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Slægtsbog
over

Slægten Stiten
(Stidsen - Stigsen - Stidsing - Stissing)

Udarbejdet i 1970-71 
at E. H SKOLE
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Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem 
nulevende slægtsmedlemmer og undertegnede.

Forslægtens historie 
hvilket vil sige tiden før ca. 1800— tallet, er samlet af genealog 
H.P.Aagaard, Viborg, der har anvendt kirkebøger, folketællingsiistor-, 
lægdsruller, skifteprotokoller, fæsteprotokoller, tingbøger, jorde— 
bøger. godsarkiver samt statslige og officielle skrifter m.v.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været 
muligt ved hjælp af bevarede kilder, og når en linie standser helt 
op, må det forstås således, at enten svigter kilderne helt -kirke
bøger og andre arkivalier findes ikke — eller de pågældende ikke ses 
gifte i det sogn, hvori de har levet, ligesom deres forslægt helles' 
ikke har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også de 
omkringliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Efterkommeroversigten 
hvilket vil sige tiden efter c.1800—tallet er for de nulevendes 
vedkommende hovedsageligt udarbejdet på grundlag af de pågældende« 
egne oplysninger, idet der er rettet henvendelse til alle slægts- 
medlemmer over 21 år. Hovedparten af disse henvendelser er sket ved 
personlige besøg, men hvor dette ikke har været muligt, er der 
rettet skriftligt henvendelse, og når der mangler oplysninger, 
skyldes det ikke udgiveren, men — desværre — negative eller slet 
ingen besvarelser. Ingen beklager dette mere end udgiveren, der har 
anstrengt sig for at gøre slægtsbogen så fyldestgørende, som det er 
muligt, men jeg kan jo ikke gå i rette med folks indstilling til 
slægtshistorie. Men denne mangel på forståelse for denne genera
tions pligt til at føre slantens historie videre til kommende gene
rationer, er ikke noget særkende for Sti sen— slægten, men forekom
mer i alle slægter. Lad dette være en trøst —.

Udover de her nævnte mangler vil der forekomme fejl — det er 
uundgåeligt ved et så kompliceret arbejde -og støder De på sådanne 
fejl - eller mangler -bedes De rette dem i Deres ekspl., men er 
fejlene af teknisk art eller "større", bedes De venligst lade mig 
det vide, for så vil jeg rette dem ved at tilsende Dem ny(e) sider. 

Til slut nogle bemærkninger.
En slægtsbog er ikke nogen roman, men en samling minder om 

mennesker, som De har et nært fællesskab med - ikke blot ved blodets 
bånd, men også ved Deres tanker og handlinger. Disse minder dækker 
en del af det behov for samhørighed, som vi alle har.
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Vor tid-med den nok så store fremskridt- bygger på fortiden 
og alt - også en selv - er et produkt af denne fortid.

Johannes V.Jensen har et sted sagt: "Sig mig hvem du omgaas 
og jeg skal sige dig,hvem du er". Dette kunne meget vel omskrives 
til: "Sig mig, hvem du stammer fra, og jeg skal sige dig hvem du 
er".

En døgnvise spaar, at "omhundred' år er alting glemt", og det 
er sikkert rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andre lige
gyldige ting, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, 
men tilbage staar summen af de enkeltes trofaste virke med de evner 
og gaver, som slægten gav dem at forvalte og give videre.
Derfor tilsidst:

De skal selv glæde Dem over denne slægtsbog, men huske, at 
Deres børn, børnebørn, oldebørn o.s.v. også vil glæde sig over den 
og være Dem taknemlig for, at De lod den gå i arv. G-ennem generatio
ner vil den fastholde og videreføre en slægtsfølelse, som vel alle har 
og som alle ønsker, at også kommende generationer må få.

Med ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for Dem 
og Deres efterkommere, retter jeg en hjertelig tak til alle, jeg 
har været i forbindelse med, for Deres medvirken og for Deres gæst
frihed. Tak.

Viborg i Oktober 1971.
E.H.Skole.



3.

Indholdsfortegnelse.
1. Orientering og slægtsbogens brug.
2. Digt af Jeppe Aakjær
3. Om gamle betegnelser
4. Forslægten - tiden før 1800-tallet
5. Efterkommeroversigten - tiden efter 

ca.18-00 tallet.

Orientering om slægtsbogens brug:
Slægtsbogen er inddelt i afsnit, nemlig et for hver af Christen 

Christensens børn:
II. Christen Christensen
III. Christian Christensen
IV. Birthe Marie Christensen
V. Frederik Christensen

VI. Maren Christensen
VII. Jens Christensen.

De selv er efterkommer efter den af ovenstående, som har samme 
romertal som angivet i Deres registreringsbetegnelse.

For så let som muligt at kunne finde rundt i bogen har hvert 
slægtsmedlem en betegnelse, der ikke alene refererer til tek
sten, men også til "solene", der ligger bag i bogen.

Før hver betegnelse er anført et arabertal og dette tal angiver, 
på hvilken "sol" man finder den søgte.

Prøv med Deres egen betegnelse. Har De f.eks.et 2-tal foran be
tegnelsen, findes De på "sol" 2, og når De folder solen ud, fin
der De først det romertal, hvorunder De findes og derefter under 
samme romertal Deres store bogstav, Deres arabertal, Deres lille 
bogstav - og De har Dem selv.
Forslægtens aner har numre således,
at ane nr.2.s far har nr.4 og mor nr.5
- ane nr.4.s far har nr.8 og mor nr.9
- ane nr.8.s.far har nr.16 og mor nr.17 

og fremdeles ved at gange med 2.
at ane nr.3•s.farhar nr. 6 og mor nr.7

- - 6.s.far har nr.12 og mor nr. 13
og fremdeles ved at gange med 2.
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Som dybest brønd gi'r altid klarest vand 
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder 
så styrkes slægtens marv hos barn og mand 
ved folkets arv af dybe, stærke minder. 
Din egen dag er kort, men slægtens lang, 
læg oret ydmygt til den rod forneden, 
årtusind toner op i gråd og sang 
men toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og småt 
i flinteøksen efter harvens tand, 
i mosefundets smykke, plumpt og råt, 
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder. 
Hvert skimlet skrift, hvor skjoldets alterdug 
har gemt et gran af slægtens ve og våde, 
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, 
og løfte mig en flig af livets gåde.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst 
når du mit land, min stamme, frit må leve 
og skønne sange på den danske røst, 
må frie stærke sjæle gennembæve.
Da står en ny tids bonde på sin toft 
og lytter ud mod andre lærke sange, 
mens himlen maler blåt sit sommerloft 
og rugen gulne s tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.
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Gamle 'betegnelser.
For alle jordbesiddere gælder det, at de skulle svare en 

vis afgift af deres ejendom, og disse afgiftes* baseredes på 
gårdens hartkorn.
Hartkorn er oprindelig fællesbetegnelse for alle afgifter, som 
bønderne ydede i naturalier - landgilde -- til godserne. De for
skellige afgifter var i godsejerens jordebog anført i forhold 
til 1 td. rug eller byg: hårdt korn, i modsætning til havre: 
blødt korn.

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

1 td. rug eller byg ...........  1 td.hartkorn
1 _ gryn eller hvedemel ...... 2
1 td. hvede eller ærter .......  1? -
1 td. havre ............ ....... i
1 td. humle ...................  S
4 læs enghø ................ . 1 skp.

12 gæs ........................ 1 td.
Svinsolden angiver værdien - og dermed omtrentlig størrelse - af 

skovarealer og beregnet efter det antal svin, som kunne opfodre s 
af skovens produkt af olden.

Efter enevældens indførelse i 1660 indkaldtes jordebøgerne 
og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle 
landets ejendomme - den såkaldte matrikel af 1664 - heri skyld
sattes ejendommen i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig imidlertid at være uretfærdigt, 
da ligningen på godserne som nævnt havde været forskelligt 
og man begyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel, ba
seret på jordens ydeevne - bonitering - der satte i forhold til 
arealet og saaledes angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed. 
Enge overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne 
frembringe: antal hølæs, græsning og svinsolden m.v. Også 
møllerierne og enkelte andre erhverv blev medtaget og vurderet 
efter indtægten, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn.

Tros mangelfuld opmåling var denne hartkornsskyldsætni rg 
i begyndelsen god og retfærdig, men da den .i 150 år blev benyttet, 
som basis for grundskatten i landet, blev den, på grund af jor
dens forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvor
for man i årene 1806 - 1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, 
der dos først kom til at srælde i 1844.
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Boniteringen var dengang meget mere omhyggelig, og al ager
jorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder skattedes 
6 1'6 tdr. land (ca.14.000 kvadratalen) til at yde 1 tønde hartk.

På Lolland og Falster gik den 9 4/5 td. land og i Ringkøbing 
amt 45 td.land til 1 hartkorn. Vurderingen tog ikke hensyn til 
beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling 
medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transport
anlæg, mergling m.v. steg stærkt, uden at" dette medførte takstæn
dring og følgelig heller ikke skatte forøgelse.

Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 
1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstæn
dig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat 
og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen- Gæsteri. 
Betegnelsen dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens 
folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri 
havde endnu betydning under Chr.1d.Tredie, men senere tabte det 
interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en aarlig 
afgift. Den regnes som regel ikke hørende med til den egent
lige landgilde og blev derfor ikke sat i hartk. Hestegæsteri - 
pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning på 
kronens godser og blev ofte afløst af en havreydelse.

Den i ældre dokumenter omtalte Herlighed betegner den ejen
domsret til jordegods og de deraf flydende privilegier og ind
tægter, som kronen ved lov overdrog til private. Kronens Herlig
hed over selvejerne kunne overgå til private, der så kunne købe 
bonde skylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af 
fæstegods - landgilde - og udbytte af bl.a.skov, jagt, fiskevand, 
forstrandsret, lyngslet m.m. og alt hoveri eller hoveriafløsning. 
Derudover var Herligheden de uvisse indtægter af stedmål, sage- 
fald m.m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbund
ne en del af Herligheden.

Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsretten som bir
keret og patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte 
pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og op
kræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men 
hertil må vist regnes håndfæstningens bestemmelse om, at adelen 
måtte gøre sit gods lige så nyttigt som kongens. Ved salg eller 
selveje kunne sælgeren forbeholde sig herligheden eller en del 
deraf, såsom jagt og fiskeri.
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I Jordebøgerne før tiden 1700 angives forskellige Ydelser 
i Ortug. hvilket mål nærmest må angive at svare til 1 romersk 
Unce .

Orfe.ide betød i det ældre sprog forlig særligt et endeligt 
løfte af en dræbt persons frænder om ikke at tage hævn for drabet 
altså det samme som i endnu tidligere betegnelser hed: Trygdeed - 
Ordet der var i brug i den seneste middelalder og i det 16.-17« 
århundrede anvendtes især, hvor parterne i forliget var adelige.

Ordet Vidisse kommer af det latinske video: Jeg ser, og be
tyder at have set. Da i middelalderen vidnere, som bekræftede 
genparter af originaldokumenter, erklærede at have set det origi
nale dokument, kaldtes genparten efterhånden vidisse. Ordet an
vendtes i midten af det 18.århundrede.

TROLOVELSE.
Trolovelse kendte s allerede i middelalderen og var en ægte

skab sbindende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog 
større og større betydning, og ved ordinans af 19«juni 1582 be
stemtes det, at ægteskabet skulle fuldbyrdes af præsten.

Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog 
finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre per
soner. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter 
og kunne kun opløses ved kongelig bevilling. Efter loven skulle 
præsten "alvorligen forbyde de trolovede at søge seng sammen, 
før de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen 
overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den 
gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabs
stiftende handling.

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



Forslægten 
fra

før ca. 1800
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FORSLÆGTEN

2.
Christen Christensen (St i se n) 

der var gmd. i Vordegaard, Vorde sogn. Han er født 29/4 1800 i 
Lundsgaard og han døde 16/9 1875 i Vordegaard.

Kirkebogen siger os, at "1ste Sønd.e.Trin. døbtes Christen 
Nielsen Stisen af Lundsgaard hans søn Christen, som den 29/4 
(ant.fødselsdagen) var hjemmedøbt, frembaaren til Daabs Publication 
i Vorde Kirke af Præstens Datter Elisabeth Friberg. Faddere var: 
Jens Hørup af Lundsgaard, Christen Frederiksen og Bøile Christen
sen af Vorde samt Søren Stisens Kone af Kølsen".

Den 13/10 1826 bliver han viet i Vorde Kirke til Christian Jen- 
sen j_ Vordegaard hans 22-årige Datter:

3.
Kirsten Christiansdatter 

af Vordegaard. Deres Forlovere var: Mandens kusines mand: Villum 
Christensen i Vordegaard samt hendes Fader Christian Jensen.

Hun fødtes 9/8 1805 i Vordegaard og dør 27/4 1876 sst.
Efter at hun forhen var hjemmedøbt blev hun 9«Sønd.e.Trin. 

1805 ført til sin Daabs Publication i Vorde kirke, holdt over 
Daaben af Christen Non Møllers Datter Lene. Hendes Faddere var: 
Christen Frederiksen i Vorde, Christen Nielsen sst., Jens Chri
stiansen i Vorde samt Christen Nielsens Kone af Lundsgaard. 
Præsten noterer endvidere, at hun blev vacc.år 1818 af Bagger.

Vordegaard.
Som bekendt er der to Vordegaard, der ligger side om side i 

Vorde sogn, og begge hedder Vordegaard.
Disse to gaarde er delt ud fra en Ridderborg: Vordegaard, der 

nævnes allerede i 1339« Gårdene har i flere generationer været 
beboet af familierne: Villumsen (den vestlige gård) og der her 
omhandlede familie: Stisen.

I haven til den vestlige Vordegaard, nordvest for stuehuset, 
findes en uanselig forhøjning, der indgår i haveanlægget, og som 
er det sidste synlige minde om et voldsted. Voldbakken, der bestod 
af en rektangulær banke, 25 x 32 m, omgivet af ti meter brede 
grave. Der er på banken fundet munkesten og sagnet lader ridderen 
og kongens marsk Rane Jonsen have ejet denne borg.
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Vedrørende gården, matr.nr.13 af Vorde by - også kaldet 

Vordegaard (den anden). Hartk. 4 tdr. 1 skp.2v alb. med konge5 
kirke, kvægtiende samt gi. skat 37 rdl. og 15 sk. Til gården hører 
42 a i Kølsen af hartk. 4 skpr. 1 Fjdk., li alb. 
Vordegaard (Sti sen).

Den 14de aug.1812 udsteder Jens Christian Jacobsen på Vorde
gaard et skøde til sin søn Christian Jensen på den Vordegaard, som 
han har skøde på af dato 23/6 1798, og hvis hartk. opgives at være 
5 tdr.3 skp. 3 fjdk.og 2 alb. Den accorderede købesum er 800 Rdl.

Det første skøde, skrevet 10.jan.1825 i Viborg, er udstedt af 
Christian Jensen på Vordegaard til hans svigersøn Christen Christen
sen (Stisen) fra Lundsgaard på udstederens gård: Vordegaard af 
hartk. 5 tdr. 3 skpr. 3 fjdk. og 2 alb. (som Chr.Jensen har fået 
tilskødet 14/8 1812 af ejeren af Hald Hovedgaard).Købesum 400 Rdl.

Et andet dokument er en aftægtskontrakt oprettet 11/1 1825 
(skrevet i Viborg) mellem Christen Christensen (Stisen) og sviger
faderen Christian Jensen. Det bestemtes heri, at Christian Jensen 
og hans kone, sålænge de kan forliges, bor i fællesskab med de 
unge, men dersom venskab ikke mere er eller uoverensstemmelser 
påstår, skal Christer Christensen (Stisen) (svigersønnen) indrette 
dem 2 fag stuehus, bindingsværk, til aftægtsbolig. Boligen skal 
udstyres med en jernkakkelovn, stole, borde og senge efter behov. 
Til deres underhold skal de årligt leveres: 2 tdr.byg, 3$ tdr. 
rug, 1? Lispd. flæsk, 1 ko og 4 får med deres yngel, frit fodret 
og græsset. 
Og så citeres: 
"aftægtsfolkenes Dragkiste skal efter hendes død tilhøre hendes 
datter Anne Marie, således skal et Hængeskab i Vesterstuen til
høre een af mine sønner efter min død. (Christian Jensens) og 
mit eget skab forbeholder jeg mig fri Raadighed over. Saa skal de 
tvende Døtre Maren og Mette hver have deres frit bryllup efter 
Egnens Skik og Brug og en ny Dragkiste. Ligeledes skal sønnerne: 
Jens og Frederik have i Fenge 25 Rdl. og de yngste Døtre skal 
have en forsvarlig seng. I Sygdomstilfælde som muligt kan ind
træffe med Aftægtsfolkene og deres Børn, er eieren forpligtet 
til at anvende al mulig Omsorg med god Pleie. I 9de Post står, 
at køberen forpligter sig til at ægte Christian Jensens datter 
Kjesten, thi i manglende Fald skal sælgeren være berettiget til 
at overtage Gaarden, og skjødet anses da som en "Nullitet".

Den 11/1 1825 udsteder Christen Christensen (Stisen) et 
gældsbrev til Fjends-Nørlyng Herreds Overformynderi, lydende 
på 200 Rdl. med 1ste prioritet panteret i sin Vordegaard.
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"Underskrevne Christian Jensen af Vordegaard i Vorde Sogn tilstaar 
herved at have solgt og afhændet til Christen Christensen, 
Lundsgaard af Vorde Sogn, den mig efter Skiøde af 4/8 1812, ting
læst 18.samme Måned, tilhørende Gaard i Vorde Sogn af Hartkorn 
5 Tdr. 3 Skpr. 3 Fjdk.og 2 Alb. med bemeldte Gaards hele tilhø
rende Kirketiende og halve Kongetiende, saaledes som ieg samme 
efter Skiøde af 21 December 1816, læst 28 Januar 1817, er eiende 
alt med samme Rettigheder og Herligheder samt Besætning og Udboe.

Og da Kiøberen har betalt den accorderede Kiøbesum 400 Rdl. 
Sølv - skriver Fire Hundrede Rigsbankdaler Sølv, saa bliver han 
og Arvinger herved tilskiødet og overdraget forbemeldte, kiøbte 
og betalte Eiendom frie for hver Mands Paatale, ligesom Vanhjem
mel erstattes efter Loven.

Skrevet i Viborg den 10 Januar 1825«
Christian Jensen 

Til Vitterlighed
Christensen Jens Christensen fra Lundsgaard

At ingen kontract har været oprettet attesteres:
Christen Christensen Christian Jensen.

At den herved solgte Gaard med Hartkorn resterer ikke indtil 
1824, Års Udgang, kong.Skatter, Rigsbankdaler•eller Kommuneaf
gifter attesteres:

Viborg Amtsstue den 15 Januar 1825.
Ingstrup, Fm.

Sk j øde.
Underskrevne Proprietær H.J.R. von Fønns til Ørslev Kloster 

sælger, skjøder og herved fra mig og mine Arvinger aldeles afhæn - 
der og overdrager til Gaardmand Christen Christensen i Wordegaard 
Konge, Rug og Bygtiende af de 2 Tdr. 5 Skpr.3 F jdk. 2^ Alb. af 
hans paastaaende Gaards Hartkorn, saaledes som denne Tiende af 
Worde Sogns 36 Tdr. 2 Skpr. 3 Fjdk.2 1/8 Alb. Hartkorn mig ved 
skjøde er overdraget. Og da den accorderede Kjøbesum, 50 Rbd. Sedi. 
skriver halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sedler er mig betalt, saa 
skal fornævnte Tiendepart tilhøre Kjøberen med fuldkommen og 
uigenkaldelig Ejendomsret, den jeg er pligtig at hjemle efter 
Loven. Til Bekræftelse under min Haand vidnefast

Skrevet i Viborg den 22.December 1838.
Fønns.
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4.
Christen Nielsen Stisen,

der var gårdm. i Lundsgaard i Vorde sogn. Han er født 1765 i 
Lundsgaard og han døde 16/12 1844 sst. som aftægtsmand.

Han blev døbt Dom.Quingvagesimo (65) i Kirken, det hedder 
her, at Niels Stisen i Lundsgaard har hans Søn Christen til 
Daaben, baaren af Thomas Beckes Kone i Kølsengaard. Faddere: 
Niels Bertelsen, Niels Thomasen, Lars Hansen, Christen Nielsen 
og Sørens Kone i Kølsengaard.

Den 16. Oktober 1793 blev han gift i Vorde kirke med

5.
Birthe Frederiksdatter

fra Vorde By.
Hun er født 2/5 1768 i Vorde By og hun dør 6/6 1843 i Lunds

gaard. Døbt Festo Ascencionis i kirken, baaren til Daaben af 
Niels Christensens Kone i Vorde. Faddere: Niels Bertelsen, Chr. 
Hørup og Niels Stisen og Hans Lauritsen af Kølsen Bye.

6.
Christian Jensen,

der var ejer af den ene af Vordegaarde. Han var født 1781 i 
Vordegaard og døde 25zll 1858 sst. Præsten skriver ved hans Daab: 
"Festo Vicidium blev Jens Christian Jacobsen af Worregaard hans 
Søn Christian, som tilforn var hjemmedøbt, frembaaren i Vorde 
Kirke til sin Daabs Publication af Hans Folmersens Kone i Gaars- 
dal (Ravnstrup Sogn). Faddere var: Jacob Agerskov, Niels Bertel
sen, Villum Jensen og Frederiks Kone, alle af Worre "
। Samme Præst skriver 22 år senere ved hans ægteskabs indgåelse 
1803 d. 9de Novbr. blev unge Karl Christian Jensen af Wordegaard 

og Pigen Anne Frederiksdatter af Worde copulerede i Worde Kirke".

7.
Anne Frederiksdatter.

der er søster til Ane nr.5 Birthe Frederiksdatter, fødtes 1780 i 
Vorde By og efter hjemmedåb blev hendes dåb publiceret i Vorde 
kirke 10de Send. e.Trin., frembaaren af Præstens Kone Bise Chri- 
s ine Piesner. Faddere: Farbroderen, Niels Christensen af Vorde 
Niels Bollesen (Fars fætter) sst. Niels Besk og Niels Jensens ' 
kone Lisbeth af Kølsengaard.

Ane Frederiksdatter døde 7/12 1830 i Vordegaard.
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8.
Niels Sørensen Stisen

i Lundsgaard, født 1732 i Viborg og han døde i Lundsgaard, begravet 
1804, 72 år gammel.

Han bliver trolovet og viet 11/12 1760 i Vorde kirke til
9.

Maren Mouritsdatter
der er født i Kølsengaard den 3/9 1738, døbt 20/10 s.å. i kirken, 
båret til dåben af Christen Nielsens hustru i Kølsengaard.Faddere: 
Bolle Nielsen i Vorde, Mads Pedersen i Kølsengaard, Kirsten Boiles 
i Vorde og Anne Hansdatter af Hjarbæk i Vorde sogn.

10-14 
Frederik Christensen,

der var fæster i Vorde By under Rektoratets Gods, er født 1735 i 
Vorde By og han dør 1794, begr. sst. 20/2.

Om hans Daab har Præsten:
"16 Sønd.e.Trin. (1735) havde Christen Nielsen i Worre en Søn til 
Daaben, nafnlig Friederich, baaret af Jens Handskemagers Kone i 
Wiborg. Faddere: Mads Frederiksen i Batumgaard, Christian Brok, 
Henrick Skals, Jesper Madsens Hustru og Hans Lauritsens Hustru i 
Kølsen.

Han giftede sig 10/10 1765 i Vorde med:
11-15

Marer Hansdatter
fra Kølsen, der er født 1739 i Kølsen og dør 6/4 1817 i Vorde.

"Dom.14.Trin.(39) Hans Laursen i Kiølsen i Worre Sogn en daatter 
til Daaben, navnlig Maren baaren af Jens Møllers Hustru i Kiølsen. 
Faddere: Christian Brok, Søren Stiesen i Lundsgaard, Moust Chri
stensen af Kølsengaard, Jespers Hustru i Vorde og Anders Pedersens 
Hustru i Kiølsen".

Et interessant dokument findes i Rektoratets arkivalier vedr. 
Fæstegodset i Vorde sogn.

Her far vi nøje rede på, hvad der skete, da den på to måder 
figurerende formoder Maren Hansdatter (Frederik Christensens enke) 
oplod slægtsgaarden i Vorde til Christen Frederiksen. Dokumentet har 
følgende ordlyd:
Nye Contract og Forbindtlighed imellem mig Christen Frederiksen mm gamle moder - Maren Hansdatter. xis^en Frederiksen og

^ne^kiæ^e og gamle forældre, min Faders Frederik Christen- 
LnVe fæste afstaaede deres til denne Dag i fæste 

Frederiksend%aab?ev\tid mi§ deres eneste Søn Christen 
Frederiksen Da blev den imellem os i Mindelighed og kierliø-hed aftalt, hvad disse mine gamle forældre skulde aarlig ny^o til
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Ophold Deres øvrige Levetid, som var fri og forsvarlig Huusværelse 
samt 4 Skiepper Sædeland, en hver Aars Indtægt, som ieg i alle 
Maader skulle dørke og drive uden nogen deres Bekostning, hvilked 
og blev med videre som samme Kontract indeholder af vores gunstige 
Husbond zVulgo S.T.Hr.Rector Hansen bevilged og paa stemplet 
Papir fuldført.

Han som min gamle Fader Frederik Christensen for rom Tid siden 
er ved Døden afgangen og min kiære Moder Maren Hansdatter er sat 
i den sørgelige Enkestand, saa synes hun bedst at overlade det 
hende tillagte Aftægtsauling til mig og Gården, naar hun derimod 
fik det i reen Korn som hun kunde leve af, hvilket ogsaa imellem 
og i Kierlighed er aftalt, hvad hun aarlig skal have til Ophold 
saalænge hun lever, og saare hun faar i sinde at sætte sig i 
Roelighed for sig selv.

Saa lover og indgaar jeg Christen Frederiksen at skaffe min 
gamle Moder Maren Hansdatter forsvarlig Huusværelse ald hendes 
Levetid uden enten Husleie eller nogen Skillings Bekostning paa 
Huusets Vedligeholdelse, en forsvarlig Stue med en Jernkakkelovn 
samt skikkelige Borde og Baenke, som hun kan være tient og for- 
nøiet med. Ligeledes Kjøkken, saa rommelig som fornøden giøres 
og ved fra Fløtning tager hun hendes Sæng med de dertil behøvende 
og tilhørende Sængeklæder, saavel som og hendes Kiste og Gang
klæder, saa tager hun 8tte Tintallerkner og toe Tinfade, toe Steen- 
fade og sex Steentallerkner til at bruge i Stuen .

Til Kiøkkentøye skaffes hun her af Huuset En Fjerdingskobber- 
kiedel samt et Brøgerkar til en Tøndes Rom, en Ballie og en 
Streppe - en Øltønde til en halv Tøndes Rom, en Ildklemme, en 
Skoul og en Jerngreb.

Saa lover ieg og skaffer aarlig til hendes Føde trej Tønder 
Rug og toe Tønder Byg og Sex Rixdaler i Penge, som det halve 
deraf leveres hende i hendes Huus til enhver Aars Michelsdag og 
i det øvrige deraf til hver 4 Aars Paaske.

Saa haver hun og Forlov at vælge sig en Koe, hvad for een som 
hun løster, som hun kan have Mælken af, saa tager hun og 6 Faar, 
som hun nyder hele Fordelen af, men baade Koen og Faarene fødes 
hver Vinter her i Gaarden og det saa forsvarlig som det behøves, 
samt græsses om Sommeren, ligesom vel som vore egne Kiør og Faar, 
og naar samme Koe enten bliver gammel eller saaledes som hun ei 
kan være tient med, skaffes hun en anden, som hun kan have Mælken 
af saalænge hun lever uden nogen hendes Umage eller bekost i 
nogen Maade.

Og dersom hun bliver syg eller sengeliggende, da skaffes hun 
al fornøden Pleie og Opvartning af mig eller mine indtil hun 
bliver enten vorder frisk eller ved Døden hensover.

At denne Kontract af mig Christen Frederiksen uryggelig skal 
i alle sine Ord og Meninger kaldes og efterleves, haver ieg en 
allene egenhændig underskreven, men her ved min ærbødige og 
ydmyge Begiering til min kiære Husbonde høy og vellærde Hr. 
Rector Hansen i Wiborg ved sin Approbation at give sin gode Bifald 
og til ydermere Bekræftelse paa stemplet Papir at tilføre og 
underskrive.

Saa lover ieg Maren Hansdatter imod de af min Søn Christen 
Frederiksen udlovede Løfter imod mig at være paa hans beste med 
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hvad ieg kan udrette samt tilsyn i Huset, saavit det behøves, og 
skulle det skee som ieg vel ei venter at ieg skulle nødes til at 
fløtte for mig, saa venter ieg at nyde det samme til min Under
holdning som foranførte og foreskrevne Vilkaar, saa er og min 
faste Tillid til min kiære Hosbonde ey allene at bevilge mig det, 
men om saa skeer, at denne min eneste Søn førend ieg skulle ved 
Døden afgaae, at ieg da ser hans goede Bistand imod mig at ieg kand 
nyde foreskrevne Opholdsmidler til min Dødedag.

Worde de.16 December 1798
Frederik Christensen Maren Hansdatter.

12.
Jens Christian Jacobsen 

i Vordegaard. f. 11/4 1755 i Agerskov, Dollerup Sogn, 
d. 7/12 1817 i Vordegaard.

Ved hans Vielse i Vorde skriver Præsten: 
"(1780) d. 4 Februar blev Jens Chr.Jacobsen af Agerskov og 
Kirsten Mogensdatter af Worregaard copulerede i Worre Kirke."

13.
Kirsten Mogensdatter 

fra Stanghede,, der er født 1743 i Stanghede og som døde 1811 i 
Vordegaard, begr. 16/5. (Kirkebogen fra Dollerup haves først fra 
1777.

Ved overtagelsen af fæstet på den ene af Vordegaardene, ud
stedtes der af Herremanden på Hald Hovedgaard følgende fæstebrev 
til Jens Chr.Jacobsen (se næste side).

Kirsten Mogensdatter var første gang gift i 1772 med 
Christen Jensen i Vordegaard. Han er født 1738 og dør 1779, 
begr. 20/10. Han var søn af Jens Thomasen og Anne Andersdatter 
(1705 - 1777).
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Fæstebrev
Friderich Schinkel til Hald, Deres kongelige Majestæts bestal

tet Kammerherre og Landsdommer i Nørrejylland.
Giør vitterlig, at jeg hermed til Landsoldat Jens Christian 

Jacobsen af Agerskov paa Halds Gods, nu i Ægteskab med afgangne 
Christian Jensens Enke Kirsten Mogensdatter i Worregaard paa 
Ditto Gods, stæder og fæster Øster Worregaard, Hartk. 5 Tdr. 
3. Skpr. 3 Fjdk. og 2 Alb., at nyde og bruge hans Livstid paa 
forsvarlig Maade efter Loven, naar han deraf svarer alle konge
lige Skatter og Contributioner til sine bestemte Tider og Steder 
samt udi Landgilde 10 Rdl. aarligen til Mortensdag, da han saa 
er befriet for almindelig Hoverie og forretter de saævanlige 
Æ^ter og Høebiergning lige med hans Gaardmænd samt Gaarden 
iøvrigt forsvarligen vedligeholder og forbedrer, Desligeste 
mod mig og beskikkede viser sig hørig og lydig under Fæstets 
Fortabelse.

Endelig er ved dette Fæstemaal denne ufravigelige Condition, 
at Fæsteren bliver staaende som Landsoldat endnu for dette Aar 
og tillige forretter dend forstaaende Munstring, hvorefter han 
ved tilkommende Aars Session kand vente at blive udløst, alt 
ifølge derom udgangne kongelige allernaadigste Forordninger.

Hald, d. 13 Mai 1780.
F.Schinckel.

20 - 28. 
Christen Nielsen

i Vorde by, gaardfæster i rektoratets gods i Viborg, f.omkr. 
1695 i Vorde Nederby, død 1760 i Vorde, begr. 13/12 uden alders
angivelse (.

Han blev gift i 1723 med
21.- 29. 

Anne Christensdatter
begr.11.sønd. e.Tr. 1759 uden aldersangivelse, hun er f. ca.1698, 
ant.datter af Christen Svendsen på Vordegaard.
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22= 30.
Hans Lauritsen 

begr. Dom Miserocordia 1771 uden aldersangivelse.
I jordebog for 1741 for rektoratets gods opføres under 

Kølsen by'« Hans Lauritsen haver i Fæste Jens Espersens Boel, som 
er Hartk. 2 Tdr. 6 Skpr. og af Ole Andersens og Peder Jensens 
gaard, 1 Td. 4 Skpr. 2 Fjdk. og 2? Alb., eller ialt 4 Tdr. 2 Skpr. 
2 Fjdk. 2? Alb., yder aarlig Landgilde til Husbonden.

Han blev gift 4 Sønd.e.Tr. 1723 i Vorde med
23.

Maren Nielsdatter, 
begr. 1749 uden aldersangivelse.

24.
Jacob Christensen

i Agerskov, f. 26/1 1711 i Jestrup (Jegstrup). Dette fra Degnens 
eksemplar, ingen faddere nævnes.

Han blev gift ca. 1745 i Dollerup-Finderup-Ravnstrup pastorat 
(kirkebogen mangler) med

25.
Maren Christensdatter, 

der er f. 7/5 1724 i Torup i Ravnstrup Sogn (fra Degnens opteg
nelser ).

26.
Mogens Thomasen 

fra Stanghede i Dollerup sogn.
Han er født 30/9 1697 i Stanghede (Degnens Ekspl.) og han dør 

"11 April 1783 begr. den gamle Mogens Thomasen af Stanghede, der 
døde paa Vejen til Stendalsgaard mellem 80 og 90 Aar gi.".

(Dollerup kirkebog).
52.

Thomas Jensen
i Stanghede, fik 1687 en datter Karen. 30/9 1697 fik han sønnen 
Mogens.

Dette er notater fra den stedlige degns Optegnelser, ikke 
fra nogen almindelig kirkebog, der imidlertid først begynder 
i 1770. Derfor har vi intet om Thomas Jensens død, hans kones 
navn m.v.

S%25c3%25b8nd.e.Tr
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Vedrørende Stig-navnets Oprindelse.
Den ældst dokumenterede "bærer af Stig-navnet i Danmark er 

Skjalm Hvides sønnesøn Stig Hvide, der levede i 1100-tallet og 
bl.a. kendt for at have indstiftet Essenbæk Kloster i Jylland. 
Han menes at have været bosat i Jylland. En datter af ham blev gift 
med den svenske konge.

Længere op i middelalderen finder vi, navnet repræsenteret i 
en række Adels- og Stormandsslægter (vist alle nedstammende fra 
De Hvides Æt.

I nyere tid dukker Stig-navnet op i bondeslægter på Djurs
land og i Vestjylland, specielt i Ginding Herred og Salling. 
Hvorvidt disse ufri bærere af Stig-navnet stammer fra de adelige 
bærere i middelalderen kan man vist aldrig mere end gisne om.

Denne, nemlig Stisen-slægten fra Vorde sogn (Lundsgaard), 
der med sikkerhed dokumenteret tilbage til Søren Stisen på 
Lundsgaard f. 1702) kommer vitterligt fra Ginding, thi i hans 
borgerskabsbrev fra 1732 i Viborg siges han at være født i Sevel 
sogn, beliggende i Ginding Herred, men kirkebogen herfor har 
mærkværdigvis intet om hans fødsel og dåb. Forældrene er nok til
flyttet sognet efter hans fødsel.

En af de ældst kendte bærere af Stig-navnet i Estvad - Rønbjerg 
pastorat, er Sti Christensen i Kisum (Estvad sogn). Han er født 1628 
og dør 1712 sst. - begr.6/11.

Han er gift 1663 i Estvad kirke med Dorthe Michelsdatter 
fra Kisum (død 1681).

De faar børnene: Michel Stisen, f.1663, Christen Stisen f. 
1665, bl. fadderne to af hans søskende: Girial Christensen og 
Maren Christensen på Estvadgaard.

