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t
Anton Gadegaard kom ikke til at opleve 

udgivelsen af denne slægtsbog. Han havde 
arbejdet meget med den, ikke mindst i de senere år, 

og det var en hjertesag for ham at få bogen 
udgivet, således at nulevende og kommende 

slægter herigennem kunne kende den rod, hvoraf 
de var runden.

Anton Gadegaard døde den 4. august 1981.
Hans minde vil leve, også gennem denne 

slægtsbog om nogle gamle slægter 
på Thyholm.



Forord

Den Krabbeslægt, der omtales her, er en bondeslægt fra Thyholm og 
har intet med den adelige slægt af samme navn at gøre, hvilket bl.a. 
ses af, at navnet oprindelig blev stavet med ét b. Endvidere er omtalt 
flere slægter: Borre, Dueholm, Gade og Gadegaard med tilknytning 
til Krabbe.

Det ældst kendte medlem hed Niels Christensen med tilnavnet 
Krabe. Han var fæster på matr. nr. 11 i Odby (nu N. O. Gadegaard). 
Allerede her møder vi noget interessant ved slægts- og lokalhistorie. 
Niels Krabe var fæster i 1700-tallet, hans enke købte gården i 1786, 
og næsten nøjagtig 100 år senere i 1888 blev den købt af en slægt
ning, Anders Gadegaard, uvidende om, at den tidligere havde været 
i slægtens eje. Men det er »Nørgaard« i Hellerød, Søndbjerg sogn, 
der er Krabbeslægtens hjemsted. Af praktiske grunde kalder jeg den 
Krabbegården for ikke at forveksle den med den gård, der i dag 
hedder Nørgård i samme by. Anders Chr. Krabe fik omkring år 1900 
bevilling til at ændre Krabe til Krabbe. Den første Niels Krabe, vi 
hører om, benævnes kun Niels Christensen, og dem er der mange af, 
men landsarkivet har bekræftet, at det drejer sig om Niels Krabe. Da 
kirkebogen i Lyngs sogn ikke går længere tilbage end hans fødselsår, 
vil det kræve næsten uoverskuelige undersøgelser at finde frem til 
ældre familiemedlemmer.

Krabbegården i Hellerød var en trelænget gård, åben mod vest. 
Der var en nordlig længe, der fungerede som beboelse, en sydlig 
samt en østlig længe, i hvis nordlige ende Mette Nielsdatter ved 
afståelse af gården 1853 forbeholdt sig en bolig, hvorved hun havde 
let adgang til sønnens stuehus.

Jeg vil tro, at enhver, der er opvokset ved Limfjorden, altid vil 
savne dette skønne vand. Mærkeligt, at en af Danmarks skønneste 
egne først i de senere år er blevet opdaget, dog havde vor gamle 
konge Frederik IX set det. Hver sommer kunne man fra Søndbjerg 
Strand se det smukke kongeskib sejle forbi på turen Alborg-Struer. 
Mange af vore kendte digtere, Thøger Larsen, Erik Bertelsen, Anders 
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Thuborg (der i øvrigt er født i Odbygårds senere bissehus på Odde- 
sunddraget) har besunget Limfjorden i poesi og prosa, ligesom flere 
af vore kendteste malere har hentet deres motiver her. Erik Bertelsen 
har udtrykt det så udmærket i verset:

Længsel er saltet i Limfjordens vande, 
her fik jeg fartens glød på kind, 
her blev med kølige stænk mod min pande 
viet til uro mit sejlersind 
ja, Lim fjord, jeg elsker dit blå humør 
i kuling fra Hals til Harboør.

Til den unge generation: Sørg for at få noget at vide af de ældre, 
mens tid er. En dag bliver der brug for disse oplysninger, og kast ikke 
gamle fotografier væk, men skriv bagpå, hvem det drejer sig om.

Vor kloge dronning sagde noget ved en international pressekon
ference for 5-6 år siden, som jeg vist aldrig glemmer, måske fordi det 
faldt sammen med mine egne tanker. Det lød: Den, der bryder med 
fortiden, klipper roden over.

En forfatter har sagt, at det fattigste menneske er det, for hvem 
fortiden er skjult eller ligegyldig, og når mange mennesker i dag ikke 
rigtig kan finde meningen med livet, så er det måske fordi de mang
ler deres egen og deres folks historie.

Kun den, der kan lytte sig til sin fortid, kan styre rigtig ind i 
fremtiden, for kun den, der har rod kan sætte krone. Tænk bare på 
de mange, der søgte lykken i det fremmede, men som ved livets 
afslutning ønsker at hvile i hjemlandets jord. Jo, man kan ikke og 
skal ikke løbe fra sin fortid, og tænk på, at vi, der lever i dag med 
vore egenskaber og vor livsførelse, er med til at sætte præg på senere 
generationer, som vi aldrig får at se. Også derfor har roden stor 
betydning.

Til slut vil jeg gerne takke alle, som jeg har ulejliger, navnlig 
Johannes Krabbe, Uglev, fru Prosch-Jensen, f. Krabbe, Glostrup, 
men først og fremmest fru Anna Overgaard, »Hindsels«, uden hvis 
uvurderlige hjælp denne historie ikke var blevet en realitet.
Varde, i juli 1979.

Anton Gadegaard.
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»Nørgaard« alias Krabbegårdens 
historie
Ved matriklen 1664 blev hartkornet sat til 8-7-0-0 og var provstigods. 
Den var, som de fleste andre gårde på den tid, en dobbeltgård med 
to fæstere: Clemen Andersen og Niels Nielsen. Det samme var til
fældet ved matriklen 1688, men htk. blev da sat til 6-2-0-2. 1709 var 
den ene fæster Clemen Andersens enke. 1726 har Clemen Andersens 
søn overtaget fæstet, hvilket ses af, at byfoged Rasmus Jørgensen, 
Nykøbing Mors, pantsætter til Frederik von Klingenberg til »Lund« 
og »Blistrup«, Anders demensens halvgård htk. 3-1-0-1 i Hellerø by. 
Den omhandlede gård lå og ligger stadig i svinget, hvor vejen fra 
Søndbjerg drejer mod Tambohus, htk. stadig 6-2-0-2. Den ejedes i 
1700 af sognepræsten, provst Christen Hee, og ved skiftet efter ham 
i 1729 arvedes den af datteren Anne Mariche Hee. Hun, der blev gift 
med efterfølgeren i embedet, Erik Hvass, solgte 1748 gården, hvor 
Peder Leed (se nr. 6) var fæster til sin svoger hr. Jens Hvass »Tvis 
Kloster«, der atter sælger den 1764 (htk. 6-2-0-2) til S. Herman 
Jensen fra Helligkildegård for 300 rdl. Aret efter sælger han gården 
igen til Heinrich Reimersen fra Lyngs og køber Helleriis. Samme år 
vies Herman Jensen til jomfru Kirsten Riber. Ingen af de to synes 
efter titlerne at dømme at være af bondestand, men det er dog ikke 
tilfældet. Efter Herman Jensens død køber Kirsten Riber et areal af 
Thomas Mikkelsen »Østergård« og opretter det som en selvstændig 
ejendom »Lille Helleriis«, matr. nr. 4, en ejendom som Niels Nielsen 
Krabbe (nr. 29) bliver ejer af ved giftemål i 1867.

10. juli 1784 foreligger skøde fra Heinrich Reimersen til Peder 
Gregersen, Toftum, på Krabbegården, der stadig har samme htk. 
Sidstnævnte bebor gården. Undtaget er 4 agre og en liden kjærskifte, 
som er solgt til broderen Claus Reimersen, htk. 0-1-0-2, men når 
bemeldte Claus Reimersen afgår ved døden, skal de 4 agre igen 
tilhøre gården. Købesum 1500 rdl. 1794 skøde fra P. Gregersen 
boende på »Vejbjerggård« til Christen Nielsen Krabbe (sædvanlig 
htk.) undtaget de 4 agre (se tidl.). Købesum 1590 rdl. Resten af 
gårdens historie fremgår af det følgende, og hermed er vi inde på 
Krabbeslægtens egentlige hjemsted. Matr. nr. 8.
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»Krabbegården« (nu kaldet »Damgård«) 1914.

Hellerød by 1909 med Krabbegården til højre i baggrunden.
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A
netavle 1 - Krabbe-stam

m
en

Niels Christensen 
Krabbe, 

f.i Cdby sogn 
1791, 

t i Hellerød, 
Søndbjerg sogn 

1849.

Christen Nielsen 
Krabbe, 

f. i Odby 1761, 
t i Hellerød 1834.

Niels Christensen(Krabe), 
f. i Lyngs sogn 1715, 
t i Odby 1778.

g.m.

Dorthe Thomsdntter, 
f. i Serup, Odby s. 1728, 
ti " 18oo.

Thomas Andersen,
f. 1695 i Serup, t sst. 176o.

g.'n.

Anders Christensen .Møller, 
1655-1726.
Else Christensdtr.,1656-

Johanne Christensdtr.
f. 1684 i Serup, t sst. 1754.

17o6.

Kirsten Pedersdtr., 
f. i Serup 1755, 
t i Hellerød 182o.

Peder Leed, 
f. 1725, 
t 18o6.

Christen Miltersen, 
f.ca.1695, t1743 i Balle

Kirsten Pedersdatter, 
f. 1683, t 1765 i 3rlle.

Karen Jensdatter, 
f. 1734 
t 1794

Jens Pddersen Klournann, 
f.ca.1682, t 1754.

Elisabeth Jensdatter, 
t i Serup 1747.

Mette Nielsdtr., 
f.i Hellerød, 
Søndbjerg sogn 

1795, 
t sst. 1871.

Niels Knudsen 
Nørgaard, 

f. i Hellerød 1755, 
+ sst. 1815.

Knud Pecersen Nørgaard, 
f. i Hellerød 1711, 
t sst. 1776.

Peder Nielsen Nørgaard, 
f. 1675, t 1754.

Niels Nørgaard 
Maren Knudsdtr.

’/aren Knudsdatter, 
f. 1678, t 1752.

Knud Jensen, Helleriis, 
1643-1714
Anne Jensdtr..ca.1638-1717.

Anne Nielsdatter, 
f. i Egebjerg 172o 
t i Hellerød 179o.

Niels Pstergaard Egebjerg, 
f. 1674, t 173o.

Kirsten Christensdtr. 
f. 1682, t 1751.

Maren Christensdtr., 
f. 176o, 
t i Hellerød 1831.

Christen Timmermand, 
f. i Serun, Cdby s. 1733, 
t .sst. 1771.

Chr. Timmermand d. øldre, 
f. 1685, t 1741 i Serup.

Niels Christensen Timmer
mand.

Kirsten Christensdtr.1651-___
"ette Christensdatter, 
f. 1695, t 1755 i Serup.

1711.

"ette Nielsdtr., 
f. i Odby 1733.

Niels Gnde

'.høren Pedersdtr.



A
netavle III - K

rabbe-slæ
gten

Kristen Krabbe, 
f. 28-7-1866 i 
Sandbjerg sngn.
t 16-10-1935 i Uglev, 

Ldby sogn.

Christen Niel'-en 
Krabbe, 

f.i Hndbjerg s., 
1826.
t i Uglev 19o3.

Niels Christensen Krabbe, 
f. i Odby 1791, 
ti Hel lertid, Scindbjerg s. 
1849.

se Kra.ibesl agten
Mette Nielsdtr., 
f. i Hellerid 1795, 
t i " 1871.

Ane Christensdtr. 
Gade, 

f. i Sandbjerg s., 
1328, 
t i K^benh-vn 19o5.

Christen Thomsen Gade, 
f. i Hellerød 1799, 
t sst. 1878.

se Gadesl^gt^n.

Cecel Jensdtr., 
f. i Serup 1799, 
t i Hellerød 1876.

Maren Kristensen, 
f. 19-10-1873 i 
Uglev, Cdby s., 
t 12-4-1914 sst.

1 oul Christensen, 
f. i Hvidbjerg s. 
1832.
t i Uglev, rdby s. 

19o8.

Else Nielsen 
Gadegaard, 

f. i Hurnlum s. 1835, 
t i dby s. 19o5.

Christen Larsen, 
f. i Cdby 1784, 
t i Hvidbjerg 1865.

Lars flokkjær Niels Hokkjær
Mette R Christensdtr.

Maren Christensdtr. Chr. Michelsen 
Karen Andersdtr.

Mette Kirstine Tovlsdtr., 
f. i Flovlev, Hvidbjerg s.
1798, 
t sst. 186o.

r,oul Christensen Christen Poulsen,Flovlev 
Kirsten Christensdtr.

Else Marie Pedersdtr. Deder Andersen,Helligkilo- 
Kirsten Nielsdtr.

Niels Andersen, 
f. i Hurnlum 1798, 
t sst. 1875.

se Gndegaard-slagten.

Mne f.'argrethe Andersdtr., 
f. i Oerup, ('dby s. 18oo, 
t i Hurnlum 1841.



1. Det ældst kendte medlem er Niels Christensen med tilnavnet 
Krabe, f. i Jestrup, Lyngs sogn 1715. Da kirkebøgerne for dette 
sogn ikke går længere tilbage, er det ikke muligt ad denne vej 
at følge slægten tilbage. Meget tyder på, at han - sammen med 
sin senere hustru Zidsel Pedersdatter - er kommet i tjeneste hos 
gårdfæster Søren Christensen, »Olesgård« i Odby. Efter at den
nes hustru er død i 1729, gifter Søren Christensen sig i 1734 
med Zidsel Pedersdatter af Hvidbjerggård boende i Odby, men 
da Søren Christensen dør samme år, gifter hans 40-årige enke 
Zidsel sig med den 19-årige Niels Krabe. Om dette giftemål 
har været efter begge ønske er langt fra sikker. Godsejeren på 
»Vejbjerggård«, hvorunder gården i Odby hørte, har sikkert set 
fordel ved at få en ung arbejdsdygtig fæster, og måske har også 
Niels Krabe grebet chancen for at få en gård i fæste. Det var 
og havde været urolige tider for landet med krige, hvor polske, 
tyske og svenske tropper huserede, og de lærte befolkningen at 
bruge og brænde brændevin som nydelsesmiddel. I årene efter 
1700 forekom brændevinsbrænding i hvert eneste hjem trods 
adskillige kongelige forbud. Så sent som i Chr. Vs danske lov 
findes et forbud for præsterne mod at være kromand eller drive 
ølsalg. Det viser lidt om udbredelsen. Det er derfor heller ikke 
så skændigt, som man ved første tanke kunne synes, at Niels 
Krabe var den første i Refs herred, der blev anklaget for ulovlig 
brændevinsbrænding. Det hedder i retsprotokollen, at Niels 
Krabe og Peder Povelsen af Odby sammen med Lars Christen
sen af Ugelef var forsamlet hos Anders Jensen af Ugelef til drik 
og spil, ej alene den ganske nat mellem søndag og mandag, 
men hele mandagen igennem, Gud til fortørnelse, Næsten til 
forargelse og Kongens lov modbrydelig. Ingen af de tiltalte var 
mødt i retsmødet, hvorved de erkendte sig skyldige, hver fik en 
bøde på 2 lod sølv og til bestridelse af omkostningerne i fæl
lesskab 3 rigsdaler, men nogen pryd på slægten har han sikkert 
ikke været. Ægteskabet med Zidsel var barnløst, og da hun dør 
20. maj 1754, gifter Niels Krabe sig 27. december s.å. med 
Dorthe Thomsdatter, f. 1728, datter af gårdmand Thomas An
dersen og hustru, Serup, og de fik følgende børn:

2. Christen, f. 1755, død 6 uger gammel.
3a. Cecel, f. 1756, gift 1780 med Peder Christensen Gade, Odby, 

der samme år køber Sdr. Kappel i Søndbjerg. Ingen børn.
Ved folketællingen 1787 var der følgende personer på ejen

dommen:
Peder Gade, boelsmand, tømrer 59 år. 
Cecel Nielsdatter 31 år, begge i 1. ægteskab. 
Anne Christensdatter, 40 år, ugift tjenestepige.
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Efter Peder Gades død gifter Cecel sig med Anders Christen
sen, om hvem man i skøde- og pantebogen finder følgende: 
Anders Christensen boende i Sønder Cappel sælger til Jens 
Thøgersen en mig tilhørende parcel (htk. O-6-3-O), som jeg ejer 
efter auktionsskøde af 1/12 1817 tillige med 3 fag hus fra østre 
ende af min påboende gårds lade hus for købesummen 190 rdl. 
Søndbjerg, d. 28/12 1824.

3b. Johanne, f. 1756, der blev gift med Peder Gregersen, Toftum. 
Deres børn var:
a. Niels, f. 1782 i ?
b. Karen, f. 1783 i-Hellerød.
c. Dorthe, f. 1784., død s.å.
d. Dorthe, f. 1785, død 1787.
e. Gregers, f. 1787, død 1788.
f. Dorethe, f. 1789 i Hellerød.
g. Maren, f. 1791 i Hellerød.
h. Anna, f. 1794.
i. Jens, f. 1795 i Kallerup, død 1796.
j. Jens, f. 1797 i Kallerup.
k. Gregers, f. 1798, død s.å.
1. Thomas, f. 1798.

Efter at have afhændet gården i Hellerød i 1794 køber 
P. Gregersen, Toftum, en gård (vist Krotagergård) i Kallerup 
af Christen Gade, der stammede fra Odby. Da denne dør i 
1796, efterlader han sig ingen børn, og det bliver afd. Niels 
Gades børn, der arver ham. P. Gregersen er kurator for en af 
sønnerne og han er skyldig til boet 884 rdl.

Gården gik senere over til en søn, og blev i samme slægt til 
omkring 1930. En anden søn fik Kallerupgård, der gik ud af 
slægten 1870, da den blev solgt til Niels Sindbjerg, i hvis slægt 
den nu er i 4. generation. Måske har der til P. Gregersens gård 
været knyttet en købmandshandel. Alle børnene får nemlig 
tilnavnet Kræmmer, og han er således stamfader til den store 
Kræmmerslægt på Thyholm.

4. Maren, f. 1758, gift 1780 med gårdmand Jens Christensen, 
matr. nr. 3 Serup (Dueholms gård). En af deres sønner blev gift 
med en Dueholm (se denne).

5. Christen, f. 1761 (se efter nr. 9).
6. Anne, f. 1763. Ved hendes trolovelse med Jens Pedersen 12. 

febr. 1788 var forloverne Peder Toftum og Jens Pedersens far, 
Peder Leed, Serup. Anne gjorde sit til slægtens fortsættelse, 
idet hun fik 10 børn:
a. Peder Jensen, gårdmand i Kallerup, gift med Mette Niels- 
datter fra Barslev, der først var gift med Jens Kræmmer.
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b. Karen Jensdatter, g.m. Anders Gregersen, Egebjerg.
c. Dorthe, f. 1793. g.m. Niels Riis d.y., se nr. 11.
d. Mette Jensdatter, f. 1795.
e. Mette Kirstine, f. 1797.
f. Cecel Jensdatter, g.m. Christen Thomsen Gade (se denne), 
g. Niels Jensen, død som spæd (f. 1801).
h. Niels Jensen, f. 1802, som drev forældrenes gård i Serup.
i. Christen Jensen, f. 1805.
j. Jeppe Jensen, f. 1808.

7. Thomas, f. 1764, død 26 uger gammel.
8. Maren, f. 1766, gift 1789 med Povl Nielsen Kallerup, Serup.
9. Mette, f. 1773.

Christen fører den store slægt videre på mandssiden. Han be
styrede gården i Odby for sin mor efter faderens død 1778. 
Moderen køber gården til selveje 1786. I 1794 foreligger skøde 
på Krabbegården fra P. Gregersen Toftum til sin svoger Chri
sten Nielsen Krabbe. Krabbe er formentlig i 1785 blevet gift 
med Kirsten Pedersdatter, datter af Peder Leed, Serup, og de 
fik børnene nr. 10-15.

10. Niels, f. 1786, død 6 uger gammel.
11. Dorthe, f. 1787. Hun blev 1. april 1814 gift med Niels Chri

stensen Riis fra Helleriis, hvilken gård de overtog 1813. Ved 
skiftet efter Niels Riis’ mor, Kirsten Nielsdatter, 1813 ses. at 
der var 3 arvinger alle hjemme i Helleriis. 1) Niels Christensen, 
25 år og myndig. 2) Niels Christensen, 20 år og 3) Maren 
Christensen, 23 år. Hendes kurator er sognedegnen Jørgen 
Wilse i Søndbjerg Bisgård. Om hende ses i kirkebogen, at 
besvangrede Maren Christensen hos broderen i Helleriis fødte 
et barn, barnefader en tjenestekarl i Helligkildegård, med 
hvem hun blev gift i 1830 og bosat i Teglbjerg.

Dorthe og Niels Riis, der havde overtaget Helleriis, har til
syneladende ikke kunnet klare forpligtelserne, og de sælger 
1828 gården til Chr. Jensen, Tøving Morsø, der antagelig var 
søn af den tidligere 1. prioritetshaver Jens Nielsen, Tøving. 
Gårdep var ved købet 1813 ansat til værdi 3000 rdl. S.V. og 
pantsat til Jens Nielsen for 1500 rdl., derudover skyldig til 
samme mand 500 rdl. Den ældste Niels får gården mod at 
betale Niels den yngre 500 rdl. og Maren 250 rdl. og tilsvare 
prioriteterne. Niels Christensen dør som husmand i Styvel og 
hans hustru som aftægtskone i 1867, 80 år gammel.

Der er ingen tvivl om, at Chr. Nielsen Krabbe har været en 
velstående mand med store arealer, der strakte sig fra gården, 
smukt beliggende i en dalsænkning helt til Tambohus. Han var
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da også i 1812 den næsthøjeste skatteyder med 182 rdl. 31 
skilling. For de to første kvartaler så skatten således ud: 
Jan. kvt.:

matrikelskat ............. 3 rdl. 50¥4 skilling
folkeskat ............. ..... 3 rdl. 15 ¥4 skilling
arealskat ............. .....  1 rdl. 54¥2 skilling
soldaterskat ......... ..... 0 rdl. 50¥2 skilling
munderingspenge .... 0 rdl. 61 ¥2 skilling
til veterinærskolen ... 0 rdl. U/2 skilling
af 3 personer ...... ..... 0 rdl. 67 ¥4 skilling
skatkam. afd. F ... .... 0 rdl. 75¥4 skilling

men for april kvartal ser den helt anderledes ud. Foruden går-
den havde han prioriteter i andre gårde bl. a. Råkjær. Der var 
på den tid meget stor standsforskel, der kunne udarte til det 
latterlige. En gårdmand kunne vanskeligt have en husmand 
som fadder ved en barnedåb, og fadderen skulle gerne være fra 
en større gård end hans egen, og Chr. Nielsen Krabbe var ikke 
anderledes.

12.
13.
14.

Niels, f. 1788, død 9 uger gammel.
Karen, f. 1789, død 20 uger gammel.
Niels Christensen Krabbe, f. i Odby 1791. Han fik allerede 
1813 som 22 årig skøde på Krabbegården og udsteder samtidig 
en obligation til sin fader på 1000 rdl. mod 1. prioritet og 4%
rente.

Den 28. oktober 1821 blev han gift med Mette Nielsdatter, 
datter af Niels Knudsen Nørgård og hustru Maren Christens- 
datter fra den nærmeste nabogård, der lå tæt op ad Krabbe
gården. Det er den gård, der i dag hedder Nørgård, og som 
1912 blev flyttet ¥2 km mod nord.

15. Peder Christensen Krabbe, f. 1792, død 1869. Han blev 28. 
oktober 1828 gift med Maren Plovsdatter fra Hvidbjerg og fik 
overdraget en parcel af Krabbegårdens jord. Udskrift af skøde 
og pantebog:

Peder Christensen Krabbe boende i Hellerød by gøre vitter
lig, at da min fader Christen Nielsen Krabbe d.d. har overdra
get mig til ejendom den ham forhen ejede parcel på Hellerød 
mark htk. 0-6-2- ¥2 med bygning og desuden kirke-korn og 
kvægtienderne af Knud Chr. Nielsens nu ejede tvende gårde 
i Hellerød.

De fik 1 datter.
16. Mette Kirstine Pedersen, f. i Hellerød 21. marts 1831. Ved sin 

konfirmation fik hun vedtegningen: meget gode kundskaber, 
rosværdig.
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netavle V
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rabbe-linien

Niels n
Krabbe, 

f. 27-7-1071 i 
’zTidbjorg sogn.

Niels Christian 
Nielsen Kr-bbo, 

f. i Heller d 1029, 
d d i J/ndbJ.rg 1893.

Niels Christensen Kr- bbn, 
f. 1791 i ( dby sogn, 
dgd 1849 i Hellerr’d, Condbjerg sogn.

Christen Niels-.-n, Krabbe, 
F. 1781 S 'dby, 1834 i Heller d

Kirsten "cd r - .'etter, 
F. 1756 i -eru", dby s., d.'d U10 i H( 1>>i

Mette Nielsdotter,
f. 1795 i Heller‘d, ।’ndbjerg sogn, 
dgd 1871 sst.

Niels Knuil-'.n ij r --.'rd, 
F. 1785 i Heller-d, d-d 1815 s t.

Maren Christenodattcr, 
f. 176o i Forur, d-d 1881 i Heller-d.

Kirsten Marie 
Christensen, 

f. i Villeruo 1848, 
d d i Sandbjerg co.1898.

.’eren Katrine 
Sorensen, 

f. 23-4—1873 i 
Hvidbjerg sogn.

Laust Christian 
Sørensen, 

f. i Flovlev 1845.

S^ren Jensen Bundgaerd, 
f. 5-4-1816 i Barslev, 
d^d 22-1-1091 sst.

Jens 8 ‘rensen Bundgaerd, 
F. 1774 i Brrslev, ded 1855 sst.

Karen Christensdtr., 
F. 178o i Boddum, d d 1823 i Barslev.

Christine Lauridsdtr., 
f. 27-1-1814 i Gettrup sogn, 
dpd 24-2-1889 i Gemb.

Laurids Nielsen Frost, 
F. 1781 i Gettrep, dgdl866 i Kobberr’d

Marte Jihansdtr.,
F. 1778 i Fidskogen, Norge, dg.d 186o i

Kobberr/d.

Christiane Dueholm, 
f. i Nr. Nissum 1844.

Jens Christensen Dueholm, 
f. 1811 i Humlum s-gn, 
dod i 3erup, r dby sogn.

Christen Jensen Dueholm, 
f.1762 i Hjerm, t1826 i Ldbygaard.

t'ette Nielsdatter, 
F. 177o i Humlum, t 1847 i (dbygaard.

‘ aren Catrine Jensdtr. B'>rre, 
F. 182o i Nindrup, Ydby sogn.

Jens Jespersen,
F. 1785 i Sindrup, Ydby s., t 1035 i 
Borregaard, Hvidb j' rg sogn.

Ane Poulsdtr.,
F. 1795-i Gettrup, Ydby s., t 1804 i

Lgcbjt rg, Hvidtye*-^



Borre-linien
20. Der har tilsyneladende været et nært venskab mellem familien 

Krabbe i Krabbegården og familien Jespersen i Borregård, hvil
ket bl.a. ses af, at Jens Jespersen i 1825 kaldte en søn Christen 
Krabbe Jensen og Niels Christensen Krabbe til gengæld i 1838 
kaldte en søn Jens Jespersen Nielsen, og endelig forlangte 
Krabbes enke, Mette Nielsdatter, i aftægtskontrakten 1853 at 
få indrettet sin aftægtslejlighed som Ane Borres i Egebjerg. I 
1850 bliver desuden en søn og en datter fra hver sin gård gift.

Vi vil derfor se på Jens Jespersens forhold: Han var født i 
Sindrup, Ydby sogn, i 1785 og blev 18. november 1814 gift 
med Ane Povlsdatter, datter af gårdmand Povl Madsen og hu
stru Kirsten Nielsdatter fra det velhavende hjem Grim-Nør- 
gård, Gettrup sogn, som de overtog før de blev gift. Jens Jes
persen og hustru boede først nogle år i Sinderup, hvor de 3 
ældste børn er født, men i august 1821 fik Jespersen skøde på 
»Borregård, Hvidbjerg sogn. Selve gården havde htk. 6-2-1-2 
samt en parcel af N. Povlsens gård i Semb på htk. 1-5-2-P/z 
og en do. fra N. P. Munks gård i Egebjerg på htk. 0-3-0-0, i 
alt htk. 8-3-0-Vz med tiender og den til eget brug opførte 
mølle. Købesummen var 1600 rdl. Ud over kontantsummen 
låner han 700 rdl. af generalauditør Lindal »Vestervig Kloster« 
og overtager en gæld til enkekassen på 318 rdl., der står som 
1. priorritet i gårdens tiender. I historisk årbog 1959 fortælles, 
at Ane Povlsdatters mor var en meget selvstændig kvinde, og 
det var i høj grad gået i arv til datteren. Alt tegnede således lyst 
for familien, men allerede 1835 døde Jens Jespersen.

Ekstrakt af skiftet efter ham viser en samlet indtægt på rdl. 
3130-46 og en samlet udgift på 2236-19. Beholdning 894-27. 
Gårdens værdi var sat til 2000 rdl., besætning og inventar 778 
rdl., bl.a. 4 voksne heste til 24-24-24-13 rdl. Desuden er nævnt 
ca. 200 forskellige genstande, hvoraf ses, at navnlig stuerne har 
været overordentlig godt besat med møbler.

Foruden prioriteterne er der løs gæld til 25 mænd på egnen 
samt 178 rdl. til købmand Helligsø, Alborg. Den løse gæld 
stammer fra, at Jens Jespersen drev en omfattende handel med 
heste, som han med sine voksne sønner rejste til Hamborg med 
og solgte. De 178 rdl. hidrører sikkert fra mellemhandel ved 
udskibning af korn fra Styvbæk ved Borregård og køb af køb
mandsvarer fra Ålborg.

Ane Povlsdatter lod sig ikke slå ud ved mandens død. Hun 
købte kort efter endnu en gård, matr.nr. 1 a Egebjerg og i 1839 
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tiender til samme. 1841 udbetaler hun lånet på 700 rdl. til 
Lindal og låner samtidig 600 rdl. af Ibsen. Hun har da for
mindsket sine lån med 100 rdl. og fået dem samlet på ét sted.

De fik 9 børn:
21. Jesper Jensen, f. 1817 i Sindrup. Viet 29/6 1843 til Maren 

Christensdatter fra Helligkildegård, f. 1820. I de 8 år fra 1835- 
1843 havde Ane Povlsdatter styret gården med fast og myndig 
hånd, men 1843 overdrog hun Borregård til sønnen Jesper for 
2000 rdl. Samme år køber Ane Povlsdatter endnu en gård, 
matr.nr. 2a Egebjerg htk. 3-1 -1 -0 for 600 rdl. og aftægt til Chr. 
P. Munk og hustru, der sammen med Ane Mikkelsdatter skal 
bo i gårdens våningshus og benytte en smule agerjord, hauge 
og et kjærskifte til græsning af får. Hun låner 600 rdl. af Ibsen, 
Breinholt mod 1. prioritet i gården og 2. prioritet i Borregård 
(udslettet 18/12 1845).

Jesper Jensen solgte i 1858 Borregård til Jens Bovbjerg og 
købte derefter en gård i Barslev, hvor han dør som enkemand, 
kun 42 år gammel.

22. Kirsten Jensen, f. i Sindrup 1818, viet 27/12 1842 til ung- og 
tjenestekarl i Borregård Iver Eriksen, f. 1817. De fik senere en 
parcel af matr.nr. 2 Egebjerg.

23. Maren Catrine Jensen, f. 1820 i Sindrup. Viet 28/10 1841 til 
Jens Christensen Dueholm, Odbygård (se Dueholm).

24. Povl Jensen Borre, f. 19/9 1822 i Borregård. Efter at have 
afstået Borregård flyttede Ane Povlsdatter sammen med sine 
yngre børn til gården i Egebjerg, hvor der i forvejen var 3 gamle 
folk på aftægt, men 1845 flytter Karen Olesdatter, enke efter 
Chr. Munk, fra matr.nr. 1 mod at Ane Povlsdatter betaler 
hende 2 tdr. rug, 3Vz tdr. byg og Vi suin årlig, og i det gården 
tilhørende kjær skifteret til 10 læs tørv å 21 dusin årlig samt 
føde til 2 får med yngel.

