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F O R O R D
Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem 

nulevende slægtsmedlemmer og undertegnede.
Forslægtens historie - hvilket vil sige tiden før ca* 1800-tallet
- er samlet af genealog H.P3Aagaard, Viborg, der har anvendt kir
kebøger 5 folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, 
fæsteprotokoller, tingbøger, jordebøger, godsarkiver m«fl. 
statslige og officielle skrifter*
Hver slægtsled er fulgt så langt tilbage, som det har været 
muligt ved hjælp af bevarede kilder, og når en linie standser 
helt op, må det forstås således, at enten svigter kilderne helt
- kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågæl
dende ikke ses døbt eller gift i det sogn, hvori de har levet, 
ligesom deres slægt heller ikke har nogen tilknytning til sognet. 
I sådanne tilfælde er også alle omliggende sognes kirkebøger 
undersøgt.

G-enealog H eP»Aagaard har gjort sig store anstrengelser for 
at finde flere aner, end medtaget, og mener også at kunne gå ca, 
100 år længere tilbage, men da hele dette materiale viser sig at 
være behæftet med så mange usikkerhedsfaktorer, at det i flere 
tilfælde er rent hypotetisk, har vi efter nøje overvejelser b'é- -i 
sluttet kun at medtage materiale, der kan dokumenteres«
Efterkomme over sigt en - hvilket vil sige tiden efter cad800- 
tallet - er for de nulevendes vedkommende hovedsageligt udarbej
det på grundlag af de pågældendes egne pålysninger, idet der er 
rettet personlig henvendelse til alle slægtsmedlemmer over 21 årc 
Hovedparten af disse henvendelser er sket ved besøg, men hvor 
dette ikke har været muligt - og for at færdiggøre slægtsbogen 
inden for en rimelig tid - er der rettet skriftlig henvendelse, 
og når der er mangler, skyldes det ikke udgiveren, men - desvær
re - manglende eller helt negative besvarelser. I sådanne til
fælde kan indehavere af slægtsbogen selv indføre det manglende, 
når det angår den nærmeste familie«

Yed et så omfattende arbejde kan det ikke undgås, at der 
sker fejl - selv med den allerstørste påpasselighed Naturlig
vis håber jeg, at der kun er få fejl, men skulle De finde nogle 
forkerte data, bedes De selv rette dem. Er fejlen derimod af 
helt misvisende karakter eller være af teknisk art, vil jeg 
gerne gøres opmærksom herpå, så jeg kan få det rettet.



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

mennesker, som De har et nært fællesskab med - ikke blot ved 
blodets bånd, men også ved Deres tanker og handlinger* Den 
dækker en del af det behov for samhørighed, som vi alle har.
Vor tid med dens nok så store tekniske fremskridt bygger på 
fortiden og alt - også en selv - er et produkt af denne fortid® 
Johannes V.Jensen har et sted sagt s uSig mig hvem du omgås, og 
jeg skal sige dig hvem du er". Dette kunne meget vel omskrives 
til "Sig mig hvem du stammer fra, og jeg skal sige dig hvem 
du er".

En døgnvise spår5 at "om hundred5 år er alting glemt" og 
det er sikkert rigtigt9 når det drejer sig om døgnmelodier og 
andre ligegyldige ting, men ellers ikke. Enkelthederne forsvin
der ganske vist, men tilbage står summen af de enkelte dages 
trofaste virke med den jord, den forretning, den bygning og 
de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give 
videre.
Derfor tilsidst;

De skal ikke alene selv glæde Dem over denne slægtsbog, 
men også huske, at De har været med til at videregive slægtens 
minder9 og at Deres børn, børnebørn, oldebørn o0s0v. vil glæde 
sig over at kunne se tilbage - og at mindes*

Hvis De selv viderefører denne slægtsbog ved at indføje 
alle de familiebegivenheder, der måtte forekomme, vil det blive 
til glæde for Deres efterkommere.

Med ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for 
nulevende og kommende generationer, takker jeg for Deres hjælp 
med oplysninger og for Deres gæstfrihed under mine besøg, som 
jeg ikke vil glemme.

Viborg i Maj 1970®
E*H0 Skole.
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Orientering om slægtsbogens brugs
Slægtsbogen er inddelt i 2 afsnit - et for hver af søskende« 
parrets

Niels fhomasen og
Karen Thomasdatter.

Bag i bogen findes skematiske oversigter over alle slægtens 
medlemmer - "sole% som er slægtsbogens nøgle* Disse sole er 
mærket med numre fra 1 - 3*
Hvert slægtsmedlem har sin registreringsbetegnelse * som ikke 
alene er anført i teksten og i navnefortegnelsen, men også 
under billederne* Hver registreringsbetegnelse begynder med 
et arabertal fra 1-3 9 og disse arabertal angiver, på hvilket 
skema - HSol11 - den pågældende findes*

Yil De f.eks* gerne se, hvordan De er i familie med en 
bestemt person, bruger De vedkommendes betegnelse og finder 
det skema - "sol" som er betegnet ved et tal foran beteg
nelsen*
Et eksempels
De vil finde Knud Kristian Abrahamsen og tager sol nr.l frem, 
idet hans betegnelse ers l*VI*Q*l*a*
Sol nr.l foldes ud og De finder romertallet VI og går udad på
solen, som betegnelsen angivers
Romertal Vis Christian Nielsen - Knud oldefar 
stort C: Niels Kristian Nielsen - Knuds bedstefar
tallet Is Christa Abrahamsen (f.Nielsen) - Knuds mor.
lille ds Knud selv.

Romertallet VI angiver, at Christian Nielsen var nr*6
i sin søskendeflok,

C, at Niels Kr*Nielsen var nr*3?
1, at Christa var den ældste af sine søskende 
å9 at knud er nr*. 4?

og således gældende for alle slægtens medlemmer*
Forslægtens Anerne angives med følgende nr.

ane nr* 2® far har nu 4, og nr*4® far nr. 8 o.s.v.
-  3 ® -  -  -  6 ,  -  -  6 ® -  -  12*

Alle mandlige aner har lige numre og deres ægtefælle ulige*
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Som dybest brønd gi’r altid klarest-vand 
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder 
så styrkes slægtens marv hos barn og mand 
ved folkets arv af dybe, stærke minder*
Din egen dag er kort, men slægtens lang, 
læg øret ydmygt til den rod forneden 
årtusind toner op i gråd og sang, 
mens toppen suser imod evigheden*

Yi søger slægtens spor i stort og småt 
i flinteøksen efter harvens tand 
i mosefundets smykke, plumpt og råt, , 
i kirkens kvadre9 lagt af brede hænder*
Hver skimlet skrift, hvor skjoldets alterbog 
har gemt et gran af slægtens vé og våde, 
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drojs, 
og løfte mig en flig af livets gåde.

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

Jeppe Aakjær
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Gamle betegnelser.
For alle jordbesiddere gjaldt, at de skulle svare en vis 

afgift af derens ejendom, og disse afgifter baseredes på går
dens hartkorn.
Hartkorn er oprindelig fællesbetegnelse for de afgifter, bøn
derne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskel
lige afgifter var i godsejerens jordebøger anført i forhold til 
1 td. rug eller byg, der var hårdt korn i modsætning til havre, 
-"blødt korn".

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

1 td* rug eller byg ............ 1 td, hartkorn
1 - gryn eller hvedemel .......2 -
1 - hvede eller ærter .........1-J- - -
1 - hvare ........,,......... j? - -
1 - humle.....  .......... -J - -
4 læs enghø .... ...............1 skp«

12 gæs ...... ...................1 td*
svinsolden ...... angiver værdien - og dermed omtrentlig

størrelse - af skovarealer og' beregnes efter 
det antal svin, der kan opfodres af skovens 
produkt af olden, I lighed med hartkorn for
marker,

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

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, da 
ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskelligt, 
og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af em matrikel 
baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold 
til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares. 

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

Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hart- 
kornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i 
150 år blev benyttet som basis for grundskatten i landet, blev 
den, på gr. af jordens forbedring m.m., efterhånden mere og 
mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede
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Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde i 1844« 
Boniteringen var dengang langt mere omhyggelig, og al agerjorden 
sattes i takst fra 1 til 24« Af de bedste jorden skattedes 
6 1/6 tdr« land (ea«14*000 kvadratalen) til at yde 1 td«hart- 
korn 0

På Lolland og Falster gik der 9 4/5 tdr»land og i Ring- 
købing amt 45 tdr»land til 1 tdr« hartkorn« Gennemsnittet for 
hele landet var 18 tdr* land til 1 hartkorn* Vurderingen tog 
ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med tek
nisk udvikling medførte, at de dårligste jorders værdi ved op
dyrkning, transportanlæg, mergling m»v« steg stærkt, uden at 
dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skattefor
øgelse«

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

X ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen GÆS1ERI« 
Betegnelsen dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens 
folk heste og hunde i indkvartering og underholde dem* Gæsteri 
havde endnu betydning under Chr.d«III*, men senere tabte det 
interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en år
lig afgift* Den regnes som regel ikke som hørende med til den 
egentlige afgift (landgilde) og blev derfor ikke sat i hartkorn* 
Hestegæsteripligten til at underholde hovheste, havde særlig 
betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havre
ydelse*

Den i ældre dokumenter omtalte HERLIGHED betegner den 
ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og 
rettigheder, som kronen ved lov eller privilegier overdrog til 
private, der så kunne købe bondeskylden, herligheden, omfat
tende alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbytte 
af bl.a« skov, jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet m*m* 
og alt hoveri eller hoveriafløsning* Derudover var herlighe
den de uvisse indtægter af stedmål, sagemål m.m« Endelig var 
myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herlig
heden«

Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheden 
som birkeret og patronatsret til private« Med herlighedsretten 
fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale
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og opkræve ekstraskatter* Herligheden var ikke nøje afgrænset, 
men hertil må vist regnes håndfæstningens bestemmelse om, at 
adelen måtte gøre sit gods lige så nyttigt som kongen* Ved 
salg eller selveje kunne sælgeren forbeholde sig herligheden 
eller en del deraf, såsom jagt og fiskeri«

I jordebøgerne før tiden 1700 angives de forskellige ydel- 
ser i ØBTXJG-« hvilket mål nærmest må angives at svare til 
1 romersk unce,

QRBEJDB betød i det ældre sprog forlig, særligt et ende
ligt løfte af en dræbt persons frænder om ikke at tage hævn 
for drabet, altså det samme som i endnu tidligere tid beteg
nedes med ordet TRYGDEED« Et skriftligt dokument indeholdende 
en orfejde, kaldtes orfejdebrev* Ordet, der var i brug i den 
seneste middelalder og i det 16*-17* århundrede anvendtes især 
hvor parterne i forliget var adelige*

Ordet VIDISSE kommer af det latinske video: jeg ser, og 
betyder at have set* Da i middelalderen vidnere, som bekræfte
de genparter af origigaldokumenter erklæred% at have set det 
originale dokument? kaldes genparten efterhånden vidisse«
Ordet anvendtes endnu i midten af det 18«århundrede*

TROLOVELSE*
Trolovelse kendtes allerede i middelalderen og var en 

ægteskabsstiftende handling* Efterhånden fik den kirkelige 
vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. 
juni 1582 bestemtes det, at ægteskabet skulde fuldbyrdes af 
præsten*

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

I året 1799 blev trolovelsen helt afskaffet ved kongeligt 
reskript af 4«januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog, 
uden at være ægteskabsstiftende - og i vore dage er den afløst 
af forlovelsen*
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4.
Thomas Nielsen«

gårdfæster i Hr.Bind, Lynderup sogn, er født i Giørup den 3/9 
1765 (hans dåb er forgæves søgt) og han døde 26/5 1832 i Rind.

Han blev konfirmeret i Ulbjerg i 1802 sammen med søsteren 
Ane« I lægdsrullen opgivet at været 64 tommer og søn af Hiels 
Thomasen.
Han bliver gift i Låstrup den 10/11 1815 med

5.
Ane Chrisfensdatter,

der er født i Lynderup den 13/5 1790 og hun døde i Rind den 
30/ll 1857« Hun var datter af Christen Larsen og hustru«
Om hendes dåbs

rl16«maj 1790 var Christen Larsens Barn i Lynderup* som ved 
Inddaaben var kaldet Ane, til sin Daabs Publication, baaren 
af Marens Jensdatters i Skals« Faddere vårs Feder Telling 
i Ulbjerg, Peder Pedersen i Laastrup, Hiels Andersen og 
Christen Jensen af Lynderup".

Det ser ud til* at Ane Christensdatter i sin enkestand har 
holdt mest til hos datteren Karen Thomasdatter* gift med Hiels 
Kr, Hielsen, først boende i Laastrup og senere i Lynderup.

I Lynderupgaards fæsteprotokol* side 155** finder vi indført 
fæstebrev for den fælles stamfader Thomas Hielsen i Rind, og en 
såkaldt Revers heraf har følgende ordlyd:

Fæsterevers for Thomas Hielsen junior.
Lars Billeschou Jansen, Kongelig Majestæts Byfoged og Byes- 

skriver i Hobroe som Herredsfoged og Herredsskriver i Rinds- 
G-islum Herreder, gjør vitterligt, at jeg - paa Skifteforvalter, 
afgangne Madame Lottrup til Lynderupgaard hendes Dødsboe efter 
den under skifte tagne Bestemmelse - har stæd og fæstet til 
Thomas Hielsen Junior i Rind den Gaard i bm.g som Hiels Thoma- 
sen sidst beboede, der uforandret staar for Hartkorn Ager og 
Engs 5 tdr* og 1 Skp., paa følgende Vilkår:
1. Tilstaar Fæsteren G-aardens Bygninger, Besætning, Inventarium 

og Avl samt vedligeholder samme i den Stand, som han i Over
ensstemmelse med den ved Gaardens Modtagelse den 22,Bee.l820 
afholdte og dertil hæftede Syns-og Overleveringsforretning 
har modtaget det•

j>„ Betaler Fæsteren alle navnlige paabudne eller paabydendes 
Kongelige Skatter, Afgifter og Paabudte til rette Forfalds
tider.

3o Svarer Fæsteren i aarlig Landgilde efter Jordebogen 1 Tdr,
6 Skpr. 3 Fjdk. Rug, 7 Skpr. og 1 Fjdk.Byg, 1 Tdr.6 Skpr.
3 Fjdkr« Havre, 12 Pd. Smør, 2 Høns, 2 Gæs og 1 Lam«
Kornet til Martinii og de øvrige Species, når Paakræves*

4. Forretter Fæsteren, JfeeluHovårieitilyLyndeprøgaårå ivøven-^- 
ensstemmelse med den for bemeldte gaard og Gods indgangne 
og vedkjendte Hoveri eforening, i hvilken Anledning den her
til hæftede af vedkommende Herredsfoged anordningsmæssig 
attesterede Hoveriefortegnelse, bliver til Regel.
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■5,» Skals Fæsteren forsvarlig dyrke, giøde og behandle Fæste- 

gaardens Tilliggende Jorder og Biendomme, men ingenlunde 
til Upligt at bruge samme, ligesom de ikke uden Eierens 
Tilladelse at modtage således-

6» løvrigt retter Fæsteren sig efter Loven og de Kongelige 
Anordninger*

"Aar 1832 den 2ode Junij indfandt Skifteforvalteren sig K* 
Kjeldsen af lynderupgaard ii Stervbostedet efter afdøde 
huusfæster Thomas Nielsen af Rind, hvis Lød skal findes 
anmeldt Folio""*486 for at registrere og vurdere den afdødes 
Efterladenskaber til videre paafølgende Skifte og Deling 
mellem Enken Ane Cliristensdatter og hendes i Egteskabet 
med afdøde sammenavlede Børns der blev opgiven at være:

1* en Latter Karen Marie, ugivt, 16 Aar 
*>2. en Lo Karen, ugivt, 14 Aar
3. en Søn Niels* 13 Aar 
4® en Latter Maren, 11 Aar 
5« en Søn Christen, 9 Aar 
6, en Latter Bodil, 4 Aar*

Som Vidner og Vurderingsmænd var tilstede Sognefoged Christen 
Nielsen Kjeldgaard og Jens Andersen, Festegaardmand af Rind, 
saa var og nærværende Enken med Laugværge Skolelærer P.Brask 
og som Formynder for de Umyndige, Christen Andersen, alle af 
Rind* Vurderingsmændene blev paalagte at ansætte boets Eien- 
dele til samt Værdi og saaledes at de med Eed ville nekræfte 
samme, hvis saadant skulle fordres0
I samtliges Overværelse blev da registreret og vurderet saa
ledes s

1 Par gi* graae Benklæder 
1 Par gi. Blaae do *,. 
1 gi. Undertrøje 
1 gi* Vest

« O « • « 9

* * * # « • « • 9 « « 9
9 9 * * $

6 s 
4 s 

12 s 
4 s

Summa Vurderingsværdi 1 M 10 s.
Videre forefandtes ikke, og Enken med Laugværge anmeldte at 
at Boet ikke var mere elende, hvorfor Enken anmeldte, at hvad 
mere gi, af hendes Mands Efterladenskaber, der havde været, 
havde hun anvendt til Børnenes Fornødenheder« Formynderen, der 
nøle kendte den afdødes Forfatning, erkjendte Rigtigheden heraf. 
La denne Sum, der ei engang var tilstrækkelig til Begravelses
omkostningerne , langt mindre til at betale den efter Enkens og 
Laugværgens Opgivende til adskillige paa Boet hæftende Gæld, 
saa tog Skifteforvalteren ikke i Betænkning at overdrage Enken 
Boet til frie Raadighed uden at anføre Kongens Kasse noget til 
Indtægt paa hvilket Skifteforvalteren ogsaa renoncerede. Enken 
og Laugværgen lovede at holde Skifteretten frie for Ansvar i 
Fremtiden imod at overdrage Boet, og da ingen havde videre at 
erindre blev Boet Enken overdraget og Skiftet sluttet. Let 
passerede bekræftes med Underskrivt0
Sign. Kjeldsen,

Ane Christensdatter(med paaholden Pen)
Christen Andersen som formynder 
P 0Brask som Lugværge.

Vidner og Vurderingsmænd: Christen Nielsen og Jens Andersen
(m.p.p.) ".



7 •
6C

Jens Nielsen Knudsen,
fæster i Laastrup "Vestergaard" er født i Skals den 27/2 1791 
og han døde 15/3 1862 sst, '
"27«Febr. (91/ hayde hiels Knudsen i Skals en liden Søn til 
Daaheng kaldet Jens, baaret af Jens Andersens Hustru af 
Illeris« Faddere: Jens Gade, Peder Store, Jørgen Vorre og 
Jens Olesens Hustru, alle af Skals Bye".
Ben 28.okt»1821 stod hans bryllup i Kvorning Kirke med

7,
Inger Michelsdatter*

der er født i Hvolbæk/Ørum sogn, hvor hendes forældre dengang 
var "Hyrdefolk", den 23/8 1797 og hun døde i Laastrup den 
26/2 1860,
"Ben første Søndag efter Paaske (97) blev hun dbttf i Ørum 
Kirke, Hendes Halvsøster Helvid Michelsdatter fra Fussing 
Mølle holdt hende over Baaben, Faddere var: Jens Christensen, 
Anders Nielsen, Hans Jensen og Ane Sørensdatter, alle af 
Hvolbæk (Hulbæk).

(Lynderupgaard Fæsteprotokol 1761-1869)
"Fæstebrev for Jens Nielsen Knudsen af Schalta.

"Andreas Brendstrup^ kongelig Majestæts Poståester i Hobroe 
og Købmand sammesteds giør vitterligt at have paa egen og 
Medeiers grosserer Jens Lunds Boe i København, dets Vegne Sted 
og Fæster Jens Nielsen Knudsen af Sehalts den G-aard ii Laa
strup Bye under lynderupgaards Gods som Thomas Jensen Adam 
sidst har havt i Fæste og beboet, og forhen har staaet for 
Hartkorn 4 tdr,, 2 Skp., men som ved Udskiftningen blev for
andret til 4 tdr* 1 Skp, Hartkorn, overdrages herved benævnte 
Fæster paa følgende Vilkaar:
1* Fæsteren Jens Nielsen Knudsen tilsvarer Gaardens Bygninger, 

Besætning, Inventarium, Avl og Hedskaber saaledes og i samme 
Stand, som han har imodtaget det efter den hertil hæftende 
orriginal Syns-og Taxationsforretning som til alle Tider 
bør findes complet og tilstrækkelig ved Gaarden til den 
Drift*

2* Befaler Fæsteren alle kongelige Skatter og Paabud af hvad 
Navn nævnes kan? til rette Forfaldstid og uden Restanse«

3. Svarer Fæsteren Aarlig Landgilde efter Jordebogen, 2 tdr.,
7 Skp« Hug, 3 3/4 Skp*Byg, 1-J- Pd^Smør, 2 Høns og 1 Gaaes*

4* Forretter Fæsteren heel Gaards Hoverie til Lynderupgaard i 
Overensstemmelse med den før bemeldte Gods Indgangen og 
vedkjendte Hoverieforening, i hvilken Henseende den paa 
befalet Maade af vedkommende Herredsfoged attesterede Ho
verie Fortegnelse/: som dette Fæstebrev vedhæftes:/ bliver 
til Regelt

5* Skal Fæsteren forsvarlig dyrke og giøde og behandle de 
Fæstegaarden tilliggende Jorde Eiendomme og ingenlunde 
bruge samme til Upligt,

6ff Før Indfæstning er Fæsteren befriet - løvrigt retter Fæste
ren sig efter Loven og de kongelige Anordninger og i 
Overensstemmelse samme vises mig og mine udsendte yedbørlig 
Agt og Lydighed. Fæsteren maa ikke indtage Indsiddere uden 
min Tilladelse og villie alt under dette fæstes Fortabelse. 
Til Bekræftelse under min Haand og Segl. Andreas Brendstrup.

Hobroe dfi17*Becember 1825*
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8 g
4 Mark11 Tinglæsning

Indførelse ......  15 Sk.
4 Mark 15 Sk.

Justitsfondet ........... 15 4/5 Sk.
Oopiepenge .............. 15 Sk.

1 Rdl'. 777771 13 4/4 Sk.
nævner Een Rigsbankdaler, tretten 4/5 Sk.Sølv.
I Sedler og Tegn, 1 rbd., 1 Mark, 1 Sk,
Læst for retten paa Hinds-Gislum Herreds Ting, Torsdagen 
den 22.December 1825 og derefter prottocolleret,

testes Jansen*
Ligelydende Fæstebrev med vedhæftede orriginale Syns og 

Overleveringsforretning, samt en anordningsmæssig attesteret 
hoverifortegnelse ligeledes vedhæftet orriginal Fæstebrevet, 
tilstaar jeg herved at have imodtaget hvilket i Et og Alt 
jeg forbinder mig at efterleve og opfylde, udi i alle dets 
Ord og Meninger« -

Til Bekræftelse tinderskrevet i 2 Vidners Overværelse,
Jens Nielsen Knudsen,

Til Vitterlighed
Anders Nielsen Jørgen Roersen.

“Registrering 31/5 1862 i boet efter afdøde Jens Nielsen 
(Knudsen) i den Fæstegaard, nu afdøde havde i fæste paa Laa- 
strup Marks Laastrup Sogn.
Arvingerne efter afdøde vart
1.Sønnen Michael Jensen, der var død, men havde efterladt sig 

en søn, Anders Michalsen, 8 Aar gi. i Laastrup.
2. Datteren Ane Jensdatter, 38 Aar gi. i Randers, der havde 
været gift med arbejdsmand Jens Christensen (Ballan), men 
frasepareret, hendes adresse nu: Værtshusholder Nygaard i 
Hoomeden«

3. Datteren Ane Kirstine Jensdatter, gift med Niels Thomasen 
i gaarden.
Senere i skiftet oplyses, at svigersønnen Niels Thomasen 
i de sidste 5 Aar havde boet med sin familie hos Jens Niel
sen Knudsen og hustru og havde passet Gaarden for dem paa 
grund af svigerfaderens svaghed, og siden Jens Nielsen Knud- 
sens hustrus Død 2 Aar tidligere havde de helt overtaget 
driften af gaarden for afdødes regning. Videre oplystes* at 
Niels Thomasen var invalid og oppebar pension herfor.

4. Hanne Jensdatter, tjenende i Aarhus
5. Nicoline Jensdatter, gift med Møller Rønning i Fiskbæk 
Mølle.

Registreringsforretningen indeholder tillige en fyldig oversigt 
over, hvad gaarden og bohavet bestod af
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Hiels Thomasen
gaardfæster i Rind er født 1747 og han døde den 6/3 1817*

Om hans herkomst*
Ifølge de Fæste Tagelse under Dynderup opgivne Oplysninger 

skal han være født i Vium, Lysgaard Pastorat, ander Randrup 
Hovedgaards Gods« Men da nævnte Hovedgaard kun ses at have haft 
fæstegods i Over Thestrup i nævnte Pastorat, er det utvivlsomt 
her vi skal finde Hiels Thomasens fødestavn*

I skøde dateret l/5 1767 over Randrup Gods opføres der 4 
gårde i Over Thestrup*

I* Peder Thomasen, skatter af 1 td* 6 skp* 1 Fjdk.l l/4 Alb. 
svarer aarlig landgilde 4 Rdl* og 3 Mark.

let må anses for sandsynligt, at denne gaard er Hiels Thomasens
fødegaardo
Han var gift med

9.
Karen Mortensdatter,

der er født ea.1755, antagelig i Ulbjerg - Lyn^erup Pastorat, 
og hun døde efter 1810, antagelig i Rind*

Saavel vielsen som hendes død er forgæves søgt (kirkebogen 
indtil 1814 er meget mangelfuld.

Ifølge fadderlisterne ved hendes børns laab synes hun at have 
haft mindst 2 brødre bosat i Ulb;jerg sogn, hvorfor vi maa skønne, 
at hun også er fra dette sogn* Kirkebogen begynder desværre først 
i 1769.

Tællingslisten for 1801 for Rind i Lynderup sogn:
Hiels Thomasen, 53 dr, gårdmand,
Karen Mortensdatter, 4 6, hs.Kone,

Thomas Hielsen, 16 Aar )
Ane Hielsen, 14 Aar 
Bodil Hielsdatter, 9 Aar 
Ane Hielsdatter, 3 Aar

Niels Thomasens børn med Karens Mortensdatter:
1. Thomas Hielsen, f.i Giørup den 3/9 1785, d«i Rind 26/5 1832. 
2* Ane Hielsdatter i Gjørup, dbt. i Ulbjerg Kirke, baaret til 

daaben af Thomas Andersn datter Kirsten i Kjørup, Faddere: 
Thomas Andersens søn Peer og do Morten og Niels Jensens 
datter Kirsten alle af Gjørup.

Deres børn.



3* Morten Nielsen i Gjørup, &bt0 14/6 1789 i Ulbjerg , baaret af 
Morten Mortensens Pige i Gjørup Mette. Padderet Peder Morten
sen og Jacob Hansen i Gjørup, Peder Ørndrup i Tolstrup og 
Peder Madsen af Ullits.

4* Bodil Nielsdatter. f»1791 i lynderup By, dbt.4/9 sst* i 
kirken baaret af Niels Kilgaards Hustru, Padderet Peder 
Mortensen, Morten Thomasen, Niels Andersen og Søren Roersen 
af Lynderup,

5. Anne Cathrine Nielsdatter. f,1798 i Bind, baaret til daaben 
af Peder Madsens Kone i Ullits. Padderet Jens Skinderup 
Svendsen, Christen Graver og Christen Smed, alle af Bind.

6. Peder Nielsen, født 1800 i Bind, dbt. 2/ll. Porvalter Han
sens Kone i Bind bar ham. Padderet Præstens Karl Peder i 
U1bjerg, Anders Sandborg, Christen Graver og smeden, alle 
af Bind,
Under arbejdet med at finde Karen Mortensdatters herkomst 

har vi fundet, at der faktisk er flere, som kan være far 
(forældre) til hende,, men har forgæves undersøgt disses forhold 
bl.a. gennemgået Lynderupgaards godsarkivs arkivalier, men nogen 
fast holdepunkt har vi ikke kunnet finde.

Sandsynligheden taler for, at hendes far er enten
Morten Jensen Skals i Gjørup, begravet 15/12 1771 uden 

aldersangivelse.
Ellert Morten Damborg, jordet 1779, 82 år gi.
No v ,1776 jordet Karen Domborg i Ulbjerg 60 år gi.

Men helt udelukke kan vi ikke, at det kan være een af de andre 
fæstere i Gjørup, men da der flere med fornavnet Morten, må vi 
desværre give op.

Nogle år før Niels Thomasen ved fæstemål tager fast bopæl 
på en gård i Rind, har han siddet til leje i Lynderup by0 

Om dette lejemål følgendes
"Leje - Contract.

Niels Thomasen fra Gjørup, som med forevist attest fra 
præsten Hr.Blieher i Wium har bevist sig at være 42 Aar Gammel, 
forundes i Leje det Huus i Lynderup med det dertil af Hovedgaar- 
dens Taxt på Lynderup Byes Mark beliggende Jord, som Anders 
Jensen sidst har haft i Pæste og under Skiftet efter hans Kone 
i Dag har frasagt sig, hvilket Huus og Jord Niels Thomasen om 
8 Dage tiltræder, og imod at han forsyner sig med fornøden 
Skudsmaal eller følge-Seddel fra Handrupgodssets Eiere, paa 
hvilket Gods han skal staae som Landsoldat, beholder samme i

10 o



IX ,

Leje paa'følgende Vilkaar:
1« At han deraf gjør 1 Lags Arbejde ugentlig paa hans egen 

Kost og betaler Huuspenge til hver Martinii aarlig 1 Rdl. 
for første Aar til dette indeværende Aars Martinii forfal
den, ligesom han og forretter Løb, efter hans Tour og Om
gang med de andre Huusmænd.

2o Huuset holder Lejeren vedlige medens han beboer samme,
allene han faar det fornødne Tømmers dertil, naar nye Tøm
mers behøves uden Betaling, men ved Fratrædelse er han 
hverken pligtig at tilsvare Bygjælden, ikke heller har 
han Ret til at gjøre nogen Fordring for Forbedringen«

3« Denne Leje-Contract staar ved Magt i 6 Aar, hvilken Tiid 
desuden ved begge Parters samtykke ei kan ophæves, men 
efter den Tiids forløb er Riels Thomasen pligtig, naar 
fra enten af siderne skeer Opsigelse om Set.Hansdag, da 
at fraflytte til paafølgende Paaske.

4« Len i lorden lagte Rugsæd, saavel som Fælgningen af den 
ved Huuset befindende Møyding betaler Hiels Thomasen efter 
hans med Anders Jensen under Skiftet i Lag gjorte accord 
med 7 Rdl0 og 2 Mark til Husbonden som Skifteforvalter 
enten nu eller ved Huusets Tiltrædelse, hvorimod han bekom
mer ved Fratrædelsen godtgiørelse:igen for den i Jorden da 
lagte Rugsæd og ved Huusets befindende Oiøde i Forhold til 
Kornpriserne, ifald Eyeren vil have hans Møyding og forlan
ger Rugsæden lagt af Leieren, i hvilken Henseende det tje
ner til Efterretning, at der i Aar skal være saaet 8 Skiæp- 
per Rugi 2 Aars 0jødes og Fælget til angefæhr 5 Skp.Byg 
samt at capittelstaxten i Aar er 23 Mark og 8 Sk,for 1 Tønde.
Lenne Leje-Contract haver saavel ieg Mogens Lottrup som 

Eiers Samgildig Hiels Thomasen som Leiere begge indgaaet 
og underskrevet samt formaaet Thomas Møller og Jørgen 
Roersen af Lynderupgaard sammen med os til Vitterlighed at 
underskrive -
- og ieg Hiels Thomasen som Leier beholder til min Efterret

ning Originalen, hvorimod Hr.Lottrup som Eyer meddeles veri
ficeret Gople til Efterretning og Sikkerhed«

Lynderupgaard den 3die April 1790 
M.Lottrup"„
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"Fæstebrev.for Niels Thomasen, Rind.
Mogens lottrup af Lynderupgaard giør vitterlig at have stæd 

og fæstet, som og hermed stæder og fæster til Niels Thomasen, 
forhenværende Husmand i Lynderup^ den Gaard i Rind, som Niels 
Nielsen sidst beboede og Fradøde, staaende for Hartkorn 5 Tdr,
4 Skpr,, hvilken Gaard Niels Thomasen beholder i Pæste til sin 
Livstiid paa følgende Conditioner:
1« Hånd tilsvarer Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium 

med Vogne og Plougredskaber, saaledes og i samme Stand, hånd 
har modtaget, efter een hertil hæftede Syns-og Taxationsfor- 
retning, saavel som de tilhæftede Fæsteconditioner og lader 
det alt og til alle Tilder ved Gaarden; findes complet og til
strækkeligo

2, Da Niels Thomasen har modtaget Gaarden sidste Efteraar med 
den deri befindende Avl af Horn og Høe, Tilstrækkelig til 
Sommerholdning og Efteraarssæden lagt^ samt frie for Konge
lige Skatter til anstundende 1ste Maii, Kornskatten undtaget, 
saa bør hånd med Arvingerne i lige saadan Stand og med samme 
gode Vilkaar ved Fratrædelsen aflevere Gaarden og imidlertid 
lade den ved Gaarden udfordrende Føde og Sædekorn altid ved 
samme findes complet og Tilstrækkelig,

3, Fæsteren har ligesaa været befriet for at betale Landgilden 
for det afvigte Aar 1793^ men for Eftertiiden betaler hånd 
dend aarlige Landgilde, efter Jordebogen, som er 2 Tdr, Rug,
1 Td.Byg, 2 Tdr, Havre, 12 Pd, Smør, 2 Gæs og 2 Høns og 1 Lam, 
Kornet, som og Giæssene til hvert Aars Michaely og for før
ste Aar til Michalii 1794$ men Smørret og Hønsene, naar paa
kræves, alt uden Restanse, Saa forrettes kan ogsaa efter Til
sigelse forsvarlig og vel den sædvanlige Heelgaards Hoverje t._ 
til Lynderup Gaard efter nuværende Bekjendte Markens Indde
ling til 11 Aars Giødes med Nørreriise Marken og Stavild 
Mølle Jord iberegnet af hvilke 11 Aars Giøder hver paa 40 
Tdr,Land kvadratalen, de 5 besaaede og de 6 liger ud til 
hviile og Græs,

4, Forestaaende Julii Qvartal 1794 og alle herefter forefal
dende Kongelige Skatter, ordinaire og Sxtraordinaire, som
nu ere eller herefter bliver paabuden, betaler Niels Thomasen 
til Forfalds Tilderne uden Restanse,
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Niels Thomasen skal forsvarlig giøde, dyrke og behandle den 
i læstehavende Gaard tilliggende Jorder og Eiendomme, og 
intet deraf til Upligt bruge, bortleie, bortlaane eller 
Gaarden og Glødningen i andre Hænder at paavende.

6. løvrigt retter Niels Thomasen sig efter Loven og de Konge
lige Anordninger, og i Overensstemmelse med Allerhøjest 
samme, viiser Øvrigheden, saa og mig og mine betroede den 
anordnede Agt og Lydighed, alt under dette sit Fæstes For
tabelse.

Til Bekræftelse under min Haand og Seyl 
Lynderupgaard den 24de Marts 1794«

M.Lottrup.
Ligelydende Fæstebrev, Overensstemmende med de i forvejen 

affattet og hertil hæftede Fæsteconditioner, tillige med Orri- 
ginalen af vedhæftede passeret Syns-og Overleveringsforretning 
over Gaarden Bygnings Brøstfældighed, og den dermed følgende 
Besætning og Inventarium, haver ieg in Orriginalii modtaget og 
til hvilkets Indhold, i alle dens Ord og Punkter, og herved for*? 
binder mig til at opfylde og efterleve, alt under dette mit 
Fæstes Fortabelse.

Let ieg hermed med egen Haands Underskrift, tilligemed 2de 
Vidner, som ieg dertil har anmodet dette med mig at underskrive 
- bekræfter

Latum ut supra
N.T.S.

betyder Niels Thomasen, 
Til Vitterlighed efter Anmodning:
H.Steenkiær Niels Thye

Conditionera
Hvorefter Niels Thomasen af Lynderup er lovet Fæste paa 

den Gaard i Hind, som Niels Nielsen er fradød - Myrgaarden kaldet, 
der staar for Hartkorn 5 Tdr. og 4 Skpr.

Han antager Gaarden strax og Overleveringen skeer saasnart 
Syns-og Taxationsmænd, dertil fra Hetten kand blive udnævnt.

2.
Han beholder den deri befindende Besætning og Inventarium 

af alle Slags, undtagen den allerringeste Sæng med sine derudi 
befindende Sængeklæder efter Registrering-og Vurderingens Forret
ningen den 21de Novbr. d.a., som ved Overleveringen af Gaarden 
ved den befalede Synsforretning skal blive anført og specificeret.
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Til Besætningens Borbedring faar hånd den her paa Gaarden be
findende skaarne Hest* som har været "beskieler" samt 4 Træe- 
h;jul, og desuden til Efteraaret 1794 endnu enten een Hest eller 
Kuo«

3«

4.
Omendskjønt Eugsæden til Gaarden er lagt for min Regning* saa 
beholder hånd dog alt det ved G-aarden befindende Korn og Høe, 
af hvilket første Slags er 19 Traver Rug, 8-jg- Traver Byg* 10J 
Traver Havre og 2 læs Boghvede, derimod betaler hånd den paa 
Stervboet hæftende Bolkeløn, for sidste halve Aar til afvigte 
Novbr. og Kornskatten, men for de øvrige Qvartal skatter bliver 
hånd befriet til anstundende 1ste Maii, saa at Julii Qvartal
skat t er bliver den 1ste Qvartal Niels Thomasen haver at erlægge.

9.
Bra 1ste Maii 1794 betaler Niels Thomasen de kongelige Skatter, 
Ordinaire og Extraordinaire og saavel som aarlig Landgilde efter 
Jordebogen 2 Tdr.Rug, 1 Td. Byg, 2 Tdr. Havre?, 12 Pd.Smør,2 Gæs, 
2 Høns og et Lam, Skatterne til Borfaidstiderne, Kornet og Lam 
og Gæssene til Michaelii, men Smørret og Hønsene, naar paakrse- 
ves, alt uden Restanse og for det første Aar til Michaelii 1794«

6.
Hånd forrætter strax det sædvanlige Hoverii til Lynderupgaard 
efter den nuværende ham bekjendte Markens Inddeling til Ilte 
Aars Giøder med Nørreriise Mark og Stavild Møllejord iberegnet 
5 til Brug og 6 til Hviile, af hvilkets alt hans Lod kand blive 
i hver Aars Giøde noget over 9 Skpr.Land,

7*
I samme Stund Niels Thomasen imodtager Gaarden med Sædekorn, 
Inventarium og Besætning etc. bør han ved Bratrædelsen igien 
overlevere samme - og saasnart hånd leverer det stemplet Papir 
til hvis Bæstebrev med Revers og Quitteringsbog, samt en billig 
Skriverpenge, skal Bæstebrevet i Overensstemmelse med Loven og 
de kongelige Anordninger blive ham meddelt.

Af disse Conditioner saaledes imellem mig som Eier og Niels 
Thomasen som Bæster ere aftalte og indgaaet, Tilstaar. 

Lynderupgaard den 1ste Decbr.1793
M.Lottrup.
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Ligelydende Fæste Conditioner paa ustemplet Papir, har ieg
modtaget og godvilligen indgaaet (da Originalen heraf forbli
ver hos min Hosbond Velædle Hr.Loftrup) og hvortil jeg herved 
forbinder mig at holde samme i alle dens Ord og Puncter 
efterrettelig, alt i Overværelse af 2de Vidner, som jeg 
dertil har anmodet dette med mig til Vitterlighed at under
skrive .

Saturn - ut Supra 
N.T.S.

betyder Hiels Thomasen.
Til Vitterlighed underskrivers 
H.Steekiær Hans Pedersen*

At jeg til Besætningens Forbedring siden Taxations-og 
Overleveringsforretningen har modtaget saavel den i 3die 
Post ommeldte skaarne Hest, som 4re Træehjul, sidste Værdi 
2 Rdl,, og endnu Bags Bato, en 3 Aars Mærplag, som med min 
Villie og Samtykke blev kiøbt paa Toftmarket^ for 10 Rdl, 
Bet tilstaar

Lynderupgaard d,23#Sepbt, 1794 
Forevist den 17de Febr.1795•

N„Sehestedt-
ligesom den 7de Marti! 179b,

Ligesom den 22de Martii 1798
N.Schestedt.

Atter 18de Febr.1799
N.Schestedt,

10.
Christen Larsen

bosat i Lynderup og senere i Laastrup, er født 1757 og han døde
20/2 1820 .

H12.Novbr. i 1807 meldte sig til Ægteskab Enkemand Christen 
Larsen af Laastrup Østerbye og Enkekone

11.
Maren Sørensdatter.

Enke efter Niels Mogensen i Laastrup, Forlovere Jørgen Andersen 
og Peder Skøtte, copulerede d*12te Junii 1808 i Laastrup Kirke?

Bet ser faktisk ud til, at vi ikke kan sige noget med..Sikker
hed om Christen Larsens første kone, hendes navn m.m. Vielsen er 
forgæves søgt i de under ham nævnte sogne, og mærkeligt nok 
nævnes de ikke i Tælling 1801 for Laastrup. Præsten noterer
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heller intet i forbindelse med hendes død ca.1806. Skifte efter 
hende i Lynderupgaards Skifteprotokol er også forgæves søgt.
"21.April 1794 havde Christen Larsen i Laastrup en liden Latter 
til Laaben, som blev kaldet Mette Marie, baaren af Mette Smeds 
i Præstegaarden. faddere: Gammel Peder Larsen hans Søn Peder 
Pedersen og Christen Loren, saa og Legnens Pige Anne Cathrine*11
"27«Juni 1797 fødte Christen Larsens Hustru i Østerbye en liden 
Søn, som i Laaben blev kaldet Peder. Len 29/7 døbt Christen 
Larsen hans Søn Peder"
"Ilte Mai 1800 døbt Christen Larsens Jk&aatrup- Jtianfe;.-Søn, Peder".

Lette er, hvad Laastrup Kirkebog har om hans børns dåb. Fad" 
dernes navne har heller ikke-kunnet give noget spor.