Sti Christensen er født i Kisum 1628 og dør 1712 sst.
9/10 1665 optræder Jens Stisen i Rønbjerg - bl.fadderne hos 

P.Nielsen og Boel Sørensdatter i Sigaard.
Da det ikke er muligt med bestemthed at finde Søren Stisens 

hjemsted, før han blev borger i Viborg, må vi desværre give op 
her, men det er mest sandsynligt, at han kommer fra Estvad, og 
at han er søn af førnævnte Sti Christensen.
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Det er ikke ualmindeligt, at genealoger kan følge en slægt 

langt tilbage ved hjælp af bestemmelsen om, at børn skulle have 
deres fars fornavn til efternavn. Dette er også tilfældet med 
denne slægt, men da det er forbundet med flere usikkerhedsmomentej', 
har udgiveren af denne slægtsbog bestemt, at vi kun medtager doku
menterede aner.

Førnævnte Søren Stisen i Lundsgaard (han er først borger i 
Viborg) kan f.eks. også være søn af Sti Madsen i Estvad, men det 
er på grund af manglende notater umuligt med sikkerhed at sige, 
hvem der er hans far, da der på samme tid er to i samme sogn med 
fornavnet Sti.

Der er udført et kolossalt arbejde af genealog H.P.Aagaard, 
som gennemforsker alle muligheder for at finde de rette spor, 
og når det ikke er lykkedes at komme længere tilbage, er det 
alene på grund af førnævnte Søren Stisens unoterede forældre.

Udgiveren af dette værk er af den opfattelse, at det ikke 
er tilfredsstillende at opstille hypoteser om anerne, og har der
for bestemt, at kun dokumenterede navne og data skal medtages.
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EFTERKOMMERE

efter
Christen Christensen i"Vordegaard" (den østre af de to Vordegaarde) 
er født i Lundsgaard i Vorde sogn den29/4 1800 og han døde på Vorde- 
gaard den 16/9 1875.

Han hlev gift i Vorde kirke den 13.oktober 1826 med
Kjesten Christiansdatter, der er født i samme Vordegaard den 9/8 
1805 og hun døde sst. den 27/4 1876. Hun var datter af gmd. i Vorde
gaard Christian Jensen, hustru Anne Frederiksdatter.

Som det fremgår af forslægten (side 10') overtog Christen 
Christensen (Stisen) sin svigerfar: Christian Jensens gaard 
"Vordegaard" den 10/1 1825.
Ægteparret havde syv børn, nemlig:

I. Anna Christensdatter f. 2/11 1827 og døde 28/2 1852.
II. Christen Christensen

III. Christian Christensen
IV. Birthe Marie Christensen
V. Frederik Christensen

VI. Maren Christensen
VII. Jens Christensen.

Disse syv børn er alle døbt Christensen, men i 1905 genantages 
navnet Stisen, men dog i forskellige stavemåde, nemlig følgende:

Stisen - Stidsen - Stigsen - Stidsing - Stissing.
Der er næppe tvivl om, at de forskellige stavemåder for 

slægtsmedlemmerne skyldes uopmærksomhed ved indførelsen i kirke
bogen, når børn er anmeldt til dåb.

Man ser f.eks.,at søskende døbes med forskellige efternavne. 
En dreng døbes Stidsing, medens hans søster døbes Stissing.

Det ses også, at en mand, der er døbt Stisen, selv underskriver 
sig Stissing, men et kan siges med sikkerhed, at de i denne slægts
bog omhandlede personer er af samme slægt, uanset de forskellige 
stavemåder.

(Om Stisen-navnet, se iøvrigt side 17 og 18).
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CHRISTEN CHRISTENSEN
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II.
Christen Christensen, gmd. , er født på "Vordegaard" den 7/4 1830 og 
han døde i Nr.Rind den 9/7 1909. Han meldte sig frivillig i krigen 
1848 og kom til marinen. Han deltog også i krigen 1864.

Han var gift 2 gange-
1 .gang den 13/11 1857 med
enke Johanne Nielsdatter, der er født i 1833 og døde 18/8 1874.
2 .gang den 4/6 1875 med
Kirsten Marie Mortensdatter, der er født den 1/5 1851 og døde 
31/7 1923. Hun var fra Terp.

Christen Christensen blev bestyrer af gaardmandsenken Johanne
Nielsdatters gård i Nr.Rind og overtog selv gården i 1856.
I sit første ægteskab havde Christen Christensen børnene: 

1
A. Poul Christensen(Stissing )
B. Ane Kirstine Christensen f.8/2 1861, d. 21/3 1861.
C. Ane Kirstine Christensen
D. Christen Stidsen Christensen
E. Nielsine Marie Christensen
F. Niels Thøger Christensen (Stidsing).

i sit andet ægteskab:
G. Johanne Christensen
H. Maren Christensen
J. Petrea Christensen f. 11/4 1881 d. 18/1 1882.
K. Petrea Christensen
L. Niels Chr.Christensen Stigsen
M. Ane Marie Christensen
N. Kristine Marie Christensen f.19/7 1889, d.11/4 1895.
0. Anders Christensen f. 28/2 1892, d. 6/5 1894.
P. Frederik Christensen f. 4/9 1893, d. 11/11 1893.
Q. Anders Chr.Christensen Stigsen.

Ialt 16 børn.
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Vedrørende gaarden matr.no.10, 10a og 10b i Nr.Rind, Lynderup 
sogn. Hartk. 4 Tdr.l Skp.3 Fjdk. og 2? Alb.

Gården var i århundreder en fæstegaard under Lynderupgaard og 
blev solgt til selveje ved skøde, udstedt 27/3 1856 fra Hr.Kjeldsen 
til daværende fæster Poul Christensen Smed, der blev istand til at 
købe gaarden ved bl.a.at udstede en obligation på 700 Rdl. til 
ovennævnte proprietær Kjeldsen. Samme dagi blev udstedt og oprettet 
aftægtskontrakt imellem nævnte Poul Christensen Smed og Ane Thøgers- 
datter.

Den 18/3 1858 blev læst udskrift af skifteprotokollen som 
adkomst for Poul Christensens enke: Johanne Nielsdatter på samme 
gård og den 16/1 1858 blev der udstedt følgende: 
"Aar 1857 den 13de November ægteviede s af undertegnede i Lynderup 
kirke Ungkarl Christen Christensen af Vordegaard og enke efter 
afdøde gmd. i Rind Poul Christensen (Smed): Johanne Nielsdatter.

At dette saaledes rigtig er uddraget af Lynderups sogns kirke
bog, Fol.91, nr.4, attesteres på Embeds Vegne

p.t.Ulbjerg Præstegaard 
den 16 Januar 1858

C.F.Wahl.
sognepræst i Laastrup og Skals Menigheder, 

fundegerende her i Vaccancen.
Bedes tinglæst som Adkomst for mig og min hustru Johanne 

Nielsdatter tilhørende Gaard Matr.No.lOa i Nr.Rind, Lynderup Sogn 
af Hartk. 4 Tdr.l Skp.3 Fjdk. og 2? Alb.

Rind d 17de Marts 1858.
Christen Christensen.
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oprettet mellem Kield Kieldsen som Ejer og Sælger og Indsidder Poul 
Christensen Smed som Kjøber.

Jeg K.Kieldsen, Ejer af Lynderupgaard med underliggende Gods, 
tilstaar herved at have solgt til Indsidder Poul Christensen Smed 
den mig tilhørende Gaard i Rind By, Lynderup Sogn, som hans afdøde 
Rader sidst har faaet i Fæste, hvilken staar for ny Matriculs 
No.10 og nyt Hartkorn 5 Tdr. 3 Skpr. 2 Alb\ som svarer GI.Skat 
35 Rdl.2 Sk. af gammel Hartk. 5 Tdr. 1 Skpr, ligeledes den hans 
Fader med Gaarden i sin Tid lovlig Synsforretning overleverede Be
sætning af Kreaturer, Gaards-og Avlsredskaber, saaledes som den nu 
forefindes, Gaardens Bygninger, den indavlede Afgrøde, endvidere 
Andel i Byens Gade, Matriculs No.26 i Forhold til det solgte Hartk. 
alt for den accorderede Kiøbesum 2.600 Rbd., skriver to Tusinde 
sex Hundrede Rigsbankdaler, og aarlig 10 Rbd, skriver ti Rigsbank
daler, saalænge Sælgeren og Hustru leve, men vil Kiøberen i det sted 
hellere levere her paa Gaarden 2 Læs Lyng, fuldkommen store, som han 
efter Aftens Varsel plukker eller slaar i Aastrup Hede, eller ogsaa 
2de, er tvende Læs Hedetørv, som han henter i samme Hede, da staaer 
dette ham frit for - paa følgende Vilkaar.
1. Kiøberen overdrages bemeldte Ejendom med de samme Rettigheder 
Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har eiet den, og det bemærkes, 
at Gaardens Tilliggende sælges saaledes, som det har været hans Fader 
overdraget, navnlig med Hensyn til det af Sælgeren efter Overenskomst 
med den afdøde Fæster bortbyttede Stykke Jord og Toft med Huusfæster 
Mogens Hansen. Naar det fordres, er Kjøberen pligtig at deltage i de 
Omkostninger med ? Deel som Adskillelsen fordrer.
2. Den Andeel, som Kjøberen faar i Byens Gade, overdrages ham kun 
under den udtrykkelige Betingelse, at Byens Gade ikke kan forlanges 
udskiftet uden Lynderupgaards Eiers Tilladelse, og skal det navnlig 
derpaa været forbudet at opføre Huuse eller Beboelseslejligheder 
uden Sælgerens eller efterkommende Lynderupgaards Eieres Tilladelse, 
saalænge denn Eier noget Gods i Rind By.
3. Kjøberen overtager og forrenter den paa Ejendommen hvilende 
Bankhæftelse uden Afdrag i Kjøbesummen, hvoraf følger, at da jeg 
af Bankhæftelsessummen har indfriet 1/6 Deel, saa forbeholder jeg 
mig ikke alene min Aktieret, men Kjøberen skal endvidere fra dette 
Aars Begyndelse at regne tilsvare mig eller Bahkobligationens rette 
Eier de lovhjemlede Bankrenter 6? pro Cto af fornævnte af mig ind
friede Sjettedeel, som betales Obligationens Eier paa hans Bopæl-
4. Gaarden med Bygninger, Besætning og underliggende Jorder mod
tager Kjøberen i den Stand det nu forefindes i, ligesom Samme i 
enhver Henseende nu staaer for hans Regning og Risico, og det er 
en Selvfølge, at han ei alene skal udrede alle Skatter, Afgifter, 
Byrder og Præstationer af hvad Navn nævnes kan, lige med det andet 
Selveiergods fra dette Aars Begyndelse, men han skal endvidere til
svare Alt hvad deraf maate være i Restance fra Fortiden, til det 
offentlige.
5. Jagtrettigheden paa de solgte Eiendomme overdrages Kjøberen 
efter Lovgivningen, hvorimod Fiskerettigheden er denne Handel uved
kommende , hcilken Sælgeren forbeholder sig for de solgte Eiendomme, 
i Liimfjorden, og maa af Kjøberen aldeles ikke afbenyttes, men Sæl
geren forbeholder sig og efterkommende Eiere ved Fiskeriets Afbenyt



telse endog Ret til at gaae over Eiendommen ved Fjorden, derpaa at 
lande med Vaad eller andre Fiskeredskaber saa ofte han ønsker for 
sig og sine Folk.
6. Kjøbesummen bliver indestaaende i de solgte Eiendomme, ligesom 
ogsaa i den Besætning og det Inventarium, som Kjøberen maatte eie 
eller eiendes bliver mere end hvad han med Gaarden har modtaget, 
mod 1ste Prioritets Panteobligation clausuleret overensstemmende 
med Fod. af 25.Januar 1828, og forrentes fra Handelens Afslutning 
med 4 pro Cto. aarligt til hvert Aars Ilte Juni og Ilte December 
Termin. Kapitalen kan med i Aars Varsel, opsiges fra en af Siderne. 
Saalænge Kapitalen indestaar hos Kjøberen', maa Pantet ikke for
ringes, og hvis Renterne ikke til rette Tid erlægges, Skatterne 
drages i Restance for længere Tid end i Aar over Forfaldstiden, da 
skal Kapitalen med Renter og skadesløse Omkostninger være forfal
den til Udbetaling og Creditor være berettiget til at realisere 
Pantet paa lovlig Maade. Kjøberen meddeles Skjøde paa hans egen 
Bekostning i November dette Aar.
7. Alle af Salget flydende Omkostninger med Hensy til Kjøbecon- 
tract, Skjøde, det befalede, Tinglæsning og Udgifter efter loven 
af 4de Juli 1850, udredes af Kjøberen. Kjøberen er forpligtet til, 
saasnart ske kan, at lade Gaardens Bygninger forsikre i den almin
delige Brandkasse til deres fulde Værdi.
8♦ I Tilfælde af Søgsmaal over denne Handel skal Kjøberen være 
den hurtige Retsforfølgning underkastet.

Jeg Poul Christensen Smed indgaaer herved i alle Deele fore- 
staaende Kjøbecontract og forpligter mig paa Grund deraf herved 
til paa det nøiagtigste at opfylde Samme i alle den led, Clausu- 
ler og Puncter.

Saaledes contraheret bekræftes med vor Underskrift i 2de 
Vitterlighedsvidners Overværelse.

Lynderupgaard den 10 October 1855.
Som sælger: Kieldsen. Som Kiøber: Poul Christensen Smed.

m.f.P.
Til Vitterlighed: Schjermer. Thygesen.

S k j øde.
Kield Kieldsen, Eier af Lynderupgaard med underliggende Gods 

gjør Vitterlig, at ligesom jeg ved Kjøbecontract af 10.October 
d.A. har solgt til Poul Christensen Smed den sidst hans afdøde 
Fader af den mig tilhørende Lynderupgaards Gods i Fæste overladte 
Gaard i Rind med Bygninger, Besætning og hvad der ellers var over
taget med denne og igjen skulle tilsvares, for Kjøbesummen 2.600 
Rbd. skriver to Tusinde sex Hundrede Rigsbankdaler, hvorfor jeg nu 
er fyldestgjort - saaledes sælger og tilskjøder jeg herved i Hen
hold til Kjøbekoctracten bemeldte Poul Christensens Smed hans af
døde Faders forhen i Fæste havende i Rind By, Lynderup Sogn, Rinds 
Herred, Viborg Amt beliggende Gaard, der staar under Matriculs 
No.10. for nyt Hartk. 5 Tdr. o Skp. 3 Fjdk. 2 Alb. og er ansat i 
GI.Skat til 35 Rbd. 2 Mark af gammel Hartk. 5 Tdr. 1 Skp. med dens 
Bygninger og rette tiliggende i Mark, Eng, Hede og Fælled - Alt 
med de samme Rettigheder og Byrder hvormed saadant af mig har 
været eiet, dog med de Reservationer, som i Kjøbekontracten har 
taget.- Kjøbekontracten, som forøvrigt i alle Henseender bliver 
Regel og Rettesnor saavel for nuværende som Gaardens efterkommen
de Eiere, beder desaarsag overensstemmende med Sportelreglementet 
paragraf 74 tinglæst ved Retten i Forening dette den vedhæftede 
Skjøde, og Kjøberen er tillige overleveret det ved PI.af 21 April 
1848 befalede Matriculskort over Gaardens samtlige Jorder.



Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl i 2de Vitterlig
hedsvidners Overværelse.

Lynderupgaard den 28 November 1855.
Kieldsen.

Til Vitterlighed*. Thygesen. Schjermer.
Fremlagt ved Registreringen efter afg. Gaardmand Poul Christen

sen Smed af Rind den 3 Juni 1857.
Seidelin, Fm.

Underskrevne Ane Margrethe Kieldsen meddeler herved Samtykke 
til det af Gaardejer Christen Christensen som nuværende Eier af 
Matr.No.lOa af Rind By, Lynderup Sogn ved Gaardejer Anders 
Christensen Kjeldgaard som eier af Matr.No.9a sammesteds foretagne 
Magelæg, hvorved førstnævnte afstaaer et Areal af 414-700 kvadrat 
Alen af sin Gaard Nr.10a med et Areal af Sidstnævntes Gaard No.9« 
stort 484.670 Kvadrat Alen samt Parcellens Matr.No.9f af Rind.

Lynderupgaard den 3 November 1872
Anna Margrethe Kieldsen.

Foranstaaende Paategning læst under Rinds - Guslum Herreders 
Ret Torsdagen den 6 Fabruar 1873.

Den Godsejer Kield Kieldsen og Hustru Anna Margrethe Kieldsen 
efter foranstaaende Kjøbekontrakt og Skøde tilkommende aarlige 
Afgift 10 Rbd. eller 2 Læs Lyng eller 2 Læs Hedetørv begæres i 
Henhold til vedlagte Døsattest udslettet af Pantebogen som Hæf
telse paa Matr.No.lOa, lOg, Rind By, Lynderup Sogn.

Den 18 September 1911 
(ulæseligt underskrift).
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II.A.
Poul Christensen (Stissing), gmd., er født i Nr.Rind den 16/7 1858 
og han døde i Futting ved Thorsø den 1/3 1937.

Han blev gift i Lynderup kirke den 8/5 1885 med
Petrea Pedersen, der er født i Futting den 9/3 1870 og hun døde 
s.st. den 12/9 1950.

Poul Christensen gik i skole i Nr.Rind, blev landmand, var solda 
i Viborg og tjente på Skals Højskole både før og efter sin solda 
tertid. Ved sit giftemål købte han en landejendom ved Gedsted og 
havde den i 3 år, hvorefter han købte en større gård ved Ullits. 
Senere overtog han sin kones fødegaard "Østergaard" i Futting, 
men fortsatte med at drive gården i Ullits med sin halvbror 
Niels Chr.Stigsen som bestyrer. Han drev selv gården i Futting 
til sin død. Han var en kendt mand indenfor hesteavlen og var 
en anselig hestehandler og hesteopdrætter. Han var bestyrelses
medlem i forskellige lokale foreninger og bl.a. dommer ved dyr
skuer.
Petrea Pedersen var uddannet ved husgerning og sin mand en værdi 
fuld støtte i dennes mange gøremål.

Leres børn: 1. Johanne Marie Christensen
2. Enevold Christensen Stissing
3. Kristine Christensen
4. Ellen Cecilie Christensen
5. Kresten Kiistensen Stidsing.

II.A.l.
Johanne Marie Christensen er født den 30/3 1886 og hun døde ugift 
den 5/1 1951.

Efter sin fars død overtog hun "Østergaard" sammen med Ellen 
og Kresten Stidsing.

II .A.2.
Enevold Christensen Stissing er født den 6/6 1888 og han døde 
6/8 1888.

II .A.3.
Kristine Christensen er født i Ullits den 24/1 1894 og hun blev 
gift i Thorsø den 3/12 1921 med
Peter Chr.Hansen, gmd., der er født i Thorsø 11/11 1894 og han 
døde i Rødding den 2/1 1970. Han var søn af gmd.Søren Hansen og 
hustru Marianne Jørgensen, Thorsø.
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1.II.A.3.
Kristine Christensen Stidsing gik i skole i Ullits, uddannet ved 
husgerning og var på Husholdningsskole i Års i 1912.
Peter Chr. Hansen gik i skole i Aidt og er uddannet ved landbrug. 
Han havde forskellige udepladser, men var også en del hjemme og 
købte i 1921 "Testrup Bakkegaard", som han drev i 29 år, hvorefter 
han solgte den og købte den noget større "Nørre Ingstrup" i Rødding 
sogn, og denne gaard drev han, til han.i 1966 afstod den til sin 
ældste søn Marinus.

Deres børn’- a. Marinus Holm Hansen
b. Poul Sigsen Hansen 
c. Thorvald Holm Hansen 
d. Søren Henning Holm Hansen

l.II.A.3.a.
Marinus Holm Hansen er født i Testrup, er gift og overtog sin fars 
gaard i Rødding i 1966.
l.II.A.3.b.
Poul Stigsen Hansen er arbmd. og bor i Højslev. Han er gift og har 
7 børn.
1.II.A.3.C.
Thorvald Holm Hansen er specialarbejder, gift og har 3 børn.

l.II.A.3.d.
Søren Henning Holm Hansen er født den 7/1 1934 og han blev gift den 
14/8 1964 med
Inger Lise Jensen, der er født i Tustrup den 3/8 1944 som datter af 
gmd. Søren Martin Jensen og hustru Thora Nielsine Andersen.

Søren Holm Hansen gik i skole i Testrup, uddannet ved landbrug 
og havde forskellige pladser på landet, inden han i 1964 købte 
en landejendom i Ørum Sdrl. og havde den i 6 år. Han købte der
efter sin nuværende gaard "Elmegaard" i Aidt og har nu moderni
seret og udbygget gaardens længer.
Inger Lise Jensen gik i skole i Fjerupgaarde og var på Vivild 
Ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning og har også været 
ekspeditrice i bagerforretning.

Deres børn: 1) Torben Holm Hansen f. i Ørum Sdrl.26/10 1964
2) Bodil Holm Hansen f. i Aidt den 14/11 1969
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Kristine Christensen, gik i skole i Ullits, uddannet ved hus
gerning og var på Husholdningsskole i Aars i 1912.
Peter Chr.Hansen gik i skole i Aidt og er uddannet ved land
brug. Han havde forskellige udepladser, men vai’ også en del 
hjemme. I 1921 købte han "Testrup Bakkegaard", som han drev 
i 29 år, hvorefter han solgte den og købte den noget større 
"Nørre Ingstrup" i Rødding sogn, og denne gård drev han, til 
han i 1966 afstod den til sin søn Marinus.

Deres børn: a. Marinus Holm Hansen
b. Poul Stigsen Hansen
c. Thorvald Holm Hansen
d. Søren Henning Holm Hansen.

l.II.A.3.a.
Marinus Holm Hansen overtog "Nørre Ingstrup i 1966 og blev gift 
i 1970.

l.II.A.3.b.
Poul Stigsen Hansen er arbmd. og bor i Højslev. Han er gift og har 
7 børn.
1.II.A.3.C.
Thorvald Holm Hansen, specialarbejder, er født i Testrup den 28/2
1931 og han blev gift i Rødding den 14/11 1959 med
Gerda Kristine Jacobsen Thorsager, der er født i Ingstrup den 29/9 
1932 som datter af Jens.Chr.Jacobsen Thorsager og hustru Kristine 
Hansen.

Thorvald Holm Hansen gik i skole i Testrup, uddannet ved land
brug og købte den 7/9 1959 en landejendom i Hammershøj, som han 
drev, indtil 1964, da han købte en anden gård i Kobberup. Denne 
ejendom havde han indtil 1968, da han solgte den og begyndte som 
specialarbejder i Skive
Gerda Kristine Thorsager gik i skole i Ingstrup og var på Salling 
Ungdomsskole. Uddannet ved husgern og været husbestyrerinde. Hun 
var på Uldum Højskole i 1955/56.

Deres børn: 1) Jørgen Thorsager Hansen f.8/2 1961 
2) Gert Thorsager Hansen f. 27/3 1964 
3) Hanne Thorsager Hansen f. 15/7 1966.

l.II. A .3.d.
Søren Henning Holm Hansen, er f.7/1 1934 og han blev gift .14/8 1964 m.
Inger Lise Jensen, der er født i Tustrup 3/8 1944 som datter af gmd.
Søren Martin Jensen og hustru Thora Nielsine Andersen.

Søren Holm Hansen gik i skole i Testrup, udd.ved landbr. og havde 
forsk.pladser, indtil han i 1964 købte en landejendom i Ørum Sdrl. 
og havde den i 6 år, hvorefter han købte sin nuværende "Elmegaard" 
i Aidt.Han har siden da moderniseret længerne.
Inger Lise Jensen gik i Fjerupgaarde og Vivild Ungdomsskole. Hun 
er udd.ved husgerning og har været i bagerforretning.

Deres børn: 1) Torben Holm Hansen f. i Ørum 26/10 1964.
2) Bodil Holm Hansen f. 14/11 1969-
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1.11. A. 4.
Ellen Cecilie Christensen Stidsing er født den 1/11 1906 og er 
ugift.

Hun gik i skole i Thorsø, uddannet ved husgerning og var på 
Vejlby Risskov Husholdningsskole. Hun var husbestyrerinde 
på "Østergaard" i Futting, som hun drev sammen med søsteren 
Johanne og Kresten Stidsing. Senere var hun i mange år 
husbestyrerinde i Sinding og i Ulstrup. Hun bor nu i Thorsø.

1.II. A.5.
Kresten Kristensen Stidsing er født i Thorsø den 27/12 1910 og 
han blev gift i Thorsø den 4/3 1947 med
Gudrun Elmstrøm Hansen, der er født i Hinge den 20/1 1923 som 
datter af boelsmand Ditmar Fredrik Hansen og hustru Agnes Margrethe 
Elmstrøm Jensen.

Kresten Kristensen Stidsing gik i skole Thorsø, uddannet ved 
landbrug og var hjemme, fordi faderen var så meget hjemmefra 
på gr.af bl.a. hestehandel - og senere på gr.af faderens 
sygdom. Efter faderens død i 1937 passede han gården for sin 
mor og overtog selv gården - sammen med søstrene Johanne og 
Ellen - i 1938. I 1957 brændte gården og i 1960 solgte han 
Østergaard og overtog sin nuværende gård i 1960. Han er en 
meget interesseret kvægopdrætter - og tidligere også heste- 
og har fået i utal af præmier på dyrskuer rundt om.
Gudrun Elmstrøm Hansen gik i skole i Voldby, tog realeksamen 
i Hammel og er iøvrigt uddannet ved husgerning.

Deres børn: a. Poul Elmstrøm Kristensen Stidsing
b. Per Ditmar Kristensen Stidsing 
c. Jonna Margrethe Elmstrøm Stidsing 
d. Ernst Elmstrøm Stidsing
e. Ragne Kristine Elmstrøm Stidsing.

l.II.A.5.a.
Poul Elmstrøm Kristensen Stidsing, bankassistent, er født i Thorsø 
den 21/8 1947 og han blev gift i Bispebjerg sogn med - 29/5 1971. 
Kirsten Margrethe Booker Svendsen, bankassistent, der er født 
i København den 3/2 1948 som datter af snedkermester Svend Booker 
Svendsen og hustru Elsa Gyrithe Frederiksen.

Poul Elmstrøm gik i alm.skole forskellige steder og tog real
eksamen i Langå. Han blev derefter elev i A/S Arbejdernes 
Landsbank i Randers og tog handelsmedhjælpereksamen. Han 
blev bankassistent i 1968 og indkaldt til flyvertropperne i 
maj 1969« Han kom på sergentskolen i Værløse og efter at være 
blevet sergent, gjorde han tjeneste forskellige steder inden
for Flyvertropperne. I maj 1971 kom han tilbage i sin gamle 
læreplads i Randers, hvor han stadig er ansat.
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Kirsten Margrethe Booker Svendsen gik i G-rundtvigskolen og senere 
i Holbergskolen, hvor hun tog realeksamen. Hun blev derefter kon
toraspirant i Københavns skattevæsen, men i 1966 begyndte hun sin 
bankuddannelse i A/S Arbejdernes Landsbank i København, hvor hun 
først var i li år i hovedafdelingen og derefter forflyttet til 
Brønshøj-afd. Hun har handelsmedhjælpereksamen og er nu ansat i 
samme bank, som sin mand, i Randers.

l.II.A.5.b.
Per Ditmar Kristensen Stidsing, specialarbejder, er født i Thorsø 
den 4/5 1949 og er ugift.

Han gik i skole i Thorsø og var på Ulstrup Ungdomsskole. Han 
hjalp sin far hjemme på gården, blev soldat i Høveltelejren 
og arbejder nu som specialarbejder i Langå.

1.II.A.5.C.
Jonna Margrethe Elmstrøm Stidsing er født i Thorsø den 27/9 1950 
og er kontoruddannet.
l.II.A.5.d.
Ernst Elmstrøm Stidsing er født den 27/4 1953 og er i handelslære 
- beslag og værkstøj - i Randers.
l.II.A.5.e.
Ragna Kristine Elmstrøm Stidsing er født den. 3/5 1959 og er 
skoleelev.
l.II.B.
Ane Kirstine Christensen er født den 8/2 1861 og døde 21/3 s.å.

l.II.C.
Ane Kirstine Christensen er født i Nr.Rind den 9/5 1862 og hun 
døde i Fjeldsø den 3.maj 1939. Hun blev gift i Lynderup kirke 
den 13/11 1885 med
Christen Hansen, der er født i Fjeldsø den 23/2 1865 og ban døde
s.st. den 11/6 1945.

Ane Kirstine Christensen gik i skole i Nr.Ring og udd.ved husg.
Christen Hansen gik i skole i Fjeldsø, udlært som smed og 
drev smedeforretning i Fjeldsø. Mens han var smed på Lynderup- 
gaard, traf han sin senere kone, der samtidig var kokkepige 
på gården.
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Ane Kirstine og Christen Hansens børn:
1. Johanne Hansen
2. Marie Elisabeth Hansen
3. Hans Hansen
4. Kirstine Hansen
5. Birgitte Hansen
6. Christen Stigsen Hansen
7. Jensenius Hansen
8. Hanne Hansen
9. Martin Henrik Hansen.

l.II.C.l
J o hanne Han sen var gift med
Chr.Christensen, der var kirkebetjent i København.
Der var ingen børn i ægteskabet.
1.II.C.2.
Marie Elisabeth Hansen er født i Fjeldsø den 18/12 1888 og 
han blev gift s.st. den 9/7 1912 med
Gravers Chr.Nielsen, gmd., der er født i Svingelbjerg den 
15/6 1883 og han døde sst. den 31/5 1959.

Marie Elisabeth Hansen gik i skole i Fjeldsø og Svingelbjerg. 
Hun kom ud at tjene, da hun var 7 år og tjente siden, ind
til sit giftemål.
Gravers Chr.Nielsen gik i Svingelbjerg skole, uddannet ved 
landbrug og var soldat en kort tid. Han var iøvrigt hele 
tiden hjemme på sin fars gård i Svengelbjerg og overtog 
selv gården i 1912. Han drev denne gård til 1952.

l.II.C.2.a.
Niels Chr.Nielsen, gmd., er født i Svingelbjerg den 6/4 1915 
og blev gift
1 .gang den 18/12 1948 med
Johanne Christensen, der er født den 31/3 1903 og døde 19/1 1963«
2 .gang den 3/8 1963 med
Gudrun Irene Christensen, født i Them den 20/6 1924.

Niels Chr.Nielsen gik i skole i Svingelbjerg og udd.ved 
landbrug. Han havde forskellige pladser og var bl.a. besty
rer i 12 år på "Nørgaard" i Svingelbjerg, som han selv 
overtog senere og stadig driver.

Der er ingen børn.
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l.II.C.2.b.
Hans Christian Nielsen, gmd. og ejendomsmægler, er født i Svin
gelbjerg den 20/1 1917 og han blev gift i GI.Ullits den 24/10 
1942 med
Inger Jensen, der er født i Ullits den 16/5 1921 som datter af 
gmd. Karl Jensen og hustru Ane Kirstine Jensen.

Hans Chr.Nielsen gik i Svingelbjerg skole og handelsudd. 
i Farsø i blandet Landhandel. Han var på St.Restrup Land
brugsskole i 1941, havde et par landpladser og overtog i 
1942 noget jord fra sin fars gård og byggede her på 
gården "Højvang", som han selv drev i 5 år, hvorefter han 
solgte den og købte en anden gård i Strandby, hvor han 
boede i 8 år. Allerede i 1954 begyndte han at handle med 
ejendomme, og siden da er denne virksomhed vokset, så han 
nu handler med huse, restaurationer m.v. i by og på land. 
Den 1/2 1959 købte han sin nuværende gård "Vestergaard" 
i Alstrup og denne gård er han ifærd med at ombyggede til 
en fuldt moderne gård.
Inger Jensen gik i skole i Ullits, uddannet ved husgerning 
og var på Rødding højskole

Deres børn: 1) Nanna Nielsen
2) Anne Marie Nielsen
3) Aksel Nielsen

l.II.C.2.b.l)
Nanna Nielsen, lærer, er gift med
Niels Erik Jensen, lærer,
Parret har børnene: a) Jan og

b) Jesper, der er tvillinger og født 1966 
og bor p.t. på Grønland.
l.II.C.2.b.2)
Anne Marie Nielsen er teknisk tegner og ugift.
1.II. C.2.b.3 )
Aksel Nielsen er født 25/11 1951 og ugift.
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].II.C.2. c.
Frode Nielsen er gmd. i Foulum/Ullits, er gift og har tre børn.

l.II.C.2.d.
Martin Nielsen, gmd., er født i Svingelbjerg den 13/3 1923 og han 
blev gift i Levring den 3/7 1947 med
Aase Maren Jacobsen, der er født i Levring den 10/4 1920 som datter 
af gmd. Jakob Harald Jakobsen og hustru Mette Marie Dinesen.

Martin Nielsen gik i skole i Svingelbjerg, uddannet ved land
brug og var soldat i Esbjerg. Han var skiftevis hjemme og i ude- 
pladser, og i 1947 købte han en landejendom i Fredbjerg - Bakke - 
gaard - og havde den i 12 år, hvorefter han købte sin nuværende 
"Korgaard" i Farsø.
Aase Maren Jacobsen gik i skole i Levring og var på efterskole 
samme sted. Hun er uddannet ved husgerning og var på Kleisgaard 
Husholdningsskole.

Deres børn: 1) Hans Jakob Nielsen
2) Britta Marie Nielsen.

l.II.C.2.d.l)
Hans Jakob Nielsen er født den 28/9 1948 og ugift.

Han gik i skole i Fandrup og Farsø, var på Gudenådalens Ung
domsskole, soldat ved C.F., Højskole i Hadsten og på Lundbæk 
Landbrugsskole. Han er p.t. hjemme.

l.II. C.2.d.2)
Britta Marie Nielsen er født den 18/5 1950 og ugift.

Hun gik i skole i Farsø og tog realeksamen. Hun er under uddan
nelse til lægesekretær.

l.II.C.2.e.
Mourits Christian Nielsen, gmd., er født i Svingelbjerg den 15/3 
1927 og blev gift i Fandrup den 1/3 1952 med
Ellen Liingaard, der er født i Fandrup den 14/3 1929 som datter 
af gmd. Laurits Liingaard og hustru Christiane Nielsen.

Mourits Christian Nielsen gik i skole i Svingelbjerg, uddannet 
ved landbrug, var soldat ved Bornholms Værn og var det meste 
af tiden hjemme og overtog sin fødegaard i 1952. Han er medlem 
af menighedsrådet.
Ellen Liingaard gik i Fandrup skole og var på Haubro Ungdomssk. 
Hun er uddannet ved husgerning og var på Frederiksborg Høj sk.
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Ellen og Mourits Nielsens børn:
1.II. C.2.e.1)
Laurits Liingaard Nielsen er født i Svingelbjerg den 5/11 1953. 

Han gik i Svingelbjerg skole og var på Haubro Ungdomsskole. 
Han er landmand og har været på Lundbæk Landbrugsskole.

l.II.C.2.e.2)
Lone Liingaard Nielsen er født den 9/10 1955 og er realist.
1.II. C.3.
Hans Hansen, gmd., er født i Svingelbjerg den 6/4 1891 og han døde 
i Aalestrup i 1948. Han blev gift i Aidt i 1914 med 
Anne Kathrine Karoline Jacobsen, der er født i Sdr.Vinge den 
3/12 1893 som datter af Jens Martin Martin Jacobsen og hustru 
Cathrine Sørensen , Sdr.Vinge.

Hans Hansen gik i skole i Fjeldsø, uddannet ved landbrug, var 
soldat og havde forskellige pladser på landet, inden han i 
1915 købte gaarden "Cathrinelund". Han ombyggede gården og 
byggede nyt stuehus. I 1947 flyttede han til Aalestrup, hvor 
hans enke stadig bor.
Anne Kathrine Karoline Jacobsen gik i skole i Maabjei'g ved 
Holstebro. Hun er uddannet ved husgerning og har tjent, siden 
hun var 8 år.

Deres børn: a. Vagner Hansen
b. Christen Hansen 
c. Martin Hansen 
d. Karl Anker Hansen 
e. Hans Hansen.

