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Slægter vandrer samme vej i blinde 
ud i strømmen uden navn, 
alle håber, alle siger: "Ingen kan os binde." 
Dog vandrer alle mod den sidste havn. 
Det er ham, som sagte hvisker, 
når han tyst og ensom vandrer: 
"Jeg vil ikke være hos de andre."

B. J. Thomsen, 
Taulov.



FORORD

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem 
FAMILIENS SLÆGTSHISTORIE, Silkeborg, og en del af slæg
tens medlemmer.
Ved udarbejdelsen af ANETAVLEN er anvendt kirkebøger, 
fortællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- 
og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, 
tingbøger og jordebøger.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, 
som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, 
og når en linie standser helt op, må det derfor forstås 
således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og 
andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende per
soner ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, lige
som heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til 
sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde alle omlig
gende sognes kirkebøger undersøgt.
Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og 
de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså og
så forekomme i afskriften.
I lister over faddere og forlovere anvendes almindelig
vis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet 
i den pågældende kirkebog, da det ville føre for vidt 
at forsøge på at identificere hver enkelt fadder og for
lover.
Denne slægtsbog, som vi har fornøjelsen af at udarbejde 
er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres fær
dig, så længe slægten stadig lever. Derfor er bogen ind
rettet således, at den med tiden kan ajourføres. Af den 
grund har det ikke været muligt at nummerere bogens si
der.
Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægts
bogen vil måske melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg 
egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde 
slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? 
Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selv
følgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok så tekni
ske fremskridt bygger på fortiden, og alt - også en selv - 
er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et 



sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette men
neskes slægts fortid." Tænk på hvad dette egentlig bety
der.
En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om 
ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i den
ne forjagede tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem 
og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe 
sig i dens indhold. En stor del af de personer, der er 
omtalt er ganske vist for længst døde og begravede, men 
slægtens nulevende medlemmer har et meget nært fælles
skab med den den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, 
men også ved tanker, ord og handlinger. Færdes man ad 
gader og veje på slægtens egn, så er det, selv om bille
det har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at 
slægtens gamle har gået, ligesom flere af de gårde og 
huse man passerer, er de samme, som ens forfædre har 
henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det 
daglige brød, og her har de oplevet såvel lyse som mørke 
timer.
Stærke slægter kan sætte præg på den egn eller by, de 
kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke så meget i det 
daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den 
enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse 
år tæller slægten op i generationer. Ud fra denne syns
vinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig 
selv, ikke som enkeltpersoner, men blot som et led i kæ
den af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hin
dre utidig hovmod og samtidig give den enkelte en sund 
og livsbekræftende tro på eget værd.
En døgnvise spår, at om hundrede år er alting glemt, og 
det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgn- 
viser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkeltheder
ne forsvinder ganske vist, men tilbage står summen af de 
enkelte dages trofaste virke på den jord, de bygninger 
og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og 
give videre.
Med ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for 
såvel nulevende som kommende generationer.

FAMILIENS SLÆGTSHISTORIE
Silkeborg



TROLOVELSE

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var 
en ækteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den 
kirkelige vielse dog større og større betydning, og 
ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et 
ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirke
lige vielse blev foretaget, skulle der dog finde tro
lovelse sted i overværelse af præsten og fem andre 
personer. En sådan trolovelse var forpligtende og 
kunne kun ophæves ved kongelig bevilling. Efter lo
ven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede 
personer at søge seng sammen, før end de i kirken 
retteligen blive samlede", men blandt almuen over
holdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibe
holdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den 
egentlige ægteskabsstiftende handling.
I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kon
gelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken 
fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - 
og i vore dage er den afløst af forlovelsen. 
Som et ydre tegn på trolovelsen har den trolovede 
- i hvert fa]d hvis det var en mere fornem person - 
en fingerring af guld, der blev anbragt på den fjerde 
finger, "Thi vise mestre og læger skriver, at der gan
ger en åre fra hjertet op til den fjerde finger".



Baggrunden for anernes livsvilkår.

Slægtsbogen handler, som det fremgår af forordet, om 
anerne, d.v.s. forfædrene, fra de ældste nulevendes 
bedsteforældre til de ældste man kan finde. Det vil for 
de fleste undersøgelsers vedkommende sige, at den på
gældende slægt kan føres tilbage til omkring 1700 eller 
noget før, dog ikke for alle slægtens linier.
For flertallet af disse mennesker vil det i reglen ikke 
være muligt at få overvældende meget at vide udover hvad 
kirkebøgerne fortæller om dåb, konfirmation, vielse og 
død. Dog kan man i fæsteprotokollerne få oplysninger om 
fæstegårdenes str., ligesom de ofte beretter om hvor 
meget fæstebonden skal præstere i landgilde, både natu
ralier og rede penge, samt hvor meget hoveri han skal 
forrette, og fæstebønderne var hovedparten af befolknin
gen uden for købstæderne. 
Gennem skifteprotokollerne får man et indblik i, hvad 
der fandtes i forskellige hjem, såvel fæstebøndernes som 
andre befolkningsgruppers. Skifterne er som regel lange 
og udførlige, hver hankeløs kop, skåret tallerken, og 
andre kasserede ting, som var gemt væk på loft eller 
pultekammer er med, men det er vel ikke så meget de, som 
er nævnt i skiftet, man hæfter sig ved, som det, der ikke 
er der, man spørger mange gange, hvordan har de dog kla
ret sig i det daglige liv uden det og det. Selv den mest 
udførlige skifte, kan dog ikke give læserne et fyldest
gørende indtryk af, hvordan man levede dengang, hverken 
i dagligdagen eller i fest. Oplysninger om livet dengang, 
kan man kun få, ved at læse hvad samtidige digtere skrev 
om livet, men her er det også vanskeligt at finde stof om 
hvordan f.eks. en fæstebondes liv formede sig, der var 
nu engang ikke noget særligt romantisk over det at være 
fæstebonde.
Når man ved læsning af en slægtsbog forsøger at danne sig 
et indtryk af, hvordan de mennesker, der er omtalt levede, 
må man ikke glemme, at for at kunne danne sig et nogenlunde 
korrekt indtryk af, deres liv, må man sætte sig ind i 
årsagerne til, at de netop levede sådan. Disse årsager 
er bl.a. den politiske og økonomiske situation i landet 
samt samfundsforholdene.



for at kunne sætte sig ind i disse ting må man læse mange 
forskellige bøger, og da det for de fleste læsere gælder, 
at de ikke har eller kan skaffe sig de rigtige kilder til 
disse oplysninger, vil vi her kort redegøre for den poli
tiske og økonomiske situation samt for forholdene her i 
landet fra c. 1700 til c. 1800, da det netop er en peri
ode, hvor størstedelen af anerne levede.

Omkring 1650 begynder en langvarig nedgangsperiode i 
Danmarks økonomiske udvikling, der med visse afbrydelser, 
således under den store nordiske krig, varede til c.1730 
Tilbagegangen er af international karakter, og skyldtes 
misforholdet mellem ædelmetalproduktionen og vareproduk
tionen. Her i landet rammes landets hovederhverv, landbru
get særligt hårdt. En af hovedårsagerne hertil var, at 
hollændernes kornopkøb i østersølandene tager af, fordi 
England begynder at eksportere korn på grund af sin nær
mere beliggenhed ved Holland har gode kort på hånden i kon- 
kurencen med Østersølandene. Nedgangen ytrede sig i tilba
gegang i bøndernes kår, ejendomspriserne faldt meget stærkt. 
Når det berettes, at bygningerne til den første Kristians- 
borg i 1730 kostede lige så meget som vurderingen af alt 
jordegods på Sjælland, er det både et udtryk for slottets 
kostbarhed og for usædvanlige lave ejendomspriser, vel de 
laveste, vi nogensinde har haft. For byerhvervenes vedkom
mende kommer depressionen langsommere. Bortset fra svenske
krigene var forholdene i visse perioder af tiden 1650-1720 
ganske tålelige. Denne periode er for byernes vedkommende 
præget af et usædvanligt regeringsinitiativ, selv om resul
taterne ikke ganske svarede til anstrengelserne. Det er 
merkantilismen, der nu har bemægtiget sig de danske reger
ingskredse fuldstændigt. 
Ligesom under Kristian den Fjerde forsøger man at oparbej
de en hjemlig industri på næsten alle områder, men med et 
kummerligt resultat. Forståelsen af , at det, man først og 
fremmest savnede var dygtige arbejdere, fører til indkal
delse af adskillig fremmed arbejdskraft. Man veg ikke til
bage for at give begrænset religionsfrihed, hvad man i 
tidligere tid på ingen måde havde kunnet tænke sig. Såle
des fik både franske huguenotter, jøder og katolikker lov 
til at tage bopæl i den nyanlagte Fredericia og også for 
jøders og huguenotters vedkommende til en vis grad i Køben
havn .



Den store nordiske krig bragte staten i vanskelighe
der, som man søgte at afhjælpe ved at udstede papirpenge 
for første gang i Danmarks historie. Skønt staten havde 
lovet at indløse dem efter krigén, faldt de stærkt i kurs. 
Imidlertid, da krigen var forbi, begyndte regeringen plan
mæssigt at indfri dem med sølv med det resultat, at lan
det bragtes ud i en deflationsperiodé med faldende priser 
og dyr kredit på et tidspunkt, hvor erhvervslivet i høj 
grad trængte til billige penge.Med andre ord, statens hæ
derlighed bragte borgerne ekstra vanskeligheder at over
vinde. I 1728 ramtes København af en ildebrandskatastrofe, 
der lagde to femtedele af byen i aske. Man kendte på det 
tidspunkt ikke til brandforsikringer i København, og føl
gerne blev derfor forfærdelige, så meget mere som de folk, 
der havde penge, havde anbragt dem i pantebreve i fast 
ejendom, hvor de så mistede store summer ved branden. Re
geringen måtte gribe ind, og et varigt resultat skabtes 
ved oprettelsen af Københavns brandforsikring i 1731.

Denne trange periode fra 1650-1930 mundede således 
ud i den rene elendighed. To ting havde man dog vundet 
i dette tidsrum; man var blevet uafhængig af hollænderne, 
og man havde i København fået en betydelig handelsby, der 
ganske vist i kraft af privilegier - var i stand til at 
opretholde en oversøisk handel til landets forsyning.

Kristian den sjettes regering er i økonomisk hense
ende meget betydningsfuld. Da det er, som om regeringen 
begynder at få krammet på økonomisk politik.

Godsejerne var meget utilfredse med, at bønderne kun
ne opsige deres fæste og forlade det gods, de boede på. 
De søgte at interessere regeringen for deres vanskelighe
der; og i 1733 udstedtes forordningen om stavnsbåndet, 
der forbød bønderne at forlade deres fødegods uden gods
ejerens tilladelse. Formelt begrundedes forordningen med 
nødvendigheden af at have mandskab til rådighed for den 
nyoprettede landmilits, men det var ikke noget argument, 
der vejede tungt. Nu opnåede godsejerne, at de altid kun
ne få fæstere til deres bøndergårde og således være sikre 
på en konstant indkassering af landgilde og andre afgifter.



Det blev dog først efter regeringsskiftet i 1784 der 
kom gang i reformpolitikken på alle områder. I dette år 
overtog kronprins Frederik regeringen for sin sindsyge fa
der. Det gamle statsråd blev afskediget og et nyt udnævnt, 
hvor blandt andet A. P. Bernstorff og Christian Ditlev Re- 
ventlbw fik sæde. En landbokommission blev nedsat og en 
række reformer udkom, således om stavnsbåndets ophævelse, 
om hoveriets afløsning, om statsstøtte til de bønder, 
der ville overtage deres gårde til selveje o.s.v. I ti
den indtil 1807 regner man med, at 2/3 af fæstebønderne 
var blevet selvejere. Dermed gik bevægelsen i stå på grund 
af de vanskelige økonomiske kår, som krigene med England 
i 1801-1814 skabte.

Reformpolitikken kom også handelen med landbrugspro
dukter til gode. I 1788 omtrent samtidig med stavnsbåndets 
ophævelse frigaves handelen med korn og kvæg. Kornhande
len havde siden 1735 været henvist til at søge afsætning 
på det norske marked, hvilket oprindeligt havde været en 
fordel, men nu føltes som en hæmning, efter at der var 
dukket nye favorable markeder op, særlig i England. Kvæg
handelen havde i det store og hele været bundet af de gam
le bestemmelser fra omkring 1500, hvorefter det var for
budt bønderne at staldfodre okserne. Disse bånd forsvandt 
nu, hvilket havde et vældigt opsving i studehandelen til 
følge.

Disse bestræbelser for at indføre økonomisk frihed 
i modsætning til det hidtil virkende merkantilske tvangs
system viste sig på en række områder også uden for land
bruget. Således frigavedes handelen på Island og Finmar
ken nu for alle indbyggere i monarkiet. I 1793 omordne- 
des kreditoplagsretten således, at enhver søhandelsby i 
Danmark for fremtiden fik adgang til at have kredit- og 
transitoplag med den tilføjelse, at man ikke længere for 
at få den ret skulle hjemføre sine varer fra første hånd, 
altså fra produktionsstedet, men at man måtte tage dem, 
hvor man fandt for godt. Det er denne bestemmelse, der 
lægger grunden til provinsbyernes retslige indstilling 
med København, og som derved danner et af grundlagene 
for provinsbyernes storhedstid i perioden efter 1814.



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

Denne stigning i kornpriserne, som var begyndt om- 
krign 1735, viste sig holdbar. Ar for år steg kornpriser
ne støt, så at det efterhånden blev en god forretning at 
eje jord. Derimod blev fæsternes kår snarere værre. De 
havde ikke synderligt korn til overs til at sælge, og de 
udnyttedes i stigende grad til hoveri, således at de ofte 
måtte holde langt flere tjenestefolk og heste, end ejen
dommen kunne bære, for at yde det tilstrækkelige hoveri 
og samtidig passe gårdens egen drift. Grunden til at de 
udnyttedes så stærkt til hoveri, lå i de stigende ejen
domspriser. Godserne handledes ofte; og for at forrente 
de store summer, der efterhånden anbragtes i dem, var 
de nye ejere fristede til at udnytte deres bønder til den 
yderste grænse. På den anden side indså forstandige gods
ejere også det urimelige i, at den klasse af befolkningen, 
der arbejdede i det økonomisk vigtigste erhverv, udnytte
des på denne måde. De var klar over, at en forbedring af 
bøndernes kår ville komme hele samfundet til gode. I dis
se betragtninger var de påvirkede af fysiokraternes tan
ker om bonde frigørelse. Det første og måske det økonomisk 
vigtigste skridt i retning af forbedring af bøndernes kår 
blev gjort allerede under det gamle regime, i Guldbergti- 
den. I 1781 udkom forordningen om fællesskabets ophævelse. 
Herefter skulle landsbyfællesskabet ophøre, såfremt en af 
lodsejerne ønskede det, d.v.s., at han skulle have sine 
marker udskilt af landsbysamfundet og samlet på et sted, 
medens agrene hidtil havde været spredt i snesevis over 
vangene. Resultatet af denne bestemmelse blev en storsti
let udskiftning af jordboende på de gamle steder, hvis 
jorden skulle samles i enkelte lodder til hver mand.



Tidligere havde det været umuligt for den enkelte 
mindre provinsby at deltage i den udenrigske handel, for
di man var tvunget til at hente varerne på første hånd. 
Nu derimod kunne man altså blot sende et skib til Hamborg 
F.eks. og der laste den med en række forskellige udenrig
ske varer, som man havde en chance for at komme af med 
inden for en rimelig tid.

Kronen på denne frigørelse af det økonomiske liv 
er toldforordningen af 1797. Det er ikke nogen egentlig 
finanslov, men den er først og fremmest ikke merkantilsk. 
Der fastsættes nu ensartede og ret lave toldafgifter for 
indførelse af råstoffer og næringsmidler, medens der be
varedes en moderat beskyttelse, indtil 24%, på færdige 
industrivarer. Store mængder af gamle ind- og udførsels
forbud forsvinder ved denne lejlighed. Til udstedelsen 
af denne i udlandet meget beundrede toldordning er A. P. 
Bernstorffs navn uløseligt knyttet.

Bestemmelsen i 1792 om forbud mod negerhandel er ik
ke dikteret af økonomiske, men af humane grunde. Slaveri
et på De vestindiske øer ophævedes ikke, men det blev frem
tidig forbudt at tilføre slaver. Derved steg priserne 
på slaverne, hvilket igen medførte en bedre behandling, 
end man tidligere havde givet dem.

Under hele krigen med England, ja allerede fra 1805, 
havde en væsentlig del af den relativt store hær været 
under våben og stået opstillet ved Holstens sydgrænse, 
ligesom hele landet var sat i forsvarsberedskab. Krigen 
kostede således store daglige summer, og dens finansering 
var derfor et afgørende problem, der i høj grad vanske
liggjordes ved, at statens almindelige indtægtskilder 
truede med at tøre helt ud. Storhandelens sammenbrud 
ramte toldindtægterne på det føleligste, ligesom det 
svigtende erhvervsliv i høj grad gik ud over borgernes 
almindelige skatteevne. Hertil kom, at statens finansi
elle stilling ved krigsudbruddet ikke var den bedste. 
Man havde undladt at benytte de gode år til at konsoli
dere finanserne og pengevæsenet. Regeringen greb derfor 
til det gamle middel. Man lod seddelpressen arbejde, og 
gennem de offentlige udgifter pumpedes en stadig voksende



Strøm af dækningsløse sedler ud i erhvervslivet. Følgerne 
udeblev ikke. Valutaen sank stadig, og priserne steg. I 
begyndelsen skete udviklingen ret langsomt, men efterhån
den foregik det i stærkt stigende tempo. I 1809 havde ku
rantsedlen kun 1/3 af sin værdi, i 1810 var den sunket til 
1/5 og i 1811 til 1/7. Der indtraf så en kortvarig stands
ning, idet regeringen oprettede et valutakontor til regu
lering af de udenlandske betalinger, man da dette sabote
redes fra alle sider, og ikke mindst fra staten, brød dets 
virksomhed sammen, og kursfaldet begyndte igen. Kursfaldet 
gav anledning til voldsomme valutaspekulationer, idet alle 
søgte at købe den stabile hamborgske mønt for derved at 
bringe sig i sikkerhed, hvilket naturligvis yderligere sti
mulerede faldet. I 1812 var kurantdaleren kommet ned på 1/4 
af sin oprindelige værdi, og man besluttede derfor at søge 
gennemført en radikal stabilisering af pengevæsenet gen
nem en nedskrivning. Dette skete ved forordningen af 5. 
januar 1813; det er denne begivenhed man kalder statsban
kerotten. Den nedsættende klang dette ord har, viser da
tidens indstilling overfor begivenhederne. De tilsvarende, 
overordentligt, hyppige hændelser i vor tid har bragt et 
andet og mere neutralt ord i anvendelse. Nu hedder det 
blot stabilisering, devaluering og lignende. Ved samme 
lejlighed oprettedes en ny statsbank, Rigsbanken.

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

Tilliden til Rigsbanken var kun ringe. Bevidstheden 
om, at det var staten, der ejede den, og erindringen om 
dennes tidligere misbrug af seddelpressen gjorde erhvervs
livet mistænksomt. Kursen påvirkedes heraf og faldt hur
tigt til ca. 5?o. Allerede i sommeren 1813 lovede staten 
derfor, at den ville omdanne banken til privatbank, i 
håb om, at dette løfte ville berolige stemningen, hvad 
der da også i nogen grad lykkedes, så kursen rettede sig 
betydeligt. I 1818 oprettedes så Nationalbanken, der over



tog Rigsbankens aktiver og passiver, banken blev en pri
vatbank, der ejedes aktionærerne. Disse var dels folk, 
der tegnede en ny aktiekapital, dels bankhæftelsesyder
ne, der således opnåede nogen erstatning for formuekon
fiskationen i 1813. Forholdet til staten ordnedes ved 
en kongelig bevilling, der skulle gælde i 90 år. Hoved
punktet var, at Nationalbanken skulle have monopol på 
seddeludstedelsen. Helt uden indflydelse blev staten dog 
ikke, idet bl.a. en af de fem direktører skulle udnævnes 
af kongen. Den politik, banken skulle følge, gik ud på 
at sedlerne skulle bringes i pari. Dette kunne kun nås 
ved en formindskelse af seddelmængden. Dette gjorde man 
dels ved at hindre udlån ved en meget høj diskonto, dels 
ved at optage et stort lån, hvorved seddelmængden straks 
nedbragtes noget. Bestræbelserne for at bringe vor valu
ta i pari var i og for sig højst prisværdige, men prisen 
man måtte betale derfor, var uden tvivl for høj. Inddrag
ningen kunne nemlig kun ske på erhvervslivets bekostning. 
Når man ikke kan låne, kan man ikke drive handel; og med 
de rentesatser, som Nationalbanken arbejdede med, og med 
de midler, som den overhovedet stillede til disposition, 
kunne kun lidet udrettes. Pengemængden bliver et fremtræ
dende træk i de følgende års historie. Det er i første 
række den, der lammer erhvervslivet. For Danmarks indu
stri betød efterkrigsårene den fuldstændige ruin. Trods 
mange skuffelser og vanskeligheder havde man fået stab
let en ganske anselig fabriksvirksomhed på benene. Det 
gjaldt således tekstilindustrien. Der var uden tvivl lige 
så mange mennesker beskæftiget ved tekstilfabrikationen 
i København i slutningen af det 18. århundrede, som der 
er i dag. Men toldloven af 1797 havde man besluttet at 
udsætte denne industri for fremmed konkurence. Den kom 
ikke straks. Krigen kom nemlig til at virke som en fort
sat beskyttelse, så man først nu kunne vente den. Den ude
blev ikke, og det slag, den udenlandske konkurence rette
de mod den danske industri, blev dræbende. De danske indu
strivirksomheder, der overlevede disse år, er nemt talte.

Intetsteds virkede krigen hårdere end inden for land
bruget. Med eet slag havde krigen ændret landets økonomi
ske struktur. Fra at være et erhverv i andet plan var land
bruget blevet det man så hen til efter frelse fra økono
misk ruin, efter at storhandelen var brudt sammen.



En kort tid syntes det, som om forventningerne skulle gå 
i opfyldelse, men ulykken kom hurtigt. Det var markerne 
som svigtede. Det danske korn måtte konkurere på lige fod 
med alt andet korn på det norske marked, og priserne tryk
kedes. Samtidig skete der endnu alvorligere ting med det 
engelske marked, der var kommet til at betyde meget i 
slutningen af det 18. århundrede. Ved den engelske korn- 
lov af 1815 standsede nemlig praktisk talt al udførsel 
til dette land.

Virkningen af denne lov i Danmark var voldsom, en 
svær krise gik over landbruget, sværere end nogen senere. 
Med faldet i kornpriserne fulgte et fald i ejendomspri
serne, der gik ned fra ca. 1000 kr. pr. td. hartkorn ril 
ca. 100 kr. Rede penge fandtes ikke blandt landbefolknin
gen, og staten måtte overtage mange ejendomme for skatte
restancer. Dette medførte til gengæld, at det blev for 
unge folk at få en gård, helt modsat, hvad der var tilfæl- 
detunder den sidste landbrugskrise, hvor ejendomspriserne 
blev holdt kunstigt oppe. Perioden 1818-1828 er vel den 
hårdeste tid, vort land nogensinde har måttet stå igennem.

Men året 1824 nåede kornpriserne bunden, og fra da 
af gik det stadigt og ret jævnt opad. Opgangen varede 
til henimod 1880, på hvilket tidspunkt kornpriserne var 
ca. 3 gange så høje som i 1824. Selv om kornpriserne på 
verdensmarkedet nu og da også breder sig til Danmark, bli
ver det efterhånden - om end i begyndelsen langsomt - vir
kelig gode tider for det danske landbrug; og det gamle ord 
der siger, at når bønderne har penge, har vi alle penge 
kom også til at holde stik inden for byerhvervene. Fra be
gyndelsen ar 30verne står det alle klart, at kornhandelen 
er grundstenen i Danmarks økonomi; af den er alle afhæn
gige.

Det danske korn blev lagt på kreditoplag i England 
for at være klart, når priserne steg, og tolden faldt, så 
eksporten blev lønnende. Kvaliteten af det danske korn hav
de tidligere ladet meget tilbage at ønske. En medvirkende 
faktor hertil havde vel været, at det danske korn havde 
indtaget en monopolstilling på det norske marked.



Nordmændene i det søndenfjeldske Norge skulle købe deres 
korn i Danmark, og bevidstheden herom bevirkede, at man 
ikke følte særlig trang til at kæle for kvaliteten, hvad 
der med rette havde givet anledning til meget bitterhed 
fra norsk side. Da vort korn derfor pludselig blev vores 
vigtigste vare og skulle gøre sig gældende på verdens
markedet, lod det meget tilbage at ønske. Det fremkom fu
gtigt og urenset og placeredes derfor lavt på noteringer
ne. Tyske købmænd, navnlig i Kiel, begyndte ligefrem at 
købe dansk korn med det formål at forædle det. Denne tan
ke toges op af Hans Puggård, der selv rejste rundt og 
foretog sine opkøb medbringende sin ind forskrevne rense
maskine. Metoden vandt indpas, og i løbet af 20 erne gjor
des der en stor indsats fra købmændenes side for at op
arbejde en kvalitetsvare, hvilket omsider kronedes med 
held.

Bønderne solgte deres korn til købmanden i provins
byen. Oprindelig foregik det i løbende regning, således 
at bønderne modtog varer for kornet til en pris, der fast
sattes af købmanden. Den var måske ikke videre høj, men 
til gengæld var de sikre på to ting, nemlig at de altid 
kunne komme af med kornet og altid få varekredit, når 
det kneb. Efterhånden, navnlig omkring 1840, begynder bøn
derne dog at få interesse for noteringerne på verdensmar
kedet. Da regeringen samtidig bryder byernes kornhandels
monopol ved at tillade enhver at opkøbe korn til videre 
forhandling, kommer købmændene ud for en konkurence, der 
gør, at bønderne kommer til at stå stærkere. Det benytter 
de til at kræve verdensmarkedets pris for deres korn.

Med kornhandelens opsving bliver provinskøbmanden en 
central skikkelse i det danske erhvervsliv. Herom vidner 
de store gamle kø bmandsgårde i vore provinsbyer. De lig
ger ofte mellem hovedgaden og havnen. I forbygningen er 
butikken. Gennem en port kommer man ind på den store gårds
plads. Her holdt bønderne ind, når de kom til byen med de
res varer. Staldplads og hestefoder var købmandens service 
tillige med en bid mad og en dram. Gårdens andre længer op
toges af kornmagasiner og andre pakhuse; Ofte fandtes og
så en brændevinsbrænderi installeret.



På havnepladsen fantes kul- og tømmerplads. Det er de sto
re blandede købmandsforretningers storhedstid. Således som 
vi f.eks. kender dem fra Goldschmidts novelle "Fra min on
kels tømmerplads."

Provinskøbmændenes forretning er meget sammensat. Kor
net var hovedvaren. Efter tørring og rensning udskibedes 
det til England. Transporten foregik i reglen på købmandens 
egne småskibe. Fra England hjemførtes efterhånden både in
dustrivarer og kul, ligesom skibene lejlighedsvis bragte 
en ladning tømmer fra Norge. Dette gav anledning til en 
omfattende detailhandel. I butikken forhandledes manufaktur. 
Kolonial og isenkram. Fra pladsen solgtes tømmer, kul og 
støbegods. Kundekredsen udgjordes først og fremmest af bøn
derne, men selvfølgelig også af byens indbyggere og land- 
håndværkerne .

Prisudviklingen er stadig gunstig gennem 30 erne, og 
bønderne begynder at forvinde de dårlige tider, således at 
deres forbrug stiger, og omsætningen yderligere fremmes. 
Stadig virker imidlertid den engelske kornlov hæmmende på 
markedet, den ophæves først i 1846, og først dermed kommer 
kornhandelen i sit fuldeste flor.

Tiåret fra midten af 40 erne til midten af 50 erne er 
provinsbyernes store blomstringstid. Provinsbyernes frem
gang understreges af en stærk vækst i befolkningstallet, 
medens København samtidig stagnerer på dette punkt. På 
mange områder viser provinsbyerne deres virketrang. I 1837 
får Arhus således en filial af Nationalbanken. Det vil Oden
se også have; og da den ikke fik det, tog dens handelsstand 
i 1846 initiativet til grundlæggelsen af Danmarks første 
private bank i moderne forstand: Fyens Disconto Kasse. Det 
er også i Odense, det første gasværk grundlægges, adskilli
ge år før København fik sit. Der strømmer en frisk bølge 
af fortagsomhed over provinsbyerne. I 1854-57 grundlægges 
i alt 13 provinsbanker, de fleste i Jylland.

Efter ophævelsen af korntolden i England i 1846 syn
tes fremtiden sikret for det danske landbrug. Der var skaf
fet et sikkert afsætningsmarked til priser, der foreløbig 
viste sig favorable.



Arene fra 1846 til ca. 1880 er måske de bedste, det danske 
landbrug har haft. Ejendommene, der er et godt udtryk for 
landbrugets rentabilitet, steg bestandig i disse år. Hertil 
kom, at det danske landbrug ikke kendte til import af rå
stoffer, hvis eventuelle prisstigninger kunne true med at 
berøve bønderne deres fortjeneste. De tekniske fremskridt 
var gennemgående få. Det vigtigste var at man begyndte at 
dræne de sure jorder. Derimod anvendte man fremdeles kun 
staldgødningen, der på grund af kornavlens overvægt var 
ret sparsom. Resultatet udeblev heller ikke. Mod periodens 
slutning begynder resultaterne af rovdriften at melde sig 
i form af nedsat afgrøde. Men foreløbig var der ingen grund 
til bekymring. Der foregik blandt bønderne en storstilet 
opsparing, men midlerne anbragtes gennemgående forsigtigt 
i sparekasser. Den første oprettedes i 1810 på Holsteins- 
borg ved grevens foranstaltning og som en filantropisk in
stitution. Hidtil havde bønderne ikke haft noget sted, de 
kunne gå henmed deres sparemidler. I fæsteperioden kunne 
de ikke yde hinanden sikkerhed i jord. Det var derfor mest 
blevet til, at de satte det i sølvtøj, som det fra gammel 
tid havde været skik. Sparekassen i Holsteinsborg fik man
ge efterfølgere, og efterhånden blev det bønderne selv, 
der fik ledelsen. De midler der opsparedes, blev af stor 
værdi, da de dårlige tider satte ind.
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Ane 2 MORTEN NIELSEN, kaldet TRÆNGSEL
født 1807, død 1854.
Ane 3 HELENE SOPHIE JENSDATTER
født 1807, død 1878.

Morten Nielsen, der blev kaldt Trængsel (1) efter faderens 
fødehjem, overtog ved dennes død i 1840 (2) slægtsgården, den 
halve anneksgård matrikel nr. 2 i Lysgård by og sogn, hvis 
hartkorn ved matrikuleringen i 1844 (3) blev forandret fra 1 
td. 5 skpr. 2 fjkr. 1$ alb. til 2 tdr. 3 skpr. 3 fjkr. 1/4 
alb. - Under gården hørte rettigheder i fælleden matrikel nr. 
20, hvis hartkorn da blev ansat til 1 fjkr. 1/4 alb.
Morten Nielsen udstedte 25. juni 1851, læst 23. juli 1852 (4), 
en obligation på 250 rbdlr. til gårdmand Bertel Iversen i Kjel- 
lerup med 1. prioritets panteret i gården. Og 15. december 18- 
51, ligeledes læst 23. juli 1852, udstedte han endnu en obli
gation til Bertel Iversen på 50 rbdlr. sølv med 2. prioritets 
panteret. - Endelig udstedte han 20. december 1852, læst 7. 
januar 1853 (5), en panteobligation til Bertel Iversen på 100 
rbdlr. sølv med 3. prioritets pant i gården.

De 3 obligationer på ialt 400 rbdlr. til Bertel Iversen i 
Kjellerup udslettedes af pantebogen efter kvittering den 17. 
juli 1857.
Men da var Morten Nielsen død; han døde af tyfus i 1854, hvor
efter enken hensad i uskiftet bo fra 6. december 1854 (6), til 
hun 7. oktober 1858 (7) endelig måtte skifte med børnene for
ud for sit ægteskab med Jens Andersen Finderup.
I sin enkestand havde Helene Sophie måttet udstede 2 obliga
tioner med pant i gården til afløsning af Bertel Iversens lån; 
26. juni 1857, læst 4 september (8), udstedte hun med nævnte 
Bertel Iversen som lavværge en obligation på 400 rbdlr. rigs
mønt rede sølv til gårdmand Hans Pedersen Munn (Munch?) i 
Kjellerup med 1. prioritets pant i gården. Og næste år udsted
te hun 30. juni 1858, læst 2. juli (9), en obligation på 300 
rdlr. rigsmønt til ungkarl Carl Frederik Rasmussen Hagel fra 
Overhvam i Vium sogn, der da tjente i Stevnstrup ved Randers; 
De nævnte obligationer udslettedes henholdsvis 25. oktober 
1861 og 19. december 1862.

8 . oktober 1858 tinglæstes(10) ekstrakt af 1. oktober samme år 
af skiftet efter Morten Nielsen, hvorefter børnenes arv blev 
indestående i gården.
Jens Andersen Finderup lod 24. maj 1861 (11) som sin adkomst 
til gården tinglæse dels sin vielsesattest med Morten Nielsens 
enke, dels skifteretsattester hvorefter Morten Nielsens enke 
havde fået gården overdraget 1858 og hvorefter Mortens mor på 
skiftet 1806 efter sin 1. mand havde fået udlagt gården, samt 
endelig et tingsvidne hvor aftægtsmand Niels Eriksens hustru 
Ellen Pedersdatter i Over Testrup, der var søskendebarn til 
Morten Nielsens mor Anne Kirstine Pedersdatter, forklarede ar
vegangen i slægtsgården.
Ved skøde af 26. august 1863, læst 29. januar 1864 (12), solg
te Jens Andersen Finderup parcellen matrikel nr. 2b på 3 skpr. 
1 1/4 alb. hartkorn med påstående bygninger for 700 rdlr. rigs- 
månt til Peder Sørensen.
Og endelig solgte han ved skøde af 29. april 1872, læst 24. 
januar 1873 (13), gårdens hvoedparcel 2a og 20a på 2 tdr. 2 



fjkr. 2 1/4 alb. hartkorn for 1817 rdlr. til stedsønnen Jens 
Christian Mortensen, der samtidig forpligtede sig til at have 
moderen, stedfaderen og den ældste søster Ane Kirstine på af
tægt .
Overtagelsen finansieredes med 2 obligationer, nemlig en på 
500 rdlr. til ungkarl Anders Jensen i Hadsten og en på 1317 
rdlr. til de tre brødre Mogens Christian, Johan Christian og 
Hans Anton Michael Christian med 439 rdlr. til hver.

Morten Nielsen var født 1807 i Lysgård by og sogn, døbt 19. 
juli, søn af gårdmand Niels Mortensen (Trængsel) og hustru 
Ane Kirstine Pedersdatter; båret til dåben af Thomas Frandsens 
kone Kirsten Mortensdatter af Bøgeskov, faddere var Peder ... 
af Testrup og Peder Jespersen af Lysgård.
Morten Nielsen, gårdmand i Lysgård, døde 28. marts 1854 af ty
fus, 46 år gammel.
Ungkarl og hjælpende søn Morten Nielsen af lysgård, 25j år, 
blev gift 28. december 1832 i Lysgård med pigen Lene Sophie 
Jensdatter af Lysgård, 25 år: forlovere var avlsbestyrer Mo
gens Jensen og gårdmand Niels Mortensen, begge af Lysgård.
Helene Sophie Jensdatter, som hun var døbt, var født 16. april 
1807 i Thorning by og sogn, datter af snedker Jens (Andersen) 
Bøylund og hustru Else Marie Chrestensdatter: båret til dåben 
af degnens kone Mette Andersdatter i Thorning testes (vidner 
eller faddere) varChristen Skovhuus, Jens Nielsen (?), Søren 
Christensen, alle af Thorning og Kærsholm Møllers datter Karen 
Johanne.
Helene Sofie Jensdatter aftægtskone, enke efter afdøde gård
mand Jens Andersen Finderup, døde 22. november 1878 i Lysgård 
by og sogn, 71 år gammel.
Efter Morten Nielsens død blev enken Helene Sophie 51| år, 
gift 2. gang 23. november 1858 i Lysgård med enkemand Jens 
Andersen, kaldet Finderup, først bosat i Vium by og sogn; 
forlovere var husmand Jens Damgård og gårdmand Peder Pedersen, 
begge af Lysgård.
Jens Andersen Finderup, aftægtsmand i Lysgård by og sogn, døde 
11. marts 1874, 70 år gammel - han var født 27. december 1803 
i Jegstrup i Ravnstrup sogn, søn af Anders Jensen og hustru 
Birgitte Marie Jensdatter.

Slægtsgården
Jens Christian Mortensen fortæller i sin bog Vor Slægt (14) 
bl.a. en del om slægtsgården.
I sin Topographie over Vium Præstekald fra 1795 fortæller Niels 
Blicher, at Lysgård by da havde fem jorddyrkende familier, nem
lig 1 halvgårdsmand med godt 3 tdr. hartkotn 1 med knap 3 tdr. 
og 1 på i td. hartkorn, samt 2 anneksgårdmænd hver med 1 td.
5 skpr. 2 fjkr. 1| alb. hartkorn.
Slægtsgården er den østlige af de 2 halve anneksgårde, og går
dens gygninger lå omtrent, hvor Martinus Mortensen i 1945 op
førte sin villa.
Slægtsgården, matrikel nr. 2 belv senere flyttet mod sydøst og 
ejes nu af Folmer Rud Mortensen, mens den anden halve anneks
gård, Peder Espensens gård, matrikel nr. 3 blev flyttet mod 
vest ind til Lysgård by og kirken; denne gård ejes nu af Arnold 
Pedersen.
Gården her var altså en halvgård, og de to halvgårdes huse var 
plaseret således, at de dannede ligesom en lidt langstrakt,



Slægtegården i Lysgård, matrikel nr. 2, 
før flytningen.

3.C.Mortensen: Vor Slægt, 1948,s.8 og 13.



firlænget gård. Stuehusene var beliggende modsat hinanden, 
ligeledes udhusene med stald og lade. De til hver ejendom hø
rende huse lå søledes i vinkel for hinanden, og skellet mel
lem gårdene var skrås over gårdspladsen.
Stuehuset lå i øst-vest i nordsiden og udhuset i nord-syd i 
østsiden af gårdspladsen. Stuehuset var ret langt, og nogle 
fag af den blev benyttet som udhus.
Nabogården lå altså modsat og en del tilbage, idet vejen fra 
Lysgård til Katballe gik over gårdspladsen, altså følgende 
skellet mellem de to gårde.
Husene var som byggeskikken på egnen, opfør af bindingsværk 
med stråtag. De var snævre og så lave, at voksne mennesker 
måtte bukke sig, når de gik under bjælkerne.
At husene var små, havde noget sin årsag i, at det træ, der 
anvendtes til bindingsværk og tagkonstruktion var løvtræ, mest 
eg, og det var vanskeligt at skaffe stammer der var "rette" 
nok i den nødvendige længde.
Nåletræ som fyr og gran voksede ikke på egnen, men skulle hen
tes andre steder fra, så det blev dyrt at anvende som bygnings
materiale.
Arealet, der hørte til gården, udgjorde 103 tdr. land hvoraf 
en stor del ikke var opdyrket, men ellers af ret god bonitet. 
Ifølge Blichers Topographie: Jordarten er for det meste ler
blandet muld, men kold, som kommer af de mange sure side og 
moser overalt på marken. I tørre somre kunne disse lave steder 
på marken have sine fordele, idet de gerne gav god græsning 
til kreaturerne.
Øst for gården i en skrænt ved den såkaldte Gammeltoft mose 
blev fundet mergel, der måske ikke var af særlig god kvalitet, 
men der er dog i årenes løb kørt utallige læs på gådens marker. 
Først i 1800-tallet fandtes ikke en eneste brønd i hele Lysgård 
sogn, men der blev heller ikke her, som andre steder, på det 
tidspunkt stillet ret store krav til vandforsyningen, hverken 
til husholdningen eller til husdyrene. En naturlig dam ved går
den løste hele problemet, hvorfor der altid, når der skulle 
findes en egnet byggeplads, toges hensyn til naturlige vand
damme .
Lysgård by er højt beliggende, nær de store bakker ned til 
Hald sø. Det er derfor ret naturligt, at brøndene skal være 
meget dybe, 60-70 alen er ikke ualmindelig, og de er derfor 
ret bekostelige. Først så sent som i 1892 fik gården sin egen 
brønd, men den stod kun i ca. 30 år, da den, uvist af hvilken 
grund, styrtede sammen. Forinden dette skete, var der dog ble
vet indlagt vand fra Lysgård By's vandværk.
En søn fra gården overtager og bebygger i 1860 det stykke af 
marken, der almindeligvis benævntes Heden, ca. 33 tdr. land, 
beliggende øst for Viborg-Vejle Landevej. På det tidspunkt 
var kun et par agre af arealet opdyrket. Omtrent på samme tid 
bliver de ca. 4 tdr. land solgt fra, der er beliggende vest for 
Vium-Lysgård vejen, nemlig i 1863.
Et areal på 8 tdr. land af gårdens mark, beliggende ud til Vej
levejen, bliver udlagt og bebygget i 1874, for at benyttes som 
aftægtsbolig for Jens Chr. Mortensens svigerforældre, Chr. Jen
sen og hustru. Få år er de begge døde og lejligheden er i nog
le år udlejet. Husene nedbrydes i 1891 og jorden lægges ind un
der gården.
De ca. 18 td. land der er beliggende nord for Katballevejen, 
blev i 1901 skilt fra til en søn fra gården, Martinus Mortensen 
(han bebyggede jorden, og her havde han og hans hustru Marie 
deres hjem i 44 år).



Aret 1851 blev det besluttet at flytte gården. Husene var bie
vne så brøstfældige, at en gennemgribende repararion var nød
vendig. Beliggenheden var heller ikke den allerbedste.
Den nye byggeplads blev valgt et par hundrede alen øst for den 
gamel, et sted hvor terænnet var så højt, at der kunne blive 
naturligt fald fra gården, så regnvandet kunne løbe bort, og 
ikke stå og pløre omkring husene. Der blev bygget firlænget 
med åbne gårdsled og stuehuset plaseret mod syd. Pladsen er 
den samme, som gården stadig er beliggende på.
I det vestlige hus indrettedes i den sydlige ende en aftægts
lejlighed. Det var i 1872. Aftægtsfolkene, Jens Finderup, hu
stru og datter, er alle døde i løbet af 5-6 år. Lej lighede om
dannes da til en stor stue, hvor ungdommen i Lysgård kan holde 
komsammen "liegstouw".
Denne stue belv benyttet til dette formål til opimod århundre
deskiftet, da der omme i byen blev bygget et træhus, "æ Fjæl- 
hus", hvor der var bedre plads. Dette træhus blev dog ret 
snart afløst af en grundmuret forsamlingshus.
Gårdens nuværende stuehus er bygget 1891 og næsten udelukken
de af brugte materialer fra den da nedlagte militærlejr ved 
Hald, hvilken huse, barakker, og andre militære indretninger 
blev solgte ved auktion. Køberen skulle selv nedbryde og bort
føre materialerne. Der blev købt så meget af mursten og tømmer, 
at det udgjorde 36 læs.
Sydsiden af stuehuset er således muret op af gamle mursten fra 
en vinkælder, der blev nedbrudt i lejren. Vinduer og døre er, 
ligesom meget af det øvrige træværk, fremstillet af opsavet 
tømmer derfra. Tagkonstruktion og blælkelag er øget og samlet 
mange steder, for at det for hånden værende materiale kunne be
nyttes .
Hele huset stod fiks og færdig i 1200 kr.
Det skal lige nævnes, at huset blev tækket med tagpap, - der 
dog var nyt - det tagmateriale, der ellers ikke har det aller
bedste ry på sig for holdbarhed. Men det er det samme tag, som 
blev lagt på i 1891, der ligger på nordsiden af huset den dag 
i dag (1948). Det har således holdt ud i 57 år, og er tilsy
neladende ikke udtjent endnu.
Helt op over midten af 1800-årene var de redskaber, der brug
tes ved gårdens drift, få og ikke særlig fuldkomne. Til mark
arbejdet udgjorde en svingplov, en slagharve og en vogn for
uden leen og andre småredskaber det væsentligste. En plejl og 
en kasteskovl var snart det eneste, der var brug for i laden. 
Og i stalden var en trillebør, en skovl og en riskost, hvad 
der var brug for.
Siden da er der sket storeomvæltninger på disse områder. 
Omkring 1914, og årene derefter, indrettedes udhusene med 
gennemgribende reparationer og ombygninger, så de ellers sva
rede til tidens krav, idet forbedrede driftsformer af marken 
gav større udbytte, der igen krævede bedre og mere plads til 
avl og husdyr.
Dog, allerede i halvfemserne, var kornavlen blevet så stor, 
at der anskaffedes et tærskeværk, der blev drevet med en bag 
laden beliggende hesteomgang, og til trækkraft af hakkelsesma
skinen blev øst for hestestalden bygget en såkaldt "garnvinde" 
der også blev trukket af heste. En såden "garnvinde" kan sam
menlignes med en kæmpe snurretop der er så stor, at dens øver
ste kant måler 14-16 alen i daiameter og hvorom træksnorens 
bane er. Denne bane er 4-5 alen over jorden, så der er god 
plads til både mand og heste at gå rundt på neden under, når 



der skal arbejdes.
Disse indretninger er forlængst forældede og kasserede, lige
som sædeløben er erstattet af radsåmaskinen og leen af selv
binderen.
En vindmotor blev i 1917 bygget på laden til trækkraft for et 
selvrensende tærskeværk. Men også denne vindmotor har overle
vet sig selv, skønt den stadig er i brugbar stand.
Elektriciteten er forlængst rykket ind, og har overtagetdet 
kunstige lys, og leverer drivkraften til alle gårdens statio
nære, roterende maskiner, lige fra malkemaskinen til slibe
stenen.
Om Helene Sophies 2. mand Jens Andersen Finderup fortæller J. 
C. Mortensen:
Rask og fingernem som han var, gik han rundt til naboer og be
kendte, hvor han reparerede og undertide lavede forskellige 
ting af husgeråd og redskaber.
Fra enken Lene Sofie i Lysgård, var kommet bud, om han ville 
komme derover og lave hende en trillebør. Jens Andersen tager 
afsted og kommer igen med arbejdet, men resultatet af ophol
det i gården blev til det mere end det omtalte arbejde, for i 
1858 bliver han gift med Morten Nielsens enke og dermed mand 
i gården.
Han blev en god stedfader for børnene, hvoraf den yngste var 
8 år og flere ukonfirmerede. De mindedes ham altid siden hen 
med taknemmelighed, og gav ham det bedste skudsmål. Han var 
også en dygtig landmand der passede gården godt og fik meget 
ud af tingene.

Af arkivets gamle dokumenter er følgende uddraget.
7 . oktober 1858 afholdtes skifte efter gårdmand Morten Nielsen 
i Lysgård, der var død 28. marts 1854, mellem enken Helene 
Sophie Jensdatter, der til da havde siddet i uskiftet bo, og 
de 7 børn:
1 Niels Mortensen, 25 år.
2 Jens Christian Mortensen, 16 år.
3 Mogens Christian Mortensen, 13 år.
4 Johan Christian Mortensen, 10 år.
5 Hans(Anton Michael) Christian Mortensen, 7 år.
6 Ane Kirstine Mortensen, 28 år.
7 Else Marie Mortensen, 19 år.
På skiftet var enken repræsenteret af sin trolovede, gårdmand
Jens Andersen Finderup af Vium; og som værge for de umyndige
mødte gårdmand Kristen Poulsen af Rind, der var afdødes søs-
kendebarn.
Boets aktiver bestod af:
1 gården, matrikel nr. 2 i Lysgård på 2 tdr.

3 skpr. 3 fjkr. 1/4 alb hartkorn, der med 
bygninger, sæd, avl og afgrøder blev vur
deret for 5000 rdlr.

2 besætningen, ind-og udboet blev ansat til 
Ialt
Passiverne blev anført med:
1 Prioritetsgæld
2 løs gæld
3 til enkens begravelse fordredes
4 skifteomkostninger (ialt)
ialt

200 rdlr.
5200 rdlr.

rdlr. mk. sk.
700 0 0
300 0 0
20 0 0
95 3 2

1115 3 3



4 pct.

rdlr. mk. sk.
Efter sammenligning af boets aktiver og
passiver blev der en beholdning på 5084 2 14
Deraf tilkom enken først halvdelen 2542 1 7
Den anden halvdel på 2542 1 7
blev fratrukket i pct. arveafgift 12 4 5
Til deling blev der således 2529 3 2
hvoraf enken og hver af de 5 sønner tilkom
en broderiod på 361 2 2 4/7
og de to døtre hver en søsterlod på 180 4 1 2/7

Det blev bestemt at børnenes arvelodder på ialt 2168 rdlr. 15’
3/7 sk. forblev indestående i gården mod en årlig rente På

Af aftægtskontrakten 29. april 1872 mellem Jens Christian Mor
tensen, stedfaderen Jens Andersen (Finderup), moderen Helene 
Sophie Jensdatter og søsteren Ane Kirstine Mortensen fremgår, 
at de for livstid skulle have følgende aftægt uden vedelag:

1 .
Inden 1. november dette år skal jeg til brug og afbenyttelse 
for ægtefolkene indrette en bolig i den søndre ende af går
dens vestre hus, hvilken bolig skal bestå af 4 fag og være 
mindst 10 alen vid, og skal jeg forsyne den med loft, vinduer, 
døre, skorsten og 2 kakkelovne, og indrette den til stue, so
vekammer, køkken og spisekammer, samt til enhver tid holde den 
i fuldkommen god og forsvarlig stand i enhver henseende både 
ud og indvendig.
Indtil 1. november dette år indtil den nye aftægtsbolig er ind
rettet foranført, skal jeg derimod skaffe aftægtsfolkene frit 
og forsvarlig husly i gårdens stuehus. Skulle aftægtsboligen 
forgå ved ildsvåde, da skal jeg eller gårdens ejer snarest mu
ligt, og senest inden | år efter genopføre aftægtsboligen og 
sætte den i samme gode stand i enhver henseende som den fore
gående, og vedligeholde den på samme måde som denne. Indtil 
denne nye aftægtsbolig således er opført, skal jeg skaffe af
tægtsfolkene frit og forsvarligt husly andetsteds.

2.
Endvidere overlader jeg den første november dette år aftægts
folkene til frit brug og afbenyttelse den nordøstlige fjerde
part af den ved gården nuværende have, og skal jeg eller går
dens ejer vedligeholde det deromværende hegn forsvarligt og 
godt, samt hver forår påføre dette stykke jord den fornødne 
gødning.

3.
Jeg skal årlig levere til aftægtsfolkene på aftægtsboligen: 
4 tdr. rug, 2 tdr. byg, 1 td. malt, 3 lispd. (15) saltet og 
røget mellemflæsk, 32 pd. smør, 32 pd. forsvarlig og god ost, 
2 tdr. kartofler, 2 skpr. boghvedegryn og 4 snese æg.
Samtlige disse præstationer skulle leveres i gode, rene, sunde 
og forsvarlige handelsvarer med halvdelen hver 1. maj og halv
delen hver 1. november.

4.
Jeg skal årligt inden hvert års mikkelsdag (16) levere aftægts
folkene på deres bopæl 8 pd. fin uld, hvor hos aftægtsfolkene 
ere berettiget til til hvert års slagtetid at udtage af går
dens fåreflok det bedste får og lam, begge med ulden på, eller 
også skal jeg eller gårdens ejer, hvis aftægtsfolkene ønsker 
sådant, istedet for dette får og lam betale dem på deres bo



pæl inden mikkelsdag 10 rdlr.
5.

Jeg leverer aftægtsfolkene på aftægtsboligen årlig året rundt 
2 potter nymalket mælk, ren sund og forsvarlig i enhver hense
ende.

6.
Jeg ska årlig inden hver 1. august levere aftægtsfolkene 15 
læs skudtørv (17) å 1000 stk. pr. læs frit gravede, røjlede, 
skruede og i tør tilstand hjemkørte og indsatte i et på af
tægtsfolkene bekvem og ... liggende tørvehus. Tørvene skulle 
være af den i egnen almindelige størrelse og af gol kvalitet.

7.
Jeg eller gårdens ejer skal årligt batale til aftægtsfolkene 
på aftægtsboligen 25 rdlr., der erlægges med halvdelen til 
hvert års 1. maj og halvdelen 1. november.

8.
Af det til mig solgte indbo giver jeg aftægtsfolkene ret til 
frit brug i deres levetid at udtage hvilke dele de finder for 
godt, og er det deraf en selvfølge, at skønt de have en ude
lukkende brugsret over disse genstande, tilhører de ved den 
længstlevendes død gårdens ejer.

9.
Aftægtsfolkene have fri og uhindret adgang til stedets vand
sted, bage- og bryggehus samt fri benyttelse af de der henhø
rende redskaber.

10.
Jeg giver dem til enhver tid fornøden og behøvende pleje og 
opvartning, og er i sygdoms eller alderdoms tilfælde pligtig 
at hente præst og læge til dem, ligesom jeg og er pligtig til 
at brygge og bage for aftægtsfolkene og besørge deres vask og 
renlighed så snart det forlanges.

11 .
Jeg er pligtig til på forlangende at besørge aftægtsfolkenes 
korn til mølle, og når det er formalet hjem igen. Jeg skal 
envidere til enhver tid på forlangende levere dem fornøden 
frisk rughalm til deres senge samt fornøden gulvsand.

12.
Jeg eller gårdens ejer er pligtig til at yde aftægtsfolkene 
anstændig befordring til deres rejser indtil en samlet vej
længde af 30 løbende mil årligt.

13.
Jeg besørger og bekoster i sin tid aftægtsfolkenes hæderlige 
og anstændige begravelse efter egnens skik og brug, imod at 
jeg beholder deres efterladenskaber.

14.
Skulle aftægtsfolkene have isinde at flytte fra fornævnte af
tægtsbolig, da bortfalder det i punkt 1, 2 og 4 med undtagelse 
af de 8 pd. uld, 5, 6, 9, 10, 11 og 12 betingede og istedet 
herfor betaler jeg dem årligt 25 rdlr., der betales med halv
delen hvert 1. maj og halvdelen hvert 1. november.
Denne vederlagssum og de i punkt 3 og 7 betingede ydelser 
samt de i punkt 4 betingede 8 pd. uld bliver i så tilfælde at 
aflægge på aftægtsfolkenes nye bopæl, for såvidt denne ikke er 
fjernet mere end 4 mil fra gården. Flytter aftægtsfolkene læn
gere bort, skal de selv lade vederlagssummen og det i punkt 3 
og 7 betingede samt ulden afhente. Aftægtsfolkene er beretti
get til at flytte tilbage til aftægtsboligen til en 1. maj, 
imod at give mig eller gårdens ejer i års forudgående varsel 
og kontrakten træder da igen ikraft som før de flyttede.



15.
Når tvende af æftægtsfolkene er afgåede ved døden bortfalder 
... i denne kontrakt betingede 1 td. rug, 4 skpr. byg, 16 pr. 
flæst, 1 td. kartofler og 1 potte mælk dagligt, samt den i 
punkt 14 ommeldte forudsætning af den der betingede vederlags
sum 10 rdlr.
For tydeligheds skyld bemærkes, at der aldeles ikke indtræder 
nogen forandring i aftægtsydelserne sålænge kun en af aftægts
folkene er afgået ved døden.

16.
Samtlige ved nærværende kontrakt betingede præstationer, de 
præstationer beregnes for 5 år, ansættes på tro og love til 
en værdi af 1100 rdlr., og til vitterlighed for nærværende 
kontrakts nøjagtige opfyldelse i enhver henseende meddeler 
jeg herved panteret i fornævnte min ejendom matr. nr. 2a og 
20a af Lysgård by og sogn af hartkorn respektive 2 tdr. 2 
fjkr. 2 alb. og 1/4 alb. med bygninger, sæd, avl, afgrøde samt 
i ulykkestilfælde, bygningernes brandforsikringssum alt med 
prioritet næst efter næst efter 1600 rdlr.

Noter:
1 J.C. Mortensen: Vor Slægt, 1948 s. 15.
2 Noget skøde fik han ikke på gården men 16. september 1842 

lod han på Lysgård og Hids Herreders Ting læse en præste- 
attest af 13. september 1842, hvorefter Morten Nielsens 
som sine forældres eneste søn havde arvet sin fædrene gård, 
som han drev "med egen plov og egne heste", og hvor han 
altså holst "dug og disk", Lysgård-Hids Herreders Skøde- 
og panteprotokol 1841-44, B.47-SP. 23, fol,341b.

3 Lysgård Herreds matrikel 1844, B.47-300, fol. 23 og 25.
4 Lysgård-Hids Herreders Skøde- og Panteprotokol 1849-52, 

B.47-SP. 25 fol.883b.
5 Samme 1852-55, B.47-SP.26, fol.113b.
6 Lysgård-Hids Herreders Skifteprotokol 1843-57, B.47-332, 

fol.489b.
7 Samme 1856-63, B.47-333, fol.158.
8 Lysgård-Hids Herreders Skøde- og Panteprotokol 1855-57, 

B.47-SP.27, fol.902b.
9 Samme 1857-59, B.47-SP.29, fol.330.
10 Kilde 9, fol.417b.
11 Samme 1859-61, B.47-Sp.29, fol.731-32.
12 Samme 1864-66, B.47-Sp.31, fol.18.
13 Samme 1872-74, B.47-SP.36, fol.317, 324, 324b og 329b.
14 Kilde 1, s.7-12, 15 og 45-49.
15 1 lispd. = 16 pd. (skålpund): lige kanp 8 kg. (Håndbog for 

Danske Lokalhistorikere v. Johan Hvidtfeldt, 1952-56, s.349.
16 Mikkelsdag: 29. september.
17 Skudtørv: tørv der gravedes hele op af mosen i modsætning 

til æltede tørv (H.S. Seilberg: Bidrag til en Ordbog over 
jydske Almuesmaal, bd.3, s.335).



Ane 4 NIELS MORTENSEN, kaldet TRÆNGSEL
født 1769, død 1840.
Ane 5 ANNE KIRSTINE PEDERSDATTER
født 1764, død 1825.

Niels Mortensen, der efter sit fødehjem havde tilnavnet 
Trængsel, giftede sig i 1806 til slægtsgården i Lysgård by 
og sogn, som Anne Kirstine Pedersdatters første mand Jens 
Pedersen Sommer havde købt for 370 rdlr. ved skøde af 28. 
juni eller juli 1800, læst 15. december (1).
Gården, der var på 1 td. 5 skpr. 2 fjkr. 1$ alb. hartkorn, 
købte han af Jesper Pedersen (eller Nielsen), som samme år 
havde købt den for 250 rdlr. af kaptajnløjtnant Martinus 
Vraem til Nordruplund på Sjælland, der jo var gift med en 
datter af landsdommer og kammerherre Frederik Schinkel til 
Hald.
Skiftet efter Anne Kirstines 1. mand Jens Pedersen (Sommer) 
blev afholdt 8. juli 1806 (2); og 10. juni 1825 og 1. okto
ber samme år (3) afholdtes skifte efter hende selv.
Arven, som da tilfaldt hendes 3 børn, nemlig 255 rbdlr. 4 
mk. 9 sk. sedler blev indestående i gården, der da vurdere
des til 555 rbdlr. 5 mk. 12 sk. sølv; - i forbindelse med 
tinglæsningen af dette skifteekstrakt (4) bemærkedes, at 
Niels Mortensen tillige skyldte sin steddatter Chtistiane 
Dorthea Jensdatter 32 rbdlr. 4 11/12 sk. sølv, nemlig hen
des fædrene arv.
Anne Kirstine og Niels Mortensens søn Morten Nielsen, se 
ane 2-3, overtog gården i Lysgård efter faderens død.

Niels Mortensen var født 1769 i gården Trængsel i Mammen 
sogn, døbt 12. februar, søn af Morten (Nielsen) Hvamme og 
hustru (Karen Kristensdatter); faddere ved hans dåb var Sø
ren Hvammes hustru, N. Lindgårds hustru, A. Laursen i Herke 
(gård), A. Hvas og N. Hvas i Dalsgårde.
Niels Mortensen, aftægtsmand i Lysgård by og sogn, døde 19. 
december 1840, 73 år gammel; han døde af alderdom efter 
kort sygdom.

Løverdagen den 23. august 1806 blev den unge karl Niels 
Mortensen fra Trængsel gift (? snarere anmeldt til ægteskabs 
indgåelse) med enkekone Anna Kirstine Pedersdatter af Lys
gård; forlovere var Hr. Hans Haar og Mogens Andersen, begge 
af Lysgård.
Anne Kirstine, som hun var døbt, var født 1764 i Vindum by 
og sogn, døbt 17. juni, datter af Peder Pedersen Smed og 
hustru (Anne Cathrine Sørensdatter); båret til dåben af Jens 
Bødkers datter fra Vinkel, faddere var Kristen Smed, Søren 
Eriksen, Niels Skovhus’ hustru og Peder Mørks hustru.
Hun blev gift 1. gang 15. april 1800 i Vindum med Jens Pe
dersen af Lysgård; forlovere var da C. J. Sepstrup og Hans 
Pedersen.
Jens Pedersen (Sommer), der var født 1763 i Dollerup Mølle 
som søn af mølleren Peder (Madsen) Sommer og hustru (Chri
stiane Christensdatter), døde 6. juni 1806 i Slægtsgården 
i Lysgård, 40 (egl. 43) år gammel.
Ane Kirstine Pedersdatter, gårdmand Niels Mortensens hustru 
i Lysgård, døde 10. maj 1825, 60 år 11 måneder gammel.



I sit 1. ægteskab med Jens Sommer fik hun børnene:
1 Peder Jensen, født 1800; hans senere skæbne kendes ikke.
2 Christiane Dorthea Jensdatter, født 1802; hun blev gift 

1831 i Lysgård med enkemand, avlsbestyrer Mogens Jensen 
i Lysgård, død 1842, 46 år gammel, hvis første kone Ané 
Marie Buch var død 1928, 30 år gammel.
Med Niels Mortensen fik Anne Kirstine blot sønnen:

3 Morten Nielsen, født 1807, se ane 2-3.

Under mottoet: til Slægtens Færd vi lytte vil, thi uden den 
vi ej var til ... fortæller Jens Christian Mortensen (5), 
at Niels Mortensen, der som 37 årig kom op til slægtsgården 
i Lysgård i 1806, ikke kom tomhændet.
Efterslægten har fortalt, at han medbragte en sort hoppe, 
som han kom ridende på. Dertil skulle han være ejer af 300 
rdlr., en efter datiden meget stor sum. - Til sammenligning 
kan tjene, at gården, der da havde et areal på 103 tdr. land 
6 år før i 1800 havde kostet 370 rdlr.
Man kan ikke rigtig tænke sig, at Niels skulle have fået så 
stor en arvepart fra sit hjem (forældrene levede endnu i 18- 
06), idet han havde mange søskende. - Han må have lagt en 
del op af fortjent løn, måske tjent noget ved handel på en 
eller anden måde.
Fra anden side oplystes (6), at Niels Mortensen var en lille 
klejn mand, der selv sagde, at han aldrig havde været mand 
for at bære 4 skpr. byg på sit loft. Han var og en meget 
dygtig mand; han omplantede en toft med træer, som stod til 
for få år siden (oplyst 1935), han dyrkede hede op og drev 
sin gård godt.

Af skiftet 1806 efter selvejergårdmand Jens Pedersen (Som
mer) i Lysgård fremgår, at han arvedes af enken Anne Kir
stine Pedersdatter, hvis lavværge var Hr. Hans Haar i Lys
gård, og børnene Peder Jensen, 6 år, og Christiane Dorthea 
Jensdatter 4 år, hvis formynder var deres farbror Peder Pe
dersen, fæster af Dollerup Mølle.
Indboet i gårdens stuehus, der foruden køkken og brøggers 
blot bestod af dagligstue og kammer, var pænt og solidt. 
- I dagligstuen med kakkelovn, vise-værk (ur) og 3 senge
steder fandtes gårdens bogsamling, nemlig 1 bibel, 1 hus
postil (bønnebog) og 2 salmebøger.
Gården, der blev vurderet for 350 rdlr., havde en besætning 
på 2 heste, 2 køer, 2 kvier, 1 kalv og 10 får med 4 lam.
De samlede aktiver beløb sig til 456 rdlr. 3 mk. 10 sk. 
Passiverne blev anmeldt således:

rdlr. mk. sk.
1 gæld til den almindelige enkekasse
efter panteobligation 1 00 0 0

2 til Palle Tuesen, skrædder i Knække
bo rghu s 39 3 0

3 til Jens Pedersen på Stanghede i Dol
lerup sogn 25 0 0

4 til Kristen Pedersen, tjenende i
København 50 0 0

5 til Peder Pedersen i Dollerup Mølle 14 0 0
6 til Peder T... i Testrup 3 0 0
7 enkens begravelse 20 0 0
8 til Peder Sørensen i Falle Skovhus 4 0 0
Ialt 255 3 0



rdlr. mk. sk.
Efter sammenligning af aktiver og
passiver blev boets beholdning på 201 0 10
Skifteomkostninger (ialt) 8 4 121
Til deling 192 1 131

Enken tilkom halvdelen 96 rdlr. 14 3/4 sk., de to sønner
hver 64 rdlr. 9 5/6 sk. og datteren 32 rdlr. 4 11/12 sk.

