soldat i 18 

måneder med Infanteriets 7, regiment, sidst som korporal 

i Sønderborg. Han var derefter hjemme indtil giftermålet. 

Efter giftermålet overtog han fødehjemmet der er på 50 td. 

land, og desuden har han forpagtet 50 td. land. Der var 

først malkekvæg på gården men nu er han gået over til fede- 

kvæg, hvoraf han har ca. 60 stk. Han var aktiv indenfor 

K.F.U.M. spejderne som spejderfører. Han har desuden været 

i sognerådet og i menighedsrådet fra 1968-72. Desuden er 

han i bestyrelsen for Bredstrup brugs. Hobby: Jagt.

I ægteskabet er der 5 børn.



VIII.A.5.b.1).

ANDERS PAPSØ LAURSEN, født den 26. marts 1959 i Fredericia. 

Elektromekanikerlærling.

Bosat hjemme.

VIII.A.5.b.2).

KAREN MARIE PAPSØ LAURSEN, født den 5. september 1960 i 

Kongsted.

Husassistent.

Bosat hjemme.

VIII.A.5.b.3).

KIRSTEN PAPSØ LAURSEN, født den 5. august 1962 i Fredericia. 

Skoleelev, 1.g.

Bosat hjemme.

VIII,A.5.b.4).

LAURS PAPSØ LAURSEN, født den 4. april 1965 i Fredericia. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.5.b.5).

ANETTE PAPSØ LAURSEN, født den 29. maj 1974 i Fredericia. 

Bosat hjemme.

VIII.A.5.c.

JØRGEN KAABERBØL KRISTENSEN, født den 26. januar 1935 i 

Voer. Død den 12. november 1978.

Han blev den 4. juli 1964 i Sønder Jernløse, gift med

BODIL RINGSMOSE, født den 17. juli 1941 i Skåstrup, ore sogn. 

Hun er datter af Kirsten Rasmine Jensen og skatteinspektør 

Johannes Kristian Ringsmose, Regstrupparken 16, Regstrup.



Bosat: Pilehøjvej 22, 2750 Ballerup.

Jørgen Kaaberbøl Kristensen har gået i Voer skole i 7 år 

fra 1942-50. I vinteren 1950/51 var han på Egå efterskole, 

og i vinteren 1953/54 var han på Ollerup gymnastikhøjskole. 

Mellem skoleopholdene har han været ved landbruget henholds

vis i Voer og True ved Mariager. Værnepligten aftjente han 

ved Jydsk dragonregiment i Holstebro fra den 1/11 54 til 

13/3 56. Han blev derefter ansat ved postvæsenet den 1/5 56 

på Charlottenlund postkontor, hvor han var indtil 1958. 

Ansat på hovedpostkontoret indtil 1961 og på Købmagergades 

postkontor til 1970. Han er nu ansat på Bagsværd postkontor 

og har været der siden 1970.

Bodil Ringsmose har gået i skole i Nebbelunde på Lolland 

og Sdr. Jærnløse på Sjælland. Efter 7. klasse var hun 1 år 

i huset og år ved landbruget, hun rejste derefter til 

Norge hvor hun var 1 år som husassistent og 1 år i en bør

nehave. Siden har hun haft ansættelse 1 år på Krogerup høj

skole. Hun startede derefter uddannelse som børnehavelærer 

på Frøbel-Højskolen hvor hun blev færdig i 1963. Hun har 

derefter arbejdet på Amager og Skovlunde heldagsbørnehaver, 

de sidste 9 år har hun været i en halvdagsbørnehave på Ege

bjerg hvor familien bor.

I 1964 købte familien en grund og byggede et hus, hvor de 

har boet siden.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.A.5.C.1).

KARIN KAABERBØL KRISTENSEN, født den 6. februar 1965 i 

Virum sogn.

VIII.A.5.c.2).

LARS KAABERBØL KRISTENSEN, født den 28. februar 1965 i

Virum sogn.

VIII.A.5.c.3).

PETER KAABERBØL KRISTENSEN, født den 2. februar 1972 i

Virum sogn.



VIII.A.6.

JØRGEN OTTO KAABERBØL, født den 30. juli 1907 i Nørup.

Død den 26. april 1966 i Fredericia.

Han blev den 1. november 1936, gift med

HELENE KIRSTINE HANSEN, født den 11. juni 1908 i Jelling. 

Hun er datter af Urmager og guldsmed + centralbestyrer 

Anne-Mette Kristensen og Hans Jørgen Hansen i Jelling. 

Bosat: Baldersvej 23, Fredericia.

Fru Kaaberbøl fortæller: Min mand tog lærereksamen fra Jel

ling statsseminarium! Kursus i København. Beskikket censor 

i fysik og matematik for Undervisningsministeriet. Gymna

stik kursus fra Ollerup på Fyn. Sløjdeksamen fra Askov.

Han har udgivet flere jagtbøger og er optaget i fortæller

foreningen! Lærer ved Realskolen i Fredericia i 12 år. Læ

rer ved Fredericia Gymansium i 25 år, til sin død, 58 år. 

I 10 år var han lærer ved aftenskolen i Fredericia, var i 

biblioteksudvalget i 3 år. Lærer i regning og fysik på Eg- 

umvejens skolé.

Min mand skrev julenoveller, han begyndte lige efter semi

narietiden, og skrev hvert år lige til sin død. To til tre 

år efter min mands død kom hans julenoveller stadig! Et år 

var 9 fortællinger ude, bl.a. i Jul i Hjemmet, Ved Jule

lampens skær, Postjul, Børnenes julebog o.s.v.

Min mand var en dygtig jæger, et år skød han 9 stk. i 9 

skud, han skrev fast i jagttiden til "Landsjagtforeningen" 

og Dansk jagt blade, ligeledes til Fredericia Dagblad og 

Vejle Amts Folkeblad.

Min mand var kørelærer for militæret (motorcykel) her i 

byen i nogle år, for at tjene lidt ekstra til at bygge 

huset her på Baldersvej for "Jægerbo", og senere sommer

huset i Hvidbjerg "Gre Kir" som er kaldt op på den måde, 

at det er vore pigers navne, Grethe og Kirsten der blev 

sat sammen.

Min mand var også elsket af sine skolebørn, det vidner de 

gaver om, som vi har her i hjemmet. God diciplin, afholdt 

osv., som rektor sagde den morgen de modtog budskabet om 

min mands død.



Min mand har aldrig forsømt skolen, rask og frisk, og så 

kom det som lægerne ikke kunne finde ud af, først bagefter. 

Begge vore døtre tog studentereksamen og derefter lærerek

samen fra Haderslev statsseminarium, de gik i deres fars 

fodspor. Den eksamen ville vi gerne de tog, så kunne de 

altid læse videre hvis de ønskede det, vi ville gerne de 

kunne klare den selv senere.

Jeg har gået i Jelling seminaries øvelsesskole, taget kur

sus på Askov højskole. Har været vikar på Fredericia’ pri

vate realskole før jeg fik mine børn.

Så passede jeg mine børn og sørgede for at de fik lært no

get. Jeg fulgte dem til dans og gymnastik fra før de kom i 

skole. Syede deres dansekjoler og studenterkjoler.

Vi havde klaver, og de lærte at spille. Her i hjemmet koip 

der en spillelærerinde een gang om ugen og gav dem under

visning .

Vi havde logerende boende i flere år som jeg skulle gøre 

rent hos. Vi skulle dengang klare alle udgifter selv, der 

var ikke noget der hed billige lån, her og der til alt.

Min mand digtede julefortællinger i sommerferien, for at 

de kunne gå i trykken til efterårsferien, og senere i ok

tober fik vi gratis eksemplarer af bøgerne! Så var der jule

stemning .

Jeg har altid været optaget af juleforberedelserne, vi har 

lige fra vi blev gift haft Adventskrans, dengang kendte 

mange ikke det! En skik som så mange andre gode ting, jeg 

tog med fra mit barndomshjem.

Jeg renskrev min mands manuskripter, man havde ikke råd den

gang til skrivemaskine, det var et stort arbejde, som min 

mand satte stor pris på.

Jeg har været teiefondame i Jelling, min far var jo central

bestyrer der, som jeg har omtalt, der mødte jeg min mand 

da han læste på seminariet. Min far havde en stor forret

ning hvor seminaristerne mødtes og jeg med dem. Der blev 

knyttet mangt et venskab i den gamle Kongeby Jelling, og 

bl.a. min mands og mit for livet.

Jeg har i 2-3 år haft legestue i gymnasiets lokaler om 

eftermiddagen, hvor mit barnebarn Anne-Mette deltog.



VIII.A.6.a.

KIRSTEN METTE KAABERBØL, født den 19. februar 1940 i Fre

dericia, St. Michaelis sogn.

Hun blev den 22. oktober 1964 i Fredericia, gift med

HENNING ØBRO, født den 4. marts 1940 i Gamborg sogn.

Han er søn af Martha Greve og Jens Laurits Øbro, Middel

fart.

Bosat: Thurøvænget 9, Skærbæk, 7000 Fredericia.

Kirsten Mette Kaaberbøl har gået 5 år på Fredericia Real

skole, og resten af tiden på Fredericia Gymnasium hvorfra 

hun blev student i 1959. Siden læste hun til lærer på Ha

derslev Statsseminarium og i 1962 fik hun ansættelse ved 

Slagelse skolevæsen, hvor hun var i 2 år. Hun flyttede 

derfra til Dalum, og underviste i 2 år på Tingløkkeskolen. 

I januar 1974 flyttede familien fra Odense til Skærbæk ved 

Fredericia og efter nogle vikariater på Skærbæk skole, fik 

hun en stilling på Fredericia Realskole fra august 1977. 

Henning Øbro tog præliminæreksamen på Nørre Aby Realskole. 

Han kom derefter på Fredericia Gymnasium, hvor han blev 

student i 1959. Siden læste han til civilingeniør på Dan

marks Tekniske Højskole i København. Værnepligten aftjente 

han ved Marinen. Han fik erefter ansættelse i et rådgivende 

ingeniørfirma i Odense i 1965. Samtidig læste han H.D.

På et tidspunkt underviste han på Odense Teknikum, side

løbende med ansættelsen i det rådgivende firma. Siden ef

teråret 1973 har han været ansat hos Elsam i Skærbæk.

I ægteskabet er der 2 børn.

V111. A. 6 ♦ a. 1 ) ♦

MADS OTTO ØBRO, født den 14. april 1966 i Odense.

VI11.A.6.a.2 ).

METTE ØBRO, født den 6. juli 1970 i Odense.



VIII.A.6.b.

GRETHE HELENE KAABERBØL, født den 27. juni 1944 i Frederi

cia.

Hun blev den 1. maj 1969 i Fredericia, gift med

EJNER FOGED RASMUSSEN, født den 23. september 1945 i Arhus. 

Han er søn af Sigrid og Hans Jørgen Rasmussen, Viby.

Bosat: Baldersvej 23, 7000 Fredericia.

Grethe Helene Kaaberbøl gik i Fredericia Realskole, hvor 

hun gik underskolen igennem. Siden kom hun på Gymnasium 

hvor hun tog mellemskoleeksamen, real og nysproglig stu

dentereksamen. Hun startede derefter på Haderslev semina

rium i 1965, et af liniefagene blev dansk, som har hendes 

store interesse. Hun rejste derefter tilbage til Fredericia 

hvor hun fik fast embede. Siden 1971 har hun helliget sig 

hjemmet.

Ejner Foged Rasmussen er ansat ved Kolding Tekniske skole 

som studievejleder samt som underviser i matematik, fysik 

og kemi. Han har gennem årene deltaget i en række kurser 

og eksamener, bl.a. pædagogikum, fagprøver m.m.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.A.6.b.l).

ANNE-METTE HELENE KAABERBØL RASMUSSEN, født den 9. maj 

1070 i Fredericia.

VIII.A.6.b.2).

HANS-JØRGEN KAABERBØL RASMUSSEN, født den 20. december 

1974 i Fredericia.

VIII .A.7.

JOHANNE JENSEN, født den 15. maj 1911 i Nørup.

Fik i 1925 navneforandring til Kaaberbøl.

Hun blev den 27. juli 1934 i Voer, gift med

JENS MOGENS MOGENSEN, født den 12. december 1908 i Voer. 



Han er søn af Oline Kathrine Olesen og Niels Kristian 

Mogensen, Voer pr. Ørsted.

Bosat: Stenaltvej 23, Voer pr. Ørsted.

Johanne Kaaberbøl gik i Nørup skole. Hun var derefter hjem

me indtil hun blev 16 år og ellers havde hun forskellige 

pladser som husassistent og 1 år på Fakkegrav Badehotel 

og hos en søster i Assendrup skole. Hun kom senere til 

Voer hvor hun blev gift. Siden giftermålet har hun været 

hjemmehusmor, og har haft sine svigerforælsre på aftægt. 

Det skal nævnes at hun har skrevet både digte og sange 

og hun skriver nu sange til de fleste fester i sognet.

Jens Mogens Mogensen har gået i Voer skole. Siden lærte 

han landbruget hjemme på fødegården. I 1929 blev han sol

dat ved 3. artilleriregiment' 2. batteri på Langelands

gades Kasserne. Efter militærtjenesten kom han igen hjem 

og overtog i 1952 fødegården som han drev indtil 1975, 

hvor den overgik til den ældste søn. Gården var på 42 td. 

land men senere er der tilkøbt 10 td. land. Han drev den 

med alsidigt landbrug.

I 1954-58 var han medlem af sognerådet for Voer-Østruplund. 

I sine unge dage spillede han til baller i sognet, og for 

8 timers spil fik han ca. 10-15 kr.

Han er også formand for forsamlingshuset.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.A.7.a.

NIELS KRISTIAN MOGENSEN, født den 30. oktober 1937 i Voer. 

Han blev den 3. januar 1967 i Røgen, gift med

INGER STEENHOLT JENSEN, født den 1. oktober 1941 i Farre. 

Hun er datter af Gerda Kirkegård Jensen og gårdejer Børge 

Jensen, Farre pr. Hammel.

Bosats Stenaltvej 24, Voer pr. 8950 Ørsted.

Niels Kristian Mogensen gik i skole i Voer og Allingåbro 

hvor han tog realeksamen. Han var derefter 1% år ved land

bruget. I 1954 kom han i lære som elektriker i Ørsted, og 

han blev udlært i 1958. Arhus teknikum fra 1958-61. Værne

pligten aftjente han fra 1962-64. Fra 1964-67 var han an



sat i et rådgivende ingeniørfirma i Silkeborg. Fra 1967 og 

til dags dato har han været ansat i elektricitetsrådet.

Han er samtidig ejer af fødegården i Voer som er på 54 td. 

land, og udelukkende drives som korngård.

Det kan nævnes at han er formand for Venstre vælgerforening. 

Inger Steenholt Jensen gik i Farre Hedeskole samt i Hammel 

Realskole og på Th. Langs Seminarium i Silkeborg, hvorfra 

hun dimitterede i 1965. Fra den 1/12 1965 til 1966 var hun 

i Voer. Kursus på Arhus Seminarium fra sommeren 1966 til 

jul 1966. Hun havde derefter en pause indtil 1975.

Fra 1975 har hun undervist i Vivild.

Det kan nævnes at hun er i menighedsrådet i Voer.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.A.7.a.l).

GRETHE ELISABETH MOGENSEN, født den 8. oktober 1967 i Voer. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.A.7.a.2) .

MOGENS STEENHOLT MOGENSEN, født den 25. februar 1972 i Voer.

VIII.A.7.b.

KNUD MOGENSEN, født den 11. august 1942 i Voer. 

Bosat: Vester Boulevard 20, 8900 Randers.