1.II.C.4.
Kirstine Hansen er født i Fjeldsø den 8/1 1893 og hun døde i 
Viborg den 30/7 1956. Hun var gift med
Frederik Jensen, tømrer i Viborg, der er født 17/10 1891 og han 
døde 18/3 1970.
Deres børn: a. Rigmor Jensen

b. Annelise Jensen
l.II.C.4.a.
Rigmor Jensen er gift med
Arnold Munk Jacobsen, gartner, 

Der er tre børn i ægteskabet.
l.II.C.4.b.
Annelise Jensen er gift med
Svend Holm Kristensen, tapetserer

Der er to børn i ægteskabet
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l.II.C.5.
Birgitte Hansen er født i Fjeldsø den 23/12 1895 og hun blev gift sst. 
den 11/2 1922 med
Marius Jensen (kaldet Ladefoged), gmd., der er født i V.bølle den 23/10 
1891 og han døde sst. den 3/7 1969«

Birgitte Hansen gik i Fjeldsø skole og udd.ved husgerning.
Marius Jensen gik i skole i V.bølle, udd.ved landbrug og var soldat 
ved infanteriet og lå inde under sikringsstyrken. Han havde forskel
lige pladser på landet og overtog sin fødegaard i 1927. Han var på 
Krabbesholm Højskole i 1914, i bestyrelsen for husmandsforeningen 
og hesteforsikringen.

Deres børn: a. Kristian Jensen f. i 1922 den 22/11 og døde som lille,
b. Søren Chr.Jensen
c. Peter Holger Jensen
d. Anne Margrethe Jensen
e. Johannes Gerhard Jensen

l.II.C.5.b.
Søren Christian Jensen, gmd., er født i V.Bølle den 26/4 1924 og han 
blev gift i Testrup den 22/6 1968 med
Dagny Jørgensen, der er født i Testrup den 19/9 1935.

Søren Chr.Jensen gik i skole i V.bølle, udd.ved landbrug og var 
soldat i 3 mdr. Efter at have haft forskellige pladser på landet, 
blev han ansat ved Brdr.Dahl, København, indtil han i 1955 købte 
en landejendom i Glerup, som han solgte i 1968, og købte hus i 
Aalestrup, hvor han begyndte at arbejde for Novejfa. I 1970 
solgte han huset og købte sin nuværende landejendom i Fjeldsø
Dagny Jørgensen gik i skole i Testrup og udd.ved husgern.

Deres børn: 1) Anne Marie Jensen f. 26/3 1969
2) Birgit Jensen f. 7/3 1971.

l.II.C.5.c.
Peter Holger Jensen, gmd., er født den 15/1 1927 og er ugift.

Han gik i skole i V.bølle, udd.ved landbrug og var soldat i 
Viborg og på Bornholm. Han var først ved landbruget, men købte 
og drev en vognmandsforretning i ca. 17 år, hvorefter han i 1970 
overtog sin fødegaard.

l.II.C.5.d.
Anna Margrethe Jensen er født i V.bølle den 24/4 1930 og hun blev gift 
sst. den 16/3 1957 med
Peter Roersen, gmd., der er født i Gedsted den 23/12 1931.

Anna Margr.Jensen gik i V.bølle skole, uddannet ved husgerning og 
kom ud at tjene allerede som 11-årig.
Peter Roersen gik i Gedsted skole, uddannet ved landbrug og havde 
forskellige pladser, indtil han i 1957 købte sin nuværende gård 
"Strandgaard" i Gedsted.

De har datteren: 1) Jonna Birgitte Roersen f. 14/3 1959«
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l.II.C.5.e.
Johannes Gerhard Jensen, gmd., er født den 16/11 1935 og han "blev gift
i Grejs kirke den 12/12 1958 med
Inga Tambo Jensen, der er født i Ø.Snede den 3/5 1938.

Johannes Gerhard Jensen gik i skole i V.bølle, udd. ved landbrag 
soldat i Nr.Uttrup og på Uldum Højskole i 1957/58. Han købte i 
1958 en gård i Grejs "Stenballehus" og drev den til 1966, da han 
overtog sin kones fødegaard "Skovkrog" i Agersbøl ved Lindved.
Inga Tambo Jensen gik i skole i Grejs og var på Vesterlund Ung
domsskole. Hun er udd.ved husgerning og var på Uldum Højskole 1958.

Deres børn: 1) Carsten Thambo Jensen f. 29/9 1959
2) Jørgen Thambo Jensen f. 4/8 1964.

l.II.C.6.
Kristen Stigsen Hansen, gmd. , er født i Fjeldsø den 26/1 1898 og han 
blev gift

med
Kathrine lund, der er f. 10/5 1901 og hun døde 19/8 1936.
Jhgang den 4/11 1938 med
Kirsten Marie Christensen, der er født i Østerbølle den 10/7 1899-

Kristen Stigsen Hansen gik i skole i Fjeldsø, Bystrup og Svingel
bjerg, udd. ved landbrug og var soldat ved infanteriet. Han kom 
ud at tjene som ni-årig og købte i 1924 en gård i Østerbølle og 
derefter i 1947 en anden gård i Knudstrup og denne gård afstod 
han til sin søn i 1956 og flyttede selv ind i et hus i Knudstrup.

l.II.C.6.a.
Svend Aage Stigsen Hansen, gmd., er født i Østerbølle den 10/6 1925 
og han blev gift sst. den 19/5 1956 med
Marie Kristine Møller, der er født på Omøden 7 z2 1924.

Svend Aage Stigsen Hansen gik i skole i Knudstrup, udd.ved landbrug 
og var på Hoptrup Højskole. Han begyndte senere som traktorfører 
og begyndte selvstændig maskinstation i 1955. I 1956 han sin fars 
gård i Knudstrup og siden overtagelsen yderligere tilkøbt 16 tdr.l.
Marie Kristine Møller er udd.ved husgerning på landet og opsparede 
18.000 kr.af sin løn til køb af gården.

Der er ingen børn i ægteskabet.
l.II.C.7.
Jensenius Hansen er født i Fjeldsø den 1/9 1900 og han døde i Viborg 
den 19/2 1963. Han blev gift i Viborg den 19/H 1927 med
Hansine Marie Annine Larsen, der er født, i Hjørring den 3/4 1901.

Jensenius Hansen gik i skole i Fjeldsø og har været arbmd. i 
Viborg. I' o94'8 blev han opsynsmand ved det off. slagté'hus og her 
var han til sin død.
Hansine Marie Annine Larsen gik i skole i Hjørring og er udlært 
som ci^arrullerske.
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Hansine og Jensenius Hansens børn:
a. Kamma Agnete Hansen
b. Gunnar Skovbo Hansen

l.II.C.7.a.
Kamma Agnete Hansen er født i Viborg den 8/1 1931 og hun blev gift 
sst. den 6/5 1955 med
Leif Jensen, ekspeditionssekretær, der er født i Viborg den 13/8 1928

Kamma Agnete Hansen tog mellemskoleeksamen i Viborg og udlært som 
sagførersekretær. Den 1.jan.1952 blev hun ansat som kontorassistent 
ved Statshospitalet i Viborg, den l.fabr.1954 ved Helsingør Kommune 
tekniske forvaltning. Fra 1955-1959 har hun arbejdet som lægesekre
tær ved Centralsygehusene i Hillerød og Holbæk.
Leif Jepsen gik i skole i Viborg og tog præliminæreksamen. Han er 
udlært som boghandlermedhjælper, aftjente sin værnepligt i Århus 
og var fra 1/7 1951 ansat som kontorist ved kuranstalten ved Hald. 
Fra 15.jan.1970 ansat i sin nuværende stilling som ekspeditions
sekretær ved centralsygehuset i Holstebro.

Deres børn: 1) Ulla Jepsen f. 5/6 1959 i Holbæk
2) Steen Ulrich Jepsen f. 10/7 1964 i Næstved. 

l.II.C.7.b.
Gunnar Skovbo Hansen er født i Viborg den 25/1 1936 og han blev gift 
ssr. den 2/7 1960.med
Anny Clausen, der er født i Viborg den 13/11 1936.Hun døde 25/6 1971.

Gunnar Skovbo Hansen tog realeksamen i Viborg og blev udlært som 
revisorassistent. Han aftjente sin værnepligt i Nr.Uttrup. Fra 
1957 - 1958 kontorassistent ved Obels fabriker i Ålborg, fra 1958 
til 1962 og havde flere ansættelser, før han i 1966 blev ansat i 
sin nuværende stilling som fuldmægtig ved centralsygehuset i 
Thisted.
Anny Clausen tog realeksamen i Viborg, kontoruddannet og var en 
tid i huset i England. Hun har været assistent på Nr. Sundby 
politikontor og fra 1967 og til sin død ansat ved Thisted Told
kammer.

Der er ingen børn i ægteskabet.
1.II.C.8.
Hansen Hansen gift med
Poul Madvig Larsen
Ingen børn i ægteskabet.
1.II.C.9.
Martin Henrik Hansen, banearbejder, er født i Fjeldsø den 19/3 1905
og han blev gift i Viborg den 13/11 1932 med
Thomasine Gustava Rønning Bech, der er født i Gedsted den 21/8 1908 
som datter af skoleinspektør Peder Rønning Bech og hustru Anna Jessen 
Hansen.



33.

Martin Henrik Hansen gik i skole i Fjeldsø, uddannet ved landbo 
og købte i 1931 en landejendom i Viborgs udkant og drev den til 
1935. Han var derefter vognmand til 1938 og mælkeforhandler og 
senere ølkusk ved bryggeriet ODIN - til 1952. Var derefter på 
varmemesterkursus og blev varmemester, men er nu banearbejder.
Thomasine Rønning Bech gik i skole i Snæbum og Viborg og er 
kontoruddannet på sagførerkontor. Hun har handelsskoleeksamen 
og er nu ansat ved Nordjydsk Bygningstjeneste.

De har sønnen:
l.II.C.9.a.
Poul-Erik Hansen, el-installatør, er født i Viborg 26/9 1941 og 
blev gift med
Kirsten Karen Pedersen.

Der er tre børn i ægteskabet.
l.II.D.
Christen Stidsen Christensen, gmd. i lundsgaard, er født i Nr.Rind 
den 12/6 1864 og han døde i Vorde den 23/7 1935. Han blev gift i 
Vorde kirke den 24/1 1893 med
Birgitte Frederiksdatter. gårde jerske i Lundsgaard og enke efter
Søren Villumsen, der er født den 5/4 1850 og hun døde i Lundsgaard 
den 17/11 1895.

Efter hendes død giftede Christen Stidsen Christensen sig 
2.gang den 28/12 1905 med
Ane Nielsen, der er født 11/4 1869«
Christen Stidsen Christensens børn:

Af 1.ægteskab: 1. Søren Villumsen Christensen
2.

2. - 3« Birgitte Lundsgaard Stigsen
4. Christian Johannes Lundsgaard Stigsen
5. Evald Lundsgaard Stigsen.

l.II.D.l.
Søren Villumsen Christensen er født 8/5 1893 og han døde 12/6 1893.
l.II.D.2.
Søren Villumsen Christensen, møller i Kølsen mølle, er født i Vorde 
den 14/6 1894 og han døde i Kølsen den 13/4 1945« Han blev gift i 
Vorde kirke den 3/4 1917 med
Albertine Kjeldsen, der er født i Kølsen den 25/8 1897. Hun er 
datter af gmd. i"Brunbakkegaard"i Kølsen Kristen Kjeldsen og hustru 
Annine Pedersen, der senere blev gift med Niels Stigsen i Vordegaard.

Søren Villumsen Christensen gik i skole i Vorde. Han var først 
landmand, men købte så i 1917 Kølsen Mølle - vandmølle med lidt 
jordtilliggende. I 1943 - da hans søn Kjeld var blevet medinde
haver - begyndte han at modernisere møllen, men hans pludselige 
død allerede i 1945 satte punktum for udvidelsesplaner, som nu 
måtte fortsættes af sønnen.
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l.II.P.2.a.
Kjeld Christian. Stigsen, møller, er født i Kølsen den 6/4 1914 og 
han blev gift i Viborg den 12/10 1937 med
Anemarie Mønsted Jensen, der er født i Viborg den 15/4 1917 som 
datter af maler og restauratør Jens Mønsted Jensen og hustru Ane 
Petra Sjørslev Christensen.

Kjeld Stigsen gik i skole i Vorde. Han var hjemme og hjalp sin 
far med driften af Kølsen mølle samtidig med, at han i nogle år 
drev en vognmandsforretning. Efterhånden krævede møllens drift 
hele hans arbejdskraft, så han måtte opgive vognmandsforretnin
gen. I 1943 blev han optaget som kompagnon af sin far og fra nu 
af gik det stærkt med at modernisere møllen. Efter sin fars død 
fortsatte han moderniseringen og i 1947 nedlagde han vandmøllen 
og tog maskiner i brug. I de følgende år blev kapaciteten stadig 
øget - siloer og pakhuse blev bygget og i dag er det en anselig 
foderstofforetning med salg af kemikalier og kunstgødning m.v. 
Når man betænker, at Kjeld Stigsen ikke har anden uddannelse, 
end den han fik i en 7-årig landsbyskole og hvad han lærte af 
sin far, er det imponerende, at han har formået - ved fornuftig 
og forudseende planlægning og naturligvis et enormt slid - at 
skabe en virkelig stor forretning - med millionomsætning 
En sådan indsats taler sit eget sprog om en mand, der af natur 
er forretningsmand, men som sandelig også har sådanne menneske
lige egenskaber, som vinder sine naboers og hele sin kundekreds 
største tillid ved en gennemhæderlig forretningsbehandling .
Anemarie Mønsted Jensen gik i skole i Viborg og uddannet ved 
husgerning. Siden sit giftemål med mølleren i Kølsen har hun 
været ham en uvurderlig hjælp - ikke alene ved planlægninger, 
men også i den daglige drift med dens mange funktioner.

Peres børn: 1) Jørgen Stigsen f. 23/6 1941 og han døde 28/8 1948 
ved en drukneulykke.

2) Søren Villumsen Stigsen
3) Kirsten Villumsen Stigsen.

l.II. P.2.a.2 )
Søren Villumsen Stigsen er født i Kølsen den 12/2 1948 og han blev 
gift i Fiskbæk kirke den 23/11 1968 med
Lilian Gudrun Nielsen, der er født i Løgstrup den 10/6 1949 som 
datter af kartoffelhandler Jens Peter Nielsen og hustru Edith 
Nielsen.

Søren Stigsen gik i skole i Vorde og lærte i foderstofbranchen 
i Odder, hvor han tog handelsskoleeksamen. Han hjælper nu sin 
far med driften af Kølsen mølle.
Lilian Gudrun Nielsen gik i Fiskbæk skole og tog realeksamen i 
Løgstrup. Hun var først i huset og blev derefter uddannet som 
sygeplejerske.

Pe har datteren: a) Vibeke Villumsen Stigsen f.5/5 1969.
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l.II.D.2.a.3)
Kirsten Villumsen Stigsen er født i Kølsen den 12/7 1949 og ugift.

Hun gik i Vorde skole, senere i Viborg og tog realeksamen i 
Løgstrup. Hun blev derefter bankuddannet i Privatbanken i Viborg, 
har handelsskoleeksamen fra Viborg og er nu ansat i Åbenrå Sydbank.

l.II.D.3-
Birgitte Lundsgaard Stigsen er født den 17/11 1906 og hun døde den 
20/12 1925.
l.II.D.4.
Christian Johannes Lundsgaard Stigsen. gmd., er født den 6/10 1910
og han blev gift i Vorde kirke den 15/11 1935 med
Laura Ragnhild Knudsen, der er født i Fiskbæk dan 20/7 1909.

Chr.Johannes Stigsen gik i Vorde skole, uddannet ved landbrug, 
var soldat ved artilleriet i Århus i 1931 og på Skals Højskole 
i 1930. Bortset fra en enkelt udeplads, var han hjemme, også 
efter sit giftemål, indtil han i 1940 overtog 20 tdr.fra Lunds
gård, byggede her på sin gård og kaldte den "Ny Lundsgaard".
Laura Ragnhild Knudsen gik i Fiskbæk skole og udd.ved husgern.

Deres børn: a. Inge Birgitte Stigsen, gift med kommunalarb. 
Knud Laursen i Løgstrup

b. Poul Lundsgaard Stigsen, chauffør og ugift.
l.II.D.5.
Evald Lundsgaard Stigsen, gmd. i Lundsgaard, er født den 5/8 1912
og han blev gift i Vorde den 18/12 1940 med
Emma Skov, der er født den 24/11 1917 som datter af gmd.Jens Peter
Skov og hustru Inger Marie Augusta Christensen, Kølsen.

Evald Stigsen gik i Vorde skole, uddannet ved landbrug og overtog 
sin fødegaard "Lundsgaard" i Vorde i 1940 - ca.52 tdr.land.
Han byggede ny kostald i 1950.
Emma Skov gik i skole i Vorde og udd. ved husgerning.

Deres børn: a. Bent Stigsen
b. Edith Stigsen 
c. Arne Søren Stigsen 
d. Ole Stigsen.

l.II.D.5.a.
Bent Stigsen er født 26/8 1938, havnearbejder i Århus og ugift.
l.II.D.5.b.
Edith Stigsen er gift med
Erling Grønkjær Jensen.
Der er et barn i ægteskabet.
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l.II.D.5.c.
Arne Søren Stigsen er født 28/8 1945 og ugift

Han var først ved landbrug, men er nu ansat ved Kølsen Mølle. 
Han er en meget fin distanceløber og vundet mange store sejre.

l.II.D.5.d.
Ole Stigsen. født 28/11 1960.
l.II.E.
Nielsine Marie Christensen er født 13/9 1866 og hun blev gift 
den 8/7 1896 i lynderup med
Jens Christian Nielsen, der er født i Ullits den 12/11 1861.
De har sønnerne: 1. Niels Vandrup Nielsen f.8/3 1897 og

2. Johannes Stidsing Nielsen f.11/5 1901.
l.II.E.
Niels Thøger Christensen, gmd., er født i Nr.Rind den 3/12 1868 
og blev gift i Ulbjerg den 26/10 1894 med 1922.
Ane Kirstine Mortensen, der er født i Ulbjerg den 16/9 1872 
og hun døde i 1944. Hun var datter af gmd. Peder Mortensen og 
hustru Christine Christensdatter.

Niels Thøger Christensen gik i skole i Ulbjerg, uddannet ved 
landbrug og var soldat ved Jydske Dragonregt. Da hans mordøde 
kom han i pleje hos sin farbror Jens i.. Overmølle og her var 
han i sin ungdomsår. I 1894 købte han en gård i gi.Ullits og 
drev den til sin død, hvorefter gården blev overtaget af 
sønnen Peder.
Ane Kirstine Mortensen gik i skole i Ulbjerg og udd.ved husgern.

Deres børn: 1. Johanne Kristine Christensen Stidsing
2. Kristine Christensen f.17/2 1897 og hun døde 

7/5 1912.
3. Peder Christensen Stidsing.

l.II.F.l.
Johanne Kristine Christensen Stidsing er født i Ullits den
12/10 1895 og hun blev gift i gi.Ullits den 1/12 1918 med
Jens Christian Jensen, gmd. og hestehandler, der er født i
gi.Ullits den 27/6 1886 og han døde sst. den 2/7 1963« Han var 
søn af gmd. Christian Jensen og hustru Elisabeth Haubro.

Johanne Stidsing gik i skole i Ullits, udd.ved husgerning og 
var på Husholdningsskole i Askov.
Jens Chr. Jensen gik i skole i Ullits og uddannet ved landbrug 
Han havde forskellige pladser på landet og var bl.a.bestyrer 
for en enke i Vognsild i 5 år. I 1918 overtog han sin fars gård 
i gi.Ullits og drev den til sin død. Han var kendt viden om 
som hestehandler. Han var medlem af sognerådet, medlem af me
nighedsrådet og bestyrelsen for forskellige lokale foreninger.

Deres børn: (se næste side ).
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Johanne og Jens Chr.Jensens børn:
a. Kresten Jensen
b. Nitta Elise Jensen 
c. Niels Stisen Jensen 
d. Anne Lise Jensen 
e. Thøger Jensen 
f. Arne Jensen 
g. Carl Henning Jensen 
h. Poul Jensen 
j. Kirstine Stissing Jensen 
k. Jørgen Jensen 
1. Aksel Jensen

l.II.F.l.a.
Kresten Jensen, gmd. på "Stistrupgaard", er født i Ullits den 
8/2 1918 og han blev gift i Foulum kirke den 20/4 1948 med 
Anna Kathrine Byrialsen. der er født i Foulum den 25/5 1922 som 
datter af gmd.og sognefoged Johannes Byrialsen og hustru Karen 
Marie Jensine Toliestrup.
Deres børn: 1) Birte Byrialsen Jensen f.2/2 1951

2) Vagn Byrialsen Jensen f. 30/6 1955 
3) Marianne Byrialsen Jensen f.21/7 1961.

l.II.F.l.b.
Nitta Elise Jensen er født den 22/2 1920 og hun blev gift i Ullits 
den 1/6 1941 med
Christian Christensen, gmd., der er født i Foulum den 16/5 1915 
som søn af landmand Jens Chr.Christensen og hustru Jensine.
Deres børn: 1) Janua Christensen

2) Irene Christensen
3) Elin Christensen

1 II F 1 b ) 4) Keld Christensen
Janua Christensen er født den 7/12 1943 og gift med 
Ronald Siljan Jensen, ekspedient i Skive.
l.II.F.l.b.2)
Irene Christensen er født den 2/1 1948 og gift med 
Svend Aage Hald, murer, Holstebro.
l.II.F.l.b.3)
Elin Christensen er født den 2/1 1948 og gift med 
Viggo Sønderstrun Nielsen, lærer i Borris.
l.II.F.l.b.4)
Keld Christensen er født den 2/4 1954.
l.II.F.l.c.
Niels Stisen Jensen, advokat, og gift. Bor i Hvidovre.
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l.II.F.l.d.
Anne Lise Jensen er gift med
Christian Dybdahl. fhv.kroejer i Gedsted.
l.II.F.l.e.
Thøger Jensen, gmd. i Nr. Rind, er født i Ullits den 19/10 1924
og han blev gift i Haubro den 6/11 1948 med
Anna Larsen, der er født i Haubro den 1/7 1929 som datter af gmd.
Lars Chr.Larsen og hustru Johanne Nielsen.

Thøger Jensen gik i skole i Ullits og var på Haubro Ungdomssk.
Han er uddannet ved landbrug og var soldat ved Luftværnsart.
i Esbjerg i 1945/46. Som ni-årig kom han til sin morbror Peder 
og opvoksede der. Han havde forskellige pladser, inden han den 
13/11 1948 købte sin nuværende landejendom ved Nr.Rind. Den 
havde oprindelig 20 tdr. land, men siden har han tilkøbt yderligere 
12 tdr. Han byggede ny kostald i 1959 og nyt svinehus i 1966.
Han er ejendomsvurderingsmand - ejendomsskyld, i bestyrelsen for 
mejeriet, revisor i Brugsen og formand for husmandsforeningen, 
formand for husdyrbrugudvalget, formand for planteavlsudvalget, 
og tillidsmand for Viborg slagteri, omfattende Lynderup sogn.
Anna Larsen gik i skole i Haubro og udd.ved husgerning.

Deres børn* 1) Per Stisen Jensen
2) Kirstine Stisen Jensen
3) Ketty Jensen
4) Mona Jensen

l.II. F.l.e.l)
Per Stisen Jensen, mekaniker, er født 15/5 1949 og ugift.

Han gik i skole i Nr.Rind, udlært som mekaniker i Ulbjerg.
Han var også på Haubro Ungdomsskole. Han var soldat ved Hærens 
materialforvaltning i Fredericia og har arbejdet forskellige 
steder som svend.

l.II.F.l.e.2)
Kirstine Stisen Jensen er født den 2/7 1951 og ugift.

Hun gik i skole i Nr.Rind og var på Haubro Ungdomsskole. Hun er 
uddannet ved husgerning og er nu fabriksarbejder i Espergærde.

l.II. F.l.e. 3) og 4)
Ketty Jensen født 8/9 1956, skoleelev
Mona Jensen født 30/9 1957, skoleelev.
l.II.F.l.f.
Arne Jensen, gmd., er født den 9/9 1926 og han blev gift i Alstrup 
den 13/12 1952 med
Karen Skou. der er født i Alstrup den 15/12 1928 som datter af
gmd. Johs.Leon Christensen (Skou) og hustru Krestine Hansen.

Arne Jensen gik i skole i Ullits, uddannet ved landbrug og var 
på Asmild Kloster Landbrugsskole i 1950/51. Han skiftede med 
at være hjemme og have udepladser, indtil han den 28/11 1952 
købte "Hedegaard" i Ullits. Han er medlem af sognerådet, sogne
foged ,næstfmd.i Brugsen og i andre lokale foreningers bestyrelser.
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Karen Skou gik i skole i Alstrup og var på Haubro Ungdomsskole, 
Hun er uddannet ved husgerning og var på Antvorskov Højskole.

Deres børn: 1) Lene Skou Jensen f. 8/7 1954
2) Preben Skou Jensen f. 11/9 1957
3) Helle Kristine Jensen f. 15/6 1963-

l.LI.F.l.g.
Carl Henning Jensen er født i Ullits den 15/10 1928 og blev gift
i Brorup den 10/4 1954 med
Ella Granlund, der er født i Brorup den 6/5 1928.
Deres børn: 1) Peter Granlund Jensen f. 16/3 1955

2) Jens Ole Granlund Jensen f. 3/2 1957
3) Hanne Granlund Jensen f. 8/6 1965«

l.II.F.l.h.
Poul Jensen er gift og har 4 børn.
l.II.F.l.j.
Kristine Stissing Jensen er gift med
Anders Dalsgaard.
l.II.F.l.k.
Jørgen Christian Jensen, murer, er født i Ullits den 27/11 1934 
og han blev gift sst. den 10/10 1954 med
Lissy Tollestrun Jensen, der er født i Ullits den 4/8 1936 som 
datter af husmand Sigvardt Toilestrup Jensen og hustru Matte Kathrine 
Pedersen.

Jørgen Christensen gik i skole i gi.Ullits og var ved landbrug 
til 1954. Han aftjente sin værnepligt i 1954/56 ved Dr.Livregt. 
i Viborg. I 1956 købte han en landejendom på Ullits hede og end
nu en landejendom i 1963, som blev lagt til. I 1968 solgte han 
ejendommene og gik i murerlære og regner med at få svendebrev 
i november 1971.
Lissy Tollestrup Jensen gik i skole i Ullits og uddannet ved 
husgerning i forskellige pladser. Hun har nu deltidsplads på 
Farsø postkontor.

Deres børn: 1) Jette Kathrine Tollestrup Jensen f.21/12 1954
2) Bjarne Tollestrup Jensen f. 7/7 1956 3) Anette Tollestrup Jensen f. 26/8 1958 
4) Jan Tollestrup Jensen f. 30/1 1963 
5) Lars Tollestrup Jensen f. 15/11 1967«

l.II.F.1.1.
Aksel Jensen er gift og har faderens gård i GI. ullits.
1.II. F.2.
Kristine Christensen Stissing er f.17/2 1897 og død 7/5 1912.
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1.II.F.3.
Peder Stissing, gmd. og sognefoged, er f.i Ullits d.26/8 1898 og han 
døde sst. den 7/1 1969« Der er ingen børn i ægteskabet med Kirstine, 
som nu bor i Ullits.
l.II.G.
Johanne Christensen er født den 20/7 1876 og hun døde 13/10 1934.
Hun blev gift i Lynderup kirke den 4/6 1901 med
Jacob Pedersen (kaldet Stisen), der er født den 6/1 1879 og han 
døde 6/3 1954. Parret havde en gård i Fjeldsø.
Deres børn: 1. Kresten Stigsen Pedersen

2. Kristine Marie Pedersen
3. Petra Pedersen
4. Henrietta Margrethe Pedersen
5. Peder Pedersen
6. Maren Pedersen f.9/1 1908 og død 11/3 1908.
7« Marinus Pedersen f. 31/8 1909 og død 6/10 1909«
8 .Maren Ottilie Pedersen
9 . Jakobine Johanne Pedersen f.20/11 1913,d.2/4 1914- 

10. Tindahl Harald Pedersen.
l.II.G.l.
Kresten Stigsen Pedersen, arbmd., er født den 6/9 1899 og han døde 
4/7 1957. Han blev gift i Fjeldsø den 27/11 1926 med
Petra Elma Marie Andersen, der er født i Fjeldsø den 13/4 1904.

Kresten Stigsen Pedersen gik i skole i Ll.Thorup, var først ved 
landbrug, senere vognmand og arbmd. Han var soldat i Viborg.

De har datteren:
l.II.G.l.a.
Mary Johanne Pedersen, der er født i Fjeldsø den 9/1 1929 og blev 
gift sst. den 5/9 1949 med
Evald Johansen, der er født i Århus den 13/3 1915.
Deres børn: 1) Ib Stidsen Johansen f. 11/11 1951

2 ) Torben Stidsen Johansen f.11/8 1960.
l.II.G.2.
Kristine Marie Pedersen er født i Fjeldsø den 3/9 1901 og hun blev 
gift sst. den 19/1 1929 med
Kristian (Mørun)Kristensen,der er født i Bjerregrav den 21/7 1898.
Deres børn: a. Rosa Kristensen

b. Maren Kristensen
c. Jakob Kristensen
d. Erna Kristensen
e. Gerhard Kristensen
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l.II.G.2.a.
Rosa Kristensen er gift med
Chresten Jørgensen, postbud og parret bor i København
l.II.C.2.b.
Maren Kristensen er født i Hersom den 6/12 1929 og hun blev gift i
Fjeldsø den 18/4 1957 med
Poul Hansen Jørgensen, gmd., der er født i Skæve den 18/7 1929 som 
søn af hmd. Aage Hald Jørgensen og hustru Elga Annette Hansen.

Maren Kristensen gik i skole i Fjeldsø, uddannet ved husgerning 
og haft plads i forskellige hjem og institutioner.
Poul Hansen Jørgensen gik i skole i Ounstrup og Hugdrup. Han er 
uddannet ved landbrug, var soldat i Høvelte og en vinter på St. 
Restrup Husmandsskole. I 6 år var han chauffør og medhjælper på 
Fredensborg mejeri. Siden var han beskæftiget ved mange forskel
lige ting. Han købte i 1966 en landejendom i Østerbølle, som han 
stadig driver.

De har sønnen: 1) Bent Jørgensen f. 8/12 1962.
l.II. G.2.c.
Jakob Kristensen, møbelsnedker, er født i Hersom den 9/10 1933 
og han blev gift i Hvam kirkeby den 25/3 1961 med
lilian Andrea Kristensen, der er født i Korsø den 26/3 1941.

Jakob Kristensen gik i skble i kjeldsø og attjente sin vær
nepligt i Hvorup og Viborg.
Lilian Andrea Kristensen gik i skole i Korsø.

Deres børn: 1) Jens Christian Kristensen f.17/8 1961
2) Mona Irene Kristensen f. 8/5 1963
3) Hanne Lise Kristensen f. 8/8 1964
4) Jan Bruno Kristensen f. 30/3 1968.

l.II.G.2.d.
Erna Kristensen er gift med
Henning Madsen og der er to børn i a^teskabet.
l.II.G.2.
Gerhard Kristensen, postbud, er født i Fjeldsø den 17/4 1942 og han 
blev gift i Ginnerup kirke den 26/2 1966 med
Kirsten E.Holm Jensen, der er født i Aalsø den 22/7 1943 som datter a 
Aksel Holm Jensen og hustru Thelma Jørgensen.

Gerhard Kristensen gik i skole i Fjeldsø og Gedsted. Aftjente sin 
værnepligt i Varde. Han er nu postbud i Ålestrup.
Kirsten E.Holm Jensen gik i skole i Fannerup og uddannet som 
sygemedhjælper.

Deres børn: 1) Klaus Holm Kristensen f. 30/9 1967
2) Palle Holm Kristensen f. 18/6 1971.
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1.II. G.3«
Petra Pedersen er født i Fjeldsø den 10/1 1904 og hun blev gift sst. 
den 5/4 1932 med
Johannes Hestbæk (Nielsen slettet i 1923), der er født i Haubro den
29/8 1902 som søn af gmd. Niels Nielsen og hustru Gertrud Christensen.

Petra Pedersen gik i Fjeldsø skole og .senere i Ll.Thorup skole. 
Uddannet ved husgerning.
Johannes Hestbæk gik i skole i Haubro, uddannet ved landbrug, 
Højskole i Hadsten og havde forskellige pladser, før han i 1929 
købte en gård ved Aalestrup og drev den til 1965, da han afstod 
den til sin søn og selv flyttede ind i et hus på Toftevej i 
Aalestrup.

De har sønnen.
l.II.G.3.a.
Niels Christian Pedersen Hestbæk, gmd., der er født i Glerup den 
29/3 1940 og han blev gift i Sahl den 14/5 1966 med
Erna Hvolbæk. der er født i Sahl den 9/6 1944 som datter af gmd.
Jens Vagn Hvolbæk og hustru Elly Kristine Madsen.

Niels Chr.Hestbæk gik i skole i Glerup og var på Bælum Efter
skole. Han er uddannet ved landbr. og var det meste af tiden hjem
me, bortset fra en enkelt udeplads. Han overtog sin fødegaard 
i 1965« I bestyrelsen for landbrugsfaglig'ungdom.
Erna Hvolhæk gik i skole i Sahl og var på Løgumkloster Efter
skole i 1962 og tog mellemskoleeksamen. Hun kom derefter på Bør
kop sygeplejeskole, men brød af og blev i stedet uddannet som 
plejerske på Statshospitalet i Viborg og var der i ca. 2 Å.

Deres børn: 1) Peter Hestbæk fødet den 11/3 1967
2) Søren Hestbæk født den 25+3 1969«

1.II.G.4.
Henriette Margrethe Pedersen er født i Fjeldsø den 8/3 1905 og hun 
blev gift sst. den 23/10 1933 med
Gunnar Nielsen, gmd., der er født i Vesterbølle den 4/9 1909 som søn 
af købmand Niels Nielsen og hustru Karoline.

Henriette Margr.Pedersen gik i skole i Fjeldsø og udd.ved husg.
Gunnar Nielsen gik i Vesterbølle skole og udd.ved landbrug. Han 
arbejdede først ved forskelligt som arbmd, i Vesterbølle, indtil 
han købte en landejendom i Thorup/Simested - iøvrigt sin sviger
fars fødehjem.

De har sønnen:
l.II.G.4.a.
Niels Erik Nielsen, gmd., der er født den 28/12 1944 og han blev gift 
den 18/7 1971 med
Elly Christensen, der er født i Hvam som datter af Sv.Åge Christensen.
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Niels Erik Nielsen gik i skole i Thorup og er uddannet ved land
brug. T 1966 købte han sin nuværende landejendom, der er nabo tu 
sine forældres gård i Thorup.

l.II.G.5,
Peder Pedersen, arbmd., er født den 15+1 1907, er gift og bor i Kbhv.
l.II.G.6.
Maren Pedersen, født den 9/1 1908 og døde 11/3 1908
l.II.G.7.
Marinus Pedersen er født den 31/8 1909 og han døde 6/10 1909.
l.II.G.8.
Maren Ottilie Pedersen er født i Fjeldsø den 20/5 1911 og hun blev 
gift sst. den 27/10 1931 med
Poul Lindtner Brorson Kristensen, arbmd., der er født i Års den 1/10 
1909 som søn af landmand Niels Christian Kristensen og hustru Hanne 
Petrine Mathisen.

Maren Ottilie Pedersen gik i skole i Fjeldsø og kom ud at tjene 
på landet som 13-årig. Det var i en tid, hvor den 13-årige pige 
skulle malke 14 køer 3 gange om dagen og samtidig gå til hånds 
ude i marken og inde.. Hendes fritid var 1 søndag om måneden, 
men først efter at arbejdet var gjort, så klokken blev som regel 
3 om eftermd., før hun kunne tage afsted og så skulle hun være 
hjemme senst kl. 10 aften. Arbejdsdagen begyndte for den lille 
pige kl.5 og varede så at sige uafbrudt til sen sengetid, (det 
skulle man prøve at byde ungdom i 1971).
Poul Lindtner Brorson Kristensen gik i skole i Blære-Tolstrup og 
kom ud at tjene på landet som 11-årig. Som dreng var årslønnen 
strømper og træsko - den sidste årsløn, før han blev gift i 1931 
var 400 kr. for et år. Ved sit giftemål boede de i Ålestrup 
og sad tillleje for 10 kr. om måneden. Han gik da på arbejde ved 
landbruget og fik for en hel dags slid 2 kr. og kosten. I 1935 
købte han en landejendom i Bystrup/Ålestrup, hvor de boede i 23 
år. De solgte landejendommen i 1958 og flyttede ind i deres nuvæ
rende hus i Gedsted. Han har arbejdet ved et cementstøberi i 
12 år og er nu ledningsarbejder ved telefonvæsenet.