10 . juni 1825 påbegyndtes skiftet efter Anne Kirstine Pe
dersdatter i Lysgård, der arvedes af enkemanden Niels Mor
tensen og børnene:
1 Peder Jensen, 24 år.
2 Morten Nielsen, 18 år.
3 Christiane Dorthea Jensdatter, ugift.
Som værge for den umyndige datter og kurator for sønnen
Peder nævnes Peder Sommer i Dollerup Mølle; Morten Nielsens
kurator var morbroderen Peder Pedersen Smed i Bjerring.
Registreringen og vurderingen lyder:
(I stuen) rbdlr. mk. sk. sølv
1 bord 0 5 0
1 lille dragkiste 1 1 0
1 do. skab 1 0 0
1 syskrin 0 2 0
1 rok 0 2 0
1 sengested med omhæng 1 0 0
1 blåstribet overdyne 2 0 0
1 underdyne 4 0 0
1 hovedpude 1 0 0
1 do. 1 1 0
1 par lagner 1 2 0
1 underdyne 1 0 0
1 overdyne 1 0 0
1 hovedpude 0 5 0
1 overdyne 2 0 0
1 underdyne 1 2 0
1 hovedpude 0 4 0
1 do. 0 2 0
1 par lagner 1 0 0
1 kakkelovn 6 0 0
1 mælkehylde 0 2 0
1 stol 0 0 12
1 do. 0 0 8
1 fyrrekiste 1 1 0
1 øltønde 0 4 0
1 dejntrug 0 2 0
1 kærne 0 0 8
1 sold 0 0 8
4 tin tallerkener 0 3 0
1 rivejern 0 1 0
1 spejl 0 0 8
(afdødes gangklæder)
1 skørt og 2 trøjer 0 3 0
1 frakke 1 0 0
3 særke 2 0 0
1 stribet skørt og trøje 1 4 0
1 sort kjole 0 4 0
1 stribet do. med forklæde 1 1 0
3 skørter 1 0 0



rbdlr. mk. sk. sølv
noget hovedtøj 1 0 0
1 forklæde og en livstykke 0 1 8
3 par karter 1 0 0
1 mangelfjæl 0 1 0
1 strygejern 0 3 0
(udendørs redskaber)
1 økse 0 1 8
1 spade 0 3 0
2 høleer 1 4 0
1 hakkelseskiste med kniv 0 4 0
1 navr, 1 spigerbor, 1 hammer og knivtang 0 1 0
(gårdens besætning)
1 sortebrun hoppe 12 0 0
1 sort do. 8 0 0
24 får og 14 lam 28 0 0
1 kalv 0 2 0
2 stude 16 0 0
4 sække 1 3 0
1 jerngryde 0 4 0
1 messing kedel 0 4 0
1 spand og 2 stripper 0 3 0
1 j ernpande 0 1 0
1 gruekedel 6 0 0
1 kar 0 3 0
1 balje og 1 øse 0 2 0
1 fjerding 0 1 0
1 lysestage 0 2 0
2 sølvspænder 2 0 0
1 hovedvandsæg 1 4 0
1 vogn 10 0 0
1 do. 1 0 0
1 hjulbøre 0 4 0
1 do. 0 1 0
1 plov 1 3 0
1 harve 1 2 0
1 do. 1 4 0
1 sæt hestetøj 1 0 0
1 do. 0 3 0
3 grebe 1 0 0
2 jordhakker og 1 fork 0 2 0
4 river 0 2 0
1 slibesten 0 1 0
1 stålbor (?) 0 2 0
1 blakket, ko 7 0 0
1 do. 7 0 0
1 sort do. 7 0 0
1 rygget kvie 6 0 0
1 kvie 2 0 0
1 stud, 1 år 2 0 0
Ialt 175 5 12

Skiftet efter Anne Kirstine Pedersdat-
ter afsluttedes 1. oktober 1825, hvor
aktiverne blev anført således:
Gårdens indbo og besætning efter vur
deringen 175 5 12
Stervbogården blev vurderet til 380 0 0
Ialt 555 5 12



rbdlr. mk. sk. sølv
Hvorpå boets passiver blev anført 
med:
1 enkemandens begravelse lige med
konens 16 0 0

2 omkostninger ved gårdens taksation 8 1 13
3 skifteomkostninger (ialt) 17 4 7
Den samlede udgift

Efter at aktiver og passiver var sammen

42 0 4

lignet blev der til deling 513 5 8
Hvoraf enkemanden tilkom halvdelen 256 5 12
Den anden halvdel 
blev fratrukket en halv pct. til kon

256 5 12

gens kasse 1 1 3
Atter i behold 
som blev delt mellem børnene: 
Sønnerne Peder og Morten hver 1 broder

255 4 9

iod 1 02 1 13 1/5
og datteren Christiane 1 søsterlod 51 0 14 3/5
Børnenes arvelodder blev indtil videre stående i gården.

Noter:
1 Lysgård-Hids Herreders Skøde- og Panteprotokol 1793-1801,
B.47-SP.9, fol.280.

2 Lysgård-Hids Herreders Skifteprotokol 1793-1813, B.47- 
327, fol.460b.

3 Lysgård Herreds Registreringsprotokol 1817-25. B.47-319. 
fol. 282b, samt Lysgård-Hids Herreders Skifteprotokol 
1825-32, B.47-330, fol. 43, samt Mortensen: Vor Slægt, 
1948, s. 40-41.

4 Lysgård-Hids Herreders Skøde- og Panteprotokol 1824-27, 
B.47-SP.17, fol. 288.

5 J.C.Mortensen: Vor Slægt, 1948, s. 14.
6 Johan P. Hansen: Lysgaard Sogn i gamle Dage, 1935, s. 17.



Ane 6 JENS ANDERSEN BOYLUND eller BØJLUND
født 1760, død 1847.
Ane 7 ELSE MARIE KRISTENSDATTER
født 1776, død 1810.

Jens Andersen Boy- eller Bøj lund, der var udlært som snedker 
opholdt sig ved folketællingen 1. juli 1887 hjemme i fødegår
den i Bøvllund i Karup sogn, hvor han anføres som national
rytter ved det Slesvigske Kavalleriregiment. I skiftet efter 
moderen og stedfaderen (1) i juni og november samme år 1787 
oplyses imidlertid, at han, der nævnes som rekrut ved det 
Norske Livregiment tilfods, i foråret var blevet angrebet af 
den "sprinkel-sygdom" (plettyfus), som havde gjort det af med 
moderen og stedfaderen i april, og derfor ikke havde kunnet 
møde til Regimentets årlige mønstring.
Efter at have udstået soldatertjenesten for etatsråd Steen de 
Steensen til Aunsbjerg, blev han i 1795/96 gift med datteren 
af mølleren i Kærsholm Mølle i Thorning sogn, hvor parret bo
ede det første årstid. Ved datteren Ane Kirstines fødsel 1797 
boede familien i Ungstrup i samme sogn, men ved samme datters 
død 1800 anføres familien som boende i Thorning, hvor Jens An
dersen ved Folketællingen i 1801 nævnes som snedker og husmand 
med jord.
Ved Else Maries død 1810 (2) var Bøj lund fæster under Kærs
holm - det nuværende Nedre Kærsholm - af et husmandssted i 
Thorning, hvor han kunne holde 2 køer og 6 får.
Han boede vel i samme ejendom til 1832, da han ved den yngste 
datters fødsel endnu benævnes husmand og snedker; men ved fol
ketællingen 1834 nævnes han som inderste (lejehusmand) og af
tægtsmand i et formentlig jordløst hus i byen. - Ifølge folke
tællingerne 1840 og 45 var han da på aftægt hos sønnen Kristen 
i Thorning.

Jens var født 176 0 i Bøvllund (Bøjlund) i Karup sogn, døbt 27. 
januar, søn af Anders Christensen og hustru (Anne Kristensdat- 
ter); båret til dåben af Kristen Kjeldsens kone i Karup (mode
rens stedmor), testes (vidner eller faddere): Jens Jensen i 
Bøvllund, Søren Kristensen i Karup (morbror) og Appelone i 
Årestrup.
Jens Andersen Bøilund, aftægtsmand og snedker i Thorning by 
og sogn, døde 7. april 1847, 87 1/6 år gammel.
Han blev gift 1. gang 1796 i Thorning, trolovet 20. september 
1795, men formedelst brudens langvarige svaghed først copule- 
ret (viet) 8. januar 1796, med Else Marie Kristensdatter i 
Kærsholms Mølle; brudgommen var 35-36 år og bruden 19-20 år 
gammel.
Else Marie, som hun var døbt, var født 1776 i Kærsholm Mølle, 
hjemmedøbt og derpå fremstillet i Thorning Kirke 28. juli 
(8. trinit.), datter af Kristen Bech, møller i Kærsholm Mølle, 
og hustru (Kirsten Andersdatter); båret til dåben af Kirsten 
Kristensdatter i Ungstrup, sr. Rasmus Nislef junior, Kresten 
Tiener af Kærsholm, Mads Kudsk på Palstrup og Palle Fogeds 
hustru af Ungstrup.
Jens Boylund, snedkers hustru Else Marie Kristensdatter døde 
22. august 1810 i Thorning, 34 år gammel; hun havde i april 
samme år født en datter.
Efter Else Maries død blev enkemand Jens Andersen Snedker gift 
2. gang 26. oktober 1811 i Thorning med Anne Marie Kristens- 



datter i Ungstrup; forlovere var Kristen Andersen Gadegård i 
Ungstrup og Anders Nielsen i Thorning.
Anne Marie Kristensdatter, der var født 1789, var yngre søs
ter til Else Marie; - Hjemme i Kærsholm Mølle havde hun i 1809 
sønnen Anders, til hvem hun udlagde Kristen Andersen fra Tøn
der som barnefader.
Anne Marie Kristensdatter døde først 6. oktober 1870 som fat
tiglem i Thorning, 81 i år gammel.

Jens Andersen fik 8 børn i sit 1. ægteskab. Som faddere til 
disse børn nævnes flere gange moderens lidt finere familie fra 
Møllen, samt i 1807 degnekonen i Thorning; men det yngste barn 
blev i 1810 båret til dåben af madame Reutze i Eveldrup Præste
gård (Simested sogn ved Ålestrup i Himmerland), og med fulgte 
madame Kirketerp fra Marie Magdalene Præstegård (på Djursland). 
Sidstnævnte må være amtsforvalter Kirketerps enke, født Brøg
ger, der ved folketællingen 1801 opholdt sig hos præsten i 
Thorning, der lod sin søn opkalde efter hendes far toldinspek
tør, kammerråd Jacob Brøgger, der 1789-92 ejede Kærsholm;
1810 døde hun altså i Marie Magdalene, hvor hendes søster var 
gift med præsten (3). Madame Reutze, der opholdt sig hos svi
gersønnen Niels Drejer, sognepræst for Simested med Annekser, 
var halvsøster til pastor Gundorphs kone i Thorning, hvis mor 
havde været ejer af Kærsholm sammen med sin ovennævnte svoger 
Jacob Brøgger (4). - Snedkeren må altså have haft gode forbin
delser i præstegården.
Børnene af 1. ægteskab var:
1 Kristen Jensen Bøj lund eller Snedker, født 1796 i Kærsholm 
Mølle; han boede i Thorning, hvor han fra giftermålet 1820 
til efter 1840 benævnes husmand og snedker, men i 1845 gård
mand og snedker. Han var gift 2 gange.

2 Ane Kirstine Jensdatter, født 1797 i Ungstrup, død 1800 i 
Thorning.

3 Ane Johanne Jensdatter, født 1800 i Thorning, konfirmeret 
1815.

4 Anne Jensdatter, født 1802, død 1804, tvilling med 5.
5 Kirsten Jensdatter, født 1802, konfirmeret 1818.
6 Anders Jensen, født 1805, død 1808.
7 Helene Sophie Jensdatter, født 1807, se ane 2-3. 
8 Anne Jensdatter, født 1810, konfirmeret 1825.

Med sin anden kone levede han i barnløst ægteskab i 21 år til 
datteren Anes fødsel 1832, da Jens Andersen var 72 og moderen 
43 år gammel.
Ved folketællingen 1834 nævnes familien samlet; men 1840 og 
45, da Jens Andersen boede hos sønnen Kristen, benævnes han 
enkemand, selv om Anne Marie først døde 1870 i Thorning. 
- Ægteskabet er måske blevet ophævet, det aldersmæssigt umage 
par synes i altfald at være flyttet hver til sit.

Folketællingen 1801: Thorning by og sogn:
Jens Andersen, 41 år, husmand med jord og snedker.
Else Marie Kristensdatter, 25 år, hans kone, begge i 1. ægte
skab .
Kristen Jensen, 6 år, 
Ane Johanne Jensdatter, 2 år, deres børn.



Folketællingen 1834 for Thorning oplyser, i et hus boede:
Jens Andersen Boilund, 75 år, og aftægtsmand.
Ane Marie Bech, 46 år, hans kone.
Ane Jensen, 2 år, deres barn.

21. november 1810 afholdtes skifte efter Else Marie Kristens
datter i Thorning mellem enkemand Jens Andersen Boj lund og bør
nene:
Kristen Jensen, 15 år, Ane Johanne Jensdatter, 10 år, Kirsten 
Jensdatter, 8 år, Helene Sophie Jensdatter, 3 år, og Ane Jens
datter, I år gammel.
Da børnenes morbror Frands Christian Christensen med Slesvig
ske Rytterregiment var på Sjælland, blev selvejergårdmand Jens
Munk i Thorning antaget som børnenes formynder.
Registreringen og vurderingen lyder: 
I stuen: rdlr. mk. sk.
1 egebord på fod 3 0 0
3 ... stole 1 0 0
1 ege dragkiste 16 0 0
I den øverste skuffe fandtes børnenes 
gangtøj.
I den anden skuffe:
1 stribet stoffestrøje og skørt 2 0 0
1 stribet hjemmegjort do. do. 4 0 0
1 rød stoffes do. do. 5 0 0
1 kattuns (5) forklæde 0 5 0
1 rød damaskeskåbe med sølvhager 4 0 0
1 kattuns trøje og skørt 1 4 0
1 do. trøje 0 3 0
1 hjemmegjort forklæde 1 1 0
I den tredie skuffe:
1 rød og hvid forklæde 0 4 0
1 snørliv 0 2 0
I den fjerde skuffe:
1 gammel hjemmegjort trøje og skørt 1 0 0
1 hjemmegjort livstykke 0 2 0
2 stk. ... 1 0 0
2 par strømper 0 4 0
1 sort fløjlskyse 0 2 0
1 hvid hølsklæde 0 1 8
1 grøn silke do. 1 0 0
1 hvid do. 0 3 0
2 hovedkapper 0 1 8
1 snip (6) 0 0 10
2 par sko med spænder ...
1 gammel viseværk (ur) 1 4 0
1 do. spejl 0 4 0
2 mindre do. 0 2 0
1 strygejern med 2 bolte 1 2 0
1 vognskrin 1 2 0
1 lille dragkiste 2 0 0
deri børnenes klæder. 
1 syskrin 0 4 0
1 messing kaffekande 2 0 0
2 messing lysestager 1 0 0
2 par tekopper 0 1 0
3 flasker 0 1 0
1 spølkomme (7) 0 2 0
1 tepotte 0 2 0



rdlr. mk. sk.
1 jernbilægger kakkelovn 12 0 0
1 kobber fyrfad (8) 1 2 0
1 rok 1 0 0
1 par karter 0 2 0
1 sælskinds kuffert 2 0 0
I et kammer:
1 fyrrestolpe sengested 2 0 0
Derpå:
1 rødstribet olmerdugs (9) overdyne 10 0 0
1 sortstribet vadmels (10) underdyne 9 0 0
2 puder 2 9 9
1 blårgarns (11) lagen 1 0 0
På et lille sengested:
1 sortstribet vadmels overdyne 3 0 0
1 vadmels dynevår 0 2 8
1 pude, blåstribet 1 4 0
1 do. do. 0 1 4
1 lagen 0 5 0
I et andet kammer:
5 tintallerkener 1 1 8
1 lille tinfad 0 2 0
1 gammel bord 0 1 8
1 dejtrug 0 2 0
1 ølfjerding 0 2 0
1 messing rivejern 0 1 0
1 hørhegle (12) 0 0 12
1 tran (?) flaske 0 0 8
1 tr... ramme 0 0 8
I køkkenet:
1 messing kedel 2 0 0
1 kobber tekedel 0 2 0
1 do. kaffekande 0 3 0
1 jerngryde 1 2 0
1 lille do. 0 3 0
1 jernrist 0 1 8
1 ildtagn 0 0 11
1 skorstenslænke 0 1 8
1 brøg(ger)kar 0 3 0
1 balje med 2 jernbånd 0 4 0
1 strippe (13) 0 1 8
1 ... 0 2 0
1 sold (14) og 1 flaske 0 3 0
1 hakkebræt 0 1 0
1 høvlebænk 2 2 0
3 høvle 0 3 0
1 del snedker-redskaber 16 0 0
I gården:
1 sort ko, 6 år 40 0 0
1 gammel grå do. 16 0 0
6 får 12 0 0
1 skovl og greb 0 4 0
1 høle med drag (skaft) 0 4 0
1 rive 0 1 0
1 fork og 1 plejl 0 2 0
1 hjulbøre 0 3 0
1 kornsæk 0 2 0
Ialt 204 3 14



Enkemanden anmeldte en gæld på ialt 112 rdlr., nemlig til hus
bonden 30, Jens Munk i Thorning 10, Anders Nielsen i Ans (?) 
16, Niels Pallesen i Vattrup 18, Kristen Skovhus i Kjellerup 
20 og Jens Nielsen i Agerskov 18.
Ved skiftets slutning blev passiverne 112 rdlr. fratrukket 
aktiverne 214 rdlr. 3 mk. 14 sk., hvorefter der blev en behold
ning på 102 rdlr. 3 mk. 14 sk., hvorfra de samlede skifeomkost- 
ninger på 7 rdlr. 1 mk. 2 sk. blev trukket.
Der var derefter 95 rdlr. 2 mk. 12 sk. til deling mellem arvin
gerne, og da enkemanden ikke selv ønskede arv, blev der 31 rdlr. 
4 mk. 14 2/3 sk. til sønnen og 15 rdlr. 5 mk. 7 1/3 sk. til 
hver af de 4 døtre.
Skiftet blev underskrevet af bl.a. enkemanden Jens Andersen 
Boylund.

Noter:
1 Aunsbjerg skifteprotokol 1784-1803, G.231-2, fol. 14b.
2 Skiftet 21. november 1810 i Kærsholm skifteprotokol 1791- 

1810, G.232-3, fol. 148b.
3 Trap: Danmark, 5. udg., Viborg Amt, 1962, bd. 17, s.442, 

samt Wibergs Præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 1. 548.
4 Mogens Seidelin: den Seidelinske Slægtsbog, bd.2, s.511-15, 

Wibergs Præstehistorie, bd.2, 1870, s. 80-81 og bd. 3, 1871, 
s. 42 og 360.

5 Kattun: groft, glat bomuldsstof evt. med påtrykte mønstre 
(Håndbog for Danske Lokalhistorikere v. Johan Hvidtfeldt, 
1952-56, s.303).

6 Snip: firkantet tørklæde, sammenlagt i trekant. Opr. båret 
under huen, senere over og smykket med broderier eller knip
linger (Hvidtfeldt, s. 446).

7 Spølkomme: Spølkum: Stort drikkekar eller hankeløs skål til 
afskylning og opvarmning af kopper m.v. til varme drikke.

8 Fyrfad: lille fad af messing eller kobber, som sattes på 
bordet med gløder til piben (H. F. Seilberg: bidrag til en 
Ordbog over Jydske Almuesmaal, 1-4, 1886-1914, bd. 1, s. 
390) .

9 Olmerdug: stof med hør- eller bomuldstrend og uden islæt; 
opr. fra byen Ulm i Tyskland (Hvidtfeldt, s. 380).

10 Vadmel: groft, hjemmelavet stof, hvoraf ialtfald rendegar
net var uld (Seilberg 4, 990 og Hvidtfeldt 503).

11 Blårgarn: blår var de frasorterede, grovere taver af hør- 
evt. hamp (Seilberg 1, 97-98, Hvidtfeldt 162 og 285).

12 Hørhegle: plade med lange ståltænder "kartning" af hør 
(Hvidtfeldt 285).

13 Strippe: stavkar med en lang stav til hank; brugtes til 
malkning (Seilberg 3, 607).

14 Sold: ramme med svineskindsbund til at skille korn fra av
ner og halm (Seilberg 3, 750).



Ane 8 MORTEN NIELSEN HVAM eller HVAMME kaldet TRÆNGSEL 
født 1732, død 1808.
Ane 9 KAREN KRISTENSDATTER 
født ca. 1734, død 1823.

Morten Nielsen Hvam (Hvamme) nævnes i Trængsel i Mammen sogn 
fra 1761, da han stod fadder hos slægtningen (broderens ?) 
Anders Hvamme. - Trængsel, der nu er en gård, var dengang et 
bolssted på 5 skpr. 2 fjkr. hartkorn, som herredsskriver Ty- 
ckier 12 oktober 1793 (1) havde fået skøde på af godsejer Hans 
Juul til Viskum og Hemmestrup.
De første 7-8 år sad Morten Hvam som fæster af Trængsel; men 
12 december 1768 fik han auktionsskøde på ejendommen, hvoraf 
han samtidig solgte et par agre til degnen Jens Christensen (2) 
uden at det dog påvirkede hartkornsansættelsen.
16. december 1768 (3) udstedte han en obligation på 100 rdlr. 
til Thøger Funder med pant i Trængsel; denne obligation blev 
først udslettet 29. november 1804 efter kvittering af 24. juni 
1801 fra Morten Funder, der i 1796 havde fået den udlagt som 
fædrene arv.
Endnu i 1791 (4) anføres Morten Hvam som ejer af Trængsel; men 
da havde han nu solgt den ved skøde af 5. februar 1788 (5) til 
sønnen Just Mortensen; hos denne søn må Morten Hvam og hustru 
have sikret sig aftægt, for de døde i Trængsel efter henholds
vis 20 og 35 års forløb.
Morten i Trængsel var tilstede på skiftet 1800 (6) efter bro
deren Kresten Nielsen Hvam, der havde overtaget fødehjemmet 
i Dalsgårde i Mammen sogn.
Sønnen Just Mortensen, der blev boende i Trængsel til sin død 
1825, solgt ved skøde af 12. oktober 1808, læst 17. november 
(7), stedet Trængsel på 5 skpr. 2 fjkr. hartkorn for 355 rdlr. 
til broderen Morten Mortensen; Just beholdt ved den lejlighed 
et par jordstykker på ialt 1 skp. 1 fjkr. 1/3 alb. hartkorn 
på Mammen Mark, som han havde købt 1798 (8) af Anders Ander
sen i Mammen.
Ved skøde af 24. juni 1820, læst 14. december (9), tilbagekøb
te Just Mortensen i Trængsel for 150 rbdlr. sølv ejendommen 
Trængsel på 5 skpr. 2 fjkr. samt en parcel på Mammen mark på 
1 td. 4 skpr. hartkorn af broderen Morten Mortensen, hvoref
ter Just var ejer af ialt 2 tdr. 2 skpr. 3 fjkr. 1/3 alb. 
hartkorn indtil sin død 1825 (10) som en fattig mand, hvis bo 
gav et underskud på 99 rbdlr.; enken beholdt dog Trængsel, der 
blev overtaget af hendes anden mand Simon Nielsen (Bjerring), 
der var ejer af gården i 1844, da den fik matrikel nr. 26 og 
dens hartkorn forandredes til 2 tdr. 3 skpr. 1 fjkr. 2 1/4 alb.; 
i 1855 (11) overtog Morten Hvams sønnesøn Peder Justesen gården 
Trængsel.

Morten Nielsen Hvam eller Hvamme var født 1732 i Dalsgårde i 
Mammen sogn, døbt 5. oktober, søn af Niels Sørensen Hvamme og 
hustru (Maren Justdatter); båret til dåben af Søren Eriksens 
hustru i Hesselholt, faddere var Mette Eriksdatter af Lund- 
dorp, Niels Hvas, Niels Hvam i Dalsgårde og Niels i Serup. 
Morten Trengsel døde 1808, begravet 19. juni i Mammen, 78 år 
gammel.
Han blev gift senest 1762 - uvist hvor, hverken i Mammen, Bjer
ring, Vorning, Kvorning eller Hammershøj sogne; med Karen Kris
tensdatter, hvis søster Lisbeth nævnes i Kvorning 1774 da hun 



stod fadder til Karen og Mortens søn Søren.
Karen Kristensdatter, der ifølge folketællingerne 1787 og 1801 
samt dødsalderen 1823 var født henholdsvis 1735, 33 og 35, er 
det ikke lykkedes at finde født.
Hun, enke efter Morten Nielsen i Trængsel, døde 1. marts 1823 
efter at have ligget i sengen i 12 år, 88 år gammel.

Karen og Morten Hvam i Trængsel fik 10 børn, nemlig:
Mar. (Maren eller Margrethe) født 1762, død samme år, Just, 
født 1763, overtog Trængsel, Kristen, født 1765, Maren, født 
1767, Niels, født 1769, se ane 4-5, Kirsten, født 1771, Søren 
født 1774, Maren, født 1776, Morten, 1780, samt Lisbeth, født 
1784.

Folketællingen 1787: Mammen sogn: Trængsel: 1 lidet bol:
Morten Hvam, 54 år.
Karen Kristensdatter, 52 år, hans kone.
Morten Mortensen, 6 år,
Kirsten Mortensdatter, 13 år,
Maren Mortensdatter, 9 år,
Lisbeth Mortensdatter, 3 år, deres børn.

Folketællingen 1801: Mammen sogn: Trængsel:
Morten Nielsen, 77 år, gårdmand.
Karen Kristensdatter, 68 år, hans kone, begge i 1. ægteskab.
Just Mortensen, 38 år,
Morten Mortensen, 21 år,
Maren Mortensdatter, 25,
Lisbeth Mortensdatter, 18 år, deres børn.
Kirsten Mortensdatter, 30 år, enke efter 1. ægteskab, deres 
datter.
Ditlev Nielsen, 2 år,
Dorthe Nielsdatter, 1 år, hendes børn.

Noter:
1 Middelsom Herreds skøderegister 1717-1824, B.46-Sp.59, fol. 

50 (Selve skøde- og panteprotokollen frem til 1796 er gået 
tabt).

2 samme kilde.
3 Middelsom og Sønder Lyng Herreders skøde- og panteregister 

1751-1823, B.46-SP.68, fol. 2.
4 hartkornspecifikation 1791 i Viborg amtsstuearkiv, B.13-27.
5 kilde 1.
6 Randrup skifteprotokol 1889-1812, G.225-1, fol. 73.
7 Middelsom og Sønderlyng Herreders skøde- og panteprotokol 

1806-12, B.46-SP.5, fol. 127.
8 Skøde af 6/8 1798, læst 22. februar 1799, Middelsom og Søn

derlyng Herreders skøde- og panteprotokol 1796-1806, B.46- 
SP.4, fol. 36b.

9 Middelsom og Sønderlyng Herreders skøde- og panteprotokol 
1818-23, B.46-SP.7, fol. 243b.

10 skiftet 20. og 28. maj 1825, Middelsom og Sønderlyng Herre
ders skifeprotokol 1793-1828, B.46-207, fol. 209 og 214.

11 skøde 23/6 1855, læst 28/6, fra Simon Nielsen til stedsøn
nen Peder Justesen, Middelsom og Sønderlyng Herreders skøde 
og panteprotokol 1854-55, B.46-SP.17, fol. 270.



Morten Nielsen (Hvam eller Hvamme), ane 8, hans egenhændige underskrift 
på skiftet 1800 efter broderen Christen.



Ane 10 PEDER PEDERSEN, kaldet SMED
født 1732, død 1805 (?).
Ane 11 ANNE CATHRINE SØRENSDATTER
født ca. 1733/34, død 1798.

Peder Pedersen var fra giftermålet 1761 smed i Vindum by og 
sogn, hvor han ved folketællingen 1787 nævnes som husmand og 
smed; i 1791 (1) var han fæster af et jordløst hus i Vindum, 
der hørte under Vindum Overgård, hvorfra der intet godsarkiv 
findes.
- På sine gamle dage efter konens død 1798 flyttede Peder Smed 
vist til Bjerring by og sogn til sønnen der.

Peder Pedersen var født 1732 i Vindum by og sogn, hjemmedøbt og 
derpå fremstillet i kirken 16. november (23. trinit.), søn af 
Peder (Pedersen) Smed og hustru; faddere var Kristen Vester
gård, lårs Hjulmand, Jens Sørensen, Rasmus Roersens enke af 
Vindum og Anne Thomasdatter af Brandstrup.
Han er forgæves søgt død i Vindum, han er vel den Peder Peder
sen Smed i Bjerring, der døde 1805, begravet 30. maj, 75 år 
gammel.
Smeden i Vindum Peder Pedersen blev gift 1761 i Vindum, trolo
vet 4. marts, viet i maj-juni (? 2. eller 4. trinit.), med 
Brygger-pigen på Vindum Overgård Anne Cathrine Sørensdatter. 
Hun var født ca. 1733/34 i Vinkel by og sogn, datter af gård
mand Søren Nielsen Bødker og hustru.
Hun døde 1798, 17. maj kastede præsten jord på Peder Smeds kone 
af Vindum Ane Katrine Sørensdatter, 63 år 6 måneder 2 dage gam
mel.

Anne Cathrine og Peder Smed fik 7 børn:
1 Anne Kirstine Pedersdatter, født 1762, død senest 1764.
2 Anne Kirstine Pedersdatter, født 1764, se ane 4-5.
3 Peder Pedersen, født 1767, død senest 1770.
4 Anne Pedersdatter, født 1768, død samme år.
5 Peder Pedersen, 1770-1828; han var fra giftermålet 1794 

smed i Bjerring by og sogn.
Han blev gift 1794 i Bjerring med Anne Nielsdatter, der døde 
1833 i Bjerring, 58 år gammel, datter af den tidligere smed 
i Bjerring.

6 Søren Pedersen, født 1773.
7 Mads Pedersen, født ca. 1775; han var i 1801 i smedelære 
hos broderen Peders svigerfar i Bjerring.

Folketællingen 1787 oplyser under Vindum by og sogn:
Peder Pedersen, 55 år, husmand og smed.
Ane Cathrine, 53 år, hans kone, begge i 1. ægteskab.
Ane Kirstine, 23 år,
Mads Pedersen, 12 år, deres børn.

Noter:
1 Hartkornspecifikation 1791 i Viborg amtsstuearkiv B.13-27.



Peder Pedersen (Smed), ane lo, hans egenhændige underskrift 1792 på 
skiftet efter svigerfaderen Søren Nielsen Bødker.



Ane 12 ANDERS CHRISTENSEN
født 1730, død 1763.
Ane 13 ANNE KRESTENSDATTER
født 1726, død 1787.

Anders Christensen efterfulgte - vel ved giftermålet 1753 - 
faderen som fæster under godset Raunsbjerg af den ene af de 2 
gårde i Øster Bøvllund i Karup sogn; de 2 gårde i Øster Bøvl
lund var hver på 2 tdr. 1 skp. 2 i alb. hartkorn (1), mens de 
2 gårde i Vester Bøvllund, der hørte under Herningsholm, var 
på henholdsvis knap 3 tdr. og knap 2 tdr. hartkorn.
Anders Christensen blev efterfulgt af enkens anden mand Peder 
Knudsen, efter hvem der afholdtes skifte 12. juni og 6. novem
ber 1787 (2). - Anne Krestensdatter og Peder Knudsen blev ef
terfulgt af sønnen Anders Pedersen som fæster af gården, der 
ved matrikuleringen 1844 (3) vist fik matrikel nr. 2, mens 
hartkornet forandredes til 1 td. 6 skpr. 3 fjkr. 1 1/4 alb.

Anders Christensen var født 1730 i gården i Bøvllund i Karup 
sogn, døbt 17. september, søn af Christen Jensen og hustru 
(Bodil Hansdatter); båret til dåben af Inger Andersdatter, 
testes var: Niels Jensen, Anders Hansen, Kirsten Krestensdat
ter og Anna Mortensdatter.
Han døde samme sted 1763 af en hidsig feber, begravet 6. juli 
i Karup i sit 33. år.
Anders Christensen af Bøvllund blev gift 1753 i Karup, trolo
vet 10. maj, viet 2. juli, med Anne Krestensdatter af karup; 
forlovere var Jens Mortensen af Bøvllund og Jens Christensen 
ibidem (samme sted).
Anne Krestensdatter var født 1726 i Karup by og sogn, hjemme- 
døbt og derpå fremstillet i kirken 1. december ved sin moders 
begravelse, datter af Kresten Kjeldsen og hustru Anne Krestens
datter der ved den lejlighed døde i barselseng; båret i kirke 
af Karen Kjeldsdatter af Torp, faddere var Kresten Nielsen, 
Anders Pedersen, Inger Hansdatter og Anne Olufsdatter.
Efter Anders Christensens død blev enken Anne Krenstensdatter 
gift 2. gang 1764 i Karup, trolovet 1. december 1763, viet 26. 
februar 1764 med Peder Knudsen Søeberg, der ved trolovelsen 
fremviste bevis for skiftet efter enkens forrige mand samt 
fæsteforpligtelse på stedet, dateret Aunsbjerg den 28. novem
ber 1763 og underskrevet af Steensen. Desuden nævnes forlover
attest og kaution udstedt i Bøvllund 1. december af Jens Jen
sen og Niels Sørensen, begge af Bøvllund.
- Før vielsen afleverede Peder Knudsen tillige et bevis udstedt 
af velærværdige Hr. N. Knutzen vesper-prædikant i Tønder, 17. 
december 1763, hvorefter Peder Knudsen hverken var bundet at 
ægteskab eller manglende kommunion (altergang); Peder Knudsen 
må altså have tjent i Tønder.
Peder Knudsen Søeberg, der var født ca. 1735, stammede vist fra 
gården Søbjerg i Bording sogn.
Ifølge skiftet døde Peder Knudsen og Anne Krestensdatter begge 
af sprinkler (plettyfus) henholdsvis 22. og 25. april 1787. 
- Kirkebogen beretter, at 29. april (3. søndag efter påske) 
1787 begravedes Peder Knudsen af Bøvllund, 52 år gammel, og 
hans hustru Ane Krestensdatter, 62 år gammel.

Anne Krestensdatter fik 4 børn, nemlig 2 i hvert ægteskab: 
Kresten Andersen, født 1756; han nævnes 1787 og 1801 som gård
mand i Ungstrup i Thorning sogn.



Jens Andersen, født 1760, se ane 6-7.
Anders Pedersen, født 1767; han overtog fødegården i Bøvllund.
Dorthe (Dorthea) Pedersdatter født 1769; hun var ugift i 1887.

Folketællingen 1787 for Karup sogn oplyser under Øster Bøvllund 
- dengang bestod Øster Bøvllund af 2 og Vester Bøvllund af 2 
gårde:
Anders Pedersen, 20 år, gårdmand, ugift.
Dorthe Pedersdatter, 18 år, hans søster, ugift.
Jens Andersen, 27 år, husfaders halvbror, ugift, snedker og 
nationalrytter ved det Slesvigske Kavalleriregiment.
1 tjenestekarl og 1 dreng.

12. juni 1887 påbegyndtes og 6. november afsluttedes skiftet 
efter halvgårdsfæster Peder Knudsen og hustru Anne Krestens- 
datter i Bøvllund (egl. Bøylund). Manden var sidst afvigte 22. 
april ved en stærk og smitsom sprinkel-sygdom henrykket og af 
konen den følgende den 25. ditto af samme sygdom fulgt til evig
heden, samt begge begravede på een dag; hvorudover man havde 
måttet give henstand med 30. dagen til idag den 12. juni på 
det denne svaghed imidlertid kunne stilles og de Øvrige folk og 
børn der i stervboen (5) igen restitueres.
Anne Krestensdatters børn nævnes da således:
1 Kresten Andersen, 31 år, halvgårdsmand i Ungstrup by på Auns
bjerg gods.

2 Jens Andersen, 27 år, rekrut ved det Norske Livregiment til
fods, som og formedelst angreb ag foranførte svaghed og syg
dom ikke havde kunnet passere indeværende års mønstring.
- Begge avlede i den salig afdøde kones 1. ægteskab med af- 
gangne Anders Christensen og følgelig halvbrødre til de føl
gende, der var født i afdødes 2. ægteskab med Peder Knudsen:

3 Anders Pedersen, 20 år, som er blevet lovet faderens sted i 
fæste, såsnart fæstedokumenter og videre kan vorde ekspede
ret.

4 Dorthe Pedersdatter, 17 år, begge hjemme i stervboen.
- På de to sidstnævntes vegne mødte deres søskendebarn, selv
ejergårdmand i Jens Nielsen i Vallerbæk.
Før registrering- og vurderingsforretning skulle begynde frem
kom sønnen Anders Pedersen og formynderen Jens Nielsen i Valler
bæk og oplyste, at de øvrige arvinger ikke forlangte arv og 
havde givet arveafkald.

Noter:
1 Hartkornsspecifikation 1788 for Aunsbjerg i Viborg amtsstue
arkiv B.13-30, amtsspecifikation 1795, fol. 147 (egl. Silke
borg amt) i samme arkiv B.13-27, alt sammenholdt med folke
tællingen 1787.

2 Aunsbjerg skifteprotokol 1784-1803, G.231-2, fol. 14b.
3 Lysgård Herreds matrikel 1844 i Viborg amtsstuearkiv, B.13- 

18, fol. 8.
4 Sprinkler: gammelt navn for plettyfus, en alvorlig smitsom 
febersygdom med hududslet (håndbog for Danske lokalhistori
kere v. Johan Hvidtfeldt, 1952-56, s. 452).

5 Stervboet: dødsbo - af Tysk sterben = dø - i forbindelse med 
skiftebehandlingen (Hvidtfeldt 459).



Ane 14 KRISTEN BECH
født omkr. 1750, død 1808.
Ane 15 KIRSTEN ANDERSDATTER
født 1755, død efter 1809.

Kristen Bech var fra senest 1776, da den ældste datter blev 
født, fæster af Kærsholmmølle i Thorning sogn; gården hørte 
under Kærsholm - den nuværende Neder Kærsholm, hvis hushold
ningskorn mølleren var forpligtet til at male uden at bruge 
toldkoppen (1).
Mølleskylden der hvilede på møllen, var 1 td. 4 skpr. 3 fjkr. 
hartkorn, hvortil kom 2 skpr. 1 fjkr. 2 alb. hartkorn af det 
tilhørende jordstykke.
Kristen Bech, der mellem 1771 og 77 (2) havde efterfulgt Ni
els Jensen som møller, følte sig sikkert hævet over den al
mindelige bondestand og blev da også betegnet sr. Bech.; 
Seigneur er den franske betegnelse for hr. og brugtes i 1700- 
tallet om mere fornemme personer som herredsfogeder, ride
fogeder, forpagtere og møllere (3). Men Bech’ økonomi var 
vist ikke altid i den bedste gænge, i 1785 (4) skyldte han så
ledes 100 rdlr. for landgilde i 5 år å 20 rdlr.
Mens mølleskylden ikke blev forandret i Bech' tid synes han 
at have fået mere jord i fæste; i 1788 og 95 (5) anføres jord
skylden med 2 skpr. 1 fjkr. 2 alb., men i 1797 (6) var jord- 
tilligendet fordoblet til 4 skpr. 2 alb. hartkorn.
- Ved matrikuleringen 1844 (7), hvor Kærsholm Mølle nævnes 
som nr. 1 under Vattrup, blev de 4 skpr. 2 alb. forandret til 
7 skpr. 2 fjkr. 2 alb., mens mølleskylden stadig var uændret. 
Fra 1803 (8) findes en beskrivelse af møllen, hvis stue- og 
møllehus bestod af 11 fag på ialt 35 alen; huset blev vurde
ret til 520 rdlr. Møllen var en overfaldsmølle med blot 1 
kværn, og mølleværket blev vurderet til 150 rdlr.
Efter Kristen Bech' død blev der på 30.dagen 14. maj 1808 af
holdt skifte (9), hvoraf det fremgår, at hjemmet var udstyret 
med møbler og effekter, som ikke fandtes i den tids bondehjem. 
- Bech, der var i besiddelse af en stor samling snedkerværktøj, 
var ikke nogen overvældende rig mand; således arvede de tre 
døtre hver blot værdien af en god ko og sønnen dobbelt så me
get.

Kristen Bech, der ifølge folketællingerne 1787 og 1801 samt 
dødsalderen i 1808 var født henholdsvis 1747, 51 og 54, var 
af delvis ukendt herkomst. - Ifølge folketællingen i 1801 
var hans patronymikon Jensen, men var vist Johansen, som næv
nes i skiftet efter ham, hvor broderen Søren Johansen Beck 
(Bech), gårdmand og sognefoged i Skorup (ved Fårvang mellem 
Viborg og Århus), var tilstede. I 1782 lod Kresten Bech da 
også en søn døbe Johansen.
Søren Johansen Bech eller Bek, født ca. 1760/61, nævnes fra 
giftermålet 1783 i Skorup by og sogn, hvor han ved folketæl
lingerne 1787 og 1801 nævnes som henholdsvis fæstehusmand, 
sogen- og skovfoged og som husmand med jord, lægdsmand og sog
nefoged .
Søren Johansen Bech var tydeligt nok bror til Frideriqh Johan
sen Bech, der ifølge folketællingerne 1787 og 1801 var født 
i henholdsvis 1743 og 40; han nævnes fra 1775 som skoleholder, 
skolelærer og samtidig husmand med jord i Truust i Skorups 
Annekssogn Tvilum.



- Men de 3 formentlige brødre er det altså ikke lykkedes at 
finde forældrene til.
Kristen Bech, møller i Kørsholm Mølle, døde 15. april 1808, 
54 år gammel.
Han blev gift senest 1776 - uvist hvor - med Kirsten Andersen 
fra gården Ilkum, dengang Ilkom.
Hun var født 1755 i Ilkum i Thorning sogn, døbt 25. maj, dat
ter af Anders (Madsen) Ilkom og hustru (Maren Hansdatter); 
båret til dåben af Anne Kristensdatter i Thorning, testes var 
... Thomsen i Impgård, Niels Nipgård fra Nipgård og Anne Hans
datter fra Hvam.
Kirsten Andersdatter, der overlevede manden, må endnu i 1808 
have boet i Kørsholm Mølle, da datteren Anne Marie fik et barn; 
men Kirsten er forgæves søgt død i Thorning sogn.

Kirsten og Kristen Bech fik 5 børn:
1 Else Marie Kristensdatter, født 1776, se ane 6-7.
2 Frands Christian Christensen Bech, 1780-1836; han var vist 
opkaldt efter major Frands Friedenreich, ejer af Kærsholm 
og Palstrup. Frands Christian Bech nævnes fra 1818 til sin 
død som indsidder - og en tid møllersvend - i Ungstrup; han 
blev gift senest 1818 med Adelus Marie Bergsøe.

3 Johan (Christian), 1782-83.
4 Karen Johanne Kristensdatter, født 1784; hun var ugift i 18- 

08.
5 Anne Marie Kristensdatter, født 1789; efter søsteren Else 
Maries død blev Anne Marie gift med enkemanden, se ane 6-7.

Folketællingen 1787 for Thorning sogn oplyser i Kærsholm
Mølle:
Kristen Jensen, 40 år, møller.
Kirsten Andersdatter, 32 år, hans kone, begge i 1. ægteskab.
Frands Christensen, 7 år,
Else Marie Kristensdatter, 10 år,
Karen Johanne Kristensdatter, 3 år, deres børn. 
1 tjenestekarl, 1 pige og 1 dreng.

Folketællingen 1801 oplyser:
Kristen Bek, 50 år, fæste-møller med jord.
Kirsten Andersdatter, 45 år, hans kone, begge i 1. ægteskab.
Frans Christian Bek, 21 år,
Karen Johanne Bek, 17 år,
Ane Marie Bek, 12 år, deres børn.

På 30. dagen efter dødsfaldet afholdtes 14. maj 1808 skifte 
efter Kristen Johansen Bek i Kærsholm Mølle mellem enken 
Kirsten Andersdatter, hvis lavværge var Anders Christensen i 
Ungstrup, og børnene:
1 Frands Christensen, 27 år, udkommanderet som rytter ved det 
Slesvigske Regiment.

2 Else Marie, gift med Jens Andersen Bøylund i Thorning.
3 Karen Johanne, 24, ugift.
4 Anne Marie, 19 år, ugift.
På skiftet var mødt afdødes broder Søren Johansen Bek, gård
mand og sognefoged i Skorup.
Registreringen og vurderingen lyder:
I korsstuen: rdlr. mk. sk.
1 tebord med porcelænsplade 300



rdlr. mk. sk.
1 jern bilægger kakkelovn 10 0 0
6 gamle læderstole 3 0 0
1 pyramide (10) 0 3 0
1 messing sukkerdåse 0 2 0
1 punche-bolle 0 1 8
6 par tekopper med 1 kaffekande og 
1 tepotte 0 4 12
1 sølv sukkertang og 1 do. teskål 1 0 0
2 ... spejle 0 2 0
2 spinderokke 1 2 0
1 sengested med omhæng 3 0 0
1 rødstribet olmerdugs overdyne 8 0 0
1 bolster blåstribet underdyne 8 0 0
1 (2?) halvgamle hovedpuder 3 0 0
1 par hørgarnslagner 2 0 0
I spisekammeret:
2 sølv spiseskeer 4 0 0
5 gamle messing spiseskeer 0 5 0
1 messing fyrbækken 1 4 0
1 kobber tragt 0 1 8
3 store tinfade og 1 mindre do. 1 4 0
1 dusin tintallerkener 2 0 0
1 tinskål 0 3 0
1 to lispunds bismer 1 1 0
1 rødt krus med tinlåg 0 1 8
1 jerngryde 1 2 0
2 grynbøtter 0 1 8
1 liden kærne 0 1 4
I ølkammeret:
1 øltønde og tragt 0 4 0
1 lav seide (11) 0 1 0
6 hoseblokke (12) 0 3 0
1 salttrug 0 2 0
1 øl-lej le (13) 0 1 0
I dagligstuen:
1 jern bilægger kakkelovn 12 0 0
1 gammelt bord 0 2 0
1 mælkehylde 0 1 0
1 messing strygejern 0 5 0
1 gammel kiste 1 4 0
I et fast sengested:
1 olmerdugs overdyne, sortstribet 2 0 0
1 sortstribet vadmelsunderdyne 5 0 0
2 vadmelspuder 1 4 0
1 par blårgarnslagner 1 2 0
I et andet fast sengested:
1 blåstribet olmerdugsoverdyne 3 0 0
1 hvid vadmelsunderdyne 4 3 0
4 hovedpuder 2 0 0
1 par blårgarnslagner 1 2 0
4 skindsolde 1 0 0
1 timse (14) 0 3 0
1 uldsaks 0 1 8
I sovekammeret:
1 bilægger kakkelovn 10 0 0
1 lænestol 0 3 0
1 do. 0 2 0
1 fyrrebord med skuffe 0 2 0



1 gi. chatol
1 lidet egeskab
1 sølv lommeur
1 viseværk (ur)
1 bøsse
På et fast sengested:
1 rød og hvid olmerdugsoverdyne
1 sortstribet vadmelsunderdyne
3 hovedpuder
1 par blårgarnslagner
I Brøggerset:
1 halvtønde kobberkedel
2 kar med jerngjorde
1 øre-balje
1 stegespyd
2 stripper
I huggehuset:
1 høvlebænk
9 stk. huggejern
5 stk. navr (15)
1 jernstang
1 stor skovsav
1 bue-sav
6 stk. økser
10 stk. høvle
1 donkraft
1 båndkniv
1 skruestik
1 vinkel af jern
1 tømmersav
1 skafte (?) sav
1 bue-sav
1 stor strygehøvl
8 stk. bor
2 spande
2 gamle og 1 ny høle
Den afdødes gangklæder:
1 sort kjole, vest og bukser
1 grå hjemmegjort kjole
1 gi. rødbrun do.
1 par blå klædesbukser
1 par gamle støvler
1 gi. hat
I Køkkenet:
3 jerngryder
1 kobber kasserolle
1 kobber fyrfad
1 do. mindre
2 messing lysestager
2 kobber tekedler
1 messing dørslag (metalsigte)
1 malm morter
2 lysesakse
1 jernrist
2 jernpander
1 vaffeljern og 1 ... gaffel
2 jern pottelåg
1 ildklemme og 1 skorstenslænke
1 tinrække (tallerkenrække)

rdlr. mk. sk
6 0 0
1 4 0
8 0 0
1 0 0
2 2 0

9 0
10 0
3 0
2 0

10 0
2 0
0 2
0 2
0 2

2 3
0 4
1 1
1 0
0 4
0 3
2 3
1 4
4 0
0 1
0 1
0 2
1 0
1 0
0 2
0 2
0 4
0 3
1 3

2 
1 
0
1 
1 
0

1 
1 
0 
0 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

o
4
4
2 
0
4

0
2
3
1
3 
0
4
2
1
3
2
5 
0
3
2 O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
 O O O

 O
 O

 O
 OOO

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

C
O

O
O

O
 o o o

 o
 o

 o o o
 o



I malehuset: rdlr. mk. sk.
1 justeret skæppe 0 5 0
1 trætønde 0 1 0
4 stk. . . . 0 1 0
1 gi. toldkop 0 1 0
1 hånd... 0 0 8
6 stk. bil-hamre 1 3 0
På loftet:
intet
I gården:
1 møllesten 10 0 0
Kreaturer:
1 sortbroget ko 13 0 0
1 rød do. 12 0 0
1 sort do. 10 0 0
1 rød årskvie 5 0 0
1 griseso med 3 grise 15 0 0
5 stk. får med lam 10 0 0
4 stk. do. uden lam 6 0 0
I gården:
1 hjulbøre 0 4 0
2 jerngrebe 0 3 0
1 skovl 0 0 5
1 fork 0 1 0
1 plejl og 1 rive 0 1 0
Ialt 287 5 5
Som passiver anførtes følgende gæld:
Gårdmand Anders Sørensen i Kjellerup 25 0 0
Afdødes broder Søren Johansen Bek i
Skorup 20 0 0
Jomfru Rim (?) stad 10 0 0
Anders Mikkelsen i Ilkum 10 0 0
Enkens begravelse ligesom hendes mands
havde kostet 16 0 0
Tjenestekarlen Niels Pedersen 11 3 0
Kgl. skatter 6 0 0
Ialt 98 3 0

Efter at passiverne og aktiverne var sammeligenet blev der en 
beholdning på 189 rdlr. 2 mk. 5 sk., hvorfra de samlede skif
teomkostninger 6 rdlr. 4 mk. 11 sk. blev trukket, hvorefter 
der til deling blev 182 rdlr. 3 mk. 10 sk.
Enken tilkom først halvdelen 91 rdlr. 1 mk. 13 sk., hvorefter 
hun tilkom 1 broderiod på 26 rdlr. 8 2/7 sk.; sønnen tilkom 
ligeledes en broderiod på 26 rdlr. 8 2/7 sk., mens de 3 døtre 
hver fik en søsterlod på 13 rdlr. 4 1/7 sk.
Boet blev overdraget enken til fri disposition.

Noter:
1 Skødet 1792 fra toldinspektør Jacob Brøgger i Vejle til 

Peder Glud til Øster KejIstrup på Kærsholm med gods, Kærs
holm godsarkiv, forskelligt 1661-1795, G.232-4.

2 Jordebøger for Kærsholm 1771 og 77 i kilde 1.
3 Hvidtfeldt: håndbog for Danske lokalhistorikere, 1952-56, 

s.423.
4 Fortegnelse over restancer i kilde 1.
5 Hartkornsspecifikation 1788 for Kærsholm i Viborg amtsstue

arkiv, B.13-32 og specifikation 1795 (egl. Silkeborg Amt), 
fol. 157 i samme arkiv, B.13-27.



6 Kilde 5a.
7 Lysgård Herreds matrikel 1844 i Viborg amtsstuearkiv, B.13- 

18, fol. 167.
8 Kr. Vestergaard: Vandmøller i Viborg Amt, 1975 s.129.
9 Kærsholm skifteprotokol 1791-1810, G.232-3, fol.145.
10 Pyramide: hængehylde med 4-5 hylder, holdt sammen af opad- 

skrånende sidestykker til udstilling af pyntelige glas, 
kander og nips; senere kaldet amagerhylde (Hvidtfeldts hånd
bog 480) .

11 Seide: trækasse eller oftest rund lavrandet halvkurv (løb) 
til at sigte mel eller gryn i (H.F. Feilberg: bidrag til 
en Ordbog over Jydske Almuesmaal, 1-4, 1886-1914, bd. 3, 
s.721).

12 Hoseblokke: må være de skabeloner, hvorpå de våde, valkede 
uldstrømper tørrede for at få den rigtige form; den tids 
strømper (hoser) blev strikket uden hæl.

13 Lej le: trædunk i tønderform (meget kort) til øl til markar
bejdet (Feilberg 2, 395).

14 Timse: håndsigte - især til rugmel (Feilberg 4, 803).
15 Navr: bor til udboring af hjulnav (Feilberg 2, 674).



Ane 16 NIELS SØRENSEN HVAM eller HVAMME
født ca. 1694, død 1772.
Ane 17 MAREN JUSTDATTER
født 1702, død 1781.

Niels Sørensen Hvam eller Hvamme var fra 1720’erne fæster un
der herregården Randrup af den ene af de fire lige store gårde 
i Dalsgårde i Mammen sogn, der hver var på 2 tdr. 3 skpr. 1 
fjkr. 2 3/4 alb. hartkorn ager og eng samt 2 fjkr. j alb. skov
skyld .
- Mellem 1764 og 73 (1) blev han afløst af sønnen Christen 
Nielsen Hvam, der døde som fæster af gården i Dalsgårde i 1800 
(2) .

Niels Sørensen Hvam (Hvamme) var født ca. 1694 i Mammen by og 
sogn, søn af Søren Andersen Hvam (Hvamme) og hustru; sognets 
kirkebog begynder først 1701.
Niels Hvam i Dalsgård døde 1772, begravet 29. marts i Mammen, 
76 år gammel.
Niels Sørensen Hvam blev gift 1724 i Mammen, trolovet 18. juni, 
viet 1. oktober, med Maren Justdatter i Dalsgård.
Hun var født 1702 i Dalsgård i Mammen sogn, døbt 21. maj, dat
ter af Just Christensen (Maren Mortensdatter); faddere var 
Christen Knudsen i Vinkel, Peder Christensen, Niels Jensen, 
Christen Jensen og Maren Nielsdatter.
Niels Hvams enke i Dalsgård døde 1781, begravet 5. december, 
80 år gammel.

Noter:
1 Hartkornsspecifikationer for Randrup Gods 1761, 64 og 73 i 
amtsstuearkiv, B.13-33.

2 Randrup skifteprotokol 1789-1812, G.225-1, fol.73.



Ane 20 PEDER PEDERSEN, kaldet SMED
født senest 1700, død efter 1735.
Ane 21 N. N.

Peder Pedersen var husmand og smed i Vindum by og sogn, hvor 
han sikkert var fæster under Vindum Overgård i lighed med søn
nen af samme navn, se ane 10-11, der blev faderens efterføl
ger som smed i Vindum.

Peder Pedersen, der var født senest 1700 var formodentlig bror 
til Maren Pedersdatter, der blev gift 1. gang 1735/36 i Hørup 
sogn med Mads Hansen Mejlhede i Kjellerup, død 1738.
Efter hans død blev Maren gift 2. gang 1739 med Christen Niel
sen, der døde 1758 i Kjellerup; Maren selv var død i barsel
seng 1750 i Kjellerup. - Mads Hansen og Maren Pedersdatter næv
nes 1735 som faddere til Peder Smeds søn Christen; en slægt
ning var vel også Jens Smed og hustru Karen Pedersdatter, der 
i 1739 nævnes som faddere hos Maren og Mads Mejlhede i Kjel
lerup.

Peder Pedersen Smed døde efter 1735; måske i årene før 1746, 
hvor der ingen dødsindførsler er i kirkebogen.

Han blev gift senest 1723/24, men konens navn og herkomst ken
des ikke.
Sammen fik de børnene:
1 Peder Pedersen, født ca. 1723/24, død 1731.
2 Hans Pedersen, født 1729, død samme år.
3 Peder Pedersen, født 1732, se ane 10-11.
4 Christen Pedersen, født 1735.



Ane 22 SØREN NIELSEN BØDKER
født ca. 1703, død 1792.
Ane 23 ( ANE KIRSTINE MORTENSDATTER ?)

Søren Nielsen Bødker var - vel fra giftermålet senest 1733/34
- fæster af en gård i Vinkel by og sogn på 3 tdr. 2 skpr. hart
korn (1); - alle byens gårde, der hørte under Herregården Ran- 
drup, var lige store.
Gården, der skal være den nuværende matrikel nr. 8, blev før 
1787 overtaget af sønnen Jacob Sørensen Bødker (2).
- Efter Søren Bødkers død blev der på 30.dagen 29. december 
1792 afholdt skifte (3).

Søren Nielsen Bødker, der ifølge folketællingen 1787 var født 
ca. 1703, var af ukendt herkomst.
Ved folketællingen 1787 nævnes han som en skrøbelig aftægts
mand på 84 år hos sønnen Jacob i Vinkel. - Efter skiftet at 
dømme døde Søren Bødker 29. eller 30 november 1792 i Vinkel 
hos Sønnen Niels Bødker.
Han blev gift senest 1733/34, måske i Vinkel, hvor kirkebøger
ne indtil 1813 brændte sammen med præstegården i 1848.
Han hustru angives at have heddet Ane Kirstine Mortensdatter; 
og dette passer udmærket med, at parrets ældste søn blev døbt 
Morten, og datteren Anne Cathrine, se ane 10-11 lod sin ældste 
datter Anne Kirstine.
Søren Bødkers kone var død før 1787.

Søren Bødkers børn var:
1 Anne Cathrine, født ca. 1733/34, se ane 10-11.
2 Morten Sørensen, født ca. 1739; 1787 var han husmand og dag

lejer i Vinkel.
3 Niels Sørensen, født ca. 1743; 1787 nævnes han som gårdmand 

i Vinkel.
4 Jacob Sørensen, født ca. 1744; han var i 1787 fæster af fø
degården i Vinkel.

5 Jens Sørensen, født ca. 1746; han nævnes 1787 som husmand 
og snedker i Vinkel.

6 Peder Sørensen, født ca. 1749/50, død 1831; fra før 1787 var 
han skovfoged og bosat i Falle Skovhus i Finderup sogn.

7 Peder Sørensen, født ca. 1756/57, død 1831; fra senest 1786 
gårdmand i Over Testrup i Lysgård sogn. Han var far (4) til 
den Ellen Pedersdatter, der som kusine til ane 5 Anne Kir
stine Pedersdatter i Slægtsgården i Lysgård i 1861 vidnede 
i retten angående arvegangen i Slægtsgården, se ane 2-3.

29. devember 1792 som rette 30.dag afholdtes skifte efter Sø
ren Nielsen Bødker, der døde hos sin søn Niels Bødker i Vin
kel; hans børn var:
Niels Sørensen Bødker, Jacob Sørensen Bødker, Jens Sørensen 
Bødker, Morten Sørensen Bødker, alle bosat i Vinkel, Peder 
Sørensen Bødker i Over Testrup, Peder Sørensen Bødker i Falle 
Skovhus og Anne Cathrine Sørensdatter, gift med Peder Smed i 
Vindum.
- Alle arvinger var enige at tilstå deres medarving Niels Bød
ker den afdødes efterladenskaber, som var ringe, og efter alles 
beslutning ej kunne være til højere værdi end 4 slettedaler, og 
derimod havde sønnen Niels Bødker bekostet den afdødes jorde
færd, som han og var fornøjet med.



Noter:
1 Hartkornsspecifikationer 1761 og 64 for Randrup Gods i Vi
borg amtsstuearkiv, B.13-33.

2 Ifølge folketællingen 1787, samt Brødrene Andersen: Opteg
nelser fra Randrup Gods, 1907, s.95-96.

3 Randrup skifteprotokol 1789-1812, G.225-1, fol. 27.
4 Johan P. Hansen: Lysgaard Sogn i gamle Dage, 1935, s.35.



Ane 24 CHRISTEN JENSEN
født ca. 1687, død 1762.
Ane 25 BODIL HANSDATTER
født 1697, død 1764.

Christen Jensen var fra giftermålet i 1720 gårdmand i Øster 
Bøvllund i Karup sogn.
Gården, der enten var hele Øster Bøvllund på 4 tdr. 2 skpr. 
1 fjkr. 2 alb. eller snarere halvdelen deraf 2 tdr. 1 skp. 
2| alb. hartkorn, hørte under Aunsbjerg (1), hvor først de 
adelige Rantzau'er og siden den borgerlige kommerceråd Steen 
Jørgensen, Steen St. Blichers oldefar udgjorde herskabet. 
Christen Jensen blev afløst i Øster Bøvllund af sønnen Anders 
Christensen se ane 12-13.

Christen Jensen, der var født ca. 1687, var måske født i Bøvl
lund, men Karup Sogns kirkebog begynder først 1701.
Han døde 1762 i Bøvllund, begravet 28. marts i Karup, ungefær 
75 år gammel.
Christen Jensen af Bøvllund blev gift 1720 i Karup, trolovet 
19. marts, viet 24. juni, med Bodil Hansdatter af Årestrup; 
forlovere var Christen Jensen af Bøvllund og Christen Kjeld
sen (af Karup).
Hun var født 1697 i Årestrup i Karup sogn, døbt 7. marts, 
datter af Hans Madsen og hustru (Anne Andersdatter); faddere 
ved dåben var Christen Jensen, Peder Andersen i Årestrup, 
Christen Kallesen i Knudstrup, El Madsdatter i Årestrup.
Den gamle Bodil i Bøvllund døde 1764, begravet 25. marts, 68 
år gammel.

Noter:
1 Afskriften fra 1700-tallet af matrikel 1688 for Dronning
borg, Silkeborg og Mariager Amter, Z.10-5, fol.302b, samt 
hartkornsspecifikationen for Aunsbjerg 1788 i Viborg amts
stuearkiv, B.13-30.



Ane 26 CHRISTEN KJELDSEN
født ca. 1684, død 1764. 
Ane 27 ANNE CHRISTENSDATTER
født ca. 1702, død 1726.

Christen Kjeldsen, der var gårdmand i Karup by og sogn, var 
vist fæster under Aunsbjerg, men oplysning om gårdens stør
relse er ikke fundet.

Christen Kjeldsen, der var født ca. 1684, kunne måske være 
søn af den Kjeld Pedersen i Karup, der nævnes som fadder til 
flere af Christens børn; men noget bestemt herom kan ikke si
ges .
Christen Kjeldsen i karup døde 1764, begravet 24. januar, 79| 
år gammel.
Han blev gift 1. gang 1708 i Karup, trolovet 29. januar, viet 
2. juli, med Ingeborg Andersdatter fra Årestrup.
- Hun var født ca. 1682 og var vel søster til Anne Andersdat- 
ter, der i 1696 blev gift med Hans Madsen i Årestrup, se ane 
50-51.
Christen Kjeldsens hustru Ingeborg Andersdatter døde 1724, 
begravet 6. februar, 42 år gammel; hun døde 3 dage efter, at 
hun var forløst.
Efter hendes død blev han gift 2. gang 1724 i Karup, trolovet 
30. august, viet 10. oktober med Anne Christensdatter; forlovere 
gjordes ej fornøden.
Hun var født ca. 1702; men hendes herkomst er ikke påvist. 
Christen Kjeldsens ux. (uxor = hustru) Anne Christensdatter 
døde i barselsseng 1726, begravet 1. december, da barnet blev 
fremstillet i kirken; hun blev 24 år 6 uger gammel.
Efter hendes død blev Christen Kjeldsen gift 3. gang 1728 i 
Karup, trolovet 8. februar, viet 20. juni, med Anne Sørens
datter af Karup; forlovere behøvedes ikke.
Anne Sørensdatter døde 1764 i Karup, begravet 19. februar, 
60 år gammel.



Ane 30 ANDERS MADSEN
født 1727/28, død 1767.
Ane 31 MAREN HANSDATTER
født ca. 1722/23, død 1792.

Anders Madsen var fra 1751/52 fæster af fødegården Ilkum (Il
kom) i Thorning sogn eller Lille Impgård, som den også blev 
kaldt i 1700-tallets første halvdel; gården, der hørte under 
Kærsholm, var kun på 3 skpr. 2 fjkr. 2 alb. hartkorn (1), 
hvoraf Anders Madsen skulle betale 1 rdlr. 2 mk. i årligt land
gilde samt gøre 1 dags arbejde på Kærsholm om ugen.
Efter Anders Madsens død fik enkens anden mand Jens Andersen 
6. juni 1768 (2) udstedt fæstebrev på ejendommen af godsejer 
Friedenreich til Palstrup og Kærsholm.
- Sidst i 1780’erne flyttede Jens Andersen fra ejendommen til 
en anden ejendom i Thorning by og sogn, hvorpå hans søsters 
mand Mikkel Roersen overtog Ilkum eller Lille Impgård (3).

Anders Madsen var født ved årsskiftet 1727/28 i Lille Imtgård 
(Impgård), døbt 4. januar 1728 i Thorning, søn af Mads Mogen
sen og hustru; båret til dåben af Inger Jensdatter af Impgård, 
faddere var Christen Nielsen, Jens Laursen, Maren Sørensdatter 
og Karen Pallesdatter.
Anders Madsen af Ilkum døde 1767 af en hidsig feber, begravet 
15. juli sit 40. år.
Han blev gift 1752 i Thorning, hvorom præsten skrev:
2. marts 1752 blev Anders Madsen af Ilkom trolovet med en pige, 
som har tjent forældrene i 3 års tid, navnlig Maren Hansdatter 
i Over Hvam i Vium sogn. Forlovere var Jens Hansen i Hvam og 
Niels Pedersen ibidem. - Ellers var hendes følgeseddel af 27. 
april 1750 med behørig påtegning af Hr. Bisted i vacansen i 
Vium, hvorpå er forevist husbondens videre tilladelse at for
blive på stedet og begive sig i ægteskab af dato 1. marts 1752, 
dateret Aunsbjerg.
Anders Madsen og Maren Hansdatter af Ilkom blev copulerede (Vi
ede) 18. juni 1752 i Thorning.
Maren Hansdatter, der var født ca. 1722/23, var åbenbart fra 
Over Hvam i Vium sogn, hvis kirkebog ikke rækker så langt til
bage .
Enken Maren Hansdatter af Lille Impgård v. Ilkom blev gift 2. 
gang 1768 i Thorning, trolovet 7. juni, viet 29. juli, med 
ungkarl Jens Andersen fra Thorning; forlovere var Christen 
Ilkom af Thorning og Jens Thomsen af Impgård.
Jens Andersen Ilkom af Thorning døde 1792, begravet i januar 
55 år gammel.
Jens Andersens enke Maren Hansdatter af Thorning døde 3. novem
ber 1792, 70 år gammel.