Knud Mogensen har taget realeksamen fra Allingåbro Realsko

le. Han arbejdede derpå ved landbruget indtil 1965. Den 15. 

november 1965 blev han ansat på Randers Dagblad som akkvisi

tionschef. Den 1/1 1967 kom han i lære som journalist samme 

sted, med ophold på Danmarks Journalisthøjskole i 3 måneder 

i 1969. Redaktionssekretær den 1/1 1970. Redaktør den 1/1 71 

og til bladets lukning den 30. april 1976.

Han er nu redaktør af fire distriktsblade samt lederskribent 

ved Viborg Stifts Folkeblad.

Desuden er han medlem af Redaktørforeningen og foreningen af 

Venstreblade i Danmark, medlem af bestyrelsen for Randers 

Venstreforening og af bestyrelsen for Den Personlige Friheds 

Værns Randers-afdeling.



VIII. II. H. V. Jensen & K. M. Jørgensen & K. M. Trøglborg

VIII.A. Jens Jørgen Jensen og hustru m/ børnene - Henny ~ 
Valdemar - Peter - Marie - Otto - Johanne

TIT . Aq d a o q Henry Mo u r? 1 s p n



VlIf.A.l.a. Gunnar Mouritsen m. familie

VIII.A.l.d. Ase Mouritsen VIII.A.l.@, Svend Mouritsen m/ fa«. 
& Tage Bertelsen m. børn

VIII.A.2, Henny 4 K. Pedersen Ville a. E« & H. Pedersen

V111 . A . 2 . a . 1 ) . ^ÎILA.ZeQnz J. Pedersen V111. A . 2 . a . ) ,



VIII.A.3. Henrik Valdemar Kåberbøl & hustru + børn

VIII.A.3.a. Ejvind Kåberbøl m/ familie

VIII.A.3.b. Rigmor og Niels Jørgensen + Flemming og Jette



VIII.A.4. Anders Kåberbøl & hustru VIII.A.4.a.

VIII.A.4.a.1) . & 2). VIII.A.4.b. J. Kaaberbøl 

m/ familie

VIII.A.4.c. N. Kaaberbøl & hustru + Anders og Hanne

VIII.A.4.d. Birgit & B. Speedtsberg + Anne Mette 
Gitte og Jørgen



VIII.A.5. Karen Marie & Laurs Kristensen

VIII.A.5.b. Henny & Johannes Papsø Laursen & børn



hustru Helene m/ børnebørneneVIII.A.6. Jørgen Kaaberbøl &

VIII.A.6.a. Kirsten og Henning Øbro + Mads og Mette

VIII.A.6.b. G. & E. Rasmussen + børn VIII.A.7.

VIII.a.7.a. Niels Mogensen & hustru + børn



VIII.B.

EDVARD ANDREAS JENSEN, født den 18. juli 1872 i Kobberbøl. 

Død den 8. december 1960 i Ny Nørup.

Han blev den 26. marts 1911 i Nørup, gift med

OLIVIA MARIE LYTHJE, født den 24. oktober 1887 i Dronning

lund.

Død i marts 1964 i Nørup.

Hun var datter af Karen Kristine Kristensen og Hans Henrik 

Otto Lythje, Hjallerup.

De var bosat: "Særdamsgård", Engelsholm mark, Nørup.

Edvard Andreas Jensen har gået i Mørup skole.

Han tjente derefter hjemme på Kobberbølgård i nogle år, 

hvorefter han havde en skomagerforretning i Vandel, som han 

drev indtil giftermålet i 1911.

Efter giftermålet købte de en gård i Nørup "Særdamgård", 

og denne drev de indtil den blev overtaget af en datter og 

svigersøn, hvorefter de byggede et hus på jorden, og der 

boede de de sidste år.

Olivia Marie Lythje har gået i Try skole i Vendsyssel.

Hun havde derefter forskellige pladser som husassistent, 

sidst på Kobberbølgård, hvor hun mødte sin mand.

Efter giftermålet var hun hjemmehusmor.

I ægteskabet var der 5 børn.



VIII .B.1.

HENRIK JENSEN, født den 18. juni 1911 i Nørup.

Han blev den 28. oktober 1936 i Vejle, gift med

BODIL MARIE ELGÂRD, født den 27. juli 1911 i Vonsild.

Død den 22. februar 1978 i Kolding.

Hun var datter af Maren Hansine Schmidt og gårdejer Nis 

Peder Elgård, Vonsild.

Bosat: Dreiersvej 55, Kolding.

Henrik Jensen har gået i skole i Nørup. Derefter havde han 

forskellige pladser ved landbruget i Nørup og Bredsten. Fra 

1936 havde han en gård i Småkær, i 8 år. Han flyttede der

efter til Taps hvor han havde arbejde ved forskellige gårde 

som daglejer og andet forefaldende arbejde indtil 1946. 

Derefter fik han ansættelse ved Kolding hørfabrik, hvor han 

var i 10 år. Og på Kolding Markfrøkontor i frørenseriet i 

10 år. Derefter kom han til Kolding Kommunale Vejvæsen, hvor 

han har været indtil 1978.

Bodil Marie Elgård gik i Vonsild skole. Hun havde derefter 

forskellige pladser som husassistent, både i by og på landet. 

Efter giftermålet var hun hjemmehusmor.

I ægteskabet var der 2 børn.

VIII.B.l.a.

ERIK ELGAARD JENSEN (navnet Jensen slettet i 1970) født den 

11. februar 1946 i Kolding.

Han blev den 14. november 1970 i Kolding, gift med

LINDA MOGENSEN, født den 7. januar 1950 i Arhus.

Hun er datter af Irma Backmann og konsulent Ejner Mogensen, 

Kolding.

Bosat: Løjpen 34, Tved pr. Kolding.

Erik Elgaard Jensen gik i skole i Riis Toft, og tog deref

ter realeksamen. Efter endt skolegang blev han udlært inden

for handel. Militærtjeneste ved livgarden. Han startede der

efter som konsulent hos Golgate-Palmolive, men er nu ansat 

hos Melita.



Linda Mogensen har gået i skole i Viby ved Arhus. Hun flyt

tede i 1965 til Kolding, hvor hun i 1969 blev udlært som 

damefrisør. Hun har arbejdet som damefrisør indtil 1977.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.B.l.a.l).

HENRIK ELGAARD, født den 29. januar 1973 i Horsens.

VIII.B.l.a.2).

CHRISTINA ELGAARD, født den 27. februar 1977 i Kolding.

VIII .B.l.a.3).

PERNILLE ELGAARD, født den 27. februar 1977 i Kolding.

VIII.B.l.b.

PER ELGAARD, født den 11. februar 1946 i Kolding.

Han blev den 20. november 1971 i Gladsaxe, gift med

BENTE HEDEGAARD HANSEN, født den 26. maj 1945 i Alborg. 

Bosat: Svejstrupvej 60, Vallensbæk, 2660 Brøndby Strand.

I ægteskabet er der 1 barn.

VIII.B.l.b.l) .

KENNETH ELGAARD, født den 15. marts 1978 i Herlev.

VIII.B.2.

ELSE MARGRETHE JENSEN, født den 29. maj 1913 i Nørup.

Hun blev den 7. juli 1940 i Nørup, gift med

KRISTIAN MARIUS RASMUSSEN, født den 30. juni 1916 i Lejr

skov.

Bosat: Skolegade 5, Holsted.



Else Margrethe Jensen gik i Nørup skole. Senere tjente 

hun som husassistent på landet, men rejste derefter til 

Vejle hvor hun var husassistent i 6 år. Efter giftermålet 

har hun været hjemmehusmor, samtidig deltager hun nu i pas

ningen af servicestationen.

Kristian Marius Rasmussen gik i Egtved skole. Han kom der

efter i lære som smed og mekaniker og blev udlært i 1933 

efter 3 års læretid. Siden arbejdede han på kobindselfa- 

brikken Dan i Egtved indtil 1939. Værnepligten aftjente han 

fra 1937 ved 13. batalion 2. kompagni i Haderslev, og blev 

genindkaldt i 1939. Han arbejdede derefter på Egtved Elværk 

indtil 1943 hvor han flyttede til Holsted hvor han var værk

fører i 2 år. I 1945 startede han selvstændig mekanikerværk

sted for motorcykler og denne drev han i 15 år. Siden 1963 

har han haft Uno X stationen med værksted i Holsted.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.B.2.a.

LIS RASMUSSEN, født den 5. maj 1943 i Egtved.

Hun er gift med konsulent

VILLY NISSEN.

Bosat: Bæksmindevej 25, Horsens.

I ægteskabet er der 2 børn.

Yderligere oplysninger er ikke indgået.

VIII.B.2.b.

LEO RASMUSSEN, født den 8. maj 1950 i Brørup.

Han blev den 11. juni 1977 i København, gift med

KIRSTEN MARIE USTRUP, født den 13. august 1951 i Gesten. 

Bosat: Liljevænget 12, 2635 Ishøj.

I ægteskabet er der 1 barn.

VI11. B . 2 . b ♦ 1 ) .

CHRISTIAN RASMUSSEN, født den 29. april 1977 i København.



VIII.B.3.

KIRSTINE MARIE JENSEN, født den 28. april 1917 i Nørup.

Hun blev den 15. november 1942 i Nørup, gift med

KARL HANSEN GADE, født den 5. maj 1918 i Egtved.

Han er søn af Maren Jensen og gårdejer Peter Gade, Vollund 

pr. Egtved.

Bosat: Tørskindvej 14, Ny Nørup pr. Bredsten.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.B.3.a.

RUTH HANSEN GADE, født den 29. november 1943 i Grindsted.

Hun er gift med slagtermester

NIELS GRØNVALD.

Bosat: Store Lihme.

Yderligere oplysninger er ikke indgået.

VIII .B.3.b.

BENTE HANSEN GADE, født den 29. november 1943 i Grindsted.

Hun er gift med uddeler

MOGENS SVARRE.

Bosat: Starup Tofterup Brugs.

Yderligere oplysninger er ikke indgået.

VIII.B.3.c.

INGERLISE HANSEN GADE, født den 14. september 1950 i Nørup. 

Hun er gift med repræsentant

FRANDS LEO DAMGÅRD LARSEN.

Bosat: Ravning mark.

Yderligere oplysninger er ikke indgået.



VIII.8.4.

BETTY KATHRINE JENSEN, født den 27. november 1920 i Nørup.

Hun blev den 8. juni 1946 i Nørup, gift med

NIELS EMIL PEDERSEN, født den 8. december 1921 i Grene.

Han er søn af Marie Andreasen og gårdejer Anton Marius 

Pedersen, "Højgård" Vandel.

Bosat: "Højgård" Grindstedvej 51, Vandel.

Betty Kathrine Jensen gik i St. Lihme skole. Hun tjente der

efter på Nørup Mejeri og hos postmester Eriksen i Vejle og 

senere hos Marie Hansen i Ravning og på "Rønhøjgård" i Taps 

som husassistent. Siden giftermålet har hun været hjemmehus- 

mor.

Niels Emil Pedersen har gået i Vandel skole. Siden har han 

været hjemme det meste af tiden indtil giftermålet. Han drev 

da en vognmandsforretning i Vandel, indtil 1954 hvor han over

tog fødegården, som er på 18 hektar og den drives med alsi

dig landbrug.

Af tillidshverv kan nævnes, at han er formand for jagtfor

eningen og i Mejeri og Venstre vælgerforeningen. Desuden 

er han i bestyrelsen for Vandel Brugs. Repræsentantskabet 

for Danmark, Tulip og D.L.G.

I ægteskabet er der 1 barn.

VIII .B.4.a.

IRMA MARIE PEDERSEN, født den 11. juni 1949 i Vandel.

Hun blev den 25. maj 1975 i Bredsten, gift med

VAGN BÆKMAND HANSEN, født den 17. juni 1945 i Svendborg.

Han er søn af Inga Sofie Rasmussen og overpakmester Gustav 

Frederik Villiam Hansen, Vejle.

Bosat: Spurvevej 17, 7100 Vejle.

Irma Marie Pedersen gik i Vandel skole i 8 år. Siden har hun 

haft forskellige job, bl.a. pä telefoncentral, fabrik og 

hos Taxa. Desuden har hun i 5 år været kontorassistent ved 

Revaliderings centret i Vejle. Hun er nu hjemmehusmor.

Vagn Bækmand Hansen har haft 7 års skolegang, hvoraf de 3 

år var i Svendborg på Ida Holsts Realskole, og 4 år på Søn



dermarksskolen i Vejle. Han blev derefter udlært i kolonial 

branchen. Militærtjenesten aftjente han ved Flyvevåbnet i 

2 år, hvorefter han fik arbejde på et kontor samt som Taxa

chauffør, desuden var han lagerekspedient i 5 år. Han kører 

nu som repræsentant.

I ægteskabet er der 1 barn.

V111. B ♦ 4 . a . 1 ) .

PIA BÆKMAND HANSEN, født den 17. juni 1977 i Arhus.

VIII .B.5.

KAREN ELISABETH JENSEN, født den 22. januar 1924 i Nørup.

Hun blev den 23. november 1948 i Nørup, gift med

SØREN ANDERSEN, født den 10. august 1911 i Gadbjerg.

Han er søn af Nielsine Nielsen og Anders Peder Andersen, 

Gadbjerg.

Bosat: Krogagervej 53, Skibet pr. 7100 Vejle.

Karen Elisabeth Jensen gik i skole i Nørup i 7 år. Hun havde 

derefter plads som enepige forskellige steder på egnen, og 

sidst på "Østengård" hvor hun var i 3 år.

Hun var derefter hjemmehusmor indtil 1966 hvor hun begyndte 

på Vejle Sygehus som rengøringsassistent, og der er hun sta

dig.

Søren Andersen gik i skole i Vejle, men allerede som 9 årig 

kom han ud at tjene ved landbruget, indtil han var 34 år. 

Siden fik han arbejde på Kiselgue fabrikken i Østengård, hvor 

han har været i 33 år, nu som værkfører.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.B.5,a.

EDEL ANDERSEN, født den 11. februar 1949 i Skibet.

Hun blev den 21. oktober 1967 i Skibet, gift med

HARRY CHR. FREDE BECH, født den 7. juni 1947 i Hover.

Bosat: Sleldeparken 4, Skibet pr Vejle.

I ægteskabet er der 2 børn.



VIII.B.5.a.1) .

CLAUS BECH, født den 4. marts 1968 i Vejle.

VIII,B.5.a.2).

BERIT BECH, født den 18. juli 1977 i Skibet.

VIII.B.5.b.

LEIF ANDERSEN, født den 2. januar 1954 i Skibet.

Han blev den 19. november 1977 i Skibet, gift med

BENTE NIELSEN, født den 6. april 1958 i Vejle.

Hun er datter af Aase Bøjer og maler Egon Nielsen, Vejle. 

Bosat: Niels Ebbesensvej 41, Vinding pr. Vejle.

Leif Andersen har gået i Skibet Centralskole. Derefter kom 

han til Haraldskær gods som landbrugsmedhjælper indtil 1975. 

Fra 1974-75 aftjente han værnepligten. Den 1/11 1975 fik 

han ansættelse på Vejle Plastikfabrik. Han er aktiv medlem 

af Bredsten fodboldklub.

Bente Nielsen kom efter 10 års skolegang \ år på Fasyndan 

Stearinlysfabrik i Bredsten. Den 15/12 1975 tik hun ansæt

telse på Vejle Plastikfabrik, og der er hun stadig.

VIII.B.5.c.

HARRY ANDERSEN, født den 30. juni 1956 i Skibet.

Bosat: Skyttehusvejen 54, 7100 Vejle.

Harry Andersen gik i skole i Vejle. Han arbejdede deref

ter som Chaufførmedhjælper og blev siden ansat ved Tæppe

nyt i Vejle. Militærtjenesten aftjente han ved Jydsk Dra

gonregiment i Holstebro fra 1977/78. Han har siden været 

ansat på Vejle Plastik fabrik.