Deres børn: a. Johanne Brorson Kristensen
b. Niels-Erik Kristensen 

l.II.G.8.a.
Johanne Brorson Kristensen er født den 11/6 1933 og hun blev gift 
i Gedsted den 3/7 1955 med
Henry Mørk Johannesen, snedkermester, der er født i Elsborg den 24/4 
1932 som søn af fabrikant Johs.Johannesen og hustru Karen Marie Mørk.

Johanne Brorson Kristensen gik i skole i Bystrup,udd.ved husgern.
Henry Mørk Johannesen gik i skole i Elsborg, udlært som møbelsned— 
ker hos sin far og overtog sin fars møbelfabrik: "Højager" i 
Rødkjærsbro den 1/1 1958. Købte sit hus i Rødkjærsbro i 1961.

Deres børn: 1) Jan Mørk Johannesen f. 9/2 1956
2) Pia Mørk Johannesen f. 15/6 1958 
3) Kim Mørk Johannesen f. 5/10 1960 
4) Eva Mørk Johannesen f. 11/10 1968.
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l.II.G.8.b.
Niels-Erik Kristensen, møbelsnedker, er født i Bystrup den31/l 1941 
og han er gift med
Marianne Elmegaard Larsen, der er født den 3/6 1950 som datter af
Henry Elmegaard Larsen og hustru Palma. .

Niels-Erik Kristensen gik i skole i Bystrup, var først ved land
brug, men blev så udlært som møbelsnedker. Han aftjente sin vær
nepligt i Fredericia og har siden da arbejdet ved Lindøværftet 
ved Odense og nu hos sin svoger i Rødkjærsbro.

Le har sønnen: 1) Kenneth Kristensen, født 24/7 1968 
l.II.G.9.
Jakobine Johanne Pedersen f. den 20/11 1913 og død 2/4 1914.
l.II.G.10.
Tindahl Harald Pedersen, chauffør, er født i Fjeldsø den 22/1 .1920 
og han blev gift i Tårup den 10/7 1946 med
Hilda—Friis_Jensen. der er født i Viborg den 12/6 1924 som datter 
af Arne Jensen og hustru i Knudby.

Tindahl Pedersen gik i skole i Fjeldsø og er chauffør hos 
Møldrup Tømmerhandel. Han er i bestyrelsen for D.A.S.F.
Hilda Friis Jensen gik i skole i Sundstrup.

Deres børn: 1) Lis Pedersen
2) Kaj Friis Pedersen.

l.II.G.lO.a.
T/is Pedersen er født den 14/5 1947 i Møldrup og gift med 

Birkerød Hansen, styrmand, og parret bor i Odense.
1 ©II.G«10©b •
Kaj Friis Pedersen, vognmaler, er født den 4/7 1950 og ugift.
l.II.H.
Maren Christensen er født i Nr.Rind den 11/8 1878 og hun døde 
sst. den 20/1 1966. Hun blev gift i Lynderup kirke d.30/10 1900 med 
Anton Madsen, gmd., der er født i Sjørslev den 14/3 1873 og han 
døde i Nr.Rmd den 29/3 1954. Han var søn af landmand Mads Andersen 
Munch og hustru Ane Marie Olsen.

“SneE!tenSen glk 1 Sk°le 1 særlig

oT+Ho ®adsen 1 skole i Søørslev, uddannet ved landbrug og S °^S1VTepli8t Ted i^tertet. Han overtog XXnfo 
gårtS^tiAiJ/svlL1 192° ?reT den W1 1911’ daShan solgte 
holdt selv 2 ir 7 å“eS dror.- Hisls Chr.Stisen, men be- ? n o 1 :38 tdr- iand, hvor på han byggede "Vestergaard"i Nr.Rind og drev den til midten af 30-ernf, da haS a?stod den



S k ø d e .
Undertegnede gaardejer Anton Madsen af Rind sælger, skøder og 

overdrager herved til Niels Christian Stigsen af Rind en Parcel af 
min ejendom, hvilken Parcel efter Landbrugsministeriets skrivelse 
af 21.Januar 1911 er skyldsat under Matr.No.lOa, Hovedparcel Kl.II 
af Rind By, Lynderup Sogn for Hartkorn 1 Td.5 Skpr.O Pjdk.O Alb. 
samt den mig tilhørende Parcel Matr.No.9f af Rind By, Lynderup 
Sogn af Hartkorn 2 Skpr. 3 Fjdk. i Alb. Efter nævnte skrivelse fra 
Landbrugsministeriet er der tildelt Matr.N .10a i Vederlag for Kir- 
kekvægtiende 1 Fdk.Byg, for Præstekvægtiende 1 Fdk. Rug og 3 Skpr. 
li Fdk. Byg, for Kongekorntiende 3 Skpr.l Fdk.Rug, 3 Skpr. 2 5/8 
Fdk.Byg, for Kirkekvægtiende 3 Skpr. li Fdk.Rug, 3 Skpr. Byg og i 
Smaaredsel til Præsten li Fdk. Byg.

Overdragelsen sker på følgende Vilkaar:
1.

Under Overdragelsen er indbefattet de paa det solgte værende 
Bygninger med disses mur-og nagelfaste Oppertinenter, derunder 
Kakkelovn, komfur og indmuret Kjedel. Endvidere medfølger Besæt
ning, Inventarium, Sæd, Avl, Afgrøde og Gødning, alt i Henhold til 
nærmere sket aftale.

2.
Tiltrædelse er sket og det Solgte er saaledes fra nu af for 

Køberens Regning og Risico i enhver Henseende, hvoraf navnlig føl
ger, at han i Tilfælde af Ildsvaade haver Assurancesummen til an
ordningsmæssig Anvendelse.

3.
Køberen udreder fra 11 Juni d.A. alle af det Solgie gaaende 

Skatter og Afgifter til Stat og Kommune.
Omkostningerne ved Handlens Berigtigelse udreder Køber og Sælger 

hver med Halvdelen.
4. 

Købesummen er bestemt til 10.600 Kr. skriver ti Tusinde og Seks 
Hundrede Kroner, hvoraf 3.600 regnes for det i Handlen medfulgte 
Løsøre og berigtiges den saaledes.

Køberen overtager eller indfrier uden Ansvar for Sælgeren den 
i Ejendommen efter 2 Obligationer indestaaende Gæld til Kreditfore
ningen Viborg opr. 6.500 Kr.
som han forrenter og afdrager fra 11 Juni d.A., men kommer skete 
Afdrag og Reservefondsandel ham tilgode.

Køberen har kontant betalt 4.100 Kr. 
10.600 Kr.

Uden Afdrag i Købesummen overtager Køberen dernæst og udreder 
fra 11 Juni d.A. Aftægt til Kirsten Marie Mortensen af Værdi ikke 
over 2000 Kr. og P ræstationer til Petrea Christensen af Værdi 
235 Kr.

Og da jeg saaledes er fyldestgjort for Overdragelsen saa skal 
fra nu af den Solgte foran betegnede Ejendom følge og Tilhøre 
Køberen Niels Christian Stigsen, med de Rettigheder og Forpligtel
ser, hvormed den har tilhørt mig efter Adkomst og forøvrigt ufor- 
hæftet, naar undtages Gjælden og Aftægten efter Post 4 og idet be
mærkes, at der på Byens Gade ikke maa opføres Huse uden Tilladelse 
og at Bankhæftelsen forrentes til Lynderup Gaards Ejer.

Skrevet i Viborg, d.26.September 1911.
Anton Madsen. Niels Shr.Stigsen.
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til sin søn Marinus. Han havde et ophold på Levring Højskole 
i 1898/99, var vurderingsmand for ejendomsskyld, i bestyrelsen 
for Låstrup mejeri, medlem af menighedsrådet, i bestyrelsen for 
brugsforeningen. Han blev boende på aftægt på gården.

Deres børn: 1. Marinus Madsen
2. Christen Stisen Madsen f.15/11 1902, d.18/11 1902.
3. Thorvald Madsen
4. Christian Madsen
5. Christine Marie Madsen

l.II.H.l.
Marinus Madsen er født den 28/9 1901, uddannet som landmand og over
tog sin fars gård "Vestergaard" i Nr.Rind og drev den indtil febr. 
1971. Han er ugift og på aftægt på gården.

1.II. H.3.
Thorvald Madsen er født i Nr.Rind den 27/11 1903 og han blev gift i 
Ulbjerg den 17/2 1927 med
Thomasine Nielsen, der er født i Ulbjerg den 6/8 1907 som datter af 
gmd. Niels Christian Nielsen og hustru Martha Kristine Beck.

Thorvald Madsen gik i skole i Nr. Rind, uddannet ved landbrug 
og havde forskellige pladser, bl.a. i 4 år hos Chr.Mortensen i 
ulbjerg, inden han i 1927 købte en gård i Nr.Rind, men solgte 
den kort tid efter og købte en anden gård i Tolstxup og drev 
denne gård til 1945, da han overtog en statsejendom, udstykket 
fra sin kones fødehjem. Her boede han til 1959, da han byggede 
sit nuværende hus - tæt op ad kirken i Ulbjerg - og her bor par
ret stadig. Har været i bestyrelsen for husmandsforeningen og 
for Brugsen.
Thomasine Nielsen gik i skole i Ulbjerg og udd.ved husgern.

Deres børn: a. Efeon Madsen
b. Ejgil Madsen.

l.II.H.3.a.
Egon Madsen, kontorassistent, er født i Ulbjerg den 12/8 1928 og han 
blev gift sst. den 30/1 1955 med
Ruth Hansen, der er født i Ulbjerg den 23 /12 1932 som datter af 
tømrer Peder Marinus Hansen og hustru Dagny Jensen.

E^on Madsen gik i skole i Ulbjerg og var først ved landbruget, 
men blev så udlært som mejerist i Låstrup og Ulbjerg. Han aftjente 
sin værnepligt ved infanteriet i 1949/50, var på mejeriskole i 
ladelund og arbejdede på forskellige mejerier, indtil han den 
1/3 1970 blev ansat som kontorist på Møldrup Kommunekontor. I 
1963 bygge han sit nuværende hus i Rødding - han var iøvrigt 
ansat ved Rødding mejeri i ca. 12 år.
Ruth Hansen gik i skole i Gørup og Ulbjerg, uddannet ved hus
gerning og var på Ry Husholdningsskole i 1952.

Deres børn: 1) Hans Jørgen Madsen f. 17/10 1956
2) Thorkild Madsen f. 7/10 1959 
3) Peter Madsen f. 29/5 1963«
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l.II.H.3.b.
Ejgild Madsen, bankbetjent, er født i Ulbjerg den 3/4 1932 og han 
blev gift i Hersom den 21/7 1956 med
Karen Smed, der er født i Ravnkilde den 16/4 1931 som datter af 
gmd. Peter Marius Smed og hustru Marie Sørensen Munkholm.

Ejgil Madsen gik i skole i Tilbjerg og var først hjemme på gården, 
men kom så i bagerlære, men brød af og kom igen til landbruget. 
Han aftjente sin værnepligt i Padborg 1952/53 og blev korporal. 
Han kom atter hjem, men blev plejereley på Statshospitalet og var 
der til 1967, da han blev ansat som bankbetjent i Andelsbanken i 
Viborg, hvor han stadig er ansat. I 1956 købte han sit nuværende 
hus på Skolevej 6 i Overlund.
Karen Smed gik i skole i Ravnkilde og Hejring. Hun er uddannet 
ved husgerning og har haft pladser såvel i by som på land.

De har sønnen: 1) Henning Smed Madsen f.12/2 1963«
1.II.H.4.
Christian Madsen er født den 25/3 1904 og døde som spæd.

1.II.H.5.
Christine Marie Madsen er født i Nr.Rind den 30/6 1908 c g hun døde 
sst. den 21/6 1952. Hun blev gift i Lynderup kirke den 4/11 1931 med 
Thorvald Jensen, der er født i Låstrup den 22/12 1908.

Parret havde en gård i Lynderup, men den 1/2 1971 overtog han sin 
kones fødegaard efter sin svoger Marinus Madsen og er nu gift 
for 2.gang.

Der er to børn i ægteskabet.
l.II.J.
Petrea Christensen er født den 11/4 1881 og døde 18/1 1882.
l.II.k.
Petrea. Christensen er født i Nr.Rind den 30/5 1883 og hun døde i
Viborg den 2/8 1969. Hun blev gift i Lynderup med
Peder Madsen, plejer, (bror til Anton Madsen - søsteren Marens mand - 
der er født i Øster Vandet den 6/3 1869 og han døde i Viborg den 6/3 
1950.

Peder Madsen kom ud at tjene, da han var 10 år og havde herefter 
forskellige pladser, indtil han i 1905 blev ansat ved statshospi
talet som plejer og var der til 1939«

Petrea havde før sit giftemål sønnen:
l.II.k.l.
Christen Marius Henry Stisen, plejerassistent, der er født i Viborg 
den 29/4 1908 og han døde sst. den 24/11 1963.
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Christen Marius Henry Stisen "blev gift i Auning den 29/10 1933 med 
Ester Cecilie Pedersen, der er født i Randers den 10/2 1909 som datter 
af gmd. Jens Peder Pedersen og hustru Cecilie Alhertine Andersen.

Christen Stisen gik i skole i Nr.Rind, fordi han opvoksede på 
slægtsgården i Nr.Rind. Han var oprindelig ved landbrug, var sol
dat ved artilleriet i Århus og på Ollerup Gymnastikhøj skole.
(Senere ledede han gymnastik for patienterne på Statshospitalet.) 
I 1931 blev han ansat ved Statshospitalet som plejer og var der 
til han blev syg i 1961. I 1938 købte han huset Fredensgade 25 
i Viborg, hvor hans enke nu bor.
Ester Cecilie Pedersen gik i skole i Voer, Fausing og Auning. 
Hun var først ved husgerning, men blev senere uddannet som ple
jerske og ansat ved Statshospitalet. Fra 1943 til 1961 var hun 
sommervikar sst.

Deres børn: a. Heinrich Stisen
b. Kirsten Stisen.

l.II.K.l.a.
Heinrich Stisen, fuldmægtig, er født i Viborg den 4/12 1934 og han 
blev gift i Vor Frelsers kirke i København den 30/3 1957 med 
Birthe Hauerberg, kontorfunktionær, der er født i København den 
28/1 1931 som datter af fuldmægtig Frederik Otto Chr. Hansen og 
hustru Hulda Caroline Lyngdorf, København.

Heinrich Stisen gik i Vestre Borger og Realskole i Viborg og 
tog realeksamen. Dea 1951 - 1957 var han ansat ved Viborg 
Kommune og er nu ansat ved Herlev Kommunes ligningsafdeling.
I maj 1969 købte han hus på Ørnebjergvej 27 i Ølstykke, hvor 
parret nu bor.
Birthe Hauerberg har mellemskoleeksamen og var ansat i direkto
ratet for Københavns Skattevæsen fra 1947-1957, herefter hjemme
gående husmor indtil 1971? da hun blev ansat i Danmarks Statistik.

De har datteren: 1) Ann Hauerberg Stisen f.24/12 1957.
l.II.K.l.b.
Kirsten Stisen er født i Viborg den 14/6 1939 og hun blev gift i 
Hvidovre den 30/9 1967 med
Ib Ballisager, civilingeniør, der er født i Vejle den 30/10 1942 
som søn af amtsvejinspektør Søren Karl Ballisager og hustru Ingeborg 
Margrethe Andersen.

Kirsten Stisen tog realeksamen fra Viborg Vestre Borger-og Real
skole og er uddannet som laborant og ansat ved Teknologisk Insti
tut i København
Ib Ballisager tog mellemskole i Vejle i 1958, blev student fra 
Vejle i 1961 og dimitterede Danmarks Tekniske Højskole som civil
ingeniør i 1968.

Deres børn: 1) Carsten Ballisager f. 20/11 1968
2) Søren Ballisager f. 29/10 1970.
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I ægteskabet med Peder Madsen er der tre børn:
2. Harald Madsen, der bor i Århus
3. Anna Marie Madsen
4. Svend Aage Madsen, der bor i Fredericia.

1.II.K.3«
Anna Marie Madsen er født i Viborg den 28/1 1916 og hun blev gift 
sst. den 4/9 1938 med
Knud Valdemar Christensen, ekspedient, der er født i Randers den 
6/7 1911 som søn af værktøjschef Chr.Christensen og hustru Anna 
Marie Olesen.

Anna Marie Madsen gik i skole i Viborg og handelsuddannet ved 
manufaktur i Viborg.
Knud Valdemar Christensen tog mellemskoleeksamen i Randers aftj. 
sin værnepligt og blev sergent. Han er handelsuddannet i manu
fakturbranchen i Randers.

Deres børn: a. Inge Munk Christensen
b. Hans Munk.

l.II.K.3.a.
Inge Munk Christensen er født i Århus den 23/12 1940 og gift med
Claus Nielsen, skovfoged ved Fuglebjerg.
l.II.K.3.b.
Hans Munk Madsen (slettet Christensen og fået sin kones navn på fade
rens side), kontorassistent, er født i Århus den 29/3 1947 og gift med 
Birgit Adel Mikkelsen
l.II.L.
Niels Christian Christensen Stisen er født i Nr.Rind den 1/8 1884 
og han døde sst. den 2/2 1957. Han blev gift i Tostrup den 15/6 
1911 med
Ane Marie Kirstine Schaltz, der er født i Tostrup den 21/6 1887 og 
hun døde i Nr.Rind den 11/7 1967- Hun var datter af gmd.og kromand 
Anders Kristian Schaltz og hustru Bodil Marie Kristensen.

Niels Chr.Stisen gik i skole i Nr.Rind og blev landmand. Han var 
soldat i Viborg. Han havde forskellige pladser på landet og var 
en tid bestyrer for sin halvbror Poul på dennes gård i Ullits.
I 1911 overtog han slægtsgården i Nr.Rind efter sin søster og 
Svoger -Maren og Anton Madsen - og drev den til sin død.

Deres børn: 1. Christian Christensen Stisen
2. Gerda Stisen ) tvillinger
3. Kirsten Marie Stisen ) •
4. Andrea Stisen
5. Henry Stisen
6. Christian Stisen
7. Oda Margrethe Stisen.
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l.II.L.l.
Christen Christensen Stisen, gmd., er født i Nr.Rind den 24/2 1913 
og han blev gift i Ulbjerg den 28/11 1944 med
Maren Theodora Nørgaard, der er født i Ulbjerg den 28/5 1915 som 
datter af gmd. Magnus Nørgaard og hustru Karen Kirstine Nielsen.

Christen' Stisen gik i skole i Nr. Rind, uddannet ved landbrug 
og var på Skals Højskole i 1933/34. Han havde forskellige plad
ser, men var også en del hjemme. Han overtog sin nuværende gård 
efter sin svigerfar den 1/9 1946 og har siden da bygget ny ko
stald i 1955 og nyt maskinhus i 1958. Han er i bestyrelsen for 
brugsforeningen.
Maren Nørgaard gik i Ulbjerg skole og udd.ved husgerning.

Deres børn: a. Svend Erik Nørgaard Stisen
b. Carsten Stisen

l.II.L.l.a.
Svend Erik Nørgaard Stisen, overpostbud, er født i Ulbjerg den 
17/5 1944 og han blev gift i Nr.Vinde den 24/5 1969 med
Gerda Vesterby, der er født i Nr.Vinge den 5/12 1947. Hun er datter 
af gmd. Asmus Mathias Vesterby og hustru Inge Vestergaard.

Svend Erik Nørgaard Stisen gik i skole i Sundstrup og var på 
Gudenådalens Ungdomsskole. Han var iøvrigt hjemme, til han blev 
soldat i Karup i 1963/64, og efter at have været hjemme igen en 
kort tid, blev han ansat ved postvæsenet og er nu overpostbud 
med tjenestested i Herning, men bor privat i Lind i eget hus.
Gerda Vesterby gik i skole i Nr.Vinge og tog realeksamen i 
Ørum Sdrl. Hun blev elev ved postvæsenet, tog medhjælpereksa
men , men da hun skulle forflyttes til København, brød hun af 
og blev kontorassistent ved D.S.B., hvor hun var i ca. 2 år. 
Hun er nu kontorassistent i Hammerum Herreds Sparekasse i Herning.

De har sønnen: 1) Kenneth Stisen f.15/8 1971.
l.II.L.l.b.
Carsten Stisen er født den 21/7 1950 og ugift.

Han gik i skole i Ulbjerg, blev udlært som tømrer og ei i 1971 
soldat.

1.II.L.2.
Gerda Stisen er født i Nr.Rind den 16/9 1915 og hun blev gift i
Lynderup kirke den 8/3 1936 med
Lars Sigurd Christensen, postbud, der er født i Vammen den 4/8 1912 
som søn af landpost Niels Christensen og hustru Anne Marie Nielsen.

Gerda Stisen gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved husgerning og 
var på Skals Højskole i 1935.
Lars Sigurd Christensen gik i skole i Skals, uddannet ved landbrug 
og blev ansat ved postvæsenet i 1935, først i Ulbjerg, senere i 
Rindsholm og i Lynderup og er tjenstgørende og bosat i eget hus 
i Skals.

De har sønnen: a. Niels Stisen Christensen
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l.II.L.2.a.
Niels Stisen Christensen, postbud, er født i Sdr.Rind den 19/6 1936 
og han blev gift i Ulbjerg den 4/2 1961 med
Annelise Michaelsen, den 27/10 1941 som datter af Anders Michaelsen 
og hustru Grethe Jensen

Niels Stisen Christensen gik i skole i Sdr.Rind og Skals og 
Rønde Efterskole. Han var først ved landbrug og blev så i 1960 
ansat ved postvæsenet med tjenestested i Løgstrup. I 1965 
byggede han hus i Ulbjerg, hvor de nu bor.
Annelise Michaelsen gik i Ulbjerg skole, uddannet ved husger
ning og var på Husholdningsskole i Viborg.

Deres børn: 1) John Stisen Christensen født 11/7 1961
2) Jørgen Stisen Christensen født 4/11 1965 
3) Dorthe Stisen Christensen født 8/6 1971-

l.II.D.3.
Kirsten Marie Stisen er født i Nr.Rind den 16/9 1915 (tvillingsø
ster til Gerda) og hun blev gift i Lynderup den 1/12 1939 med 
Niels Jørgensen, arbmd., der er født i Skals den 20/2 1913 som 
søn af gmd. Laust Jørgensen og hustru Marie Christensen.

Kirsten Marie Stisen gik i skole i Nr. Rind, uddannet ved 
husgerning og var på Skals Højskole i 1936.
Niels Jørgensen gik i Skals skole og senere i Hornum og Bjer- 
regrav. Han er uddannet ved landbr, var på Skals højskole i 
1937 og begyndte ved sit giftemål som arbejdsmand, mest ved 
vejarbejde. I 1939 flyttede de til Ulbjerg og købte i 1941 
et hus af sin kones søster Gerda.

Deres børn: a. Birgit Jørgensen
b. Inga Jørgensen 
c. Kaj Jørgensen

l.II.L.3.a.
Birgit Jørgensen er født i Ulbjerg den 3/4 1940 og hun blev gift 
sst. den 10/7 1965 med
Børge Lauridsen, automekaniker, der er født i Gedsted den 13/8 1937 
som søn af cementstøber Johannes Lauridsen og hustru Agnes Kirstine 
Nielsen.

Birgit Jørgensen gik i skole i Ulbjerg og var først i forretning 
i Viborg og på Asani i ca. 5 år. Hun blev derefter direktrice 
på Rich.Svendsens Trikotagefabrik i Aalborg og var her i ca.
3 år. Hun er nu ansat hos skjortefabrikken EDEN i Viborg.
Børge Lauridsen gik i skole i Gedsted, udlært som automek. i 
Gedsted og var derefter svend forskellige steder. Han har også 
været hos vejfirmaet Colas, men er nu ansat på Statshospitalet 
ved gartneriet.

De har sønnen: 1) Ole Lauridsen f. 12/5 1966 i Aalborg.
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l.II.L.3«b.
Inga Jørgensen er født den 6/10 1943 og hun blev gift i Ulbjerg den 
19/10 1968 med
Jørgen Grynderup, premierløjtnant, der er født i Gedsted den 4/7 1941 
som søn af gmd. Holger Grynderup og hustru Dagmar Lauridsen.

Inga Jørgensen gik i skole i Ulbjerg, tog realeksamen i Skals 
og gennemgik uddannelse som barneplejerske med ansættelse for
forskellige steder og med afsluttende eksamen på "Danmarks 
sociale Højskole" i 1965. Hun havde herefter ansættelse på 
Utterslev daghjem og den 1.marts 1966 blev hun fast ansat som 
assistent på Frederiksberg Hospitals vuggestue, i 1969 blev hun 
1.assistent og i 1971 afdelingsleder samme sted.
Jørgen Grynderup tog realeksamen i Gedsted, blev uddannet som 
købmand og blev soldat i Viborg. Han kom på løjtnantskole og 
var herefter tjenstgørende ved den danske styrke i Gaza og på 
Cypern, hvor han modtog sin udnævnelse til premierløjtnant.
Han kom derefter på Hærens Officersskole, hvor han tog studenter
eksamen i 1968, og hvor han fortsætter sin videre uddannelse.

De har datteren: 1) Lone Grynderup f. den 18/3 1969 i Rødovre.
1.II.L.3.C.
Kaj Jørgensen, handelsassistent, er født den 3/3 1948 og er ug.

Han gik i skole i Ulbjerg, tog realeksamen og højere handels
uddannelse i Århus. Han er udlært hos Scanlace i Viborg.
Han aftjente sin værnepligt ved intendanturen i Jægerspris og 
var herunder tjenstgørende på Cypern. Han er nu produktions
chef hos Sv.Bie Christensen i Svendborg.

1.II.L.4.
Andrea Stisen er født den 28/2 1919 og hun blev gift i Viborg den 
28/10 1950 med
Ejgon Hagedorn, t eg Ib r ænde r

Andrea Stisen har været i konfektureforretning i mange år.
De har sønnen: a. Finn Stisen Hagedorn
1.II.L.4.a.
Finn Stisen Hagedorn er født den 9/12 1949 og er ugift.

Han gik i skole i Viborg og er udlært som blikkenslager hos 
A/S Niels Kallehave i Viborg, har gennemgået teknisk skole i 
Herning og fortsætter som svend i sin læreplads.

1.II.L.5.
Henry Stisen, gmd. i Nr.Rind, er født den 14/6 1922 og ugift.

Han gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved landbrug og havde for
skellige pladser på landet, bl.a. på Fyn og Falster samt et 
ophold i Sverige. Han overtog sin fødegaard efter sin mor den 
10/2 1961 - efter at have bestyret gården siden sin fars død. 
Han er bestyrelsesmedlem i Venstrevælgerforeningen og i Brug - 
sen. Han byggede ny kostald i 1961 og ombygget den modstående 
flø j .
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1.II.L.6.
Christian Stisen., landmand, er født den 20/10 1925 og ugift.

Han gik i skole i Nr.Rind og blev landmand og hjælper nu sin 
bror på slægtsgården i Nr.Rind.

l.II.L.7.
Oda Margrethe Stisen er født den 21/7 1927 og hun blev gift i Viborg 
den 21/10 1956 med
Ernest Varnum, der er født i Horsens den 22/7 1923 som søn af foto
graf Alfred Varnum og hustru Ane Mette Kristine Jacobsen, Horsens.

Oda Margrethe Stisen gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved husger
ning og har været ansat som tilskærer på ASANI i ca.5 år.
Ernest Varnum gik i skole i Horsens, tog mellemskoleeksamen og 
uddannet i kolonialbranchen som kommis og senere været rejsende 
i samme branche. I 1959 begyndte han som pølsemand og har stade 
i Viborg. Han købte i 1956 sit nuværende hus på Sneppevej 9 i 
Viborg.

Deres børn: a. Niels Stisen Varnum f. den 30/1 1957
b. Bodil Varnum f. den 19/7 1958 
c. Per Stisen Varnum f. den 27/7 1959«

l.II.M.
Ane Marie Christensen er født i Nr.Rind den 10/10 1886 og blev gift 
i Lynderup kirke den 12/11 1907 med
Laurits Christensen, arbmd., der er født den 31/12 1878.

Ane Marie Christensen gik i Nr.Rind skole og arb.ved husg.
Laurits Christensen var garveriarbejder og i mange år fastsat 
ved renovationsanstalten i Viborg.

Deres børn: 1. Gerda Christensen
2. Ketty Margueritte Christensen
3. Carl Christensen
4. Henry Christensen
5. Efeon Christensen
6. Børge Christensen

l.II.M.l.
Gerda Christensen er født i Viborg den 9/3 1908 og blev gift i 
Roskilde med
Niels Harry Sørensen, bogholder, der er født i Østbirk den 1/6 1909 
som søn af væver Ole Sørensen og hustru Dorthea Dyhr.
Der er ingen børn i ægteskabet.
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1.II.M.2.
Ketty Margueritte Christensen er født i Viborg den 7/4 1911 og hun 
blev gift sst. i 1936 med
Holger Axel Reinhardt Dohn, møbelfabrikant, der er født i Hj ermind 
den 6/10 1905 som søn af drejer Thorvald Victor Marinus Dohn og 
hustru Andrea Marie Thomine Thomsen. Han døde den 9/1 1970.

Ketty Christensen gik i skole i Viborg og er handelsuddannet 
i boghandlerbranchen og har handelsskoleeksamen. Hun var ansat 
hos Jens Thomsen i Gravene 9 i Viborg i ca. 10 år.
Holger Dogn gik i skole i Bjerringbro, udlært som møbelsnedker 
og afsluttede sin uddannelse i Århus. I 1954 overtog han sin fars 
virksomhed i Bjerringbro og drev her møbelfabrikant!on i den 
store stil under firmanavnet "Bjerringbro Møbelfabrik".

De har datteren:
l.II.M.2.a.
Inge Dohn, lærer, der er født i Bjerringbro den 26/5 1940 og hun 
blev gift i Silkeborg den 22/2 1963 med
Anders Brings (tidligere Nielsen), lærer, der er født i Aalborg 
den 30/12 1940 som søn af ingeniør Ole Brings Nielsen og hustru 
Ester Larsen.

Inge Dohn gik i skole i Bjerringbro, tog realeksammen sst. og 
blev student fra Viborg i 1959. Hun begyndte at studere til cand. 
mag., men brød af og kom på Silkeborg Seminarium i 1964 og 
dimitterede som lærer. Hun er nu ansat som lærer ved Skjern 
kommunale skolevæsen.
Anders Brings gik i skole i Svendborg og Gørløse, tog real
eksamen og blev student. Han var på Frederiksborg Højskole i 
1960 og begyndte at læse jura, men brød af og dimitterede som 
lærer Silkeborg Seminarium i 1964« Han aftjente sin værnepi. 
som C.F.er i Haderslev og blev den 1/1 1967 ansat ved ekster- 
natskolen i "Skjern Aaskolen", hvor iøvrigt også han hustru er 
ansat.

Deres børn: 1) Tine Brings født den 11/2 1964
2) Hanne Brings født den 1/4 1968.

1.II.M.3.
Carl Christensen gift med
Bodil Christensen.
Der er to børn i a^teskabet og parret bor i Århus.
1.II.M.4.
Henry Christensen gift med
Irene boede i Skive.
1.II.M.5
Egon Christensen er født den 17/5 1915 og ugift.
l.II.M.6.
Børge Christensen gift og har 3 børn.
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l.II.N.
Kristine Marie Christensen f.19/7 1889 og d.1/4 1895.

l.II.C.
Anders Christensen f. 28/2 1892 og d. 6/5 1894.
l.II.P.
Frederik Christensen er født den 4/9 1893 og d. 11/11 1893.

l.II.Q.
Anders Christen Christensen Stigsen, gmd., er født den 10/5 1895 
og han blev gift i Lynderup kirke den 12/12 1916 med
Mette Marie Jensen, der er født i Lynderup den 21/8 1894 som datter 
af gmd.Christian Jensen og hustru Mette Marie Baltersen.

Anders Chr.Stigsen gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved landbrug 
og havde forskellige pladser på landet, før han i 1917 købte 
en landejendom i Nr.Rind og drev den til 1964. Han ombyggede Går
den og i 1964 bortforpagtede han jorden, men bor stadig på ejen
dommen også efter, at han i 1968 solgte jorden. Han har været 
medlem af sognerådet i ca. 25 år og i skolekommissionen i samme 
antal år. Han var i bestyrelsen for mejeriet og brugsforeningen, 
vurderingsmand, forsikringsmand for den alm.brandforsikring for 
landbygninger i 30 år og modtaget to sølvba^re for trofast virke. 
Han var endvidere medlem af menighedsrådet.
Mette Marie Jensen gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved husger
ning og kom ud at tjene som 12-årig.

Reres børn: 1. Gerda Stigsen
2. Gudrun Stigsen
3. Mariane Stigsen
4. Kirsten Marie Stigsen 
5. Mette Marie Stigsen.

l.II.Q.l.
Gerda Stigsen er født den 1/1 1915 og hun blev gift i Lynderup 
kirke den 10/5 1936 med
Bertel Rønning Bech. der er født den 22/11 1913 som søn af købmand 
Visti Nielsen Bech og hustru Anna Plougmand, Ulbjerg.

Gerda Stigsen gik i skole i Nr.Rind og udd. ved husgerning.
Deres børn: a. Inga Bech

b. Anna Marie Bech 
c. Visti Bech 
d. Orla Bech.

l.II.Q.l.a.
Inga Bech er født i Ulbjerg den 8/3 1937 og hun blev gift sst. den 
16/6 1956 med
Kjeld Villiam Kjeldgaard. gmd., der er født i Nr.Rind den 14/3 
1932 som søn af gmd. Niels Andersen Kjeldgaard og hustru Anne 
Nielsen.
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Inga Bech gik i skole i Ulbjerg, uddannet ved husgerning, men 
har også været i forretning.
Kjeld V.Kjeldgaard gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved landbrug, 
var soldat ved Livgarden i 1952/53, på Asmild Kloster Landbrugs
skole 1955/56 og havde forskellige pladser på landet, før han i 
1955 overtog sin fødegaard "Dalskærgaard" i Nr.Rind sammen med 
sin bror Christian. I 1957 købte han sin bror ud. Gården er på 
ca. 76 tdr. land, men var oprindelig meget større.

Deres børn: 1) Niels Kjeldgaard f. 27/11 1956
2) Bjarne Kjeldgaard f. 22/5 1960
3) John Kjeldgaard f.13/8 1963
4) Martin Kjeldgaard f. 24/2 1969« 

l.II.Q.l.b.
Anna Marie Bech er født den 3/11 1940 og hun blev gift i Viborg med 
Otto Nielsen, chauffør, der er født i Dølby den 12/6 1935 som søn af 
Niels Chr.Nielsen og hustru Agnes Nielsen, Skive.
Deres børn: 1) Allan Bech Nielsen f. 24/4 1962

2) Tina Bech Nielsen f. 5/6 1967«
l.II.Q.l.c.
Visti Bech, specialarbejder, er født den 15/9 1942 og han blev gift
i Taarup den 17/8 1963 med
Vivi Friis, der er født i Karup den 28/4 1945 som datter af gmd.
Kristian Friis og hustru Maja Irene Pedersen.

Visti Bech gik i Ulbjerg skole og aftjente sin værnepligt på 
Nr.Uttrup Kaserne.
Vivi Friis gik i skole i Knudby og udd.ved,husgerning.

Deres børn: 1) Susanne Bech f. 16/2 1964
2) Anette Bech f. 6/11 1965
3) Charlotte Bech f. 11/4 1969-

l.II.Q.l.d.
Orla Bech er født den 18/8 1941 og er ugift.