Folketællingen 1787 for Thorning sogn oplyser, at bolet Ilkom 
da beboedes af:
Jens Andersen, 51 år, gift 1. gang, bolsmand.
Maren Hansdatter, 64 år, hans kone, gift 2. gang.
1 karl, 1 pige og 1 dreng.

Skiftet efter Anders Madsen er ikke bevaret; men 1792 afhold
tes skifte (4) efter husmand Jens Andersen, kaldet Ilkom i 
Thorning;



Ved skiftets begyndelse var enken Maren Hansdatter tilstede 
med sin lavværge (svigersønnen) Christen Bech i Kærsholm Møl
le, men før skiftet sluttedes var også hun død.
Skiftet påbegyndtes 17. januar, fortsattes 15. februar, 25. 
april, 31. maj, 31. juli og 11. september, men afsluttedes 
først 14. november; Jens Andersen arvedes af sine søskende, 
mens Maren Hansdatter arvedes af børnene af 1. ægteskab, nem
lig:
1 Kirstine Andersdatter (født 1755), gift med sr. Bech i Kærs
holm Mølle.

2 Kirsten Andersdatter (født 1757), gift med Niels Hindberg i 
Ungstrup.

3 Mads Andersen (født 1753), ladefoged på Stårupgård.
4 Hans Andersen (født 1760), tjenende i København.

Huset, der bestod af dagligstue, østerstue, 2 kamre samt køk
ken og brøggers, var meget pænt udstyret med møbler: I daglig
stuen med et fast sengested med 2 døre for samt 1 stolpe senge
sted fandtes både stueur, bibel og salmebog, samt et hængeskab, 
hvori der fandtes en pung med 4 rdlr. 4 mk. 13 sk. i kontanter, 
20 stk. løse sølvknapper til 1 rdlr. 67 metalknapper til 2 mk. 
4 sk., samt et par messingspænder.
Østerstuen impornerede med hele 9 skilderier og bl.a. 7 tin 
tallerkener, samt et par egekister. Den ene kiste vurderet til 
3 rdlr. 2 mk. - var fyldt med strømper, nemlig 124 par børne 
uldstrømper af 3 sk. ialt 3 rdlr. 5 mk. 4 sk., 99 par større
do. å 5 sk., ialt 5 rdlr. 15 sk., samt 23 par mandsstrømper å
2 mk. 8 sk., ialt 9 rdlr. 3 mk. 8 sk.
I den anden kiste fandtes bl.a. 2 lispd. uld til 161 rdlr. og
51 pd. grovere do. til 1 rdlr. 3 sk.
Jens Andersen må efter de 246 par strømper at dømme have været 
den lokale hosekræmmer.
Til ejendommen hørte en besætning på 1 hest, 2 køer, 1 stud, 
16 får, 8 lam, 7 bistader samt halvparten af 5 bistader hos 
svogeren Mikkel Roersen i Ilkum.
Indboet og besætningen m.v. blev vurderet til 176 rdlr. 4 sk. 
hvortil kom 36 gældsposter på fra 6 sk. til 19 rdlr., hvoraf 
dog nogle senere blev nedsat.
På det afsluttende møde 14. november blev aktiverne gjort op 
til 242 rdlr. 1 mk. 2 sk. og passiverne (gæld og skifteomkost
ninger) til 45 rdlr. 5 mk. 15 sk., hvorefter der blev til de
ling 196 rdlr. 1 mk. 3 sk. samt 1 mk. 3 sk. samt uvis tilstå
ende gæld 24 rdlr. 1 mk. 2 sk., ialt 220 rdlr. 2 mk. 5 sk. 
Børnene af Maren Hansdatters 1. ægteskab arvede altså halvde
len nemlig 98 rdlr. 9i sk. af den visse formue og 12 rdlr. 9 
sk. af den uvisse.

Noter:
1 Jordebøger for Kærsholm 1767, 71 og 77, Kærshol godsarkiv, 
forskelligt 1661-1797, G.232.4.

2 Generalekstrakt 1786 af Kærsholm Fæsteprotokol i kilde 1.
3 Skøde 1792 for Kærsholm fra Jacog Brøgger til Peder Glud i 
kilde 1.

4 Kærsholm skifteprotokol 1791-1810, G.232-3, fol.15 ff.



Ane 32 
født ca. 1669, 
Ane 33

SØREN ANDERSEN HVAM eller HVAMME 
død 1738.

N. N.

Søren Andersen 
hvor han måske

Hvam (Hvamme) var gårdmand i Mammen by og sogn, 
efterfulgte faderen som fæster af gård nr. 5.

Søren Hvam var født ca. 1669 i Mammen, søn af Anders Sørensen
Hvam (Hvamme) og hustru.
Søren Andersen Hvam døde 1768, begravet 31. august, 69 år 7 må
neder gammel.
Han blev gift senest 1694, men konens navn kendes ikke; hvis 
hun da ikke skulle være den Maren, salig Søren Hvammes, der 
døde 1745, begravet 7. marts, 72 år gammel - altså født 1673.

Foruden sønnen Niels, født ca. 1694, se ane 16-17, kendes 
følgende børn af Søren Hvam:
Søren, født 1702. Kirsten, født 1705, og Anders, født 1711, 
død samme år.



Ane 34 JUST CHRISTENSEN
født ca. 1660, død 1723.
Ane 35 MAREN MORTENSDATTER
født ca. 1654, død 1731.

Fra senest 1690 var Just Christensen fæster under Randrup af 
den halve Dalsgård i Mammen sogn, hvis hartkorn ager og eng i 
1688 (1) var blevet nedsat fra 10 tdr. 6 skpr. 1 3/5 alb. til 
9 tdr. 5 skpr. 3 fjkr. 2 alb. mens skovskylden (svins olden) 
blev nedsat fra 6 skpr. til 2 skpr. 3 fjkr. 1 alb. hartkorn; 
i 1688 tilhørte gården Herluf Trolle til Randrup.
Gården blev delt mellem 2 af Just Christensens børn, nemlig 
sønnen Morten Justesen og datteren Marens mand Niels Hvam, se 
ane 16-17; hver af de to fik således 2 tdr. 3 skpr. 1 fjkr. 
2 3/4 alb. hartkorn ager og eng samt 2 fjkr. i alb. skovskyld 
(2) .

Just Christensen, der var født ca. 1660 var af ukenst herkomst; 
- han døde 1723 i Dalsgård, begravet 18. april i Mammen, 63 
år gammel.
Han blev gift senest 1694 med Maren Mortensdatter.
Hun var født ca. 1654 og var vel datter af den Morten Jensen, 
der i 1688 nævnes sammen med Jens Andersen som fæster af hele 
Dalsgård.
Salig Just* enke af Dalsgård, Maren Mortensdatter, døde 1731, 
begravet 29. juli, 77 år gammel.
Af Maren og Just Christensens børn kendes:
1 Morten Justesen, ca. 1690-1728, fæster af halvdelen af føde
gården.
Gift 1720 med Mette Eriksdatter fra Hesselholt, der blev 
gift 2. gang 1730 med Jens Poulsen og med ham flyttede til 
Lunddorp i Viskum sogn.

2 Christen Justesen, ca. 1694-1712.
3 Anne Justdatter, gift 1720 med Søren Eriksen i Hesselholt, 
bror til Mortens kone.

4 Maren Justdatter, født 1702, se ane 16-17.
5 Maren Justdatter, født 1705, død samme år.

Noeter:
1 Hald Amts matrikel 1688. Z.9-6, fol. 23.
2 Hartkornsspecifikation for Randrup 1761 i Viborg amtsstue
arkiv B.13-33.



Ane 50 HANS MADSEN
født senest 1675, død efter 1707.
Ane 51 ANNE ANDERSDATTER
født senest 1675, død efter 1707.

Hans Madsen var fra 1696 fæster af en del af Årestrup i Karup 
sogn (nu Frederiks sogn). Gården Årestrup, der vist hørte un
der Aunsbjerg, var i 1688 (1) med sine 92| td. land blevet sat 
til 8| td. hartkorn, men var delt op mellem 3-4 fæstere.

Hans Madsen, der var født senest 1675, var vist fra Årestrup 
og bror til Elle Madsdatter, der i 1695 blev gift med Morten 
Nielsen i Årestrup.
Hans Madsen døde efter 1707 i Årestrup.
Han blev gift 1696 i Karup, trolovet 5. april, viet 14. juni, 
med Anne Andersdatter i Årestrup.
Hun var født senest 1675 og var vel søster til Kirsten Anders- 
datter fra Årestrup, der i 1696 blev gift med Jørgen Caspersen 
fra Høbjerg, og til Ingeborg Andersdatter, ca. 1682-1724, fra 
Årestrup der i 1708 blev gift med Kristen Kjeldsen i Karup, 
se ane 26-27; de var vel døtre af den Anders Pedersen i Åre
strup, hvis søn Jens døde 1702, 16 år gammel.
Anne Andersdatter, der ligeledes døde efter 1707, fødte sin 
mand mindst 6 børn i årene frem til 1707.

Noter:
1 Henrik Pedersen: de Danske Landbrug 1688, 1929, s.248.



Ane 60 MADS MOGENSEN
født 1697, død 1751.
Ane 61 KIRSTEN MIKKELSDATTER
født senest 1698, død efter 1728.

Mads Mogensen var fra omkr. 1720 fæster under Kærsholm af ejen
dommen Ilkom eller Lille Impgård i Thorning sogn på 3 skpr. 2 
fjkr. 2 alb. hartkorn (1); sønnen Anders Madsen, se ane 30-31 
blev hans efterfølger.

Mads Mogensen var født i 1697 i Lille Impgård, døbt 28. febru
ar, søn af Mogens (Christensen) og hustru; faddere ved hans 
dåb var Jens Pallesen i Impgård, Thomas Thomsen ibidem, Johan
ne Mikkelsdatter i Ungstrup og Inger Hansdatter ibidem.
Mads Mogensen af Ilkom døde 1751, begravet 5. september, 55 år 
6 måneder gammel. Han blev gift 1717 i Thorning, trolovet 3.
marts, viet 18. april, med Kirsten Mikkelsdatter; forlovere 
var Peder Andersen i Ungstrup og Christen ...
Kirsten Mikkelsdatter, der var født senest 1698, og som døde 
efter 1728, er af ukendt herkomst.

Hun fødte Mads Mogensen børnene: 
Christen, født 1717, død 1720, Christen, født 1720, Mikkel, 
født 1721, Mogens, født 1724, Niels, født 1725, og Anders, født 
1727/28, se ane 30-31.

Noter:
1 Afskriften fra 1700-tallet af Dronningborg, Silkeborg og 
Mariager amters matrikel 1688, Z.10-5, fol.306b, samt jorde- 
bog 1767 for Kærsholm i Godsarkivets pakke med forskelligt 
1661-1795, G.232-4.



Ane 64 ANDERS SØRENSEN HVAM eller HVAMME
født ca. 1631 , død 1709
Ane 65 N. N.

Anders Sørensen Hvam (Hvamme) var - vel fra senest 1670 - 
fæster af gård nr. 5 i Mammen by og sogn, hvor han nævnes som 
fæster i matriklen 1688 (1), da gården ejedes dels af Hald og 
dels af Jacob Bering; gården var en gammel selvejergård, hvis 
gamle landgilde dels bestod af herlighed og dels af bondeskyld 
der i hartkorn var udregnet til henholdsvis 3 tdr. 7 skpr. 1 
fjkr. 1 alb. og 4 tdr. 3 skpr. 2 2/5 alb. hartkorn. - fra 1688 
skattede gården af 5 tdr. 6 skpr. 3 fjkr. 2 alb. hartkorn ager 
og eng og 1 fjkr. 1 alb. hartkorn svinsolden (skovskyld). 
Det var vel den gård, som sønnen Søren, se ane 32-33, overtog 
i Mammen.

Anders Sørensen Hvam eller Hvamme, der var født ca. 1631, var 
vel født i stammede fra Hvam i Vium sogn.
Anders Hvam døde 1708, begravet 3. marts, 78 år gammel.
Hans kone, med hvem han må være blevet gift senest 1669, kan 
måske have været den Maren Hvammes, der døde 1725, begravet 
8. juli, 84 år gammel - altså født ca. 1641.

Noter:
1 Hald Amts matrikel 1688, Z.9-6. fol.20.



Ane 12 0 
født ca. 1658, død
Ane 121

MOGENS CHRISTENSEN 
1727.
N. N.

Mogens Christensen 
Thorning sogn, som 
overtog.

var fæster af ejendommen Lille Impgård i 
sønnen Mads Mogensen, se ane 60-61, senere

Mogens Christensen, der var født ca. 1658, var af ukendt her
komst; - han døde i Lille Impgård 1727, begravet 28. maj i 
Thorning, 69| år gammel. Hans kone, med hvem han var blevet 
gift senest 1694, kendes ikke.
Med hende fik han datteren Maren, død 1694, begravet 1. januar 
1695, samt sønnen Mads, født 1697, se ane 60-61.



EFTERKOMMEROVERSIGT 
for 

Morten Nielsen 
&

Helene Sophie Jensdatter



I.

ANE KIRSTINE MORTENSDATTER, født den 19. april 1830 i Lys
gård.
Død den 23. september 1878 i Lysgård, 48 år gammel.
Ugift.
Ane Kirstine Mortensdatter var helt fra barneårene svagelig. 
Hun var lille af vækst og havde dårlig ryg, var det man den
gang kaldte værkbrudt.
Kræfterne var ikke store, men med håndarbejde, som at strikke 
og spinde, var hun meget dygtig. Hun spandt således sytråd af 
hør, noget ikke ret mange kvinder kunne gøre hende efter.
Swmmen med sine forældre kommer hun i 1872 på aftægt, og var 
dem til stor hjælp i deres alderdom.
Omtrent samtidig med dem, dør hun og bliver begravet på Lys
gård Kirkegård.



II.

NIELS MORTENSEN, født den 12. marts 1833 i Lysgård. 
Død den 28. november 1920 i Sorring i Dallerup sogn. 
Begravet i Vinderslev.
Han blev den 21. september 1858 i Lysgård, gift med

METTE KIRSTINE CHRISTENSDATTER (AARESTRUP), født den 5. juli 
1831 i Dollerup by og sogn.
Død den 21. februar 1916 på Pederstrup mark i Vinderslev sogn. 
Hun var datter af husmand Christen Årestrup og hustru Karen 
Jespersdatter i Dollerup.
Niels Mortensen var 20 år, da faderen døde under en tyfusepe- 
demi, der da grasserede, 9 mennesker i sognet døde i løbet af 
få måneder. Niels havde også sygdommen, og det medførte, at 
han fik dårlige øjne, og det var han generet af al sin tid. 
Som den ældste i flokken kommer han til at stå for styret af 
gården.
På sessisonen blev han taget til dragon, men var så heldig at 
trække frinummer, og undgik derved at komme i krigen i 1864. 
Omkring 1860 overtager Niels det hedelod fra fødegården, som 
er beliggende øst for Viborg-Vejle landevejen. På det tids
punkt var der ikke mere end et par agre dyrket af de ca. 30 
td. land, og der kunne dårligt fødes en ko.
Få år efter flytter familien til Dollerup, hvor de overtager 
hustruens fødehjem. Marken, der hører til ejendommen, lå op 
omkring Dollerup Kirke. De har her et stort fårehold, et halvt 
hundrede stykker foruden lam.
Et forår var der et får, der ikke ville tage sig af sit lam. 
Det blev derfor opflasket med komælk, var "dæggelam", og så 
kælen, at det fulgte Niels hvor han gik og stod. En dag var 
lammet borte, og Niels ledte efter det omkring kirkegårdsdi
get. Idet han går udenfor Våbenhusdøren, bræger lammet, der 
i det samme får øje på sin velgører, så det giver et aparte 
ekko i Kirken gennem den åbne dør. Niels blev så forskrækket 
at han tabte både mund og mæle, glemte lam og alt andet, og 
løb hjemad det bedste han havde lært, og lammet bagefter. 
Først da han var kommet hjem, og hans kone ville have en for
klaring på, hvorfor han kom sådan farende, var det først han 
kom til besindelse, og kunne le over, at han virkelig kunne 
blive så bange for en så ringe ting.
For at hjælpe lidt på indtægterne kørtes hver lørdag til Vi
borg med et læs Lyng. Det benyttedes af bageren til at fyre 
bageovnen op med. Et læs bestod i reglen af 2 traver å 20 
knipper og hver af disse kostede 5 øre. Et læs kostede såle
des 2 kr.
Soldaterlejren ved Hald kunne også give en indtægt. Der kør
tes om til soldaterne med lækkerier af forskellig art såsom 
pandekager, æbleskiver, rabarbergrød, sødsuppe og hvad der el
lers kunne hittes på.
Man fik oftest ikke kontante penge, men byttede med flæst, ok
sekød, gryn, rugbrød og andet, der var udleveret soldaterne 
fra Marketenderiet.
Engang under en soldatermanøvre var det kongelige telt rejst 
lige nedenfor Dollerup skole. Det var meget flot med Konge
mærker og Våbenskjolde og hvad dertil hører, malet i stærke 
farver på det hvide teltlærred. Kong Christian den Niende 
holdt her frokostpause med sit følge. Udenfor stod vagtmand-



skabet, og lidt derfra holdt den forspændte Kongelige Ekvipa
ge med rødklædte kuske og fjerprydede lakajer. Mange menne
sker, voksne som børn, stod i nærheden for at beundre den kon
gelige pragt og om muligt få et glimt af Majestæten at se. 
Vagten ville holde sjov med nogle børn, og blandt dem var en 
af Niels's drenge. En af soldaterne havde givet ham sin hue på, 
og hængt sit bandoler over hans skuldre. Drengen, der var 7-8 
år, syntes det var vældigt sjovt. I det samme kom Niels til, 
han fik drengen samlet til sig og foreholdt ham i stærke ven
dinger det skrækkelige, der kunne ske, hvis Kongen havde set 
ham i den mundering. Nå var der sket noget, var det nok ikke 
drengen det var gået ud over.
Efter en halv snes år i Dollerup flyttede familien til Krage
lund sogn og overtager en landejendom der. En dag børnene le
ger og tumler, falder en af drengene og brækker et ben. Niels 
vat studekørende, så han måtte hen til en nabo og låne en hest 
og vogn. Bag i vognen blev drengen lagt i noget sengetøj, og så 
gik turen til Silkeborg Sygehus. Ankommen dertil var det første 
der blev spurgt om:"Kan du betale?" "nej ikke på stående fod", 
måtte Niels bekende. Ja, så kunne drengen ikke indlægges. Niels 
måtte op i Byen, gik ind til en købmand, han kendte lidt og fik 
ham til at kautionere. Først da kunne den stærkt lidende dreng 
indlægges og komme under behandling.
Det blev i Vinderslev sogn ægteparret opholdt sig mest, og her 
følte de sig hjemme. De døde begge to hos en søn i Sorring. 
I ægteskabet var der 6 børn.



II.A.

MORTEN MORTENSEN, født i 1861 i Lysgård.
Død i 1879 i Lysgård.

II.B.

JENS CHRISTIAN MORTENSEN, født den 12. december 1862 i Lys
gård.
Han blev den 6. oktober 1897, gift med

SINE GADEGÅRD, født den 22. december 1867 i Thorning.
Død i juli 1930 i Thorning.
Jens Christian Mortensen var skræddermester i Vattrup i Thor
ning sogn.
I ægteskabet var der ingen børn.

II.C.

KRESTEN MORTENSEN, født den 13. februar 1865 i Pederstrup.
Død den 21. marts 1953 i Hauge.
Han blev den 18. april 1890, gift med

ANE NIELSEN, født den 26. januar 1870 i Brokhuse.
Død den 14. november 1943 i Hauge.
Hun var datter af Ellen Kirstine og Peder Nielsen der var gård
ejer i Brokhuse.
De var bosat i Hauge.
Kresten Mortensen gik i skole i Vinderslev, hvorpå han kom i 
tømrerlære i Kjellerup.
I 1884 startede han selvstændig tømrerforretning i Hauge, og 
denne drev han i en årrække med både lærlinge og svende, han 
lavede både møbler og ligkister m.m. samt byggede huse.
De første år havde han desuden en ejendom som han drev.
Af tillidshverv kan nævnes at han var i bestyrelsen for både 
Brugsen og Forsamlingshuset, desuden var han i mange år vurde
ringsmand for Den Almindelige Brandforsikring i Silkeborg.
Ane Nielsen har gået i skole i Hauge, hvorefter hun havde for
skellige pladser som husassistent.
Efter giftermålet var hun syerske, hun lærte at sy i Levring.
I ægteskabet var der 5 børn.



II.C.1.

NIELS MORTENSEN, født den 22. juli 1890 i Brokhuse.
Død den 11. januar 1939 i Viborg.
Han blev den 12. november 1912, gift med

JOHANNE DANIELSEN, født den 3. maj 1892 i Kjellerup.
Død den 4. april 1947 i Viborg.
Hun var datter af Kirsten Marie og Simon Danielsen der var 
gårdejer i Gammel Kjellerup.
De var bosat i Viborg.
Niels Mortensen gik i skole i Hauge i 7 år, hvorpå han kom i 
tømrerlære hos faderen i Hauge.
Han var selvstændig tømrermester i Viborg i ca. 25 år.
Det kan nævnes at han desuden var brandmand og sanger i Vi
borg sangkor i 25 år.
Johanne Danielsen gik i skole i Kjellerup, hvorefter hun hav
de forskellige pladser som husassistent.
Hun var desuden hjemmesyerske i mange år.
I ægteskabet var der 7 børn.

II.C.1.a.

GERDA MORTENSEN, født den 21. januar 1913 i Viborg.
Hun blev den 7. juni 1941 i Viborg, gift med

LEIF OLAF WILLADSEN, født den 18. juni 1915 i Nørre Sundby. 
Død den 16. marts 1973 i Vanløse.
Han var søn af Anne Marie og Valdemar Willadsen, der var 
mejerist og bosat i Amerika.
Bosat: Langdraget 1, 2720 Vanløse.
Gerda Mortensen har gået i skole i Viborg, hvorpå hun havde 
plads som husassistent i 2 år. Derefter kom hun i lære i en 
Manufaktur og Trikotageforrtening i Viborg i 4 år. Efter at 
være blevet udlært fik hun plads i Lingeriforretningen Mirza 
i Ålborg, hvor hun var i 12 år som 1. dame.
Den 1. juli 1947 flyttede familien til Vanløse, hvor hun i 
1965/66 lærte skønhedspleje og den 1/5 1966 startede hun sam
men med en svigerinde skønhedsklinik i Buen på Vesterbrogade 
i København, denne drev de i 2 år, hvorpå hun i september 68 
flyttede klinikken til Langdraget 1 i Vanløse, hvor hun har 
drevet den siden.
Leif Olaf Willadsen gik først i skole i Ålborg, hvorefter han 
tog realeksamen på Grindsted Realskole.
Han kom derefter i lære hos et Papir Engros fa. i Ålborg, 
hvorpå han begyndte som repræsentant, først for Anker Poulsen 
i Ålborg, hvor han rejste med skrivemaskiner, derpå rejste 
han på Sjælland for Jydsk Barberbladefabrik i Ålborg fra 1947 
til 1962, hvorpå han blev ansat hos fa. Worlds Best i Århus 
som repræsentant i Københavns Distriktet, og var der til sin 
død i 1973.
I ægteskabet er der 1 barn.

II.C.1.a.1).

KURT JOHANNES WILLADSEN, født den 8. maj 1947 i Nørre Sundby. 
Han blev den 18. december 1971 i Mariendals Kirke, gift med



LENE JENSEN, født den 22. maj 1952 på Frederiksberg.
Hun er datter af Vita Bang og landsretssagfører Henning E. 
Jensen, Frederiksberg.
Ægteskabet blev opløst i juni 1977.
Kurt Johannes Willadsen samlever nu med

LISBETH NIKOLAJSEN, født den 12. marts 1952 i Løgstør.
Hun er datter af Lilly Jakobsen og Kristian Nikolaj sen i Arn- 
borg.
Bosat: Islevholm 2, 2700 Brønshøj.
Kurt Johannes Willadsen har taget realeksamen på Rødkilde sko
le. Fra 1965 til 69 tog han uddannelse til værktøjsmager i Kø
benhavn. Derpå læste han Teknikum i 1 år, men sprang så fra 
og blev ansat på Vangede Børnehospital som plejemedhjælper.
I 1 år læste han H.F., og i 1971 blev han optaget på Den soci
ale Højskole hvor han var til 1974.
Fra 1974 til 76 var han ansat i Værløse Komm. og den 1. marts 
1976 blev han ansat som socialkonsulent i Roskilde Kommune 
hvor han var til den 1/9 77 hvor han kom til Albertslund Komm. 
og var der til den 1/2 1979.
Den V2 79 startede han selvstændig virksomhed "Wicolet Aps." 
hvor han fremstiller markiser.
Lisbeth Nikolaj sen har taget realeksamen i Lind ved Herning, 
hun havde derefter plads i huset i 1 år hvorefter hun tog 
uddannelse til barneplejerske. Fta 1971 til 74 havde hun an
sættelse ved Esbjerg Børneforsorgscenter, hvorpå hun kom til 
Set. Josef i Roskilde hvor hun var i 3 år. I 1977 tog hun ud
dannelse til børnehaveklasse leder og fik derefter ansættelse 
som pædagog i Harreskoven i 2 år.
Den 1/8 79 fik hun ansættelse ved Gentofte Kommune som børne
haveleder.
Desuden er hun sekretær i fa. Wicolet.
Kurt Johannes Willadsen og Lene Jensen har 1 barn.

II.C.1.a.1).a).

BO WILLADSEN, født den 6. januar 1974 i Frederiksberg.
Bo Willadsen der kun er 5 år er medlem af Hero Boldklub som 
super miniput.

II.C.1,b.

HOLGER KRISTIAN MORTENSEN, født den 29. januar 1914 i Viborg. 
Han blev den 29. januar 1943 i Eskildstrup på Falster, gift 
med

ELLY JOHANNE PETERSEN, født den 29. december 1912 i Eskild
strup på Falster.
Hun er datter af Jakobine og Johannes Petersen, murermester 
i Eskildstrup.
Bosat: Ejbymosevej 99, 2600 Glostrup.
Holger Kristian Mortensen har gået 6 år i Viborg Kommuneskole 
og derefter 4 år på Viborg Latinskole. Fra 1928 til 33 var 
han i tømrerlære hos faderen i Viborg. Fra 1934 til 38 var 
han ansat hos entreprenør Jespersen & Søn i Silkeborg, hvor
efter han rejste til Viborg hvor han bl.a. byggede et korn
silo ved Rindsholm og et nyt ekserserhus, derpå rejste han 
med Fa. Larsen & Nielsen til København hvor han i 1940/41 
byggede Søllerød Rådhus samt i 1942 en havnekaj i Sydhavnen. 
Siden 1938 var han entreprenørformand.



I 1945 fik han ansættelse hos Fa. Saabye & Lerche, og var da 
med til at bygge Neksø Havn, som de afsluttede i januar 1949. 
Han rejste derpå til Fredericia hvor han var med til at byg
ge det første Oliepir i Lillebælt for selskabet Shell
I 1950 var han med til at bygge den nye Ribelandevejs Bro i 
Haderslev.
Han rejste derpå for Fa. Kristiania & Nielsen til Burma hvor 
han var i 2 år for at bygge en servil flyveplads.
I 1952 kom han igen til Danmark men efter 2 uger rejste han 
til Grønland til Narsasuak Airbase i Sydgrønland og senere 
til Egedesminde hvor han'byggede en Atlantkaj i 2 somre.
I efteråret 1952 til foråret 53 startede han konsertsalsbyg- 
geriet i Tivoli i København, hvorpå han i foråret 54 rejste 
tilbage til Egedesminde for at færdiggøre Atlantkajen.
I 1955 og 56 var han i Holsteinsborg.
I 1957 startede han som inspektør i Tivoli i København, hvor 
han i 1974 blev udnævnt til driftschef.
Elly Johanne Petersen har gået i skole i Eskildstrup i 7 år, 
hun var derefter ude at tjene som husassistent indtil hun 
som 18 årig var 1 sommer på Kærhave Husholdningsskole.
Hun fik derefter ansættelse som kokkepige på en properitær- 
gård ved Ringsted, hun rejste derefter til København hvor hun 
i 4 år hjalp en kusine i hus og forretning og i 4 år var hun 
husbestyrerinde på Kristianshavn.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.

II.C.1.b.1).
IB MORTENSEN, navneændring i 1949 til KOKBORG, født den 17. 
april 1936 i Silkeborg.
Han blev den 27. juni 1959 i Kjellerup, gift med

KIRSTEN HØNHOLT, født den 23. maj 1936 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Hun er datter af Betty Davidsen og lærer Jens Hønholt Kristen
sen i Kjellerup.
Bosat: Rudevej 93, Saxild, 8300 Odder.
Ib Kokborg har gået i skole i Silkeborg på henholdsvis Borger
gades skole, Østre skole. I 1953 tog han præliminæreksamen fra 
Kornmod skole, hvorpå han kom på Th. Langs Seminarium, hvorfra 
han dimitterede den 1/6 1959.
Militærtjenesten aftjente han ved Livgarden fra den 1/6 1959. 
Fra november 1960 til juli 1973 var han ansat ved Saxild-Nø- 
lev skole.
Siden 1973 har han været ansat ved Rathlouskolen i Odder som 
lærer.
Desuden underviser han for Odder Forberedelseskursus og er 
deltids bibliotekar i Saxild.
Han er i bestyrelsen for Norsminde Yagtclub.
Kirsten Hønholt har gået i skole i Kjellerup hvor hun tog re
aleksamen i 1952.
I 1958 blev hun uddannet som sygeplejerske på Silkeborg Syge
hus, og hun har supleret dette på Kjellerup Børneafdeling og 
på Viborg Statshospital.
Hun blev derefter ansat på Rigshospitalet i København, men 
efter at familien flyttede til Jylland begyndte hun på Odder 
Sygehus, hvor hun nu er ansat som Røntgen sygeplejerske.
I ægteskabet er der 3 børn.



II.C.1.b.1).a).

ANETTE KOKBORG, født den 30. juli 1960 på Frederiksberg, 
Solbjerg sogn.
Hun samlever med

POUL ERIK HORNBECH KNI, født den 17. august 1958 i Århus.
Han er søn af Anelise Hornbech Sørensen og gårdejer Knud
Ove Kni, Svorbæk pr. Odder.
Bosat: Rosengade 90, 8300 Odder.
Anette Kokborg har gået i Saxild—Nølev skole samt på Rathlou- 
skolen i Odder hvor hun tog realeksamen.
Hun arbejdede derpå i en Børnehave i Beder i 1 år, hvorpå hun 
havde forskellige småjob.
Fra den 17/9 1978 til den 1/2 1979 var hun på Sønderborg 
Idrætshøjskole, hvorpå hun blev ansat på Odder Barnevognsfa
brik, hvor hun stadig er.
Poul Erik Hornbech Kni har gået i skole i Odder i 10 klasser, 
10. tekniske klasse.
Han kom derefter i lære som tømrer hos Fa. Kjærsgård Frandsen 
fra 1975-78.
Militærtjenesten aftjente han ved Jydsk Ingeniørregiment i Ran
ders .
Fra den 20/8 1979 har han været ansat i lærepladsen som tøm
rersvend.
Hobby: fodboldspiller i Odder I.G.F.
De har 1 barn.
II.C.1.b.1),a).1)).

MICHAEL KOKBORG KNI, født den 13. februar 1979 i Odder.

II.C.1.b.1).b).

HENRIK KOKBORG, født den 28. juni 1964 i Saxild.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.C.1.b.1).c).

HELLE KOKBORG, født den 14. december 1965 i Saxild.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.C.1.b.2).

HENNING MORTENSEN, navneændring i 1949 til KOKBORG, født den 
16. juni 1938 i Silkeborg.
Han blev i 1959 gift 1. gang i Silkeborg med

IDA ANGERMANN der er født i Silkeborg.
Dette ægteskab er opløst, hvorpå Henning Kokborg den 29. decem
ber 1972, blev gift 2. gang med

BIRTHE RIISAGER AMSTORP, født den 5. marts 1944 i København.
Hun er datter af Edith og Gurlith Amstorp.
Bosat: Degnehusene 83, 8620 Albertslund.



Henning Kokborg har gået i skole i Silkeborg, hvorpå han kom 
i lære som maskinarbejder.
Militærtjenesten aftjente han ved Søværnet i 2 år.
Han begyndte derefter at arbejde i møbelbranchen. Han rejste 
der rundt i Belgien og Tyskland, hvor han udstillede møbler 
for Den Permanente, på de Amerikanske Militærbaser i 1 år. 
Derpå ansat i Illums Bolighus i 3 år, hvorpå han i 1972 var 
med til at starte Møbelhuset Indbo, "Europas smukkeste møbel
hus", på Købmagergade 44 i København, hvor han nu er ansat 
som forretningsfører.
Birthe Riisager Amstorp er student fra Christianshavn, hvorpå 
hun blev uddannet som korrespondent.
Hun var derefter ansat på et advokatkontor som sekretær i nog
le år.
Hun er nu ansat som projektleder ved Export Promation Denmark 
og rejser rundt i udlandet, fortrinsvis i Østeuropa og laver 
udstillinger.

II.C.1.c.

ANNE KIRSTINE MORTENSEN, født den 26. januar 1916 i Viborg.
Død den 1. juli 1977 i Varde.
Hun blev den 2. februar 1940, gift med

JACOB PEDERSEN, født den 19. juni 1914 i Hauge.
Han er søn af Marie Jensen og landmand og møller Kristian 
Pedersen i Hauge.
Bosat i Henne.
Anne Kirstine Mortensen har gået i skole i Viborg og Hauge.
Hun lærte porcelænsmaling i København hvilket arbejde hun og
så dyrkede en del i Henne.
Desuden var hun kasserer i Borgerforeningen i ca. 6 år samti
dig tog hun livlig del i Husmoderforeningens arbejde i Henne. 
Hun har desuden arbejdet et par år som hjemmehjælper.
Jacob Pedersen er uddannet møllersvend hos sin far i Hauge. 
Siden var han ansat i 7 år i Kongeådalens Brugsforening ved 
Vilslev som møller fra 1938-45.
Fra 1945 var han uddeler for lokalforeningen i Henne til 57. 
Siden var han på Grønland i 4 perioder, sidst i 1961.
Fra 1961 til 71 arbejdede han som uddeler på Outrup Foderstof. 
Siden 1971 har han været ansat som civilarbejder og sprøjtema
ler ved kampvognsværkstedet i Nymindegab.
I ægteskabet er der 3 børn.



II.C.1.c. 1) .

OVE AISTRUP PEDERSEN, født den 1. januar 1942 i Vilslev.
Han blev den 20. juni 1964 i Aal, gift med

LIS MØLLER, født den 12. december 1944 i Søhuse, Aal sogn.
Hun er datter af Laura Marie Kristiansen og Hardy Evald Holger 
Møller, Egernvej 35, Varde.
Bosat: Ørnevangen 4, 2.sal th., 3450 Allerød.
Ove Aistrup Pedersen har gået i skole i Dyreby skole fra 1949
til 54, fra 1954 til 58 gik han på Nørre Nebel Realskole.
Den 1. juli 1958 kom han i lære som elektriker hos instalatør
O. Kirchheimer, Henne St.
Efter endt læretid blev han indkaldt som værnepligtig til Hvo- 
rup Kaserne i Ålborg i januar 1963. Han blev udtaget til Ser
gentskolen, og blev sergent i slutningen af 1963. I november 
1965 blev han oversergent.
I 1966 kom han på Hærens Officerskole på Frederiksberg Slot. 
I 1967 blev han officer.
Han gør nu tjeneste som premierløjtnant på Høvælte Kaserne.
Lis Møller flyttede i 1954 med forældrene fra Søhuse til Sjæl
land, hvor familien boede 4 forskellige steder, så det var 
svært for hende at finde ud af hvad hun egentlig ville være. 
Da hun kom ud af skolen var hun ung pige i en børnehave, og 
senere var hun ansat i et broderifirma, hvorpå hun i 1959 
flyttede tilbage til Jylland, hvor hun kort tid efter mødte 
sin mand. Efter at de var blevet gift var hun hjemmehusmor 
en tid, men er nu startet som plejemedhjælper i Allerød.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.C.1.c.1),a).

MARIANNE PEDERSEN, født den 16. oktober 1964 i Ålborg.

II.C.1.c.1).b)♦

PER AISTRUP PEDERSEN, født den 24. juni 1966 i Ålborg.

II.C.1.c.1).c).

KIM AISTRUP PEDERSEN, født den 19. august 1970 i Hillerød.

II.C.1.c.2).

ERIK AISTRUP PEDERSEN, født den 9. april 1945 i Vilslev. 
Han blev den 31. marts 1967 i Egvad, gift med

CHARLOTTE ROSENDAHL, født den 16. juni 1946 i Kalundborg.
Hun er datter af Laura Balslev Nissen og overdyrlæge Knud 
Rosendahl, Vardevej 29, Tarm.
Bosat: Enderupvej 41, 6760 Ribe.
Ægteparret blev separeret den 1. august 1979.
Erik Aistrup Pedersen tog i 1961 præliminæreksamen fra Nørre 
Nebel Realskole. Fra 1962 til 67 tog han lærereksamen fra 
Ribe Statsseminarium. Fra 1967-69 var han ansat som lærer ved 
Rejsby Skole. I 1969 blev han ansat som lærer ved Valdemar- 
skolen i Ribe, i 1974 avancement til fast øvelsesskolelærer 
samme sted, i 1976 avancement til skolevejleder samme sted. 
Desuden har han i 3 år været ansat ved Ribe Kommunale Ung



domsklub, og han har startet ungdomsklubber i Rejsby og Ege- 
bæk-Hvidding.
I skoleåret 1979/80 fuldt årskursus i pædagogik og psykologi 
ved Danmarks Lærerhøjskole i København.
I ferierne arrancerer han busrejser.
Charlotte Rosendahl tog i 1963 realeksamen fra Vestjysk Gym
nasium i Tarm. I vinteren 1964/65 var hun lærer ved Antvor
skov Højskole, Slagelse. I 1970 fik hun lærereksamen fra Ribe 
Statsseminarium.
Årskurser fra Danmarks Lærerhøjskole i engelsk og fransk.
Efter forskellige vikariater blev hun i 1973 ansat som fast 
lærer ved Valdemarskolen i Ribe.
I 1977 var hun på et 3 ugers studieophold i Brighton i Eng
land.
Desuden underviser hun i engelsk ved AOF.
Siden 1978 har hun været sekretær i Sydvestjysk Rideklub i 
Ribe.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.C.1.c.2).a).

LASSE AISTRUP PEDERSEN, født den 13. oktober 1967 i Ribe.

II.C.1.c.2),b).

MIKKEL AISTRUP PEDERSEN, født den 10. december 1970 i Ribe.

II.C.1.c.3).

POUL AISTRUP PEDERSEN, født den 7. marts 1948 i Henne.
Han blev den 3. maj 1975 i Nørre Nebel, gift med

IRMA RUE AGER, født den 5. november 1956 i Varde.
Hun er datter af Tove Sørensen Rue og Hans Sigvard Ager i 
Blåvand.
Bosat: Strandvejen 41, 6854 Henne.
Poul Aistrup Pedersen har gået i skole i Dyreby, hvorpå han 
kom på Nørre Nebel Realskole hvor han tog realeksamen.
Han kom derefter i lære som elektriker i Henne, og blev ud
lært i 1969.
Militærtjenesten aftjente han ved Civilforsvaret i Haderslev 
i 10 måneder.
Han arbejdede derefter i 2 måneder ved læremesteren, hvorpå 
han blev ansat ved Colorlux i Esbjerg som møntør, og der er 
han stadig ansat, fra den 1/7 2979 som overmontør.
Irma Rue Ager har gået i skole i Blåvand i 7 år, hvorpå hun 
tog 9. og 10. klasse i Oksbøl.
Hun kom derefter i huset i Vojens og i Varde, hvorpå hun kom 
til Det Gamle Sømandshjem som serveringsstuepige.
Hun har derefter arbejdet på en fiskefabrik i Esbjerg samt på 
Henne Kro, hvor hun var servitrice indtil giftermålet.
Efter giftermålet fik hun arbejde på Domi, og de sidste 7 må
neder har hun været dagplejemor.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.C.1.c.3).a).

RASMUS AISTRUP PEDERSEN, født den 14. september 1975 i Varde.



II.C.1.c.3).b)■

NICOLAI AISTRUP PEDERSEN, født den 21. juni 1977 i Varde.
II.C.1.d.

KLARA MARGRETHE MORTENSEN, født den 12. marts 1917 i Viborg. 
Hun blev den 24. januar 1936 i Grate Kirke, gift med

ANDREAS STENHOLT, født den 7. november 1913 i Hauge.
Han er søn af Hansine Nielsen og Jens Chr. Stenholt i Hauge.
Bosat: Haugevej 58, 8620 Kjellerup.
Klara Margrethe Mortensen har gået i skole i Viborg i 4 år 
samt i Hauge i 3 år.
Efter skolegangen havde hun forskellige pladser som husassi
stent indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Andreas Stenholt har gået i skole i Hauge i 7 år, hvorpå han 
var på Levring Efterskole.
Militærtjenesten aftjente han i i år i Viborg i 1934.
Han tjente derefter på landet indtil de i 1935 overtog føde
gården som var på 14| td. land. De drev gården i 25 år med 
alsidigt landbrug til de i 1961 købte et hus i Hauge, hvor 
de nu bor.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.C.2.d.1).

ÅGE STENHOLT, født den 11. juni 1935 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Han blev den 4. april 1959 i Thorning Kirke, gift med

AGNA MAGNUSSEN TOUGÅRD, født den 15. maj 1934 i Vinderslev.
Hun er datter af Ingrid Helene Magnussen og chauffør Jens 
Kristian Nielsen Tougård, Vinderslev.
Bosat: Sønder Parkvej 12, 4100 Ringsted.
Åge Stenholt har gået i skole i Hauge i 7 år, hvorpå han 
tjente hos Henning Mogensen i Graae i 2 år.
I 1951/52 var han på Salling Ungdomsskole i Jebjerg, og der
efter tjente han igen på landet i J år.
I november 1952 kom han i lære hos herreekviperingshandler 
"London Herremagasin i Kjellerup, hvor han blev udlært den 
1/5 1956.
Militærtjenesten aftjente han i Viborg, og derpå var han ved 
Militærpolitiet som korporal til november 1957.
Derpå 3 måneder på Hammel Buksefabrik hvorpå han den 1/3 1958 
kom ind til Toldvæsenet i København som toldbetjent.
Fra 1965 til 67 var han på skole og blev så toldassistent.
Den 1/4 1968 har han været ansat i Køge, og den 1/11 1973 
blev han forfremmet til overassistent.
Agna Magnussen Tougård har gået i skole i Kjellerup samt ta
get mellem- og realeksamen fra Kjellerup Realskole.
I 1951 kom hun i lære i London Herremagasin's skotøjsafdeling 
hvor hun blev udlært i 1955.
Hun kom derefter til Skorstensgård i Silkeborg, og var der 
til 1958, hvor hun kom til H.C. Hansen Sko på Vesterbrogade i 
København hvor hun var til 1970.
I 1969 blev hun uddannet til kosmetolog og har nu en Hudpleje
klinik i Ringsted samtidig med at hun har i dags job som sko
ekspeditrice hos Nye Sko i Ringsted.



II.C.2.d.2).

HENNING STENHOLT, født den 23. september 1943 i Hørup sogn.
Han blev den 8. januar 1966 i Åby, gift med

HANNE KATHE SCHWARTZ, født den 19. september 1943 i Århus.
Hun er datter af Lilly Jensen og Heinrich Schwartz, Mannheim. 
Bosat: Nørrevang 2, 8370 Hadsten.
Henning Stenholt gik i 1960 ud fra Kjellerup Realskole, hvor
på han blev elev ved Vinderslev Kommune.
Militærtjenesten aftjente han ved Nørrejydske Artilleriregi
ment i Århus i 1963.
I 1964 blev han ansat som assistent ved Århus Skattevæsen.
I 1966 overassistent ved Hinnerup Kommune og i 1966 Fuldmægtig 
ved Hadsten Kommune.
Siden 1970 har han været ansat ved Hadsten Kommune som skatte
inspektør.
Hanne Kathe Schwartz gik i 1960 ud af Skt. Anna gades skole i 
Århus.
I 1962 blev hun udlært ved Deutche Bank A/G i Mannheim.
I 1964 ansat som assistent ved Århus Folkeregister.
Siden 1972 har hun været ansat på Hadsten Bibliotek som assi
stent .
I ægteskabet er der 3 børn.

II.C.2.d.2).a).

CLAUS STENHOLT, født den 29. juni 1967 i Århus.

II.C.2.d.2).b).

JESPER STENHOLT, født den 17. december 1968 i Århus.

II.C.2.d.2).c)■

LASSE STENHOLT, født den 25. marts 1973 i Randers.
II.C.1.e.

NIELS HENNING MORTENSEN, født den 1. december 1920 i Viborg. 
Han blev den 19. juni 1944 i Sæby, Nautrup-Sæby-Vile sogn, 
gift med

KAREN CHARLOTTE BRO, født den 2. april 1919 i Grønnerup, Sæby 
sogn, Salling.
Hun er datter af Inge Marie Petersen og gårdejer Jensenius 
Bro, Grønnerup pr. Durup.
Bosat: Fayesalle 4, 7700 Thisted.
Niels Henning Mortensen gik i Viborg Kommuneskole fra 1928-35. 
Fra 1935 til 40 blev han udlært som kok på Preislers Hotel i 
Viborg.
Militærtjenesten aftjente han ved Marinen i 1940-41.
I 1941 blev han ansat som kok på Vasagården i Fredericia, og 
derpå på Jørgensens Hotel i Horsens i 1 i år.
Fra 1943-44 var han på Hotel Randers i Randers. Fra 1944 kom 
han tilbage til Preislers Hotel i Viborg og var der til den 
1/5 1947. Fra den 1/5 47 til 1951 var han ansat på Hotel Re
gina i Århus, hvorpå han kom til Hotel Ålborg i Thisted som 
køkkenchef. Fra 1953 ansat som køkkenchef på Hotel Royal i 
Thisted i 4 år.



Han startede derefter selvstændig slagter og viktualieforret
ning samt Diné Transportable i Thisted i 1957, og det havde 
han i 2 år.
Fra 1959 til 66 var han forpagter af Afholdshotellet i Thisted, 
men i 1966 købte han denne og drev den til 1977.
Karen Charlotte Bro har gået i Sæby skole på Salling fra 1927— 
1934. Hun var derefter ude at tjene på landet som pige, samt 
hos en læge i Jebjerg og i København hos pastoren for Grundt- 
vigskirken i 1938/39.
Hun kom derefter til Jørgensens Hotel i Horsens som privat 
stuepige og oldfrue.
Efter giftermålet har hun hjulpet sin mand i arbejdet de for
skellige steder, også mens de var selvstændige.
De er nu begge pensionerede.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.C.1.e.1)♦

HANNE BRO MORTENSEN, født den 8. marts 1945 i Viborg domsogn.
Hun blev den 18. august 1971 i Viborg, gift med

NIELS-HENRIK LUND, født den 15. april 1945 i Maglegård, Kø
benhavns Amt.
Han er søn af Inge Oest-Jacobsen og cand. jur. ekspeditions
sekretær Søren Lund, Jægersborgalle 20, 1. th., Charlottenlund. 
Bosat: Gyvelvænget 269, 7730 Hanstholm.
Niels-Henrik Lund er bankfuldmægtig.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.C.1.e.1).a).

MARINA LUND, født den 1. maj 1971 i Viborg.

II.C.1.e.1).b).

ANITA LUND, født den 16. maj 1974 i Horsens.

II.C.1.e.2).

KIRSTEN BRO MORTENSEN, født den 29. juli 1946 i Viborg.
Hun blev den 28. oktober 1967 i Tilsted Kirke, gift med

JØRGEN REDDER, født den 3. juni 1944 i Thisted.
Han er søn af Erna Madsen og Niels Bjerring Redder, montør, 
Solhøjvej 17, Thisted.
Bosat: Ringvej 16, 7700 Thisted.
Kirsten Bro Mortensen er hospitalsmedhjælper.
Jørgen Redder er reparatør.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.C.1.e.2),a).

CHARLOTTE BRO BJERRING REDDER, født den 8. juni 1969 i Thisted.

II.C.1.e.2),b).

MICHAEL BJERRING REDDER, født den 6. maj 1971 i Thisted.



II.C.1.e.3).

NIELS HOLGER BRO MORTENSEN, født den 22. november 1948 i Set. 
Lukas sogn i Århus.
Han blev den 11. januar 1969 i Thisted Kirke, gift med

BODIL FØRGÅRD POULSEN, født den 8. april 1947 i Thisted Køb
stad.
Hun er datter af Anna Marie Kjærgård og væver Niels Jensen 
Poulsen, Tingstrupvej 20 A, st. th., Thisted.
Bosat: Slåenvej 20, Mejdal, 7500 Holstebro.
Niels Holger Bro Mortensen har gået i skole fra 1955 til 64, 
1. klasse i Tingstrup skole, 2-5 klasse i Tilsted skole og 
5.-9. klasse i Thisted Borgerskole med statskontrolleret prøve. 
I 1968 blev han udlært som tømrer i Hanstholm.
Militærtjenesten aftjente han ved Jydske Dragonregiment i Hol
stebro fra den 2. juli 1969 til den 15. august 1970.
Han var derefter tømrer til den 1/2 73, fra 71-73 sjakleder.
Han har desuden deltaget i Jydsk Teknologisk Instituts kursus 
i forskalling, nivellering og afsætning.
Den 1/2 1973 gik han ind til Politiet i København og blev an
sat på en Københavnsk Politistation til den 1/2 1979, hvor 
han fik en stilling hos Holstebro Politi.
Han dyrker desuden forskellige idrætsgrene så som håndbold, 
bordtennis, idræt, skydning m.m.
Bodil Førgård Poulsen har gået i skole fra 1954 til 1962 i 
Thisted Borgerskole.
Hun kom derefter i lære som damefrisør i Nors fra 1962-66 og 
fra 1966-67 arbejdede hun som assistent, hvorefter hun købte 
en Salon i Frøstrup, som hun havde til 1971.
Hun flyttede derefter til Thisted hvor hun startede en forret
ning som hun havde til 1973, hvor familien flyttede til Kø
benhavn .
Hun dyrker desuden gymnastik samt passer børn.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.C.1.e.3).a).

LENETTE MORTENSEN, født den 24. juli 1970 i Thisted Købstad. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.C.1.e.3).b).

DIANA MORTENSEN, født den 8. april 1973 i Gentofte.

II.C.1.e.3).c).

RIKKE MORTENSEN, født den 10. juli 1977 i København.

II.C.1.e.4).

HENRIK BRO MORTENSEN, født den 1. april 1954 i Thisted.
Ugift. :
Radio & Tv, tekniker.
Bosat: Fayesalle 4, 7700 Thisted.



II.C.1.f.

KAREN MORTENSEN, født den 11. september 1922 i Viborg.
Død den 17. juli 1953 i København.
Hun var gift med montør

GUNNAR NIELSEN.
Bosat i København.
Karen Mortensen har gået i Viborg Østre og Vestre skoler i 7 
år, hvorefter hun kom ud at tjene som husassistent.
Desuden har hun arbejdet på Asani Fabrikken i nogle år samt 
i en kiosk i Viborg.
Hun flyttede derefter til København, og efter giftermålet 
var hun hjemmehusmor.
Karen Mortensen havde 1 barn.

II.C.1.f.1).

NIELS WERNER MORTENSEN, født den 16. oktober 1944 i Set. Cate- 
rinæ sogn i Ribe.
Han blev den 24. august 1974 i Søllerød, gift med

IDA HENRIETTE DEBOIS KRENER, født den 29. april 1950 i Helle- 
ruplund sogn i København.
Hun er datter af Benedicte Louise Debois og lektor Kai Krener, 
Prins Frederiks alle 4, Holte.
Niels Werner Mortensen har gået i skole i Viborg, Frederiks
berg samt på Det Kongelige Opfostringshus i Hellebæk.
Han blev derefter uddannet til elektronikmekaniker i Søvær
nets Televæsen og derefter til elektroingeniør på Københavns 
Teknikum. Dimmiterede i 1973.
Han blev derefter ansat på DISA Elektronik A/S som udviklings
ingeniør i medicinsk elektronik indtil udgangen af 1976.
Herefter ansat på Københavns Universitet, Medicinsk-Fysiolo- 
gisk Institut og han arbejder der med elektromedicinsk forsk
ning.
Udover det faste arbejde er han også ansat som konsulent på 
Københavns Tandlægehøjskole, og har egen virksomhed som råd
givende ingeniør.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.C.1.f.1) .a) .

LINE KRENER-MORTENSEN, født den 20. februar 1974 i København.

II.C.1.f.1).b).

METTE KRENER-MORTENSEN, født den 30. december 1976 i Køben
havn.

II.C.1.g.

INGER EDITH MORTENSEN, født den 6. december 1924 i Viborg.
Hun blev den 23. april 1960 i Ballerup Kirke, gift med

JØRGEN PEDERSEN, født den 9. maj 1929 i Korsør.
Han er søn af Margrethe og Niels Pedersen, støberiarbejder, 
Korsør.
Bosat: Thorsvej 8, 4220 Korsør.



Inger Edith Mortensen har gået i Østre og Vestre skoler i 
Viborg i 8 klasser, hun kom derefter i huset i Viborg, og 
senere i Skive hvor hun var til 1947.
Derpå rejste hun til København, hvor hun var i huset hos en 
tandlæge i 2i år, hvorpå hun kom i en bagerforretning som eks
peditrice.
I 1955 kom hun til Skovlunde, og blev der bestyrer af en ba
gerforretning i 5 år.
Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor til hun i 1970 
begyndte som hjemmehjælper.
Hun er desuden medlem af Fællesorgsnitionen for Husligt Arbej
derforbund, i Butiksudvalget i Brugsen samt revisor i Hjem- 
mehj ælperklubben.
Jørgen Pedersen har gået på Halskovskolen i 7 år.
Han kom derpå i lære som maskinarbejder på støberiet i Korsør, 
hvor han blev udlært den 30/10 1948.
Militærtjenesten aftjente han ved Marinen på Holmen i Køben
havn på motortorpedo bådene T.52 og T.54.
I 1950 blev han ansat ved D.S.B. som skibsfyrbøder, og der var 
han til 1954. Den 1/9 1954 blev han ansat som overfyrbøder i 
Gedser, hvor han var til han den 1/5 1955 kom tilbage til Kor
sør. Fra den 1/4 1971 har han været ansat samme sted som ma- 
skinreparatør.
Hobby: jagt og fiskeri.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.C.1.g.1).

NIELS-JØRGEN PEDERSEN, født den 18. januar 1961 i København. 
Nysproglig student.
Bosat hjemme.

II .C.1.g.2).

TONNY BJØRN PEDERSEN, født den 25. september 1962 i København. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II .C.2.

ELFRIDA KIRSTINE MORTENSEN, født den 14. juli 1892 i Hauge. 
Hun blev den 26. oktober 1918 i Grathe Kirke, gift med

JENS KNUDSEN, født den 23. marts 1893 i Elkjær.
Han var søn af Jakobine og Mads Kr. Knudsen i Elkjær.
Bosat: Haugevej 48, 8620 Kjellerup.
Elfrida Kirstine Mortensen har gået i skole i Hauge, hvorpå 
hun var hjemme hos forældrene som husassistent.
I 1911 var hun på Frederiksborg Højskole.
Hun havde derefter forskellige pladser som husassistent indtil 
giftermålet.
Efter giftermålet har hun gået ud hjulpet til ved forskelligt, 
og hun har desuden strikket for folk.
Jens Knudsen har gået i skole i Vinderslev, hvorpå han kom i 
tømrerlære i Pederstrup hvor han blev udlært. Han arbejdede så 
i nogle år i Astrup som tømrer.
Ved giftermålet købte de en ejendom i Dalstrup, og den havde de 
i 7 år, hvorpå de købte en gård i Revl som de havde i 7 år.



I 1943 begyndte Jens Knudsen igen som tømrer i Hauge, og han 
drev sin tømrerforretning der til 1965.
Han var desuden taksator for Brandforeningen og i Menigheds
rådet i Hauge Kirke.

II.C.3.

PEDER MORTENSEN, født den 30. juni 1894 i Brokhuse i Hauge.
Død den 9. september 1963 i Sinding.
Han blev den 30. marts 1918 i Hinge, gift med

MARTHA MARIE KIRSTINE HERMANSEN, født den 5. juli 1891 i Hinge. 
Død den 14. oktober 1961 i Sinding.
Hun var datter af Anna Thomine Damsgård og gårdejer Herman 
Duelund Hermansen i Hinge.
De var bosat på Damgården i Sinding.
Peder Mortensen har gået i skole i Hauge, hvorpå han kom i 
tømrerlære hos sin far som samtidig landbrug, og hvor han og
så måtte hjælpe til.
Han arbejdede derefter som tømrersvend i Viborg i nogle år.
I ca. 1927 blev han selvstændig tømrer i Sinding, hvor han ar
bejdede en betydelig forretning op.
Kort efter besættelsens ophør købte han Damgården i Sinding, 
hvorpå han havde både tømrerforretning samt landbrug til han 
i 1946 afhændede tømrerforretningen. Han flyttede så op på 
Damgården, og denne drev han til den i 1962 blev overdraget 
til en datter og svigersøn.
Desuden har han været formand for Lysgård og Hidsherreds Mes
terforening samt sunget i Viborg Mandskor i nogle år, han hav
de stor interesse for musik.
Martha Marie Kirstine Hermansen gik i skole i Hinge, hvorefter 
hun var hjemme hos forældrene.
Hun kom senere til Holms Mølle samt til herredsfoged Biillow 
i Kjellerup, hvorefter hun blev kokkepige for Grev Rewentlov 
indtil giftermålet.
Efter giftermålet deltog hun aktivt i driften af tømrerforret
ningen samt på gården.
I ægteskabet var der 4 børn.

II.C.3.a.

ROBERT DUELUND MORTENSEN, født den 22. juli 1918 i Viborg.
Død den 17. august 1967 i København.
Han blev den 15. maj 1943 i Varde Kirke, gift med

OLGA IRENE PEDERSEN, født den 23. oktober 1923 i Varde.
Hun er datter af Jenny Jensen og hotelejer og murersvend 
Niels Kristian Pedersen i Varde.
Bosat: Østerbrogade 154, København 0.
Robert Duelund Mortensen gik på Kjellerup Private Realskole. 
Derefter konstruktør fra Århus Tekniske Skole, samt på Aka
demiet i København.
Han arbejdede derefter som arkitekt, dels for og dels i com- 
pagniskab med Kay Fisker fra 1946 til 1965 hvor Kay Fisker 
døde, hvorpå Robert Duelund Mortensen førte tegnestuen videre 
til sin død.
Olga Irene Pedersen har gået i skole i Varde i 8 år samt på 
Handelsskole. Hun blev derefter klinikassistent hos en tand



læge i Varde i 3 år, hvorpå hun havde forskellige pladser i 
huset, hun var også en del hjemme for at hjælpe forældrene 
på Hotellet, "Hotel Varde" indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.C.3.a.1).

PEDER DUELUND MORTENSEN, født den 13. juni 1944 i Alderslyst 
i Silkeborg.
Han blev den 2. maj 1964 i Valby, gift med

HELENE WRISBERG, født den 2. november 1940 i København.
Hun er datter af Karen Vaumann og murer Holger Wrisberg i 
København.
Bosat: Nørretoftealle 10, 2500 Valby.
Peder Duelund Mortensen har gået på RødkiIdevejens skole i 5 
klasser samt på Østre Borgerdydsskolen i 7 år med studenter
eksamen. Derefter på Kunstakademiets Arkitektskole i 5 år til 
1968.
I 1969 lavede han en tegnestue i København, og den driver han 
stadig med ca. 8 medarbejdere.
Han er desuden overenskomstansat lærer på Kunstarkitektskole, 
hvor han har været siden 1970, samt i Statens Kunstfonds Ar
kitektudvalg .
Helene Wrisberg har gået i Valby skole i 9 år med mellemskole
eksamen .
Hun blev derefter uddannet til sygeplejerske på Diakonissestif
telsen, hvorpå hun læste videre på Sygeplejerske Højskolen ved 
Århus Universitets Københavnsafdeling, og blev i 1976 færdig- 
uddannet som sundhedsplejerske.
Hun har siden været ansat ved Købenahvns Kommune som sundheds
plejerske.
Hun har desuden udgivet bøger om amning og underviser i fød
selsforberedelse, bl.a. i Kvindehuset, på Hospitaler samt på 
aftenkurser.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.C.3.a.1).a).

MAIKEN GRO DUELUND MORTENSEN, født den 24. oktober 1964 i 
Rødovre.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.C.3.a.1).b).

JULIE DUELUND MORTENSEN, født den 7. januar 1974 i København.

II.C.3.a.1).c).

KAREN DUELUND MORTENSEN, født den 21. oktober 1978 i Køben
havn.



II.C.3.a.2).

JENNY DUELUND MORTENSEN, født den 26. september 1946 i Hylte- 
bjerg, København.
Hun blev den 30. december 1967 på Frederiksberg, gift med

EZRA CARMELI, født den 2. oktober 1942 i Bagdad i Irak.
Han er søn af Naomi og Eliayahu Chitiyat, Frankenfurter st.
5 A., Petach Tikva, Israel.
Bosat: Old Kfar Aharon "On the hill", Nes Ziona, Israel.
Jenny Duelund Mortensen havde efter endt skoleuddannelse et 
højskoleophold i Hadsten.
Hun blev derefter sygeplejeuddannet på Diakonissestiftelsen, 
hvor hun fik 1 års uddannelse på operationsstuen, senere flere 
forskellige suplerende på Rigshospitalet.
Siden hun rejste til Israel har hun arbejdet som fuldtidsansat 
på operationsstuen på Hospitaler som har ligget nær ved deres 
bopæl.
Efter sit ægteskab har hun desuden konventeret til jødedommen, 
og de holder nu et hjem efter de jødiske skikke med et anslag 
af Dansk.
Ezra Carmeli har som det er almindeligt i Israel en 3 årig 
militæruddannelse som luitnant.
Han har derefter læst på Universiteterne i England og i Dan
mark og Israel i fagene økonomi og engelsk, hvorfor han ar
bejder på den Engelsktrykte Avis i Israel, og der har han væ
ret ansat siden 1970 som underdirektør.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.C.3.a.2).a).

SIMONE, født den 19. janur 1969 i Tagensbo sogn.

II.C.3.a.2).b).

ROBERT DUELUND, født den 21. januar 1972 i Persh-Tikva i 
Israel.

II.C.3.a.3).

IDA DUELUND MORTENSEN, født den 27. november 1952 i København. 
Ugift.
Lærer.
Bosat: Søndre alle 16, Valby.

II.C.3.a.4).

JACQUES DUELUND MORTENSEN, født den 21. januar 1962 på Frede
riksberg.
Ugift.
Bosat: Østerbrogade 154, 4.sal th., København 0.
Jaques Duelund Mortensen har gået i Hellerup skole i 1 klasse, 
på Vibehus i 2. klasse og fra 3. klasse til 3.g. har han gået 
på Set. Annæ Gymnasium "Sangskolen Københavns Drengekor"

II.C.3.b.

ANNA MORTENSEN, født i 1920 i Viborg.
Død som barn.



II.C.3.C.

CHRISTEN BRUNO MORTENSEN, født den 25. april 1922 i Viborg.
Han blev gift 2. gang den 11. oktober 1961 i Sinding, med

MAREN GAMMELGÅRD JAKOBSEN, født den 17. juli 1924 i Sønder 
Saltum.
Hun er datter af Dagmar og Anders Jakobsen, gårdejer i Sønder 
Saltum.
Bosat: Sindingvej 68, 8600 Silkeborg.
Christen Bruno Mortensen har gået i skole på Kjellerup Real
skole, hvorpå han kom i lære hos Th. Nielsen i Kjellerup, 
hvor han blev udlært som elektriker i 1940.
Han gik derefter på Teknikum i Århus, og arbejdede hos Th. 
Nielsen.
Den 12. april 1946 startede han som selvstændig instalatør i 
Sinding, og denne forretning har han drevet siden.
Maren Gammelgård Jakobsen har haft almindelig skolegang.
Hun har desuden været økonoma på Husmandsskolen i Korinth på 
Fyn.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Bruno Mortensen har 2 børn i 1. ægteskab og 1 barn i 2. ægte
skab .

II.C.3.c.1).

KRISTIAN VADHEIM MORTENSEN, født den 13. oktober 1947 i Sin
ding.
Han blev den 13. oktober 1973 i Sinding, gift med

RIGMOR PREUTHUN FREDERIKSEN, født den 19. december 1952 i 
Silkeborg sogn.
Hun er datter af Åsa Julie Preuthun og mejerist Christen 
Gissel Frederiksen, Silkeborg.
Kristian Vadheim Mortensen har gået i skole i Silkeborg, hvor 
han tog realeksamen.
Han kom derefter i lære som elektriker hos faderen i Sinding, 
hvor han blev udlært i 1968.
Han læste derpå på Teknikum i Århus til i 1972, hvor han var 
uddannet som ingeniør. I 1972 fik han arbejde i København. 
Han arbejder nu for Lyfa i København, hvor han praktiserer i 
Århus området, og der har han været ansat siden 1976.
Rigmor Preuthun Frederiksen har gået i skole i Silkeborg i 
10 klasser, hvorefter hun fik arbejde på Holmehus, hvor hun 
passede heste. Derefter var hun på Marienlund Plejehjem i Sil
keborg til 1973.
I 1973 kom hun på Hammel Sygehus og blev uddannet til syge
hjælper, og hun arbejder nu samme sted som sygehjælper.
Hobby: heste og hunde.