VIII.C.

ANE MARIE SØRINE JENSEN, født den 7. oktober 1874 i Kobberbøl. 

Død den 15 maj 1894.



VIII.B.l.b. Per Elgård
m/ familie

VIII.B.2. Else og Kristian Rasmussen m/ familie



VIII.B.4. B. & N.Pedersen VIII.B.4.a.
Irma & Vagn Hansen

VIII.B.5.c.



VIII.D.

ELSE MARGRETHE JENSEN, født den 22. januar 1877 i Kobber

bøl.

Død den 9. april 1913 i Kobberbøl.

Hun blev den 12. april 1901 i Nørup, gift med

KRESTEN NIELSEN TRØGLBORG, født den 25. december 1874 i 

Nørup.

Død den 7. februar 1945 i Nørup.

Han var søn af Karen Kristensen og gårdejer Hans Kr. Nielsen, 

Nørup.

Bosat: "Kobberbølgård", Nørup.

Kresten Trøglborg overtog gården "Kobberbølgård" efter sin 

svigerfar. Han havde fortrinsvis svineavl, men ellers drev 

han gården med alsidigt landbrug. Desuden beklædte han en 

række tillidshverv, og var meget aktiv indenfor det offent

lige. Ved sin død var han således næstformand i bestyrelsen 

for Andelsbanken i Vejle, hvor han iøvrigt havde været med 

fra starten i 1925. Desuden var han i Vejle Oplands strøm

forsyning, hvor han var formand, og ligeledes havde været 

med fra starten, og havde medvirket til stiftelsen i 1929. 

I Andels Svineslagteriet i Vejle, var Kr. Trøglborg for

mand for repræsentantskabet fra 1928-33. Desuden var han 

i bestyrelsen for den lokale Venstre vælgerforening og med

lem af sognerådet. Han var også i mejeriets bestyrelse.

I ægteskabet var der 5 børn.

VIII .D.l.

HANS TRØGLBORG, død 2 måneder gammel.

VIII .D.2.

HANS TRØGLBORG, født den 27. maj 1902.

Død i 1914.



VIII.D.3.

MARIE TRØGLBORG, født den 17. april 1905 på Kobberbølgård, 

Nørup sogn.

Hun blev den 22. september 1934 i Nørup, gift med

KARL VIGGO MATHIASEN, født den 2. april 1906 i Krollerup. 

Han er søn af Sofie Frederikke Dagmar og Peder Mathiasen i 

Fårup.

Bosat: Odinsgade 35, Vejle.

Marie Trøglborg gik i Mørup skole. Hun var derefter hjemme 

indtil hun blev 17 år, hvor hun kom ud at tjene hos Stats

skovrideren i Gødding. Hun rejste derefter til Vejle hvor 

hun arbejdede som husassistent og lærte finere madlavning, 

bl.a. på Grand Hotel. I København arbejdede hun som husjom

fru i 4 år. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru. 

Karl Viggo Mathiasen gik i Skovdallund sköle, han var der

efter ved landbruget fra han var 14 år til han blev 22 år. 

Derpå var han elev på Odense husmandsskole. Siden blev han 

ansat sorn kontrol assistent i Nørup en kort tid. I 1934 

byggede de Kobberbøl Søndergård, og den drev de til 1962, 

hvor den blev solgt til Niels Jørgensen. Efter salget af 

gården har han været ansat hos en skibsmægler i Vejle som 

inkassator og bankbud.

Af tillidshverv kan nævnes, at han har været revisor i Nø

rup Brugs og i Mejeriet. Desuden har han været på Dandy i 

Vejle, hvor han passede den daglige post.

Han er nu kasserer i Gamle danse af 1942 i Vejle.

Deres fælles hobby er folkedans, og de deltager aktive i 

denne.

I ægteskabet er der 4 børn.

VIII.D.3.a.

KRESTEN TRØGLBORG MATHIASEN, født den 10. januar 1936 i Nø

rup .

Gårdejer.

Bosat: Vonge mark, Vonge.



VIII.D.3.b.

HANS TRØGLBORG MATHIASEN, født den 23. september 1938 i 

Nørup.

Bosat hjemme.

VIII.D.3.C.

ELSE KIRSTINE TRØGLBORG MATHIASEN, født den 16. januar 1943 

i Nørup.

Hun blev den 10. juni 1972 i Vognsild, gift med

KAJ EVALD DALBY, født den 4. april 1944.

Ægteskabet er opløst.

Bosat: Astrupvej 13, Juelsminde.

Else K. Trøglborg Mathiasen gik i skole i Mørup, hun var 

derefter husassistent på Nørup Kro og forskellige andre 

steder. Elev på Vandel ungdomsskole. Hun var derefter i 

København som husassistent på et plejehjem. Desuden har hun 

arbejdet på Rigstelefonen. I 1967 rejste hun til England 

hvor hun var i huset i \ år. Efter giftermålet arbejdede 

hun 3 år på Dandy i Vejle fra 1974-77. Hun rejste deref

ter til Astrup hvor hun flyttede sammen med

VAGN NIELSEN, som er snedker og arbejder på Prebox hvor han 

har været ansat i 4 år.

1 ægteskabet var der 1 barn.

VIII.D.3.c.1).

CARSTEN FRANK DALBY, født den 14. oktober 1970 i Vognsild. 

Død den 23. december 1975 i Give.

VIII.D.3.d.

ERIK TRØGLBORG MATHIASEN, født den 8. juni 1950 i Give.

Han samlever med

SIGNE INGA BUCH PEDERSEN, født den 7. marts 1953 i Tørrild. 

Hun er datter af Johanne Nielsen og gårdejer Svend Peder

sen,Tørrild pr. Jelling.

Bosat: Svalevej 20, Knabberup, 7100 Vejle.



Erik Trøglborg Mathiasen har gået i forskellige skole, sid

st på Damhavens skole i Vejle hvor han har taget realeksamen 

på skolens realkursus. Han har først arbejdet som special

arbejder, men de sidste 4 år har han været ansat som portør 

på Vejle Amts Sygehus.

Signe Inga Buch Pedersen startede i Gammelby skole og gik 

her til 5. klasse, efter skolens nedlæggelse blev hun flyt

tet til Nørup hvor hun var i 2 år, hun sluttede med real

eksamen i Bredsten skole. Hun arbejdede derefter 1 år i 

huset, som et led i hendes uddannelse til sygeplejerske. 

Sygeplejeuddannelsen afsluttede hun i 1975. Hun var deref

ter ansat på medisinsk afdeling i Give i 2 år, men flyt

tede så til Vejle, hvor hun nu er ansat på neurologisk af

deling.

VIII.D.3.d.l).

KIM MATHIASEN, født den 28. september 1977 i Vejle.

VIII.D.4.

ELLEN MARGRETHE TRØGLBORG, født den 27. juli 1907 på Kob

berbølgård, Nørup sogn.

Hun blev den 5. oktober 1932 i Nørup, gift med

MARIUS STEPHANSEN, født den 16. juli 1904 i Førstballe, 

Nørup sogn.

Han er søn af Marie Nielsen og gårdejer Peder Stephansen, 

Førstballe.

Bosat: Kobberbølvej 2, Nørup.

Ellen Margrethe Trøglborg gik i Mørup skole. Siden var hun 

en del hjemme pä fødehjemmet som husassistent, og i 1 år 

var hun stuepige i Odense. I 1927 var hun elev på Vallekilde 

Højskole. Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor.

Marius Stephansen har gået i Mørup skole. Efter konfirmatio

nen var han hjemme til han var 16 år. Fra 1920-24 tjente 

han ved landbruget. Værnepligten aftjente han ved infante

riet i Fredericia i 1925. fra den 1/11 1925 til den 1/11 26 

havde han plads på en gård på Fårup mark. Han var derefter 



hjemme indtil giftermålet, hvorefter de byggede en stats

ejendom på 24 td. land, som de drev indtil 1964. I 1930 

startede han en lillebilforretning som han drev sideløbende 

indtil 1978.

I ægteskabet er der 1 barn.

VIII.D.4.a.

EGON STEPHANSEN, født den 22. oktober 1934 i Nørup. 

Han blev den 6. juli 1958 i Nørup Kirke, gift med

BIRTE MARIE N0RGÄRD, født den 30. april 1932 i Filskov. 

Hun er datter af Ingeborg Marie Thomsen og landmand Lars 

Peder Nørgård.

Bosat: Østertoften 81, Lind, 7400 Herning.

Egon Stephansen gik i Nørup skole fra den 1/4 1942 til som

merferien 1948, fra 1948-52 gik han på Kirstine Seligmanns 

Realskole i Ve ile hvor han tog realeksamen. Fra 1953-56 var 

han i lære i Give brugsforening som ekspedient. Den 11/5 56 

blev han indkaldt til Livgarden i Jægersprislejren ved Frede

rikssund. Via korporalskole i Sønderborg på militærpoliti

skole på Jægersborg kaserne, og i sommeren 1957 ved militær

politiet ved Den Danske Kommando i Itzehoe i Vesttyskland. 

Efter hjemsendelsen i november 1957 var han en kort tid ek

spedient i en brugsforening til juni 1958, hvor han fik an

sættelse på svineslagteriet i Vejle (Tulip), først som lager

ekspedient, senere som vejer. Siden den 1/1 1960 ansat ved 

Rigspolitiet, indtil den 1/3 63 på St. Kongensgade politi

station og udrykningstjeneste. Fra den 1/3 1963 til 1/6 68 

ansat som kriminakbetjent i Tilsynet med Udlændinge i Køben

havn, og siden den 1/6 1968 har han været ansat som krimi

nalbetjent og kriminalassistent i Herning.

Birte Marie Nørgård har gået i Blåhøj skole. Hun havde der

efter forskellige pladser som husassistent. I 1949-50 var 

hun ansat på Filskov Kro som stuepige og servitrice. Hun har 

desuden været på Jelling Kro, Borgergården i Give og på Kri

stiansens Konditori i Vejle som servitrice.

Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor indtil 1969.



I 1969 begyndte hun igen som servitrice bl.a. på Jydekroen, 

i Messehallerne og deltids på Kreditforeningen.

Hele familiens hobby er riffelskydning, og derom vidner et 

hav af medaljer.

Desuden har han deltaget i De Olympiske leje i Rom i 60 

skud liggende, i 1960, og i verdensmesterskaberne i Kairo 

i 1962, i 300 m. stående, hvor han fik en 18. plads. I 1966 

deltog han i verdensmesterskaberne i Visbaden.

Alle 3 børn har vundet Danmarksmesterskaberne, Ole og Ellen 

på 15 meter og Per på 50 meter.

I ægteskabet er der 3 børn.

V111. D . 4 . a . 1 ).

PER MARIUS NØRGÅRD STEPHANSEN, født den 23. oktober 1958

i Nørup.

VIII.D.4.a.2).

OLE NØRGÅRD STEPHANSEN, født den 2. december i Kastrup.

VIII.D.4.a.3).

ELLEN NØRGÅRD STEPHANSEN, født den 27. september i Kastrup.



VIII.D.5.

HENRIK MØLLER GYDESEN, født den 13. februar 1913 på Kob- 

berbølgård.

Han blev den 17. november 1950, gift med

EMMA HANSEN, født den 2. december 1913 i Ast. 

Hun er datter af gårdejer Kresten Hansen i Ast.

Henrik Møller Gydesen der er gårdejer er

Bosat: Äst pr. Vandel.

Yderligere oplysninger er ikke indgået.

VIII.E.

JØRGEN HANSEN JENSEN, født den 10. april 1879 på Kobber- 

bølgård.

Død den 12. marts 1958 i Nørup.

Han blev den 6. maj 1910 i Gadbjerg, gift med

JOHANNE NIELSEN BRØCHNER, født den 7. maj 1890 i Harresø, 

Givskud sogn.

Død den 2. marts 1970 i Nørup.

Hun var datter af Petrine Elisabeth Hansen og gårdejer

Niels Brøchner i Harresø.

De var bosat: Sødover pr. Bredsten.

Jørgen Hansen Jensen har gået i Mørup skole. Derefter arbej

dede han ved landbruget indtil han selv købte en gård i Sød

over. Senere byggede han "Højgård" i Sødover, det var i 1911 

og denne drev han indtil 1940, hvor den blev overtaget af 

en søn. Han har bl.a. været med til at bygge Gammelby for

samlingshus .

Johanne Brøchner har gået i Gadbjerg skole. Siden tjente 

hun en kort tid i Tørring, men ellers har hun været hjemme- 

husmor.

I ægteskabet var der 3 børn.

VIII.E.l.

MARIE BRØCHNER JENSEN, født den 3. juli 1911 i Sødover.

Hun blev den 26. oktober 1934 i Nørup, gift med



VIII.D. Else & Kr. Nielsen Trøglborg

VIII.D.3. Marie & K. Mathiasen + Else og Vagn Nielsen

VI11.D.3.c.1) . VIII.d.4. Ellen & Marius Stephansen

VIII.D.4.a. Egon Stephansen med hustru og børnene



MORTEN MORTENSEN, født den 25. maj 1904 i Højen.

Død den 29. april 1970 i Nørup.

Bosat: Tørskindvej 1, Nørup.

Marie Brøchner gik i Gammelby skole. Siden var hun hjemme 

og som 18 årig, kom hun ud at tjene i Vester Ørum samt i 

Ildved i 2 år. Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor. 

Morten Mortensen har gået i Nørup skole. Siden tjente han 

ved landbruget, og en tid var han på Sejerslev Højskole. I 

1932 overtog han gården "Kikkenborg", og denne drev han til 

sin død i 1970. Gården var på ca. 54 td. land, og han drev 

den med alsidigt landbrug.

I ægteskabet er der 4 børn.

VIII.E.l.a.

GERDA BRØCHNER MORTENSEN, født den 7. oktober 1935 på Kik

kenborg i Nørup.

Hun blev den 3. juli 1966 i Nørup, gift med

ANDREAS DYBVAD VINGE, født den 10. februar 1934 i Randbøl. 

Han er søn af Agnes dybvad og gårdejer Gustav Vinge, Rand

bøl.

Bosat: Rodalsvej 33, Randbøl.

Gerda Brøchner Mortensen har gået i Nørup skole. I 1952 var 

hun på Ølgod Ungdomsskole. Derefter tjente hun på "Engholm

gård" i Hygum i 2 år, hvorefter hun kom i bagerforretning i 

Vonge i % år. Efter at have været hjemme i 1 år kom hun på 

Nørup Alderdomshjem som kokkepige, og derfra rejste hun til 

Arhus, hvor hun var 1% år som enepige.

Senere kom hun til Norge, hvor hun i 1% år var enepige i Os

lo. Hun rejste derpå til Bredsten hvor hun i 2 år var husbe

styrerinde, og senere til Horsens hvor hun arbejdede i en 

slagterforretning. I 1964 kom hun til Vandel Flyvestation 

som Telefonoperatør, hvor hun arbejder endnu, men i de sid

ste 8 år på deltid.

Andreas Vinge har gået i Store Lihme skole. Derefter tjente 

han ved landbruget, dels hjemme og dels ude, han har bl.a. 

tjent i St. Lihme i 1% år.



Militærtjenesten aftjente han ved Artilleriet i Varde i 

1954/55.

Derefter tjente han igen ved landbruget, bl.a. i Uldum, 

Pjedsted og Jerlev. Desuden har han haft arbejde hos en 

murer samt på Vandel Flyvestation i 5 år og ved Fordelings

stationen i Vandel, for kartofler i 5 år.

Hobby: Havebrug samt Sportsfiskeri.

Desuden går de begge meget til Folkedans.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.E.l.a.l).