I 1847 får Povl Jensen Borre skøde på de to gårde i Egebjerg, 
men det var hårde vilkår. Nu havde han foruden de tidligere 
aftægtsfolk også sin mor og 3 yngre søskende på aftægt. Povl 
har nok gået og kigget efter den lille nabodatter, Kirsten 
Krabbe. Jeg siger udtrykkelig lille, for fra min barndom husker 
jeg hende som værende 150-155 cm høj. Povl Borre har sikkert 
været høj og kraftig som sine to sønner. Det er fortalt, at Povl 
holdt meget af at komme hos Krabbes, når de bryggede øl, 
hvad Krabbes ikke var så glade for. Det er nok rigtigt, hvad 
Aagaard skriver i sin bog »Thy« 1802: »En sådan handlen og 
rejsen har haft til følge, at søndersognene (Søndbjerg-Odby) 
afviger noget fra de øvrige i den troskyldige sædelighed, som
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1896. Stående fra venstre Ane Nielsen, g. m. (Kristen Krabbe Povlsen) Kristen Borre, 
Kr. Borre, Niels Gadegård, Søren Pedersen, Edel Katrine Madsen, g. m. Niels Borre. 
Siddende Mette Krabbe Povlsen, g. m. N. Gadegård, Kirsten Krabbe Borre, Ane 
Povlsen, g. m. Søren Pedersen. Kirsten Krabbe og Povl Jensen Borres børn og sviger
børn.

bedst trives i en stille vandel, men det har også havt den virk
ning, at mange forældre har ladet deres børn vel undervise i 
den hensigt at se dem forfremmede i handelen, hvilket også er 
lykkedes så vel, at mange nu er velhavende handelsmænd i de 
bedste steder i Danmark og Norge«.

Imidlertid blev Povl og Kirsten gift den 27. december 1850, 
men det, der begyndte så lykkeligt, endte desværre trist. Nu 
må man tænke på, at hjemmebrygget øl og brændevin hørte 
til daglig kost i ethvert hjem. De hårde økonomiske kår har 
været trykkende, måske har handelen ikke været særlig ind
bringende, og måske er snapsene også blevet lidt rigeligere, når 
han var på hestehandel, for til andre tider drak han ikke. Hans 
niecer fra Agerø har fortalt mig, at han var godheden selv og 
den bedste af brødrene, men kom han en smule beruset hjem, 
fik han skænd af konen, mens de andre brødre blev modtaget 
med åbne arme. Hans søstersøn, den invalide Jens Dueholm, 
berømmede ham også: På grund af sin invaliditet skulle han 
køres fra sted til sted, og »var ingen anden tid« var Povl Borre 
altid rede. Povl havde, hvad man kaldte, en vissen arm, der vel 
har gjort ham mindre egnet til landbrugsarbejde. Han er derfor 
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som sin far og ældre broder gået over til hestehandelen. Han 
havde da også ord for at være den største hestekender i Thy og 
Hanherred og var der uenighed om et eller andet i en heste
handel, blev han tilkaldt for at afgøre sagen. Under alle om
stændigheder følte Kirstens familie, efter forlydende anført af 
svogeren, sig foranlediget til at få Povl Borre umyndiggjort, 
forhåbentlig uden tanke for, hvilken sorg, skam og ydmygelse, 
der derved påførtes hjemmet. En meget nøje undersøgelse i 
landsarkivet af hans økonomiske forhold viste, at han til enhver 
tid var solvent, selv om man ikke dér kan se hans løse gæld. Da 
han med sin værges samtykke måtte afhænde gårdene i Ege
bjerg, overtog køberen prioriteterne på 5000 rdl., mens Povl 
Borre fik udbetalt 2700 rdl. kontant, heller ikke det tyder på 
økonomisk misere. Han købte derefter Sdr. Kappel med sin 
værges samtykke for 1800 rdl., dvs. at han kunne lægge købe
summen på bordet, hvilket også tyder på, at der er gjort ham 
blodig uret. Her døde han 1868, kun 46 år gammel.

25. Christen Krabe Jensen, f. 1825, død 1. marts 1843, 17 år gam
mel af tyfus.

26. Peder Jensen d. Ældre, f. 1827, død som gårdmand i Jestrup 
14. april 1860. Om han ses: Viet i Lyngs 2/2 1858 ungkarl 
Peder Jensen af Jestrup, 31 år, til enkekone l.g. Inger Marie 
Nielsdatter, enke efter afdøde gårdmand Lars Christian Chri
stensen.

27. Peder Jensen d. Yngre, f. 1831. Han blev gift med Else Katrine 
Pedersdatter, datter af gårdmand Peder Povlsen, »Grim Nør
gård«, Gettrup, efter hvem hun i 1860 arver 1000 rdl. Han var 
først forpagter af matr.nr. 5 Agerø, Karby sogn, Mors, hvilken 
gård, han købte til selveje i 1876. Også den kom senere til at 
hedde Borregård. De ældste bygninger var en parallelgård, de 
næste byggedes af Peder Borre. En nøje omtale af hans forhold 
findes i Historisk Arbog for Thisted Amt 1970, hvori omtales, 
at han afstod gården til to døtre Ane og Pouline, der havde den 
fra 1900 til 1917, da de afstod den til en nevø Peder Borre 
Pedersen.

Ane og Pouline Borre blev stærkt grebne af Indre Mission og 
afholdt møder i deres hjem samt oprettede søndagsskole for 
børnene. Den ene af søstrene skænkede jord til en kirke.

28. Ane Kirstine Catrine Jensen, f. 25. september 1833. Hendes 
forhold kendes ikke.

Men tilbage til Krabbefamilien.
Ved folketællingen i 1845 var hele familien Niels Christen

sen Krabbe samlet på gården:
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1. Niels Christensen Krabbe, 55 år, f. i Odby, gift gårdmand.
2. Mette Nielsdatter, 50 år, f. i Søndbjerg sogn, hans kone.
3. Kirsten Nielsdatter 23 år, ugift.
4. Niels Nielsen, 21 år, ugift.
5. Christen Nielsen, 19 år, ugift.
6. Niels Christian Nielsen, 16 år.
7. Maren Nielsdatter, 14 år.
8. Jens Jespersen Nielsen, 7 år.

Den 1. marts 1849 dør Niels Christensen Krabbe, og enken 
besidder gården indtil 1853, da hun overdrager den til sine to 
ældste sønner samtidig med, at der oprettes aftægtskontrakt for 
moderen. Den er meget lang, og derfor gengives her kun et 
kort uddrag:

4 pund kandis, 7 karduser tobak, 16 potter brændevin, 1 
snes flynder, 1 Vi ol sild, 3 tørre torsk å 2 pund, 2 snese ål å 8 
pund, 2 slagtefår uden uld, 1 tidligbærende ko, der ombyttes 
med en anden, når den giver mindre end 1 pot mælk daglig, 
ligesom jeg skal have mit brød bagt og mit øl brygget ved deres 
ildebrændsel. Når jeg ikke længere måtte være tilfreds med at 
være hos dem og spise ved deres bord, skulle de efter lovlig 
varsel opføre eller lade indrette i den nordre ende af det østre 
hus en bequem beboelseslejlighed ligesom Ane Borres i Ege
bjerg, grundmuret og forsvarlig forsynet med loft, vinduer 
m.m. Når jeg flytter i husværelse for mig selv, forbeholder jeg 
mig at udtage af boet til brug for mig i min livstid en jernkak
kelovn, et stueur, min kiste, dragkiste, gangklæder, 2 messing
lysestager, de fornødne kar, spande m.v., hvad til min hus
holdning behøves, i sygdomstilfælde skaffe de mig et ordentlig 
fruentimmer til opvartning og pleje, hvilken der gives kost og 
løn. De skulle hente præst og læge til mig, når jeg måtte 
behøve og tilføre mig det nødvendige strøsand. Min søn Jens 
Jespersen Nielsen, der nu er 15 åg gammel, skal forsørges i 
gården til hans 18. år, ligesom han indtil han bliver 24 år, skal 
forsynes forsvarligt med klæder og linned. Når han eller min 
søn, Niels Chr. Nielsen, der nu er 23^2 år gammel, bliver 24 
år skal gårdens ejere levere hver en nymalet fjedervogn med 1 
skej jern. Mens de er hjemme eller i krigstjeneste, skal hver 
have et får født om vinteren og med yngel om sommeren. Når 
de forlade hjemmet give hver et forsvarlig nyt sæt klæder og et 
nyt chatol. Når de skulle i krigstjeneste give dem et sæt klæder, 
10 specier og en madkasse med 1 lispund smør, 1 lispund ost, 
1 lispund røget pølse og 2 pund røget flæsk, ligesom de efter 
endt krigstjeneste skulle have et sæt klæder. Så længe min 
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datter, Maren Nielsdatter, der nu er 2172 år gammel er 
hjemme, skal hun have sået 1 fkv. hørfrø årlig, så længe hun 
er ugift. Hvis hun ikke inden 4 år måtte være udstyret med 
klæder og bohave som hendes søster, da hun forlod hjemmet, 
erstattes hende det manglende i penge, dog ej mere end 50 
rdl., skal gårdens ejere gjøre hende et forsvarligt bryllup efter 
egnens skik og brug, og hvis hun måtte renoncere kan hun 
fordre 30 rdl i sølv.

Den anførte aftægt kan afstås således: Beboelseslejlighedens 
indretning og vedligeholdelse 80 rdl. sølv samt begravelsesom
kostninger og de under 6 og 7 omhandlede forpligtelser i alt 
1000 rdl. sølv, siger et tusinde rigsbankdaler rede sølv og skal 
hernævnte aftægt med øvrige forpligtelser hæfte på den mine 
sønner Niels og Christen Nielsen i dag ved skøde overdragne 
gård »Nørgård« i Hellerød med bygning og jord matr.nr. 8a og 
22 og 25 tilsammen af nyt hartkorn 6-0-0-1 Vi med anpart i 
korn- og kvæg tiender udsæt og avl af korn og hø på mark eller 
i hus samt besætning og bohave intet i nogen måde undtaget 
og endelig bygningernes assurancesum i tilfælde af ildsvæde 
prioritets panteret næstefter 700 rigsbankdaler i sølv, til hvil
ken denne kontrakt bedes læst for retten tillige som pante- 
obligation.

Underskrevne Niels Nielsen og Christen Nielsen, ejere af 
»Nørgård« tilstår herved at have indgået nærværende contrakt, 
således som anført og forbinde os og vore arvinger samt vor 
gårds efterkommende ejere til at opfylde samme i alle dele, der 
er os forbindende, ligesom vi også samtykke i den for aftægten 
bestemte prioritet i vore ejendomme, at denne contrakt er ind
gået og afsluttet, bliver herved med vedkommendes under
skrift behæftet i de to vitterlighedsvidners overværelse.

Hellerød i Søndbjerg sogn, den 4. juni 1853.
Mette Nielsdatter (med ført pen) 

som hugsværge Knud Chr. Nielsen 
Niels Nielsen, Christen Nielsen.

Læst inden Hassing-Refs herreders ret torsdagen den 14. juli 
1853 som aftægtskontrakt og manikulere og derefter protoko- 
leret. Med hensyn til det foregående vedlagt 2. 22 findes.

Fueldin.

24



Tinglæsning ........
Bekræftelse ........

4 rdl.
1 rdl.

Justitsråden ........ 9 skilling
Indførelsen ........ 45 sk.
Sagspenge ........... .... 3x45 sk.

7 rdl. 3 sk. (7 daler 3 skilling sølv)

Underskrevne aftægtstager, Mette Nielsdatter tillader her
ved, at den prioriterede panteforhæftelse, der ifølge foran
stående aftægtscontrakt af 4. juni 1853 tinglæst s.å. 14. juli for 
de deri betingede skrifter til kapitalværdi 1000 rdl. den i Hel
lerød by, Søndbjerg sogn beliggende gård »Nørgård« kaldet 
med bygninger og jorder under matr.nr. 8A 22 og 25 tiendean- 
parter m.m., da bemeldte gård senere er udstykket 1859 og ved 
samejeophævelse af d.d. fraskilt delt mellem aftægtsyder Niels 
Nielsen og Christen Nielsen, forandres derhen, at af om
stående aftægt og øvrige forpligtelser til kapitalværdi 1000 
rbdl. må den ene halvdel til kapitalværdi 500 rbdl. herefter 
med 1. prioritets panteret alene påhvile hovedparcellen 

Christen Nielsen Krabbe, f. i Hellerød 
1826, død i Uglex 1903. Efter moderens 
død delte han og den ældste bror, Niels, 
Krabbegården og Christen byggede en 
nygård på matr.nr. 9c.

Povl Kristensen, f. 1832. Død i Uglev 
1908. Han var den, der bragte Indre 
Missions bevægelse til Thyholm og en af 
drivfkræfterne til udbredelsen i det øv
rige Thy.
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matr.nr. 8a af htk. 3-1-1-Vz gi. skat 22 rdl 61 sk. samt anpart 
kirkekorn og kvægtiende af matr.nr. 8a tillige med de på ho
vedparcellen stående afgrøder og af aftægtsyderen opførte byg
ninger samme assurancesum, yderens besætning og ind- og 
udbo. Mangler med hensyn til foregående adkomster på 
matr.nr. 22 findes.

Ligeledes må den anden halvdel til kapitalværdi 500 rbdl., 
herefter med 1. prioritets panteret, alene påhvile gården »Nør
gård« kaldet med påstående bygninger underliggende parcel- 
jorder matr.nr. 8d, gammel skat 22 rdl. 61 sk. samt disse an
parter kirkekorn og kvægtiende af matr.nr. 8a tillige med de 
på hovedparcellen stående afgrøder og af aftægtsyderen opførte 
bygninger samme assurancesum, jordernes sæd og afgrøder, 
yderens besætning, ind- og udbo. Med hensyn til foregående 
adkomster på matr.nr. 22 forefindes mangler. Matr.nr. 8a htk. 
2-5-O-P/z.

Til bekræftelse under min hånds underskrift.
Hellerød, 15. juli 1866.

Mette Nielsdatter (med ført hånd) 
aftægtstager

Til vitterlighed
Jeppe La ursen. Niels Chr. Nielsen.

Foranstående af vor moder dags dato gjorte påtegning bedes 
tinglæst som forandring i foranstående aftægtscontrakt inde
holdende pantsætning.

Hellerød, 15. juli 1866.
Niels Nielsen. Christen Nielsen.

Læst inden Hassing-Refs herreders ret torsdag den 18. okto
ber 1866 forsåvidt forestående påtegning af 15. juli angiver og 
derefter pro tokoleret samt det fornødne i pantebogen noteret.

Testeret Voigt.

Jeg underskrevne Kirsten Nielsdatter og ligeledes under
skrevne Jens Jespersen Nielsen og Vieis Chr. Nielsen, tilskrevne 
børn af fornævnte aftægtstager Mette Nielsdatter, ligeledes 
underskrevne Niels Christensen, gift med Maren Nielsdatter, 
datter af fornævnte aftægtstager, Mette Nielsdatter, erklære 
herved tilsammen at have modtaget de i foran stående aftægts- 
contrakts 5, 6 og 7 post samtlige hendes børnprofortioner, 
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hvorfor vi herved meddeler vor qvittering og må som følge 
heraf bemeldte aftægtscontrakt for vort vedkommende aflyses 
og udslettes af pantebogen.
p.t. Hellerød den 2. januar 1872.
Niels Chr. Nielsen.
Kirsten Nielsdatter.
Niels Christensen.
Jens Jespersen Nielsen.

Da samtlige vore søskende og svoger Niels Christensen ifølge 
foranstående påtegning have meddelt qvittering, ligesom vi 
underskrevne aftægtsydere have modtaget, hvad der ifølge be
meldte contrakt tilkommer os, og da tillige fornævnte aftægts
tager, Mette Nielsdatter, er afgået ved døden, dåbsattest ved
lagt, bedes vor forud bemeldte contract aflyst og udslettet af 
pantebogen.

Christen Nielsen. Niels Nielsen.

Skrevet i en anden herreds- og testeret i en anden herreds- 
og skrivers sygdomsforfald.

Gravesen.

De to brødre er således efter 1853 ejere af Krabbegården, 
men besluttede sig i 1866 til at dele gården, måske fordi de da 
begge var blevet gift.

29. Niels Nielsen (Krabbe), f. 9/2 1824, død 1898, gift 1. gang 
1862 med Karen Olesen, f. i Hellerød 1841, død 14/8 1866, 
datter af gårdmand Ole Christensen. 2 børn:
1. Niels Krabbe Nielsen, f. 1863, død 16 dage gammel.
2. Niels Krabbe Nielsen, f. 1866, død 28/7 1889-

Niels Nielsen beholdt hovedparcellen matr.nr. 8a. Ved skif
tet efter husmand og urmager Niels Jensen Hede ses, at gård
mand Niels Nielsen Krabbe mødte og erklærede, at han var 
indgået ægteskab med Niels Hedes enke, Mette Johanne Pe
dersdatter. Enken erholder ved skiftet halvdelen af boets akti
ver = 515 rdl., mens den anden halvdel minus papirudgifter 
9 rdl. = 506 rdl. deles mellem børnene, dog får enken i hen
hold til testamente 168 rdl., mens resten (børnepengene) bli
ver stående hos stedfaderen Krabbe. 1896 overtages Krabbe
gården af Morten Thomsen Pedersen (navneforandring til 
Strand), søn af Mette Kirstine Mortensen og Peder Christian 
Christensen. Han var gift med Kristiane Hede, datter af ur-
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mager Hede og altså steddatter af Niels Krabbe, så gården 
faktisk stadig var i familiens eje. I 1914 købtes den af Karl 
Gade, søn af Maren Nielsdatter Krabbe og Niels Gade (stadig 
slægtseje). Han ejede den til 1928, da den gik over på frem
mede hænder, men i 1975 købt af Kristian Ilkjær (en anden 
gren af familien.)

30. Christen Nielsen (Krabbe) fik som nævnt den østlige del af 
arealet, matr.nr. 8d m.fl. Han blev 1859 gift med Anne Chri
stensen, søster til hans svoger, Niels Christensen. Samme dag 
den 11. oktober blev hendes søster Mette gift med Niels Niel 
sen Thomsen, Odby. (Chr. Krabbes børn 35 og 39 samt 47- 
53).

Anne og Chr. N. Krabbe fik 3 børn nr. 30, 33 og Sidsel (se 
Dueholm).

31. Mette Nielsen, f. 23. maj 1863, gift 12. maj 1893 med fabri
kant Jacob Poulsen, fabrikken Thy, Thisted. Børn 32-34.

32. Alfred Christian Charles Poulsen, f. 11. februar 1894, inge
niør, gift 8. juli 1933 i England med Dorothy Kate Westwood.

Alfred Poulsen døde 1922.
33. Alma Catrine Poulsen, f. 26. marts 1895, en lille fin skikkelse, 

der som andre af Krabbefamilien var meget musikinteresseret. 
Død 4. februar 1922.

34. Christian Krabbe Poulsen, f. 27. februar 1903 i Thisted. Gift 
28. august 1938 med Lilly Senta Kristiansen, f. 18. juli 1911. 
3 børn:
1. Else Krabbe Poulsen, f. 29. oktober 1940, gift 18. septem

ber 1965 med Preben Keld Pedersen, f. 16. september 
1941.
3 børn:
a. Anne-Mette Krabbe Pedersen, f. 3. maj 1967.
b. Pernille Krabbe Pedersen.
c. Jacob Krabbe Pedersen, tvillinger, f. 30. oktober 1969.

2. Jens Krabbe Poulsen, f. 26. januar 1946.
3. Anders Kristian Krabbe Poulsen, f. 19. maj 1947.

35. Kristen Krabbe, f. 28. jvrii 1866, død 16. oktober 1935. Gift 
med Maren Kristensen, datter af gårdejer Povl Kristensen og 
hustru Else Nielsen Gadegård, f. 1873, død 1914. Povl Kristen
sen ejede den gård i Uglev, som Krabbefamilien har ejet siden. 
Han var en mand, der fik stor betydning, ikke blot for sin egn, 
men for hele Thy. Han beskrives som en dygtig landmand, 
punktlig, energisk, ilter, levende optaget af tidens spørgsmål. 
Han var en af pionererne i Indre Missions vækkelse i 1870’erne, 
omtalt i Jens Thybos bog »Kun god er Gud«. Jeg tillader mig 
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at citere lidt af et brev, han skrev til sin dattersøn, Povl Krabbe: 
1851 rejste jeg til Slesvig for at søge tjeneste og tjente på vejen 
derned 2 specier (4 kr.) ved at drive køer, der blev solgt på 
markederne i Tønder og Husum, hvorefter marskbønderne fe
dede dem. Det bemærkes her, at jeg bar mit rejsetøj på min 
ryg fra Thyholm til Slesvig og hjem igen. Hjemkommet fra 
Slesvig fik jeg tjeneste på den gård i Uglev, som jeg senere 
forpagtede og købte og som siden har været i familiens eje. 
Lønnen fra 10. oktober til 1. april var 3 daler curant (1 daler 
= 3,18 kr.). Brevet er fra år 1907. Han fortæller derefter om, 
hvordan han byggede gården om, bl.a. havde han i efteråret 
1863 købt alle materialer hjem for at komme hurtigt i gang om 
foråret, men blev så indkaldt i krigstjeneste, og rygtet gik, at 
han var faldet i krigen. Det blev Kristen Krabbe, der overtog 
gården efter sin svigerfar. Også han fik stor betydning for eg
nen. Foruden at være en dygtig landmand var han i alle årene 
sparekassebestyrer med kontor hjemme hos sig selv. I flere år 
var han også sognerådsformand, og det var dengang, man ikke 
havde en stab af hjælpere. Han var også søndagsskolelærer - og 
den mest afholdte af dem alle - ikke mindst på grund af sit 
aldrig svigtende gode humør, der også kom til udtryk ved 
børne- og ungdomsfester i deres hyggelige hjem. Adskillige 
nulevende ældre mennesker mindes med glæde disse dejlige 
fester, hvor der for børnene i laden var ophængt et bræt i to 
reb, hvor flere børn kunne gynge. Hvor mange gange har vi 
ikke som unge moret os i den store have eller festet indendørs 
om vinteren, hvor Krabbe tilsyneladende morede sig lige så 
godt som de unge og lo hjerteligt af selv de mest tossede påhit, 
og det forhøjede naturligvis stemningen. Det er klart, at et så 
dygtigt og afholdt menneske fik en mængde offentlige hverv. 
Han var elsket af børnene, afholdt af de unge og respekteret af 
de ældre. Med sin første hustru havde han 9 børn (nr. 36, 
40-47, 50-52, 58-63-64). Efter hendes død giftede han sig med 
enken efter skomagermester Jensen, Uglev.

36. Povl Krabbe, f. 23. august 1898, var i sin tidlige ungdom elev 
på Tommerup højskole, senere på Haslev udvidede højskole. 
Blev gift med Matilde Madsen, datter af smedemester Madsen, 
Uglev. Han købte »Mylenberg Ladegård« ved Ardem, men 
solgte den igen efter nogle års forløb og købte en gård i Rostrup 
ved Hadsund. 3 børn (37-39).

37. Kristian Krabbe, f. 1929, overtog sin farbror Ejnars købmands
forretning i Uglev, som han stadig driver. Ugift.

30



38. Maren Krabbe, f. 1932, oprindelig ansat på Søndbjerg børne
hjem. Blev gift med kirkebetjent Johannes Villadsen og bosat 
i Odby gi. skole, bygget 1819- Da Villadsen frasagde sig sit 
hverv, købte han mere jord til og lever nu som landmand.

39. Bodil Krabbe, f. 1939, er sygeplejerske.
40. Kristian Krabbe, f. 7. juli 1900, død 1971, blev udlært som 

malersvend i Thisted. Gift med Mary Jensen, f. 13. november 
1901, datter af skomagermester Jensen, Uglev. De bosatte sig 
i København (Amager). Trods sine store evner ønskede han 
aldrig at blive selvstændig næringsdrivende, men var i alle 
årene ansat i samme store firma, hvor han fortrinsvis var be
skæftiget med specielle arbejder som Det Kgl. Teater, Guten- 
berghus, de store københavnske hoteller, sjællandske slotte, 
osv., ligesom han har udsmykket sin hjemstavns alderdoms
hjem. Desuden rådhuset, Svaneparken og flere skoler i Varde, 
hvor han hurtigt blev skattet for sin gode smag og væsen, idet 
han havde evnen til at tale med alle befolkningslag. I adskillige 
hjem på Thyholm hænger malerier og akvareller fra hans hånd. 
De har 7 børn:

41. Jens Kristen Krabbe, f. 1929, uddannet akadem. arkitekt, tog 
senere lærereksamen, og er nu leder af skolen på Ebberødgård. 
Gift 1. gang med Inger Bang, datter af skoleinspektør Bang, 
Glostrup, ægteskabet opløst. Gift 2. gang med Tove Hancke, 
datter af Lise og Børge Hancke Rossel.

De har to børn:
1. Jørgen, f. 1970.
2. Stig, f. 1978.

42. Povl Krabbe, f. 1930, dyrlæge, gift med Ruth Tychsen, datter 
af blikkenslager Tychsen og hustru. I september 1964 fik han 
en 2 års kontrakt med regeringen i Kenya, herunder udlånt 3 
mdr. til den ethiopiske regering som chiefmeat inspektor i 
Malgue. Har nu selvstændig praksis i Vendsyssel. 1 barn:
1. Kristian, f. 1965.

43. Karen Krabbe, f. 1931, gift med cand. theol. Knud Christian 
Ochsner, søn af Hjalmar Ochsner og hustru. Efter nogle års 
virksomhed i Sydafrika nu sognepræst i Hasle ved Arhus.
4 børn:
2. Peter, f. 1959.
2. Henrik, f. 1961.
3. Hanne-Mette, f. 17/7 1963.
4. Thomas, f. 1/4 1965.

44a Peter Krabbe, f. 19/4 1939, død 1952.
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44b Niels Krabbe, 19/4 1939, svagstrømstekniker, gift med Birthe 
Dueholm, datter af Ejner Dueholm, Århus. 3 børn:
1. Birgitte, f. 7/2 1965.
2. Peter, f. 22« 1969-
3. Marianne, f. 19/8 1974.

45. Johannes Krabbe, f. 29/7 1941, psykisk syg fra barndommen.
46. Thyge Krabbe, f. 6/6 1946, læge gift med Anne Dorthe Pe

tersen, datter af Verner Petersen og hustru. 2 børn:
1. Anne, f. 11/6 1972.
2. Thomas, f. 12/8 1975.

47. Niels Krabbe, f. 1901, gårdejer, viste allerede som dreng, at 
han havde noget af faderens lune i sig. Da hans hjem lå tæt op 
ad stationsbyen, opholdt mange af drengene derfra sig på går
den, og Niels fortalte mange fantastiske selvopfundne histo
rier. Det var under 1. verdenskrig.

En af hans figurer var Suliman, en anden Miniskalis. Denne 
sidste skulle skaffe Suliman 10 tyskere at spise hver dag. Under
holdning er som bekendt ikke gratis, og drengene måtte udføre 
mange af Niels’ pligter med at passe køer m.m. I tyverne rejste 
han til Canada, hvor han bosatte sig i Calgary. Efter nogle års 
forløb vendte han hjem, giftede sig med Hilda Søgård Ander
sen, f. 26/7 1901, datter af Niels S. Andersen, Thorsted, og 
købte en gård i Boddum ved Skibsted fjord. 2 børn.
48. Else, f. 16/2 1940, økonoma på Nr. Nissum alderdoms
hjem.

49. Holger, f. 20/5 1943 har overtaget sit fødehjem »Grønne
gård«. Holger er gift med Asta og de har 2 børn:
1. Lillian, f. 19/6 1969.
2. Vita, f. 29/3 1972.

50. Ejnar Krabbe, købmand, f. 1903, død 1971. Efter sin uddan
nelse købte han den tidligere brugsforening i Uglev, udvidede 
købmandshandelen med foderstofhandel og en mindre trælast
handel. Imidlertid antog denne et sådant omfang, at han 
måtte afstå kolonialhandelen til sin brorsøn Kristian Krabbe. 
Som den initiativrige mand han var, påtog han sig en mængde 
hverv, bl.a. var han sognerådsformand og sparekassebestyrer, 
en kasse, der voksede stærkt under hans lederskab, hvorfor han 
da også byggede en ny moderne bygning til den, men som han 
ved sin tidlige død fik for lidt glæde af. Han havde fingeren på 
pulsen for næsten alt, hvad der rørte sig i kommunen. Han var 
gift med Mary Odgård, datter af gårdejer Odgård, Uglev, der 
døde 1976. Ingen børn.

51. Else Krabbe, f. 22/3 1905. Ugift. Efter faderens død byggede 
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hun hus med tilhørende stor have, der optog den tid, hun 
ellers skulle have brugt til sin musikinteresse. Det store hus 
blev et søgt tilholdssted for ferierende familiemedlemmer.

52. Johannes Krabbe, f. 23/6 1907, forsøgte sig først ved hande
len hos købmand Bonde, Søndbjerg, men vendte tilbage til 
landbruget og overtog sin fødegård. Hans usædvanlige gode 
hukommelse har været af betydning for hans store slægtsin
teresse og for udarbejdelsen af denne slægtshistorie. Han er gift 
med Valborg Rohrsgård, datter af gårdejer Rohrsgård. 5 børn: 
53-57.

53. Kresten Krabbe, f. 2918 1943, børnepædagog.
54. Inger Lise Krabbe, f. 17 / 2 1945, børnepædagog.
55. Kirsten Krabbe, f. 24/3 1947, lægesekretær.
56. Anna Krabbe, f. 27/10 1948, børnepædagog.
57. Anders Krabbe, f. 24/2 1951, landmand, har nu vist nok over

taget fødegården.
58. Otto Krabbe, cand. theol., i mange år leder af Kristeligt Sett

lement på Vesterbro, København, hvor han udførte et stort 
arbejde, og desuden i radioen talte de svagest stilledes sag. 
Senere forstander på børneforsorgsseminariet Skovtofte. Gift 
med Anne Margrete Christiansen, datter af rektor Christian
sen, Arhus. 4 børn:

59. Margrete Krabbe, f. 19/8 1941, cand. psyk., klinisk psykolog 
på Rigshospitalets børnepsykiatriske afdeling.

60. Niels Krabbe, f. 3/10 1941, cand. mag., amanuensis i musik 
på Københavns Universitet.

61. Bodil Krabbe, f. 27/1 1947, cand. theol.
62. Ellen Krabbe, f. 24/10 1949, stud. psyk.
63. Anna Krabbe, f. 19/4 1912. I mange år var hun husbestyrer

inde på en gård ved Vinderup og underviste samtidig i musik, 
er nu organist ved 2 kirker på egnen. Ugift.

64. Karen Krabbe, f. 20/8 1913, gift med gårdejer Povl Olesen, 
søn af Søren Olesen, Odby. De havde en gård i Humlum, men 
Povl Olesen gik senere over til handelen. 4 børn:

65. Søren, f. 1941, agronom.
66. Hanne, f. 1942, g.m. salgsingeniør Laustrup, Varde.
67. Ole, f., cand. mere.
68. Else, f. lærerstuderende.

Den ældste af Niels Christensen Krabbes børn var Kirsten, 
f. 11 /9 1822. Hun blev 1850 gift med Povl Jensen Borre. 
Børn:
Jens Jespersen Povlsen og Mette Krabbe Povlsen, 
begge f. 11/8 1851, begge døde som spæde og
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69. Ane Povlsen, f. 25/2 1853. Blev gift med gårdejer Søren Pe
dersen, »Korsgård«, Søndbjerg.
Niels Povlsen Borre, f. 9/2 1855.
Mette Krabbe Povlsen, f. 27/6 1859.
Kristen Krabbe Borre, f. 1862.
Dorte Riis Povlsen, død 7 år gammel.
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Familien Pedersen
69. Ane Povlsen, f. 25/2 1853 var en Borre-type, høj, kraftig, 

livlig og energisk, gift med gårdejer Søren Pedersen, »Kors
gård«, Søndbjerg, søn af Peder Nielsen, Skovgård, Barslev. De 
fik 5 børn:
Mette Pedersen, f. 1877, gift med Peter Gade.

70. Peder Pedersen, f. 1879, gift med Maren Stensgård.
Kirsten Pedersen, f. 1882, g.m. Niels Odgård.
Povl Pedersen, f. 1883, g.m. Katrine Stensgård.
Marie Pedersen, f. 1886, g.m. Kr. Ilkjær.
Familien Pedersen, Korsgård, Refs.

70. Peder Pedersen, f. 26/11 1879 i Søndbjerg, blev 24/3 1905 
gift med Maren Madsen Stensgård, datter af Mads Stensgård og 
hustru, Gundtoftgård, Gettrup sogn. De boede mange år i 
»Korsgård«, Refs. Da en søn overtog gården, flyttede de til 
Rolighedsvej i Hurup. Han var en dygtig landmand, men fik 
også gode kår at starte under. I Hurup var han den førende 
inden for Indre Mission. Han døde 3/3 1967, hans hustru 
30/3 1970. 7 børn: 71, 76, 79, 86, 87 og 88.