"Skifte efter Christen Larsen.
"Len 28/10 1820 afholdtes der Skifte efter afdøde Husmand Chri
sten Larsen i Laastrup, der ved sin Lød efterlader sig Enken 
Maren Sørensdatter samt en Latter med nævnte Enke, nemlig Anne 
Cathrine Christensdatter 12-§ Aar GI.og tjenende i Rødding.
(Let oplyses, at man afholder en Forretning til Skifte og Leling 
imellem Enken Maren Sørensdatter og hendes i Ægteskab med afdøde 
sammenavlede eneste Latter Anne Cathrine Christensdatter, men 
da det er konstateret, at afdøde har været gift eengang før, og 
at han i dette Ægteskab har en Latter Ane Christensdatter. g.m. 
Thomas Lielsen i Rind, så ser det jo lidt mærkeligt ud, at hun 
ikke nævnes ved dette skifte efter faderen. Selvfølgelig kan det 
forklares derved, at der intet skifte afholdtes efter Christen 
Larsens første kone, hvis navn forøvrigt intet steds er nævnt 
og derfor ikke kendes, og dette skyldes sikkert fattigdom i hjem
met, hvorfor der intet har været at dele og arve mellem Christen 
Larsen og hans Latter af første ægteskab).
Enken antog til Lavværge Morten Jensen i Laastrup« For datteren 
blev som Interims Værge antagen Morten Jensen af Laastrup i 
Peder Pedersen i Viborgs Fraværelse.

Af ting i det fattige bo kan nævnes:
1 messing viseværk med futteral,
2 hylder,
3 hvide tallerkner
1 Pyramide,
1 gi« Madskab
1 gi. Fyrretræskiste med beslag og hængsler
1 Fyrretræsstolpesengested m.omhæng, herpå
1 rød—hvid og blå Olmerdugsoverdyne,
1 gi. ulden vaar,
2 Lo,
3 puder
1 Lo
1 lille halvfjerdings gruekedel,
1 jerngreb m.skaft,
1 spade,
1 gi. skammel,

1 sortbroget ko, 7 års,
8 får«

Koen sættes til en værdi af 15 Rdl. og de 8 får til en værdi 
af 13 Rdl,og 2 mark,
Hele Boets Værdi beløb sig til 40 Rdl.l Mark og 8 Skilling.

(Lynderupgaards Skifteprotokol 1777-1851* S.420 b).
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Niels.. Jørgensen (Knudsen).
gmd. i Skals er født 1751 i Skals (kirkebogen mangler). 
Han døde 12/12 1827 som aftægtsmand på gården Nederhede i 
Skals sogn, begr.24/12, ang.76 år.gi.
Han blev gift den 2/ll 1777 i Skals med

13.
Anne Andersdatter

af Skals * Forlovere var Anders Giversen og Niels Olesen sst. 
Hun er født 1751 i Skals (kirkebogen mangler).
Hun døde 28/11 1821 som gårdmandskone i Skals, begr.3/12 s.å. 
på Skals kirkegård.

Michel Nielsen Handskemager»
der var bosat i Hulbæk i Ørum sogn, Sønderlyng Herred, er født V
1735 i Mammen og han døde 20/6 1806 i Kvorning.
Om hans dåb:
"lS.sept. (35) døbt Niels Handskemagers Barn kaldet Michel 
Sponsores Niels loistrups Pige Karen, Niels Løckstrups Hustru, 
Michel Smed, Kjeld Nielsen og Jens Germansen.

Michel Nielsen Handskemager var i mange år gmd. i Mammen,
Midelsom Herred, før han blev Hyrde i Hvolbæk i Ørum sogn. Han 
betegnes som gmd. i Mammen, da der 29/5 1775 afholdes Skifte 
efter hans første kones far, Niels Pedersen, Kolbeck i Øe i 
Yiskum sogn. (Viskum Hovedgaards Skifteprotokol). M.N, var vist 
fæster under Himmelstrup Gods, ligesom broderen Peder Nielsen 
Handskemager. Det har åbenbart knebet for ham at klare sig øko
nomisk - han må være gået fra gården i 1787 ell.1788 og her fra 
Mammen rejst til Hvolbæk i Ørum sogn og har her fristet tilvæ
relsen som byens MHyrde”. Huset han boede i var åbenbart et 
fæstehus under Yiskum Hovedgaard, da skiftet efter hans første 
kone, Kirsten Nielsdatter? er afholdt i 1788 i dette gods 
skifteprotokol. Endnu i 1797 er N.M. åbenbart "Hyrde*1 i Hvolbæk, 
men er herefter rejst til Kvorning, hvor han døde i 1806, vist 
også som "Hyrde".
Han blev gift 2.gang den 30/11 1789 med

15.
Anne Gre^ersdatter. 

der er født 1760 og døde 20/12 1841*
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24.
Jørgen Knudsen

i Skals er født i Skals 1708 og døde 1774 sst., begr*3l/7> 
ang.66 år gi.
Hans dåbs
"26de August (08) Frels Knudsens Barn i Skals nafeel Jørgen 
Johanne Andersdatter bar ham. Faddere: Søren Bertelsen, Villum 
Sørensen, Jens Stovning, Maren Bertelsdatter og Kirsten Peders 
datter."
Jørgen Knudsen bliver gift i Skals den 10/6 1744 med

25.
Anne Pedersdatter 

af Bistrup, født 1717 sst.
"Anno 1801 d.5te April blev Jørgen Knudsens Enke i Schaltz, 
navnlig Anne begravet i hendes alders 70de Aar (Alderen for 
lavt ansat). S.Mai 1717 døbt Peder lauritsens Barn af Ejstrup 
nafnl.Anna. Inger Jørgensdatter bar det. Faddere: Jens Jør
gens en/Ten s Pedersen, Fiels Pedersen, Inger Pedersdatter og 
Kirsten Pedersdatter."

Det er ejendommeligt og sjældent på de tider at konstatere
faste sen-navne, som her i dette tilfælde. Det kan skyldes en
lidt fornemmere Oprindelse, det har man ihvertfald eksempler på
"24/5 1772 begr.Jørgen Knudsens Søstey Anne Fielsdatter af 
Skals, 57 Aar, 11 Mdr., 3 Uger og 5 Dage gi."

Ja, her ser man så det tilfælde, at to helsøskende fører
hver sit patronymikon. Det kan skyldes en tilfældighed, idet
man sådan set var fritstillet i det spørgsmål.

26.
Anders Jensen Giversen

i Skals, gmd. og sognefoged, er født 1725 (hans dåb forgæves 
søgt) og han døde 1797 1 Skals, begr.17/12, ang.at være i sit 
7 3de år.

Tilnavnet Giversen har i mere end 250 år været udbredt i 
Skals sogn og har på få undtagelser nær fremtrådt som fast 
sen-navn eller slægtsnavn - også noget usædvanligt i tiden før 
1850. Selve navnet er høsjt sjældenf og synes at have en nogen 
dunkel oprindelse, måske kommer det fra landsbyen Giver i Aars 
Herred.

Vielsen mangler,
men han var gift med 27

Birgitte Pedersdatter.
der er født i Skals i 1722 og hun døde sst, i 1800, begr.
18/ 5, ang.af være 79J år gi.
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Om hendes dåb og herkomst finder vi i Skals kirkebog - 

ældste, der startede 1701 og går til 1749.
”1722 Dom,Oeuli var Peder Lille Yaarris Barn ved Hafn Birgitte 
til Daaben, Jacob Andersens Hustru i Bierregrav bar det. 
Faddere; Hiels Knudsen, Jens Jørgensen og Ole Christensen,n

Tilnavnet Vaarre ved faderen er kendt i Skals helt fra
begyndelsen af 1700-tallet og indtil vore dage, og tilskrives
utvivlsomt sin oprindelse fra den nærved liggende by Vorde
i Vorde sogn ved Hjarbæk fjorde Stavemåden bliver på de tider
Vaarre eller Vorre.
MDen 13de Decbr.1797 iværksatte man et Skifte efter afdøde 
Gaardfæster Anders Jensen Giversen i Skals, der var død dagen 
tilforn, imellem hans Enke Birgitte Pedersdatter samt børnene;
1. Peder Andersen Giversen, 44 Aar, Husmand i Skals
2, Anders Andersen, 37 Aar, værende i Stervboet,
3* Jens Andersen, 29 Aar, tillige hjemmeværende
4o Jørgen Andersen, 40 Aar, er rejst til Udlandet - efter 

sigende til Guineakysten i Vestindien.
5* Giertrud Andersdatter, g.nu Jens Jensen, gmd. i Skring

strup af Holmegaards Gods.
6. Anne Andersdatter, g.m. Hiels Jørgensen, gmd. i Skals 

på Halds Gods og endeligt
7. Johanne Andersdatter, g.m. Jens Andersen i Hulris paa 

Hersomgaards Gods.
Enken antager til sin Lavværge Hr.Jens Eriksen af Skals.

Af ting i boet kan nævnes;
1 gi. stueur som slaar 
1 gi.Kandebænk 
3 røde Stenfade
1 hvidt Postelins Do
2 røde Stentallerkner,
2 blaa og hvide hollandske Do 
1 Fyrretræsbord med Fod og Skuffe,
1 Egetræsbænk,
1 Fyrretræsbænk,
1 Boutellie,
1 gi. Salmebog,
1 Fyrretræsskab med Laas,
1 gi. Spinderok 
1 beskadiget Glaslygte,
1 grønt Stenkrus med Laag.

Den afdødes Gangklæder, der bestod af:
1 blaa Vadmelsskjorte,
1 gi, graa Do
1 blaa Klædesvest med metalknapper,
1 gi.hvid Vadmelsvest 
1 gi,grøn og rødstribet Undertrøje,
1 gi. hvid Do 
1 Par hvide Vadmelsbukser,
1 Par sorte Do 
1 Par blaa Strømper.
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1 gi,blaa bunden Hue,
1 gi. grøntforet Bo 
1 gi# graa Kabuds 
1 gi. Hat
1 Blaargarnsskjorte,
1 Par Træsko
2 Hørlærredshalsklæder,

Endvidere;
1 gi. Fyrretræs halvsengested m.blaat og hvidt 

Olmerdugs Overdyne,
1 gi. sort og hvid Olmerdugspude 
1 gi. blaa og hvid Yadmelsunderdyne,
1 gi. blaa og hvid Olmerdugspude 
1 rød og hvid Do

1 Fyrretræssengested mere, hvorpaa var:
1 grøn, rød og hvid Olmerdugsoverdyne,
1 rød, gul og hvid Do
1 toésellet Yaar,
2 røde og hvide Olmerdugspuder,

Yidere;
1 Fyrretræskiste med Laas og Høgel,
1 Egetræsskrin.

Af Besætning paa G-aarden var der;
1 sort Hoppe, 8 Aar 
1 brun Hoppe, 8 Aar 
1 sort Hest, 6 Aar 
1 gi. sort Hoppe, 19 Aar 
1 gi. sort Bo, 20 Aar samt
1 brun Hingst med en hvid Bagfoed, i femte Aar,
1 sortbroget Ko, 8 Aar 
1 sorthjelmet Bo, 10 Aar 
1 sortbroget Bo, 12 Aar 
1 sortstjernet Kvie, 3 Aar
1 sortbroget Kvie i andet Aar
2 Aaringskvier,
1 Stundnød
3 spæde Kalve 
6 gi o Faar,
2 Aarings Bo,
1 Sopolt,
1 gi. So,
3 gi. Gæs og en Gase samt 
6 Høns og en Hane.

I en Bragkiste af Fyr, grønmalet m. 4 Skuffer, Laase og 
Nøgeler fandtes der:

99 Karduser Tobak, der sattes til værdi af 12 Rdl.
2 Mark og 4 Skilling,

1 Kobberkedel paa 3 Fjerdings Rum 
1 Bo Haandkedel,
1 beslagen Yogn med Haver, Kvistkurv samt Brættetøj 

til 2 Bæster, sættes til Yærdi af 10 Rdl*
I laden var der 21 Traver Rug, der kunne tærskes til 16 Tdr.Rug 
a 13 Mark -r 34 Rdl. og 4 Skilling, endvidere 12 Traver Byg a 
8 Mark -r 16 Rdl. Af Høe og Havre var der ikke mere paa 
Gaarden, end hvad der ville medgaa til Sæde og Oliekorn.
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Af hestene var den brune Hingst den dyreste, den sattes 
til en værdi af 40 Rdl. Den gamle sorte Hest på 20 år blev 
derimod hun sat til 2 Rdl. Kø emes vurdering lå fra 4-8 Rdl., 
pr. stk. En Sopolt var sat til værdi af 2 Mark og 10 Sk.
2 Bistader var 2 Rdl. værd.

Boets hele værdi løb op i
294 Rigsdaler og 5 Mark.

(Lynderupgaards Skifteprotokøl 1777-1851, S. 188 ££«}
28.

Niels Michelsen
- også kaldet Niels Handskemager - bosat i Mammen By, Mammen 
sogn, Midelsom Herred.
Han er født i 1704 i Mammen øg døde 1777 sst., begr»:3/8* 
ang,7 3 Aar gammel.
Om hans giftemål har Mammen Kirkebog;
"Anno 1724 d, 23. Juli trolovet Niels Michelsen og Hel vig 
lorenzdatter paa Christen Hvammis og Thomas Michelsøns 
Forløfte, som blev copuleret den 15.0kt.1724 i Mammen Kirke”.

.29.
Helvig Lorenzdatter *

er født ca. 1694 og begravedes 31/7 1768 i Mammen,,, ang.75 Aar.
Om Niels Michelsens dåb har Mammen Kirkebog:
”(1704) d.6te Juli var Michel Thomasens Barn til Daaben ved 
Nafn Niels, Vidner: Anders Lauritsens Hustru Maren Anders- 
datter, Karen Jensdatter, Peder Lauritsens Hustru og Anne 
Pedersdatter.”

4 8.
Niels Knudsen

i Skals, gårdfæster sst., er født 1661 i Skals og han døde 
sst. i 1742, begr.15/4, ang. 81 år gi. Hans fader er vist 
Knud Jensen i Skringstrup, der døde i 1703 i Skals 67 år.
Niels Knudsen var gift med

49.
Birgitte Pedersdatter 

født ca.1666 - 1667, ant. i Skals.
Hendes brødre var Laurits Pedersen og Jørgen Pedersen i Skals.
"l8.Febr,1748 begravedes saljiiels Knudsens Enke af Skals,
82 Aar og 10 Mdr. Gammel„n

Niels Knudsen står opført i Hinds Herreds Matrikel 1724 
som fæster af en Viborg Domkirke tilhørende gård i Skals af 
Hartkorn 5 Tdr., 5 Skpr., 3 Fjkd. og 1 Alb,
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50.
Peder Lauritsen . .

i Ejstrup, Skals sogn, gårdfæster, er født ca.1680 og han døde 
1725 i Ejstrup, begr* (datoen mangler), Hans fader gi. Laur s 
Jensen i Skals begr, 1720.
Om hans giftemål:
H6te Juli hafde Peder Lauritsen af Skals Trolovelse med 
Bodil Jørgensdatter af Eystrup,”

51*
Bodil Jørgensdatter

er født omkr, 1680 i Ejstrup i Skals Sogn, vist som datter af 
en Jørgen Jørgensen eller en Jtlrgen Knudsen (udfra Padderli
sterne) i Ejstrup, men hendes død og begravelse er forgæves 
søgt i Skals Kirkebog, der imidlertid har nogle kedelige la
kuner omkr* år 1750, i hvilken periode hun meget vel kan være 
død.

52.
Jens Andersen Giversen /

gårdfæster i Skals*
Om hans død:
”21,Aug. (1740) begr*JensfAndersen cognunune Giversen af Skals 
gi, 56 Aar.”

Hans fader er måske Anders Eriksen i Skals, begr.19/l 1752, 
86 år gi, og hans mor vel Kirsten Jensdatter i Skals, begravet 
20/5 1745? 83 år gi. Hans far kan også være den Anders Jensen 
i Skals, der dør 1703, 60 år gi,
Jens Andersen Giversen var gift med

53*
N.N.

”4*Juli 1741 begr,Jens Andersens Hustru i Skals 54 Aar og
-10 Mdr, Gammel.(Som så ofte før, får vi heller ikke her navnet),

Jens Andersen Giversen - også kaldet Jens Jørgensen - står
påført i Rinds Herreds Matr.1724 som fæster af en Lynderupgaard
tilhørende gård i Skals, stående for Hartkorn 3 Tdr.7 Skpr.,
3 Pjdk, og 1 Alb*

54.
Peder Vorre ( Vaarri)

også kaldet Lille Vaarri, gårdfæster i Skals. Hans tilnavn røber, 
at han stammer fra sognebyen Vorde ved Hjarbæk Pjord. Han er vist 
selv født i Skals, således forstået, at det må være faderen, der 
er fra Vorde* løvrigt har jeg forgæves søgt Peder Vorres død og 
Begravelse i Skals*
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Peder Vorre er vist identisk.med Peder Jørgensen af Skalst 
der viedes den 24/10 1717 sst. til

55.
Maren Nielsdatter

fra Skals.
H7. April (1749) begr. Peder Jørgensens Hustru af Skals, 57 Aar 
gammel. (Igen er navnet udeladt).
1724 døbes sønnen Henrick, baaret af Birgitte Pedersdatter, 

hans (Peder Yorres) moder.
56.

Michel Thomasen
er født i Mammem omkr.1670 og dør sst. 1730, begr*6te Juli 
- uden aldersangivelse«
Han var gift med

57.
Mette fl.N.

1117311 8.okt.begravet sal.Michel Thomasens Enke”.
"10/ 4  1708 blev Michel fhomasens Hustru Måtte introduceret 
ved deres Batter Birgittes Daabc"I 1701 kaldes hun også 
Mette« Bl.Padderne ved den lejlighed en Jens Ihomasen, 
vist hans broder.

58 a
■ Lorenz Corooral

i Mammen,født 1663 i Sønderjylland, og han døde 1725 i Mammen, 
begr.25/3» ang. 62 Aar gi.

Hans navn antyder i høj grad en sønderjydsk Oprindelse, i 
hvilken landsdel navnet Lorenz er lige så almindelig, som navnet 
Laurits er i Sønderjylland.

Foruden datteren Helvig Lorenzdatter, g.m. Hiels Michelsen 
Handskemager, havde han en datter Judith Lorenzdatter, der var 
gift med Christen Hvam i Mammen, og hvis sønnedatter: Judith 
Lauritsdatter, g.nu Christen Andersen Smed i Løvel sogn, blev 
stammoder til en uhyre talrig efterslægt i Bjerregrav og 
Hersom sogne.
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I Y J  D E B U P G A A R S .
Por nulevende af denne slægtsgren må navnet "lynderupgaard" 

have en særlig klang. Ingen har kunnet undgå at høre om foræl
dre, bedsteforældre, oldeforældre m.fl,, som har haft deres 
gang og gerning her.

Her voksede de op, fordi deres forældre havde deres gerning 
på gården. Her mødtes de - her forelskede de sig - og her gif
tede de sig - og blev boende - og selv fik børn, som gennemle
vede det samme,

Foruden folkene på selve gården, var andre slægtsmedlemmer 
knyttet til godset som fæstere - med andre ord har Lynderup- 
gård været det sted, hvortil tidligere generationers skæbner 
var knyttet.

Nogle var her kun i kortere tid - andre meget længe, længst 
vel Thomas Niels Kristiansen - den ældste af Karen Thomasdatter 
og Niels Kristian Nielsens børn - f,l840 d.1920. Thomas er født 
på godset, tjente og boede her i ikke mindre end 65 år, og han 
gennemgik fra sit tolvte år hele skalaen: føraft gåsedreng, stude- 
hjorddreng, fårehyrde og tilsidst som højt anskrevet staldkarl, 
hvorfor han blev kendt under kaldenavnet: Thomas staldkarl.

Åt han har passet hestene med den største omsorg ses af, at 
modtog æresdiplom fra Dyrenes Beskyttelse.

Så at sige alle hans ni søskende var knyttet til Lynderup
gaard, ligesom hans forældre havde været det i hele deres til
værelse, Således hans bror Marius, der var kusk og senere for
karl i en tid, da der ingen forvalter var, så han var den egent
lige leder af gårdens drift. Marius var på Lynderupgaard i 35 år, 
men købte så en gård i Hald/Ørslevkloster, hvor han boede til 
sin død.

Men mange andre af denne slægtsgrens medlemmer boede på god
set eller i dens nærhed - søskende, kærester og koner, børn og 
børnebørn. Blandt andre "store Christian" - bror til Thomas og 
Marius, Han havde en lille landejendom i låstrup by (hvor hans 
søn Niels Nielsen nu bor - i "Stenhuset". Store Christian måtte 
supplere sine indtægter fra den lille landejendom ved at arbejde 
på Lynderupgaard, Hver eneste dag - sommer og vinter - søndag 
og hverdag måtte han gå til Lynderupgaard. Han gik hjemmefra ved 
solopgang og kom hjem ved solnedgang - om vinteren i mørke - 
så børnene så ham sjældent. Han var gået, når de vågnede og 
kom hjem, når de var gået i seng.
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Lynderupgaard var for de fleste af denne slægtsgrens 
tidligere generationer ikke alene et tjenestested, hvor man 
tjente sit brød, men nærmest som et hjem - og ikke mindst 
efter at brødrene Kjeldsen i 1828 rykkede ind på gården.

Der opstod et ganske særligt forhold mellem slægtens 
medlemmer og Kjeldsen-slægten. Dette skyldtes til en vis 
grad den omstændighed, at brødrene Kjeldsen selv var almin
delige bondesønner og derfor kendte deres folks vilkår og 
forstod dem.

Det var ikke bare for at have et sted at være, at mange 
blev der i årevis, men fordi Kjeldsen-slægten forstod at 
værdsætte den slægtsgrens nedarvede trofasthed, pålidelighed, 
ærlighed og hengivenhed - egenskaber som er denne slægts 
grundmoral*

Om denne gård, der har spillet så stor en rolle for 
slægten gennem generationer, skal kort fortælles:

Hovedbygningen på Lynderupgaard er opført, efter at 
Skipper Clements bønder i 1533 brændte gården af. I den nyere 
del af den vestlige fløj findes den gamle udskårne vindues
karm, som skal være den ældste på nogen herregaard. Midt i 
Borggaarden står der et kar af egetræ. Dette tjener som 
Springvandskumme. En træstolpe midt i karret krones af et 
malmhoved med fire ansigter, og fra disse ansigters fire munde 
vælder det friske vand ustandseligt i overflod. Selve vandet,

Ader både sommer og vinter holder 6 , siges efter en gammel bog 
at være"det bedste nord for Flensborg".

Lynderupgaard kom i 1828 i familien Kjeldsens eje, idet 
den købtes af brødrene Kjeld og Jens Kjeldsen. De var bondesøn 
ner fra Gunderup og havde blandt andet tjent på Tjele og der 
sparet penge op.

Foruden Lynderupgaard havde de også Lerchenfeldt, der 
blev drevet af en tredie bror. Det er ret enestående, at disse 
bondesønner blev godsejere på den tid, hvor mulighederne for 
opsparing ikke var mange - men det blev de, og uden at det 
gik dem til hovedet.

Kjeld Kjeldsen gik under navnet "den store husbond" og 
Jens "den lille husbond". Det sagdes* at Kjeld var den stør
ste kreaturhandler i Jylland, at dette handelstalent har nok 
været en del af årsagen til brødrenes mulighed for opsparing.

Brødrene kom svært godt ud at det med hinanden. Det den 
ene havde sagt blev bakket op af den anden.



Gården .var ved overtagelsen i 1828 meget forsømt, både Byg
ningerne og jorden. Det var vanskelige tider, da dønningerne 
fra landets.pengekrise (statsbankerot i 1813) endnu gjorde sig 
gældende. Men brødrene satte tæring efter næring, og de begyndte 
straks at mergle. Som trækkraft hertil benyttedes stude. Disse 
måtte om vinteren beslås med sko, otte sko til hver stud, een 
på hver klov,

fil gården hørte 240 tdr,hartkorn bøndergods. En af fæste
gårdene var ledig ved overtagelsen, men skønt det blev bekendt
gjort ved 17 kirker, var der ingen der ville have den, hvorfor 
der så blev givet tilladelse til at lægge den ind under hoved- 
gården* imod, at der blev beplantet 12 tdr,land af den. Denne 
gård må have været tørreris.

Under Lynderupgaard gods. hørte 34 fæstegårde i Dynderup,
Rind og Låstrup* Disse fæstere gjorde hoveri på gården, hvilket 
bl,a, bestod i, at de skulle drive hver sin ager i hver sin 
mark. Som følge heraf blev høstudbyttet meget forskelligt på 
de forskellige agre,

Uår de var færdig med høbjergningen, blev der gjort et så
kaldt "Ølgilde11 for fæsterne og deres folk. Det bestod i, at
ejerne gav øl, brændevin og musik. Smørrebrødet medbragte fæ-

%sterne selv - og dansen gik lystigt på logulvet.
Under godset hørte 3 kirker. Kirketiendet hertil blev leve

ret i korn på gården, og dette faldt først bort i 1911.
.1 ■

Pør Nørreris blev solgt fra og ombygget i 1869, var der 
langt ud til den yderste mark, og f.eks. når der kørte gødning 
derud skulle den sidste vogn være ude af gården kl.5«

I høstens tid var arbejdstiden lang. Pra solen gik ned 
skulle det den dag høstede korn sættes sammen. Hver mand fik i 
høsttiden en halv pægl brændevin med i marken, det gjaldt også 
kvinderne, men da mange af disse ikke drak, men gav det til 
mændene, blev lystigheden ofte rigeligti-stor, men til gengæld 
var det enormt, hvad arbejde der blev udført i den tilstand.

Om vinteren skulle karlene og pigerne ribbe en vis mængde 
fjer, Hår den fastsatte mængde var færdig, fik de et såkaldt 
"ribbegilde", og det bestod i servering af boghvedegrød og 
klipfisk med tre flasker brændevin. Derefter skulle karlene 
flette dørmåtter af halm« Der var to karle om tre måtter. 
Røgterne skulle selv skaffe sig deres koste. Om efteråret skar 
de risene og lavede dem så efter tid og lejlighed. Pigerne 
benyttede aftnerne til at karte og spinde.

26,
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Alt arbejdet blev udført under sang og skæmt, altid var 
der glæde og tilfredshed*

■ ladegaardspladsen var den næststørste i landet2 idet den 
spændte over 4-|- tdr.land. Men i 1879 blev der taget 1J tdr.l. 
fra« Da eksisterede den nuværende indkørsel ikke, men foregik 
gennem en port i det vestlige hjørne, hvorfra stenbroen endnu 
fører op til hovedbygningen*

Hvor nu den 100 tdr.land store skov ligger, var der før 
hedebakker« I disse bakker var der af jord og græstørv dannet 
to folde, hvori studene blev drevet ind om natten* Foldene er 
endnu at se.

På en af højene i disse bakker havde første Kjeldsener 
bygget en stubmølle, hvor der blev formalet korn til studene* 
Senere - omkr*l850 - kom den rigtige vejrmølle på bakken lige 
nord for gården. Den blev nedrevet i 1914, da den gamle møller 
Søren Møller, døde* Denne sagde altid, at han kun ville gøre 
et "flyt" - og dermed mente han fra møllebakken til Kirkebakken. 
(Om denne mølle og dens skæbne kan De læse m§re under Jens 
Nielsen (Møller), der var møller her, indtil møllen brændte i 
1887 og han blev skadet med lammelse i højre side). 3*11.

Lynderupgaard havde en enestående ret - det såkaldte 
"Kannikefiskeri i Limfjorden"* Lynderupgaard var dengang et 
bispegods, og da Kr.d«!1 i 1456 konfirmerede kapitlets Birke
rettighed, nævnes også fiskeriet i Hjarbæk Yig og Landvejle Å, 
"med forstrøg over al Hørlyng Herred".

N 0 R H E R I Si
En bondegaard, hvis jorder efter bevilling af 1781 blev 

brugt under Lynderupgaard, men i 1867 blev genoprettet som 
selvstændig gård og overtaget af P.Kjeldsen på Lynderupgaard, 
hvis søn Johs.Kjeldsen blev indsat som ejer i 1896. Den havde 
da 16 tdr.hartkorn«

Man har urigtigt sat gården i forbindelse med Niels Ebbesens 
enke, fordi hun havde forskellige ejendomme på egnen i 1392«
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1. Karen Thomasdatter er født i Lynderup den 26/5 1817 og hun 

døde sst. den 8/5 1886.
Hun blev gift den 24/3 1842 med
Niels Kristian Nielsen, røgter og senere lejehusmand i 32
år under Lynderupgaard, der er født i Randers den 15/3 1812
og han døde i Laastrup den 13/l 1894.

Han var søn af ugifte Kirstens Nielsedatter og udlagte 
barnefar dragon Jens KJølby.
"1812 den 15,marts inddøbte hr.Kruuse Kirsten Nielsdat- 
ters uægte barn Niels Kristian. Hun opgave som barne
fader dragon Jens KJ ølby. Daaben konfirmeret den 12te 
April. Faddere;:-..Ane Nielsdatter, Ane Jensdatter, Niels 
Sørensen, Jørgen Jensen samt Niels Jensen.”
Da der ikke i perioden 1810-1814 ses født andre med 
dette navn i Randers, må vi tro, at han er den rigtige. 
Efter datiden skulle hans efternavn have været faderens 
fornavn: altså Jensen, men han har antagelig fået sin 
mors efternavn.
Det vil være håbløst at finde hans afstamning længere 
tilbage, ikke mindst da vi intet ved om moderens alder 
(l8l2) og hendes senere skæbne. Dertil er Kirsten Niels- 
datter-navnet altfor almindeligt.

Både Karen Thomasdatter af Niels Kristian Nielsen tjente 
på Lynderupgaard. Han var i nogle år røgter, men blev 
senere lejehusmand. Da hans kone døde i 1886, flyttede 
han til Laastrup til sin søn “store Kristian”, der havde 
en lille landejendom her. Han vedblev dog at arbejde på 
Lynderupgaard og fulgtes hver dag med sin søn på arbejde 
på Lynderupgaard.
Det må have været et godt hjem, for alle børnene blev 
solide, trofaste og dygtige, og brødrene Kjeldsen satte 
stor pris på dem alle, De kom Jo alle til at tjene på 
gården i kortere eller længere tid. Den ældste søn: Thomas 
blev endda på Lynderupgaard i 65 og Marius i 35 år.

2.

Deres børn I.
m l
IV*
V.VI.

VII.
VIII,

IX.
X .

Thomas Niels Kristiansen 
Jens Nielsen'
Niels Nielsen,
Marius Nielsen,
Ane Nielsdatter,
Christian Nielsen 
Peder Nielsen,
Christian Faurskov Nielsen 
Kirsten Nielsen (døde spæd)
Kirsten Nielsen (døde 14§ år gammel).
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1.1. Thomas Niels Kristiansen, "Thomas staldkarl" er født i
Lynderup den 23/l 1840 og han døde sst.den 2l/3 1920,

(Når hans efternavn er Kristiansen, skyldes det, at han 
blev født 2 år, før forældrene blev gift, og fik fade- 
rens fornavne til efternavn)«

Han blev gift i 1879 med:
Maren Sørensen» der er født i 1843 og døde den l/5 1886,

Thomas levede næsten hele sin tid på Lynderupgaard - 
i 65 hvor hans forældre tjente. Han begyndte som 
gåsedreng, da han var 12 år, og gennemgik hele skalaen 
som hjorddrergfor stude og gæs, til staldkarl.
Han var den trofaste, ærlige og pålidelige type, som 
brødrene Kjeldsen satte stor pris på. Han passede heste
ne så godt, at han modtog æresdiplom fra foreningen til 
Dyrenes Beskyttelse, Diplomet og et sølvbæger som fuldte 
med, testamenterede han til godsejer Kjeldsen, så de:.' 
kunne blive på gården*

Parret havde to døtre; A, Sørine Kirstine Nielsen og
B* Karen Nielsen.

1.1. A, Sørine Kirstine Nielsen er født den 11/8 1879* Hun rejste
som ung til Amerika og Thomas Nielsen hørte aldrig fra 
hende. Han regnede selv med, at hun var^død, men skæbnen 
ville, at der kom brev fra hende efter faderens død. Dette 
brev oplyste, at hun var gift i Amerika og havde 12 børn.
Af brevet fremgik, at hun ikke havde haft det så godt i 
det fremmede.
Det viser sig, at hun senere har skrevet en del sammen med 
sin kusine Karen (datter af Marius) og af disse breve frem
gik, at hun var stærkt religiøs. Hendes breve var altid 
meget tunge og tragiske. Hun fortalte blandt andet, at hun 
hele tiden havde ønsket at komme hjem, men hver muligheden 
forelå, var hun blevet gravid.

1.1. B« Karen Nielsen er født den 30/7 1882 og hun døde ugift den
4/5 1904« Hun fik en lille pige i Låstrup den 12/11 1899 
og gav hende navnet: Maren Laustsen* Hun fik den udlagte 
barnefaders efternavn, og da hendes mor døde i 1904, blev 
hun sat i pleje i Laastrup, men siden da har det ikke 
været muligt at spore hende, da hun hverken er konf.,gift 
eller død i Laastrup og heller ikke meldt flyttet.
Om Thomas Staldkarl fortælles endvidere, at han følte sig 
bedst tilpas hjemme på Lynderupgaard og sjældent forlod 
gården. Da han blev gammel og ikke mere kunne passe hestene 
lavede han rivetænder og pølsepinde og andet lettere arbej
de.
Han var god til at fortælle historier. Nogle lød lidt usand 
synlige, men Thomas sluttede altid med at sige: "Det kan 
godt være det lyder lidt utroligt, men a trow no o*et."
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1*11. Jens Nielsen, møller og..grad. ilynderup, er født i Låstrup 
den 13/6 1842 og han døde i Lynderup den 3l/l 1900.
Han blev gift den 10/3 1867 med
Ane Kirstine Christensdatter, der er født den 8/9 1837 

' og døde 19/2 1913,
Jens Nielsen gik i skole i Låstrup og uddannet ved land
brug. Som så mange af denne slægt, tjente også han på 
Lynderupgaard, og ved sit giftemål blev han forpagter af 
Lynderupgaards Mølle. La møllen brændte i 1887> blev 
Jens Nielsen lammet i højre side og kunne derfor ikke 
mere fumle kornsækkene. I stedet købte han i 1888 en 
gård af godsejer Kjeldsen2 "Vallerbækgaard" i Lynderup, 
der i dag ejes af hans dattersøn Oluf Peter Svinningsen. 
Gården var forfalden og i købet medfulgte aftægtsfor
pligtelse for den forrige fæsters enke: Bodil Mari*.
La Jens Nielsen ikke selv kunne bestride arbejdet på 
gården, måtte han hele tiden holde karl, og i 1896 kom 
Frederik Svenningsen på gården som karl - og blev der, 
idet han i 1898 blev gift med Jens Nielsens yngste 
datter: Nielsine (kaldet Sine) og selv overtog gården 
ved giftemålet.

Om branden på Lynderupgaards Mølle i 1887 fortæller 
Jensine Vasegaaxd, hvis mor var kusine fil 11 Sine”Svenning
sen, følgende:
Under et heftigt tordenvejr i 1887 slog lynet ned og an
tændte møllen, mens Jens Nielsen opholdt sig i oppe på 
loftet« Han blev slået bevidstløs af lynet, men hans kone, 
Ane Kirstine løb straks op i møllen, hvor hun fandt sin 
mand liggende uden bevidsthed med benene ud af et lille 
kammer, hvor han havde sit mølleregnskab. Uden betænkning 
tog hun den store mand i benene og slæbte ham - med benene 
først - ned ad vindeltrappen, mens hans hoved dunkede 
mod hvert trin. Hun fik ham ud af møllen, og mens hun lod 
ham ligge i styrtregnen, skyndte hun sig igen op på l.sal 
for at redde regnskaberne. Under den ublide medfart nedad 
trapperne var Jens Nielsen kommet til sig selv, og ved 
tililendes hjælp blev han bragt i hus.
Han kom sig aldrig helt efter dette uheld. Han blev lam 
i højre side, og da han derfor ikke mere kunne passe en 
nyopført mølle, overlod godsejer Kjeldsen ham "Vallers- 
bækgaard" - efter sigende for 600 rdl. Han overtog denne 
gård i 1888 - efter hans midlertidige sygeophold, som 
han tilbragte på Lynderupgaard.

Ane Kirstine og Jens Nielsens børn:
A« Christen Nielsen -■
B. Niels Kresten Nielsen,
C. Karen Nielsen,
L. Ane Kirstine Nielsen
E. Nielsine Nielsen
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1*11,A* Christen Nielsen {navneforandr.til Møller i 1905) er
føclt den 19/S 1859 (8 år, før forældrene blev gift) og 
Jaan døde i Falslev ved Mariager den 21/7 1927.

■ Han blev gift i laastrup den 24/8 1883 med:
Mette Marie Jensen (Brask), der er født i Nr,Rind den 
15/9 1858 og hun døde i Falslev den 18/6 1919. Hun var 
datter af gdr.Jens Chr,Hash, Nr,Rind,

Christen Møller (Nielsen) var først lejehusmand i 
Laastrup, senere Tangværksbestyrer i Lynderup, I 
slutningen af 90,erne flyttede han til Assens i 
Falslev sogn ved Mariager, hvor han blev arbejds™ 
mand på Cementfabriken CIMBRIA og boede her til sin 
død.

Deres børn: 1.
2. 
3 •
4.
5.
6.
7.
8, 
9 o10,

Ane Kirstine Nielsen f,26/6 I8 8 3)-:
Jens Nielsen f.18/12 I884 5 s1:r-
Marjrha Marie Nielsen) ± IjVTldprl]T1 
Inger Marie Nielsen ) 1 ■LjynQeruP*
Jensine Christine Nielsen 
Jens Christian Brask Nielsen 
Christine Marie Nielsen 
Olga Margrethe Nielsen 
Alfred Marius Nielsen f,l8/l2 1899 
Edith Emilie Nielsen 20/10. 1901 
(de sidste 6 børn er født i Falslev),

I 1905 fik også alle børnene efternavnet MØLLER, 
Nr68 Olga fik i 1962 navnet ændret til:

Olga Margrethe Braseh-Nielsen,
Det er ikke meget, der kan fortælles om denne familiegren, 
som tilsyneladende har haft meget lidt forbindelse med her- 
boende* men 2 af børnene kan jeg da fortælle lidt om.

1* II *A*3.,Martha Marie Møller er født i Lynderup den 15/7 1886 og 
hun døde i Falslev.
Hun blev gift i Falslev den 8/12 1906 med
Søren Beter Jensen, Jtimd., der er født den 22/8 1880 i Falslev.
Deres børn: a. Carl Jensen f,13/ll 1909, d„17/l2 s.å.

b. Mary Dorthea Jensen f»3l/8 1912,
l.II,Ao4<.Inger -Marie Møller er født i Lynderup den 21/9 1887 og 

hun blev gift i Falslev den 11/12 1909 med 
Jens Jensen, landmand i Oerlev, hvor han er født 2/3 1881.
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l.II.B, Niels Kresten Nielsen er født den 14/7 1867 og det for
tælles^ at han blev sendt til Amerika, fordi han indenfor 
kort blev far til 3 børn u.f.æ. og med forskellige mødre. 
Kt andet forlydende går ud på, at han rejste til Amerika 

, som ung, fordi hans kæreste, en lærerinde fra Møldrup, 
som i forvejen var resjt derover, sendte bud efter ham. 
Ialtfald blev de gift derovre og fik 3 børn, men det har 
været muligt at finde flere oplysninger.

1*11.C« Karen Nielsen er født i Lynderup Mølle den 9/7 1872 og 
hun døde i Ulbjerg den 9/3 1939#
Hun blev gift i Lynderup den 15/11 1890 med 
Kristen Yasegaard (navneforandr.fra Christensen i 1906), 
gmd* i Ulbjerg, der er født i Ulbjerg den 7/7 1868 og han 
døde sst« den 26/12 1932.
Karen Nielsen gik i Lynderup skole og udd.ved husg.
Kristen Ya^egaard havde sin skolegang i Ulbjerg, uddan
net ved landbrug, var soldat i Viborg i 1893 og blev 
ved sit giftemål præstegaardsforpagter i Ulbjerg. Her 
var han, indtil han i 1901 købte "Nørregaard" i Ulbjerg* 
Denne gård solgte han i 1926, men måtte tage den til
bage, hvorefter han afstod den til sin søn Christen i 
1928. I 1926 byggede han et hus på jord fra Nørregaard 
og boede her til sin død.

Deres børn: 1« Caroline Vasggaard:
2. Jensine Yasegaard
3. Kristine Yasegaard,

3.a. Anne Christensen (døde som spæd)
4. Christen Jensen Yasegaard
5. Jens Møller Yasegaard
6. Olga Matzen Yasegaard
7. Carl Christen Yasegaard
8. Otto Magnus Yasegaard.
9c Jens Skov Yasegaard.

l.II.C.l. Caroline Kristine Christensen (Yasegaard) er f. i Ul
bjerg den 24/8 1892 og hun blev gift sst.den22/4 1916 m,
Kristian Jensen, landmand og vejmand, der er f.i 
Østerbølle den 6/5 1894 som søn af gdr.Anders Jensen
og hustru Kristine Nielsen.

Caroline gik i Ulbjerg skole og udd.ved husgerning.
Kristian Jensen gik i Østerbølle skole,udd.som 
landmand og var soldat under 1.verdenskrig i 21 mdr. 
Han havde forsk,pladser, bl.a.på Hestrup. I 1920 
købte han en landejendom i Hvam og drev den i 20 
samtidig med, at han var vejmand. I 1940 flyttede 
parret til>YiboTgi,v;.hlevoåns.atj vedhkommunen.
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Caroline Vasegaard og Kristian Jensen har børnene;
a. Konrad Alfred Jensen
b. Karl Kristian Jensen

1*11.C.l.a. Konrad Alfred Jensen* rutebilchauffør, er født i
Østerbølle den 18/8 1916 og han blev gift i Stepping 
den 21/7 1946 med
Ellen Midtgaard, der er født i Stepping den 1 4 /8 1920 
som datter af førstelærer Uffe Emanuel Midtgaard og 
hustru Anna Katrine Himmelstrup, Stepping.

Konrad Alfred Jensen gik i skole i Gl.Hvam og blev 
landmand. I 1910 søgte han og kom ind ved politiet, 
hvor han gjorde tjeneste i 10 år. På en tid, da han 
var ved at bygge hus, skulle han forsættes til en 
anden by (København) og tog derfor sin afsked og kom 
ind i rutebiltjenesten, hvor han stadig er.
Elle Midtgaard gik i Stepping skole og var på Skan- 
derup Efterskole, hvorefter hun kom i huset« Ua hun 
var 19 år, blev hun elev på Idrætshøjskole i Gerlev 
og fik delingsføreruddannelse, gymnastiklærerinde.