JOAN BRØCHNER VINGE, født den 3. juli 1967 i Vejle. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.E.l.a.2).

ULLA BRØCHNER VINGE, født den 10. april 1970 i Vejle. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.E.l.b.

ASTA BRØCHNER MORTENSEN, født den 22. august 1937 i Nørup. 

Hun blev den 8. juni 1963 i Nørup, gift med

ANDERS KVARME, født den 24. marts 1937 i Voos.

Han er søn af Marta Hole og banevogter Lars Kvarme i Voos, 

Norge.

Bosat: Gangstuebeien 12, Oslo 9, Norge.

Asta Brøchner Mortensen har gået i skole i Nørup. Hun var i 

1953 elev på Ølgod Ungdomsskole. Fra 1954-56 var hun hus

assistent på Engholmgård i Hygum. Fra 1956-58 var hun med

hjælp hjemme, hvorefter hun var i Arhus i \ år. Desuden 

har hun i 1% år været ansat på Lego i Billund.

I 1960 rejste hun til Norge, hvor hun fik arbejde som hus

assistent. Hun arbejder nu som servitør i Oslo.



Anders Kvarme har gået i skole i Geilo, og på Nesbyen real

skole. Derefter begyndte han som elev ved N.S.J. i Olso på 

kontoret, og han blev udlært i 1960. Fra 1960 til 1963 har 

han været telegrafist. Fra 1963-68 jernbaneekspeditør. Fra 

1968 har han været fuldmægtig. Fra 1957-59 aftjente han vær

nepligten ved flyvevåbnet som korporal.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.E.l.b.l) .

JARUNN BIRGITTE KVARME, født den 2. februar 1964 i Oslo. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.E.l.b.2) .

BODIL MARIE KVARME, født den 27. februar 1967 i Oslo. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII .E.l.c.

NANNA BRØCHNER MORTENSEN, født den 8. februar 1940 i Nørup. 

Hun blev den 5. juli 1964 i Nørup, gift med

HANS AGERBÆK LOMHOLT, født den 17. oktober 1938 i Ast.

Han er søn af Helga Sørensen og gårdejer Johannes Agerbæk 

Lomholt, "Astgård" pr. Vandel.

Bosat: "Kikkenborg", Sødovervej 5, Nørup pr. Bredsten. 

Nanna Brøchner Sørensen har gået i skole i Nørup, hvorefter 

hun i % år var ansat på Nørup Mølle samt 2 år i Hygum som 

husassistent. Hun arbejdede derefter 1% år på Lego i Billund. 

Hun rejste derpå til Norge hvor hun arbejdede som husassi

stent i % år. Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor. 

Hans Agerbæk Lomholt gik i Ast skole, hvorefter han vær elev 

på Nordborg efterskole. Han kom derefter i smedelære i Äst, 

og blev udlært i 1959. Værnepligten aftjente han ved Flyve

våbnet i 16 måneder. Derpå arbejdede han i Bryrup og Vrads. 

I 1962 kom han til Jelling Maskinforretning og har været der 

siden. I 1971 overtog han hustruens fødehjem som er på 54 td. 

land og denne driver han samtidig.



I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.E.l.c.l) .

MORTEN AGERBÆK LOMHOLT, født den 7. december 1966 i Vejle. 

Bosat hjemme.

VIII.E.l.c.2).

JOHANNES AGERBÆK LOMHOLT, født den 28. februar 1970 i Vejle. 

Bosat hjemme.

VIII.E.l.c.3).

FRANDS AGERBÆK LOMHOLT, født den 30. januar 1974 i Vejle. 

Bosat hjemme.

VIII.E.1.d.

JENS KARL MORTENSEN, født den 13. april 1944 i Nørup.

Bosat: Smedens Ager 17, Nørup.

Jens Karl Mortensen har gået i skole i Nørup, hvorefter han 

tjente som karl hos Jens Ibsen Trøglborg i 1 år. Han var 

dernæst elev på Eriksminde Efterskole. Værnepligten aftjen

te han ved Jydsk Dragonregiment i 1964. Han var derefter en 

tid hjemme, og rejste siden til Norge hvor han var i 5 år, 

han arbejdede som blikkenslager i Oslo. Efter hjemkomsten 

fik han ansættelse som montør for en svensk fabrik for ven

tilation. For tiden arbejder han ved Fredberg montering i 

Vejle.

VIII.E.2.

SIGURD BRØCHNER JENSEN, født den 22. marts 1914 i Sødover. 

Han blev den 10. maj 1942 i Skjern, gift med

KAJA JENSEN, født den 25. juni 1914 i Borris.

Hun er datter af Anna Søndergård og Jens Ole Jensen i Skjern. 

Bosat: Møllegade 5, Jelling.



Sigurd Brøchner Jensen har gået i Gammelby skole. Han var 

derefter hjemme indtil han var 18 år, hvor han kom ud at 

tjene på forskellige større gårde. Siden blev han bestyrer 

på "Flø Vestergård" i 4 år, hvorefter han fik fødegården 

"Højgård" i Sødover, som han havde til 1964. Siden 1964 

har han handlet med træfodtøj og børster.

Kaja Jensen gik i Lyager skole ved Dejbjerg, og på Kirke

skolen i Skjern. Hun tjente derefter som husassistent i 

1% år på Skjern Missionshotel, og i 4 år hos lærer Poul

sen i Skjern samt hos snedker Pedersen i Nørrealle i Skjern. 

Derefter rejste hun til Vejle hvor hun var husassistent i 

1 år hos bankfuldmægtig Juhl, hos forretningsfører Laursen 

og hos urmager Thomsen i Skyttehusgade i 2 år. Efter gif

termålet har hun været hjemmehusmor.

Siden de kom til Jelling har hun i 5 år været ansat på ple

jehjemmet Nina i Jelling. Hun har nu lidt deltidsarbejde 

med servering og lignende.

I ægteskabet er der 4 børn.

VIII.E.2.a.

INGRID BRØCHNER JENSEN, født den 28. marts 1943 i Flø, Bran

de sogn.

Hun blev den 22. marts 1978 i Middelfart, gift med

OLUF NIELS CHRISTIAN CHRISTENSEN, født den 13. april 1934

i Egebjerg, Hansted sogn.

Han er søn af Martha Cecilia Glud i Horsens.

Bosat: Vejlbyvej 12, 5467 Røjle.

Ingrid Brøchner Jensen har haft sin første skolegang i Gam

melby skole til 5 klasse, hvorefter hun kom på Seligmanns- 

skole i Vejle, hvorfra hun tog realeksamen i 1960. Hun rej

ste derefter til Wimbledon i London hvor hun var au-pair 

pige i 1 år. I 1962 påbegyndte hun uddannelse til lærer på 

Jelling Seminarium. Hun blev i 1963 gift med lærer Olaf Ries 

dette ægteskab blev senere opløst. I 1967 afsluttede hun 

sin lærereksamen, og fik ansættelse på Karlby skole på Mors. 

Hun flyttede derfra til Aulby skole på Fyn, hvor hun fik an

sættelse sorn lærer.



V111 . E . 2 . a . 1 ) .

PER HENRIK BRØCHNER JENSEN, født den 28. december 1963.

VIII.E.2.b.

JØRN BRØCHNER JENSEN, født den 14. juni 1946 i Nørup.

og

DORTHE K. BRUUN, født den 14. februar 1949 i Ødsted.

Hun er datter af Inger Andersen og Bent Bruun, Nr. Åby. 

Bosat: Solbakken 2, 7184 Vandel.

Jørn Brøchner Jensen har gået 7 år i aim. folkeskole, 1 år 

på efterskole og 1 år på handelsskole. Siden har han haft 

skiftende erhverv, bl.a. som svejser og har været ansat hos 

Monberg & Thorsen i ca. 3 år.

Han er nu selvstændig brugtvognsforhandler og har været det 

gennem flere år.

Dorthe K. Bruun har taget realeksamen, og er uddannet syge

plejerske .

De har sønnen

VIII.E.2.b.l) .

LARS BRØCHNER JENSEN, født den 24. februar 1971 i Kolding.

VIII.E.2.c.

POUL ERIK BRØCHNER JENSEN, født den 8. oktober 1949 i Sød

over, Nørup sogn.

Bosat: Søndergade 18, Vamdrup.

Poul Erik Brøchner har gået i Gammelby skole indtil denne i 

1965 blev nedlagt, han var derefter arbejdsdreng, bl.a. i 

A. Bondes Planteskole i Fårup ved Jelling. I 0165 begyndte 

han som elev på Jelling Øvelsesskole, men overflyttes efter 

2. real til Vejle Gymnasium hvorfra han tog 1. g.

Den 22. november 1968 blev han far til pigen Annemette. Mo

deren er lærerinde Birgit Hansen i Jelling.

Sommeren 1970, Mat.-Fys. studentereksamen fra Vejle Gymna

sium. I 1970-71 havde han varierende jobs, som bl.a. arbejds

mand på forskellige rafinaderier på Sjælland og lærervikar 



på Kløvermarksskolen i Sønderborg. I 1971 påbegyndte han 

tandlægeuddannelse ved Århus Tandlægehøjskole, kombineret 

med studie og arbejdsophold i Kansas City i USA i sommeren 

1975. Tandlægeeksamen i juni 1976. De følgende 1 3/4 år 

assistent i større specialpraksis hos tandlæge A. Jøhnk i 

Ringe. Forestår i 1977 klinikassistent undervisningen i 

Fåborg og Svendborg. Etablerer i februar egen praksis i 

Lægehuset, Søndergade 18 i Vamdrup.

Han blev i 1978 bevilget navneændring, således at efternav

net Jensen slettes.

VIII.E.2.d.

OLE BRØCHNER JENSEN, født den 27. september 1952 i Nørup.

Han samlever med

ANNE MARIE BALLEGÅRD CHRISTENSEN, født den 13. februar 

1953 i Vork.

Hun er datter af Nina og Anton Christensen.

Bosat: Herningvej 14, Jelling.

Ole Brøchner Jensen har gået i Gammelby og Jelling skoler 

samt på handelsskole i Vejle. Han har derefter arbejdet 

som portør på Vejle sygehus, samt kørt lastvogn i ca. 3 år. 

I 1977 startede han selvstændig Taxaforretning i Jelling. 

Anne Marie Ballegård Christensen har gået i skole i Vork, 

samt på Gymnasiet i Kolding og på Jélling Seminarium. Hun 

dimitterede i 1977 som lærer. Hun er nu ansat som lærer i 

Tørring, men fra august som lærer i Vejle.

VIII.E.3.

ELLA BRØCHNER JENSEN, født den 26. marts 1921 i Nørup.

Hun blev den 14. juni 1946 i Nørup, gift med

JUL VILHELM PEDERSEN, født den 26. december 1920 i Gadbjerg. 

Han er søn af Marie og Elias Pedersen, landmand i Sødover. 

Bosat: Langgade 40, Gadbjerg.

Ella Brøchner Jensen har gået i skole i Gammelby, hvorefter 

hun tjente på landet til 1941, hvor hun kom på Ryslinge Høj



skole. Hun var så igen husassistent indtil giftermålet.

Siden giftermålet har hun haft nok at gøre hjemme, da de hav

de flere folk på kost og logi.

Hun er nu hjemmehusmor.

Jul Vilhelm Pedersen har gået i skole i Nørup. Han kom der

efter i tømrerlære i Farre hvor han blev udlært i 1940. Si

den arbejdede han nogle år som svend i Give og Vandel.

I 1946 etablerede han selvstændig tømrerfirma, som han sta

dig driver, med husbyggeri og maskinsnedkeri.

Han har haft flere folk i arbejde.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.E.3.a.

AKSEL BRØCHNER PEDERSEN, født den 1. juli 1947 i Gadbjerg. 

Han blev den 30. maj 1970 i Lindeballe, gift med

BIRGIT KRISTENSEN, født den 26. november 1948 i Lindeballe. 

Hun er datter af Jutta Christensen og smedemester Gustav 

Kristensen i Lindeballe.

Bosat: Riis Camping, 7300 Jelling.

Aksel Brøchner Pedersen har gået i Gadbjerg skole i 7 år, 

hvorefter han i \ år arbejdede som landbrugselev. I 1962/63 

var han på Agård Efterskole, hvorefter han kom i snedkerlære 

i Jelling, hvor han blev udlært i 1967. Værnepligten aftjen

te han ved Sjællandske Livregiment i 1967/68. Snedkersvend 

hos K.P. Huse i Billund, hvor han var indtil 1971. I 1971 

startede han som selvstændig snedker i Give, og startede 

samtidig med Camping i Riis i 1975.

Birgit Kristensen har gået i Lindeballe skole, samt taget 

realeksamen i 1966 i Filskov. Fra 1966 var hun 3 år i en 

forretning i Vejle, med Hobby og Legetøj. Hun arbejdede der

efter på Lego i Billund til 1971. Siden 1971 har hun været 

hjemmehusmor, men siden oprettelsen af Campingpladsen i 1975 

deltager hun i driften af denne.

I ægteskabet er der 2 børn.



VIII.E.3.a.1).

ALEX BRØCHNER PEDERSEN, født den 4. juli 1971 i Give.

VI11. E.3.a.2)♦

CARSTEN BRØCHNER PEDERSEN, født den 4. oktober 1972 i Give.

VIII.E.3.b.

VILLY BRØCHNER PEDERSEN, født den 19. december 1950 i Gad

bjerg.

Han blev den 7. december 1973 i Kollerup, gift med

BIRTE THOSTRUP CHRISTENSEN, født den 28. november 1950 i

F redensborg.

Hun er datter af Mette Marie Pedersen og gårdejer Niels 

Thostrup Christensen i Jelling.

Bosat: Nyvej 16, Jelling.

Villy Brøchner Pedersen har gået i Gadbjerg skole, og på 

Jelling Realskole. Han blev derefter toldelev i Vejle fra 

1969-72. Fra 1972-75 var han kommuneassistent i Give og fra 

1975 blev han ansat ved Vejle Kommune som kontorassistent, 

og der er han stadig.

Birte Thorstrup Christensen har gået i Hygum skole men tog 

siden realeksamen i Jelling. Hun blev derefter elev i Jel

ling sparekasse, hvor hun blev udlært den 31. december 1971. 

Hun arbejder stadig som assistent samme sted.

I ægteskabet er der 2 børn.

VI11.E♦3.b.1).

JANE THOSTRUP PEDERSEN, født den 17. april 1976 i Give.

VIII.E.3.b.2) .

HELLE THOSTRUP PEDERSEN, født den 18. juli 1977 i Give.



VIII.E.3.c.

ANNA BRØCHNER PEDERSEN, født den 29. oktober 1953 i Gad

bjerg.

Hun blev den 20. august 1976 i Gadbjerg, gift med

JØRGEN BÆK ØSTERGÅRD, født den 3. april 1949 i Give.

Han er søn af Inger Sørensen og gårdejer Søren Bæk Østergård 

i Gadbjerg.

Bosat: Refstrupvej 35, V. Smidstrup, 7321 Gadebjerg.

Anna Brøchner Pedersen gik først i skole i Gadbjerg Hoved

skole til 1967, hun tog derefter realeksamen i Give i 1970. 

Bestået statskontrolleret Handelseksamen (almene linie) i 

Vejle i 1971. Ansat som kontorelev på Vejle Sygehus admini

strationskontor fra den 1. august 1971, og blev udlært den 

30. juli 1973. Gennemgået Dansk kommunalkursus I, og bestod 

den afsluttende prøve i juni 1977. Hun er stadig ansat på 

Vejle Sygehus, som kontorassistent.

Jørgen Bæk Østergård har gået i Gadbjerg Hovedskole til 1963. 

Realeksamen fra Jelling Statsseminariums Øvelsesskole i 1966. 