71. Anna. Margrete Korsgaard Pedersen, f. 26/7 1907 i Nørgård, 
Refs. Blev 22/8 1936 gift med postmester Jens Tølbøl Frede
riksen. 2 børn: (72 og 73).

72. Rigmor Tølbøl Frederiksen, f. 20/1 1938 i Skagen. Sygeplejer
ske, gift med viceskoleinspektør Torben Møller Brask, f. 29/ 
4 1936 i København. Bopæl: Granvænget 5, Stoholm. 4 børn: 
1. Anna Tølbøl Brask, f. 27/6 1962 i Glostrup.
2. Henrik Tølbøl Brask, f. 21/5 1964iViborg.
3. Flemming Tølbøl Brask, f. 6/6 1967 i Viborg.
4. Christina Tølbøl Brask, f. 9/3 1971 i Viborg.

73. Kirsten Tølbøl Frederiksen, f. 26/9 1940 i Skagen. Gift i den 
katolske kirke i Guadalajara med professor, narkoseoverlæge 
Hugo Hermandez, f. 11/12 1936 i Guadalajara, Mexico. 
Dansk adresse Åbrobuen 8, Herlev. Ægteskabet opløst. 1 barn: 
1. Catrine Tølbøl Hermandez, f. 22/3 1969 i Glostrup.

74. Christian Stensgård Pedersen, gårdejer, f. 13/8 1908 i Refs. 
Gift 28/3 1935 med Kristiane Eliasen, Boddum. Ejer af Kors
gård, Refs. 1 søn: 75.

75. Per Anton Korsgaard Pedersen, f. 11/9 1947 i Hurup. Uddan
net landmand. Gift med Rita Bertelsen, f. 24/2 1947, den 
30/8 1969. Bopæl Aagård, Refs. Medejer af Korsgård. 2 børn: 
1. Anne Dorte, f. 20/6 1972.
2. Mads Kristian Korsgård Pedersen, f. 30/10 1973.
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Familien Peder Pedersen, »Korsgård« Refs, Hurup.

76. Søren Aage Pedersen, f. 25/9 1909 i Refs. Gift 2/6 1933 med 
Johanne Pedersen fra Sønderhå. Ejer af »Travlbjerggård« ved 
Hurup. 2 børn:

77. Peder Christian Korsgård Pedersen, f. 15/8 1935 i Aagård, 
Refs. Gårdejer i Bramskov, Mejrup, Holstebro. Gift med syge
plejerske Ruth Ellen Nørgård Kristiansen, f. 31/8 1937 i Eg, 
Tved. 2 børn:
1. Hanne Marie Korsgård Pedersen, f. 7/2 1968 i Mejrup.
2. Ingrid Marie Korsgård Pedersen, f. 20/8 1970 i Mejrup.

78. Maren Elisa Korsgård Pedersen, f. 23/5 1942, lærereksamen 
1966. Ansat ved realskolen i Nykøbing Mors. Gift 1977 med 
Knud Erik Kortbech. 1 datter:
1. Karen Johanne, f. december 1978.

79. Mogens Peder Stensgård Pedersen, f. 25/1 1911. Gift 3/ 
5 1938 i Stagstrup med Mary Kristensen. Ejer af »Grønvang«, 
Villerup. 6 børn: (80-85).

80. Johannes Stensgaard, f. 26/1 1942 i Hump. Arkitekt i Køben
havn. Gift 3/4 1971 med Ulla Elisabeth Andersen, f. 8/ 
3 1947 i Nørresundby. 1 barn:
1. Janne Stensgaard, f. 9/11 1971.

82. Maren Marie Stensgaard, f. 14/3 1943 i Hump. Indretnings
arkitekt i København.

83. Peder Stensgaard Pedersen, f. 5/2 1946 i Hump. Lærer.
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84. Kristian Stensgaard Pedersen, f. 23/6 1948. Har overtaget 
»Grønvang«.

85. Anna Margrethe Stensgaard Pedersen, f. 24/10 1951 i Vester
vig. Laborantelev i Aalborg.

86. Kirsten Augusta Korsgaard Pedersen, f. 24/8 1913 i Korsgård. 
Var handicappet fra barndommen, men var en stor hjælp for 
forældrene, især på deres gamle dage.

87. Ingeborg Krestine Korsgaard Pedersen, f. 5/2 1915 i Kors
gård. Missionær i Indien.

88. Marie Elisabeth Korsgaard Pedersen, f. 23/5 1921. Gift 26/ 
4 1944 med maskinarbejder Henry Nielsen fra Agger. Bosat i 
Hedensted, hvor Henry Nielsen er værkfører. 2 børn: (89-90).

89. Ruth Korsgaard Nielsen, f. 17/9 1945 i Langå. Handelsuddan
net. Gift 21/4 1967 med radiotekniker Svend Erik Jensen. 
Bopæl Rødding. 2 børn:
1. Pia Korsgård Jensen, f. 18/4 1968 i Rødding.
2. Kim Korsgård Jensen, f. 15/2 1971 i Rødding.

90. Bente Korsgaard Nielsen, f. 4/3 1952 i Hedensted. Kontor
uddannet.
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Familien Odgaard, Stenumlund

91. Kirsten Pedersen, f. 13/3 1882 i Søndbjerg, død 8/6 1938. 
Gift 2/11 1909 med gårdejer Niels Odgaard, f. 1/7 1885 
(død 16/1 1960). Niels Odgaard var født i Floulev, men hans 
forældre flyttede senere til »Smerupgård«.

92. Mette Odgaard, kaldet Musse, blev f. 19/12 1910. Uddannet 
ved postvæsenet. Gift 7/6 1935 med forsøgsleder ved statens 
frøkontrol Christian Bækgård, f. 9/3 1903 i Snejbjerg. 3 
børn: (93-95).

93. Peter Bækgård, planteavlskonsulent, f. 20/1 1940 i Køben
havn. Gift med håndarbejdslører Aase Lund, f. 17/11 1941 
i Glumsø. 3 børn:
1. Henrik, f. 3/9 64.
2. Annette, f. 26/3 1968.
3. Charlotte, f. 27/1 1970.

94. Povl Carsten Bækgård, kommunelærer, f. 3/9 1943. Gift 
med børnehavepædagog Inge Jensen, f. 18/7 1945 i Køben
havn. Ægteskabet opløst. Bopæl Randagervej 112, Alberts
lund. 4 børn:

95. Ole Bækgård, f. 29/10 50 i København, gift med 3-sproglig 
korrespondent Lene Friis Farsø, f. 22/2 19 5 0 i København.

96. Christian Odgaard, f. 9/10 1912. Gift 10/7 1947 med Har
riet Bøgh fra Gassum, Spentrup, f. 2/11 1916. Ejede en del 
år fødegården »Stenumlund«, f. 2/11 1916. Ejede en del år 
fødegården »Stenumlund«. Flyttede siden til Herning. Bor nu 
i »Hyldagergård«, Lyngs. 3 børn:
97. Kirsten Vibeke Bøgh Odgård, f. 27/7 1944 i Stenum

lund. Uddannet børnehavelærer, gift 3/8 1969 med fri
tidspædagog Hans Smidt, f. 16/4 1943. Bor i Snejbjerg. 
2 børn:
1. Elisabeth Odgård Smidt, f. 2/5 1971.
2. Charlotte Odgård Smidt, f. 24/3 1975.

98. Hans Ulrik Bøgh Odgård, f. 7/4 1948 i Stenumlund. 
Lærer. Gift med lærer Bodil Christensen, f. 21/12 1948 
i Næstved. Bor i Finderup, Vestjylland. 1 barn:
1. Ditte Kristine, f. 15/5 1975.

99. Søren Bøgh Odgård, f. 2/4 1954 i Stenumlund. Gift 
1976 med Hanne Brint, f. 23/6 1953 i Haslev. Ejer af 
gården »Dejbjerg« i Naur. 1 barn:
1. Margrete Bøgh Odgård, f. 2/11 1978.
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Familien Odgård, »Stenumlund«, Hvidbjerg.

100. Anna Odgård, f. 17/2 1916, bankuddannet. Gift 10/4 1938 
med vekselerer Carl Frederik Randolf Hecksher Sørensen, f. 
22/11 1904 i København. 3 børn: 101-103.
101. Kirsten Hecksher Sørensen, f. 20/11 1938 i Køben

havn, sygeplejerske. Gift 22/4 1961 med læge Stig Pors 
Nielsen, f. 29/3 1936 i København. 2 børn: 
1. Morten, f. 6/11 1962.
2. Nikolaj, f. 29/8 1965.

102. Torben Hecksher Sørensen, veksellerer, f. 18/10 1940. 
Gift 22/9 1964 med lærer Marianne Damgaard, f. 9/5 
1943. 2 børn:
1. Michael, f. 11/10 1966.
2. Nicole, f. 22/9 1970.

103. Steen Hecksher Sørensen, f. 17/11 1943, læge. Gift 
med læge Vibeke Arentsen, f. 1/9 1944 i København. 
Praksis i Stenlille. 2 børn:
1. Jacob, f. 20/7 1971.
2. Kristine, f. 16/10 1972.

104. Søren Immanuel Odgaard, f. 23/7 1919, fabrikant. Gift 
25/10 1947 med Anna Nørby fra St. Nørby. Indehaver af 
Jysk Camping Industri i Vejle. 4 børn: 105-108.
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105. Ivan Odgaard, værktøjsmager, f. 22/4 1948, driftsle
derassistent. Gift 1974 med Marianne Sørensen, f. 18/6 
1951 i Vejle. Bopæl GI. Hornstrup. 1 barn:
1. Frederikke, f. 8/12 1977.

106. Peder Nørby Odgaard, f. 11/4 1950, arkitekt. Bor i 
Assendrup.

107. Lars Erik Odgaard, handelsuddannet. Bor i Torup ved 
Hedensted.

108. Kirsten Charlotte Odgaard, f. 20/3 1964.
109. Hertha Elisabeth Odgaard, (kaldet Lis), f. 22/9 1923. Hus

holdningslærer, ansat ved Telefonhuset i København. Gift 
1/9 1951 med civilingeniør Hakon Rosenkilde, f. 19/ 
7 1900. Ægteskabet opløst 1970. Gift 2. gang med telefon
montør Jørgen Hansen, Sengeløse, Tåstrup. 1 søn i 1. ægte
skab
110. Michael Rosenkilde, f. 18/3 1952, lægestuderende.
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Familien Pedersen i Gundtoftgård
111. Povl Pedersen, f. i Søndbjerg den 28/11 1883. Gift 29/4 

1909 med Katrine Stensgaard, datter af Mads Stensgaard og 
hustru Kirsten Justesen. De overtog Katrines fødehjem, hvor 
de boede i mange år. Både han og broderen Peder, der var gift 
med en sæster til Katrine, var velanskrevne og agtede på eg
nen. De fik 3 børn:

110. Familien i »Gundtoftgård«.
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112. Mads Christian Stensgaard Pedersen, f. 25/7 1911 i Helt
borg. Gift 9/8 1939 med Katrine Dalgård, datter af gårdejer 
Dalgård og hustru, Søndbjerg. Inden de overtog Gundtoft- 
gård, havde de en gård i Vestervig. Mads død 31/3 1977. 5 
børn:
113. Ellen Katrine Stensgaard Pedersen, f. 13/9 1940. Ho

spitalslaborant. Gift 17/6 1972 med bogholder Knud 
Neerup, f. 27/5 1948 i København. Ellen Katrine er nu 
ansat på Centralsygehuset i Esbjerg.

114. Bodil Stensgaard Pedersen, f. 18/12 1941. Uddannet 
ekspeditrice. Gift 13/1 1968 med sparekassefuldmæg
tig Søren Dahl Hansen, f. 18/2 1940 i Terndrup. Bo
pæl Ålborg. 2 børn:
1. Tina Dahl Hansen, f. 16/10 1969iÅlborg.
2. Uffe Dahl Hansen, f. 24/10 1972.

115. Poul Stensgaard Pedersen, f. 8/7 1943 i Gettrup. Gift 
28/10 1967 med Else Marie Balsby, f. 17/7 1947 i Bed
sted sogn. 2 børn:
1. Bent Stensgaard Pedersen, f. 5/9 1968 i Brøndum 
ved Skive.
2. Marianne Stensgaard Pedersen, f. 6/4 1975.

116. Eskild Stensgaard Pedersen, elektriker, f. 7/4 1946 i 
Gettrup sogn. Bopæl Struer.

117. Henrik Stensgaard Pedersen, gårdejer, f. 22/2 1952. 
Har fra 1976 overtaget slægtsgården. Gift 26/3 1977 
med Gitte Kobberød Christensen, f. 15/8 1946 i Ørum 
sogn.

118. Søren Stensgaard Pedersen, f. 28/7 1913, gårdejer. Gift 1941 
med Jenny Overgaard, f. 1/12 1915, datter af Jacob O. Søn- 
derhå. 2 børn:
119. Poul Erling Pedersen, f. 22/3 1942 i Gundtoft, død 

20/12 1943.
120. Johanne Marie Pedersen, f. 11/1 1944, husholdnings

lærer. Gift 14/5 1966 med bestyrer på Blåkilde ung
domsskole i Tarm Gunner Nygård, f. 7/11 1935. 2 
børn:
1. Søren Nygård, f. 28/3 1967.
2. Birthe Nygård, f. 24/9 1970.

121. Poul Erling Pedersen, f. 16/3 1947, landmand. Gift 
6/3 1976 med Inger, f. 29/9 52 i Hvidbjerg sogn.

122. Kresten Stensgaard Pedersen (Pedersen slettet), f. 25/11 17 
i Gundtoftgård. Gift 24/8 1946 med sygeplejerske Signe
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Ca. 1890:
Stående fra venstre: Kirsten Odgård, 
Mette Gade, begge f. Pedersen, Peder 
Pedersen. Siddende: Ane P., f. Povlsen 
(Borre) med Marie og Søren Pedersen 
med sønnen Povl.

Ane og Søren Pedersen.
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Thagaard, f. 29/1 1918 i Vejlby Munkegård, Røjle. Bosat på 
Heden Møllegård, Ringe. 4 børn: 123-126.
123. Jens Stensgaard, cand. jur., f. 17/6 1947 på Heden

Møllegård. Advokat i Odense. 1 datter:
1. Anne Stensgaard Nielsen, f. 17/2 1971.

124. Palle Stensgaard, metaldrejer, f. 31/8 1951 i Fåborg. 1 
søn:
1. Mathias Stensgaard, f. 25/7 1973.

125. Bente Stensgaard, f. 4/4 1954 i Fåborg, husholdnings
uddannet.

126. Ann-Marie Stensgaard, f. 22/2 1958. Lærer i Køben
havn.
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A
netavle VII - Dueholm

-linien

Kirsten, 
f. 18ol i Humlum 
t 1874 i Semb.

Christen Jensen Dueholm, 
f. 1762 i Hjerm 
t 1826 i Odbygaard.

Jens Jespersen Dueholm 
f. 172o (i Dueholm, Sevel?) 
t 1813 i Ølby sogn.

Niels, 
f. 18o3 i Humlum 
t 1867 i Cdbygaard Karen Christensdtr. 

f. efter 1726 
t 1789 i Ølby sogn.

Ane, 
f. 18o9 i Humlum, 

t 1879 i Serup

Mette Nielsdtr. Fiine, 
f. 177o i Humlum, 
t 1847 i Odbygaard.

Niels Bredalsga rd (piine)

Jens, 
f. 1811 i Humlum 

t i Serup.



<7\

A
netavle II - B

orre-linien

Poul Jensen 
Borre, 

f. i Borregaard, 
Hvidbjerg sogn 
IS—9-1822, 
t i S-ndbjcrg 
sogn 1868.

Jens Jespersen, 
f.i Sindrup, 
Ydby s.1785 
t i Hvidbjerg 
sogn 1835.

Jesper Jensen, 
f. 1737 i Dover, Ydby s. 
t 18o9 i Gindrup sogn.

Ane Pouls- 
datter, 
f. 1795 i 
Gettrup s.

t 1884 i 
Egebjerg, 
Hvidbjerg s.

Poul Madsen, 
f. juli 1761, 
t 16-5-1839 i Grim 
Nørgaard, Gettrup.

Mads Jensen, 
G;rdmand i Gettrep.

Kirsten Nielsdatter, 
f. 2-4-1768 i Grim Nørgaard, 
t 14-5-1818 s.t.

Niels Christensen, 
f. 172o, t1786.

Christen Nielsen,1679-1752.
Kirsten Nielsdtr.,1684-1758.

Maren Christensdtr., 
f. 1741, t 1783.

Christen Mikkelsen i Dover, 
Ydby s.

Kirsten Niels- 
dtr. Krabbe, 
f. i Sandbjerg 
sogn 14-9-1822, 
t sst. 1911.

Niels Christen
sen Krabbe, 
f. 1791 i Cdby 
sogn.
t 1849 i Helle
rød, Cndbjerg 
sogn.

Christen Krabbe, 
f. 1761 i Odby s. 
t 15-7-1834 i Hellerød.

Niels Christensen (Krabe), 
f. 1715, t 1778.

Dorthe Thomsdatter, 
f. 1728 i Serup, t 18oo.

Thomas Andersen,1695-176o.
Johanne Christensdtr.,1684-1754

Kirsten Pedersdtr., 
f. 1756 i Serup, Cdby s., 

t 2o-l-182o i Hellerød

Ceder Christensen Leed, 
f. 1724, t 18o6.

Chr.Piltersen,ca.1695-1743.
Kirsten i edersdtr.,1683-1765.

Karen Jensdatter, 
f. 173o, t 1794.

Jens Pedersen Klouman,ce.1682
Elisabeth Jensdtr., 1747.

Pette ’.'iclsdtr. , 
f. 1795 i Helle- 
rod, , ■ndbjere s. 
t sst. 1871.

Niels Knudsen Nørgaard, 
f. 1755 i Heller-d, 
t 12-11-1815 sst.

Knud Pedersen Nørgaard, 
f. 1711, t 179o.

reder Nielsen Nørgaard,1675-17r4 
'.'aren Knudsdtr. 1678-1752.

Anne Nielsdatter, 
f. 172o i Egebjerg, t 179o.

Niels f/r>tergaard, 1674-173o 
Kirsten Christensdtr,ca.1682- 

175®

Maren Christtnsdatter, 
f. 176o, 
t 14-1-1831 i Heller-d.

Chri ten Timmerm--nd, 
f. 1733 i Serup, t 177? sst.

Chr. Timmerm ’nd d. uldre , 1685—17y/ 
Mette Christensdtr.1695-1755

Mette Nielsdatter, 
f. 1733 i f dby.

Niels Gade
Maren eder'.dtr. ,



Familien Ilkjær

127. Marie Pedersen, den yngste af Ane og Søren Pedersens børn, 
var f. 21/3 1886 i Søndbjerg og blev gift 26/3 1911 med 
Christian Christensen Ilkjær, f. i Flynder sogn 25/1 1873. 
Marie og Kr. Ilkjær havde først gården »Lodal« ved Hurup i 
7 år, derefter købte de »Mølhøjgård« i Hellerød 1918. Da 
sønnen Johannes overtog den i 1944, købte de Niels Gades 
hus på modsatte side af vejen. Senere flyttede de til Odby 
skole, hvor den ældste datter var lærer. Her døde Kr. Ilkjær 
6/3 1950. Marie Ilkjær omkom ved en bilulykke 21/7 1956, 
hvor hun blev påkørt og dræbt. De havde 6 børn, hvoraf et 
par tvillinger døde som spæde i Hurup og en dreng, Jørgen 
f. 1917, døde som 3-årig.

128. Ellen Natalie Ilkjær, lærer, f. 19/7 1914, ugift. Lærer ved 
Odby skole på Thyholm med bopæl i Uglev.

129. Johannes Emanuel Ilkjær, f. 16/6 1919 i Hellerød. Gårdejer. 
Han blev 2/4 1945 gift med Andrea Margrete Møller, datter 
af forstander K. Møller og hustru, Hammerum landbrugs
skole. 5 børn:
130. Jørgen Ilkjær, arkæolog, f. 4/3 1946. Gift 18/7 1970 

med ergoterapeut Marianne Olsson, f. 29/6 1946. Fik 
Århus universitets guldmedalje for en prisopgave i for
historisk arkæologi. 2 børn:
1. Sverre, f. 3/8 1972.
2. Jeppe, f. 27/2 1975.

131. Ruth Ilkjær, ergoterapeut i København, f. 7/5 1948 i 
Hellerød. Bor sammen med etnograf Hans Chr. Gulløv, 
Annekegade 5, København 0. 1 barn:
1. Grith Gulløv Ilkjær.

132. Ingeborg Ilkjær, f. 1/6 1951. Sygeplejerske fra Diako
nissestiftelsen.

133. Kristian Ilkjær, f. 10/1 1950. Student fra kursus, på
begyndt arkæologistudiet, men vendte tilbage til land
bruget og er nu ejer af Krabbegården

134. Jacob Ilkjær, f. 29/12 1956, handelsstuderende.
135. Anna Sophia Elisabeth Ilkjær, f. 10/2 1922 i Hellerød. Gift 

2/5 1947 med Niels Iver Overgaard, f. 17/8 1921 i Nørhaa 
sogn, død på »Hindsels« 1974. Han var søn af Holger OVer- 
gaard og hustru. Bestyrer af »Furesøgård« 1947-50. Siden ejer 
af Thyholms eneste gamle herregård »Hindsels«. 6 børn: 
136. Carl Henrik Overgaard, f. 6/3 1948 i Farum, uddannet
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Familien Ilkjær ca. 1940. Stående fra venstre Anna Overgaard, f. Ilkjarr. Johannes og 
Ellen Ilkjær. Siddende Marie, f. Pedersen, og Kr. Ukjær.

på Nordisk landboskole og i udlandet. Har en landejen
dom i Villerslev, Thy.

137. Kirsten Ilkjær Overgaard, f. 22/9 1949 i Farum. Bør
neforsorgspædagog, gift 4/7 1977 med Arne Johan 
Davidsen, f. i Fuglebjerg 8/4 1946. 1 søn: 
1. Simon Overgaard Davidsen, f. 27/6 1978.

138. Edel Marie Overgaard, f. 4/5 1951 i Hidbjerg. Uddan
net husholdningslærer fra »Ankerhus«, Sorø.

139- Askov Overgaard, f. 27/1 1954 i Hvidbjerg. Uddannet 
som landmand.

140. Erik Jacob Overgaard, f. 24/3 1957 i Hvidbjerg.
141. Anne-Mette Overgaard, f. 27/1 1961 i Hvidbjerg s.

Nr. 2 af Kirsten og Povl Jensen Borres børn var:
142. Niels Povlsen, kaldet Niels Borre, f. 9/2 1855. Efter faderens 

død i 1868 hjalp han moderen med at passe ejendommen og 
lærte tømrerhåndværket. Han giftede sig med Edel Katrine 
Madsen, f. 9/11 1855, datter af Mads Christian Madsen og 
hustru Karen Maria Jensdatter, Nørretoftskov, Jegindø. En 
omtale af ham findes i Thisted Amts Tidende ved hans 80 års 
fødselsdag:

»Niels Borre har foruden sit håndværk drevet en lille land
ejendom, som han afstod for en del år siden. Han har i høj 
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grad nydt sine medmenneskers agtelse, har været medlem af 
sognerådet og menighedsrådet, ligesom han i mange år sad i 
mejeriets bestyrelse som kasserer. Hans hustru døde 4/9 1927, 
og en datter holder hus for ham. En søn er møbelsnedker og 
bor på Sjælland«. Sine sidste år tilbragte han i sit hus tæt ved 
mejeriet, hvor han fortrinsvis var beskæftiget med at lave 
dritler til dette, men det var ikke let for ham, da han de sidste 
år led af »rystesyge« og havde svært ved at styre sine hænder. 
2 børn. 140 og 152.

143. Povl Borre, f. 13/3 1885 på Jegindø. Han blev 28/12 1911 
gift med Trine Nørgaard Iversen fra Øster assels på Mors. De 
bosatte sig i Havdrup, Sydsjælland, hvor han især beskæfti
gede sig med møbelsnedkeri og billedskærerarbejde. I sidst
nævnte fag opnåede han en så stor ekspertice, at National
museet i adskillige år benyttede ham til restaureringsarbejde 
i landets kirker. De sidste leveår var han så svagtseende, at han 
ikke kunne arbejde med det. Han nåede dog at holde kron- 
diamantbryllup, inden han døde 15/4 1978. Hans hustru 
lever stadig i juli 1979, omend hun er træt af dage. 4 børn:

144. Edel Katrine Borre, f. 5/4 1913, forretningsuddannet. Gift 
1935 med bødkermester Aksel Rasmussen (død 1950). Edel 
giftede sig 2. gang med ejendomsmægler Jørgen Henriksen, 
f. 9/3 1913 i Tågerup. Børn i 1. ægteskab:
145. Poul Rasmussen, f. 20/3 1935, overlærer ved Greve 

skole. Gift med Lindbjørg Råtræ, Bergen. Bosat i Hav
drup. 2 børn:
1. Helle Råtræ Rasmussen, f. 26/3 1960.
2. Lene Råtræ Rasmussen, f. 2/8 1964.

146. Børge Borre Rasmussen, f. 8/7 1936. Først direktør for 
Frederiksværk og omegns elværk og fra 1977 direktør for 
Karlsgårde elværk ved Varde. Gift med Birthe Børresen, 
f. 12/6 1942, Havdrup. 2 børn:
1. Lars Borre Rasmussen, f. 4/3 1964.
2. Peter Borre Rasmussen, f. 2/8 1967.

147. Hans Borre Rasmussen, f. 29/9 1942. Elektroingeniør 
ved Assens elværk. Gift med Mette Pedersen, Kirke 
Hyllinge. 1 søn:
1. Michael Borre Rasmussen, f. 23/ ? 1971.

148. Niels Sigfred Borre, f. 10/2 1920. Udlært billedskærer, men 
gik over til handelen. Gift 1. gang med Lise Klein, Køben
havn. Ægteskabet opløst. 2 børn:
1. Katarina Borre, f. 10/3 1944, kontoruddannet.
2. Poul Jens Borre, f. 1950, sergent i Næstved.
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Niels Sigfred Borre blev gift 2. gang med Grete Jensen, Lin
deborg. 2 børn:
1. Margit Borre, f. 2/5 1956, bibliotekselev.
2. Flemming Steen Borre, f. 14/11 1957, landbrugsuddan
net.

149. Martha. Agnete, f. 22/11 1921, kontoruddannet, gift 1948 
med gårdejer Ole Holtet Jørgensen, f. 29/10 1918 i Skal
strup. Da man eksproprierede 100 tdr. land af deres gård til 
Tuen flyveplads, flyttede de til nabosognet. 2 børn:
150. Hans Holtet Jørgensen, navneforandring til Hans Jacob 

Holtet, stud, polit.
151. Birgitte Holtet Jørgensen, f. 23/1 1951. Gift med Step

hen Tuck, Glasgow. 2 børn:
a. Lisa Martha Tuck, f. 4/3 1971.
b. Christina Tuck, f. 11/6 1976.

152. AndersBorre, f. 28/11 1925, født spastiker, men kun benene 
var lammede. Udlært billedskærer, død 28/3 1968, 42 år 
gammel.

153. Marie Borre, Niels Borres andet barn, opholdt sig det meste 
af sit liv på Jegindø, hvor hun var en god støtte for sine 
forældre og holdt hus for dem. Efter faderens død i 1942 
arvede hun huset, hvor hun boede til sin død i 1972.
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Familien Borre, Søndbjerg

154. Kristen Krabbe Poulsen, eller som han altid blev kaldt Kr. 
Borre, var den yngste af Kirsten Krabbe og Poul Jensen Borres 
børn, f. 21/6 1862. Hans tvillingsøster Dorte Riis Poulsen 
døde 7 år gammel. Kr. Borre blev 5. november 1889 gift med 
Ane Nielsen samme dag som Kr. Borres søster, Mette Krabbe 
Povlsen, blev gift med Niels Gadegaard. Ane Nielsen var 
inden sit giftemål i tjeneste hos pastor Rønne, Søndbjerg præ
stegård. Hun var født 6/6 1861 og døde 17/5 1921. Hendes 
mor var Ane Kirstine Andersen, der var søster til Anders Hav, 
som P. Pedersen omtaler i Tidsbillede fra Søndbjerg 
(side 101). Denne familie flyttede sammen med 4 andre fi
skerfamilier fra Tyborøn i 1840 på grund af oversvømmelser, 
og bosatte sig i Hellerød, antagelig i det, som kaldes Klatby. 
Kr. Borre fik 1889 fra sin moder skøde på sit fødehjem »Sdr. 
Kappel«. Han var en dygtig landmand, der købte meget jord 
til og flyttede gården over på nordre side af vejen, der fører 
fra Søndbjerg til Råkjær. Udover at passe sit landbrug førte 
han regnskaberne fra flere større virksomheder i kommunen. 
Efter sin første hustrus død giftede han sig med bestyrerinden 
af Søndbjerg børnehjem, diakonisse søster Kamma i 1923. I 
første ægteskab var der 3 børn: 123, 158 og 161.

155. Povl Borre, f. 17/2 1891, død 19/2 1967. Han blev gift med 
Petra Johansen, f. 10/12 1895, datter af Jens Johansen og 
hustru, Græsted, Sjælland. Han overtog sit fødehjem, som 
han nogle år senere solgte og købte en mindre landejendom 
i Søndbjerg by, hvor han som nævnt døde 1967. Hans enke 
er stadig bosiddende der. 3 børn:

156. Anna Borre, f. 11/1 1925, gift med gårdejer Carl Christen
sen, der ejer gården matr.nr. 8d, som Christen Nielsen 
Krabbe oprettede i 1866. Nu blev altså igen en gren af slæg
ten bosiddende dér.

157a Christian Borre, f. 29/7 1928, gift med Karin Kirchberg, f. 
21/5 1937 i Sydslesvig. Ejer en gård i Resen, Humlum. 1 søn: 
1. Poul Erik Borre.

157b Johannes Borre, tvilling med ovenstående Christian Borre, 
ugift rejseleder København-Østrig.

158. Peter Rønne Borre, f. 1892, gårdejer, gift m ed Kirstine Niel
sen, datter af Chr. Nielsen og hustru, Sønderhå. Han ejede 
Alkjærgård, Søndbjerg og var i flere år samtidig sognerådskas
serer. 2 børn:
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159- Christian Borre, entreprenør, f. 30/12 1919, gift med 
Rigmor Friis Mørkholt, f. 3/12 1923, datter af gdr. F. 
Mørkholt, Fredericia Nørremark. 3 børn:
1. Grethe, f. 28/6 1951, gift med gårdejer Jens Thing, 

Søndergård, Randrup, Vestervig sogn, f. 13/4 1949 
i Odby. 2 børn:
a. Heidi, f. 2/3 1975.
b. Helle, f. 6/7 1977.

2. Ingrid, f. ?/7 1952, gift med fiskeribetjent Børge 
Graversen, Gilleleje, f. 18/9 1947, søn af mælke
handler Graversen, Odby. 2 børn:
a. Peter, f. 29/4 1974.
b. Søren, f. 5/6 1977.

3. Kirsten, f. 12/4 1956, lærerstuderende.
160. Anna Borre, f. 11/9 1921, ugift. Bor i fødegården, 

hvor hun har en mønsterhave.
161. Kirstine Borre, f. 20/3 1899, død 11/8 1972. Gift med Poul 

Sørensen, søn af gårdejer Knud Sørensen, Semb, Hvidbjerg 
sogn. Han blev politibetjent i København, hvor de i de første 
år måtte tage til takke med en baggårdslejlighed på GI. Kon
gevej 21, men var lejligheden dårlig, var gæstfriheden til gen
gæld stor. Senere flyttede de til en god lejlighed i Kronborg
gade 12, der i øvrigt ejedes af Anders Dueholm fra Serup (se 
Dueholm). 2 børn: 162 og 163.
162. Kaj Borre Sørensen, f. 7/12 1920. Gift med Anne Ma

rie Heskjær, f. 30/1 1919 i Hanstholm, datter af Bertel 
og Amalie Heskjær. 2 børn:
1. Gunver Borre Sørensen, f. 17/8 1952, gift med Jørn 

Ranum Zohnesen, f. 25/3 1951 i Hanstholm.
2. Bertel Borre Sørensen, f. 21/6 1958.

163. Kirsten Borre Sørensen, f. 28/2 1930. Gift med Svenn 
Sanver, f. 29/12 1929 i København. 1 søn:
1. Poul Sanver, f. 19/11 1955.