Deres børn: 1) Uffe Midtgaard Jensen, mekaniker, født 
*~*~~'* i Haderslev 18/6 1947* ugift,

2) Eigil Midtgaard Jensen, realist, født 
i Haderslev 2/3 1953.

l.IIoC.l.b. Karl Kristian Jensen, formand, er født i Hvilsom den 
3 /3 1920 og han blev gift i Randers med 
Agnes* der er datter af landmand Prants Skalsti og 
hustru Orda, Polen.
Ueres børn: 1) Jytte Helene Jensen f.6/6 1943 og gift

2) Kai-Aage Jensen f.16/3 1946 og gift
3) Svend-Erik Jensen f.7 /6  1947 og gift*



1,11.C*2, Jensine Kirstine Vasegaard er født i Ulbjerg den lO/l 
1894 og hun blev gift sst* den 3/5 1918 med 
Anders Marinus Iherkil hiels Hansen, vejformand, der er 
født i Simested den 14/2 1892 som søn af hmd, Mads Kri
stian Hansen og hustru Karen Marie Nielsen,Hverrestrup.
Jensine Kirstine Vasegaard gik i skole i Ølbjerg og er 
uddannet ved husgerning«
Anders Marinus Therkil Niels Hansen gik i Simested 
skole og kom i smedelære, som han imidlertid afbrød og 
kom ud at tjene på landet - han var bl.a*forkarl på en 
stor gård i Ingstrup* Han var soldat i Fredericia i 
1913 og tjente i ialt 2?J- måned under 1.verdenskrig.
Ved sit giftemål i 1918 blev han arbejdsmand i Viborg, 
hvor han bl.a. var med til at bygge Katedralskolen*
Han blev arbejdsformand og som sådan udsendt til for
skellige arbejdspladser i forskellige byer* I 1926 blev 
han ansat ved Viborg Kommune og efter at have gennem
gået kursus på Tekn,Institut i København, blev han vej
formand og samtidig formand for kommunalarbejderne*
I 1962 tog han sin afsked.

Øeres børns a* Kristian Vasegaard-Hansen
b* Carl Børge Vasegaard-Hansen 
c« Erling Vasegaard (hâ i er søn af Jensines 

bror Christen, men kom i pleje, da han 
kun var få dage gammel, på gr.af moderens 
død)«

l.II,C,2»a« Kristian Vasegaard-Hansen, arkitekt, er født i Viborg 
den 27/4 1919 og han blev gift i Feldingbjerg den 12/9 
1943 med
Kamma Kristine Kristiansen* der er født i Stoholm den 
28/3 1919 som datter af murermester Søren Kristiansen 
og hustru Alma Eleonora Espersen, Stoholm,

1 Kristian Vasegaard-Hansen gik i skole i Viborg, blev
udlært som murer og videreuddannet I Randers som arki
tekt, Efter endt uddannelse5 blev han i 1945 ansat ved 
Hedeselskabet og gjorde tjeneste i Randers og Åbenrå, 
Øen 1/8 1948 blev han ansat i sin nuværende stilling 
som arkitekt ved Forsvarets Bygningstjeneste med tje
nestested i Viborg* Han er Frimurer og kasserer i 
Kolonihaveforbundets 5*Kreds. I 1937 blev han af"Carne- 
giefondet" belønnet for "modig Færd" for at have-red
det en druknende i Viborg Nørresø, Han modtog ved den 
lejlighed en pengegave og et diplom.
Kamme Kristine Kristiansen gik i skole i Troelstrup 
ved Stoholm, uddannet ved husgerning og har været på 
væverskole i Vollerup på Als.

Øeres børn; 1) Mogens Vasegaard-Hansen
2) Jørgen Vasegaard-Hansen.

34 o
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1.11. C*2.a.l« Mogens Vasegaard-Hansen, konstruktør, er født i

Kanders den 22/12 1946 og er ugift.
Han gik i skole i Viborg, tog realeksamen og blev 
derefter udlært som murer og videreuddannet som 
konstruktør« Han er p,t.soldat — M.P. - i Karup.

1.11. C.2#a»2) Jørgen Vasegaard-Hansen. tømrer, er født i Viborg
den l/4 1950« Han gik i skole i Viborg og blev ud
lært som tømrer sst.

1.11. C,2.b. Carl Børge Vasegaard-Hansen. malermester, er født i
Viborg den 19/4 1924 og han blev gift sst. den 31/8 
1947 med
Betty Nielsen Ham, der er født i Viborg den 29/3 1925 
som datter af togfører Laurits Nielsen Dam og hustru 
Nicoline Marie Nielsen.

Carl Børge Vasegaard-Hansen gik i skole i Viborg 
og udlært som maler« Han var på malerskole i Kan
ders i 1945-475 men arbejdede samtidig som svend. 
Efter at have arbejdet som svend, begyndte han 
selvstændig malermestervirksomhed i Viborg i 1959. 
Han er flerårigt bestyrelsesmedlem og nu viceoide
mand i Malerlauget. *
Betty Nielsen Dam gik i skole i Viborg, uddannet ved 
husgerning og var på Hoptrup Højskole i 1943.

Deres børn; 1) Lise-Lotte Vasegaard-Hansen
2) love Vasegaard-Hansen
3) Kirsten Vasegaard-Hansen f.25/3 1954
4 ) Susanne Vasegaard-Hansen f.13/9 1960.

1.11. C,2.b.l) Ljse-Lotte Vasegaard-Hansen, ekspeditrice„ er født
i Viborg den 17/10 1948 og ugift.Hun er handelsudd. 
indenfor manufaktur og ekspeditrice i Varehuset her.

1.11. C.2.b.2) Tove Vasegaard-Hansen, ekspeditrice, er født i Viborg
den 4/7 1951 og ugift. Hun er handelsuddannet og har 
handelsskoleeksamen. Hun er nu i lære i blandet 
forretning i Viborg.

1.11. C.2.c. Erling Vasegaard, ingeniør, er født i Ulbjerg den
28/10 1930 og han blev gift i Horsens den 27/12 1959 
med
G-rete Johanne Emborg, der er født i Horsens den 27/2
1935 som datter af prokurist Axel Christian Emborg og
hustru Anna Helene Vølpert, Horsens.

Erling Vasegaard er søn af gdr.Christen Jensen Vase- 
gaard i Ulbjerg og afdøde hustru Laura Gertrud 
Larsen og kom i pleje hos sin faster Jensine få 
dage gi. på gr. af moderens død. Siden da har han 
hørt til sin fasters familie, vokset op i Viborg, 
hvor han gik i skole og tog realeksamen fra Kate
dralskolen. Han blev derefter udlært som murer og 
fortsatte videreuddannelse på Ingeniørskolen i Hor
sens, hvorfra han dimitterede i 1954.
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1*11,C.2,g . fortsat.

Han aftjente sin -værnepligt ved infanteriet i Vordingborg 
og blev sergent« Efter Hjemsendelsen blev Jaan ansat ved 
eri rådgivende arkitekt™ og ingeniørvirksomhed i Horsens 
og var der, indtil han i 196? blev ansat i sin nuværende 
stilling som lærer ved "Byggeteknisk Højskole" i Horsens* 
Han har spillet fodbold fra sine tidligste drengeår - og 
han må have haft-.fine anlæg, for han debuterede på Viborgs
l.hold som IT.årig og senere - da han blev bosat i Horsens 
- fortsatte han med fodboldspillet og har ialt spillet 
ca* 200 kampe på Horsens divisionshold,
Grete Johanne Emborg gik i skole i Horsens, tog realek
samen og blev kontoruddannet på Horsens Kommunekontor,
Hun har handelsskoleeksamen.

Deres børn: 1) Hanne Vasegaard f, 15/2 1960 i Thorsvang
2) Søren Vasegaard f, l/l2 1962 i - ,

Familien bor i en dejlig, selvbygget villa i Thorsvang ved 
Horsens,

1.11*0*3, Kristine Vasegaard er født i Ulbjerg den 10/4 1895 og hun 
blev gift sst, den 22/l 1918 med
Hjels Kristian Nielsen (Norden), går*, der er født i Klo
trup den 5/ll 1889 som søn af gmd. Jens Kr,Hielsen og hustru 
Jensine Olsen*
Kristine Vasegaard gik i Ulbjerg skole og udd.ved husg.
Niels "Horden" gik i skole i Klotrup, uddannet ved land
brug og havde - forskellige pladser på landet, indtil han 
ved sit giftemål i 1918 overtog sin fødegaard i Klotrup.
I tiden indtil 1936 havde han ialt 4 gårde på egnen, og 
da han havde solgt den sidste, byggede han i 1936 sit nu
værende hus i Klotrup og gav sig derefter til at arbejde 
ved forskelligt, bl.a. lavede han formbrændsel i 9 år.
Han har været formand for husmandsf o r eningen og blev i 
1965 æresmedlem og fik diplom med inskription:

"som tak for godt samarbejde".
Han har også været i bestyrelsen for venstrevælgerfore*

Deres børn: a, Jens Kristian Horden Nielsen
b. Lilly Anthonie Horden Nielsen

l.II.C,3oa. Jens Kristian Horden Nielsen, arbm., er født i Klotrup
den 25/l 1919 og er ugift.
Han var først ved landbruget, men senere på maskin
station i Klotrup, hvor han var i 13 år. Han arbejder 
nu hos NOVEJFA i Aalestrup, men bor privat i Fjeldsø.
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l.II.C.3.b.Ljlly Ånthonie Norden Nielsen er født i Klotrup den
17/7 1920 og hun blev gift i Fjeldsø den 12/7 1953 m.
Martin Jensenius Nielsen (Huus). der er født i Koum
den 28/7 1919 som søn. af gmd. Christian Nielsen og
hustru Åne Marie Sørensen.

Lilly Ånthonie Korden Nielsen gik i skole i Klotrup 
og uddannet ved husgerning i forskellige pladser« 
Senere blev hun servitrice forskellige steder og 
virkede som sådan i 12 år.
Martin Jensenius Nielsen (tilnavn-Huus) gik i Roum 
skole, uddannet ved landbrug og tjente på landet, t 
til han var 33 år, bl.a. i 8 år hos Bent Nielsen 
i Troelstrup og 4 år hos Kjeld Jensen på "Gården" 
i Åalestrup. Han blev derefter fodermester og i 
1960 kom han til Fjeldsø mejeri som mejerist og er 
nu mælketankbilfører for samme mejeri og bor i 
eget hus i Fjeldsø, som han har moderniseret,siden 
han købte det i 1960*

Deres børns 1) Jørgen Norden Nielsen f.l3/l 1954
2) Kirsten Norden Nielsen f.13/4/1955
3) Karen Norden Nielsen f.l8/l 1959•

1.II.C.4* .Christen Jensen Vasegaard, gnid., er fjdt i Ulbjerg den 
4/9 1897 og han blev gift i Vigsnæs (Lolland) 
første gang den 9/ll 1928 med
Laura Gertrud Larsen, der er født i Vigsnæs den 22/3 
1908 og hun døde i Ulbjerg den 5/ll 1930« 
anden gang gift den 9/3 1943 sied sin l.kones søster 
Julie Mathilde Larsen, der er født i Vigsnæs den 20/9 
1910.
Laura og Julie Larsen er døtre af centralbestyrer i 
Vigsnæs Chresten Oluf Larsen og hustru Karen Kirstine 
Rasmussen.

Christen Jensen Vasegaard gik i skole i Ulbjerg, 
uddannet ved landbrug, var soldat ved lO.batl.'i 
irhus i 1917/19 og overtog ved sit første gifte- 
mål "Nørregaard" i Ulbjerg efter sin far. Denne 
drev han til l/lO 1968, da han solgte den, men 
forblev boende på gården.
Både Laura og Julie Larsen gik i Vigsnæs skole 
og begge uddannet ved husgerning. Laura havde et 
ophold på Søllested Højskole og Julie hjalp til 
hjemme på centralen.

Børn af l.ægteskab; a0 Karen Estrid Kirstine Vasegaard
b« Erling Vasegaard
c. Laura Birgit Vasegaard.2
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38.
-•a <> ^aren Estrid Kirstine Vasegaard er født i Ulbjerg den

23/3 1929 og hun blev gift sst.den 2/6 1951 med
Emil Tidemand Jensen. El-arbejder, der er født i
Øster Assels den 15/10 1926 som søn af fisker Jens
Jensen og hustru Ane Kirstine Trans«
Karen Estrid Kirstine Vasegaard gik i skole i til
bjerg og er nu ansat på Limfjordsøsters-Kompagniet 
i Nyk.Mor s.
Emil Tidemand Jensen gik i skole i Nyk.Mors og af
tjente sin værnepligt i Marinen, Han har sejlet med 
forskellige skibe og er nu ansat ved Nyk,Mors El-v-

De har sønnen: 1) Jørgen Oluf Vasegaard Jensen, f. i
Hibjerg den 27/9 1951, Tog realek
samen i Nyk.Mors og nu kontorelev.

«b« Erling Vasegaard (Se under 1,11.0.2.c.)
.c, Laura Birgit Vasegaard er født i Viborg sdr.sogn den 

7/8 1941 og hun blev gift i Viborg den 2/12 1960 med: 
Laurids Peter Nielsen, arbmd., der er født i Strand
by den 25/1 1938 som søn af arbmd. Sivert Nielsen og 
hustru Else Poulsen, Nr.Rind, Skall,

Laura Birgit Vasegaard gik i skole i Hibjerg og 
var på Viborgegnens Ungdomsskole 1957/58« Hun er 
uddannet ved husgerning i forskellige pladser, bl.a. 
i hotelkøkkenfLog var også en tid på fabrik.
Laurids Peter Nielsen gik i skole i Nr,Rind og er 
uddannet ved landbrug, bl.a. har han været foder
mester, men er nu ansat på Aalestrup Betonvarefabrik,

Deres børn: 1) Laila Vasegaard Nielsen f.17/11 1980 
2) Leif Vasegaard Nielsen f.30/3 1963, 

begge født i Viborg sdr.sogn.
, Jens Møller Vasegaard 

gift”"dg har X “barn.
, Olga Matzen Vasegaard er født i Ulbjerg den 16/11 1900 

og £2ev gift1.'sst.delf^l7/5 1927 med
Jaoob Jaoobsen Tougaard. gdr•, der er født i Einderup 
den 2/10 1902 som søn” åf J.J.Tougaard og Laura Baltzer.
Deres børn: Erna Tougaard g,m.Eigil Madsen, 2 børn. 

Ketty - f,1932 og døde 1944,
Verner Tougaard g,m. Irene, 2 børn 
Hilmar Tougaard g.m. lis. 3 børn 
Oda Tougaard g.m. Sv.Aa,Christensen•3•b• 
Villy Tougaard g.m,Bente. 2 børn 
Rosa,sygeplejerske, ugift,
Otto Tougaard g.m, Karen. 1 barn.

Pari Vasegaard g.m,
Anna Tholstruo

1 barn.



1*11.0*8. Otto Magnus Vasegaard. gdr., er født i Ulbjerg den 16/3 
1907 og han blev gift i Egs.Thisted-den 10/12 1931 med 
Agnes Olsen, der er født i Egs.Thisted den 9/7 1905 som 
datter af gdr. Kresten Olsen og hustru Rasmine Rasmussen.

Otto Magnus Vasegaard gik i Ulbjer skole, uddannet ved 
landbrug og var soldat i Århus i 1928. Han havde for
skellige pladser på landet, indtil han ved sit gifte- 
mål købte sin nuværende gård i Hedegaard v/Nibe. Han 
er bestyrelsesmedlem i brugsforeningen og vurderings
mand for Kreditforeningen.
Agnes Olsen gik i skole i Egs.Thisted, uddannet ved 
husgerning og var på Hy Højskole i 1926.

1.II.C08.a.De har sønnen:
Kresten Erik Vasegaard. gdr., der er født i Bislev;den. 
10/6 1932 og han blev gift i Yokslev den 10/6 1957 med 
Huth Jensine Larsen, der er født i Vokslev den 25/12 
1934 som datter af købmand Alfred Larsen og hustru 
Amalie Dorthea Jensen, Vokslev. .

Kresten Erik Vasegaard gik i skole i Hedegaarde og 
Vegger, uddannet ved landbrug, var soldat ved Livgar
den i 1953/54 og på Lundbæk Landbrugsskole i 1956757« 
Han var mest hjemme, men havde dog nogle hålvdagsplad- 
ser ude. I 1957 købte han sin nuværende gård i Holm
ager ved Nibe. På grund af vejregulering blev stuehu
set eksproprieret og han byggede derfor et ny i 1969.
I 1965 købte han yderligere 6 tdr.land, som blev lagt 
ind under gårdens drift. Han er i bestyrelsen for brugs 
foreningen og sygekassen*
Ruth Jensine Larsen gik i Vokslev skole, uddannet ved 
husgerning og har været på telefoncentralen i Vokslev 
og Vegger.

Deres børn; 1) Lone Vasegaard f.27/5 1958 i Bislev 
2) Lene Vasegaard f. 2/5 1964 i Bislev.

1.II.C.9* Jens Skov Vasegaard■er født i Ulbjerg den 19/11 1912
og han blev gift i Taarup den 29/10 1942 med
Anna Herdis Møller Laustsen, der er født i Roum den
17/6 1922 som datter af Jens Viggo Laustsen og hustru
Kirstine Nielsen Møller, nu boende ved Melby.

Jens Skov Vasegaard gik i skole i Ulbjerg, kom ud at 
tjene som 13-årig og havde forskellige pladser, ind
til han kom ind ved Livgarden i 1933/34 for at aftje
ne sin værnepligt. Efter sit giftemål blev han en tid 
bestyrer af Jordbro Mølle mellem Viborg og Skive.
Efter nogen tid her begyndte han at arbejde ved for
skelligt og flyttede til Løgstrup. Den 4.maj 1949 
begyndte han at arbejde på "Det Danske Staalvalse
værk" i Frederiksværk og har været her lige siden. 
Familien bor i tjenestebolig på Lærkesti 6 i

39.



39a

Frederiksværk, men har selv en dejlig byggegrund, som endnu 
ikke er bebygget«,
Siden 1954 har han været medlem af sin klubs bestyrelse og 
er samtidig klubbens kasserer*
Desværre har han været en del plaget af leddegigt, men i 
stedet for — som så mange andre - at lade denne plage gå 
ud over familielivet, betegnes han af alle i familien som 
den ideelle mand og fader og som et hjerteligt menneske 
overfor sine søskende - afholdt som få af dem alle.
Anna Herdis Møller Laustsen gik i skole i fhestrup hos 
afdøde lærer Hvid, som hun sætter meget højt. Hun var 
ude at tjene i 2 år, men var ellers hjemme,til sit gifte- 
mål. Siden hun blev gift, har hun haft deltidsarbejde for
skellige steder, bl.a, i 7 år på et hotel, men i de sidste 
13 år har hun været ansat i en osteforretning i Frederiks
værk og i de sidste 4 år været bestyrer af.

Deres børn; a, Karen Kirstine Yasegaard
b. Henning Skov Yasegaard.

.II.C.9.ao Karen Kirstine Yasegaard er født i laarup den 29/7 1943 
Leif Gang, rørlægger, der er født i København den 7/9 
1934 som søn af chauffør Johannes G-ang og hustru Olga 
Bojesen.

Karen Kirstine Yasegaard gik i skole i Frederiksværk, 
tog mellemskoleeksamen og er udlært som isenkræmmer.
Hun var på Ølstyrkke Husholdningsskole i 1961.
Leif G-ang er udlært som blikkenslager og de sidste ca* 
10 år arbejdet som rørlægger ved fjernvarmeinstalla
tioner.

Deres børns 1) Kenneth G-ang f. 24/7 1957 i København
2) Michael G-ang f. 22/4 1960 i København
3) Freben Yasegaard G-ang f.9/3 1965 i -

De to første børn er fra Leif G-angs første ægteskab. 
.II.D* Ane Kirstine Kielsen er født i Lynderup den 2/9 1873 og

hun døde i Sundstrup den 20/2 1909. Hun blev gift i Lynde
rup den 13/12 1892 med
Jens Jensen Ulstrup, gdr., der er født på Ulstrupgaard den
25/2 1867 og han døde i Sundstrup den 21/12 1953# Han var
søn af gdr. Jens Jensen og hustru Sørine Christensdatter.

Ane Kirstine Hielsen gik i skole i Lynderup og uddan
net ved husgerning.
Jens Jensen Ulstrup havde sin skolegang i Sundstrup, 
er uddannet ved landbrug og købte ved sit giftemål en 
landejendom på St•Fhorup, hvor han boede til sin død.
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l.II.D. fortsat,
Ane Kirstine og Jens Jensen Ulstrups børn:

1, Jens Jensen Ulstrup
2, Niels Kristian Jensen Ulstrup 
3* Alma Kirstine Jensen Ulstrup 
4« Jensine Sørine Jensen Ulstrup
5. Johanne Jensen Ulstrup,

1,11,33,1, Jens Jensen Ulstrup, rutebilchauffør, er født i Lynderup 
den 1/5 1893 og han døde i Kanders i 1951*
Han blev gift i Viborg den ? 1923 med
Jenny Poulsen, der er født på Viborg Vestermark den 24/6
1894 som datter af gdr,Anders Poulsen,

Jens Jensen Ulstrup gik i skole i G-ørup, uddannet ved 
landbrug, var soldat under 1,verdenskrig og begyndte 
ved sit giftemål at køre rutebil.

Deres børnsa.Anna Jensen Ulstrup
b.Jens Jensen Ulstrup 

_ c.Ejnar Jensen Ulstrup.dit •
1.11. D.l.Anna Jensen Ulstrup er gift med

Jens Hvid - der er ingen børn i ægteskabet
b. Jens Jensen Ulstrup er gift med *

Anne. Der er 3 børn i dette ægteskab
c. Ejnar Jensen Ulstrup er gift og har 1 barn.

1.11. D,2»Niels Kristian Jensen Ulstrup er gift med
Christine Degn og de har datteren:

1.11. D.2.a. Inga Ulstrup, kontorassistent, er født i Viborg den
9/4 1919 og hun blev gift i Ulbjerg den 9/8 1942 med
Gustav Jensen, tømrer, der er født i Ulbjerg den
20/8 1919 som søn af murer Morten Jensen og hustru
Andersine Vestergaard Sørensen, Ulbjerg,

Inga Ulstrup gik i skole i Skive og tog realeksa
men. Hun gennemgik først en grundig uddannelse i 
husgerning og forberedte sig samtidig til sin 
senere uddannelse til kontorassistent. Hun kom på 
kontor på Flyvestation Karup og er stadig samme 
Sted, Hun er medstifter af Kølvraa Husmoderfore
ning og dens formand i 6 år. Endvidere er hun 
løjtnant i kvindelig flyvekorps.

Deres børn: 1) Else Jensen
2) Stella Møller Jensen
3) Ib Møller Jensen
4 ) Flemming Møller Jensen.
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1.11. D,

1.11.33.

1 .1 1 .33.
1.11. D.

1.11. D.

2,a.l) Else Jensen er født den 10/12 1943 og gift med 
Curt Krebs, løjtnant

2.a.2) Stella Møller Jensen, assistent, er født i Havns-
bjerg den 2?/4 1948 og ugift.
Hun gik i skole i Kølvraa og tog realeksamen fra 
Herning Gymnasium. Hun blev derefter uddannet 
som omsorgsassistent i Åndssvageforsorgen ved 
Hald Ege og fuldførte den på Sølund/Skanderborg.

2.a.3) Ib Møller Jensen* bankassistent^ er født i Skelhøje 
den 9/9 1949 og ugift,

2, a,4) Flemming Møller Jensen, skolelev, er født 10/10
1960 i Kølvraa,

3. ÅlBia Kirstine Jensen Ulstrup er født i St.Thorup den 
6/3 1901 og hun døde i 1956. Hun var gift med 
Christian Christensen, gmd., der er født i lynderup 
den 8/6 1899 som søn af fodermester Anton Christensen.
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1.II.B.4* Jensine Sørine Jenser Ulstrup er født i St.fhorup den 
20/10 1904 og hun blev gift i Ulbjerg den 9/10 1934 m. 
Laurits Svenningsen Nielsen (fætter til hendes mor), 
gdr., der er født i Sundstrup den 22/5 1898 og han døde 
sst. den 12/3 1966.

Jensine Sørine Jensen Ulstrup gik i Gørup skole og 
er uddannet ved husgerning og var næsten hele tiden 
hjemme på grund af moderens tidlige død. Efter sin 
mands død boede hun nogle år i et hus i Sundstrup 
by, men købte l/ll 1969 et hus i Ulbjerg, hvor hun 
nu bor.
Laurits Svenningsen Nielsen gik i skole i Sund
strup, uddannet ved landbrug og var soldat ved 
Jydske Bragonregiment i Randers. Han var hele tiden 
hjemme - som eneste søn - og overtog sin fødegård 
i begyndelsen af 20,erne. Han var medlem af forskel-r 
lige lokale bestyrelser, såsom mejeriet, Brugsen og 
sygekassen. La han i 1961 solgte gården, flyttede 
parret ind i nybygget hus i Sundstrup, hvor han 
boede til sin død.

De har datteren:
1.11. B.4.a. Gertrud Nielsen, sygeplejerske, der er født i Yiborg

den 14/11 1934 'og hun blev gift i Ulbjerg den 23/3 
1960 med
Vermund Jensen, maskinsmed, der er født i Ørslevklo
ster den 13/1 1933«

Gertrud Nielsen gik i skole i Sundstrup og er ud
dannet som sygeplejerske på Viborg sygehus.
Vermund Jensen gik i Hald skole, var soldat i Karup 
og udlært som smed i Ørum.

Beres børn: 1) Borte Jensen f.30/9 1962 i Viborg
2) Svend Ulstrup Jensen f.16/4 19 6 4,Skive.

1.11. B.5. Johanne Jensen Ulstrup er født i St.Thorup den 29/12
1908 og hun blev gift i Ørslevkl.den 16/5 1943 med 
Anton Emil Haubro Jensen, der er født i Louns den 
26/6 1906 som søn af gdr. Knud Haubro Jensen og 
hustru Mette Nielsen.

Johanne Jensen Ulstrup gik i skole i Lund/Ørslev
kloster og kom knap en måned gi ..til sin faster 
Elisabeth på gr. af moderens død. Her voksede hun 
op og blev udd.ved husgerning.Hun blev husbestyrer
inde for sin senere mand i 1934 og var der til deres 
giftemål i 1943*
Anton Emil Haubro Jensen gik i skole i Louns,udd. 
ved landbrug og var soldat i Viborg i 1927. I 1933 
købte han sin nuværende går "Højgaard" i St.Thorup. 
Han er medlem af tilsynsrådet for Gedsted Spekasse 
og været det lige siden 1949*



l*II*L*5.a. Børge Haubro Jensen* landmand* er født den 19/3 1944 
og er ugift* Han gik i skole i G-ørup og var på Guden- 
ådalens ungdomsskole * Han blev udd. som landmand og 
var soldat ved Jydske Lr.Regt* i Holstebro 1963/64. 
løvrigt har han hele tiden været hjemme«

1*II*E* Nielsine Nielsen er født i Lynderup den 16/10 1877 og
hun døde sst. den 29/3 1962*
Hun blev gift i lynderup den 22/11 1898 med
Frederik Svenningsen. gmd., (navneforandr.fra Christensen
i 1916) der er født i Sundstrup den 14/12 1875 og han
døde i Lynderup den 22/2 1920* Han var søn af gmd.Peder
Christensen og hustru Ane Kathrine Frederiksdatter.
Nielsine Nielsen gik i skole i Lynderup og udd.ved Husg.
Frederik Svenningsen gik i skole i Ulbjerg og kom først 
i mejerilære, men afbrød og kom ud at tjene* Han havde 
forskellige pladser og blev bl.a. karl hos sin senere 
svigerfar, hvor han traf sin kone* Han havde forinden 
været på Skals Højskole og været soldat i Viborg i 1896* 
Ved sit giftemål overtog han sin svigerfars gård i 
Lynderup - "Vallerbækgaard" som hans svigerfar havde 
købt af Lynderupgaard i 1888, og gårdén indehaves nu 
af Fr.Svenningsens søn Oluf Peter* La Fr.Svenningsen 
overtog gården, var den en del forfalden - hovedsageligt, 
fordi hans svigerfar ved et lynnedslag i Lynderup Mølle 
i 1887 var blevet delvis lammet i højre side, så han ikke 
kunne arbejde normalt, men måtte overlade driften til 
fremmed hjælp*
Frederik Svenningsen karakteriseres af egnens ældre 
landmænd som en dygtig og initiativrig landmand - en 
foregangsmands hvis råd egnens landmænd søgte og fik*
Han forbedrede jorden, hvoraf en del var hede, som han 
opdyrkede« Han ombyggede og byggede nye bygninger - i 
det hele taget rettede gården betydeligt pp, og det var 
arbejdet hermed, der skabte respekt om ham blandt egnens 
b eb o ere .
Han var en slider og en hjemmets mand, som nok fulgte 
med i egnens anliggender, men som ikke anglede efter 
tillidsposter« Han var dog en overgang medlem af menig
hedsrådet*
Et eksempel på, at andet end gårdens drift optog ham, 
viser hans initiativ til oprettelse af en friskole, som 
han blev formand for. Friskolen havde endda til huse på 
hans gård* Der havde i Lynderup været lidt uro om skolen
gangen og Fr.Svenningsen skar igennem ved at indkalde 
til møde, hvor friskolen blev dannet.
Efter hans tidlige død - han blev kun 45 år - drev hans 
kone gården videre med hjælp af sine sønner* Først i 
1935 afstod hun gården til sønnen Chr.Albert, der imid
lertid døde nogle få måneder efter overtagelsen - kun 
32 år gammel - hvorefter gården blev overtaget af den 
nuværende indehavers Oluf Peter Svenningsen.
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Nielsine og Fr.Svenningsen fik 13 børn, nemlig:

1.11. E.l
1.11. E.2

4
5.

1* Peder Christensen,
2. Jens Christian Svenningsen,
3. Niels Christensen og -n

Ane Kirstine Svenningsen ) ®
Christian Albert Svenningsen

6* Sigrid Kirstine Svenningsen,
7. Helga Kathrine Svenningsen
8. Gertrud Svenningsen
9. * Peder Svenningsen 

10o Signe Svenningsen
11. Karl Frederik Svenningsen
12. Oluf Peter Svenningsen 
13o Holger Svenningsen.

Peder Christensen f.7/8 1899 og døde 3/3 1904.
Jens Christian Svenningsen. overlærer, er født den 
1901 og han blev gift i Lynderup den 18/7 1928 med

15/8

Nielsine Erikke Margrethe Holm Christensen, der er født 
i Lynderup den 19/5 1900 som datter af murer Knud Chri
stensen og hustru Kirsten Marie Espersen.
Jens Christian Svenningsen gik i skole i Lynderup og 
var først ved landbruget. Han var på Skals Højskole 
i 1918/19 og soldat ved artilleriet^ i Århus 1922/23.
I 1923/24 var han på Krabbesholm Højskole i Skive 
(som forberedelsen til seminarieoptagelse) og kom på 
G-Jedved Seminarium, hvorfra han dimitterede i 1927. 
-Samme år fik han ansættelse ved Brande mellem-og real
skole og var her, indtil han den l/5 1933 fik ansæt
telse ved Silkeborg kommunale skolevæsen, hvorfra han 
blev pensioneret som overlærer den l/9 1968. Han var 
kommunalrevisor i 12 år, medlem af ligningskommissio
nen i 16 år, formand for fælleslærerrådet for Silke
borg, revisor i Silkeborg og Omegns Sparekasse i 
flere år.
Nielsine Erikke Margrethe Holm Christensen gik i Lyn
derup skole, uddannet ved husg.og var på Skals Høj
skole i 1921,
De har sønnen: a. Knud Frederik Svenningsen

l,II.E.2.a* Knud Frederik Svenningsen. købmand, er født i Brande 
den 28/5 1929 og han blev gift i Vinderslev den 13/11 
1954 med
Gerda Christensen, der er født i Hinge den 29/9 1933 
som datter af gdr. Jens Kristensen og hustru Agnete 
Nielsen, Vinderslev.
Knud Frederik Svenningsen gik i skole i Silkeborg, 
tog realeksamen og blev uddannet ved kolonial; Hån 
var dragon i Banders 1950/51 og er nu selvstændig 
købmand i Nørskovlund ved KJellerup.Han er kasserer 
i sygekassen.
Gerda Christensen gik i skole i Vinderslev og udd. 
ved husgerningo
Deres børn: 1) Jens Svenningsen f.3l/l 1956.

2) Kirsten Svenningsen f.5/5 1958.



1.11. E.3. Niels Christensen og
1.11. E.4. Aae Kirstine Christensen

er tvillinger, f.9/6 1902 og døde dagen efter fødselen*
1.11. E.5. Cjqristian Albert Svenningsen. gmd., er født den 5/5 1903

og han døde den 1/9 1935.
Han var udd. ved landbruget og var mest hjemme, hvor hans 
mor hans mor fortsatte driften efter sin mands tidlige 
død* Han overtog gården nogle måneder før han døde.

1*11.E.6. Sigrid Kirstine Svenningsen er født i Lynderup den 23/l
1905 og blev gift sst.den 22/11 1928 med
Kristian Giversen« arbmd., der er født i Skals den 2/7
1903 som søn af gartner Mads Peter Giversen.

Sigrid Kirstine Svenningsen gik i skole i Lynderup 
, udd* ved husgerning og var på Frederiksborg Højskole 
1 1923.
Kristian Giversen gik i Skals skole, var først ved 
landbrug, derefter soldat i Viborg og overtog i 1928 
et savværk efter sin far* Lette solgte han og arbej
dede derefter som arbmd, ved forskelligt.

Leres børn; a, Inger Giversen
b. Viggo Giversen j
c« Erik Giversen*

l.IIcE.6.a. Inger Giversen er født i Skals den 8/1 1930 og hun blev 
gift i Viborg Lomkirke den 16/10 1952 med 
Hans Aage Golberg. chauffør, der er født i Eø den 6/9 
1924«

Inger Giversen gik i skole i Viborg og har været 
beskæftiget med forskelligt både husgerning, for
retning og kontor.
Hans Aage Golberg gik i Eø skole og udd. ved land
brug. Han var soldat i Århus og begyndte som ung 
at køre auto og har siden da kørt for forskellige 
firmaer* Nu ansat ved GULE OIL i Fredericia og bor:
Baldersvej 38» Fredericia.

Leres børn: 1) Ulla Colberg f.28/8 1955
2) Finn Golberg født 5/3'1959.

1.11. E,6.b. Viggo Giversen, bagermester, er født i Viborg den
18/2 1936 og han blev gift i Helsingør 27/2 1965 m. 
Marion Andersen, der er født i Helsingør 12/11 1934 
som datter af arbm.Albert Andersen og hustru Loris 
Andersen.

Viggo Giversen gik i skole i Viborg og blev udlært 
som bager. Han var soldat ved søværnet i 1955/57 
og fik selvstændig.forretning og ejendom i Snekker
sten den l/5 1969.
Marion Andersen gik i skole i Helsingør kommune
skole og Helsingør Gymnasium. Hun er uddannet som 
telefonistinde i K.T.A.S.

45.
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1.11. E.6*b.fortsat
De har datteren: 1) Lonny Giversen f.20/12 1964*

X sit første ægteskab Jaar Viggo Giversen en datter:
2) Bodil Giversen f.4/4 1957*

l.II*E.6*c. Erik Giversen* tømrer, er født i Viborg den 19/8 1940
og han blev gift i Ullerup den 6/6 1964 med
Ellen Christine Madsen* kontorassistent, der er født
i Ullerup den l/6 1946 som datter af møller Thomas
Madsen og hustru Anne Sophie Rasmussen,Avnbøl Mølle*

Erik Giversen gik i skole i Viborg og blev udlært 
som tømrer* Han aftjente sin værnepligt ved drago
nerne i Holstebro i 1961/62 og arbejdede derefter 
forskellige steder, indtil han den 1/6 1964 kom til 
Kolding, hvor han stadig arbejder og bor*
Ellen Ghristihe Madsen gik i skole i Avnbøl og er 
kontoruddannet. Efter et par år hjemme som husmoder, 
er hun igen ude i erhvervslivet*
Parret bor: Sankelmarksvej 17, Kolding.

Deres børn: 1) Henning Giversen f.6/9 1964 
2) Preben Giversen f*18/11 1965

1.11. E*7. Helga Kathrine Svenningsen er født*i Lynderup den
15/9 1906*
Hun gik i skole i Lynderup - de to sidste år i pri
vat skole. Hun er uddannet ved husgerning og var 
på husholdningsskole og gymnastikhøjskole, hvor hun 
blev delingsfører og har ledet gymnastik i flere år* 
I 1955 blev hun ansat på Høng Børnehjem, hvor hun 
stadig er, og betragter børnehjemmet som sit eget 
hjem.

Hun har ikke selv børn, men har haft sin søster Signes 
datter: Grethe i pleje, siden grethe var lille, og 
betragter hende som sit eget barn*

1.11. E*7.a. Grethe Svenningsen (datter af Signe Svenningsen) er
født i Århus den 2/6 1940 og hun blev gift i Pinde- 
rup/Høng den 24/11 1962 med
Kjeld Skoubo Jacobsen, landmand og fabriksarbejder,
der er født i Slagelse den 18/2 1941 som søn af gdr*
Henry Skoubo Jacobsen og hustru Ester Hansen*

Grethe Svenningsen gik i skole i Vlnde^Heléåhge,.^; 
ved Gørlev, uddannet ved husgerning og var på 
Ollerup Gymnastikhøjskole i 1958, hvor hun blev 
delingsfører og herefter ledet gymnastik.Hun var 
på Høng Husholdningsskole i 1961*
Kjeld Skoubo Jacobsen gik i skole i Tjørnelund ved 
Høng, uddannet ved landbrug, var soldat i Vording
borg og købte i 1962 en landejendom i Hjorthøj ved 
Ruds Vedby* Da ejendommen brændte i 1966, byggede 
han et hus i Høng, men købte i 1969 sin nuværende



landejendom i Grtved/Høng. Han arbejder samtidig på en 
fabrik i Sæby* Han er formd.for idrætsforeningen og ivrig 
sportsmand*

Deres børn: 1) Gitte Skoubo Jacobsen f.26/12 1963 
2) Lene Skoubo Jacobsen f*29/10 1965*

1.11. E.8. Gertrud Svenningsen, afdelingssygeplejerske, er født
i Lynderup den 15/11 1907 og er ugift

Hun gik i Lynderup skole - privatskole i sit hjem. 
Hun kom i huset, var på Åskov Højskole i 1926 og 
igen i 1934/35* Derefter i huset i Schweiz og be
gyndte sin sygeplejerskeuddannelse på Kalundborg 
sygehus i 1936 og har siden 1939 været ansat på 
Gentofte Amtssygehus, hvor hun nu er afdelingssyge
plejerske*

1.11. E.9* Peder Svenningsen. gdr*, er født i Lynderup den 25/9
1908 og han blev gift i Låstrup den 26/3 1935 med 
Thora Kirstine Nielsen* der er født i Vie/Låstrup 
den 28/11 1913 som datter af gdr.Jens Nielsen og hustru 
Kirsten Østerby, Vie*

Peder Svenhingsen gik i skole i Lynderup, uddannet 
ved landbrug, var soldåt ved J.Dr.Regt.i 1929/30 og 
på Skals Højskole 1931/32. Han vår mest hjemme, men 
havde dog enkelte udepladser, og i 1934 overtog han 
oa*34 tdroland fra sin fødegaard og byggede her sin 
nuværende ejendom "Pjordhøj”, som han stadig driver*
Thora Kirstine Nielsen gik i skole i Sdr.Borup og 
uddannet ved husgerning.

Deres børns a, Asta Nielsine Svenningsen 
b* Grethe Svenning s en *

1.11. E.9.a. Asta Nielsine Svenningsen er født den 3/1 1943 og
gift med
Kaj Østergaard Nielsen Dam, gårdejer.
Parret har en landejendom i Pjeldsø. 

l*II.E.9.b. Grethe Svenningsen er født den 26/3 1952* har realek
samen fra Skals og var på Hadsten Højskole i 1969*
Hun agter at blive kontoruddannet*

1.11. E.10. Signe Svenningsen er født i Lynderup den 16/1 1911
og hun blev gift i Silkeborg den 14/10 1950 med 
AoKyvsgaard, El-værkbestyrer, der er født i Yolstrup 
den 13/8 1912 som søn af gdr.Niels Kyvsgaard og hu
stru Anna Slyngborg (Hansen), Sæby,

Signe Svenningsen gik i Lynderup skole og uddannet 
ved husgerning. I 12 år var hun ansat på National
foreningens Sanatorium i Silkeborg og i nogen tid 
før sit giftemål husmoderafløser i Silkeborg.
AoKyvsgaard gik i skole i Ørtoft-Volstrup og 
blev udlært som maskinarbejder i Sæby i 1937*
I 1938 tog han maskinisteksamen og i 1939/40

47*
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aftjente han sin værnepligt véd søværnet. Han tog 
udvidet maskinisteksamen og installatørp&øve i 1942 
og arbejdede senere som elektriker, maskinassistent 
i Ø.K. og på Nationalforeningens Sanatorium i Sil
keborg. X 1948 blev han ansat som driftsassistent 
ved de kommunale Værker i Tønder og blev i 1981 an
sat som driftsleder samme sted.
Der er ingen børn i ægteskabet, men Signe Svenning- 
sen har en datters Grethe, der er opvokset hos 
Signes søster Helga Kathrine. l.II,E.7»a.

1.11. E.ll. Karl Frederik Svenningsen. købmand, er født i Lynde-
rup den 16/1 1911 - og således tvilling til Signe - 
og han blev gift i Helsingør den 8/10 1939 med 
Ingeborg Spotoft« der er født i Tullebølle den 10/1 
1914 som datter af gdr. H.Chr.Hansen Spotoft og hu
stru Maren Andersen.
Parret bor i Sæbyholm ved Nakskov.
Deres børns a. Tove Spotoft Svenningsen 

b« Bent Spotoft Svenningsen
1.11. E.ll.a. Tove Spotoft Svenningsen. ledende bibliotekar, er

født i Gedesby/Falster den 23/2 1941 og ugift.
Hun gik i skole i Gedesby og Njøbbet og tog real
eksamen i Horslunde. Hun er student fra Nakskov 
i 1960, uddannet som bibliotekar på Danmarks 
Biblioteksskole i København i 1965 og samme år 
ansat på biblioteket i Slagelse. Den 1/5 1969 
overtog hun sin nuværende stilling som leder af 
børnebiblioteket i Albertslund. I 1961 havde hun 
et ophold i huset i Skotland.