Landbrugsmedhjælper på Heimdal i Hoven fra november 66 til 

nov. 1968. Han aftjente derefter værnepligten ved Livgarden 

fra februar 1969 til november 70. Bygholm Landbrugsskole i 

1970/71. Fodermester i Guldager ved Esbjerg fra nov. 1971 

til nov. 1972. Han kom derefter hjem for at være på sin fars 

gård, hvor der i 1973/74 blev bygget kostald til 62 kreatu

rer. I 1975 købte han 3/4 af gården og byggede nyt stuehus 

ved stalden i 1976.

VIII .F.

HANSINE PETREA KAROLINE JENSEN, født den 15. januar 1882 i 

Kobberbøl.

Død den 2. marts 1885 i Kobberbøl.

VIII.G.

KAREN OTTOLINE JENSEN, født den 29. maj 1884 i Kobberbøl.

Død den 14. august 1896.



VIII.E. Johanne og Jørgen Hansen Jensen

VIII.E.l. Marie & Morten Mortensen

VIII.E.l.b. Asta & Anders Kvarme 
med børn



1

VIII.E.l.c. Nanna & Hans Lomholt m/børn VIII.E.l.d.

VIII.e.2. S. Jensen & frue VIII.E.2.a.

VI11.E.2.a.1). & 2). VIII.E.2.c. VIII.E.3. Ella & Jul 
Pedersen m/familie

VIII.E.3.a. Aksel Brøchner Pedersen 
m/familie



VIII.E.3.b. Birte & Villy Brøchner Pedersen m/børn

VITI.H. Hansine & Jens Møller Gydesen

VIII.H.l. Emma & H. Gydesen VIII.H.2.
Ella Gydesen



VIII.H.

HANSINE PETREA JENSEN, født den 17. marts 1887 i Kobberbøl.

Død den 3. oktober 1973 i Brande.

Hun blev den 25. februar 1910 i Nørup, gift med

JENS MØLLER GYDESEN, født den 13. november 1879 i Øster Äst, 

Lindeballe sogn.

Død den 15. februar 1964 i Brande.

Han var søn af Hansine Kirstine Jensen og gårdejer Søren 

Gydesen.

Bosat: Rostrup, Gadbjerg.

Hansine Jensen gik i Mørup skole, hvor hun fik almindelig 

skoleuddannelse. Siden tjente hus hos valmenighedspræsten 

Pastor Hansen i Balle. Desuden har hun været lillepige på 

Tudvadgård og husbestyrerinde hos en gårdejer i Store Lihme. 

I 1907 var hun elev på Vinding Højskole. Indtil giftermålet 

var hun desuden en del hjemme.

Jens Møller Gydesen gik i Ast skole. Han var derefter ved 

landbruget, og samtidig handlede han en del med grise. Ved 

giftermålet købte han "Birkedal" i Rostrup, og denne drev 

han indtil 1930, hvor han købte en gård i Skærlund. Ved si

den af kørte han en del med hestevogn og havde forskelligt 

vejarbejde i Gudsø og Taulov. Gården i Skærlund drev han 

fra 1935 til 1954. Han købte derefter hus i Brande som han 

havde indtil 1973.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.H.l.

HENRIK MØLLER GYDESEN.

Se romertal VIII.D.5.

VIII.H.2.

ELLA MØLLER GYDESEN, født den 28. august 1917 i Rostrup, Gad

bjerg.

Bosat: Gormsgade 19, Vejle.

Ella Møller Gydesen gik i Rostrup skole. I 1938 var hun elev 

på Ry Højskole. Hun kom derefter til Blåhøj Afholdshotel og 



på Blphøj Kro. I 1942 kom hun til Høver kro, og senere på 

Lyon i Vejle. Hun har desuden været på Vejle Missionshotel 

og på Rutebilcafeen i Vejle, hvor hun var i 5 år.

I 26 år har hun serveret på Restaurant Duedal i Vejle og i 

1975 fik hun ansættelse på Restaurant Rico, hvor hun stadig 

er.

VIII.I.

HANS PEDER JENSEN, født den 29. september 1889 i Kobberbøl. 

Ugift.

Yderligere oplysninger haves ikke.

VIII.K.

HANS KRISTIAN JENSEN, født den 23. februar 1901 på Sødover 

mark.

Han blev den 6. oktober 1927 i Gadbjerg, gift med

KIRSTINE JENSEN, født den 16. juli 1896 i Vork.

Død den 25. oktober 1968 i Give.

Hans K. Jensen bør nu på Bredsten Plejehjem.

Hans Kristian Jensen har gået i skole i Nørup. Han kom der

efter ud at tjene ved landbruget, og havde forskellige plad

ser som karl, indtil han selv købte en gård i Sødover. 

Kirstine Jensen har gået i skole i Gadbjerg. Hun havde der

efter forskellige pladser i huset indtil hun blev 18 år, da 

døde hendes mor, og hun tog hjem og passede huset for fade

ren. Hun er desuden uddannet som franskvasker. Efter gifter

målet var hun mest hjemmehusmor, men gik også en del ud som 

kogekone.

I ægteskabet var der 2 børn.

VIII.K.l.

ELLEN MARIE JENSEN, født den 26. august 1929 i Sødover.

Hun blev den 12. maj 1929 i Nørup, gift med

EJNAR EGHOLM JENSEN, født den 21. juli 1921 i Gøddinghuse. 

Han er søn af Kirstine Marie Jensen og Niels Peder Jensen, 

Gøddinghusevej 11, Randbøl.



Bosat: Gøddinghusevej 11, Randbøl.

Ellen Marie Jensen har gået i skole i Nørup. Hun havde der

efter forskellige pladser i huset. I 1949 var hun på Uldum 

Højskole som elev. Efter giftermålet har hun været hjemme- 

husmor.

Ejnar Egholm Jensen har gået i skole i Mørup. Han lærte der

efter landbruget dels hjemme og i forskellige pladser.

I 1951 overtog han fødehjemmet som er på 28. td. land. 

Derudover har han haft ansættelse ved Post & Telegrafvæse

net som ekstrabud siden 1956.

Sammen med hustruen driver han desuden hendes fødehjem i 

Sødover som er på 10 td. land, og hvor bygningerne er ud

lejet.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.K.l.a.

PETER EGHOLM JENSEN, født den 15. februar 1952 i Nørup.

Han blev den 20. maj 1978 i Søborg, gift med

ANNETTE BERGHOLDT, født den 3. november 1955 i Søborg. 

Hun er datter af Grethe Inger Nielsen og vognmand Holger 

Bergholdt i Søborg.

Bosat: Christianshøj 198, 2860 Søborg.

Peter Egholm Jensen gik i Vandel skole i 7 år, hvorefter 

han tog realeksamen i Bredsten. Konstabelskole i Jenstrup 

fra 1969-70. Fra 1970 på Flyvestation Karup til 1976, hvor 

han var konstabel ved Flyveteknisk commando og Nato.

Sergentskole fra den 1/1 1976 til 1/6 76 i Værløse.

Siden sergent i Vedbæk. Hans arbejde har været uddannelse 

af rekrutter, men han er nu i kontrol og varslingsgruppen. 

Annette Bergholdt har gået i skole i Søborg hvorfra hun og

så tog realeksamen. Hun kom derefter i lære i Magasin Du 

Nord på Kongens Nytorv, hvor hun blev udlært i 1975.

Hun var der til 1977. Hun er nu ansat ved Møller og Land- 

shults, som er et agenturfirma for kontor og datamaskiner.



VIII.K.1.b.

JENS EGHOLM JENSEN, født den 5. maj 1955 i Vejle. 

Bankassistent.

Bosat: Grejsdalsvej 27, 7100 Vejle.

Jens Egholm Jensen har gået i skole i Vandel, og tog se

nere realeksamen i Bredsten, samt handelsskole i Vejle.

Han kom i 1972 i lære i Aktivbanken i Vejle, hvor han blev 

udlært i 1974. Fra 1974 arbejdede han som bankassistent i 

Aktivbanken indtil han i 1975 aftjente militærtjenesten 

ved Søværnet, 3 måneder i Auderød og % år ved Langelands

fortet. Han er nu igen ansat ved Aktivbanken.

VIII.K.2.

HENRY VALDEMAR JENSEN, født den 7. marts 1931 på Sødover 

mark, Nørup sogn.

Han blev den 11. oktober 1958 i Føvling, gift med

INGER MARIE SØRENSEN, født den 7. december 1934 i Skander

borg.

Bosat: Rolighedsvej 11, Nørup, 7182 Bredsten.

Henry Valdemar Jensen gik i skole i Nørup. Han har arbejdet 

ved landbruget siden han var 12 år gammel, den første plads 

havde han i 3 år i Sødover hos Peder Knudsen. Siden tjente 

han 1 år hos Viggo Dupong og hos Janus Pedersen der var sog

nerådsformand i Givskud. Derefter rejste han igen til Nørup 

hvor han arbejdede hos Kr. Jensen i 1% år.

Værnepligten aftjente han i Fredericia fra 1952-54. Han hav

de derefter forskellige pladser, bl.a. i Stilbjerg og i Fil

skov hos Verner Nørgård samt hos Hans Jørgensen på Trollerup 

Østergård hvor han var i 2 år og hos Carlo Møller i Løsning. 

Efter giftermålet var de todermesterpar hos Age Jensen i 

Vork i 1 år og hos Hans Peder Hansen i Egtved Skov i 2 år.

I 1962 flyttede de så til Gammel Nørup hvor han havde forsk, 

arbejde. Siden 1973 har han været ansat på H+H gasbeton. 

Inger Marie Sørensen gik i Lundum Hansted centralskole. Hun 

arbejdede derefter som husassistent i Lundum og senere i 

Løsning hvor hun var i 4% år hos mekaniker Rich. Hansen.



Desuden har hun haft ansættelse i huset i 1 år hos gård

ejer Gudmund Olesen, og på Nørup Plejehjem i 2 år som stue

pige. Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor til for 

ca. 10 år siden. Siden 1970 har hun været på Nørup Pleje

hjem, hvor hun forestår den daglige madlavning.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.K.2.a.

PREBEN CHRISTIAN JENSEN, født den 20. januar 1959 i Vork. 

Bosat: Fasanvej 57, 7184 Vandel.

Preben Christian Jensen har gået i skole i Nørup i 9 år. 

Efter skolen var han først 1 år på landet hvorefter han be

gyndte som murerarbejdsmand. Han er nu ansat på Lildfrost 

Maskinstation, hvor han har været i 1 år.

VIII.K.2.b.

SØREN JENSEN, født den 6. maj 1961 i Egtved Skov.

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.L.

MARIE KIRSTINE JENSEN, født den 14. marts 1902 på Sødover 

Mark.

Hun blev den 12. maj 1926 i Nørup, gift med

JENS JEPSEN JENSEN, født den 8. marts 1901 i Egtved.

Død den 4. februar 1966 i Gadbjerg.

Han var søn af Marie Stech og Jens Pedersen Jensen i Gad

bjerg.

Bosat: Gadbjerg Alderdomshjem, Gadbjerg.

I ægteskabet var der 3 børn.

VIII.L.l.

HENRY STECH JENSEN, født den 14. maj 1927 i Gadbjerg.

Han blev den 2. december 1945 i Givskud, gift med



VIII.K. Kirstine & Hans Kr. Jensen

VIII.K.l. E. Jensen VIII.K.l.a. VIII.K.l.b.

VIII.K.l.c. VIII.K.2. Henry Jensen m/fam.

VIII.K.2.a. Preben Jensen & forlovede



ELLEN KRISTENSEN, født den 5. juni 1929 i Harresø.

Ægteskabet opløst.

Bosat: Fredericiagade 56, Vejle.

Henry Stech Jensen har gået i skole i Gadbjerg i 7 år. 

Han kom derpå i mejerilære i Gadbjerg, og blev udlært i 

Kollemorten, siden har han arbejdet som mejerist på Højen 

Mejeri i 7 år. 1 1959 overtog han fødegården i Gadbjerg 

og den havde han til 1974, den var på 17 td. land og blev 

drevet med alsidigt landbrug.

Han begyndte derpå som kedelpasser ved H+H beton i Gadbjerg, 

hvor han stadig er.

I ægteskabet var der 8 børn.

VIII.L.l.a,

EGON STECH JENSEN, født den 18. maj 1945 i Harresø i Giv

skud sogn.

Han blev den 26. august 1967 i Gadbjerg, gift med

BIRGIT STEFFENSEN, født den 29. juni 1946 i Tofthøj, Gad

bjerg sogn.

Hun er datter af Mildred Larsen og Alfred Steffensen, Toft

høj pr. Gadbjerg.

Bosat: Østervang 19, Givskud, 7300 Jelling.

Egon Stech Jensen gik i skole i Kollemorten. Han tjente der

efter 1% år ved landbruget, men kom senere i lære på Smid- 

strup Mejeri hvor han blev udlært den 1. maj 1964.

Fra den 1.5.64 til 1.3.65 var han mejerist i Gadbjerg. 

Værnepligten aftjente han i 14 måneder ved Jydsk Fodregi

ment i Fredericia i 1965/66. Derefter var han mejerist i 

Gadbjerg, Ast og Givskud. Desuden har han været ansat i Løve

parken i Givskud i 4^ år, og på Adal Mejeri i 2% år.

Birgit Steffensen har gået i skole i Tofthøj og Gadbjerg.

I 1961 var hun elev på Vesterlund Ungdomsskole. Hun tjente 

forskellige steder som husassistent i nogle år og har des

uden været ansat på en papfabrik i Billund.

Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor indtil hun i 

1975 fik arbejde som servitrice i Ølholm.

Den 1. august 1977 overtog hun en Grill Bar i Givskud.

1 ægteskabet er der 3 børn.



V 111. L . 1. c . 2 ) .

CHARLOTTE FABER JENSEN, født den 15. maj 1975 i Give.

VIII.L.l.d.

ELIN JENSEN, født den 21. september 1954 i Vejle.

Hun samlever med

PREBEN GULDHAMMER BENDIXEN, født den 13. juni 1952 i Hor

sens.

Han er søn af Evelyn Guldhammer og Axel Bendixen i Horsens.

Bosat: Thyregod, 7323 Give.

De har 1 barn.

VUI.L.l.d.l) .

CHRISTINA GULDHAMMER BENDIXEN, født den 1. maj 1978 i Vejle.

VIII.L.l.e.

JØRGEN STECH JENSEN, født den 19. september 1956 i Højen.

Kommune assistent.

Bosat: Præstevænget 8, Egtved.

VIII.L.l.f.

JENS AAGE STECH JENSEN, født den 8. april 1959 i Højen.

Lærling.

Bosat: Engvej 38, Gadbjerg.

VIII.L.l.g.

HENNING SIECH JENSEN, født den 15. november 1961 i Gadbjerg.

Lærling.

Bosat: Engvej 38, Gadbjerg.

VIII.L.l.h.

KRISTA STECH JENSEN, født den 15. december 1964 i Gadbjerg.

Skoleelev.

Bosat: Engvej 38, Gadbjerg.



V111. L . 1. a . 1 ) .

MICHAEL STECH JENSEN, født den 6. februar 1968 i Give. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.L.l.a.2).

ALLAN STECH JENSEN, født den 10. maj 1970 i Give.

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.L.l.a.3) .

HENRIK STECH JENSEN, født den 2. februar 1972 i Give.

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.L.l.b.

ANNE MARIE JENSEN, født den 23. august 1947.

Hun er gift med slagteriarbejder

ANDERS DAMGARD JØRGENSEN.

Bosat Gammelby.

I ægteskabet er der 3 børn.

Yderligere oplysninger er ikke indgået.

VIII.L.l.c.

SONJA JENSEN, født den 11. oktober 1952 i Kollemorten.