Det blev Kirsten Krabbe og Povl Jensen Borres datter, 
Mette Krabbe Povlsen, f. 27/6 1859 i Egebjerg, der ved sit 
giftermål med Niels Gadegaard fører os over i Gadegaard- 
linien.

164. Anders Nielsen Gadegaard, f. 1/2 1830 i »Gadegaard« i 
Humlum, søn af gårdmand Niels Andersen og hustru. En 
tvillingbror døde få dage gammel. Der har gennem århundre
der været et meget nært slægtsskab mellem de 3 familier 
Krabbe, Dueholm og Gadegård. Kristen Krabbes svigermor 
var søster til Anders Gadegård, og Niels Gadegaards sviger-
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Mette, f. Krabbe Povlsen 
og Niels Gadegaard 
øverst ca. 1890, 
nederst 1920.

og deres børn, fra venstre Anton, Povl, Kirstine, Anders, Christian og Mette.
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mor var søster til brødrene Niels, Christen og Niels Chr. Niel
sen Krabbe, ligesom Kr. Kristensen Dueholm var bror til 
Anders Gadegaards hustru og han blev gift med en søster til 
Anders Gadegaard. Som et familiemedlem skriver, måske er 
derfor nogle af os blevet lidt mærkelige. Anders Gadegaard 
var i sin ungdom soldat i København. I hærens arkiv er han 
opført således: Anders Nielsen, f. 1/2 1830 i »Gadegaard«, 
indkaldt 16/6 1853 til 1. jægerkorps, 4. komp., hvor han fik 
nr. 98. I stambogen angives han som værende 65 Vz tommer 
høj. Den 14/9 s.å. afgivet til 2. batallion i Husum som over
tallig nr. 17. Fra hans tid her findes en dagbog. Efter denne 
ser det ud til, at den meste tid er gået med giministik og 
paradering. Hans stavemåde synes ikke god, hans håndskrift 
bedre. Den 1/9 1954 overgået til reserven. Gift 1. gang med 
Karen Christensdatter, datter af gmd. Christen Andersen, 
matr.nr. 9a, Serup, død 1859. Anden gang med Mette Chri
stensen, datter af Ane Christensen Dueholm og sognefoged 
Christen Povlsen, Serup. Det har ikke været let for Mette de 
første år. Hendes mand blev indkaldt kort efter krigens ud
brud i 1864, og hun sad tilbage med 2 spædbørn, men han 
kom såvidt vides uskadt tilbage.

Hvordan Anders Gadegård var som landmand, ved jeg 
ikke, men han må da have klaret sig nogenlunde, idet han 
havde lånt ejeren af »Olesgård« i Odby 5000 kr., som han 
søgte at redde ved at købe gården ved tvangsauktionen i 1888 
for 21.500 kr., og Anders Gadegaard flyttede hertil, da hans 
søn Niels i 1889 blev gift og overtog gården i Serup.

Selv kan jeg kun svagt huske Anders Gadegård, men min 
ældste broder tjente hos sine bedsteforældre en tid, og han 
skriver: »Bedstefar var af almindelig højde (som soldat 164 
cm), ikke særlig tyk eller kraftig med et stærkt markeret an
sigt. Af sindelag var han god mod alle, ligevægtig og mild i 
al sin færd, men også med sine meningers mod. Det fortælles 
således, at han ved et rigsdagsvalg, hvor der stemtes ved nav
neopråb, var den eneste fra Søndbjerg-Odby sogne, der 
stemte på Venstres kandidat. Men denne mildhed i sind og 
væremåde var vist noget, der lå til hans slægt«.

Denne udtalelse stemmer godt med, hvad Kastberg skriver 
i sin bog »90 år i Jylland«: Til vurdering af jord og ulemper 
ved baneanlæg var for Søndbjerg-Odby kommune udmeldt to 
mænd, Anders Gadegård og P. Serup, to absolutte kontra
ster, idet Gadegård var lige så fåmælt og stille, som P. Serup 
var snaksom og støjende. I anledning af nævnte jordvurdering 
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var d’herrer også kommet til færgegården for at forhandle 
med min mor og mig. Desværre var min mor syg og måtte 
tage imod de fremmede liggende i sengen. Straks de kom ind 
i sygeværelset, sagde Gadegård, som den gode og forstående 
mand, han var:' »Nå, De er nok blevet forkølet, det kan en jo 
så let blyv«, og P. Serup supplerede: »Hun ser skidt ud«, hvad 
der absolut ikke forøgede patientens humør og kræfter. Efter 
en kort forhandling tog herrerne afsked og Gadegaard sagde 
henvendt til min mor: »Ja, De blyver et længer i æ seng end 
De er nøj til« (han kendte min mors energi). P. Serup sagde 
intet, før de nåede døren, så vendte han sig halvvejs om mod 
Gadegård og sagde: »Hun løver et, det er af toile ved«, og da 
han aldrig lagde en dæmper på, ærlig og uforfalsket, som han 
var, kunne min mor ikke undgå at høre det, men det forøgede 
selvfølgelig ikke hendes kræfter, ihvorvel hun levede 20 år 
derefter.

Disse to udtalelser er meget samstemmende og giver en god 
karakteristik af Anders Gadegård.

Det var også en tid med store politiske omvæltninger. Ti
den 1866-1894 var præget af Estrups kraft og saglige dygtig
hed - en tid hvor stærke kræfter tørnede sammen. Først og 
fremmest gjaldt forfatningen folketingets ret over for konge
magt og landsting. Kampen gjaldt også kulturen, dannelser 
i den klassiske form i Højre, intelligens og borgerskab svor til 
Gud, Konge og Fædreland, og mente at have patent på kul
turen. De nationalliberale fandt deres hjemsted med helstats- 
mænd Slesvig-Holsten til Ejderen bundet sammen af fælles 
tro og foragt for denye kulturelle strømninger. I Brandesia- 
nismen så de den erklærede modstander, der ville tilintetgøre 
den tro, moral og dyd, der var grundlag for samfundet, det 
Radikale Venstre blev en kendsgerning, men Anders Gade
gård og hans søn, Niels Gadegård sluttede sig straks til det 
moderate Venstre som ivrige medlemmer.

Mette og Anders Nielsen Gadegaard havde 4 sønner:
165. Kristen Andersen Nielsen, f. 3/5 1862, ifølge kgl. bevilling 

af 31. maj 1886 forandren til Kr. A. Gadegaard. Faddere ved 
dåben var gmd. Povl Kristensens hustru Johanne Andersen, 
indsidder Christen Christensen Dueholm, aftægtsmand Jens 
Pedersen, alle Serup. Det var den tids skik i bondeslægter, at 
den ældste søn efterfulgte faderen, men Kristen Andersen 
valgte at blive lærer fra Ranum seminarium. Hans gerning 
faldt i København, hvor han var viceskoleinspektør. Da han 
stod for at blive skoleinspektør, blev han syg og døde i 1903.
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Jeg husker fra en skuffe at have læst et gulnet brev, hvor han 
gav udtryk for svære åndelige anfægtelser, og jeg ved fra Due
holmslægten, at hans fætter Niels Dueholm, der omkring 
1900 var blevet kordegn i København hjalp ham og hans 
enke. De havde 2 døtre, Meta og Erna:

166. Meta. Gadegård, f. 1887, opnåede at få en studentereksamen, 
hvilket ikke var almindeligt for piger dengang. Gift 29/6 
1910 med dyrlæge P. Grinsted, der var ansat på forsøgslabo
ratoriets bakteriol. afdeling under professor B. Bang, hvor 
han udførte nogle vigtige undersøgelser, og bl.a. fandt en 
måde (agglutinationsprøven) til at påvise smitsom kastning 
hos kvæg.

Efter en kort praksistid i Brovst blev han stadsdyrlæge i 
Aalborg, hvor hans store bakteriologiske viden fik anvendelse 
ved at påvise arten af bonopererede svulster på Aalborg Amts
sygehus, som derved undgik at sende dem den lange vej til 
København. Fremhæves bør også hans forslag i TB-bekæm- 
pelsen ved at anbringe tub.negative kvier i den store vild
mose, indtil de tub.positive dyr var fjernet fra hjemstedet. 
Forslaget blev en stor succes. Han blev gammel, døde i april 
1974 91 år gammel. De fik 4 børn:
167. Børge Grinsted, f. 31/5 1912 i Aalborg. Civilingeniør 

1936. Han blev som ung ingeniør sendt til Sydamerika, 
hvorfra han ikke kunne vende hjem på grund af krigen 
før 1946, da han giftede sig med Ingeborg Olsen, f. 
13/1 1913.

Derefter rejste de igen til Venezuela, hvor de forblev 
i 12 år, og hvor han sammen med en kollega havde en 
større forretning, hvor de handlede med næsten alt fra 
knappenåle til flyvemaskiner. Efter hjemkomsten blev 
han udenlands-konsulent og aktionær i firmaet 
»Strangko«, Varde.

Det var efter et besøg her, at han tilsyneladende rask 
og frisk kørte hjem og faldt sammen få meter fra sit 
hjem i Holte. 2 børn:
1. Annelise Grinsted, f. 9/2 1948 i Caracas, Vene

zuela. Gift 8/6 1968 med Dan Frickelton, f. i 
U.S.A. 14/10 1946. Begge læser ved Århus univer
sitet. 1 søn:
a. Jacob Peder, f. 16/7 1974.

2. Peter Grinsted, f. 24/7 1951 i Caracas, akademiin
geniør, arbejdede til slutningen af 1977 i Iran.

168. Tage Grinsted, læge, f. 7/1 1914, død 31/9 1971. Gift med
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Gerda Nielsen, f. 24/4 1917 i Nørresundby. Tage havde 
praksis i Odense. 4 børn:
1. Per Grinsted, læge, f. 19/8 1941. Fortsætter faderens 

praksis. Gift med Kirsten Holmbo, f. i Horsens. 3 børn:
a. Anette, f. 16/5 1969.
b. Lone, f. 6/11 1971.
c. Marie, f. 22/4 1977.

2. Mette, f. 28/2 1945, død 2/6 1946.
3. Dorte, f. 3/3 1947, gift med Henrik Aleksander Curtz, 

cand. jur. f. 24/4 1946 i København. 2 børn:
a. Anne Caroline, f. 20/8 1975.
b. Henriette, f. 24/5 1977.

4. Jørgen, f. 13/12 1951, læge. Gift med Bodil Møller, Nr. 
Broby. 1 datter:
a. Louise, f. 24/5 1977.

169. Anna. Laura Grinsted, f. 15/1 1920, død 13/1 1959. Efter 
studentereksamen forsøgte hun sig som skuespiller ved Aal
borg teater, men blev 1940 gift med landsretssagfører Bent 
Torben Wancher, f. 1912. 2 børn:
1. Torben Emil Wancher, lektor, f. 30/5 1941, gift 1965 

med socialrådgiver Helle Margrete Lundal Nielsen, f. 
14/6 1939. 2 børn:
a. Tore Wancher, f. 5/10 1967.
b. Kåre Wancher, f. 14/6 1969.

2. Claus Wancher, f. 28/10 1943, arkitekt i København.

Familien Gadegårds hjem, matr. nr. 9 Serup, før flytningen til Od by 1905.
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170. Karen Grinsted, tvilling med ovenstående Anna, men af for
skellig natur. Mens Anna var sprudlende livlig og impulsiv, 
er Karen en mere stille og blid type. Hun var gift med Laurids 
Barsøe Adolphsen, f. 29/11 1917, cand. theol. og mangeårig 
seminarielærer ved Tønder seminarium. Død. 2 børn:
1. Jes, f. 12/9 1945, universitetslektor i Ålborg, gift med 

Kirsten Skjoldborg Christensen, ægteskabet opløst. 2 
børn:
a. Kristine Barsøe Adolphsen, f. 9/3 1970.
b. Peter Barsøe Adolphsen, f. 1/9 1972.

2. Tinne, fysioterapeut, f. 9/1 1948. Gift med Henrik 
Svane, f. 4/2 1947. Højskolelærer ved Danebod højskole, 
Als.

Laurids Barsøe Adolphsen blev dræbt ved et af de farlige 
kryds i Sønderjylland, da to biler tørnede sammen. Hans 
hustru, Karen, bor nu i Nordsjælland.
Mette og Anders Gadegaards anden søn var:

171. Niels Gadegaard, f. 23/10 1863 i Serup. Han blev som tid
ligere nævnt 5. november 1889 gift med Mette Krabbe Povl
sen, hvorefter de overtog hans fødehjem i Serup, mens hans 
forældre flyttede til matr.nr. 11 »Olesgård« i Odby, som han 
året før havde købt ved tvangsauktion. Niels Gadegaard var 
meget interesseret i den spirende andelsbevægelse og var med 
i ledelsen af de t første andelsmejeri på egnen og ved opret
telsen af en brugsforening, hvilket sidste han dog også var 
med til at nedlægge, vist nok på grund af uenighed om le
delsen. 1. april 1905 flyttede han med familien til »Olesgård« 
i Odby. Han var også medstifter af Hvidbjerg bank, ligesom 
han i mange år var næstformand i Esbjerg-Struer andelsslag
teri og i Struer, da den blev selvstændig. Måske havde han 
sine største opgaver uden for kommunen, selv om han et par 
gange var sognerådsformand, bl.a. under 1. verdenskrig. Po
litik har altid været et ømtåleligt punkt i denne kommune, og 
det kunne sætte splid mellem selv de bedste venner. Vestre 
var i adskillige år i mindretal. Derfor tror jeg nok, far var mere 
respekteret end afholdt, hvad han måske ikke selv var helt 
uskyldig i. Med sin stærke vilje så han helst sin egen opfattelse 
af en sag gennemført. Foruden andelsbevægelsen kom også en 
anden bevægelse til egnen i slutningen af forrige århundrede, 
nemlig Indre Mission, hvortil langt de fleste af Krabbeslægten 
sluttede sig.

Hvorvidt Niels Gadegårds sluttede sig 100% hertil, står 
mig ikke helt klart. De var i hvert fald aldrig med i den lokale 
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ledelse, men de var fast forandrede i den kristne tro, hvad 
følgende lille eksempel vil vise. Niels Gadegaard blev i sin tid 
kraftigt opfordret til at stille sig som folketingskandidat i den 
dengang sikre Hurupkreds, men efter en betænkningstid sva
rede han nej, væsentligst på grund af sin hustrus frygt for, at 
det ville være til skade for hans kristne overbevisning.

Mette Krabbe Povlsen døde 17. februar 1929 og hendes 
mand samme dato 1933, begge 69 år gamle.

Mette og Niels Gadegaard fik 7 børn, hvoraf et døde som 
spæd.

172. Anders Gadegaard, f. 23/2 1891 i Serup. Han og hans et år 
yngre broder begyndte i Aalkjær skole, før vi i 1905 flyttede 
til Odby. 1910-11 var han på Børkop højskole og 1912 rekrut 
ved infanteriet i København og senere 2 år i sikringsstyrken. 
Han bestyrede en tid sit fødehjem i Serup, som far havde 
beholdt efter flytningen til Odby, men en ting står sa rlig fast 
i min erindring. Den 1. august 1914 var han med min far til 
dyrskue i Thisted, og da de kom hjem lå der indkaldelse til 
ham om uopholdelig at møde i København i anledning af 1. 
verdenskrigs udbrud.

Aldrig har jeg set far så rystet som den aften ved tanken om 
måske ikke mere at skulle se sin store dreng, for ingen vidste, 
om krigen kom ind over vore grænser - hans egen far var jo 
med i 1864. Måske var det først efter hjemsendelsen, at han 
kom til Serup, men det var svært at undva re ham hjemme, 
dels fordi han var den mest arbejdsomme og dels for at holde 
styr på hans mere pjankede søskende. Da far var meget lidt 
hjemme på grund af sine mange offentlige hverv, var det 
ham, der mest tog sig af bedriften, og den 20/2 1931 fik han 
skøde på vort barndomshjem i Odby for 47.000 + 20.000 i 
løsøre. Vores mor var død 17. februar 1929 og far døde samme 
dato 1933, hvorefter søsteren, Mette, styrede hus for ham, 
indtil han i 1936 giftede sig og købte Odbygård for 148.500 
kr., hvad vi andre syntes var meget letsindigt.

Han blev gift med Kirstine Krabbe, f. 19/11 1893, datter 
af smedemester Krabbe og hustru, f. Gade. Hun var en sjæl
den og god hustru og husmoder. I 1966 blev Anders Gade
gaard træt af at drive gården og afstod den til en brorsøn, 
samtidig med at de byggede nyt hus. Det fik de imidlertid alt 
for lidt glæde af, idet Kirstine døde 12. maj 1972, et så 
smerteligt tab for Anders, at han aldrig kunne forvinde det. 
og da ensomheden blev for stor flyttede han ind på Uglev 
plejehjem. Også han var stærkt politisk engageret og var bl.a. 
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folketingskandidat i 1935, men på grund af de mange nye 
partidannelser, Frit Folkeparti, L.S. m.fl. manglede der nogle 
stemmer i valg. I stedet blev han indvalgt i Thisted amtsråd 
gennem 25 år og hædret med Ridderkorset. Han var også 
adskillige år sognefoged.

Da de for sent bestemte sig for giftemål, er der ingen børn 
i agteskabet.

173. Povl Borre Gadegaard, f. 28/9 1892 i Serup. Egentlig har han 
altid interesseret sig for landbrug, alligevel tog han lærereks
amen 1913. Han benyttede den aldrig, men fortsatte ad den 
boglige vej og blev student fra kursus 1915 og tog teologisk 
embedseksamen 1921. 1922 gift med Thea Gade. Samme år 
kaldet til sognepræst for Thisted-Binderup-Durup i Aalborg 
stift.

1931 sognepræst for Tarm-Egvad sogne i Ribe stift og et par 
år senere provst. Men skolevæsenet interesserede ham, og han 
var formand for skolekommissionen samt formand for Vest
jysk gymnasium i Tarm, indtil denne blev statsskole. Desuden 
den drivende kraft ved oprettelse af Blåkilde ungdomsskole 
ved Tarm. I 1966 tog han sin afsked og byggede hus i Skjern, 
men det fik han ikke megen glæde af, idet han kort efter blev 
syg og døde på Tarm sygehus den 8. oktober 1966. 3 børn: 
174, 175 og 176.

174. Niels Hemming Gadegaard, f. 17. sept. 1923 i Kgs. Tisted. 
Cand. teol., sognepræst for Mørkhøj menighed, København. 
Censor ved teol. embedseksamen ved Kæbenhavn og Århus 
universiteter. Gift 25/1 1949 med Kirsten Ribjerg, død 1979- 
2 børn:
1. Mette Anne, f. 17/10 1949 i Solbjerg sogn. G. m. stud, 

mag. Thomas Fischer Larsen, f. 25/7 1950, søn af støbe
riarbejder F. Larsen og hustru. 2 børn:
a. Margrethe, f. 31/12 1975.
b. Kirstine, f. april 1978.

2. Anders Borre Gadegaard, f. 23/9 1952 i Solbjerg sogn, 
Frederiksberg. Cand. teol.

175. Margrete Gadegaard, f. 24/1 1927 i Kgs. Tisted sogn, Nør
ager. Sygeplejeuddannet på Amtssygehuset, Århus. 1954 af
delingssygeplejerske på Finsensinstituttet. Gift 6/12 1955 
med laige Johan Adolf Møller, søn af manufakturhandler 
Møller, Tørring. Cand. med. 1953, nu praksis i Egtved. 3 
sønner:
1. Niels Møller, f. 21 /11 1956, stud. med.
2. Jens Møller, f. 2/7 1959, stud. med.
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3. Hans Møller, f. 11/4 1962, automekanikerlærling.
176. Christian Borg Gadegaard, f. 17/12 31 i Tarm. Cand. Jur. 

Gift 10/12 1959 rned sygeplejerske Ester Øllgaard. Efter for
skellige fuldmægtigstillinger, nu dommer i Lemvig. 2 sønner: 
1. Povl Borg Gadegaard, f. 25/7 1961 i Ansgar sogn, 

Odense.
2. Johan Borg Gadegaard, f. 17/1 1963 i Korsløkke sogn, 

Odense.
177. Mette Gadegaard, f. 18/11 1893 i Serup. Opholdt sig i sin 

ungdom dels hjemme og dels hos en familie i Skjern, afbrudt 
af højskoleophold. Hun forblev ugift, og efter moderens død 
1929 styrede hun hus for sin far og senere for sin bror, indtil 
han giftede sig, hvorefter hun overtog barndomshjemmet, 
som hun drev ved bestyrer. Hendes store glæde var søsken
debørnenes besøg i ferierne og glæden var i høj grad gensidig, 
for som den spasmager, hun var, kunne ingen skarnstreger 
være så slemme, at hun ikke kunne more sig over dem, og 
som regel også selv deltage. Det var selvfølgelig børnenes 
største ønske at komme på ferie der, hvor de havde frie tøjler, 
og blandede forældre sig, kom svaret omgående: »Her er det 
mig, der bestemmer«. I 1961 afstod hun gården til en brorsøn 
og byggede hus, som hun desværre fik så lidt glæde af. Hun 
led i mange år af astma, og under et besøg hos sin søster i 
Skjern blev hun indlagt på sygehuset i Tarm og herfra overført 
til centralsygehuset i Herning, trods inderlige bønner om at 
komme hjem og dø, som hun var fuldstændig klar til, døde 
hun i Herning 17/1 1967.

178. Christian Gadegaard, f. 7/5 1895 i Serup. I sin tidlige ung
dom passede han sammen med to søskende gården i Serup. 
Han var 1916-17 på Haslev landbrugsskole. Et minde fra 
denne jul står stadig i min erindring. Hverken før eller siden 
har jeg set så megen sne, at man kun så husenes skorstene, 
selv om det synes usandsynligt, er det ikke desto mindre 
sandt. Han var rekrut ved infanteriet i Fredericia og senere to 
år i sikringsstyrken. 1923 købte han »Østergård« i Søndbjerg 
og blev gift med Karen Andersen, f. 12/6 1897, datter af 
gårdejer Mads Anton Andersen, Søndbjerg.

Christian var i besiddelse af en uimodståelig humor og 
dertil hjælpsom og godmodig. Han var i flere år sognerådsfor
mand, men han døde alt for tidligt i 1953. Hans enke købte 
hus i Søndbjerg. De har 3 børn: 178-80.

179. Niels Gadegaard, socialrådgiver i København, f. 20/4 1926. 
Gift med Rita Tvede, f. 21/8 1921 i København, datter af
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Aage Tvede og hustru. 2 børn:
1. Anne Louise, f. 10/3 1956, student, vil gå sygeplejevejen. 
2. Trine Elisabeth, f. 29/10 1960, gymnasieelev.

180. Anton Johannes Harbo Gadegaard, f. 28/2 1929. Efter fade
rens død overtog han »Østergård«. Blev gift 10/7 1957 med 
Grete Kirkegaard, f. 20/6 1937, datter af gårdejer Thomas 
Kirkegaard, Hellerød. 4 sønner:
1. Christian Gadegaard, f. 4/10 1958, landmand.
2. Knud Gadegaard, f. 7/8 1960, landmand.
3. Thomas Gadegaard, f. 10/6 1962, skolesøgende.
4. Jens Gadegaard, f. 3/5 1967, skolesøgende.

181. Mette Elisabeth Gadegaard, f. 14/10 1935, lærer. Gift 
22/7 1960 med lærer Martin Riis Jensen, f. 31/12 1936, søn 
af Signe og Peter Ignatius Jensen, Bjørndal. Begge er lærere 
i Struer. 2 børn:
1. Inge Riis Jensen, f. 16/11 1964, skolesøgende.
2. Peter Riis Jensen, f. 5/4 1967, skolesøgende.

182. Anton Nikolaj Gadegaard, f. 22/4 1897, død 5/5 samme år.
183. Kirstine Gadegaard, f. 30/6 1898 i Serup. Hun havde i sin 

ungdom forskellige pladser i huset, bl.a. i en planteskole i 
Tiist ved Århus, måske har hun derfra sin interesse for have
brug. Hun blev 1925 gift med gårdejer Jens Smedegaard 
Mortensen, »Smedegård«, Skjern, søn af gårdejer og amtsråds
medlem Niels Chr. Mortensen. Jens Smedegaards interesse for 
kvægavl, især korthorn var betydelig og dette samt mejerivæ
sen skaffede ham mange tillidsposter, men hans største fortje
neste var hans aldrig svigtende humor og forhandlingsevne 
medvirkede til at bøje de meget forskellige synspunkter mod 
hunanden. Han var også sognerådsformand, indtil byen blev 
købsted. Da trak han sig tilbage. For sit arbejde ved Hedesel
skabet blev han tildelt ridderkorset.

Kirstine var lige så dygtig på sit område både over for de 
mennesker, der dagligt færdedes på gården, som de mange 
gæster, der af faglig eller anden grund gæstede dem. Ikke 
mindst hendes svigerfar, der blev boende på gården var glad 
for hendes omsorg. Det samme gjaldt hendes søskendebørn 
(selv havde de ingen børn) og ikke mindst Povls børn, der 
boede så nær, fik her et andet hjem. Efter at have afstået 
gården til et familiemedlem, byggede de hus på et hjørne af 
gårdens jord som nærmeste nabo til Povl Gadegaard, for hvis 
hustru de er til stor hjælp efter at hun var blevet alene, og de 
er nu til gensidig glæde som »bedsteforældre« for den nye 
ejers børn, der kommer daglig.
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Lomborg præstegårdshave omkring 1910 med stående fra venstre Karl Kornelius 
Gadegård. Dorthea Bering, en ung pige. Siddende Vita Gadegård og hendes forældre 
fru og hr. købmand Bering, Søndbjerg. Liggende, ukendt, og lærer Erna Gadegård, 
datter af Karl Gadegårds ældste bror Kr. Andersen Gadegård. Dorthea Bering var 
g. m. den kendte modstandsmand oberst Mikkelsen.

184. Anton Nikolaj Gadegaard, f. 13/9 1900 i Serup, var ved 
landbruget til 19 års alderen, Veterina reksamen 1927, deref
ter 1 år som assistent ved praksis og kødkontrol. 1928-36 
reservedyrlæge ved levnedsmiddelkontrollen i Viborg (Chef: 
stadsdyrlæge Knudsen).

1936-40 ansat af Viborg kommune ved ma lkekontrollen. 
1940 ansat af Varde kommune i en nyoprettet stilling som 
stadsdyrlæge for at opbygge en levnedsmiddelkontrol. 4. juli 
1968 fik han en blodprop i hjernen, der bevirkede en lam
melse i venstre side, men som heldigvis ikke har berørt hjer
nefunktionen yderligere efter 11 års forløb. Efter dette måtte 
han tage sin afsked et par år før beregnet. Fra 1950-62 med
lem af Varde byråd valgt af partiet Venstre, ordfører for den 
borgerlige gruppe, formand for skolekommissionen og bolig
udvalget og for oprettelse af et gymnasium i byen, hvilket 
efter et stort arbejde lykkedes. I 1958 indstillet af partiet til 
borgmester, men forskellige politiske intriger hindrede valg. 
Gift 18/12 1931 med Gerda Holdgaard, der var sygeplejeelev 
på Viborg Amtssygehus, og det er måske denne uddannelse 
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i forbindelse med en senere sygehjælperuddannelse, der har 
sat hende i stand til at passe sin mand med de forskellige 
skader, han senere har pådraget sig gennem de mange år. 
Hun er datter af afdøde skoleinspektør Holdgaard, Langå. 3 
børn: 184-86.

185. Niels-Ole Gadegaard, f. 30/11 1932 i Viborg Domsogn. Ef
ter realeksamen ønskede han at gå til landbruget fremfor 
gymnasiet. Landbrugsskoleophold i Hammerum, sergent ved 
dragonerne i Randers, Holstebro og kampvongsskolen i Oks- 
bøl. Bestyrer for sin faster på »Olesgård«, Odby, som han 
overtog 1961 for 200.000 kr. Da Anders Gadegaard blev træt 
af at drive »Odbygaard«, overtog han også denne og flyttede 
derom. Forinden var han 8. september 1961 blevet gift med 
Birgit Krabbe, f. 24/11 1939, datter af proprietær Karl 
Krabbe og hustru, »Kjølskegaard« ved Brønderslev. 4 børn: 
1. Kirsten Krabbe Gadegaard, f. 15/4 1963, gymnasieelev. 
2. Anders Krabbe Gadegaard, f. 22/1 1965, skolesøgende. 
3. Lisbeth Krabbe Gadegaard, f. 7/11 1970, skolesøgende.
4. Annemette Krabbe Gadegaard, f. 20/12 1973, skolesø
gende.

186. Inger Margrethe Gadegaard, f. 12/3 1938, i Søndre Sogn, 
Viborg. Student fra Esbjerg Statsskole, lægesekretær, derefter 
ansat på Gentofte Amtssygehus. Gift 6/2 1960 med læge 
Birger Oest Jacobsen, f. 31/12 1929 i København, søn af 
repræsentant O. Jacobsen og hustru. Efter mange reservelæ
gestillinger på sygehuse nu praksis i Hedehusene med bopæl 
i Tåstrup. 3 børn:
1. Hanne Oest Jacobsen, f. 12/1 1961, gymnasieelev.
2. Henrik Oest Jacobsen, f. 24/3 1964, skolesøgende.
3. Peter Oest Jacobsen, f. 4/3 1967, skolesøgende.

187. Jens Christian Gadegaard, f. 18/4 1940 i Søndre Sogn, Vi
borg. Udlært radiotekniker. Efter 1 år i Hirtshals, 2 år som 
lorantekniker på øen Orsorcuaq, Østgrønland og flere år som 
teletekniker i Godthåb og Frederikshåb. Selvstændig radiofor
retning i sidstnævnte by. Nu ansat ved Grønlandsfly i Godt
håb, Gift 14/9 1963 med Beate Haraldsen, Angmagsalik 
(ægteskabet opløst). 3 børn:
1. Elisa Gadegaard, f. 30/1 1959 i Angmagsalik (adopteret). 
2. Karen Margrethe Gadegaard, f. 11/9 1964, skolesøgende. 
3. Tom Bianco Gadegaard, f. 31/12 1965, skolesøgende.

Hermed er omtalt de 3 ældste af Mette og nr. 14. Niels 
Christensen Krabbes børn og deres efterkommere.
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Matr.nr. 5 b Søndbjerg tilhørende Niels Chr. Nielsen Krabbe, f. 1829. Stuehuset er 
revet ned og nyopført.

Politiassistent Christen N. Krabbe og forvalter Niels Nielsen Krabbe, begge født på 
ejendommen ovenfor.

66



Det 4. barn er Niels Chr. Nielsen Krabbe, f. sept. 1829:
188. Niels Chr. Nielsen, født i Hellerød 20./9 1829. Blev gift med 

Kirsten Marie Christensen, født i Villerup, Thy den 
29/11 1848. De boede på matr.nr. 5b Søndbjerg, en ejen
dom, der i sin tid var udstykket fra »Korsgaard«. Chr. Jensen 
Lund »Østergård« købte 2 parceller fra »Korsgaard« af samlet 
hartkorn 1 tdr. Han solgte igen den ene parcel med tiender 
til nævnte N. Chr. Nielsen Krabbe. De havde følgende børn: 
1. Anders Chr. Nielsen Krabbe, f. 1868.
2. Niels Nielsen Krabbe, f. 1871.
3. Mette Johanne Krabbe, f. 1874 (se Niels Krabbe Gade).