1.11. E.ll.b. Bent Spotoft Svenningsen. ekspedient, er født i
Gedesby den 22/4 1944 og ugift.
Han gik i Nøbbet skole og tog realeksamen i 
Horslunde. Han er handelsuddannet indenfor 
landbrugsmaskinbranchen i Nakskov, soldat i Vor
dingborg og er nu ansat hos fa.Martz i Nakskov.

1.11. E.12. Oluf Peter Svenningsen. gdr., er født i lynderup
den 13/12 1913 og han blev gift sst.daniljt/8 1940
Marie Otthilie Andersen, der er født i Højslev den
7/12 1914 som datter af gdr. Anders Andersen og
hustru Anne Laursen, Højslev.

Oluf Peter Svenningsen gik i Lynderup skole, 
uddannet ved landbrug og havde forskellige plad
ser på landet, men var også en del hjemme for 
at hjælpe sin mor med driften af gården. Da hans 
bror Chr.Albert blev syg kort tid efter, at han 
havde overtaget fødegården, kom Oluf Peter hjem 
den l.maj 1935, og da broderen døde nogle får 
måneder senere, overtog Oluf Peter gården den 
l/9 1935 og driver den stadig.
Han har fortsat sin fars arbejde med stadige 
forbedringer af såvel jord som bygninger. Han 
byggede således ny kostald i 1952 og ombyggede
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den i 1969 til svinestald, fordi han nu udelukkende 
dyrker svineavl* I 1966 moderniserede han stuehuset 
og "Vallerbækgaard", som gården hedder, står nu med 
gode solide bygninger, svarende til tidens krav.
MVallerbækgaard" ligger nærmest på en halvø ud i 
Hjarbæk Fjord med marker ned til fjorden, og fra 
stuehuset og gårdspladsen er der en udsigt over 
mark og skovparceller ud over fjorden, som vil til- 
fredsstille enhver elsker af landlig idyl og natur. 
At en besøgende kan fryde sig over gårdens skønne 
beliggenhed er forståeligt, men skønnere er det, at 
gårdens beboere til hverdag - efter så mange år på 
gården - stadig kan glæde sig over det.
Marie Otthilie gik i Gammelstrup skole og i Lund 
skole og uddannet ved husgerning.

Deres børn: a. Poul Erik Andersen
b. Annelise Svenningsen
c. Frida Gertrud Svenningsen 
d* Frederik Svenningsen
e. Ingrid Svenningsen
f. Anders Christian Svenningsen 
g* John Svenningsen.

1.11. E,12.a. Poul Erik Andersen, vognmand, er født i Ørslevklo
ster den 26/6 1931 og han blev gift i Slagelse den
17/4 1954 med
Gerda Søhus Petersen, der er født i Faarstrup den
29/7 1935 som datter af arbm.Einar Hans Petersen
og hustru Rigmor Helene Jensen, Slagelse,

Poul Erik Andersen gik i Lynderup skole og udd, 
som smed. Han aftjente sin værnepligt ved Inge
niørtropperne i Ryvangen i København, startede 
som selvstændig vognmand i Auderød og driver nu 
en anselig forretning der.
Gerda Søhus Petersen gik i skole i Slagelse og 
uddannet ved husgerning. Hun hjælper nu sin mand 
i dennes store forretning med at passe tlf. og 
føre regnskab.

Deres børn: 1) Birgit Elvira Søhus Andersen
f.15/8 1994 i Slagelse

2) Bent Søhus Andersen,f,l/8 1999 i
Slagelse

3) René Søhus Andersen,f.16/3 1960 iSlagelse.
1.11. E,12.b. Annelise- Svenningsen er født i Lynderup den 27/1

1941 og hun blev gift sst. den 19/7 1961 med 
Hjels E.Hielsen. specialarbejder, der er født i 
Jetsmark den 3l/l 1937 som søn af hmd.Martin 
Hielsen og hustru Johanne Jonasson, Pandrup Mk.
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Annelise Svenningsen gik i Lynderup skole og udd.
Ted husgerning i forskellige pladser på landet.
Hun har også haft plads i byen, f.eks.hos overlæge 
Køster, Bispebjerg Hospital. Hun har nu fast turnus 
som plejeassistent i "De Gamles By" om søndagen.
Hiels E.Nielsen gik i skole og er opvokset i Pan- 
drup. Han er uddannet ved landbrug, var soldat 1956/ 
58 og flyttede i 1959 til Kgs.Lyngby, hvor han ar
bejdede i Jernindustrien. Han er nu ansat hos B.W. 
på Refshaleøen, København.

Deres børn: 1) Jette Nielsen f. 9/l 1962 i København
2) Torben Nielsen f. 28/l 1965 i København.

1.II.E.12.c.Frida Gertrud Svenningsen. fængselsbetjent, er født i
Lynderup den ll/6 1943 og hun blev gift sst.denl5/ll
1969 med
Bent Aagaard. fængselsbetjent, der er født i Københ. 
den 3/3 1934 som søn af repræsentant Karl Theodor Ja
cobsen og hustru Anne Nicoline Jacobine Aagaard.

Frida Gertrud Svenningsen gik i skole i Lynderup 
og var på ungdomsskole i Viborg. Hun var først en 
tid i huset, bl.a.på hjemmet "Fortegaarden" i 
Bisskov som stuepige og kokkepige. Hun blev der
efter uddannet som sygehjælper på Bispebjerg Ho
spital og virkede en tid som sygehjælper. I 1964 
var i huset i Schweiz og i 1965 blev hun ansat ved 
Københavns Fængselsvæsen, hvor hun nu gør tjeneste 
som fængselsesbetjent i forskellige fængsler.
Bent Aagaard gik i alm.skole i København - fri 
mellemskole og blev udlært som kleinsmed og maskin-r 
arbejder. Han var soldat ved Gardehurregimentet 
i Næstved i 1954/56, arbejdede som smed fra 1956- 
1958, var kedelpasser ved Finsensinstituttet 1958- 
1963 og blev l/5 1963 ansat ved Københavns Fæng
selsvæsen, hvor han nu gør tjeneste som fængsels
betjent i forskellige fængsler.

IvXIiE.12^dvFrederik Svenningsen, chauffør, er født i Lynderup
den 22/5 1946 og er ugift.

Han gik i skole i Lynderup og blev derefter udi
som grovsmed i Låstrup. Efter at have arbejdet 
nogen tid som svend, blev han chauffør hos sin 
bror Poul Erik i Auderød og her er han stadig.
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1.11. E.12,e. Ingrid Svenningsen er født i Lynderup den 19/5 1948 og
hun blev gift sst, den 25/7 1968 med 
Frank Andersen, tjener, der er født i Viborg den 27/3 
1948 som søn af plejer Børge Andersen og hustru Kirsten 
Sørensen, Viborg.
Ingrid Svenningsen gik i skole i Ulbjerg og kom i lære 
i Vejrumbro Brugsforening. Hun afbrød uddannelsen i 
1965 og blev servitrice og ekspeditrice på et konditori 
i Viborg« Efter nogen tid her rejste hun til København 
og fik ansættelse i et konditori på Nørrebrogade 12«
Hun er nu forpagter af bagerforretningen på Aalekiste- 
vej 122 i Vanløse.
Frank Andersen gik i skole i Viborg og blev udlært som 
kok. Han var først på Jørgensens Hotel i Horsens, men 
afsluttede sin uddannelse på hotel Phønix i Viborg.
Han blev derefter tjenerelev på hotel d’Angleterre i 
København den l/9 1968 og er nu tjener samme sted.

Parret bors Smedetoften 19, København NV.
^  De har sønnen: 1) Poul-Erik Andersen f.2/l 1969.
1.11. E.12.f. Anders Christian Svenningsen, murerlærling, er født i

Lynderup den 10/9 1951, gik i Ulbjerg skole, var på Lev
ring Efterskole og var derefter først ved landbruget et 
år, hvorefter han kom i murerlære. Er p.t.på Håndværker
skole.

1.11. E,12,g. John Svenningsen er født 29/10 1959 og er skoleelev,
1.11. E.13. Holger Svenningsen er født den 7/6 1918, ugift og lært som

smed. Han var soldat i Banders og efter nogen tid som svend, 
startede han en cykleforretning i Skals, men måtte i 1968 
afstå den p.gr. af svagelighed og bor nu på Hvilehjem.

l.III, Niels Nielsen  ̂hmd., er født den 24/8 1844 og han døde den 
5/6 1924. Han blev gift den 12/5 1872 med 
Maren Christensdatter. der er født den 4/12 1840 og hun 
døde i 1923.
Parret havde en lille landejendom i Nr.Bind og Niels 
måtte gå på udearbejde, som skik var, for at få det nød
vendige udkomme. Han tjente mest på Nørreris.
Der var ingen børn i ægteskabet, men parret tog sig en 
del af Niels*s bror Marius*s datter Karen for at lette 
hende med. kortere vej til skolen.

l.IV. Marius Nielsen er født i Lynderup den 18/5 1847 og han
døde i Ørslevkloster den 29/6 1937* Han blev gift den 16/5
1884 med
Kirsten Nielsen, der er født den 22/2 1849 og hun døde 
i Ørslevkloster den 30/3 1901. Hun var datter af gårdfæster 
Niels Sørensen og hustru Gjertrud Mortensen, Ulbjerg,
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Marius Nielsen tjente på Lynderupgaard i 35 år. Den 
første tid som fårehyrde og studehjorddreng, blev 
derefter kusk og endte som forkarl i en tid, hvor 
der ingen forvalter var, så det var en betroet stil 
ling på godseto X 1892 købte han en gård i Hald ved 
Ørslevkloster og boede her til sin død* Også han om 
tales i gamle skildringer som en dygtig, trofast og 
pålidelig mand, som godsejeren og familien satte 
megen pris på,
Marius har - i minder om Lynderupgaard - fortalt 
om den første postgang, som foregik een gang ugent
lig fra Lynderup til Hobro, De forskellige afleve
ringssteder var med udgangspunkt herfra: Låstrup 
Præstegaard, Dalsgaard, Holmegaard, Hørup Mølle, 
Nørskovgaard, Hersom Præstegaard, Elejtrup Mølle, 
Hornum Præstegaard og Finderup, "Den gamle Post", 
som han hed, kunne hverken læse eller skrive, alt 
foregik pr,hukommelse, og der gik aldrig et brev 
forkert, luren foregik den ene dag til Hobro og 
den næste dag hjem, "Den gamle Post" gik turen i 
17 år, Hans afløser var Niels Rød-Thomas, og med 
ham blev postgangen udvidet til to gange ugentlig. 
Det mærkelige ved ham var, at han altid gik barfo
det, men med vanter.

De havde datteren:
l.IY.A- Karen Nielsen, født i Lynderup den 9/3 1876 og hun døde i 

Ørslevkloster den
Hun blev gift i Ørslevkloster den 30/10 1902 med 
Laurids Christian Andersen, gdr,, der er født i Hald den

Karen Nielsen gik i skole i Lynderup og havde ingen 
særlig uddannelse. For at lette hende vejen til 
skole, opholdt hun sig en del hos sin farvror Niels 
i Nr,Rind,
Laurids Christian Andersen gik i Hald skole, uddan
net ved landbrug og var marinesoldat. Han var mest 
hjemme og overtog sin svigerfars gård i 1902 og 
drev den til 1942, han afstod den til sin svigersøn 
Aage Ramsdal, som i dag har gården. Han var medlem 
af sognerådet og i bestyrelsen for flere lokale 
foreninger.

Deres børn: 1* Mary Kirstine Andersen 
2, Meta Marie Andersen 
3* Jenny Margrethe Andersen.

l.IV.A.l. Mary Kirstine Andersen er født i Hald den 28/11 1903 og 
hun blev gift i Ørslevkloster den 2 7 /2 1931 med 
Hans Marinus Pedersen, smed, der er født i Sorø Land
sogn den 20/11 1903 som søn af hmd.Hans Kr.Pedersen og 
hustru Karen Kirstine Marie Andersen,
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Mary Kirstine Andersen gik i Hald skole og uddannet 
ved Husgerning.
Hans marinus Pedersen gik i skole i Borup og er ud
lært smed. Han var soldat i 1921/22 og købte ved 
sit giftemål en smedeforretning i Gerning, som Han 
drev til 1934, da han flyttede til Silkeborg, hvor 
han først arbejdede som svejser og i de sidste mere 
end 30 år har været ansat på Lysbro fabrikkerne.

Deres børn: a„ Kristian Lynge Pedersen
b. Karen Lynge Pedersen.

l.IY.A.l.a.Kristian Lynge Pedersen, lærer, er født i Gerning den
14/12 1932, gik i Alderslyst skole, tog præliminæreksa
men og var først 1 år på fabrik i Silkeborg. Han begynd- 
sin læreruddannelse på Silkeborg Seminarium i 1951 og 
dimitterede i 1955. Han har siden da været ansat ved 
Struer kommunale skolevæsen, hvor han blev overlærer i 
1969*
Han blev gift i Tørring den 26/7 1956 med 
Karen Hansen* Lallegaard. lærer, der er født i Øster 
Uykirke den 16/2 1934 som datter af gdr,Thorvald Hansen 
Ballegaard og hustru Kirstine Marie Madsen.
Hun gik i skole i Tim og tog realeksamen i Tørring.Yar 
på Frederiksborg Højskole i 1951 og begyndte lærerudd. 
på Silkeborg Seminarium i 1952, hvorfra hun dimitterede 
i 1956 og straks blev ansat i sin nuværende stilling 
som lærer ved Struer Borger-og Realskole.

Deres børn: 1) Susanne Jiynge Pedersen, f. 1/5 1958.
l.IY.A.l.b. Karen Lynge Pedersen, kontorassistent, er født i Balle 

den 9/2 1938 og hun blev gift i Alderslyst den 9/7 60. 
med
Henry Kaae, lærer, der er født i Them den 6 /7 1933 som
søn af malermester Alfred Ingemann Kaae og hustru
Kirstine Dagmar Kristensen.

Karen Lynge Pedersen gik i skole i Silkeborg, tog 
realeksamen og blev ung pige i huset.Hun var på 
Ubberup Sygeplejérskole, men brød af og kom til 
Skive Sygehus, hvor hun var -J år. Hun kom deref
ter på kontor og blev så ansat ved Postvæsenet som 
kontoraasistent indtil 1962.
Henry Kaae gik i Them skole, udlært som maler og 
var soldat ved J.Dr.Regt. i 1953/55* Efter en tid 
som malersvend kom han på Th.Langs Seminarium, 
hvorfra han dimitterede i 1962. Efter at have 
været vikar og aspirant, blev han i 1962 ansat ved 
Lisbjerg Skolen, hvor han var, indtil han den 1/8 
1964 blev ansat i sin nuværende stilling som læ
rer ved Ulstrup Fællesskole.
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Deres børn; 1) Birgitte Kaae f.22/3 1962 i Silkeborg 
2) Stephan Kaae f.10/7 1965 -

10IV*A*2. Meta Marie Andersen er født i Hald den 29/4 1906 og 
hun blev gift sst* den 11/3 1939 med
Aage Pedersen Bamsdal, gdr., der er født i Hald den 15/2 
1910 som søn af gdr.Peder Pedersen (Bamsdal) og hustru 
Haren Jensen, Hald«

Meta Marie Andersen gik i skole i Hald, uddannet 
ved husgerning*
Aage Pedersen Ramsdal gik i Hald skole, uddannet 
ved landbrug og havde forskellige pladser på lan
det, indtil han den ll/6 1942 overtog sin sviger
fars gård* Han er medlem af sognerådet, formand 
for mejeriet, vurderingsmand for ejendomsskyld og 
medlem af bestyrelsen for flere lokale foreninger*

De har sønnen:
l*IV.A*2.a.Poul Henning Ramsdal* politibetjent, der er født i Hald 

den 16/5 1943«
Han gik i skole i Hald, var på Gudenådalens Ung
domsskole og var soldat ved Telegraftropperne. Han 
var først ved landbrug og kom så- på politiskolen, 
blev politibetjent og nu tjenstgørende i København*

l.IV*A*3# Jenny Margrethe Andersen er født i Hald den 14/9 1907 
og hun blev gift sst.den 26/8 1930 med
Aage Bille Jørgensen* grosserer, der er født i Hjortshede
den 28/11 1908 af ugifte forældre,

Jenny Margrethe Andersen gik i skole i Hald, var på 
Jebjerg Ungdomsskole og er udd.ved husgerning.
Aage Bille Jørgensen gik i skole i Skive, er udlært 
ved kolonial og købte ved sit giftemål en købmands
forretning i Højbjerg, men solgte den efter et par 
års forløb og blev forsikringsinspektør. Han driver 
nu forretning med autogummi i Viborg.

Deres børn; a* Birthe Jørgensen
b* Poul Bille Jørgensen
o. Grethe Bille Jørgensen
d. Hanne Bille Jørgensen
e. Erik Bille Jørgensen.

1.IV.A.3,a.Birthe Jørgensen er gift med
Richard Uielsen, lærer i Kegnæs*
Der er to børn i ægteskabet.

l.IV*A*3«b.Poul Bille Jørgensen, ingeniør, er født i Højslev den 
3l/3 1934 og han blev gift i Horsens den 22/10 1960 m* 
Edith C.Nielsen* der er født i Horsens den 10/1 1939 
som datter af arbm.Georg Hielsen og hustru Agnes Kathri
ne Christensen*
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Poul Bille Jørgensen gik i skole i Viborg og er ud 
lært som tømrero Han har været på Hadsten Håndvær
kerhøjskole i tre vinterhalvår, 1-J- år på Grønland 
som tømrersvend og var på ingeniørskolen i Horsens 
1958-60* Efter'at have været bosat på Sjælland i 7 
år, kom han i oktober 1967 til Horsens«
Edith C.Nielsen gik i skole i Horsens og tog real
eksamen« Hun er kontoruddannet på gummivarefabrik- 
ken "Jylland” i Horsens og har handelsskoleeksamen

Deres børn; 1) Sanne Bille Jørgensen f.3/4 1961 
2) Hikke Bille Jørgensen f.2/7 1966*

l«IV.A.3.c.Grethe Bille Jørgensen« laborant, er født i Viborg den
l/l 1941 og hun blev gift sst.den 20/10 1961 med
Hiels Erik Jørgensen« ingeniør, der er født i lyne den
24/8 1937 som søn af murermester Viggo Strandbygaard
Jørgensen og hustru Anne Magdalene Andersen, Lyne«

Grethe Bille Jørgensen gik i skole i Viborg, tog 
præliminæreksamen i 1958 og blev derefter uddan
net som laborant på teknologisk institut i Århus, 
efterfulgt af 2 år på laboratorium*

Deres børn: 1) Karin Bille Jørgensen f.12/5 1962 
2) Steen Bille Jørgensen f.2 /5 1965.

l«IV*A.3»d«Hanne Bille Jørgensen, apotekerassistent, er født i
Viborg den 24/12 1947 og blev gift samme sted 24/5 1969
Poul Kjær« radiotekniker, der er født i Århus den 3/12
1943 som søn af pensionist Jens Jensen Kjær og hustru
Hertha Berthine Nielsen, Århus*

Hanne Bille Jørgensen gik i skole i Viborg, tog 
realeksamen og begyndte 1965 uddannelse som apo
tekerassistent« Hun tog afsluttende eksamen ved 
Farmaceutisk Højskole i København i 1968*
Poul Kjær gik i skole i Århus, tog realeksamen 
på aftenskole 1962-63 og blev udlært som radio
tekniker hos Fona i Arhus* Han var soldat og 
blev sergent fra 1968-70*

Der er ingen børn i ægteskabet«
1*V. Ane Nielsdatter er født i Lynderup den 26/4 1849 og hun døde 

i Elsted sogn den 17/4 1913« Hun blev gift i Elsted den 19/11 
1880 med
Lars Peter Jensen, hmd., der er født 3/l0 1854 og døde 5/7
1920.

Parret havde en lille landejendom i Elsted og havde 
meget lidt kontakt med herboende familie*

De havde datterens
1*V.A« Margrethe Caroline Jensen, der er født den 7/l 1881 og 

hun døde 8/2 1897.
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l.VI. Christian Nielsen - kaldet "store Christian - er født i Lyn- 
derup den 26/6 1854 og han døde i Låstrup den 3l/l 1902.
Han var gift med
Ane Jensdatter, der er født den 7/2 1857 og hun døde 11/7 
1938.

Christian Nielsen gik i skole i Lynderup og tjente på 
Lynderupgaard sammen med sin kone, før de blev gift, 
og han fortsatte også hermed efter giftemålet, da den 
lille landejendom, som han købte i Låstrup, ikke kunne 
give det nødvendige indkomme.
Han gik hver morgen til Lynderupgaard ved daggry og kom 
først hjem ved solnedgang - søndag og hverdag - så børne
ne så ham meget lidt. Le sov både når han gik og kom. 
Parret boede som nævnt i en lille landejendom i Låstrup 
by og stuehuset er samme hus, som nu beboes af hans søn; 
Niels Nielsen. "Stenhuset" hedder det og er kendt af alle, 
der kommer gennem Låstrup,for sit bindingsværk og sit 
stråtag. Et' idyllisk hus med en fjern fortid.
Huset er nu moderniseret, men da "stor Christian" og Ane 
boede der, var det mere primitivt - med lervægge og ler
gulv. Ler var så lavt til loftet, at "store Christian" 
ikke kunne stå oprejst derinde. Men det fandt han råd for. 
Han gravede simpelt hen et hul i lergulvet, og her gik 
han ned, når han trængte til at strække sig.
Le senere år var "store Christian" ngså tækkemand.

Leres børn; A. Karen Nielsen
B. Marie Nielsen
C. Niels Christian Nielsen 
L. Kirsten Nielsen
E. Jens Poulsen Nielsen 
P. Maren Nielsen 
G-, Christiane Nielsen 
H. Niels Nielsen
J. Ane Margrethe Caroline Madsine Nielsen,

l.VI.A. Karen Nielsen er født i Låstrup den 14/12 1 8 7 6 og hun
døde i Pjeldsø den 11/3 1943. Hun blev gift i Låstrup den 
9/11 1906 med
Niels Stisen. gdr.,der er født i Ulbjerg den l/l2 1875
og døde i G-edsted den 23/5 1963. Han var søn af gmd.Jens
Christensen Stisen og hustru Ane Andersen, Ulbjerg,

Karen Nielsen gik i skole i Låstrup og blev syerske, 
og var på Stilskærer-og Sykursus i Viborg, Hun gik 
herefter rundt på gårdene og syede, som skik var.
Niels Stisen gik i skole i Ulbjerg, uddannet ved 
landbrug og havde forskellige pladser, indtil han i 
1906 købte en landejendom i Lurup/Nørager. LetSne 
ejendom havde han kun en kort årrække, hvorefter han 
solgte den og købte en anden gård i Pjeldsø* Også den 
havde han kun en kort tid og købte så en anden gård 
også i Pjeldsø, I 1935 byggede han et hus i Pjeldsø, 
flyttede hertil og boede her, indtil han - efter sin 
kones død - flyttede til Gedsted, hvor han døde.



Karen og Niels Stisen havde børnene:
X. Anna Christensen Stisen
2. Marie Christensen Stisen*

l.VI.A.l. Anna Christensen Stisen er født i Durup den 3/9 1907 og
hun blev gift i Fjeldso den 15/4 1932 med
Niels Christian Christensen* gdr., der er født i Fjeldsø
den 7/10 1901 som søn af gdr»Jacob Bisgaard Christensen
og hustru Kirsten Marie Christensen, Fjeldsø.

Anna Stisen gik i skole i Fjeldsø og udd. ved husger
ning* Hun var elev på Vestbirk Højskole i 1927 og 
været bestyrelsesmedlem i Husmoderforeningen og Ven
strevælgerf oreningen«
Niels Christian Christensen gik i skole i Fjeldsø, 
udd, ved landbrug, var elev på Asmild Kloster Land
brugsskole i 19 2 4 /2 5 og havde forskellige pladser, 
indtil han i 1926 købte en gård i Fjeldsø og drev 
den til 1/9 19^7, da han afstod den til sin søn:
Frits og flyttede ind i nybygget hus i Fjeldsø,

Deres børn: a« Karl Bisgaard Christensen
b0 Krista Jonna Bisgaard Christensen 
c« Emma Bisgaard Christensen
d. Buth Bisgaard Christensen
e. Frits Bisgaard Christensen.

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

Karl Bisgaard Christensen gik i skole i Fjeldsø og 
var på Haubro Ungdomsskole. Han er uddannet ved land
brug, var soldat ved Dr.Livregt* 1954/55, på Gymna
stikhøjskole i Viborg 1956/57, elev på Asmild Kloster 
Landbrugsskole 1958/58 og overtog sin kones fødegård 
"Ny Kalbækgaard" i Fjeldsø den 1/11 1965. Han har 
været leder af gymnastikken rundt om*
Herdis Byrialsen gik i Fjeldsø skole, var på Haubro- 
ungdomsskole og er uddannet ved husgerning*

De har sønnen: 1) Klaus Bisgaard Christensen
f.19/9 1967.

l.VIpA.l,b, Krista Jonna Bisgaard Christensen er født i Fjeldsø
den 1/8 1934 og blev gift sst* den 7/12 1956 med
Poul Jørgensen, landmand, der er født i Torupmagle
den 15/7 1929 som søn af handelsmand Laurits Ingemann
Jørgensen og hustru Anna Margrethe Pedersen*
Krista Jonna Christensen gik i skole i Fjeldsø, var 
på Haubro Ungdomsskole i 1951, uddannet ved husgern* 
og var på Langelands Husholdningsskole 1954/55*
Poul Jørgensen gik i skole i Hørup og er landmand.'

Deres børn: 1) Bente Bisgaard Jørgensen f.4 /8 1957
2) Birthe - - f. samma dag.
3) Preben - - f*11/12 1958
4 ) Marianne - - f.16/3 1964.

57*
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l.VI.A.l.e. Emma Bisgaard Christensen er født, i.Fjeldsø den 21/5
1938 og blev gift sst. den I6/4 1957 med
Holger Hansen* gdr., der er født i Kærby den 24/10 1932 
som søn af gdr. Thorvald Hansen og hustru Margrethe 
Severinsen.
Emma Bisgaard Christensen gik i skole i Fjeldso, var 
på Haubro Ungdomsskole og udd. ved husgerning.
Holger Hansen gik i Kærby skole og i Hemmet, uddannet 
ved landbrug* var elev på Voldby Ungdomsskole, soldat 
i Esbjerg og Aalborg og var 3 vintre på landbrugskur
sus i Grenå,

Deres børn; 1) Carsten Bisgaard Hansen f.13/4 1958 
2; Mie Bisgaard Hansen f. 1982.

l.VI.A.l.c. Ruth Bisgaard Christensen er født i Fjeldsø den 20/2
1939 og er ugift.
Hun gik i skole i Fjeldsø, var på Haubro Ungdomsskole 
og senere på Idrætshøjskolen i Vejle.Hun var først i 
huset, men blev senere uddannet som syerske.

l.VI.A.l.e. Frits Bisgaard Christensen, gdr., er født i Fjeldsø den
5/4- 1943 og er ugift.
Han gik i skole i Fjeldsø, var på ifaubro Ungdomsskole, 
soldat i Aalborg 1962/63, på Asmild Kloster landbrugs
skole 1964/65 og overtog sin fars gård i Fjeldsø den 
1/7 1967.

1.VI.A.2. Marie Christensen Stisen er født i Durup den 17/5 1910 
og hun blev gift i Fjeldsø den 21/9 1937 med 
Louis Nielsen, gdr., der er født i U.S.A. den 27/9 1906 
som søn af farmer Hiels Kr.Nielsen og hustru Marie 
Pedersen.
Marie Christensen Stisen gik i skole i Fjeldsø,udd. 
ved husgerning og var på Vestbirk Højskole i 1930,
Louis Nielsen gik i skole i Grinderslev og Breum, 
hvortil hans far flyttede, da de kom hjem fra U.S.A, 
(hans far var resjt til U.S.A. som 19-årig og var 
der i 22 år). Louis Nielsen er uddannet ved landbrug, 
var soldat i Viborg i 1927 og på Skals Højskole i 
1928/29, havde forskellige pladser, indtil han den 
l/l 1935 overtog sin nuværende gård "Højbo" i Låstrup, 
Gården er udstykket fra hans fars gård "Engedal".

Deres børn; a. Niels Stisen (navneforandr.fra Nielsen).
b. Harry Christian Stisen Nielsen
c. Karen Margrethe Stisen Nielsen
d. Mary Ingelise Stisen Nielsen
e. Erna Grethe Stisen Nielsen
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l.VI.A.2,a, Niels Stisen (navneforandring fra Stisen Nielsen), 
revisor, er født i låstrup den l/3 1938 og han blev 
gift i Fiskbæk den 21/7 1962 med
Kirsten Vestergaard, sekretær, der er født i Fiskbæk
den 25/10 1939 som datter af gdr, Harald Vestergaard
og hustru Magda Christensen*

Niels Stisen gik i Låstrup skole, tog handelsskole
eksamen i Viborg i 1958, realeksamen i Irhus 1961 
(aftenkursus), Århus købmandsskole i 1968, eksamen 
fra 3-årigt kursus i virksomhedsledelse (speciale: 
regnskabsvæsen) MERKONOM og har i de sidste år ar
bejdet indenfor revision og regnskabsvæsen. Han 
startede egen revisionsforretning i 1968 i Bra
brand, hvor han nu bor,
Kirsten Vestergaard gik i skole i Fiskbæk og er 
sekretæruddannet ,

De har datteren: Birgitte Stisen f, 25/12 1967,

l.VI.A,2,b, Harry Kristian Stisen Nielsen, kontorassistent, er født
i Låstrup den 11/4 1940 og han blev gift i Storring
den 24/8 1963 med v
Bente Pedersen  ̂ ekspeditrice, der er født i Storring
den 15/12 1941 som datter af gartner Anders Pedersen
og hustru Birtha Rasmussen, Storring,

Harry Kristian Stisen Nielsen gik i skole i Låstrup 
og kom ud at tjene på landet, indtil han blev soldat, 
Efter sin militærtjeneste flyttede han til Århus, 
og efter at have gennemgået forskellige specialkur
ser indenfor bogholderi m.v,, blev han kontorassi
stent i Århus, hvor han endnu arbejder.
Han bor Vistoftevej 35, Sabro, Mundelstrup, hvor 
han har eget hus,
Bente Pedersen gik i skole i Storring og blev 
udlært indenfor kolonial. Hun er nu ekspeditrice 
(kassedame) i H.B, i Århus,

De har sønnen: 1) Henrik Stisen Nielsen f,9/11 1965
i Århus,

l,VI,A.2,c, Karen Margrethe Stisen Nielsen er født i Låstrup den 
24/4 1943 og blev gift i Los Angeles, U,S.A., den 
22/7 1967 med
Homer Lloyd Petersen, der er født i Los Angeles den
28/11 1936 som søn af mejerist Peter James Petersen
og hustru Annie Sofia Larsson, U,S.A,

Karen Margrethe Stisen Nielsen gik i skole i Låstrup, 
var på Haubro Ungdomsskole, lærte at sy og var i 
4 ~ 5 år på forskellige systuer. Hun var et år på 
Odense Fagskole for dameskrædderinder, på Ollerup 
G-ymnastikhøjskole og rejste i 1966 til U,S.A.
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Homer Lloyd Petersen gik i Latinskole og 4 år på 
gymnasieskole i U.S.A. Han var amerikasnk soldat 
i 4 år og derunder bl.a. tjenstgørende i Afrika. 
Efter hjemsendelsen 2 år på College (ingeniørstu
dium) og havde derefter forskellige jobs, men er 
nu programmør (Computer) efter studieophold på 
Automation Institute of Amerika (specialuddannelse 
i automatik-elektroteknik).

Der er ingen børn i ægteskabet.
l.YI<lA.2.d.Mar.y Ingelise Stisen Hielsen. børnehavelærerinde, er 

født i Låstrup den 29/5 1946 og gift sst. den 12/7 
1969 med
Iherkél Bisgaard (navneforandring fra Bisgaard Ther- 
kelsen), stud med., er født i Sindbjerg den 7/10 
1943 som søn af Sigurd Bisgaard, gdr,, og hustru 
Magda Knudsen.
Ber er ingen børn i ægteskabet.

l.VI.A^.e.Brna Grethe Stisen Nielsen, ekspeditrice, er født i 
Låstrup den 3/7 1948 og ugift. Hun gik i låstrup 
skole og var på Haubro Ungdomsskole. Hun er handels
uddannet og har handelsskoleeksamen.
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l.VI.C. Niels Kristian Nielsen, landmand og tromlefører, er født

i låstrup den 14/9 1884 og jaan døde i Vammen den 11/3 1988*
Han blev gift i Pederstrup den 18/7 1905 med
Johanne Marie Christensen, der er født i Roum den 27/9 1883
og hun døde i Vammen den 7/8 1968, Hun.var datter af gdr.
Jens Christensen og hustru Christine Svensson,
Niels Kristian Nielsen gik i Låstrup skole, uddannet ved 
landbrug og købte i 1905 en landejendom "Skovly" ved 
Vammen og drev den, indtil 1925f da han flyttede til 
Vammen by og herefter arbejdede ved forskelligt^ men mest 
ved tørvegravning. I nogle år var han tromlefør'ér i 
Vammen.
Johanne Marie Christensen er uddannet ved husgerning.

Deres børn; 1, Christa Nielsen
2. Jens Christian Nielsen 
3* Agnes Valborg Nielsen 
4# Osvald Gunnar Nielsen 
5« Erna Margrethe Nielsen.

l.VI.C.l, Christa Nielsen er født i Pederstrup den 19/9 1905 og hun 
blev gift i Vammen den 27/11 1925 med
Niels, Otto Abrahamsen, gdr., der er føåfi i Daugbjerg den 
12/10 1900 (bror til Anders Abrahamsen, gift med Christas 
søster Agnes). Han er søn af gdr. Kresten Abrahamsen og 
dennes hustru i 2,ægteskabs Agathe'Marie Jensen, 
"Ll.Nygaard" i Daugbjerg,

Christa Nielsen gik i skole i Vammen, uddannet ved hus
gerning og var bl.a. i samme plads i 4 år.
Niels Otto Abrahamsen gik i skole i Khudsgaard, uddan
net ved landbrug Og var soldat ved Kystartilleriet i 
1921. Han havde forskellige pladser på landet, bl.a. 
som fodermester og var en tid bestyrer af en gård i 
Pederstrup, Ved sit giftemål overtog han gården "Skovly" 
ved Vammen efter sin svigerfar og drev den, indtil han 
i 1954 afstod den til sønnen Kristen og flyttede til 
Vammen by. Efter nogle års forløb flyttede parret ind 
i deres nuværende hus, der ligger umiddelbart ved 
gården "Skovly". Han har været i bestyrelsen for hus
mandsforeningen og medstifter af jagtforeningen, Han 
har selv været ivrig jæger.

Deres børns a. MethaAgathe Abrahamsen
b. Kristen Abrahamsen
c, Svend Aage Abrahamsen
d* Knud Kristian Abrahamsen,

l.VI.C.l.a, Metha Agathe Abrahamsen er født i Vammen den 20/6 1927 
og hun blev gift i Helsingør den 14/6 1952 med 
Remy Oluf Thomns Hansen, produkthandler, der er født 
i Slagelse den 26/12 1929 som søn af vognmand Hans 
Christian Viggo Hansen og hustru Ane Juliane Augusta 
Sofine Thomns.
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MetJaa Agathe Abrahamsen gik i skole i Vammen, uddan
net ved husgerning, bl.a,som kokkepige på Kjellerup 
hotel og Statens Ungdomsskole Ø.Aabjerg. Hun er nu 
sin mand en værdifuld hjælper i dennes omfattende 
forretning. Hun ikke alene passer telefon, men tager 
af og til i vogn ud efter varer.
Bemy Oluf Thomns Hansen gik i skole i Slagelse, var 
først ved landbrug og kom derefter ud at sejle på 
langfart, bl.a. til Argentina. Hans første møde med 
sin kone fandt sted, da han havde sin første chauf
førplads i Ulbjerg. Han var soldat ved Trainafdelin
gen i 1949/50j arbejdede derefter ved forskelligt 
bl.a. fragtmandskørsel Slagelse-København og samme 
Helsingør-København. Han kørte bybus i Helsingør og 
startede i 1962 sin nuværende forretning som pro
dukthandler i Helsingør.

Deres børns 1) Jim Thomns Hansen f.16/10 1952 og under
uddannelse til maskinmester.

2) Jannie Krista Hansen f.17/2 1957.
3) Kim Thomns Hansen f.10/9 1959.

l.VX.C.l.b, Kristen Abrahamsen. gdr., er født i Vammen den 29/8 
1928 og blev gift sst. den 5/6 1954 med 
Else Gerberg; Simonsen, der er født i Brøndum/Hvornum■é
den 25/l 1935 som datter og
Ellen Herberg Simonsen, der senere blev gift i Gunde-
rup med Hiels Pedersen, nu boende i Nr.Halne.

Kristen Abrahamsen gik i Vammen skole, uddannet ved 
landbrug og var soldat i Kanders 1949/50. Han var 
mest hjemme - på gr.af faderens svagelighed men 
havde dog tre pladser ude. Ved sit giftemål overtog 
han sin fødegaard MSkovly" i Vammen efter sin far. 
Han er i bestyrelsen for husmandsforeningen og kon
trolforeningen.
Else Gerberg Simonsen, der voksede op hos sin mormor 
og morfar, er uddannet ved husgerning og var på 
Horne Højskole i 1953.

Deres børns 1) Linda Gerberg Abrahamsen f.4/1 1956
2) Kurt Niels Abrahamsen f.ll/6 1958
3) Niels Otto Abrahamsen f.11/2 1961
4 ) Mette Gerberg Abrahamsen f.26/l 1967
5) Carsten Gerberg Abrahamsen f.12/12 1968,

l.VI.C.l.c. Svend Aage Abrahamsen. vognmand, er født i Vammen den 
14/6 1930 og han blev gift i Viborg den 2 /7 1955 med 
Karen Kristiansen, der er født i Tostrup den 3/4 1938 
som datter af tømrer Magnus Kristiansen og hustru 
Kirstine Marie Nørskov.
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Svend Aage Abrahamsen gik i Vammen skole og kom alle
rede ud at tjene som 12-årig* Han var soldat i Aal
borg i 1 9 5 2 /5 3 og arbejdede derefter ved forskelligt, 
men dog mest i skoven* Han byggede i 1955 et Hus i 
umiddelbar nærhed af sit fødehjem "Skovly" og boede 
her, indtil han i 1965 købte sin nuværende vognmands
forretning i Rødding ved Viborg. X 1966 byggede han 
sin private villa på forretningens grund*
Karen Kristiansen gik i skole i Hersom og Bjerregrav 
og uddannet ved husgerning*

Deres børns 1) Yrsa Marie Abrahamsen f*3l/l0 1955 
2) Susanne Abrahamsen f.3 0 /6 1958 

begge født i Vammen*
1 *VI*0*1.d*Knud Kristian Abrahamsen* politibetjent, er født i

Vammen den 21/8 1941 og blev gift i København den 5/9 
1964 med
Bente Mikkelsen* sygehjælper, der er født i Århus den 
28/9 1934.

Knud Kristian Abrahamsen gik i Vammen skole og blev 
udlært som maskinarbejder i "Viborg Maskinforretning". 
Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden og var der
efter maskinarbejder på Helsingør Skibsværft i ca*
14 år* I 1964 blev han politibetjent i København og 

. siden 1969 gjort tjeneste ved færdselspolitiets 
motorcyklepatrulje. Han har eget eget hus og bor 
Parosvej 1 , København.

Deres børn: 1) Bettina Abrahamsen f,8/5 1963 
2) Annette Abrahamsen f.1 0 /3 1965

begge født i København*
1 *VI.0.2. Jens Kristian Nielsen er født i Vammen den 20/6 1907 

og han blev gift i U.S.A. med 
Laura Bjørn«

Jens Kristian Nielsen gik i skole i Vammen, uddannet 
ved landbrug og rejste til U.S.A., da han var 17 år 
og har været der siden. Han er nu leder af byen 
Elyria *• s vand-og gasinstallationer og var hjemme 
sidste gang i 19 6 8*

Deres børn: a, Larry Nielsen - gift
b. Jean Nielsen - gift
o* Karen Nielsen » gift
d. Grail Nielsen - ugift.
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1.VI.C.3. Agnes Valborg Nielsen er født i Vammen den 4/3 1914 og 
hun blev gift set* den 29/11 1932 med 
Anders Abrahamsen. gdr., der er født i Daugbjerg den 
22/5 1903 og han døde den 28/3 1970. Han var søn af 
gdr.Kristen Abrahamsen og hustru Agathe Ane Marie Jensen 
IiUJygaard, Daugb j er g.

Agnes Valborg Hielsen gik i skole i Vammen og uddannet 
ved husgerning. (Se hendes erindringer de næste sider)
Anders Abrahamsen gik i skole i Daugbjerg* uddannet 
ved landbrug og var soldat i Viborg i 1924® Han var 
næsten hele tiden hjemme og købte ved sit giftemål 
"Jægergaarden1’ i Bødding, hvor enken stadig bor.

Deres børn: a. Kristen Abrahamsen
b. Inger Marie Abrahamsen.

■l*VI*C,3«a. Kristen Abrahamsen. entreprenørs er født i Bødding
den 20/8 1933 og han blev gift i Ijele den 14/7 1961 
med
Birtha Elisabeth Meldgaard. der er født i Fiskbæk den
9 /1 1 1935 som datter af gdr.Niels Severin Laursen M§ld-
gaard og hustru Dagmar Hansine Ki/stine Frederiksen.
Kristen Abrahamsen gik i skole i Bødding og var ved 
landbruget til sit 18-år. Han havde et par pladser, 
men var mest hjemme på "Jægergaarden". Her var det, 
at han allerede som 16-årig begyndte at udnytte gårdens 
traktor til at arbejde for nabogårdene. Dette var den 
egentlige begyndelse til hans nuværende virksomhed 
som entreprenør, idet han lidt efter lidt forøgede 
maskinparken i takt med mere og mere arbejde for andre* 
I 1961 forpagtede han en landejendom i Bødding og fra 
denne ejendom fortsatte han - nu som selvstændig - 
sin maskinstation-virksomhed. I 1967 købte han noget 
jord i udkanten af Bødding og byggede herpå - efter 
egne tegninger og mest ved egen hjælp - et stort og 
praktisk indrettet maskinhus med garager og værksted 
samt en dejlig villa i særpræget, moderne stil til 
privatbrug. Han har stadig - i takt med påtagne arbej
der- investeret i nye og flere maskiner og nu i 1970 
har han til tider op til 10 mand i arbejde.
Birtha Elisabeth Meldgaard gik i skole i Nr.Vinge og 
er uddannet dels ved husgerning og dels ved syning.
Hun har således været ansat på ASANI i Viborg i 4 år.