Hun blev den 7. oktober 1977 i Give, gift med

RENE FABER JENSEN, født den 3. september 1953 i Husum. 

Bosat: Buen 4, Gadbjerg.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.L.l.c.1).

KENNET FABER JENSEN, født den 22. marts 1973 i Give.



VIII.L.2.

KAREN MARIE JENSEN, født den 6. oktober 1931 i Gadbjerg.

Hun blev den 26. juli 1958 i Gadbjerg, gift med

KARL REIGNER PEDERSEN, født den 4. juli 1930 i Gadbjerg. 

Han er søn af Magdalene Hansen og Hans Peder Pedersen i Gad

bjerg.

Bosat: Sandgårdsvej 4, Birk, 7400 Herning.

Karen Marie Jensen har gået i skole i Gadbjerg. Siden tjente 

hun som husassistent dels hjemme og dels i forskellige plad

ser. En tid var hun husbestyrerinde i Tofthøj ved Farre. 

Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.

Karl Reigner Pedersen gik i Gadbjerg skole. Siden var han ved 

landbruget, dels hjemme og dels i forskellige pladser. I en 

periode har han været elev på Grejsdalens Ungdomsskole. 

Militærtjenesten aftjente han ved fkyvevåbnet fra 1951 til 

1/10 1952. Han kom derefter i lære som mekaniker i Gadbjerg 

og blev udlært den 31/10 1957. I 1958 kom han igen til flyve

våbnet som math, han kom så på sergentskole hvor han blev ud

dannet som faglærer, erhvervspædagogisk eksamen. Siden 1960 

har han været senior sergent i Karup. Han er nu værkstedsplan

lægger.

Af tillidshverv kan nævnes, at han er i bestyrelsen for Birk 

Borger og Grundejerforening samt i Birk Vandværk.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.L.2.a.

MARIANNE PEDERSEN, født den 23. maj 1959 i Birk.

Husassistent.

Bosat: Sandgårdsvej 8, Birk pr. Herning.

VIII.L.2.b.

ERIK REIGNER PEDERSEN, født den 8. september 1964 i Birk. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.



VIII.L.3.

ùERDA JENSEN, født den 2. maj 1942 på Gadbjerg mark.

Hun blev den 9. juni 1962 i Gjellerup, gift med gårdejer

HOLGER HÅKON KRISTENSEN, født den 9. juni 1943 i Snejbjerg. 

Han er søn af Maren Hyldgård og Kristian Thomas Kristensen, 

Nørre Feldborg.

Bosat: Søndermarksvej 11, Arnum, 6510 Gram.

Gerda Jensen har gået i skole i Gadbjerg. Siden tjente hun 

som husassistent, bl.a. på Tofthøjgård i \ år, hvorefter hun 

var hjemme indtil hun var 17 år. Hun rejste derefter til Ham

merum hvor hun arbejdede på en tekstilfabrik i 3 år.

Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor.

Holger Kristensen har gået i skole i Feldborg. Siden tjente 

han ved landbruget samt havde forskelligt andet arbejde.

I 1962 aftjente han værnepligten ved livgarden, men kon se

nere til Holstebro og Oxbøl hvor han var i ca. 8 år som kor

poral. Han var på Rive Kjærgård i 1970/71 hvor han tog det 

grønne kort. Han købte derpå en ejendom som han havde fra 1964 

til 1971, i Sig. I 1971 købte de nuhavende gård i Arnum som er 

på 70 td. land, dertil har han yderligere lejet 90 td. land, 

gården drives med løsdriftsstald og med malkekøer som speciale.

I ægteskabet er der 5 børn.

VIII.L.3.a.

GRETHE KRISTENSEN, født den 28. september 1962 i Herning. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.L.3.b.

JENS KRISTIAN KRISTENSEN, født den 17. januar 1964 i Mejdal, 

Holstebro.

Skoleelev.

Bosat hjemme.



VIII.L.3.c.

ULLA KRISTENSEN, født den 19. august 1966 på Lunderupgård ved 

Varde.

Skoleelev .

Bosat hjemme.

VIII.L.3.d.

SVEND ERIK KRISTENSEN, født den 31. marts 1969 i Varde. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.L.3.e.

TINA KRISTENSEN, født den 14. marts 1975 i Gram.

Bosat hjemme.

V111. M ♦

KAREN OTTOLINE JENSEN, født den 6. april 1903 på Sødover mark. 

Død som lille.

VIII.N.

JENS IBSEN TRØGLBORG, født den 25. juli 1904 på Sødover mark. 

Han blev den 14. juni 1929 i Balle, gift med

EVA ANTONSEN, født den 17. september 1907 på Balle mark.

Hun er datter af Signe og Jens Antonsen.

Bosat: lørskindvej 6, Nørup, 7182 Bredsten.

Jens Ibsen Trøglborg har gået i skole i Nørup. Siden har han 

været på Vesterlund Ungdomsskole og i 1926 på Vestbirk Høj

skole. Ellers har han været ved landbruget og i 1929 overtog 

han fødegården som han drev til 1966, den var på 50 hektar. 

Han flyttede derefter til Nørup, og arbejdede derefter dels 

ved landbruget og på Frederikshåb Avlsstation for fjerkræ. 

Eva Antonsen har gået i Balle Friskole. I 1925 var hun elev 

på Vestbirk Højskole. Siden arbejdede hun som husassistent 

indtil giftermålet hvorefter hun blev hjemmehusmor.

I ægteskabet er der 3 børn.



VIII.L.1. VIII.L.l.a. Birgit & Egon Jensen m/børn

VIII.L.l.d. Elin & P. Bendixen VIII.L.l.d.l). Christina

VIII.L.3. Gerda & Holger Kristensen samt deres børn



VIII.N.I.

GRETHE TRØGLBORG, født den 12. juli 1930 i Nørup.

Hun blev gift 1. gang den 22. oktober 1949 med

JOHANNES SKOVBJERG.

Dette ægteskab er nu opløst.

Hun blev gift 2. gang, den 28. november 1959 i Nørup, med

HANS KRISTIAN NIELSEN, født den 21. april 1931 i Nørup.

Han er søn af Astrie Rasmussen og arbejdsmand Karl Niel

sen i Nørup.

Grethe Trøglborg har gået i Nørup skole. Hun kom derefter 

ud at tjene som husassistent, og havde dette arbejde til 

hun blev gift 1. gang.

I 1956 begyndte hun at arbejde på Lego, og der er hun sta

dig ansat.

Hans Kristian Nielsen har gået i Nørup skole. Efter skole

gangen kom han ud at tjene på landet, og han har siden haft 

forskelligt arbejde på landet og som arbejdsmand.

I 1. ægteskab havde Grethe Trøglborg 2 børn.

VIII.N.l.a.

JYTTE SKOVBJERG, 

Fabriksarbejder. 

Bosat hjemme.

født den 7. marts 1950 i Grene.

VIII.N.l.b.

BOJE SKOVBJERG, 

Arbejdsmand. 

Bosat hjemme.

født den 20. oktober 1954 i Grene.

VIII.N.2.

HANS TRØGLBORG, født den 31. oktober 1931 i Nørup.

Han blev den 3. april 1958 i Lindeballe, gift med



KETTY PEDERSEN, født den 12. april 1936 i Lindeballe.

Hun er datter af Metha Martine Rasmussen og Aksel Peder Kri

stian Pedersen i Lindeballe.

Bosat: "Nørupholm" ScKæfferhusvej 9, Nørup.

I ægteskabet er der 4 børn.

VIII.N.2.a.

LEIF MØRKHOLT TRØGLBORG, født den 7. juni 1958 i Give. 

Telefonarbejder.

Bosat hjemme.

VIII.N.2.b.

BRITTA EBBE MØRKHOLT TRØGLBORG, født den 26. september 1960

i Vejle.

Husassistent.

Bosat: Grønningen 17, 7100 Vejle.

VIII.N.2.c.

BENT MØRKHOLT TRØGLBORG, født den 20. oktober 1962 i Vejle.

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.N.2.d.

LENE METHA MØRKHOLT TRØGLBORG, født den 4. april 1968 i Vejle. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.N.3.

MARIE TRØGLBORG,

gift med

HANS MADSEN.

Bosat: Snebærvænget 4, Egeskov.

Yderligere oplysninger er ikke indgået.



VIII.N.2. H. Trøglborg m/fam.

VIII.0. Ane & Karl Sørensen VIII.0.1. V. Sørensen
& hustru

VIII.0.2VIII.0.1.a. b H. Sørensen

VIII.0.2.a. VIII.0.2.b. VIII.0.3.



VIII .0.

ANE MARIE JENSEN, født den 26. august 1905 i Nørup.

Hun blev den 26. september 1930 i Nørup, gift med

KARL KRISTIAN SØRENSEN, født den 4. marts 1904 i Skibet.

Død den 4. maj 1973 i Fredericia.

Bosat: Herslev Skovvej 4, Herslev pr. Fredericia.

Karl Kristian Sørensen har gået i skole i Vilstrup. Siden kom 

han i tømrerlære i Jerlev og blev udlært i 1922. Han arbejdede 

derefter forskellige steder som tømrer. Efter giftermålet rej

ste han til Herslev og blev der i byen, bortset fra en tur til 

Bjert, hvor han arbejdede på Julemærke Sanatoriet som tømrer 

i 30 år. Til sidst arbejdede han 3-4 år i Taulov.

Ane Marie Jensen gik i Nørup skole. Hun havde derefter forsk, 

pladser som husassistent, hvor hun skulle hjælpe til både ude 

og inde, og ligeledes.deltage i den daglige malkning samt i 

markarbejdet. Efter giftermålet og efter børnenes opvækst var 

hun i 6 år på Landerupgård og på Korsvejens Mejeri, hvor hun 

lavede ost. Efter mandens død har hun været på Kousgårds tøm

rerværksted som rengørings assistent et par dage om ugen.

I ægteskabet er der 3 børn.



VIII.0.1.

VAGN THORKILD SØRENSEN, født den 6. april 1934 i Herslev.

Han blev den 29. november 1958 i København, gift med

ASTRID GRAN DAMGÅRD, født den 18. maj 1937 i Ørsted.

Hun er datter af Else Gran og gårdejer Svend Damgård, Løgager 

Nedergård.

Bosat: Fynshovedvej 507, 5390 Martofte.

Vagn Thorkild Sørensen har gået i Herslev skole. Han tjente 

derefter 1% år ved landbruget, hvorpå han kom i gartnerlære 

og blev udlært i 1953.

Vernepligten aftjente han ved 2. Felt Art. regiment i Holbæk 

i 16 måneder.

Derefter arbejdede han forskellige steder, bl.a. i Sverige, 

som gartner, og var i Malmø og Helsingborg. I 1958 var han 

på Gartner og Frugtavler Højskole i Odense, samt 1 år i Kø

benhavn. Siden har han arbejdet bl.a. på Kolkums Værft i 

Malmø, men flyttede derpå tilbage til Nyborg hvor han arbejde

de som bestyrer i 3/4 år på et gartneri. I 1961 kom han til 

Lindø, hvor han stadig arbejder. I 1963 gik han i lære på Lind- 

ø Værftet som voksenlærling og blev udlært på 3% år.

Astrid Damgård har gået i Løgager skole. I 1952 var hun på Ef

terskole i Vivild. Hun arbejdede derefter en tid for en bager 

i Bording, hvor hun var både i hus og forretning. Siden var 

hun stuepige forsk, steder, bl.a. på Silkeborg Bad og i Køben

havn. Efter giftermålet har hun arbejdet på et stearinlys fa

brik i København. I 7 år har hun arbejdet i Mesinge som maskin- 

snedker, og dette arbejde har hun stadig.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.Q.l.a.

STEEN CARL DAMGÅRD SØRENSEN, født den 28. maj 1959 i Nyborg. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.



VIII.0.1.b.

SUSANNE DAMGÅRD SØRENSEN, født den 22. august 1962 i Munkebo. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.0.1.c.

ANN GRAN DAMGÅRD SØRENSEN, født den 29. februar 1968 i Odense. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.0.2.

TAGE HENNING SØRENSEN, født den 8. september 1937 i Herslev. 

Han blev den 17. oktober 1964 i Nakskov, gift med

LISSI RASMUSSEN, født den 15. maj 1940 i Brønderslev.

Hun er datter af Edith Munch og Castor Rasmussen i Brønders

lev .

Bosat: Tordenskjoldsvej 37, 3000 Helsingør.

Tage Henning Sørensen har gået 7 år i aim. folkeskole i Hers

lev fra 1947-54. Han arbejdede derefter 2 år som tjenestekarl 

i Herslev fra 1954-56. Derefter var han 3 år i lære i Brakker 

Brugsforening, samtidig bestod han handelsmedhjælpereksamen. 

Værnepligten aftjente han ved Slesvigske fodregiment i Haders

lev i 16 måneder, hvorefter han var 8 måneder som frivillig 

under F.N. i Gasa. Derefter var han ekspedient i forskellige 

brugsforeninger i 5 år, fra 1961-66, herunder var han 8 mdr. 

på Den danske Andelsskole. Fra 1966-71 var han kontorassistent 

i Helsingør brugsforenings regnskabsafdeling. I 1970 påbegynd

te han studie til registreret revisor. I 1971 blev han ansat 

som revisorassistent ved Revisorinteressentskabet Helsingør 

afdeling, hvor han stadig er ansat. I 1976 bestod han eksamen 

som Registreret revisor.

Lissi Rasmussen har gået 7 år i aim. folkeskole i Branderslev 

og Nakskov skoler. Hun var derefter ude at tjene som tjeneste

pige i 4 år på forskellige gårde i Branderslev. Fra 1958-65 

var hun medhjælper på Nakskov sygehus, i køkkenet.



I 8 år var hun hjemmegående husmor, men blev derefter ansat 

på Dansk Bisquit Compagni som pakkedame, hvor hun stadig er. 

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.0.2.a.

BETTINA SØRENSEN, født den 3. marts 1965 i Nakskov.

VIII.0.2.b.

JOHNY SØRENSEN, født den 14. maj 1967 i Nykøbing F.

VIII.0.3.

EGON SØRENSEN, født den 3. september 1945 i Herslev.

Bosat: Søborg Hovedgade 152 A. 2860 Søborg.

Egon Sørensen er Statsautoriseret ejendomsmægler.

VIII.P.

KARL JENSEN, født den 28. oktober 1906 på Sødover mark.

Han blev den 10. maj 1936 i Nørup, gift med

KRISTINE MARGRETHE JØRGENSEN, født den 16. marts 1910 i Nørup.

Hun er datter af Maren Pedersen og Jens Laursen Karl Jørgen

sen, Sødover mark.

Bosat: Sødover mark, Sødover pr. Bredsten.

Karl Jensen har gået i skole i Nørup. Siden tjente han forskel

lige steder ved landbruget. 1 1926-27 aftjente han værneplig

ten ved 7. Infanteri regiment. Han kom derpå igen til landbru

get og var der til han var 29 år gammel.

havende gård "Lykkebo" der 

han med alsidig landbrug. 

Af tillidshverv kan nævnes, 

for Brugsen og Mejeriet. 

Kristine Jørgensen har gået 

derefter som husassistent 

hun måtte hjælpe til både 

Efter giftermålet har hun 

deltaget aktivt i driften

I 1933 købte han nu

er på 17 td. land, denne driver

at han har været i bestyrelsen

Gammelby. Hun tjente 

steder på landet, hvor 

i 4 år.

i skole i 

forskellige 

inde og ude

været medhjælpende hustru, og har 

af gården. Desuden har hun arbejdet



på en småkagefabrik i Balle og på Løgfabrikken i Skibet, hvor 

hun var i 8 år.

I ægteskabet er der 9 børn.

VIII.P.l.

MARY JENSEN, født den 23. august 1936 i Nørup.