II.C.3.c.2).
LOUIS VADHEIM MORTENSEN, født den 3. august 1949 i Sinding.
Han blev den 5. august 1972 i Alderslyst, gift med

HANNE GRETHE BROBERG, født den 17. september 1949 i Hørup. 
Hun er datter af Ingeborg Pedersen og tømrermester Vagner 
Broberg, Sølystvej 70, Silkeborg.



Bosat: Hassellunden 91, 6700 Esbjerg.
Louis Vadheim Mortensen gik i skole i Sinding, hvorpå han kom 
på Th. langs skole i Silkeborg, hvor han tog realeksamen i som
meren 1 966.
Han tog derefter ud at sejle i sommeren 66 og på Kogtved Sø
fartsskole fra Januar 1967.
Værnepligten aftjente han ved Marinen fra februar 68 til fe
bruar 69. Fra 1967 sejlede han som aspirant i Rederite J. Lau- 
ritzen.
I juli 1970 startede han på Svendborg Navigationsskole. Skibs
førereksamen i 1972.
Han var derefter lærer på Kogtved Søfartsskole fra juli 73 til 
juli 73, hvorpå han blev styrmand i Rederiet J. Lauritzen og i 
Rederiet Olav Line.
I jan.78 fratrådte han som overstyrmand i Olav Line.
1 februar 1978 blev han formand for Esbjerg Losse og Laste
kompagni .
Hanne Grethe Broberg har gået i skole i 8 år på Nordre skole i 
Silkeborg, hvorefter hun var på Efterskole til 10. klasse.
I 1969 blev hun udlært som ekspeditrice, hvorefter hun tog et 
kursus til kontorassistent.
Siden 1970 har hun arbejdet som kontorassistent, afbrudt af 
undervisning på Ikast Børnehaveseminarium. Undervisningen der 
blev afbrudt af Louises fødsel, og er endnu ikke genoptaget. 
Uddannelsen som kontorassistent er supleret med adskillige 
kurser.
I ægteskabet er der 1 barn.

II .C.3.c.2).a).

LOUISE VADHEIM MORTENSEN, født den 13. november 1975 i Silke
borg.

II.C.3.d.

ELNA DUELUND MORTENSEN, født den 27. juli 1930 i Sinding.
Hun blev den 27. december 1956 i Sinding, gift med

IB LYSTHAUGE, født den 10. oktober 1932 i Tandskov.
Han er søn af Laura og Jens Lysthauge, gårdejer i Tandskov. 
Bosat: "Damgården", Sinding Hedevej 119, 8600 Silkeborg.
Elna Duelund Mortensen har gået i skole i Sinding i 7 år.
Hun har derefter været hjemme hos forældrene og hjulpet dem. 
Desuden har hun været på Grundtvigs Højskole i Hillerød.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Ib Lysthauge har gået i skole i Resdal i 7 år, hvorefter han 
kom ud at tjene på landet, bl.a. i Sejling og på Thy.
Desuden har han været en del hjemme.
I 1948/49 var han på Vivild Efterskole.
Militærtjenesten aftjente han i Århus og København i 18 måneder 
i 1953.
I 1954/55 var han på Asmildkloster Landbrugsskole, hvorefter 
han igen arbejdede ved landbruget til 1956.
Fra 1956 til 62 bestyrede han Damgården, som han i 1962 over
tog, gården er på ca. 70 td. land med skov, og desuden har han 
forpagtet 15 td. land, og drives med fedekalve.
Desuden handler han med traktorer.
I ægteskabet er der 2 børn.



II.C.3.d.1).

JAN DUELUND LYSTHAUGE, født den 21. juli 1958 i Sinding.
Ugift.
Bosat i Odense.
Jan Duelund Lysthauge har gået i skole i Skægkær i 10 år, 
med realeksamen, derefter tog han 1. og 2.g på Th. Langs Gym- 
masium i Silkeborg og 3.g på Silkeborg Amtsgymnasium, mat. fys. 
stud, eksamen.
i årlig Maskinteknisk Værkstedsskole i Odense, og derefter i år 
i praktik på Pasilac i Silkeborg.
Til august 1979 begyndte han på Teknikum i produktionsteknisk 
retning.
Hobby: Han spiller på trækbasun i Brass Band i flere orkestre 
over hele landet, desuden har han været på turneer i flere 
Europæiske lande.

II .C.3.d.2).

OLE DUELUND LYSTHAUGE, født den 19. januar 1961 i Sinding. 
Mekanikerlærling.
Bosat: Sinding Hedevej 119, 8600 Silkeborg.

II .C.4.

METTE KIRSTINE MORTENSEN, født den 4. november 1897 i Brokhuse. 
Hun blev den 27. april 1926 i Hauge, gift med

EJNER THORVALD NIELSEN, født den 27. september 1899 i Feldbal- 
le.
Han er søn af Christiane Jakobsen og skomager og organist Niels 
Peder Nielsen, Feldballe.
Bosat: Vestervangen 2, 8620 Kjellerup.
Mette Kirstine Mortensen har gået i skole i Hauge, hvorefter 
hun kom ud at tjene og havde flere forskellige pladser indtil 
giftermålet.
Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru.
Hun har desuden været medlem af Husmoderforeningen.
Ejner Thorvald Nielsen har gået i skole i Feldballe, og har ta
get realkursus i Rønde.
Han kom derefter i lære som elektriker i Århus, hvor han blev 
udlært den 1/10 1919, hvorefter han arbejdede samme sted som 
svend indtil militærtjenesten som han aftjente på Charlotten- 
lund Fortet i 1920/21.
Han havde derefter flere forskellige pladser som elektriker, 
længst hos Phillipsen & Co. i Viborg.
Desuden var han i år på instalatørskole i Århus.
Den 9. maj 1931 startede han selvstændig Instalatørforretning
i Kjellerup, og den drev han til den 3/7 1967.
Af tillidshverv kan nævnes, at han har været medlem af Hånd
værker og Borgerforeningen, i sognerådet i en periode samt 
formand for Elværket fra 1956-72.
I ægteskabet er der 1 barn.

II.C.4.a.

TAGE NIELSEN, født den 31. december 1934 i Kjellerup. 
Han er gift med

EVA SØGÅRD.



Tage Nielsen er repræsentant.
Bosat: Poppelalle 37, 7500 Holstebro.
I ægteskabet er der 2 børn.
Yderligere oplysninger ønskes ikke opgivet.

II.C.5.

RIGMOR CATHRINE MORTENSEN, født den 13. september 1900 i Hauge. 
Ugift.
Bosat: Haugevej 23, 8620 Kjellerup.
Rigmor Cathrine Mortensen har gået i skole i Hauge, hvorefter 
hun fik undervisning i spil.
I 1917 fik hun en stilling som organist i Grathe Kirke, hvor 
hun har spillet i 58 år.
Desuden har hun spillet i Kragelund fra 1956.
I 1967 fik hun Fortjenstmedalje i Sølv.
Hun har gennem årene taget mange kurser og i 1930 tog hun or
ganiskeksamen .
Desuden har hun været musiklærerinde i både klaver, orgel, 
harmonika og violinspil i mange år, og hun har dirigeret sang
kor i både Hauge, Vinderslev, Frederiksdal, Thorning, Elsborg 
og i Sjørslev.
Hun har også spillet til folkedans og har ledet dilletant, 
hvor hun stod for det hele, og hun var også sminkør.
Desuden har hun været formand for Ungdomsforeningen.



II. Niels Mortensen & Mette Kirstine Christensdatter
Aarestrup med deres børn.

II.C. Kresten Mortensen & Ane Nielsen

II.C.1. Niels Mortensen & Johanne Danielsen med børn



II.C.1.c.3).a). & b).
Rasmus A. Pedersen Nicolai A. Pedersen

II.C.1.c.1).a)., b). & c).
Marianne, Per og Kim A. Pedersen



II.C.1.d. Klara & Andreas Stenholt II.C.1.d.1). II.C.1.d.2).
Age Stenholt Henning Stenholt

II.C.1.d.2).a), b).& c).
Claus,Jesper & Lasse

Il.C.l.e. Niels Henning 
Mortensen og hustru

II.C.1.e.1). Hanne & Niels- 
Henrik Lund

Il.C.l.e.3). Niels Holger Bro 
Mortensen med familie

Il.C.l.e.4).
Henrik B. Mortensen

II.C.1.e.2). Kirsten & 
Jørgen Redder m/ børn



II.C.1.f.1). Niels Werner Mortensen 
og hustru

II.C.1.f.1).a). & b).
Line og Mette Krener Mortensen

Il.C.l.g. Inger og Jørgen Pedersen + Niels-Jørgen og Tonny Bjørn P.



II.C.2. Elfrida & Jens Knudsen II.C.3. Peder Mortensen & hustru

II.C.3.c. Bruno Mortensen 
og hustru

II.C.3.C.1). Kristian Vadheim 
Mortensen & hustru

II.C.3.C.3). II.C.3.d. Elna & Ib Lysthauge + Jan og Ole Lysthauge

II.C.4. Kirstine & E. Th. Nielsen II.C.5. Cathrine 
Mortensen



II.D.

JENS CHRISTIAN CARL MARINUS MORTENSEN, født den 25. september 
1867 i Dollerup.
Død i 1952 i Hesselskov i Kjellerup sogn.
Han blev den 23. juni 1898 i Kragelund, gift med

MAREN PETRINE HARLEV, født den 22. november 1870 på Tøndborg 
mark i Kjellerup sogn.
Død den 4. februar 1934 i Kragelund.
Hun var datter af Mette Marie og Niels Harlev, gårdejer på 
Tøndborg mark.
Bosat: Hesselskov pr. Kjellerup.
Jens Christian Carl Marinus Mortensen var en tid på Frederiks 
dal. Fra han var 20 år tjente han i Kjellerup i 4 år, og der
på i Vinderlev i 1 år.
Han havde derefter først en ejendom på Pederstrup mark, og 
siden overtog han svigerfaderens ejendom på Tøndborg mark, 
som han drev til 1918. I 1918 købte han en gård i Hesselskov 
og denne drev han til 1934 hvor den blev overdraget til en 
søn. Gården er på 30 td. land.
Maren Petrine Harlev har gået i skole i Hauge, hvorefter hun 
hjalp forældrene indtil giftermålet.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.D.1.

NIELS HENNING MORTENSEN, født den 11. januar 1900 i Kragelund. 
Død den 12. november 1976 i Sejs ved Silkeborg.
Han blev den 7. november 1924 i Vroue Kirke, gift med

KIRSTEN EDELE JENSEN, født den 7. marts 1899 i Vroue.
Hun er datter af Edel Vistisdatter og malermester Emil Jensen 
i Vroue.
Bosat: Sindbjergvej 33, Sejs, 8600 Silkeborg.
Niels Henning Mortensen har gået i skole i Frederiksdal, han 
kom senere i lære som tømrer, hvor han i læretiden lavede ki
ster .
I ca. 1924 startede han selvstændig tømrerforretning i Frede
riksdal, og denne drev han til 1950.
Kirsten Edele Jensen har gået i skole i Vroue i 7 år, hun havde 
derefter forskellige pladser som husassistent, bl.a. hos en 
onkel på Sjælland og hos Jeppe Åkjærs søster samt hos Skov
ridder Heiberg Jørgensen på Falster i 1 år.
Hun kom derefter på en Pogeskole i Ørum pr. Højslev i j år, 
og derpå til Frederiksdal hvor hun var lærerinde i 44 år. 
I ægteskabet er der 2 børn.

II.D.1,a.

HILMAR HARLEV MORTENSEN, født den 4. september 1925 i Frede
riksdal .
Han blev den 17. juli 1965 i Gladsaxe, gift med

CONNIE OLINE ANDERSEN, født den 27. november 1937 i Lystrup, 
Vivild sogn.
Hun er datter af Gudrun Ester Davidsen og chauffør Jørgen Kri
stian Andersen, Nygade i Vivild.



Bosat: Maj alle' 6, 2730 Herlev.
Hilmar Harlev Mortensen har haft 7 års skolegang, og har des
uden været på Levring Efterskole.
Værnepligten aftjente han i Fredericia og Tyskland i 1946/47. 
Han blev derefter chauffør hos en vognmand i Frederiksdal. 
Senere rejste han til København hvor han fik ansættelse som 
chauffør hos D.S.B., og hos Børge Langhoff hvor han kørte ex- 
port i 5 år.
De sidste 16 år har han været chaufør for Scandiflex i Glad- 
saxe.
Connie Oline Andersen har haft 7 års skolegang.

II.D.1.b.

SOLVEIG MORTENSEN, født den 9. november 1929 i Frederiksdal. 
Død den 30. marts 1976.
Hun var gift med

BØRGE FLINDTSTED.
Børge Flindsted er bosat Herregårdsparken 7, Herning. 
Yderligere oplysninger er ikke indgået.

II.D.2.

MORTEN MARINUS MORTENSEN, født den 16. oktober 1903 på Tønd
borg mark, Kragelund sogn.
Han blev den 4. december 1928 i‘Kragelund, gift med

CECILIE MARIE CLAUSEN, født den 23. februar 1907 i Balle.
Hun er datter af Maren Farsen Pedersen og slagter Claus Fre
derik Clausen, Bøllingsø pr. Kragelund.
Bosat: Kristianshøjvej 2, Frederiksdal pr. Kjellerup.
Morten Marinus Mortensen har gået i skole i Frederiksdal, hvor
på han havde plads ved landbruget, dels hjemme og dels ude. 
Militærtjenesten aftjente han ved Infanteriet i 1924.
I 1926/27 var han på Hadsten Gymnastikhøjskole.
I 1928 købtes en gård i Charlottenlund som de drev til 1934.
I samme periode kørte han som brødkusk, han kørte på provi- 
cionsbasis og han fik ca. 10 øre for et 8 punds brød, og des
uden skulle han lægge både hest og vogn til.
I 1934 købte de en gård i Hesselskov på 30 td. land, og denne 
drev han med alsidigt landbrug til 1967.
Det kan nævnes at han har været i bestyrelsen for Slagteriet 
i Silkeborg samt for Mejeri og Foderstof.
I 1967 købte de Frederiksdal gi. Brugsforening som de lavede 
om til privat beboelse, og hvor de stadig bor.
Han har desuden ledet gymnastik i både Frederiksdal og Krage
lund.
Cecilie Marie Clausen har gået i skole i Kragelund, hun var 
derefter ude at tjene på forskellige gårde, hvor hun deltog 
i alt både ude og inde. I 1928 var hun på Ollerup Folkehøj
skole hvor hun tog delingsfører kursus, og hun har siden le
det gymnastik i Frederiksdal.
Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Det kan nævnes at hun har været i bestyrelsen for Frederiks
dal Brugsforeing samt i Silkeborgegnens Husholdningsforening. 
I ægteskabet er der 8 børn.



II.D.2.a.

ELNA MORTENSEN, født den 21. maj 1929 i Kragelund sogn. 
Hun blev den 27. januar 1954 i Kragelund Kirke, gift med

HENNING KURE ESPERSEN, født den 3. juli 1929 i Poulsker sogn 
på Bornholm.
Han er søn af Sine Kure og Karl Andreas Espersen, Poulsker, 
Bornholm.
Bosat: Frederiksdalvej 54, 8620 Kjellerup.
Elna Mortensen har gået i skole i Frederiksdal, hvorefter hun 
kom ud at tjene som husassistent.
I 1949 var hun 3 måneder på Antvorskov Højskole, hvorefter hun 
var 1 år i England som Au Pair pige. Derpå havde hun igen plads 
i huset indtil giftermålet.
Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Henning Kure Espersen har gået i skole i Poulsker, hvorefter 
han kom ud at tjene på landet på forsk, gårde på Bornholm.
I 1954 var de fodermesterpar på Marienlyst ved Kjellerup, og 
derefter i balle i 3 år indtil 1957 hvor de købte en ejen
dom i Kragelund Skov, og denne drev de i 6j år.
I 1964 købte de nuhavende gård som de drev med alsidigt land
brug til 1978 hvor de lejede jorden ud.
Soldatertiden aftjente Henning Kure Espersen i Vordingborg i 
1950/51.
Siden 1970 har han arbejdet for Kaj Neckelmann i Silkeborg, 
hvor han stadig er ansat.
Det kan nævnes at han er formand for Frederiksdal Foderstof
forretning.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.D.2.a.1).

OLE KURE ESPERSEN, født den 4. juni 1954 i Hinge. 
Han samlever med

LIS THOMSEN, født den 24. juni 1955 i Alderslyst i Silkeborg. 
Hun er datter af Karen Margrethe og Jørgen Nørgård, Lange
linie 30, Silkeborg.
Bosat: Lupinvej 86, 8600 Silkeborg.
Ole Kure Espersen har gået i skole i Frederiksdal i 4 år og 
i Kragelund i 3 år samt på Levring Efterskole i 2 år.
Han kom derefter i lære som kommis i Frederiksdal Brugsfor
ening hvor han blev udlært den 1. juli 1973, hvorpå han fik 
arbejde hos Kaj Neckelmann som lagerekspedient til den 24/10 
1974. Han rejste derpå til Mallorca hvor han var på rejsele
derskole i 2j måned, og til England, hvor han var til den 1/5 
1975. Han var derefter soldat i Herning i 1 måned, hvorpå han 
fik plads i Vime i Haderslev fra den 1/1075 til den 1/5 76. 
Derpå kom han igen til Kaj Neckelmann som lagerekspedient, og 
der er han stadig ansat.
Lis Thomsen har gået på Nordre skole i Silkeborg i 8 år, hvor
efter hun fik arbejde hos Jetex i Hårup, hvor hun var i 2i år 
som oplægger. Hun kom derefter til Danwear hvor hun var i 3i 
år og til Keldana i J år. Derpå blev hun ansat ved Jetley 
som tilskærer, og der er hun stadig ansat.
Lis Thomsen og Ole Kure Espersen har 1 barn.



II.D.2.a.1).a).

LOTTE ESPERSEN, født den 28. april 1977 i Silkeborg.

II.D.2.a.2).

JANE KURE ESPERSEN, født den 20. juli 1956 i Balle.
Hun blev den 16. oktober 1976 i Kragelund Kirke, gift med

AKSEL VILHELM NIELSEN, født den 11. december 1954 i Bodholt, 
Bording sogn.
Han er søn af Laura Kristine Pedersen og Søren-Kristian Niel
sen, Herningvej 36, Bording.
Bosat: Hasselvej 6, Bording.
Jane Kure Espersen har gået i skole i Frederiksdal og Krage
lund i 7 klasser, 8. og 9. klasse tog hun på Vesterlund Ung
domsskole fra september 70 til 30/6 1972. Hun var derefter 
1 år i køkkenet på Vesterlund Ungdomsskole.
I juli 1973 påbegyndte hun uddannelse til ekspeditrise i Fre
deriksdal Brugsforening, og samtidig tog hun handelseksamen 
på Silkeborg Handelsskole, hun blev udlært den 15. juli 1976. 
Hun kom derpå til Bording Brugsforening hvor hun var i 5 md. 
Den 1. januar 1977 startede hun som fikserpræsser hos Pe-Pe 
Konfektion i Bording, hvor hun stadig er ansat, nu som til
skærer .
Aksel Vilhelm Nielsen har gået i skole i Bording i 7 år, han 
kom derefter i lære som snedker hos Murholm i Bording, og se
nere hos Sigvard Pedersen & Søn i Bording Kirkeby hvor han 
blev udlært som snedkersvend den 1/5 1974.
Militærtjenesten aftjente han i Århus, hvorefter han begynd
te at arbejde som svend hos snedkermester Bent Kildsgård i 
Bording hvor han stadig er ansat.

II.D.2.a.3).

LONE KURE ESPERSEN, født den 21. september 1960 i Kragelund. 
Bosat: Frederiksdalvej 54, 8620 Kjellerup.
Jane Kure Espersen har gået i skole i Kragelund i 7 år, hun 
var derefter på Flemming Efterskole hvor hun tog 8. klasse 
og på Vesterlund Ungdomsskole i 10 md. hvor hun tog 9. klasse. 
Derefter var hun 1 år i huset, hvorefter hun fik arbejde hos 
H.O. Christensens Trikotagefabrik i Silkeborg, hvor hun sta
dig er.

II.D.2.a.4).

HANNE KURE ESPERSEN, født den 14. maj 1962 i Kragelund.
Bosat: Frederiksdalvej 54, 8620 Kjellerup.
Hanne Kure Espersen har gået i skole i Kragelund i 7 år.
8. og 9. klasse tog hun på henholdsvis Midtjydsk Ungdomssko
le i Ejstrupholm og på Vesterlund Ungdomsskole, 10 md. hvert 
sted.
Hun fik derefter plads som husassistent i Silkeborg, hvor hun 
stadig er.



II.D.2.b.

KRISTIAN MORTENSEN, født den 9. september 1930 i Charlotten- 
lund, Kragelund sogn.
Bosat: Hesselskovvej 17, Frederiksdal pr. Kjellerup.
Kristian Mortensen har gået i skole i Frederiksdal, hvoref
ter han tjente hjemme hos forældrene i 10 år.
Værnepligten aftjente han i Fredericia, København og Høvæl
te i 1 år. Han fik derpå plads på Elkjærgård i Vinderslev 
hvor han var i 1 år, og hos G. Mikkelsen i Sinding i 6 år. 
Derpå købte han en ejendom på Pederstrup mark, den var på 11 
td. land og denne drev han i 6 år hvorpå han købte nuhavende 
gård som er på 30 td. land og drives med kreaturer.
Det kan nævnes at han har været i bestyrelsen for Forsamlings
huset, Foderstofforeningen og Idrætsforeningen.

II.D.2.C.

IDA MORTENSEN, født den 1. juni 1935 i Hesselskov.
Bosat: Frederiksdal pr. Kjellerup.
Ida Mortensen har gået i skole i Frederiksdal i 7 år.
Hun har siden haft plads som husassistent, og senere som hus
bestyrerinde forskellige steder.

II.D.2.d.

ANNA MORTENSEN, født den 15. april 1937 i Hesselskov.
Hun blev den 14. april 1962 i Kragelund Kirke, gift med

EGON NIELSEN KROGSGÅRD, født den 17. januar 1936 i Kjellerup. 
Han er søn af Marie og Ejner Krogsgård der er landmand i Sin
ding.
Bosat: Frederiksdalvej 51, 8620 Kjellerup.
Anna Mortensen har gået i skole i Frederiksdal, hun kom der
efter ud at tjene forskellige steder i Frederiksdal i 5 år, 
hvorpå hun begyndte at sy på en fabrik i Hammel, derefter var 
hun 3 år hos Damgård, og 3 år hos L. G. Hansen indtil gifter
målet .
Efter giftermålet har hun haft en del hjemmesyning, og hun 
har arbejdet i 3 år hos O.H. Christensen i Silkeborg.
Desuden går hun en del ud og hjælper til ved fester samt var- 
ter op.
Egon Nielsen Krogsgård har gået i skole i Sinding i 7 år. Han 
tjente derefter på landet i j år, samt j år på Levring Efter
skole, hvorefter han igen var | år på landet indtil han kom 
i lære som tømrer i Kragelund, hvor han blev udlært i 1955, 
han arbejdede derefter J år som svend indtil militærtjenesten 
som han aftjente ved Ingeniørtropperne i Randers fra maj 56 
til september 57.
Han havde derefter arbejde som svend, bl.a. i Them, Kragelund 
og hos Skolemonteringen i Virklund.
Den 1. maj 1963 startede han selvstændig tømrerforretning i 
Frederiksdal som han stadig driver med 2-3 svende og 2 lær
linge.
Det kan desuden nævnes at han er i bestyrelsen for Forsam
lingshuset og Brugsforeningen.
I ægteskabet er der 2 børn.



II.D.2.d.1).

LENE NIELSEN KROGSGÅRD, født den 28. april 1964 i Frederiksdal. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.D.2.d.2).

CLAUS NIELSEN KROGSGÅRD, født den 9. juni 1966 i Frederiksdal. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.D.2.e.

VAGNER MORTENSEN, født den 12. november 1940 i Hesselskov, 
Kragelund sogn.
Han blev den 3. juni 1972 i Sjørslev, gift med

BIRTHE HEIBERG JENSEN, født den 4. maj 1948 i Sjørslev.
Hun er datter af Elise Heiberg Mortensen og gårdejer Karl 
Jensen i Sjørslev.
Bosat: Charlottenlundvej 31, 8620 Kjellerup.
Vagner Mortensen har gået i Frederiksdal skole i 7 klasser.
Han var derefter hjemme som karl, og siden var han ude at 
tjene ved landbruget.
Militærtjenesten aftjente han ved Sjællandske Luftværns Regi
ment fra 1/11 1959 til 1/3 61.
Fra 1961 tjente han igen ved landbruget til den 1/12 1967, 
hvorpå han havde 1 år med forskelligt løst arbejde.
I 1969 købte han nuhavende ejendom i Charlottenlund, som er 
på 11 td. land, den driver han med alsidigt landbrug, og han 
har desuden forpagtet 8 td. land fra en naboejendom.
Desuden handler han en del med heste og får m.m.
Birthe Heiberg Jensen har gået i skole i Sjørslev og på Kjel
lerup Realskole.
I 1965 var hun på Riis Skov Husholdningsskole.
Hun var derefter ude at tjene som husassistent i 1 år, hvor
på hun begyndte at sy på Dansk Kjoleindustri i Silkeborg, 
hvor hun var til 1974.
Hun er nu hjemmesyerske.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.D.2.e.1).

MORTEN HEIBERG MORTENSEN, født den 5. juli 1974 i Silkeborg.

II.D.2.e.2).

PETER HEIBERG MORTENSEN, født den 16. juni 1977 i Silkeborg.

II.D.2.f.

HARLEV MORTENSEN.
Ugift.
Bosat: Frederiksdalvej 24, Kragelund.
Harlev Mortensen er Chauffør.
Yderligere oplysninger er ikke indgået.



II.D.2.g.

BIRGIT MORTENSEN, født den 13. januar 1946 i Kragelund sogn.
Hun blev den 12. september 1970 i Grathe Kirke, gift med

KURT AKSEL LEO GRAVESEN, født den 14. november 1945 i Grathe.
Han er søn af Marie og Krogh Gravesen i Hauge.
Bosat: Høstvej 3, Resenbro, Silkeborg.
Birgit Mortensen har gået i skole i Frederiksdal i 7 år, hun 
var derefter på Levring Efterskole, hvorefter hun kom i lære 
i Frederiksdal Brugsforening i 3 år.
Derpå arbejdede hun i 6 år som tilskærerske, de sidste 5 år 
har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.D.2.g.1).

RENE'GRAVESEN, født den 2. januar 1974 i Silkeborg.

II.D.2.g.2).

KIM GRAVESEN, født den 28. september 1975 i Silkeborg.

II.D.2.h.

STEEN MORTENSEN, født den 21. december 1947 i Hørup sogn.
Han blev den 3. august 1974 i Sinding Kirke, gift med

LINA FRUEGÅRD SØRENSEN, født den 29. marts 1952 i Mausing.
Hun er datter af Rigmor Frederiksen og gårdejer Hagbart Sø
rensen i Mausing.
Bosat: Sølvgranen 1, 8620 Kjellerup.
Steen Mortensen har gået i skole i Frederiksdal i 7 år, han 
var derefter hjemme som karl indtil militærtjenesten som han 
aftjente i Haderslev og Randers i 1967/68.
Han havde derpå 3 forskellige pladser som murerarbejdsmand, 
men begyndte derefter på Mejeriet i Thorning som chauffør, 
og der har han været ansat de sidste 4 år.
Lina Fruegård Sørensen har gået i skole i Mausing og Vinders
lev i 9 år, hvorpå hun blev uddannet i en lædervareforretning 
i Silkeborg, udlært i 1971.
Siden 1972 har hun været ansat på Landboforeningens Regnskabs
kontor i Kjellerup, det sidste år på deltid.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.D.2.h.1).

ANJA MORTENSEN, født den 15. oktober 1975 i Kjellerup.

II.D.2.h.2).

BRITT MORTENSEN, født den 1. juni 1978 i Kjellerup.



II.D.3.

JULIANE KIRSTINE MORTENSEN, født den 18. december 1905 i Kra
gelund sogn.
Hun blev den 3. oktober 1934 i Kragelund Kirke, gift med

ERHARD VAGNER BROKHOLM, født den 26. april 1908 i Thise sogn. 
Han er søn af Karen Kristensen og karetmager Jeppe Kr. Brok
holm i Kragelund.
Bosat: Kragelund Møllevej 9, Kragelund, Silkeborg.
Juliane Kirstine Mortensen har gået i skole i Frederiksdal i 
7 år. Som 18 årig kom hun ud at tjene som husassistent for
skellige steder indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Erhard Vagner Brokholm har gået i skole i bl.a. Feldborg og 
i Thorup ved Ulstrup i ialt 7 år. Allerede som 11 årig kom 
han ud at tjene i Tjærbæk ved Haxholm hvor han var i 4 år, 
hvorpå han havde forskellige pladser på landet.
I 1934 overtog han faderens gård som var på 34 ha. og den 
drev han i ca. 40 år, med alsidigt landbrug, hvorpå den blev 
overdraget til sønnen.
Samtidig lavede han en del tørv og i 7 år har han kørt mælk. 
Efter at have overdraget gården til sønnen byggede de det hus 
i Kragelund hvor de nu bor.
I ægteskabet er der 1 barn.

II.D.3.a.

POUL LINDHART BROKHOLM, født den 20. marts 1941 i Århus.
Han blev den 25. september 1964 i Levring, gift med

LITA KRISTENSEN, født den 6. marts 1944 i Svostrup sogn.
Hun er datter af Åse og Thomas Verner Kristensen, landmand 
i Midtstrup pr. Kjellerup.
Bosat: Hesselskowej 63, 8620 Kjellerup.
Poul Lindhart Brokholm har gået i Frederiksdal skole i 7 år, 
han var derefter på Levring Efterskole i 6 måneder, hvoref
ter han arbejdede ved landbruget.
Militærtjenesten aftjente han i Århus og København.
Han fik derefter plads på Demstrupgård som fodermester, og 
der var han i 2 år.Derpå blev han ansat hos entreprenør Fa. 
ARBM. Coop. i Silkeborg hvor han var ansat i 15 år, til au
gust 1 978.
Samtidig driver han ejendommen som han overtog efter faderen, 
ejendommen er på 30 td. land agerjord, 2 td. land skov og 10 
td. land mose. Gården drives med korn, roer og græs, og der 
er køer og grise på gården.
Det kan nævnes at han har været formand for Forsamlingshuset 
og i bestyrelsen for Frysehuset i Frederiksdal. Desuden har 
han været i bestyrelsen for Mausing-Pederstrup Vandværk.
Lita Kristensen har gået i Skovsborg skole i 7 år, hvorefter 
hun havde forskellige pladser som husassistent. I 3 år var 
hun syerske hos Ladekjær Mikkelsen i Kjellerup. Derpå kom 
hun til Knud Damgård i Herning i 2 år som syerske.
Efter giftermålet har hun mest være hjemmehusmor, desuden 
har hun været børnehaveafløser i Vinderslev.
I ægteskabet er der 3 børn.



II.D.3.a.1).
JAN BROKHOLM, født den 27. marts 1965 i Kjellerup. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.D.3.a.2).

JETTE BROKHOLM, født den 15. november 1966 i Kjellerup. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.D.3.a.3).

BRIAN BROKHOLM, født den 7. august 1971 i Kjellerup.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.D.4.

ANNA JENSINE MORTENSEN, født den 26. oktober 1910 på Tønd
borg mark i Kragelund sogn.
Hun blev den 8. december 1932 i Kragelund, gift med

ALBERT HENRY MADSEN, født den 1. november 1905 på Moselund
gård i Funder.
Død den 29. marts 1977 i Kragelund.
Han var søn af Kathrine og Jens Madsen i Funder.
Bosat: Frederiksdalvej 6, Kragelund.
Anna Jensine Mortensen har gået i skole i Frederiksdal, hvor
på hun tjente på landet som husassistent, samt var en tid var 
hun hjemme hos forældrene indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru.
Hobby: Hækling strikning og porcelænsmaling.
Albert Madsen har gået i skole i Funder, hvorpå han tjente på 
landet indtil han i 1933 overtog ejendommen i Charlottenlund. 
Ejendommen var på 11 td. land, og de drev den i ca. 40 år.
I 1976 købte de et hus i Kragelund, hvor Fru Madsen stadig 
bor.
Henry Madsen har desuden været i bestyrelsen for Mejeriet i 
Sinding, og hans store hobby var heste.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.D.4.a.

JENS HARLEV MADSEN, født den 19. marts 1933 i Kragelund.
Han blev den 8. oktober 1955 i Serup Kirke, gift med

ALMA MATHILDE JENSEN, født den 22. oktober 1933 i Kjellerup. 
Hun er datter af Alma Martha Wolf og husmand Anders Jensen 
Madsen i Resdal.
Bosat: Komosevej 1, Charlottenlund, 8620 Kjellerup.
Jens Harlev Madsen har gået i skole i Frederiksdal i 7 år.
Han tjente derefter på forskellige gårde på egnen indtil han 
den 1. oktober 1955 købte Komosegård som da var på 33 td. land. 
Siden har han købt jorden fra faderens ejendom så der nu er 
ialt 43 td. land, og desuden har han lejet 15-20 td. land. 
Gården drives med alsidigt landbrug.
Desuden har familien 6 rideheste og dyrker en del ridesport.



Alma Mathilde Jensen har gået i skole i Resdal i 7 år, hvor
på hun kom ud at tjene på lander forskellige steder, bl.a. 
var hun i 2 år hos sognerådsformand Jens Jørgensen i Frede
riksdal .
Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.D.1,a.1)♦

ULLA HARLEV MADSEN, født den 27. april 1956 i Kragelund.
Hun blev den 7. april 1979 i Kragelund, gift med

ARNDT FRANDSEN THOMSEN, født den 22. februar 1952 i Tønder.
Han er søn af Karen Frandsen Nielsen og politiassistent Wal- 
gren Thomsen i Kjellerup.
Bosat: Bjergfyren 19, 8620 Kjellerup.
Ulla Harlev Madsen har gået i skole i Frederiksdal og Krage
lund i 7 år, hvorpå hun tog realeksamen på Søndergades skole 
i Silkeborg. Hun kom derefter til Grill baren på Skoletorvet 
i Silkeborg, hvorpå hun tog handelsskoleeksamen på Silkeborg 
Handelsskole.
Den 15/6 1975 begyndte hun som kontorassistent i Bikuben i 
Kjellerup, og hun er stadig ansat samme sted.
Desuden har hun gået på Sparekasseskolen i Herning hvor hun 
sluttede den 2/6 1979 som sparekasseassistent.
Arndt Frandsen Thomsen har gået i skole i Lemvig og i Kjel
lerup i 8 klasser.
Han fik derefter arbejde hos Brdr. Møballe i Silkeborg hvor 
han var arbejdsdreng i 1 år, derpå var han hos Lemming Hegn 
i 1 år, og på Neptun i 7 mdr. Derefter var han i 2 år hos 
Kågård og hos Scan Refleks i 1 år, derpå tilbage til Kågård 
hvor han igen var i 2 år, hvorpå han blev ansat ved Kjelle
rup Korn som lagerarbejder, og der er han stadig ansat.

II.D.2.a.2).

LIS HARLEV MADSEN, født den 25. december 1958 i Charlotten
lund .
Bosat: Nørremunksgård, Agervej 6, Vandborg, Lemvig.
Lis Harlev Madsen har gået i skole i 7 år, hvorpå hun tog 
realeksamen i Silkeborg.
Hun kom derefter til Oluf Kristensen i Silkeborg hvor hun 
lagde tøj sammen og til Bording hvor hun pressede tøj. 
Derpå til Lidano i Levring hvor de laver pandekager og kar
toffelsmos m.m.
Hun rejste derefter til Vandborg ved Lemvig hvor hun er på 
en gård med ca. 1000 grise, og desuden kører hun rundt med 
orner.

II,D.2.a.3).

GITTE HARLEV MADSEN, født den 28. september 1962 i Charlotten
lund.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.D.2.a.4).

BENT HARLEV MADSEN, født den 29. februar 1968 i Charlottenlund. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.



II.D.4.b.

KRISTIAN HARLEV MADSEN, født den 29. februar 1940 i Charlot- 
tenlund i Kragelund sogn.
Han blev den 21. november 1959 i Them Kirke, gift med

INGER ERIKSEN, født den 14. februar 1937 i Bakbjerg, Them 
sogn.
Hun er datter af Elna Marie Nielsen og gårdejer Niels Kristi
an Eriksen, Bakbjerg, Them.
Bosat: Frederiksdalvej 58, 8620 Kjellerup.
Kristian Harlev Madsen har gået i skole i Frederiksdal i 7 år. 
Han kom derefter ud at tjene på landet indtil 1958 hvor han 
begyndte at køre lastbil.
Fra 1 964 til 6 9 kørte han gummiged, hvorpå han i 1 i år kørte 
tankvogn. Derpå kørte han igen lastbil i 2j år hvorpå han be
gyndte at køre bus i 1973.
I maj 1974 startede han egen vognmandsforretning med skole og 
turistbusser, og denne driver han stadig.
Hobby: han har i 11 år fanget vilde kreaturer med hunde.
Inger Eriksen har gået i skole i Bakbjerg, hvorpå hun kom ud 
at tjene som husassistent og senere som husbestyrerinde.
Desuden har hun gået en del ud og lavet mad og serveret til 
fester.
Efter giftermålet har hun deltaget aktivt i driften af vogn
mandsforretningen og kører med skolebusserne.
Hobby: folkedans og gymnastik.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.D.4.b.1).

JØRGEN HARLEV MADSEN, født den 2. april 1960 i Bakbjerg i 
Them sogn.
Tømrer.
Bosat hjemme.

II.D.4.b.2)♦

ANETTE HARLEV MADSEN, født den 16. december 1961 i Kragelund 
Skov.
Handelsskoleelev.
Bosat hjemme.

II.D.4.b.3).

SUSANNE HARLEV MADSEN, født den 2. december 1962 i Kragelund. 
Skoleelev.
Bosat: Levring Efterskole.

II.D.4.b.4).

LISBET HARLEV MADSEN, født den 28. december 1964 i Kragelund. 
Skoleelev.
Bosat: Levring Efterskole.



II.D.4.c.

ELI HARLEV MADSEN, født den 10. maj 1946 i Kragelund sogn. 
Hun blev den 20. september 1975 i Silkeborg, gift med

BRUNO GEERT, født den 31. januar 1947 i Silkeborg.
Han er søn af Ellen og Regnar Geert, tømrermester i Silkeborg. 
Bosat: Mimersvej 12, Hvinningdal 8600 Silkeborg.
Eli Harlev Madsen har gået i Frederiksdal skole i 7 år, hvor
på hun i 1961 var på Levring Efterskole. Hun fik derefter 
plads som husassistent på Ans Mejeri og på Borupgård i Grau- 
balle i 1 år, samt j år i Holstebro. I sommeren 1965 var hun 
på Husholdningsskolen i Silkeborg hvorpå hun rejste til Skive 
hvor hun var hos en købmand, dels i huset og dels i forretnin
gen. Fra december 1966 til september 1968 var hun ekspeditri
se i Cykelcompagniet i Silkeborg, hvorpå hun var hjemmegående 
husmor til februar 1977 hvor hun begyndte som ekspeditrice på 
Nordisk Solarcompagni og der var hun ansat til januar 1978, 
hvorpå hun igen har været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.D.4.c.1) .

FRANK HARLEV GEERT, født den 26. december 1968 i Virklund. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.D.4.c.2).

JAN GEERT, født den 25. februar 1975 i Virklund.

II.D.4.c.3).

METTE GEERT, født den 27. marts 1978 i Silkeborg.



II.D. Jens C. Mortensen & hustru II.D.1. Niels H. Mortensen 
og hustru

II.D.1.a. Hilmer H. II.D.2. Marinus Mortensen & hustru
Mortensen og hustru

II.D.2. Marinus Mortensen & hustru med børn, svigerbørn, børnebørn 
og oldebarn

II.D.2.a. Elna & Henning Espersen med familie



II.D.2.e. Vagner Mortensen & hustru + Mette og Peter

II.D.2.g. Birgit og Kurt Graversen + Rene og Kim

Anja og BrittII.D.2.h. Steen Mortensen og hustru



II.D.4.a. Jens Harlev Madsen med familie

II.D.4.b. Kristian Harlev Madsen med familie

II.D.4.c. Eli og Bruno Geert med børn



II.E.

MOGENS CHRISTIAN MORTENSEN, født den 1. juni 1870 i Dollerup. 
Død den 13. august 1939 i Sorring.
Han blev den 4. december 1900, gift med

INGER KRISTINE PEDERSEN, født den 4. marts 1875 i Vinderslev.
Død den 6. september 1944 i Skjørring.
Hun var datter af Else Kristine og Anders Pedersen i Peder- 
strup.
De var bosat i Sorring.
Mogens Christian Mortensen kom efter endt skolegang ud at tje
ne på landet. Efter giftermålet overtog han forældrenes ejen
dom der var på ca. 25 td. land, og den drev han med alsidigt 
landbrug til 1916.
Han rejste derpå til Grathe hvor de i 2 år havde en ejendom på 
12 td. land, hvorpå han rejste til Sorring hvor de købte går
den "Kongegården" som var på ca. 25 td. land.
Senere købte de en ejendom i Sorring By som de havde til 1924 
hvor de købte et hus i Sorring.
Inger Kristine Pedersen havde forskellige pladser som husas
sistent i sin ungdom, og hun var desuden kokkepige på Bøgild- 
gård.
Efter giftermålet var hun hjemmehusmor.
I ægteskabet var der 10 børn.

II.E.1.

AGNES KRISTINE MORTENSEN, født den 22. juni 1901 i Vinderslev. 
Død i 1977 i Grauballe.
Hun blev den 27. februar 1923 i Dallerup Kirke, gift med

SIGVALD SØRENSEN, født den 17. januar 1903 i Dallerup.
Død i 1970 i Silkeborg.
Han var søn af Karen Marie og Søren Peder Sørensen, landmand 
på Sorring mark.
Bosat i Sorring.
Agnes Kristine Mortensen har tjent i Mausing skole hvorpå 
hun tjente på landet som husassistent.
Desuden var hun rengøringsassistent på Ungdomshjemmet i Sor
ring.
Sigvald Sørensen har gået i skole i Sorring, hvorefter han 
tjente på landet. Desuden har han været teglværksarbejder i 
Galten og skovarbejder i ca. 20 år i Frisenborgskovene.
I 11 år har ægteparret bestyret Forsamlingshuset i Sorring.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.1.a.

INGER KIRSTINE SØRENSEN, født den 14. september 1922 i Sorring. 
Hun blev den 4. oktober 1942 i Dallerup Kirke, gift med

MADS PETER ABILDSKOV VÆSEL, født den 4. juli 1919 i Nårup.
Han er søn af Marie Abildskov og landmand Peter Væsel, Nårup. 
Bosat: Terpvej 5, 8641 Sorring.
Inger Kirstine Sørensen har gået i skole i Sorring i 7 år, 
hvorpå hun kom ud at tjene på landet.



De sidste 19 år har hun arbejdet hos E. Kaspersen i Sorring 
som presserske.
Mads Peter Abildskov Væsel har gået i skole i Gjern Østre 
Skole, hvorpå han kom ud at tjene på landet, bl.a. i Tou- 
strup og i Rødding til 1937. Han kom derpå på savværket i Sor
ring og var der i 10 år, hvorefter han fik plads som chauffør 
hos en vognmand i Sorring.
Han arbejder nu for Gjern Kommune som brolægger, og han har 
været der de sidste 3 år.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.1.a.1).

KURT ABILDSKOV VÆSEL, født den 10. august 1943 i Dallerup 
sogn.
Han blev den 25. februar 1967 i Ødum, gift med

LIS NIELSEN, født den 5. november 1944 i Silkeborg.
Hun er datter af Inger og Martin Nielsen i Ødum.
Bosat: Overlundvej 23, 8833 Ørum.
Kurt Abildskov Væsel har gået i skole i Sorring i 7 år, hvor
på han kom i lære i Sorring Brugsforening hvor han blev ud
lært i maj 1962.
Fra juli 1962 til november 63 var han soldat ved Garderhusar- 
regimentet i Næstved.
Han kom derefter til Brabrand på en konservesfabrik hvor han 
var til 1969. I 1969 kom han til Linds Møbelfabrik i Thorning 
hvor han stadig er ansat som værkfører.
Lis Nielsen har gået i skole i Ødum i 7 år, hvorpå hun havde 
plads som husassistent i 3 år.
Hun kom derpå i lære i en broderiforretning i Århus, og blev 
udlært i 1963, hvor hun fik arbejde i en broderiforretning i 
Silkeborg.
I 1969 købte de en broderiforretning i Kjellerup, og denne 
drev de i 5 år.
Desuden havde de en forretning i Silkeborg i 4 år.
Forretningerne solgtes i 1976 og hun har siden været hjemme
husmor.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.E.1.a.1).a).

KLAUS ABILDSKOV VÆSEL, født den 7. maj 1968 i Sorring. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.1.a.1).b).

UFFE ABILDSKOV VÆSEL, født den 16. marts 1971 i Kjellerup. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.1.a.1).c).

LINDA ABILDSKOV VÆSEL, født den 20. juli 1977 i Kjellerup.



II.E.1.a.2).

JETTE ABILDSKOV VÆSEL, født den 15. marts 1949 i Sorring.
Hun blev den 25. oktober 1968 i Silkeborg, gift med

JOHN CHARLES VEILAND LEHMKUHL, født den 21. juni 1949 i Ran
ders .
Han er søn af Birgitte og Jens Charles lehmkuhl i Randers. 
Bosat: Tinggården 53, 4681 Herfølge.
Jette Abildskov Væsel har gået i skole i Sorring i 7 år, 
derefter på Kornmod Realskole samt på Silkeborg Gymnasium 
hvor hun afsluttede med lærereksamen i 1972.
I 1972 begyndte hun som lærer i Købe, hvor hun stadig er an
sat. Hovedfag, matematik og specialundervisning.
John Lehmkuhl har gået på Vestervangsskolen i Randers og på 
Silkeborg Gymnasium hvor han sluttede i 1972 med lærereksamen. 
Han blev derefter ansat som lærer i Køge, hvor han stadig er. 
Hovedfag, geografi og Dansk.
Desuden har han været lærerrådsformand i 3 år.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.1.a.2).a).

JESPER LEHMKUHL, født den 23. april 1969 i Silkeborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.1.a.2).b).

MORTEN LEHMKUHL, født den 3. juni 1975 i Køge.

II.E.1.b.

SØREN PETER SØRENSEN, født den 18. december 1926 i Sorring, 
Dallerup sogn.
Han blev den 7. juli 1951 i Sorring, gift med

KAREN INGRID THORSØ, født den 12. januar 1928 i Sorring, 
Dallerup sogn.
Hun er datter af Kristine Jensen og slagtermester Christen 
Marius Sørensen Thorsø i Sorring.
Bosat: Troldkær 18, 6200 Åbenrå.
Søren Peter Sørensen gik i 1941 ud af 7. klasse i Sorring Fol
keskole, hvorefter han i j år var landbrugsmedhjælper.
I 1941 kom han i skrædderlære hos E. Caspersen i Sorring til 
1943, da arbejde på grund af krigen slap op, og efter at have 
vendt den sidste frakke, der også havde været vendt under 1. 
verdenskrig, måtte han igen tilbage til landbruget i 1| år.
I 1945 fortsatte han læren, som han afsluttede i 1947.
I 1947 var han skræddersvend i løbenhavn.
Militærtjenesten aftjente han i Høvælte og København i 1948.
I 1949 var han igen skræddersvend i København, og i 1950 i 
Århus.
Fra 1953 arbejdede han som tilskærer i Århus til han i 1954 
blev driftsleder i Åbenrå.
I 1959 startede han selvstændig virksomhed med fremstilling 
af damekonfektion i Åbenrå.



Karen Ingrid Thorsø har gået i skole i Sorring, hvorefter hun 
blev husassistent i henholdsvis Sorring, Horsens og København. 
Fra 1948 til 51 var hun syg.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Deres hobby er Golf.
I ægteskabet er der 2 børn.

II,E.1,b.1).

ANETTE SØRENSEN, født den 17. januar 1955 i Åbenrå.
Ugift.
Børneforsorgspædagog .
Bosat: Baldursgade 32, Esbjerg.

II.E.1.b.2).

KENT SØRENSEN, født den 13. juni 1957 i Åbenrå.
Ugift.
Lagerekspedient.
Bosat: Alsgade 73, Sønderborg.



II.E.2.

NIELS MORTENSEN, født den 14. september 1902 i Pederstrup, 
Vinderslev sogn.
Han blev den 8. august 1924 i Tulstrup, gift med

MARIE STAFINE PEDERSEN, født den 2. maj 1903 i Dallerup.
Hun er datter af Karen Marie og Jens Peder Pedersen, land
mand i Dallerup.
Bosat: Lemmingvej 42, 8632 Lemming.
Niels Mortensen har gået i skole i Hauge i 7 år, han kom der
efter ud at tjene på landet forskellige steder, bl.a. i Sor
ring og i Skræ, i Sorring var han på et mølleri som møller
svend og kusk.
Desuden har han haft en del ejendomme i Sorring, Voel og Lem
ming. I Voel var de i 9 år, ejendommen var på 11j td. land.
I 1926-27 begyndte han at handle med heste og køer m.m., og 
dette har han arbejdet med til 1978.
Marie Stafine Pedersen har gået i skole i Sorring i 7 år.
Hun kom derefter ud at tjene som husassistent indtil gifter
målet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.E.2.a.

VERNER MORTENSEN, født den 18. november 1927 i Dallerup.
Han blev den 1. december 1951 i Dallerup, gift med

DORA JUHL HANSEN, født den 23. december 1928 i Dallerup.
Hun er datter af Dorthea Johanne Rasmussen og landmand Jo
hannes Hansen i Sorring.
Bosat: Rugvænget 6, 8600 Silkeborg.
Verner Mortensen har gået i skole i Sminge i 7 år.
Han kom derefter i lære som automekaniker i Åbyhøj, og tog 
samtidig 3 års Teknisk Skoleuddannelse.
Militærtjenesten aftjente han ved Hærens Tekniske Korps på 
Skrydstrup Flyveplads i 1948 til 50.
Han arbejdede derefter som svend i lærepladsen i Århus til 
1 956.
I 1956 startede han eget autoværksted i Lemming, denne drev 
han til 1962, hvor han fik nyvognsforhandling af Austin som 
han havde til 1972, hvor han fik forhandling af Renault, han 
udvidede forretningen 2 gange.
I 1973 byggede han ny forretning i Silkeborg, som ligger på 
Baunehøjvej 21. I 1979 skiftede han til forhandling af Saab.
I 1977 flyttede de desuden privaten fra Lemming til Silke
borg.
Det kan desuden nævnes at Verner Mortensen har været i be
styrelsen for Autoreparatørforeningen i 3 år samt i Reno- 
forhandlerforeningen i 3 år.
Dora Juhl Hansen har gået i skole i Sorring.
Hun havde derpå forskellige pladser i huset, bl.a. i Sorring, 
Århus og Silkeborg, indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 3 børn.



II.E.2.a.1).

NIELS ERIK MORTENSEN, født den 22. april 1956 i Åbyhøj. 
Han samlever med

MARIANNE SØNDERGÅRD LASSEN, født den 29. juli 1958 i Sinding. 
Hun er datter af Elin og Ejvind Lassen i Sinding.
Bosat: Jacob Paludansvej 67, 8600 Silkeborg.
Niels Erik Mortensen har gået i skole i Lemming i 7 klasser, 
han kom derefter på Skægkær Realskole hvor han tog realeksa
men i juni 1953.
Derpå kom han i lære som automekaniker i faderens forretning 
i Silkeborg hvor han blev udlært i december 1976.
Han har siden arbejdet samme sted som automekaniker.
Marianne Søndergård Lassen har gået i skole i Grauballe i 7 
klasser samt på Fårvang skole i 2 år, hun kom derpå til Th. 
Langs Gymnasium i Silkeborg i 3 år, og afsluttede i 1977 med 
studentereksamen.
Hun var derefter 1 år på Lægesekretærskole i Århus, og ar
bejder nu på Silkeborg Sygehus som lægesekretær.

II.E.2.a.2).

BIRGER MORTENSEN, født den 16. juli 1958 i Lemming.
Bosat: Rugvænget 6, 8600 Silkeborg.
Birger Mortensen er automekaniker og arbejder i faderens 
forretning i Silkeborg.

II.E.2.a.2).

HANNE MORTENSEN, født den 22. april 1962 i Lemming. 
Handelsskoleelev.
Bosat: Rugvænget 6, 8600 Silkeborg.

II.E.2.b.

LILLY MORTENSEN, født den 20. juli 1929 i Dallerup sogn.
Hun blev den 22. marts 1951 i Dallerup Kirke, gift med

HUGO FISKER KORSHOLM RASMUSSEN, født den 8. august 1928 i 
Vejle.
Han er søn af Jensine Kathrine Rasmussen og snedkermester 
Peter Marius Hans Rasmussen i Ry.
Bosat: Ewaldsvej 55, 8600 Silkeborg.
Lilly Mortensen har gået i Sminge skole i 7 klasser, hun tjen
te derefter i Voel Brugsforening som husassistent samt 1 år 
på Voldstrupgård og hos karetmageren i Sorring i 1j år.
Hun rejste derpå til Århus hvor hun var enepige hos Skovhus 
i i år, og derpå til Dverige hvor hun arbejdede på en Skær
gårdsrestaurant "Hårstad Havsbad". Senere blev hun syerske i 
Stokholm i 3/4 år. Hun rejste derpå igen til Danmark hvor hun 
blev stuepige på Kjellerup Alderdomshjem i 1 år, og derpå sy
erske hos Peter Jessen i Silkeborg i 5 år til 1952.
Hun havde derefter hjemmesyning til 1960 hvor hun startede 
som dagplejemor, hvilket hun stadig er, hun har daglig 4 børn 
i dagpleje.
Hun har ialt haft 154 børn i pleje.



Hugo Rasmussen har gået i skole i Ry i 7 år, hvorpå han kom 
på landet il år.
Derpå kom han i lære som blikkenslager og rørlægger i Ry, 
men blev færdiguddannet i Fjernvarme i København i 1948. 
Derpå rejste han først til Ringkøbing hvor han arbejdede som 
svend og senere til Kolding hvor han var til 1949.
I 1949 aftjente han værnepligten i Randers, hvorpå han rejste 
til Ågård i 1 år og derfra til Randers og til Århus, hvor han 
var ansat som leder af et firma i V.V.S. i 1j år.
Han kom derefter til Odder til A.E.G. hvor han blev ansat som 
servicemontør og kørte i hele Europa.
Han arbejdede derpå hos A. Laugesen i Ikast i 8 år og hos 
Brink og Jensen i Silkeborg i 2 år, hvorpå han blev ansat hos 
Vilhelm Vinkler i Silkeborg og senere hos Blikas hvor han var 
i 2 år som leder, samt hos Gårdsted i 2 år..I 1975 blev han ansat hos Jens Jokumsen i Silkeborg, hvor 
han stadig er.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.E.2.b_. 1) .

CONNY KORSHOLM RASMUSSEN, født den 25. august 1952 i Silke
borg sogn.
Hun blev den 22. maj 1976 i Mariehøj Kirke i Silkeborg, gift 
med

STEVAN HELGE BRUUN, født den 7. april 1954 i Zions sogn i 
Esbjerg.
Han er søn af Birthe Petersen og assurandør Alfred Bruun, Ege
alle 194, 8600 Silkeborg.
Bosat: Dalsvinget 111, 8600 Silkeborg.
Conny Korsholm Rasmussen gik på Vestre skole i Silkeborg hvor 
hun tog realeksamen i 1970. Hun kom derefter på Handelsskole 
og tog handelseksamen i 1971.
Den 15/7 1971 kom hun i kontorlære hos murermester Søren Bjørn 
A/S hvor hun blev udlært den 15. juli 1973, hun fortsatte der
efter samme sted som kontorassistent til den 30/1 1975.
Derpå fik hun plads på Villadsens Fabrikker i Silkeborg og var 
der til den 31/8 1977, hun kom da til Otto C. Jensen A/S i Sil
keborg, hvor hun har været til hun fik deres 2. barn.
Hun er nu hjemmegående husmor og hjælper samtidig manden med 
forretningens regnskab.
Samtidig med lærepladsen tog hun desuden statskontrolleret 
højere fagprøve i engelsk på aftenkursus.
Stevan Helge Bruun har gået på Nordre skole i Silkeborg hvor 
han bestod realeksamen i 1972. Han kom derefter i lære som 
elektriker i Esbjerg, hvor han efter ca. 1 år sprang fra for 
at begynde som radio og tv lærling hos Bergs Radio i Silkeborg 
hvor han blev udlært i 1976. Han blev derpå ansat som afdelings
leder hos Kvickly i Gjellerup Centret i Århus, og her var han 
i i år hvorpå han rejste til Bording Radio i Bording hvor han 
var ansat som tekniker i i år.
Han blev derpå ansat som bestyrer af en tv. forretning i Skan
derborg "Schumann Radio", men da forretningen lukkede i 1978 
tog han opfordringen op og købte forretningen i august 1978, 
og denne driver han stadig.
I ægteskabet er der 2 børn.



II.E.2.b.1).a).

TANJA KORSHOLM BRUUN, født den 7. november 1976 i Silkeborg.

II.E.2.b,1),b).

JANNIE KORSHOLM BRUUN, født den 15. juni 1979 i Silkeborg.

II.E.2.b.2).

LINDA KORSHOLM RASMUSSEN, født den 26. juli 1955 i Silkeborg. 
Hun blev den 27. august 1977 i Silkeborg, gift med

KURT WOHLERT HANSEN, født den 24. juli 1954 i Silkeborg.
Hun er datter af Elvira Martine Christiansen og fabriksarb. 
Holger Hansen i Salten.
Bosat: Højbo Tværvej 6, 8600 Silkeborg.
Linda Korsholm Rasmussen har gået i Vestre skole i Silkeborg 
i 10 klasser, hun kom derefter på Silkeborg Handelsskole i 
1 år. I fritiden var hun desuden på Silkeborg Bad som stue- 
og serveringspige i 3j år.
Hun var derpå 1 år på Spædbørnshjemmet Søfryd og på Børneha
ven Vangen i 7 måneder.
Derefter var hun 5 måneder på Revalideringen som syerske. 
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Kurt Wohlert Hansen har gået i skole i Salten, Them Østre 
Centralskole samt på Søndergades skole i Silkeborg i 8 år. 
Han kom derefter i lære som mekaniker hos Silkeborg Motorcom- 
pagni hvor han blev udlært i april 1974.
Militærtjenesten aftjente han fra den 16/5 74 til 14/2 75 i 
henholdsvis Fredericia, Tønder og Viborg.
Han kom derpå til Globus Biler som mekaniker i 4 måneder og 
til Fa. Blom i Knudlund i 25 år.
Derefter kom han til Niels Blumensaat hvor han var mekaniker 
i 1 år, og til D.A.B. hvor han stadig er ansat.
I ægteskabet er der 1 barn.

II.E.2.b.2).a).

HELLE KORSHOLM RASMUSSEN, født den 23. marts 1978 i Silkeborg.

II.E.2.b.3).

EJVO MARIE KORSHOLM RASMUSSEN, født den 23. oktober 1959 i 
Silkeborg.
Bosat: Ewaldsvej 55, 8600 Silkeborg.
Ejvo Marie Korsholm Rasmussen har gået på Vestre skole i Sil
keborg i 10 klasser. Samtidig var hun stuepige på Silkeborg 
Bad i ca. 1 år. Hun kom derefter på Silkeborg Handelsskole 
hvor hun var i 1 år. Hun var derpå husassistent i 2| år, men 
kom så til Nørvang Børnehave hvor hun har været siden som 
pædagog medhjælper.



II.E.2.c.

FINN MORTENSEN, født den 12. juli 1937 i Voel sogn.
Han blev den 30. september 1961 i Lemming, gift med

LILLY SØRENSEN, født den 23. juli 1938 i Lemming.
Hun er datter af Sigrid og Orla Sørensen, møbelsnedker i Sej- 
ling.
Bosat: Hvedevænget 4, 8600 Silkeborg.
Finn Mortensen har gået i skole i Sorring i 7 år. Han kom der
efter i lære som automekaniker i Lemming, hvor han blev udlært. 
Han arbejdede derpå som mekaniker til han den 1. april 1964 
startede egen virksomhed i Gødvad med autohandel. I 1968 blev 
han autoriseret Chrysler forhandler.
I 1974 startede han med forhandling og reparation af biler på 
Kornvænget 1-5 i Silkeborg.
Det kan desuden nævnes at Finn Mortensen er i bestyrelsen for 
Silkeborg Automobilhandlerforening.
Lilly Sørensen har gået i skole i Lemming i 7 år. Hun kom der
efter i en kunsthandel i Silkeborg, hvor hun var indtil gif
termålet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.2.c.1).

TINA MARGRETHE MORTENSEN, født den 18. august 1964 i Lemming. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.2.c.2).

ALLAN CHRISTIAN MORTENSEN, født den 9. februar 1970 i Gødvad. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.2.d.

BENTE MORTENSEN, født den 22. januar 1942 i Voel.
Hun blev den 4. juli 1964 i Lemming, gift med

KNUD PEDERSEN, født den 10. oktober 1942 i Vester Keilstrup. 
Han er søn af Magda og Henry Pedersen i Vester Keilstrup. 
Bosat: Vindruevej 10, 8600 Silkeborg.
Bente Mortensen har gået i skole i Sorring i 7 år, hvorefter 
hun var 1 år i huset. Hun blev derpå ansat hos Langhoff som 
ekspeditrice, og var der i 7 år.
Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor og hun har des
uden 4 børn i dagpleje.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.2.d.1).

BRIAN MORTEN PEDERSEN, født den 16. juni 1966 i Silkeborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.



II.E.2.d.2).

JETTE MARIE PEDERSEN, født den 4. juni 1970 i Silkeborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.3.

INGVAR CHRISTIAN MORTENSEN, født den 19. september 1903 i 
Vinderslev.
Han blev den 4. maj 1930 i Frue Kirke i Århus, gift med

ODA NIELSEN, født den 27. juli 1906 i Århus.
Hun er datter af Ansigne Kathrine Nielsen og vognmand Jakob 
Casper Nielsen i Århus.
Bosat: Engdalgårdsvej 36, 8330 Beder.
Ingvar Christian Mortensen har gået i skole i Hauge i 7 år, 
hvorpå han kom ud at tjene på landet.
Senere kom han i lære som skomager i Sorring hos skomager 
Poulsen i 4 år, og efter endt læretid arbejdede han der som 
svend i 3 år.
Han var derpå i Hammel i 2 år og i Horsens i 3 måneder samt 
i 4 år hos Johs. Jensen i Frederiksgade i Århus hvor han sene
re fik forretning.
Værnepligten aftjente han i Fredericia i 1924.
I 1931 startede han skomagerværksted i Marstrandsgade i Århus 
og den drev han i 11 år, hvorpå han flyttede til Silkeborgvej 
i Århus hvor han startede forretning og værksted med 8 svende 
og 1 dame, han flyttede derfra til Frederiksgade hvor han har 
haft forretning i 20 år. Den drives nu af en søn.
Oda Nielsen har gået på Nørrebrogades skole i Århus i 7 år. 
Hun kom derefter i lære som damefrisør i 3| år.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.E.3.a.

ALLAN CHRISTIAN MORTENSEN, født den 29. september 1930 i 
Århus.
Han blev den 9. marts 1958 i Thorning Kirke, gift med

ELIN SØRENSEN, født den 8. marts 1930 i Tiset.
Hun er datter af Else og Henry Sørensen, salgschauffør, 
Solbjerg.
Bosat: Agernvej 9, 8330 Beder.
Allan Mortensen har gået på Valdemarsgades skole i Århus i
7 år. Han kom derefter i lære som håndskomager og blev udlært 
i 1948, og han tog svendestykke på Ortopædisk.
I 1950 kom han til Magasin i København. I 1955 rejste han til 
England til Fa. Saxone på Fabrikken og senere kom han til de
res forretninger, bl.a. i Glaskov.
Derpå rejste han igen til Århus til Engelbredt Sko, og senere 
blev han souchef i Salling.
Derpå var han forretningsfører i Varde til 1960 hvor han rej
ste hjem til faderens forretning i Frederiksgade 78 i Århus 
hvor han var til han overtog denne i 1976.



Elin Sørensen har gået i Astrup skole, hvorefter hun havde 
plads som husassistent.
Hun kom derpå i lære som ekspeditrice hos Hektor Sko i Århus 
hvor hun blev udlært.
Derefter blev hun ansat hos Salling til hun i november kom 
til sin nuværende svigerfars forretning, hvor hun var til hun 
sammen med sin mand overtog denne i 1976.
Hun er nu medhjælpende hustru.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.3.a.1).

LIS ANETTE MORTENSEN, født den 10. maj 1960 i Århus.
Bosat: Agernvej 9, 8330 Beder.
Lis Anette Mortensen har gået i skole i Beder og Malling i 
ialt 10 år. Hun tog derefter handelseksamen.
Hun er nu i lære hos herreekviperingshandler A. Kaufmann i 
Århus.

II.E.3.a.2).

LENE MORTENSEN, født den 19. juli 1964 i Århus. 
Skoleelev.
Bosat: Agernvej 9, 8330 Beder.