Der er ingen børn i ægteskabet.
1 g.VIyC.3vhoInger'. »Harie Abrahamsen erfødt: liBødding den 3Q/9 1936 

og hun blev gift sst* den 18/7 1959 med 
Karl Aage Jepsen, gdr., der er født i Stadil den 4/12 
1931 som søn af gdr. Harald Jepsen og hustru Helga 
Ihomsen.
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1.0.3* Agnes Abrahamsen fortæller følgende om sine forældre og om 

sin barndom i Vammen;
“Hvis jeg skal opridse erindringer fra min barndom, 

synes .jeg slet det er til at beskrive, Hvor lykkelig og 
god en tid det var. Mine forældre var flittige og nøjsomme 
mennesker, som forstod at tage al ting med. Intet måtte gå 
tilspilde. Der var små kår dengang, selvom min far sled i 
grusgraven, harpede grus og kørte det på kommunevejen, mens 
mor så måtte det derhjemme. Men min mor var ikke alt for 
rask, så vi børn fik tidligt lært at hjælpe til. Jeg var 
saaledes ikke fyldt 10 år, da jeg bandt korn eller neg op 
efter far med høleen - og jeg husker, hvor jeg sled for at 
følge efter, men far måtte tit binde et par neg af hvert 
skaar, og så roste han mig, at jeg var en dygtig pige og 
det gav jo fornyet gå på mod. En tid lang kørte far også 
mælk til mejeriet (mælkekusk) og han kom aldrig for sent. 
Ear sagde altid, at han ikke behøvede at være bange for 
at sove over, for han havde det sikreste vækkeur - mor.
Jeg havde lang vej til skole. Det første år var derfor 
sommetider lidt træls. Der var ikke noget, der hed gummi
støvler dengang, ej heller cykler, så jeg måtte gå til 
fods den lange vej - og det i gammeldags, spidse træsko, 
stolt jeg var, da jeg det andet år fik et par franske træ
sko. Det blev betragtet som en helt luksus dengang. Det 
første år havde jeg ingen at føles med, og da jeg var noget 
af en bangebuks, måtte mor tit følge mig på vej. Sommetider 
løb jeg en lang omvej for at komme forbi naboens tyr, som 
stod tøjret på marken - eller deres gåseflok med den hvæ
sende gase, som altid kom skræppende med udstrakt hals 
imod mig. Mads, som naboen hed, sagde; "Du skal bare gribe 
den om halsen og svinge den rundt, så skal den nok holde 
sig". Men det var nu lettere sagt end gjort. Nå, men næste 
år begyndte vor nabo*s datter Gerda at gå i skole. Så var 
det ingen sag, når vi var to til at følges ad - og vi var 
så glade for hinanden. .Vi delte ondt og godt og var som s øt 
skende♦

Om venteren, når der var sne eller smadsede og opblødte 
veje, gik Gerdas far: Mads, med os hen ad det værste styk
ke vej, og når vi kom til de slemme steder, sagde han;
"kom så i to stumphalede tøser". Så tog han en under hver 
arm og bar os over vandhullerne. Jeg har siden tit og man
gen gang sendt ham en varm tanke derfor.

Vi havde en god gammel kone - gamle "Kesten", som boede 
lige ved skolen. Hende gik vi ind til hver dag og lagde 
vore frakker og våde hoser og træsko, og der spiste vi 
vores mellemmad i middagsfrikvarteret, og når vi så kom fra 
skole, havde gamle Kesten tørret vort tøj og træsko, og 
når hun så havde hjulpet os klunset på, og vi havde fået 
rygsækken på nakken, gav hun os et klap på skulderen og 
sagde: "Så er alt i orden - potten på bordet og smørkruk
ken under sengen". Så traskede vi leende hjemad til den 
ventende mad, som stod i ovnen.

Da jeg var elleve år overdrog far ejendommen til min 
ældste søster Krista og hendes mand: Niels Abrahamsen, og 
vi flyttede til Vammen. Derved fik jeg jo betydeligt lette
re til skole, men det gjorde mig alligevel ondt at skulle 
flytte fra vort dejlige hjem ved skoven og fra Gerda.
Hun og jeg var jo sammen næsten daglig, og vi var tit så 
optaget af vor leg, at det til tider kneb med at overholde 
klokkeslettet, da jeg skulle være hjemme. En dag var det
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da gået helt galt. Det var blevet næsten mørk og min barnlige 
fantasi spillede mig et skrækkeligt puds. På vejen hjem skulle 
Jeg forbi en høj med træer og krat og det var Jeg ikke særlig 
dristig ved. Det gik langsommere og langsommere Jo nærmere Jeg 
kom højen. Pludselig dukkede der en underlige skikkelse frem 
af tusmørket« Hjertet hamrede helt oppe i halsen på mig, og 
det var, som om Jeg ikke kunne flytte en fod. Jeg forestillede 
mig de frygteligste ting - en Elefant eller et eller andet 
vildt dyr. Det var frygtelige øjeblikke. Men pludseligt lød 
en kendt stemme."Men hvor blev du du dog af, lille Agnes".
Aah, det var min mor, som var gået mig imøde med min bror 
Osvald på armen. Det var vel derfor aftegningen af hendes 
skikkelse med de to lysende ansigter i mørket, der var så 
mystiske. Denne skræk blev advarsel for mig. Por eftertiden 
skulle Jeg nok passe tiden«

Da vi kom til Vammen, begyndte min far som arbejdsmand, 
gravede grøfter m.m. og gravede tørv i tusindevis og mor og 
Jeg hjalp til, trillede tørvene ud på trillebør, skar dem, 
rejste tørv og skruede eller stakkede dem. Det var et hårdt 
slid for mine forældre - og for en lille dagløn dengang.

Og min mor gik ud og vaskede for fremmede og gjorde rent, 
også mod en meget lille dagløn, så der var tit smalhans i det 
lille hjem.

Jeg mindes, at vi børn sommetider syntes det blev lidt for 
tit, vi skulle nøjes med Mælk og Brød, men når far så tog til 
at synge: "A ka* houe i de guer gammel tier, 

da vi fik wos næ MJælk og næ Brøe, 
da haad vi osse sul paa wo si'er 
aa wo kind den wa baade rund og rø * e, " 

lo vi alle og spiste glad vor mad,
Min far var kendt som en meget solid og pligtopfyldende 

mand og fik derfor betroet stillingen som tromlefører, da kom
munen fik anskaffet sig en tromle. Det hjalp på økonomien - 
nu fik den bedste tid, de havde haft. Men til gengæld kunne 
det også være et koldt Job for far.

Lige kort før min konfirmation blev far syg af en meget al
vorlig lungebetændelse. Dengang kendte man ikke til Pennieelin 
så far svævede mellem liv og død i flere døgn. Nabokonerne kom 
og hjalp mor med at skiftes til at vaage om natten. Han ville 
i vildelse springe ud af sengen, og Jeg, som snart skulle kon
firmeres, syntes det hele var håbløs« Tænk, om min far skulle 
død. Det var en frygtelig tanke og angst* der kom over mig.
Midt om natten rejste Jeg mig af min seng, gik ud i brygger
set, og der foran vinduet i Hendestenen faldt jeg på knæ, fol
dede hænderne og bad så inderligt af hele mit hjerte til Gud 
den Almægtige om at gøre far rask, og min bøn blev hørt. Far 
blev rask og jeg fik min konfirmation - ikke noget stort og 
kostbart gilde, men det gjorde slet ikke spor. Far var blevet 
rask, det var det vigtigste.

Til slut: Mens vi havde gården var alt altid i fineste or
den - og det var ikke alene ude, men i høj grad også inde, hvor 
mor med utrættelig energi og stor dygtighed holdt hjemmet i 
fineste orden. "

Agnes Abrahamsen, f,Nielsen.
Rødding i maj 1970.
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Inger Marie Abrahamsen gik i skole i Rødding og er ud
dannet Ted husgerning dels hjemme og dels ude, bl.a. 
på Asmild Kloster Landbrugsskole, hvor hun iøvrigt 
traf sin mand. Hun er fmd.for Husmoderforeningen.
Karl Aage Jepsen gik i skole i lim, uddannet ved land
brug og havde forskellige pladser på landet, men skif
tede også med en bror til at være hjemme* Han var på 
Asmild Kloster Landbrugsskole i 1953/54 og købte i 
1959 sin nuværende gård "Skovlund" i Vrå/Pederstrup* 
Siden overtagelsen har han stadig forbedret bygnin
gerne og byggede bl.a* ny kostald i 1962. Han er kas
serer i Rødding Andelsmejeri og i bestyrelsen for 
Løvel-Pederstrup sygekasse.

Deres børn; 1) Lissy Agnes Jepsen f.3/5 1960 i Vrå 
2) Borthy Helga Jepsen f. 10/12 1964 ™* c

1.VI.C.4. Osvald Gunnar Nielsen, U.S.A., er født i Vammen den 
20/11 1919 og gift i U.S.A. med 
Carol.

Osvald Gunnar Hielsen gik i skole i Vammen og var først 
ved landbrug, bl.a. på Bornholm. Han var en tid i 
Schweiz og senere i Finland, var på gartnerskole i 
Beder og soldat ved marinen. Han har nu stort gartne
ri i Fortil Laud er dale i Florida og var sidst hjemme 
til sin fars begravelse i 1968.

*
Deres børn: a* Chris Nielsen f. i 1956

b. Larry Nielsen f. i 1958.

1.VI.C.5. Erna Margrethe Nielsen er født i Vammen den 23/11 1922 
og hun døde i.LHblbæk den l/ll 1963. Hun blev gift i 
Vammen den 11/10 1942 med
Mandrun Olesen, stadskontrollør, der er født i Daug-
bjerg den 12/4 1921 som søn af maskinarbejder Marinus
Olesen og hustru Anne Marie Danie Bertel, Silkeborg.
Erna Margrethe Nielsen havde ingen særlig uddannelse.
Mandup Olesen gik i skble i.Silkeborg, blev slagteri
uddannet som veterinær tilsynsassistent.

Deres børn; a* Bjarne Ib Olesen
b. Ole Bruno Olesen 
c* Jan Erik Olesen
d. Chris Olesen.

l.VI.C.5.a. Bjarne Ib Olesen, montør* er født i Silkeborg den
25/3 1943 og blev gift i Alderslyst den 2l/ll 1964 m. 
Birthe foustrup, ekspeditrice, der er født i Silke
borg 18/12 1946 som datter af Hans foustrup og hustru 
Anna Kathrine Konradsen, Silkeborg,
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Bjarne Ib Olesen gik i skole i Silkeborg og Holbæk og 
er udlært som bager. Han aftjente sin værnepligt ved 
Gardehusarregimentet i Næstved 1961/63 og kom i 1964 
til ScanXace i Viborg som væver. Han er stadig på 
Scanlacé, men siden 1969 som montør,
Birthe Toustrup gik i ndr.skole i Silkeborg og tog 
melleskoleeksamen, blev handelsuddannet og har været 
ekspeditrice, indtil sit giftemål.
Parret købte i 1968 huset "Bakkebo" i Vammen, hvor 
Bjarne Ib Olesens morforældre boede til deres død i 1968.

De har datteren; 1) Mette Margrethe Olesen,f.25/4 1965*
l.VI.C.5*b. Ole Bruno Olesen, møbelsnedker,er født i Silkeborg 

den 23/9 1944 og han blev gift i Brønderslev den 
12/8 1967 med
Ilse Kellberg Nielsen* der er født i Århus den 12/4
1945 som datter af modelsnedker Karl Viggo Nielsen og
hustru Sonja Kellberg Olesen*.

Ole Bruno Olesen gik i skole i Holbæk og blev i 1964 
udlært som møbelsnedker* Han var soldat på Bornholm 
i 1964/65*
' Ilse Kellberg Nielsen gik i skole i Brønderslev, 
tog realeksamen og blev kontoruddannet ved Toldvæ
senet.

Der er ingen børn i ægteskabet.
1.VI.C.5.C. Jan, Brik Olesen* lærling, er født i Silkeborg den 

25/9 1951*
l.VI.C.5*d. Chris Olesen født i Holbæk den 5/5 1960.
l.VI.D. Kirsten Nielsen er født den 9/4 1882 og hun døde 25/7,1925* 

Hun var ugift og var evnesvag.
l.VI.B. Jens Poulsen Nielsen er født den 1 8 /3 1887 og han omkom

ved en ulykke i Sundstrup den l/6 1906. Han red ud i van
det, hesten snublede og han faldt af og druknede.

l.VI.F. Maren Nielsen er født i Låstrup den l/ll 1889 og hun døde 
i Højslev den 27/l 1922. Hun blev gift i Låstrup den 5/12 

, 1910 med
Søren Andersen (Ginnerne), gdr., der er født i Lynderup
den 5/12 1890 som søn af tømrer Chresten Andersen og
hustru Mette Marie Sørensen, Bind.

Maren Nielsen gik i skole i Låstrup og var hele tiden 
beskæftiget ved husgerning.
Søren Andersen (Ginnerup) gik i skole i Nr.Bind og er 
uddannet ved landbrug. Han var soldat i Århus i 1910 
og tjente det meste af tiden på Nørreris og Lynderup- 
gaard« Han var i 1-J- år bestyrer af MSkovgaardMi Højslev 
Kirkeby og købte i 1916 en landejendom på Skovgaards 
mark, hvor han endnu bor med sin 2.hustru og en søn af
2.ægteskab.



Maren Nielsen og Søren Andersen (Ginnerups) børns
1. Kristian Andersen
2, Kresten Andersen
3, Osvald Ginnerup Andersen
4. Ejnar Ginnerup Andersen
5* Svend Aage Ginnerup Andersen 
6, Jens Arne Ginnerup Andersen 
7* Vilbert Ginnerup Andersen,

l.VI.F.l. Kristian Andersen* arbind,, er født i Låstrup den 22/7
1908 og han blev gift i Højslev den 7/3 1936 med
Lusine Laursen,der er født i Staarup den 30/8 1913 som
datter af gdr, Kristian Laursen og hustru Else Nielsen,

Kristian Andersen gik i skole i Højslev Kirkeby og 
kom ud at tjene som 11-årig, Han havde herefter for
skellige pladser på landet, til han var 27 år og over
tog sin svigerfars gård i Staarup i 1939, Han drev 
denne gård i 17 år, hvorefter han solgte den og købte 
sit nuværende hus i Halskov og flyttede dertil. Siden 
da har han været arbejdsmand og er nu kommunalarbejder
Dusine Laursen gik i skole i Staarup og er uddannet 
ved husgerning.

Leres børn; a, Lilly Viola Andersen
b, Elly Iheresa Andersen
c, Egon Kresten Andersen
d, Irene Magdalena Andersen
e, Asger Leon Andersen
f, Aksel Karsten Andersen
g, Elisabeth Krista Andersen.

69*
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og han blev gift i Højslev den 6/11 1938 med
Dagny Thomsen. der er født i Håsum den 7/l 1912 som datt.
af Hun døde d.19/9 1967*
Kresten Andersen gik i skole i Kirkebyen Højslev og kom 
ud at tjene allerede som lo-årig. Han var soldat i 
Viborg i 1930/31 og begyndte ved sit giftemål at ar
bejde ved forskelligt og for tiden arbejder han for en 
murermester i Højslev. Han byggede i 1943 sit nuværen
de hus i Halskov.
Dagny Thomsen gik i skole i Højslev og opvoksede hos 
sin mormor i Staarup på gr, af moderens tidlige død.
Hun er uddannet ved husgerning, men har også lært at 
sy og syede for fremmede fra sit hjem.

Deres børn? a. Carlo Jack Andersen
b. Bente Margit Andersen
c. Laila Vibeke Andersen.

l.VI.F.2.a. Carlo Jack Andersen, rejsemontør, er født i Højslev
den 16/3 1934 og er ugift.

Han gik i skole i Højslev Kirkeby, uddannet som 
smed i Hald, arbejdede forskellige steder, bl.a. i 
Odense i flere år. De seneste Hr har mest været 
rejsende montør for forskellige firmaer, bl.a. for 
ingeniørfirmaet Monberg & Thorsen,

l.VI.F.2,b. Bente Margit An’dersen er født i Halskov den 20/6 1943
og hun blev gift sst. den 15/8 1964 med
Leo Wtlrtz* fabriksarbejder, der er født i Ulbjerg den
26/5 1940 som søn af Jacob Vagner.Wttrtz, salgsmontør,
og hustru Birthe Kirstine Christensen.

Bente Margit Andersen gik i skole i Højslev Kirkeby 
og var på Lægaards Ungdomsskole i Holstebro. Hun ar- 
bejede først i et bageri, men kom senere på et slag
teri i Skive, løvrigt udd. ved husgerning.
Leo WtLrtz gik i skole i Bjert og Staarup, var først 
ved landbrug, men begyndte senere at arbejde på 
fabrik og er nu på fabrik i Højslev.

Deres børn; 1) Allan Wtlrtz f.25/6 1965 i Højslev
2) Carsten Wilrtz f,25/l 1967 i Højslev.

1.VI.F.2.C. Laila Vibeke Andersen er født i Halskov den 25/7 1947
og er ugift.

Hun gik i skole i Højslev Kirkeby og var på Lægaards 
Ungdomsskole i Holstebro i 1963* Hun har arbejdet 
ved forskelligt. Var først hos en bager, derefter 
ekspeditrice i slagterforretning og hos en tricotage? 
handler i Skive. Kom derefter til Kolding som syerske 
og var der i 3 år og er nu syerske i Skive og bor 
hjemme hos sin far i Halskov

1 .V I .F .2 . Kresten Andersen, arbm ,, er fø d t  i  Låstrup den 9 /2  1910



1.VI.F.3. Osvald Hinnerup Andersen, teglværksarbejder, er født i
Lynderup den 20/11 1911 og blev gift i Ørlevsklpster den 
19/5 1935 med
Karla Annette Sørensen Kjærgaard, der er født i Højslev
den 19/8 1914 som datter af musiker Karl Sørensen Kjær-
gaard og Hustru Ane Kristensen, Hald,

Osvald Ginnerup Andersen gik i skole i Højslev Kirke
by, uddannet ved landbrug i forskellige pladser, men 
begyndte allerede som ung at arbejde ved forskelligt, 
I 1938 kom han til Lundgaard Teglværk i Stoholm og er 
der stadig, efter at have været der uafbrudt i mere 
end 30 år, I 1945 byggede han sin nuværende Villa i 
Stoholm.
Karla Annette Sørensen Kjærgaard gik i skole i Hald 
og udd« ved husgerning, I 17 år har hun passet led
bevogtningen ved banen i udkanten af Stoholm,

Deres børns a« Karl Agner Kjærgaard Andersen
b. Alex Kjærgaard Andersen
c, Birthe Kjærgaard Andersen.

1.VI,F.3.a.Karl Agner Kjærgaard Andersen, pladesmed, er født i 
Stoholm den 29/6 1936 og han blev gift i Skive den 
1 4 /1 2 1957 med
Inger Caroline Esbensen, der er født i Hald den 25/5
1927 som datter af forretningsfører Karl Aage Esbensen
og hustru Camilla Petrea Christensen.
Karl Agner Kjærgaard Andersen gik i skole i Troel
strup, blev udlært som pladesmed i Viborg og arbej
det som svend forskellige steder i Viborg og senere 
hos G.M. I København og i Karup. I 1958 kom han til 
fa. "Vulcan" i Skive og har været der lige siden.
Han købte i -1962 sin nuværende hus i Gammelstrup.
Inger Caroline Esbensen gik i skole i Troelstrup, 
uddannet ved husgerning, men har endvidere været 
beskæftiget som konditor, servitrice og syerske og 
været ansat hos ASAHI i Viborg.

Deres børns 1) Potil Erik Esbensen,elektr.,f.4/11 1950.
2J Susanne Kjærgaard Andersen f.30/5 1958 
3; Ghita Kjærgaard Andersen f.19/7 1962,

l.VI.P.3.b.Alex Kjærgaard Andersen, blikkenslager, er født i
Stoholm den 25/11 1940 og ugift.
Han gik i skole i Stoholm, var på Voldby Ungdoms
skole ved Grenå og blev udlært som blikkenslager*
Han var soldat ved Fl*tropperne i Karup 1962/63, 
gennemgået forskellige fagkurser, bl.a.teknisk skole 
i Herning, arbejdet som svend i Horsens og Skibby 
og er nu ansat på fabriken FKIGOE i Viborg.

71.
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1.VI.F.3.C. Birthe Kjærgaard Andersen, kontorassistent, er født i
Stoholm den 24/4 1949 og er ugift.

Hun gik i skole i Stoholm og senere på østre skole 
i Viborg* Hun blev kontoruddannet hos fa.Selchau, 
Skivep tog handelsskoleeksamen i Skive og er nu an™ 
sat hos fa0 GYBG og Skive, hvor hun har en lejlighed 
i firmaets tagetage.

1.VI.F.6. Jens Arne Ginneruø Andersen, entreprenør, er født i
Højslev den 19/6 1918 og er ugift.

Han gik i Højslev skole og senere i Bommerby skole. 
Han kom ud at tjene ved landbrug og var soldat i 
Sønderborg i 1938. Han har nu en entreprenørvirksom
hed i Brande.

1.VI.F.7. Vilbert Ginnerup Andersen, jord-og betonarbejder, er 
født i Højslev den 6/5 1920 og han blev gift i Glad- 
saxe den 4/12 1960 med
Edel M.Johansen, der er født i Kostelev den 3/4 1924* 

Parret bor Bredager 18, Udsholt, Græsted.
l.VI.G. Christiane Nielsen er født i Låstrup den 7/8 1892 og hun 

døde i Aal es trup den 22/11 1965* Hun ]?lev gift i Lås trup 
den 31/10 1913 med
Martin Simonsen, cementstøber, der er født i Testrup den 
29/9 1889 som søn af gdr. Jens Jensen Simonsen og hustru
Marie Kirstine Sørensdatter, Testrup.

Christiane Nielsen gik i skole i Låstrup og udd. ved 
husgerning.
Martin Simonsen gik i Testrup skole og var ved landbru
get til sit 19*år. Han kom derefter i arbejde hos en 
entreprenør, hvor han var beskæftiget med forskelligt, 
men efterhånden blev murer. Han arbejdede også med 
fremstilling af kalksten og dette medførte, at han fra 
1915 blev eementstøber i Aalestrup, hvortil han samti
dig flyttede fra Østerbølle, I 1925 byggede han selv 
hus, men solgte det senere og købte det hus, hvpri han 

* *'åtådig bors Vinkelvej 4 i Ålestrup. '
Deres børns 1. Anne Kirstine Simonsen

2. Christa Marie Jensine Simonsen
3. Oskar Emil Simonsen
4. Kristian Martinus Simonsen
5. Bosa Simonsen )
6. Olaf Simonsen )
7* Jens Erik Simonsen
8. Børge Hartvig Simonsen

tvillinger

x...Martin Simonsen fik i 1966 diplom som æresmedlem af 
Aalestrup og Omegns Husmandsforening 11S om tak for 
godt samarbejde”*
Han har iøvrigt en kunstnerisk åre, idet han er en 
meget habil maler og har fremstillet flere udmærkede 
malerier.



hun blev gift i Aalestrup den 30/10 1938 med
Peder Hartvig Nielsen, rejseinspektør, der er født i Galten
den 31/12 1912 som søn af plantningsformand Marinus Nielsen
og hustru Minna Marie Nielsen.

Anna Kirstine Simonsen gik i skole i Aalestrup og er ud
dannet indenfor hotelbranchen.
Peder Hartvig Nielsen gik i skole i Langå* tog mellem
skoleeksamen, blev handelsuddannet i kolonialbranchen 
i Rødkjærsbro og har siden da været sælger indenfor 
flere forskellige brancher.Han har handelsskoleeksamen.

Deres børn: a. Betty Nielsen
b. Paul-Erik Nielsen.

2.VI.G.l.a.- Betty Nielsen er født i Århus den 6/2 194-0 og hun blev 
gift i Næstved den 25/9 1960 med
Bent Frederiksen, malermester, der er født i Råsted ved 
Banders den 13/3 1939 som søn af gadefejer Kaj Frederik
sen og hustru Theodora Parvelzcyk.

Betty Nielsen gik i skole i Langå og Aars og er ud
dannet som damefrisør. $
Bent Frederiksen er på sin mors side af polsk afstam
ning og har gået i katolsk skole i Banders. Han er 
udlært som maler, var soldat ved Jydske Dragonregi
ment i 1959/60 og startede egen malermesterforret
ning i Næstved den 15/4- 1961.

Deres børns 1) Jette Frederiksen f. 21/11 1960 
b) Hanne Frederiksen f. ll/ll 1963.

2.VI,G.l»b. Paul-Erik Nielsen, vinduespolerer, er født i Langå den
20/11 1946 og, han blev gift i Holme Olstrup den 28/5
1966 med
Kirsten Gudrun Andreasen, der er født i Næstved den 
19/6 1947 som datter af Hartvig Andersen og hustru 
Gerda Andersen.

Paul-Erik Nielsen gik i skole i Aars, Randers og 
Næstved og arbejdede efter sin konfirmation ved 
forskelligt. Han var soldat ved Gardehurregimentet- 
i Næstved i 19 6 6 /6 7 og var herunder stationeret i 
Tyskland. Den l/l 1969 startede han selvstændig 
virksomhed som vinduespolerer i Næstved«
Kirsten Gudrun Andreasen gik i skole i Næstved 
og i Fensmark på "Holmegårdsskolen”. Hun er uddan
net ved husgerning.

De har datterens l) Gitte Nielsen f. 17/9 1966«
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2 .V I .&.1. Anna K irs tin e  Simonsen er fø d t  i  Låstrup den 21/7 1913 og
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1915 og hun blev gift den 8/5 1932 med
Johannes Brændstrup. symaskineforhandler, der er født i
Hem-Sem den 27/12 1908 som søn af gdr.og skomager Peter
Brændstrup og hustru Khudsine Marie Thøgersen.
Krista Marie Jensine Simonsen gik i skole i Ålestrup og 
er uddannet indenfor skotøjsbranchen og været i forret
ning bl.a. i Aalborg og Års samt i sin mands forretning 
i Mariagerc Hun hjælper nu sin mand i dennes forretning*
Johannes Brændstrup gik i skole i Skrødstrup og blev 
uddannet som skomager og tøffelmager• Han var soldat i 
Århus i 1929 og overtog i 1932 sin fars skomagerforret
ning i Mariager og drev den til 1948. Han har haft for
skellige stillinger som salgschef, bl.a* i malkemaskin- 
og symaskinefirma* Han var afdelingsleder i Balsøgas i 
10 år og startede sin nuværende symaskineforretning i 
Næstved i 1965*

Beres børn: a. Ebbe Brændstrup
b. Inger Brændstrup
c. Karen Brændstrup*

2.VI.G.2.a. Ebbe Brændstrup* disponent, er født i Mariager den 18/4 
1934 og blev gift i Holstebro den lj/10 1959 Bied 
Ruth Vester Nielsen, der er født i Plade på Mors den l/3 
1932 som datter af murer Peder Vester Nielsen og hustru 
Mette Hald Andersen.

Ebbe Brændstrup gik i skole i Mariager, tog mellemsko
leeksamen og blev uddannet indenfor blandet manufaktur. 
Han er nu disponent i Holstebro.
Ruth Vester Nielsen gik i skole i Holstebro, tog real
eksamen og blev kontoruddannet. Har været kontorist og 
kasserer.

Beres børn: 1) Helle Brændstrup f.l/3 1961
2) Peter Brændstrup f.l2/ll 1962.

2.VI.G.2.b. Inger Brændstrup* ekspeditrice, er født i Mariager den
2/4 1939 og hun blev gift i Set.Peters Kirke 3l/5 1958
Ivan Juul Jensen, rørlægger, der er født i Brabrand den
23/12 1935 som søn af depotindehaver Aksel Ebert Jensen
og hustru Ihyra Juul Christensen, Næstved.
Inger Brændstrup gik i skole i Års og tog realeksamen. 
Hun begyndte først som damefrisør, men måtte afbryde 
og blev ekspeditrice i en farvehandel i Næstved, hvor 
hun var i 2 år. Hun assisterer nu sin far i dennes for
retning.

Beres børn? 1) Lene Juul Jensen f.ll/4 1959 
2) Lotte Juul Jensen f.19/3 1963*

2.VI.G.2.c. Karen Brændstrup. ekspeditrice, er født i Nyk.M.den
29/12 1948 og ugift.
Hun gik i skole i Næstved, udlært ved skotøj og fort
som ekspeditrice i saume forretning.

2 .V I .G .2 . K rista  Marie Jensine Simonsen er fø d t  i  Ø ste rb ø lle  den 8 /2
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2.VI*G-,3 , Oskar Emil Simonsen, slagteriarbejder, er født i Aalestrup
den 30/9 1916 og han blev gift i Suldrup den 8/lO 1950 med
Ellen Katrine Hansen« der er født i Sønderup den 8/10 1925
som datter af gdr. Jens Christian Hansen og hustru Anne
Caroline Marie Hielsen, Suldrup.
Oskar Emil Simonsen gik i skole i Aalestrup og kom ud at 
tjene på landet. Han var ved landbruget indtil 19 46, da 
han begyndte som murerarbejdsmand, men allerede året 
efter - i 1947 ~ blev han slagteriarbejder i Aalestrup 
og været der lige siden. Han købte i 1954 sit nuværende 
hus i Østergade 15 i Aalestrup.
Ellen Katrine Hansen gik i skole i Eodsted, uddannet ved 
husgerning på landet og har været på Malling Hushold- 
ningsskole i 19 4 6.

Deres børn; a. Jens Martin Simonsen f.13/9 1953
b. Hans Jørgen Simonsen f,16/6 1956
c. Kai Evan Simonsen f.31/12 1960
d. Dise Lotte Simonsen f.2l/9 1963.

2.VI.0.4.Kristian Martinus Simonsen er født den 2/9 1918 og han 
døde den 1 1 /9 1 9 5 1.

2.VI.G.5.Bosa Simonsen, født i Aalestrup den 1^/7 1920 og ugift.
Hun gik i Aalestrup skole og kom i huset. Senere arbej
dede hun i ca. 1 1 år i hotelbranchen, men de sidste ca. 
15 år har været beskæftiget som me jeriarbé'jderske.

Hendes børn: a« Leif Simonsen
b, Lilian Simonsen.

2.VI.Gr.5.a. Leif Simonsen, tarmsvend, er født i Aalestrup den 8/5
1942 (hans far er: Poul Eikard Carlsen, Hillerød).
Han blev gift i Irhus den 22/12 1963 med
LeneBLr&itta Olsen, der er født på Frederiksberg den
8/3 1944 som datter af kaptajnløjtnant Bent Budolf
Kolte Olsen og hustru Ester Marie Hedetoft.

Leif Simonsen opvoksede hos sin mormor og morfar i 
Aalestrup, hvor han også gik i skole. Han blev ud
dannet i Aalestrup som tarmsvend, var soldat i Viborg 
i 1961/62 og har siden 7/5 1962 været ansat hos 
Århus Slagtermestres Produktforening.

Parret bor Anemonevej 29, Skødstrup.
Deres børn: 1) Kaj Simonsenf. 3 /1 2 1963 i Odder

2) Jette Simonsen f.20/6 1965 i Århus
3) Helle Simonsen, f. 27/8 1966 i Århus.

2.VI.G-.5«b. Lilian Simonsen er født i Aalestrup den 2/2 1944 og 
hendes far er s Willibald Eder fra lyskland. Hun blev 
gift i Aalestrup den 14/4 1962 med
Peter Kjpp. vognfører ved Århus Sporveje, der er født 
i Århus den 22/3 1940 som søn af taxachauffør Peter 
Kipp og hustru Karen Pedersen, Århus.
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2. VI

2* VI

Lilian Simonsen opvoksede hos sin mormor og morfar i 
Aalestrup, hvor hun også gik i skole, og siden sin 
konfirmation været ekspeditrice.
Peter Kipp gik i skole i Århus og har arbejdet ved for-
f kelligt, indtil han den l/4 1966 blev fastansat ved rhus Sporveje som vognfører. I 1969 var han tre måne
der på Grønland.

Parret har boet i Gøteborg, men bor nu Norddalsvej 13, 
Århus.
Deres børn: 1) Susan Kipp f. 9 /9 1962

2) Bettina Kipp f. 17/3 1965 
3) Henriette Kipp, f, 21/8 1967.

G.6. Olaf Simonsen (tvilling til G.5.s Kosa) er født i Aale- 
strup den 14/7 1920 og han er gift med 
Gudrun Olsen.
Parret bor i Canada.

Olaf Simonsen er udlært maskinsnedker, men har også 
været hotelkarl, før han i 1958 rejste til Canada.

De er fem børn i ægteskabet.
G.7. Jens Erik Simonsen er født i 1928 og gift med$Hertha. der er flygtning fra Letland,

dens Erik har været hotelkarl, men arbejder nu på en 
benzinstation.

Der er 8 børn i ægteskabet.
Plere konkrete oplysninger om Olafs og dens Erik familier, 

kan af slægtsbogens indehavere evt. anføres herunder:
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2.VI.G.8. Børge Hartvig Simonsen« slagter* er født i Aalestrup den 

16/11 1936 og han blev gift i Vadum den 6/6 1957 Hied 
Gudrun Bundgaard Jensen. der er født i Vadum den 23/6 1936 
som datter af arbm. Aksel Bundgaard Jensen og hustru Gerda 
Nielsen, V.Halne.

Børge Hartvig Simonsen gik i skole i Aalestrup, blev udlært 
som slagter og aftjente sin værnepligt i marinen. Han bor 
nu i eget parcelhus i Vadum.
Gudrun Bundgaard Jensen gik i skole i Vadum og er uddannet 
som telefonistinde.

Deres børns a. Gurli Bundgaard Simonsen f.10/12 1957 
b« Jan Bundgaard Simonsen f*15/l2 1958
c. Pia Bundgaard Simonsen f.22/l 1962.

2.VI.H. Niels Nielsen, gdr., er født i Båstrup den 26/12 1894 og han 
blev gift i Bynderup den 1/6 1917 med
Mette Marie Jensen, der er født i Bynderup den 19/iP 1898 
som datter af gdr* Baust Bach Jensen og hustru Bolette Jen
sen.
Niels Nielsen gik i Båstrup skole, uddannet som landmand, 
var på Skals Højskole 1913/14 og soldat i Fredericia 1917. 
Han havde forskellige pladser på landit, indtil han ved sit 
giftemål i 1917 overtog sin fødegaard i Båstrup by og denne 
driver han stadig, nu ved hjælp af en søn. Han kom ud at 
tjene allerede som 8-årig hos sin søster Marie*
Mette Marie Jensen gik i Bynderup skole og er uddannet ved 
husgerning.
Parret bor stadig i det gamle stuehus, kaldet "Stenhuset”, 
hvor hans far i sin tid gravede et hul i lergulvet for at 
kunne stå oprejst, fordi der var for lavt til loftet for 
"store Kristian”. Det er vanskeligt at forestille sig, at 
det er det samme hus, for ganske vist er der stadig kampe
stensmur og stråtag, men huset er indvendigt moderniseret 
til en hyggelig beboelse.

Deres børn: 1. Bolette Nielsen
2. Anna Margrethe Nielsen
3. Kristian Nielsen
4* Kresten Kristoffer Nielsen 
5, Inger Nielsen.

2.VI.H.1. Bolette Nielsen er født i Båstrup den 22/10 1917 og hun 
blev gift i Skanderborg Slotskirke den 6/10 1942 med 
Johannes Bost* arbm., der er født i Skals den 3 /6 1915 
som søn af landmand Jens Peter Bost og hustru Marthine 
Nielsen, Skringstrup.

Bolette Nielsen gik i skole i Båstrup, udd. ved husger
ning og var på Skals Højskole i 1937.
Johannes Rost gik i Skringstrup skole, blev landmand og 
blev ved sit giftemål bestyrer på en gård i Gern og sene
re på "Højgaard” i Simested, hvor han var i 3-J- år* I 
1948 købte han sit nuværende hus i Skals. Til huset er 
hørende et tidligere bødkeri og her lavede han smør
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dritler til Skals mejeri i 20 år. Svagelighed har nu 
tvunget ham til mere passivitet.

Deres børns a. Grethe Host 
b. Preben Rost 
o«, Anne Marie Rost.

2.VI.H.l.a.Grethe Rost er født i Simested den 6/4 1944 og hun blev 
gift i Skals den 22/3 1969 med
Finn Jensen, ekspedient, der er født i Aalestrup den
12/6 1943 som søn af specialarbejder Niels Chr.Jensen og
hustru Alma Vikoline Rafn, Aalestrup.

Grethe Rost gik i skole i Skals og var først en tid 
i huset, hvorefter hun kom i handelslære hos isen
kræmmer Ramsing i Viborg. Efter endt læretid var hun 
hos Ramsing i 2 år og derefter ca.3 år hos Dansk- 
Svensk Stål i Viborg.Hun har handelsskoleeksamen.
Finn Jensen gik i skole i Års og Viborg. Han er udlært 
indenfor kolonial, aftjente sin værnepligt ved C-F- 
kolonnen i Sæby og blev efter hjemsendelsen ansat på 
en lampeskærmsfabrik i Aalestrup, hvor han var i 6-J år. 
Den 10/2 1969 blev han ansat på ASANI som væver.

De har sønnen; 1) Claus Johannes Rost.
2.VI.H.l.b.?reben Rost. typograf, er født i Simested den 23/6 1946

og er ugift.
Han gik i skole i Skals og tog realeksamen, hvorefter 
han blev udlært som typograf, men er nu i lære som 
ekspeditør.

2.VI.H.l.c.Anne Marie Rost er født i Viborg den 2^/4 1955 og er 
skoleelev.

2.VI.H.2. Anna Margrethe Nielsen er født i Låstrup den 4 /6 1921 og 
hun blev gift i København med
Ernst Andreasen, autopladesmed, der er født i Valby den 
5/5 1921 som søn af smed Julius Axel Andreasen og hustru 
Kathinka Martine Petersen.
Parret bors Florensvej 1, København S,
Deres børns a. Gert Erdmand Andreasen

b. Niels Erdmand Andreasen
c. Inge Erdmand Andreasen.

2.VI.H.2.a. Gert Erdmand Andreasen er født 24/7 1945 og gift med 
Jette Sørensen.

2.VI.H.2.b. Niels Erdmand Andreasen. Shippingmand, er født 29/7 
1947 og ugift.

2.VI.H.2.c. Inge Erdmand Andreasen, damefrisør, er født 16/11 1951 
og ugift.
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12/2 1925 og han blev gift i Løvel den lO/ll 1951 med
Ebba Mousten Sørensen. der er født i løvel den 10/9 1929
som datter af vognmand Mels Mousten Sørensen og hustru
Anna Kathrine Klausen, løvel.

Kristian Nielsen gik i skole i Låstrup. uddannet ved 
landbrug og aftjente sin værnepligt i Århus, hvor han 
gennemgik korporalskolen og blev korporal. Han gjorde 
tjeneste i @t halvt år ved Ben Banske Brigade i Tysk
land. Han er nu lagerforvalter ved Løvel Brugsfore
ning, hvor han har været de sidste 19 år.
Ebba Mousten Sørensen gik i løvel skole og var på 
Jebjerg Ungdomsskole« Hun er uddannet ved husgerning 
og var bl.a. stuepige og kokkepige hos direktøren 
for Svendborg Textilfabrik. Hun har endvidere været 
ansat på telefoncentralen i løvel.

Beres børm  a. Henning Mousten Nielsen f.6 /5 1952 
b« Lene Mousten Nielsen f« 26/6 1956 
c« Per Mousten Nielsen f,samme dato
d. Kirsten Mousten Nielsen f.6 /7 1961«

2.VI.H.4. Kresten Kristoffer Nielsen, landmand* er født i låstrup
den 2/2 1928 og han blev gift sst« den 19/1 1952 med
Lilly Ilsø Christensen, der er født i Møldrup den 3/8
1927 som datter af banearbejder Marinus Xlsø Christensen
og hustru Margrethe Hansen.

Kresten Kristoffer Nielsen gik i skole i låstrup, ud
dannet ved landbrug og var soldat i Århus. Han har det 
meste af tiden været hjemme for at hjælpe sin far med 
landejendommen i låstrup by - og er det stadig. Han 
er formand for Brugsforeningen og iøvrigt i bestyrel
sen for forskellige lokale foreninger.
Han har altid været meget interesseret i idræt og 
sport og er stadig aktiv fodboldspiller. Han var i 
sin tid deltager på det landskendte "Husmandsholdet11« 
Han har også deltaget i ledelsen af Idrætten og været 
formand for idrætsforeningen
Lilly Ilsø Christensen gik i skole i Møldrup og ud*? 
dannet ved husgerning.

Beres børns a. Bent Ilsø Nielsen
b« Birgit Ilsø Nielsen 
c« Marianne Ilsø Nielsen«

2.VI.H.4.a« Bent Ilsø Nielsen er født i Skringstrup den 19/8 1952.
Han gik i skole i Skals og er i murerlære.

2.VI.H,4.b. Birgit Ilsø Nielsen er født i Nr.Borup den 9/9 1953#
Hun arbejder på SKALMA i Skals.

2.VI.H.4.c. Marianne IIsø Nielsen er født i Nr.Borup den 16/12 .1957
og er skoleelev.

2.V I.H .3« K ris tia n  N ie lsen « la g e r fo r v a lt e r ,  er fø d t  i  lå stru p  den



2.VI.H.5* Inger Nielsen er født i Låstrup den .2/8 1934 og hun blev 
gift set« den 12/3 1980 med
Niels Peter Madsen« automekaniker, der er født i Gerndrup 
den 30/8 1932 som søn af gdr.Hans Madsen og hustru Karoline 
Frederikke Julie Madsen.