Han er ansat på politikontoret i Viborg.
1.II. Q.2.
Gudrun Stisen er født den 6/4 1917 og hun blev gift i Lynderup 
kirke den 6/4 1938 med
Thorvald Kristensen Skov, gmd., der er født i Nr.Rind den 22/5 1915 
som søn af gmd. Jørgen Christensen Skov og hustru Karen Laursen, 
"Skovsgaard" i Nr. Rind.

Gudrun Stisen gik i skole i Nr.Rind, udd.ved husgerning og var 
på Skals Højskole.Bestyrelsesmedlem i Brugsen og Borgerforening.
Thorvald Skov gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved landbrug, sol
dat ved Jydske Dragonregiment (bereden) og havde forskellige 
pladser på landet, inden han i 1938 købte en landejendom i Lyn—- 
derup. Denne gård drev han i ca. 23 år og overtog så sin føde-' 
gaard "Skovsgaard" i Nr. Rind efter sin bror. Han har moderni
seret stuehuset, er bestyrelsesmedlem i Brugsen, Borgerforeningen 
og mejeriet.
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Gudrun og Thorvald Kristensen Skovs børn:
a. Anders Stigsen Skov
b. Ivan Bruus Skov 
c. Marie Stigsen Skov 
"d. Knud Jørn Skov

l.II.Q.2.a.
Anders Stigsen Skov, vævemester, er født i Lynderup den 31/3 1939 og 
han blev gift i Sjørslev den 18/10 1959 med
Ben ja Irene Sørensen, der er født i Sjørslev den 15/10 1938 som datter 
af vejmand Peder Ejnar Sørensen og hustru Ane Kirstine Sørensen.

Anders Stigsen Skov gik i skole i Lynderup og var på Vebbestrup 
Kostskole. Han var på Ask Højskole i 1957 og soldat i Viborg i 
1958/59. Han kom derefter på A^ANI i Viboh?g og er stadig ansat 
i dette firma, men nu på afdelingen i Flensborg, hvor han er 
vævemester og leder. Han bor i Padborg, hvor han købte hus i 
1969. Mens han var i Viborg, var han formand for tekstilarbej
derne .
Benja Irene Sørensen gik i skole i Demstrup, var først i huset 
og på ASANI. I 4 år var hun i køkkenet i Hald ^e.

Deres børn: 1) Gitte Skov f. 26/3 1960
2) Peter Skov f. 12/2 1966.

l.II.Q.2.b.
Ivan Bruus Skov, premierløjtnant, er født i Nr.Rind den 30/9 1942
og han blev gift i Viborg den 15/12 1962 med
Karen Bidstrun, chefkonsulent, der er født i Viborg den 5/2 1943 
som datter af overportør Niels Dengsø Bidstrup og hustru Oda Pedersen.

Ivan Bruus Skov gik i skole i Lynderup og Skals, tog præliminær
eksamen og blev handelsuddannet. Han blev indkaldt til militærtj. 
den 1/1 1963 og har siden da gennemgået forskellige befalings
mandsskoler og er nu premierløjtnant.
Karen Bidstrup gik i skole i Viborg, blev kontoruddannet og tog 
handelsskoleeksamen. Hun er nu chefkonsulent for Scan-Brit og 
demonstrerer 24 timers tøj.
Parret købte eget hus på Karsevej i Viborg den 1/8 1970.

Deres børn: 1) Kent Bidstrup Skov f.7/5 19632) Gert Bidstrup Skov f. 1/6 1964.

1.II.Q.2.C.
Marie Stigsen Skov er født den 6/12 1944 og hun blev gift i Lynderup 
den 1/8 1964 med
Henning Christensen, -prokurist, der er født den 19/6 1943«

Marie Stigsen Skov gik i skole i Nr.Rind og er udd.ved husgern.
Henning Christensen er handelsuddannet i Viborg og er nu pro
kurist hos Vestjydsk Caravan i Struer.

Deres børn: 1) Claus Christensen f.12/1 1965
2) Jesper Christensen f. 1/10 1968.
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l.II.Q.2.d.
Knud Jørn Skov, truckfører, er født den 10/1 1951 og ugift.

Gik i skole i Lynderup og Ulbjerg og var på Levring Efterskole. 
Han er ansat på SKALMA i Skals, hvor han er truckfører, men 
bor i Kjellerup-

1.II.Q.3.
Mariane Stigsen er født den 4-/7 1920 og hun blev gift i Lynderup 
kirke den 5/4 1940 med
Peder Arnold Andersen Nørris, gmd., der er født i Nr.Rind den 
22/8 1911 som søn af gmd. Jens Chr.Andersen Nørris og hustru 
Kirstine Pedersen.

Mariane Stigsen gik i skole i Nr.Rind og udd.ved husgern.
Peder Arnold Andersen Nørris gik i skole i Nr. Rind og udd. 
ved landbrug. Han var hjemme, til han blev 19 år og havde 
de-refter forskellige udepladser. I 1939 overtog han sin 
fasters gård og drev den i 10 år, hvorefter han overtog sin 
fødegaard "Grangaard" i Nr.Rind den 5/9 1949« I 1962 byggede 
han svinestald og lade og i 1964 moderniserede han kostalden.

Deres børn: a. Rita Andersen Nørris
b. Børge Andersen Nørris
c. Eva Andersen Nørris.

l.II.Q.3.a.
Rita Andersen Nørris er født den 15/10 1940 og hun blev gift i
Lynderup kirke den 15/10 1960 med
Finn Jeppesen, fiskeskipper, der er født i Lynderup den 19/9 
1936 som søn af fiskehandler Jens Jeppesen og hustru Mary 
Johanne Jensen, Sundstrup.

Rita Andersen Nørris gik i skole i Nr.Rind og udd.ved husg.
Pinn Jeppesen gik i skole i Sundstrup og var på Jebjerg Ung
domsskole i 1952. Han begyndte straks som fisker og købte 
sit første skib i 1954 og har siden da drevet fiskeri. I 1960 
byggede han sit nuværende hus i Sundstrup. Han er bestyrelses
medlem i fiskeriforeningen og borgerforeningen.

Deres børn: 1) Kim Jeppesen f. 30/3 1963
2) Kitty Jeppesen f. 24/4 1967-

l.II.Q.3.b.
Børge Andersen Nørris. værkfører, er født den 2/10 1945 og han
blev gift i Fiskbæk kirke den 30/5 1970 med
Conni Hald, der er født i Løgstrup den 25/4 1950 som datter af 
vognmand Ejnar Hald og hustru Marie Svendsen, Fiskbæk.

Børge Andersen Nørris gik i skole i Nr.Rind og begyndte som 
15-årig på SKALMA i Skals, hvor han har været siden og nu 
er værkfører.
Conni Hald gik i skole i Løgstrup og er handelsuddannet hos 
Jacobi i Viborg, hvor hun forblev efter sin uddannelse. Hun 
har handelsskoleeksamen.

De har sønnen: 1) Thomas Andersen Nørris f. 26/11 1970.
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1.II.Q.3.C.
Eva Andersen Nørris er født den 1/4 1948 og hun blev gift i Lynderup 
den 19/3 1967 med
Bent Jens Jensen, direktør, der er født i København den 16/8 1942 
som søn af direktør Henry Chr.Jensen og hustru Lilly Martha Johanne 
Christensen, SKALMA i Skals.

Eva Andersen Nørris gik i skole i Nr.Rind og Ulbjerg og har 
ansat på SKALMA indtil sit giftemål.
Bent Jens Jensen gik i skole i København og i Skals. Han aftjente 
sin værnepligt som C.F.er i forskellige garnisioner. Han er han
delsuddannet og eksamen fra Århus Handelsgymnasium. I 1965 blev 
han ansat i sin fars firma SKALMA, hvor han nu er direktør.

De har sønnen Søren Nørris Jensen f. 2/9 1967.
1.II.Q.4.
Kirsten Marie Stigsen er født den 6/12 1923 og hun blev gift i Lyn
derup den 16/2 1943 med
Gudmund Rasmussen, murermester, der er født i Skals den 15/6 1916 
som søn af gmd. Jens Peter Severin Rasmussen og hustru Else Marie 
Pedersen, Skals.

Kirsten Marie Stigsen gik i skole i Nr., uddannet ved husger
ning og har været på Skals Højskole.
Gudmund Rasmussen gik i skole i Skringstrup og var først ved 
landbruget. Han kom som 18-årig i murerlære i Nr.Rind og blev 
i sin læreplads i ca. 10 år, hvorefter han i 1951 startede som 
selvstændig murermester i Nr. Rind, hvor han stadig bor, og hvor 
han i 1964 byggede sit nuværende eget hus. Han er formand for 
menighedsrådet.

Deres børn: a. Eigil Rasmussen f. 13/7 1943 og døde 13/9 1946
b. Elin Rasmussen 
c. Eigil Rasmussen.

l.II.Q.4.b.
Elin Rasmussen er født den 18/8 1947 og hun blev gift i Lynderup 
kirke den 5/2 1966 med
Arne Lavrsen, der er født i København den 22/10 1942.

Elin Rasmussen gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved husgerning 
og har også været på fabrik.

De har sønnen: 1) Heine Lavrsen f. 14/7 1966.



59.

1.II.Q.4.C.
Eigil Rasmussen er født den 16/4 1953 og er skoleelev.

1.II.Q.5.
Mette Marie Kirstine Stigsen er født den 5/4 1933 og hun blev gift
i Lynderup den 2/11 1958 med
Peter Wilhelm Lund, murer, der er født i Ringsted den 22/10 1935 
som søn af tømrer Henrik Ludolf Lund og hustru Gerda Jensine 
Jensen.

Mette Marie Kirstine Stigsen gik i skole i Nr.Rind og var på 
Jebjerg Ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning og var på 
Rønshoved Højskole i 1954.
Peter Wilhelm Lund gik i skole i Magleby og senere i forskel
lige andre skoler. Han var først ved landbrug, aftjente sin 
værnepligt i Haderslev i 1955, på Dalum Landbrugsskole og var 
senere foderelev på Næsgaard Agerbrugsskole. Han har været 
underforvalter på Brattir.gborg. Han begyndte i murerfaget i 1960 
og arbejder nu hos sin svoger: Gudmund Rasmussen i Nr.Rind.

Deres børn: a. Henrik Lund f. 30/4 1959
b. Birthe Lund f. 20/6 1962 c. Elemming Lund født 10/7 1966.
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2.III.
Christian Christensen, gmd. i Vordegaard, er født i Vordegaard den 
11/11 1832 og har døde sst. den 23/10 1909« Han blev gift den 17/11 
1863 med (Chr.Christensen var med i krigen 1864).
Ane Kirstine Nielsdatter, der er født i Vorde den 21/2 1840 og hun 
døde på Vordegaard den 3/10 1920.

Christian Christensen, der i 1905 fik efternavnet Stigsen, var 
hele tiden hjemme og overtog selv Vordegaard ved sit giftemål.

Deres børn: A. Christen Christiansen - Stigsen 1905
B. Kirstine Christiansen - -
C. Ane Kirstine Christiansen - -
D. Ane Christiansen
E. Niels Christiansen
F. Frederik Martin Christiansen - 
G.Johanne Nicoline Christiansen -

2.III.A.
Christen Stigsen, gmd. , er født på Vordegaard den 21/10 1864 og 
han døde på "Kristiansminde" i Vorde den 3/4 1922. Han blev gift i 
Foulum kirke den 27/6 1907 med
Marie Christine Christensen, der er født i Foulum den 3/10 1878
og hun døde på "Kristiansminde" den 7/12 1948.

Christen Stigsen gik i skole i Vorde og han var det meste af 
tiden hjemme. Han havde et ophold på Mellerup Højskole, og den 
14/5 1898 købte han en fra Vordegaard udstykket gaard, kaldet 
"Kristiansminde" - matr.l3c - og drev den til sin død, hvorefter 
han enke drev den videre med bestyrer, indtil den i 1948 blev 
overtaget af sønnen Niels Kristian Stigsen - den nuværende ejer.
Marie Christine Christensen gik i Foulum skole, uddannet ved hus
gerning og var på Vestbirk Højskole.

Deres børn: 1. Anna Kirstine Kathrine Stigsen
2. Kathrine Stigsen
3. Christiane Stigsen
4. Niels Kristian Stigsen
5. Jens Elias Stigsen.

2.III.A.1.
Anna Kirstine Kathrine Stigsen er født den 5/5 1908 og hun blev gift
i Vorde kirke den 20/10 1936 med
Jens Hellerur Madsen, gmd., der er født i Løgstrup den 13/6 1907 som
søn af gmd. Mads Christian Madsen og hustru Anna Kathrine Frederiksen

Anna Kirstine Kathrine Stigsen gik i skole i Vorde og var på Olle- 
rup Højskole. Hun var på Testrup sygeplejerskole og var sygeplejer
elev på Arhus Amtssygehus, men afbrød sin uddannelse ved sit gifte
mål.
Jens Hellerup Madsen gik i skole i Fiskbæk, uddannet ved landbrug, 
var på Vestbirk Højskole 1928/29 og på Dalum Landbrugsskole i 1930/31. 
Han havde forskellige pladser på landet og tjente bl.a.hos Valdemar 
Villumsen på Vordegaard. Han var bestyrer på sin fødegaard Anders- 
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levgaard i'Løgstrup fra 1932-1936, dø. han købte "Kvorninggaarl” 
1 Kvorning og denne gård drev han, til han i 1970 afstod den tii 
sin ældste søn Knud og selv byggede hus umiddelbart ved gården, 
og her bor parret. Han var formand for Mollerup mejeri i 23 år, 
næstformand i Landboforeningen og iøvrigt i bestyrelsen for for
skellige andre lokale foreninger.

Deres børn: a. Knud Hellerup Madsen
b. Erik Hellerup Madsen 
c..Bent Hellerup Madsen

2.III.A.l.a.
Knud Hellerup Madsen, gmd. i"Kvorninggaard", er født i Kvorning den 
13/6 1938 og han blev gift sst. den 6/1 197’1 med
Dorothy Kent Jackson. der er født i Skotland, som datter af frisør
mester William Craig Jackson og hustru Isabella Sinclair.

Knud Hellerup Madsen gik i skole i Kvorning og tog realeksamen 
i Viborg. Han er uddannet ved landbr., var på Frederiksborg 
Højskole i 1956/57 og på Dalum Landbrugsskole 1960/61. Han havde 
skiftevis udepladser og var hjemme, indtil han den 1/8 1870 over
tog sin fødegaard "Kvornirgaard".
Dorothy Kent Jackson gik i skole i Skotland og tog studenterek
samen. Hun studerede derefter bakteriologi og har diplom fra 
universitet. Kom til Danmark på udveksling med studenter i 1965. 
og igen i 1966 og blev her til 1969. Hun arbejdede på Århus Uni
versitet i ca. 2 år i den periode.

Der er ingen børn i s^gteskabet.
2.III.A.l.b.
Erik Hellerup Madsen radiotelegrafist, er født den 4/4 1942 og gift 
med
Kirsten Botke.

Erik Hellerup Madsen gik i skole i Kvorning og tog realeksamen 
i Viborg. Han blev uddannet . i radiotelegrafi på Navigations
skolen i Svendborg efter at have aftjent sin værnepligt. Han 
sejler.

De har datteren: 1) Tina Hellerup Madsen f.28/10 1968.
2.III.A.1.C.
Bent Hellerup Madsen er født den 24/5 1945 og ugift

Han gik i skole i Kvorning, blev landmand og er nu hjemme på 
"Kvorninggaard" hos sin bror.

2.III. A.2.
Kathrine Stigsen er født den 26/2 1910 og døde
2.III. A.3.
Christiane Stigsen er født den 12/11 1911 og ugift.

Hun gik i Vorde skole, uddannet ved husgerning og var på Uldum 
Højskole i 1932. Hun havde enkelte udepladser, skiftende med at 
være hjemme, og er nu husbestyrerinde på en gård i Vesterbølle.
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2.III. A.4.
Niels Kristian Stigsen, gmd. i "Kristiansminde", er født den 2/10 
1913 og han "blev gift i Vorde kirke den 15/5 1953 med
Magda Margrethe West, der er født i Viskum den 15/4 1930 som datter 
af landmand Jens Peter West og hustru Else Pedersen.

Niels Kr.Stigsen gik i skole i Vorde, uddannet ved landbrug,var 
på Højskole i Ollerup i 1934/35 og på Asmild Kloster Landbrugs
skole i 1938/39« Bortset fra en enkelt udeplads, var han hjemme 
og blev bestyrer for sin mor i 1935 og overtog selv "Kristians
minde" i 1948. Han har siden da moderniseret bygningerne og ny
bygget maskinhus og svinestald i 1952. Han er formand for Ven
strevælgerforeningen og for forsamlingshuset.
Magda Margrethe West gik i skole i Ørum Sdrl., uddannet ved hus
gerning og var på Uldum Højskole i 1951 og på Kleisgaard Hus
holdningsskole i 1952. Hun er formand for egnens Røde Kors-afd. 
i bestyrelsen for husmoderforeningen og for Venstrevælgerforen.

Deres børn'. a. Else Marie Stigsen
b. Margit Stigsen.

2.III.A.4.a.
Else Marie Stigsen er født den 9/7 1955«

Hun gik først i Løgstrup skole og gik fra 2.realklasse til 
l.G. i Viborg i 1971«

2,III.A.4.b.
Margit Stigsen er født den 11/2 1960 og skoleelev.
2.III. A.5.
Jens Elias Stigsen, gmd., er født den 7/12 1917 og han blev gift
i Ballum den 8/11 1944 med
Agnete Hansine Simonsen, der er født i Ballum den 23/5 1922 som 
datter af gmd. Jens Chr.Simonsen og hustru Ane Kirstine Andersen, 
Ulfborg.

Jens Elias Stigsen gik i Vorde skole, uddannet ved landbrug, 
var på Ollerup Højskole i 1937/38, soldat ved Ing.tr.i Køben
havn i 1938 og på Gråsten Landbrugsskole i 1942/43« Han havde 
skiftevis udepladser og var hjemme, inden han den 14/10 1944 
købte sin nuværende gård "Cilierøn" i Klotrup. Han er formand 
for Venstrevælgerforeningen og i bestyrelsen for kontrolfore
ningen, mejeriet og kartoffelkogeriet.
Agnete Hansine Simonsen gik i skole i Ballum og uddannet ved 
husgerning. Hun er formand for husholdningsforeningen.

Deres børn: a. Henning Stigsen
b. Inger Stigsen
c. Dorthe Stigsen.
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2.III.A.5.a.
Henning Stigsen er født den 6/1 1946 og er ugift.

Han gik i Klotrup skole, dernæst i Fjeldsø og Gedsted. Han er 
udlært som "bager og arbejdet som bagersvend. Han var soldat i 
Haderslev i 1966 og derefter ansat ved soldatermissionen,hvor 
han blev assistent i 1968. Han var på Haslev udvidede Højskole 
i 1969 og kom igen til soldatermissionen som vandreassistent 
og er nu på fritidshjemseminarium i Ikast for uddannelse til 
fritidspædagog.

2.III.A.5.b.
Inger Stigsen er født den 24/7 1951 og ugift.

Hun gik i skole i Gedsted og Aalestrup og i lære som blomster
dekoratør. Hun var på kostskole i Odder og på Års Handelsskole. 
Hun er færdig med sin uddannelse i 1971 og er p.t. i blomster
forretning i Fjerritslev.

2.III.A.5.c.
Dorthe Stigsen er født den 30/1 1964 og er skoleelev.
2.III.B.
Kirstine Stigsen er født den 24/3 1867 og døde ugift 6/4 1919«
2.III. C.
Ane Kirstine Stigsen er født 20/4 1870 og døde ugift 6/4 1935.
2.III.D.
Ane Christiansen er født den 27/9 1872 og hun blev gift i Vorde
1. gang den 20/5 1902 med sin fætter
Kristen Kristensen Stigsen. der er født i Ulbjerg den 19/1 1871
og han døde sst. den 9/8 1911. Han er søn af V. Frederik Christensen 
og hustru Elisabeth Nielsdatter i Gørup.

Ane Christiansen gik i skole i Vorde, uddannet ved husgerning og 
var på Ollerup Højskole.
Kristen Kristensen Stigsen gik i skole i Gørup, uddannet ved 
landbrug og var soldat i Viborg. Han overtog sin fars gård i 
Gørup - nuværende "Stigsgaard"-i 1896.

Ane Christiansen blev gift 2.gang i 1927 med
Anders Chr.Dollerup» der er født den 16/4 1885 og han døde 1/10 1963«
Kristen Kristensen Stigsen blev gift 1.gang den 23/10 1896 med 
Gjertrud Marie Christensen, der er født 15/1 1876 og døde 4/4 1899«
Ane og Kristen Kristensen Stigsen har børnene:

1. Gerda Marie Frederikke Stigsen
2. Christine Stigsen.



64.

2.III. D.l.
Gerda Mafie Frederikke Stigsen. er født den 20/6 1910 og hun blev 
gift i Ulbjerg den 29/9 1938 med
Jens Lausten Nielsen, der er født i Gørup den 5/8 1905 som søn af 
gmd. Niels Andreas Nielsen og hustru

Gerda Stigsen gik i skole i Gørup, uddannet ved husgerning og 
var på Hadsten Husholdningsskole i 1931«
Jens Lausten Nielsen gik i skole i Gørup, uddannet ved landbr. 
og var på Børkop Højskole i 1926/27. Bortset fra en enkelt ude- 
plads, var han hele tiden hjemme og-han overtog sin kones føde- 
gaard "Stigsgaard" i Gørup den 1/1 1948 og driver stadig denne 
gaard, der er på ca. 120 tdr.land. Han er i bestyrelsen for 
mejeriet og medlem af skolekommissionen. Han byggede ny kostald 
og lade i 1964.

Deres børn: a. Christine Stigsen Nielsen
b. Marie Nielsen
c. Anne Jensine Nielsen
d. Birthe Elise Nielsen
e. Niels Andreas Nielsen
f. Krista Birthe Nielsen

2.III.D.l.a.
Christine Stigsen Nielsen er født den 25/7 1939 og hun blev gift
i Ulbjerg den 20/5 1964 med
Mandrup Sørensen, der er født i Gørup den 25/3 1925 som søn af 
gmd. Jacob Sørensen og hustru Elles Fjeldsø.

Christine Stigsen gik i skole i Gørup, uddannet ved husgerning 
og var på Haslev Højskole i 1959° Hun er nu omsorgsassistent 
i Gedsted-Fjeldsø distriktet.
Mandrun Sørensen gik i skole i Gørup, uddannet ved landbrug 
og var soldat ved infanteriet i Viborg og på Bornholm. Han 
havde forskellige pladser på landet, men arbejdede også som 
murer og havde planlagt en mureruddannelse, men kom ud for 
en benskade og måtte opgive. Han er nu kirkebetjent i Ulbjerg 
og parret bor i eget hus i Ulbjerg.

Deres børn: 1) Kurt Sørensen f. 26/7 1964
2) Lisbeth Sørensen f.4/1 1966 
3) udøbt dreng f. i Aug.1971.

2.III.D.l.b.
Marie Nielsen er født den 20/7 1940 og er ugift.
2.III. D.l.c.
Anna Jensine Nielsen er født den 2/10 1943 og hun blev gift i 
Ulbjerg den 10/7 1971 med
Hans Peter Laustsen Thomsen, der er født i Ellum ved Løgumkloster 
i febr.1947 som søn af gmd. Jørgen Laustsen Thomsen og hustru 
Marianne.

Anna Jensine Nielsen gik i skole i Gørup og er praktikant. 
Hun gik i skole i Gørup og var på Haslev Højskole i 1962. 
Hun er udd.ved husg. og var bl.a. i 2 år på Løgumkloster 
Refugium i hotelbranchen og på et aldersdomshjem.
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Da Jens Lausten Nielsen overtog "Stigsgaard" i Gørup, udstedtes- 
følgende :

"Endeligt Skøde.
Underskrev gaardejerske Anne Dollerup i ægteskab med Anders Chr. 

Dollerup af G-ørup tilstaar herved at have solgt og afhændet, ligesom 
jeg herved skøder og endeligt overdrager til

Landmand Jens Lausten Nielsen, sammesteds, 
den mig iflg. tinglyst Adkomst tilhørende Landbrugsejendom af Gørup 
by, Ulbjerg Sogn, skyldsat under:
Matr.nr. 4 af Hartkorn 4 Td. 4 Skp. 2 Fdk^ 01/4 Alb.
- - 7c do 0-3 - 3 - O i -
" " 8d o o o 1 "

tilligemed påstaaende Bygninger og disses mur-og sømfaste Tilbehør, 
derunder indbefattet alt Støbegods, den elektriske Installation med 
Tilbehør samt faste Hylder og Rækker. Endvidere medfølgede den til
stedeværende beholdning af Avl. og Afgrøde, Gødning og lidebrændsel, 
en Besætning bestaaende af 9 heste, 15 Køer, 28 ungkreaturer, 22 Svin 
og 100 Høns, alle Avls—og Me jeriedskaber, Vogne, Maskiner og øvrigt 
Udbo, alt saaledes som samme er paavist Køberen.

Det Solgte overtages straks af Køberen og henstaar derfor fremti
dig for hans Regning og Risiko i enhver Henseende imod Regres til 
Forsikringssummerne.

Køberen indtræder endvidere i mine Rettigheder og Forpligtelser 
overfor Ulbjerg Andelsmejeri, Viborg Andelsslagteri samt Transfor— 
matorforeningen, men jeg hæver Mælkepenge samt Halvårsoverskud i 
Mejeriet til 1.Januar 1948 og Aarsoverskud i Slagteriet til samme 
Tidspunkt.

Alle af den solgte ejendom gaaende Skatter og offentlige 
Afgifter af enhver Art udredes fremtidig af Køberen fra 1.Januar 1948 
at regne som Skæringsdag. Udgifterne ved den projecterede Bækregule— 
ring er også mig uvedkommende.

Købesummen udgør 75.000 Kr., skriver Syvtifem Tusinde Kroner, 
der er betalt og berigtiget, dels ved kontant udbetaling af 27.000 
Kr. og ved Udstedelse af Pantebrev for 25.000 Kr., dels derved, at 
Køberen overtager, tilsvarer og fra 11.December d.A. forrenter den 
i Ejendommen indestaaende Gæld til Jydsk Landkreditforening, stor 
oprindelig 23.000 Kr., til Rente 4 % p.A. og med Statutm.Forpligtei
ser, uden Udgift eller Ansvar for mig og saaledes, at betalte Afdrag 
samt Laanets Reservefondsandel kommer Køberen tilgode.

Undenfor Købesummen har jeg reserveret Ret for mig og min for
nævnte Ægtefælle til, saalænge vi lever, at tage Kosten ved Køberens 
Bord, saaledes som denne og Husstand selv nyder den, og skal 
Køberen derhos, saalænge dette Fællesskab bestaar, yde os alle andre 
Fornødenheder og Bekvemmeligheder, som vi er vant til.

Skulde vi blive utilfreds med at nyde vor Aftægt paa anførte 
Maade, forbeholder vi os Ret til at flytte fra Gaarden og Tage 
Bopæl indenfor en Afstand af 5 km. fra den solgte Ejendom, i hvilket 
Tilfælde Køberen eller Gaardens Ejer dagligt skal levere os 2 liter - 
Sødmælk paa vor nye Bopæl og en Slagterigris aarligt, at levere med 
Halvdelen Foraar og Efteraar efter vort Ønske, hvorhos Køberen yder
ligere skal levere os aarligt 5 Td.Kartofler i Optagningstiden samt 
20.000 Stk. Tørv af god Kvalitet, leveret i rette Bjergningstid og indsat i Hus.

De anførte Præstationer, der anslaas til en aarlig Værdi af 
1.000 Kr. eller Kapitalværdi 15.000 Kr., skal sikres os med Priori
tets Panteret i den solgte Ejendom næstefter fornævnte Kreditfore— 
ningsgæld, hvorfor nærværende Skøde tillige begæres tingdyst pant- 
stiftende. fortsættes n.s.
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Og da jeg saaledes er fyldestgjort, skal den solgte Ejendom 
med Tilbehør herefter tilhøre Køberen som hans fri og uindskrænke 
Ejendom med de samme Rettigheder og Forpligtelser, hvormed den hi 
har været ejet, og skal jeg hjemle ham samme fri for enhversomhel 
Gæld eller anden Forhæftelse end foran nævnt. Med Hensyn til de 
Ejendommen vedr. Servitutforhold henvises til Ejendommens Blad i 
Tingbogen.

Omkostningerne ved nærværende Skøde og Udgifterne ved nævnte 
Pantebrev betales af Parterne hver med Halvdelen.

Det erklæres paa Tro og Love, at der paa den solgte Ejendom 
findes en Naaletræsplantage af Sørrelse ca. 2 Td.Land.

Jeg, Jens Lausten Nielsen, modtager hermed dette Skøde, der 
ligeledes tiltrædes af Sælgerindens Ægtefælle.

For Stemplets Skyld ansætter vi paa Tro og Love Værdien af 
den solgte faste Ejendom til 45.000 ^r. og Løsøret til 45.000 Kr.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter vidnesfast
Gørup den 29.December 1947-

Anne Dollerup Jens Lausten Nielsen
Anders Chr.Dollerup

Til Vitterlighed om ægte Underskrifter og rigtig 
datering samt om Underskrivernes Myndighed:

Det attesteres derhos, at Køberen har dansk Indfødsret

ulæseligt
R.Mortensen

Banke 2 e v, Aale st rup
Bankdirektør, Aalestrup.

Foranstaaende Skøde er anmeldt for Skovtilsynet den 
31.December 1947.

Paa de overdragne Arealer findes ikke Fredskov eller 
fredskovspligtig Grund.

Statstilsynet med de private Skove i Viborg Amt
Den 31.Dec ember 1947-

ulæseligt.
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Hans Peter Laustsen Thomsen er bankuddannet og har været bestyre 
af Handelsbankens Filial i Løgumkloster og er nu ansat i Spare
kassen i Vejles afdeling i Brejninge.

2.III.D.l.d.
Birthe Elise Nielsen er født den 11/4 1945 og hun døde i Jan.1946.
2.III.D.l.e.
Niels Andreas Nielsen, landmand, er født 4/9 1947 og ugift. 

Han gik i skole i Gørup, uddannet ved landbrug og er nu hjemme 
på "Stigsgaard".

2.III.D.l.f.
Krista Birthe Nielsen er født den 5/2 1950 og er ugift.

Hun gik i Gørup skole, uddannet ved husgerning, var bl.a. på 
hvilehjemmet i Ulbjerg i 2 år og på Marielund børnehjem. Hun er 
nu praktikant.

2.III.E.
Niels Stigsen, gmd. i Vordegaard, er født i Vorde den 19/5 1875 og 
han døde sst. den 28/4 1967. Han blev gift i Vorde kirke den 29/4 
1910 med
Annine Pedersen, der er født i Mausing den 24/4 1871 og hun døde 
i Vordegaard den 7/5 1923. Hun havde tidligere været gift med 
Kristen Kjeldsen, der er født i 1865 og døde 4/12 1904.

Niels Stigsen gik i skole i Vorde, var soldat i Viborg og på 
Ry Højskole. Han er uddannet ved landbrug ■og overtog Vordegaard 
i 1909.
Annine Pedersen gik i skole i Mausing, kom til Kølsen og blev 
som nævnt gift med Kristen Kjeldsen.

De har sønnen:
2.III.E.1.
Christian Stigsen, gmd. i Vordegaard, der er født i Vordegaard den 
2/10 1910 og han blev gift i Vorde kirke den 24/10 1937 med 
Margrethe Clausen, der er født i Vorde den 18/4 1915 som datter af 
gmd. og fiskehandler Jens Anton Clausen og hustru Mette Kathrine 
Kristiansen.

Christian Stigsen gik i skole i Vorde, uddannet ved landbrug og 
var hele tiden hjemme. Han bestyrede Vordegaard fra 1937 til han 
selv overtog den i 1952. Ca. 70 tdr.land. Han er formand for 
hesteavlsforeningen og for forsamlingshuset og i bestyrelsen for 
mejeriet.
Margrethe Clausen gik i skole i Vorde og udd.ved husgerning.

Deres børn: a. Niels Erik Stigsen
b. Bente Stigsen 
c. Birthe Stigsen.
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2.III.E.l.a.
Niels Erik Stigsen, chauffør, er født i Vorde og ugift.
2.III.E.l.b.
Bente Stigsen er født i Vorde den 1/2 1944 og gift med
Preben Pedersen, maler, parret bor i Skringstrup.
2.III. El.c.
Birthe Stigsen, ekspeditrice, er født i Vorde den 21/2 1950 og blev 
gift sst. den 24/4 1970 med
Niels Lange, tømrer, der er født i Viborg Domsogn den 14/3 1946 som 
søn af gmd. William Lange og hustru Esther Irene Pedersen.

Birthe Stigsen gik i skole i Vorde og har taget statskontrolle
ret prøve i Løgstrup. Hun er handelsuddannet, har handelsskolek— 
samen og er ekspeditrice.
Niels Lange gik i skole i Viborg,er udlært som tømrer og var 
soldat i Karup i 1967«

De har datteren: 1) Mette Lange f. den 28/8 1970.
2.III.F.
Frederik Martin Stigsen er født i Vorde den 29/3 1878 og han døde 
ugift den 10/12 1922.
2.III. G.
Johanne Nicoline Stigsen er født i Vorde den 25/7 1882 og hun døde 
i Nim den 2/8 1968. Hun blev gift i Vorde kirke den 10/4 1908 med 
Peder Laustsen, gnid., der er født i Skals den 15/12 1883 som 
søn af gmd. Jens Peder Laustsen og hustru Else Kathrine Nørskov.

Johanne Nicoline Stigsen gik i skole i Vorde, uddannet ved 
husgerning og var på Askov Højskole i 1904.
Peder Laustsen gik i skole i Skals, uddannet ved landbrug og 
var på Skals Højskole. Han havde forskellige pladser på landet 
og tjente bl.a. hos Valdemar Villumsen på Vordegaard, men han 
var også en del hjemme. I 1908 købte han en gård i Svingelbjerg 
og drev den til 1914, da han købte ca.30 tdr.land i Nim og byg
gede her en gård, som han kaldte "Nim Nygaard". Denne gaard 
drev han til 1953, da han afstod den til to af sine sønner, 
hvoraf den ene senere trak sig ud og gaarden ejes nu alene af 
sønnen Herluf. Han var kasserer og senere sognerådsformand i 
Nim, formand for gødningsforeningen, formand for Venstrevælger- 
foreningen og i bestyrelsen for mejeriet og andre lokale fore.

Deres børn: 1. Kristian Stig Laustsen
2. Agnes Elisabeth Kirstine Laustsen
3. Rigmor Kathrine Laustsen 
4. Karl Jens Peder Stig Laustsen 
5. Herluf Stig Laustsen
6. Ebba Elisabeth Laustsen.
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2.III. G.1.
Kristian Stig Laustsen, gmd. , er født i Svingelbjerg den 5/3 1909 
og han blev gift i Hornborg den 3/5 1945 med
Karen Marie Møller, der er født i Hornborg den 9/8 1917 som datter 
af gmd. Hans Peter Møller og hustru Ane Kathrine Bie.

Kristian Stig Laustsen gik i skole i Nim, uddannet ved landbrug, 
aftjente sin værnepligt ved Trainafd. i Randers og København,var 
på Skals Højskole 1928/29 og på Ladelund Landbrugsskole 1933/34. 
Han havde forskellige pladser på landet og tjente bl.a. hos 
Valdemar Villumsen på Vordegaard, men var også en del hjemme.
I 1941 købte han sin nuværende "Stenagergaard" i Snaptun og han 
har siden da bygget ny kostald i 1951 og nyt stuehus i 1956, 
ligesom han har moderniseret de andre længer så gårdens bygninger 
nu svarer til tidens driftsform.
Han er sognefoged, medlem af sognerådet, i bestyrelsen for meje
riet, Brugsen og Horsens Landbrugsforening. Han er endvidere fmd. 
for Venstrevælgerforeninge: og formand for skolekommssionen. I 
1949 plantede han en række pyramidepopler omkring det meste af 
gården, og disse popler, der nu er ca.20 m høje, omkranser går
den, der nu ligger smukt og trygt i læ af disse fuldkommen ens 
høje træer. Men ikke alene bygningerne ligger trygt og godt, men 
også inden døre fornemmer man tryghed, der afspejler sig i et 
sjældent smukt og harmonisk familieliv.
Karen Marie Møller gik i skole i Hornborg, var på Haubro Ungdoms
skole og på Uldum Højskole i 1934. Hun er uddannet ved husgern. 
og er i bestyrelsen for egnens husmoderforening.