189. Anders Chr. Nielsen Krabbe, døbt 7/3 1868 i Søndbjerg. 
Han blev optaget som nr. 1 under la gd 241 Søndbjerg 1885. 
I hans skudsmålsbog ses, at han 3/11 1885 er flyttet fra Sønd
bjerg sogn til Jegindø og 21/11 1886 tilbage til Søndbjerg. 
Endelig meldt afgang fra Søndbjerg sogn på Thyholm, Thi
sted amt til Kjøbenhavn 16/9 1892, underskrevet Peder Se
rup, sognefoged. Tilgang Københavns politistation 
19/9 1892. Det ser således ud til, at Anders Chr. Krabbe er 
antaget enten før ankomsten til København eller umiddelbart 
efter, og han har sikkert haft de fornødne kvalifikationer, - var 
lige hjemkommet fra soldatertjenesten, hvor han som rekrut 
havde fået følgende kendetegn: vækst stærk, hår blond, øjne 
brungrå, 65^2 tommer høj, dvs. efter vore'dages forhold lidt 
under middelhøj, men kraftig af skikkelse, sbrh også de fleste 
»Krabber«. Han blev 2/8 1895 gift med Nikoline Andersen, 
f. 4/7 1875 i Hømb. Krabbe har nok været velanskrevet, han 
avancerede hurtigt til overbetjent og blev som sådan udnævnt 
til Dannebrogsmand i 1920. Han nåede at blive vicepolitias- 
sistent, inden han døde i november 1935. Hans hustru døde 
i Dragør 17/4 1943. 4 børn, nr. 189, 192, 195 og 196:

190. Ketty Marie Krabbe, gift med havneingeniør i København, 
Gunner Aaby. 2 børn:

191. Ole Aaby, f. 10/10 1926, ansat i Danmarks Radio.
192. Per Aaby, f. 1/11 1930.
193. Niels Christian Krabbe, g. m. Tove Krogh. 2 børn:
194. Ulf Krabbe, f. 27/3 1930.
195. Hanne Mette Krabbe, f. 28/2 1936.
196. Xenia Hedvig Krabbe, ugift, død 1946.
197. Svend Povl Krabbe, overassistent.
198. Niels Nielsen Krabbe, f. 27/7 1871 i Søndbjerg. Han tjente 

sammen med sin senere hustru hos M. Villadsen, Odbygård 
i slutningen af sidste århundrede, men de besluttede sammen
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Niels (Christensen) Gade, f. 1833 i sin arbejdsfjedervogn forspændt den jyske hest. 
Desværre mangler på bagsmækken den grønmalede kasse, hvori han opbevarede de 
røgede ål, som han solgte på Horsensegnen og længere sydpå.

med mange andre slægtninge på egnen at søge arbejde i Kø
benhavn, hvor Niels Krabbe blev arbejder på »Carlsberg«. 
mens hans forlovede gik på skradderkursus. En datter skriver: 
De boede først i nogle såkaldte ungkarleboliger. 1. maj 1898 
blev han gift med Maren Katrine Sørensen, datter af Laust 
Christian Sørensen og hustru Christiane Dueholm (se Due
holm linien), og brulluppet blev holdt hos onkel Thomas, en 
bror til min bedstemor.

Niels Krabbe blev forvalter på Carlsberg - Niels Dueholms 
børn (slægtninge) har fortalt, hvordan de, når de var på be
søg, legede mellem øltønderne og fik alt det sodavand, de 
kunne drikke. De fik følgende børn: 199, 203, 207, 210 og 
211.

199- Ejnar Christian Krabbe, f. 25/2 1899, overmekaniker på 
KTAS, g. m. Rigmor Aarkrog, f. 30/9 1909. 3 børn:

200. Else, sekretær, ugift, f. 30/1 1933.
201. Ole, lærer, g. m. Kirsten Tvermoes Jensen, f. 31/5 1931. 

datter af provst J. Jensen.
202. Torben, ingeniør, f. 13/1 1939, g. m. Guri Dupont Jørgen 

sen, f. 31/3 1940 i Odense.
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203. Ketty Marie Krabbe, f. 29/1 1901, g. m. Aage H. Aundal, 
f. 17/10 1894, søn af skoleinspektør Aundal, Valby. 3 børn:

204. Aase, laborant, f. 23/10 1927, g. m. kaptajnløjtnant Hans 
Koch, f. 24/8 1924, søn af fisker Peter Koch, Bornholm.

205. Inger, f. 8/1 1929, død 1967.
206. Niels Frederik Søren Aundal, f. 6/8 1931, g. m. Anne Grete 

Jensen, datter af skoleinspektør J.ensen og hustru.
207. Anne Margrethe Krabbe, f. 4/10 1002, død 1947. G. m. 

violinist Axel Christian Olsen, f. 13/1 1900, død 1974. 2 
børn:

208. Niels Erik Krabbe Olsen, f. 23/11 1929, ingeniør. G. m. 
Ellen Legaard Pedersen, datter af gartneriejer L. Pedersen, 
Snedsted, Thy.

209. Birgit Johanne, f. 17/10 1934. G. m. Jørgen Aagaard Jensen, 
f. 30(10 1930, ansat i H. B., Næstved.

210. Thora Krabbe, f. 24/12 1904, død 1932. G. m. orgelbygger 
Thorvald Pedersen, søn af L. Pedersen, Kgl. Mønt.

211. Johanne Krabbe, f. 27/6 1906, g. m. Vøgg Prosch-Jensen, 
søn af skoleinspektør P. Jensen, Glostrup. Ingen børn.4

Tilbage af nr. 14 Mette og Niels Christensens børn er Maren Nielsen, 
f. 1831 og Jens Jespersen Nielsen, f. 1838. Denne sidstes efterkom
mere er ukendte, men
212. Maren Nielsen Krabbe blev født 16/12 831 og første gang, vi 

hører om hende er i moderens aftægtskontrakt af 1853, hvor 
brødrenes forpligtelser over for hende er nøje angivet. Hun 
blev 13/11 1860 gift med Niels Christensen Gade (Ved kgl. 
bevilling af 10/11 1903 Niels Gade). Han var f. 20/8 1833, 
søn af Christen Thomsen Gade og Cecel Jensdatter (datter af 
nr. 6 Anne Nielsdatter). I den store slægtstavle, der hænger 
i Nr. Kappel, har der indsneget sig en lille fejl, idet Cecel er 
født i Serup, ikke Smerup.

En sønnesøn af Niels Gade skriver: »Thomas Nielsen var 
husmand i Hellerød, måske fattig, men han havde flere børn, 
hvoraf Christen var den næstældste, og som sådan ikke havde 
store chancer for jord og hus. Han lærte derfor tømrerhånd
værket, og som tømrer kom han til at kende gårdmandsdat
teren Cecel. Det var Cecels familie meget imod, og helt galt 
blev det, da det viste sig, at han - som det hed - havde lokket 
Cecel. Efter kirkebogen fik de deres første barn 6/5 1824, en 
måned efter at de var blevet gift. Cecel tog hurtigt komman
doen, idet deres 3 første børn blev kaldt op efter Cecels fa
milie, og først derefter giver den mægtige Cecel sin tilladelse 
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til, at den sidste, Mette blev opkaldt efter Christens mor. Når 
man tænker på, hvilken betydning den rigtige rækkefølge 
havde, forundres man over, at en kone kunne være i besid
delse af så stor autoritet, men selvfølgelig har Thomas Niel
sens mangel på hartkorn også spillet en rolle«, (citat slut).

At Christen Thomsen har været en agtet mand, ses af en 
artikel i Thisted avisen, der omtaler deres guldbryllup d. 4/1 
1874. Festen begyndte i Søndbjerg kirke, hvor stedets sogne
præst, pastor Rønne holdt en hjertelig og alvorlig tale og 
meddelte brudeparret den hellige nadver, bagefter fulgte en 
talrig skare af børn, børnebørn, budne og ikke budne naboer 
og venner parret til deres smukke hjem i Hellerød, hvor de 
deltog i festlighederne natten igennem. Guldbrudeparret, 
der begge er 73 år, passer stadig deres hjem, hvor der tillige 
bor en søn med en stor børneflok, hvoraf den yngste blev døbt 
på gyldbryllupsdagen. Dette ægtepar er et eksempel på, hvad 
gudsfrygt og nøjsomhed kan føre til. De begyndte i en lille 
lejet lejlighed og har nu en smuk gård.

Nr. Kappel har ført en lidt omtumlet tilværelse. 1688 var 
den ejet og beboet af Niels Jensen (smed?) af Mollerup og 
1746 af Povl Klingenberg »0. Hindsels«. I 1812 er den beboet 
af Hans Nielsen Smed og gården lå da, hvor Hellerød gamle 
smedje nu ligger. Hvornår den er flyttet til sin nuværende 
plads ved jeg ikke, men mon ikke det er sket omkring århun
dredskiftet. Maren Nielsen Krabbe har formentlig opholdt sig 
hjemme til sit giftemål. I 1853 omtales hun som værende 
21’/z år gammel og var da, som det hed, trolovet med Niels 
Christensen, søn af Christen Thomsen Gade og Hustru Cecel, 
der var datter af den allerførste, nr. 1., Niels Krabbe og gift 
med gårdmand Jens Pedersen, Serup.

Ved folketællingen 1845 boede følgende i Nr. Kappel:
1. Christen Thomsen Gade, 45 år, gift, f. i sognet, gård

mand.
2. Zidsel Jensdatter, 45 år, gift, f. i Odby sogn, hans kone
3. Maren Christensen, 21 år, ugift, f. i sognet.
4. Anne Christensen 18 år, ugift, f. i sognet.

Umiddelbart neden for i listen står beboerne i Niels Chri
stensen Krabbes husstand, hvilket sandsynliggør, at de to 
gårde lå tæt ved hinanden.

Maren Nielsen blev 13/11 1860 viet til Niels Gade, der da 
var bestyrer for sin far. En sønnesøn skriver, at: »de første år 
var svære, idet hun foruden at passe sit hjem også havde sine 
svigerforældre, og efterhånden kom der 8 børn, hvoraf en
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Christen Thomsen Gade, g. m. Cecel 
Jensdatter (datter af nr. 6).

døde i 12-14 års alderen. Han betegner hende som en dygtig 
husmoder og en sjælden god mor for sine børn. Hun var mild 
af natur, en modsætning til bedstefar, hun kunne altid 
dæmpe hans frembrusende natur.

Hun var en hjemmets kvinde, der forstod at passe hjem
met, når bedstefar var ude på sine handelsture. Bedstemor var 
invalid al den tid, jeg husker hende, det var en ondartet 
leddegigt, som der i disse tider ikke var råd for. Hun prøvede 
nok bl.a. at spise kirkegårdsjord og forskellige urter, men 
intet hjalp. De sidste 15 år lå hun altid i sengen og bar 
sygdommen med stor tålmodighed. I alle disse år besøgte 
lærer Astrup hende troligt og gengav provst Paludans søn
dagsprædiken for hende. Også hendes børn besøgte hende 
ofte - jeg har mange gange va*ret med mine forældre, og 
hendes sygdom gjorde et stærkt indtryk på mig. Bedstemor 
døde 21. november 1913, 81 årgammel«, (citat slut).

Som omtalt døde deres første barn, Maren, i barnealderen, 
nr. 2 var

213. Sidsel Gade, f. 17/6 1862 i Hellerød, død i Odby 19/3 1941. 
G. m. smedemester P. Krabbe (en anden Krabbeslægt), han 
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var født i Hørsted, Nordthy 29/7 1860. Han havde i mange 
år en anset smedeforretning i Floulev, Hvidbjerg og var ikke 
mindst kendt for sine evner til at beslå heste. Mens Thyholm 
hesteavlsforening eksisterede mente man, at kun P. Krabbe 
kunne beslå foreningens hingste rigtigt. De fik 3 børn, to 
døtre og en søn. Den ældste var

214. Kirstine Krabbe, der alt for tidligt måtte påtage sig en hus
moders rolle, idet hun trådte til, da hendes morbroder mi
stede sin hustru. Her var hun ikke blot en dygtig husbestyrer
inde, men også som en mor for sine yngre fætre og kusiner. 
I 1936 blev hun gift med Anders Gadegaard og flyttede til 
Odbygård, hvor hun med venlig værdighed på det bedste 
udfyldte en husmoders opgaver ikke mindst som værtinde, 
idet der næsten ikke gik en dag, hvor der ikke var gæster - om 
sommeren Københavnerdrenge, der kom hvert år - senere 
også med failie. En jødedreng opholdt sig her i lang tid under 
krigen, gæster opholdt sig i ugevis, for som mange tror, på 
landet har man alting gratis. Og det blev ofte Kirstine, der 
måtte tage styret, fordi hendes mand var meget borte på 
grund af offentlige hverv. Som nævnt andet sted afstod de 
gården og skabte et dejligt hjem i deres nye hus. Det var et 
smerteligt tab for hendes mand, da Kirstine uventet døde 12. 
maj 1972, et savn som han aldrig har forvundet. Ensomheden 
tvang ham til at søge ind på plejehjemmet hvor han får en 
god pleje i sin alderdom.

215. Maren Margrethe Krabbe var den anden af P. Krabbes døtre. 
Hun blev gift med isenkræmmer Marius Skousen, der havde 
forretning i Gørding. De boede i en temmelig stor villa og do. 
have. Orden var kendetegnende for Skousen både i forretnin
gen og den store have. Efter at deres søn var rejst hjemmefra 
og Skousen død, solgte hans hustru villaen og byggede et 
mindre hus. De havde 1 søn:

216. Martin Krabbe Skousen, f. 30/3 1930 i Gørding. Uddannet 
møbelarkitekt. G. m. Birgit Vilslev Pedersen, f. 22/2 1934 i 
Esbjerg, datter af VVS-installatør Eske Pedersen og hustru. 4 
børn:
1. Per Martin Skousen, f. 3/4 1958.
2. Inge Merete Skousen, f. 2/4 1961.
3. Michael Krabbe Skousen, f. 20/11 1967.
4. Anne Mette Skousen, f. 18/12 1972.

Martin Skousen havde nogle år møbelforretning i Esbjerg, 
men flyttede til Tjæreborg med sin drøm om et Krabbesystem 
i forbindelse med et skemalægningssystem, en drøm, der lyk-
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kedes så godt, at det nu findes i 700 danske og 200 norske 
skoler. Krabbe-systemet er nu på vej ud på det europæiske 
marked, og Martin har i 1977 skrevet kontrakt med DISPO- 
organisationen i Tyskland med 20 forhandlere.

217. Martin Krabbe, f. 22/8 1897n i Floulev, Hvidbjerg sogn. 
Han var faderens store håb, men han måtte som så mange 
andre unge bukke under i Spansk-syge perioden. Han døde 
d.6/1 1919.

218. Niels Gade, f. 22/8 1833. »Han var en hædersmand fra top 
til tå, der indtil sit firsindstyvende år kørte med ål fra Thy- 
holm til Horsens og længere syd på. Han kørte i en arbejds- 
fjedervogn, hvor den bageste del var en stor grønmalet kasse, 
hvor han på udturen havde de saltede år, der havde fået en 
omgang røg. Selv om de ikke havde den fine gulbrune farve 
kunne de altid sælges. Til røgningen brugtes tør tang, bøge
brænde var jo ikke for hånden. På hjemvejen havde han frugt, 
især æbler med fra Østjylland til Thyholm, hvor frugttræer 
kun fandtes i herregårds- og præstegårdshaver. Jeg husker fra 
min barndom, hvor jeg ofte kom hos hans søn Kristen Gade, 
Odby, at han havde en fustage (en stor trætønde) stående 
med dejlige røde æbler. Niels Gade kørte i denne vogn for
spændt en jysk hest, og forberedelserne til en tur var store. 
Ålene skulle pakkes og sorteres - var nogle for små blev de 
afhændet til børnene. Vognen skulle smøres og smøredåsen 
hænges under vognen. En stor sæk hakkelse skulle skæres af 
de bedste havreneg til at have med på turen, der ikke altid var 
ufarlig. Allerede ved Oddesund var overfarten livsfarlig i 
stormvejr. Man skulle roes over i en færgebåd af 2 eller 4 
mand efter størrelsen. Med et reb blev dyrene bundet fast til 
rælingen eller de svømmede bagefter, men kommet godt over 
fortsatte turen tværs gennem Jylland, idet han forelæbig 
fulgte samme rute som gæs- og studedrifterne. Der kunne på 
sådan en tur være både behagelige og ubehagelige oplevelser.

En af de sidste var en nat, han kørte gennem en skov og 
blev standset af en ældre dame, der bad om at måtte køre 
med. N. Gade syntes nok, der var noget mandfolkeagtigt over 
hende, og da han fik øje på en pistol i hendes kurv, var han 
klar over, at det var en maskeret røver. Nu måtte reddes, hvad 
reddes kunne. Han svingede pisken og kastede den fra sig, 
hesten for af sted, og da han fik den standset, bad han »da
men«, om hun ville hente pisken, da han ikke kunne gå fra 
hesten. Da hun var kommet lidt på afstand, satte han farten 
op til han nåede nærmeste kro, hvor han lånte en hest, der
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5 generationer. Niels Hemming Gadegård siddende på sin mor Thea Gadegård, f. 
Gades arm. Ved siden står hans morfar Kristen Gade. Siddende til højre oldemor 
Kristiane Pedersen, g. m. Niels P. Boddum og til venstre tipoldemor Mette, g. m. 
Niels Møller.
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kunne byttes på næste tur. Disse ture kørtes kun om somme
ren. Om vinteren snoede han sime som andre ældre ma nd og 
flettede kurve«, (citat: M. P. Kastberg).

En sønnesøn fortæller: Niels Gade flettede om vinteren 
riskurve af pilekviste. Børn og børnebørn skulle sige I til ham. 
Niels Gade var stærk af helbred, kun en gang havde han læge 
efter et ulykkestilfælde, hvor en cylinder i et tærskeværk 
sprang og en splint derfra næsten kløvede hans ansigt. Han 
overlevede det, men beholdt et dybt ar alle sine dage. Politisk 
var han Højremand, og den, der ikke kunne sørge for sig selv, 
havde han ikke meget tilovers for. Hans kristendom var nær
mest gammeldags gerningskristendom. I kirken stod hans 
plads sjældent tom. I 1890-erne brød Indre Missions vækkelse 
frem, og selv om Niels Gade ikke blev grebet af det, blev hans 
børn og den ene efter den anden blev omvendt, og det satte 
sit præg på forældrene, der begge fik fred med Gud, inden 
de døde. Maren Nielsen døde 1913, 82 år gammel, Niels 
Gade døde efter en operation 25. november 1920. (Citat 
slut).

219. Maren og Niels Gades ældste søn og næstældste barn var 
Kristen Gade, f. 1866. Han havde først en mindre gård nord 
for Uglev, men hans livsgerning foregik i Odbygården, matr. 
4 og 5. Han var uden overdrivelse en af de dygtigste land
mænd, jeg har kendt, altid foran med arbejde og med indkøb 
af nye maskiner. Kr. Gade var uhyre og energisk og kunne 
være meget ilter. Var det ved at tage overhånd, forstod hans 
hustru på en ganske stilfærdig måde at få alt til at glide, og 
begge morede sig bagefter. Han forlangte meget både af sig 
selv og af sine medhjælpere. Til trods herfor var mange af 
medhjælperne der i flere år. Det gjaldt for eksempel forkar
len, Niels Klinge, for hvem alt helst skulle foregå i trav.

Også bette Larsen var der i adskillige år, skønt nærmest af 
modsat type. Uvist af hvilken grund blev han meget drillet af 
både børn og voksne, men det prellede af på hans måske lidt 
sløve men store godmodighed. Kr. Gade var gift med Mette 
Pedersen, datter af gdr. Niels Pedersen, Boddum. Hun var en 
sjælden kvinde, der var som en mor for alle på gården, rolig 
og velafbalanceret. Kr. Gade drev foruden xin gård en omfat
tende handel med kreaturer, som han omsatte på Holstebro 
marked. Han havde en særlig forkærlighed til dobletkalve, 
som der fremkom mange af ved krydsning mellem jysk og 
korthornskvæg, og det var ikke ualmindeligt at se en række på 
10-12 stk. af disse i stalden. De fik 8 børn:
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Xels Krabbe Gade mellem sine to svogre politiass. Chr. N. Krabbe, gartner, f. 1868, 
og fon-alter Xiels N. Krabbe (tv.), f. 1871.

220. Thea Gade, f. 22/9 1900, om hvem Knud Nielsen sagde, at 
hun var så smuk, at nu måtte Kr. Gade have pigtråd om sin 
gård for at holde de unge ma nd på afstand, men den følelse 
havde hun absolut ikke selv. Hun blev gift 1922 med nr. 172 
Povl Borre Gadegaard, og hun har arvet sin mors vidunderlige 
ro og ligevægt. Desvarre fik hun i en forholdsvis ung alder en 
øjensygdom, der tog meget af hendes syn og værre blev det, 
da hun mange år senere efter et sygehusophold også fik en 
høreskade. Men ingen har nogensinde hørt hende beklage sig, 
og hun kan stadig i en høj alder passe sit hus og sine værtin
depligter, omend hun får god hjælp af sin svigerinde og svo
ger, der er naæmeste naboer.
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221. Niels Gade, f. 5/9 1902, oprindelig landmand, der havde 
gården »Futtrup«, Heltborg sogn. Død 13/1 1977. Han var 
gift med Maren Riis, f. 14/9 1902, datter af gdr. Martin Riis. 
Uglev. Hun døde 24/12 1953. Niels Gade gik siden over til 
handelen først i Skjern, senere i København. 1 datter:

222. Gertrud Gade, f. 30/9 1929, sygeplejerske. Gift 1960 med 
lektor i fysik ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Sø
ren Brogaard. 3 børn:
1. Benedikte, f. 13/12 1960.
2. Niels, f. 11/10 1962.
3. Olav, f. 21/5 1964.

223. Marie Gade, f. 1904, ugift, bosat i Uglev. Hendes hjælpsom
hed har været til glæde for mange.

224. Peter Gade, f. 22/2 1906. Gift med Martha Rasmussen, f. 
29/3 1903, der stammer fra Sjælland. Han byggede en ny
gård på fødegårdens udmark, og efter afståelse af denne har 
han bygget hus med en skøn udsigt over Nissum bredning. 5 
børn:
1 og 2 Tove Elisabeth og Christen døde som små.

225. Niels Otto, mekaniker, gift med Ingrid Jensen.
226. Svend Ove, gift med Gerda Højberg, overtog faderens gård.
227. Henning Gade, lærer i Nykøbing M.
228. Kristian Gade, f. 1908. Gårdejer i Floulev, gift med Karen 

Amby, datter af gårdejer N. Chr. Amby, Odby. De har to 
døtre:

229. Mette, sygeplejerske, gift med sygehusportør Knud Erik Sø
rensen.

230. Inger, lærer i Sydslesvig.
231. Karl Gade, f. 1910. I mange år en betroet medarbejder på 

Odbygård. Ugift. Har bygget hus på Odbygårds jord tæt op 
ad Limfjorden, hvor han har lejlighed til at dyrke sin hobby 
som jæger.

232. Martin Gade, f. 6/3 1913, gift 1938 med Dagmar Sofie Riis 
(kaldet Tut), f. 17/12 1916, datter af gdr. Martin Riis, Uglev. 
Martin Gade overtog sin fødegård, som han nu har overdraget 
til sønnen, Christen. 5 børn: 233, 234, 235, 236, 237.

233. Christen, f. 26/4 1939, ejer en gård i Søndbjerg, men har 
som nævnt overtaget sin fødegård. Gift 1963 med Gudrun 
Roelsgård, f. 11/8 1941. 3 børn:
1. Hanne, f. 1964.
2. Mette, f. 1966.
3. Martin, f. 1971.
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234. Grethe, f. 19/3 1941, gift 1963 med gdr. Børge Gramstrup, 
Brogård, Bedsted. 4 børn:
1. Lene, f. 1964.
2. Martin, f. 1965.
3. Søren, f. 1967.
4. Marie, f. 1973.

235. Per, f. 3/12 1944. Læge praksis i Møidrup. Gift 1966 med 
lægesekretær Anne Fr. Petersen, f. 1945. 3 børn:
1. Karin, f. 1967.
2. Thomas, f. 1970.
3. Jesper, f. 1975.

236. Anders Gade, f. 8/5 1946, cand. psyk. ved Odense sygehus. 
Ugift.

237. Ruth Gade, f. 4/3 1955. Sygeplejeelev. Gift 1976 med en- 
gineer Peter Bojes Salisbury, England.

238. Mette Gade (kaldet Musse), f. 10/12 1915. Efter moderens 
død blev hun sat i pleje hos farbroderen Kristian Gade, hvor 
hun blev betragtet som barn af huset. Hun uddannede sig til 
sygeplejerske i Tarm, men fik en mangeårig gerning i Køben
havn, indtil hun tog sin afsked og bosatte sig i det øde Sten
bjerg i Thy. Hun har overordentlig stor lighed med sin ældste 
søster, og trods Københavns og Stenbjergs afsides beliggen
hed har de stor glæde af hinanden.

239. Niels Krabbe Gade, f. 12./8 1868 i Hellerød. Gift 1. gang 
med Dorthe Povlsen, datter af Povl Kristensen, Agerø, Karby 
sogn, Mors. Gift 2. gang iflg. Søndbjerg kirkebog: Enkemand 
Niels Krabbe Gade, søn af Niels Gade og hustru Maren Niel
sen i Hellerød by, forhn gift med Dorte Povlsen, som døde 
26/2 1900, snedker og husmand i Hellerød, gift 24/3 1903 
med Mette Johanne Nielsen Krabbe, datter af Niels Chr. 
Nielsen Krabbe i Søndbjerg, f. 21/8 1874, pige i Hellerød 28 
år.

Niels Gade var gartner og snedker og til sidstnævnte fag 
hørte på landet også glarmesterarbejdet. Jeg husker bl.a., at 
han i sit værksted havde hængende det kendte billede af den 
hellige nadver, og da en dreng kom ind og så det, udbrød 
han: »Nå, de sidder nok og drikker sodavand«, hvilket han 
formentlig betragtede som den største nydelse.

I første ægteskab var der 3 døtre, nr. 240, 244, 248.
240. Dorthe Marie, f. 19/12 1892 i Hellerød, gift 1920 med kar

toffelhandler Jørgen Jørgensen, bosat i Nordsjælland 1890- 
1962. 3 børn:
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241. Martin Jørgensen, f. 16/7 1921, g.m. Meta. Ægteska
bet opløst.

242. Carl Aage Jørgensen, f. 9/2 1923, g.m. Laura. 2 børn:
1. Martin, f. 28/2 1957.
2. Klaus, f. 28/2 1962.

243. Holger Jørgensen, f. 15/3 1925, g.m. Meta. 1 søn:
1. Jens, f. 11/6 1953.

244. Maren Gade, f. 24/11 1896 i Hellerød, død 3/11 1962.
G.m. malermester Peter Nielsen, Hillerød. 3 børn:

245. Leo Gade Nielsen, f. 25/2 1920, g.m. Ester Hansen. 3 børn:
1. Anette, f. 23/4 1948.
2. Vibeke, f. 1949.
3. Anne Marie, f. 17/12 1952.

246. Knud Gade Nielsen, f. 27/3 1921. G.m. Kathe Sørensen. 3 
børn:
1. Solvejg, f. 12/12 1950, g.m. Hans Rasmussen. Barn:

a. Thea.
2. Asbjørn, f. 9/5 1954.
3. Lillian, f. 20/8 1960.

247. Ingeborg Gade Nielsen, f. 24/9 1926. G.m. Povl Staffelt. 3 
børn:
1. Ann Birgitte, f. 26/5 1948.
2. Janna, f. 26/4 1953.
3. Anne Lise Gade Nielsen, f. 1933, død 1958.

248.
249.

Laura Jepperine Gade, f. 19/1 1898 og død ugift 1920.
I 2. ægteskab fik Niels Krabbe Gade endnu 1 datter:Mane 
(kaldet søster). Hun er ugift og bosat i Hellerød.
Kr. Gades bror:

250. Peter Gade, f. 1870, gift 1897 med den 19-årige Mette Pe
dersen, datter af Ane Borre og Søren Pedersen, »Korsgård«, 
Søndbjerg. Han overtog Nr. Kappel. 6 børn: 251, 252, 259. 
264, 270, 271.

251. Niels Gade, f. 24/8 1899- Han overtog Nr. Kappel efter sin 
far, og blev gift med Anna Jensen fra Durup i Salling. 2 børn: 
1. Peter Gade, læser på Århus universitet.
2. Lis Gade, f. 21/1 1952, børnehavelærer.

252. Søren Gade, f. 26/7 1901, død 1971. G.m. Petra Laursen, 
datter af gårdejer Lars Laursen, Råkjær, Søndbjerg sogn, f. 
16/11 1901. Bopæl: »Enggård«, Ullerup. 6 børn:
253. Peter Gade, f. 18/11 1928 i Vestervig, gift 1960 med 

Tove Fonnesbech Wulff, boghandler. Bopæl Grundt- 
vigsvej 6, Frb. 1 barn:
1. Merete Gade, f. 30/3 1967.
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254. Holger Gade, f. 19/8 1930, landmand. Gift 
26/7 1958 med Karen Pedersen, f. 22/12 1930 i Thi
sted. Bopæl Bedsted, Thy. 3 børn:
1. Inge, f. 14/12 1959.
2. Søren f. 13/9 1962.
3. Birgitte, f. 14/5 1964.

255. Elisabeth Gade, f. 31/5 1932. Gift 18/5 1962 med 
landmand Arne Holt, f. 28/2 1935 i Egtved. Bopæl 
»Enggård«, Ullerup. 4 børn:
1. Karin, f. 23/2 1963.
2. Hanna, f. 3/8 1965.
3. Klaus, f. 4/8 1967.
4. Niels, f. 24/5 1970.

256. Erik Gade, f. 20/8 1934, landmand i Heltborg, g.m. 
Veda Hansen, f. i Stangstrup 26/4 1940. 3 børn:
1. Torben, f. 8/5 1964.
2. Bente, f. 10/2 1966.
3. Peter, f. 4/8 1971.

257. Ellen Gade, f. 19/9 1937, oldfrue på Hotel Marselis, 
Århus.

258. Svend Gade, f. 1941 i Ullerup, gift 1966 med Anne Lise 
Andersen, f. 1945 i Heltborg. Bopæl Rubjergvej 60, 
Århus.

Søren Gade handlede en del år med gårde sammen 
med gårdejer Jens Krabbe, »Kirkegård«, Ydby.

259. Kristian Gade, f. 6/12 1903. Gift 20/6 1930 med Ingrid 
Laursen, f. 31/3 1909 i Råkjær. Bopæl Hvidbjerg, hvor han 
havde købmandshandel og senere tømmerhandel. Han er p.t. 
formand i bestyrelsen for Hvidbjerg bank. 4 børn:
260. Niels Henrik Gade, f. 1933 i Hvidbjerg. Bogholder i et 

ejendomsfirma i Herning.
261. Kirsten Gade, f. 15/6 1936 i Hvidbjerg, uddannet hus

holdningslærer på »Ankerhus«. Stilling og bopæl i Ran
ders.

262. Jørgen Gade, f. 26/8 1940, handelsuddannet, salgs
chef. G ift 26/11 1964 med Bente Krøger Olsen, f. 
15/10 1943 i Brønshøj. Bopæl Jonstrup. 2 børn:
1. Charlotte Gade, f. 19/6 1966.
2. Kristian Gade, f. 4/12 1968.

263. Inger Gade, f. 21/3 1950, sygeplejerske. Gift 1972 
med elektriker Jørgen Christiansen, f. 26/8 1947 i Ve
stervig. 2 børn:
1. Mette, f. 7/1 1975.
2. Mads, f. 25/4 1978.
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264. Harald Gade, f. 8/6 1906. Fift 10/10 1934 med Clara Od- 
gaard, f. 4/2 1908, datter af gdr. Anders Odgaard, Uglev. 
De havde i mange år Smerup Vestergaard, og de bor nu på 
»Hvidbjerglyst«. 5 børn:
265. Karen Margrete Gade, f. 9/11 1935 i Smerup, G.m. 

regnskabskonsulent Marius Bjerre Christensen, f. 18/12 
1928 i Ræhr. Bopæl Odense. Karen er husligt uddannet 
og har desuden været på bibelskole i Oslo og KFUK 
sekretær i Odense. 3 børn:
1. Ole, f. 30/3 1964.
2. Jette, f. 7/2 1966.
3. Hanne, f. 23/4 1970.

266. Povl Gade, f. 8/7 1937 i Smerup. Gift 1965 med Grete 
Krabbe Christensen, f. 17/4 1943 i Floulev. Grete er 
konturuddannet og Povl Gade er lærer. Bosat i Ikast.

267. Mette Gade, f. 5/6 1940 i Smerup. Gift 26/7 1960 
med gdr. Hans Jørgen Laursen, f. 13/7 1935 i Sønd
bjerg. Har boet i Aarup, men har nu overtaget hans 
forældres gård, den gamle fattiggård i Søndbjerg. 3 
børn:
1. Birgitte, f. 25/4 1962.
2. Lisbeth, f. 24/2 1966.
3. Hans Ulrik, f. 15/1 1969.

268. Peter Gade f. 21/2 1943, gift 16/8 1969 med Ellen 
Aarlit, f. 16/8 1947 i Brovst. Har overtaget Smerup 
fattiggård. 3 børn:
1. Søren, f. 22/7 1970.
2. Jacob, f. 11/2 1973.
3. Stine, f. 29/7 1975.

269. Anne Marie Gade, f. 25/4 1948 i Smerup. Gift 
30/6 1973 med lærer Poul Erik Damgård, Aulum. 
Begge er lærere i Struer, bopæl Sarpsborgvej '146, 
Struer.

270. Alma Gade, f. 8/7 1911. Gift 22/5 1941 med landmand 
Mads Holm, f. 9/11 1917. 24adoptivbørn, hvis navne er mig 
ubekendt.