Inger Nielsen gik i Låstrup skole, tog præliminæreksamen 
og blev ekspeditrice i brugsforeningen, først i Ølgod 
og senere i Løvel. Hun har endvidere været ekspeditrice 
i Aarslev og Assens/Mariager. Har Handelsskoleeksamen.
Niels Feter Madsen gik i Gerndrup skole og i Lover, 
udlært som automekaniker i Brørup, var soldat i Århus 
1952/54 og arbejdet som svend forskellige steder, bl.a. 
hos Ford i Hadsund, hvor han var i 94 år. Han har også 
været værkfører hos Ford i Thisted og i Juli 1964 blev 
han forpagter af B.-F-servicestation i Frederiks.

Leres børn: a. John Madsen f, 6/5 1961 
b. Ole Madsen f, 22/3 1967.

2.VI.J. Ane Margrethe Caroline Madsine Nielsen er født i Låstrup 
den 30/5 1897 og hun døde i Vorde 13/2 1918. Var gift med 
Søren Jensen, fisker i Hjarbæk, som blev gift 2.gang.
Le har datteren;

2.VI.J.1, Agnes Jensen gift med Trangbæk.
2.VII. Feder Nielsen, gdr., er født i Lynderup den 13/2 1856

og han døde i Sundstrup den 10/4 1923* Han var gift med
Gertrud Nielsen, der er født i Sundstrup den l/4 1860
og hun døde sst. den 15/10 1938.

Farret overtog ved giftemålet Gertruds fødegaard i 
Sundstrup og drev den, indtil begyndelsen af tyverne, 
da den blev overtaget af deres eneste søn Laurits.
Let kneb i begyndelsen for Gertrud og Feder Nielsen 
at få udkommet af den forholdsvis lille ejendom og 
Peder måtte derfor arbejde ude, men mest ved fiskeri*

Leres børn; A* Karen Nielsen
B. Caroline Nielsen
C. Kristine Nielsen
L« Laurits Svenningsen Nielsen

80.

2.VII.A. Karen Nielsen var gift'med 
Martin Nørgaard.

Le havde ingen børn,
2.VII.B. Caroline Nielsen var gift med

Anders Nielsen, der var gdr, i Løstrup,
Le har 5 børn, som det ikke har været at opspore.
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2.VII.C.

2 oVII*C. 

2.VII.C.

2.VII.C.

Martine. Kristine Nielsen er født i Sundstrup den
og hun døde i Århus den 5/4 1961. Hun blev gift med
Kristoffer Edvard Krarup, smed, der er født i Nr.Kind
den 19/8 1891 og han døde i Århus den 4/5 1960.

Martine Kristine Nielsen havde ingen særlig uddannelse.
Kristoffer Edvard Krarup gik i skole i Nr.Hind og er 
udlært som smed i Nr.Hind. Han flyttede en del rundt 
og endte i Århus i 1928, hvor han først arbejdede hos 
en fætter, der havde en maskinfabrik. I 1941 etable
rede han sin som selvstændig smedemester i Århus og 
drev forretningen til umiddelbart før sin død. Han 
havde nogle dage forinden afstået forretningen til 
sin søn Henry - den l/5 1960,

Deres børn: 1. Henry Krarup 
2. Gerda Krarup 
3* Elisabeth Krarup 
4o Peder Evald Krarup 
5 o Ena Krarup.

1. Henry Krarup, smedemester, er gift og bor i Århus.
Han er udlært som smed og overtog sin fars smede
forretning i Århus den V 5  1960,

2. Gerda Krarup er født den 19/5 1914 hg hun døde den 28/7
1967. Hun var gift med
Anders Peter Johansen, slagtermester♦
Der er en datter i ægteskabet.

3. Elisabeth Marie Krarup er født i Nr.Rind den 3/l 1919
og hun blev gift i Struer den 30/3 1945 med
Hartvig Hermann Møller Lassen, rangermester, der er
født i Struer den 17/12 1917 som søn af vognopsynsmand
Jacob Møller Lassen og hustru Anna Kirstine Dalmose.

Elisabeth Marie Krarup gik i skole forskellige steder, 
først i Hvalpsund og sidst i Århus. Hun er uddannet 
som ekspeditrice i Schous Sæbeudsalg. Senere blev 
hun overstuepige på Hotel Struer og arbejder nu del
tids på et vaskeri.
Hartvig Hermann Møller Lassen gik i skole i Struer, 
blev udlært kolonialkommis, var soldat i Århus og har 
været kommis forskellige steder, indtil han i slutnin
gen af trediverne blev ansat ved D.S.B., først som 
ekstramand og derefter op gennem graderne til sin nu
værende stilling som rangermester fra 1967*

Parret bors Poldgaardsparken 29 i Struer.
Deres børns a. Randi Anny Møller Lassen

b. Annelise Møller Lassen
c. Peter Krarup Møller Lassen.
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2*VII*C.3.a. Randi Anny Møller Lassen er født i Struer den 14-/7 1947
og hun blev gift sst. med
Kjeld Thorning Laursen« tømrermester,

Randi Anny Møller Lasse gik i skole og tog mellemskole- 
eksamen* Hun er handelsuddannet indenfor tri cotage.
Kjeld Thorning Laursen startede egen tømrermesterfor
retning i Struer i 1968*

Leres børn; l) Bettina Thorning Laursen f.12/12 1964.
2) Bente Thorning Laursen f. 6/9 1967

2,VII.0*3.b. Annette Møller Lassen er født 13/8 1954 og er realist* 
2*VII*C.3*c. Peter Krarup Møller Lassen er f.21/12 1958*Skoleelev.
2.VII.C.4* Peder Evald Krarup* grosserer i reservedele, er født i 

Aggersborg den 28/12 1923 og han blev gift i Århus den 
8/6 1946 med
Inge Grethe Nørgaard. der er født i Ringsted den 22/l 
1926 som datter af Hiels Chr*Sørensen og hustru Gerda 
Ane Margrethe Larsen«

Peder Evald Krarup gik i skole i*Århus, tog realeksa
men og blev udlært indenfor autoreservedele* I 1950 
flyttede han til Skive og fik ansættelse på Motorgår
den, hvor han efterhånden blev prokurist. Her var han, 
indtil han den 1/6 1968 startede sin egen forretning 
som forhandler af reservedele en gros med domicil i 
Bostrup ved Jebjerg i Salling. Han har eget nyt hus i 
Skive *
Inge Grethe Nørgaard gik i skole i Århus og blev ud
lært som naadlerske. Hun arbejdede i dette fag ind
til sit giftemål.

Beres børng a. Jette Krarup
b. Per Krarup
c, Steen Krarup.

2.VII.G.4 .a, Jette Krarup er født 20/11 1946 i Århus og hun er gift 
med
Villy Foldager, konstruktør.
Ægteparret bor i Sunds og har 1 barn.. •

2.VII.C«4.b. Per Krarup er født 8/3 1951* Har været ude at sejle, 
men er nu værktøjsmager«

2.VII.C.4.C. Steen Krarup er født 20/11 1961 og er skoleelev*
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2.VII.D. Laurits Svennin^sen Nielsen, (se under 1.II.D.4.) Han var 
gift med sin kusines datter - derfor under hendes beteg
nelse*

2.VIII. Christian Faurskov Nielsen er født i Lynderup den 21/11
1857 og han døde i Fastrup/Vammen den 12/7 1938*
Han blev gift i Skals den 25/4 1880 med
Ane Jensen* der er født i Skringstrup den 1/9 1854 og hun
døde i Fastrup/Vammen den 28/l 1927. Hun var datter af
dens Laustsen Jensen og Mette Marie.

Christian Faurskov Nielsen gik i skole i Lynderup og var 
i de første år - ligesom sine brødre - på Lynderupgaard. 
Ved sit giftemål købte han en lille landejendom i Hærup, 
opdyrkede jorden og solgte den senere, hvorefter han — 
købte en anden gård i Fastrup ved Vammen og deb drev han 
til sin død* Den blev derefter overtaget af hans ugifte 
datter Hansine, hvis søn: Anders Bundgaard har gården 
i dag.

Deres børn: A. Niels Nielsen
B. Birthe Nielsen
C. Karen Nielsen
D. Niels Kristian Nielseå 
E* Jens Laursen Nielsen
F* Hansine Kirstine Nielsen 

— G-* Niels Marinus Nielsen 
H.'Alfrida Nielsen.

2.VIII„A. Niel3^Nielsen er født i Gedsted og døde som 20-årig. 
2.VIII.B, Birthe Nielsen er født i Hærup den 29/7 1880 og hun blev 

gift i Vammen den 25/4 1916 med
Jens Christian Markussen. gdr., der er født i Fastrup den
3/1 1872 og han døde sst. den 30/6 1917. Han var søn af
gdr, Jens Markussen og hustru Christiane.
Birthe Nielsen gik i skole i Klejtrup og udd.ved husgern. 
Trods sin høje alder - 90 - er hun usædvanlig åndsfrisk. 
Hun bor nu hos søstersønnen Anders Bundgaard på gården 
i Fastrup.
Jens Christian Markussen gik i Vammen skole, uddannet 
ved landbrug, var soldat ved infanteriet og købte i 1914 
en lille landejendom i Fastrup, hvor han boede til sin 
død.

Der er ingen børn i ægteskabet.
2.VIII.C. Karen Nielsen er født i Hærup den 22/9 1883 og hun døde i 

Vester Tørslev den den 11/6 1944. Hun blev gift i Klejtrup 
den 4/12 1914 med
Jens Peter Jensen, gdr., der er født i Vammen den 17/4 
1885 og han døde i Vester Tørslev den 15/9 1962.
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Karen Nielsen gik i skole i Klejtrup og var, foruden at 
været uddannet ved husgerning, syerske og tog rundt på 
gårdene og syede for folk.
Jens Peter Jensen gik i skole i Vammen, uddannet ved 
landbrug og var soldat i København# Han havde forskel
lige pladser på landet og var en tid bestyrer af en 
gård i V.Tørslev« Ved sit giftemål købte han en gård i 
V.Tørslev og drev den, indtil han i 1948 afstod den til 
sin datter og svigersøn: Ove Hansen.
Jens Peter Jensen var medlem af sognerådet, formand for 
brugsforeningen og bestyrelsesmedlem i mejeriet.

Deres børn: 1« Hans Paurskov Jensen 
2« Ane Jensen 
3# Johanne Jensen 
4# Christian Paurskov Jensen

2.VIII.C.1. Hans Paurskov Jensen er født i V.Tørslev den ll/ll 1915 
og han blev gift i G-assum den 27/9 1949 med 
Magda Andersen, der er født i Gassum den 14/4 1921 som 
datter af gdr. Karl Andersen og hustru Ane Kathrine 
Laursen.

Hans Paurskov Jensen gik i skole i V.Tørslev, uddan
net ved landbrug og var på St#Østrup landbrugsskole 
i 1936/37* Efter at have haft forskellige pladser, 
købte han i 1949 en landejendom ved Ørsted og drev 
den, indtil han i 1963 solgte den og flyttede til 
Mørke, hvor han nu bor, og hvor han er heltidsbeskæf
tiget på hvilehjemmet "Predensbo” i Ommestrup.
Magda Andersen gik i Gassum skole, uddannet ved hus
gerning og var begyndt på sygeplejerskeuddannelse, 
men måtte afbryde på grund af svagelighed.

Deres børn: a. Kjeld Paurskov Jensen f.27/l 1951
b* Anne Merete Paurskov Jensen f.27/12 1953 
e* Johannes Paurskov Jensen f.3l/7 1955#

2.VIII.C.2. Ane Jensen er født i Vester Tørslev den 29/4 1917 og 
hun blev gift sst. den 17/5 1946 med 
Viggo Kjeldsen* murer, der er født i Oue den 19/8 
1902 som søn af gdr.Chresten Kjeldsen og hustru 
Mariane Andersen.

Ane Jensen gik i skole i V.Tørslev, uddannet ved hus
gerning og tjente bl.a. hos Marinus Korgaard i 
V.Tørslev i 6 år.
Viggo Kjeldsen gik i skole i Kielstrup, kom ud at 
tjene på landet og blev soldat i Randers og Holbæk 
i 1923. Efter endnu et par år ved landbrug, kom han 
i 1925 i murerlære hos en mester på Kielstrup Mk. 
Bortset fra en periode, hvor han arbejdede selvstæn
digt, har han arbejdet som svend forskellige steder 
og de sidste ti år i Hobro. Han købte i 1947 sit 
nuværende hus i Valsgaard, hvor parret stadig bor.

Der er ingen børn i ægteskabet.



2 .V III .C .3 • Johanne Jensen er født i V.Tørslev den 13/9 1918 og hun 
blev gift sst. den 3/12 1946 med
Ove Sigvald Hansen, gdr., der er født i Oue den 9/9 1921
som søn af gdr. Hans Chr.Hansen og hustru Hansine Hansen.
Johanne Jensen gik i skole i V.Tørslev og udd.ved hus
gerning.
Ove Sigvald Hansen gik i skole i Kielstrup, uddannet 
ved landbrug og havde forskellige pladser, indtil han 
den l/l 1948 overtog sin svigerfars gård i V.Tørslev, 
hvor parret stadig bor.

Deres børn? a. Jens Peder Faurskov Hansen 
b« Karen Birgit Hansen 
o. Henning Faurskov Hansen
d. Annelise Solvejg Hansen

2.VIII.C.3.a. Jens Peter Faurskov Hansen er født den 26/10 1947 og
han gik i skole i V.Tørslev, var på Ulstrup Ungdoms
skole, er uddannet ved landbrug, men er nu chauffør,
p.t.soldat i Haderslev.

2.VIII„C,3.b. Karen Birgit Hansen, syerske, er født i V.Tørslev den
£/X2 1948 og blev gift sst.den 14/9 1968 med
Thor Pedersen, vognmand, der er født i Hjorthede den
24/9 1935 som søn af gdr. Hindby Pedersen og hustru
Magda Elisabeth Andersen, Fårup.
Karen Birgit Hansen gik i skole i V.Tørslev og i 
Mariager de sidste 2 år. Hun blev derefter uddannet 
som syerske i Randers, flyttede til Viborg og kom på 
tilskærerskole i et år. Igen tilbage til Randers, hvor 
hun arbejdede som syerske til sit giftemål.
De har sønnens 1) Allan Faurskov Pedersen f.12/6 1969. 

2.VIII.C.3.C. Henning Faurskov Hansen er født i V.Tørslev den 14/7 
1951, gik i skole i Mariager, var på Ulstrup Ungdoms
skole og er p.t*soldat på konstabel-kontrakt.

2.VIII.G.3.d. Annelise Solvejg Hansen, født den 25/12 1959 og er 
skoleelev.

2.VIII.0.4. Christian Faurskov Jensen, gdr., er født i V.Tørslev 
den 9/11 1920 og han blev gift - 
1 * gang den l/3 1951 med 
Anna Lise Rømer, der døde den 2/6 1955.
2.gang den 20/8 1960 med
Gerda Møller, der er født i Haverslev den 28/4 1932 
som datter af gdr. Edvin Thorbjørn Møller og hustru 
Christiane Margrethe Andersen, Haverslev.

85.
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Christian Faurskov Jensen gik i skole i V.Tørslev, 
uddannet ved landbrug og havde forskellige pladser 
på landet, bl.a. hos gdr. Jens Sørensen i Kielstrup 
i 4 år, I 1951 købte han sin nuværende landejendom 
"Tanebækhus" i Kielstrup og har siden moderniseret 
stuehuset,
Gerda Møller gik i skole i Haverslev, uddannet ved 
husgerning og var på Kønde Højskole i 1953.

I 2,ægteskab er datteren: a. Gitte Faurskov Jensen
f, 26/10 1963.

2,VIII,D. Hiels Kristian Nielsen, gift med 
Dorthea Pedersen,
Parret havde en lille landejendom i Skjellerup.

2,VIII,E. Jens Laursen Nielsen, gdr,, er født i Hærup den 8/7 1889
og han døde i Nørreskov ved Silkeborg den 2l/l2 1956,
Han blev gift i Grønbæk den 9/5 1922 med
Petrine Karoline Sørensen, der er født i Højbjerg den
8/l 1896 og hun døde i Nørreskov den 7/10 1959*

Jens Laursen Nielsen gik i Klejtrup skole, uddannet 
ved landbrug og var på landbrugskurser på Kærhave 
Landbrugsskole, Han havde forskellige pladser og ar
bejdede også en tid ved forskelligt, bl.a.i Kølsen 
Mergelleje o I 1911-12 var han bestyrer af Låstrup 
Præstegaard og senere, 1918-20,bestyrer for sin sø
ster Birthe i Pastrup, Ved sit giftemål købte han 
noget jord fra "Søbygaard" ved Hammel og byggede her på 
en statsejendom, som han drev i 14 år. I 1936 købte 
han gården "Nørreskovlund" ved Silkeborg og drev den, 
indtil han i 1953 forpagtede den ud til sin søn:Gunner 
og flyttede Ind i nybygget hus på gårdens mark og boe
de der til sin død.
Sønnen Gunner, der nu har gården "Nørreskovlund", har 
gemt nogle anbefalinger, som hans far fik fra forskel
lige pladser, og disse viser, at Jens Laursen Nielsen 
ikke alene har været en meget dygtig landmand, men 
også en tro og pålidelig karl for dem han tjente hos.
Her er afskrift af den anbefaling, han fik af pastor 
Poulsen i Låstrup, da han rejste derfra i 1912,5
"Hr.Jens Laursen Nielsen, der har været bestyrer her 
i Præstegaarden i 1 år fra l.nov,1911-1.nov.1912, 
har i den tid udført sin gerning til min fulde til
fredshed. Han har passet kreaturerne, taget del i 
og i det hele taget ledet alt forefaldende arbejde 
på gaarden og har vist sig som en tro, pålidelig og 
ædruelig Karl, Plere af egnens Landmænd, der har haft 
Lejlighed: til at iagttage hans Virksomhed, medens han 
tjente hos mig, har omtalt ham til mig som en dygtig 
Karl, saa jeg vilde gerne have beholdt ham noget læn
gere, Jeg kan derfor anbefale ham på det bedste." 

Laastrup Præstegaard pr.Skals, den 10.Sept.1913*
N.M.Poulsen, Sognepræst.

Petrine Sørensen er udd. ved husgerning.
Deres børn: 1. Gunner Laursen Nielsen

2. Edith Laursen Nielsen
3. Asta Laursen Nielsen.
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2.VIII.E.1. Gunner Laursen Nielsen, gdr., er født i Søby/Hammel den 
30/5 1923 og han blev gift i Linå den ll/lO 1953 med 
Gerda Staghø .i. der er født i Bording den 31/7 1929 som 
datter af stationsmester Ånders Christian Staghøj og 
hustru Trine Christensen«

Gunner Laursen Nielsen gik i skole i Svendstrup ved 
Hammel og i Nørreskov ved Silkeborg. Han er uddannet 
ved landbrug, var på Ryslinge Højskole i 19 44 /45 - 
efter afbrydelse af påbegyndt ophold i 1943 på grund 
af de tyske besættelsestropper - var soldat i Haders
lev i 1945/46 og på Korinth Landbrugsskole 1947/48. 
Han havde forskellige pladser på landet, men var også 
en del hjemme, og i 1953 forpr tede han sin fars gård 
"Nørreskovlund" ved Silkeborg ; ; overtog den selv den 
l/ll 1958. Gården ligger så tæt på Silkeborg, at den 
nu er solgt til byggegrunde, men skal først rømmes i 
1972« Allerede i 1966 solgte han 4 tdr.land ti4 Sil
keborg Kommune.
Gerda Staghøj gik i Bording skole og er uddannet ved 
husgerning.

Deres børn: a. Jens Staghøj Nielsen f.27/ll 1957 
b* Lilly Staghøj Nielsen f.10/10 1960 
c. Birte Staghøj Nielsen f.29/2 1964 
d„ Ånders Staghøj Nielsen f.3/7 1967*

2.VIII.E.2. Edith Laursen Nielsen er født i Søby den 24/6 1925 og 
hun blev gift i Gødvad den ll/7 1946 med 
Hans Herluf Thorsøe. vognmand, der er født i Sorring 
den 25/5 1922 og han døde i Aalborg den 2/7 1969 efter 
et færdselsuheld. Han var søn af slagtermester Kresten 
Marius Thorsøe.

Edith Laursen Nielsen gik i Skole i Svendstrup og 
Nørreskov og er uddannet ved husgerning i forskellige 
pladser i by og på land. Efter sit giftemål har hun 
været en værdifuld støtte for sin mand i dennes om
fattende forretning og ikke alene ved telefonpasning, 
regnskaber m.v., men også taget sin tørn ved rattet.
Hans Herluf Thorsøe gik i skole i Sorring, uddannet 
ved landbrug i forskellige pladser, bl.a.som foder
mester og traktorfører. I 1949 blev han bestyrer på 

x) sin svigerfars gård "Møgellund" ved Sorring og efter 
et par års forløb købte han selv gården, som han 
drev, indtil han i 1954 solgte den og købte Mørke 
Vognmandsforretning. Denne forretning oparbejdede han 
til en anselig virksomhed med både lastbiler og per
sonvogne.

Deres børns a. Poul Erik Thorsøe
b. Niels Jørgen Thorsøe 
c* Jens Ove Thorsøe.

x)Den nævnte gård "Møgellund" købte Ediths far i 1945 og 
drev den ved bestyrer, mens han selv drev "Nørreskov
lund" .
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2.VIII.E.2.a. Poul Erik Thorsøe« tømrermester, er født i Hadsten 
den 17/11 1946 og han blev gift i Nørager den 22/11 
1969 med
Karen Edith Jensen* der er født i Nørager den 29/9 1946 
som datter af arbm. Sofus Jensen og hustru Easmine 
Marie Sørensen.

Poul Erik Thorsøe gik i skole i Mørke og var på 
Vivild Ungdomsskole i 1961/62* Han blev udlært som 
tømrer i Termestrup og arbejdede herefter ca.l år 
som svend og 1 år som chauffør* Den 1/5 1969 star
tede han selvstændig tømrermestervirksomhed i Pind
strup sammen med en kollegas nas Warming.
Karen Edith Jensen gik i Nør , skole, uddannet 
ved husgerning og var bl.a. stuepige på Hvilehjemmet 
"Predensbo" i Ommestrup* Hun arbejder nu på en Cho
koladefabrik i Skødstrup *

Per er ingen børn i ægteskabet.
2.VIII.E.2.b, Niels Jørgen Thorsøe* vognmand, er født i Sorring den 

13/5 1949 og er ugift.
Han gik i skole i Mørke og Ryomgaard og blev færdig 
med sin læretid som murer i 1968. Efter ea.l år som 
arbejdende murersvend, begyndte han i juli 1969 som 
selvstændig vognmand med lastvognskørsel i Mørke med 
domicil i hjemmet, hvorfra hans far drev sin forret
ning.

2.VIII.E.2.c. Jens Ove Thorsøe. skoleelev, er født i Mørke den 24/12
1955.

2.VIII.E.3c Asta Laursen Nielsen, født i Søby den 29/7 1930 og hun 
blev gift i Gødvad den 30/10 1955 med 
Henning Pedersen, tømrermester, der er født i Thulstrup 
den 4/l0 1929 som søn af pens.Hasmus Pedersen og hustru 
Marie Krel.

Asta Laursen Nielsen gik i skole i Gødvad og uddannet 
ved husgerning.
Henning Pedersen gik i skole i Thulstrup og blev ud
lært som tømrer. Han var soldat i Århus og har siden 
l/ll 1969 haft selvstændig tømrerforretning i Århus.

Parret bor? Violvej 16, Hisskov.
Deres børns a. Lars Pedersen f.30/8 1956

b« Lene Pedersen f. 17/l 1958.
2.VIII,P. Hansine Kirstine Nielsen er født i Hærup den 3/9 1892

og hun døde i Pastrup den 7/3 1966.
Hun var ugift og overtog sin fars gård i Pastrup i 
1933,
Hun var forlovet og skulle giftes med sønnens far: 

Anders Peter Bundgaard, landmand, der er født i Karleby
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den 29/1 1891 og han døde den 9/2 1916 i Vammen, mens 
han var bestyrer for gdr* Jakob fhorsagers enke. Han fik 
spansk syge og døde oa. 4 måneder, før hans søn blev 
født.
Sønnens

2.VIII.F.1. Anders Peter Bundgaard. gdr., er født i Hæanap .den -14/6 
1916 og han blev gift i Bigum den 28/3 1941 med 
Rose Christensen, der er født i Lindum den 5/8 1923 og 
hun døde i Pastrup den 3/4 1966. Hun var datter af fi
sker Christen Carl Christensen o# hustru Anne Dorthea 
Andersen.

Anders Peter Bundgaard gik i s^ole i Vammen, uddan
net ved landbrug, var på St.Restrup Husmandsskole i 
1936/37. Han var mest hjemme og passe gården for sin 
mor, indtil han selv overtog den i 1940 og stadig 
driver den*

Deres børn; a. Birthe Hansine Bundgaard
b. Karl Faurskov Bundgaard,d.3 mdr.gl.1942
c. Karlo Faurskov Bundgaard, f.22/10 1943 

og han omkom ved en færdselsulykke den 
9/10 19 6 4.

d. John Faurskov Bundgaard
e. Anne Dorthea Bundgaard 
f . Erik Faurskov Bundgaard
g. Lissy Bundgaard
h« Svend Faurskov Bundgaard f. 4/4 1954 
j* Rita Bundgaard f.8/5 1956 
k* Ena Bundgaard f. 2 7 /2 1952.

2,VIII.F.l.a. Birthe Hansine Bundgaard er gift med
Niels Erik Mikkelsen.
Der er to børn i ægteskabet.

2*VIII.F*l.d. John Faurskov Bundgaard. traktorfører, er født i
Fastrup den 3l/7 1945 og han blev gift i Viborg den 
28/12 1966 med
Karen Margrethe Rasmussen, der er født i Tårs/Lol- 
land den 15/l 1944 som datter af arbm* Karlo Rasmus
sen og hustru Gerda.

John Faurskov Bundgaard gik i Vammen skole og kom 
ud at tjene på landet, bl.a.hos gdr.Jørgen Jensen 
i Vammen i 3 år. I 1964 blev han traktorfører.
Karen Margrethe Rasmussen gik i skole i Tårs og er 
uddannet ved husgerning.

Deres børns 1) Lars Carlo Bundgaard f.6/12 1964
2) Svend Erik Bundgaard f.1 4 /1 1967.
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2.VIII.F,l.e. Arme Dorthea Bundgaard er født den 16/2 1947 og gift 

Evald Jensen.
2.VIII.F.l.f, Erik Faurskov Bundgaard er født den 25/7 1948.

Han er landmand og hjælper sin far på gården.
2.VIII,F.l.g. Lissy Bundgaard er født den 10/3 1952 og hun blev gift 

i Viborg i 1968 med
Allan Richter, arbm., der er født i Hadsund den 19/3
1943 som søn af salgschauffør Anders Chr.Bichter og
hustru Elly Nielsen Skov.

Allan Richter gik i skole i . _ .sund og Hobro, var 
soldat i Haderslev og Viborg har i de sidste 
4 år arbejdet på Spritfabrikken i Hobro.

2.VIII.G. Niels Marinus Nielsen, landmand, er født i Hærup den 24/11
1895 og han blev gift i Bigum den 24/11 1923 med
Nielsine Kirstine Christoffersen, der er født i Bigum den
13/2 1903 og hun døde sst. den 14/2 1965* Hun var datter
af hmd. Kristoffer Christoffersen og hustru Ottilie Jensen«

Niels Marinus Nielsen gik i skole^i Klejtrup, uddannet 
ved landbrug, var på Kærhave Landbrugsskole i 1920 og 
soldat i Århus 1917/19* Han var det meste af tiden 
hjemme og købte i 1925 noget jord fra 11 Fri s andalM ved 
Hammel og byggede her på en statsejendom, som han havde 
i 10 år. Han solgte ejendommen og flyttede først til 
Fastrup, derefter til Vammen og igen til Fastrup, hvor 
han arbejdede ved forskelligt. Han bor nu i sine svi
gerforældres gamle hus i Bigum og er usædvanlig vital.
Nielsine Kirstine Christoffersen gik i Bigum skole og 
er uddannet ved husgerning.

Deres børn: 1. Anton Faurskov Nielsen 
2« Christa Ottilie Nielsen 
-3* Herdis Olivia Nielsen 
4* Sonja Ellinor Nielsen
5. Vagn Faurskov Nielsen 
6« Birthe Tove Nielsen.

2,VIII.G.1. Anton Faurskov Nielsen, maskinsnedker, er født i Bigum 
den 21/2 1924 og han blev gift i Vrads den 15/5 1949 m. 
Dagny Irene Bach Laustsen, der er født i Christianshede 
den 13/6 1924 som datter af skovløber Niels Chr.Laust- 
sen og hustru*
Anton Faurskov Nielsen gik i skole i Hammel og Bigum 
og var først en tid ved landbrug. Han blev derefter 
udlært som snedker i Vammen i 1946, var soldat i Vor
dingborg 1946/47 og arbejdede herefter i Ans i ca«
1-J- år, hvorefter han flyttede til Ulstrup, hvor han 
stadig bor og arbejder som maskinsnedker. I 1950 
byggede han selv hus på Højvej 13 i Ulstrup.
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2 »VIII. Er.1 . Dagny Irene Bach Laust sen gik i skole i Christians- 

hede og Hjøllund og uddannet ved husgerning.
Deres børn: a. Jytte Paurskov Dieisen 

b» Liss Paurskov Nielsen
2.VIII.£r.l.a. Jytte Paurskov Nielsen er født den 2 1 /1 2 1950 og 

ugift.
Hun gik i skole i Ulstrup og var først i huset og 
på Hadsten Husholdningsskole og er nu i lære som 
smørrebrødsjomfru.

2.VIII.G.l.b. Liss Paurskov Nielsen er født den 7/7 1952 og er i 
handelslære i Ulstrup.

2.VIII.G-.2* Christa Ottilie Nielsen er £112/7.1925 og gift med 
Martin Pedersen, arbmd., der døde 25/1 1970.
Deres børn: a. Benny Pedersen

b. Annelise Pedersen
c. Niels Kristian Pedersen,

2.VIII,G-,3 . Herdis Olivia Nielsen

2,VIII,G.4* Sonja Ellinor Nielsen er født den 25/4 1927 og gift m. 
Manfred Sørensen, mejerist.
Parret bor i Havnelev, Stevns, og har 3 børn,

2.VIII.Gr.5. Vagn Paurskov Nielsen, specialarbejder,- er født i
Haurum den 20/7 1929 og han blev gift i Helligsø den 
2 5 /4 1959 med
Karen Pedersen, der er født i Helligsø den 7 /6  1937 
som datter af arbm. Johannes Pedersen og hustru Kri
stine Marie Poulsen, Helligsø.

Vagn Paurskov Nielsen gik i skole i Bigum og Vammen 
. og kom ud at tjene, men brød af og kom i mekaniker

lære i Vammen, men også dette afbrød han og kom igen 
til landbruget* Han var soldat i Haderslev 1951/52, 
på Asmild Kloster Landbrugsskole 1952/53 og kom der
efter til at tjene hos sin søster og svoger i Bigum, 
hvor han var i 6 år. En kort tid var han natvægter i 
■ Århus5 men i sept.1959 begyndte han at arbejde hos 
GRUNDPOSS i Bjerringbro og købte samtidig sit nuvæ
rende hus i Ulstrup, Han arbejder stadig hos Grund- 
foss.
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Karen Pedersen gik i skole i Helligsø og G-ettrup og 
blev uddannet ved husgerning. Hun tjente bl.a. i 3 
perioder på Pastrup Hvilehjem*

Parret bor i eget hus s Nyvangsvej 11, Ulstrup*
Deres børn; a. Kurt Paurskov Nielsen f.6/6 1960

b. Jan Paurskov Nielsen f«23/12 1962 og
døde samme dag.

c* Asger Paurskov Nielsen f.16/2 1969.
2.VIII.G.6. Birthe love Nielsen er født i Haurum den 6/12 1930 og

hun blev gift i Bigum den 9/9 1951 med
Peter Ingmar Christensen, gdr., der er født i Bigum den
25/3 1927 som søn af gdr. Kristen Larsen Kristensen og
hustru Ane Kirstine Nielsen.

Birthe Tove Nielsen gik i skole i Bigum og Vammen og 
er uddannet ved husgerning* Hun har også været på til
skærerkursus og lært at sy.
Peter Ingmar Christensen gik i skole i Bigum og uddan
net ved landbrug* Han var på Tømmerup Højskole 1947/48 
men var iøvrigt mest hjemme. Han overtog sin fødegaard 
”Bakkegaarden” i Bigum den l/ll 1950 og har siden da 
ombygget og nybygget gården. I 1953 byggede han såle
des nyt stuehus, ombyggede kostalden og nybyggede 
svinestald i 1967. Han er formand for menighedsrådet, 
i bestyrelsen for forskellige lokale foreninger samt 
formand for forsamlingshuset. Han har fra drengeårene 
været aktiv indenfor spejderbevægelsen og været divi
sionschef for ca. 400 drenge. Han er endvidere formand 
for idrætsforeningen og ledet forskellige sportsgrene.

Deres børn: a. Prits Kristensen er født l/3 1953* har gået
i skole i Bigum og været på Ulstrup Ung
domsskole. Han er landmand.

b. Jette Kristensen er født den 10/12 1954 
og er realist i Viborg.

2.VIII.H, Alfrida Nielsen døde som spæd.
2.IX. Kirsten Nielsen er født 9/12 1859 og døde spæd.
2.X. Kirsten Nielsen er født 5/9 1862 og hun døde 17/3 1877.



1. II. F a m ilie b ille d e  fra  "V a lle rb æ k g a a rd " ca . 1893
fra  v e n s tre : H u sfo lk : K aren  og  Hans M ørk , N ie ls in e  -  g ift  Svenning; 
og en g å r d s k a r l ,—K aren  -  T h om as "S ta ld k a r ls "  d a t te r ,“ B od il M ari - 
aftæ gtskone,“ den l il le  pige -  datter a f C h risten  N ie lsen  (søn  a f Jens 
N ie lsen ), A ne K irs tin e  og Jens N ie lsen .

1. II. E . Ane K irs t in e  -  d a tteren  N ie ls in e , dennes mand og  d e re s  børn



1. II. C . K resten  V a seg a a rd  m ed stude

l . I I . C . l .  K a ro lin e  og  K r. J en sen  m /b ø rn

l .I I .C .  K aren  og  K r . V a seg a a rd  m /d e  to yngste drenge

l .I I .C .  K aren  og  K resten  V a seg a a rd s  b ørn  m /æ g te fæ lle r

l . I I . C . l . b .  K on rad  Jensen

1. II. C . 1. b. 1) U ffe M idtgaard  
Jensen

1. II. C . 1. b. 2) E ig il  M idtgaard
Jensen

l . I I . C . l . b .  E llen  Jensen



1. II. C . 2 . Jensine  V a seg a a rd  (i d øren ) og  hendes sen ere  
m and t. h.

1. II. C . 2. Jensine  og  A n d ers  H ansen m /b ø r n

4

1. II. C .2 . b .  B etty og  C a rl 
B ørge  V a seg a a rd -H a n sen

l . I I .C .Z .a .  K am m a og K r. 
V a sega a rd -H a n sen

I. II. C . 2 . a . 1) og  2) M ogen s og 
J ø rg e n  V a seg a a rd -H a n sen

I. II. C . 2 . c .  1) Hanne V a seg a a rd1. II. C . 2. c .  E r lin g  V a sega a rd 1. II. C . 2 . c .  G rete  og  E rlin g  
V a seg a a rd

1. II. C . 2 . c .  2) S øren  V a seg a a rd 1. II. C .2 . a .  Anne og  A x e l E m borg  
(G rete  V a seg a a rd s  fo ræ ld re )

1. II. C . 3. K irs t in e  og N ie ls  
(N orden) m /b ø r n



l . I I .C .3 .b .  L illy  og  M artin  
N ie lse n s  børn

1 .I I .C .4 .  K resten  V a segaard1. II. C .3 .b .  L illy  og  M artin  
N ie lsen

1. II. C . 4. L aura  V a seg a a rd  
(K r . V a seg a a rd s  1. kone)

1. II. C . 4 . F a m ilien  Ju lie  og  K r . V a seg a a rd

1 .I I .C .4 .  L aura og  M athilde V a seg a a rd  
m /fo r æ ld r e  og søskende

1 .I I .C .4 .  "N ø r r e g a a rd "  i U ldb jerg

1. II. C . 4. a . 1) J ørg en  O lu f V a seg a a rd  Jensenl .I I .  C .4 . a .  K aren  og  E m il T idem and Jensen



1. II. C . 6. O lga og  J a co b  T ou gaard I. II. C . 6. O lga og  J a co b  T ou gaards gård

l . I I .C .8 .  A g n es  og  M agnus V a seg a a rd  m /fa m ilie 1. IIj. C . 8. a. E rik  V a seg a a rd l. II. C . 8. a . Ruth og Erik 
V a segaard

l . I I .C .8 .a .  Ruth og  E rik 
V a seg a a rd s  børn

1 .I I .C .9 .  Jens Skov V a seg a a rd 1 .I I .C .9 .  Anna og Jens Skov 
V a seg a a rd

1. II. C . 9 . F a m ilien  Jens Skov V a seg a a rd  
(S ølvbry llu p )

l .I I .  C .9 .a .  og  b. K aren  K irs t in e
og H enning V a seg a a rd



l . I I . C . 9 . a .  K a ren  K irs t in e  V a se g a a rd  og  L e if  Gang 
m ed  d e r e s  d ren ge

l .I I .  D. 2 . C h ristin e  og N iels  
K r. U lstrup

i. II. D . 3. A lm a  og  C h r. C h risten sen l .I I .  D. 4 . J en sin e  og  L a u rits  N ie lsen

l.II. D. 4 . Jensine  og  L a u rits  N ie lsen s  gård  i Sundstrup l .I I .  D .4 .a .  G ertru d  og  V erm und Jensen

l .I I .  D. 4. a . G ertru d  og 
V erm und Jen sen s børn

B ørg e  H aubro1. II. D. 5. Johanne og  A nton  H aubro



1. II. E . N ie ls in e  og F r .  Svenningsen 1. II. E . N ie ls in e  og  F r .  Sven nin gsens børn

1. II. E .2 .  N ie ls in e  og  Jens C h r. l .I I .  E .2 . a .  K n. F r .  Svenningsen

1. II. E .2 . a .  G erd a  Svenningsen 1. II. E . 2 . a . 1) Jens Svenningsen 1. II. E . 2. a . 2) K irs te n  Svenningsen

1. II. E . 6. S ig r id  Svenningsen l .I I .  E .6 . a .  Inger og  H. A a .
C o lb e rg



1. I I .E . 6. c .  E llen  og E rik  G iv e rse n  m /b ø rn 1 .I I .E .7 .  H elga K athrine
Svenningsen m /G re th e s  børn

1. II. E .9 .  T h ora  og P ed er  Svenningsen 1. I I .E . 10. Signe Svenningsen1. II. E .7 . a .  G rethe og K jeld  
J a cob sen

1. II. E . l l .  In geborg  og K a rl F r .  Svenningsen  m /b ø rn 1. II. E .12 . O lu f P e ter



1. II. E . 12. a . G erd a  og  Poul 
E rik  A n d ersen

1. II. E . l Z .a .  G erd a  og Poul E rik  A n d ersen s  børn , B irg it , B ent, C a rsten  og Rend

1. II. E .1 2 .d . F re d e r ik  
Svenningsen

l . I I .E .1 2 .e .  Ingrid  og  Frank 
A n d ersen

I. II. E . I 2 .e .  Ingrid og  Frank
A n d ersen s  søn



1. II. E . 12. f . A n d ers  C h r. 
Svenningsen

1. II. E . 12. g . John Svenningsen 1. IV. A . K aren  N ie lsen

I. V I. C h ristia n  N ie lsen  
(s to re  C h r . )

1. IV. A . K aren  og  L a u rids C h r. A n d ersen s  3 p iger 1. V . Ane N ie lsd atter

1. V I. Ane Jen sd a tter  (N ielsen ) 1 .V 1 .A . K aren  og N ie ls  S tisen

l .V I .A .  K aren  og  N ie ls  S tisens h jem  i Durup l .V I .A .  K a ren  og  N ie ls  S tisen s h jem  i  F je ld s ø



1 .V I .A .2 .  M a r ie  og Lou i 
N ie lsen

l . V I . A . 2 . a .  K aren  og  M ieis 
S tisen

l .V I . A . 2 . d .  M a ry  og  T h erk il 
B isg a a rd

l .V I . C .  M a r ie  og  K r. 
N ie lsen

1 .V I .A .2 .  M a rie  og  L ou is  N ie lsen s  gård  "H ø jb o " 1 .V I .A .2 .  L ou is  -N ielsens 
fo ræ ld re

4

l . V I . A . 2 . b .  Bente og  H a rry  
Stisen  N ie lsen

1 .V I .A .2 .C .  K a ren  og  H om er 
P e d e rse n  U .S .A .

l .V I .C .  M a r ie  og  N ie ls  K r . N ie lse n s  o ld eb ørn

U
 U

 i..
IU



1. V I. C . l .  C h rista  og N ie ls  A b ra h a m sen  m /b ø rn1. VI, C . l .  C h rista  og N ie ls  A b ra h am sen

1. VI. C . l .a .  M eta og R em y H ansen m /b ø r n1. V I. C . l .  A gathe og  K ris te n  A b ra h am sen  
(N iels  og  A n d ers  A b ra h a m sen s fo ræ ld re )

l. V I. C . 1. a . 1) J im  Thom n s Hansen I. VI. C . 1. a . 2) Jannie K rista  
Hansen

1. V I. C . l .a .  M eta og  R em y H ansens hus i H els in gør

1. V I. C . 1. a . 3) K im  Thom ns
Hansen

K ris ten  A b ra h am sen 1. V I. C . l .b .  E lse  og K ris ten
A b ra h am sen



l .V I .  C . l . c .  K aren  A b ra h a m sen  m . sine fo ræ ld re  og 
søskende

l .V I .  C . l . c .  K aren  og A a ge A b ra h am sen

l .V I .  C . l . c .  K aren  A b ra h am sen s fo ræ ld re

1. V I . C . l . c . 1) Y rsa  M arie
A b ra h a m sen

1. V I. C . 1. c .  2) Susanne
A b ra h a m sen

l .V I .  C . l . d .  Knud F r .  
A braham  sen



l .V I .  C . l .d .  Bente og Knud F r .  A b ra h am sen l .V I .  C . l .d .  Bente og Knud 
F r .  A b ra h a m sen s børn

l .V I .  C . 2. L aura  og Jens C h r. N ie lse n , U .S .A . l .V I .  C . 3. A g n es  og  A n d ers  A b ra h am sen

i

l .V I .  C . 3. "J æ g e rg a a rd e n " i R ødding (A n ders A b ra h am sen ) l .V I .  C . 3. a . og  b. Inger og K ris te n  A b ra h a m sen

l .V I .  C . 3. a . B irth e  og K risten
A b ra h am sen

l .V I .  C . 3. a . B irthe  og K ris ten  A b ra h a m sen s hus i R ødding l .V I .  C . 3. b. Inger og  C a rl A age
Jepsen