Deres børn: a. Else Stig Laustsen
b. Birgit Stig Laustsen 
c. Kirsten Stig Laustsen 
d. Per Stig Laustsen 
e. Ruth Stig Laustsen.

2.III.G.l.a.
Else Stig Laustsen, lærerinde, er født i Snaptun den 8/4 1946 og 
ugift.

Hun gik i skole ved hjemmet og tog realeksamen i Glud. Hun 
dimitterede Marselisborg Seminarium i 1969 og er nu lærer i 
Ballerup.

2.III.G.l.b.
Birgit Stig Laustsen, børnehavelærer, er født i Glud den 27/10 1947 
og hun blev gift sst. den 15/8 1970 med
Jens Anker Nielsen, bygningssnedker, der er født i Vive den 19/4 
1946 som søn af købmand Einar Nielsen og hustru Anne Margrethe 
Kristensen i Terndrup.

Birgit Stig Laustsen gik i Glud Hoved- og realskole og tog 
realeksamen. Hun var først en kort tid i huset, derefter i 
forpraktik i en børnehave i 9 mdr., på Rønshoved Højskole i 
3 mdr. og efter 2 år på Jydsk Børnehaveseminarium blev hun 
børnehavelærerinde i 1969. Hun har været 3 måneder i U.S.A. 
(Minnesota) som camp counselor (lejrleder) i en pigelejr og 
er for tiden halvdags beskæftiget i en børnehave.



Jens Anker Nielsen gik i skole i Vive og var landbrugsmedhjælper 
ca. li år og efter at have været på Bælum Ungdomsskole, blev han 
udlært som snedker i Terndrup. Han aftjente sin værnepligt ved 
Dronningens Livregiment i Nr.Uttrup og har siden arbejdet som sv 
i Århus« Parret bor i Tiist ved Århus«

De har sønnen: 1) Søren Stig Laustsen f. 25/6 1970«
2.III.G.1.c.
Kirsten Stig Laustsen er født den 8/8 1951 og ugift.

Hun gik i skole i Østrup, tog realeksamen i Glud og student i 19 
fra Horsens Statsskole.

2. III. G . 1. d.
Per Stig Laustsen er født den 12/5 1954 og er realist i Glud«
2.III.G.l.e.
Ruth Stig Laustsen er født den 29/5 1958 og skoleelev«

2.III. G.2.
Agnes Elisa Kirstine Laustsen er født i Svingelbjerg den 5/7 1912 og 
hun blev gift i Nim den 8/11 1940 med
Alfred Dahl Jensen, gmd., der er født i Sindbjerg den 2/5 1903 som si 
af gmd« J.P.Jensen og hustru Kirstine Dahl.

Agnes Laustsen gik i skole i Nim, uddannet ved husgerning og var 
Uldum Højskole i 1931»
Alfred Dahl Jensen gik i skole i Vester Ørum, uddannet ved landb: 
var på Uldum Højskole 1922/23 og senere på Slangerup Landbrugssk« 
Sammen med en bror overtog han sin fødegaard "Frydensdal" i V.Ør' 
og drev den til 1970, da han afstod den til sin søn Peter«

Deres børn: a. Kristine Johanne Dahl Jensen
b. Peter Dahl Jensen

2.III.G«2.a.
Kristine Johanne Dahl Jensen er gift med
Jørn Færg emand. der er indehaver af et maskinværksted i Gylling«

Der er to børn i ægteskabet.
2.III.G.2.b.
Peter Dahl Jensen, gmd«, er født i V.Ørum 13/4 1944 og ugift.

Han gik i skole i V.Ørum, var på Skanderup Efterskole, på Olleru, 
Gymnastikhøjskole, på Bygholm Landbrugsskole og på Nordisk Land— 
orugsskole i Odense. Han har endvidere handelsskoleeksamen fra V« 
og han overtog sin fødegaard i 1970.
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2.III. G.3.
Rigmor Kathrine Laustsen er født i Nim den 17/1 1915 og hun b 
gift sst. den 26/5 1937 med
Johannes Overgaard Rasmussen, gmd., der er født i Gosmer den 
som søn af gmd. Rasmus Rasmussen og hustru Mette Kristine Jen 
Fensten.

Rigmor Kathrine Laustsen gik i skole i Nim, uddannet ved 
og var på Vestbirk Højskole i 1936. Hun er bestyrelse smed 
egnens husmoderforening.
Johannes Overgaard Rasmussen gik i skole i Fensten, uddan: 
landbrug, var på Vestbirk Højskole i 1929/30 og på Asmild 
Landbrugsskole i 1932/33. Han havde forskellige pladser p. 
og tjente bl.a. på Fyn. I 1935 købte han en landejendom i 
og havde den i 5 år, hvorefter han solgte den og købte en 
gaard i Gylling og denne gård drev han indtil 1969? da ha 
den og flyttede ind i sit nybyggede, dejlige husi Ørting 
været i bestyrelsen for Sønderjydsk Ungdomsforening og i 
vælgerforeningen.

Deres børn: a. Jørgen Overgaard Rasmussen 
b. Inger Overgaard Rasmussen

2.IIi.G.3.a.
Jørgen Overgaard Rasmussen, leder af H.B.— afdeling i Århus, 
født i Bjerge den 26/3 1937 og han blev gift d.22 1964 med
Aase Jørgensen , der er født den 31/12 1936.

Jørgen Overgaard Rasmussen gik i skole i Gylling og er ad 
kolonialbranchen i Vrold ved Skanderboi.'g. .
Han er nu afdelingsleder i H.B.forretning i Arhus.

De har datteren'. 1) Ninna Overgaard Rasmussen f,22/2 1965-

2.111. G. 3 . b .
Inger Overgaard Rasmussen, kontorassistent, er født i Bjerge 
den 27/8 1939 og hun blev gift i Odder den .14/10 1961 med 
Niels Færch Pedersen, elektriker, der er født i Odder sogn de 
1935 som søn af rentier Karl Færch Pedersen og hustru Anne Ma 
Nielsen i Odder.

Inger Overgaard Rasmussen har gået i Gylling skole og opv 
på "Svendgaard", Splidholm. Hun er oprindelig uddannet ve 
ning, men er senere kontoruddannet på Hads Herreds Landbo 
Hun har også haft et ophold på Vallekilde Højskole og eft 
giftemål arbejder hun som kassedame i Sparekassen Østjyll 
Gyllingafdeling. Hun er medlem af og sekretær i forældref 
gen i Gylling skole.
Niels Færch Pedersen gik i skole i Oudrup ved Odder, aftj 
værnepligt ved Jydske Ing.regt. i Randers og udlært som e 
i Odder og arbejder nu som svend i Østrup. Han er i besty 
elektrikernes fagf.

Deres børn: 1) Ole Færch Pedersen f. 6/7 1964
2) Lise Færch Pedersen f. 3/2 1966.
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2.III. G.4.
Karl Jens Peter Stig Laustsen er født i Nim den 15/10 1920 og han 
døde i Snærild ved Odder den 20/8 1967. Han blev gift i Hylke den 
25/5 1958 med
Ruth Johanne Marie Sørensen, der er født i Tåning den 5/9 1931 som 
datter af gmd. Mikkel Peter Sørensen og hustru Jenny Mette Klausen.

Karl Stig Laustsen gik i skole i Nim, uddannet ved landbrug, var 
på Vestbirk Højskole og på Dalum Landbrugsskole. Han havde for
skellige pladser på landet, indtil han i 1953 overtog sin føde
gaard sammen med sin bror Herluf. I 1958 købte han selv en land
ejendom i Snærild og drev denne gaard til sin død.
Ruth Johanne Marie Sørensen gik i skole i Tåning, uddannet ved 
husgerning og var på Vallekilde Højskole i 1951. Hun blev hus
bestyrerinde for sin senere mand og blev gift med ham. 
Efter sin mands død, solgte hun gaarden og flyttede til Odder, 
hvor hun blev uddannet som sygehjælper og virker som sådan på 
Odder Sygehus.

Deres børn: 1) Anna Marie Stig Laustsen f.29/4 1959
2) Ulla Stig Laustsen f. 5/9 1961.

2.III. G.5.
Herluf Stig Laustsen. gmd. i "Nim Nygaard", er født i Nim den 19/5 
1923 og er ugift.

Han gik i skole i Nim, uddannet ved landbrug, var på Uldum Høj
skole i 1944/45 og på Gråsten Landbrugsskole i 1948/49« Han 
havde forskellige udepladser, bl.a. i Sønderjylland, men var 
også en del hjemme, indtil han i 1953 overtog sin fødegaard 
"Nim Nygaard" sammen med sin bror Karl, der imidlertid selv 
købte gaard i 1958, hvorefter Herluf blev eneejer af gården, 
hvor han iøvrigt har sin gamle, men usædvanlig åndsfriske,far 
på aftægt. Han er formand for Gymnastik— og Ungdomsforeninger, 
formand for Andelsfryseriet, formand for Gødningsforeningen, 
bestyrelsesmedlem i mejeriet og Venstrevælgerforeningen.
Han har været medlem af sognerådet siden 1965« I 1962 moder
niserede han både kostald og stuehus.

2.III. G.6.
Ebba Elisabeth Laustsen. stewardesse på Øresundsbåde, er født i 
Nim den 20/12 1924 og ugift.

Hun gik i skole i Nim, uddannet ved husgerning og var på Røns- 
hoved Højskole. Hun er nu sejlende stewardesse.
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2.IV.
Birthe Marie Christensen er født på Vordegaard den 1/5 1835 og hun 
døde i Lynderup den 19/2 1910« Hun blev gift i Vorde kirke den 
3/12 1861 med
Jacob Jessen Johansen, gmd., der er født den 20/2 1829 og han døde
i Lynderup den 15/7 1905-
Deres børn: A. Else Marie Johansen

B. Johanne Johansen
C. Kirsten Johansen 
D. Christen Johansen.

2.IV.A.
Else Marie Johansen er født i Lynderup den 7/3 1863 og hun blev gift 
i Lynderup kirke den 27/3 1888 med
Carl Nielsen, vognmd.der er født den 19/8 1860 og han døde i 1918.

Else Marie Johansen gik i skole i Lynderup og udd.ved husgerning 
Carl Nielsen gik i skole i Låstrup og oprindelig landmand, senere 
også egen vognmandsforretning med hest og vogn.

Deres børn: 1. Jacob Jessen Nielsen
2. Johanne Kathrine Nielsen
3. Niels Peter Nielsen
5* en dreng og 1 pige, der døde små.

2.IV.A.1.
Jacob Jessen Nielsen (kaldet og kendt under navnet: Jessen) er født 
i Låstrup den 26/3 1889 og han blev gift i Lynderup kirke den 27/3 
1909 med
Marie Nielsen, der er født i Nr. Rind den 3/8 1884 og hun døde sst. 
den 19/1 1964. Hun var datter af gmd. Jens Nielsen (’Støttrup) og 
hustru Kirsten.

Jacob Jessen Nielsen gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved land
brug og kom til at tjene på "Møgelgaard" i Nr. Rind og blev gift 
med datteren. Han overtog selv gården ved sit giftemål i 1909 og 
drev den til 1964, da han solgte den og flyttede ind i sit nuvæ
rende hyggelige lille hus ved gadekrydset i Nr.Rind. Han er æres
medlem i Husmandsforeningen og har diplom fra De Samvirkende 
Jydske Husmandsforeninger for veldrevet landbrug. Han var i flere 
år formand for kva^avlsforeningen. Trods sin fremskredne alder 
er han usædvanlig åndsfrisk, fuld af lune og en humørspreder, 
der gæstfri åbner sine døre for gæster, der gerne vil have en 
"lille sludder". Modgang har han haft, for han havde en øresyg— 
dom, der nedsatte hans hørelse så stærkt, at han lige var ved 
miste sit gode humør. I dag går det strålende med moderne høre
apparater, som han er meget taknemlig for.
Marie Nielsen gik i skole i Nr.Rind og udd.ved husgerning.

Deres børn: a. Gerda Marie Jessen
b. Hilmar Jessen 
c. Jens Villy Jesse 
d. Kristian Henry Jessen.

Børnene har fået bevilling til at måtte føre efternavnet: Jessen.
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2.IV.A.l.a.
Gerda Marie Jessen er født i Nr.Rind den 1/4 1909 og hun blev gift i
Århus Domkirke den 8/3 1943 med
Bernhard Christian Jensen, overlærer, der er født i Vrads den 19/4 
1909 som søn af gmd. Thomas Jensen og hustru Jensine Mathilde 
Kristensen, "Goderumgaard", Vrads.

Gerda Marie Jesse gik i skole i Nr. Rind og var på Skals Højskole. 
Hun er musikalsk og er pianistinde. Til daglig beskæftiget i Aal
borgs omsorg sorg anisat i on.
Bernhard Christian Jensen har studentereksamen og universitets - 
uddannet som cand.mag. Han har været lærer i Kalundborg, ved 
Møllers Realskole i Aalborg og Ålestrup Realskole. Han er nu over
lærer ved E.Brøndsteds skole i Aalborg.

Deres børn: 1) Bjarne Jensen f.3/3 1944 i Aalborg— tekn.assistent
2) Flemming Jensen f.7/11 1946 - stud mag. i Købh.

2.IV.A.l.b.
Carl Hilmar Jessen, repræsentant, er født i Nr.Rind den 13/1 1911
og han døde sst. den 29/1 1968. Han blev gift i Lynderup kirke den 
6/6 1947 med
Sigrid Margrethe Mogensen, der er født i Nr. Rind den 10/5 1925 som 
datter af gmd. Morten Mogensen og hustru Ellen Marie Pedersen.

Carl Hilmar Jessen gik i skole i Nr.Rind og blev landmand.
Han var på Skals Højskole i 1931 og på Næsgaard Agerbrugsskole. 
I 1953 blev han repræsentant for fa. HYNOL i Bjerringbro og var 
ansat i dette firma til sin død. I 1964 købte han landejendommen 
"Højly" mellem Nr.Rind og Nørris og her boede han til sin død.
Sigrid Margrethe Mogensen gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved 
husgerning og var på Ry Husholdningsskole. Hun har tjent på Lyn— 
derupgaard. I 1950 gennemgik hun damefrisørkursus og i de sidste 
ca.2^ år har hun været telefonistinde. Hun bor stadig med sine to 
børn på ejendommen "Højly".

Deres børn: 1) Henrik Jessen
2) Inga Marie Jessen.

2.IV.A.l.b.l)
Henrik Jessen er født i Nr. Rind den 21/5 1948 og er ugift.

Han gik i skole i Nr. Rind og i Ulbjerg og tog realeksamen. Han 
er sparekasseuddannet i Skals Sparekasse, har handelsskoleeksamen, 
taget statskontrolleret eksamen i regnskabslære og højere fag
prøve i Engelsk og Matematik. Han begyndte i efteråret 1971 som 
elev på Aalborg Handelshøjskoles aftenkursus med H.D.-Hiddannelse . 
for øje. Det tager 4 år.

2.I V.A.1.b.2)
Inga Marie Jessen er født i Nr. Rind den 25/1 1952 og ugift.

Hun gik i skole i Nr.Rind og i Ulbjerg og tog realeksamen i 
Skals. Samtidig med realeksamen tog hun statskontrolleret prøve 
i maskinskrivning. I 1970 tog hun handelsskoleeksamen og samme 
år blev hun ansat i Privatbanken i Viborg. Hun har endvidere ek
samen i regnskabslære og lige påbegyndt videreuddannelse til 
højere fagprøve i driftsøkonomi. Endelig har hun også bogholder- 
prøven.
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2.IV.A.1.C.
Jens Villy Jessen, skoleinspektør, er født i Nr.Rind den 27'marts 
1912 og han hlev gift i Støvring den 4/11 1944 med
Else Ulrich, der er født i Støvring den 4/4 1924 som datter af
gartneriejer Carl Ulrich og hustru Kristine Quist Thomsen.

Jens Villy Jessen gik i skole i Nr.Rind og var hjemme på 
sin fødegaard "Møgelhøj" til sit 24.år. Han tog derefter prælimi
næreksamen i Silkeborg i 1935 og dimitterede Ranum Seminarium 
1941. Han var derefter timelærer i Stévring i 1 år og fra 1942 
til 1952 lærer i Støvring. Fra 1952 til 1958 var han lærer i 
Århus og i 1958 blev han skoleinspektør i Sædding under Esbjerg 
kommune. Han har faglærereksamen i engelsk, svømmelærereksamen 
og gennemgået konservatoriet i Aalborg i sang. På hans skole i 
Esbjerg er der 65 lærere.
Else Ulrich gik i skole i Støvring og er svømmelærerinde fra 
Statens Gymnastikinstitut. Hun virkede som svømmelærer i 
Støvring og senere i Esbjerg. Hun har været danmarksmester i 
tårnspring og har guldnål i livredningsprøve.

Deres børn: 1) Arvid Ulrich Jessen
2) Erland Ulrich Jessen
3) Kaare Ulrich Jesse.

2.IV.A.1.C.1)
Arvid Ulrich Jessen er født i Støvring den 19/7 1945.

Han gik i skole i Støvring, tog realeksamen og udlært som radio
tekniker. Han aftjente sin værnepligt i Karup i 1971 og videre — 
uddanner sig nu til elektroniktekniker.
Han blev gift den 24/7 1971 med

Mette Muurmand, der er født den 12/5 1945.
2.IV.A.1.C.b.
Erland Ulrich Jessen er født den 1/7 1948 og ugift.

Han gik i sin fars skole og blev student fra Esbjerg Statsskole 
i 1967. Han er nu stud.mag. i Århus.

Kaare Ulrich Jessen er født den 19/6 1951.
Han gik i sin fars skole og blev student fra Esbjerg Statsskole 
i 1971. Han er nu stud.mag. i Århus.
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2.IV.A.l.d.
Kristian Henry Jessen, skuespiller, er født i Nr.Rind den 12/5 1919 
og han "blev gift i København den 21/2 1952 med
Lill Jytte Kristensen, der er født i Esbjerg den 29/4 1930 som datter 
af skibstømrer Jacob P.Kristensen og hustru Elise Margrethe Kannegaard.

Kristian Henry Jessen gik i skole i Nr.Rind og blev landmand.
Han har gennemgået Det Kgl.Teaters Dramatiske Elevskole og siden 
da været skuespiller. De sidste 7 år i Aalborg. Han er leder af 
friluftsspillene på Hjerl Hede.
Lill Jytte Kristensen har realeksamen og er kontoruddannet ved 
Esbjerg kommune. Hun har handelsskoleeksamen.

Deres børn: 1) Carit Kannegaard Jessen f.4/12 1952 og gymnasiast
2) Linn Anja Kannegaard Jessen f. 26/7 1956 — realist 
3) Lill Kannegaard Jessen f. 14/2 1965 
4) Lia Kannegaard Jessen f. 29/8 1967.

2.IV.A.3.
Niels Peter Nielsen, gartner, er født i Nr.Rind den 30/5 1903 og
han blev gift i Viborg den 11/3 1937 med
Dagny Marie Poulsen, der er født i Ranum den 17/10 1916 som datter 
af fodermester Laust Poulsen og hustru Lydia Mathilde Leghtone.

Niels Peter Nielsen gik i skole i Nr. Rind og tjente først 2 år 
hos sin moster og onkel på "Nøglebundgaard" i Ullits, men har 
siden da været gartner, bl.a. i 18 år i Brostrøms planteskole 
i Viborg. Han var soldat ved infanteriet og på Skals Højskole 
i 1932/33 samt på Vesterdal Højskole 1933/34. Parret boede i 
36 år på Kastanievej i Viborg, men flyttede i 1970 til Sparkær.
Dagny Marie Poulsen gik i skole i Simested og udd.ved husgerning.

Deres børn: a. Else Marie Nielsen
b. Hanne Nielsen

2.IV.A.3.a.
Else Marie Nielsen er født i Viborg den 23/4 1937 og hun blev gift
i Viborg Domkirke den 5/3 1960 med
Børge Thomassen, vicevært, der er født i Viborg den 20/5 1935 som 
søn af gmd. Peder Thomassen og hustru Hilda Rask Jørgensen

Else Marie Nielsen gik i skole i Viborg og har hele tiden været 
ansat på ASANI.
Børge Thomassen gik i skole i Vestermark og i Viborg. Han har 
mellemskoleeksamen, er uddannet ved landbrug og var soldat i 
Holstebro. TTan havde forskellige pladser på landet, indtil han 
i 1957 blev ansat hos anlægsgartner Glud, hvor han var i 7 år. 
Han blev herefter varmemester i boligselskabet Viborg - efter 
at have været på kursus i Horsens. Han er nu vicevært i digter - 
parken i Viborg.

Deres børn: 1) Karina Thomassen f. 10/2 1964
2) Rene Thomassen f. 19/3 1967.
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2.I V.A.3«b.
Hanne Nielsen er født den 25/2 1942 og hun døde i Århus den 2, 
1967. Hun hlev gift i Vihorg Domkirke den 28/10 1961 med 
Hans Børge Nielsen, der er født i Vihorg den 28/9 1936 som søn 
murer Søren Nielsen og hustru Elna Nielsen

Hanne Nielsen gik i skole i Viborg og har arbejdet på ASANI 
Hans Børge Nielsen gik i skole i Viborg, udlært som murer c 
arbejder stadig som svend i Viborg.

De har sønnen: 1) Kim Nielsen f. 7/8 1965«
2.IV.B.
Johanne Johansen er født den 21/3 1864 og hun døde den 16/4 18£

2.I V.C.
Kirsten Johansen er født den 16/8 1869 og hun døde i Ullits dei 
6/12 1955- Hun blev gift den 21/4 1891 med
Jens Christian Christensen (kaldet skrædder), der er født den 
1857 og han døde den 16/10 1942.

Parret havde "Nøglebundgaard" i Ullits.
Deres børn: 1. Mette Kristine Christensen

2. Kristen Jessen Christensen
3- Johanne Christensen
4. Jakob Jessen Christensen
5. Berthea Marie Christensen
6. Jakob Jessen Christensen
7. Kristen Marinus Christensen
8. Otto Christensen
9. Emanuel Christensen

10. Emanuel Christensen
11. Elna Christensen

2.IV.C.1.
Mette Kristine Christensen er født den 11/5 1892, ugift.

Hun var i mange år centralbestyrer i Vegger.
2.I V.C.2.
Kristen Jessen. Christensen, landmand, er født den 24/3 1894 og
2.I V.C.3-
Johanne Christensen er født den 13/1 1896 og hun døde den6/6 1'

Hun var hele tiden hjemme som husbestyrerinde for sine brøc 
2.IV.C.4.
Jakob Jessen. Christensen er født den 1/12 1897 og han døde 15/(
2.I V.C.5.
Berthea Marie Christensen er født den 23/3 1899 og døde 11/4 1<
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2.I V.C.6.
Jakob Jessen Christensen, gmd., er født den 26/12 1901 og ugift

Han driver "Nøglebundgaard" sammen med sin bror Otto.
2.I V.C.7.
Kristen Marinus Christensen, landmand, er født den 31/3 1904 og ug.

Han hjælper sine brødre på gården i Ullits.
2.I V.C.8.
Otto Christensen, gmd., er født den 7/6 1905 og ugift.

Han driver "Nøglebundgaard" sammen med sin bror Jakob.
2.I V.C.9.
Emanuel Christensen er født den 16/9 1906 og døde som spæd.
2.I V.C.10.
Emanuel Christensen, er født den 20/12 1907 og han blev gift i
Veggerby den 26/9 1939 med
Erna Christensen, der er født i Veggerby den 6/7 1910 som datter 
af gmd. Chr.Christensen og hustru A ndrine Larsine Jakobsen.

Emanuel Christensen gik i skole i Ullits, uddannet ved landbrug, 
var soldat ved dragonerne i Randers 1929/30 og havde forskellige 
pladser på landet, inden han i 1939 købte sin nuværende land
ejendom i Ll.Sjørup ved Gatten. Han drev denne gård til 1969? da 
han bortforpagtede jorden, men forblev boende på ejendommen.
Han arbejder nu på AMBY's maskinfabrik i Aalborg, x) øverst n.side.
Erna Christensen gik i Veggerby skole, uddannet ved husgerning, 
men har også lært syning.

Ejendommen i Ll.Sjørup nedbrændte i 1960, men blev straks 
genopbygget.

Deres børn: a. Kirsten Christensen
b. Lis Christensen 
c. Jens Jessen Christensen 
d. Betty Christensen

2.IV.C.10.a.
Kirsten Christensen er født den 11/7 1941 og er gift med
Peter Fridli, reklametegner.

Parret bor i Schweitz.
Deres børn: 1) Solveig Pridli f. 3/3 1964 i Norge

2) Eva Pridli f. 3/7 1965 i Schweitz.
2.I V.C.10.b.
Lis Christensen er født den 23/9 1944 og gift med
Bjørn Olsen, murer, der er født i Norge, hvor parret nu bor.
Deres børn: 1) Lars Olsen f. 10/7 1965 i Norge

2) Laila Olsen f. 7/8 1966 i Norge.
3) Tone Olsen f. 7/10 1967 i Norge.
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2.I V.C.10.3.
Jens Jessen Christensen er født den 30/7 1950 og ugift.

Han er specialarbejder og p.t. soldat i Hvorup.

2.I V.C.10.4.
Betty Christensen er født den 14/5 1952 og ugift.

Hun er kontoruddannet og ansat hos en automekaniker i Hornum.
x). Emanuel Christensen er medlem af sognerådet og af skolekomm. 

Han har været medlem af hjemmeværnet lige siden dets oprettelse 
og er gruppefører for kommandogruppen.

2.I V.C.11.
Elna Christensen er født den 21/1 1909 og hun blev gift i Ullits 
den 18/11 1934 med
Anders Anæus Fyllgraf. gmd., der er født i Giver den 24/10 1904 
som søn af gmd. Anders Fyllgraf og hustru Ane Kirstine Pedersen.

Elna Christensen gik i skole i Ullits, uddannet ved husgerning 
og var på Kærhave Husholdningsskole. Hun er musikalsk og meget 
musikinteresseret. Hun har fået klaverundervisning i Ars og 
haft elever i klaverspil.
Anders Anæus Fyllgraf gik i Giver skole, uddannet ved landbrug 
og var på Ollerup Højskole i 1924/25« Han var mest hjemme hos 
sin far, der havde en gård ved Fredbjerg, men også enkelte 
udepladser. I 1934 købte han "Kjeldalsgaard" ved Vegger og denne 
gaard driver han endnu. Han har moderniseret det gamle stuehus 
og bygget ny svinestald i 1969. Gården er på ca. 50 tdr.land.

Deres børn: a. Aase Fyllgraf
b. Ruth Elisabeth Fyllgraf
c. Bodil Fyllgraf
d. Lis Fyllgraf
e. Kjeld Kristian Fyllgraf
f. Kirsten Fyllgraf 
g. Erik Fyllgraf.

2.IV.C.11.a.
Aase Fyllgraf er født i Vegger den 28/12 1935 og hun blev gift i
Blære kirke den 6/4 1961 med
Agnar Nielsen, gmd., der er født i Buderup—gravlev den 18/6 1933 
som søn af gmd. Jens Nielsen og hustru Hilda Ingeborg Poulsen.

Aase Fyllgraf gik i skole i Blære og var først i huset, hvorefter 
hun blev sygeplejeelev på Hobro Sygehus og her blev uddannet som 
sygeplejerske og var færdig i 1961. Hun fortsatte som sygeplejer
ske samme sted, men de senere år som deltidsarbejde.
Agnar Nielsen gik i skole i Sørup, Ravnkilde og Aalebæk. Han er 
uddannet ved landbrug, var soldat i Hvorup ved Luftværnsartille— 
riet og skiftede i sine unge dage med at være hjemme og at have 
udepladser. I 1959 købte han sin nuværende landejendom "Bakkely" 
på Rostrup Hedegaards mark ved Oue og har siden da nybygget et 
maskinhus og ombygget kostalden, ligesom stuehuset er blevet 
moderniseret.
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I 1965 købte han 16 tdr.land fra naboejendommen og er netop i 
handel om køb af yderligere 10 tdr.land. Han har afstået ca. 
2 tdr.land til dambrug så det samlede jordareal er på ca.
45 tdr.land, hvortil kommer 7 tdr.land eng, der ligger i går
dens umiddelbare nærhed. Han er i bestyrelsen for husmandsfore, 
og i repræsentantskabet for Rostrup Andelskasse.

Deres børn'. 1) Jørn Fyllgraf Nielsen f. 26/8 1961
2) Susanne Fyllgraf Nielsen f. 16/1 1966
3) Anders Fyllgraf Nielsen f. 31/1 1967.

2.I V.C.11.b.
Ruth Elisabeth Fyllgraf er født i Vegger den 8/7 1937 og gift med
Edvard Bugene Campbell, der er amerikaner.

Hun gik i skole i Blære og blev uddannet som sygeplejerske i 
Aalborg. Hun har gjort tjeneste som sygeplejerske både i 
Tyskland og i U.S.A. og har iøvrigt rejst meget omkring i 
udlandet.
Edvard Campbell er befalingsmand i den amerikanske hær med 
tjeneste ved stabene. Han har deltaget i krigen i Vietnam 
og er for tiden tjenstgørende ved den amerikanske besættel
seshær i Tyskland.

De har datteren: 1) Kristine Elisabeth Campbell f.8/5 1968.
Bodil Fyllgraf er født i Vegger den 17/4 1939 og gift med
Svend Aage Andersen, rutebilvognmand i Vinderup.

Bodil Fyllgraf blev centralbestyrer i Vegger efter sin moster 
Mette Marie.
Svend Aage Andersen driver rutebilforretning og anden trans— 
portforretning med store busser i Vinderup.

Deres børn: 1) Jeanette Andersen f. 24/3 1963
2) Jess Andersen f. 31/8 1966
3) Kitti Merete Andersen f. 24/3 1970.

2:IV.C.11.d.
Lis Fyllgraf er født i Vegger den 30/8 1942 og gift med
Preben Mortensen, fængselsbetjent i Horsens.

Lis Fyllgraf gik i skole i Blære og er ligesom søstrene Aase 
og Ruth uddannet som sygeplejerske.

De har datteren: 1) Maria Mortensen f. 12/11 1969.
2.IV.C.11.e.
Kjeld Kristian Fyllgraf er født i Vegger den 13/11 1944 og ugift. 

Han gik i skole i Blære og er landmand hjemme samtidig med, at 
han er cauffør for et firma i Aalborg.

2.IV.C.11.f.
Kirsten Fyllgraf er født i Vegger den 31/1 1947 og ugift.

Hun gik i Blære skole, men er nu tegner ved geodætisk institut. 
2.IV.C.11.g.
Erik Fyllgraf er født 15/4 1949, ugift og udlært som mekaniker og 
for tiden soldat.
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81.

2.V.
Frederik Christensen, gmd., er født på Vordegaard den 19/4 1838 og 
han døde i Gørup den 22/11 1923- Han "blev gift den 15/6 1866 med 
Elisabeth Nielsdatter. der er født i Gørup den 31'5 1836 og hun døde 
sst. den 9/5 1907. Hun var datter af gmd. i Gørup Niels Nielsen og 
Ane Thomasdatter.

Frederik Christensen gik i skole i Vorde, uddannet som landmand 
og overtog sin kones fødegaard i Gørup (nuværende "Stigsgaard") 
og drev den, indtil han i 1894 afstod den til sin søn Kristen 
Christensen Stigsen.

Deres børn: A. Ane Christensen
B . Kristen Christensen Stigsen 
C. Nielsine Kirstine Christensen

2.V.A.
Ane Christensen er født den 4/7 1868 og hun blev gift den 27/10 
1891 med
Christen Christensen Fjeldso, gmd.
Der var ingen børn i a^teskabet.
2.V.B.
Kristen Christensen Stigsen

(se foran under 2.III.D. — den samme.
2.V.C.
Nielsine Kirstine Christensen er født den 3/8 1875 og hun døde den 
21/5 1883.

Den 29 April (38) blev Frederik Christensen døbt i Vorde 
kirke, baaren af selvejergaardmand Villum Christensens kone af 
Vordegaard. Faddere: Villum Christensen selvejergaardmand, gaard- 
mændene Peder Christensen, Niels Christensen og kone af Lunds
gaard. Ved hans Vielse 15/6 1866 i Ulbjerg kirke skriver Præsten: 
15.Juni 1866 viet Ungkarl Frederik Christensen (Stisen) 28 år 
gammel, Tjenestekarl fra Vorde Sogn, men har nu taget Ophold hos 
Brudens Forældre i Gjørup, Vacc. 4 8 1843 af Lind. Ægte skab sseddel 
af 5. Mai 1866 fra Pastor Buchholz i Vorde - til Pige Elisabeth 
Nielsdatter 30 Aar, har Ophold hjemme hos Faderen, Gaardmand 
Niels Nielsen Ulstrup af Gjørup, Vacc. 16.Juli 1836 af Lind. 
Forloevere: Gaardmand Jessen Johansen af Ulbjerg Nørgaard og 
Brudens Fader Gaardmand Niels Nielsen Ulstrup af Gjørup.
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Vedr. slægtsgården matr.nr.4 i Gørup, Ulbjerg sogn:
Gaarden har fra ca. år 1765 og til i dag været ejet og beboet 

af en og samme slægt, altså langt over 200 år og i 7 generationer.
Helt nøjagtig konstatering af, hvornår gården kom i slægtens 

eje, har det ikke været muligt at fastslå. For det første begynder 
Ulbjerg kirkebog først i 1769, for det næste ved vi ikke bestemt, 
hvornår slægtens ældstpåviselige Thomas Andersen (1734 - 1808) 
gifter sig ind i gården med enken efter Morten et eller andet 
(her mangler kirkebogen) nemlig Anne Nielsdatter, der dør 1791 
som Thomas Andersens kone, 54 år gi. (Vor viden og bevis for, at 
hun har været gift l.gang m. en Morten et eller andet, har vi 
deri, at tæll. 1787 oplyser, at hun af sit 1.ægteskab har en 
datter Maren Mortensdatter, 28 år gi. Så altså må Thomas Andersen 
ca. 1766 have giftet sig ind i gården med den ukendte (uverifice- 
rede) Mortens enke Anne Nielsdatter, og vi ser af kirkebogen, at de 
i 1769 har fået en søn Anders, der imidlertid dør spæd. 1 1773 får 
de sønnen Niels, som i tæll. 1787 opgives at være 13 år gi.

Men som sagt, hvor Thomas Andersen komme fra, har det ikke 
været muligt at fastslå. I 1793 indgaar han sit 2.ægte skab i 
Tostrup kirke med pigen Kirsten Ørrits fra Tostrup by (sådan 
kaldes hun ved denne lejlighed), der er født 1758 i Tostrup by 
og dør 11/5 1840 i Gørup. Hendes fader Peder Ørris i Tostrup 
dør 1788 i Tostrup, 82 år gi.

Thomas og Kirsten får i 1794 datteren Anne, opkaldt efter 
Thomas' første kone. I 1796 får de datteren Giertrud, der siden 
levede i ugift stand på fødegaarden og er her endnu ved tællingen 
1870, her betegnet: hospitalslem. Endelig får Thomas og kone 
i 1799 sønnen Anders.

Thomas Andersen dør i 1808, begraves 11/9, 74 år gi., og den 
30z9 s.å. afholdes der et skifte i boet efter ham. Denne forretning 
findes i dag opbevaret i Viborg Amtsmandsarkiv, og af denne 
skifteforretning fremgår følgende: 
"30/9 1808 iværksatte man Skiftet efter Dødsbo og anden Efterla
denskab efter den afdøde Thomas Andersen i Gjørup. Enken antog 
som sin lavværge Søren Pedersen fra Troelstrup og afdøde havde 
efterladt sig Børnene: Morten Thomasen. gmd. i Foulum og Mads 
Thomasen, Gmd. i Ullits.