271. Svend Gade, f. 22/5 1917. Gift 25/10 1940 med Anne Lise 
Henriksen, f. 11/8 1918. Svend Gade er direktør for de sam
virkende danske købmandsforeninger. 3 børn:
272. Ole Gade, f. 14/1 1945 i København. Har fået en 

grundig landbrugsuddannelse på større gårde, land
brugsskole og i udlandet.
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273. Lone Gade, f. 3/12 1948 i København. Indretningsar
kitekt. Læser på Niels Brocks Handelsskole.

274. Niels Gade, f. 10/12 1952 i København. Stud. jur. 
275. Thomas Kristian Gade, i. 9/11 1871 i Nr. Kappelgård.

En søn skriver: »Han gik i Søndbjerg gi. skole (nu børne
hjem) hos lærer Bentsen, som var en gammel uduelig lærer, 
der mest interesserede sig for sit landbrug, som han drev ved 
skolebørnenes hjælp. 3-4 drenge blev spændt for ploven ved 
siden af koen, mens han selv styrede ploven. Tampen hørte 
til daglig kost, og dog havde børnene ikke respekt for ham. 
Ofte tog de store drenge tampen fra ham. Disse forhold 
gjorde, at far fik lært for lidt, hvad der hæmmede ham senere 
i livet, da han som handelsmand fik meget med tal at gøre. 
Da der var mange drenge i hjemmet, kom han som 11-årig ud 
at tjene hos en ven af hans far, Mikkel Møller. Derefter var 
han soldat, men blev hjemsendt efter to måneders forløb på 
grund af en seneskedebetændelse. Senere tjente han hos Niels 
Krabbe i Krabbegården.

Da Indre Mission i halvfemserne kom til Thyholm, sluttede 
han sig hertil, og det prægede ham hele livet«. Sønnen skriver 
videre: »Min mor Marie Kræmmer var født 22/5 1879 i Odby 
sogn, som ældste datter af gdr. Niels Kræmmer. Hendes fø
degård ligger lige ved banen, og de samme bygninger står 
endnu. Da forældrene holdt på, at deres børn ikke måtte gå 
i skole hos en vantro lærer, holdt de selv lærerinde, indrettede 
skolestue og tog andre børn ind fra troende hjem. 1893 blev 
hun konfirmeret af provst Paludan og samme år flyttede hun 
med sine forældre til Helligkilde. Hun blev gift med min far, 
Kristian Gade dagen før mor fyldte tyve år. Deres første hjem 
var i Søndbjerg-havland, hvor der var 36 tdr. bygsædeland og 
besætningen bestod af 2 heste, 3 køer og 4 får. Bygningerne 
var meget dårlige, prisen var 13.000 kr. Her gik de i gang med 
at få et godt hjem for dem og deres børn. Jorden var tyndt 
muldlag og tillige udsultet. Efterhånden begyndte far at 
handle med lam, som han købte på egnen, og når han fik 
samlet en vognladning, rejste han til København og solgte 
dem på kvægtorvet. Handelen var ikke helt fremmed for far, 
da han i sine yngre dage flere gange var med sin ældste broder 
Kresten i Husum med en drift stude, som blev drevet hele 
vejen gennem Jylland. Han har også været med til at drive gæs 
fra Thyholm til Horsensegnen, som regel en flok på 200-800 
stk. Ved Oddesund skulle gæssene svømme over, og det
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A
netavle VI - G

ade-linien

Niels Christensen 
Gade, 

f. 1833 i Hellerød, 
Gondbjerg sogn.

+ sst. 192o.

Christen Thomsen 
Gade, 

f. 1799 i Hellerød, 
t 1870 sst.

Thomas Nielsen 
f. 1765 i Hellerød, 
t 1848 sst.

Niels Mortensen 
1719 - 18o2

Morten Nielsen, 168o-1763 
Maren Thomasdtr., 168o -

Maren Pedersdtr. 
1726 - 179o.

Peder i Styvelgeard.HvidbJ.s.

Mette Christensdtr. 
f. 1766 i Flovlev, 
t 1855 i Hellerød.

Christen Christensen (Gade^ 
1725 -1791

Christen Gade,Flovlev,da.17oo

Kirsten Christensdtr. 
173o - 179o.

Cecel Jensdatter, 
f. 1799 i Gerup, 
t 1876 i Hellerød.

Jens Pedersen 
f. 1759 i Serup 
t 1814 sst.

Peder Christensen Leed 
1724 - 18o6

Christen Miltersen,1695-1743
Kirsten Pedersdtr.,1683-1765

Karen Jensdatter, 
173o - 1794

Jens Pedersen Kibouman, ca. 1682-1754
Elisabeth Jensdtr., t 1747

Anne Nielsdtr.
f. 1763 i Odby, 
t 1824 i Gerup.

Niel s Christensen (Krabp) 
1715 - 1778

Dorthe Tomsdatter, 
1728 - 18oo

Thomas Andersen,1695-176o
Johanne Christensdtr.,1684-1754

'.'-.ren Nielsdatter 
Krabbe,

f. 1031 i Hellerød, 
Sandbjerg sogn.

t sst. 1913

Niels Christensen 
Krabbe, 

f. i Cdby s. 1791, 
t i Hellerød 1049.

se anet-'vle I

''ette Niel sdetter, 
f. 1795 i Heller.’d, 
t sst. 1071.



kunne være svært i stormvejr at klare den stærke strøm. Man 
holdt flokken samlet ved hjælp af to både, og det kunne være 
nødvendigt at vente, til det blev stille vejr. Hver aften søgte 
man at få gæssene ind i en lukket gård af hensyn til ræven. 
Blev en gås træt, tog man den under armen, men som regel 
klarede de turen forbavsende godt. I egnen øst for Horsens 
blev de solgt og fedet på stubmarkerne« (citat slut).

Senere købte han »Helligkildegård« for 200.000 kr. uden 
besætning og bygningerne i ruiner efter en brand. Denne 
gård var for et par hundrede år siden en såkaldt sædegård med 
23 tdr. hartkorn og en mængde bøndergods. Dette sidste var 
forlængst overgået til selveje. Det var 1918. Tyskerne havde 
tabt krigen og havde ikke råd til at købe kød. Kristian Gade 
måtte sælge kreaturerne til halvdelen af, hvad han havde givet 
for dem. Han solgte den jord, der lå længst borte fra gården, 
og da Søren Krabbe meldte sig som køber 6 år senere solgte 
han gården for 225.000 og købte den mindre »Højgård« i 
Helligkilde, der 2 år senere brændte ved kortslutning. For at 
få plads til dyrene købte han Helligkilde gi. skole, der lå i 
umiddelbar nærhed.

276. Niels Gade, f. 9/4 1900, gift 3/5 1929 med Marie Odgaard. 
3 børn: 277, 278, 279.
277. Anna Marie Gade, f. 25/1 1930 i Øster Skårup, Vester

vig.
278. Kristian Gade, f. 21/4 1932 i Øster Skårup, Vestervig. 
279. Ellen Gade, f. 25/1 1940 i Øster Skårup, Vestervig.

280. Maren Gade, blev i 1924 gift med gårdejer Jens Meldgaard, 
Helligkilde. De fik 7 børn:
281. Ruth Meldgård, f. 23/7 1926. Gift med skoleinspektør 

Lars Andersen, Vildbjerg. 2 børn:
1. Per, f. 21/1 1952.
2. Knud, f. 12/5 1954.

282. Johannes Meldgård, gdr. i Grønholme, Hvidbjerg. 
G.m. Aase Mikkelsen, datter af smedemester Mikkel
sen, Uglev. 3 børn:
1. Bodil, f. 20/4 1957.
2. Hanne, f. 17/6 1959.
3. Inge, f. 22/5 1962.

283. IngerMeldgård, f. 24/9 1929.
284. Jørgen Meldgård, dyrlæge f. 29/9 1931 g.m. Karen 

Marie Sørensen datter af stationsforstander Sørensen.
285. Else Meldgård, f. 4/4 1933 g.m. Arne Andersen f. 

22/2 1923.
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286. Karl Meldgård, gdr., f. 7/4 1932 g.m. Bente Toft f. 
6/6 1937. Ejer af Styvelgård, Hvidbjerg s.

287. Grete Meldgård, f. 1/11 1940 g.m. Knud Elkjær f. 
1/10 1940. 3 børn:
1. Jens, f. 22/9 1966.
2. Peter, f. 12/5 1969-
3. Ole, f. 6/3 1972.

288. Albert Gade, f. 20/3 1904, Marie og Kristian Gades 3. barn, 
ejendomsmægler i Redsted Mors (død) g.m. Jensine Pedersen 
f. 6/9 1909. 2 børn:
1. Vera, f. 5/10 1936.
2. Hannef. 12/1 1948.

289. Karl Nikolaj Gade var den yngste af 211 og 217 Maren og 
Niels Gades børnog blev gift 28/10 1905 med Karen Peder
sen, datter af gdr. Niels Pedersen Boddum og søster til bro
deren Kristen Gades hustru, Mette. Jeg husker Karen Gade 
som en meget smuk og statelig dame. 1905 flyttede de fra Nr. 
Kappel til Smerup og derfra i 1914 til »Krabbegård« hvor de 
boede til 1928, da de købte en lille lystejendom »Birknæs« i 
Hvidbjerg by. I 1944 flyttede de til hjørneejendommen 
»Hvidbjerghus«, hvor Karen Gade døde 14/8 1956 og Karl 
Gade flyttede ind på De gamles Hjem, hvor Karl Gade døde 
1961.

290. Niels Gade, f. 10/3 1908 i Smerup, lærereksamen 1929, læ
rer til 1961, skoleinspektør 1964-72 ved Sv. Gønge skolen 
Lundby, afsked 31/8 1972 bor i GI. Tappernøje. Gift 22/12 
1931 med Anna Gadegård Jensen, datter af Jens Gadegård 
Jensen og hustru Karen. 4 børn:
291. Birthe Kålund Gade, f. 23/9 1932 i Hvidbjerg, syge

plejerske, g.m. cand jur. ekspeditionssekretær i A.T.P. 
Aage Andersen, f. 18/2 1936 i Århus. 1 datter Birgit 
Andersen, f. 1/3 1965 i Hillerød.

292. Karen Elisabeth Gade, f. 7/5 1935 i Vejgård, studen
tereksamen og lærereksamen. G.m. Hans Christian 
Steffensen, f. 7/2 1935 i København. Studenter- og 
lærereksamen. Skoledirektør i Vordingborg. 4 børn.
1. Marianne Steffensen, f. 17/2 1957 i København.
2. Torben, f. 7/1 1964 i Fakse.
3. Elisabeth, f. 4/12 1964 i Fakse.
4. Niels Georg, f. 4/12 1964 i Fakse.

293. Karl Gade, f. 14/3 1939 i Vejgård civilingeniør, fa
briksleder g.m. Lise Drejer 19/10 1941 i Randers, læ
gesekretær. 3 børn:
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1. Annemarie Gade, f. 16/11 1963 i København.
2. Mette Gade, f. 23/1 1971 i Roskilde.
3. Anne Sofie Gade, f. 2/1 1971 i Roskilde.

294. Peter Gade, f. 26/4 1941 i Vejgård, projektleder ved 
FDB i Albertslund. Bopæl GI. Tappernøje.

295. Maren Gade, 20/1 1910 i Smerup. G.m. Hans Ærø, f. 20/8 
1907. Begge er hoteluddannede. Efter ansættelse forskellige 
steder i provinsen direktørpar på Hotel Nebo, København.

296. Niels Møller Gade, f. 31/12 1912 i Smerup. Lærereksamen. 
Enelærer ved Søby skole pr. Hornslet 1940-58. Førstelærer s. 
st. 1958-62. Overlærer ved Ådalsskolen, Skørring pr. Mørke. 
G.m. Anna Lykke f. Hansen. 1 datter.
Ellen Lykke Gade, f. 25/8 1948 i Søby.

297. Kristiane Gade, f. 21/2 1916 i Hellerød, gift 1938 med Hans 
Bernt Jensen, begge er lærere ansat ved Nørresundby private 
realskole. 1940-59 ved Hjerm østre skole og efter den tid ved 
Struer østre skole. Børn:
1. Povl Otto Gade, f. 25/10 1941, ingeniørlærer ved Køben
havns maskinskole, g.m. Karen Iversen Silkeborg. 2 børn: 
1. Jesper Nikolaj, f. 16/4 1967iOdense.
2. Otto Bernt, f. 28/11 1968 i Helsingør.

298. Else Marie Gade, i. 2/7 1941 i Hjerm. 3 sproget korrespon
dent.

299. Inger Margrete Gade, f. 16/3 1946 i Hjerm, sygeplejerske 
g.m. advokat Carsten Andersen Trælløse, 2 børn:
1. Jacob,f. 1/5 1969iArhus.
2. Lone, f. 27/2 1972 i Rønne.

300. Ingeborg Marie Gade, f. 8/1 1920 i Hellerød, afdelingssyge
plejerske i Skive.

301. Ruth Elisabeth Gade, f. 29/3 1922 i Hellerød, g.m. bager
mester Peder Lyngs, f. 31/5 1922 i Lyngs. 1 søn Michael 
Gade Lyngs, f. 18/5 1961.
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netavle VIII - Dueholm

-slæ
gten

Niels Christensen 
Dueholm, 

f. 3o-6-1865 i 
Serup, Cdby s.

t 29-5-1943 i 
København.

Kristen Kristensen 
Dueholm,

f. i Serup 22-9-1836, 
t sst. 4-12-19o4.

Chresten Poulsen, 
f. i Hellerpid 1793, 

t i Serup 1851.

se Dueholm-si-?gten VII

Ane Chr. Dueholm, 
f. i Humlum 18o9, 

t i Serup 1879.

Sidsel Marie Andersen, 
f. i Humlum 5-7-1832, 
t i Serup 15-4-1915.

Niels Andersen, 
f. i Humlum 1798, 

t sst. 1875.

se Gadegcard-slægten IV

Ane ‘.‘argr, Andersdtr. , 
f. i Serur 18oo, 

+ i Humlum 1841.

idsel Niels ?n 
: rebbe, 

f. 27-10-1866 i 
;jel ler 'd, 3 -nd- 
o j- rn s.
t 14-4-1836' i 

K/benh-vn.

Christen Nielsen 
Krabbe, 

f. 1826 i Heller-d, 
i 19o3.

Niels Christensen Krabbe, 
f. i C'dby 1791, 
t i Heller^d 1849.

se Krabbe si :nten I.

"ette Nielsdetter, 
f. i Hellerrid 1795, 

t sst. 1871.

Ane Chris.tensdtr.

f. 1828 i Heller d, 
t 19s5.

Christen Thomsen Gade, 
f. i Hcllerrd 1799, 
t sst. 1878.

so G: do-r;l -:t-n VI

Cecel Jensdatter, 
f. i Serup 1799, 
t i Heller.-d 1876.



Dueholm- linien
302. Det ældst kendte medlem er Jens Jespersen Dueholm, som vi 

træffer første gang i 1759, da han er ansøger til en stilling som 
skoleholder i Hjerm sogn. Hvor navnet stammer fra, er usik
kert. Man kunne sætte det i forbindelse med det ret nærlig
gende Dueholm Kloster, men mere sandsynligt er nok gården 
eller gårdene Dueholm i Sevel sogn. En udførlig omtale af 
Jens Jespersen Dueholm findes i Ejnar Poulsens bog: Hardsys- 
sels degnehistorie, side 88, der blandt andet viser, at han ikke 
kom uforberedt til Hjerm, men med mange fine anbefalinger 
fra biskop Wøldiche i Viborg samt mange præster og provster.

Han har på dette tidspunkt ikke været ganske ung, idet han 
i adskillige år havde været vinterlærer. Fra 1721 lod Frederik 
IV bygge 240 såkaldte rytterskoler, som var den første spire til 
folkeskolen, men spiren ville ikke rigtig gro, og man overlod 
til proprietærerne at sørge for det. Det har dog inspireret 
»Volstrup«s daværende ejer Christian Linde d. yngre til at 
oprette en skole i Hjerm sogn. Han besluttede sammen med 
sin hustru Ellen Marie von Obelitz at bygge en sådan, men 
nåede det ikke, før han døde i 1723. Den efterlevende slægt 
arbejdede videre med sagen og ved hjælp af søstersønnen,

Kr. Kristensen Dueholm og hustru Sidsel Nielsen Gadegård.
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Kr. Dueholm og hans niece Ane

sognepræst i Hjerm Jens Hjermin blev der oprettet følgende 
fundats:

»I den hellige trefoldigheds navn er denne fundats indret
tet. Som det var min salige mands velædle og velbyrdige 
Christen Linde til »Volstrup« hans villie, som det ligeledes 
efter hans død af et udkast under hans hånd her i stærboen 
funden at fundere et Skole Hus her i sognet til Guds ære, den 
almindelige ungdoms bedste og til en liden taknemmeligheds 
kendemærke for den lykke og velsignelse af den nådige Gud 
meddelt, til hvilket forsæt at bringe i en evig værende stand, 
han haver henlagt efterskrevne jordegods skulle uden at deles 
blandt vore arvinger udtages og til meldte christelig brug 
henlægges«.

Derefter opregnes indtægterne fra gården »Sønderscou« på 
Venø og 3 andre gårde samme sted ansat i penge 30 rdl., 
hvoraf 24 rdl. skal være lærerløn til en skikkelig og oplyst 
person, dygtig til at oplyse ungdommen i læsen og skriven, 
evt. en studeret person, der årligt nyder af forhen oplyste 
indkomst og legato 24 rdl. curant, som hannem hvert år til 
Martini skal leveres. Desforuden nyder han det hus på Skjett- 
rup mark og af Jens Haun hidtil beboet uden kgl. ordinære 
skatter, at det altid står det samme, som han det tiltræder,
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Et parti fra Od by i begyndelsen af 1900-tallet med Kr. Dueholms sidste ejendom ved 
den gi. landevej. I baggrunden Od by smedie. Uglev-vejen og Od bygårds jord i høst
tiden.
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hvorimod han skal være forpligtiget til at undervise ungdom
men her i sognet i deres børnelærdom, læsen og skriven og 
anfanger dermed fra Michaielis vinteren igennem til påske, da 
bønderne behøver deres børn og tyende til deres sommerar
bejde, og skulle der og være nogen om sommeren som ville 
holde unge folk til skole, skal han også dertil findes villig og 
flittig for menighedne af prædikestolen Michelsdag måtte 
gives tilkende for at opmuntre dem til at tage deres børns 
velfærd og saligheds sag bedre i agt, skal han hver måneds 
bededag indstille sig med sine skolebørn i kirken og der efter 
tjenesten i præstens overværelse gå deres børnelærdom igen
nem, og der kan ses, hvad de har forfremmet sig og andre 
derved opmuntres - alt dette bør han under hans bestillings 
fortabelse efterleve.

Men der var flere forpligtelser. Han skulle, hvis han øn
skede at flytte, 3 måneder forinden give meddelelse herom og 
stille en anden i sit sted, indtil en ny skoleholder antoges.

I begyndelsen syntes alt godt, begge syntes at være i god 
kontakt med beboerne, og fru Dueholm var i mange tilfælde 
fadder ved barnedåb, men pludselig revnede det. Jens J. Due
holm forsvandt uden opsigelse, og man kaldte ham den af sig 
selv afsatte Dueholm, der havde tilfæstet sig et sted i Ølby, 
og der blev stor opstandelse. Parterne Dueholm og Jens Haun 
havde hver sine velvillige synsmænd, der havde vidt forskellig 
mening, men langt om længe indgik man et kompromis, og 
sagen endte uden retssag. I tiden 1759-70, da Dueholm flyt
tede fik de følgende børn:
1. Margrethe, f. 14/5 1760.

303. Christen, i. 25 U 1762.
3. Bodil Marie, f. 28/4 1765.
4. Jesper, f. 12/7 1767.
5. Stine, f. 13/11 1768.
6. Jesper, f. 25/11 1770.

Det er Christen og så vidt vides kun ham, der får med de 
her nævnte slægter at føre. Christen blev døbt 25. juli 1762 
og båret til dåben af Mads Jensens kone af Hjerm hede. De 
øvrige faddere var Mads Jensen, Laurs Christensen samt Niels 
Jensen og hustru. Han blev år 1800 gift med Mette Nielsdat
ter, f. i Pine 1770. Pine er det sydlige overfartssted ved Od
desund. De boede i »Bredalsgård« Humlum til 1812, da de 
købte »Odbygård« htk. 4-2-2-2/3 (altså før den af M. Villad- 
sen blev dannet af 3 gårde i 1880erne, tillige med tiendey
dende htk. 4-6-1-1 / 3. I Bredalsgård fik de følgende børn:
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304. Kirsten, hjemmedøbt, f. 1801.
2. Niels, hjemmedøbt, f. 1803.
3. Jens, hjemmedøbt, f. 1805.
4. Ane, hjemmedøbt, f. 1809.
5. Jens, hjemmedøbt, f. 1811.

Hvorfor de alle er hjemmedøbt vides ikke, men det har 
åbenbart været både kønne og kvikke børn. Hos et familie
medlem er fundet to meget højtidelige og formfuldendte 
frierbreve til Kirsten fra unge betydende mænd, men det ville 
være forkert at nævne navne, da de var kendte mænd på 
egnen, de har da også fået nej begge, idet hun i 1824 blev gift 
med Thomas Jensen, søn af gmd Jens Christensen og hustru, 
Johanne, Thomas var da 33 Vz år gi. og opholdt sig hos Chr. 
J. Dueholms enke i Odbygård står der i Odby kirkebog, men 
alderen stemmer ikke helt med folketællingen 1834 fra Semb, 
Hvidbjerg, hvor er anført:

Thomas Jensen, 39 år, gårdmand og budfoged.
Kirsten Christensdtr., 33 år, hans kone.

Børn:
Mette Thomasdatter, 5 år.
Karen Thomasdatter, 3 år.

305. Mette blev gift med Niels Møller, og de boede først i Barslev- 
vang, men kom så til Boddum, hvor de levede deres liv. Deres 
datter, Kristiane, blev gift med Niels Pedersen fra Barslev, der 
fik gården i Boddum. Kristiane og Niels fik følgende børn: 
Mette, gift med Kristen Gade, 219.
Kirstine gift med Anton Eliasen, Boddum, flere børn. (Se nr. 
74).
Karen, gift med Karl Gade, 289.
Kirsten Dueholm blev anden gang gift med Peder Christen
sen Plouman.
1845: Peder Christensen Plouman, 38 år, gårdmand.
Kirsten Christensdatter, 44 år, f. i Humlum sogn, 44 år, hans 
kone.
Mette Thomasdtr., 16 år, f. i sognet, g.m. Niels Møller. 
Maren, 14 år, g.m. Lars Kr. Hebsgård, Floulev.
Dorthe, f. i sognet, f.m. Søren Kren, Barslev.
Thomine, 4 år, f. i sognet, g.m. Mads Povlsen, Semb.

Som nævnt skal her ikke nævnes navne på de to af Kirstens 
friere, men det lille uddrag kan måske være forslag til unge 
forelskede:

»Kirsten Christensdatter Dueholm.
Den første Gang mine Øjne saa dig, var du en behagelig
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Genstand for dem, og siden har du ej alene behaget dem men 
ogsaa mit Hjerte, som stedse siden har været dig hengivet. 
Aabenbare dig mit Hjertes Tanker i den Henseende har ofte 
været mit Forsæt. Hensigten med disse Linier er altsaa at 
aabenbare dig mit Hjertes ønske, at jeg engang maatte nyde 
den Lykke at indgaa Ægteskabets Forbindelse, o.s.v.«

Vedkommende fik altså ikke den lykke.
306. Niels Dueholm, f. 1803. Efter faderens død bestyrede han 

Odbygård for sin mor, indtil han i 1830 overtog gården. Htk. 
det samme som ved købet i 1812. Købesum 1600 rdl. samt 
aftægt for moderen, der dør 31. okt. 1847, 77 år gi. Niels 
Dueholm blev gift med Kirsten Christensdtr., datter af Chri
stian Andersen fra Hvidbjerg sogn, og han udsteder samtidig 
en obligation til Povl Christensen, Torp, Lyngs. 1845 var der 
følgende personer på gården:
Niels Dueholm, 42 år, f. i Humlum, gårdmand.
Kirsten Christensdatter, 36 år, f. i Hvidbjerg sogn, hans kone. 
Deres børn:
Christen Nielsen, 14 år, f. i sognet.
Christen Nielsen, 3 år, f. i sognet.
Sidsel Nielsen, 8 år, f. i sognet.
Mette Nielsen 6 år, f. i sognet.
Ugifte tjenestefolk:
Christen Nielsen, 24 år.
Ane Marie Andersdtr., 27 år.
Mette Nielsen, aftægtskone, 75 år.

Udover ovennævnte børn fik de en datter, Karen, der døde 
18/9 1848, førend dåbens konfirmation. De fik i alt 13 børn, 
hvoraf 1 søn og 5 døtre døde som små.

307. Ane Christensdatter Dueholm, f. 1809 i Humlum sogn. Også 
hun synes at have været en kvik pige. Hun fik ved konfirma- 
tionsseksaminationen betegnelsen rosværdig, en betegnelse, 
der ikke var givet i sognet de sidste 10 år. Hun blev 
23/2 1829 gift med gårdmand og sognefoged Christen Povl
sen, efter at han havde mistet sin første hustru, Dorthe (der 
var søster til Kirsten Dueholms mand, Thomas Jensen fra 
Anton Dueholms gård). Chr. Povlsen havde da en gård, der 
på det tidspunkt var sammenbygget med førnævnte Anton 
Dueholms gård. Efter matriklen 1688 var det almindeligt 
med halvgårde, men her var der såvidt det kan udledes en 
tredelt gård med 3 familier, Jens Christensen, Chr. Povlsen 
den ældre og Jens Pedersen, der i 1788 blev gift med Anne 
Nielsdatter Krabbe. I det hele taget er Krabbe, Dueholm og 
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Gadegård familierne så nær beslægtede gennem århundreder, 
som det sjældent ses. Ved folketællingen 1845 så familien 
sådan ud:
1. Christen Povlsen, 53 år, f. i Søndbjerg sogn (søn af Povl 

Knudsen Nørgård).
2. Ane Christensdatter, 36 år, f. i Humlum, hans kone.
3. Ane Kirstine Christensdtr., 20 år, ugift f. i sognet, senere 

gift med Anders Christensen, Serup.
4. Povl Kristensen, 16 år, ugift.
5. Dorthe Marie, 15 år. (Blev gift med gdr. Niels Ebbesen, 

»Tværdal«).
6. Mette Christensen (blev gift med Anders Gadegaard, nr. 

164).
7. Christen Christensen, 9 år. (Blev gift med Sidsel Marie 

Gadegaard).
8. Jens Knudsen, 24 år, ugift tjenestekarl. (Nr. 1-7: børn). 

Ane Kirstine må være født 1825 og således datter af 1. 
ægteskab og kun halvsøster til de øvrige børn.

308. Hvorfor Christen Christensen senere benyttede sin mors 
slægtsnavn og ikke som almindeligt dengang faderens for
navn, vides ikke. Han blev som nævnt gift med Sidsel Marie 
Andersen, f. 1832 i »Gadegaard«, Humlum sogn, søster til 
Anders Gadegaard, 164 - her er altså tale om dobbelt slægts
skab.

En gammel dame fra Hellerød fortalte mig, at hun i sin 
ungdom havde tjent hos dem, og hun kunne ikke berømme 
Sidsel nok for hendes venlighed og godhed. De havde 4 søn
ner hvoraf

309. Kristen Povlsen Dueholm var den ældste. Han havde en land
ejendom på vejen mellem Søndbjerg og Odby tæt ved det 
første andelsmejeri. Der var mange børn, men kun én dreng, 
Kristian, resten piger, hvoraf vist den ældste i mange år var 
husbestyrerinde for tobaksfabrikant Færck, Holstebro. En an
den, Sidsel, havde nogle år Uglev afholdshotel i forpagtning. 
De øvrige er mig ukendte. Den næstældste søn var

310. Niels Christensen Dueholm, f. 30/6 1865 i Serup. Han blev 
1897 gift med Sidsel Nielsen Krabbe.

Citat fra kirkebogen: Ungkarl Niels Kristensen Dueholm, 
f. i Serup 30/6 1865, søn af gmd. Kr. Kristensen Dueholm 
og hustru Sidsel Marie Andersen 32 år, viet til pigen Sidsel 
Nielsen, f. i Hellerød 27/10 1868, dtr. af Kristen Neilsen 
Krabbe og hustru Anne Christensen, 29 år. Opholdssted i 
hjemmet.
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Det var i 1897. Niels Dueholm ejede sin svigerfars gård 
ganske kort tid, før han blev ansat som kordegn ved Nazareth- 
kirken på Østerbro i København. Han har i nogle efterladte 
erindringer fortalt, at hans farmor tidlig lærte ham at synge 
kristelige sange, og i aftenskumringen læste gode fortællinger 
for ham. De boede i næsten alle årene på Blegdamsvej 86. 
hvor slægtens unge under uddannelse havde et godt og gæst
frit tilholdssted, Niels Dueholm døde 29/5 1943, Sidsel 
1939- De havde 4 børn:

311. Arthur Dueholm, cand. jur. (død 15/3 1960). Politimester i 
Toftlund, Sdr. Jylland, senere Lemvig.

312. Sigrid Dueholm. Efter studentereksamen ansættelse i kirke
ministeriet, hvorfra hun tog sin afsked i begyndelsen af halv
fjerdserne, men døde kort efter.

Arthur Dueholm var gift med Asta Jepsen, dtr. af semina- 
rie lærer Jepsen. De havde 2 sønner:
1. Povl Dueholm, f. 29/5 1931, gift med Edna Jeansson 

Christensen. 2 børn:
1. Lotte.
2. Birgitte.

2. Finn Dueholm, f. 22/5 1934.
313. Povl Ejler Dueholm. Cand. teol., mangeårig seminarielektor 

i Haderslev, »hvor han nu nyder sit otium«. 2 børn:
1. Ruth Dueholm, f. 17/8 1946, ergoterapeut på Riisskov 

statshospital.
2. Niels Dueholm, f. 28/4 1948. Gift med Anne Tofte, f. 

30/8 1948. Niels læser psykologi i København. 2 børn:
a. Eva, f. 1968.
b. Eske, f. 1/12 1973.

314. Ruth Dueholm uddannede sig efter studentereksamen til 
gymnastiklærer, blev gift med direktør Ejner Madsen, Silke
borg. De er begge meget kunstinteresserede, og som ven med 
Asger Jorn findes nogle af hans billeder i hjemmet. 1 barn: 
1. Birgitte Dueholm Madsen, ergoterapeut i København.

315. Anders Dueholm, f. 21/11 1867 i Serup. Han rejste til Kø
benhavn og blev 28/2 1892 gift med Anna Sengebusch, f. 
16/12 1868. De havde i mange år en god bagerforretning i 
Kronborggade 12, hvor bl.a. min bror Povl og jeg var flittige 
gæster i studietiden. Man følte sig altid velkommen, og der 
blev som regel sagt: »Gå ud i butikken og tag, hvad du har 
lyst til til kaffen,« og et sådant tilbud fik man ellers ikke ret 
ofte. Det var vældig rare mennesker, hvor man gerne kom 
ikke blot for den gode beværtnings skyld. De havde 5 børn:
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316. Signe Dueholm, f. 10/11 1892. Gift 27/10 1922 med kon
fektionshandler Albert Lassen. 3 børn:
1. Erik Lassen, arkitekt.
2. Povl Dueholm Lassen, typograf.
3. Inger Lassen, g.m. arkitekt Welding Johansen.

317. Stense Dueholm, gift med Weltner. 1 barn:
1. Allan Weltner, bogholder.

318. Elna. Dueholm, f. 1897. Gift med bagermester Winding. 2 
børn:
1. Kirsten Winding.
2. Else Winding, gift Weistrup.

319. Karl Dueholm havde en kort tid faderens forretning. 1 barn:
1. Anna Lise Dueholm, gift Larsen.

320. Anna Dueholm, gift 1936 med overdyrlæge Gabrielsen.
Af Anders Dueholms børn er Signe den eneste nulevende og 
bosat Studsgårdsgade 4, København 0. Anders Dueholm 
døde 23/3 1943.