1. V I. C . 3. b. 1) og  2) Inger og  C a rl A a ge J ep sen s  børn 1. V I. C .3 . b .  "S kov lu n d " i V rå  (C a r l A a ge Jepsen )

l .V I .  C .3 . b .  C a rl A age J ep sen s  fo ræ ld rel .V I . C . 3 . b .  "S kov lu n d " i V rå  
C a r l  A age J epsen

l .V I .  C . 3. b. C a rl A a ge J ep sen s  fa rm o r  og fa r fa rl .V I .  C . 3. b. C a rl A age J ep sen s  m o rm o r  og  m o r fa r

l .V I .  C . 4. O sv a ld  Gunnar 
N ie lse n , U .S .A .

l .V I .  C . 5. E rna M a rie  N ie lsen l .V I .  C . 5. M andrup O lesen



1. V I. C . 5. c .  Jan E rik  O lesen l .V I .C .  5 .d .  C h ris  O lesen

I. V I. F . M aren  N ie lsen 1. V I. F . S øren  A n d ersen  
(G innerup)

I .V I .F . l .  D usine og K r. 
A n d ersen

l . V I . F . l . e .  A a se  og  A s g e r  
A n d ersen

I. V I. F. l . e . l )  A n ita  A n d ersen l . V I . F . l . e .  A a se  A n d ersen s  fo ræ ld re  m /b ø rn



l .V I .  F . l .  e . A a se  A n d ersen s  
m o r fa r  og  m o rm o r

l .V I .  F . 2. Dagny og  K resten  
A n d ersen  ^

l .V I .  F . 2 Dagny og  K resten  A n d ersen

1 .V I .F .2 .  K resten  A n d ersen s  hus i H alskov Bente og  L eo  W tlrtz

1. V I. F . 2. b . l) og 2) A lla n  og  C a rsten  W ilrtz l .V I .  F . 3. K a rla  og  O svald  
A n d ersen

l .V I .  F . 2 . c .  L a ila  A n d ersen

l .V I .  F . 3 .a .  og  b. K a r l og  A le x  A n d ersen B irthe A n d ersen



1. V I. F . 3. O sv a ld  Å nde r se n s  hus i Stoholm 1. V I. F .a .  K a rl A g n er  A n d ersen l .V I .  F .a  Inger A n d ersen

l .V I .  F . a . l )  P ou l E rik  A n d ersen l .V I .  F .a .  2) Susanne A n d ersen l .V I .  F .a .  3) G hita A n d ersen

4

l .V I .  F . b. A le x  A n d ersen l .V I .  F . c .  B irth e  A n d ersen l .V I .  F . 6. Jens A rn e  G innerup 
A n d ersen

2 . V I. G . C h ristia n e  N ie lsen  
(18 år)

2. V I. G . M artin  S im on sen  
(17 år)

2. V I. G . C h ristia n e  og  M artin  S im onsen



2 . V I. G. M a rie  K irs t in e  S ø re n s 
datter (M artin  S im on sen s m or)

2 . V I. G . Jen s  S im onsen  
(M artin  S im on sen s far)

2. V I. G . D orthe M a rie  og  Søren  
Jen sen  (M artin  S im on sen s 
m o rm o r  og  m o r fa r  (b illed e t  
e r  fra  c a . 1855)

2 .V I .G .1 .  Anna K irs tin e  og 
H artv ig  N ie lsen

2 .V I .  G . l .  a . B etty og  Bent 
F re d e r ik se n

2 .V I .  G . l .  b . K irs te n  og 
P a u l-E r ik  N ie lsen

2 . V I . G . 2 . K rista  
B ræ ndstrup

2. V I. G . 2 . J oh s . B ræ ndstrup 2 . VI. G . 3. E llen  og  O skar 
S im onsen

2. V I. G . 3. a . Jens M artin  
S im on sen

2 . V I. G . 3. b. Hans Jørgen  
S im onsen

2 . V I. G . 3. E llen  S im onsen  m ed sine fo ræ ld re



2. V I. G . 3. c .  Kaj Evan 
Sim onsen

2. V I. G . 3. d. L ise  Lotte 
S im onsen

2 . V I. G . 5. R osa  S im onsen

2 . V I. G . 5. a . Lene og  L e if 
S im onsen

/
2. V I. G . 5 .a .  Lene S im on sen s 

m or
2 . V I. G .5 .a .  L ene S im on sen s 

far

2. V I. G . 5. a . 1) Jette S im onsen 2. V I. G. 5. a . 2) K aj S im onsen 2. VI. G. 5. a . 3) H elle  S im onsen



2. V I. G. 5. b. 2) B ettina Kipp 2. VI. G . 5. b. 3) H enriette Kipp

1
! i:. * o;. :
NiPM d p i

2. V I. G. 6 G udrun og O la f S im onsen

2. VI. G. 7. H erta  og  Jens E rik  
S im onsen

2. VI. G. 8. G udrun og  B ø rg e  S im onsen  m /b ø rn 2 .V I .H . M ette M a r ie  og 
N ie ls  N ie lsen

2. VI. H. 1. B olette  og  J o h s . R o s t  m /b ø rn2 .V I .H . "S ten h u set" i L å stru p  (N ie ls  N ielsen )

2 . V I . H . l . a .  G rete  og  Finn 
Jensen

2. V I . H . l .a . l )  C laus J oh s . R ost 2 . V I. H. 1. b. P reb en  R ost



•"
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2 .V I .H . l . c .  Ane M a r ie  R ost 2 . I V . H . 2 .  Anna M a r g r . og  
E. A n d re a se n

2. VI. H. 2. a . og  b. G ert og 
N ie ls  E rdm an d A n d reasen

•i...' ■ ffCTmm 'gimm

2 .V I .H .  3. Ebba og K ristia n  
N ie lsen

2 .V I .H .  3. K ristia n  N ie lsen  
m ed sin  fa m ilie

2 .V I .H .4 .  L illy  og K r. K r is to ffe r  N ie lsen  m ed born 2 .V I .H . 5. Inger og  N ie ls  
P e te r  M adsen

2 .V I .H .4 .  L il ly  og  K r. 
K r is to ffe r  N ie lsen

2. VIL p e d e r  N ie lsen

2. VII. C . K ris t in e  og  E d vard  2. VII. C . K ir s t in e  og  E d v . K ra ru p  m /fa m il ie
K ra ru p



2. VII. C . 3. E lisabeth  og  M ø lle r  L a ssen 2. VII. C . 3 . a .  Randi og  K je ld  
T h orn ing L a u rsen

2 .V II . C .3 .b .  A nnette M ø lle r  
L a ssen

2. VII. C . 3. c .  P e te r  K raru p  
M ø lle r  L a ssen

2. VIII. Ane og C h r. F a u ersk ov  
m /sø n n e n  N ie ls  M ariu s

2. VIII. Ane . og  C h r. F a u rsk ov  m /b ø rn 2. VIII. A ne og  C h r. F a u rsk ov s  
3 døtre

2. VIII. B . B irthe 
M ark u ssen

og Jens C h r. 2. VIII. B . B irth e  og  Jens C h r. M ark u ssen s  e jen dom  i 
F a stru p  x



<2. VIII. C . K aren  og  Jens P e ter  Jen sen  m /b ø r n 2. VIII. C . 1. M agda og  Hans 
F a u rsk ov  Jensen

2. VIII. C . 2. A ne og  V ig g o  K je ld sen 2. VIII. C . 2. Ane og V ig g o  K je ld sen s  hus i V a lsga a rd

2. VIII. C . 2. V ig g o  K je ld sen s  fød eg å rd  "G røn d a lsg a a rd "  
i K ie lstru p

2. VIII. C . 2. V ig g o  K je ld sen  m ed sine fo ræ ld re  og søskende

2. VIII. C . 3. Johanne og  Ove 
Hansen

2. VIII. C . 3. O ve H ansens gård  i  0 .  T ø rs le v  
(Johannes fødegaard )

2 . VIII. C . 3. b. K aren  og Thor
P ed e rse n



2. VIII. C . 4. G erd a  og  C hr. 
F a u rsk ov  Jensen

2. VIII. C . 4 . a . G itte F a u rsk ov  Jensen 2. VIII. E . P etr in e  og  Jens 
L a u rsen  N ie lsen

2. VIII. E. P etr in e  og  Jens 
L a u rsen  N ie lsen  m /b ø r n

2. VIII. E . P etr in e  N ie lsen 2. VIII. E . P ertin e  N ie lsen s  
foræ ld re

2. VIII. E. S ta tse jen dom m en  i Søby (Jens L a u rsen  N ielsen ) 2 .V I I I .E .1 .  G erd a  og  Gunner 
N ie lsen



2 .V I I I .E .1 .  G erd a  N ie lsen s  
fa r fa r

2 .V I I I .E .1 .  A ne S ofie  og  N ie ls  2 .V I I I .E .1 .  G unner N ie lse n s  gård  "N ørresk ov lu n d "
N ie lsen  (G erda  N ie lse n s  o l 
d e fo ræ ld re  på m od eren s  side

■■i

2. VIII. E . 2. Edith og  H erlu f T h o rsø e  2. VIII. E . 2 . Edith og H erlu f T h o rsø e  m /b ø rn 2. VIII. E . 2. a . K aren  og  P ou l 
E rik  T h orsøe

2. VIII. E . 2 . V og n m a n d sforretn in gen  i  M ørk e  (T h o rsø e )

2. VIII. E . 2. H erlu f T h o rs ø e 's  barn d om sh jem  i S orrin g 2. VIII. E . 3. A sta  og  Henning 
P e d e rse n

2. VIII. E . 3. a . og b. A sta  og
H enning P e d e rs e n s  børn



2. VIII. F . H ansine og  A n d ers  
P e ter  Bundgaard

2. VIII. F . H ansine m ed sønnen 
A n d ers  P . Bundgaard

2. VIII. F . l .  R ose  og  A n d ers  
P e te r  Bundgaard

2 . VIII. F . 1. d. K aren  og  John 
Bundgaard

2. VIII. F . 1. d. l) og  2) K aren  og 
John Bundgaards børn

2. VIII. G. N ie ls in e  og  N ie ls  
M arin us N ie lsen

2. VIII. G . 1. Dagny og Anton 
F a u rsk ov

2. VIII. G. 1. a . Jytte F a u rsk ov  
N ie lsen

2. VIII. G . 1. b. L is s  F a u rsk ov  
N ie lsen

2. VIII. G. 5. K aren  og Vagn 
F a u rsk ovs  børn

2. VIII. G. 5. K aren  og  Vagn F a u rsk ov s  bryllu p





E f t e r k o m m e r e
efter

N I E L S  T H O M A S E N
o g

ANE K I R S T I N E  J E N S D A T T E R
fra ,,Vestergaard" i Laastrup sogn
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2.

Niels Thomasen
gaardfæster og senere selvejergaardmand i Laastrup "Vestergaard" 
er født i Nr.Rind den 10/l 1820 og han døde i Skinderup (Ulbjerg 
den 26/7 1 9 0 2 .
Han blev gift i Laastrup den 27/12 1853 med

3*
Ane Kirstine Jensdatter,

der er født i Laastrup den 23/5 1828 og hun døde i Laastrup.. 
den 27/11 1888. Hun var datter af fæster i Vestergaard Jens 
Nielsen Knudsen og hustru Ingrid Michalsdatter.
Niels Thomasen blev ved sit giftemål avlskarl på '•Vestergaard” 
hos sin svigerfar og overtog selv gården nogle år senere.
Han var veteran fra krigen 1848-1850 og blev såret ved Isted 
den 25cjuli 1850. Han ville lige vende sig om for at se sig 
tilbage, men blev i det samme ramt af en kugle i venstre side 
af brystet - få cm9 fra hjertet - og kuglen blev senere taget 
ud gennem ryggen. Han kunne selv gå hen og lægge sig for at 
vente på behandling og blev derefter indlagt på Flensborg syge
hus, hvor han lå i ialt 13 måneder. Han kom sig aldrig helt 
efter dette skudsår og var plaget af det resten af sit liv. 
Skylden herfor gav han sygehuset i Flensborg, som han mente 
behandlede ham dårligt.
Han overtog fæstet af Vestergaard efter sin svigerfar, men den 
l8/l 1 8 6 6 købte han gården af godsejer Kjeldsen på Lynderup- 
gaard for 4«800 Rigsdaler Rigsmønt.
La han i 1890 afstod gården til sin søn Peder Nielsen, flyttede 
han med datteren' Inger og dennes mand Niels Pedersen til Nr. 
Rind, og da dette ægtepar i 1 8 9 6 flyttede til Skinderup for at 
overtage "Skinderupgaard”, fulgte han med og blev der til sin 
død. Han blev begravet ved siden af sin hustru på Låstrup kirke- 
gaard.
Le fik følgende børn; I. Jens Nielsen

II. Thomas Nielsen
III. Birgithe Nielsen
IV. Inger Nielsen
V. Peder Nielsen 

VIo Anton Nielsen.

"V E S T £ R 0 A A R L” 
i vester Tåstrup.

Gården matr.nr.7 i Vester Låstrup - også kaldet Vestergaard 
kan man kun med sikkerhed spore tilbage til 1688, da den såkaldte 
Ohr.d.V matrikel blev udarbejdet.

Gården var da ejet af ritmester von Post og fæsteren hed 
Jacob Pedersenc Gården ansattes til hartkorn 3 tdr06 skpr.l Fjdk. 
2 3/5 alb. (Matr0I6 6 4)»

I 1724 i den da for Rinds Herred udarbejdede matrikel finder 
vi gården opført med to fæsteres Henrik Hansen og Niels Rytter,
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Hartkornet angives da at være 4 tdr, og 1 skp. og som ejer op
føres seigneur Kiærulf til Bjørnsholm.

Senere er gården overgaaet eller bortskødet til Lynderup- 
gaards ejer og den ældste jordebog fra dette gods er dateret 
1778 og her opføres på gården matr,nr,7 i Låstrup en Peder 
Andersen, også kaldet Peder Andersen Skøtte.

Hartkornet ansættes - i lighed med 7 andre gårde i Låstrup- 
til 4 tdro og 2 skp., landgilden 3 tdr.rug, 4 skp.hygycai pd.
smør, 1 gås og 2 høns. Dette var iøvrigt ens for samtlige 8 
gårde i Vester Låstrup.

Det oplyses også, at samtlige 8 gårde hver især forrettede 
Iieelgaards hoveri og villighedsarbejde.

I 1784 bliver gården bortfæstet til Thomas Jensen, der dog 
må ind og springe soldat året efter, hvorfor gården i et par år 
er bortfæstet til en anden, men Thomas har senest i 1788 gen
antaget gården, og Lynderupgaards jordebog for dette år har, at 
Vestergaard i Låstrup er bortfæstet til Thomas Jensen«,*

Det er første gang, at gården kaldes VESTEKGAAKD.
Thomas Jensen - også kaldet Thomas Jensen Adam (hvilket 

navn han åbenbart antog, efter at han i 1791 ægtede hmd. Adam 
Christiansens enke i Låstrup), afstod i 1825 gården til Jens 
Nielsen Knudsen fra Skals,

den første af denne slægt nå gården.
"Den 17/12 1825 fæster Jens Nielsen Knudsen fra Skals (den nuvæ
rende ejers oldefar) den gård i Vester Laastrup, som Thomas 
Jensen Adam hidtil har haft, og derved overlades ham0 Gårdens 
Hartkorn 4 tdrc og 2 skpr., men efter landmålingsforretning 
reduceret til 4 tdr. og 1 skp."

I landgilde skal årligt udredes:
2 tdr. og 7 skpr. rug 
33/4 skpr. byg, 

li Lispd. smør 
2 Høns og 
1 Gås.

Jens Nielsen Knudsen var fæster til sin død i 1862, dog de 
sidste 5 år med datteren Ane Kirstine og hendes mand, foranomtalte 
Niels Thomasen boende hos sig. Efter Jens Nielsen Knudsens død 
i 1862 bliver svigersønnen Niels Thomasen fæster og han køber 
gården til selveje den 18/1 1866. ,

Det kan iøvrigt fortælles, at Niels Thomasen i 1853 fik 
gården tilbudt for 500 Kdl.Kigsmønt, men blev frarådet at købe.

I 1890 afstod Niels Thomasen gården til sin søn Peder og efter 
denne blev gården overtaget af den nuværende ejer: Jens Chr, 
Nielsen, en søn af Peder Nielsen.
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3 o lo Jens Nielsen (Knudsen), vognmand, er født i Låstrup den 

29/7 1854 og han døde i Randers den 19/5 1907.
Han var gift 2 gange. 

l.gang med 
Johanne Mortensen.
I dette ægteskab er der børnene;

A. Ane Kirstine Nielsen 
Bo Ane Kirstine Nielsen 
C, Nicoline Nielsen 
D 0 Dagmar Nielsen 
E„ Thyra Olga Nielsen 
Fo Kristian Nielsen«

3.1. A. Ane Kirstine Nielsen er født den 6/3 1882 i Lynderup og
hun døde den 23/l 1883.

3o 1®Bo Ane Kirstine Nielsen er født den 13/12 1884 i Lynderup og
hun døde i Hammershøj den 9/9 19660 Hun var gift med
Mads Andersen, landmand og arbm., der er født i Hammershøj
den 8/12 1 8 7 8 og han døde sste den 28/2 19560
Ane Kirstine har ingen særlig uddannelse.
Mads Andersen gik i skole i Hammershøj9 blev landmand og 
købte ved sit giftemål en landejendom i Hammershøj, men 
solgte den efter kort tids forløb og blev resten af sin 
levetid arbejdsmand i Hammershøjs

Deres børns 1. Johanne Andersen 
20 Jens Andersen

3.1. B.I. J ohann e An dersen er født i Hammershøj den 22/3 1912 og
hun var gift 2 gange«
1.gang med
Hans Peder Carstenseq, med Hvem Hun Har børnene;

a» Inge Betty Garstensen 
b. Ulla Garstensen.

nang m*
Niels Munk, autoreservedelsmand Hos Oluf Svendsen. Og så 
Han er død. I 2„ægteskab er der en søn.

3.1. B.2. Jens Andersen, arbm., er født i Hammershøj den 19/7 1915
og Han blev gift i Kvorning den 22/4 1943 med 
Oda Margrethe Pedersen, der er født i Kvorning den 7/ll 
1916 som datter af arbm„Bent CHr.Pedersen og Hustru Jen- 
sine Jensen fra Sdr„Vinge.
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Jens Andersen gik i skole i Hammershøj, udannet ved 
landbrug, men blev senere arbm. i København. Han kom 
atter engang til landbrug og atter til København som 
arbm. og arbejder nu ved Hærens Materialforvaltning.
Oda Margrethe Pedersen gik i skole i Kvorning og var 
på Egå Efterskole. Hun er uddannet ved husgerning.

Deres børn* Poul Erik Andersen 
Anna Lise Andersen.

3.I0B.2.a. Poul Erik Andersen er født i Hammerhøj den 24/8 1944 og 
er ugift.
Han gik i alm.skole og tog mellem-og realeksamen.
Han er uddannet bankmand, har handelsskoleeksamen og er 
nu bankfuldmægtig i Amagerbanken i København.

3.1. B.2.b. Anna Lise Andersen, damefrisør, er født i København den
9/3 1946 cg blev gift i København den 16/11 1968 med
Kaj Otto, chauffør, der er født i København den 4/2 1945.

Både Anna Lise og Kaj Otto gik i alm.skole i København 
og hun er damefrisør og han er nu chauffør, efter at 
have aftjent sin værnepligt ved infanteriet.

De har sønnens 1) Lars Otto Andersen f,25/12 1967.
3.1.0o . Nicoline Nielsen er sygeplejerske og ugift.
3.1. D. Dagmar Nielsen blev gift på Sejrø, men har været umuligt

at efterspore.
3.1. E. Thyra Olga Nielsen er født i Randers den 31/8 1892 og hun

døde i Aarslev den 29/6 1952. Hun blev gift i Voldum den 
30/4 1918 med
Christen Laursen« landpost, der er født i Voldum den 15/11 
1891 som søn af landpost Laurs Laursen og hustru Dorthea 
Mikkelsen.

Christen Laursen gik i skole i Voldum, var først ved 
landbrug, var soldat i København i 1914 og blev i 1915 
ansat som landpost i Aarslev og blev her pensioneret 
i 1956 efter mere end 40 år i samme og samme sted.
Han købte et hus ved landevejen gennem Aarslev i 1916 
og boede der, indtil han i 1932 købte sit nuværende 
hus også i Aarslev, men i mere stilfærdige omgivelser. 
Han har været medlem af menighedsrådet.
Thyra Olga Nielsen havde ingen særlig uddannelse. På 
grund af sin fars giftemål anden gang - efter hendes 
mors tidlige død - kom hun i Pleje i Voldum hos Tho
mas Thomsen og betragtede dette som sit egentlige hjem-

Deres børns 1. Otto Kjær Laursen
2. Alfred Kjær Laursen 
3e Erik Kjær Laursen.

Christen Laursen giftede sig 2.gang den 17/4 1954 med 
Elisabeth Martine Nielsen Kragh. der er født i Gerlev 
den 9/7 1897.
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Elisabeth Martine Nielsen Kragh gik i skole i Øster Tørslev 
og uddannet ved husgerning« Hun tjente bl.a. hos samme fa
milie i København i 16 år, og det siger ikke så lidt om 
Elisabeth, at hun fra denne familie i København fik føl
gende diplom;

” D i p 1 o m

for 10 års tro og god tjeneste, trofast gerning, udpræget 
tjenersind, uselvisk og hensynsfuld virke, kærlig og om
hyggelig færd i hjemmet på Nylandsvej 83”.
Hun kom senere til Aarslev og. plejede i 9 år ‘sin mands 
første kone, der var hjælpeløs syg, på samme nidkære måde, 
som diplomet angiver.

3.1. E.1, Otto Kjær Laursen, overpostbud, er. født i Aarslev den 3/9
1920 og han b3_ev gift i Aarslev den 31/8 1946 med 
Britta G-reve Jensen, direktrice, der er født i Bramstrup den 
2/7 1928 som datter af arbm« Knud Christian Jensen og hustru 
Marie Jensen, Bramstrup0

Otto Kjær Laursen gik i skole i Aarslev og var først ved 
landbruget, men blev så den l/l 1942 ansat ved postkonto
ret i Randers som landpost og senere i byen. Her har han 
været lige siden og blev overpostbud i Randers i febr.1955. 
1 1 9 3 9 / 4 0  var han på Vallekilde Højskole.
Britta G-reve Jensen gik i skole i Rud og blev uddannet ved 
husgerning. På grund af sin mors svagelighed var hun det 
meste af tiden hjemme« Efter sit giftemål har hun været 
beskæftiget ved forskelligt cg leder nu rengøringsperso
nalet i Kulturhuset i Randers.

Deres børn; a0 John Greve Jensen
b. Frits Greve Jensen.

3.1. E,l.a. John Greve Laursen.postbud« er født i Sønderbæk den ll/l
1947 og er ugift.

Han gik i skole i Randers, blev udlært som kolonial
mand samme sted - blev udlært 3 0 / 6  1966 og begyndte 
samme år ved postvæsenet som postbud i Randers, hvor 
han stadig er.
Han er meget musikalsk og spiller guitar i orkester.

3*I.Etfl.b. Frits Greve Laursen, maskinarbejder, er født i Randers
den 29/7 1948 og er ugift.
Han gik i alm.skole i Randers og bliver udlært som 
maskinarbejder i 1970.
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3.1. E.2. Alfred Kjær Laursen, kommuneassistent, er født i Aarslev

den 14/9 1926 og blev gift i Troldhede den 20/9 1940 med
Inger Elisabeth. Jensen, der er født i Assing den 2l/l 1929
som datter af gdr. Christian Eli Otto Jensen og hustru
Dorthea Johanne Philippa Jakobsen, Troldhede.
Alfred Kjær Laursen gik i skole i Aarslev og tog realek
samen fra Randers Statsskole. Han begyndte derefter på 
en læreruddannelse, men måtte afbryde på gr.af illegalt 
arbejde under besættelsen. Han var soldat ved artille
riet i Århus i 1945/46 og blev den 15/5 1946 ansat ved
D.S.B. som portør. Men denne stilling tilfredsstillede 
ham ikke og lod sig videreuddanne og blev i 1951 tra
fikassistent med tjenestested i Ryslinge, hvor han var 
i 9 måneder, hvorefter han kom til Sparkjær. Pra febr. 
1970 søgte han og blev antaget ved kommunalforvaltningen 
efter den nye kommunesammenlægning og er nu kommuneas
sistent i Sparkær - Fjends Storkommune. Han var medlem 
af sognerådet i 16 år, men ophører hermed ved overgangen 
til sin nye stilling. I 12 år var han næstformand i 
sognerådet, formand for socialdemokratisk forening i 
12 år, medlem af menighedsrådet og iøvrigt i bestyrel
sen for forskellige lokale foreninger.
Inger Elisabeth Jensen gik i skole i Albæk Hede i Assing, 
uddannet ved husgerning og har endvidere været servitri- 
se. Siden 1/6 1964 har hun været leder af brevsamlings
stedet i Sparkær.

Deres børns a. Tove Kjær Laursen
b. Hannah Kjær Laursen 
c0 Palle Kjær Laursen
d. Annalise Kjær Laursen.

3.1. E.2.a. Tove Kjær Laursen er født i Borris den 27/2 1950 og er
ugift.

Hun gik i Sparkær skole, blev student fra Viborg Kate
dralskole og er fysio-terapeut. Hun er for tiden i 
Horge som et led i sin uddannelse.

3. I.E.2.b.Hannah Kjær Laursen er født i Sparkær den 24/8 1954 og 
er realist.

3.1. E.2.c o Palle Kjær Laursen er født i Sparkær den 25/7 1959
3.1. E.2.d. Annalise Kjær Laursen er født i Sparkær den 22/10 1965.

3.1. E.3. Erik Kjær Laursen, repræsentant, er født i Aarslev den
3/5 1929 og han blev gift i Kristrup den 10/9 1950 med 
Krista Johanne Nielsen, der er født i Asferg den 26/7 
1930 som datter af arbm.Jens Østerballe Nielsen og hustru 
Alma Vandbech, nu boende i Kristrup.
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Erik Kjær Laursen gik i skole i Aarslev og var først ved 
landbrug i ca, 3 år, var derefter i et kolonialfirma en 
kort tid og var soldat i Fredericia i 1951/52, Han har 
også været hotelmand. Han begyndte på Hotel Randers som 
skopudser, blev derefter hotelkarl og senere portier 
samme sted. Den l/iO 1958 blev han inspektør i restau
rant "Nørreris" cg var der 1 år, hvorefter han blev 
klude-og uldopkøber for et firma i Randers. Den l/ll 1961 
blev han rejsende for sækkecentralen "Norden”, hvor han 
var til 1966, Samme år. var i nogle måneder salgschauffør 
for en sodavandsfabrik og den l/l 1967 blev han ansat i 
sin nuværende stilling som repræsentant for Skandinavisk 
Jutekompagni i Randers.
Han er formand for Kristrup Boldklubs Støtteforening og 
medlem af samme klubs forening. Han er i repræsentant
skabet for Kristrup Andelsboligforening.
I 1967 købte han sin dejlige villa på Hougaardsvej 14 
i Randers og foruden den dertil hørende have har han 
et stykke havejord i nærheden,
Krista Johanne Nielsen gik i skole i Kristrup og var en 
tid på kontor, men blev udd,som syerske og pressedame.

Deres børns a.Alice Kjær Laursen f.5/4 1952 i Randers
b. Susanne Kjær Laursen f, 9/9 1955 i Kristrup
c. Anette Kjær Laursen f, I6 / 4  1957 i -
d. Torben Kjær Laursen f. 14/6 1959 i -
eo Troels Kjær Laursen f. 2l/ll 1967 -

Jens Nielsen(Knudsen) blev gift
2 c gang med
Maren Kirstine ThomsenQ der er født i 1871* Før de blev gift, 
fik de sønnen;

3.I.D. Marinus Niels Anton Sofus Nielsen, højt anset hotelmand, 
der er født i Randers den 2/12 1895«
Han er gift 2 gange:
1. gangs den 12/8 1916 med 
Nellie Jones« der døde i 1942.
2. gang; den 15/5 1951 med
Oda Ehrenberg, der er født 29/5 1909.

Marinus Nielsen (navneforandring fra Thomsen i 1905) 
har haft hotel Royal i Århus og Varna. Senere hotel 
Hafnia i København. Han har nu trukket sig tilbage og 
bor i København.

Han er ikke alene dansk, men international meget an
erkendt for sit store arbejde for hævdelse af hotel
branchen. Han er medstifter af flere uddannelsessko
ler og har været præsident for den internationale 
hot elvært o rgani sat i on.

Han har ikke ønsket at give sit bidrag til denne slægts
bog, da slægten ikke interesserer ham. Hans far døde 
jo også, mens han var 12 år, og siden da, har han ikke 
haft nogensomhelst forbindelse med slægten - end ikke 
med sine halvsøskende.
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Thomas Nielsen, slagteridirektør, er født i Låstrup den 
24/11 1856 og han døde i Rønne den 22/9 1940. Han blev 
gift i Holbæk den 10/7 1891 med
Harriet Rosalia Jenny Clausen« der er født i Holbæk den 
19/8 1868 og hun døde i Rønne den 17/10 1951. Hun var datter 
af Jens Ditlev Clausen, der er kendt for sit arbejde med 
udtørring af Lammefjord.

Thomas Nielsen gik i skole i Låstrup og brød med den 
tradition, at drengene dengang skulle være landmænd.
Han kom i handelslære hos sin onkel købmand Rønning i 
Stoholm og var der fra 1871-1878. I 1879 blev han for
valter på Holstebro Svineslagteri og avancerede snart 
til bogholder og kasserer. Her var han, indtil han i 
1888 blev leder af et slagteri i Holbæk. I 1892 star
tede han sammen med en hr.Poul Nørgaard en fedevarefor- 
retning i København, men allerede året efter blev han 
direktør for Andelsslagteriet i Rønne, hvor han virke
de til 1931. Den 29/10 1928 blev han ridder af Danne- 
broge som påskønnelse for et anerkendt arbejde inden
for slagteribranchen.

Deres børn: A.
Bo
C.
D.
E. 
P. 
C. 
H.

Betty Nielsen 
Elly Nielsen 
Ove Nielsen 
Tage Nielsen 
Ingvard Nielsen 
Erik Nielsen 
Harald Ditlev Nielsen. 
Knud Gunnar Nielsen

3.II.A. Betty Nielsen er født i Holbæk den 17/4 1892 og hun døde 
i Helsingør den 4/12 1948. Hun var gift med 
EjdnuSpanc-e, grosserer, der er død i Helsingør den 3 / 4  1957.
Deres børn: 1. Lilian Spence

2. John Spence
3. Donald Spence
4. Beryl Spence.

3.11. A.1. Lilian Spence er født den 7/9 1916 og gift med
N.N.Stæhr, der er død, hvorefter hun har antaget sit pigen.
De har børnene: a. Stuart Stæhr

b0 William Stæhr.
3.11. A.2. John Spence, skibskonstruktør, er f.13/9 1920 og gift.
3.11. A.3. Donald Spence er født 22/7 1922 og gift med Laura N.N.
3.11. A.4. Beryl Spence er f. 16/11 1926 og gift med

Hilmar van den Bosch.
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3.11. B, Elly Nielsen er født i Holbæk den 27/10 1893 og hun døde

i Rønne den 5/12 19460 Hun blev gift i Rønne den 27/5 1921 
med
Harald Esbern Christian Madsen, direktør, der er født i
Rønne den 13/10 1891 som søn af frisørmester Christian
Iversen Madsen og hustru Cecilie Hansen,
Elly Nielsen gik i skole i Rønne, er student og cand, 
phil., privatlærerinde en sydsjællandsk Herregaard og 
vikar på Rønne skole,
Harald Esbern Christian Madsen gik i skole i Rønne, tog 
mellemskoleeksamen og uddannet som bygningskonstruktør, 
efter at være udlært som snedker. Han har været bygme
ster i Napoli i Italien, sejlet som tømmermand på store 
udenlandsrejser og blev ved sin hjemkomst ansat som værk
fører i A/S De Eorenede G-ranitbrud i Rønne fra 1916-21, 
prokurist 1921-30 og virksomhedens direktør fra 1930-65, 
da han blev pensioneret. Han har været Nederlandsk kon
sul fra 1939-60, formand for Stenindustriens arbejds
giverforening i mange år og formand for forskellige lo
kale foreninger under Dansk Stenindustri, Han er R.af D*, 
Nederlandsk Ridderkors og fortjenstmedalje fra Håndvær
kerrådet ,

Deres børns 1, Ingvard Albert Madsen 
20 Niels Ove Madsen 
3, Ingrid Birgitte Madsen,

3.11. B.1. Ingvard Albert Madsen, grosserer og direktør, er født i
Rønne den 12/8 1922 og han blev gift på Erederiksberg den 
5/2 1954 med
Inge Lizzi Løkkegaard, sekretær, der er født på Frederiks
berg den 9/4 1928 som datter af kasserer Niels Peter Peder
sen og hustru Thora Løkkegaard,

Ingvard Albert Madsen er nysproglig student fra Rønne 
Statsskole, Handelseksamen (H.A.) fra Handelshøjskolen 
i København i 1945, Efter praktisk uddannelse i Magasin 
Du Nord (pianlægningsafdelingen) og hos en gros firmaet 
PoBrøste i København, etablerede han sig som selvstæn
dig erhvervsdrivende i 1950 ved stiftelse af firmaet; 
Wilian & Madsen, København, som fortrinsvis beskæftiger 
sig med handel, specielt eksport, I 1960 hovedaktionær 
i nyetableret selskab; Wilian & Madsen A/S, Holme pr. 
Højbjerg, Århus, som tapper og distribuerer "Coca Cola" 
og "Fanta" mineralvand i Jylland og på Fyn. Han er 
direktør og bestyrelsesmedlem i samme aktieselskab.
Fra 1961 desuden interesseret i 2 foretagender inden
for Minkbranchen; Staarup Minkfarm og "Møroh's Foder- 
central',8 begge beliggende i Højby ved Nykøbing Sj.
Inge Lizzi Løkkegaard har realeksamen fra Frederiks
berg, handelsmedhjælpereksamen fra Købmandsskolen 1946 
og herefter haft forskellige stillinger som korrespon
dent og sekretær, indtil sit giftemål.

Deres børn; a. Vibeke Madsen f.14/4 1955
b. Henriette Madsen f. 4/3 1957 
e, Tina Madsen f. 3/6 1959«
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3.11. B.2. Niels Olav Madsen, overlæge, er født i Rønne den 24/12 1923

og han blev gift i Svaneke den 26/12 1947 med
Ester Marcussen, sygeplejerske, der er født i Svaneke den

13/10 1923 som datter af sygehuslæge Marcus Peter Marcussen
og hustru Marie Amanda Petersen, Storegade, Svaneke.

Niels Olav Madsen er student fra Rønne Statsskole og tog 
medicinsk emebedseksamen i 1950. Han var derefter kan
didat og reservelæge ved Aakirkeby Sygehus, Aalborg Amts
sygehus, Kalundborg Amtssygehus og Bornholms Central
sygehus. Han blev overlæge på Nexø sygehus i januar 1958 
og denne stilling har han endnu. Han er samtidig prakti
serende læge og visiterende læge. Han er medlem af 
Sundhedskommissionen.
Ester Marcussen tog præliminæreksamen, blev uddannet 
som barneplejerske og senere som sygeplejerske.

Deres børns a, Peter Madsen f. 8/6 1949 - stud.med.
b. Birgitte Madsen f. 25/8 1952 -gymnasiast
c. Charlotte Madsen f.13/7 1962 - skoleelev.

3.II.B.3. Ingrid Elisabeth Madsen, født i Rønne den 27/8 1925 og
blev gift i Massaehusetts, Boston, U.S.A. den 21/12 1957 
Erik Schytt Poulsen, arkitekt m.a.a., der er født på Frede
riksberg den 26/lo 1927 som søn af direktør Einar Schytt 
Poulsen og hustru Ellen Adelaide Kaaber, 0rd3:up.

Ingrid Elisabeth Madsen gik i Rønne skole, tog realek- 
men og er uddannet som hospitalslaborant«
Erik Schytt Poulsen gik i skole i Mølholm/Yejle og er 
mat.student fra Vejle Gymnasium. Han er arkitektuddan
net og dimitterede Kunstakademiets Arkitektskole 1953.
Han aftjente sin værnepligt ved Sjællandske Ingeniør
regiment og er løjtnant af reserven.

Deres børns a. Michael Schytt Poulsen f.12/5 1962
b. Thomas Schytt Poulsen f. 19/11 1964.

3.11. C. Ove Nielsen er født 20/l 1895, er ugift og farmer i Canada.
3.11. D0 Tage Nielsen, f.2/9 1896, d.1956.Ugift farmer i U.S.A.
3.11. E. Ingvard Nielsen, f.5/9 1897, død ugift i 1918 (sp.syge).
3.11. F. Erik Nielsen, f. i 1898 og døde samme år.
3.11. C. Harald Ditlev Nielsen, opsynsmand, er født i Rønne den

4/2 1900 og han blev gift i Haderslev den 26/6 1931 med 
Anne Marie Høck, der er født i Haderslev den 28/11 1907 
som datter af Rasmus Andreas Nielsen Høck og hustru Agnes 
Nilsson.



Harald Ditlev Nielsen gik i skole i Rønne Statsskole og 
tog mellemskoleeksameno Han var først landmand og Havde for
skellige pladser på landet, indtil Han ved sit giftemål 
blev tilsynsassistent på slagteriet i Rønne, Hvor Hans far 
var direktør0 Her var Han, indtil Han - efter næsten 37 års 
virke - blev pensioneret i 1967. Han byggede sit nuværende 
Hus på Prydenlundsvej 9 i Rønne i 1935.
Anne Marie Høck gik i skole i Haderslev og blev uddannet 
ved Husgerningo Hun var på BornHolms Højskole i 1928/29.

Deres børns 1. Aase MargretHe Nielsen
2. Karen Inger Nielsen
3. Erik THomas Høck Nielsen

3.11. G.1. Aase MargretHe Nielsen er født i Rønne den 29/5 1932 og
Hun blev gift i Nykirke den 24/7 1954 med
Knud Erik Kofoed. typograf, der er født i Rønne den 9/2
1925 som søn af slagteriarbejder Hans Peder Kofoed og
Hustru Marie Caroline MatHea Hansen, Rønne.

Aase MargretHe Nielsen gik i skole i Rønne, tog real
eksamen og blev udd. som defektrice på Apotek i Rønne0
Knud Erik Kofoed gik i Rønne skole, blev udlært som 
lypograf og var soldat ved GardeHurregimentet i Næstved. 
Han Har Hele tiden arbejdet som typograf i Rønne, Hvor 
Han nu bor i eget Huss Absalonsgade 20

Deres børn g a. Hanne Lis Kofoed f, 7/4 1956
b. Bjarne Høck Kofoed f. 7/9 1959 
c* Lene Høck Kofoed f. 26/7 1967.

3.11. G.2. Karen Inger Nielsen er født den 21/3 1935 og gift med
Kav Lindegaard, major i Hjørring, der er født i KøbenHavn 
den 29/5 1932 som søn af arkivar Carl Henrik Lindegaard og 
Hustru Anna Natalie Schmidt0

Karen Inger Nielsen Har mellemskoleeksamen. Huslig uddan
nelse i Norge og derefter sygeplejeuddannelse i KøbenHavn.
Kay Lindegaard Har realeksamen og er officersudannet 
som våbeningeniør og udnævnt til major i 1968. Han er 
medlem af skolenævnet ved vestre skole i Hjørring.

Deres børns a. Pernille Lindegaard f.9/5 1958 
b9 Mette Lindegaard f. 6 / 5  1962 
c. Karen Lindegaard f. 13/10 1964 
de Peter Lindegaard f. 29/6 1966.

3.11. G.3. Erik THomas Høck Nielsen, typograf, er født i Rønne den
27/6 1942 cg Han blev gift i Ringsted den 27/11 1967 med
JoHnna Kirsten Olsen, der er født i Ringsted den 3/12
1937 som datter af cHauffør Hans Svend Aage Olsen og
Hustru Helga JoHanne Petersen.

Erik THomas Høck Nielsen gik i skole i Rønne, udlært 
som typograf på BornHolms Tidende, var soldat ved G-ar- 
nisionstropperne i Slagelse og Har de sidste 6 år ar
bejdet som typograf på Dagbladet i Ringsted.

Deres børns a. Michael Kim Nielsen f.3/9 1961
b. THomas Benjamin Høck Nielsen f.8/6 1968.
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3.II.H. Knud Gunnar Nielsen, skibsfører, er født i Rønne den 8/l 
1903 og har været gift 3 gange0 
gift 3.gang i Rotterdam i 1956 med
Edith Marie Nielsen, tricotagehandler, der er født i Sdr. 
Omme den 10/2 1920o

Knud Gunnar Nielsen gik i skole i Rønne og kom straks ud 
at sejle. Han har gennemlevet alle grader indenfor en 
sømands tilværelse lige fra kahytsdreng, til han i 
Juli 1941 blev kaptajn på store langfarts-dampere,
I ca, 15 år sejlede han udelukkende på Sydamerika.
Han aftjente sin værnepligt i marinen, og siden han 
gik i land i 1963, har han boet i Grindsted, hvor hans 
kone driver trieotagef orretningen '“Centrum", Nørregade 3, 
Grindsted.
Der er ingen børn i de tre ægteskaber, men Knud Gunnar 
Nielsen har en datter på ca. 45 år, der er født udenfor 
ægteskab.
Knud Gunnar Nielsen ligner sin far. Meget høj og state
lig og under mit møde med ham fik jeg indtryk af,

, at han er meget særpræget Menneske. Der er 
ingen tvivl om, at den mand har gennemgået meget og 
gjort ham til en selvstændig - og lidt selvglad - menne
ske, hvis interesse for sin familie er lille. Efter hvad 
jeg kunne forstå, har han ikke i mange år haft nogen som 
helst forbindelse med sine søskende.
Hvis han ligner sin far, er der her en forklaring på, 
hvorfor hans far ikke har været i forbindelse med sin 
familie herovre, siden 1902.
Det må fuldstændigheds skyld anføres, at hans bror 
Harald, der er omtalt foran, efter min mening er af en 
helt anden støbning. Meget menneskelig og tiltalende 
beskeden.
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døde i Nr.Rind den 3l/7 1895. Hun blev gift i Låstrup den 
26/7 1883 med
Morten Pedersen, landmand og arbm., der er født i Nr.Rind
den 7/6 1860 og han døde sst. den 9/11 1939.
Birgitte Nielsen gik i Låstrup skole og udd.ved husgern.
Morten Pedersen gik i skole i Nr.Rind, var soldat ved 
infanteriet i Helsingør og købte ved sit giftemål en 
lille landejendom i Nr.Rind. Da ejendommen ikke kunne 
give det fulde udkomme, gik han på arbejde ude. Et par 
år efter sin kones død solgte han ejendommen, men blev 
boende i Nr.Rind og arbejdede ved forskelligt til sin 
død.