Hun blev den 19. marts 1961 i Nørup, gift med

GEORG LINDHARDT KNUDSEN, født den 21. april 1938 i Ring. 

Han er søn af Anna Pedersen og Jens Peder Martin Knudsen i 

Ring pr. Brædstrup.

Bosat: Klintevej 18, 7100 Vejle.

Mary Jensen har gået i Nørup skole i 7 klasser. Hun var siden 

1 år hos bageren i Nørup. Derpå kom hun på Engelsholm Håndar- 

bejdsskole i 1 år. I 1952 var hun på Snoghøj Gymnastikhøjsko

le, hvorfra hun dimitterede som friskolelærërinde i fagene 

håndarbejde og gymnastik. Hun arbejdede derefter på Lindeballe- 

gård som husassistent. Siden kom hun til Flemming Efterskole 

som håbdarbejds og gymnastiklærer om vinteren, om sommeren 

var hun på Testrup Sygeplejehøjskole som kokkepige, og kom 

derfra igen tilbage til Flemming Efterskole som lærer om vin

teren. Hun rejste derpå til Sydvestsjællands Ungdomsskole, og 

skiftede derefter mellem de to sidste indtil giftermålet.

Siden giftermålet har hun haft foreningsgymnastik i bl.a. Hø

jen og på Søndermarken i Vejle. Desuden har hun været hjemme

syerske og en kort tid har hun været på Dandy. Hun er nu an

sat på De Danske Bomuldsspinderier i Vejle, hvor hun har været 

i de sidste 4-5 år.

Georg Knudsen gik i Brædstrup skole i 7 klasser, hvorefter han 

tjente % år ved landbruget. Vinteren derefter var han på Flem

ming Efterskole. Han kom så i lære hos købmand Frands Bertel

sen i Ejstrupholm i 2 år og 2 år hos købmand Ole Jensen i Bræd

strup. Han blev udlært den 1. april 1954, kommis indtil den 

1. januar 1955. Værnepligten aftjente han ved Prinsens Livre

giment i Viborg fra den 1/1 1955 til 1/4 56.

Efter hjemsendelsen blev han kommis hos en købmand i Alken, 

hvor han var i % år. Den 1/10 1956 blev han ansat som salgs

chauffør ved Frands P. Obel i Odder, hvor han var til den 

1/8 1960. Fra den 1. august 1960 kom han til Holmskov & Co. 

hvor han var indtil den 1. april 1974. Fra den 1/4 1974 og 



til d.d. har han været ansat som repræsentant ved Givskud 

Korn.

Hobby: Sejlsport.

I ægteskabet er der 3 børn.

VUI.P.l.a.

PER LINDHARDT KNUDSEN, født den 23. august 1961 i Vejle. 

Mekanikerlærling.

Bosat hjemme.

VUI.P.l.b.

ANNETTE LINDHARDT KNUDSEN, født den 9. december 1964 i Vejle. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.P.l.c.

JETTE LINDHARDT KNUDSEN, født den 18. august 1970 i Vejle. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.P.2.

ERNA JENSEN, født den 9. juni 1938 i Nørup.

Hun blev den 16. september 1961 i Nørup, gift med

ARNE SCHILLING SØRENSEN, født den 25. februar 1938 i Vejle. 

Han er søn af Mary Konradsen og Sigurd Schilling Sørensen i 

Billund.

Bosat: Båstlundvej 19, Billund.

Erna Jensen har gået i skole i Nørup. Siden var hun elev på 

Ølgod Ungdomsskole. Hun kom derefter til Lego fabrikken i 

Billund. I 1958 kom hun i lære som kontorassistent. Siden var 

hun kasserer samme sted til 1962.

Siden 1962 har hun været hjemmehusmor.

Arne Sørensen gik i Bredsten skole. Siden kom han i lære som 

elektriker i Bredsten, og blev udlært i 1957.

Fra 1958 har han været ansat som elektriker i Billund hos Fa. 

Johs. Carlsen, og han er nu overmontør der.



I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.P.2.a.

TORBEN SCHILLING SØRENSEN, født den 9. april 1962 i Billund. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII .P.2.b.

SUSANNE SCHILLING SØRENSEN, født den 1. juni 1966 i Billund. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.P.3.

ASTA HENNY JENSEN, født den 28. juni 1940 i Nørup.

Hun blev den 20. marts 1965 i Nørup, gift med

BØRGE BRØGGER SØRENSEN, født den 27. oktober 1941 i Nr. Lyn

de Ise .

Han er søn af Erna Brøgger og Kristian Sørensen i Ny Nørup. 

Bosat: Dyrehavevej 15, Ny Nørup pr. Bredsten.

Asta Henny Jensen har gået i skole i Nørup. Hun arbejdede der

efter forskellige steder, bl.a. i Nørup Bageri. I 1958 var hun 

elev på Ølgod Ungdomsskole. Fra 1959 til 1969 arbejdede hun 

på Lego. Siden 1969 har hun været hjemmehusmor.

Børge Brøgger Sørensen gik i Gammelby skole. Han tjente der

efter forskellige steder på landet, først som karl, senere som 

fodermester og sidst som bestyrer af en gård i Toftlund fra 

1963-65. I 1965 købte han den samme gård, som var på 35 td. 

land men udvidede denne til 75 td. land, denne drev han ind

til 1976, gården hed Stengård og lå i Sødover. Efter at have 

afhændet gården begyndte han at arbejde på Gødding Mølle, 

hvor han var indtil han begyndte på Farre Fjerkræ som Chauffør. 

Han er i bestyrelsen for Nørup Brugsforening.

I ægteskabet er der 2 børn.



VIII.P.3.a.

JAN BRØGGER SØRENSEN, født den 1. juni 1968 i Nørup. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.P.3.b.

LONE BRØGGER SØRENSEN, født den 24. august 1975 i Nørup.

Bosat hjemme.

VIII.P.4.

LYKKE EDITH JENSEN, født den 27. juni 1942 i Nørup.

Hun blev den 2. september 1967 i Nørup, gift med

BENT BRØGGER SØRENSEN, født den 29. april 1944 i Trollerup, 

Nørup sogn.

Han er søn af Erna Brøgger og Kristian Sørensen, Trollerup pr. 

Nørup.

Bosat: Vivaldisvej 19, 7400 Herning.

Lykke Jensen har gået i skole i Nørup. Hun var derefter husas

sistent på landet indtil 1961 hvor hun kom i lære hos købmand 

S. Pedersen i Vejle. Hun fik derefter ansættelse ved Hedesel

skabet og siden hos J.B.S. undertøj i Herning.

Siden 1967 har hun været hjemmehusmor.

Bent Brøgger Sørensen har gået i Gammelby skole. Siden tjen

te han ved landbruget indtil han var 18 år. Han blev derefter 

i isenkramlærling i Vejle og Arhus, og tog samtidig handels

skoleeksamen .

Militærtjenesten aftjente han ved Kongens Fodregiment i 1966- 

67. Han arbejdede derpå som kommis ved isenkram i Herning i 

ca. 1 år, og var repræsentant i parfume i 1 år.

Disponent for varehuset Sander i Herning i 9 år.

I 1977 købte han nuhavende møbelforretning på Holstebrovej i 

Herning (Brøggers Bolighus).

Af tillidshverv kan nævnes at han er i bestyrelsen for Andels

banken .

I ægteskabet er der 2 børn.



VIII.P.4.a.

CHARLOTTE BRØGGER SØRENSEN, født den 9. marts 1968 i Herning. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.P.4.b.

CARSTEN BRØGGER SØRENSEN, født den 8. juni 1970 i Herning. 

Skoleelev.

Bosat hjemme.

VIII.P.5-.

INGE JENNY JENSEN, født den 7. juni 1945 i Nørup.

Hun blev den 19. juli 1969 i Skibet, gift med

ERIK JENSEN, født den 26. december 1947 i Skibet.

Han er søn af Dorthea Kristine Pedersen og Hans Magnus Jensen 

i Skibet.

Bosat: Skovvej 21, 7182 Bredsten.

Inge Jensen har gået i skole i Nørup i 7 år. Hun arbejdede 

derefter i huset i 1 år i Sødover, og kom derfra til Tøsby 

Kro. I 1962 var hun elev på Vandel Ungdomsskole. Hun kom der

efter i lære hos købmand Lyreskov i Mølholm, hvor hun blev ud

lært. Hun arbejdede derefter hos isenkræmmer Brincher i Vejle. 

Hun er nu ansat hos Nye Danske Lloyd i Vejle.

Erik Jensen gik i Knabberup skole i 7 år, 8. klasse tog han 

på Damhavens skole i Vejle. Han kom derefter i lære ved Hans 

Jessens Maskinfabrik i Vejle, hvor han blev udlært i 1967. 

Værnepligten aftjente han ved Marinen i 1968/69.

Ansat ved H.F. Slagterimaskiner i ca. \ år, hvorefter han kom 

til Vejle Terasso og Beton som smed i % år. Desuden har han 

arbejdet hos Møller og Jocumsen i 4 mdr. Derefter igen til H.F. 

Slagterimaskiner ingtil den 1. marts 1973. Fra 1/3 73 hos 

Stenomatic i Billund hvor han var til den 1/2 78. Fra den 1. 

februar 1978 har han været selvstændig værktøjsmager i Bred

sten hvor han fremstiller under navnet Jetek aps. af 16-12-77. 

Snit og stanseværktøj samt plastforme.



Han er i bestyrelsen for Bresten Skytte, Gymnastik og Idræts

forening.

Hobby: Fodbold og jagt.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.P.5.a.

GITTE JENSEN, født den 13. december 1969 i Vejle.

VIII.P.5.b.

JOAN JENSEN, født den 7. april 1975 i Vejle.

VIII.P.6.

BENTE JENSEN, født den 7. april 1947 i Nørup.

Hun blev den 24. oktober 1970 i Nørup, gift med

SVEND LYTZEN PEDERSEN, født den 14. juli 1946 i Vejle.

Han er søn af Kaja Lytzen og Niels Kristian Pedersen i Vejle. 

Bosat: Olafsvej 9, 7080 Børkop.

Bente Jensen har gået i Nørup skole. Hun fik derefter ansæt

telse på Nørup Plejehjem som gangpige og siden på Vandel Ef

terskole i 10 måneder.

Derefter kom hun i købmandslære i Vejle hvor hun blev udlært

1 1967. Fra 1967 ansat i en lervareforretning og i en møbel

forretning i Vejle. Hun kom siden til Det Danske Hedeselskab 

som kontorassistent, og derfra til J.A.K. Banken i Vejle. 

Hun er nu ansat ved Bikuben i Fredericia.

Svend Lytzen Pedersen gik i skole i Vejle i 9 klasser. Han 

kom derefter i lære som købmand i Vejle i 4 år, og blev ud

lært i 1964. Værnepligten aftjente han ved Garnisionstropper- 

ne i Fredericia i 2 år som konstabel.

Fra 1970 ansat hos Th. Holmskov i Veile som salgschauffør i

2 år. I 1972 kom han til Top Ti Dybfrost i Vamdrup, og der var 

han i 4 år. Siden 1976 har han været selvstændig købmand i 

Børkop på Amaliegade nr. 15.

Hobby: hjælpetræner ved Gaurslund Idrætsforening og fodbold.

I ægteskabet er der 2 børn.



VIII.P.6.a.

BETTINA LYTZEN PEDERSEN, født den 1. maj 1971 i Vejle.

VIII.P.6.b.

CHRIS LYTZEN PEDERSEN, født den 20. oktober 1975 i Bredsten.

VIII.P.7.

JENS ERIK LAURSEN JENSEN, født den 22. marts 1951 i Vejle. 

Han blev den 20. november 1976 i Ildved Kirke, gift med

MONA SØRENSEN, født den 16. august 1955 i Vester Nebel.

Hun er datter af Ase Kirstine Madsen og bogholder Jørgen

Erik Sørensen i Sanvad.

Bosat: Ivar Jarlsvej 30, 7100 Vejle.

Jens Erik Jensen har gået i skole i Nørup men tog real og han

delsskoleeksamen i Vejle. I 1969 kom han i lære i Vejle Spare

kasse, hvor han blev udlært i 1971. Soldat fra 1971/72.

Assistent fra 1972-75. Fuldmægtig og filialbestyrer fra 1975 

til 77. Fra 1977 har han været fuldmægtig ved hovedkontoret 

i Vejle.

Fra 1976-78 har han været i bestyrelsen for sparekassefunk

tionærernes forening.

Mona Sørensen har gået i Hvejsel skole i 7 år hvorefter hun 

tog realeksamen i Jelling. Fra 1971-74 var hun på Rødkilde 

Gymnasiet. To sproglig korrespondent fra Handelshøjskolen i 

Kolding i 1976. Fra 1976 har hun været ansat på Dandy som 

korrespondent.

I ægteskabet er der 1 barn.

VIII.P.7.a.

KASPER LAURSEN JENSEN, født den 31. januar 1978 i Vejle.

VIII.P.8.

ASE JENSEN, født den 27. september 1953 i Nørup.

Hun samlever med



FINN SØNDERSKOV MADSEN, født den 12. februar 2954 i Vejle. 

Bosat: Svend Dyringsvej 32, 7100 Vejle.

Ase Jensen har gået i skole i Nørup i 3 år.hvorefter hun gik 

7 år i Nørup Centralskole fra 1961-71. Hun var derefter 1 år 

på Vejle Handelsskole og kom så i lære i 2 år hos Gettermann 

Radio i Vejle. Den 1. september 1976 startede hun hos købmand 

Svend Pedersen i Børkop. I 1977 flyttede hun til Vejle.

Finn Sønderskov Madsen gik 3 år i Lille Lihme skole og deref

ter 7 år i Nørup Centralskole. Han kom derpå i lære hos Møller 

og Jocumsen i Vejle. I 9 måneder var han inde ved Søværnet 

hvor han var omborg på Peter Skram, det var i 1976. I 1976 

startede han på Vejle Maskinfabrik.

VIII.P.9.

GERDA JENSEN, født den 21. marts 1955 i Nørup.

Hun samlever med

PEDER HAUGE JØRGENSEN, øfdt den 16. oktober 1952 i Vejle. 

Bosat: Johan Skjoldborgsvej 20, 7182 Bredsten.

Gerda Jensen har gået i skole i Nørup i 7 klasser, samt ta

get realeksamen i Bredsten og handelsskoleeksamen i Vejle. 

Elev i Give Sparekasse, hvor hun blev udlært i 1975.

Siden 1975 har hun været assistent samme sted. I 1974 var 

hun desuden på sparekasseskole i Vejle.

Peder Hauge Jørgensen gik i Bredsten skole hvor han også tog 

realeksamen. Han kom derefter i lære som mekaniker i Vejle, 

hos Martin Kjær, hvor han blev udlært i 1973. Automekaniker 

samme sted til 1974. Værnepligten aftjente han ved Hærens 

Mat. kommando i Fredericia og Varde. Han kom derefter til

bage til Martin Kjær i Vejle, og var der indtil den 1/3 1977. 

Fra den 1. marts 1977 har han været ansat ved Fa. J. Hauge 

Jørgensen i Bredsten som mekaniker.

Hobby: fodbold og baneskydning.

VIII.Q.

MAREN OTTOLINE JENSEN, født den 2. august 1908 på Sødover mark.

Død som lille.



VIII.R.

VALDEMAR JENSEN, født den 9. juli 1911 på Sødover mark. 

Han blev den 20. november 1965 i Hedensted, gift med

AGNES AMALIE PEDERSEN, født den 7. oktober 1914 i Uhre. 

Hun er datter af Dorthea Kathrine Nielsen og Peder Pedersen, 

Uhre pr. Karup.

Bosat: Skovvangen 11, 8722 Hedensted.