II.E.3.b.

MAAGENS MORTENSEN, født den 16. januar 1933 i Set. Johannes 
sogn i Århus.
Han blev den 11. november 1969 i Støvring, gift med

JYTTE TOVE JENSEN, født den 26. marts 1939 i København N. 
Hun er datter af Lilian og Scharles Jensen, Fiskergade 4, 
København.
Bosat: Kanehaven 78, 8240 Riisskov.
Maagens Mortensen har gået på Valdemarsgades skole i Århus i 
7 år. Han kom derefter i lære som elektriker og blev udlært 
i 1952. I 1964 blev han ansat ved Århus Sporvejesom vognfører 
han er stadig ansat samme sted, nu i marketenderiet og i op
tællingen.
Jytte Tove Jensen har gået på Nørrebrogades skole i København 
i 7 klasser. Hun kom derefter til Århus hvor hun kom i lære i 
varehuset S.B.V. i Ryesgade. Efter læretiden fortsatte hun 
samme sted som ekspeditrice i 10 år og de sidste 12 år som 
førstedame.
I ægteskabet er der 1 barn.

II.E.3.b.1).

PER BURDACK MORTENSEN, født den 25. februar 1966 i Set. Jo
hannes sogn i Århus.
Skoleelev.
Bosat hjemme.



II.E.3.c.

ULLA MORTENSEN, født den 29. august 1940 i Vor Frue sogn i 
Århus.
Hun blev den 4. februar 1962 i Nim, gift med

PAUL ERIK TØNNING, født den 14. august 1934 i Underup, Nim 
sogn.
Han er søn af Helga Jacobsen Degn og handelsrejsende Jens 
Christensen Tønning.
Bosat: Nørregade 16, 6650 Brørup.
Ulla Mortensen har gået i Åby skole til 1954, hun kom deref
ter i liere i faderens skotøjsforretning i Århus, og var ef
ter læretiden ansat samme sted indtil hun sammen med manden 
startede egen forretning i Brørup.
Hun er nu medhjælpende hustru.
Paul Erik Tønning blev udlært i herreekvipering i E.B.M. i 
Århus. I 1954 kom han ind som soldat, og er nu kaptajn i re
serven. Han kom derpå tilbage til E.B.M. hvor han var til i 
1975 hvor han startede selvstændig herreekviperingsforretning 
i Brørup.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.3.c.1).

JENS CHRISTIAN TØNNING, født den 13. marts 1963 i Århus.

II.E.3.c.2).

NINNA TØNNING, født den 22. august 1965 i Århus.

II.E.4.

STENSIG MORTENSEN, født den 2. januar 1905 i Vinderslev sogn. 
Han blev den 24. februar 1935 i Sjørring, Thy, gift med

LYDIA AUGUSTA KRISTELLA CHRISTENSEN, født den 25. august 1911 
i Hundborg.
Hun er datter af Marie Kirstine og Niels (Aas) Christensen i 
Skårup i Thy.
Bosat: Set. Ibsgade 53, Viborg.
Stensig Mortensen startede i sin ungdom med en landejendom i 
Fastrup som var på 10 td. land. Samtidig gik han ud som hjælp 
på gårdene på egnen til 4 kr. om dagen.
En tid kørte han rundt med hestevogn og solgte lervarer.
De flyttede derefter ud på Næsgården i Viborg, gården var på 
ca. 60 td. land, og de drev den med alsidigt landbrug.
Senere købte de en gård "Nibgård" i Hvam ved Kjellerup og den 
drev de til de i 1964 flyttede til Viborg hvor de købte et 
hus. Siden har han haft stor glæde af at hjælpe sønnen på 
Aasgård i Romlund.
Lydia Christensen har gået i skole i Skårup i Thy i 7 år.
Hun blev derefter telefonistinde på forskellige telefoncentra
ler i henholdsvis Vester Vande, Sjørring og i Hurup i Thy. 
Hun kom derpå til Skelund, hvor hun var på et Hotel indtil 
giftermålet.
Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru.
I ægteskabet er der 5 børn.



II.E.4.a.

VAGN AAS MORTENSEN, født den 7. juni 1935 i Fastrup.
Han blev den 20. april 1957 i Over Viskum Kirke, gift med

JENNY MARIE ANDERSEN, født den 10. april 1936 i Over Viskum. 
Hun er datter af Signe Christensen og chauffør Kristian An
dersen i Over Viskum.
Bosat: Fredensgade 37, Viborg.
Vagn Aas Mortensen har gået i Bigum skole i 7 år, hvorpå han 
kom ud at tjene i 1 år på Ørisgård.
I 1950 kom han i lære som bager og conditor, og blev udlært i 
1954. I 1955 rejste han til Sverige hvor han fik arbejde på 
et jernværk, desuden arbejdede han også en tid som bager og 
conditor i Sverige. I 1968 rejste familien tilbage til Dan
mark, hvor han fik arbejde som salgschauffør i år.
'Han fik derefter arbejde på Viborg Hospital som hospitals
betjent, og der har han været ansat de sidste 10 år.
Det kan nævnes at Vagn Aas Mortensen er medlem af Viborg Vin- 
laug.
Jenny Marie Andersen har gået i skole i Over Viskum i 7 år. 
Hun kom derefter ud at tjene som husassistent, bl.a. på Hald 
Ege og på Ibsgården i Viborg.
I Sverige arbejdede hun bl.a. i et bageri og på en fiskekon- 
servesfabrik.
Efter at familien flyttede til Viborg var hun hjemmehusmor i 
ca. 3 år, hvorefter hun blev ansat på Viborg Hospital som med
hjælper og der har hun været de sidste 8 år.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.E.4.a.1).

MONA AAS MORTENSEN, født den 29. december 1959 i Gøteborg i 
Sverige.
Hun samlever med

OLE MADSEN.
Møbelpolstrer.
Bosat: Mågevej 33, Viborg.
Yderligere oplysninger er ikke indgået.

II.E.4.a.2).

BENGT AAS MORTENSEN, født den 12. juni 1965 i Gøteborg i 
Sverige.
Skoleelev.
Bosat: Fredensgade 37, Viborg.

II.E.4.a.3).

MARIAN AAS MORTENSEN, født den 18. december 1968 i Viborg. 
Skoleelev.
Bosat: Fredensgade 37, Viborg.



II.E.4.b.

OVE AAS MORTENSEN, født den 2. september 1936 i Farstrup.
Han blev den 7. november 1964 i Vium, gift med

INA MERETE KRISTIANSEN CHRISTOFFERSEN, født den 8. august 1942 
i Brandstrup sogn.
Hun er datter af Helga og Magnus Christoffersen i Vium- 
Bosat: Kirkebækvej 127, Viborg.
Ove Aas Mortensen har gået i Bigum skole i 7 år, hvorpå han 
havde forskellige pladser på landet.
I 1956 aftjente han værnepligten ved Garderhusarerne i Næstved. 
Han var derpå assistent på et svinedemonstrationsbrug ved Var
de og | år på landbrugsskole i Vejlby.
Derefter hjalp han forældrene på Næsgården samtidig med at han 
var kontrolassistent på Viborgegnen.
Derpå rejste han til Sverige hvor han var på en større grise
farm i 1| år.
Den 1/11 1964 rejste han hjem og købte gården "Aasgård" i Kir
kebæk, gården er på 40 td. land og den drives med 150 søer, 
jorden drives mest med korn.
I 1970 brændte gården og den er siden blevet totalt ombygget. 
Det kan nævnes at Ove Aas Mortensen er i bestyrelsen for An
delskassen i Løgstrup.
Ina Merete Kristiansen Christoffersen har gået i skole i Vium 
i 7 år, hvorefter hun var hjemme i 1 år. Hun var derpå på 
Ungdomsskole i Mellerup ved Randers, hvorefter hun kom på en 
tilskærerskole i Viborg, og senere kom hun i lære som herre- 
og dameskrædder i 4 år, hun blev udlært i 1964.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.E.4.b.1).

MORTEN AAS MORTENSEN, født den 15. maj 1965 i Kirkebæk. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.4.b.2).

JEPPE AAS MORTENSEN, født den 3. april 1967 i Kirkebæk. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.4.b.3).

ANNI AAS MORTENSEN, født den 20. maj 1971 i Kirkebæk. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.4.b.4).

HEIDI AAS MORTENSEN, født den 31. marts 1976 i Kirkebæk.



II.E.4.c.

MARGIT AAS MORTENSEN, født den 8. november 1937 i Fastrup. 
Hun blev den 30. marts 1961 i Sønder sogn Kirke i Viborg, 
gift med

ANDERS CHRISTIAN ANDERSEN, født den 29. september 1938 i Over 
Viskum.
Han er søn af Signe Christensen og vognmand Peter Christian 
Andersen, Over Viskum, Ørum Sdl.
Bosat: Aamosevej 42, 2700 Brønshøj.
Margit Aas Mortensen har gået i skole i Bigum, hvorpå hun kom 
ud at tjene som ung pige i huset, bl.a. hos en enlig mor med 
4 børn som hun passede mens moderen var på arbejde samt lave
de mad og gjorde rent i huset.
Senere begyndte hun på Plejehjemmet i Ibsgade .som sygehjælper. 
I april 1960 rejste hun til København hvor hun fik arbejde på 
Rødovre Kommunes Plejehjem hvor hun stadig er ansat.
Anders Christian Andersen har gået i skole i Over Viskum i 7 
år, hvorpå han var ved landbruget indtil han kom ind til mili
tæret. Militærtjenesten aftjente har i 1958-59.
I 1959 rejste han til København hvor han fik arbejde hos en 
entreprenør, hvor han var indtil 1965 hvor han gik i lære som 
brolægger, og han har siden arbejdet som brolægger.
I 1963 købte familien et hus i Islev, og alle børnene går nu 
på Islev skole.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.E.4.c.1).

SØREN CHRISTIAN AAS ANDERSEN," født den 27. maj 1 962 i Islev. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.4.c.2).

TINA AAS ANDERSEN, født den 29. juli 1964 i Islev. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E,4.c.3).

PETER CHRISTIAN AAS ANDERSEN, født den 7. oktober 1965 i Is
lev.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.4.d.

ELLY AAS MORTENSEN, født den 16. september 1939 i Vammen.
Hun blev den 9. marts 1963 i Viborg, gift med

JØRGEN MØLLER, født den 24. juni 1936 i Mammen.
Han er søn af Elise og Jakob Møller, Himmestrup mark, Mammen.
Bosat: Tyttebærvej 31, Viborg.
Elly Aas Mortensen har gået i skole i Bigum i 7 år, hvorefter 
hun kom ud at tjene som husassistent, bl.a. ved Fru Kalhave i 
Viborg i 2 år.



Hun fik derefter arbejde hos bager Jensen som ekspeditrice 
og var der i 3 år, hvorpå hun kom på en lædervarefabrik hos 
Hansen & Smedegård hvor hun var i 6 år.
Siden har hun været hjemmehusmor.
Jørgen Møller har gået i skole i Lee i 7 år, hvorefter han kom 
ud at tjene ved landbruget.
I 1963 blev han ansat ved Viborg Kommune som arbejdsmand, og 
der var han i 13 år.
I 1976 fik han arbejde ved Midtjydsk Reservedelslager i Viborg 
og der har han været ansat siden.
Desuden er han i Week End'en husbondafløser på forskellige går
de på egnen.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.4.d.1).

OLE AAS MØLLER, født den 14. marts 1968 i Viborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.4.d.2).

METTE AAS MØLLER, født den 18. december 1973 i Viborg.

II.E.4.e.

MOGENS AAS (MORTENSEN), født den 20. maj 1944 i Fastrup. 
Han blev den 9. juli 1966 i Viskum, gift med

INGRID MARGRETHE ANDERSEN, født den 28. januar 1948 i Over 
Viskum.
Hun er datter af Signe Andrea Christensen og vognmand Peter 
Christian Andersen i Over Viskum.
Bosat: Hjejlevej 18, Sorring.
Mogens Aas Mortensen har gået i skole i Fastrup samt på Søn
dermarksskolen i Viborg, og på Viborg Realskole hvor han tog 
realeksamen, hvorpå han var 1 år i København.
Han startede derpå på Viborg Tekniske Skole hvor han blev tek
nisk assistent i 1963. Han var derefter teknisk assistent ved 
Generalkommandoen i Viborg i 2 år, hvorpå han flyttede til Ran
ders hvor han kom på Konstruktørskolen, færdiguddannet der i 
1969.
Ansat hos arkitektfirmaet Salling Mortensen i Århus, samt hos 
Dansk Arkitekt og Ingeniørkontor i Århus i 6 år.
Han blev derefter ansat ved firmaet V.M. Christensen i Køben
havn som salgskonsulent.
Han er nu ansat ved Fa. Rock Wool i København som lydkonsu
lent og har et distrikt i Jylland.
Desuden driver han tegnestue fra bopælen i Sorring.
Det kan nævnes at Mogens Aas er i Boligforeningsnævnet i År
hus samt i forældrerådet i skolen i Sorring.
Ingrid Margrethe Andersen har gået i skole i Over Viskum og 
Vejrumbro hvor hun afsluttede i 1963, hvorefter hun havde ar
bejde på 2 systuer i Viborg i 2 år samt på Vibonet til 1966. 
I Randers arbejdede hun på systuen hos Junker indtil 1969. 
Fra 1969 til 72 har hun været hjemmehusmor men i 1972 starte
de hun som uuddannet sygehjælper i Tranbjerg og var der til 
1973. Startede derpå som sygehjælperelev i Århus hvor hun 
blev færdiguddannet i 1974. Hun arbejder nu samme sted som 
fast aftenvagt.



I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.2.e.1)♦

CARSTEN AAS (MORTENSEN), født den 12. marts 1969 i Randers. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.2.e.2).

POUL AAS (MORTENSEN), født den 8. februar 1971 i Århus. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.5.

CLARA ELFRIDA MORTENSEN, født den 15. januar 1906 i Pederstrup 
Vinderslev sogn.
Hun blev den 21. oktober 1927 i Dallerup, gift med

EJNER JENSEN, født den 18. oktober 1902 i Allingåbro.
Død den 28. juni 1974 i Rohde.
Han var søn af Inger og Anders Jensen, smed i Sorring.
Clara Mortensen har gået i skole i Hauge og Sorring, hvorpå 
hun kom ud at tjene som husassistent.
Efter giftermålet tog hun et kursus i syning og syede først 
for private i 10 år og derpå for forretningen Lion i Århus 
i 10 år, og derpå hos Kaspersen i Sorring i 12 år.
Ejner Jensen har gået i flere forskellige skoler, sidst i 
Esbjerg, hvorefter han kom i smedelære hos sin fader.
I 1939 overtog han smedeforretningen i Rohde og denne drev 
han til sin død.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.5.a.

HARRY JENSEN, født den 27. februar 1928 i Dallerup sogn. 
Han blev den 4. juni 1949 i Århus, gift med

ODA CHRISTENSEN, født den 3. september 1931 i Ormslev.
Hun er datter af Kirstine og Søren Christensen, stationsfor
stander i Karup.
Bosat:Vibyvej 49a, 8230 Åbyhøj.
Harry Jensen har gået i skole i Serup, Sabro, Sorring og 
Skjørring, han kom derefter i lære som smed og blev udlært i 
1947, hvorpå han blev smed på Hammelbanen.
Militærtjenesten aftjente han i 1948/49 ved Dragonerne i Ran
ders .
Han var derefter maskinarbejder på Århus flydedok i 1j år 
hvorefter han kom tilbage til Hammelbanen hvor han var til 
1956 som motorfører. Derefter var han 1 år ved Frederiksværk 
banen som motorfører, og derpå på Århus flydedok som svejser 
til 1960. Derefter var han varmemester ved Åbyhøj Boligfor
ening i 4 år. I 2 år kørte han som montør i vaskerimaskiner. 
Han rejste derpå hjem til faderen hvor han var svend i 1 år, 
hvorpå han overtog forretningen som han drev til 1971, den 
blev da lukket og han blev ansat som lokomotivfører ved Od
derbanen, hvor han stadig er.



Oda Christensen har gået i Skovby skole hvorpå hun kom til 
Brdr. Jakobsens Chokoladefabrik i Århus hvor hun var indtil 
giftermålet.
Efter giftermålet var hun ca. 2 år i en kiosk i Brabrand, hvor
på hun var hjemmehusmor i nogle år.
De sidste 6 år har hun arbejdet som ekspeditrice i en købmands
forretning.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.E.5.a.1).

ULLA ELINOR JENSEN, født den 31. juli 1949 i Skovby.
Hun blev den 14. oktober 1967 i Åbyhøj, gift med

PER DARCHY THOMSEN, født den 13. september 1945 i Ormslev.
Han er søn af Elna og Thorvald Darchy Thomsen i Ormslev.
Bosat: Havrevej 41, 8464 Galten.
Ulla Jensen har gået i skole i Åbyhøj, hvorefter hun kom i 
huset i Brabrand i 1 år. Hun kom derpå til en systue i Åby
høj hvor hun var til 1968, hvorpå hun blev hjemmehusmor.
Hun har desuden været ferieafløser hos en købmand samt haft 
en del løst arbejde indtil 1978 hvor hun begyndte som dagple
jemor, hun har nu 2 børn i dagpleje.
Per Darchy Thomsen gik i Ormslev skole, hvorefter han kom i 
lære som autolakerer. Han arbejdede derefter hos Tage Gran i 
Åbyhøj til 1969.
I 1969 startede han som selvstændig autolakerer i Skørring, 
og driver stadig denne forretning.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.5.a.1).a).

PIA DARCHY THOMSEN, født den 20. januar 1968 i Åbyhøj. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.5.a.1).b).

LONE DARCHY THOMSEN, født den 24. marts 1972 i Århus. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.5.a.2)■

KURT JENSEN, født den 21. maj 1952 i Åby. 
Han samlever med

VIVI BACH THOMSEN, født den 31. marts 1956 i Thisted.
Hun er datter af Inga Bach og Jens Åge Grønkjær Thomsen i 
Thisted.
Bosat: Rugvej 26, 8464 Galten.
Kurt Jensen har gået i skole i Åby og i Åbyhøj hvor han også 
tog realeksamen.
Han kom derefter i lære som mekaniker, og blev udlært den 1/10 
1973. Soldat ved C.F. i Thisted i 8 måneder.
Fra 1974-75 var han murerarbejdsmand i Thisted. Han rejste der
på til København som politibetjent i 2| år.
Den 1/3 78 begyndte han som Falckredder i Århus, og der har 
han været siden.



Vivi Bach Thomsen har gået i skole i Thisted i 10 klasser.
Hun kom derefter i lære som klinikassistent ved børnetandple- 
jen i Thisted og blev udlært i 1976.
Hun var derefter klinikassistent i København hos M. Jørgensen 
med den 1/8 1978 blev hun ansat ved Ry Børnetandpleje i Lås
by og den 9/8 flyttede hun til Ry Børnetandpleje i Ry.

II.E.5.a.3).
BIRGITTE JENSEN, født den 21. november 1965 i Åbyhøj.
Skoleelev.
Bosat hjemme.
II.E.5.b.

RUTH JENSEN, født den 23. maj 1932 i Serup.
Hun blev den 3. april 1959 på Frederiksberg, gift med

POUL BREGNING PEDERSEN, født den 7. oktober 1927 i København.
Han er søn af Fanny Augusta Andreasen og kvartermester Carl 
Emil Pedersen i København.
Bosat: Vesterbrogade 172, København V.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.5.b.1).

LONE BREGNING PEDERSEN, født den 28. september 1959 på Frede
riksberg.
Pædagogmedhj ælper.
Bosat: Krogerupgade 3, 2200. ^benhavn N.

II.E.5.b.2).

DORTHE BREGNING PEDERSEN, født den 23. juni 1962 på Frederiks
berg.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.E.6.

MARTHA MORTENSEN, død som lille.

II.E.7.

CHRISTIAN MORTENSEN, død som lille.

II.E.8.

MARTHA MORTENSEN, død som lille.

II.E.9.

Et dødfødt barn.

II.E.10.

KATHINKA MORTENSEN, født den 2. august 1917 i Vinderslev.
Hun blev den 3. oktober 1942 i Dallerup Kirke, gift med



HANS PEDER PEDERSEN, født den 25. februar 1916 i Tranebjerg 
på Samsø.
Han er søn af Hansine og Peder Pedersen, Skørring pr. Galten.
Bosat: Skjoldbjergvej 4, Skørring, Galten.
KathinkaMortensen har gået i skole i Sorring, hvorpå hun kom 
ud at tjene som husassistent i Silkeborg og Århus indtil gif
termålet, hvorpå hun har været hjemmehusmor.
Hans Peder Pedersen har gået i Skørring skole, hvorpå han kom 
ud at tjene på landet forskellige steder, bl.a. på Samsø og 
på Sjælland indtil han overtog faderens ejendom i 1945.
Ejendommen er på 15 td. land, og de har drevet den med alsi
digt landbrug indtil 1978 hvor de lejede jorden ud.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.1 O.a.

ÅSE PEDERSEN, født den 7. april 1944 i Skørring.
Hun er gift med

SØREN MADSEN.
Foderstofmedhj ælper.
Bosat: Nim ved Horsens.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.E.1O.a.1).

JAN MADSEN.

II.E.10.a.2),

TINA MADSEN.

II.E.10.b.

BJARNE PEDERSEN, født den 15. september 1949 i Skørring.
Han samlever med

SONJA PEDERSEN.
Fabriksarbejder.
Bosat: Søndermarken 12, Låsby.
Yderligere oplysninger er ikke indgået.



II.E. Mogens Chr. Mortensen med hustru og børn

II.E.1. Agnes og Sigvald Sørensen II.E.1.a.1). Kurt. A.
Væsel

II.E.1.a.1).a)., b). + c). Klaus, Uffe & Linda

II.E.1.a.2). Jette og John Lehmkuhl + Jesper og Morten



II.E.1.b. Søren Peter Sørensen & hustru + Anette og Kent

II.E.2. Niels Mortensen og hustru II.E.2.a. Verner Mortensen og hustru

II.E.2.a.1).
Niels Erik Mortensen

II.E.2.a.2).
Birger Mortensen

II.E.2.a.3).
Hanne Mortensen

II.E.2.b. Lilly & Hugo Rasmussen II.E.2.b.1). Conny & Stevan Bruun



II.E.2.b.3).
Ejvo Rasmussen

II.E.2.d. Bente og Knud Pedersen + Brian og Jette

II.E.2.b.1).a). + b).
Tanja og Jannie K. Bruun

II.E.2.b.2). Linda & Kurt Hansen + Helle

II.E.3. Ingvar Mortensen & hustru II.E.3.a. Allan Mortensen m/ fam.

II.E.3.b. Maagens Mortensen & hustru + Per B. Mortensen



II.E.4. Stensig Mortensen & hustru II.E.4.a.
Vagn Mortensen & hustru

II.E.4.a.1)., 2). & 3). II.E.4.b. Ove Aas Mortensen med familie
Mona,Bengt og Marian

II.E.4.c. Margit & A. Andersen + Søren Christian og Tina Andersen

Peter Andersen

II.E.4.d. Elly & Jørgen Møller



II.E.4.e. Mogens Aas Mortensen + Carsten Aas og Poul Aas

II.E.5. Clara 
og E. Jensen

II.E.5.a.1). Ulla & Per Thomsen + Pia og Lone

II.E.5.a.2). Kurt Jensen & Vivi Thomsen



II.F.
JOHAN CHRISTIAN SOPHUS MORTENSEN, født den 29. oktober 1872 
i Kragelund.
Død den 25. april 1958 i Vinderslev.
Han blev den 30. september 1904 i Sinding, gift med

KIRSTINE ABELONE ANDERSEN, født den 15. juli 1884 i Thorup.
Død den 7. december 1971 i Vinderslev.
Hun var datter af gårdmand Kr. Andersen og hustru Andrea, 
i Sinding.
Johan Christian Mortensen blev i sine unge dage udlært som 
møllersvend på Kjærsholms Mølle og det fremgår af en anbefa
ling fra møllersvend Niels Sørensen at han var i lære der 
fra den 1. september 1891 til den 19. marts 1893, og at han 
var en tro og pålidelig ungt menneske som havde gode anlæg 
for mølleriet og som han på det bedste kunne anbefale til en
hver som havde brug for en yngre møllersvend.
Endvidere var han møllersvend på Humle Mølle fra den 1. novem
ber 1893 til den 2. august 1899, og det fremgår af hans anbe
faling derfra, underskrevet af forpagter Thomas Jensen, at 
han kunne anbefale ham som en ædruelig, hæderlig og pligtop
fyldende menneske. Desuden har han været møllersvend på Hørup 
Vandmølle og på Vinderslev Vindmølle. Han var møllersvend i 
ialt 17 år.
Efter giftermålet forpagtede ægteparret Kjærsholm Mølle. 
Senere købte de en ejendom i Revl ved Hauge som var på ca. 20 
td. land, som de drev med alsidigt landbrug.
I 1917 købte de Brunbakgård i Serup men i 1918 flyttede de 
til Pederstrup Østergård, den var på 30 td. land og den drev 
de til 1945, hvor de købte en ejendom i Resdal.
Senere købte de et hus i Vinderslev hvor de boede til deres 
død.
Kirstine Abelone Andersen var i sin ungdom mejerske på Vin
derslev Mejeri.
I ægteskabet var der 15 børn.

II.F.1.

NIELS HOLM MORTENSEN, født den21. juli 1905 i Kjærsholm Møl
le, Thorning sogn.
Død den 21. september 1952 i Silkeborg.
Han blev den 2. januar 1941 i Silkeborg, gift med

EMILIE MATHILDE ANDERSEN, født den 15. januar 1902 i Sønder 
Bork.
Hun er datter af Jensine Bechgine Ane Marie Nielsen og gård
ejer Laust Sørensen Andersen i Sønder Bork.
Bosat: Østergade 34 l.sal, 8600 Silkeborg.
Niels Holm Mortensen var hjemme hos forældrene til han var 
18 år.
Han fik derefter en bil og kørte lillebil. I 1910 rejste han 
til Silkeborg hvor han kørte bensinbil.
I 1943 startede han vognmandsforretning med lastbiler og se
nere fik han lillebilforretning, som han drev til sin død. 
Emilie Mathilde Andersen gik i skole i Sønder Bork, hvoref
ter hun havde forskellige pladser som husassistent, senere 
kom hun på et hotel som køkkenpige og derpå som serverings
jomfru.



Hun lærte derefter til dameskrædderinde på forskellige kur
ser og i 1934 startede hun som dameskrædder i Silkeborg.
Fra 1948 til 63 var hun leder af aftenskolen i kjolesyning 
for A.O.F. og hun havde 5 hold om ugen.
Fru Mortensen er stadig dameskrædderinde i Silkeborg.
I ægteskabet er der 1 barn.

II.F.1.a.

JØRGEN HOLM MORTENSEN, født den 9. april 1941 i Silkeborg. 
Han blev den 22. september 1962 i Silkeborg Kirke, gift med

ANNI WERNER KRISTOFFERSEN, født den 19. januar 1945 i Århus. 
Hun er datter af Inger Marie Hansen og murerarbejdsmand Jens 
Kristoffersen i Silkeborg.
Bosat: Ballevej 5, 8600 Silkeborg.
Jørgen Holm Mortensen har gået i skole i Silkeborg i 9 år 
og tog realeksamen.
Efter skolegangen kom han i lære som mekaniker hos D.A.B. i 
Silkeborg hvor han blev udlært i 1963.
Militærtjenesten aftjente han i Varde og Århus i 16 måneder. 
Han kom derefter tilbage til D.A.B. som svend og var der i 
6 år.
I 1970 startede han selvstændig automobilhandlerforretning 
på Ballevej i Silkeborg, og denne driver han stadig.
Anni Werner Kristoffersen gik i skole i Silkeborg i 9 år. 
Efter skolegangen kom hun til en tandlæge som klinikdame i 
ca. H år.
Hun kom derefter i lære som ekspeditrice i en manufakturfor
retning indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet var der 4 børn.

II.F.1.a.1),

SUSANNE HOLM MORTENSEN, født den 9. februar 1963 i Silkeborg. 
Gymnasieelev.
Bosat hjemme.

II.F.1.a.2).

JOHN HOLM MORTENSEN, født den 5. april 1965 i Silkeborg.
Død den 3. februar 1970.

II.F.1,a.3).

HELLE HOLM MORTENSEN, født den 22. maj 1970 i Silkeborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.1.a.4).

ANETTE HOLM MORTENSEN, født den 27. juni 1972 i Silkeborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.



II.F.2.

ASTRID MARIE MORTENSEN, født den 7. juli 1906 i Thorning sogn. 
Død den 7. februar 1936 i Herning.
Hun blev den 12. december 1930, gift med

NIELS NIELSEN, født den 1. januar 1901 i Herning. 
Typograf.
Bosat:Herningholmvej 24, Herning.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.2.a.

VERNER MOURITS NIELSEN, født den 4. september 1931 i Herning. 
Han blev den 7. november 1953 i Herning, gift med

LIS MIKKELSEN, født den 15. oktober 1934 i Struer.
Hun er datter af Botilde Kristensen og arbejdsmand Mikkel 
Karl Kristian Mikkelsen i Herning.
Bosat: Samsøgade 11, 9560 Hadsund.
Verner Nielsen har taget realeksamen fra Herning Gymnasium i 
1948. Han kom derefter i lære på Sygekassen i Herning og blev 
udlært i 1951, derpå arbejdede han samme sted til maj 52.
Militærtjenesten aftjente han i Høvælte i 2 md. og på Kastel
let i 3 måneder derpå var han 6 måneder i Itzehoe til april 
53.
Han kom derpå først til Herning og senere til Viborg som as
sistent til 1959, hvorpå han søgte til Esbjerg hvor han blev 
ansat som overassistent til den 1/5 63.
Rejste derpå til Skanderborg hvor han blev forretningsfører 
for Centralforeningen for Sygekasser og Dagpengefond, og der 
var han til den 1/3 66, hvorpå han rejste til Hadsund hvor 
han blev forretningsfører for Sygekassen, fra den 1/4 73 
flyttede sygekassen ind på Rådhuset hvor han nu er i Social
forvaltningen .
Det kan nævnes at han har været medlem af forældreforeningen 
på skolen samt formand for Sportsfiskerforeningen.
Lis Mikkelsen har gået i skole i Herning i 7 år, hvorpå hun 
begyndte som presser på et renseri "Peravin" i Bredgade i Her
ning hvor hun var indtil giftermålet.
Hun var derefter hjemmehusmor indtil 1969 hvor hun igen be
gyndte som presser på j tid, og hun er nu ansat på Norup Kon
fektion som presser.
Det kan nævnes at hun er medlem af skoleorkestrets bestyrelse 
samt af gymnastikforeningens bestyrelse.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.2.a.1).

ANNETTE YVONNE NIELSEN, født den 19. april 1954 i Viborg.
Hun blev den 22. maj 1976 i Hadsund Kirke, gift med

PER SØRENSEN, født den 24. marts 1955 i Veddum.
Han er søn af Inge og Kristian Sørensen i Veddum.
Bosat: Bl. Visborgvej 5, 9560 Hadsund.
Annette Nielsen har gået i skole i Esbjerg, Skanderborg og 
Hadsund til og med 9. klasse.
Hun kom derefter i lære som typograf i 4 år.



Derpå kom hun til billettrykkeriet "Oleas", hvor hun var til 
september 1977. Hun har siden været hjemmehusmor.
Per Sørensen har gået i skole i Veddum og Als i 7 klasser.
8. og 9. klasse tog han på Åbybro Ungdomsskole.
Han var derefter ude som landbrugsmedhjælper i 1 år, samt 
arbejdede på Implast i Hadsund i 1 år.
Derpå gik han i lære som tømrer hos Knud Højbjerg hvor han 
blev udlært den 15/9 76, han arbejdede samme sted til septem
ber 1 978.
Han er nu ansat hos tømrermester Henry Andreasen i Hadsund.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F,2.a.1).a).

KLAUS SØRENSEN, født den 26. december 1975 i Hobro.

II.F.2.a.1).b).

KASPER SØRENSEN, født den 15. september 1978 i Hobro.

II.F.2.a.2).

FINN MAAGENS NIELSEN, født den 28. februar 1958 i Viborg.
Bosat: Samsøgade 11, Hadsund.
Finn Nielsen har taget realeksamen på Hadsund skole.
Han kom derpå til Hobro Gymnasium hvor han blev studen i 1978.

II.F.2.b.

GRETE MARIE NIELSEN, født den 14. september 1935 i Herning. 
Hun blev den 21. marts 1964 i Gellerup Kirke i Hammerum, 
gift med

AKSEL KRISTENSEN KRAMER, født den 18. oktober 1934 i Silke
borg. Den 24/1 1962 slettedes efternavnet Kristensen.
Han er søn af Julie Margrethe Randløb og tømrersvend Ejner 
Kramer Kristensen, Bredgade 30, Silkeborg.
Bosat: C.F. Ågårdsvej 15, 8270 Højbjerg.
Grethe Marie Nielsen har gået i Herning Kommuneskole i 9 år.
Handelsskole i 3 år samtidig med læretiden hos læderfirmaet 
Åge Dittmann i Herning.
Hun kom derefter til Århus og blev kassererske hos Hans Schou 
hvor hun var i 10 år.
Telefondame i Manufakturco. i 4 år.
Maskinskriverske i et afskrivningsbureau "Bendixens Bureau" 
i Meilgade 37 i Århus hvor hun har været i 10 år.

II.F.3.

METHA KIRSTINE MORTENSEN, født den 21. januar 1908 i Vinders
lev .
Hun blev den 19. april 1935 i Vinderslev, gift med

HANS CHRISTIAN HANSEN, født den 27. marts 1906 på Haurbak 
Østergård, Vinderslev sogn.
Han er søn af Kathrine Margrethe og Anders Kr. Hansen, Haur
bak Østergård pr. Kjellerup.



Bosat: Fuglemosevej 26, 8620 Kjellerup.
Metha Kirstine Mortensen har gået i skole i Mausing.
Hun kom derefter ud at tjene som husassistent forskellige 
steder indtil giftermålet.
Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Hans Christian Hansen har gået i skole i Vinderslev. Han 
var derefter ved landbruget på fødegården.
Militærtjenesten aftjente han i 1925.
I 1935 købte han fødegården som var på 50 td. land og den 
drev han med alsidigt landbrug indtil 1973.
I 1973 byggede de det hus i Kjellerup hvor de nu bor.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.F.3.a.

GRETHE HANSEN, født den 16. juli 1937 i Kjellerup.
Hun blev den 10. juni 1971 i Søllerød, gift med

JØRGEN ANKERHUS, født den 24. april 1937 i København.
Han er søn af Edith Hansen og Jens Anker Ankerhus der er 
salgschef i Århus.
Bosat: Fjordtoften 2, 7100 Vejle.
Grethe Hansen har gået på Kjellerup Realskole til 1953.
Hun var derefter i huset i nogle år.
Fra maj 1959 til november 1963 var hun ansat som sygehjælper 
på Silkeobrg Sygehus.
Hun tog så på Ollerup Gymnastikhøjskole til april 1964, hvor
på hun rejste til Norge og var der til 1/8 64.
Rejste derefter til Israel hvor hun var i Kibutz fra juli 
til sidst i oktober 1964.
Den 1/2 1965 startede hun på Vejle Sygehus som sygehjælper 
og var der til den 1/7 67. Rejste derpå til Italien fra juli 
67 til oktober 67, og derpå tilbage til Vejle Sygehus hvor 
hun startede som E.E.G. assistent på Laboratoriet og var der 
til maj 71, familien flyttede da til København og hun begynd
te at arbejde på Rigshospitalet på E.E.G. Laboratoriet der 
fra september 71 til 1/5 74. Hun har siden været hjemmehus
mor.
Jørgen Ankerhus har gået i skole i København. Student fra 
Rungsted Statsskole i 1957. Medicinsk Embedseksamen i 1964 ved 
Københavns Universitet. Speciallæge i Neuromedicin i 1974. 
Overlæge ved Neurologisk afdeling i Vejle den 1/2 1975, hvor 
han stadig er ansat.
Det kan nævnes at Jørgen Ankerhus er i bestyrelsen for Sle- 
roseforeningen.
Desuden er han på Socialcentret i Vejle en gang om ugen.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.F.3.a.1).

SUSANNE ANKERHUS, født den 15. juni 1964 i København. 
Skoleelev.
Bosat hjemme

II.F.3.a.2).

TORBEN ANKERHUS, født den 25. juni 1966 i Ålborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme



II.F.3.a.3).

TANJA ANKERHUS, født den 7. august 1972 i Gentofte. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.3.a.4).

NINA ANKERHUS, født den 19. marts 1974 i Gentofte.

II.F.3.b.

FRODE HANSEN, født den 4. marts 1939 i Kjellerup.
Han blev den 4. september 1965 i Sønder Rind, gift med

INGER MARIE ØSTERGÅRD ALMIND, født den 10. januar 1942 i 
Hjorthede.
Hun er datter af Edith Østergård og landmand Johs Evald 
Johansen Almind, Sdr. Rind.
Bosat: Rødsiet 29, 9430 Vadum.
Frode Hansen har gået i skole i Vinderslev. Han var derefter 
hjemme hos forældrene i 1 år. I 1954/55 var han på levring 
Efterskole. Han var derpå hjemme hos forældrene i 1 år hvor
på han havde plads som karl i Demstrup, igen hjemme i 1 år, 
og derpå var han karl i Ferup i 1 år hvorpå han igen var 
hjemme i 1 år.
I 1961/62 var han på Bygholm Landbrugsskole og fra 1962 arbej
dede han i Vellev på en prøvestation , hvorpå han igen var 
hjemme indtil den 1/6 1965.
Fra 1965 blev han ansat hos Coca Cola i Vadum til den 1/5 
1976. Desuden har han fra den 1/5 76 været ansat ved Forsik
ringsselskabet Himmerland som assurandør.
Fra 1966 har han desuden avlet mink.
Inger Marie Østergård Almind har gået i skole i Sdr. Rind, 
hvorpå hun kom ud at tjene som husassistent.
I 1958 var hun på Ry Husholdningsskole, hvorefter hun igen 
arbejdede som husassistent. I 1965 startede hun på Kjellerup 
Sygehus og var der til 1965.
Efter at familien flyttede til Vadum begyndte hun at arbejde 
på Sygehus Nord i Ålborg hvor hun var indtil 1968.
Siden har hun været hjemmehusmor samt haft børn i dagpleje.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.3.b.1).

LIS ALMIND HANSEN, født den 8. maj 1968 i Ålborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.3.b.2).

GITTE ALMIND HANSEN, født den 12. april 1971 i Ålborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.



II.F.3.C.

DORA HANSEN, født den 24. august 1940 i Kjellerup, Hørup sogn.
Hun blev den 24. november 1962 i Vinderslev Kirke, gift med

ERIK JØRGENSEN, født den 7. januar 1939 i Faster.
Han er søn af Kathrine Andersen og købmand Ejnar Jørgensen, 
Vinderslev, 8620 Kjellerup.
Bosat: Højgade 50, Hammerum, 7400 Herning.
Dora Hansen er sygeplejerske.
Erik Jørgensen er Kontorassistent.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.3.C.1).

PETER JØRGENSEN, født den 15. april 1963 i Kjellerup.

II.F.3.c.2).

LOTTE JØRGENSEN, født den 10. oktober 1964 i Kjellerup.

II.F.4.

KRISTA MORTENSEN, født den 7. februar 1909 i Vinderslev sogn.
Død den 22. februar 1958 i Frederikssund.
Hun blev den 26. december 1933 i Herning, gift med

LAURITS ANDREAS HANSEN, født den 20. april 1910 i Fåborg.
Han er søn af ølhandler Niels Hansen og hustru Johanne, 
Fåborg.
Laurits Andreas Hansen blev gift 2. gang den 21. april 1962 
med

VERA GERDA BERTELSEN, født den 19. marts 1917 i Hover sogn.
Hun er datter af Juliane Christiane Petroffsky og Hans Chr. 
Bertelsen.
Bosat: Nørrepark 2, Frederikssund.
Krista Mortensen har gået i skole i Vinderslev hvorefter hun 
kom ud at tjene som husassistent, desuden var hun en tid kok
kepige på pensionatet i Sølvgade 7 i Herning.
Efter giftermålet var hun hjemmehusmor.
Laurits Andreas Hansen har gået i skole i Fåborg i 7 år.
Han kom derefter i lære som tarmmester på Fåborg Svineslag
teri hvor han blev udlært den 1/5 1928. Han havde derpå for
skellige pladser som tarmmester, bl.a. i Herning og i Grind
sted i 8 år.
I 1944 rejste familien til Frederikssund hvor han var tarmmes
ter i 25 år.
Han arbejdede for Danske Andelsslagteriers Tarmsalg i ialt 
45 år i forskellige afdelinger over hele landet.
Det kan nævnes at Laurits Hansen har været kasserer for Ar- 
bejdslederforeningen i Frederikssund.
Vera Bertelsen har gået i skole i Grejsdalen ved Vejle.
Hun var derefter på Wittrups Tæppefabrik i 17 år hvorpå hun 
flyttede til Århus og var hos Dahis Tapeter i 5 år.
Hun rejste derpå til Frederikssund hvor hun har haft forskel
ligt arbejde med rengøring, hun arbejder nu på Skattedirekto
ratet og hos revisor Andersen som rengøringsassistent.
Krista Mortensen og Laurits Andreas Hansen havde 4 børn.



II.F.4.a.

KONNY HANSEN, født den 14. marts 1934 i Fåborg.
Hun blev den 23. juli 1955 i Frederikssund Kirke, gift med

LEIF ANDERSEN, født den 2. juni 1931 i Frederikssund.
Han er søn af Gudrun Charlotte Caspersen og skibstømrer Jens 
Andersen i Frederikssund.
Bosat: Nørresvinget 10, l.sal tv., 3600 Frederikssund.
Konny Hansen har gået i skole i Grindsted i 4 år og på Fal- 
kenborgskolen i Frederikssund i 5 år, hvor hun tog mellem
skoleeksamen. Hun kom derefter i kontorlære på Frederikssund 
Slagteri hvor hun blev udlært i 1953, hvorpå hun var på Slag
teriernes Sammenslutning i København i 1 år.
Hun var derpå hjemmehusmor til 1968 hvor hun kom på et revi
sionskontor i Frederikssund, og der har hun arbejdet siden 
som halvdags kontordame.
Leif Andersen har gået i skole på Falkenborgskolen i Frederiks
sund til 3. f.a.
Han kom derefter i lære som skibstømrer den 1/8 1946 og blev 
udlært den 1/8 1950. Han har derefter arbejdet i bl.a. Hel
singør, på B & W og i Nakskov til 1953 hvor han begyndte som 
hustømrer på Kyndbyværket til 1954. Han var derefter karetma
ger i Frederikssund til 56 hvorpå han igen begyndte som både
bygger og havde forskelligte pladser til 1961.
Han arbejdede derpå som hustømrer, bl.a. i Sverige og på Grøn
land samt i Hobro, de sidste år i Slangerup, Jægerspris og 
Frederikssund.
Han arbejder nu i Ishøj for firmaet D.K. Trapper.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.F.4.a.1).

WINNIE ANDERSEN, født den 25. december 1955 i Frederikssund. 
Hun blev den 6. november 1976 i Frederikssund Kirke, gift med

LEIF PER JOHANSEN, født den 13. marts 1954 i Assens.
Han er søn af Vita Laursen og tømrersvend Peter Johansen, 
Søtoften 29, Fåborg, Fyn.
Bosat: Skovhegnet 32, 3390 Hundested.
Winnie Andersen har gået på Falkenborgskolen i Frederikssund 
i 10 klasser. Hun blev derefter udlært hos Københavns Tømmer
handel den 1/2 1975, hvorpå hun havde forskellige kontor jobs. 
Hun er nu ansat hos Zoma Radio Aps. i Hundested som kontoras
sistent.
Leif Per Johansen har gået i skole i Fåborg i 10 klasser.
Han flyttede i 1973 til Sjalland og gik der på Handelsskole 
i 1 år.
Udlært på Shell Center Nordsjælland i Hillerød i 1977, hvorpå 
han blev ansat hos Esso i Hillerød som repræsentant.
Han er nu ansat som forretningsbestyrer hos Zoma Electronic 
Aps. i Frederikssund.
I ægteskabet er der 1 barn.

II.F.4.a.1).a).

LINDA JOHANSEN, født den 28. december 1976 i Frederikssund.



II.F.4.b.

ELVY HANSEN, født den 9. oktober 1935 i Fåborg.
Død den 28. oktober 1976 i Frederiksværk.
Hun blev den 7. januar 1961 i Frederikssund, gift med

BENT JENSEN, født den 8. marts. 1937 i Kompedal.
Han er søn af Gerda Martine Nielsen og landmand Viggo Imanu- 
el Jensen, Meløse.
Bosat: Bukketornvej 64, 3300 Frederiksværk.
Elvy Hansen har gået i skole i Frederikssund hvor hun også 
tog mellemskoleeksamen. Hun blev derefter kontorelev på Fiona, 
hvor hun efter at være blevet udlært arbejdede i 1j år.
Hun rejste derpå til Canada hvor hun havde forskelligt arbej
de i 1 i år, hvorpå hun rejste hjem og blev igen ansat hos 
Fiona hvor hun var til 1961.
Hun var derpå hjemmehusmor i 6 år, hvorpå hun blev dagpleje
mor, og dette havde hun til sin død.
Det kan nævnes at Elvy Hansen var medlem af Skolenævnet samt 
i Forældreforeningen.
Bent Jensen har gået i skole i Meløse og Frederiksværk hvor 
han tog mellemskoleeksamen. Han blev derefter maskinlærling 
på De Danske Stålværker i Frederiksværk og blev udlært i 
1957. Derpå kom han til Helsingør Skibsværft i 3| år.
Rejste igen til De Danske Stålvalseværker hvor han var ansat 
i 16 år som reperatør. De sidste 5 år har han været ansat 
samme sted som teknisk assistent i Sikkerhedsafdelingen. 
Det kan nævnes at han er i bestyrelsen for lejerforeningen, 
tillidsmand, samt i 10 år har han været formand for Frederiks
værk Badmintonklub, i Grundejerforeninge samt i bestyrelsen 
for Frederiksværk Idrætsforening.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.F.4.b.1).

GITTE JENSEN, født den 4. juni 1961 i Frederiksværk. 
Frisørelev.
Bosat hjemme.

II.F.4.b.2).

HELLE JENSEN, født den 7. september 1962 i Frederiksværk. 
Elev.
Bosat hjemme.

II.F.4.b.3).

SUSAN JENSEN, født den 19. september 1965 i Frederiksværk. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.



II.F.4.C.

HARDY HØJSGÅRD HANSEN, født den 7. oktober 1939 i Grindsted. 
Han blev den 28. september 1963 i Frederikssund Kirke, gift 
med

INGE NIELSEN, født den 5. august 1938 i Sigerslev Vester.
Hun er datter af Christa Jensen og Alex Nielsen, Falkenborg- 
vej 6, Frederikssund.
Bosat: Vangedevej 41, 3600 Frederikssund.
Hardy Højsgård Hansen har gået i skole i Frederikssund i 9 år 
og sluttede med mellemskoleeksamen. Han kom derefter i lære 
som maskinarbejder i Frederikssund og blev udlært i 1959. 
Soldatertiden aftjente han ved Marinen, på Holmen, hvor han 
sejlede Ubåd.
Han gik derefter ind til Politiet og var der i 2 år, hvorpå 
han blev ansat i Det Danske Rengøringsselskab i København 
og var der i 5 år, til 1969, som arbejdsleder.
Han blev derefter ansat som værkfører i firmaet Topsil i Fre
derikssund hvor han var til februar 1978.
Han er nu ansat i forsikringsselskabet Baltica som assuran
dør.
Hobby: badminton.
Inge Nielsen har gået i skole i Frederikssund i 9 år med 
realeksamen.
Hun kom derefter i kontorlære i Nordisk Droge Kemikaliefirma 
i København og blev udlært der i 1958, hvorefter hun blev 
ansat på Frederikssund Amtsstue som kontorassistent, og der 
var hun til 1960 hvor hun startede i Sparekassen S.D.S. i 
Frederikssund, hvor hun stadig er ansat.
Hendes hobby er badminton og desuden er hun medlem af en 
fodboldklub.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.4.c.1).

BO HØJSGÅRD HANSEN, født den 5. juni 1964 i Skovlunde. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.4.c.2).

MAI HØJSGÅRD HANSEN, født den 6. september 1967 i Charlotten
lund .
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.4.d.

JOHN HØJSGÅRD HANSEN, født den 2. september 1950 i Frederiks
sund.
Han blev den 6. maj 1973 i Lynæs Kirke, gift med

ELSEBETH HOLTE PETERSEN, født den 12. marts 1955 i Thorup 
sogn.
Hun er datter af Sonja Olsen og fiskeskipper Verner Holte 
Petersen i Hundested.



Bosat: Palnatokesvej 20, Frederikssund.
John Højsgård Hansen har gået på Falkenborgskolen i Frederiks
sund i 10 år med realeksamen.
Han kom derefter i lære som kontorassistent på Slagteriet i 
Frederikssund .og blev udlært der den 1/2 1 970, han fortsatte 
derpå samme sted som assistent til den 16/2 71.
Militærtjenesten aftjente han ved Den Kongelige Livgarde i 
Sandholm fra 1971, hvor han var på Sergent og Løjtnantskole 
og var løjtnant fra den 30. juni 1972 til den 31/3 74.
Den 1/4 1974 blev han ansat ved Politiet, samtidig var han 
på Politiskole i H år, og havde derefter tjeneste ved Ordens
politiet i Hillerød, derpå var han igen på skole i 10 måneder 
hvorpå han igen kom til Ordenspolitiet i Hillerød.
Det kan nævnes at han er leder af svømningen i Hillerød i Po
litiets Idrætsforening. Våbenmester i 1| år. Medlem af Hjem
meværnskompagniet 9330 siden 1968. Har roet kaproning i 6 år 
i Frederikssund. Kaproningschef. Roerinstruktør.
Elsebeth Holte Petersen har gået i skole i Hundested i 10 år 
med realeksamen.
Efter endt skolegang startede hun som bankelev i Handelsban
ken i Hundested i 1972 og var ansat der i 2 år.
Hun var derpå hjemmehusmor til 1977, hvorpå hun igen startede 
i Handelsbanken i Rantzausgade i København som bankassistent.
Den 1/6 78 kom hun til Bikuben i Allerød og den 15/4 79 til 
Bikuben i Hillerød hvor hun stadig er ansat.
Det kan nævnes at hun er aktiv roer i Hundested Roklub. Des
uden har hun i 6 år været i Hjemmeværnet i Luftmeldekorpset 
i Hundested og Birkerød som gruppefører.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.4.d.1).

MARTIN HØJSGÅRD HANSEN, født den 18. september 1973 i Præste- 
vang sogn i Hillerød.

II.F.4.d.2).

TRINE HØJSGÅRD HANSEN, født den 15. august 1975 i Præstevang 
sogn i Hillerød.

II.F.5.

SIGFRED MORTENSEN, født den 21. februar 1910 i Hauge.
Han blev den 14. november 1937 i Hørup Kirke, gift med

INGRID LUND CHRISTENSEN, født den 18. september 1908 i Ski- 
vum sogn.
Hun er datter af Kathrine og Anders Lund Christensen i Ski- 
vum.
Bosat: Thorningvej 33, Kjellerup.
Sigfred Mortensen har gået i skole i Hauge, Serup og Mausing. 
Han kom derefter ud at tjene ved landbruget til 1934.
I 1934 blev han ansat på Kjellerup Sygehus, først som portør 
og senere som chauffør.
I 1960 avancerede han til overportør, og denne stilling hav
de han til 1977 hvor han blev pensioneret.
Det kan nævnes at han desuden har været i bestyrelsen for 
Sygekassen i Kjellerup.



Ingrid Lund Christensen har gået i skole i Skivum. Hun kom 
derefter ud at tjene på landet.
Senere blev hun køkkenassistent på Kjellerup Sygehus, hvor 
hun var indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.F.5.a.

ÅSE MARIE MORTENSEN, født den 3. marts 1937 i Århus.
Hun blev den 9. juli 1956 i Århus, gift med

CHRISTIAN MORTENSEN, født den 2. november 1931 i Skibsted sogn. 
Han er søn af Lene og Johan Johnsen i Vårst.
Bosat: Vestermarksvej 32, 9280 Store Vorde.
Åse Marie Mortensen har gået i skole i Kjellerup, samt i år på 
Levring Efterskole. Hun kom derefter i lære som dameskrædderin
de i Silkeborg og blev udlært i 1955.
Siden har hun haft forskelligt arbejde, bl.a. har hun været 
hjemmesyerske i 4 år samt postekspeditrice i 5 år.
I 1975 begyndte hun at sy for en fabrik i Ålborg "Sams Model
ler", og dette arbejde har hun stadig.
Christian Mortensen har gået i skole i Vårst i 7 år. Han var 
derefter på Vårst Savværk i ca. 2 år hvorpå han rejste til 
Sverige hvor han var på et mejeri i ca. 2 år.
Militærtjenesten aftjente han ved C.F. i Sæby.
I 1954 startede han som postaspirant i Ålborg og i 1956 blev 
han fastansat ved Postvæsenet i Kongerslev. Han var derefter 
ansat som post i Vårst til 1960 hvor han kom til Store Vorde 
og blev ansat ved Postvæsenet der, og var der til han i 1973 
blev syg.
I ægteskabet er der 1 barn.

II,F.5.a.1).

SUSANNE MORTENSEN, født den 30. oktober 1964 i Berlin. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.5.b.

KARIN MARIE MORTENSEN, født den 9. november 1943 i Kjellerup, 
Hørup sogn.
Hun blev den 8. september 1962 i Kjellerup, gift med

FINN KIRKEGÅRD-LARSEN, født den 20. januar 1941 i Kjellerup, 
Hørup sogn.
Han er søn af Magda Kirkegård og sadelmagermester Henning 
Chirstian Larsen i Kjellerup.
Bosat: Egealle 169, 8600 Silkeborg.
Karin Marie Mortensen har gået i skole i Kjellerup, hvor hun 
gik ud af 3. mellem. Hun var derefter hos Lysgård Tin i ca.
1 år, hvorefter hun kom i bogbinderlære i Viborg, hvor hun 
blev udlært i 1961. Hun arbejdede derefter samme sted indtil 
januar 1963, hvorpå hun blev hjemmehusmor.



Karin M. Mortensen er desuden medlem af Forældrerepræsentan
terne for Bakkeskolen i Silkeborg.
Finn Kirkegaard-Larsen har gået i skole i Kjellerup hvor han 
tog realeksamen i 1958.
Han kom derpå,i kontorlære på Asani i Viborg, hvor han blev 
udlært den 1. janur 1963, han arbejdede samme sted til juni 
63 hvor han kom ind til militæret.
Militærtjenesten aftjente han ved Indendanturkorpset som 
korporal på regnskabskontoret, sidst i Karup.
Den 1/2 65 blev han ansat ved Silkeborg Kommune som assistent, 
den 1/4 70 blev han fuldmægtig og den 1/4 1973 ekspeidtions- 
sekretær samme sted.
I 1976 tog han forvaltningsfaglig afgangseksamen.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.F.5.b.1).

JEANETTE KIRKEGAARD-LARSEN, født den 17. februar 1963 i Kjel
lerup.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.5.b.2).

RENE KIRKEGAARD-LARSEN, født den 14. juli 1964 i Kjellerup. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.5.b.3).

LYKKE KIRKEGAARD-LARSEN, født den 4. juli 1971 i Silkeborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.5.c.

KJELD MORTENSEN, født den 24. maj 1946 i Kjellerup.
Han blev den 25. november 1970 i Gedsted Kirke, gift med

ANNE-MARIE DALSGÅRD, født den 1. september 1948 i Hvam.
Hun er datter af Sørine Frederiksen Dalsgård og Axel Elvin 
Jensen i Hvam.
Bosat: Rosenborgtoften 1, Virklund, 8600 Silkeborg.
Kjeld Mortensen har gået i skole i Kjellerup i 8 klasser.
Han kom derpå i bagerlære i Kjellerup i 2i år, hvorpå han 
kom i lære hos Volvo, hvor han blev udlært i maj 1968, sam
tidig tog han handelseksamen.
Militærtjenesten aftjente han i Holstebro til 1969.
Han rejste derpå til København hvor han blev ansat hos firma
et Hans Lehrmann som reservedelsekspedient, og der var han 
til 1971.
Til september 1971 begyndte han hos Gulf som telefonsælger, 
og der var han ansat til april 1973.
Han flyttede så til Jylland og blev konsulent hos Gulf til 
1977. Begyndte derpå hos dækfirmaet Bridge Stone hvor han 
stadig er ansat som konsulent.
Kjeld Mortensen har været i Forældrerådet i Virklund Børne
have.



Anne-Marie Dalsgård har gået i skole i Gedsted, hvor hun tog 
realeksamen i 1965. Hun var derefter 5 måneder på Håndarbejds- 
skole i Skals, hvorpå hun var 1 år i huset i Viborg.
Begyndte så som 1. års elev på Spædbørnshjemmet i Kjellerup 
hvorpå hun rejste til Skive hvor hun var på en vuggestue som 
1 årig barneplejerske.
Derefter var hun i huset i Holstebro i j år.
Til april 1969 kom hun på Bagsværd Børneforsorgsseminarium 
hvor hun var til marts 1970. Arbejdede derpå på en vuggestue 
i København i 1 år.
Hun har nu halvdags arbejde på en vuggestue, hvor hun har væ
ret siden september 1973 i Virklund.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.5.C.1).

CHRISTINA MORTENSEN, født den 29. marts 1973 i København.

II.F.5.c.2).

CHARLOTTE MORTENSEN, født den 18. juni 1976 i Silkeborg.

II.F.6.

SIGNE MORTENSEN, født den 28. maj 1911 i Vinderslev.
Hun blev den 20. juni 1937, gift med

JENS SCHOU SØRENSEN, født den 20. januar 1909 i Funder.
Død den 27. september 1972 i Hasle, århus.
Han var søn af Inger Hansen og Søren Jesper Sørensen i Funder 
Kirkeby.
Bosat: Viborgvej 152, 8210 Århus V.
Signe Mortensen er forhenværende trikotagehandler.
Jens Schou Sørensen var kontorassistent i F.D.B.

II.F.7.

JENNY MORTENSEN, født den 20. juni 1913 i Revl, Vinderslev 
sogn.
Hun blev den 18. oktober 1941 i Vinderslev Kirke, gift med

KARL EJNAR JOHANNES STENHOLT SØRENSEN, født den 6. april 
1908 i Haurbak, Vinderslev sogn.
Han er søn af Ane Elisabeth Stenholt Jensen og gårdejer 
Kristian Sørensen, Haurbak, Vinderslev.
Bosat: "Haurbygård", Haurbak, Kjellerup.
Jenny Mortensen har gået i skole i Mausing i 7 år.
Som 15 årig kom hun ud at tjene på en gård i 1 år, hvorpå hun
var 1 år hjemme. Hun kom derpå til slagter Nielsen i 1 år, og
i år hos slagter Dyhrberg i Kjellerup. Hun var så igen hjemme
i 1 år, samt j år hos købmand Bjørn i Alderslyst i købmands
forretningen .
Desuden har hun tjent hos fabrikant Larsen i Silkeborg i 7 år, 
1 år som stuepige og 6 år som kokkepige.
Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru.
Ejnar Sørensen har gået i skole i Vinderslev i 7 år, hvorpå 
han var hjemme for at hjælpe faderen.



I 1924-25 var han på Levring Efterskole og i 1927-28 var han 
elev på Eriksborg samt i 1928-29 på Asmildkloster Landbrugs
skole .
Militærtjenesten aftjente han i Århus i i år.
Han var derpå hjemme til han i 1933-34 blev forkarl på Eriks
borg, hvorpå han igen var hjemme.
Fra 1941 til 1950 bestyrede han fødegården og i 1950 overtog 
han denne. Gården er på 60 td. land og er drevet med alsidigt 
landbrug.
I 1963 købte han desuden Fruerlundgård som er på 52 td. land 
og den drev han til 1965, hvorpå den blev drevet af en datter 
og svigersøn til 1969, hvorpå de købte gården.
I 1966 købte han desuden Haurbak Vestergård, som drives af 
datteren Dorthe og hendes mand, som skal overtage den i 1979.
I 1953 blev Ejnar Sørensen formand for Kjellerup Landbrugs
forening til 1975. Fra 1953-58 var han formand for Kjellerup 
Kvægavlerforening og fra 1961-73 var han igen formand for 
Kvægavlerforeningen Midtjyden.
Desuden har han været i repræsentantskabet for Kjellerup Han
dels- og Landbobank til 1967.
Formand for bankrådet for Jyske Bank fra 1967-74. Fra 1 974- 
79 i bestyrelsen for Jyske Bank.
I 1967 var han med til at bygge Landbrugscentret i Kjellerup 
og han blev samtidig Ridder af Dannebrog for sin indsats in
denfor Landboforeningen.
Formand for Kjellerup Eksportmarked. Auktionarius for Kjel
lerup Landboauktion.
Desuden har han siden 1959 været vurderingsmand for Den Almin
delige Brandforsikring, samt vurderingsmand for Jyllands Kre
ditforening fra 1970-78.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.7.a.

BENTE STENHOLT SØRENSEN, født den 25. april 1945 i Haurbak, 
Vinderslev sogn.
Hun blev den 2. oktober 1965 i Vinderslev Kirke, gift med

HOLGER SØRENSEN, født den 6. juli 1942 i Daubjerg.
Han er søn af Marie og Emanuel Sørensen, gårdejer, "Ingedal", 
Daubjerg.
Bosat: "Fruerlundgård", Fruerlundvej 2, Kjellerup.
Bente Stenholt Sørensen har gået i skole i Vinderslev i 5 år, 
og i Kjellerup i 5 år, hvor hun tog realeksamen.
Hun havde derefter plads i huset indtil hun i 1963/64 var på 
Skals Håndarbejdsskole.
I sommeren 1965 var hun på Rønshoved Højskole.
Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru.
Bente Stenholt Sørensen har desuden været i bestyrelsen for 
Kjellerup Valmenighed fra 1970, samt medlem af skolenævnet i 
Vinderslev.
Hendes hobby er at spille til Gymnastik, og hun har spillet 
samt ledet pensionistgymnastikken på Plejehjemmet i Kjelle
rup.
Holger Sørensen har gået i skole i Daubjerg i 7 år, hvorpå 
han havde forskellige pladser på landet.
I 1958-59 var han på Levring Efterskole.
Militærtjenesten aftjente han ved Den Kongelige Livgarde i 
1962-63 i København.



I 1964/65 var han på Gråsten Landbrugsskole.
I 1965 kom de til Fruerlundgård som bestyrer, indtil de i 
1969 købte gården.
Gården var oprindelig på 54 td. land, men i 1978 købte de na
bogården som var på 42 td. land, de sammenlagde jordene og 
solgte bygningerne fra , så de nu ialt har 96 td. land.
Gården drives med køer og man har hovedsagelig græs og lidt 
roer på gården.
Det kan nævnes at Holger Sørensen er i bestyrelsen for L.O.F.
I ægteskabet er der 4 børn.

II.F.7.a.1)■

CHRISTIAN STENHOLT SØRENSEN, født den 17. september 1966 på 
Fruerlundgård.
Død den 7. marts 1969.

II.F.7.a.2).

CARL-EJNAR STENHOLT SØRENSEN, født den 29. november 1970 i 
Kjellerup.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.7.a.3).

MARIANNE STENHOLT SØRENSEN, født den 24. januar 1973 i Kjel
lerup.

II.F.7.a.4).

CHRISTIAN STENHOLT SØRENSEN, født den 8. marts 1976 i Kjelle
rup.

II.F.7.b.

DORTE STENHOLT SØRENSEN, født den 25. april 1952 på Haurbygård, 
Vinderslev sogn.
Hun blev den 9. februar 1974 i Vinderslev Kirke, gift med

HANS PETER IVERSEN, født den 6. april 1946 i Revl, Vinderslev 
sogn.
Han er søn af Johanne og Ejnar Iversen, gårdejer i Stenrevl. 
Bosat: "Haurbak Vestergård", Kjellerupvej 67, Haurbak, 8620 
Kjellerup.
Dorte Stenholt Sørensen har gået i skole i Vinderselv i 7 år, 
samt 3 år i Kjellerup hvor hun tog realeksamen, hun var derpå 
på Silkeborg Handelsskole i 1 år hvor hun tog handelseksamen. 
Hun kom derefter i lære på Kjellerup Apotek hvor hun blev ud
lært i 1972, hvorpå hun fortsatte samme sted, fra 1974 gik 
hun ned på halv tid til 1976, og fra 1976 har hun arbejdet der 
som afløser.
Hans Peter Iversen har gået i skole i Hauge i 7 år, samt på 
Hammerum Efterskole.
Han var derpå landbrugsmedhjælper i nogle år og tog samtidig 
forskellige kurser samt grundskole for unge landmænd.
Han kørte derefter lastbil i nogle år for Age Sørensen i Thor
ning.



I 1970/71 var han på Asmildkloster Landbrugsskole, hvorpå han 
var landbrugsmedhjælper indtil giftermålet.
Siden giftermålet har de drevet Haurbak Vestergård for Dorte 
Sørensens far, gården er på 70 td. land, og den drives sammen 
med Haurbygård., så der ialt er 235 td. land som drives med al
sidigt landbrug.
Dorte og Hans Iversen skal overtage Haurbak Vestergård i løbet 
af sommeren 1979.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.7.b.1)■

KAREN IVERSEN, født den 4. maj 1976 i Viborg.

II.F.7.b.2).

JETTE IVERSEN, født den 4. maj 1976 i Viborg.