I ægteskabet med den afdøde Anne Nielsdatter var Børnene: 
Kirsten Thomasdatter, g.m. Peder Madsen i Ullits. Af sidste Ægte
skab med enken Kirsten Pedersdatter var en søn Peder Thomasen
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9 Aar gi., 1 do Anders, 7 Aar, en Datter Anne ugift, en do Giertrud. 
Herefter gik man igang med at registrere og vurdere værdierne.

Først Stervbogaarden af Hartkorn 4 Tdr. og li Alt.,med dens Avl 
og afgrøde blev den sat til en værdi af 600 Rdl.
Blandt gældsposter i "boet kan nævnes: 250 Rdl. til Søren Pedersen 
i Troelstrup, efter Revers af 19/6 1798, en anden på 50 Rdl., dat. 

24/6 1808, Skatterestancer og anden Gæld var 30 Rdl., Skiftets 
Holdelse androg 19 Rdl., 9 sk. Boets hele værdi var 765 Rdl.2 Mk. 
og 6 Sk. Til Rest til Deling blev der 416 Rdl. 1 Mk. og 3 Sk.

Thomas Andersens enke Kirsten Pedersdatter gifter sig 2.gang 
den 20/11 1809 i Ulbjerg kirke med Ungkarlen Jens Andersen fra 
Giørup, der herefter i 26 Aar stod som ejer og Beboer af Gaarden. 
Han er født ca. 1768 i Lynderup Sogn og han dør 15 z12 1852 i 
Giørup.

Da Kirsten Pedersdatter og hendes anden mand i 1834 beslutter 
sig til at afstå gården til Datteren Anne Thomasdatter og hendes 
mand Niels Nielsen (Ulstrupgaard), der 10/1 s.år var blevet viet 
i Ulbjerg kirke, udstedes der på Rinds-Gislum Herreders Ting et 
Skøde på Gaarden samt Aftægtskontrakt med følgende ordlyd:

Skjøde.
Underskrevne Jens Andersen, Selvejergaardmand i Giørup Bye, 

Uldbjerg Sogn, Giør Vitterlig, at jeg haver solgt og afhændet, 
ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder for mig 
og mine Arvinger til Niels Nielsen, Ulstrupgaard, fortiden tjenen
de som Avlskarl i Hørrup Mølle, og Arvinger den mig ved Ægteskab 
med afg. Thomas Andersens Enke, Kirsten Pedersdatter, tilhørende 
og paaboende Gaard i bemeldte Bye, Ulbjerg Sogn, Rinds Herred, 
Viborg Amt, der staar for Ager og Engs Hartkorn 4 Tdr. 1? Alb. 
med tilhørende Besætning, Ind-og Udbo med samme Ret og Rettigheder, 
Pligter og Byrder, som ieg det har eiet, og saaledes, som det nu 
forefindes, aleene med Undtagelse af de ved Aftægtscontract af 
D.D. deri mig og Kone, fornævnte Kirsten Pedersdatter, forbeholdte 
Effekter og Rettigheder, for den mundtlig accorderede Kjøbesum, 
250 Rdl.Sølv, skriver to Hundrede (og Halbtreds) Rigsbankdaler 
Sølv. Og da Kiøberen har fyldestgjort mig Kiøbesummen, saa forbin
der jeg mig og Arvinger lovligt at hjemle ham og Arvinger den 
herved solgte Gaard og Ejendomme.
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Det bemærkes, at Eiendommen strax tiltrædes af Kiøberen. og at 
de derpaa hvilende Skatterestancer og Udgifter udredes af ham, lige
som han ogsaa haver i et og alt at holde sig den under Dags Dato 
med ham oprettede Aftægtscontract og de Kongelige Allernaadigste 
Anordninger efterrettelig.

Til Bekræftelse under Haand og Segl - skrevet i Hørrup den 
1.December 1833-

Jens Andersen (holdt m.Pen)
Til Vitterlighed som overværende: 

Hansen Iver Ingstrup
(med ført Pen).

Aftægtscontrakten indeholder det sædvanlige med alt til underhold 
og lejlighed hørende.

Som særligt siger Post 3;
"Saalænge ieg og Kone finde os fornøiede og forblive i G-aarden, 
nyde vi all Kost ved Kiøberens Bord, imod at vi udrette all hvad 
vi efter vor Alder formaaer, giver Kiøberen mig aarlig 2 Rbd. 
Penge til Tobak, og de vedligeholder os med fornødne Klæder og 
Pleie i Sygdomstilfælde.

Niels Nielsen afstår senere gården til sin datter: Elisabeth 
Nielsdatter og hendes mand: Prederik Christensen (Stisen), der i 
1894 afstår hården til sin søn Kristen Christensen Stigsen 
(se foran under 2.III.D.).





Efterkommere
efter

VI
MAREN CHRISTENSDATTER 
i



85.

2. VI.
Maren Christensdatter er født på Vordegaard den 8/8 1840 og hun 
døde i Roum den 25/11 1918. Hun blev gift i Roum den 1/6 1871 med 
Knud Sørensen, gmd., der er født i Roum den 1/6 1843 og han døde 
sst. den 21/3 1925. Han var søn af gmd. Søren Knudsen og hustru 
Ane Marie Pedersdatter i Løvel.

Parret havde en gård i Roum, som nu indehaves af sønnesønnen
Knud Sørensen.
Deres børn: A. Kristen Stising Sørensen

B. Søren Anton Sørensen 
C. Kristian Marinus Sørensen.

2.VI.A.
Kristen Stising Sørensen er født den 1/5 1876 og døde i 1883.
2.VI.B.
Søren Anton Sørensen, gmd. i Roum, er født i Roum den 4/4 1879 
og han døde sst. den 30/4 1963* Han blev gift den 11/2 1920 med 
Petrea Pedersen Højgaard, der er født i Brøndum den 23/6 1881 
og hun døde i Roum den 2/10 1954. Hun var datter af gmd. Peder 
Nielsen og hustru Andrea Christiansen, Hvornum.

Søren Anton Sørensen gik i skole i Roum, uddannet ved landbrug 
og var soldat ved infanteriet i Viborg i 1902. Han var hele 
tiden hjemme og drev selv'gaarden fra 1913 -uden skøde — . 
Han overtog gården den 29/6 1917 og drev den til 1951, da han 
afstod den til sin søn Knud, den nuværende ejer. Han byggede 
ny kostald allerede i 1913 og lade samme år og i 1929 svine— 
stald samt byggede i 1931 nyt stuehus. Han var medlem af besty
relsen for mejeriet, medlem af menighedsrådet og vurderings
mand for ejendomsskyld.
Petrea Pedersen Højgaard gik i skole i Brøndum, uddannet ved 
husgerning og lærte at sy.

Deres børn: 1. Knud Højgaard Sørensen
2. Mary Andrea Sørensen

2.VI.A.1.
Knud Højgaard Sørensen,, gmd., er født i Roum den 11/4 1921 og han 
blev gift i Klejtrup den 5/5 1951 med
Dagny Nygaard Rasmussen, der er født i Klejtrup den 8/4 1920 som 
datter af gmd. Rasmus Kristian Rasmussen og hustru Johanne Nygaard.

Knud Højgaard Sørensen gik i skole i Roum, uddannet ved landbrug, 
var på Skals Højskole i 1941/42 og på Vejlby Landbrugsskole i 
1942/43. Bortset fra en enkelt udeplads var han hjemme og han 
overtog sin fødegaard den 1/4 1951. I 1954 byggede han maskinhus. 
Han er i bestyrelsen for brugsforeningen og andre lokale foren. 
Han er formand for Ligningsrådet og formand for Venstrevælgerf.
Dagny Nygaard Rasmussen gik i skole i Hejring og på efterskole 
i Haubro. Udd. ved husgerning og været på Borris Husholdningssk. 
Hun er uddannet i Odense som faglærer i kjolesyning og har været 
håndgerningslærerinde i flere byer bl.a. i Viborg amt. ,
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Dagny og Knud Højgaard Sørensens "børn:
a. Søren Nygaard Sørensen
b. Else Nygaard Sørensen.

2. VI. B. 1. a.
Søren Nygaard Sørensen er født i Roum den 27/7 1953.

Han gik i skole i Roum og går nu i 2.g. i Viborg.
2.VI.B.l.b.
Else Nygaard Sørensen er født den 30/8 195'6 og er skoleelev.

2.VI.B.2.
Mary Andrea Sørensen er født i Roum den 26/6 1922 og hun blev gift 
sst. den 31/3 1945 med
Jakob Nørgaard, gmd., der er født i Bjerregrav den 11/8 1912 som 
søn af Harald Christensen og hustru Boline Nielsen.

Mary Andrea Sørensen gik i skole i Roum, uddannet ved husgern. 
og var på Skals Højskole i 1941.
Jakob Nørgaard gik i skole i Bjerregrav, uddannet ved landbrug 
og var soldat i Viborg i 1930. Den 15/4 1947 købte han sin nu
værende landejendom i Bjerregrav og siden da ombygget kostalden 
og bygget ny lade i 1960. Han er formand for kontrolforeningen.

Deres børn*. a. Inger Nørgaard
b. Jette Nørgaard
c. Esther Nørgaard.

2 VI B 2 a Conni Nørgaard.
Inger Nørgaard er født i Roum den 10/4 1946 og hun blev gift i
Bjerregrav kirke den 31/10 1967 med
Finn Nielsen, konstruktør, der er født i Hobro den 27/6 1944 som 
søn af tømrermester Elmer Nielsen og hustru Emilie Kristensen.

Inger Nørgaard gik i Bjerregrav skole og på Salling Ungdoms
skole. Hun har dels været i huset, dels ekspeditrice og kasse
dame i supermarked.
Finn Nielsen gik i skole i Hobro og er udlært som tømrer hos sin 
far. Han har konstruktøreksamen og har været soldat i Randers. 
Har været beskæftiget på ingeniør-og arkitektkontor i København 
og Herning og er nu medindehaver af faderens forretning i Hobro.

Deres børn: 1) Ole Nørgaard Nielsen f. 29/3 1969
2) Allan Nørgaard Nielsen f. 1/5 1970 ) .
3) Brian Nørgaard Nielsen f. 1/5 1970 ) TV1±-Lin^er- 

2.VI.B.2.b.
Jette Nørgaard er gift med
John Bernhard Glerup Møller, der er kommis i Gørding brugsforening.
Der er ingen børn i ægteskabet.
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2. VI. B. 2. c .
Esther Nørgaard er født den 12/6 1952.

Hun gik i skole i Bjerregrav, tog realeksamen fra Møldrup og er 
nu i handelslære i manufakturforretning.

2. VI. B. 2. d.
Conni Nørgaard er født den 12/2 1957.

2. VI.C .
Kristian Marinus Sørensen, lokomotivfører, er født i Roum den 11/7 
1882 og han døde i Randers den 14/2 1957. Han Blev gift i Hvilsager 
den 6/5 1909 med
Dorthea Marie Hermansen, der er født i Støvring den 8/1 1882 og hun 
døde i Randers den 11/10 1970. Hun var datter af gmd. i Støvring 
Herman Hermansen og hustru Sidsel Groesdatter.

Kristian Marinus Sørensen gik i skole i Roum og håndværksuddannet. 
I 1909 blev han ansat ved statsbanerne, hvor han efterhånden steg 
i graderne og endte som lokomotivfører i Randers, hvor han iøvrigt 
gjorde tjeneste sidén i,1-914. I 1952 blev han udnævnt til R.af D. 
Han var meget haveinteresseret og havde i mange kolonihave udenfor 
Randers og fik diplom for velholdt have.
Dorthea Marie Hermansen gik i skole i Støvring, uddannet ved husger
ning og var på Støvring Højskole.

Deres børn: 1. Magda Cecilie Sørensen
2. Knud Herman Sørensen
3. Knud Herman Sørensen

2. VI. C. 1.
Magda Cecilie Sørensen er født i Thisted den 19/8 1910 og ugift.

Hun gik i skole i Randers og handelsuddannet indenfor manufaktur. 
Hun har handelsskoleeksamen og været ekspeditrice i flere for
skellige byer, bl.a. Århus i ca.14 år, Maribo Hobro og Randers, 
hvor hun bor i forældrenes hus på Viborgvej 34«

2.VI.C.2.
Knud Herman Sørensen er født den 1/11 1911 og døde i 1917.
2.VI.C.3.
Knud Herman Sørensen, salgschef, er født i Randers den 21/11 1920 
og han blev gift i Frihavnskirken i København den 18/3 1950 med 
Karen Fischer, der er født i København den 2/8 1919.

Knud Herman Sørensen gik i skole i Randers og blev udlært i 
isenkrambranchen i Randers. Efter at have haft forskellige pladser, 
blev han den 1/1 1945 ansat hos A/S DIFA i København som repræ
sentant og er nu salgschef samme sted.
Karen Fischer gik i skole i København og var først et par år i 
huset, hvorefter hun blev ansat på Københavns Telefonhus.
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Karen og Knud Herman Sørensens "børn:
a. Torben Fischer Sørensen
b. Kirsten Fischer Sørensen

2. VI. C. 3 • a.
Torben Fischer Sørensen, fotograf, er født den 30/8 1950 og ugift.

Han blev udlært som fotograf hos hosfotograf Elfeldt i København 
og senere ansat ved reklamebureau. Han er p.t. soldat.

2.VI.C.3-b.
Kirsten Fischer Sørensen er født den 28/9 1953«

Hun var først et par år i huset og er nu under uddannelse på 
Fen Suhrske Husmoderskole.



VLB. 1. Knud Sørensens yurd i Roun
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VII

JENS CHRISTENSEN (STISEN)
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2.VII.
Jens Christensen (Stisen) er født i Vorde på Vordegaard den 9/6 
1943 og han døde i Overmølle i Ulbjerg den 23/2 1901. Han blev gift 
i Ulbjerg den 2/12 1870 med
Ane Andersdatter. der er født i Overmølle den 21/1 1850 og hun døde 
sst. den 4/10 1922.

Jens Christensen overtog Overmølle efter sin svigerfar ved sit 
giftemål.

Deres børn: A. Anders Christian Christensen Stisen
B. Christen Christensen Stisen 
C. Kirsten Christensen Stisen 
D. Niels Christensen Stisen 
E. Christen Christensen Stisen 
F. Frederik Christensen Stisen 
G. Johan Christensen Stisen 
H. Anton Christensen Stisen.

2.VII.A.
Anders Christian Christensen Stisen er født i Overmølle den 
30/7 1871 og han døde den 6/^ 1946,. Han blev gift i 1897 med 
Ane Marie Mogensen, der er født den 10/2 1872 og hun døde den 
27/7 1957.
Deres børn: 1. Jens Christensen Stisen f. 19/12 1897

2. Jørgen Christensen Stisen f. 4/1 1902 og 
døde 8/12 1955.

3. Ane Christensen Stisen f.8/5 19044. Kirsten Christensen Stisen f. 27/11 1910 
og døde d.29/8 1948.

2.VII.B.
Christen Christensen Stisen er født den 22/12 1872 og han blev gift 
den 29/12 1897 med
Ane Kirstine Kristensen, der er født i Fjeldsø den 27/11 1877.
Deres børn: 1. Ane Jensine Kristensen Stisen f.14/10 1899

2. Jens Kristensen Stisen f. 15/11 1903
3. Niels Mogensen Kristensen Stisen f. 18/3 1906 
4. Jensine Kristensen Stisen f. 11/10 1909.

2.VII.C.
Kirsten Christensen Stisen er født den 20/11 1874 og hun døde den 

4/2 1875.
2.VII.D.
Niels Christensen Stisen er født den 1/12 1875 og han blev gift i 
Låstrup den 11/11 1906 med (han døde i Gedsted 23/5 1963) 
Karen Nielsen, der er født den 14/12 1876^ døde 11/3 1943.
Deres børn: 1. Anna Christensen Stisen

2. Marie Christensen Stisen.
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S k j øde

Underskrevne Ane Kirstine Nielsdatter, Enke efter Gaard-og 
Møllejer Anders Christian Andreasen af Tolstrup, tilstaaer herved 
og vitterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved 
sælger, skjøder og aldeles overdrager fra og Arvinger til min svi
gersøn Jens Christensen den mig ifølge Tilladelse til at hensidde 
i uskiftet Bo efter min ovennævnte afdøde Mand, der tinglæses sam
tidig hermed, tilhørende Ejendom i Tolstrup By, Uldhjerg Sogn, 
hvilekn Ejendom er Betegnet saaledes:
Matr.No. 3 a, Tolstrup Overmølle kaldet, Hartk.2 Tdr.6 Skpr. 
1 3/4 Alb. , gi.Skat 17 Rdl.52 Sk.. Samme Ejendom har Mø Ile skylds- 
hartkorn 2 Tdr. 5 Skpr. 1 Fjdk., og Matr.No.3b i Tolstrup af Hart
korn lj Alb. med alle på denne Ejendom værende Bygninger med mur- 
og nagelfaste Ting. Endvidere medfølger i Kjøbet hele min Besæt
ning af Kreaturer, Avlsredskaber, Mølleinventarium, Avl og Afgrøde 
samt Ind-og Udbo, intet undtagen, dot saaledes, at den Brugsret, jeg 
i Aftægtskontrakt af Dags Dato har reserveret mig af en Del Indbo 
forbliver uforkrænket.

Den akkorderede Kjøbesum er bestemt til 2.028 Rdl., skriver 
to Tusinde, otte og tyve Rigsdaler, hvorhos Kjøberen under Dags 
Dato har udstedt Aftægtskontrakt til mig paa Stempelpapir til 
4 Rdl.64 Sk.for Aftægt anslaaet til 700 Rdl.

Af denne Kjøbesum ansættes efter bedste skjønnende det med
solgte Løsøre til en Værdi af 628 Rdl. og den faste Ejendom til 
2.100 Rdl., hvorefter det stemplede Papir er forbrugt.

Og da Kjøeberen nu har berigtiget den akkorderede Kjøbesum saaledes: 
25 Rdl. ved kontant Betaling til mig, 
275 Rdl. ved at indfri den paa Ejendommen hvilende Prioritetsgæld, 
250 Rdl. ved Indfrielse af min Gjæld til mine Stedbørn, 
1.478 Rdl. ved herfor at udstede Obligation til hans Kones Søskende, 
mine Børn, 
700 Rdl. ved herfor at udstede Aftægtskontrakt for Aftægt anslaaet 
til denne Sum, 
Saa skal den ovennævnte Ejendom med Alt hvad dertil rettelig hører 
herefter tilhøre ham som hans fuldkomne Ejendom mod at han for Frem
tiden deraf udreder alle Skatter og Afgifter, og forpligter jeg mig 
til at hjemle ham det solgte.-

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast, idet tilføjes, at 
Kjøberen er bekjendt med den under 19.Dec ember 1838 læste Deklara
tion med Ejeren af Matr.No. 2 eb angaaende Flademaal.

Tolstrup Overmølle, den 29»December 1870
Ane Kirstine Nielsdatter 

(m.f.P.)
Til Vitterlighed: Thygesen. Jakob Johansen.

Læst Rinds-Gislum Herreders Ret Torsdagen den 12.Januar 1871.
H.Chri stensen.

Gebyr m.v. 5 Rdl., 3 Mk.l Sk.

Matr.No
Matr.No
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Vedrørende Ulbjerg Overmølle: (mat r.nr.3 a)
I 1783 sad Anders Jensen som ejer af Overmølle v.Tolstrup i 

Ulbjerg sogn. Han ejede tillige Ulbjerg Nedermølle, som Hans Ander
sen beboede. Mølleskyld: 5 Tdr. 2 Skpr.2 Fjdk.

Denne Anders Jensen er stamfader til senere ejere og helt op til 
den nuværende.
Anders Jensen havde sønnen: Andreas Andersen (lund) Møller, f. i 
maj 1765. Han døde i Overmølle den 11/9 1841. Endvidere var der 
sønnerne Peder Andersen Møller, der dør 1837 som indsidder hos gmd. 
Jens Jensen Møller i Tolstrup 78 år gi., Hans Andersen Møller, f. 
1754 og d. 10/11 1832 i Nedermølle samt Jens Andersen Møller, der 
var aftægtsmand i Tolstrup og dør 18/4 1826, 76 år gi.

Andreas Andersen Møllers søn: Andreas Christian Andersen 
er født 21/4 1808 og dør i 1846.

Anders Jensens enke i Overmølle begr.3/3 1799«
Anders Jensen i Overmølle begr.25/11 1796, 74 år gi.

Adkomster: Skøde læst 19/4 1838 fra Andreas Andersen Lund til 
Anders Christian (her kaldt) Andersen. Prot.J.fol.193•
Obligation læst 9/11 1843 fra Anders Christian Andreasen for Hæf
telse til Nat i one Ib anken af Overmølle, 9æ Rdl-.
Skifteudlæg i boet efter Anders Christian Andreasens hustru, 
hvorved arvingerne udlægges 500 Rdl. som hæfter med 2.Prioritet 
næstefter 250 Rdl.
Skjøde af 29.December 1870, hvorved Anders Christian Andreasens 
enke overdrager Overmølle til sin svigersøn: Jens Christensen 
(Stisen) (se foranstående side i denne bog).
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2.VII.D.1.
Anna Stisen er født i Durup den 3/9 1907 og hun blev gift i
Fjeldsø den 15/4 1932 med
Niels Christian Christensen, gmd., der er født i Klotrup den 
7/10 1901 som søn af Jacob Bisgaard Christensen og hustru Kirsten 
Marie Christensen.

Anna Stisen gik i skole i Fjeldsø, uddannet ved husgerning og 
var på Vestbirk Højskole i 1927. Hun har været medlem af besty
relse for husmoderforeningen og af Venstrevælgerforeningen.
Niels Christian Christensen gik i skole i Fjeldsø, uddannet ved 
landbrug og var på Asmild Kloster Landbrugsskole i 1924/25.
Han købte i 1926 en gård i Fjeldsø og drev den til 1967, da han 
afstod den til sin yngste søn. Han er i bestyrelsen for lokalf.

Deres børn: a. Karl Bisgaard Christensen
b. Krista Jonna Bisgaard Christensen
c. Emma Bisgaard Christensen 
d. Ruth Bisgaard Christensen 
e. Frits Bisgaard Christensen.

2.VII.D.l.a.
Karl Bisgaard Christensen er født i Fjeldsø den 23/12 1932 og han 
blev gift sst. den 30/10 1965 med
Herdis Byrialsen. der er født i Fjeldsø den 19/7 1941 som datter af 
gmd. Ingvard Marinus Byrialsen og hustru Ane Katrine Kristine 
Jacobsen Møller i Fjeldsø.

Karl Bisgaard Christensen gik i skole i Fjeldsø, uddannet ved 
landbrug og var på Haubro ungdomsskole. Han var soldat ved 
Dr.Livregt., på Gymnastikhøjskole i Viborg, på Asmild Kloster- 
landbrugsskole og overtog sin kones fødegaard "Ny Kalbækgaard" 
i Fjeldsø den 1/11 1965.
Herdis Byrialsen gik i skole i Fjeldsø, var på Haubro ungdoms
skole og uddannet ved husgerning.

2.VII.D.l.b.
Krista Jonna Bisgaard Christensen er født den 1/8 1934 og blev
gift i Fjeldsø den 7/12 1956 med
Poul Jørgensen, landmand, der er født i Torupmagle den 15/7 1929 
som søn af handelsmand Laurits Ingemann Jørgensen og hustru Anna 
Margrethe Pedersen.

Parret har "Helliggaarden" i Skæve,
Deres børn: 1) Bente Bisgaard Jørgensen f.4/8 1957

2) Birthe Bisgaard Jørgensen f. 4/8 1957
3) Preben Bisgaard Jørgensen f. 11/12 1958
4) Marianne Bisgaard Jørgensen f. 16/3 1964.
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2 .VII.D.l.c.
Emma Bisgaard Christensen er født den 21/5 1936 og hun blev gift i
Fjeldsø den 16/4 1957 med
Holger Hansen, gmd., der er født i Kærby den 24/10 1932 som søn af 
gmd. Thorvald Hansen og hustru Margrethe Severinsen.

Parret har en gaard ved Kolind.
Deres børn’. 1) Carsten Bisgaard Hansen f. 13/4 1958

2) Mie Bisgaard Hansen f. 12/3 1962.
2.VII.D.l.d.
Ruth Bisgaard Christensen er født i Fjeldsø den 20/2 1939 og er ugift.

Hun er syerske, udlært hos ASANI og arbejder nu i Herning. 
2.VII.D.l.e.
Frits Bisgaard Christensen, gmd, er født den 5/4 1943 og ugift.

Han overtog sin fødegaard i Fjeldsø i 1967.
2 .VII.D.2.
Marie Christensen Stisen er født i Durup den 17/5 1910 og hun blev 
gift i Fjeldsø den 21/9 1937 med
Louis _ Nielsen, gmd., der er født i U.S.a. den 27/9 1906 som søn af 
farmer Niels Kr.Nielsen og hustru Marie Pedersen.

Marie Stisen gik i skole i Fjeldsø, uddannet ved husgerning og 
var på Vestbirk Højskole i 1930.
Louis Nielsen gik i skole i Grinderslev og Breum, hvortil hans 
far flyttede, da han kom hjem fra U.S.A. (Hans far var rejst til 
U.S.A. som 19.årig og var der i 22 år). Louis Nielsen er uddannet 
ved landbrug, var soldat i Viborg i 1927 og på Skals Højskole i 
1928/29 og havde forskellige pladser, indtil han den 1/1 1935 
overtog sin nuværende gaard "Højbo" i Låstrup (gaarden er udstykket 
fra hans fars gaard "Engedal".

Deres børn: a. Niels Stisen (navneforandr.fra Nielsen)
b. Harry Christian Stisen Nielsen 
c. Karen Margrethe Stisen Nielsen 
d. Mary Ingelise Stisen Nielsen 
e.Erna Grethe Stisen Nielsen

2.VII.D.2.a.
Niels Stisen, revisor, er født den 1/3 1938 og han blev gift i
Fiskbæk den 21/7 1962 med
Kirsten Vestergaard, sekretær, der er født i Fiskbæk den 25/10 1939 
som datter af gmd. Harald Vestergaard og hustru Magda Christensen

Niels Stisen gik i Låstrup skole, tog handelsskoleeksamen i 
Viborg i 1958, realeksamen i Århus 1961 (aftenkursus), Århus 
Købmandsskole i 1968, eksamen fra 3.årigt kursus i virksomheds
ledelse (speciale regnskabsvæsen) MERKONOM og har i de sidste år 
arbejdet indenfor revision og regnskabsvæsen. Han startede egen 
revisionsforretning i Brabrand i 1968.
Kirsten Vestergaard gik i skole i Fiskbæk og sekretæruddannet.

De har datteren: 1) Birgitte Stisen f. 25/12 1967.
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2.VII.D.2.b.
Harry Kristian Stisen Nielsen, kontorassistent, er født i Hastrup
den 11/4 1940 og han blev gift i Storring den 24/8 1963 med
Bente Pedersen, ekspeditrice, der er født i Storring den 15/12 1941 
som datter af gartner Anders Pedersen og hustru Birtha Rasmussen.

Harry Kristian Stisen Nielsen gik i skole i Låstrup og kom ud at 
tjene på landet, indtil han blev soldat. Efter sin militærtjeneste 
flyttede han til Århus og efter at have gennemgået forskellige 
specialkurser indenfor bogholderi m.v., blev han kontorassistent 
i />rhus.
Bente Pedersen gik i skole i Storring, blev udlært indenfor 
kolonial og er nu ekspeditrice (Kassedame) i H.B. i Århus.

De har sønnen: 1) Henrik Stisen Nielsen f.9/11 1965.
2.VII.D.2.c.
Karen Margrethe Sti sen Nielsen er født i Låstrup den 24/4 1943 og
hun blev gift i Los Angeles, U.S.A., den 22/7 1967 med
Homer Lloyd Petersen, der er født i Los Angeles den 28/11 1936 som 
søn af mejerist Peter James Petersen og hustru Annie Sofia Larsson.

Karen Margrethe Stisen Nielsen gik i skole i Låstrup, var på 
Haubro Ungdomsskole, lærte at sy og var i 4 til 5 år på forskel
lige systuer. Hun var et år på Odense Fagskole for dameskræd
dere, på Ollerup Gymnastikhøjskole og rejste i 1966 til U.S.A.
Homer Lloyd Petersen gik i Latinskole og 4 år på gymnastikskole
i U.S.A. Han var amerikansk soldat i 4 år og bl.a. tjenstgørende 
i Afrika. Efter hjemsendelsen 2 år på College (ingeniørstudium) 
og havde derefter forskellige jobs, men er nu programmør 
(Computer) efter studieophold på Automation institute of Amerika 
(specialuddannelse i automatik—elektroteknik).

De har datteren: 1) Tina Marie Petersen f. 30/3 1971.
2.VII.D.2.d.
Mary Ingelise Stisen Nielsen, børnehavelærerinde, er født den 29/5
1946 og gift i Låstrup den 12/7 1969 med
Therkel Bisgaard, stud.med., der er født i Sindbjerg den 7/10 1943 
som søn af Sigurd Bisgaard og hustru Magda Knudsen.
De har datteren: 1) Louise Bisgaard f. 27/12 1970.
2.VII.D.2.e.
Erna Grethe Stisen Nielsen, ekspeditrice, er født den 3/7 1948 og 
ugift.

Hun gik i Låstrup skole og var på Haubro Ungdomsskole. Hun er 
handelsuddannet og har handelsskoleeksamen.

2.VII.E.
Christen Christensen Stisen er født 31/3 1878 og d. 22/4 1878.
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2.VII.F.
Frederik Christensen Stisen, (underskrev sig: Stissen), gmd. og 
møller i Overmølle i Ulbjerg, er født i Overmølle den 13/6 1879 
og han døde i 1927.
Han blev gift den 10/11 1905 med
Cecilie Cathrine Sørensen (søster til'broderen Johans kone_ 
Karen Marie Sørensen), der er født den 1/8 1885 og døde i 1940.

Frederik Christensen var mest hjemme på Overmølle og overtog 
den selv ved skøde af 26/2 1906 (se næste side).

Han havde sin mor på aftægt til hendes død.
Han drev Overmølle til sin død og efter hans død drev enken den 
videre ved hjælp af nuværende ejer: Jens Stisen, der selv overtog 
Overmølle i 1935.
Deres børn: 1. Ane Christensen Stisen

2. Karen Marie Christensen Stisen 
3« Jens Christensen Stisen
4. Chresten Sørensen Christensen Stisen
5. Jørgen Christensen Sti sen
6. Rudolf Christian Stisen 
7. Sigurd Christensen Stisen.
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_A_f_t_æ_g_t_k_o_n_t_r_a_k_t

Undertegnede Frederik Christensen Stisen, der under dags dato har 
erholdt Skjøde på den min Moder Gaard-og Møllejer Jens Christensen 
Stisens Enke Ane Andersen hidtil tilhørende Ejendom i Ulbjerg Sgn.

Matr.Nr.3a,Overmølle, Tolstrup By af Hartkorn
2 Tdr.0 Skp. 1 Fdk. 1| Album og
3f sammesteds af Hartkorn 0.3/4 Album, 

forpligter mig herved til at give hende nedennævnte aarlige Aftægt, 
der skal hvile paa og udredes af Ejendommen uden Hensyn til hvem 
der er Ejer af samme og meddeler jeg til Sikkerhed for Aftægten 
Panteret i Ejendommen med Bygninger, mur-og nagelfast Tilbehør 
hertil, Besætning, Inventarium, Avl og Afgrøde, Hø og utærsket Sæd, 
Gjødningen samt det pantsatte Brandassurancesummer med oprykkende 
Prioritet næst Kreditforeningsgælden 4000 Kroner samt 2300 Kroner 
til forhøjet Rente.

Aftægtskontrakten er iøvrigt indgaaet paa følgende nærmere 
Vilkaar:

Post 1
Som Aftægtsbolig til udelukkende Brug for hende overlades 

hende to Fag af Gaardens Stuehus for Livstid, hvori indrettes en 
bekvem Lejlighed, tæt paa Tag og Fad og med en god Udgang samt 
Plads til to Senge og øvrigt Bohave. Til Lejligheden, der vedlige
holdes af Ejeren i forsvarlig Stand skal høre Kjøkken og Spise
kammer. Ligeledes har Aftægtskonen adgang til og Brug af Bagerovn, 
Grubekjedel, Bryggers og Gaardens Brønd samt Møddingsplads.

Forgaar Lejligheden ved Ildsvaade eller paa anden Maade skal 
Ejeren snarest gjenopføre samme og forskaffer i Mellemtiden Af

tægtsnyderen en bekvem Lejlighed i Nærheden. I Tilfælde af, at 
Gaardens Ejer ombygger Stuehuset indrettes en tilsvarende bekvem 
Aftægtsle jlighed.

Post 2
Til Brug i Aftægtsboligen udtager min Moder af Gaardens Indbo 

og Kludevarer, hvad hun ønsker som hendes Ejendom, dog kun af hvad 
der for Tiden forefindes paa Gaarden.

Post 3
I lidebrændsel leveres aarligt aftægtsnyderen 10.000 Stk.Tørv 

af almindelig Størrelse samt 1 Læs Lyng, frit hjemkørt i god og 
tør Tilstand samt sætte i Hus paa en for Aftægtskonen bekvem Plads 
inden hvert Aars første August,

Post 4
Til min Moders Underhold og til Brug i hendes selvstændige Hus

holdning er Gaardens Ejer derhos pligtig til at levere hende i 
sunde og gode Varer paa hendes Bopæl og stedse forud for den kommende 
Tid:

a) dagligt: 2 Potter nymalket Mælk
b) aarligt:

4 Tønder Rug frit malet og hjemkørt, 1 Lispd. Risengryn og 1 Lsd. 
Boghvedegryn med Halvdelen hver 1ste November og 1ste Mai. 2 Tdr. 
Kartofler at levere den 1ste November, 2 Lisp. fersk Mellemflæsk 
uden Ben og 4 pd. Flomme at levere mellem Npvember og Jul, 24 pd. 
Smør at levere med 1 Pd. den 1ste og 15tende i hver Maaned - 
Natursmør , ikke Margarine, 12 pd.Ost med 3 Pd. den 1ste i hvert 
Kvartal, 1 Snes Andeæg Halvdelen i April og Halvdelen i Mai, 8 
Snese Hønseæg at levere med 1 Snes den 1ste Februar og saa frem
deles 1 Snes i de paaføldende syv Maaneder, 1 Skp. Slagterisalt 



91.

den 1ste Oktober, 1 Lispd.Flynder at levere med 8 Pd. den l.Nov. 
og 8 Pd. til Jul, 1 Lispd.Talg at levere i September Maaned, 30 
Kroner i kontante Penge aar.ligt at levere med 2? Krone den 1ste 
i hver Maaned, 6 Potter Petroleum at levere med en Pot maanedlig 
fra 1ste November til 1ste Mai, et Faar og et Lam af slagtet Vægt 
: Faaret 65 Pd. og Lammet 40 Pd. at levere i Oktober Maaned, 
8 Pd. Uld med 4 Pd. om Efteraaret og 4 Pd. om Foraaret, 8 Alen 
godt Lærred til Jul, 1 Lispd.Hvidkaal til Jul og paa Forlangende 
de Grønkaal Aftægtskonen har Brug for sin Husholdning samt 
1 Skæppe Gullerøder (Kartofler), frisk Sengehalm mindst 1 Gang 
aarligt samt det fornødne Strøsand.

Post 5
Skulde min Moder ville bortflytte fra Gaarden, da er hun der

til berettiget og Gaardens Ejer er da pligtig at levere hende 
Aftægten uforandret paa det tilflyttede Sted dog ikke længere end 
to Mil fra Gaarden og medens de øvrige Ydelser forblive uforandre
de betales i stedet for Mælk og lidebrændselet 75 Kroner aarligt 
med Halvdelen den 1ste Mai og 1ste November. Det staar hende dog 
frit for til enhver Tid at flytte tilbage og Huslejlighed og alle 
øvrige Ydelser leveres da uforandret som før.

Post 6
I Sygdomstilfælde og underdomsskrøbelighed skal Gaardens Ejer 

passe og pleje Aftægtskonen samt hente og hjemkøre Læge, men Lægen 
og Medicinen betaler Aftægtskonen selv.

Naar hun afgaar ved Døden bekoster Gaardens Ejer hendes 
anstændige og hæderlige Begravelse efter Egnens Skik og Brug.