321. Anton Dueholm var den yngste af Sidsel og Kr. Kristensen 
Dueholms 4 sønner, og han overtog fødegården. Han skal i 
sin ungdom have været en noget forvoven knægt, og det kan 
man godt forstå, når man kendte han som mand. Han var 
meget livlig og havde en god portion humor. Han var gift 
med Kirstine Kristensen, dtr. af gdr. Søren Kristensen, Serup. 
Han beskæftigede sig mest med Kreaturhandel, som han om
satte på Holstebro marked. Han kørte mest med en lille hvid 
hest, som kun han selv kunne tøjle, men disse to forstod til 
genga ld også hinanden. Han var ofte sent på den, når han 
skulle med tog til Holstebro, og var bommen nede, stod han 
på toget i modsatte side af perronen og lod den lille hvide selv 
finde de 2-3 km hjem. Han fulgtes som regel med to andre 
handclsmænd fra hhv. de to følgende stationer hjem. Engang 
glemte han at stå af i Uglev, men var selv den første, der 
opdagede det, og da de kom til næste station, gik han ud med 
ordene: »Ja, så er jeg hjemme, men I skal jo videre«, og på den 
måde kom de alle en station for langt, samtidig med, at det 
viste noget af Anton Dueholms humor.

Hans landbrug var måske ikke så fremragende, men han 
havde så mange andre gode egenskaber.

De fik mange børn, hvoraf nogle døde som små.
1. Kristen Dueholm, gift med Jenny Pejtersen.
2. Marie Dueholm, gift med Henry Overgaard.
3. Søren Dueholm, byggede en ny gård på fødegårdens ud
mark.
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4. Anna Dueholm, gift med Eigil Skalshøj.
5. Gerhard Dueholm.
Tilbage til Christen Jensen Dueholms børn.
Christen Jensens søn, f. 1805 og evt. efterkommere er 
ukendte, men nevøen:

322. Jens Christensen Dueholm, i. i Humlum sogn 1811. Blev 
28/10 1841 gift med Maren Catrine Jensen fra »Borregaard«, 
f. i Sinderup 1820. De boede de første år efter giftemålet i 
Brændgaard, Nr. Nissum. De fik 12 børn hvoraf en døde som 
spæd.

323. Jens Jespersen Jensen, f. i Nr. Nissum var urmager og guld
smed, men han var også født invalid. Han opholdt sig vist nok 
nogle år i København. Han var gift og havde en søn, Ivar, der 
sammen med moderen udvandrede til USA. En nice skriver, 
at man aldrig hørte fra dem.

Senere opholdt han sig i Vestervig og tog herfra ture til 
Thyholm, hvor slægtninge og venner kørte ham fra sted til 
sted, hvor han solgte og reparerede ure m.m.

Jeg husker tydeligt fra min barndom, når han kom, og der 
blev lagt tæppe på bordet, hvorpå blev lagt de mange ure og 
andre fine ting til beskuelse. Formentlig var han der også om 
natten, og næste dag kørte far ham så til næste sted. Han 
døde hos sin søster Jensine, gift med J. Philipsen, Kobberø.

324. Mette Dueholm, f. 7/3 1843 i Nr. Nissum. Gift i Odby kirke 
27/11 1866 med Jens Povlsen, Semb, Hvidbjerg.

325. Christiane Jensen Dueholm, f. 17/10 1844 i Nr. Nissum. 
Gift i Odby kirke 18/4 1870 med sknrder Laust Chr. Søren
sen, Floulev. Ovennævnte to døtre har Dueholm som slægts
navn. Faderen er noteret med navnet Jens Dueholm. De 
boede senere i Semb ved siden af søsteren Mette. 5 børn: 
1. Kirstine, f. 1871, død 56 år gi.
2. Maren Katrine, f. 1873. Gift med Niels Nielsen Krabbe 

(se Dueholm).
3. Jensigne, f. 1882, f.m. bager Jepsen, Hvidbjerg.
4. Else Marie, f. 1879, død 83 år gi.
5. Søren Chr. Sørensen. Udlært som maler hos maler Rokk- 

jær, Hvidbjerg. Han blev en kendt kunstmaler med 
mange motiver fra Thyholm. Gift med Nanna Louisen, 
dtr. af købmand L.ouisen, Nakskov. Han boede cn tid på 
Bornholm i et hus, som N. N. Krabbes datter arvede efter 
hans død.

1844 flyttede familien Dueholm fra Nr. Nissum til Se
rup matr. nr. 13 a, som Kr. Dueholm Madsen i dag bebor. 
Samme år fødtes en søn, der dør 4 mdr. gi.
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326. Christen Jensen Dueholm, ved bevilling af 1905 ret til at føre 
navnet Christen Dueholm. Han blev f. 3/11 1847 og overtog 
faderens gård i Serup. Ca. 1918 overdrog han gården til sin 
søstersøn Mads Møller Madsen, hvis søn nu ejer den. Han er 
i den enestående situation at kunne føre sin slægt tilbage til 
Gorm den Gamle.

Samtidig med at Kr. Dueholm solgte gården, købte han et 
hus i Odby beliggende overfor Odbygård. Han forblev ugift, 
men en niece Ane holdt hus for ham. Min familie fik et 
særligt forhold til ham, idet han kom hver dag i vort hjem og 
byttede avis, og han var et af de fineste mennesker, jeg har 
kendt i dette ords bedste betydning. Man hørte ham aldrig 
tale ondt om andre, og hvor var han hyggelig. Straks han var 
inden for døren, lød det: »Hvor er mine sko?«, og det kan nok 
va re der blev snakket ofte om gamle dage i Humlum. Han og 
far spillede næsten hver aften Domino, hvor hver brik fik sit 
eget navn, f. eks. hed 9-8 Galhund. Vi betragtede ham fak
tisk som hørende til familien, men skulle der være rigtig fest, 
måtte de to andre gode venner fra Serup også være der. Det 
var Søren Jensen og Kr. Povlsen Andersen, ofte benævnt Bitte 
Kren Povlsen, så kunne de rigtig sidde og smådrille hinanden 
i al godmodighed. Ofte gik det ud over sidstnævnte som f. 
eks. engang denne manglede et fedt slagtefår til jul, og han 
fik anvist et hos Niels Gadegård i Odby. Han gik først de 3 
km fra Serup til Odby. Niels Gadegaard stod først ufor
stående, da han kun havde et gammelt radmagert får til slagt
ning, men da han hørte, hvem der havde anvist, forstod han 
spøgen, og de travede afsted de 2 km til stedet, hvor fårene 
stod - Kr. Povlsen i den alvorsstemning situationen krævede, 
og far med et smil om munden. Da de nåede så langt, at de 
kunne se fåret, sagde Kr. Povlsen: »Nu behøver vi ikke gå 
længere.« Det skal dog siges, at det kneb Kr. Povlsen at tage 
spøgen, der selvfølgelig blev taget op med små mellemrum.

327. Inger Marie Jensen, f. 7/4 1852 i Serup. Gift med Anders 
Madsen, Hvidbjerg d. 10/4 1880. De havde en ejendom i 
udkanten af Hurup, og han var i mange år kørende post til 
Boddum, senere landpostbud. Sønne Mads Møller Madsen 
overtog som tidligere nævnt slægtsgården i Serup. Af andre 
børn var der
2. Jens, politibetjent i København.
3. Kristen, ansat på teglværkskontoret i Hurup.

328. Maren Katrine Jensen, f. 11/5 1854.
329. Maren Jensen, f. 22/6 1856 i Serup. En af disse to var gift 
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Væde, dvs. egentlig hed han M. C. Jensen, men tog navne
forandring. Væde havde i hvert fald to børn vist nok tvillin
ger, hvor sønnen
1. Morten Væde var landbrugskonsulent, først lærer på Fåre

vejle højskole, leder af fedesvin på Københavns kvægtorv, 
konsulent ved de Samvirkende husmandsforeninger.

2. Else Marie Væde, diakonisse.
Det var foreløbig 6 af de 12 børn. Af sønnerne var en vist 
nok født 1844 og død 4 mdr. gi.

330. Thomas Dueholm var murer i København, hos hvem Maren 
Katrine Sørensen og Niels N. Krabbes bryllup holdtes (se 
denne). Thomas Dueholm havde 2 sønner: 
1. Otto.
2. Johan, der begge er murere.

331. Kristian Dueholm, ansat på B&W, København. 6 børn:
1. Martin.
2. Valdemar.
3. Jens.
4. Jenny.
5. Katrine.
6. Maren.

332. Ane Kirstine Jensen, f. 5/3 1866 i Serup. Gift 14/11 1890 
med Jens Jensen Thomsen, Uglev, Odby sogn. De boede først 
i Nr. Nissum, senere Toftum bjerge. Begge ligger begravede 
på Odby kirkegård.

333. Mads Møller Madsen, der førte gården videre efter Kr. Due
holm var gift med Karen Marie Eliasen, dtr. af gdr. Eliasen, 
Hellerød. 8 børn:
1. Inger, gift 1966 med tømrer Viggo Nielsen, Skjoldborg.
2. Anders Madsen, f. 1916. Gift 1950 med Anna Margrete 

Pedersen, Gudum. Gårdejer i Resen, Humlum sogn.
3. Kr. Møller Madsen, f. 10/12 1917. Gift med Ruth Peder

sen^. 14/12 1931. Gårdejer i Snedsted.
4. Kr. Dueholm Madsen. Gift 1961 med Elly Husted, f. 17/ 

8 1934, Ølstrup, Spjald.
5. Holger Madsen, f. 29/5 1921, forpagter af Tommerup 

højskole. Opdræt af jyske hingste af meget høj standard.
6. Signe Madsen, f. 5/7 1923. Ugift. En betroet og usæd

vanlig opofrende medhjælp for familierne Gadegaard og 
Steffesen gennem henved et halvt årh.

7. Grete Madsen, f. 24/7 1925. Gift 1957 med Povl Sivert. 
Thisted.

8. Otto Madsen. Fabrikant, København.
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Tidsbillede fra Søndbjerg
Nr. 50 Peder Pedersen har skrevet barndomsminder om Ajs og Trine 
og andre herlige typer fra det gamle Søndbjerg, hvorfra bringes et 
uddrag:

Når man kommer med hovedvej 11 gennem Thyholm, ser man på 
bakken nord for Odby mod øst landsbyeen Søndbjerg, hvor kirke
tårnet rager op i hele sin højde midt i landskabet. Jeg har hørt folk 
fra mange forskellige steder af landet sige, det er det smukkeste 
landskab i Thy, og det skal jeg straks være villig til at indrømme. Fra 
Søndbjerg by fortsætter man 1 Vi km til »vejenden« ved Limfjorden 
over en sandbanke, hvor man mod nord havde en række lyngbakker, 
kaldet »dodbjerg«. Mod syd var der også et højdedrag med et par 
huse »Lavbjerg«huse og der imellem den flade strand. Nu er der 
traktørsted og særlig på helligdage en ma ngde biler, så mange be
nytter Søndbjerg strand til udflugt. I min barndom omkring 1890 lå 
der på modsat side af mit barndomshjem »Korsgård« 9 huse, som 
næsten alle var beboet af gamle mennesker.

I det østlige boede Anders Hav og Mari. Anders var fisker, og det 
fortaltes, han var kommet fra Harboøre. Han drev noget fiskeri i 
Limfjorden, så længe han orkede det, nu sad han mest hjemme i 
stuen og bandt fiskenet. Et lille bord var stillet hen ved vinduet, over 
det lå nettet, som var trukket under bordet og over stolen, hvorpå 
han sad, og sådan holdt han nettet fast. Mari, som hun kaldtes i 
daglig tale, tror jeg nok bestemte, hvor skabet skulle stå. Hun var 
sikkert en dygtig kone, der hjalp til så langt hun kunne hos na
boerne, det var sikkert også hende, der administrerede de små ind
tægter, der kunne blive. Mari syede kludesko, rigtig pæne, man 
skyldte hende for, at hun fik en anden gammel kone til at sy bun
dene for 5 øre pr. par, men hele fremstillingen med levering og tråd 
kostede kun 30 øre.

Mari havde en gammel hane, der var lige så slem som Kr. Iversens 
gase til at løbe efter os børn, når vi gik i skole, særlig om foråret, når 
gæssene rugede.

Det næste hus, der beboedes af Per Mose og Andorre er forlængst 
borte. De havde haft en lille landejendom nord for byen, men ar
bejdet var blevet dem til overs, dog kunne Per gå omkring og kalke 
for folk. Per røg meget tobak, hans lille arbejdspibe var sjældent 
kold, det var hans eget fabrikat, kirsebarblade, som han omhygge
ligt samlede og fik tørret og skæret i fine strimler. Det var billig 
tobak, hvordan den smagte er en anden sag. Når Per kom forbi på 
vejen kunne man lugte ham, før man så ham. Både han og Andorra 
var et par gode naboer.
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I det tredie hus fra øst boede Anders Dalgård og Trine. Det gamle 
hus er for længst borte og erstattet af et nyt. Jeg gemmer endnu en 
sort kridttegning af huset, som en Københavnerdreng, vi havde, 
tegnede, det var vist i 1888, hans navn var Oscar Kristian Ludvig 
Villiam Pedersen, gad vide om han lever endnu.

Det 4. og 5. hus var sammenbygget, i det ene boede Kristiane 
Møller, i det andet Kirsten Marie. Kristiane sad næsten altid inde 
godt indpakket i tøj både sommer og vinter. Hun havde travlt med 
at karte og spinde for folk. Kirsten Marie fa rdedes derimod meget 
ude. De to kvinder døde af alderdom, og derefter flyttede Anders 
Dalgård og Trine ind i hus nr. 4, mens en anden gammel kvinde 
flyttede ind i nr. 5. Vi ser Ajs og Trine stående uden for huset. Ajs 
var en dygtig arbejder, særlig til stående arbejde som læsse gødning 
eller gravearbejde. Han var dårligt gående og han skulle desuden 
passe Trine op, der var plaget af gigt og gik med to stokke. Hun sad 
mest inde i den lavloftede stue ved siden af sengen og syede tøfler, 
der var ingen hæl, så det gjorde ikke så meget med længden. Også 
Ajs røg meget tobak, hans mærke var posetobak nr. 4.

I nr. 5 boede Inger, hun gik under navnet Inger Fut. Hun var så 
rask i svinget og futtede omkring, den lille tyksaki, jeg ved ikke i 
hvor mange lappede skørter. Hun var næsten kuglerund. Hun havde 
kun én indgangsdør. Der var brolægning i forgangen af små runde 
sten, ellers var der lergulv i stuen. Inger tog somme tider sin salme
bog og gik ind og læste en salme for Trine, for - som hun sagde 
»Trine kommer jo ingen steder og hører noget«.

Det næste hus var også i to afdelinger, det lå med gavlen mod 
vejen. I nr. 6 boede Enevold Iversen »Jenvold«, som han kaldtes. Han 
var enkemand, hans afdøde kone havde va ret jordemoder, og han 
havde den fine kasse, som konen havde brugt i sin praksis stående 
til pynt i stuen. Den var med kobberhåndtag og kobberbeslag, der 
altid var omhyggeligt pudset. Jenvold var klokker og graver. Vi 
drenge fik engang imellem lov at ringe solen ned, men ingen måtte 
røre snoren, før solen nåede jorden mod bakkerne i vest.

Hus nr. 7 beboedes af Ane Marie Hald. Da hun døde, var jeg som 
dreng optaget af at fjerne det gamle skrøbelige hus og rydde grun
den.

Nr. 8 og 9 var også et gammelt stråtækt hus i to afdelinger, i det 
første boede æ døev skomager. Ingen kunne tale med ham, med
mindre man råbte lige ind i øret på ham. Han havde en stor rund 
glaskugle, fyldt med vand hængende under loftet over bordet. Det 
fungerede som forstørrelsesglas. I nr. 9 boede Dorthe Væver, hun gik 
rundt på digerne og samlede brændeknipper til vinterbrug. Der 
kunne fortælles meget om den tid. Kunne folk gøre hinanden en 
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tjeneste blev det næsten aldrig regnet ud i penge. Når f. eks. de 
forskellige fiskere kom fra fjorden med rygkurven fuld af fisk, kom 
de gerne til køkkenvinduet og spurgte mor, om hun ikke ville have 
fisk, så værsgo’, der var ikke tale om betaling. Ligeså om én skulle 
have en håndsrækning til arbejde, blev det sjældent betalt i penge. 
Det var små tider. Den dag vi fik indhøstet, sendte far os børn rundt 
til forskellige med 2 kr. til hver husstand og de havde også lov at tage 
mælk fra mejerispanden ved vejen til middagsmaden.

Flere huse havde ingen brønd, men hentede vand hos os. Man 
nåede, hvad man skulle trods det rolige tempo. I taknemlighed

Per Korsgård.

Når talen er om forholdene i gamle dage, bør det vel også med, at 
Thyholmboerne havde vanskelige forbindelsesveje på grund af fær
gefarten over Oddesund. Alle bønderne på Thyholm skulle svare 
naturalydelser til færgemanden fra 1580 og til begyndelsen af det 19. 
århundrede.

Det skete i form af 1 trave rug eller byg, et fårelemme og et brød 
på 13-16 pund. Denne takst gjaldt for en helgård, dvs. en gård med 
6 td. hartkorn, en halvgård blev beregnet til 3 td. Til gengæld havde 
de ret til overfart forud for andre rejsende, der kom på samme tid, 
og uden betaling, dog skulle de betale 3 skilling for overførsel af en 
vogn frem og tilbage. Færgestedet har haft en omskiftelig tilværelse, 
både havd angår tilhørsforhold og færgemænd. 1580-1629 var den 
under Ørum, og færgemanden Niels Knudsen svarede til kronen 13 
mark og 5 skilling. 1596 blev det lagt under Vestervig kloster, men 
året efter igen under Ørum. 1661 skøder kronen færgestedet til Eli
sabeth, Albert Berendts enke og arvinger samt Leonhardt Macelis til 
Ørum. År 1800 får det privilegium på krohold. 1814 får Mads Knud
sen Langballe fra »Gadegård« i Humlum sogn skøde, og afgiften fra 
Thyholms bønder er stadig den samme ligesom rettighederne, men 
der havde i de mellem liggende år været mange stridigheder, fordi 
mange ikke ville betale, og megen utilfredshed med de skiftende 
færgemamds materiel. 1884 kom så damskibsforbindelsen, der va
rede til broindvielsen 1938.
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Kirke og skole

Kirke:
Det var i ældre tid almindeligt at betragte skolen som et barn af 
kirken, mere end i dag, hvor adskillige arbejder på at få kristendom
sundervisningen ud af skolen eller få den reduceret til så ringe en del 
som muligt.

Det danske landskab ville være fattigere uden den smukke hvide 
landsbykirke, der som det eneste har stået uforanderlig i 700 år. Og 
hvad enten man er kirkeligt interesseret eller ej, står den for alle som 
noget centralt og betydningsfuldt.

Det første skriftlige materiale, der foreligger om Søndbjerg kirke, 
findes i Svend Grundtvigs folkevise »Liden engel«, der angives at 
stamme fra det 13. århundrede, men som i sin gru må være fra 
hedensk tid. Handlingen i visen er i dennne version henlagt til 
Søndbjerg sogn som en strid mellem Ingvor Ingvorsen, Helleriis og 
Gjøde Lovmandsen, Østergård. Ifølge sagnet skulle Ingvor have be- 
svangret Gjødes søster, fru Haufred, og i harme bestormer Gjøde 
Lovmandsen med sine 30 jernklædte mænd »Helleriis«, hvorfra Ing
vor og Fru Haufred flygter.

Vers 7:
Så red de ud af Helleriis igennem Rochier skov så red de til Marie kirk 
så lidet monne de det love.

Vers 8:
Det var liden Ingvor til Marie kirke rendte
det var Gjøde Lovmandsen der gloend ild efter dem sendte.

Vers 10:
Ud kom St. Søren han var deres sognepræst
I brænder ej Marie kirk, det råd er bedst.
Gjøde stak kirken i brand, men Ingvor bad om skånsel for fru Hau
fred.

Vers 16:
De rakt ind deres glavind, de rakt ind deres spyd
Så toge de fru Haufredaf kirk-vindue ud.
Så gik hun et bøsseskud vest for kirken til Kvinddal, hvor hun fødte 
sin søn, der siden hævnede sin faders død.
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Vers 20:
Det var liden Ingvor, han træder i stenstue frem 
hilset Gjøde Lovmandsen og jernklæd mænd.

Vers 27:
Her sidder du ved tavlebord med dine mænd
Jeg vil have bod i dag for min fader du brænd.

Gjøde var en hård krigsmand, der ikke regnede Ingvor for noget, 
men Ingvor gik ud, stak ild på gården og alle indebrændte, og 
således slutter visen:

Vers 36:
Det var fru Haufred af harme hænder slog 
før var det en skade, nu er det blevet to.

Om der er nogen sandhed i dette bliver aldrig opklaret, men den 
pågældende dal hedder den dag i dag Kvinddal, ligesom kirken er 
indviet til jomfru Marie, og navnene Helleriis, Østergård og Råkjær 
findes også i dag.

I Historisk årbog for Thy 1970 har Kr. Madsen skrevet en inter
essant artikel om kirkens restaurering, hvor han prøver at sandsynlig
gøre den frygtelige handling. I hvert fald har der i gammel tid været 
en brand, men den kan jo også have fundet sted på et andet tids
punkt.

Evald Tang Kristensen melder f. eks. om et sagn, der forta ller, at 
der i en dam umiddelbart nord for Østergård stod en kobberkedel 
fuld af penge (dammen var synlig for få år siden), men hvis man trak 
kedlen op, ville kirken brænde. En kendsgerning er pastor Aagaards 
meddelelse om, at tårnet styrtede sammen ved et jordskælv i 1745. 
Ved samme jordskælv skete flere ting bl.a. sank Vz al høj forhøjning 
i præstegårdshaven 1 alen ned i jorden ligesom der skete et stort 
skred i bakkerne syd for Serup.

Virkelig er også Søndbjerg-stenen, der er landskendt og som nu 
sidder i tårrnets sydvestre hjørne, og hvor der i den godt 6 cm brede 
svagt nedhulede skråkant står en meget tydelig runeindskrift: ibi 
oculus ubi ara, der oversat fra latin lyder: alteret er hvor øjet er. På 
langsiden står: Jacob voldte, Skjalm gjorde. Det vil formentlig sige, 
at Jacob har bekostet opførelsen af kirken, mens Skjalm har bygget 
den. Jacob menes at v;rre den betydeligste mand i sognet.

Odby kirke har ikke lignede seværdigheder, og der foreligger mig 
bekendt heller ingen sagn om dem. I »Landet mod Nordvest« læses: 
»Var vi trådt ind i en romansk kirke som den så ud omkring år 1200, 
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ville den sikkert have forekommet os bar og skummel, de små vin
duer formåede kun at sprede sparsomt lys over det bja lkeloftede 
rum, der hvad skibet angår næsten savnede inventar.

Væggene var pudsede og hvidtede, måske dækket af alvorlige 
kalkmalerier. Gulvet har været enten af pebernøddesten, piksten 
eller et stampet lergulv. Der var ingen faste stolestader og ingen 
pradikestol ved sydvæggen. Dog er døbefontene specielle - en va
riant af den typ, der i kunsthistorien bærer navnet ty botypen, hugget 
af en stenmester, der har været virksom ved flere af Mors og Thylands 
kirker. På Odby fonten, hvis særprægede fod går igen på Søndbjerg 
fonten, har stenmesteren sat sin initial »A«. Lysekronen i loftet er 
skænket af majorinde Kraft fra hovedgården »Råstrup«. Hun mente 
at have fundet helbredelse ved at drikke af St. Mauritius kilden ved 
stranden syd for Serup. På Odby kirkes alterbord står to alterstager 
med indskriften:

I: Mickil Nielsøn Anders Christinsøn K.M.S.P.C.S. 1641.
II: Christern Nielsøn Jens Pofvelsøn E.F.S.P.N.S. 1641.
Endvideres står der en 7-armet Kingo-stage fra 1933 i taknemlig 

erindring om Mette og Niels Gadegaard.
Mickil Nielsøn er muligvis færgemanden ved Oddesund, der året 

efter afstod fa?rgeriet, men hvem de øvrige er, og hvad de mange 
initialer betyder, vides ikke. Måske kan der udledes noget af matrik
len 1664.

Præsteindberetningerne er for øvrigt ikke uinteressante af studere. 
Ved et kirkesyn i 1745 har man fundet en dør på sydsiden af Odby 
kirke brøstfældig og koret dårligt belyst med de to små vinduer. Ved 
et lignende syn i 1833 er der anskaffet en ny dør til at gå ud af (om 
man også kunne gå ind ad den, står der intet om). Stolene og den 
gamle egedør males.

Erik Molkte har i »Landet mod nordvest« skrevet i en artikel om 
Thylands kirker, at det er tårnene, der har givet disse deres nye præg. 
Tårnene stammer fra det 14. og begyndelsen af det 15. århundrede. 
De har sadeltag, som regel med gavle i øst-vest. »Forkerte« gavle 
findes ved Søndbjerg og Odby kirker, hvor de vender i syd-nord.

Skolevæsenet:
Søndbjerg: Den første faste skole er formentlig den, der omtales 
nedenstående. I en præsteindberetning fra 1735 læses: »I Søndbjerg 
by er et hus, som vel kaldes et skolehus opbygt af kirkens penge, 
førend den blev holdt, hvor degnen kunne bo siden ingen anden 
husværelse findes hos ham eller nogen anden slags degnebolig uden 
samme, mens som bemeldte hus har ingen slags jord eller ejendom. 
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alene bygt på kirkens fortoft har såvel nuværende som forrige degn, 
der med husholdning ej kunnet nære sig i sådant jordløst hus, da 
degneindkomsten desuden er så ringe, måttet leje dette hus bort til 
andre for hvad de kunne og igjen fæstet hos proprietari en gårdpart 
eller hus, for at have lidt mad til underholdning og føde til en ko«.

Det lyder ikke blot forurettet, men er et så knudret sprog, så det 
næsten er ministerielt.

Sognets nuværende sognepræst, provst Bertelsen, mener, at der 
med kirkens fortoft skal forstås den nuværende parkeringsplads, hvil
ket lyder meget sandsynligt. Til med skal der på denne plads være 
fundet nogle gamle murbrokker, således at man derved har fundet 
den første skoles beliggenhed. Fra 1737 var provst Hees søn, Knud 
Hee degn og skoleholder. Han benævnes ved skiftet efter provsten 
som studiosus (måske dumpekandidat ved theol. embedseksamen). 
Der står, at han i 1735 var fattig og kun svarede halv kop skat. Han 
havde været liderlig, men var 1740 forandret. Ved bispevisitatsen 
1743 lå han tillige med sin familie syg af »Sprinkler«, men præsten 
erklærede da at kunne være tilfreds med ham. Det samme kan ikke 
siges om sognefolkene, som han i 1747 lå i proces med, og de holdt 
deres børn borte fra skolen. Sagen blev dog inden årets udgang i det 
gode afgjort, og skolen kom i skik. Han synes at have varet en 
slapsvans, men måske er han også blevet behandlet dårligt ved skiftet 
efter faderen. Denne ejede 15-20 af gårdene i de to sogne, og de 
fleste blev tilkendt søsteren Anne Mariche Hee, der blev gift med 
efterfølgeren i embedet, Erik Hvass, senere med sognepræsten i 
Snedsted. Ved skiftet efter hende fik Knud Hee en halvgård i Serup 
(nu Herman Kristensen). Nogle år senere købte han den anden halv
part, så han er kommet til hægterne, hvad der også ses af, at han, 
da han optager lån, pantsætter følgende: 5 gode bæster, 1 følplag, 
5 kiør, 2 beslagne vogne, 2 andre vogne, 2 nye plouge, 2 nye harver 
samt tilstrækkelig gårdsredskab, 5 skikkelige senge med klæder, 1 
bilæggerovn, 1 god skatol, 1 dragkiste, 1 stort blåt skab, stole, tin, 
kobber, 1 brændevinskedel med alt tilbehør samt alt andet husge
råd, som alt er ubehæftet, bygninger, lade og stald. Samme sted er 
opført særskilt et nyt rålingshus med dertil indrettet hauge. Gården 
er god i mark og en af de bedste i sognet med høebiering, kier og 
ildebrand samt fiskeri. Besætningen er meget stor efter datidens 
forhold. Jo, Knud Hee er sandelig kommet ovenpå. Den følgende 
degn, Knud Hopp (1753-1801) havde et godt ord som degnsåvel 
som for sit levned. Hvornår den næste skole på det nuværende bør
nehjems grund er bygget, er mig ubekendt. Her virkede i mange år 
lærer Aggerholm. Han efterfulgtes af lærer Bendtsen i 1872.

Imidlertid var Aalkjær skole blevet bygget i 1891 og beboerantal

107



let i Tambohus steget. Lærer Bendtsen har efter manges mening ikke 
været nogen fremragende lærer, og han afløstes i 1897 af A. Astrup, 
der virkede ved skolen i mange år til 1935. Han var en høj, præsen
tabel mand, der alene ved sit ydre indgød respekt, men det samme 
gjaldt hans optræden, ikke mindst som kordegn. Udover skolearbej
det gjorde han et stort arbejde blandt børn og unge i søndagsskole 
og KFUM, ligesom han i mange år havde sangkor, der regelmæssigt 
samledes i skolen, der i 1901 var flyttet til Hellerød by ca. 50 m syd 
for den gamle smedie, som stadig ligger. Han var gift med Louise 
Bjørndal. Fhv. social-, justits- og kulturminister Natalie Lind har 
fortalt mange træk fra sine ferieophold hos mosteren i Søndbjerg. De 
havde 6 børn, hvoraf den ældste var gift med gårdejer Chr. Riis, 
Helleriis, 3 blev lærere, Astrid bl.a. i Struer og Flensborg, Holger i 
Skjern og Ingrid i Hørsholm. Svend er læge i Odense og den yngste 
Poul ligeså læge og professor ved Rigshospitalet. Den gamle skole og 
skolelod på børnehjemmets grund blev 21. januar 1901 solgt til P. 
Chr. Laurbjerg for 4750 kr. (Disse oplysninger er overladt mig af 
lærer Kr. Madsen, der 1935 afløste A. Astrup, og som tidligere havde 
virket ved Oddesund Nord skole. For godt en snes år siden flyttedes 
skolen tilbage til omtrent samme plads som før, nemlig skråt over for 
børnehjemmet. Den blev 1975 nedlagt som folkeskole og anvendes 
nu som ungdomsskole.

Herefter går alle børn fra de to sogne i Odby skole til 7. klasse, 
hvorefter de flyttes til centralskolen i Hvidbjerg ----- men til

Aalkjær skole
Den har en bevæget forhistorie. Før var der kun én skole i hvert af 
de to sogne, men 1888 var der fra skoledirektionen sket indberetning 
til ministeriet, der resulterede i et krav fra autoriteterne om en ud
videlse af kommunens skolevæsen. Skrivelsen behandledes i et møde 
29. oktober 1889, men blev dårligt modtaget af sognets vise mænd, 
og svaret lød, at man på det bestemteste ville afvise sagen, bl.a. 
under hensyn til kommunens finansielle stilling. Man gjorde gæl
dende, at der kun var 178 børn i begge skoler, og nogle kunne 
henvises fra Odby til Søndbjerg skole.

Det gik ikke, og man forsøgte i 1890 med et forslag om en poge
skole i missionshuset, så man kunne udsætte byggeriet af en ny 
skole. Det gled heller ikke igennem, og i et møde 20. maj 1890 
vedtog man at bygge en ny skole med bolig for en gift lærer, men 
løn for en ugift, det vil sige 500 kr. og dertil brændsel for 50 kr., 50 
kr. i skolepenge, bolig og have vurderet til 100 kr., i alt ca. 800 kr. 
årlig. Næste spørgsmål var skolens beliggenhed, og her blev der stor 
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uenighed. Lige straks ville et flertal have den i nærhed af fattiggår
den, et mindretal nær Aalkjær mølle og ét medlem ved Uglev. En
delig i et møde 9. august 1890 vedtoges det at bygge den i nærheden 
af Aalkjær mølle, og i næste møde valgtes 3 mænd til at købe 10.000 
al jord af det sydvestre hjørne af Kr. Brogaards toft til en pris, der 
ikke måtte overstige 1500 kr. I modsat fald ville man ekspropriere 
jorden. Den 4. oktober approberede man en tegning af Søren Kri
stensen, der selv var medlem af sognerådet, dog var det ikke nød
vendigt med et pigekammer på loftet - men nu begyndte beboerne 
at røre på sig, og et møde mellem disse bevirkede, at sognerådet 
kuldkastede sin vedtagelser og besluttede at ansøge direktoratet om 
i stedet at måtte udvide de bestående skoler og ansætte andenlærere. 
En adresse fra 61 beboere fik sognerådet til allerede i sit næste møde 
at vende tilbage til den gamle plan (2 medlemmer Mart. Villadsen 
og P. Skalshøj ændrede dog ikke standpunkt, men holdt på anden
lærere). Efter en del møder, hvor bølgerne efter den gamle protokol 
at dømme er gået højt endte det dog med, at planen om en ny skole 
sejrede og 19. februar 1891 bortakkorderedes arbejdet til kommu
nens håndværkere. Man vedtog at låne 3500 kr., og hele skolen kom 
til at koste 3339 kr. 14 øre. Indstilling af lærer skete 3. oktober 1891, 
og blandt 21 ansøgere indstilledes 3, hvoraf blev kaldet Peter Ager
holm, der var barnefødt i Søndbjerg sogn. Han var vist nok afholdt 
af børnene - var en livlig mand med et lyst livssyn. Han var gift og 
havde - så vidt jeg husker - 1 søn og 5 døtre, hvoraf nogle er bosat 
i København.