Valdemar Jensen har gået i skole i Nørup. Han kom derefter 

ud at tjene ved landbruget som karl samt forkarl på Engen- 

gård og på Bramdrupgård. Han var derefter fodermester forsk, 

steder i ca. 20 år. Han har bl.a. taget 2 første præmier som 

fodermester ved de forsk, konkurrencer, og en anden i roehak- 

ning på Bramdrupgård. Desuden har han selv haft et par gårde 

i kortere perioder. I 3 år var han på Clausholm i Gadbjerg 

og 4 år på Dyvadgård i Gadbjerg som fodermester. I 1962 køb

te han den ejendom som han nu beboer, den er på 3 td. land. 

Desuden arbejder han på Rimmerslund Cementstøberi, hvor han 

nu har været i ca. 10 år.

Agnes Amalie Pedersen gik i skole i Kølvrå. Siden tjente 

hun som husassistent flere forskellige steder. Hun blev 1. 

gang gift i 1932, men hendes mand døde i 1965. I den tid var 

hun husmor. Efter dette begyndte hun at sy på en tekstilfa

brik i Herning i ca. 4 år, indtil 1965. Hun havde derefter 

lidt hjemmesyning samt rengøring hos Brdr. Michaelsen i He

densted. Hun er nu hjemmehusmor.

VIII.S.

ELSE MARGRETHE JENSEN, født den 27. april 1915 på Sødover 

mark.

Død den 5. maj 1915 på Sødover mark.

VI111.

NICOLAI SCHOW JENSEN, født den 5. marts på Give Anneksgård.

Yderligere oplysninger har ikke kunnet findes.



VIII.P.2. Erna & Arne Sørensen + Torben og Susannne

VIII.P.3. Asta og Børge Sørensen VIII.P.3.a. & b.

VIII.P.4. Lykke & Bent Brøgger Sørensen + Charlotte & Carsten



VIII.P.5. I.& E. Jensen VIII.P.6. Bente & S. Pedersen 
+ Bettina & Chris

VIII.P.7. Mona & J. Jensen VIII.P.8. Äse Jensen m/forlovede

VIII.P.9. Gerda Jensen m/forlovede

VIII.R. Valdemar Jensen



ANDERSEN Se reg. GRØNVALD Se reg.

Karoline E. VIII.A. Niels VIII.B.3.a.
Søren VIII.B.5. GRAARUP
Edel VIII.B.5.a. Karen Marie VIII.A.l.a.
Leif VIII.B.5.b. GYDESEN
Harry VIII.B.5.c. Henrik Møller VIII.D.5.
ANTONSEN Jens Møller VIII.H.
Eva VIII.N. Henrik Møller VIII.H.l.
BECH Ella Møller VIII.H.2.
Harry Chr. VIII.B.5.a. HANSDATTER
Claus V111. B . 5 . a . 1 ) . Else I.

Berit VIII.B.5.a.2) . HANSEN
BENDIXEN Bente Hedeg. VIII.B.l.b.
Preben Guldh. VIII.L.l.d. Emma VIII.D.5.
Christine VIII.L.l.d.l) . Helene K. VIII.A.6.
BENTZEN Lisbeth B. VIII.A.2.a.2)
Kim Age VIII.A.l.d.2) . Pia Bækmand VIII.B.4.a.l)
BERGHOLDT Vagn Bækmand VIII.B.4.a.
Annette VIII.K.l.a. JENSEN
BERTELSEN Anders V.
Tage VIII.A.l.d. Ane Marie III.A.
Poul Rene VIII.A.l.d.l). Ane Marie S. VIII.C.
Gitte M. VIII.A.l.d.2). Ane Marie VIII.0.

BRUUN Allan VIII.L.l.a.2)

Dorthe K. VIII.E.2.b. Asta VIII.P.3.

CHRISTENSEN Anders E. VII.

Oluf Niels VIII.E.2.a. Bente VIII.P.6.

Birte T. VIII.E.3.b. Betty K. VIII.B.4.

Anne Marie B. VIII.E.2.a. Charlotte VIII.L.1.C.2)

DALBY Christina VIII.B.l.a.2)

Carsten Frank VIII.D.3.C.1) . Anne Marie VIII.L.l.b.
DAMGÄRD Edvard A. VIII .B.
Astrid Gran VIII.0.1. Else M. VIII.S.
ELGÄRD Elin VIII.L.l.d.
Bodil Marie VIII.B.l. Ejner E. VIII.K.l.
GADE Ellen Marie VIII.K.l.
Karl Hansen VIII.B.3. Ella VIII.E.3.
Ruth H. VIII.B.3.a. Else M. VIII.B.2.
Ingerlise VIII.B.3.c. Else M VIII.D.
Bente H. VIII.B.3.b. Egon Stech VIII.L.l.a.



JENSEN Se reg. JENSEN Se Reg.
Erik Elgård VIII.B.l.a. Kasper L. VIII.P.7.a.
Erik VIII.P.5. Kenneth VIII.B.l.b.l)
Erna VIII.P.2. Kennet F. VIII.L.l.c.l)
Gerda VIII.P.9. Kirstine Marie VIII.B.3.
Gerda VIII.L.3. Krista VIII.L.l.h.
Gitte VIII.P.5.a. Kirstine VIII.K.
Hans H. V. VIII? Lars VIII.E.2.b.l)
Hans Kristian VIII.K. Lene VIII.K.l.c.
Hans K. P. VIII.J. Lykke Edith VIII.P.4.

Hansine P. K. VIII.F. Maren 0. VIII.Q.
Hansine P. K. VIII.H. Mary VIII.P.l.
Henrik V. VIII.A.3. Marie K. VIII.L.
Henry V. VIII.K.2. Michael S. VIII.L.l.a.l)
Henrik VIII.B.l. Marie B. VIII.E.l.

Henrik VIII.B.l.a.l) . Nicolai S. IX.
Henrik S. VIII.L.l.a.3) . Ole Brøchner VIII.E.2.d.

Henning VIII.L.l.g. Per Elgård VIII.B.l.b.
Henry S. VIII.L.l. Pernille VIII.B.l.a.3)

Inger S. VIII.A.7.a. Peter E. VIII.K.l.a.

Ib. I. Preben C. VIII.K.2.a.

Inge Jenny VIII.P.5. Rene Faber VIII.L.l.e.

Ingrid B. VIII.E.2.a. Sigurd B. VIII.E.2.

Jens Ibsen L. III.B. Poul Erik VIII.E.2.c.

Jens Jørgen VIII.A. Sonja VIII.L.l.e.

Jens E. VIII.K.l.b. Søren VIII.K.2.b.

Jens Erik L. VIII.P.7. Valdemar VIII.R.

Jens Jepsen VIII.L. Äse VIII.P.8.

Joan VIII.P.5.b. Tem III.

Jens Äge VIII.L.l.f. JENSDATTER

Johanne VIII.A.7. Grethe IV.

Jørgen H. VIII.E. Maren II.
Jørn VIII.E.2.b. JØRGENSEN
Jørgen VIII.L.l.e. Anders D. VIII.L.l.b.

Kaja VIII.E.2. Dora VIII.A.4.b.

Karen Marie K. VIII.A.5. Flemming K. VIII.A.3.b.l)
Karen E. VIII.B.5. Ida VIII.A.3.a.
Kasper L. VIII.P.7.a. Jette K. VIII.A.3.b.2)
Karen Marie VIII.L.2. Karen M. K. VIII.

Karen 0. VIII.M. Kristine M. VIII.P.

Karl VIII.P. Lene K. VIII.A.4.a.l)



JØRGENSEN Se reg. KAABERBØL Se Reg.
Niels VIII.A.3.b. Grethe H. VIII.A.6.b.
Ove K. VIII.A.4.a. 1). Hanne VIII.A.4.c.2)
Peter Hauge VIII.P.9. Henny J. VIII.A.2.
Regnar Askjær VIII.A.4.a. Jens Jørgen VIII.A.4.b.
KNUDSEN Jørgen Otto VIII.A.6.

Annette L. Vlll.P.l.b. Kaj Henning VIII.A.3.a.2)

Georg L. VIII.P.l. Kirsten Mette VIII.A.6.a.

Jette L. VIII.P.l.c. Kristian VIII.A.4.b.2)

Per L. VHI.P.l.a. Lene K. VIII.A.3.a.l)

KRISTENSEN Lene VIII.A.5.a.2)

Birgit VIII.E.3.a. Niels E. VIII.A.4.c.

Erling K. VIII.A.5.a. Peter VI11.A.4.b.1)

Ellen VIII.L.l. Rigmor VIII.A.3.b.

Grethe VIII.L.3.a. Tove VIII.A.4.a.

Henny VIII.A.5.b. LARSEN

Holger H. VIII.L.3. Frands Leo VIII.B.3.c.

Jens K. VIII.L.3.b. LASSEN

Jørgen K. VIII.A.5.c. Inge VIII.A.5.a.

Judith P. VIII.A.l.d. LAURBJERG

Karin K. VIII.A.5.c. 1) . Kristian B. IV.

Lars K. VIII.A.5.c. 2). LAURSEN

Laurs VIII.A.5. Anders Papsø VIII.A.5.b.l)

Peter VIII.A.5.c. 3) . Annette P. VIII.A.5.b.5)

Svend Erik VIII.L.3.d. Johannes 0. P. VIII.A.5.b.

Tina VIII.L.3.e. Karen Marie VIII.A.5.b.2)

Ulla VIII.L.3.c. Kirsten P. VIII.A.5.b.3)

Vagn B. VIII.A.3.a. 1). Laurs P. VIII.A.5.b.4)

KVARME LOMHOLT

Anders VIII.E.l.b. Hans Agerbæk VIII.E.l.c.

Bodil M. VIII.E.l.b. 2) . Johs. Agerbæk VIII.E.l.c.2)

Jorunn B. VIII.E.l.b. 1) . Morten A. VIII.E.l.c.1)

KAABERBØL Frands A. VIII .E.l.c.3)

Agda Marie C. VIII.A.l. LYTHJE

Anders VIII.A.4.c. 1) . Olivia M. VIII.B.

Anders P. VIII.A.4. MADSEN

Asta Marie VIII.A.3.a. 3) . Hans VIII.N.3.

Birgit VIII.A.4.d. Finn S. VIII.P.8.

Ejvind VIII.A.3.a. MATHIASEN

Erling VIII.A.5.a. Else K. T. VIII.D.3.c.

Eva VIII.A.5.a. 1) . Erik T. VIII.D.3.d.



MATHIASEN Se Reg. PEDERSEN Se Reg.

Hans T. VIII.D.3.b. Anna B. VIII.E.3.c.

Karl Viggo VIII.D.3. Anne Lise VIII.A.4.c.

Kresten T. VIII.D.3.a. Aksel B. VIII.E.3.a.

Kim T . VIII.D.3.d.l). Alex B. VIII.E.3.a.l)

MOGENSEN Bettina L. VIII.P.6.a.

Grethe E. VIII.A.7.a.l). Carsten B. VIII.E.3.a.2)

Jens M. VIII.A.7. Chris L. VIII.P.6.b.

Knus VIII.A.7.b. Agnes Amalie VIII.R.

Mogens S. VIII.A.7.a.2). Hans Otto VIII.A.2.a.

Linda VIII.B.l.a. Helle T. VIII.E.3.b.2)

Niels K. VIII.A.7.a. Jane T. VIII.E.3.b.1)

MORTENSEN Jan A. VIII.A.2.a.2)

Asta B. VIII.E.l.b. Jane A. VIII.A.2.a.l)

Gerda B. VIII.E.l.a. Jens H. A. VIII.A.2.a.3)

Jens Karl VIII.E.l.d. Irma Marie VIII.B.4.a.

Morten VIII.E.l. Jul V. VIII.E.3.

Nanna B. VIII.E.l.c. Karl Reigner VIII.L.2.

MOURITSEN Ketty VIII.N.2.

Bente Nørgård VIII.A.l.e.2) . Kristianus VIII.A.2.

Dorte N. VIII.A.l.e.l) . Laurs VI.

Gudrun N. VIII.A.l.b. Marianne VIII.L.2.a.

Gunnar N. VIII.A.l.a. Niels Emil VIII.B.4.

Henry N. VIII.A.l. Edith VIII.A.2.a.

Lis N. VIII.A.l.a.2) . Otto II.

Janne N. VIII.A.l.e.3). Signe I. B. VIII.D.3.d.

Kim N. VIII.A.l.a.3). Svend L. VIII.P.6.

Per N. VIII.A.l.a.l) . Villy B. VIII.E.3.b.

Svend N. VIII.A.l.c. POULSEN

Svend N. VIII.A.l.e. Mette K. VIII.A.4.

Ase N. VIII.A.l.d. RASMUSSEN

NIELSEN Anne-Mette VIII.A.6.b.1)

Bente VIII.B.5.b. Christian VIII.B.2.b.1 )

Birgitte III. Ejnar F. VIII.A.6.b.

Hans Kr. BIII.N.l. Hans Jørgen VIII.A.6.b.2)

Karla D. VIII.A.3. Kristian M. VIII.B.2.

NISSEN Lis VIII.B.2.a.

Villy VIII.B.2.a. Leo VIII.B.2.b.

nørgard SKOVBJERG

Birte Marie VIII.D.4.a. Jytte VIII.N.l.a.



SKOVBJERG Se reg. TRØGLBORG Se reg.
Boje VIII.N.l.b. Bent VIII.N.2.c.

SPEEDTSBERG Ellen M. VIII.D.4.

Anne Mette K. V111. A . 4. d . 1 ) . Grethe VIII.N.l.
Børge Holdt VIII.A.4.d. Hans VIII.N.2.

Jørgen K. VIII.A.4.d.2) . Hans VIII.D.l.

STEPHANSEN Hans VIII.D.2.

Egon VIII.D.4.a. Jens Ibsen VIII.N.

Ellen N. VIII.D.4.a.3) . Karen Marie VIII.

MArius VIII.D.4. Kr. Nielsen VIII.D.

Ole N. VIII.D.4.a.2) . Leif M. VIII.N.2.a.

Per M. N. V111. D . 4 . a . 1 ) . Lene M. VIII.N.2.d.

SVARRER Marie VIII.D.3.

Mette Gade VIII.B.3.b.2). Marie VIII.N.3.

Mogens VIII,B.3.b. VESTERGÅRD

Ole Gade VIII.B.3.b.l) . Inger Kirstine VIII.A.l.e.

SØRENSEN VINGE

Ann Gran D. VIII.0.1.c. Andreas D. VIII.E.l.a.

Arne S. VIII.P.2. Joan B. VIIl.A.l.a.l)

Bent Brøgger VIII.P.4. Ulla B. VIII.A.l.a.2)

Bettina VIII.0.2.a. USTRUP

Børge B. VIII.P.3. Kirsten Marie VIII.B.2.b.

Carsten B. VIII.P.4.b. ØBRO

Charlotte B. VIII.P.4.a. Henning VIII.A.6.a.

Egon VIII.0.3. Mads Otto VIII.A.6.a.1)

Jan Brøgger VIII.P.3.a. Mette VIII.A.6.a.2)

Inger Marie VIII.K.2. ØSTERGÅRD

Johnny VIII.0.2.b. Jørgen Bæk VIII.E.3.c.

Karl K. VIII.0. ÄGÄRD

Lone B. VIII.P.3.b. Keld Torben VIII.A.2.a.1)

Mona VIII.P.7.

Susanne D. VHI.O.l.b.

Susanne S. VIII.P.2.b.

Steen C. D. VHI.O.l.a.

T age VIII .0.2.

Torben S. VIII.P.2.a.

Vagn T. VIII.0.1.

STEFFENSEN

Birgit VIII.L.l.a.

TRØGLBORG

Britta E. VIII.N.2.b.