Post 7
Min Broder Anton Christensen Stisen, der er født den 29.Juni 

skal hace frit Ophold og Underhold paa Gaarden indtil sit fyldte 
18 Aar, men forlader han forinden Gaarden skal jeg eller Gaardens 
senere Ejer for den Tid han saaledes er fraværende fra Gaarden 
svare ham 40 Kroner aarlig at betale hvert Aars 29de Juni for det 
forløbne Aar.

For denne min Forpligtelse meddeler jeg herved samme Sikker
hed som foran nævnt for Aftægten og ligesidet med denne.

Post 8
Denne Kontrakt bliver skadesløst af mig og efterkommende 

Ejere af Ejendommen at opfylde og underkaster jeg mig i Søgsmaals- 
tilfælde den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25de 
Januar 1828.

Af Hensyn til Gebyrberegningen og Brugen af det stemplede 
Papir ansættes Aftægtens Kapitalværdi dels enkelt dels fem Gange 
taget til en Værdi af 1500 Kr. oo Øre, 
hvortil kommer Præstationer efter Post 7 af Værdi ikke over 
300 Kr. - ialt 1800 Kr.

Jeg Ane Andersen erklærer mig tilfreds med nærværende kon
trakt , der er overensstemmende med vor Aftale

Ved Tinglæsningen bortfalder Retsanmærkning.
Saaledes til Bekræftelse underskrevet vidnefast, 

Tolstrup Overmølle den 26de Februar 1906.
Som Aftægtsyder Som Aftægtstager
Frederik Christensen Stissen Ane Andersen

Til Vitterlighed om begge Underskrifter 
Niels Chr.Nielsen Chr.Jensen
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Omstaaende Aftægtskontrakt fornyes herved særlig for saa vidt 
angaar den ved samme skete Løsørepantsætning.

Tolstrup Overmølle den 17de Marts 1906
Frederik Christensen Stissen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægtshed og Datoens rette
Anførsel

N. C.Lund Rogen Nielsen
Nærværende Aftægtskontrakt fornyes hehved særlig for saa vidt 

angaar den ved samme skete Løsørepantsætning.
Hobro, den 8de Mai 1906

I Henhold til foranstaaende Bemyndigelse
Winge.
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2.VII.F.1.
Ane Christensen Stisen er født i Overmølle den 10/1 1906 og hun "blev 
gift i Ulbjerg kirke den 28/2 1928 med
Erik Christian Dalsgaard Hansen, der er født i Vesterbølle den 23/4 
1900 som søn af gmd. Niels Dalsgaard Hansan og hustru Christiane 
Christensen, Knudstrup.

Ane Christensen Stisen gik i skole i Ulbjerg, uddannet ved 
husgerning og var på Vestbirk Højskole
Erik Chr.Dalsgaard Hansen gik i skole i Knudstrup, uddannet ved 
landbrug og var på Asmild Kloster Landbrugsskole i 1924/25. Han 
havde forskellige pladser, indtil han i 1928 købte en gård i 
Snæbum og drev den 1964, da han solgte den og flyttede ind til 
Snæbum by. Har været i bestyrelsen for kontrolforeningen og 
kvægavlsforeningen. Han har altid interesseret sig meget for 
kvægopdræt og fået flere præmier på skuer.

Deres børn: a. Ester Dalsgaard Hansen
b. Ingrid Dalsgaard Hansen 
c. Gerda Dalsgaard Hansen 
d. Herdis Dalsgaard Hansen

2.VII.F.l.a.
Ester Dalsgaard Hansen er født i Snæbum den 30/7 1929 og hun blev 
gift sst. den 17/11 1955 med
Alfred Jensen, gmd., der er født i Låstrup den 3/4 1914.

Ester Dalsgaard Hansen gik i skole i Snæbum og var på Efterskole. 
Hun er uddannet ved husgerning og blev husbestyrerinde for sin 
senere mand.
Alfred Jensen gik i skole i Snæbum, uddannet ved landbrug og været 
både på Højskole og Landbrugsskole. Han overtog sit fødehjem den 
1/11 1948. Den var oprindelig på 18 tdr.l., men har senere tilkøbt 
yderligere jord, så den nu er på ca. 30 tdr.l.

De har sønnen: 1) Jes Dalsgaard Hansen f. 7/1 1952.
2.VII.F.l.b.
Ingrid Dalsgaard Hansen er født den 20/2 1935 og hun blev gift i
Snæbum den 19/10 1957 med
Ejvind Gade Nielsen, gmd., der er født i Kistrup den 7/9 1934 som 
søn af gmd. Søren Nielsen og hustru Agnes Gade Pedersen, Kistrup.

Ingrid Dalsgaard Hansen gik i skole i Snædum og var på Gudenådalens 
Ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning.
Ejvind Gade Nielsen gik i skole i Kistrup, uddannet ved landbrug 
og havde forskellige pladser på landet, inden han i 1957 købte sin 
nuværende gård i Løvel.

Deres børn: 1) Tove Dalsgaard Nielsen f.8/10 1958
2) Marianne Dalsgaard Nielsen f. 12/3 1962. 
3) Bente Dalsgaard Nielsen f. 16/1 1970.
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2.VII.F.l.c .
Gerda Dalsgaard Hansen er født i Snæbum den 20/3 1940 og hun "blev gift 
sst. den 12/4 1961 med
Ejnar Mouritsen Bundgaard, gmd., der er født i Skørping den 26/9 1931 
som søn af gmd. Jacob Mouritsen Bundgaard og hustru Ellen Johanne 
Nielsen, Rebild.

Gerda Dalsgaard Hansen gik i skole i Sriæbum og var på Gudenådalens 
Ungdomsskole i 1956 Hun er uddannet ved husgerning og var på 
Vallekilde Højskole i 1959«
Ejnar Mouritsen Bundgaard gik i skole i Skørping, uddannet ved 
landbrug og var soldat ved artilleriet i Padborg i 1951/52. 
Han havde forskellige pladser på landet og var på Lundbæk Land
brugsskole i 1956.1 1955 købte han sammen med tre brødre sin fars 
gaard i Rebild og drev den sammen, til han i 1961 den 1/9 købte 
sin nuværende gaard "Damgaard" i St.Brøndum. Den er på 44 tdr.l. 
og her byggede han ny kostald i 1965 (Stuehuset er ca.210 år 
gammel, men meget hyggelig og dækker nutidens krav.

Deres børn: 1) Claus Mouritsen Bundgaard f. 28/9 1961
2) Anette Mouritsen Bundgaard f. 29/9 1963 
3) Gitte Mouritsen Bundgaard f. 29/3 1966.

2.VII.F.l.d.
Herdis Dalsgaard Hansen er født i Snæbum den 29/5 1941 og hun blev 
gift sst. den 26/11 1961 med
Ove Olsen, assurandør, der er født i Lyngby den 25/9 1939 som søn af 
specialarbejder Henry Christian Olsen og hustru Emme Kirstine Sørensen.

Herdis Dalsgaard Hansen gik i skole i Snæbum og var på Gudenådalens 
Ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning og været på Vallekilde 
Højskole. Hun har været bestyrelsesmedlem i gymnastikforeningen og 
V.U.
Ove Olsen gik i Vebbestrup skole, gik i mejerilære og tog i lære
tiden handelsskoleeksamen i Ifcbro. Efter endt uddannelse som 
mejerist, var han på Ladelund mejeriskole, aftjente sin værnepligt 
ved forsyningstropperne i Padborg og arbejdede derefter som 
mejerist, indtil han i 1968 gik over i forsikringsbranchen.

Deres børn: 1) Peter Dalsgaard Olsen f. 8/8 1962 i Stenild
2) Karen Dalsgaard Olsen f. 29/6 1963 i Hobro
3) Grete Dalsgaard Olsen f. 29/6 1963«
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2.VII.F.2.
Karen Marie Christensen Stisen er født i Ulbjerg den 25/9 1908 og 
hun hlev gift sst. den 1/8 1933 med
Peter Teglgaard Jakobsen, gmd., der er født i Lynderup den 4/1 1909 
som søn af slagtermester Ole Jakobsen og hustru Karen Andersen.

Karen Stisen gik i skole i Ulbjerg, uddannet ved husgerning og 
var på Vestbirk Højskole 1928.
Peter Teglgaard Jakobsen gik i skole i Nr.Rind og udlært som 
kolonialkommis. Han startede i 1933 en købmandsforretning i 
Ll.Thorup og havde den til 1948, da han afstod den og købte en 
landejendom i Bygum, som han havde i 2 år, hvorefter han solgte 
den og flyttede til Sundstrup, men bor nu i Ulbjerg, hvor han 
har et hus.

Deres børn: a. Knud Teglgaard Jakobsen
b. Ruth Teglgaard Jakobsen 
c. Frederik Teglgaard Jakobsen 
d. Henning Teglgaard Jakobsen 
e. Knud Teglgaard Jakobsen 
f. Viggo Teglgaard Jakobsen

2.VII.F.2.a.
Karl Teglgaard Jakobsen, gmd., er født i Ulbjerg den 28/1 1934
og han blev gift i Vester Nebel den 27/3 1965 med
Astrid Pedersen, der er født i Starup den 29/7 1933 som datter af 
pens. Peder Pedersen og hustru Ellen Olsen.

Karl Teglgaard Jakobsen gik i skole i Ll.Thorup og tog realek
samen i Aalestrup. Han var først ude at sejle i i år, men 
blev så landmand. Han var soldat i Karup i 1954/55 og købte i 
1965 en landejendom i Nr.Ørum. Her udlejede han jorden og ar— 
bejeder nu på kommunekontoret under administrationen.
Astrid Pedersen gik i skole i Aagaard friskole og var først ved 
husgerning, men blev senere uddannet som håndarbejdslærerinde 
på Kerteminde Husflidsskole.

Deres børn: 1) Peder Teglgaard Jakobsen f. 8/12 1954
2) Susanne Teglgaard Jakobsen f. 1/11 1965 
3) Mikael Teglgaard Jakobsen f. 18/1 1967-

2.VII.F.2.b.
Ruth Teglgaard Jakobsen er født i Ulbjerg den 21/1 1935 og hun blev 
gift sst. den 2/4 1960 med
Peder Thorsager, specialarbejder, der er født i Låstrup den 1/1 1934 
som søn af fhv.gmd. Anders Haarbo Jensen Thorsager og hustru Anna 
Pedersen, Låstrup.
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Ruth Teglgaard Jakobsen gik i skole i Ll.Thorup og i Aalestrup. 
Hun var Gudenådalens Ungdomsskole, Rønshoved Højskole i 1955 
og i 1956/57 og blev herefter assistent på Rønshoved børnehjem.
Peder Thorsager gik i skole i Låstrup og var på Haubro Ungdoms
skole. Han er uddannet ved landbrug, var på Viborg Gymnastikhøj— 
skole i 1955/56 og på Ladelund Landbrugsskole 1959/60. I 1960 
købte han en landejendom i Grønnerup mellem Strandby og Farsø 
og drev den til 1967, da han solgte den og købte hus i Gedsted. 
Han er nu specialarbejder på Metalfabrikken.

Deres børn: 1) Aase Thorsager f. den 15/7 1962
2) Karsten Thorsager f. den 4/7 1963 
3) Else Thorsager f. den 9/6 1966 
4) Jesper Thorsager f. 5/12 1970.

2.VII.F.2.c.
Frederik Teglgaard Jakobsen er gift med
Birgit Christensen.

Frederik Teglgaard Jakobsen er murer og bor i Ikast.
2.VII.F.2.d.
Henning Teglgaard Jakobsen, fyrbøder, er gift med
Karen Mikkelsen.

Henning er uddannet som mejerist og arb.nu som fyrbøder i Ikast.
2.VII.F.2.e.
Knud Teglgaard Jakobsen er født den 18/7 1946 og ugift.Elektriker.
2.VII.F.2.f.
Viggo Teglgaard Jakobsen er født 10/12 1951 og murerlærling.
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2.VII.F.3.
Jens Christensen Stisen. gmd.. i Overmølle, er født i Overmølle den 
30/9 1910 og han blev gift i Låstrup den 1/12 1933 med
Kirstine Mogensen, der er født i Låstrup den / 1910 som datter af
gmd. Chr. Mogensen og hustru Anne Jensine Nielsen.

Jens Christensen Stisen gik i skole i Ulbjerg, uddannet ved 
landbrug og var hele tiden hjemme, først som bestyrer for sin 
mor fra 1927 til 1935 og han overtog selv gården den 1/11 1935. 
Det er en gammel vandmølle med tilhørende jordbrug og vandmøllen 
blev nedlagt i 1946. Samme år købte han yderligere 21 tdr.land, der 
ligger øst for møllen.
Kirstine Mogensen gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved husgerning 
og var på Skals Højskole i 1930.

Deres børn: a. Cecilie Kathrine Stisen
b. Christian Stisen 
c. Herluf Stisen
d. Rita Stisen
e. Irma Stisen 
f. Rudolf Stisen.

2.VII.F.3.a.
Cecilie Kathrine Stisen er født i Overmølle den 14/7 1936 og hun 
blev gift i Ulbjerg kirke den 3/1 1959 med
Svend Erik Hansen, gmd., der er født i Vorde den 15/10 1935 som søn 
af gmd. Viggo Ejnar Hansen og hustru Elne Margrethe Jensen.

Cecilie Kathrine Stisen gik i Ulbjerg skole og var på Gudenådalens 
Ungdomsskole i 1954. Hun er uddannet ved husgerning, men har også 
været 2 år på Sønderborg Kamgarnsspinderi
Svend Erik Hansen gik i skole i Vorde og Gørup, uddannet ved 
landbrug, aftjente sin værnepligt ved Luftværnsartillerriet i 
Hvorup og på Gråsten Landbrugsskole 1958/59« Han havde forskel
lige pladser på landet, inden han i 1959 købte sin nuværende 
gaard "Højbakken" i Haubro, der er på 34 tdr.land. Han er besty
relsesmedlem i Brugsen og husmandsforeningen samt formand for 
transformatorforeningen. Han er ivrig sportsmand og er fodbold
dommer.

Deres børn: 1) Joan Hansen født 24/6 1961
2) Dorte Hansen født 18/4 1964
3) Arne Hansen født 2/5 1969«
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2. VII.F.3.b.
Christian Stisen, gmd.i Alstrup, er født i 0v ermølle den 28/5
1938 og han blev gift i Ulbjerg kirke den 22/2 1964 med
Bodil Christensen, der er født i Gammelstrup den 28/1 1942 som 
datter af gmd. Chresten Sørensen Christensen og hustru Kristine 
Christensen.

Christian Stisen gik i Ulbjerg skole og var på Gudenådalens 
Ungdomsskole. Han er uddannet ved landbrug, var soldat i°Holbæk, 
København og Jægerspris. Han havde forskellige pladser på landet, 
men var også en del hjemme. Den 15/2 1964 købte han sin nuværende 
"Thinggaard" i Alstrup med ca. 35 tdr.land.
Bodil Christensen gik i skole i Ulbjerg og var på Efterskole i 
Viborg. Hun har hos SKALMA i Skals i 5.

Deres børn*. 1) Gitte Stisen f. 3/6 1964
2) Annette Stisen født 15/8 1967.

2.VII.F.3-c.
Herluf Stisen er født i Overmølle den 29/8 1939 og er ugift.

Han gik i Ulbjerg og blev udlært som mejerist og var på mejeri - 
skole i Ladelund. Han har aftjent sin værnepligt og p.t.ølkusk.

2.VII.F.3.d.
Rita Stisen er født i Overmølle den 16/12 1940 og hun blev gift i
Ulbjerg kirke den 4/12 1965 med
Laurits Christian Hedegaard Laursen, maler, der er født i yiborg 
Domsogn den 7/7 1942 som søn af Laurits Laursen og hustru Thora 
Christensen, Nørremøllevej 72, Viborg.

Rita Stisen gik i skole i Ulbjerg og var på Ulstrup Efterskole. 
Hun er uddannet ved husgerning og er nu ansat i firmaet Hansen 
& Smedegaard i Viborg.

Der er ingen børn i ægteskabet.
2.VII.F.3.f.
Rudolf Stisen, specialarbejder, er født i Overmølle den 11/1 1945 
og han blev gift i Gedsted kirke den 7/9 1968 med
Margit Michaelsen, der er født i Gedsted den 15/4 1944 som datter 
af arbmd. Jørgen Michaelsen og hustru Dagny Østergaard.

Rudolf Stisen gik i Ulbjerg skole og var på Ulstrup Efterskole. 
Han skiftede mellem udepladser og at være hjemme og var soldat 
i Viborg i 1966. I 1968 begyndte han som specialarbejder på 
fabrikken GETAMA i Gedsted og bor nu i eget hus i Gedsted.
Margit Michaelsen gik i skole i Gedsted, udd.ved husgern.og været 
ekspeditrice i bagerforretning og ansat på GETAMA.

Deres børn: i) Lars Stisen født den 12/2 1969
2) Tina Stisen født den 19/8 1970.
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2.VII.F.4.
Chresten Sørensen Christensen Stisen., smedemester, er født i Over— 
mølle den 19/5 1912 og han hlev gift i Snæbum den 19/6 1938 med 
Kirstine Mikkelsen, der er født i Snæbum den 9/10 1912 som datter 
af gmd. Niels Michael Mikkelsen og hustru Marie Johanne Christensen 
Bisgaard.

Chresten Stisen gik i skole i Ulbjerg og blev udlært som smed 
i Låstrup og gl.Kjellerup. Han var soldat i 3 mdr. i 1932 i 
Jægerspris, fortsatte sin uddannelse på Fyn og blev færdig 
i 1933« Han arbejdede som svend i sin læreplads og derefter 
forskellige andre steder. I 1938 købte han en smedeforretning 
i Brøndum ved Hobro og havde den indtil 5/5 1970, da han solgte 
den og flyttede ind i sit nuværende hus i Hobro. Han har været 
i bestyrelsen for forskellige lokale foreninger.
Kirstine Mikkelsen gik i skole i Snæbum, uddannet ved husgern. 
og var på Hadsten Husholdningsskole i 1932.

Deres børn: a. E^on Stisen
b. Niels Erik Stisen 
c. Lissi Stisen.

2.VII.F.4.a.
Egon Stisen er født i Hvornum sogn den 24/9 1938 og han blev gift
i Aarrestrup den 15/6 1962 med
Margrethe Theilgaard, der er født i Aarrestrup den 26/3 1942 som 
datter af gmd. Kresten Theilgaard og hustru Kristine Christensen.

Efeon Stisen gik i Brøndum skole og var på'Gudenådalens Efter
skole. Han er uddannet ved landbrug, var soldat i Viborg og 
på Lundbæk Landbrugsskole 1960/61. I 1962 købte han en gård i 
Haldthostrup på 40 tdr.land, men solgte den den 20/5 1971, 
købte hus i Hørby Skoleby ved Hobro og arbejder nu på Hobro 
mejeri.
Margrethe Theilgaard gik i skole i Brundholm og var på Stidsholt 
Ungdomsskole. Uddannet ved husgerning, men har også været i 
forretning.

Deres børn: 1) Ole Stisen f. 13/4 1963
2) Lene Stisen f. 2/11 1966
3) Jette Stisen f. 19/12 1968.

2.VII.F.4.b.
Niels Erik Stisen, smed, er født i Hvornum sogn den 27/2 1943 og 
ugift.

Han gik i skole i Brøndum, blev udlært som smed hos sin far og 
var hjemme til 1968, Han var soldat i Fredericia i 1962/63 og 
arbejder nu karosserifabrik i Hobro. I 1971 købte han et stort hus 
på Banegaardsvej i Hobro.
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2 .VII.F.4.c.
Lissi Stisen er født i Brøndum den 6/5 1946 og hun blev gift i
Hvornum kirke den 17/6 1967 med
Jørgen Erikslev, chauffør, der er født i Aalestrup den 20/10 1945 
som søn af lærer Chr.Laurits Erikslev og hustru Esther.

Lissi Stisen gik i Brøndum skole og var på Gudenådalens Efter
skole i 1962. Hun var først i huset, men siden sit 18.år arbejdet 
som syerske.
Jørgen Erikslev gik i skole i Onsild, var først ved landbrug og 
soldat i C.f.i 1965- Han er nu chauffør for Hobro Jernhandel og 
købte i 1967 sit hus i Onsild.

De har datteren: 1) Hanne Erikslev f. 29/3 1970 i Onsild.
2 .VII.F.5-

Jørgen Christensen Stisen, smed, er født i Overmølle den 1/11 1914
og han blev gift i Viborg den 7/7 1945 med
Ninna Marie (Tholstrur) Jensen, der er født i Tostrup den 19/4 1923 
som datter af kreaturhandler Kristen Jensen og hustru Karoline 
Jensen.

Jørgen Stisen gik i skole i Ulbjerg og var først landmand og 
arbejdede derefter ved forskelligt (har således fyrbødercerti— 
fikat) og var bl.a. i 9 år hos COLAS. Siden 1959 har han arbej
det på Lindøværftet som smed. Han var naver i Tyskland i .li år.
I 1935 var han soldat i Sønderborg og blev korporal.
Ninna Marie (Tholstrup) Jensen gik i skole i Bjerregrav, uddannet 
ved husgerning og var mest hjemme.

Deres børn: a. Carlo Stisen
b. Stig Kjeld Stisen 
c. Per Asbjørn Stisen.

2.VII.F.5.a.
Carlo Stisen, maskinassistent, er født den 15/4 1946 i Viborg 
og gift med
Nina Kjellerur
Parret bor Hougaardsvej 36 i Brabrand.
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2.VII.F.5.b.
Stig Kjeld Stisen, guldsmed, er født den 26/10 1949 og ugift.

Han gik i skole i Viborg og Munkebo og udlært som guldsmed i 
Viborg. Han var soldat ved Telegraftropperne i Århus og ar
bejdede som svend, men er nu under videreuddannelse på Guld— 
smedehøjskolen.

2.VII.F.5.b.
Per Asbjørn Stisen, frisør, er født den 4/11 1950 og ugift.

Han gik i skole i Viborg og Munkebo og udlært som herre—og 
damefrisør. Han var soldat ved 3.regt. i 1970 og arbejder nu 
i København.

2 .VII.F.6.
Rudolf Christian Stisen er født i Overmølle den 9/8 1917 og han
døde i Febr.1941. Han blev gift i Snæbum i 1940 med
Agnes Mikkelsen.

Rudolf Stisen gik i skole i Ulbjerg og kom i købmandslære, men 
brød af på gr.af sygdom og lejede en tobaksforretning i Alestrup.

Der er ingen børn i a^te skabet.
2 .VII.F.7.
Sigurd Christensen Stisen, skrædder, er født i Overmølle den 21/6
1921 og han blev gift i København den 25/1 1947 med
Sofie Merete Jensen, der er født i Glim ved Roskilde den 8/1 1926 
som datter af El—stationsvagt Hans Marius Jensen og hustru Alma 
Augusta Jensen.

Sigurd Stisen gik i Ulbjerg skole, udlært som skrædder.
Deres børn: a. Bente Margrethe Stisen

b. Benny Stisen
c. Frank Robert Stisen

2.VII.F.7.a.
Bente Margrethe Stisen er født den 18/2 1948 på Frederiksberg og 
gift med
Bent Preben Jensing, papirhandler, Greve Strand.
2.VII.F.7.b.
Benny Stisen, kok, er født den 16/7 1949 og ugift
2 .VII.F.7.c.
Frank Robert Stisen er født den 15/3 1955.
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2 .VII.G.
Johan Christensen Stisen, gmd., er født i Overmølle den 4/4 1882 
og han døde i Ulbjerg den 16/2 1968. Han blev gift i Ulbjerg den 
5/6 1910 med
Karen Marie Sørensen, der er født i Ulbjerg den 11/4 1881 og hun døde 
sst. den 12/12 1952. Hun var datter af gmd. Chresten Sørensen og hustru 
Karen Marie.

Johan Stisen gik i skole i Ulbjerg, uddannet ved landbrug og var 
hele tiden hjemme på Overmølle. Han købte ved sit giftemål en 
landejendom "Nyholm" i Tolstrup og drev den til 1946, da han 
afstod den til sin svigersøn: Valdemar Pugholm (nuværende ejer).
Karen Marie Sørensen gik i skole i Ulbjerg og kom ud at tjene som 
ni— årig og har siden da været ved husgerning.

Deres børn: 1. Jens Christensen Stisen
2. Anna Christensen Stisen
3. Karen Krista Christensen Stisen
4. Jenny Christensen Stisen 
5. Prida Christensen Stisen
6. I^on Christensen Stisen.

2.VII.G.1.
Jens Christensen Stisen døde 14 dage gammel.
2.VII.G.2.
Anna Christensen Stisen er født i Ulbjerg den 18/2 1917 og hun blev 
gift sst. den 16/2 1944 med
Karl Pedersen, gmd., der er født i Skals den 8/9 1917 som søn af 
gmd. Chresten Pedersen og hustru Jensine Vester.

Anna Stisen gik i Ulbjerg skole, uddannet ved husgerning og var 
på Vallekilde Højskole i 1939«
Karl Pedersen gik i skole i Skringstrup, uddannet ved landbrug, 
var på Skals Højskole 1935/36 og Asmild Kloster landbrugsskole 
194O/41. Han havde forskellige pladser på landet og tjente bl.a. 
hos Laust Nørskov. I 1943 købte han sin nuværende "Tolstrupgaard" 
i Tolstrup og driver den endnu. Som ung var han en tid reserve — 
betjent og kom også på politiskole, men brød af for at fortsætte 
som landmand. Han er formand1 Brugsforeningen og i bestyrelsen 
for mejeriet og foderstofforeningen.

Deres børn: a. Johnny Pedersen
b. Lis Pedersen.

2.VII.G.2.a.
Johnny Pedersen, pølseforhandler, er født i Ulbjerg den 20/4 1949 og 
han blev gift den 25/4 1970 med
Hanne Bisgaard, der er født den 5/3 1951.

Johnny Pedersen gik i skole i Ulbjerg og var på Haubro Ungdoms
skole. Han var først ved landbrug, men er nu pølseforhandler i 
Viborg.

Der er ingen børn i ægteskabet.
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2.VII.G.2.b.
Lis Pedersen er født den 4/6 1955 og er skoleelev.

2.VII.G.4.
Jenny Christensen Stisen er født den 13/3 1921 og hun blev gift i 
Ulbjerg den 28/11 1944 med
Valdemar Pugholm, gmd., der er født i Fjeldsø den 8/1 1915 som søn 
af gmd. Anton Pugholm og hustru Anne Mette Sørensen i Klotrup.

Jenny Stisen gik i Ulbjerg skole, uddannet ved husgerning og var 
på Vallekilde Højskole i 1943«
Valdemar Pugholm gik i skole i Klotrup, uddannet ved landbrug, 
var soldat i Viborg i 1935 og på Skals Højskole 1942/43. Han 
havde forskellige pladser på landet og tjente bl.a. på "Vester— 
bølle Nørregaard" i 4 år og et andet sted i 3 år. Han købte i 
1944 en landejendom i Fristrup og drev den til 1946, da han 
overtog sin svigerfars gaard "Nyholm" i Tolstrup.

Deres børn: a. Birthe Stisen Pugholm
b. Hjørdis Stisen Pugholm 
c. Jon Pugholm

2.VII.G.4.a.
Birthe Stisen Pugholm, sparekasseassistent, er født i Klejtrup den 
21/12 1945 og hun blev gift i Ulbjerg den 31/5 1969 med
Niels Peter Kallestrun, landpostbud, der er født i Viborg den 25/5 
1941 som søn af pens. Laurits Johannes Kallestrup og hustru Anna 
Thomasine Hansen, Viborg.

Birthe Stisen Pugholm gik i Ulbjerg skole og tog præliminæreksamen 
i Skals og Sparekasseuddannet.
Niels Peter Kallestrup gik i skole i Rødding og ansat ved Post — 
og Telegrafvæsenet som landpostbud.

Der er ingen børn i ægteskabet.
2.VII.G.4.b.
Hjørdis Stisen Pugholm er født i Ulbjerg den 12/6 1949 og ugift.

Hun gik i skole i Ulbjerg tog præliminæreksamen og sparekasse
uddannet i Skals og har Handelsskoleeksamen.

2.VII.G.4.c.
Jon Pugholm er født den 19/4 1952.

Han gik i skole i Ulbjerg og handelsskoleeksamen fra Viborg og en 
nu under kontoruddannelse på Møldrup kommunekontor.
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2.VII.G.5.
Frida Christensen Stisen er født den 24/7 1922 og hun "blev gift i 
Ulbjerg kirke den 6/5 1945 med
Arne Emil Christensen, murermester, der er født i Løgstrup den 
16/9 1918 som søn af murermester Carl Christensen og hustru Agnes 
Marie Pedersen.

Frida Christensen Stisen gik i skole i Ulbjerg og er uddannet 
ved husgerning.
Arne Emil Christensen gik i skole i Fiskbæk, udlært som murer 
hos sin far og efter at have arbejdet en tid som svend, star
tede han i 1964 selvstændigt murerforretning i Ranum, hvor han 
netop har afsluttet et af byens største arbejder, nemlig en stor 
flot svømmehal. Allerede i 1954 købte han sit nuværende hus i 
Ranum.

Deres børn: a. Annegrete Christensen
b. Poul Christensen 
o. Karen Marie Christensen 
d. Erling Christensen 
e. Torben Christensen

2.VII.G.5.a.
Annegrete Christensen er født i Fiskbæk den 1/10 1945 og hun blev 
gift i Ranum kirke den 3/2 1968 med
Svend Trøst, ingeniør, der er født i Struer den 28/7 1943 som søn 
af tømrer Harald Larsen og hustru Ingeborg Holm Trøst.

Annegrete Christensen gik i skole i Fiskbæk og Ranum og tog 
realeksamen i Ranum i 1964« Hun er udlært som boghandlermedhj. 
hos C.A.Carlsen i Viborg og flyttede senere til Arhus.
Svend Trøst gik i skole i Struer og i Ranum og tog realeksamen 
i Løgstrup i 1960. Han kom derefter i lære som tømrer og var 
færdig med læretiden i 1964. Fra 1964 til 1965 gik han på kon— 
struktørskole i Randers og derefter på Århus teknikum, hvorfra 
han dimitterede i 1969« Han aftjente sin værnepligt ved C.F. 
i Herning og er nu ansat hos rådgivende ingeniører Niepoort & 
co i Viby J. I november 1970 antog han efternavnet Trøst i 
stedet for Larsen.

De har sønnen: 1) Lars Trøst f. 8/5 1971 i Århus.
2.VII.G.6.
Egon Christensen Stisen, gmd., er født den 11/2 1925 og han blev 
gift i Viborg Sdr. den 2/8 1952 med
Signe Petrea Nielsen, der er født i Ørslevkloster den 24/8 1932 
som datter af tromlefører Martinus Nielsen og hustru Martha Rams— 
dal i Hald.

Efeon Christensen Stisen gik i skole i Ulbjerg, uddannet ved 
landbrug, var soldat på Bornholm 1946/47 og var hjemme til 
soldatertiden med undtagelse af en enkelt udeplads. Efter 
hjemsendelse tjente han hos sin svoger Karl Pedersen og havde 
iøvrigt forskellige andre pladser. I 1952 købte han sin 
nuværende gård "Højvang" i Nr.Vinge, hvor han i 1959 byggede 
svinestald og i 1970 ny kostald.
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Signe Petrea Nielsen gik i skole i Hald, uddannet ved husgern. 
og var på Husholdningsskole i Vejle.

Deres børn: a. Bøgh Stisen f. 8/11 1953
b. Margit Stisen f. 23/2 1956 
c. Per Stisen f. 25/1 1962.

2.VII.G.6.a.
Bøgh Stisen er født den 8/11 1953-

Han gik i skole i Nr.Vinge. Han er kleinsmedlærling og har 
gennemgået tekniske skole som forberetlelse til en teknisk 
uddannelse.

2.VII.H.
Anton Christensen Stisen er født i Ulbjerg den 29/6 1895 og han
blev gift i Ulbjerg den 3/5 1929 med
Anna Dittmer, der er født i Ravnstrup den 26/1 1911.

Anton Stisen gik i skole i Ulbjerg, uddannet ved landbrug og 
var hjemme, bortset fra en enkelt udeplads i 3 år. Han købte 
i 1929 gaarden "Ettruplund" i Fjeldsø og drev denne gaard 
til 1962, da han afstod den til sin søn Dan. Gaarden var den 
gang meget forfalden og han byggede ny kostald i 1933 og nyt 
stuehus i 1951.
Anna Dittmer gik i skole i Ll.Thorup og udd. ved husgerning.

Deres børn: 1. Anna Lilly Christensen Stisen
2. Tove Christensen Stisen
3. Dan Christensen Stisen.

2.VII.H.1.
Anna Lilly Christensen Stisen er født i Fjeldsø den 4/5 1931 og 
hun blev gift sst. den 2/6 1956 med
Hagbard Haun, landmand, der er født i Hem-Sem den 7/4 1931 som 
søn af arbmd. Jens Jensen Haun og hustru Karen Pedersen.

Anne Lilly Stisen gik i skole i Fjeldsø, uddannet ved husg. 
men har også været på fabrikken ASANI i Viborg.Haubro Ungdsk.
Hagbard Haun gik i skole i Skrødstrup, uddannet ved landbrug, 
var soldat i Viborg og var math i 3 år. Han havde forskellige 
pladser på landet, inden han i 1957 købte sin nuværende land
ejendom i Rogenstrup, som han stadig driver samtidig med, at 
han arbejder som cementstøber.

Deres børn: a. Inge Merete Haun f. 13/4 1957
b. Else Marie Haun f. 5/4 1958 
c. Bjarne Stig Haun f. 3/4 1962 
d. Tommy Stig Haun f. 22/6 1968.
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2.VII.H.2.
Tove Christensen Stisen er født i Fjeldsø den 4/6 1935 og hun blev 
gift sst. den 2/4 1956 med
Thorkild Jensen, stutteribestyrer, der er født i Haverslev sogn den 
5/11 1933 som søn af vognmand Jens Ankjær Jensen og hustru Bertha 
Bertelsen.

Tove Stisen gik i skole i Fjeldsø og var på Haubro Ungdomsskole. 
Hun er uddannet ved husgerning.
Thorkild Jensen gik i Tanderup skole, var først ved landbrug, 
senere chauffør. Han var soldat ved Flyvertr. i 1953/54. Mens 
han arbejdede på Teglværket i Ejstrupholm, kom han i forbin
delse med en stutteriejer og blev bestyrer for stutteriet 
"Tykskov", der nystartede, og han passer nu travhestene og 
ca. 25 tdr. agerjord.

Deres børn: a. Aase Jensen f. 8/10 1956
b. Jane Jensen f. 9/8 1960 
c. Jette Jensen f. 6/3 1966.

2.VII.H.3.
Dan Christensen Stisen, gmd., er født i Fjeldsø den 7/7 1939 og
han blev gift i Thisted den 7/7 1962 med
Ulla Helleberg Poulsen, der er født i Ydby den 18/6 1939 som 
datter af salgsleder Thomas Helleberg Poulsen og hustru Anna 
Larsen.

Dan Stisen gik i skole i Fjeldsø og var på Haubro Ungdomssk. 
Han er uddannet ved landbrug, var soldat ved artilleriet i 
Århus 1958/60 og på Malling Landbrugsskole 1960/61. Han havde 
forskellige pladser på landet, inden han den 1/7 1962 overtog 
sin fars gaard "Ettruplund" i Fjeldsø. Siden da har han tilkøbt 
yderligere ca. 21 tdr.land så gården nu er på ca.50 tdr.land. 
Han byggede ny kostald i 1971 og moderniserede de andre byg
ninger. Han er formand for husmandsforeningen og i bestyrelsen 
for mejeriet, Brugsen og sygekassen.
Ulla Helleberg Poulsen gik i skole i Ydby og Karby på Mors, 
uddannet ved husgerning og har endvidere været kokkepige på 
hotel i Thisted og Århus.

Deres børn: a. Palle Helleberg Stisen f. 9/4 1964
b. Lene Helleberg Stisen f. 29/11 1966 
c. Lars Helleberg Stisen f. 13/7 1968 
d. Tom Helleberg Stisen f. 24/11 1969«
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