(For oplysninger spec. om Aalkjær skole er jeg lærer Kr. Madsen 
tak skyldig).

Odby skole
Før år 1800 havde der ikke været nogen fast skole i Odby sogn, men 
ifølge præsteindberetninger har der alligevel fundet undervisning 
sted af skoleholdere, der boede langt derfra. Men ved et årsmøde den 
3. juli 1795 blev det bestemt, at Odby by skulle afgive »jord til en 
skole vel at mærke, at der ej var og ej endnu er nogen fast skole i 
denne by«. Men sikken ballade, der blev om det. Odby by skulle 
afgive 15.000 al2, Uglev by, der forlængst er udskiftet 10.000 al2 og 
Serup by skulle, når den engang blev udskiftet udlægge 15.000 al2, 
som i alt er 40.000 al2, »hvorpå vi formener kan græsses 2 køer og 6 
får, når den får tillige hede eller græsningspratting, som af vores by 
efter kaptajn Høsts forslag er bestemt til 6 skp. hartkorn i forhold til 
hele byens hartkorn. Sidste efterår blev først denne bys agerlodder 
afsat, og da formente vi undertegnede, at den agerjord der ved 
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nævnte åstedsmøde blev afsat til skole alene bør udla*gges - ej videre 
- og at plakaten af 25. november 1801 ej kan blive anvendelig, men 
hr. kaptajn og landmåler har underrettet os om, at det høje rente
kammer må formode, at der bør udlagges jord til skolen efter 
nævnte plakat og provstens nærværelse skal bestemmes ved et land
væsenskommissionsmøde. I den anledning vover vi underdanigst at 
forestille det høje rentekammer, at der ej siden 1743 har været noget 
skolehus i Odby sogn, som dog skal være en formodning. For at intet 
skal glemmes sagde kaptajnen, at der foruden de 40.000 alen2 er 
tillagt skolen noget hede, som kunne være det manglende i arealet, 
da hede ej tjener til græsning af køer, og dyrkning af samme er 
byrdefuld for en skoleholder, der har liden evne og lige så liden tid. 
Jeg ser denne udstykning er sket i smug og mod anordningerne«.

Det var provstens kritiske kommentarer og kaptajnen svarede: »at 
det ved et åstedsmøde blev bestemt, hvor meget jord, der skal tillæg
ges og beboerne var tilfredse. Skoleholderen kan vel også på 4 tdr. 
land føde 2 køer og 6 får. Provstens udtryk om udstykning i smug 
er et usselt præsteudtryk. Skolejorden er ej heller endnu afsat og 
udstykning ej tilendebragt«.
D. 18. januar 1808.

Høst.

Skolehuset blev dog færdigbygget i 1819 efter den af cancelliet 
approberede tegning. Nøjagtig afskrift af provst Gierløfs memoria af 
11. november 1807 til amtmand Faye foreligger her:

Udskiftningen i Odby er nu så langt fremme, at lodderne afsættes 
inden denne uges ende, sagde hr. kaptajn Høst forleden til mig. Jeg 
gjorde ham opmærksom på, at et åstedsmøde ville va re nødvendigt 
af hensyn til skolejorden, men han fromente ej dette, da der for en 
halv snes år siden var afholdt et sådant, hvori den lagte plan var 
blevet forkastet, men dette mener jeg ikke. Om fremgangsmåden 
ved skolejordens udla'g kunne vi altså ikke blive enige og ligeså med 
hensyn til det udlagte areal, da der kun ved en for nogle år siden af 
Skibsted endt udskiftning af Uglev by er udlagt 10.000 al2, ved 
udskiftning af Odby by 15.000 al2, og engang når Gud vil af Serup 
by lige så meget - 40.000 al2 eller 4 fdk sædeland i middeljord. Jeg 
tror ikke, der kan fødes 2 køer og 6 får ej heller forstår jeg, hvorledes 
det uden åstedsmøde skal kunne bestemmes, hvor meget æquivalent 
Serup by bør give til skoleholderen, indtil udskiftning finder sted, 
dog - for at intet glemmes - sagde kaptajnen, at der foruden de 
40.000 al2 er tillagt skolen noget hede, som kunne være det mang
lende i arealet, men da hede ej tjener til græsning af køer, og dyrk
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ning af samme er byrdefuld for en skoleholder, der har liden evne 
og lige så liden tid. På dette svarer Høst som tidligere anført.

Som omtalt blev skolen færdigbygget i 1819 og Christen Olsen 
ansat som lærer. Han var født i Barslev 1798 og dimitteret fra Sned- 
sted seminarium 1818 med karakteren »meget duelig«. Han blev gift 
med Anna Laursdatter, datter af gårdmand Laurs Jensen, Odby. Det 
fortælles, at han var god til at lære børnen noget, men mindre god 
til at synge, hvilket var uheldigt, da han også var kirkesanger. Han 
klarede det dog ved hver søndag at lade nogle af de største skolebørn 
sidde i den øverste stol og hjælpe til med sangen.

Ved folketællingen 1845, som han for øvrigt selv foretog, står han 
opført som værende 48 år, skolelærer og kirkesanger, f. i Hvidbjerg 
sogn.
2. Anna Laursdatter, 41 år, f. i Odby sogn.
Deres børn:
3. Karen Marie, 23 år.
4. Else, 17 år.
5. Ole Christian, 11 år.
6. Lauritz, 7 år.
Lærer Olsen døde i Odby 1861 og 1862 blev lærer Moust N. Vorde 
ansat. Jens Thybo skriver følgende om ham i »Kun god er Gud«: Det 
var en mand, der kunne sætte fart i undervisningen. Han var en 
oprindelig begavelse med gode kundskaber, energi og villie. Der var 
i de tider dem, der syntes, det var for meget, han forlangte af bør
nene - hvad nytte var det til med så megen lærdom - og det gik ham, 
som det gik andre, der i bedste forstand var forud for sin tid, han fik 
uvenner. Men foreløbig gik det, han var udpræget selskabsmand, 
dansede og spillede kort til langt ud på natten, så længe han kunne 
det, fik man bære over med, at han lærte børnene lidt for meget. 
Senere blev først hustruen, så han selv grebne af Indre Missions 
vækkelse, men han fortsatte med at lære børnene noget, og da det 
hændte, at uvorne børn fik en ørevarmer, mente man at have noget 
reelt at klage over til biskoppen. Han kom, men erklærede at være 
overmåde velfornøjet. Efter Vorde kom lærer Ascanius, hvis døbe
navn vist var Lars Andersen. Han virkede nogle år ved den gamle 
skole, men flyttede med til den nye i 1908.

Oddesund skole
Børnetallet i Oddesund var meget svingende på grund af til- og 
fraflytning af statsbanepersonel. Da Odby skole i 1908 blev flyttet 
nær Uglev station, opstod tanken om at få børnene undervist i Od
desund og i 1909 oprettedes Oddesund Nord privatskole, der de 
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fleste år havde til huse i det lille missionshus, der var bygget af 
samfundet i Søndbjerg-Odby til møder og søndagsskole. Så vidt 
vides, fik beboerne det samme tilskud fra kommunen, som det ko
stede at befordre børnene fra Oddesund de 4 km til Odby skole. Da 
børnetallet i Oddesund i årene op til 1923 voksede stærkt vedtog 
kommunen i stedet for at oprette nye embeder ved Odby skole at 
bygge en ny skole ved Oddesund i sommeren 1923. Undervisningen 
her begyndte 1. december 1923 ved lærer Toft Petersen, der virkede 
her til 1929, da han afløstes af lærer Kr. Madsen, som 1935 forflyt
tedes til Søndbjerg. Allerede 1. april 1938 blev skolen nedlagt i 
henhold til den nye skolelov, og børnene henvistes til Odby skole, 
der samtidig blev betydeligt udvidet med fagskoler.
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Nummerliste
1. Niels Christensen (Krabbe) 1715-1778 g. m. Dorthe Thomsdatter.
2. Christen Christensen 1755 d. s. år.
3a Cecel Christensen 1756-? g. m. P. Chr. Gade.
3b Johanne Christensen 1756 g. m. P. Gregersen Tottum.
4. Maren Christensen 1758 g. m. Jens Christensen Serup.
5. Christen Krabbe 1761-1834 g. m. Kirsten Pedersdatter.
6. Anne Nielsdatter Krabbe 1863 g.m. Jens Pedersen Serup.
7. Thomas 1764 d. s. år.
8. Maren 1766 g. m. Povl Nielsen Kallerup Serup.
9. Mette f. 1773.

10. Niels, f. 1786.
11. Dorthe 1787-1867 g. m. Niels Christensen Riis Helleris.
12. Niels Krabbe 1786 d. s. år.
13. Karen 1789 d. s. år.
14. Niels Christensen Krabbe 1791-1849 g. m. Mette Nielsdatter.
15. Peder Christensen, 1792-1869, g. m. Maren Povlsdatter.
16. Mette Kirstine Pedersen 1841g. m. Jeppe Lausten.
20. Jens Jespersen (Borre) 1785-1835 g. m. Anne Povlsdatter. Børn 21-28.
21. Jesper Jensen 1817-1859g. m. Maren Christensen.
2 2. Kirsten Jensen 1818 g. m. Iver Eriksen.
23. Maren Katrine Jensen 1820 g. m. Jens Christensen Dueholm.
24. Povl Jensen Borre 1822-1868 g. m. Kirsten Nielsen Krabbe.
25. Christen Krabbe Jensen 1825-1843.
26. Peder Jensen d. Ældre 1827-1860 g. m. Inger Marie Nielsdatter.
27. Peder Jensen d. Yngre 1831-? g. m. Else Katrine Pedersdatter.
28. Ane Kirstine Katrine Jensen 1833.
29. Niels Nielsen Krabbe 1824-98 g. 1. gang med Karen Olsen, g. 2. gang 

med Mette Johanne Pedersdatter.
30. Christen Nielsen Krabbe 1826-1903 g. m. Ane Christensen Gade.
31. Mette Nielsen 1863 g. m. Jacob Poulsen. Børn: 32-34.
32. Alfred Christian Poulsen 1903 g. m. Lilly Senta Kristiansen.
35. Kristen Krabbe 1866-1935 g. m. Maren Kristensen.
36. Povl Krabbe, f. 23/8 1898.
37. Kristian Krabbe, f. 1929.
38. Maren Krabbe, f. 1932, g. m. Johannes Villadsen.
39. Bodil Krabbe, f. 1939.
40. Kristian Krabbe, 1900-1971, g. m. Mary Jensen.
41. Jens Kristen Krabbe 1929, g.m. Ruth Tychsen.
43. Karen Krabbe 1931. g. m. Knud Christian Ochsner.
44a Peter Krabbe, 1939-52.
44b Niels Krabbe, 1939, g. m. Birthe Dueholm.
45. Johannes Krabbe 1941.
46. Thyge Krabbe 1946, g. m. Anne Dorthe Petersen.
47. Niels Krabbe 1901, g. m. Hilda Søgård Andersen.
48. Else Krabbe 1940.
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49. Holger Krabbe 1943, g. m. Asta Krabbe.
50. Ejnar Krabbe 1903-71, g. m. Mary Odgård, død 1976.
51. Else Krabbe 1905.
52. Johannes Krabbe 1907, g.m. Valborg Rohrsgård.
53. Kresten Krabbe 1943.
54. Inger Lise Krabbe, 1945.
55. Kirsten Krabbe, 1947.
56. Anna Krabbe, 1948.
57. Anders Krabbe, 1951.
58. Otto Krabbe 1910, g. m. Margrete Christiansen.
59. Margrethe Krabbe.
60. Niels Krabbe.
61. Bodil Krabbe, f. 27/1 47, cand. theol.
62. Ellen Krabbe, f. 24/10 49, stud. psyk.
63. Anna Krabbe, f. 19/4 12.
64. Karen Krabbe, f. 20/8 13, g. m. Opvl Olsen.
65. Søren Olesen, f. 1941.
66. Hanne Olesen, f. 1942, g. m. Laustrup.
67. Ole Olesen.
68. Else Olesen.
69. Ane Povlsen, f. 1853, g. m. Søren Pedersen Søndbjerg.
70. Peder Pedersen, f. 1879, g. m. Maren Stensgård.
71. AnnaK. Pedersen f. 1907, g. m. Jens Tølbøl Frederiksen.
72. Rigmor Tølbøl Frederiksen, f. 1938, g. m. Torben Møller Brask.
73. Kirsten Tølbøl Frederiksen, f. 26/9 40, g. m. Hugo Hermandez (op

løst) .
74. Christian Stensgård Pedersen, f. 22/3 09, g. m. Kristiane Eliasen.
75. Per Anton Pedersen, f. 11/9 47, g. m. Rita Bertelsen.
76. Søren Aage Pedersen, f. 25/9 09, g. m. Johanne Pedersen.
77. Peder Christian Korsgård Pedersen, f. 15/8 35, g. m. Ellen 

Kristiansen.
78. Maren Korsgård Pedersen, f. 23/5 42, g. m. Knud Erik Korsbeh.
79. Mogens Stensgård Pedersen, f. 25/1 11, g. m. Mary Kristensen.
80. Samuel Stensgård, f. 1939.
81. Johannes Stensgård, f. 1942.
82. Maren Marie Stensgård, f. 1943.
83. Peder Stensgård, f. 24/10 51.
86. Kirsten Augusta Korsgård Pedersen ,24/8 13.
87. Ingeborg Krestine Korsgård Pedersen, f. 5 / 2 15.
88. Marie Elisabeth Korsgård Pedersen, f. 23/5 21, g. m. Henry Nielsen.
89. Ruth Korsgård Nielsen, f. 17/9 45, g. m. Svend Erik Jensen.
90. Bente Korsgård Nielsen, f. 4/3 52.
91. Kirsten Pedersen, f. 19/ 82, g. m. Niels Odgård.
92. Mette (Musse) Odgård, f. 19/12 10, g. m. Christian Bækgård.
93. Peter Bækgård, f. 20/1 40, g. m. Aase Lund.
94. Povl Carsten Bækgård, f. 3/ 43, g. m. Inge Jensen (opløst).
95. Ole Bækgård, f. 9/10 50, g. m. Lene Friis.
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96. Christian Odgård, f. 9/10 12, g. m. Harriet Bøgh.
97. Kirsten Vibeke Bøgh Odgård, f. 27/7 44, g. m. Hans Smidt.
98. Hans Ulrik Bøgh Odgård, f. 7/4 48.
99. Søren Bøgh Odgård, f. 2/4 54, g. m. Hanne Brint.

100. Anna Odgård f. 17/2 16, g. m. Carl Frederiknecksner Sørensen.
101. Kirsten Recksner Sørensen, f. 20/11 38,g.m. Stig Pors Nielsen.
102. Torben Recksher Sørensen, f. 17/11 43, g. m. Vibeke Arentsen.
104. Søren Imanuel Odgård f. 23/7 19, g-m. Anna Nørby.
105. Ivan Odgård, f. 22/4 48, g. m. Marianne Sørensen.
106. Peder Nørby Odgård, f. 11/4 50.
105. Lars Erik Odgård.
198. Kirsten Charlotte Odgård, f. 6/3 64.
109. Henha Elisabeth Odgård, f. 22/ 23, g. m. Hakon Rosenkilde. Gift 2. 

gang med Jørn Hansen.
110. Fam i Gundtoftgård.
111. Povl Pedersen, f. 28/11 83 g. m. Katrine Stensgård.
112. Mads Christian Stensgård Pedersen, f. 25/7 11, g. m. Katrine

Dalgård.
113. Ellen Katrine Stensgård Pedersen, f. 13/ 40, g. m. Knud Neerup.
114. Bodil Stensgård Pedersen, f. 18/12 41, g. m. Søren Dahl Hansen.
115. Povl Stensgård Pedersen, f. 8/7 43, g. m. Else Marie Balsby.
116. Eskild Stensgård Pedersen, f. 7/8 46.
117. Henrik Stensgård Pedersen, f. 22/2 52, g. m. Gitte Kobberød 

Christensen.
118. Søren Stensgård Pedersen, f. 28/7 13, g. m. Jenny Overgård.
119. Povl Erling Pedersen, 1942-43.
120. Johanne Marie Pedersen, f. 11/1 44, g. m. Gunner Nygård.
121. Povl Erling Pedersen, f. 16/3 47.
122. Kresten Stensgård Pedersen (Pedersen slettet), f. 25/11 17, g. m. 

Sighe Thagård.
123. Jens Stensgård, f. 17/6 47.
124. Palle Stensgård, f. 30/8 51.
125. Bente Stensgård, f. 4/4 57.
126. Ann-Marie Stensgård, f. 22/2 58.
127. Marie Pedersen, f. 21/3 1886, g. m. Christian Ilkjær.
128. Ellen Natalie Ilkjær, f. 19/7 14.
129. Johannes Emanuel Ilkjær, f. 16/6 19, g. m. Andrea Margrete Møller.
130. Jørgen Ilkjær, f. 4/3 46, g. m. Marianne Olsson.
131. Ruth Ilkjær, f. 7/5 48.
132. Ingeborg Ilkjær, f. 1/6 51.
133. Kristian Ilkjær, f. 10/1 50.
134. Jacob Ilkjær, f. 29/12 56.
135. Anna Sofie Elisabeth Ilkjær, f. 10/2 22, g. m. Niels Iver Overgård 

1921-74.
136. Carl Henrik Overgård, f. 6/3 48.
137. Kirsten Ilkjær Overgård, f. 22/9 49, g. m. Arne Johan Davidsen.
138. Edel Marie Overgård, f. 4/5 51.
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139. Askov Overgård, f. 27/1 58.
140. Erik Jacob Overgård, f. 24/3 57.
141. Anne-Mette Overgård, f. 27/1 64.
142. Niels Povlsen Borre, f. 9/2 1455.
143. Povl Borre, f. 13/3 1885, g. m. Trine Nørgård Iversen.
144. Edel Katrine Borre, f. 5/4 13, g. m. Aksel Rasmussen. Gift 2. gang 

med Jørgen Henriksen.
145. Povl Rasmussen, f. 20/3 35, g. m. Lindbjerg Råtræ.
146. Børge Borre Rasmussen, f. 8/5 36, g. m. Birthe Børresen.
147. Hans Borre Rasmussen, f. 29/9 42, g. m. Mette Pedersen.
148. Niels Sigfred Borre, f. 10/2 20, g. m. Grete Jensen.
149. Martha Agnete Borre, f. 22/11 21, g. m. Ole Holtet Jørgensen.
150. Hans Jacob Holtet.
151. Birgitte Holtet Jørgensen, f. 23/1 51, g. m. Stefen Tuck.
152. Anders Borre, f. 28/11 25 d. 1968.
153. Marie Borre.
154. Kristen Krabbe Povlsen f. 21/6 1862, g. 1. gang m. Ane Nielsen. G.

2. gang m. Kamma.
155. Povl Borre 17/2 1891-19/2 67, g. m. Petra Johansen.
156. Anna Borre, f. 11/1 25, g. m. Carl Christensen.
157a Christian Borre, f. 29/7 28, g. m. Karin Kirchberg.
157b Johannes Borre, f. 29/7 28.
158. Peter Rønne Borre, f. 1892, g. m. Kirstine Nielsen, begge døde.
159. Christian Borre, g. m. Rigmor Mørkholt.
160. Anna Borre, f. 11/9 21.
161. Kirstine Borre, f. 20/3 1899d. 11/8 72, g. m. Povl Sørensen.
162. Kaj Borre Sørensen, f. 7/12 20, g. m. Anne Marie Heskjær.
163. Kirsten Borre Sørensen, g. m. Svenn Sanver.
164. Anders Nielsen Gadegaard, f. 1/2 1830, g. m. Mette Christensen.
165. Kristen Andersen Gadegaard, f. 3/5 1862, g. m. Louise Kon.
166. Meta Gadegaard, f. 1887, g. m. Peder Grindsted.
167. Børge Grindsted, f. 31/5 12, g. m. Ingeborg Olsen.
168. Tage Grindsted, f. 7/1 14, g. m. Gerda Nielsen.
169. Anna Laura Grindsted, f. 15/1 20, g. m. Torben Wancher.

Død 13/1 59.
170. Karen Grindsted, f. 15/1 20, g. m. Laurids Barsø Adolphsen.
171. Niels Gadegaard, f. 23/10 1963, g. m. Mette Krabbe Povlsen.
172. Anders Gadegaard, f. 23/2 1891,g.rn. Kirstine Krabbe.
173. Povl Borre Gadegaard • f. 28/9 1892,g.m. Thea Gade.
174. Niels Hemming Gadegaard, f. 17/9 23, g. m. Kirsten Ribjerg.
175. Margrethe Hemming, f. 24/1 27, g. m. Johan Adolf Møller.
176. Christian Borg Gadegaard, f. 17/12 31, g. m. Ester Øllgaard.
177. Mette Gadegaard, f. 18/11 1892.
178. Christian Gadegaard, f. 7/5 1895, død 1953.
179- Niels Gadegaard, f. 20/4 26, g. m. Rita Tvede.
180. Anton Harbo Gadegaard, f. 28/2 29,g.m. Grete Kirkegård.
181. Mette Elisabeth Gadegaard, f. 14/10 35, g. m. Martin Riis Jensen.
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182. Anton Nikolaj Gadegaard, f. 22/4 1897, død s.å.
183. Kirstine Gadegaard, f. 30/6 1898, g. m. Jens Smedegård Mortensen.
184. Anton Nikolaj Gadegaard, f. 13/9 00, g. m. Gerda Holdgård.
185. Niels-Ole Gadegaard, f. 30/11 32, g. m. Birgit Krabbe.
186. Inger Margrete Gadegaard, f. 12/3 38, g. m. Birger Oest Jacobsen.
187. Jens Christian Gadegaard, f. 18/4 40, g. m. Beate Haraldsen (opløst).
188. Niels Chr. Nielsen, f. 20/9 1829, g. m. Kirsten Marie Christensen.
189. Anders Chr. Krabbe, f. 7/3 1868, g. m. Nikoline Andersen.
190. Ketty Marie Krabbe, f., g. m. Gunner Aaby.
191. Ole Aabyf, f. 10/10 26.
192. Per Aabyf, f. 1/11 30.
193. Niels Chr. Krabbe, g. m. Tove Krogh.
194. Ulf Krabbe, f. 27/ 30.
195. Hanne Mette Krabbe, f. 28/2 36.
196. Xenia Hedvig Krabbe.
197. Svend Povl Krabbe.
198. Niels Nielsen Krabbe, f. 27/7 1871, g. m. Maren Katrine Sørensen.
199. Ejnar Chr. Krabbe, f. 25/2 1899, g. m. Rigmor Arkrog.
200. Else Krabbe, f. 30/1 33.
201. Ole Krabbe, f. g. m. Kirsten Tvermoes Jensen.
202. Torben Krabbe, f. 13/1 39, g. m. Guri Dupont Jørgensen.
203. Ketty Marie Krabbe, f. 29/1 01, g. m. Aage Aundal.
204. Aase Krabbe, f. 23/10 27, g. m. Hans Koch.
205. Inger 1929-67.

207. Anne Magrete Krabbe, f. 4/10 02, g. m. Aksel Chr. Olsen.
208. Niels Erik Krabbe Olsen, f. 13/11 00, g. m. Ellen Legård Pedersen.
209. Birgit Johanne Krabbe, f. 17/10 34, g. m. Jørgen Agård Jensen.
120. Thora Krabbe, f. 1904 32, g. m. Thorvald Pedersen.
211. Johanne Krabbe, f. 27/6 06, g. m. Vøgg Prosch-Jensen.
212. Maren Nielsen Krabbe, f. 16/12 1831, g. m. Niels Gade.
123. Sidsel Gade, f. 17/6 1862, g. m. Peder Krabbe.
214. Kirstine Krabbe, f. 1893-1972, g. m. Anders Gadegård.
215. Maren Margrete Krabbe, f. 24/1 1895, g. m. Marius Skousen.
216. Martin Krabbe Skousen, f. 30/3 20, g. m. Birgit Vilslev Pedersen.
215. Martin Krabbe, 1897-1919.
218. Niels Gade, f. 22/8 1933, g. m. Maren Nielsen Krabbe.
219. Kristen Gade, f. 1866, g. m. Mette Pedersen.
220. Thea Gade, f. 22/9 00, g. m. Povl Borre Gadegård.
221. Niels Gade, f. 5/9 02, g. m. Maren Riis.
222. Gertrud Gade, f. 30/9, g- m. Søren Brogård.
223. Marie Gade, f. 1904.
224. Peter Gade, f. 22/2 06, g. m. Martha Rasmussen.
225. Niels Otto Gade, g. m. Ingrid Jensen.
226. Svend Ove Gade g. m. Gerda Højberg.
227. Henning Gade.
228. Kristian Gade, f. 08, g. m. Karen Amby.
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229. Mette Gade, g. m. Knud Erik Sørensen.
230. Inger Gade.
231. Karl Gade.
232. Martin Gade, f. 1913, g. m. Dagmar Sofie Riis.
233. Christen Gade, f. 26/4 39, g. m. Gudrun Roelsgård.
234. Grete Gade, f. 19/3 41, g. m. Børge Gramstrup.
235. Per Gade, f. 3/12 44, g. m. Anna Petersen.
236. Anders Gade, f. 8/5 46.
237. Ruth Gade, f. 4/3 55, g. m. Peter Bojes.
238. Mette Gade (Musse), f. 10/12 15, u. g.
239. Niels Krabbe Gade, f. 12/8 1868, g. m. Mette Johanne Krabbe.
240. Dorthe Marie Gade, f. 10/12 1892, g. m. Jørgen Jørgensen.
141. Martin Jørgensen, f. 16/7 21, g. m. Meta Jørgensen (opløst).
242. Carl Aage Jørgensen, f. 9/2 23, g. m. Laura Jørgensen.
243. Holger Jørgensen, f. 15/3 25, g. m. Marta j.
244. Maren Gade, f. 24/11 1896, død 1962, g. m. Peter Nielsen.
245. Leo Gade Nielsen, f. 25/2 20, g. m. Ester Hansen.
246. Knud Gade Nielsen, f. 27/3 21.
247. Ingeborg Gade Nielsen, f. 24/9 26, g. m. Povl Stafelt.
248. Laura Jepperine Gade, f. 19/12 1920, u. g.
249. Marie Gade, u. g.
250. Peter Gade, f. 1970, g. m. Anna Jensen.
252. Søren Gade, f. 26/7 01, g. m. Petra Laursen.
253. Peter Gade, f. 18/11 28, g. m. Tove Wulff.
254. Holger Gade, f. 19/8 30, g. m. Karen Pedersen.
255. Elisabeth Gade, f. 31/5 32, g. m. Arne Holt.
256. Erik Gade, f. 20/8 34, g. m. Veda Hansen.
257. Ellen Gade, f. 19/9 37.
258. Svend Gade, g. m. Anne Lise Andersen.
259. Kristian Gade, f. 6/12 03, g. m. Ingrid Laursen.
260. Niels Henrik Gade, f. 1933.
261. Kirsten Gade, f. 15/6 36.
262. Jørgen Gade f. 26/8 40, g. m. Bente Krøger Olsen.
263. Inger Gade, f. 21/3 50, g. m. Jørgen Christiansen.
264. Harald Gade, f. 8/6 06, g. m. Clara Odgård.
265. Karen Margrete Gade, f. 9/11 35, g. m. Marius Bjerre Christensen.
266. Povl Gade, f. 8/7 37, g. m. Grete Krabbe Christensen.
267. Mette Gade, f. 5/6 40, g. m. Hans Jørgen Laursen.
268. Peter Gade, f. 21/2 43, g. m. Ellen Aarlit.
269. Anne Marie Gade, f. 25/4 48, g. m. Povl Erik Damgård.
270. Alma Gade, f. 8/7 11, g. m. Mads Holm.
271. Svend Gade, f. 22/5 17, g. m. Lise Henriksen.
272. Ole Gade, f. 14/1 45.
273. Lone Gade, f. 3/12 48.
274. Niels Gade, f. 10/12 62.
275. Thomas Kristian Gade, f. 8/11 1871, g. m. Marie Kræmmer (275,

279, 287).
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276. Niels Gade, f. 9/4 00, g. m. Marie Odgård (276-78).
277. Anna Marie Gade, f. 25/1 1930.
278. Kristian Gade, f. 21/4 1932.
279. Ellen Gade, f. 25/1 1940.
280. Maren Gade, f. ?, g. m. Jens Meldgård.
281. Ruth Meldgård, f. 23/7 1926.
282. Johannes Meldgård.
283. Inger Meldgård.
284. Jørgen Meldgård.
285. Else Meldgård, f. 4/4 1933.
286. Karl Meldgård, f. 7/4 1932.
287. Grete Meldgård, f. 1/11 1940.
288. Albert Gade, f. 20/3 04, g. m. Johanne Pedersen.
289. Karl Nikolaj Gade, f. 1/10 1873, g. m. Karen Pedersen.
290. Niels Gade, f. 10/ 3 08, g. m. Anna Gadegård Jensen.
291. Birthe Kålund Gade, f. 23/9 32, g. m. Cand jur. Aage Andersen.
292. Karen Elisabeth Gade, f. maj 35, g. m. skoledirektør Hans Chr. 

Steffensen.
293. Karl Gade, f. 14/3 39, g. m. Lise Drejer.
294. Peter Gade, f. 26/4 41.
295. Maren Gade, f. 20/1 10, g. m. Hans Ærø.
296. Niels Møller Gade, f. 31/1 12, g. m. Anna Lykke.
297. Kristiane Gade, f. 21/2 16, g. m. Hans Bernt Jensen.
298. Else Marie Gade, f. 12/7 31.
299. Inger Margrete Gade, f. 16/3 46. g. m. Carsten H. Andersen.
300. Ingeborg Marie Gade, f. 8/1 20.
301. Ruth Elisabeth Gade, f. 28/ 22, g. m. Peder Lyngs.
302. Jens Jespersen Dueholm.
303. Christen Jensen Dueholm, f. 25/7 1762.
304. Kirsten Jensen Dueholm, f. 1801, g. 1. gang med Thomas Jensen, gift

2. gang med Peder Christensen.
305. Mette Thomsdatter, f. 1829, g. m. Niels Møller.
306. Niels Dueholm, f. 1803, g. m. Kirsten Christensdatter.
307. Ane Christensen Dueholm, f. 1909, g. m. Christen Povlsen.
308. Christen Christensen Dueholm, f. 1836, g. m. Sidsel Andersen 

Gadegård.
309. Chr. Povlsen Dueholm.
310. Niels Dueholm, f. 1865, g. m. Sidsel Nielsen Krabbe.
311. Arthur Dueholm, g. m. Asta Jepsen.
312. Sigrid Dueholm, u. g.
313. Povl Ejler Dueholm, f. ?, gift.
314. Ruth Dueholm, g. m. Ejner Madsen.
315. Anders Dueholm, f. 21/11 1867, g. m. Anna Sengebusch.
316. Signe Dueholm, f. 10/11 1892, g. m. Alben Lassen.
317. Stense Dueholm, g. m. Weltner.
318. Elna Dueholm, f. 1897, gift Winding.
319. Karl Dueholm.
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320. Anna Dueholm, gift Gabrielsen.
321. Anton Dueholm, g. m. Kirstine Kristensen.
322. Jens Christensen Dueholm, f. 1811, g. m. Maren Katring Jensen 

(Borre).
323. Jens Jespersen Jensen.
324. Mette Dueholm, f. 7/3 1843.
325. Christiane Jensen Dueholm, f. 17/10 1844.
326. Christen Jensen Dueholm, f. 3/11 1847.
327. Inger Marie Jensen, f. 7/4 1852.
328. Maren Katrine Jensen, f. 11/5 1854.
329. Maren Jensen, f. 22/6 1856.
330. Thomas Dueholm.
331. Kristian Dueholm.
332. Ane Kirstine Jensen, f. 5/3 1866.
333. Mads Møller Madsen.
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