II.F.8. I

GUDRUN MORTENSEN, født den 31. oktober 1914 i Revl, Vinders
lev sogn.
Hun blev den 4. amrts 1944 i Kildevældskirken i Ryvangen i 
København, gift med

PETER JOHAN BØRNER LUND, født den 16. juli 1921 på Østerbro 
i København.
Død den 29. juli 1962 på Amager Landevej i København.
Begravet den 4. august 1962 i København.
Han er søn af Johan Lund, København.
Gudrun Lund er bosat: Valmuevej 17, Sundby, København S.
Gudrun Mortensen har gået i skole i Mausing i 7 år, hvorpå hun 
hjalp forældrene på gården. Senere kom hun ud at tjene forskel
lige steder som husassistent.
I 1939 rejste hun til København hvor hun fik plads som kokke
enepige hos søstrene Plum på Vester Boulevard, og der var hun 
i 4 år, hvorpå hun kom til ingeniør Denker på Frederiksberg 
hvor hun var kokke enepige i 2 år.
Efter giftermålet har hun arbejdet i Vestre Fængsel hvor hun 
passede rullen i Vaskeriet, hun var derpå hjemmehusmor indtil 
1962 hvor hun fik arbejde som husmoderafløser, og dette havde 
hun til 1977.
Peter Lund er uddannet som isenkræmmer på Strandvejen i Kø
benhavn, han gik derefter kontorvejen og fik plads på et inge
niørkontor hvor han oversatte militære instruktionsbøger fra 
engelsk til dansk fra 1952 til 62.
Desuden var han medlem af Hjemmeværnet hvor han var instruk
tør om aftenen.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.8.a.

KIRSTEN HENRIETTE LUND, født den 10. august 1945 i Ballerup 
i København.
Bosat: Grønjordskollegiet , Peter Lykkesvej, Sundby.
Kirsten Henriette Lund er tyskstuderende samt ansat som vi
kar i Kirkeministeriet.



II.F.8.b.

TORBEN MORTEN LUND, født den 31. marts 1948 i Hyldebjerg. 
Han er gift med

ALLIS KIRKEGÅRD, født den 12. juni 1950 i Dronninglund.
Hun er datter af Emma Kristine Jensen og insiminør Niels Kir
kegård, Bøgevangen 49, Dronninglund.
Bosat: Halfdansgade 5, 2300 Islands Brygge.
Allis Kirkegård har bibeholdt efternavnet Kirkegård efter 
giftermålet.
Torben Morten Lund er cand. scient, a.a.c.
Allis Kirkegård er bibliotekar.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.8.b.1).

KATRINE LUND KIRKEGÅRD, født den 10. marts 1976 i København.

II.F.8.b.2).

KASPER LUND KIRKEGÅRD, født den 19. april 1978 i København.

II.F.9.

NATHALIA MORTENSEN, født den 20. februar 1916 i Revl, Vinders
lev sogn.
Hun blev den 29. oktober 1947 i Vinderselv Kirke, gift med

OVE MØLLER ANDERSEN, født den 22. december 1915 i Gjern.
Han er søn af Magrethe og Anton Møller Andersen, murermester 
i Gjern.
Bosat: Vibevej 15, 8600 Silkeborg.
Nathalia Mortensen har gået i skole i Mausing i 7 år. Hun var 
derefter hjemme hos forældrene en tid, men senere kom hun til 
Mausing hvor hun tjente i 1 år, samt til Mausing Brugsforening 
hvor hun var i 11 år.
Hun har desuden tjent hos en søster på Haurbak i i år samt på 
Marienlyst som kokkepige og på Silkeborg Avis hvor hun var i 
7 år som kokkepige.
Efter giftermålet har hun gået ud og hjulpet ved servering 
og hun har desuden været dagplejemor samt arbejdet i Østerga
de hvor hun stegte kyllinger.
Ove Møller Andersen har gået i skole i Gjern i 7 år.
Han kom derefter ud at tjene på landet, men senere kom han 
i murerlære hos faderen i 4 år. I 2 vintre var han på Hadsten 
Håndværkerskole.
Han har derpå haft arbejde i i år på Hovedgård som murer, 
hvorpå han kom til Silkeborg hvor han arbejdede for murer 
Bjørn i 6 år samt for Martin Nielsen i 5 år. Derefter kom han 
til Dansk Autoværn og senere arbejdede han for Svend Åge Ras
mussen i 7 år, hvorpå han kom til Ingvard Lund i Virklund. 
Sidst arbejdede han for Marius Henriksen og søn i ca. 1 år, 
men han er nu gået på efterløn.
I ægteskabet er der 1 barn.



II.F.10.

ANNA MORTENSEN, født den 1. april 1918 i Serup.
Hun blev den 11. januar 1947 i Vinderselv, gift med

REGNAR VINDAL ERIKSEN, født den 25. september 1914 i Krage
lund.
Død den 14. juni 1966 i Kragelund.
Han var søn af Johanne og Frederik Eriksen, uddeler i Krage
lund.
Bosat: Kragelundvej 57, Kragelund, 8600 Silkeborg.
Anna Mortensen har gået i skole i Mausing, hun var derefter 
hjemme en tid men kom senere ud at tjene på en gård som hus
assistent samt en tid i Silkeborg, indtil giftermålet. 
Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru. 
Regnar Vindal Eriksen har gået i skole i Kragelund. Han kom 
derefter i lære hos faderen i Kragelund Brugs.
Han var siden på Middelfar Andelsskole, samt havde forskel
lige pladser som kommis.
Den 1/1 1947 overtog han uddelerpladsen efter faderen i Krage
lund Brugsforening, og denne drev han indtil 1966. Under den
ne periode blev der bygget en ny butik.
I ægteskabet er der 2 børn.

II.F.10.a.

OLE VINDAL ERIKSEN, født den 21. juli 1951 i Kragelund. 
Bankassistent.

II.F.1O.b.

HANS VINDAL ERIKSEN, født den 15. april 1955 i Kragelund.
Sparekasseassistent.



II.F.11 .

CHRISTIAN WILHELM MORTENSEN, født den 21. juli 1919 i Peder- 
strup, Vinderslev sogn.
Han blev den 2,4. juli 1 94 9 i Them Kirke, gift med

DORA LAURICE JOHANSEN, født den 10. oktober 1927 i Linde.
Hun er datter af Anna Kathrine Rasmussen og gårdejer Johan
nes Laurids Marius Johansen i Linde.
Bosat: Dalstrøget 38, 8600 Silkeborg.
Christian Mortensen har haft en ejendom i Brandstrup i 2 år 
samt gården "Baunehøj i Funder i 23 år, gården var på 15 td. 
land og blev drevet med alsidigt landbrug til 1972 hvor de 
solgte den og købte et hus i Silkeborg hvor de nu bor.
I 1970 begyndte han at arbejde som fyrbøder på Leyland D.A.B., 
hvor han stadig er ansat.
Dora Johansen har haft forskellige pladser som husassistent 
indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.F.11,a.

BØRGE MORTENSEN, født den 22. januar 1950 i Funder, Balle 
sogn.
Han samlever med

BRITTA BERGMANN NIELSEN, født den 6. april 1952 i Hvidovre. 
Hun er datter af Tove Rigmor Poulsen og specialarbejder Age 
Johny Nielsen i Hvidovre.
Bosat: Funder Bakke 21, 8600 Silkeborg.
Børge Mortensen har gået i skole i Funder i 7 år, hvorpå han 
tog mellemskoleeksamen på Kornmod Realskole i Silkeborg.
Han kom derefter i lære som automekaniker hos Stenholt i Nør- 
skov, hvor han blev udlært i 1971, og derefter arbejdede han 
som svend som free lance.
Den 1/4 1973 begyndte han som selvstændig plademekaniker, og 
han har nu en forretning med bilsalg på Funder Bakke i Silke
borg.
Det kan nævnes at han siden 1976 har været formand for Funder 
Gymnastikforening.
Britta Nielsen har gået i skole i Laven i 5 år og i Resenbro 
i 2 år.
Hun fik derefter arbejde som hjælpepige på en systue.
Desuden har hun været i huset og arbejdet i køkkenet på Gu
denå Kurbad. Hun begyndte derefter at sy hos firmaet Refa på 
Nørreskov Bakke, hvor hun stadig er ansat.
Britta Nielsen og Børge Mortensen har 2 børn.

II.F.11.a.1).

PALLE BERGMANN MORTENSEN, født den 18. juli 1972 i Silkeborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

II.F.11,a.2).

SUSANNE BERGMANN MORTENSEN, født den 10. december 1977 i Sil
keborg.



II.F.11.b.

EJGIL MORTENSEN, født den 8. juni 1951 i Brandstrup.
Han blev den 25. oktober 1975 i Funder Kirke, gift med

INGER BIRTHE HEDEGÅRD JENSEN, født den 12. oktober 1952 i 
Silkeborg.
Hun er datter af Edith Hansen og tømrer Egon Jensen i Funder 
pr. Silkeborg.
Bosat: Skærskovvænget 5, 8600 Silkeborg.
Ejgil Mortensen har gået i skole i Funder i 7 år, samt i Sil
keborg i 2 år.
Han kom derefter i lære som rørsmed hos Erik Pedersen på Nør- 
reskov Bakke, hvor han blev udlært i 1971.
Han var derefter soldat i 6 uger i Padborg.
Derpå blev han ansat hos Henning Mortensen som oliefyrsmontør, 
og er stadig ansat samme sted.
Inger Jensen har gået i skole i Silkeborg i 9 år.
Hun har derefter arbejdet som syerske, først hos Refsgårds 
Skjortefabrik og senere hos Kyeds Konfektion i 4 år.
I ægteskabet er der 1 barn.

II.F.11.b.1) .

UFFE HEDEGÅRD MORTENSEN, født den 15. januar 1977 i Funder.

II.F.11.c.

JOHNY MORTENSEN, født den 13. juni 1953 i Funder. 
Han samlever med

LILIAN JENSEN, født den 25. april 1956 i Fogstrup, Them sogn.
Hun er datter af Elly og Otto Jensen, gårdejer i Fogstrup.
Bosat: Skærskovvej 43, 8600 Silkeborg.
Johny Mortensen har gået i skole i Funder i 7 år.
Han kom derefter i smedelære i Funder og blev udlært i 1973.
Militærtjenesten aftjente han i 8 måneder i Oksbøl samt 1 md. 
på Bornholm.
Han blev derefter ansat hos Henning Mortensen i Silkeborg 
som montør, og der er han stadig ansat.
Lilian Jensen har gået i skole i Them i 7 år, hvorpå hun tog 
realeksamen på Silkeborg Seminariums Øvelsesskole.
Hun var derpå 5 måneder på Silkeborg Husholdningsskole, hvor
på hun fik plads i huset i Graae i 9 måneder samt i Virklund 
i 1 år.
Begyndte derefter på Silkeborg Sygehus som rengøringsassistent 
men i december 1977 påbegyndte hun uddannelse til sygehjælper.

II .F.12.

ESTER MORTENSEN, født den 21. maj 1921 i Vinderselv sogn.
Hun er gift med

OTTO E. JENSEN.
Bosat: Helmsvej 16, 8600 Silkeborg.
Ønsker ikke at give yderligere oplysninger.



II .F.13.

PETER KJÆR ANDERSEN MORTENSEN, født den 8. april 1923 i Pe- 
derstrup.
Ugift.
Bosat: Calgary', Box. 2173, Alberta, Canada.
Kjær Mortensen har gået i skole i Mausing. Han arbejdede der
efter på landet, bl.a. på Eriksborg samt i Sverige, indtil 
militærtjenesten som han aftjente ved Artilleriet i Århus.
I 1949 rejste han til Canada hvor han først arbejdede ved 
landbruget, men senere blev han ansat ved Western Canadian 
Naturgas, og han rejser nu rundt over hele Alberta og nedlæg
ger rør til naturgas.

II .F.14.

CHARSTEN MORTENSEN, født den 20. november 1924 i Pederstrup. 
Ugift.
Bosat: Vinderslevvej 33, Vinderslev, 8620 Kjellerup. 
Charsten Mortensen har gået i skole i Mausing i 7 år. 
Han har derefter arbejdet ved landbruget forskellige steder, 
bl.a. ved Ejnar Sørensen på Haurbak, på Vinderslevgård og på 
en ejendom i Vinderslev.
Han arbejder nu for Reimer Nielsen i Silkeborg hvor han har 
været de sidste 10 år.

II.F.15.

ERNA MORTENSEN, født den 22. august 1928 i Pederstrup, Vin
derslev sogn.
Hun blev den 12. april 1952 i Vinderslev Kirke, gift med

FRITS BØRGE BJØRNHOLT JØRGENSEN, født den 13. maj 1926 i 
Virklund, Them sogn.
Han er søn af Eva Severine Jørgensen og slagter Aksel Bern
hard Jørgensen i Silkeborg.
Bosat: Ribegade 45, Esbjerg.
Erna Mortensen har gået i skole i Mausing i 7 år. Hun kom 
derefter til Vinderslev Central i 1| år.
I 1948 var hun 5 måneder på Testrup Sygeplejehøjskole, og der
efter var hun 2 år på Silkeborg Sygehus som sygeplejeelev. 
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Hobby: Gymnastik.
Frits Bjørnholt Jørgensen har gået i skole i Silkeborg.
Han kom derefter i slagterlære på Silkeborg Andels-Svingslag- 
teri den 1/6 1942 og blev udlært der den 1/6 1946, samtidig 
gik han på Teknisk skole.
Han arbejdede derefter i slagteriudsalget på Frederiksberg- 
gade i i år. I januar 1947 kom han til Ringsted.
Militærtjenesten aftjente har fra maj 1947 i Fredericia og 
derefter ved Den Danske Brigade i Tyskland i i år, hjemsendt 
i sommeren 48.
Han havde derpå arbejde i Fåborg i 3 måneder hvorpå han rejste 
tilbage til Silkeborg hvor han var på Det Offentlige Slagtehus 
i 4 måneder, derefter kom han til slagter Valdemar Jensen i 
Østergade, og var der i 2 år.
Silkeborg Andelsslagteri i 1 år samt Sydthy Andelsslagteri 
i Hurup i 5 år som mestersvend, han var da 3 måneder på Slag
teriernes Forskningsinstitut i Roskilde.



I april 1956 kom han til Esbjerg som undermester i | år men 
blev senere udnævnt til slagtermester og i 1958 blev han ud
nævnt til driftsleder for Celebrity afdelingen i Esbjerg hvor 
han stadig er, desuden er han driftsleder for Vestcold i 
Skjern samt afdelingschef for slagteriet i Rødding.
Han er nu produktionschef for Skjern, Rødding og Esbjerg , 
Celebritys afdelinger.
Desuden er han formand for Arbejdslederklubben Celebrity. 
Endvidere har han sammen med Slagteriernes Forskningsinstitut 
udviklet et nyt system til opskæring af oksekroppe som direkte 
foregår i forbindelse med slagtningen.
I ægteskabet er der 3 børn.

II.F.15.a.

ERIK BJØRNHOLT JØRGENSEN, født den 16. april 1954 i Hurup, 
Thy.
Han er gift med

ANNA BUKGÅRD LARSEN.
Bosat: Hougårdsvej 50, 2.sal, Brabrand.
Erik Bjørnholt Jørgensen er Stud. h.a.
Anna Bukgård Larsen er advokatsekretær. 
Yderligere oplysninger er ikke indgået.

II.F.15.b.

INGER BJØRNHOLT JØRGENSEN, født den 28. januar 1958 i Esbjerg. 
Hun er ringforlovet med

PER LIEUTENANT SØRENSEN, født den 7. april 1955 i Horsens.
Han er søn af Edith Kristoffersen og overpostbud Ole Lieute- 
nant Sørensen, Højvangen 2, Horsens.
Bosat: Sjællandsgade 24, 6700 Esbjerg.
Inger Bjørnholt Jørgensen har gået i skole på Rørkjærskole i 
Esbjerg i 5 år samt på Gammelby skole hvor hun tog realeksa
men i 1975. I skoleåret 1975-76 gik hun på Handelsskole og 
tog handelseksamen i 1976.
Den 1/8 1976 kom hun i lære hos en advokat hvor hun blev ud
lært den 31. juli 1978, hun blev derefter i lærepladsen til 
den 1/1 79 hvor hun kom til TRYG Forsikring og hvor hun sta
dig er ansat.
Under læretiden gik hun på Advokatserketær Skolen, og bestod 
i april 1978.
Per Lieutenant Sørensen har taget realeksamen på Gjesing sko
le i Esbjerg i 1972, han gik derefter på Handelsskole og tog 
handelseksamen i 1973.
Han kom derpå i lære som speditør, og blev udlært i 1975, hvor
efter han kom ind til militæret.
Derefter kom han tilbage til Esbjerg hvor han blev ansat i et 
speditørfirma til 1978.
Den 1/9 1978 startede han egen vognmands- og speditionsfor
retning.

II.F.15,c.

PER BJØRNHOLT JØRGENSEN, født den 4. april 1966 i Esbjerg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.



II.F. Johan Chr. Mortensen og hustru II.F.1. Niels Mortensen

II.F.1. Jørgen H. Mortensen m/ fam.

II.F.2. A. & N. Nielsen

II.F.2.a. Verner Nielsen & hustru

II.F.2.a.1).
A. & P.Sørensen

II.F.2.a.2).
Finn Nielsen

II.F.2.b. Grete & Aksel 
Kramer



II.F.3. Matha og Christian Hansen II.F.3.b. Frode Hansen m/familie

II.F.3.b. Grethe & Jørgen Ankerhus + Susanne, Torben, Tanja og Nina

II.F.4. Krista & Laurids 
Hansen

II.F.4.a. Konny & Leif 
Andersen

II.F.4.a.1).,2).,3). og 4).



II.F.4.a.1). Winnie & L. Johansen + Linda II.F.4.a.2).
Troels Svendsen

II.F.4.b. Elvy & Bent Jensen + Gitte Jensen og Helle Jensen

Susan Jensen II.F.4.c. Hardy H. Hansen & hustru + Bo og Mai

II.F.4.d. John H. Hansen & hustru + Martin og Trine



II.F.5. Sigfred Mortensen & hustru II.F.5.a. Åse & Kr. + Susanne 
Mortensen

II.F.5.b. Karin & Finn K. Larsen + Jeanette, Rene og Lykke

II.F.5.c. Kjeld Mortensen & hustru Christina og Charlotte

II.F.7. Jenny & Ejnar Sørensen



II.F.7.a. Bente & H. Sørensne + børn II.F.7.b. Dorte & H. Iversen + børn

II.F^8. Gudrun & P. Lund II.F.9. Natalie & 
Ove Møller

II.F.11.a. Børge Mortensen med familie

II.F.11. Chriatian 
Mortensen og hustru

II.F.11.b. Eigil
Mortensen og hustru

II.F.11.b.1). Uffe II.F.11.c. Johny Mortensen



II.F. 15. Ema & Frits B. JørgensenII.F.11.13. Peter 
Kjær Mortensen

II.F.15.a. Erik Jørgensen 
og hustru

II.F.15.b. Inger & Per L. 
Sørensen

II.F.15.C. Per
BjØrholt Jørgensen



III .

CAROLINE MORTENSEN, født den 25. februar 1836 i Lysgård. 
Død den 5. maj 1851 i Lysgård.

IV .

ELSE MARIE MORTENSEN, født den 5. januar 1839 i Lysgård. 
Død den 27. april 1865 af brystbetændelse, 26 år gammel. 
Hun blev den 1. december 1864 i Lysgård, gift med murer

SØREN CHRISTENSEN, født den 19. maj 1835 i Gjandrup, Ålum 
sogn.
Han var søn af husmand og smed Christen Sørensen og hustru 
Ane Knudsdatter i Gjandrup.
De var bosat i Almind.



V .

JENS CHRISTIAN MORTENSEN, født den 24. september 1842 i 
Lysgård.
Død den 1. august 1918 i Lysgård.
Han blev den 3. december 1872 i Lysgård, gift med

SIDSEL (ZIDSEL) SØRENSEN, født den 14. september 1845 i Neder 
Hadsten i Hadsten sogn.
Død den 15. februar 1927 i Lysgård.
Hun var datter af indsidder Søren Jensen og hustru Karen Mads
datter i Neder Hadsten.
De var bosat i Lysgård.
Jens Vhristian Mortensen var allerede ude at tjene en tid før 
konfirmationen. Den sommer han gik til præsten tjente han hos 
Niels Just i Ørnstrupgård i Dollerup sogn. Præstegården til 
det store 3-Sogns Pastorat, Dollerup- Finderup- fevnstrup, lå 
dengang i Fallesgårde, og her boede præsten.
Han blev konfirmeret i Ravnstrup Kirke den 5. oktober 1856.
I pladsen hos Niels Just havde han det godt, om også Niels var 
en "hård hals" der ikke var meget hjemme, idet han var vogn
mand og kørte en del for entreprenørerne, der netop i de år 
anlagde de store Amtsveje omkring Viborg. Jens var ofte med 
for at hjælpe med på- og aflæsning af vejmaterialer. Sammen 
med en nabo kørte Niels Just på pladser hvor de ikke kunne nå 
at komme hjem om natten. De havde derfor hestene opstaldet, 
hvor de opholdt sig. Niels Just var glad for, at naboen var 
så flink til at rejse sig tidligt om morgenen og fodre også 
hans heste. Der blev kørt temmelig hårdt, og derfor skulle 
hestene have en særlig god forplejning. Niels Just havde ær
ter med til sine dyr, det havde naboen derimod ikke. Han fat
tede ingen mistanke før han en morgen kommer ud i stalden og 
ser, at der er ærter i naboens hestekrybber. Efter den tid 
skulle Niels Just nok selv passe sine heste.
Niels Just havde også skovkørsel i Hald Skovene. En vinter, 
hvor det frøs særligt hårdt, kørte han simpelthen i slæde 
tværs over Hald Søens is med de svære træstammer, en bedrift 
som han blev helt berømt for, men som forøvrigt var en meget 
dumdristig og aldeles ikke ufarlig sport. Også denne istran
sport var Jens med til.
I foråret 1872 overtog Jens Mortensen fødegården og blev sam
me år gift med Sidsel Sørensen.
Hans moder, stedfader samt en svagelig søster kommer samtidig 
på aftægt.
Fremsynet og interesseret som han var indførte han nyere 
driftsformer af markerne med sædskifter, således udiægtsmarker 
med sået kløver og græs, der gav langt større udbytte end de 
gamle selvgroede ukrudtsagre, der før havde udgjort græsmar
kerne.
Han gennemførte en systematisk mergling af hele marken, både 
fra egen grav og fra mergellejet ved Båstrup sø, der var af 
en bedre kvalitet. Han lod også udføre dræningsarbejder over 
det meste af marken.
Da roer begyndte at blive kendt som et godt kreaturfoder, var 
han en af de første der dyrkede dem i større stil. Hegn og læ
plantningens betydning havde han også forståelse og interesse 
for. Han plantede således i skellene marken rundt, kulegravede 



inddigede og beplantede et stort areal til læ for gård og ha
ve.
Fingernem som han var, lavede han i sit huggehus en del af de 
redskaber, der var brug for i hus og gård. Reb til tøjr sno
ede han af hestehår, og det var særlig stærkt idet det ikke 
så let rådnede i dugvådt græs. Da han afstod gården kom hans 
håndsnildhed rigtig til sin ret. Han flettede kurve og lavede 
riskoste og senere, i krigsårene 1914-18, lavede han revlinge- 
koste, da der dengang var knaphed på udenlandske materialer. 
Et lille træk skal lige nævnes: Uddeleren i Lysgård Brugsfor
ening havde set hans koste, og ville købe nogle til forretnin
gen. Der var så snak om prisen, uddeleren byder så og så me
get, men det synes den gamle dog var for lidt, idet han reg
ner med dusinprisen. De blev dog hurtigt eninge, da den budte 
pris var pr. stk.
Børneflokken blev på 8, hvoraf en døde som lille, Jens Morten
sen og hans hustru er begge begravede på Lysgård Kirkegård.

V.A.

MARTINUS SEVERIN MORTENSEN, født den 14. september 1873 i 
Lysgård.
Han blev den 26. september 1901 i Lysgård, gift med

MARIE DAMGÅRD, født den 27. marts 1881 i Lysgård. 
De var bosat i Lysgård.
Martinus Severin Mortensen var boelsmand i Lysgård. 
I 21 år var han medlem af statens Husmandsbrugskommision. 
Der var ingen børn i ægteskabet.

V.B.

KRISTINE KAROLINE MORTENSEN, født den 24. maj 1875 i Lysgård. 
Død den 25. juli 1935 i Lysgård.
Hun blev den 22. september 1899 i Lysgård, gift med gårdejer

PETER PETERSEN, født den 25. maj 1870 i Almind.
Død den 12. marts 1943 i Lysgård. 
De var bosat i Knækkeborg 
Der var ingen børn i ægteskabet.



v.c.

JENS CHRISTIAN MORTENSEN, født den 16. januar 1877 i Lys
gård .
Død den 19. april 1965 på Kjellerup Sygehus.
Han blev den 19. juni 1903 i Lysgård Kirke, gift med

ANE ELSEBETH ANDERSEN, født den 3. juli 1884 i Over Testrup.
Hun var datter af Kristine Kjeldsen og landmand Karl Laurids 
Andersen i Over Testrup.
Ane Elsebeth Mortensen bor nu på Kjellerup Plejehjem.
Jens Christian Mortensen har gået i skole i Lysgård, først 
i Kommuneskolen og senere i Friskolen.
Han kom derefter ud at tjene, bl.a. hos Niels Madsen og hos 
Rudolf Møller i Vejen.
I 1902 var han på Levring Højskole ved Frk. Begstrup.
I 1903 fik de et stykke jord af svigerfaderen Karl Andersen 
og der drev de vognmandsforretning med bl.a. flyttegods, fragt
gods samt kørte med passagerer.
I 1916 købte han Knækkeborg, den kostede da 21.000 kr. uden 
besætning og avl, gården var på 52 td. land og den drev han 
til 1947 hvor den overgik til en søn. Jens Christian Mortensen 
blev derefter boende på Knækkeborg til sin død.
Det kan nævnes at han var medlem af sognerådet, samt brand
foged og snefoged, desuden var han medlem af flere forskelli
ge foreninger.
Desuden lavede han en del halmkurve samt revlingekoste og un
der krigen lavede han lyngkoste.
Ane Elsebeth Andersen*gik i skole i Lysgård, hun var derefter 
hjemme indtil giftermålet.
Efter giftermålet var hun hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 7 børn.

V .C. 1 .

JENS CHRISTIAN MORTENSEN, født den 16. januar 1903 i Over 
Thestrup, Lysgård sogn.
Han blev den 23. november 1924, gift med

SIGRID CHRISTENSEN, født den 15. september 1904 i Most Mølle, 
Almind sogn.
Hun er datter af Antoinette Christensen og møller og gårdejer 
Simon Christensen, Most Mølle pr. Rindsholm.
Bosat: Krabbesgade 32, 8620 Kjellerup.
I ægteskabet er der 4 børn.
Yderligere oplysninger ønskes ikke opgivet.

V.C.1,a.

INGER ANTOINETTE MORTENSEN, født den 20. november 1925 i Lys
gård .
Hun blev den 22. februar 1951 i Hørup, gift med

SVEND ERIK STORGÅRD THOMSEN, født den 22. februar 1924 i 
Hjermind.
Han er søn af Boline og Kr. Storgård Thomsen, Stenshedegård, 
Hjermind.
Bosat: Hedemøllevej 20, Hjermind, 8850 Bjerringbro.
I ægteskabet er der 2 børn.



V .C.1.a.1).

BODIL THOMSEN, født den 16. december 1952 i Kjellerup.
Hun blev den 8. maj 1971 i Hjermind, gift med

EIGIL PEDERSEN, født den 11. april 1946 på Nykøbing Mors.
Han er søn af fisker Emil Pedersen og hustru Jensine, Nykø
bing Mors.
Bosat: Revlingevej 3, 8850 Bjerringbro.
I ægteskabet er der 2 børn.

V .C.1.a.1).a).

MORTEN PEDERSEN, født den 4. oktober 1971 i Viborg.

V .C.1.a.1).b).

JESPER PEDERSEN, født den 11. juni 1975 i Kjellerup.

V .C.1.a.2).

GERT THOMSEN, født den 27. februar 1959 i Kjellerup.
Elektriker.
Bosat hjemme.

V.C.1.b.

SVEND AAGE MORTENSEN, født den 10. april 1927 i Lysgård.
Han blev den 25. juli 1952 i Viborg, gift med

INGRID JENSINE GUDIKSEN, født den 5. juni 1935 i Vium.
Hun er datter af Ellen Jørgensen og boelsmand Viggo Gudiksen, 
Hvam.
Bosat: Stendalsvej 23, Sjørup, 8800 Viborg.
Svend Aage Mortensen har gået i skole i Almtoft og i Kjellerup, 
hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget i ca. 10 år. 
Militærtjenesten aftjente han ved Sjællandske Fodregiment samt 
ved Den Danske Commando i Tyskland.
I 1952 købte han nuhavende ejendom i Sjørup. Ejendommen var på 
15 tdr. land, men er siden udvidet med 13 tdr. land.
Han har desuden arbejdet på Scanlace i 13 år, og siden januar 
1979 har han været ansat på Sundolit.
Ingrid Jensine Gudiksen har gået i skole i Hvam, hvorefter hun 
kom ud at tjene som husassistent, bl.a. hos direktricen på Dol
lerup Mølle.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 4 børn.

V .C.1.b.1).

JØRGEN MORTENSEN, født den 7. september 1952 i Kjellerup, 
Hørup sogn.
Han blev den 2. juli 1977 i Åsted Kirke, gift med

HELLE CORT ANDERSEN, født den 12. juni 1954 i Nissum, Åsted 
sogn.



Hun er datter af Inger Elise Hansen og fabriksarbejder 
Charle Andersen, Astedbyvej 22, Åsted, 7870 Roslev.
Bosat: Søndervænget 79, Jebjerg, 7870 Roslev.
Jørgen Mortensen har gået i Vium-Hvam Fællesskole i 7 år, 
og derefter på Thorning skole hvor han tog realeksamen, samt 
på Viborg Handelsskole i 1 år.
Han blev derpå elev ved Skive Kommune, hvor han blev udlært 
den 1/8 1973, derefter ansat samme sted i bogholderiet.
Militærtjenesten aftjente han i Skive fra den 1/4 75 til den 
1/4 76.
Han kom derefter tilbage til Skive Kommune hvor han stadig er 
ansat.
Det kan nævnes at han er sekretær i Møntforeningen i Skive. 
Hobby: møntsamler, fodbold, badminton og folkedans.
Helle Cort Andersen har gået i skole i Åsted i 7 år.
Hun kom derefter i huset, og hun har haft forskellige pladser 
bl.a. hos et lærerpar i Åsted og hos bager Bloch i Jebjerg, 
hvor hun også passede forretning samt et lærerpar på Salling 
Ungdomsskole.
Hun havde derefter arbejde på forskellige fabrikker, bl.a. på 
en fiskeindustri og på D.E.I.F. i Skive samt hos Temponik i 
Roslev. Den 7/12 1976 kom hun til B & O i skive, hvor hun sta
dig er ansat.
Hobby: badminton, gymnastik og folkedans.
I ægteskabet er der 1 barn.

V.C.1.b.1).a) .

JEPPE CORT MORTENSEN, født den 18. november 1978 i Skive.

V.C.1.b.2).

PETER MORTENSEN, født den 16. september 1954 i Lysgård.
Ugift.
Bosat: Stendalsvej 23, Sjørup, 8800 Viborg.
Peter Mortensen har gået i skole i Hvam i 7 år, hvorefter han 
tog realeksamen i Thorning.
Han blev derefter uddannet som teknisk assistent i Viborg. 
Værnepligten aftjente han ved Jydske Trainregiment i Hvorup 
ved Ålborg.
Han blev derpå ansat ved et arkitekt firma i Ikast som tek
nisk tegner, hvorefter han rejste til København hvor han blev 
ansat ved D.S.B. I 1979 blev han forflyttet til Herning.

V.C.1.b.3).
SVEND ERIK MORTENSEN, født den 26. juli 1959 i Lysgård.
Stud. art.
Bosat hjemme.

V.C.1,b.4).
KLAUS MORTENSEN, født den 9. maj 1966 i Kjellerup.
Skoleelev.
Bosat hjemme.



V.C.1.c.

GRETE MORTENSEN, født den 25. februar 1928 i Over Thestrup, 
Lysgård sogn.
Hun blev den 5,. februar 1 94 9 i Hørup Kirke, gift med

OVE KIELDSEN, født den 30. september 1926 i Kjellerup, Hørup 
sogn.
Han er søn af Johanne Marie Elisabeth Madsen og Peter Kield- 
sen.
Bosat: Egealle 59, Silkeborg.
Grete Mortensen har gået i skole i Almtoft samt i Kjellerup. 
Hun kom derefter ud at tjene hos købmanden i Almtoft i j år 
samt hos mekaniker Bjørn i Kjellerup.
Som 17 årig kom hun i manufakturlære hos Laurids Bay, hvor 
hun blev udlært, hun fortsatte derpå samme sted indtil gifter
målet .
Hun har derefter haft arbejde som afløser i en forretning i 
Herning samt som servitrice, først privat, men senere for 
Dinetra i Silkeborg og i kantinen samme sted.
Den 24/11 1973 begyndte hun at arbejde på lageret hos firmaet 
Pasilac, og der har hun været ansat siden som lagerassistent. 
Det kan nævnes at hun har været i bestyrelsen for Badminton
klubben i Herning og har 3 mesterskaber, desuden har hun væ
ret i bestyrelsen for Røde Kors i Kjellerup.
Ove Kieldsen har gået i skole i Kjellerup hvor han også tog 
realeksamen.
I 1943 kom han i lære på Kjellerup Vægt og Maskinfabrik. 
Militærtjenesten aftjente han på Holmen i København som Mari
nesoldat .
Derefter var han på Sygehuset i Herning, samt hos D.S.B. som 
lokomotivføreraspirant til 1951. Derefter var han hos en rør
lægger i Herning. I 1954 begyndte han ved Silkeborg Maskin
fabrik, nu Pasilac, som montør, og der er han stadig ansat. 
Han rejser over hele Verden, dog mest i Europa, og han har 
lige været en tur i Cairo.
I ægteskabet er der 2 børn.

V.C.1.c.1).

ANNEGRETE KIELDSEN, født den 30. januar 1951 i Kjellerup, 
Hørup sogn.
Hun blev den 28. april 1973, gift med

LEIF MOGENSEN, født den 8. januar 1949.
Han er søn af Liss og Villy Mogensen.
Bosat: Egealle 149, Silkeborg.
Annegrete Kieldsen har gået i Nordre skole i Silkeborg i 9 år 
hvorpå hun kom i lære hos tandlæge Kristensen i Kjellerup, 
hvor hun blev uddannet til klinikassistent, hun arbejdede sam
me sted til hun blev ansat hos Pasilac i Silkeborg som kontor
assistent ved planlægningen, hun er stadig ansat samme sted. 
Leif Mogensen er udlært som mekaniker. Militærtjenesten af
tjente han i Karup.Han begyndte derefter ved Pasilac som ma
skinarbejder, hvor han stadig er ansat.
I ægteskabet er der 1 barn.



V.C.1.c.1).a).

JIMMY MOGENSEN, født den 14. marts 1978.

V.C.1.c.2) .

PETER KILEDSEN, født den 6. november 1957 i Silkeborg.
Ugift.
Bosat: Egealle 59, Silkeborg.
Peter Kieldsen har gået i skole på Nordre skole samt på S.S.Ø. 
i silkeborg med realeksamen. Han gik derefter på Silkeborg 
Handelsskole i 1 år.
Han blev derefter ansat på Addidas hvor han blev uddannet på 
lager og kontor.
Han gik derefter igang med højere handelsuddannelse hvor han 
nu er færdig med 1. år i økonomisk retning.

V.C.1.d.

ANNA MORTENSEN, født den 26. april 1931 i Lysgård.
Hun blev den 20. september 1952 i Hørup Kirke, gift med

CARL LUDVIG PABST VINTHER, født den 20. september 1927 i Ma
riager.
Han er søn af Kirstine Pabst og tømrer Anders Andersen Vin
ther i Mariager.
Bosat: Egealle 47, 8600 Silkeborg.
Anna Mortensen har gået i skole i Kjellerup i 7 år.
Hun blev derefter udlært på Sygekassekontoret i Kjellerup fra 
1945 til 49, og tog samtidig handelsskoleeksamen.
Fra 1949-52 var hun ansat på Mads E. Damgårds Fabrikker i Her
ning, hvorpå hun kom til Purup Papir i Århus hvor hun var kon
torassistent i 1 år. Hun rejste derpå tilbage til Kjellerup 
hvor hun var hos Th. Nielsen i ca. 2 år.
Hun var derefter hjemmehusmor i 9 år, hvorpå hun startede hos 
Elko som kontorassistent og var ansat der til hun sammen med 
sin mand startede egen forretning i 1972.
Siden har hun hjulpet til i forretningen på Frederiksberggade. 
Carl Vinther har gået i skole i Mariager hvor han også tog 
præliminæreksamen.
Han kom derefter i lære som elektriker i Mariager hvor han 
blev udlært i 1949. Han arbejdede derefter i Ikast og i Kjel
lerup.
Fra den 1/10 52 til den 1/7 53 var han på Instalatørskole i 
Århus.
Derefter arbejdede han i Randers, Kjellerup og Gredstedbro, 
hvor han var i 9 år.
I 1964 rejste familien til Silkeborg, hvor han blev bestyrer 
af en Instalatørforretning på Frederiksberggade "Elko", 
denne overtog han den 1/7 1972 og har drevet den siden.
I ægteskabet der der 3 børn.

V.C.1.d.1).

BJARNE PABST VINTHER, født den 9. februar 1954 i Kjellerup.
Han blev den 27. september 1975 i Skyum, Thy, gift med

CONNY FOGET, født den 24. november 1953 i Nykøbing Mors.
Hun er datter af Karin Margrethe Korsgård og landmand Mads 
Frostholm Foget, Irupvej 4, Skyum, Snedsted.



Bosat: Kejlstrupvej 24, 8600 Silkeborg.
Bjarne Pabst Vinther har gået i skole på Kongeådalens skole i 
Vilslev, Gredstedbro, Borgergades skole i Silkeborg samt på 
Silkeborg Seminariums Øvelsesskole til 7. klasse, hvorpå han 
kom på Søndergades Skole hvor han tog 8. til 10. klasse, tek
nisk.
Han begyndte derefter i Århus på Stærkstrømsteknisk .Værksteds
skole, hvorpå han kom i lære hos sin far , hvor han blev ud
lært som elekstriker den 2. juli 1975. Han arbejdede derefter 
hos faderen til han kom ind til militæret.
Militærtjenesten aftjente han i Karup i 9 måneder.
Den 2/8 begyndte han på Instalatørskolen i Århus hvor han var 
i 1 i år til den 17/1 1 978, hvorpå han igen kom til faderen i 
Silkeborg som elektriker, hvor han stadig er ansat.
Conny Foget har gået i skole i Skyum og Koldby, hvor hun tog 
realeksamen.
Hun var derefter 1 år i huset i Thisted samt 1 år på Vestervig 
Sygehus, hvorpå hun igen var 1 år i huset i Thisted.
Den 1/6 1975 kom hun på Rødegård Plejehjem i Resenbro hvor hun 
var til 1/3 76.
Hun rejste så til Århus hvor hun kom på Sygehjælperskole og 
derefter var hun ude i praktik på plejehjemmet Marienlund i 
Silkeborg samt på Sygehuset.
Hun er nu ansat på Rødegård Plejehjem som sygehjælpet. 
Ægteparret har den hobby, at de samler på gammelt elektrisk 
materiel.
I ægteskabet er der 1 barn.

V.C.1,d.1),a).

EA FOGET VINTHER, født den 8. juni 1977 i Silkeborg.

V.C.1.d.2),

BIRGIT PABST VINTHER, født den 29. november 1959 i Ribe.
Hun blev den 30. september 1978 i Mariehøj Kirken i Silkeborg, 
gift med

KIM GEORG KNUDSEN, født den 1. november 1957 i Alderslyst sogn 
i Silkeborg.
Han er søn af Elise Johanne Christensen og restauratør Erik 
Gerhard Knudsen i Silkeborg.
Bosat: Fynsgade 17, 8600 Silkeborg.
Birgit Pabst Vinther har gået på Silkeborg Seminariums Øvelses
skole samt på Nørrevangsskolen hvor hun fik realeksamen i 1976. 
Fra august 1976 til juni 1977 tog hun handelsskoleeksamen.
Hun blev derefter ansat som ekspeditrice hos urmager Seeberg 
i Silkeborg hvor hun var til den 1/5 1979.
Den 1/6 1979 startede hun hos D.S.B. i Silkeborg som servitri
ce i Restauranten, hvor hun stadig er ansat.
Kim Georg Knudsen har gået i skole på Th. Langs skolen hvor 
han sluttede med udvidet teknisk forberedelseseksamen i juni 
1975.
Den 1/6 1975 startede han som textilarbejder og havde dette til 
den 29/7 1977.
Militærtjenesten aftjente han fra den 1/8 77 til den 28/4 78. 
Han blev derefter igen ansat som textilarbejder til den 10/8 
1 979.



Den 13/8 1979 startede han hos Silkeborg Kommune som arbejds
mand.
Sammen med en bror ejer han en bygning på Vestergade 89, hvor 
restaurant Ambassadeur er beliggende.
I ægteskabet er der 1 barn.

V.C.1,d.2).a).

MARIA ELISE KNUDSEN, født den 15. marts 1979 i Silkeborg.

V.C.1.d. 3).

INGE MERETE VINTHER, født den 23. november 1966 i Silkeborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.C.2.

KARSTEN MORTENSEN, født den 8. december 1904 i Over Thestrup. 
Død.
Han blev den 13. februar 1932, gift med

ROSA SVOLDGÅRD, født den 26. august 1911 i Viborg.
Dette ægteskab blev opløst hvorpå han blev gift med tandlæge

ANNA MORTENSEN.
Anna Mortensen er bosat Harevænget 11, Vejle.
Karsten Mortensen havde 1 barn i 1. ægteskab og 1 barn i 2. 
ægteskab.

V.C.2.a.

ELSEBETH SVOLDGÅRD MORTENSEN, født den 28. juli 1932 i Viborg. 
Hun er gift med

KNUD PEDERSEN.
Bosat: Olafsvej 16, Fredericia.
Yderligere oplysninger ønskes ikke medtaget.

V.C.2.b.

HENRIK MORTENSEN.
Yderligere oplysninger har ikke kunnet fremskaffes.

V.C.3.

JOHANNES MORTENSEN, født den 30. september 1906 i Over Thes
trup.
Han blev den 15. november 1935 i Frederiks Kirke, gift med

AGNES SIGRID PEDERSEN, født den 22. april 1908 i Tapdrup.
Hun er datter af Dorthea Nielsine Kristiansen og tømrer Jens 
Peder Pedersen i Tapdrup.
Bosat: Aakjærsvej 22, Frederiks, 7470 Karup.
Johannes Mortensen har gået i skole i Lysgård, hvorpå han var 
hjemme hos forældrene til han var 18 år. Han kom derefter ud 
at tjene i 1 år, hvorpå han var murerarbejdsmand i 5 år.
I 1933 var han på Højskole i Odder.
I 1935 kom han på en fabrik med legetøj, og der var han ansat 



som værkfører til 1952.
I 1952 købte han en skotøjsforretning i Frederiks, og denne 
drev han til han i 1974 blev pensioneret.
Det kan nævnes har han har været formand for Fagforeningen 
"Arbejdernes Fagforening", samt i bestyrelsen for Træindustri 
Fagforeningen.'
Agnes Pedersen har gået i skole i Tapdrup i 7 år, hvorpå hun 
kom på Th. Langs Seminarium i Silkeborg hvor hun i 1929 blev 
færdiguddannet som lærer.
Hun var derefter ansat i Stege i 1 år. Den 1/4 1931 blev hun 
fastansat som lærer i Frederiks, hvor hun var til 1975.
I ægteskabet er der 3 børn.

V.C.3,a.

FINN MORTENSEN, født den 5. marts 1938 i Hørup.
Død den 11. november 1963 i Kjellerup.
Han blev den 13. oktober 1963 i Tårnby, gift med

HANNE KYLOV, født den 14. august 1943 i København.
Hun er datter af Sigrid og Gunnar Kylov i Haurbjerg ved Vin- 
derup.
Bosat i Seide.
Finn Mortensen har gået i skole i Frederiks i 5 år samt på 
Viborg Katedralskole hvor han tog realeksamen i 1955, han kom 
derefter på Th. Langs Seminarium i Silkeborg, hvor han blev 
lærer i 1959.
Derefter havde han 2 vikariater i Herborg og i Skjød, hvorpå 
han blev fastansat i Seide, hvor han var til sin død.
Hanne Kylov har fået kontoruddannelse hos M.L.U. i København. 
Den 1/5 1964 blev hun ansat på Flyvestation Karup som kontor
assistent .
Hun er nu ansat hos elektriker B. Rasmussen i Thorning.

V.C.3.b.

JENS TYGE MORTENSEN, født den 1. oktober 1942 i Hørup.
Han er gift med

KIRSTEN JENSEN.
Bosat: Kirkevænget 268, Tranbjerg.
Jens Tyge Mortensen er Ingeniør.
I ægteskabet er der 2 børn.

V.C.3.b.1).

INGE MORTENSEN.

V.C.3.b.2).

METTE MORTENSEN.
Yderligere oplysninger er ikke indgået.

V.C.3.c.

LONE MORTENSEN, født den 21. oktober 1952 i Frederiks.
Hun blev den 14. maj 1976 i Vorslev, gift med



NIELS ÅGE, født den 8. januar 1949.
Han er søn af Karoline og Hans Åge i Sundby, Nykøbing Falster. 
Lone Mortensen har gået i skole i Frederiks hvor hun tog 2. 
real. I 1968 kom hun på Viborg Katedralskole hvor hun i 1971 
tog studentereksamen, samme år begyndte hun på Marselisborg 
Seminarium i Århus, hvor hun var til 1975.
Hun blev derefter ansat i Ebeltoft i 1 år samt i Langå i 2 
år, til hun i 1978 hvor hun rejste med sin mand til Marokko. 
Niels Åge har gået i skole på Falster hvor han også tog stu
dentereksamen .
Han kom derefter på Landbohøjskolen i København hvor han blev 
uddannet til forstkandidat efter en 6 årig uddannelse.
Han har derpå arbejdet som forstkandidat, bl.a. i Ormstrup 
samt på Sofiendal og i Ljøvskal.
Han arbejder nu som skovridder i Marokko.
De er bosat: Hotel Aqemado, Maroc Tourist, Al Hoceima, Maroc.

V.C.4.

ESTER CECILIE KRISTINE MORTENSEN, født den 10. april 1908 i 
Over Testrup.
Hun blev den 9. september 1932 i Lysgård, gift med

NIELS JØRGEN JENSEN, født den 25. juli 1904 i Stanghede.
Død den 11. november 1939 i Viborg.
Han var søn af Johanne Sørensen og gårdejer Jens Kr. Jensen, 
Stanghede.
Ester Mortensen blev gift 2. gang den 6. november 1951 med

INGVARD VALDEMAR KJELLERUP, født den 22. oktober 1908 i Rom
lund.
Han er søn af Ellen Marie Poulsen og gårdejer Hans Kjellerup 
i Romlund.
Bosat: Herningvej 50, 8800 Viborg.
Ester Cecilie Kristine Mortensen har gået i skole i Lysgård, hvorpå 
hun tjente hjemme til hun var 18 år.
Derefter var hun på Husholdningsskole i Hadsten i J år, hvor
efter hun havde forskellige pladser som husassistent, bl.a. 
hos en oberst som en overgang boede i København.
Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru og efter hendes
1. mands død havde hun en bestyrer på gården i 12 år, indtil 
hun blev gift igen.
Niels Jørgen Jensen har gået i skole i Dallerup, hvorefter han 
kom ud at tjene på landet hos en farbror.
En vinter var han på Asmildkloster Landbrugsskole, hvorefter 
han kom til Jens Bach. Derpå var han igen hjemme indtil gif
termålet hvor de overtog en ejendom som blev skilt fra fade
rens "Højvang".
Gården er på 45 td. land ager og skov, og drives med alsidigt 
landbrug.
Ingvar Valdemar Kjellerup har gået i skole i Romlund, hvorpå 
han var på Uldum Højskole i 1928.
Han havde derefter plads i Bredt i 1 år, hvorpå han var hjemme 
i nogle år.
I 1935 kom han på Asmildkloster Landbrugsskole i 5 måneder, 
hvorpå han igen var hjemme.
I 1950 købte han en ejendom i Stanghede, som han havde til 19- 
52, ejendommen var på 80 td. land.



Fra 1952 har Ester og Ingvard Kjellerup drevet Højvang.
I Ester Mortensens 1. ægteskab var der 4 børn og i 2. ægte
skab er der 1 barn.

V.C.4.a.

JØRGEN HØJVANG JENSEN, født den 14. april 1933 i Stanghede. 
Han blev den 4. januar 1964 i Egedesminde på Grønland, gift 
med

JYTTE HOLMGREN ANDERSEN, født den 12. november 1940 i Tølløse. 
Hun er datter af Mery Kristensen og mekaniker Harry Andersen 
i Tølløse.
Bosat: Lavendelstien 7, Birgittelyst, 8800 Viborg.
Jørgen Højvang Jensen har gået i skole i Finnerup i 7 år, 
hvorpå han kom ud at tjene på landet.
I 1948/49 var han på Jebjerg Ungdomsskole, hvorpå han kom i 
lære som mekaniker hos Jørgen Pedersen, hvor han blev svend i 
1954.
Militærtjenesten aftjente han som rekrut i Næstved, hvorpå han 
kom på F.K.F.’s skole i København samt på Bådsmandsstrædes Kas
serne hvor han blev korporal, derefter kom han til Tyskland, 
"Itzehoe", hvor han var i 7j måned som korporal.
Han rejste så til Vildbjerg hvor han var i j år på en service
station, og derpå til ørnhøj som han sammen med en anden havde 
et autoværksted i 2 år. Derpå startede han et autoværksted i 
Højmark som han havde i 1 år, og derpå til Grundvad hvor han i 
Hår passede Esso Servicestationen.
Han rejste derefter til København hvor han arbejdede som meka
niker i i år hos S.M.C., og derpå til Egedesminde på Grønland 
hvor han var mekanikerformand for G.T.O., og der var han i 9| 
år.
I 1971 startede han en Servicestation "Chevron" på Koldingvej 
i Viborg, og denne driver han stadig.
Jytte Holmgren Andersen har gået i skole i Tølløse i 8 år.
Hun var derpå i huset i 10 måneder, samt i forretning i 10 md.
Hun kom derefter i lære som klinikelev, og arbejdede senere 
som klinikassistent i 5 måneder.
Desuden har hun været i huset hos Mørsk Møller i København i 
3 ar.
I september 1961 rejste hun til Grønland hvor hun i 1J år pas
sede regnskabet i et varehus der.
Siden 1971 har hun hjulpet manden på hans Servicestation i Vi
borg.
Det kan nævnes at hun har været medlem af Forældreforeningen 
i 2 år, samt at hun er medlem af Røde Kors besøgstjeneste.
I ægteskabet er der 2 børn.

V.C.4.a.1).

MARIANN HØJVANG JENSEN, født den 4. maj 1963 i Egedesminde 
på Grønland.
Skoleelev.
Bosat hjemme.



V.C.4.a.2).

BETINA HØJVANG JENSEN, født den 25. marts 1965 i Egedesminde 
på Grønland.
Skoleelev.
Bosat hjemme. "

V.C.4.b.

PREBEN HØJVANG JENSEN, født den 10. august 1934 i Stanghede. 
Ugift.
Bosat: Hestdalvej 6, 8800 Viborg.
Preben Højvang Jensen har gået i skole i Finnerup i 7 år, hvor
på han kom ud at tjene ved landbruget.
Han driver nu sammen med broderen en virksomhed med Maskinsta- 
station, Entreprenørvirksomhed samt Renovation.

V.C.4.c.

HENNING HØJVANG JENSEN, født den 28. oktober 1935 i Stanghede. 
Han blev den 1. september 1961 i Sønder Sogns Kirke i Viborg, 
gift med

INGER PEDERSEN, født den 25. juli 1942 på Viborg Vestermark. 
Hun er datter af Magda og Alfred Pedersen, Vennershåb, Viborg 
Vestermark.
Bosat: Hestdalvej 6, 8800 Viborg.
Henning Højvang Jensen har gået i skole i Finnerup i 7 år, 
hvorpå han kom ud at tjene ved landbruget, bl.a. hos Chr. Riis 
i Gårdsdal i 2 år, på Vardegård i 7 måneder samt på Alleenlund 
i Højbjerg i 1 år, hvorefter han var hjemme i 1 vinter.
Militærtjenesten aftjente han ved 1. Regiment i Høvælte i 16 
måneder, hvorefter han kom til Liselund i 5 måneder til april 
1 957.
I 1957 købte han sammen med broderen Preben en ejendom med 
heste. Siden har de oparbejdet en virksomhed med Maskinstati
on samt Entreprenørvirksomhed og Renovation, og de dreiver nu 
sammen disse virksomheder, Maskinstationen med 15 ansatte og 
Renovationsvirksomheden med 12 ansatte. Renovationen driver 
de i fællesskab med vognmand Erik Kristensen, Koldingvej 136, 
Viborg.
Inger Pedersen har gået i skole på Viborg Vestermark i 7 år, 
hvorpå hun var i huset hos forældrene.
En tid var hun desuden på Store Restrup Husmandsskole. 
Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru.
I ægteskabet er der 4 børn.

V.C.4.c.1).

IB HØJVANG JENSEN, født den 17. januar 1962 i Viborg. 
Landbrugsmedhj ælper.
Bosat: Lundgårdsvej 50, Sparkær.

V.C.4.c.2).

MONA HØJVANG JENSEN, født den 9. februar 1964 i Viborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.



V.C.4.c.3).
LARS HØJVANG JENSEN, født den 15. juni 1965 i Viborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.C.4.c.4).

SVEND HØJVANG JENSEN, født den 21. maj 1967 i Viborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.C.4.d.

HANNE ELSEBETH HØJVANG JENSEN, født den 9. oktober 1938 i 
Stanghede.
Hun blev den 7. maj 1960 i Dallerup Kirke, gift med

PREBEN HERMANN CHRISTENSEN, født den 11. juni 1937 i Viborg.
Han er søn af Alma og Peter Hermann Christensen, lagerforval
ter, Viborg.
Bosat: Rosenhøj 17 b., 8260 Viby.
Hanne Højvang Jensen har gået i skole i Finnerup i 7 år, hvor
på hun i 1954 kom på Jebjerg Ungdomsskole.
Hun tjente derefter i huset i 1| år i Vammen Præstegård, hvor
efter hun kom i lære som damefrisør hos Leo Larsen i Viborg, 
hvor hun blev udlært i 1960.
Hun arbejdede derpå i 2 forskellige saloner i Arhus, Biografens 
Frisørsalon og Langnæssalonen indtil 1962.
Hun var derefter hjemmehusmor indtil den 1/5 1978 hvor hun be
gyndte at hjælpe sin mand på hans Arkitektkontor på Klamsager- 
vej i Åbyhøj.
Preben Hermann Christensen har gået i skole i Århus, Løgstør 
og på Vestre skole i Viborg.
Militærtjenesten aftjente han i Karup og i Lille Værløse i 19 
mpneder.
I 1955 kom han i murerlære i Viborg og blev udlært i 1959, 
hvorpå han begyndte at læse til bygningskonstruktør og afslut
tede med eksamen i 1962.
Han arbejdede derefter på en tegnestue til 1967 hvor han star
tede selvstændig Arkitektvirksomhed i Århus, og denne driver 
han stadig.
I ægteskabet er der 4 børn.

V.C.4.d.1).

HELLE HØJVANG CHRISTENSEN, født den 15. august 1962 i Viby. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.C.4.d.2).

PETER HØJVANG CHRISTENSEN, født den 30. august 1965 i Viby. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.



V.C.4.d.3).

JANNE HØJVANG CHRISTENSEN, født den 12. august 1968 i Viby. 
Skoleelev.
Bosat hjemme. s

V.C.4.d.4).

PERNILLE HØJVANG CHRISTENSEN, født den 11. august 1971 i Viby. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.C.4.e.

KIRSTEN MARIE KJELLERUP, født den 18. oktober 1952 i Stanghede. 
Økonomaassistent.
Bosat: Søndervænget 145, Jebjerg, 7870 Roslev.
Kirsten Marie Kjellerup har gået i skole på Hald Ege Central
skole i 10 år.
Hun begyndte derefter som smørrebrødselev på Palæ i Viborg, 
hvor hun blev udlært i 1972. Hun havde derpå plads på Himmel
bjerget samt i Roslev.
I 1973 begyndte hun uddannelse til økonoma og blev udlært i 
1973. Hun blev derefter ansat i Farsø i 1| år, hvorpå hun kom 
til Resenlund, hvor hun stadig er ansat som økonomaassistent. 
Kirsten Marie Kjellerup har 1 barn.

V.C.4.e.

1 datter, født den 27. august 1979.
Hun var endnu ikke døbt ved redaktionens slutning.

V.C.5.

HENNING MORTENSEN, født den 26. februar 1913 i Over Testrup.
Han blev den 9. november 1940 i Alminde Kirke, gift med

ÅSE HYLLEBERG NIELSEN, født den 19. januar 1916 i Alminde.
Hun er datter af Karoline Johanne Helleberg og gårdejer Ed
vard Nielsen i Alminde.
Bosat: "Knækkeborg", Bisballevej 30, 8800 Viborg.
Henning Mortensen har gået i skole i Lysgård, hvorpå han var 
hjemme på fødegården indtil han i 1934 kom ind til militæret. 
Militærtjenesten aftjente han ved Den Kongelige Livgarde.
Jhn havde derefter plads på Tandskovgård i | år samt på Thy- 
holm i 1 år.
Efter giftermålet købte ægteparret en ejendom på Galgebakken
i Sjørslev som var på 24. td. land, og den drev de i 7 år.
I 1947 overtog de fødehjemmet i Knækkeborg "Knækkeborggård", 
som er på 52 td. land og drives med alsidigt landbrug.
Af tillidshverv kan nævnes, at han er formand for E. Bindstouw 
samt sognerådskasserer.
Åse Hylleberg Nielsen har gået i skole i Almind, hvorefter hun 
var husbestyrer for faderen .
I 1933 var hun på Snoghøj Gymnastikhøjskole. Desuden tjente 
hun i 2 år som husassistent.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I 12 år har hun været i Menighedsrådet samt i Skolekommisionen.
I ægteskabet er der 2 børn.



V.C.5.a.

BIRTHE MORTENSEN, født den 7. juli 1942 i Kjellerup.
Hun blev den 14. september 1963 i Almind Kirke, gift med

HANS ULRIK NIELSEN, født den 26. august 1941 i Voerladegård.
Han er søn af Erna Jenny Nielsen og fabriksarbejder.Edmund 
Oliver Nielsen, Bruunshåb.
Bosat: GI. Arhusvej 100, 8800 Viborg.
Birthe Mortensen har gået i skole i Lysgård i 6 klasser hvor
på hun tog præliminæreksamen på Føns Skole i 1959.
Hun var derefter på Hedeselskabets Laboratorium til 1965, 
hvorpå hun var hjemmehusmor til 1972 hvor hun igen begyndte 
at arbejde på Hedeselskabets Laboratorium, hvor hun stadig er 
ansat som laborant.
Desuden har hun gået til E.D.B. kursus og datalære på Aften
skole.
Hans Ulrik Nielsen har gået i skole i Almind og Bruunshåb i 
7 klasser.
Han kom derefter ud at tjene forskellige steder på egnen om
kring Viborg.
Militærtjenesten aftjente han i Århus i 1| år.
Han fik derefter arbejde som lastbilchauffør til 1963, hvor
på han kom på en Papfabrik hvor han var ansat i 10 år som værk
fører.
Han begyndte derpå på et Campinglager hvor han stadig er ansat 
som formand.
Han har desuden taget i regnskabslære samt arbejdslederkursus. 
Det kan nævnes at han er formand for Jagtforeningen.
I ægteskabet er der 2 børn.

V.C.5.a.1).

MORTEN ULRIK NIELSEN, født den 7. april 1964 i Viborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.C.5.a.2).

PER ULRIK NIELSEN, født den 16. september 1965 i Viborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.C.5.b.

JENS CHRISTIAN MORTENSEN, født den 5. oktober 1945 i Kjellerup.
Han blev den 14. august 1971 i Lysgård, gift med

EVA KIRSTEN ENGGÅRD RASMUSSEN, født den 14. april 1947 i Kjel
lerup, Hørup sogn.
Hun er datter af Klara Elfrida Lorentzen og tømrermester Peder 
Rasmussen i Lysgård.
Bosat: Bisballevej 26, Katballe, 8800 Viborg.
Jens Christian Mortensen har gået i skole i Lysgård, hvorpå 
han tjente som karl hos faderen.
I 1961/62 var han på Levring Efterskole og i 1965/66 var han 
på Vestbirk Højskole.



Han var derefter igen hjemme hos faderen til han den 1/4 1971 
købte nuhavende gård i Katballe som er på 25 td. land samt en 
del forpagtet jord.
Samtidig driver han faderens gård.
Af tillidshverv kan nævnes, at han er formand for Idrætsfor
eningen i Lysgård i 10 år samt i bestyrelsen for Landøkonomisk 
Forening.
Eva Enggård Rasmussen har gået i skole i Lysgård samt taget re
aleksamen fra Thorning i 1964.
Hun havde derefter plads som husassistent i Viborg i 1| år.
I 1965 var hun på Testrup Højskole.
Den 1/9 1965 startede hun som sygeplejeelev i Viborg og blev 
udlært i 1969.
Siden 1969 har hun været ansat på Kjellerup Sygehus som syge
plejerske.
I ægteskabet er der 2 børn.

V.C.5.b.1).

ANN ENGGÅRD MORTENSEN, født den 24. marts 1973 i Kjellerup.

V.C.5.b.2).

EVA ENGGÅRD MORTENSEN, født den 9. marts 1976 i Kjellerup.

V.C.6.

KJELD MORTENSEN, født den 25. maj 1919 i Knækkeborg.
Han blev den 5. marts 1949 i Bælum Kirke, gift med

MARGRETHE LAURSEN, født den 13. maj 1923 i Bælum.
Hun er datter af Anna Riise og murermester Laurids Laursen, 
Bælum.
Bosat: Viborgvej 750, 8471 Sabro.
Kjeld Mortensen har gået i skole i Lysgård i 7 år, hvorefter 
han arbejdede hjemme hos faderen.
I 1938 kom han i lære i Brugsen i Nr. Rind i 1 år, hvorpå han 
var soldat i Viborg i 7 måneder.
Han fortsatte derpå i Brugsen og har siden arbejdet i forskel
lige Brugsforeninger i bl.a. Værum, Vorslev, Viborg og Rørholt. 
Han var derefter 1 år på Andelsskole, hvorpå han kom til Kaus- 
lunde Brugsforening og senere til Strib.
Derpå kom han til et firma hvor han solgte margarine i 4 år 
samt til Dalsø Gas hvor han var i 6 år.
I 1960 købte han Købmandsgården i Hadsten, og denne havde han 
til 1967 hvor han købte en købmandsforretning i Sabro som de 
drev i 3 år, hvorefter de fik postekspedition.
Kjeld Mortensen er desuden medlem af Hjemmeværnet.
Margrethe Laursen har gået i skole i Bælum, hvorefter hun 
tjente i Brugsforeningen der i 2 år.
Hun kom derpå til Bælum Kro og senere til Kroen i Dronning
lund, hvor hun var indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun hjulpet sin mand i forretningen ind
til hun i 1973 blev ansat i Bilka som kassedame, og der er hun 
stadig ansat.
I ægteskabet er der 3 børn.



V.C.6.a.

BENTE MORTENSEN, født den 14. november 1949 i Nr. Åby.
Hun blev den 26. juli 1975 i Horsens, gift med

HANS JØRGEN NIELSEN, født den 21. juli 1949 i Set. Marcus sogn 
i Århus.
Han er søn af Irma Anne Marie Larsen og restauratør Knud Mor
ten Nielsen, Tromsøgade 7.
Bosat: Højvangsalle 25, 8700 Horsens.
Bente Mortensen har gået i Nr. Åby Realskole fra 1956-60, på 
Østervangsskolen i Hadsten fra 60-63 og på Hadsten Realskole 
fra 63-66 hvor hun tog realeksamen. Hun tog derefter 1.g på 
Randers Statsskole og fra 1967-69 tog hun studentereksamen 
(musik/sproglig) fra Århus Katedralskole.
Fra 1969-70 gik hun på Århus Universitet (historie).
1970-71 ansat ved Århus Skattevæsen i ekspeditionen. Fra 1971- 
75 blev hun færdiguddannet som lærer på Gedved Statsseminari
um, og fra 1975 har hun været ansat på en specialskole i Hor
sens for adfærdsvanskelige elever.
Hans Jørgen Nielsen har taget realeksamen i 1966 på Skovvangs
skolen i Århus.
Fra 1966-69 var han i lære på févisionskontoret i Århus.
Fra 1968-70 tog han studentereksamen på Århus Akademi på aften
kursus .
Værnepligten aftjente han ved Marinen fra 1970 til 72, og i 
1971 deltog han i det første flådebesøg fra et Natoland i U.S. 
S.R. i Leningrad.
Fra 1972-75 var han ansat ved revisionsfirmaet C. Jespersen i 
Horsens. I 1976 tog han H.D. i regnskabsvæsen fra Århus Han
delsskole .
I 1975 blev han ansat som regnskabschef ved Hosby Huse A/S og
i 1976 blev han udnævnt til økonomichef.
I 1978 blev han udnævnt til direktør for et af Hosbykoncernens
datterselskaber "Hosby Invest A/S", og i 1979 udnævnt til di
rektør i Hosby Huse A/S.
I ægteskabet er der 2 børn.

V.C.6,a.1).

MARTIN NIELSEN, født den 10. november 1975 i Horsens.
Bosat hjemme.

V.C.6.a.2).

HEIDI NIELSEN, født den 7. marts 1978 i Horsens.
Bosat hjemme.

V.C.6.b.

BJARNE KJELD MORTENSEN, født den 20. oktober 1951 i Nr. Åby. 
Han blev den 14. august 1976 i Lading, gift med

TOVE BEYER FUGLVIG ANDERSEN, født den 19. november 1953 i 
Skjoldelev.
Hun er datter af Eva Beyer Sørensen og bagermester Valdemar 
Fuglvig Andersen i Skjoldelev.
Bosat: Multebærvej 13, Sabro.



Bjarne Kjeld Mortensen har gået i skole i Nr. Aby i 1. og 2. 
klasse, på Østervangsskolen i Hadsten fra 3. til 7. klasse, 
Hadsten Realskole i 1. real samt på Korsvejsskolen i Sabro i
2. og 3. real. Han var derefter 2 år på Århus Tekniske skole 
og afsluttede gom teknisk assistent.
Han var derpå ansat hos en entreprenør i Brabrand i 1i år som 
teknisk assistent, hvorpå han var 4 år på Århus Teknikum, og 
afsluttede der i 1977 som ingeniør.
Derefter blev han igen ansat hos Hoffmann og Sønner i Brabrand 
og var der til den 1/8 1979, hvorpå han startede hos Topsik
ring.
Tove Beyer Fuglvig Andersen har gået i Skjoldelev skole til 5. 
klasse hvorpå hun kom på Korsvejsskolen i Sabro hvor hun tog 
realeksamen. Hun var derefter 1 år i huset i Viby, hvorpå hun 
var 4 måneder på Odder Højskole.
Fra april 1972 til september 75 var hun på Århus Kommunes Syge
plejehøj skole, hvorpå hun blev ansat på Århus Kommunehospital 
som sygeplejerske, og der er hun stadig.
I ægteskabet er der 1 barn.

V.C.6.b.1).

KASPER FUGLVIG MORTENSEN, født den 2. juli 1976 i Århus.

V.C.6.c.

TROELS MORTENSEN, født den 18. juli 1957 i Middelfart.
Ugift.
Bosat: Viborgvej 750, 8471 Sabro.
Troels Mortensen har gået i skole på tervangsskolen i Hadsten, 
Sabro Korsvejsskole samt på Elise Scmith’s skole i Århus hvor 
han tog realeksamen.
Han var derefter 1 år på E.F.G. kursus, hvorpå han kom i lære 
hos Citroen i Hasle, og der har han nu været i ca. 1j år.

V.C.7.

ARNE MORTENSEN, født den 30. april 1921 i Lysgård.
Han blev den 5. november 1948 i Sjørslev Kirke, gift med

ELLEN KATHRINE KRISTENSEN, født den 26. oktober 1928 i Lise
lund i Sjørslev sogn.
Død den 21. februar 1977 i Nørup.
Hun var datter af Jenny Kirstine Jensen Ravn og gårdejer og 
agronom Johs. Kristensen, Liselund, Sjørslev.
Bosat: De Lichtenbergsvej 31, Nørup, 7182 Bredsten.
Arne Mortensen har været på Højskole i Ry og i Krabbesholm. 
Seminarieuddannet fra Silkeborg, hvor han dimitterede i 1953. 
Fra 1953-55 var han lærer ved Vandel Folkeskole og fra 1955— 
61 var han førstelærer i Ørridslev. Han blev derefter lærer 
på Vandel Ungdomsskole til han i 1965 blev ansat som lærer i 
Nørup, i 1968 blev han udnævnt til overlærer.
Siden 1970 har han været ungdomsskoleinspektør ved Egtved Kom
mune.
Af tillidshverv kan nævnes at Arne Mortensen er formand for 
Vandværket samt Brugsen i Nørup.
Hjemmeværnsmand i Luftmeldekorpset, eskadrillechef fra 1968. 
Desuden har Arne Mortensen i 20 år været kirkesanger forskel
lige steder.



Ellen Kathrine Kristensen var sylærerinde- i Vandel og Ørrids- 
lev, desuden var hun uddannet som organist i Silkeborg og spil
lede i Kirkerne i Ørridslev og Vandel.
I ægteskabet er der 5 børn.

V.C.7.a.

JOHANNES HASSE KRISTIAN MORTENSEN, født den 6. oktober 1949 i 
Sjørslev, Viborg Amt.
Han har siden 1974 samlevet med

LISBETH NIELSEN, født den 15. november 1945 på Nørrebro i 
København.
Hun er datter af Åse og Finn Nielsen, vurderingsmand, Tvings- 
bakken 13, Helsinge.
Bosat: Irisvej 11, 8260 Viby.
Johannes Hasse Mortensen har gået i skole i henholdsvis Ørrids
lev, Hovedgård, Vandel samt i Bredsten, hvor han tog realeksa
men. Han kom derefter på Grindsted Gymnasium hvor han blev stu
dent i 1969, og derpå på Århus Universitet hvor han i 1972 af
sluttede med eksamen i nordiske sprog.
Derpå rejste han til England hvor han fik arbejde på et hospi
tal for revalidering af handikappede unge, og han har arbejdet 
med det samme på Hørskov Kollegiet i Danmark.
I 1978 blev han uddannet som sygeplejerske og han har siden 
specialiseret sig i psykiatri og arbejder nu på Psykiatrisk 
Hospital i Riisskov på afdelingen for unge stofmisbrugere som 
afdelingssygeplejerske.
Af tillidshverv kan nævnes at han er medlem af bestyrelsen for 
Dansk Sygeplejeråd i Århus Amt samt tillidsmand på Hospitalet. 
Lisbeth Nielsen har gået i skole på Rosenvangsskolen samt på 
Holsteinsgades skole i København.
Student fra Gentofte Statsskole. Derpå på Københavns Universi
tet samt på Biblioteksskolen hvor hun blev uddannet som biblio
tekar i 1970.
Hun var derefter ansat i Brøndbyerne til 1973 hvor hun kom til 
Århus og blev ansat ved Århus Kommunes Biblioteker.
Hun er nu ledende børnebibliotekar i Åby Regionen.
Desuden beskæftiger hun sig en del med fagligt arbejde i fag
foreningen for Biblioteket.
De har 1 barn.

V.C.7.a.1).

KIRSTINE NIELSEN, født den 27. oktober 1975 i Århus.

V.C.7.b.

FLEMMING MORTENSEN, født den 15. juni 1953 i Silkeborg. 
Han samlever med

KIRSTEN ROSAGER, født den 30. november 1953 i Godthåb.
Hun er datter af Esther Kirstine Rasmussen og overlærer Niels 
Kristian Rosager, Marsk Billesvej 29, Brobyværk.
Bosat: Pilevangen 13, 5450 Otterup.
Flemming Mortensen har taget realeksamen fra Bredsten Realskole 
i 1970. Han var derefter 1 år på Vejle Handelsskole.
H.F. eksamen fra Grindsted Gymnasium.
Han havde derpå 1 års erhvervsarbejde.



I 1978 tog han lærereksamen fra Jelling Statsseminarium og 
samme år blev han ansat som lærer på Otterup skole.
Kirsten Rosager har taget realeksamen fra Pontoppidanskolen 
i Brobyværk i 1970.
Nysproglig student fra Vestfyns Gymnasium i 1973, hvorpå hun 
var 1 år i England som au pair.
I 1978 tog hun lærereksamen fra Jelling Statsseminarium og sam
me år fik hun ansættelse ved Otterup skole som lærer.

V.C.7.c.

LISBETH MORTENSEN, født den 15. november 1957 i Ørridslev.
Hun blev den 29. juli 1978 i Nørup Kirke, gift med

POUL ERIK BRUUN, født den 29. januar 1953 i Kærbølling, Bred
sten sogn.
Han er søn af Sinne Nielsen og gårdejer Anders Bruun, Skær
hej selvej 10, Kærbølling, Bredsten.
Bosat: Kærvejen 22, 7171 Uldum.
Lisbeth Mortensen gik i 1974 ud af Bredsten Folke- og real
skole med realeksamen.
Hun arbejdede derefter i forsk, børnehaver med henblik på 
en uddannelse til børnepædagog. I 1976 kom hun ind på semina
riet, men måtte udsætte dette da hun fik deres 1. barn.
I mellemtiden har hun arbejdet på en uddannelse til køkkenle
der og forventer uddannelsen afsluttet i 1981.
For tiden har hun plads som køkkenassistent på Tørring Alder
domshjem hvor hun står for bespisningen.
Poul Erik Bruun har taget realeksamen fra Bredsten Folke- og 
realskole i 1970.
Han gik derefter i lære som tømrer og bestod svendeprøven i 
1974, hvorpå han arbejdede som tømrersvend til 1978 hvor han 
startede sin egen tømrerforretning.
I ægteskabet er der 1 barn.

V.C.7.c.1).

KATHRINE BRUUN, født den 4. januar 1977 i Horsens.

V.C.7.d.

CLAUS MORTENSEN, født den 8. maj 1961 i Vejle.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.C.7.e.

INGER-MERETE MORTENSEN, født den 10. august 1963 i Vejle. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.



V.D.

ELSE MARIE SOFIE MORTENSEN, født den 12. oktober 1879 i Lys
gård .
Død den 6. oktober 1927.
Begravet i Lys<jård.
Ugift.
Modehandlerinde.

V.E.

SØREN CHRISTIAN MORTENSEN, født den 15. marts 1881 i Lysgård.
Død den 30. oktober 1961 i Viborg.
Han blev den 28. november 1911, gift med

PETRINE KIRSTINE PEDERSEN, født den 16. august 1887 i Humlum.
Død den 7. maj 1962 i Viborg.
De var bosat i Lysgård.
Søren Christian Mortensen har gået i skole i Lysgård, desuden 
har han været på Odense Landbrugsskole.
Han kom derefter ud at tjene ved landbruget, bl.a. 1 år i Ve
jen.
Militærtjenesten aftjente han ved Den Kongelige Livgarde i Kø
benhavn .
Som ca. 28 årig overtog han fødegården i Lysgård, og denne drev 
han til den 1. januar 1957.
Gården var på 26 hektar og blev drevet med alsidigt landbrug.
Desuden kan det nævnes at han en tid var i sognerådet, hvil
ket medførte en del andre bierhverv.
Da gården i 1957 blev overdraget til en søn blev han og hus
truen boende på gården på aftægt.
Petrine Kirstine Pedersen har gået i flere forskellige skoler, 
bl.a. i Bjerringbro og i Tistrup.
Hun kom derefter ud at tjene som tjenestepige, og bl.a. var 
hun malkepige på Nørholm, hvorefter hun kom til Lysgård.
En tid var hun på Silkeborg Husholdningsskole.
Efter giftermålet var hun hjemmehusmor og hjalp til både inde 
og ude.
Det kan desuden nævnes at hun i flere perioder var medlem af 
Menighedsrådet og i Skolekommisionen.
I ægteskabet var der 2 børn.

V.E.1♦

VERNER BØGELUND MORTENSEN, født den 1. januar 1913 i Lysgård.
Han blev den 3. august 1942 i Silkeborg, gift med

RIGMOR OLESEN, født den 16. december 1919 i Lysgård.
Hun er datter af Karen Margrethe og Møller Olesen, gårdejer 
i Lysgård.
Bosat: Blichersvej 54, Lysgård pr. 8800 Viborg.
Verner Bøgelund Mortensen har gået i skole i Lysgård, hvorpå 
han kom ud at tjene ved landbruget indtil giftermålet.
Efter giftermålet blev han bestyrer på en gård ved Silkeborg 
indtil han i 1952 overtog hustruens fødehjem som er på 24. td. 
land og han har drevet den med alsidigt landbrug.
Gårdens jord er nu lejet ud.
Rigmor Olesen har gået i skole i Lysgård, hvorpå hun kom ud at 
tjene på landet indtil giftermålet.



v.E.1.a.

HELGE BØGELUND MORTENSEN, født den 3. oktober 1944 i Silke
borg.
Han blev den 4. november 1967, gift med

JONNA PEDERSEN, født den 12. juli 1949 i Gammelstrup sogn.
Ægteskabet blev opløst i 1971, hvorpå han den 13. april 1974
i Skive blev gift med •

ELLIS MERETE NIELSEN, født den 21. september 1953 i Skive.
Hun er datter af Edith Irene og Vagn Nielsen i Skive.
Bosat: Vejlgårdsvej 40, Rønbjerg, 7800 Skive.
Helge Bøgelund Mortensen har gået i skole i Lysgård i 7 år, 
hvorpå han var hjemme i 2 år.
Han kom derefter i lære som kommis i Lysgård og blev udlært 
den 1/11 63.
Militærtjenesten aftjente han i Ålborg og København samt på 
Cypern i ialt 19 måneder.
Derpå blev han ansat som kommis hos Lynne i Nymindegab i | år 
samt hos F.D.B. i Glostrup i 1 år, hvorpå han kom til Stoholm 
Brugsforening hvor han var i 2 år.
Derefter kom han til Roslev Huse hvor han i 1| år var på lage
ret fra april 68 til oktober 69.
Fra oktober 1 96 9 blev han ansat' på Engroslageret hos Hoki i 
Skive og var der til maj 73, hvorefter han begyndte at arbejde 
på Slagteriet i Skive, hvor han stadig er ansat.
Ellis Merete Nielsen har gået i skole i Resen i 8 år, hvorpå 
hun arbejdede i en børnehave i Skive i 1 år.
Hun kom derpå til Metalik, hvor hun var i i år og på Hellesens 
Batterier i I år, samt på Deif, hvor hun ligeledes var i j år 
indtil giftermålet.
Siden giftermålet har hun været hjemmehusmor og i 1 år har hun 
passet børn.
I 1. ægteskab er der 1 barn og i 2. ægteksab er der 2 børn.

V.E.1.a.1).

TINA BØGELUND MORTENSEN, født den 10. april 1968 i Store Holm.

V.E.1.a.2).

MICHAEL BØGELUND MORTENSEN, født den 10. februar 1974 i Skive.

V.E.1.a.3).

LENETTE BØGELUND MORTENSEN, født den 28. juli 1976 i Skive.

V.E.1.b.

JØRGEN BØGELUND MORTENSEN, født den 3. oktober 1944 i Silke
borg.
Ugift.
Bosat: Guldstjernevej 18, st. tv., Viborg.
Jørgen Bøgelund Mortensen har gået i skole i Lysgård i 7 år. 
Han kom derefter ud at tjene ved landbruget hos faderen og 
hos farbroderen.
I 1963 kom han ind til Militæret ved J.T.R. på Hvorup Kaserne, 
til 1965.



Han kom så igen til landbruget, og var i 4$ år-på Katballegård, 
hvorpå han fik arbejde pa Horisont Vinduer i Viborg som sav
skærer, lastbilchauffør og truckfører, og der har han været 
ansat de sidste 10 år.
Den 1. januar 1979 købte han faderens gård i Lysgård.
Jørgen Bøgelund Mortensen er meget aktiv indenfor sport og har 
dyrket fodbold, håndbold og badminton i flere forskellige klub
ber. I nogle år har han været formand for Lysgård Gymnastikfor
ening som nu er nedlagt.
Desuden er han en ivrig amatørarkæolog og er indehaver af en 
pæn oltidssamling fra mange af Jyllands Stenalderbopladser.

V.E.2.
FOLMER RUD MORTENSEN, født den 31. marts 1921 på Bøgehøj i 
Lysgård.
Han blev den 3. marts 1954 i Vium, gift med

ESTHER JENSEN, født den 3. marts 1935 i Viborg.
Hun er datter af Esther Lilly Dalum og tømrer og snedker 
Henrik Ammitsbøl Jensen i Hvam.
Bosat: "Bøgehøj", Katballevej 14, Lysgård pr. 8800 Viborg. 
Folmer Rud Mortensen har gået i skole i Lysgård, hvorpå han 
arbejdede ved landbruget hjemme hos faderen indtil giftermålet. 
I 1957 overtog han fødegården og denne har han drevet med alsi
digt landbrug til 1975 hvorpå den blev drevet kvægløs.
Af tillidshverv kan nævnes at Folmer Rud Mortensen er medlem 
af det lokale brandværn samt brandfoged.
Hans hobby er fotografering, maling samt træskærerarbejde. 
Esther Jensen har gået i skole i Frederiks og i Neder Hvam. 
Hun havde derefter forskellige pladser i huset og som 16 årig 
kom hun til Bøgehøj som ung pige i huset.
I ægteskabet er der 3 børn.

V.E.2.a.

SOLVEIG MORTENSEN, født den 23. marts 1956 i Lysgård, 
landbrugsstuderende.
Bosat hjemme.

V.E.2.b.

POUL HENNING MORTENSEN, født den 19. maj 1957 i Lysgård. 
Specialarbejder.
Bosat hjemme.

V.E.2.C.

LISE-LOTTE MORTENSEN, født den 6. november 1959 i Lysgård. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.F.

HANS CHRISTIAN MORTENSEN, født i 1883. 
Død 1 år gammel.



V.G.

HANSINE KRISTINE MORTENSEN, født den 27. december 1884 i Lys
gård .
Død i 1960 i Skanderborg.
Hun blev den 18. december 1914 i Lysgård, gift med

CHRISTIAN OTTO RESDAL, født den 9. deptember 1882 i Serup sogn. 
Død i 1969 i Skanderborg.
Han var søn af Anna Berteline og Jacob Nielsen, landmand i Res- 
dal.
Bosat: Skanderborg mark, Skanderborg.
Hansine Kristine Mortensen har gået i skole i Lysgård, hvorpå 
hun kom ud at tjene som ung pige, bl.a. som stuepige på Af- 
holdshotellet i Viborg.
Efter giftermålet var hun hjemmehusmor.
Christian Resdal har gået i skole i Serup, hvorpå han kom ud 
at tjene på landet.
Derefter lærte han til mejerist.
Efter giftermålet havde ægteparret en gård i Voldby, og senere 
købte de en ejendom på Skanderborg mark som var på 8 td. land. 
Desuden rejste han til Skanderborg hvor han havde arbejde som 
hjælper på en gård.
I ægteskabet var der 1 barn.

V.G. 1 .

RIGMOR BOLINE RESDAL, født den 28. marts 1917 i Viborg.
Hun blev den 14. oktober 1939 i Skanderborg Slotskirke, gift 
med

EJNAR SMITH BAK, født den 13. august 1913 i Vrold.
Han er søn af Erikgine Barbara Smith og Thomas Niels Bak i 
Vrold.
Bosat: Banegårdsvej 27, Skanderborg.
Rigmor Boline Resdal har gået i Skanderborg Kommuneskole i 
9 år med mellemskoleeksamen.
Hun kom derefter i en blomsterforretning som ekspeditrice og 
var der indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun i 22 år passet billetsalget i Kino 
Teatret i Skanderborg.
Ejnar Smith Bak har gået i skole i Vrold i 7 år, hvorpå han i 
1 år tjente på landet.
Han kom derefter i lære som tømrer i Skanderborg og har derpå 
arbejdet som svend forskellige steder.
I 1969 blev han vicevært i Skanderborg Boligforening, og var 
der til januar 1979.
Desuden har han været operatør i Kinoteatret i Skanderborg i 
ca. 20 år, samt i bestyrelsen for Tømrernes Fagforening og i 
Beboerudvalget.
I ægteskabet er der 4 børn.

V.G.1.a.

HENNING SMITH BAK, født den 14. december 1942 i Skanderborg.
Han blev den 19. februar 1966 i Skanderborg, gift med

KAREN ELISABETH NIELSEN, født den 22. maj 1947 i Yding.



Hun er datter af Marie Pedersen og gårdejer Ejnar Nielsen, Ry. 
Bosat: Tjørnevej 16, 8382 Hinnerup.
Henning Smith Bak har gået i skole i Skanderborg i 8 år, han 
var derefter på Efterskole i Beder i 5 måneder.
I 7 måneder var han i murerlære i Skanderborg, men kom derpå 
i lære på en maskinfabrik i Århus "Træbjerg", hvor han blev 
udlært den 15/1 1965.
Militærtjenesten aftjente han i Varde i 1 måned og derefter i 
København.
Han blev så ansat ved O.G. Hoyer's Maskinfabrik i Århus, og 
der er han stadig.
Det kan nævnes at han desuden er træner og formand for H.O.G. 
i Hinnerup.
Karen Elisabeth Nielsen har gået i skole i Ry i 10 år.
Hun kom derefter i lære på et kontor i Århus "Dansk Klæberulle 
industri", og blev udlært der den 31/1 1967.
Hun kom derpå til Samson Transport Co. hvor hun har været an
sat siden, først i 7 år som assistent og derefter som boghol
der.
I ægteskabet er der 1 barn.

V.G.1.a.1).

HELLE SMITH BAK, født den 24. juli 1966 i Århus.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.G.1.b.

JONNA RESDAL BAK, født den 13. august 1945 i Skanderborg.
Hun blev den 27. december 1970 i Skanderborg Slotskirke, gift 
med

PETER BLUHM PETERSEN, født den 4. juli 1943 i Nyborg.
Han er søn af Emilie Marie Petersen og landmand Jens Johs. 
Petersen i Edslev.
Bosat: P.O. Box 2404, Dubai, U.A.E.
Jonna Resdal Bak har taget mellemskoleeksamen på Skanderborg 
Kommuneskole.
Hun var derefter i en Installatørforretning i 1 år og derpå i 
en slagterforretning indtil de den 19/8 1973 rejste til Abu 
Dhabi, hvor de var i 4 år, de sidste 2 år har de været i Du
bai og hun er nu hjemmehusmor.
Hobby: Vandski.
Peter Bluhm Petersen har gået i skole i Dalby i 7 år samt på 
Voldum skole hvor han tog præliminæreksamen.
Han kom derefter i lære som vogn og beslagsmed i Edslev, og 
var derefter ansat samme sted i ialt 10 år.
Derpå var han i Nørhede hvor han var ansat som driftsleder, 
samt i Odder hvor han i 2 år var værkfører.
I 1973 rejste han til Abu Dhabi hvor han arbejdede som værk
stedsdirektør.
I Dubai er han ansat som værksedesdirektør for Golf Agency Co. 
Hobby: Vandski.



V.G.1.c.

JØRN RESDAL BAK, født den 16. juni 1947 i Hvam.
Han blev den 30. juni 1973 i Voerladegård, gift med

SIGNE KRUSE CHRISTENSEN, født den 16. november 1953 i Voer
ladegård .
Hun er datter af Marie og Richard Christensen i Brædstrup. 
Bosat: Banegårdsvej 18, 8660 Skanderborg.
Jørn Resdal Bak har gået i Skanderborg Kommuneskole i 8 år, 
hvorpå han i 2 år var arbejdsdreng ved Vester i Skanderborg. 
Derefter kom han til en stålmøbelfabrik i Viby hvor han var i 
2 år.
I 1971 blev han ansat på Weston Tæppefabrik, hvor han stadig 
er.
Desuden har han i 2 år sejlet hos D.F.D.S.
Militærtjenesten aftjetne han i Karup og Værløse.
Hobby: fodbold.
Signe Kruse Christensen har gået i skole i Voerladegård i 7 år 
samt i Østbirk hvor hun tog realeksamen.
Hun var derefter 1 år i huset, samt i år på sygehuset som køk
kenpige, hvorpå hun startede uddannelsen til sygehjælper som 
hun afsluttede i april 1974.
Hun har siden været ansat på Skanderborg Sygehus som sygehjæl
per.
I ægteskabet er der 2 børn.

V.G.1.c.1).

MICHAEL KRUSE BAK, født den 10. marts 1976 i Skanderborg.

V.G.1.c.2).

JOHNNY RESDAL BAK, født den 16. marts 1978 i Skanderborg.

V.C.1.d.

CARSTEN RESDAL BAK, født den 16. juni 1957 i Skanderborg. 
Ugift.
Bosat: Banegårdsvej 27, Skanderborg.
Carsten Resdal Bak har gået i skole i Skanderborg, hvorpå han 
blev udlært som maskinarbejder på Hoyer's Maskinfabrik i År
hus .
Militærtjenesten aftjente han i Karup, hvorpå han havde arbej
de på en fabrik i Skanderborg.
Den 1/2 1979 begyndte han på Politiskolen på Amager I Køben
havn, hvor han stadig er.



V.H.

BOLINE KATHINKA MORTENSEN, født den 1. november 1887 i Lys
gård.
Død den 23. august 1916.
Begravet i Lysgård.
Hun blev den 5. maj 1916, gift med

SØREN ANTON ERIKSEN SØRENSEN, født den 9. februar 1891 i Vor- 
basse.
Søren Anton Eriksen Sørensen var grosserer i Thisted.
I ægteskabet var der 1 barn.

V.H.1.

EDITH SØRENSEN, født den 31. juli 1916 i Voldby.
Hun blev den 13. november 1938 i Viborg, gift med

ALFRED ANTON KRESTEN LAUTRUP, født den 22. februar 1914 på 
Viborg Vestermark.
Han er søn af Anne Olesen og avlsbruger Christian Nielsen Lau- 
trup, Danmarksvej, Viborg.
Bosat: Sandbækvej 3, Sparkjær, 8800 Viborg.
Edith Sørensen har som ung tjent på landet. I 1936-37 var hun 
på Husholdningsskole i Ry.
Hun havde derefter plads på Ibsgården i Viborg i | år samt hos 
direktør Jensen i j år indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun haft forskelligt rengøringsarbejde 
og har gået ud som kogekone til fester.
Alfred Anton Kresten Lautrup har gået i skole på Viborg Ves
termark i 7 år, hvorpå han kom ud at tjene på landet, bl.a. 
som forvalter på Asgård. I 1936-37 var han på Asmild Kloster 
Landbrugsskole.
Han bestyrede derpå en gård "Søvsøgård" i 1 år, hvorpå han hav
de en ejendom i Løvel i 9 år, som var på 40 td. land.
I 1951 overtog han fødehjemmet, og den drev han til 1973, hvor 
Kommunen købte den.
Gården var på 9 td. land og lå på Viborg Vestermark, den blev 
drevet med alsidigt landbrug.
I ægteskabet er der 4 børn.

V.H.1,a.

JYTTE KRISTINE LAUTRUP, født den 19. februar 1941 i Løvel.
Hun blev den 22. juli 1967 i Viborg, gift med

JØRGEN ANDERSEN, født den 2. september 1939 i Elsborg.
Han er søn af Dagny Marie Ravnholt og gårdejer Sigvard Ander
sen, Mimersvej 9, 8840 Rødkjærsbro.
Bosat: Brunbankevej 13, 8800 Viborg.
Jytte Kristine Lautrup har gået på Vestermarkens skole i Vi
borg samt i Søvsø, Ginnerup og på Vestre skole i Viborg hvor 
hun tog realeksamen.
Desuden har hun gået på Viborg Handelsskole, Sparekasseskolen 
i København samt deltaget i forskellige kurser indenfor uddan
nelsen.
Den 10. juli 1957 startede hun i Viborg Byes og Omegns Spare
kasse, nu Sparekassen S.D.S., hvor hun blev assistent i 1965, 
og de sidste ca. 10 år har hun været fuldmægtig der.



Deuden er hun i Egnsrepræsentantskabet i Sparekassen S.D.S. 
Hobby: håndboId.
Jørgen Andersen har gået i Elsborg skole i 7 år, samt på Vi
borg Gymnastikhøjskole i 1959, på landbrugsskole i 1960 og 
på Askov Højskole i 1965.
Til 1965 tjente han på landet, og i sommeren 1966 tog han stu
dentereksamen .
Mellemtekniker uddannelse på Vejlby Landbrugsskole.
Han arbejde derefter for Landboforeningen i regnskabsafdelin
gen, hvorpå han kom på et revisionskontor hvor han var til 
1 974.
Hobby: skydning og hundesport.
I ægteskabet er der 2 børn.

V.H.1,a.1).

THOMAS ANDERSEN, født den 8. november 1967 i Viborg.
Skoleelev.
Bosat hjemme.
Hobby: svømning os skydning, Thomas blev amtsmester i skyd
ning i 1979.

V.H,1,a.2).

ANNE-METTE ANDERSEN, født den 15. maj 1972 i Viborg.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.H.1,b.

HANNA LAUTRUP, født den 15. maj 1942 i Løvel.
Hun blev den 17. oktober 1964 i Viborg, gift med

EJNER ARNO VERNER JEPPESEN, født den 11. februar 1932 i Rand- 
bøldal.
Han er søn af Anne Marie og Mads Peder Jeppesen, portner, 
Randbøldal.
Bosat: Anholtvej 4, 8800 Viborg.
Hanna Lautrup har gået i skole på Vestermarkens skole i Viborg, 
Mønsted skole, Søvsøskolen, Gennerup skole samt i Vestre skole 
i Viborg hvor hun afsluttede med realeksamen i 1958.
Hun kom derefter i huset til den 1/4 1959, hvorpå hun kom ind 
til Børnetandplejen som klinikelev i 3 år.
Derefter blev hun ansat hos tandlæge Bistrup hvor hun var i 2 
år, men rejste så tilbage til Børnetandplejen hvor hun nu er 
ansat som klinikassistent.
Ejner Jeppesen har gået i skole i Bindeballe i 7 år.
I 1951 blev han udlært som maskinarbejder på Randbøldal Fabrik. 
Den 6/5 1953 kom han ind til militæret som Math i Værløse i 
6 måneder, senere blev han oversergent i Karup og han er nu 
senior sergent i Karup.
Det kan desuden nævnes at han er formand for Viborg Skytte
forening, sektionsleder indenfor Jyllands Skytteforbund samt 
i bestyrelsen for D.S.I. i Viborg.
I ægteskabet er der 1 barn.



V.H.1.b.1).

ELISABETH LAUTRUP JEPPESEN, født den 27. januar 1967 i Viborg.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.H.1.c.

MARGIT ANNY LAUTRUP, født den 21. oktober 1943 i Løvel.
Ugift.
Syerske.
Bosat: Thorsvej 82, 7500 Holstebro.
Hun har 1 barn.

V.H.1.c.1)♦

LONE LAUTRUP, født den 27. juli 1964 i Viborg.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.H.1.d.

ELLEN MARGRETHE LAUTRUP, født den 7. marts 1946 i Løvel.
Hun blev den 8. november 1969 i Viborg, gift med

THORKILD FRANDSEN, født den 21. september 1947.
Han er søn af Margit Damborg og postbud Karl Frandsen, Arden.
Bosat: Parkvej 166, 7500 Holstebro.
Ellen Margrethe Lautrup er børnehavepædagog.
Thorkild Frandsen er postbud.
I ægteskabet er der 2 børn.

V.H.1,d.1).

MICHAEL LAUTRUP FRANDSEN, født den 25. august 1969 i Holste
bro .
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V.H.1.d. 2).

ANETTE LAUTRUP FRANDSEN, født den 22. januar 1974 i Holstebro.



V. Jens Christian Mortensen med familie

V.C. Jens C. Mortensen & hustru V.C.I.b. Svend Å. Mortensen og 
hustru

V.C.1.b.1)., 2)., 3). og 4). V.C.1.b.1). Jørgen Mortensen med 
Jørgen, Peter, Svend E. & Klaus hustru + Jeppe

Mortensen



V.C.I.d. Anna & Carl P. Vinther med børn

V.C.1.d.1). Bjarne Vinther m/hustru + Ea V.C.I.d.2). Birgit & Kim 
Knudsen

V.C.3. Johannes Mortensen & hustru + Finn, Jens Tyge og Lone

V.C.3. b. J. Tyge Mortensen + Inge og Mette V.C.3.c. Lone & Niels Åge



V.C.4. Ester & Ingvard Kjellerup Niels Jørgen Jensen

V.C.4. Ester & Ingvard Kjellerup med børn, svigerbørn og 
børnebørn

V.C.4.a. Jørgen Høj vang Jensen & hustru + Mariann og Betina

V.C.4.b. Preben H. Jensen V.C.4.c. Henning H. Jensen & hustru



V.C.4.C.1)., 2)., 3). & 4).
Ib, Mona, Lars & Svend Jensen

Peter Christensen Janne og Pernille 
Christensen

Helle Christensen

V.C.5. Henning Mortensen & hustru

V.C.5.a. Birte & Hans Nielsen, Morten & Per V.C.5.b.1). & 2).
Ann & Eva Mortensen



V.C.6. K. Mortensen V.C.6.b. Bjarne Mortensen & V.C.6.c. Troels 
og hustru hustru + Kasper Mortensen

V.C.7. Arne Mortensen V.C.7.c. Lisbeth & Poul Bruun + Kathrine
og hustru

V.C.7.e. Inger- V.E. Søren Chr. Mortensen & hustruV.C.7.d.
Claus Mortensen Merete Mortensen

V.E.I.a. Helge B.
Mortensen & hustru

Michael og
Lenette

V.E.I.b.
Jørgen Mortensen

V.E.1. Verner B. 
Mortensen



V.E.2. Folmer Rud Mortensen + Solveig + Poul Henning + Lise-Lotte

V.G. Hansine & Christian Otto Resdal

V.G.1. Rigmor & Ejner Smith Bak V.G.I.a. HenningS. Bak 
med familie

V.G.I.b. Jonna & Peter 
Petersen



V.G.1.C. Jørgen Resdal Bak & hustru + Johny og Michael

V.H. Boline & Søren A. E. Sørensen V.H.1. Edith & Alfred Lautrup

V.H.I.a. Jytte & Jørgen Andersen med 
Thcmas og Anne-Mette

V.H.I.b. Hanna & Ejner 
Jeppesen

V.H.I.b.1).
Elisabeth Jeppesen



VI.

MOGENS CHRISTIAN MORTENSEN, født den 10. marts 1845 i Lys
gård .
Død den 30. oktober 1925 i Vindum.
Han blev den 9. november 1875 i Gullev, gift med

ANE MARIE JENSEN, født den 1. januar 1854 i Nøddelurid i Gul
lev sogn.
Død den 29. maj 1923 i Vindum.
Hun var datter af gårdmand Jens Christian Jensen og hustru 
Karen Rasmusdatter i Nøddelund.
De var bosat i Lysgård.
Mogens Christian Mortensen lærte i sin ungdom murerhåndværket. 
Han var det man dengang kaldte kampstensmurer, men arbejdede 
også nu og da ved landbruget.
Da krigen i 1870 brød ud mellem Tyskland og Frankrig, skulle 
Danmark hjælpe Franskmændene og en del Danske soldater, der
iblandt Mogens, blev derfor indkaldt.
Fra Midtjylland blev soldaterne samelede i Viborg for at få 
trøjen på, og så marcherede de sydpå.
Denne mobilisering kom imidlertid Tyskerne for øre, og de 
sendte derfor omgående bud til Danmark om straks at sende de
res soldater hjem igen, hvis de ikke ville have dem alle slå
et ihjel.
Danskerne turde ikke andet end adlyde, og krigen i 1864 blev 
ikke hævnet i denne omgang.
En anden gang i hans soldatertid, han hørte til 8. bataillon, 
var han med i sommerlejren i Hald.
En dag var en del af mandskabet fra en anden bataillon, uvist 
af hvilken grund, kommet i håndgemæng med nogle fra 8., og 
det tog efterhånden lidt livlige former med mursten, og hvad 
der ellers var ved hånden, som kasteskyts, ja selv et opmu- 
ret komfur gik med i løbet.
Officerer og befalingsmænd stod hjælpeløse overfor de kæmpen
de soldater, ingen respekterede tilråbet om at holde inde. 
Da trådte en ung underordnet befalingsmand fra 8. frem for 
officererne og spørger om han må overtage kommandoen, han skul
le da nemt standse krigen. "Ja så gerne" lød svaret. Han råber 
så til 8. "skal vi gå på?". Da kan det nok være, der kom gang 
i tingene. På få øjeblikke har 8. overtaget, og kort efter er 
de sejrherrer. Derefter kunne roen genoprettes. "Det er der 
eneste slag, jeg har været med i, som Danskerne vandt", kunne 
Mogens lunt bemærke, når han talte om sin soldatertid.
I 1875 købte han en ejendom på Lysgård mark, og denne havde 
han i nogle år, hvorpå de senere har boet flere steder.
Da stenen på Lyshøj i Lysgård sogn i 1882 blev rejst til min
de om St. St. Blicher på hundredeårsdagen for hans fødsel, var 
arbejdet overdraget til en murermester i Viborg. Den daglige 
ledelse var igen overladt til Jens Murer, der boede i "æ Bind- 
stouw" i Lysgård by. Og da Mogens var beskæftiget hos ham fal
dt det naturligt at han også var med ved dette arbejde. 
Stendiget omkring Gjerning Kirkegård er også Mogens' arbejde. 
Det blev ikke særligt godt betalt, men den tid, det varede, 
havde Mogens, der på det tidspunkt boede i Sahl, gratis kost 
og ophold hos gårdejer Niels Kirkegård i Gjerning, og fik end
da dertil et rugbrød under armen og en spand sødmælk i hånden 
når han hver lørdag aften gik hjem til familien.



En vinter var han fast tærskekarl på Skovborggård i Levring 
sogn for en dagløn af 50 øre og kosten.
Nogle somre havde han mosearbejde og kunne da ved at gøre da
gen rigtig lang, tjene indtil 3 kr. om dagen.
En sommer rejste han på høstarbejde på en herregård "Marien- 
lyst" ved Århus, daglønnen her var 1,50-2,00 kr. foruden op
hold.
Han har været med til opkastning af snevolde langs Langå-Vi- 
borg Banen, og han arbejdede en tid i Kompedal Plantage, alt- 
sammen imellem han brugte murskeen.
Da alderen begyndte at gøre sig gældende tog ægteparret op
hold hos en datter og svigersøn i Vindum og her var de begge 
til deres død, hvorefter de blev begravet på Vindum Kirkegård. 
I ægteskabet var der 9 børn.

V I ,A.

MORTEN CHRISTIAN MORTENSEN, født den 18. april 1877 i Lysgård. 
Død 2 år gammel.

V I. B.

JENS CHRISTIAN MORTENSEN, født den 26. januar 1879 i Lysgård. 
Han blev den 30. oktober 1909 i Vellev, gift med

JENSINE SOFIE JENSEN, født den 17. april 1881 i Vellev.
Hun var datter af Sofie og Jacob Jensen i Vellev.
De var bosat i Vellev.
Jens Christian Mortensen arbejdede en tid som murerarbejds
mand, hvorpå han kom på en Maskinfabrik i Kjellerup hvor de 
lavede vandværker over hele Jylland.
Han lavede bl.a. Vellev Vandværk og i 1908 blev han formand 
for denne.
Desuden arbejdede han som brøndborer.
Jensine Sofie Jensen gik i skole i Vellev.
Hun var derefter syerske i Vellev indtil giftermålet, hvorpå 
hun var hjemmehusmor.
I ægteskabet var der 2 børn.

V I.B.1.

JACOB JENSEN MORTENSEN, født den 8. august 1910 i Vellev.
Han blev den 17. maj 1935 i Vellev Kirke, gift med

POULA ELGÅRD JENSEN, født den 18. januar 1914 i Vellev.
Hun er datter af Barbara og Enevold Jensen i Vellev.
Bosat: Østergade 24, 8860 Ulstrup.
Jacob Mortensen har gået i skole i Vellev i 7 år.
Han kom derefter ud at tjene ved landbruget i 1 år, hvorpå 
han kom i lære på Ulstrup Maskinfabrik, hvor han blev udlært 
i 1919.
Han fik derpå arbejde samme sted, først som maskinarbejder, 
men i 1930 blev han udnævnt til værkfører, hvorpå han arbej
dede der til september 1977.
Han havde altså arbejdet for Ulstrup Maskinfabrik, hvor de 
fremstiller vaskemaskiner, først Ferm og senere Vølund, i 
52 år ialt, og i 1975 fik han fortjenstmedalje i guld hos 
Dronningen.



Poula Elgård Jensen har gået i skole i Vellev i 7 år, hvorpå 
hun først var hjemme hos forældrene og senere kom hun ud at 
tjene i 1 år.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
I ægteskabet er der 2 børn.

VI.B.1.a.

INGER MORTENSEN, født den 11. marts 1936 i Ulstrup.
Hun blev den 19. august 1959 i Frederikssund, gift med

JØRGEN PETER BICHEL NØRBÆK, født den 14. august 1930 i Hadsten. 
Han er søn af Alice og Svend Åge Nørbæk, læge i Hadsten.
Bosat: Gartnerparken 36, 2630 Tåstrup.
Inger Mortensen har gået i skole i Ulstrup i 2 år, hvorpå hun 
kom til Junker i Randers som tegnerelev i 2 år.
Derefter var hun på Tand- og Kunstindustriskolen i København 
i 3 år.
Sygeplejehøjskolen "Rødkilde" i i år, hvorpå hun blev uddannet 
som engelsk korrespondent hos translatør Vestergård i 2 år. 
Derpå studentereksamen pensum og så korrespondentpensum.
Hun fik derefter arbejde hos Dansk Automobilindustri i Glo
strup i 2 år.
Hun har desuden undervist i stoftryk på aftenskolen.
Jørgen Nørbæk har gået på Hadsten Realskole, hvorpå han var på 
Gymansiet i 2 år.
Han kom derefter i lære hos Junker i Randers som reklametegner, 
hvorpå han havde arbejde på forskellige bureauer i København.
I 1976 startede han selvstændig Tegnestue sammen med 2 andre 
reklametegnere på Rosenvængets alle 20 i København.
I ægteskabet er der 2 børn.

V I.B.1.a.1).

JACOB SVEND NØRBÆK, født den 11. juli 1968 i Glostrup. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V I. B . 1 . a. 2 ) .

SVEND KRISTIAN NØRBÆK, født den 1. oktober 1971 i Tåstrup. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

VI.B.1.b.

JØRGEN MORTENSEN, født den 29. februar 1940 i Vellev.
Han blev den 20. februar 1965 i Vellev, gift med

BIRGITTE TRAP, født den 11. oktober 1943 i Brørup.
Hun er datter af Rigmor Nielsen og dyrlæge Niels Trap.
Bosat: Grønsiet 25, 9430 Vadum.
Jørgen Mortensen har gået i skole i Ulstrup fra 1947, samt 
på Langå Realskole hvor han i 1956 tog realeksamen.
Fra 1956-59 på Randers Statsskole hvor han tog studentereksa
men, matematisk - naturvidenskabelig.
1959-60 ansat som lærervikar, ungdomsskolelærer ved Staby Ef
terskole. 1960-66 Århus Universitet, stud. jur. og i sommeren 
1966 cand. jur.



Fra september 1966 til 31 marts 69 var han politifuldmægtig 
i den daværende Sæby politikreds.
Fra 1. april 1969 til 31. marts 1970 fuldmægtig ved Ålborg 
Stiftsamt. Fra 1. april 1970 til 30. april 1978 fuldmægtig 
med Nordjyllands amt (statsamtet).
Den 1. maj 1978 blev han udnævnt til kontorchef for indenrigs
ministeriet med tilhørende institutioner med tjeneste indtil 
videre ved Nordjyllands amt.
Birgitte Trap har fra 1949-58 gået på Tørring Folke-og Real
skole hvor hun tog mellemskoleeksamen.
Fra 1958-62 på Randers Statsskole hvor hun tog realeksamen i 
1959 og nysproglig studentereksamen i 1962.
I 1962-63 var hun på VejIby-Riisskov Husholdningsskole + prak
tik .
I 1963-65 tog hun korrespondenterkursus på Handelshøjskolen i 
Århus, og blev i sommeren 1965 tresproglig korrespondent. 
Fra 1965-66 ansat på Ceres Bryggerierne A/S. Fra 1966-99 an
sat på Sæby Jernstøberi og Maskinfabrik k/St og siden 1969 
har hun været ansat på De Danske Spritfabrikker A/S.

V I.B.2 .

ANNA MARIE MORTENSEN, født den 24. august 1914 i Vellev.
Død i 1977.
Hun blev den 24. februar 1935, gift med

GERMAND MADSEN, født den 14. september 1911 i Hvorslev.
Død den 1. november 1969 i Randers.
Han var søn af Karen Marie Madsen og smed Søren Kristian 
Madsen i Hvorslev.
De var bosat: Østergade 19, Ulstrup.
Anna Marie Mortensen har som ung pige haft forskellige plad
ser på egnen omkring Vellev og Randers, bl.a. var hun en tid 
på Fladbro Kro.
Efter giftermålet var hun hjemmehusmor.
Germand Madsen lærte som smed hos sin far i Hvorslev, hvorpå 
han fortsatte som smed i Rindsholm i nogle år.
Han kom derefter til svigerfaderen som brøndborer.
I nogle år arbejdede han på Fabrikken Ferm i Ulstrup, hvorpå 
han åbnede egen cykelforretning i Fårvang, og havde den i ca. 
2 år.
I ægteskabet var der 4 børn.

V I.B.2.a.

PER MADSEN, født den 18. september 1936 i Ulstrup.
Ugift.
Maskinarbejder.
Bosat i Ulstrup.
Yderligere oplysninger har ikke kunnet fremskaffes.

V I.B.2 . b.

BIRTHE MADSEN, født den 18. februar 1938 i Vorslev.
Hun blev den 27. september 1958 i Vellev Kirke, gift med

JOHN HARDY HANSEN, født den 12. februar 1936 i Århus.



Han er søn af Jenny og Niels Hansen, tømrer i Århus.
Bosat: Græsvangen 145, Tiist, 8381 Mundelstrup.
Birthe Madsen har gået i skole i Ulstrup i 7 år, hvorpå hun 
havde forskellige pladser som husassistent, som 18 årig kom 
hun til Århus, hvor hun bl.a. har arbejdet på Hotel Ansgar og 
på Fødselsanstalten.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
John Hardy Hansen har gået i skole i Århus i 7 år.
Han blev derefter ansat ved Postvæsenet, først som telegraf
bud og senere som postbud.
Han er nu ansat samme sted som kontorpakmester og er leder af 
arkivet på Hovedkontoret i Århus.
I ægteskabet er der 3 børn.

VI.B.2.b.1).

OLE HANSEN, født den 8. maj 1959 i Århus.
Arbejder.
Bosat hjemme.

VI.B.2.b.2).

LENE HANSEN, født den 9. april 1963 i Århus.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

VI.B.2.b.3).

JETTE HANSEN, født den 14. december 1973 i Århus.

VI.B.2.c.

GRETE MADSEN, født den 15. januar 1943 i Ulstrup.
Hun blev den 1. november 1969 i Århus, gift med

BENT BAGGER COORDT, født den 5. september 1937 i Århus.
Han er søn af Helga og Heinrich Georg Bagger Coordt i Århus. 
Bosat: Bjørnkærvej 26, 8471 Sabro.
Grete Madsen har gået i skole i Ulstrup i 7 klasser, hvorpå 
hun kom i huset i 2 år. Hun kom derefter til Hotel Ansgar som 
stuepige, og var der i 1j år, hvorpå hun rejste til Norge i 
i år.
Hun blev så ansat på Optagelseshjemmet "Søndermarken" i Århus 
hvor hun var i 8 år og derefter kom hun til Skejby Børnehave 
og var der i 1 år.
Hun begyndte derefter at sy, og var i 5 år på en systue i År
hus .
Hun blev så hjemmegående husmor til hun i 1978 blev ansat som 
syerske hos Tage Vanggård, hvor hun stadig er.
Bent Bagger Coordt har gået på Møllevangsskolen i Århus i 7 år 
hvorpå han blev arbejdsdreng i 1? år.
Han kom derefter i lære som tømrer hos Max Pedersen i Århus, 
hvor han blev udlært den 1/5 |958.
Militærtjenesten aftjente han i Karup i 12 måneder.
Han kom derpå tilbage til lærepladsen som svend i 1 år, hvor
på han blev ansat ved Århus Havnevæsen som tømrer i 3 år, 
hvorefter han var hustømrer i Århus i 3 år.
Han begyndte derefter hos Hustømreren i Esbjerg for hvem han 
leder arbejdet med bygningen af Rosenhøj og Langkjærparken i 
Tiist samt Kærslund og var der til 1979.



I juli 1979 startede han i Ry for samme firma.
I ægteskabet er der 1 barn.

VI.B.2 . c. 1) .

MIA JOAN COORDT, født den 2. august 1975 i Korea.

VI.B.2.d.

KAREN MARIE MADSEN, født den 23. oktober 1955 i Randers.
Hun blev den 22. oktober 1977 i Hadsten, gift med

HARALD NIELSEN, født den 2. november 1952 i Ålum.
Han er søn af Inger og Elgård Nielsen, Gjerndrup Byvej 10, 
Gjerndrup.
Bosat: Birkevej 3, 8370 Hadsten.
Karen Marie Madsen har gået i skole i Ulstrup i 10 år.
Hun var derefter 1 år i huset læge Hansen i Ulstrup.
I i år arbejdede hun i Langå Børnehave, hvorpå hun kom til År
hus hvor hun i 8 måneder havde rengøringsarbejde.
Derefter blev hun tilskærer på en systue i Århus, hvor hun var 
i 3 år, hvorpå hun kom til Elektromatic i Hadsten, hvor hun de 
sidste 2 år har været ansat som montrice.
Harald Nielsen har gået i skole i Vending, Ålum, Bjerregrav 
og i Randers i ialt 9 år.
Han kom derefter i lære som tømrer i Ålum, og blev udlært i 
1973.
Militærtjenesten aftjente han i Randers i 1973/74.
Han begyndte derpå som tømrer i Århus, men senere flyttede fa
milien til Hadsten, hvor han nu arbejder som tømrer for Alling 
Sigård.
I ægteskabet er der 1 barn.

VI.B.2 . d. 1) .

KARINA NIELSEN, født den 26. april 1979 i Randers.

VI ,C.

CARL MORTENSEN, født den 24. december 1881 i Lysgård.
Død.
Han blev den 15. september 1905, gift med

MAREN PEDERSEN, født den 31. juli 1883 i Hvorslev sogn.
Død.
De var bosat i Vellev.
Carl Mortensen var gårdejer.
I ægteskabet var der 1 barn.
VI.C. 1 .

SØREN HORN MORTENSEN, født den 7. april 1906 i Vellev sogn.
Død den 9. december 1968 i Ulstrup.
Han blev den 11. november 1943, gift med

AGNES ELISABETH BRIX RASMUSSEN, født den 8. august 1914 i 
Haurum sogn.



Død den 1. februar 1971 i Ulstrup.
Hun var datter af Mette Marie og murer Adolf Rasmussen i Vel
lev pr. Ulstrup.
De var bosat Østergade 26, Ulstrup.
Begge var specialarbejdere.
I ægteskabet var der 1 barn.

VI.C.1.a.

MARIE MORTENSEN, født den 4. oktober 1944 i Enslev ved Ulstrup.
Hun blev den 2. oktober 1965 i Bjerringbro, gift med tømrer

PER KRISTENSEN.
Ægteskabet blev opløst i 1970.
Hun samlever nu med

ERLING KJELDSEN, født den 6. august 1950.
Bosat: Hvedevænget 2, 8600 Silkeborg.
Marie Mortensen er specialarbejder.
Erling Kjeldsen er chauffør.
I sit ægteskab med Per Kritensen havde Marie Mortensen 1 barn.

VI.C.1.a.1) .

MARIANNE KRISTENSEN, født den 2. oktober 1967 i Viborg. 
Skoleelev.
Bosat: Hvedevænget 2, 8600 Silkeborg.



VI . D.

MORTEN CHRISTIAN MORTENSEN, født den 15. januar 1883 i 
Lysgård.
Død den 14. maj 1952 i Balle.
Han blev den 27, juni 1915 i Thorning, gift med

KIRSTINE MORTENSEN, født den 23. juli 1884 i Graae.
Død den 29. juni 1972 i Skægkær.
Hun var datter af Ane Marie Nielsen og gårdejer Johan Morten
sen i Grade.
De var bosat i Balle ved Silkeborg.
Morten Christian Mortensen har gået i skole i Lysgård.
Allerede som dreng kom han ud at tjene forskellige steder ind
til han i 1915 blev murermester.
I 1928 blev han graver ved Balle Kirke, og dette havde han til 
1 936.
Kirstine Mortensen har som ung haft forskellige pladser som 
tjenestepige.
Den 1. maj 1922 overtog ægteparret Balle Central og den havde 
de til den den 1. februar 1947 blev overtaget af datteren.
I ægteskabet var der 1 barn.

VI,D.1.

ESTHER MARIE MORTENSEN, født den 22. december 1917 i Thorning. 
Hun blev den 11. maj 1941 i Balle Kirke, gift med

OTTO JENSEN, født den 14. marts 1914 i Hvinningdal.
Han er søn af Ane Andersen og landmand Hans Jensen i Hvinning
dal .
Bosat: Viborgvej 74, Skægkær, 8600 Silkeborg.
Esther Marie Mortensen har gået i skole i Balle i 7 år, hvor
på hun i 2 år syede for P. Jessen i Silkeborg.
Hun var derefter i huset i 1 år, hvorpå hun kom hjem for at 
hjælpe forældrene med at passe centralen.
Den 1. februar 1947 overtog hun centralen efter forældrene, 
og denne havde hun til 1955 hvorpå den blev flyttet til Skæg
kær, og de drev den der til den den 5. november 1969 blev ned
lagt .
Siden har hun haft 1 times rengøring dagligt i Sparekassen i 
Skægkær.
Otto Jensen har gået i Hvinningdal skole i 7 år, hvorpå han 
han havde plads på forskellige gårde som karl.
I 1941 fik han arbejde som vejmand for Balle Kommune, og det
te havde han i 4 år.
Han begyndte derpå som murer, og arbejdede for forskellige 
arbejdsgivere. Han har desuden selv bygget 3 huse.
Han er nu ansat hos Erling Denker i Gødvad, hvor han har væ
ret de sidste 6 år.
Af tillidshverv kan nævnes, at han fra 1958 til 1970 var med
lem af sognerådet, og at han i 12 år har været vurderings
mand for ejendomsskyld.
I ægteskabet er der 2 børn.



VI.D.1.a.

VAGN JENSEN, født den 1. august 1944 i Balle.
Han blev den 29. oktober 1966 i Mariehøj Kirke i Silkeborg, 
gift med

BIRGIT JONNA ANDERSEN, født den 20. juli 1947 i Hatting.
Hun er datter af Lydia og Henry Andersen, handelsmand i Sil
keborg.
Bosat: Lille Ballevej 8, 8600 Silkeborg.
Vagn Jensen har gået i skole i Balle i 7 år, hvorpå han kom 
på Kornmodskolen hvor han tog 8. og 9. klasse.
Han kom derefter ud at tjene på landet og var hos Marius Sten
holt i 2 år.
I 1962 kom han til Egon Andersen "Silkeborg Isolering", hvor 
han stadig er ansat.
Militærtjenesten aftjente han i Varde fra den 1/3 1964 til 
1/7 1965.
Birgit Jonna Andersen har gået på Nordre skole i Silkeborg i 
7 år, hvorpå hun i 5 måneder var på Holsted Ungdomsskole. 
Hun kom derpå ud at tjene som husassistent, bl.a. på Ahorn
alle 4 i Silkeborg.
Hun rejste så til Århus, hvor hun i 1 år var stuepige på et 
pensionat, og derefter til Ålborg, hvor hun var i j år.
I 1965 startede hun på Silkeborg Sygehus som rengøringsassi
stent, og der er hun stadig ansat.

VI.D.1,b.

SVEND ERIK JENSEN, født den 16. juni 1946 i Balle.
Han blev den 30. september 1972 i Ørting, gift med

ELSE NISSEN, født den 20. april 1947 i Århus.
Hun er datter af Ethel Hanna Jensen og bager Thomas Peder 
Nissen, Ørting.
Bosat: Skovly 4, 8300 Odder.
Svend Erik Jensen har gået i skole i Balle i 7 år samt i Sil
keborg i 1 år.
Han kom derefter i lære i Sejling Brugsforening, hvor han blev 
udlært den 1/5 1964.
Han rejste derpå til Skanderborg, hvor han var ekspedient i 
1 år.
Militærtjenesten aftjente han på Langelandsgades Kaserne i År
hus i 12 måneder, hvorpå han rejste tilbage til sin sidste 
arbejdsgiver, og blev ansat i en afdeling i Åbyhøj i 1 år som 
førstemand. Han rejste derefter til Odder for samme firma i 
1968, som forretningsbestyrer, og der var han til den 1/4 
1 974.
I 1974 startede han selvstændig forretning med forhandling af 
H.T.H. Køkkener i Horsens.
Else Nissen har gået i skole i Hørning i 4 år, og i Ørting 
skole i 2 år, hvorpå hun kom til Odder Private Realskole i 
ialt 8 klasser.
Hun var derefter hjemme i faderens bagerforretning i 1 år, 
hvorpå hun kom til Jaco i Odder som ekspeditrice og var der 
til 1968, hvor hun kom til Spar Supermarked i Horsens i ca. 1 
år. Hun var derefter ca. 1 år på Wilton Cafeteria, hvorpå hun 
startede hos Schrøder Sko i Odder, hvor hun var til den 1/4 73. 



Hun var derefter hjemmehusmor til 1975, hvor hun kom til Løv
bjerg Supermarked, hvor hun var til 1977.
Siden 1977 har hun igen været hjemmehusmor.

VI.D.1.b.1).

KIM BRIAN JENSEN, født den 5. marts 1965.

VI.D.1.b.2).

MICK JENSEN, født den 21. maj 1973 i Odder.

VI,D.1.b.3).

ROLF JENSEN, født den 5. maj 1977 i Odder.



VI . E.

HELENE SOFIE MORTENSEN, født den 2. februar 1885 i Lysgård.
Død den 27. marts 1959 i Kjellerup.
Hun blev den 8, september 1912 i Thorning, gift med

HANS JOHAN DUCH, født den 18. november 1887 i Thorning.
Død den 21. marts 1967 i Kjellerup.
Han var søn af Johanne Andrea og Emil Duch, gårdejer i Thor
ning .
De var bosat i Frederiks.
Helene Sofie Mortensen har i en periode som ung været på 
Djurslands Højskole.
Desuden har hun haft forskellige pladser som husassistent ind
til giftermålet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Hans Johan Duch har gået i skole i Thorning.
Familien boede først i Haurdal, hvor han havde arbejde i Sko
ven der.
I 1917 blev han ansat som Skovløber i Vindum Statsskov til 
der i 1926 blev oprettet en ny skovløberplads i Vindalshus 
i Stendalsgårde Plantage, og der var han skovløber i 31 år. 
De købte derefter et hus i Frederiks, og boede der til deres 
død.
I ægteskabet var der 3 børn.

VI.E.1.

JOHANNE ANDREA DUCH, født den 15. november 1912 i Frederiks. 
Hun blev den 17. december 1935 i Frederiks, gift med

ANDREAS ANDREASEN, født den 24. oktober 1906 i Thorning.
Han er søn af Marie Elisabeth Sørensen og landmand Kresten 
Andreasen, Thorning.
Bosat: Tandskovvej 20, 8600 Silkeborg.
Johanne Andrea Duch har gået i skole i Vindum og Haurdal i 
7 klasser. Hun var derefter hjemme indtil hun blev 18 år, 
hvorpå hun kom ud at tjene forskellige steder, bl.a. på Knud- 
strup Kro, hvor hun var ansat som køkken og serveringspige. 
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Andreas Andreasen har gået i skole i Thorning i 7 år, hvoref
ter han kom ud at tjene ved landbruget.
Militærtjenesten aftjente han ved Dragonerne i Randers i 14 
måneder.
Han havde derpå igen plads ved landbruget indtil han i 1935 
købte ejendommen på Tandskovvej 20. Ejendommen er på 14 td. 
land, og drives med alsidigt landbrug.
I ægteskabet er der 3 børn.

VI.E.1.a.

BIRGIT ANDREASEN, født den 11. april 1940 i Tandskov, Serup 
sogn.
Hun blev den 22. juni 1959 i Serup, gift med

ÅGE LUNDGÅRD JENSEN, født den 21. juni 1940 i Vedskov.
Han er søn af Nikoline Nielsine Lundgård Carlsen og landmand 
Svend Åge Jensen, Vedskov.
Bosat: Vedskovvej 5, 8883 Gjern.



Birgit Andreasen har gået i Resdal Skole i 7 år, hvorpå hun 
kom ud at tjene som husassistent forskellige steder på egnen 
indtil giftermålet.
De sidste 5 år har hun haft job som rengøringsassistent på 
Plejehjemmet i Gjern.
Åge Lundgård Jensen har gået i skole i Skanderup i 7 år, hvor
på han kom ud at tjene på landet.
I 1967 startede han sin egen vognmandsforretning med lastbiler, 
og denne drev han til 1978.
Den 1/8 1978 begyndte han som maskinfører for Gjern Kommune, og 
der er han stadig ansat.
I ægteskabet er der 3 børn.

VI.E.1.a.1).

IB LUNDGÅRD JENSEN, født den 1. november 1958 i Århus. 
Mekanikerlærling.
Bosat hjemme.

VI.E.1.a.2).

HANNE LUNDGÅRD JENSEN, født den 25. november 1961 i Vedskov. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

VI.E.1.a.3).

PER LUNDGÅRD JENSEN, født den 8. juni 1965 i Vedskov. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

VI.E.1,b.

ELLY ANDREASEN, født den 26. juni 1942 i Serup sogn.
Ugift.
Bosat:VejIbyvænge 225, 4240 Riisskov
Elly Andreasen har gået i skole i Resdal i 7 år, hvorpå hun 
havde forskellige pladser på landet.
Hun tog derefter et kursus i Strib i 5 måneder på Strib Hus
holdningsskole, hvorpå hun begyndte at arbejde på Hoteller og 
Kroer som smørrebrødsjomfru.
Hun har desuden været 5 måneder på Uldum Højskole.
Hun kom derefter til Rederiet Lauritzen, hvor hun var i 2 år. 
For øjeblikket arbejder hun i en børneinstitution i Århus, 
hvor hun har været de sidste ca. 6 år.
Elly Andreasen har 1 barn.

V I.E.1.b.1).

LENE MARIE ANDREASEN, født den 13. september 1969 i Århus.

VI.E.1.c.

HANS CHRISTIAN ANDREASEN, født den 6. maj 1946 i Kjellerup. 
Ugift.
Bosat: Tandskovvej 20, 8600 Silkeborg.
Hans Christian Andreasen har gået i skole i Resdal i 7 år, 
hvorpå han kom ud at tjene på landet i 2 år.



I 1963/64 var han på Gudenådalens Ungsomsskole, hvorefter han 
igen havde plads på landet.
Militærtjenesten aftjente han ved Prinsens Livregiment i Vi
borg.
Han begyndte derefter at arbejde som maskinfører hos Hansen & 
Andreasen i Silkeborg.
Det sidste år har han været ansat som maskinfører hqs Børge 
Bach i Tandskov.

V I.E.2.

ERNA DUCH, født den 9. oktober 1921 i Vindum.
Død i juni måned 1956 i Århus.
Hun blev den 21. november 1946, gift med

KRESTEN HELLIGSØ BACH, født den 5. august 1915 i Haurdal.
Bosat: Ulvedalsvej 1, Haurdal.
I ægteskabet var der 1 barn.
Yderligere oplysninger er ikke indgået.

VI.E.2.a.

BETTY BACH, født den 26. april 1949 i Haurdal.
Hun blev den 28. juni 1969 i Vium, gift med

GUNNAR KLARIS, født den 13. april 1942 i Foulum.
Han er søn af Ester og Anders Karl Klaris, Viborg.
Bosat: Ydunsvej 42, Herning.
Betty Bach er sygehjælper.
Gunnar Klaris er konstabel.
I ægteskabet er der 2 børn.

VI.E.2.a.1).

PETER KLARIS, født den 23. september 1969 i Herning.
Skoleelev.
Bosat hjemme.

VI.E.2.a.2).

LISBET KLARIS, født den 26. september 1971 i Herning. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V I.E.3.

ANNY DUCH, født den 25. august 1928 i Ulvedal.
Hun blev den 10. oktober 1964 i Viborg, gift med

JENS KRISTIAN POULSEN, født den 26. juni 1930 i Grinderslev 
sogn.
Han er søn af Elisabeth og Jens Kristian Poulsen.
Bosat: Johs. Jensensvej 26, Frederiks, 7470 Karup.
Anny Duch har gået i skole i Haurdal, hvorpå hun kom ud at tje
ne som husassistent på Skovriddergården "Stendalsgård" i 1 år, 
hvorpå hun var stuepige på Margård på Fyn i i år.
Derefter havde hun forskellige pladser, bl.a. på Flyvestation 
Karup, samt en plads som husbestyrerinde i Thorning, derpå var 
hun på et væveri i Frederiks samt på Kuren "Hald Ege" indtil 



giftermålet.
Efter giftermålet har hun arbejdet på Flyvestationen i Karup, 
samt på et væveri i Frederiks, hvor hun nu er ansat.
Jens Kristian Poulsen har gået i skole i Viborg, hvorpå han 
kom ud at tjene ved landbruget.
Desuden havde han arbejde som chauffør, og på en maskinstation 
hvor han var traktorfører.
I 1959 overtog han gården hvor de nu bor, den er på 30 td. land 
og de har drevet den med alsidigt landbrug til 1977.
Han solgte da dyrene, og driver nu jorden.
Desuden arbejder han på Kartoffelmelsfabrikken i Karup.

V I. F.

NIELS MORTENSEN, født den 9. september 1887 i Lysgård.
Død den 5. marts 1951 i Lund.
Han blev den 30. august 1920 i Vellev, gift med

MARIE JENSEN, født den 19. april 1893 i Vellev.
Død den 29. december 1965 i Horsens.
Hun er datter af Sofie og Jacob Jensen.
De var bosat i Lund ved Horsens.
Niels Mortensen blev som ung udlært som murer.
Han var senere brøndborer i Lund ved Horsens, hvorpå han kom 
til Ulstrup Maskinfabrik som brøndborer.
Desuden var han en tid selvstændig brøndborer i Søvind.
Marie Jensen var sypige.
I ægteskabet var der 2 børn.

V I.F.1.

ERIK MORTENSEN, født den 12. november 1921 i Ulstrup, Vellev 
sogn.
Han blev den 26. november 1949 i Tamdrup, gift med

LINA HANSEN, født den 5. januar 1918 i Tamdrup.
Hun er datter af Cecilie og Anton Hansen, gårdejer i Tamdrup. 
Erik Mortensen har gået i skole i Søvind og Lund i ialt 7 år. 
Han kom derefter i gartnerlære, hvorpå han kom ind i faderens 
forretning, som han senere overtog.
Han driver stadig faderens forretning, som brøndborer.
Lina Hansen har gået i skole i Tamdrup. Hun har desuden været 
på Husholdningsskole samt på Højskole, og hun har taget mel
lemteknikeruddannelse  .
Efter giftermålet har hun deltaget aktivt i driften af mandens 
forretning.
V I.F.2 .

INGE SOFIE MORTENSEN, født den 27. maj 1931 i Søvind.
Hun blev den 26. september 1959 i Århus, gift med

JØRGEN EMIL HOLM, født den 14. september 1925 i Horsens.
Han er søn af Marie og Axel Holm, tjener i Horsens.
Bosat: Åpark 118, 2600 Glostrup.
Inge Mortensen har gået i folkeskole i Lund, samt i år på Vest
birk Efterskole, og 3 år på Horsens Handelsskole.
Hun kom derefter i lære i et firma i Horsens, der forhandler 
bygningsartikler, og der var hun ansat i ca. 10 år.



Senere blev hun ansat på Århus Kommunehospital som sekretær 
i ca. 2 år, hvorpå hun giftede sig og flyttede til København. 
Da børnene kom i skolealderen genoptog hun sit arbejde, og 
hun fører nu regnskabet for et WS-firma i Glostrup.
Jørgen Emil Holm har gået i Horsens Katolske Skole i 8 år, 
hvorefter han kom i lære som maskinarbejdet i Horsens, og blev 
udlært i 1945.
Militærtjenesten aftjente han i Randers, Høvælte, og i Tysk
land i 1 i år.
Han læste derpå til maskinmester i 3 år i Horsens, Århus og 
København, hvorpå han i 4 år sejlede med Ø.K. og D.S.B.
Han kom derefter til justervæsenet i København i 1959, og der 
er han stadig ansat som maskinmester.
I ægteskabet er der 2 børn.

VI.F.2.a.

NIELS AXEL HOLM, født den 8. april 1961 i Rødovre.
Ugift.
Maskinaspirant.
Bosat: H.N. Andersen Kollegiet, Nakskov.

VI.F.2.b.

JENS CHRISTIAN HOLM, født den 11. marts 1964 i Rødovre. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

V I .G.

ANE KIRSTINE MORTENSEN, født den 4. marts 1891 i Lysgård.
Død i august 1914, begravet i Thorning.

V I. H.

ANE MARIE MORTENSEN, født den 1. juni 1894 i Iller i Grønbæk 
sogn.
Død den 23. oktober 1978 i Viborg.
Hun blev den 6. april 1919 i Ørum, gift med

MOURITS PEDERSEN, født den 29. november 1878 i Tjele- Vinge.
Død den 26. januar 1943 i Viborg.
De var bosat i Vels, Ørum Sønderlyng.
Ane Marie Mortensen kom allerede som barn, ud at tjene, og 
tjente bl.a. på Ugelrøgl og på Mausing Mølle.
I 1919 kom hun til Mourits Pedersen som husbestyrerinde, og 
var der til de blev gift.
Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru indtil mandens 
død, hvorefter hun havde forskelligt arbejde, bl.a. som koge
kone og ved rengøring.
I 1947 fik hun arbejde på Statshospitalet i Viborg som rengø
ringsassistent, og der var hun til 1954.
Mourits Pedersen gik i skole i Foulum, hvorpå han kom ud at 
tjene ved landbruget, og havde forskellige pladser, bl.a. hos 
Anders Hansen i Vels.
Senere købte han en ejendom i Vels, som var på 14 td. land, og 
den drev han i mange år.
Det kan nævnes at han var kasserer i Hesteforsikringen.
I ægteskabet var der 4 børn.



V I.H.1.

EDITH JENSINE PEDERSEN, født den 15. februar 1920 i Vels.
Hun blev den 26. december 1943 i Ørum Kirke, gift med

SØREN OVERGÅRD, født den 24. marts 1917 i Karby på Mors.
Død den 1. august 1964 i København.
Han er søn af Severine Have og landmand Laurits Overgård, 
Karby, Mors.
Edith Pedersen bor nu sammen med

HANS MØLLER, født den 21. december 1909 i Røgbøl.
Han er søn af Jensine og Peter Møller, gårdejer i Rødding.
Bosat: Birkevej 7, 6630 Rødding.
Edith Pedersen har gået i skole i Ørum i 7 år, hvorpå hun kom 
ud at tjene som husassistent i ca. 3 år.
Hun begyndte derefter som servitrice, bl.a. i Vestervig i ca.
7 år, hvorefter hun kom til Haslev, hvor hun arbejdede på Hotel
let som kokkepige, og derpå kom hun til Ringsted Børnehjem, 
hvor hun var i 6 år som økonoma.
Ægteparret købte derpå en restaurant i Ringsted "Torvecafeen", 
og den drev de i 5 år, hvorpå de rejste til København hvor de 
havde en forretning med frugt og grønt.
Senere arbejdede hun i en viktualieforretning i 7 år.
Hun er nu hjemmehusmor.
Søren Overgård gik i skole i Karby, hvorpå han tjente på lan
det indtil giftermålet.
Efter giftermålet købte han en lastbil, og drev vognmandsfor
retning i 3 år.
Han havde derefter arbejde som bestyrer på forskellige gårde, 
samt arbejdede på Elværket i Haslev.
I Ringsted kørte han som vognmand for Statsbanerne.
Senere købte han en vogn og kørte Mini taxi på Frederiksberg. 
Hans Møller har gået i skole i Stenderup, hvorpå han arbejde
de ved landbruget.
Fra 1934 til 1962 havde han en gård "Østerbygård" i Rødding.
Han blev derefter forretningsfører for en Kartoffelcentral
i Rødding til nytår 1976, hvorpå han begyndte hos en ejendoms
handler i Rødding, hvor han nu sælger huse.
Edith og Søren Overgård havde 1 barn.

V I.H.1.

JOHN HAVE OVERGÅRD, født den 13. maj 1945 i Sparkær.
Død den 12. november 1945.

V I. H. 2 .

LILLY PEDERSEN, født den 19. juli 1922 i Vels.
Hun blev den 26. april 1943 i Ørum Kirke, gift med

ÅGE HENRY SØRENSEN, født den 26. februar 1907 i Kvorning Mølle.
Død den 13. august 1968 i Ørum.
Han var søn af Kirstine Olsen og landmand Frede Sørensen i 
Mollerup.
Bosat: Odshøjvej 72, 1.sal th., 8800 Viborg.
Lilly Pedersen har gået i skole i Ørum i 7 år.
Hun kom derefter ud at tjene på landet, og havde forskellige 



pladser indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun haft forskelligt arbejde ved bl.a. 
roehakning, som hjælp i høsten, og hun har samlet kartofler 
op.
Senere havde hun i 4 år arbejde som hjemmehjælper, men hun 
er nu pensioneret.
Åge Henry Sørensen har gået i skole i Mollerup, hvorefter han 
kom ud at tjene ved landbruget indtil 1942.
I 1942 begyndte han at arbejde på Ørum Møbelfabrik som møbel
snedker, og der var han til den 1/3 1968.
I ægteskabet er der 3 børn*.

VI.H.2.a.

TOVE SØRENSEN, født den 16. juli 1944 i Ørum Sønderlyng, Ørum 
sogn.
Hun blev den 23. juni 1973 i Ørum Sønderlyng, gift med

KLAUS-PETER SIEBURG, født den 31. august 1943 i Naumburg, 
Saale.
Han er søn af Gertrud Glemm og Egon Emil Sieburg.
Bosat: Schreinerweg 8, 2000 Hamburg 53.
Tove Sørensen har gået i skole i Ørum og i Viborg i ialt 9 år, 
fra 1950 til 59.
Hun havde derefter arbejde som servitrice i Horsens og Juels
minde .
Siden 1970 har hun boet i Hamburg, hvor hun har arbejdet som 
ekspeditrice.
Klaus-Peter Sieburg har gået i almindelig folkeskole i Hamburg 
fra 1950 til 1959.
Han blev derefter udlært som blikkenslager.
Han er nu selvstændig vognmand.

V I.H.2.b.

LEIF SØRENSEN, født den 16. september 1945 i Ørum Sønderlyng. 
Han blev i Sønderbro Kirke i Horsens, gift med

ULLA SELLERUP, født den 26. december 1946.
Bosat: Spedalsø 52 A, 8700 Horsens.
Leif Sørensen er chauffør.
Ulla Sellerup Sørensen er assistent.
I ægteskabet er der 1 barn.

VI.H.2.b.1).

LARS SELLERUP SØRENSEN, født den 26. august 1974.

V I.H.2.c.

BJARNE SØRENSEN, født den 1. december 1947 i Ørum Sønderlyng, 
Ørum sogn.
Han blev den 4. december 1971 i Holstebro, gift med

LISSY DAMGAARD JØRGENSEN, født den 14. februar 1950 i Holste
bro.
Hun er datter af Sigrid Larsen og anlægsgartner Magnus Jørgen
sen, Ryesvej 23, 7500 Holstebro.
Bosat: Risvænget 29, 7500 Holstebro.



Bjarne Sørensen gik ud af 7. klasse i Ørum Skole, og efter 
ca. 1| år ved landbruget kom han den 1/11 1964 ind til Mili
tæret, med henblik på civil uddannelse til automekaniker.
Under tjenesten har han sideløbende bestået 9. kl. statskon
trolleret prøve. Han fortsatte i tjenesten til den 1/5 1972. 
Han blev derefter ansat som lagerchef i vvs-branchen i 1 år, 
hvorpå han fik ansættelse hos D.L.A.M. i Holstebro, her be
skæftiger han sig med høstmateriel, og er ansat på 6. år som 
rej semontør•
Lissy Damgaard Jørgensen kom på Sønderlandsskolen i 1957, og 
gik der i 10 år, hvorpå hun sluttede med 10. kl. statskontr. 
prøve. Hun kom derefter på Handelsskole, hvorpå hun fik en 
læreplads i Holstebor Kulkompagni, men efter 2i års læretid 
flyttede hun til Haderslev, hvor hun var i 1? år på kontor i 
VVS. branchen.
Den 1/11 1971 flyttede hun tilbage til Holstebro hvor hun blev 
ansat hos D.L.A.M. som bogholder, og hvor hun stadig er ansat. 
I ægteskabet er der 2 børn.

V I.H.2.C.1).

HENRIETTE DAMGAARD SØRENSEN, født den 7. september 1974 i 
Holstebro.

V I.H.2.c.2).

UDØBT DRENG, født den 5. august 1979 i Holstebro.

V I.H.3.

THORA PEDERSEN, født den 23. april 1926 i Vels.
Hun blev den 13. september 1950 i Sønder Sogn i Viborg, gift 
med

NIELS JOHANSEN, født den 13. september 1914 i Høgild, Sønder 
Røjsen ogn.
Han er søn af Ane og Konrad Johansen, landmand i Høgild.
Bosat: Gi. Århusvej 48, 8800 Viborg.
Thora Pedersen har gået i Ørum skole i 7 år, hvorpå hun kom 
ud at tjene på landet i 2 år, samt i huset i Viborg i 6 år. 
Siden 1950 har hun hjulpet manden i deres købmandsforretning 
i Viborg til 1972.
Fra 1972 var hun ansat på K.F.U.M. & K.'s cafeteria i 4 år som 
ekspeditrice.
Niels Johansen har gået i Høgild Kommuneskole i 7 klasser, 
hvorefter han i 36 år tjente på landet.
I 1950 købte han en købmandsforretning på Gi. Århusvej 48 i 
Viborg, og den drev han til september 1972, hvor den blev ned
lagt .
I ægteskabet er der 2 børn.

VI.H.3.a.

INGER JOHANSEN, født den 12. juli 1952 i Viborg.
Hun blev den 13. april 1974 i Viborg, gift med

ERIK JENSEN, født den 23. januar 1950 i Øster Hornum.
Han er søn af Herdis og Hans Peder Jensen, gårdejer i Gandrup.



Bosat: Præstebakken 14 A. , Sparkjær, 8800 Viborg.
Inger Johansen har gået på Søndre Skole i Viborg i 10 år, 
med realeksamen, samt på Handelsskole i 1 år.
Hun kom derefter i lære som kontorassistent hos Bilfirmaet 
Peter Henriksen.
Den 1/2 1 97 3 begyndte hun som advokatsekretær hos Ej lersen & 
Kvist i Viborg, hvor hun stadig er ansat.
Erik Jensen har gået i skole i Gandrup i 3 år og i Vebstrup i 
4 år, samt på Ungdomsskole i Borgmose i 5 måneder.
Han kom derefter ud at tjene på landet i 7 måneder, hvorpå han 
kom i lære som ekspedient i Vebstrup Brugsforening, hvor han 
blev udlært i 1969.
Han tog derefter handelseksamen i 1 år.
Den 15/8 1970 kom han til revisor Nørmark iHald Ege, og der er 
han stadig ansat som E.D.B. konsulent.
Desuden er han kasserer i Samarbejdsudvalget samt i Idrætsfor
eningen i Sparkjær.
I ægteskabet er der 2 børn.

VI.H.3.a.1).

LENA JENSEN, født den 5. november 1974 i Viborg.

V I.H.3.a.2).

ANJA JENSEN, født den 14. oktober 1977 i Viborg.

VI.H.3.b.

HANNE JOHANSEN, født den 4. maj 1956 i Viborg Søndre sogn.
Ugift.
Pædagogisk medhjælper.
Bosat: Vestervangsvej 28, 2.sal th., 8800 Viborg.

V I.H.4.

TAGE PEDERSEN, født den 26. juli 1930 i Ørum Sønderlyng, Vels 
sogn.
Han blev den 28. november 1954 i Vinderslev, gift med

ELLY MOGENSEN, født den 14. august 1935 i Lemming.
Hun er datter af Marie Cathrine Andersen og landmand Hans Pe
ter Mogensen, Lemming.
Bosat: Skyttehusvejen 18, 7100 Vejle.
Tage Pedersen har gået i skole i Ørum Sønderlyng, hvorefter 
han kom ud at tjene på landet, bl.a. på en gård i Vels by i 2 
år.
Han kom derpå i smedelære i Foulum, hvor han blev udlært den 
1/11 1950.
Han fik derpå arbejde på Bols Maskinfabrik i Herning, hvorpå 
han kom til Ulstrup hvor han var i ca. 14 år.
Han rejste derefter til Vejle, hvor han arbejdede hos Lego 
på Damhaven.
I de sidste 2 år har han arbejdet hos L.K. Nees i Vejle.
Elly Mogensen har gået i skole i Lemming, hvorpå hun kom ud 
at tjene som husassistent indtil giftermålet.
Desuden var hun på Levring Efterskole.



De sidste 6 år har hun arbejdet for Delicia på Vestergade i 
Vejle som ekspeditrice.
I ægteskabet er der 3 børn.

VI.H.4.a.

HENNING PEDERSEN, født den 26. marts 1956 i Viborg.
Han blev den 18. marts 1978 i Hammelev Kirke, gift med

TOVE JOHANSEN HOLM, født den 8. november 1956 i StrandeIhjørn, 
Bevtofte sogn.
Hun er datter af Ingeborg Johansen og graver Chr. Holm, Hamme
lev Bygade 27, Vojens.
Bosat: Stengårdsvej 110, 6700 Esbjerg.
Henning Pedersen har taget 10. kl. eksamen på Langelinies sko
le i Vej le i 1 973.
Han kom derefter i lære som ekspedient hos Bøje & Brøchner A/S 
"Ford" i Vejle, og blev udlært der den 1/4 1978 efter 3 års 
læretid.
Militærtjenesten aftjente han ved Hærens Materiale Komando i 
9 måneder.
Han er nu ansat hos Super Foss i Esbjerg som asfaldt udlægger. 
Tove Johansen Holm tog i 1974 realeksamen på Hellebjerg Ung
domsskole i Juelsminde.
Den 1/1 75 tog hun på et 5 mdrs. kursus på Vinding Hushold
ningsskole .
Hun studerer nu på Esbjerg Børne- og Fritidspædagogs Semina
rium, hvor hun er færdig i 1981.
I ægteskabet er der 1 barn.

V I.H.4.a.1).

JEPPE PEDERSEN, født den 7. juni 1979 i Esbjerg.

V I.H.4 . b.

BIRGIT PEDERSEN, født den 11. juni 1958 i Ulstrup. 
Hun samlever med

ARNO MAROTZKE, født den 26. april 1954 i Egernførde.
Han er søn af Anni Katarine Føh og fabriksarbejder Fridrich 
Johan Hermann Marotzke i Egernførde.
Bosat: Finlandsvej 83, 7100 Vejle.
Birgit Pedersen har gået på Langelinies Skole i Vejle i 10
år, hvorpå hun var 1 i år i huset i Brejning.
Hun er nu hjemmehusmor.
Arno Marotzke har gået i skole på Jes Kruse Skolen i Egernfør- 
de samt på Gotefeldt Skolen og på Sandkrug Skolen, og sidst på 
Albert Zhveiser Skolen.
Han var derefter i lære som mekaniker i 3j år.
I 2 år var han frivillig soldat, hvorpå han arbejdede som chauf
før i 1 år.
Han rejste derefter til Danmark fra oktober 1977, hvor han nu 
arbejder hos Anker Kuverter i Vejle, som leder af standseafde
lingen .
De har 2 børn.



VI.H.4.b.1).

MONIKA PEDERSEN, født den 17. september 1977 i Vejle.

VI.H.4,b.2).

KEVIN PEDERSEN, født den 15. februar 1979 i Vejle.

VI.H.4.C.

KARIN PEDERSEN, født den 30. september 1959 i Århus.
Ugift.
Bosat: Nyboesgade 45 A., 2.sal tv., 7100 Vejle.
Karin Pedersen begyndte i 1966 skolegangen på Langelinies 
Skole i Vejle, hvor hun i 1976 tog 10. klasse, hvorefter hun 
kom på Damhavens Skole, hvor hun tog realeksamen i 1978.
De sidste 3 år af skolegangen arbejdede hun desuden i Super
lands grønt afdeling.
For øjeblikket søger hun ind på Sygemedhjælperskolen.

V I. J.

HANS ANTON MICHAEL CHRISTIAN MORTENSEN, født den 20. august 
1897 i Grønbæk.
Død den 28. maj 1969 i Hammel.
Han blev den 28. februar 1928, gift med

SIGRID JUSTESEN, født den 24. juni 1904 i Houlbjerg.
Død den 10. maj 1973 i Ulstrup.
Hun er datter af Jensine Andersen og landmand Morten Justesen, 
Enslev.
De var bosat i Thostrup samt i Hvorslev.
Hans Anton Michael Christian Mortensen har som dreng arbejdet 
for sin bror Carl.
I sin ungdom har han en tid taget roer op på Lolland, og des
uden har han arbejdet for brøndborer Jens Chr. Mortensen i 
Vellev.
I 1927 købte ægteparret en ejendom i Thostrup, ejendommen var 
på 14. td. land, og de drev den med 6-7 køer samt grise og he
ste .
Senere købte de et hus i Hvorslev, hvor de boede til deres død. 
Sigrid Justesen tjente som ung pige på landet omkring Enslev. 
Efter giftermålet var hun hjemmehusmor.
I ægteskabet var der 2 børn.

VI.J.1.

SIGNE MARIE MORTENSEN, født den 6. juni 1927 i Enslev.
Hun blev den 26. december 1949 i Hvorslev, gift med

VIGGO WIRENFELDT JUSTESEN, født den 6. februar 1929 i Vellev. 
Han er søn af Kristiane Wirenfeldt og arbejder Just Justesen, 
Hvorslev.
Bosat: Kirkevænget 5, 8860 Ulstrup.
Signe Marie Mortensen har gået i skole i Thostrup i 7 år, 
hvorpå hun kom ud at tjene på landet, bl.a. hos Søren Bak på 
Frederiks Hedegård i Vellev i 3 år og hos Hans Andersen i 
Thostrup i 2 i år, det sidste år inden giftermålet var hun hus
bestyrerinde for Alfred Jensen i Hvorslev.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.



Viggo Wirenfeldt Justesen har gået i skole i Hvorslev i 7 år, 
hvorpå han kom ud at tjene på landet hos Hans Christensen i 
Hvorslev, hvor han var i 8| år og hos Hans Peter Kristensen i 
Hvorslev i 3 år.
Han kom derefter på Hvorslev Teglværk og var der i 14 år, og 
derpå til en murer, hvor han var i 7 år.
Han begyndte derefter på Vølund i Ulstrup, hvor han .nu har væ
ret ansat i 7 år.
I ægteskabet er der 3 børn.

VI.J.1.a.

MOGENS MORTEN JUSTESEN, født den 23. januar 1950 i Hvorslev. 
Ugift.
Murer.
Bosat hjemme.

VI.J.1.b.

HANS KURT JUSTESEN, født den 3. november 1954 i Hvorslev. 
Ugift.
Specialarbejder.
Bosat hjemme.

VI.J.1.c.

ANNE MARIE JUSTESEN, født den 31. november 1954 i Hvorslev.
Hun blev den 31. januar 1976 i Bjerringbro, gift med

NIELS ROSGÅRD CHRISTENSEN, født den 21. maj 1952 i Bjerring
bro.
Han er søn af Else Kirstine Christensen og montør Martin Al
fred Rosgård Christensen, Bjerringbro.
Bosat: Gudenåparken 16, 8860 Ulstrup.
Anne Marie Justesen har gået i skole i Ulstrup i 9 år, hvor
på hun kom til Randers Handskefabrik, hvor hun var i 3 mdr. 
Derpå Falbe Hansen i Randers i 2 mdr., og til Mini Marked i 
Ulstrup i 1j år.
Derefter kom hun til Rextisel i Ulstrup i 1| år.
Hun arbejder nu på Vølund i Ulstrup, hvor hun har været ansat 
i de sidste 6 år.
Niels Rosgård Christensen har gået i skole i Bjerringbro i 7 
år, hvorpå han kom i lære på Bjerringbro Savværk.
Han arbejdede derefter hos Børge Jacobsen i Hjortshede i | år 
samt hos Niva Byg i Bjerringbro i 4 år.
Han arbejder nu hos Bent Holmris i Bjerringbro, og der har han 
været ansat de sidste 5 år som møbelsnedker.
I ægteskabet er der 1 barn.

VI.J.1.c.1) .

PEDER WIRENFELDT CHRISTENSEN, født den 21. maj 1977 i Viborg.



VI.J.2.

ELLY MORTENSEN, født den 14. maj 1937 i Thostrup.
Hun blev den 31. juli 1960 i Kvorslev Kirke, gift med

AKSEL HVIID KRISTIANSEN, født den 6. marts 1938 i Vellev.
Han er søn af Jakobine Kristiansen og landmand Niels. Hviid 
Kristiansen, Vellev.
Bosat: Hvalpsundvej 2, Stenild, 9500 Hobro.
Elly Mortensen har gået i skole i Thostrup i 7 år.
Hun var derefter hjemme i ca. 2 år, hvorefter hun kom ud at 
tjene i 2 år i Hvorslev, og derefter i en anden plads i Hvors
lev i 4 år.
Hun var derpå husbestyrerinde hos M. Madsen i i år, indtil gif
termålet .
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor.
Aksel Hviid Kristiansen har gået i skole i Vellev i 7 år.
I 1953/54 var han på Vivild Efterskole. I 1959/60 var han på 
Landbrugsskole i Malling.
Han har desuden arbejdet på landet, dels hjemme og dels ude, 
i forskellige pladser, bl.a. i Benstrup, Mejlby, og omkring 
Vellev.
Fre 1961-63 forpagtede de en gård i Vellev, og fra 1963 til 
1971 forpagtede de Lindum Skovriddergård.
I 1971 købte de nuhavende gård som er på 44 td. land, og som 
drives med fedekalveproduktion. De leverer ca. 500-600 fede
kalve årligt.
Af tillidshverv kan nævnes, at han er i bestyrelsen for Brug
sen samt formand for Forsamlingshuset.
I ægteskabet er der 5 børn.

VI.J.2.a.

SONJA HVIID KRISTIANSEN, født den 6. december 1960 i Vellev. 
Elev.
Bosat hjemme.

VI.J.2.b.

HANS CHRISTIAN HVIID KRISTIANSEN, født den 6. december 1960 
i Vellev.
Landbrugsmedhjælper i Døstrup.

VI . J. 2 . c .
NIELS KRISTIAN HVIID KRISTIANSEN, født den 14. maj 1962 i 
Hammel.
Landbrugsmedhjælper i Rørbæk.

VI.J.2.d.
KNUD HVIID KRISTIANSEN, født den 27. november 1965 i Lindum. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.

VI.J.2.e.
TROELS HVIID KRISTIANSEN, født den 2. januar 1969 i Viborg. 
Skoleelev.
Bosat hjemme.



VI. Mogens Chr. Mortensen & hustru

VI.B. Jens Chr. Mortensen & hustru VI.B.1. Jacob Mortensen & hustru

VI.B.I.a. Inger og Jørgen Nørbæk med Jacob og Svend

VI.B.2. Anna & Germand Madsen VI.B.2.b. Birthe & John Hansen



VI.B.2.c. Grete & Bent Coordt

Mia Coordt VI.B.2.d. Karen M. & Harald Nielsen + Karina

VI .D. Morten & Kirstine Mortensen VI.D.1. Esther og Otto Jensen

VI.D.I.a. Vagn Jensen & hustru VI.D.I.b. Svend E. Jensen & hustru



VI.D.1.b.2). & 3).
Mick og Rolf Jensen

VI.D.1.b.1).
Kim Brian Jensen

VI.E. Helene & Hans Johan Duch

VI.E.1. Andrea & Andreas Andreasen VI.E.I.a. Birgit & Åge Jensen + Ib

VI.E.3. Anny og Jens PoulsenHanne Jensen Per Jensen



VI.F. Niels Mortensen & hustru VI.F.1. Erik Mortensen & hustru

VI.H. Ane Marie & Mourits PedersenVI.F.2. Inger & Jørgen Holm 
Niels + Jens Chr.

VI.H.1. Edith Overgård & Hans Møller VI.H.2. Lilly og Age Sørensen

VI.H.2.C. Bjarne Sørensen & hustruVI.H.2.a. Tove & Klaus- 
Peter Sieburg



VI.H.3. Thora & Niels Johansen VI.H.3.a. Inger & Erik Jensen + Lene & Anja

VI.H.4. Tage Pedersen og hustru VI.H.4.a. Henning Pedersen & hustru

VI.H.4.b. Birgit Pedersen & Amo Marotzke med 
Monika og Kevin

VI.H.4.c.
Karin Pedersen



VI .J. Hans A. M. C. Mortensen & hustru VI.J.1. Signe M. & Viggo Justesen

Mogens Hans VI.J.1.c. Anne Marie og Peder Christensen
Justesen Justesen Niels Christensen

VI.J.2. Elly og Aksel Hviid Kristiansen

Sonja, Hans Christian, Niels Kr., Knud & Troels 
Hviid Kristiansen



VII .

JOHAN CHRISTIAN MORTENSEN, født den 7. december 1847 i 
Lysgård.
Død den 10. september 1918 i Graae.
Han blev den 13. februar 1880 i Vinderslev, gift med

ANE MARIE NIELSEN, født den 13. januar 1856 i Brokhuse i Vin
derslev sogn.
Hun er datter af husmand Peder Nielsen og hustru Ellen Kirsti
ne Johansen.
De var bosat i Graae.
Johan Christian Mortensen havde fra konfirmationsalderen til 
han blev gift i 1880, karlepladser forskellige steder, bl.a. 
på Aunsbjerg, Vinderslevgård, Vium Præstegård m.v. Han havde 
endda to gange plads i Neder Thestrup.
Ifølge hans skudsmålsbog skulle han have 80 rigsdaler i løn 
for et år. Ligeledes fremgår det af denne bog, at han ved sit 
sidste fæstemål til Neder Thestrup for et år, fra november 18- 
76, skulle have 65 rigsdaler i løn og 5 rigsdaler mere, hvis 
ejeren, der dengang var Faber, var godt tilfreds.
Kort tid før sit giftermål opholdt han sig i sin tilkommende 
hustrus hjem i Brokhuse for at hjælpe til med forskellige ting 
forinden brylluppet. Dagen før dette har han travlt med at va
ske stadsvognen, der skulle bruges til bryllupsfærden. 
Omhyggelig som han var med alt sit arbejde, er dette også ud
ført med største akuratesse. Han er lige ved at være færdig 
med vognen og står et øjeblik og betragter sit værk, da der i 
det samme kommer en nabo løbende og beder svigerfaderen, der 
altid var rask kørende, om at hente jormoderen. Nå ja, den 
ting skal jo passes, når den tid er, og så måtte stadsvognen 
afsted. Efter den tur var det om igen med vaskeriet.
Efter giftermålet køber det unge par en ejendom i Graae på hen
ved 13. td. land for 5400 kr. Det hele var i middelmådig stand. 
Ved Handelen må sælgeren beholde en kakkelovn, ellers overtager 
køberen det hele "i den stand det forefindes" med avl, redska
ber og besætning, der er opgivet til 1 ko, 2 får, 2 harver, 1 
hakkelsesmaskine og -en sværm bier. Folk var nøjeregnende den
gang, og det var om at få det hele med.
Nogle år senere købes 17 td. land til fra en nabogård for 2400 
kr., så ejendommen blev på godt 30 td. land.
De første år kørtes med stude, senere blev det til een hest, 
og der gik atter en tid, inden det blev til et helt spand. 
På ejendommen fandtes mergel, og fra denne grav blev hele mar
ken forsynet, ligesom flere af naboerne har hentet i hundrede
vis af læs derfra. Ved dette mergelarbejde tog Johan altid selv 
fat ved den hårde ende med at kaste mergelen løs og kaste den 
op på brinken, så der kunne køres til den.
En nabo (han hed vist P. Lassen) havde købt mergel til sin mark. 
Han var også selv i graven, så de to mænd arbejdede sammen. Na
boen havde under sit arbejde smidt både frakke og vest, og stod 
nu i skjorteærmer med den sorte lastingskrave dinglende løst 
omkring halsen. Når han med store arm og kropsbevægelser kaste
de en skovlfuld op på brinken, kørte kraven fra en halv til en 
hel omgang, rundt omkring halsen på ham, så den snart var forpå 
og snart bagpå. Det syn irriterede Johan, der altid var nøje og 
pillen i sin påklædning. Han siger da til P. Lassen, om det 
ikke var praktisk at lægge kraven også, men nej, kraven sad, 



hvor den skulle sidde, og der skulle den blive, så fik den 
køre rundt så meget den lystede. Og P. Lassen passede sit. 
Marken krævede meget arbejde, og den fik det. Afgrøderne blev 
med årene stadig større, så besætningen kunne øges. Med går
dens huse måtte der foretages en omfattende udvidelse og ny
bygning, for at svare til den forøgede omsætning.
Da sønnen i 1912 overtog gården, var den i god drift og med 
en efter den tid god besætning.
Johan og Ane Marie, der havde 4 børn, e sønner og 2 døtre, op
holdt sig i gården til deres død i henholdsvis 1918 og 1914. 
De er begravet på Thorning Kirkegård.

VII .A.

JENS CHRISTIAN MARTINUS MORTENSEN, født den 14. februar 1881 
i Graae.
Død den 17. september 1946 i Graae.
Han blev den 14. september 1920 i Viborg Domkirke, gift emd

KRISTIANE ELISABETH CHRISTENSEN BUGGE, født den 9. november 
1889 på Thorning Vestermark.
Hun er datter af Mette Marie og Kresten Bugge, landmand på 
Thorning Vestermark.
De var bosat i Graae.
Kristiane Mortensen er nu bosat på Vinderslev Hvilehjem.
Jens Christian Martinus Mortensen gik i skole i Skræ, hvorpå 
han var hjemme på forældrenes gård.
I 1918 overtog han fødegården, som var på 30 td. land, og han 
drev den med alsidigt landbrug til sin død. Desuden opdyrkede 
han en del mose og drænede en del.
De byggede kostald, svinestald og lade, og ombyggede hele stue
huset i den tid de havde gården.
I 1947 blev den overdraget til en datter og svigersøn. 
Kristiane Bugge gik i skole i Skræ, hvorpå hun havde forskel
lige pladser, bl.a. i Sønder Knudstrup, og i Horsens, hvor 
hun var i et koholderi og mælkeudsalg, hvor hun også passede 
forretning i ca. 1 år.
Hun rejste derpå til København, hvor hun var i 5 år, og i i 
år var hun på et gartneri i Saunte ved Hornbæk.
Hun var derefter hos en søster i 2 år, og senere var hun hus
bestyrerinde hos sin senere mand.
Efter giftermålet var hun hjemmehusmor.
Efter mandens død flyttede Fru Mortensen til Hauge, hvor hun 
boede i 27 år, indtil hun kom på Vinderslev Hvilehjem.
I ægteskabet er der 1 barn.

VII.A.1.

MARGRETHE MORTENSEN, født den 7. december 1920 i København. 
Hun blev den 22. marts 1945 i Thorning, gift med

NIELS LAURIDS HENNING MOGENSEN, født den 20. januar 1920 i 
Kærsholms Mølle.
Han er søn af Mariane og Niels Mogensen, murer i Thorning. 
Bosat: Grågårdevej 23, 8620 Kjellerup.
Margrethe Mortensen har gået i skole i Thorning i 7 klasser. 
Hun var derefter hjemme i ca. 6 år, hvorpå hun havde plads i 
huset hos Kr. Sørensen i Graae i 1 år.



Derpå kom hun til Karl Rask i Kjellerup i 1 år, hvorpå hun 
igen var hjemme indtil giftermålet.
Efter giftermålet har hun været hjemmehusmor til hun i 1970 
fik i dags arbejde på en strømpefabrik i Thorning, og der var 
hun i 3 år.
Hun er nu på en systue ved Grathe Kirke som i dags ansat. 
Henning Mogensen har gået i skole i Thorning, hvorpå han kom 
ud at tjene ved landbruget og havde forskellige pladser. 
Militærtjenesten aftjente han ved Marinen i København.
Den 1/2 1947 overtog de hustruens fødehjem i Graae som er på 
30 td. land, og de driver den med alsidigt landbrug.
I ægteskabet er der 2 børn.

VII.A.1,a.

BIRGIT MOGENSEN, født den 13. juni 1948 i Kjellerup.
Hun blev den 8. august 1970 i Grathe Kirke, gift med

BENT KVIST ANDERSEN, født den 27. februar 1939 i Voer.
Han er søn af Nielsine Martine og Anders Kvist Andersen, mu
rer i Voer.
Bosat: Sensommervej 150, 8600 Silkeborg.
Birgit Mogensen har gået i skole i Knudstrup i 3 år, samt i 
Thorning, hvor hun afsluttede med 9. klasse, hvorpå hun kom i 
huset og havde et par pladser.
I 1966 begyndte hun som teknisk tegnerelev hos Levin Larsen i 
Silkeborg, det sidste år af uddannelsen tog hun i Fredericia 
og blev udlært i 1969.
Hun kom derefter tilbage til Silkeborg til lærepladsen som 
skiftede navn til Hansen-Henneberg & Co.
Hun gik derefter over til bogholderi, og tog uddannelsen på 
aftenkursus, hvorpå hun arbejdede som bogholder samme sted til 
1 974.
Siden 1974 har hun været hjemmehusmor.
Bent Kvist Andersen har gået i skole i Hauge, han kom allerede 
som 12 årig ud at tjene ved landbruget.
Som 15 årig kom han i murerlære i Skræ, hvor han blev udlært 
i 1958.
Militærtjenesten aftjente han i Holstebro i 16 måneder.
Han arbejdede derefter som murersvend i Skræ i 1 år, hvorpå 
han kom til Gustav Hansen i Silkeborg som murersvend, og der 
har han været ansat de sidste 18 år.
I ægteskabet er der 2 børn.

VII.A.1.a.1).

PALLE KVIST ANDERSEN, født den 19. maj 1974 i Silkeborg.

VII.A.1.a.2)■

KELD KVIST ANDERSEN, født den 30. august 1977 i Silkeborg.

VII.A.1.b.
DORIT MOGENSEN, født den 31. oktober 1950 i Kjellerup.
Hun blev den 31. juli 1972 i Hvidovre, gift med

KNUD ERIK TANDRUP HANSEN, født den 2. februar 1941 i København. 



Han er søn af Gerda Katinka Thorup Tandrup og Knud Hansen, 
Lyngbyvej 122, 2100 København 0.
Bosat: Bakkefløjen 13, Dåstrup, 4130 Viby, Sjælland.
Dorit Mogensen har gået i skole i Knudstrup Forskole i 3 år, 
hvorpå hun kom til Thorning Centralskole hvor hun i 1967 gik 
ud af 9. klasse med den statskontrollerede eksamen.
Hun kom derefter i huset i 2| år, hvorpå hun fik arbejde i 
Silkeborg, hvor hun dels var på kontor, og dels lavede kunst
marmor.
I 1970 flyttede hun til Sjælland, hvor hun søgte ind ved Post- 
og Telegrafvæsenet, og blev antaget der den 1/8 1970, 3 måne
der senere blev hun ansat på P. & T.'s administrationskontor 
i København, og der har hun været ansat siden. Hun er nu kon
torassistent af 1. grad, og hjælper bl.a. med antagelse af 
nye kontorassistenter og undervisning ag disse m.m.
Knud Erik Tandrup Hansen har gået i skole i 7 år i Vognmands
markens skole i København, hvorpå han fik arbejde på en fa
brik. Han tog derefter ud at sejle, først i Danske Farvande 
og senere Verden rundt.
I 1964 fik han arbejde som havnearbejder.
Han har desuden været tillidsmand i Københavns Havn i 10 år, 
hvorefter han blev konstitueret kasserer i Havnearbejdernes 
Fællesforbund, efter ca. 1 år der, blev han udnævnt til kas
serer, og det er hans nuværende stilling.
I ægteskabet er der 2 børn.

V II.A.1.b.1).

ANITA TANDRUP HANSEN, født den 31. december 1972 i Glostrup.

V II.A.1.b.2).

HENRIK TANDRUP HANSEN, født den 15. maj 1977 i Roskilde.

V II.B.

KIRSTINE MORTENSEN, født den 23. juli 1884 i Graae.
Død den 29. juni 1972 i Skægkær.
Hun blev den 27. juni 1915 i Thorning, gift med

MORTEN CHRISTIAN MORTENSEN, født den 15. januar 1883 i Lys
gård .
Død den 14. maj 1952 i Balle.
Han var søn af Ane Marie Jensen og Mogens Christian Mortensen 
i Lysgård.
De var bosat i Balle ved Silkeborg.
Vedrørende levnedsbeskrivelsen: se under romertal VI.D.
I ægteskabet er der 1 barn.

V II.B.1.

ESTHER MARIE MORTENSEN, født den 22. december 1917 i Thorning. 
Hun blev den 11. maj 1941 i Balle Kirke, gift med

OTTO JENSEN, født den 14. marts 1914 i Hvinningdal.
Han er søn af Ane Andersen og landmand Hans Jensen, Hvinning
dal.
Bosat: Viborgvej 74, Skægkær, 8600 Silkeborg.
Vedrørende levnedsbeskrivelsen: se under romertal VI.D.1.
I ægteskabet er der 2 børn.



VII.B.1. a.

VAGN JENSEN, født den 1. august 1944 i Balle.
Han blev den 29. oktober 1966 i Mariehøj Kirke i Silkeborg, 
gift med

BIRGIT JONNA NADERSEN, født den 20. juli 1947 i Hatfing.
Hun er datter af Lydia og Henry Andersen, Silkeborg.
Bosat: Lille Ballevej 8, 8600 Silkeborg.
Vedrørende levnedsbeskrivelsen: se under romertal VI.D.I.a.

VII.B.1.b.

SVEND ERIK JENSEN, født den 16. juni 1946 i Balle.
Han blev den 30. september 1972 i Ørting, gift med

ELSE NISSEN, født den 20. april 1947 i Århus.
Hun er datter af Ethel Hanna Jensen og bager Thomas Peder 
Nissen, Ørting.
Bosat: Skovly 4, 8300 Odder.
Vedrørende levnedsbeskrivelsen: se under romertal VI.D.I.b.
Svend Eirik Jensen har 3 børn.

VII,B.1.b.1).

KIM BRIAN JENSEN, født den 5. marts 1965.

VII.B,1.b.2).

MICK JENSEN, født den 21. maj 1973 i Odder.

VII.B.1.b.3).

ROLF JENSEN, født den 5. maj 1977 i Odder.

VII.C.

PETER MORTENSEN, født den 18. oktober 1886 i Graae.
Død i 1969.
Han blev den 16. maj 1917, gift med

KAREN MARIE HANSEN, født den 22. marts 1891 i Smidstrup.
Hun er datter af Børet Persdatter og Jens Jørgensen Hansen, 
Smidstrup.
Bosat: Dalgade 4, 7100 Vejle.
Peter Mortensen har gået i skole i Thorning, hvorpå han kom 
i lære som tømrer hos Chr. Mortensen i Hauge.
Han arbejdede derefter som tømrer til i 1933.
I 1926 købte ægteparret en trikotageforretning på Vardevej
34 i Vejle, og denne drev han til sin død.
I 1917 byggede han selv et hus på Dalgade 4 i Vejle.
Karen Marie Hansen har gået i skole i Sanderum Tørhave ved 
Odense.
Hun kom derefter ud at tjene som husassistent indtil gifter
målet, bl.a. hos I. I. Kristensen i Vejle, hvor hun passede 
H. C. Kristensen.
Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru.
I ægteskabet er der 1 barn.



VII.C.1.

GRETHE MORTENSEN, født den 18. juli 1919 i Vejle.
Hun blev 9. juli 1943 i Vejle, gift med

JOHANNES HOFFMANN, født den 11. august 1915 i Vejle.
Han er søn af Kirsten Marie Harreskov og tømrer Laurids Niel
sen Hoffmann i Vejle.
Bosat: Liljevej 11, 7100 Vejle.
Grethe Mortensen har gået i Nyboesgades skole i Vejle i 7 år, 
hvorefter hun gik 3 år på Handelsskole, samtidig med at hun 
arbejdede i forældrenes trikotageforretning, hvor hun var 
til august 1970.
Johannes Hoffmann har gået i Nyboesgades skole i Vejle i 7% 
år, hvorpå han gik 3 år på Handelsskole om aftenen, samtidig 
med at han fik Handelsuddannelse i Kolonial ved Sigvald Pe
tersen i Vejle fra 1929-33.
Han kom derefter til Sofus Warburg & Søn som lagerforvalter, 
og der var han ansat til 1936, hvorpå han fik arbejde i Vime 
som kommis.
I 1945 blev han bestyrer i Vime i Nørregade i Vejle, og i 
1956 blev han Supermarkedschef i Vime i Vissingsgade, hvor han 
var til 1976.
Han arbejdede derpå hos Haahr Benzin i 1 år, og derpå kom han 
til Vejle Rutebilstation, hvor han havde den daglige ledelse 
i 1j år, til han den 1/6 1979 gik på efterløn.
Han har desuden været formand for H.K.'s ungdomsklub i 1 år.
I ægteskabet er der 1 barn.

VII.C.1.a.

ANNI HOFFMANN, født den 18. august 1950 i Vejle.
Hun blev den 26. december 1971 i Vejle, gift med

VILLY KRONBORG (JENSEN), født den 10. april 1948 i Vejle.
Bosat: Rughøjvej 26, Bellinge, Odense.
Villy Kronborg er elektroingeniør.
I ægteskabet er der 2 børn.

VII.C.1.a.1)♦

MIKAEL KRONBORG (JENSEN), født den 15. juni 1975.

VII.C.1.a.2).

METTE KRONBORG (JENSEN), født den 22. januar 1978 i Sønder
borg.

VII.D.

ANE SOFIE MORTENSEN, født den 7. december 1891 i Graae.
Død den 21. august 1977 i Silkeborg.
Hun blev den 30. oktober 1917 i Thorning Kirke, gift med

MICHAEL JENSEN STENHOLT, født den 26. maj 1891 i Fruelund. 
Død i 1961.
De var bosat Viborgvej 80, Skægkær.



Ane Sofie Mortensen har gået i skole i Thorning, hvorpå hun 
kom ud at tjene som husassistent indtil giftermålet.
Efter giftermålet var hun hjemmehusmor.
Michael Jensen Stenholt har gået i skole i Vinderslev.
Allerede som dreng kom han ud at tjene i Hauge, og havde der
efter forskellige pladser ved landbruget.
I 1917 købte ægteparret en gård i Skægkær som var på 35 td. 
land, og den drev de med alsidigt landbrug til 1938.
I 1938 købte de et hus i Skægkær, hvor de boede til deres død. 
Michael har desuden været i bestyrelsen for Balle Brugsfor
ening .
I ægteskabet var der 2 børn.

VII .D.1.

GERDA RUTH STENHOLT, født den 29. juni 1921 i Scægkær.
Død den 12. november 1933 i Skægkær.
Begravet i Balle.

VII .D.2.

HOLGER STENHOLT, født den 18. januar 1928 i Skægkær.
Ugift.
Bosat: Viborgvej 80, Skægkær, 8600 Silkeborg.
Holger Stenholt har gået i skole i Balle i 7 år.
Han var derefter hjemme på forældrenes gård, men kom senere 
ud at tjene ved landbruget.
Han arbejder nu for Vagn Sørensen i Resdal.



HANS ANTON MICHAEL CHRISTIAN MORTENSEN, født den 17. december 
1850 i Lysgård.
Død den 6. november 1946 i Horsens.
Han blev gift 1. gang med

BOLINE SOFIE PEDERSEN, født den 18. februar 1864 i Oppe Sund
by på Sjælland.
Død den 10. september 1885 i Holstebro af phlegmasia alba.do- 
leno, 21 år gammel.
Han blev derpå gift 2. gang den 24. august 1888 i Holstebro, 
med

MADSINE ELISABETH PEDERSEN, født den 18. marts 1868 i Binde
balle i Randbøl sogn.
Hun var datter af smed Peder Rasmussen og hustru Mette Jens
datter i Bindeballe.
De var bosat i Holstebro.
Hans Anton Michael Christian Mortensen, der var den yngste 
af børneflokken, var ikke mere end 3 år, da faderen døde. 
Som de andre søskende hjalp han til med arbejdet i hjemmet 
i børneårene og i de første ungdomsår.
Han har haft bestillingen som hjordedreng; der var afsted med 
køllen på nakken i sommerens hede som i efterårets regn og 
blæst, over stubbede og stenede agre i de bare fødder. Køer- 
ne skulle flyttes nede ved Bisballegårds skel, ungkreaturerne 
skulle vandes, og så måtte han afsted ud til fårene på heden, 
helt ude ved det østlige skel; altid afsted.
Hans har på disse ture truffet andre drenge fra nabogårdene, 
som var ude i det samme ærinde som han, og med dem prøvede han 
kræfter for at vise, hvem der kunne slå en tøjrepæl ned i jor
den med færrest mulige slag af tøjrkøllen.
Om aftenen når husets folk var samlede om langbordet til "næt
ter", og senere når hver sad med sit husflidsarbejde i en tæl
lelys's skin, havde Hans, som var den yngste den bestilling, 
at "snyde" lyset, altså med en lysesaks, eller blot med de 
bare fingre, med en hastig bevægelse at nappe et stykke af 
lysevægen, så flammen kunne blive mere klar.
Da den ældste broder Jens, som dreng skulle ud at tjene, fulg
te "lille Hans" med på vej. Beklemt ved afskeden, som de begge 
var, satte de sig på grøftekanten og så hjem mod gården. Jens 
siger da med gråd i stemmen: "Ska' a væk, så ska' a væk, men 
i vil kom' te å savn' mæ".
I 1870 brød der krig ud mellem Tyskland og Frankrig.
De Danske soldater blev i den anledning indkaldte, og brode
ren Mogens skulle møde i Viborg. Efter at han var rejst, blev 
Hans sendt afsted til ham med en pakke. Da Hans kom til Viborg, 
var soldaterne marcherede sydpå. Hvad skulle Hans nu, jo han 
benede bagefter og nåede langt om længe kompagniet, fandt og
så broderen og smuttede ind i geleddet til ham med pakken.
Hans blev ved landbruget i nogle år, og havde flere karleplad
ser.
En svoger rejste op til Nykøbing Mors, hvor han begyndte en 
forretning med reparation og handel med symaskiner og lignen
de. Ham rejste Hans op til og var der et årstid. Men det var 
ikke nok, Hans ville være selvstændig. Så tog han til Holste
bro og begyndte en lille forretning med herreekvipering.
Det var i året 1879, og nu havde han fået fat i den rigtige 
ende. Forretningens omsætning steg hurtigt, og der måtte skaf



fes større lokaler. Dette skete et par gange, og i 1907 køb
tes en stor forretningsejendom på Hovedgaden, hvor der for
uden herreekvipering solgtes fodtøj, og i en særlig afdeling 
trikotage. Her dreves indtil 1917 en stor og solid forretning 
der da blev solgt. I hjemmet var der 3 døtre og de to var ved 
at stifte hjem i Horsens. Derned flyttede Hans og hans hustru 
sammen med den yngste datter, for der at nyde en velfortjent 
hvile i børnenes kreds.

VIII .A.

KATHINKA BOLINE MORTENSEN, født den 8. september 1889 i Hol
stebro .
Hun blev den 26. januar 1918, gift med

JOSVALD LAURITZ HOLTZMANN, født den 18. juli 1894 i Århus. 
Repræsentant.
Bosat i Horsens.
I ægteskabet var der 2 børn.

VIII .A.1.

ELISABETH HOLTZMANN, født den 15. juni 1919 i Horsens. 
Hun blev den 26. oktober 1940, gift med

HANS VIGGO RISHØJ, født den 23. oktober 1911 i Horsens. 
Kriminalassistent.
Bosat: Ringriddervej 58, Sønderborg.
I ægteskabet er der 2 børn.
Yderligere oplysninger er ikke indgået ved redaktionens slut
ning.

VIII.A.1.a.

JØRGEN RISHØJ, født den 4. oktober 1941 i Sønderborg.

VIII.A.1.b.

INGE MERETE RISHØJ, født den 10. februar 1946 i Sønderborg.

VIII .A.2.

HANS HEINRICH HOLTZMANN, født den 4. juni 1928 i Horsens. 
Færdselsbetjent.
Bosat: Baldursgade 51, Esbjerg.
Yderligere oplysninger vil blive tilsendt når de fremkommer.

VIII,B.

META ASTRID ELISABETH MORTENSEN, født den 23. november 1893 
i Holstebro.
Død i 1972 i Horsens.
Hun blev den 6. februar 1920, gift med

JENS ERIK JENSEN, født den 3. august 1890 i Horsens.
Død den 3. oktober 1939 i Horsens.
Han var søn af skibsprovianterer Morten Jensen i Horsens. 
De var bosat: Gersdorfsgade 15, Horsens.



Jens Erik Jensen var udlært som sølvsmed i Horsens.
I sin ungdom var han en tur i England, og han sejlede med en 
trawler, samt arbejdede på en farm i Amerika i nogle år. 
Da han igen kom til Danmark gik han i compagni med Jessen om 
en Sølvvarefabrik i Ole Wernesgade i Horsens, senere købte 
han compagnoneh ud og flyttede fabrikken til Søndergade, hvor 
firmaet hed Rasmus Jensens Efterfølger Jfens Erik Jensen.
I ægteskabet var der 3 børn.

VIII .B.1.

HENNING ERIK JENSEN, født den 19. november 1920 i Horsens.
Han blev den 12. november 1944, gift med

GERDA CLARA RIGMOR HEJL, født den 30. september 1918 i Vorup. 
I ægteskabet er der 4 børn.
Yderligere oplysninger vil blive tilsendt når de fremkommer.

VIII.B.1.a.

ELSEBETH HEJL JENSEN.

VIII.B.1.b.

INGE ELISA HEJL JENSEN.

VIII.B.1.c.

SVEND ERIK HEJL JENSEN.

VIII.B.1.d.

ANETTE HEJL JENSEN.

VIII .B.2.

ELLI JENSEN, født den 7. april 1922 i Horsens.
Hun blev den 10. august 1945, gift med

CARL ERIK ANDERSEN, født den 5. maj ?. 
Isenkræmmer i Horsens.
Elli Jensen er nu gift med

HANS WILHELM DANIELSEN.
Bosat: Danasvej 16, Horsens.
Yderligere oplysninger er ikke indgået ved redaktionens 
slutning, vil blive tilsendt når de fremkommer.

VIII .B.3.

ASGER RUD JENSEN, født den 11. januar 1924 i Horsens. 
Han blev den 5. august 1950 i Horsens, gift med

LEA ELISE DANIELSEN, født den 7. august 1928 i Rødby, Sædding 
sogn.
Hun er datter af Herta Marie Elisabeth Christensen og værkfø
rer Ejler Emil Danielsen i Horsens.
Bosat: GI. Næssevej 31, 8700 Horsens.



Asger Rud Jensen har gået i skole i Horsens i 7 år. Han tog 
derefter Handelsmedhjælpereksamen samt Handelseksamen.
Han blev i april 1943 udlært som kolonial ekspedient i Hor
sens, hvorpå han var kommis i 2 år.
Han arbejdede derpå i 1 år hos broderen, hvorefter han kom 
til Tobakken som lagerforvalter fra 1948-76, da Poul Peder
sens Cigar og Tobakfabrik, som senere fik navnet Stokkeby, 
blev nedlagt.
Han arbejder nu for firmaet Triax i Hornsyld som lagerforval
ter.
Han hobby er marcher, og han har bl.a. været med til Hærvejs
vandringen som går fra Sydslesvig til Viborg, ialt 300 km.
Lea Elise Danielsen har gået på Allegades Skole i Horsens 
i 5 år, hvorpå hun kom på Borgerskolen hvor hun tog realeksa
men .
Derpå tog hun Handelsmedhjælpereksamen og blev udlært hos 
Cykel Engros fa. I. Chr. Mikkelsen i Horsens, som kontorassi
stent .
I 1970 begyndte hun at arbejde for Horsens Vandforsyning, 
hvor hun stadig er ansat som kontorassistent.
I ægteskabet er der 4 børn.

VIII.B.3.a.

JØRGEN RUD JENSEN, født den 13. januar 1951 i Horsens. 
Han er gift med

SUSANNE ANDREASEN.
Lærer.
Bosat: Trige Møllevej 62, Trige.

VIII.B.3.b.

JENS OVE RUD JENSEN, født den 20. august 1952 i Horsens.
Han blev den 20. november 1976 i Egå Kirke, gift med

HANNE SKOV, født den 27. januar 1951 i Århus.
Hun er datter af Inga og Herbert Gunnar Skov i Århus.
Bosat: Johs. Grosensvej 9, 8250 Egå.
Jens Ove Rud Jensen har gået i skole i Horsens i 10 år, hvorpå 
han kom i lære som elektroniktekniker hos Kirks Telefonfabrik
ker i Horsens, udlært der den 17/8 1973.
Han læste derpå videre til elektroniktekniker i Århus i 1? år. 
Militærtjenesten aftjente han i Karup og Tirstrup.
Den 1.februar 1976 blev han ansat hos Dansk Hustelefon i Sa
bro. og der er han stadig ansat.
Hanne Skov har gået i skole i Århus i 9 år, hvorpå hun kom 
på et Bibliotek som bogopsætter i 2 år.
Hun var derefter i huset i Århus.
i år var hun på Rønshoved Højskole, hvorpå hun begyndte som 
forpraktikant i en børnehave i Egå i j år.
Derpå kom hun til Statshospitalet som medhjælper, hvorefter 
hun begyndte på E.F.G. i 1 år på basisskolen, og derefter var 
hun ude i praktik i 3| år, hvorefter hun i 1974 blev uddannet 
som tandtekniker.
Hun arbejdede så som tandtekniker forskellige steder i Århus. 
Siden oktober 1977 har hun været ansat på Tandlægehøjskolen. 
I ægteskabet er der 1 barn.



VIII.B.3.b.1).

GITTE RUD JENSEN, født den 10. september 1976 i Århus.

VIII.B.3.c.

CARSTEN RUD JENSEN, født den 20. juni 1957 i Horsens. 
Han samlever med

DORTHE OLSEN.
Carsten Rud Jensen er Elektronikmekaniker.
Bosat: Bakkevej 15, Hornsyld.
Yderligere oplysninger vil blive tilsendt når de fremkommer.

VIII.B.3.d.

INGE RUD JENSEN, født den 31. januar 1959 i Horsens.
Ugift.
Pædagogmedhj aelper.
Bosat: GI. Næssevej 31, 8700 Horsens.



VII. Johan Christian Mortensen og hustru

VI.A.1. Margrethe og Henning MogensenVII .A. Jens C. Mortensen 
og hustru

VII.A.I.a. Birgit & Bent Andersen + Palle og Keld Andersen

VII.A.I.b. Dorit & Knud Erik Hansen



VII.C. Peder Mortensen og hustru

VII.C.1. Grethe og Johannes Hoffirann

VII.D. Ane og Michael Stenholt + Gerda Stenholt + Holger Stenholt

VIII.B. Meta & Jens Erik Jensen VII.B.3.b. Jens O. R. Jensen m/fam.



ANDREASEN 
Birgit

Se reg.
VI.E.1.a.

KJELDSEN
Anne Grethe

Se reg. 
V.C.1.c.1).

Elly VI.E.1.b. KJELLERUP
Hans Chr. VI.E.1.c. Kirsten M. V.C.4.e.
ANDERSEN KOKBORG
Pia II.F.4.a.2). Anette II.C.1.b.1).a)
Tina II.F.4.a.3). Henning II.C.1.b.2).
Winnie II.F.4.a.1). Ib II.C.1.b.1).
BACH LAUTRUP
Betty VI.E.2.a. Ellen M. V.H.1.d.
Carsten Resd. V.G.1.d. Hanna V.H.1.b.
Henning S. V.G.1 .a. Jytte K. V.H.1.a.
Jonna R. V.G.1.b. Margit A. V.H.1.c.
Jørn R. V.G.1.c. LUND
BROKHOLM Torben M. II.F.8.b.
Poul L. II.D.3.a. LYSTHAUGE
DUCH Jan Duelund II.C.3.d.1).
Anny VI.E.3. MADSEN
Erna VI.E.2. Birthe VI.B.2.b.
Johanne A. VI.E.1. Eli H. II.D.4.c.
ESPERSEN Grethe VI.B.2.c.
Hanne Kure II.D.2.a.4). Jens H. II.D.4.a.
Jane Kure II.D.2.a.2). Karen M. VI.B.2.d.
Lone Kure II.D.2.a.3). Kristian H. II.D.4.b.
Ole Kure II.D.2.a.1). Lis H. II.D.4.a.2).
HANSEN Per VI.B.2.a.
Frode II.F.3.b. Ulla II.E.3.c.
Grethe II.F.3.a. Ulla H. II.D.4.a.1).
Dora II.F.3.c. MOGENSEN
Elly II.F.4.b. Birgit VII.A.1.a.
Hardy Højsg. II.F.4.c. Dorit VII.A.1.b.
John Højsg. II.F.4.d. Margrethe VII.A.1.
Konny II.F.4.a. MORTENSEN
JENSEN Agnes K. II.E.1.
Asger Rud VIII.B.3. Allan Chr. II.E.3.a.
Elli VIII.B.2. Ane Marie VI.H.
Hanne E. H. V.C.4.d. Ane Sofie VII.D.
Harry II.E.5.a. Anna II.D.2.d.
Henning H. V.C.4.c. Anna V.C.I.d.
Henning E. VIII.B.1. Anna II.F.10.
Jens 0. R. VIII.B.3.b. Anna Grethe V.C.1.c.1).
Jørgen H. V.C.4.a. Anna Jensine II.D.4.
Jørgen Rud VIII.B.3.a. Anna Marie VI.B.2.
Kurt II.A.5.a.2). Arne V.C.7.
Preben H. V.C.4.b. Astrid II.F.2.
Ruth II.E.5.b. Bente V.C.é.a.
Svend Erik VI.D.1.b. Bente II.E.2.d.
Ulla E. II.E.5.a.1). Birgit II.D.2.g.
Vagn VI.D.1.a. Birthe V.C.5.a.
JOHANSEN Bjarne Kjeld V.C.6.b.
Hanne VI.H.3.b. Boline K. V.H.
Inger VI.H.3.a. Børge II.F.11.a.
JUSTESEN Charsten II.F.14.
Anne Marie VI. J. 1 . c. Christian Bruno II.C.3.c.
Hans Kurt VI.J.1. b. Christian II.E.7.
Mogens M. VI.J.1.a. Christian W. II.F.11.
JØRGENSEN Clara Elfrida II.E.5.
Erik Bjørnh. II.F.15.a. Ejgild II.F.11.b.
Inger B. II.F.15.b. Elfrida K. II.C.2.



MORTENSEN Se reg. MORTENSEN Se reg.
Elly VI.J.2. Kristian V. II.C.3.C.1)
Elly Aas II.E.4.d. Kjeld V.C.6.
Elna II.D.2.a. Klara M. Il.C.l.d.
Elna Duelund II.C.3.d. Krista II.F.4.
Erik VI.F.1. Lilly II.E.2.b.
Ema II.F.15. Lisbeth V.C.7.c.
Ester II.F.12. Louis V. II.C.3.c.2)
Ester C. K. V.C.4. Karin Marie II.F.5.b.
Ester Marie VI.D.1. Kjeld II.F.5.c.
Finn II.E.2.c. Klaus V.C.1.b.4).
Finn V.C.3.a. Kresten II.C.
Flemming V.C.7.b. Kurt Johs. II.C.I.a.1)
Folmer Rud V.E.2. Lone V.C.3.c.
Gerda Il.C.l.a. Maagens II.E.3.b.
Grethe VII.C.1. Margit Aas II.E.4.c.
Grete V.C.1.C. Marie Vl.C.l.a.
Gudrun II.F.8. Martha II.E.6.
Hanne Bro II.C.1.e.1). Martha II.E.8.
Harlev II.D.2.f. Meta A.E. VIII.B.
Hans A.M.C. VI.J. Meta K. II.F.3.
Hansine K. V.G. Mette K. II.C.4.
Helene Sofie VI.E. Mogens Chr. VI.
Helge Bøgelund V.E.I.a. Mogens Chr. II.E.
Henning V.C.5. Mogens Aas II.E.4.e.
Hilmar Harlev II.D.1.a. Morten II. A.
Holger Kr. Il.C.l.b. Morten Chr. VI.D.
Ida II.D.2.c. Morten Marinus II.D.2.
Inge Sofie VI.F.2. Nathalia II.F.9.
Inger VI.B.I.a. Niels II.
Inger A. V.C.I.a. Niels II.C.1.
Inger Edith II.C.1.g. Niels II.E.2.
Ingvar Chr. II.E.3. Niels VI.F.
Jacob J. VI.B.1. Niels Erik II.E.2.a.1)
Jacques D. II.C.3.a.4). Niels H. II.C.1.e.
Jenny II.F.7. Niels H. II.D.1.
Jenny Duelund II.C.3.a.2). Niels H. Bro II.C.1.e.3)
Jens Christian V. Niels Holm II.F.1.
Jens Christian II.B. Niels Verner II.C.1.f.1)
Jens Chr.C.M. II.D. Ove Aas II.E.4.b.
Jens Christian VI.B. Peder II.C.3.
Jens Christian V.C. Peder D. II.C.3.a.1)
Jens Christian V.C.1. Peter VII.C.
Jens Christian V.C.5.b. Peter V.C.1.b.2).
Jens Chr.M. VII.A. Peter K. A. II.F.13.
Johan Chr.M. II.F. Rigmor C. II.C.5.
Johannes V.C.3. Robert D. II.C.3.a.
Johannes H.K. V.C.7.a. Sigfred II.F.5.
Johny II.F.11.C. Signe II.F.6.
Juliane K. II.D.3. Signe Marie VI.J.1.
Jørgen V.C.1.b.1). Steen II.D.2.h.
Jørgen VI.B.I.b. Stensig II.E.4.
Jørgen B. V.E.1.b. Svend Erik V.C.1.b.3).
Jørgen Holm II.F.I.a. Svend Aage V.C.1.b.
Kathinka II.E.10. Søren Chr. V.E.
Karen Il.C.l.f. Søren Horn VI.C.1.
Kirsten Bro II.C.1.e.2). Troels V.C.6.C.
Kristian II.C.2.b. Vagn Aas II.E.4.a.



MORTENSEN Se reg.
Vagner II.D.2.e.
Verner II.E.2.a.
Verner B. V.E.1.
Åse Marie II.F.5.a.
NIELSEN
Anette Y. II.F.2.a.1)
Finn M. II.F.2.a.2)
Grete Marie II.F.2.b.
Verner M. II.F.2.a.
PEDERSEN
Birgit VI.H.4.b.
Edith Jensine VI.H.1.
Erik Aistrup II.C.1.c.2)
Henning VI.H.4.a.
Karin VI.H.4.c.
Lilly VI.H.2.
Ove Aistrup II.C.1.c.1)
Poul Aistrup II.C.1.C.3)
Tage VI.H.4.
Thora VI.H.3.
RASMUSSEN
Conny K. II.E.2.b.1)
Ejvo M. K. II.E.2.b.3)
Linda II.E.2.b.2)
RESDAL
Rigmor B. V.G.1.
STENHOLT
Gerda Ruth VII.D.1.
Henning II.C.1.d.2)
Holger VII.D.2.
Åge Il.C.l.d.1)
SØRENSEN
Bente Stenholt II.F.7.a.
Bjarne VI.H.2.c.
Dorte Stenholt II.F.7.b.
Edith V.H.1.
Inger K. II.E.I.a.
Leif VI.H.2.b.
Søren Peder II.E.1.b.
Tove VI.H.2.a.
THOMSEN
Bodil V.C.1.a.1).
VINTHER
Birgit Pabst V.C.1.d.2).
Bjarne Pabst V.C.I.d.1).
VÆSEL
Kurt Abildskov II.E.1.a.1)
Jette A. II.E.1.a.2)