3 . I I I .  B ir g it t e  N ielsen  er fø d t  i  Låstrup den 29/7 1859 og hun

Deres børn; A. Niels Thomas Pedersen
B. Martine Pedersen
C. Nicoline Pedersen
D. Ane Kirstine Pedersen
E. Jens Christian Pedersen.

3.111. A. Niels Thomas Pedersen er født den 28/7 1883 og han døde
den 31/3 1894.

3.111. B. Martine Pedersen er født den 4/10 1885 og hun døde den
20/4 1894.

3.111. G, Nicoline Pedersen er født i Nr.Rind den 13/10 1887 og hun
blev gift i Lynderup den 5/l 1912 med
Jens Jacob Vindstrup, arbm., der er født i Nr.Rind den
10/4 1880 og han døde i Viborg den 6/5 1968.

Nicoline Pedersen gik i skole i Nr.Rind og udd. ved 
husgerning.
Jens Jacob Vindstrup gik i Rind skole og var soldat ved 
artilleriet i Århus i 1901„ Han var først ved landbruget, 
men flyttede ved sit giftemål til Viborg, hvor han kom 
til at arbejde på bryggeriet ODIN. Her var han først i 
10 år, og efter nogle års fravær ved andet arbejde, kom 
han igen til Odin, hvor han var til 1943, da han kom 
til skade med en hånd og måtte holde op. Parret boede 
fra 1956 på MSolgården'* i Viborg, og enken bor stadig 
samme sted.

Deres børn; 1. Birgitte Marie Vindstrup 
2. Jens Olaf Vindstrup.

3.III.C.10 Birgitte Marie Vindstrup er født i Viborg den 4 / 6  1912 
og hun blev gift sst. den 22/4 1934 med
Erik Laursen, malermester, der er født i Viborg den 22/11 
1911 som søn af skræder Hans Peter Laursen og hustru 
Kristine G-ørup.

Birgitte Marie Vindstrup er uddannet ved husgerning.
Erik Laursen er udlært som laer og arbejdede som svend, 
indtil han startede egen forretning sammen med en bror 
i 1949. Han er nu alene om forretningen.

Deres børns a. Birgit Vindstrup.Laursen, b.Kirsten Laursen
c. Hans Jørgen Laursen. d.Per Vindstrup Laursen.



3.III.0.1.a. Birgit Vindstrup Laursen er født i Viborg den 25/8 1934
og hun blev gift sst. den l/8 1953 med
Poul Erik Nielsen, gartner, der er født i Viborg den
4/7 1930 som søn af plant eshole ej er Carl Gjøde Nielsen
og hustru Anna Eugenie Wendelbo Nielsen, Skivevej 80.

Birgit Vindstrup Laursen gik i skole i Viborg, var 
først i huset, men kom senere til ASANI, hvor hun 
arbejdede på lagereto
Poul Erik Nielsen gik i skole i Viborg og blev udlært 
som planteskolegartner hos sin far. Han var soldat 
ved Feltartilleriet i Århus og designeret som korpo
ral ved genindkaldelse o Han bestyrede en tid plante
skolen for sin mor, men er nu fastansat som gartner 
ved Viborg Kommune.

Leres børn; 1) Hanne G-jøde Nielsen f.20/6 1956
2) Henrik Gjøde Nielsen f. 20/3 1960.

3.111. C.l.b. Hans Jørgen Laursen, disponent, er født i Viborg den
6 / 4  1941 og han blev gift sst.den 18/3 1961 med
Eva Nikolaisen, der er født i Skals den 26/11 1942 som
datter af trafikassistent Børge Nikolaisen og hustru
Karen Edel Sørensen, nu boende i Viborg.

Hans Jørgen Laursen gik i skole i Viborg og blev han
delsuddannet hos Midtjydsk Reservedelslager, hvor 
han begyndte som bydreng, men nu er disponent. Han 
har handelsskoleeksamen.
Eva Nikolaisen gik i skole i Viborg og tog realeksa
men. Hun er leder af "Kop og Kande" - kunst og anti
kviteter - og er bestyrelsesmedlem i samme selskab.

Leres børns l) Claus Laursen f. 22/8 1961
2) Helle Laursen f. 18/12 1 9 6 3 .

3.111. C.1.c. Per Vindstrup Laursen, malermester, er født i Viborg
den 10/6 1946 og han blev gift sst. den 30/l 1965 med 
Birgit Gravesen, der er født i København den 23/8 1947 
som datter af landsretssagfører Johannes Faber Grave
sen og hustru Kirsten Bing, nu boende i Viborg.

Per Vindstrup Laursen gik i Østre Borger-og Real
skole, blev udlært som maler og var soldat ved Fly
vestation Karup 1965/66. Siden l/lO 1969 har han ar
bejdet som malermester og er samtidig ansat ved Viborg 
brandvæsen som deltidsbeskæftiget brandmand.

Ler es børn s 1) Charlotte Laursen f, 20/8 1965.
2) Jesper Vindstrup Laursen f. 31/8 1967
3) Rikke Vindstrup Laursen f. 21/4 1969.
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3.III.C.2. Jens Olaf Vindstrup, urmager, er født i Viborg den 21/9 
1922 og han blev gift i Helsingør den 8/5 1948 med 
Hilda Ktøhler, der er født i Nr.Omme den 19/6 1921 som 
datter af murermester Johannes Køhier og hustru Johanne 
Pedersen, Nr.Omme.

Jens Olaf Vindstrup gik i skole i Viborg, tog præli
minæreksamen og blev uddannet som urmager hos fa.G-eo 
Andersen i Silkeborg. Han kom efter læretiden til 
Helsingør, hvor han var i ca.li år, og hvor han blev 
gift. Efter giftemålet flyttede parret til Silkeborg, 
hvor han den l/4 1951 fik ansættelse hos sin læreme
ster - og her har han været lige siden, fra 1966 som 
leder af den store urmager-og optikerforretning på 
Søndergade 1 i Silkeborg, efter at forretningen var 
blevet aktieselskab efter den tidligere indehavers 
død.
Hilda Kohier gik i skole i Ørnhøj og var på efterskole 
i Nr.Nissum. Hun begyndte læreruddannelse, men måtte 
afbryde på grund af svagelighed. Hun havde derefter 
forskellige pladser i huset og har også været ekspedi
trice.

Deres børn2 a. Hanne Vinstrup f.30/10 1950 i Skive
b. Helle Vinstrup f.10/2 1954 i Silkeborg.

Hanne er på revisionskontor og Helle er skoleelev.
3.111. D. Ane Kirstine Pedersen er født den 25/9 1890 og hun døde den

14/4 1894.
3.111. E. Jens Christian Pedersen er født den 24/7 1893 og han døde

den 5/1 1894.
Birgitte og Morten Pedersen mistede således 4 børn i 1894 og 
to af disse, nemlig: Martine og Ane Kirstine blev endda begra
vet samme dag.

3.IV. In&er Nielsen er født i Låstrup den 19/10 1862 og hun
døde i Skinderup den 26/11 1949. Hun blev gift i Låstrup 
den 20/6 1890 med
Niels Pedersen, der er født i Nr.Rind den 29/8 1864 og 
han døde i Skinderup i 1928. Han var søn af gdr.Morten 
Pedersen og hustru Dorthea Kirstine Andersdatter.

Inger Nielsen gik i Låstrup skole og uddannet ved hus
gerning. Hun var det meste af tiden hjemme og passede 
huset på gr. af sin mors tidlige død i 1888.
Niels Pedersen gik i skole i Nr.Rind og uddannet ved 
landbrug. Han kom ud at tjene allerede som 7.årig, da 
han blev,,hjorddrengMpå NØRRERIS. Han var soldat og 
blev korporal i Viborg. Han arbejdede nogle år ved 
banen, der blev anlagt ved Aalestrup« men blev senere 
uddeler i Nr.Rind Brugsforening. I 1896 blev bestyrer 
på een under NØRRERIS hørende gård - nuværende MSkin
derup gaard", hvor en enke sad som fæster og da enken
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døde, overtog Niels Pedersen gården og drev den til sin dødo Det var Niels Pedersen, der fandt gødningskalk: på 
,,SkinderupgaardMs jord, og med NØRRERIS som finanscier, 
startede han "Skinderup Kalkværk", som senere blev ud
nyttet i fuldt omfang af Niels Pedersens ældste søns 
Morten,

Deres børns A, Morten Pedersen 
B0 Niels Pedersen
C, Jens Christian Pedersen
D, Anders Christian Pedersen 
E 0 Birgithe Pedersen
P, Ane Kirstine Pedersen
G, Dorthea Kirstine Pedersen
H. Johanne Pedersen 
J0 Thomasine Pedersen 
K e Johannes Pedersen,

3,IV.A0 Morten Pedersen, gdr0og gødningskalkfabrikant, er født i 
Låstrup den 10/12 1885 og han blev gift i Ulbjerg den 
7/5 1912 med
Christiane Christensen, der er født i Skinderup den 26/4
1886 og hun døde i Møldrup den l/ll 1966, Hun var datter
af gdr, Niels Christensen (kaldet Niels Smed) og hustru
Ane Kirstine Mortensen, Skinderup,
Morten Pedersen gik i skole i Nr„Rind og Ll,Torup, Han 
er uddannet ved landbrug og var hjemme til sit 18,år,
I 1905 tjente han på "Vestergaard" i Låstrup og senere 
hos Anders Jensen Thorsager i "Risgaard" i Låstrup, hvor 
han var i 3 år, En tid var han i møllerlære i Møldrup 
Mølle og bestyrede en tid Skinderup Kalkværk med land
ejendom, Senere købte han både landejendom og Kalkværk, 
men solgte kalkværket til sin bror Niels og drev selv 
landejendommen inddil 1952, da han flyttede ind i sit 
nuværende hus i Møldrup: Østergade 1, hvor han stadig 
bor. Trods sin høje alder er han i dag usædvanlig ånds
frisk og kan huske helt tilbage fra han var 3 år.

Deres børns 1, Ane Ingeborg Pedersen
2, Inger Margrethe Pedersen 
3e Niels Ove Pedersen,

Om sin„barndom og ungdom fortæller Morten Pedersen:
"Jeg vil lige fortælle lidt fra min barndom og begynder fra 
jeg var 10 år, da vi flyttede fra Nr,Rind til Skinderup, 
hvor min far skulle bestyre en gammel gård, tilhørende 
proprietær P,Kjeldsen på NØRRERIS, Det var een af de sidste 
dage i marts måned. Møller P,Andersen, Skinderup Mølle, 
hentede os i hestevogn. Jeg glemmer ikke, da vi nåede målet, 
Pire gamle, faldefærdige bygninger, og da vi kom ind i stue
huset - gulvene var af ler, i bryggers og køkken var der 
"stenpikning". Senere fik vi bræddegulv i stuerne. Udhusene 
var meget dårlige. Jeg kan huske, at 2 huse væltede - det ene 
i storm og det andet fald ganske enkelt sammen i stille vejr.
Avl var der jo næsten ikke noget af. Kreaturerne måtte jo 

ud, såsnart det kunne lade sig gøre og jeg blev jo udpeget 
som "hjorddreng18, 3 dage om ugen skulle jeg gå i skole.
Et yndet sted at passe kreaturerne var, der hvor kalkvær

ket senere kom til at ligge. På jorden der var der tidligt
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grønt om foråret, og der var altid god adspredelse, for der 
løb nemlig en bæk, som kaldtes Blegbæk - navnet havde den jo 
nok fået, fordi vandet, når der blev trådt på jorden eller 
gravet, hvor vandet sprang ud fra bækken, var "bleg” eller 
hvid, og når vi lå og gravede med fingrene, så kunne vi finde 
kridt eller kalkstykker.

Ældre folk fortalte, at deres forældre havde fortalt, at de 
havde hentet kridt i ,8BlegbækH til at hvidte deres huse og 
vægge med.

Da der så blev gravet i jorden, og det viste sig, at der 
virkelig var kalk, blev der sendt prøve ind til analyse, og 
prøven viste sig at indeholde 96 f> kulsur kalk.

Så kom der gang i arbejdet med kalken. Vandstanden blev 
sænket, der blev lagt cementrør fra Åen og op i kalkgraven, 
så vandet kunne sænkes ca, 4 alen. Så blev der en plads jæv
net og vi begyndte at køre kalk ud på pladsen, hvor egnens 
beboere så hentede den og kørte den ud og spredte den på 
deres marker som gødningskalk.

Senere blev der anskaffet en petroleumsmotor og en knuse- 
maskine. Der blev bygget en tørlade, hvor kalken blev tørret, 
inden den blev pulveriseret, og en stor del af det pulveri
serede kalk blev sendt med banen fra Møldrup St,
Det var i tiden mellem 1898 og 1900, vi begyndte at produ

cere kalk.
Jeg blev jo ved endnu en tid at være hjorddreng - indtil 

jeg blev konfirmeret. Mine brødre Niels og Christian var jo 
ikke så lidt yngre. Jeg husker engang jeg var i engen og 
skulle passe kreaturerne. Det var i oktober - det var nok 
ved den tid, da jeg skulle begynde at gå til præst. Min bror 
Christian var med. Når jeg var i engen, ville jeg gerne fiske 
Det har altid været min store lyst, Biskegrejerne var jo 
meget primitives en stiv stage med en tyk murersnor og en 
stor aalekrog, Kristian skulle bære fiskeposen til at bære 
eventuel fangst i. Pludselig fik jeg bid og jeg kunne mærke, 
at den var større, end dem jeg plejede at fange. Jeg fik 
fisken på land og det viste sig at være en havørred til 
ca, 2 pund. Jeg fik fisken af krogen og en ny orm på - det 
var jo om at få snøren ud igen så hurtigt som muligt, for 
der var måske flere af samme slags. Jeg langede ud, men 
snøren kom ikke i -vandet og Kristian gav et vræl. Krogen 
sad fast i hans overlæbe og ormen hængte ud af munden.

Det var jo sløje tider dengang. Jeg kan huske vi havde 
en husmand til at tærske med plejl om vinteren. Han begyndte 
om morgenen før det blev lyst - han havde en lygte med tæl
lelys i medo Det var ikke nogen særlig god belysning. Han 
arbejdede til henved 6-tiden om aftenen og for dette arbejde 
fik han 40 øre om dagen og kosten. Det var ikke meget at 
forsørge en familie med, men udgifterne var jo heller ikke 
store. En husmand, der boede i nærheden, fortalte, at han 
skulle give 1 øre i amtsskat, men sognefogden skulle have 
25 øre for at hente den ene øre. Dengang blev skatten ikke 
opkrævet direkte fra amtsstuen.

Den første sommer efter min konfirmation - det var i 1900 
kørte jeg tørv ud på trillebør. Vi havde en masse tørvejord 
og vi begyndte tørvegravningen sidst i april og blev ved 
til først i juli, T-ørvene blev gravet med spade og tørvegra
veren stod nede i tørvegraven og langede tørvene op, men 
før han kunne begynde, skulle graven tømmes for vand - og



det var min bestilling. Der skulle mange gange øses flere 
hundrede spande vand, inden arbejdet kunne begynde.

Jeg var hjemme til jeg var 18 år og arbejdede både i marken 
og i kalkværket, I 1905 kom jeg ud at tjene og i 1910 kom jeg 
hjem igen. Jeg forpagtede derefter både kalkværket og land
brugsjorden, som hørte til. I 1912 blev jeg gift og i 1914 
købte jeg den hidtil forpagtede landejendom og drev den til 
1952.

Den første verdenskrig begyndte jo samme år, som jeg købte 
ejendommen, og krigen medførte jo mange sære forandringer. 
Tyskerne begyndte f.eks. at opkøbe heste til fabelagtige pri
ser, men i modsætning hertil var det næsten umuligt at sælge 
smågrise i de første måneder af krigsårene. Var man til torvs 
med grisene, kunne man nemt risikere at få flere med hjem i 
grisekassen, end man havde med. Men det varede nu ikke længe, 
før der blev gode priser på alt. De krigsførende lande mang
lede jo fødevarer og pengene begyndte at florere herhjemme.
Men samtidig blev der indført rationering, så det var næsten 

umuligt i det hele taget at købe noget. Da man f.eks. ikke 
kunne få kaffe, begyndte folk at brænde rug til erstatning.
I stedet for de sædvanlige materialer til fejekoste, måtte 
man bruge revlingeris, som fabrikkerne ligefrem averterede 
efter. Dette gav selvfølgelig liv på hedeegnene her omkring 
Skinderup, hvor vi jo havde megen hede og derfor en masse 
revlingeris. Vi rykkede risene op med en krum greb og kørte 
dem hjem, hvor så koner og børn sorterede dem. Dette gav efter 
den tids forhold gode penge. Jeg bandt selv en masse koste, 
som jeg solgte her på egnen.
Da krigen sluttede i 1918,varede det ikke længe, før de 

manglende varer begyndte at komme frem igen.
Priserne blev ved at være gode på alt i de første år efter 

krigens slutning og folk troede ikke på, at der igen kunne 
komme dårlige tider. Men det kom der. I slutningen af tyverne 
og begyndelsen af trediverne kom landbrugskrisen, som mange 
endnu taler om, men som kun vi, der stod midt i den, virke
ligt følte på vor krop. Priserne på landbrugsvarer raslede 
ned til ingen ting. Et fedt kreatur kunne ikke engang koste 
10 øre pundet til slagtning, og bedre var det ikke med svi
nene. Jeg kan huske, at jeg købte 4 smågrise for 44 kr.pr. 
stk., men da jeg leverede dem til slagtning på slagteriet 
og de vejede ca. 190 pund stykket, fik jeg kun ca„40 kr.pr, 
stk., så det var jo ikke nogen god forretning.
Men også dårlige tider får ende. I slutningen af trediver

ne begyndte det at lysne igen og priserne blev mere stabile,
I 1939 kom så 2.verdenskrig og fra dens begyndelse til nu 

er der jo sket en udvikling og en venden op og ned på alting, 
som ingen kunne drømme om.
Dette var i korthed lidt om mit liv, men når jeg nu tænker 

tilbage på barndoms-og ungdomsårene er det med glæde, for 
det var - trods lidt smalhals ind imellem - en herlig tid.

Møldrup den 2.febr.l970.
Morten Pedersen
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3.IV0A.1. Ane Ingeborg Pedersen er født i Skinderup den 8/2 1914
og hun blev gift i Ulbjerg den 29/3 1938 med
Jens Christian Nielsen, gdr. i Låstrup "Vestergaard", der
er født i Låstrup den 28/8 1894 som søn af slægtsmedlem
3»V. Peder Nielsen og hustru Mette Kathrine Pedersen.
(Ane Ingeborg er altså gift med sin fars fætter).
Ane Ingeborg Pedersen gik i skole i Ll.Torup og uddan
net ved husgerning.
Jens Christian Nielsen gik i skole i Låstrup og Bystrup, 
uddannet ved landbrug, var på Brøderup Højskole 1914/15 
og soldat i 18 mdr. under 1.verdenskrig. Efter at have 
haft forskellige pladser på landet - skiftende med sine 
brødre til at være hjemme og hjælpe moderen, der blev 
enke allerede i 1910 - bestyrede han sin fødegaard 
fra 1924-1937 og overtog selv gården i 1937. Han driver 
stadig "Vestergaard" trods sin relativt høje alder af 
75 år. Han har været bestyrelsesmedlem i forskellige 
lokale foreninger, bl.a. mejeriet.

Deres børn; a. Peter Aksel Nielsen
b. Henry Nielsen
c. Asta Kirstine Nielsen
d. Ejner Nielsen.

3.IV.A.l.a. Peter Aksel Nielsen er født i Låstrup den 3/3 1939 og
han blev gift sst«, den 27/12 1965 med
Laura Kristine Nielsen, der er født i Borup den 3/3
1939 som datter af gdr. Mathias Nielsen og hustru Jen-
sine Mortensen Thorsager, Nr.Borup.
Peter Aksel Nielsen gik i skole i Låstrup, uddannet 
ved landbrug og var på Asmild Kloster Landbrugsskole, 
Han var mest hjemme og i 1966 begyndte han at køre 
traktor på maskinstation og er nu i arbejde ved ma
skinstation i Låstrup o
Laura Kristine Nielsen gik i Borup skole og var på 
Jebjerg Ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning, 
men har også været servitrice og lært at sy.

Deres børn: 1) Inger Nielsen f.20/6 1966
2) Morten Nielsen f. 7/10 1967
3) Lisbeth Nielsen f.5/3 1969.

3oIVeA.l.b0 Henry Nielsen, mag.sciento, er født i Låstrup den 
5/ll 1940 og han blev gift sst.den 11/9 1965 med 
Anna Lise Kjær Høiland, sygeplejerske, der er født 
i Hvidbjerg (Thy) den 24/11 1943 som datter af instal
latør Niels Rosenberg Høiland og hustru Jenny Agnete 
Kjær, Hvidbjerg.
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3.V.C. - Jens Chr.Nielsen fortæller om sin barndom.

" Den fjortende marts 1902 kom jeg første gang hjemmefra. Jeg 
var kun 8 år og min første plads var på "Vejlgaard" - min mors 
barndamshjem. Jeg var der til november året efter og kom så 
hjem igen.

Mens jeg var på Vejlgaard havde jeg en mindre morsom ople
velseo Jeg skulle en dag køre til mølle med hestevogn, men da
jeg var kommet et stykke på vej, begyndte det pludseligt at 
fyge og blæse. Hesten blev bange, slog bagud, og den usikre 
kørsel endte i grøften for både sækkene og mig. Tømmen gik i 
stykker og hesten stak hjemado Det var en noget slukøret dreng, 
der kom bagefter hesten.

Jeg kom altså hjem efter min første plads i november 1903 
og var derefter hjemme til november 1907, da jeg kom til min 
moster i G-edsted. Jeg kom derved til at gå i skole i Bystrup 
hos en lærer Jensen og den egentlige årsag til dette skoleskift 
var, at undervisningen i Låstrup skole på den tid ikke var særlig 
god, så mine forældre mente det var bedst, jeg fik kundskaberne 
opfrisket i en anden skole.

Det var jo som bekendt ikke altid lige rart for en tjeneste
dreng at komme i en ny skole, men drillerier af særlig grave
rende art var jeg kun ude for en enkelt gang, og det glemmer 
jeg aldrig.

Bag ved mig på skolebænken sad en forkælet hvalp, som ikke 
turde røre mig i frikvartererne, fordi jeg havde familie 
blandt de store drenge, men i timerne var han mere dristig.
Han begyndte en dag at smøre mig i nakken med blæk, men han kom 
nu ikke langt med den spøg, for lærer Jensen opdagede det og 
aldrig har jeg set en dreng få en sådan lag tærsk i skolen. Og 
bagefter blev han sat til at fjerne blækket fra min nakke.
Siden da var han mere tilbageholden.

Efter at være kommet hjem igen i 1908, havde jeg forskel
lige pladser, og jeg var endda en overgang i snedkerlære,

I 1915 blev jeg soldat under sikringsstyrken, kom til Aal
borg, men blev ret hurtigt forflyttet til Yærløselejren, hvor 
jeg kom til at gøre tjeneste ved 17.bataillons 4.kompagni.Den 
sidste måned af min tjenestetid var jeg iøvrigt i Dragør.

Jeg kom hjem igen i 1917 og efter endnu nogle pladser, 
blev jeg i 1924 bestyrer for min mor, indtil jeg selv overtog 
gården i 1937« Jens Chr.Nielsen"
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3 o ■*- V * A
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3.IV.A«

3 oIV »Ao

Henry Nielsen gik i Låstrup skole, tog præliminærek
samen i Skals i 1957 og blev student fra Viborg Kate
dralskole i 1960. Han studerede ved Århus Universitet 
og dimitterede som mag*scient, i 1966, Han studerede 
videre på stipendium, først 1-J i Århus og er nu under 
videre uddannelse på Niels Bohrs Institut i København.
Anna Lise Kjær Højland gik i skole i Struer og tog 
realeksamen fra Struer Statsgymnasium. Hun blev fær- 
diguddannet som sygeplejerske på Århus Kommunehospital 
i 1966.

Deres børn: 1) Anne Kjær Nielsen
2) udøbt dreng, f.18/2 1970.

l.c. Asta Kirstine Nielsen, kjolesyningslærerinde, er født 
i Låstrup den 27/10 1943 og hun blev gift sst. den 
3 0 / 3  1968 med
Ib Jørgen Hansen, lærer, der er født i Eilby-Melby
den 10/12 1940 som søn af fodermester Frederik Villiam
Hansen og hustru Karen Asta Elisabeth Eriksen.

Asta Kirstine Nielsen gik i Låstrup skole, var først 
hjemme på "Vestergaard" i ca. 2 år, blev derefter 
stuepige på Katedralskolens Kollegium i Viborg og 
kom senere på Håndarbejderskolen i Skals i 1962. Hun 
var derefter elev på Idrætshøjskole i Sønderborg og 
blev delingsfører. I 0 9 6 3 begyndte hun som elev på 
Håndarbejdets Fremme i København og var færdig i 1965. 
Hun var igen hjemme i ca.2-J år og syede samtidigt for 
fremmede. I 1966 blev hun gymnastiklærerinde på Kalø 
Landbrugsskole, hvor hun var i 2 år, hvorefter hun 
blev ansat i sin nuværende stilling som kjolesynings
lærerinde på Salling Ungdomsskole i Jebjerg.
Ib Jørgen Hansen gik i skole i Lilskov og tog real
eksamen i Nr. Åby. Han er student fra Fredericia og 
kom på G-jedved Seminarium, hvorfra han dimitterede 
som lærer i 1963. Han blev derefter lærer i Låstrup, 
hvor han var i 4i år, og den l/l 1968 blev han ansat 
i sin nuværende stilling som lærer på Salling Ung
domsskole i Jebjerg.

Parret bor på Jebjerg Ungdomsskole.
De har sønnens 1) Peter Hansen f. 16/11 1968 i Jebjerg.

•d. Ejner Nielsen, realist, er født i Låstrup den 9/12 1954 
og går 1 2.real i Skals.

• Inger Margrethe Pedersen er født 1 Skinderup den 25/9 
1917 og hun blev gift i Ulbjerg den 30/11 1941 med 
Kjeld Jensen, gårdbestyrer, der er født i Låstrup den 
19/9 1 9 1 C som søn af gdr. Mads Jensen og hustru Ane 
Svendsen, Låstrup.
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3•IV.A.2

a

a

3.IV.A.

3.IV.A.

Inger Margrethe Pedersen gik i skole i Ll.Torup og er 
uddannet ved husgerning.
Kjeld Jensen gik i Låstrup skole og var på Haubro Ung
domsskole. Han er uddannet ved landbrug, var soldat 
ved Jydske Dragonregiment i Randers i 1938/39 og efter 
at have haft forskellige pladser på landet, blev han i 
1941 bestyrer af den store gård "Gården" ved Aalestrup, 
hvor han har været lige siden - d.v.s. i omtrent 3 0 år. 
Der er 100 tdr. land under plov og 30 tdr.skov og eng.
I 1943 flyttede parret ind i nyopført bestyrerbolig - 
en villa, der ligger lige ved gården - og samme år 
blev der bygget ny hestestald. I 1959 blev kostalden 
bygget.

Deres børn: å* Birgit Jensen
b. Erland Jensen
c. Erik Jensen

a. Birgit Jensen, lærerinde, er født i Aalestrup den 30/4
1942 og hun blev gift sst, den 16/3 1963 med
Bjarne Kanstrup Jensen, lærer, der er født i Sæby den
10/2 1942 som søn af repræsentant Ole Marius Jensen og
hustru Doris Kanstrup Sørensen.

Birgit Jensen gik i skole i Aalestrup, tog realeksamen 
og kom derefter til husgerning, men virkede samtidig 
som vikar ved Aalestrup Kommuneskole, Hun begyndte i 
1960 læreruddannelse på Ranum Seminarium og dimittere
de i 1964, hvorefter hun straks blev ansat i nuværende 
stilling som lærer ved Ørebroskolen v/Pjerritslev.
Bjarne Kanstrup Jensen gik i skole i Sæby og tog real
eksamen. Han var derefter et halvt år på Torben Brix 
Kostskole i Prederikshavn og et halvt år ved landbrug, 
før han i 1960 begyndte læreruddannelse ved Ranum Se
minarium, hvorfra han dimitterede som lærer i 1965«
Han aftjente sin værnepligt ved Pl.tr, i Karup i 
1966/67 og blev sergent. I aug, 1967 blev han ansat i 
sin nuværende stilling som lærer ved ørebroskolen 
v/Pjerritslev.

Parret bor i Gøttrup gi.skole.
Deres børn: 1) Michael Kanstrup Jensen f.1 7 / 8  1963 i

Løgstør,
2) Marianne Kanstrup Jensen f.ll/2 1965 i

, „ n __ 3) og 4) tvillinger.2 drenge f^l7?4Pl970..b.Erland Jensen, mekaniker, er født i Aale trup den 30/4
1942 og er ugift.

Han gik i skole i Aalestrup og blev udlært som meka
niker hos A.Boll, Aalestrup. Han arbejder for tiden 
som mekaniker i Norge.

.c.Erik Jensen, mekanikerlærling, er født i Aalestrup den
28/8 1952.

Efter endt skolegang i Aalestrup kom han i mekaniker
lære i Aalestrup hos samme læremester, som hans bror 
Erland havde haft.
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3.IV.A.

J
3.IV.B
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3.IV.B.

. Niels Ove Pedersen, slagteriarbejder, er født i Skinderup
den 2/6 1927 og han blev gift i Tostrup den 15/7 1952 med
Ingrid Emilie Jensen, der er født i Tostrup den 6/l 1933
som datter af gdr, Jens Jensen og hustru Meta Christensen,

Niels Ove Pedersen gik i skole i Ll,Torup og blev 
landmand. Han tjente således i ca, 7 år på Skinderup 
Møllegaard - dog af og til hjemme. Han var soldat ved 
Livgarden i 1948/49 og var gruppefører, I 1952 overtog 
han sin fars gård i Skinderup og drev den, indtil han 
i 1961 solgte den og flyttede ind i sit nuværende hus 
på Søgevej 8 i Møldrup og samtidig begyndte at arbejde 
på Viborg Andelssvineslagteri, hvor han stadig er ansat. 
Han har - ligesom sin far - altid været ivrig lyst
fisker og endvidere interesseret i sport og selv for
skellige sportsgrene.
Ingrid Emilie Jensen gik i Tostrup skole og udd.ved 
husgerning.

Leres børn; a. Ivan Pedersen f.17/6 1953 i Skinderup
b. Jan Pedersen f.26/5 1958 i
c, Tommy Pedersen f.ll/3 1961 -

Niels Pedersen, gdr., er født i Nr.Hind den 12/10 1891 og 
han blev gift i Roum den 23/6 1916 med
Lene Kathrine Dalsgaard, der er født i Roum den 13/12 1885 
som datter af landmand og håndværker Christian Christian
sen Dalsgaard og hustru Kathrine.

Niels Pedersen gik i skole i Ll.Torup, uddannet ved 
landbrug og var først hjemme, men kom så ud at tjene, 
bl.a. på "Kallestrupgaard". Han kom igen hjem og ar
bejdede en tid hos sin bror Morten på Kalkværket i 
Skinderup. Han købte selv kalkværket i 1916 og drev 
det, til han i 1927 overtog sin fars gård "Skinderup- 
gaard”. Han har siden da forbedret bygningerne, I be
gyndelsen af trediverne byggede han kostald og lade 
og i 50-erne maskinhus, ligesom stuehuset er blevet 
moderniseret. Han har altid været ivrig jæger og lyst
fisker. Han driver stadig gården sammen med sin søn,
Lene Kathrine Dalsgaard gik i Roum skole og er uddan*? 
net ved husgerning.

Le har sønnens
• Kristian Pedersen, gdr., der er født i Roum den 29/10 

1916 og han blev gift sst, den 6 / 7  1943 med 
Martha Nielsen, der er født i Roum den 3/7 1918 som 
datter af gdr. Jens Peder Nielsen og hustru Mette Marie 
Jensen.

Kristian Nielsen gik i skole i Ll.Torup, uddannet ved 
landbrug og har hele tiden været hjemme. Han driver 
nu sammen med sin far "Skinderupgaard". Han er medlem 
af skolekommissionen.
Martha Nielsen gik i Roum skole og uddannet ved husg.
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3.IV.B.1

J

3.IV.C.

a

3.IV.C.

Martha og Kristian Nielsen har datteren:
a. Jonna Helene Pedersen, der er født i Møldrup den 7/6 1943 

og hun blev gift i Ulbjerg den 4/ll 1967 med 
Poul Eli Sørensen, kontrolassistent, der er født i 
Webbestrup den 19/9 1939 som søn af landmand Peter Mari
nus Sørensen og hustru Elna Christiane Johannesen.

Jonna Hele Pedersen gik i skole i Ll.Torup og var på 
St.Testrup Husmandsskole i 1961. Fra 1964-66 var hun 
elev på Nordjyllands Tilskærerskole i Aalborg og efter 
endt læretid blev hun tilskærerske hos ASANI i Viborg.
Poul Eli Sørensen gik i skole i Webbestrup og blev ud
dannet ved landbrug. Han var landbrugsmedhjælper i 
tiden 1954-1960, kun afbrudt af 16 måneders soldater
tid ved artilleriet i Holbæk. I 1960/61 var han elev 
på St.Testrup Husmandsskole og blev her uddannet som 
kontrolassistent o I sommeren 1961 var han fodermester 
cg blev den l/ll 1961 ansat i sin nuværende stilling 
som kontrolassistent ved Arden og Omegns Kontrolfore
ning,

Parret bor i LI,Arden.
Leres børn: 1) Gert Brian Sørensen f.13/5 1968 i Terndr.

2) Annette Hele Sørensen f.2l/6 1969 i Hobro,
Jens Christian Pedersen, landmand, er født i Nr,Rind den 
26/4 1894 og han blev gift i Fjeldsø den 18/3 1921 med 
Karen Kirstine Christensen, der er født i Fjeldsø den 
30/5 1901 som datter af gdr. Chr.Christensen og hustru 
Karen Marie.

Jens Christian Pedersen gik i skole i Ll.Torup, uddan
net ved landbrug og havde forskellige pladser på landet, 
indtil han i 1922 købte noget jord fra sin fars gård - 
25 tdr.l - og byggede her på en gård, som han drev, ind
til han i 1956 afstod den til sin søn Niels og selv 
flyttede til Møldrup. Han var i bestyre3.sen for mejeriet.
Karen Kirstine Christensen gik i skole i Fjeldsø og 
uddannet ved husgerning.

Leres børns 1. Karen Marie Pedersen 
2. Niels Pedersen 
3« Inga Pedersen
4. Osvald Pedersen.

. Karen Marie Pedersen er født i Skinderup den 2l/9 1921 
og hun blev gift i Ulbjerg den 7/5 1941 med 
Egon Emanuel Hald Rafn, landmand, der er født i Hvilsom 
den 28/12 1918 som søn af Albert Marinus Rafn og hustru 
Nicoline Jensen.

Karen Marie Pedersen gik i skole i Ll.Torup, uddannet 
ved husgerning i forskellige pladser, bl.a.hos sin 
bedstemor på "Skinderupgaard" i 2 år, og i 2 år var 
hun i Aalestrup Brugsforening.
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Egon Emanuel Hald Rafn gik i skole i Tostrup, uddannet 
ved landbrug, var soldat i Viborg i 1939/40 og købte 
i 1942 et Hus i Tostrup* I 1945 købte Han sin første 
landejendom - Han Havde ialt 5 bl.a. sit fødeHjem.
I o965 solgte Han den sidste landejendom, byggede sit 
nuværende Hus i Møldrup og flyttede dertil og fik ar
bejde på en snedkeri i Møldrup, men er nu cHauffør på 
Møl drup Sawærk *

Deres børns ac Leo Bjarne Rafn 
bo Jonna Rafn 
c* Jytte Rafn
d. Leif Rafn 
e* Aase Rafn 
f* Villy Rafnc

3oIV.0,loa. Leo Bjarne Rafn, cHauffør, er født i Ulbjerg den 19/9 
1941 og er ugift o

3.IV.C.l.b. Jonna Rafn er født i Tostrup den 10/12 1942 og gift med 
Hans LydolpH« maskinarbejder«
Parret bor i Undløse og Har 2 børn.

3.IV.C.1.c« Jytte Rafn er født i Tostrup den 23/2 1944 og gift med 
JoHn Jensen* strikker.
Parret bor i Sunds og Har 1 barn.

3.IV.C.l,d. Leif Rafn. cHauffør, født i Tostrup den 15/8 1946,ugift. 
3.IV.C.l.e, Aase Rafn. kontorassistent, er født i Tostrup den 6/1 

1950 og er ugift. Har realeksamen.
3.IV.C.1.f. Villy Rafn, f. 4/4 1954«
3.IV.C.2. Niels Pedersen, gdr., er født i Skinderup den 8/2 1924 og

Han blev gift i Viborg den 17/4 1967 med
Astrid Bonde, enke, der er født i Kolt den 21/5 1935 som
datter af gdr. Jens Bonde og Hustru Anna WintHer Hansen.

Niels Pedersen gik i skole i Ll.Torup, uddannet ved 
landbrug, aftjente sin værnepligt ved Livgarden 1945/ 
46, var på St.Restrup Husmandsskole i 1 9 4 8 / 4 9  og Havde 
forskellige pladser på landet, bl.a.på Skinderup Mølle- 
gaard, Hvor Han tjente i 9 år, indtil Han den 9/2 
1956 overtog sin fars gård "Skovly" i Skinderup. Han 
Har moderniseret stueHuset og bygget ny lade i 1963«
Astrid Bonde gik i skole i Hørning og var på Kolt 
Efterskole. Hun er uddannet ved Husgerning, var et 
Halvt år i Norge og kom i 1965 som Husbestyrerinde 
til MSkovly".
Astrid Bonde Har tidligere været gift med;
Axel Troelsen« landmand, der er født i Hornum den 5/5
1933 og Han døde den 2 3 / 5  1963.Han var søn af gdr.
THorvald Troelsen og Hustru Jenny i Hornum.

Hendes børn af 1.ægteskab: a.Lisbetk Troelsen f,l/8 1960
b,Kirsten Troelsen f.18/10

1963.Ler er ingen børn i nuværende ægteskab
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3.IV.C 

3.IV.D

3.IV.E

a

.3* Inga Pedersen er født i Skinderup den 6/7 1929 og hun blev 
gift i Ulbjerg den 28/5 1949 med
lunnar Kristensen, murermester, der er født i Hvam den 
20/2 1920 som søn af hmd. Kristen Kristensen og hustru 
Martine Olsen.

Inga Pedersen gik i skole i Ll.Torup og er uddannet 
ved husgerning.
lunnar Kristensen gik i Hvam skole og blev landmand. 
Han havde forskellige pladser på landet, bl.a. i 4 år 
hos Marius Olsen "Kristinesminde1* i Hvam og ca.3i år 
på en anden gård i Hvam. Han var på Asmild Kloster 
Landbrugsskole i 1946/47 , men kom efterhånden ind på 
at være murerarbejdsmand og førte ham videre til selv 
at føre mureskeen. Han afsluttede sin uddannelse som 
murer ved at aflægge svendeprøve under et ophold på 
Skals Håndværkerskole i 1955/56. Kort efter begyndte 
han for sig selv, bl.a. med at bygge sit nuværende, 
ideelle villa i Møldrup, hvorfra han nu driver sin 
forretning som murermester for en god, solid kunde
kreds.

.4.

Deres børn; a« Gert Kristensen, automekaniker, f.25/3
1950 i Tostrup

bc Vagn Kristensen, murerlærling, født 13/5
1951 i Møldrup

c. Henning Kristensen, på ungdomsskole i 
Jebjerg, f.i Tostrup 23/8 1955.

d. Keld Kristensen f.i Tostrup 23/3 1963,
Osvald Pedersen er født den 9/8 1935 og han døde den 1 / 9

1963. Han var landmand og ugift.
. :'Anders Christian Pedersen er født den 10/5 1895 og han døde 
5 uger gi. den 16/6 1895.

o Birgithe Pedersen er født i Skinderup den 28/5 1 8 9 6 og 
hun blev gift i Grathe den 9/l2 1924 med
Emil Jørgensen Bruus, skovløber, der er født i Grønbæk den
5/11 1896 og han døde i Thorning den 13/4 1961. Han var søn
af hmd. Hiels Jørgensen Bruus og hustru Metteline.

Birgithe Pedersen gik i skole i Ll.Torup og er uddan
net ved husgerning.
Emil Jørgensen Bruus gik i skole i Braarup, uddannet ved 
landbrug og var soldat ved Feltartilleriet i København 
under 1.verdenskrig. I 1922 blev han ansat som skovløber 
ved Kompedal Plantage, hvor han virkede i 27 år. I 1949 
købte han en landejendom i Ørum Sdrl., men solgte den 
efter 2-J- års forløb og købte en anden landejendom, den
negang i Thorning Overby. Denne ejendom afstod han i 
1959 til sin søn, som efterhånden har afstået det meste 
af jorden til kommunen, men mor og søn bor stadig i 
ejendommens stuehus.

De har sønnen;
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3.IV.E.1

3 o IV.Pc

a

3.IV.P.

j

Niels Jørgen Bruus, der er født i Kompedal den 6/7 1934 
og er ugift.

Han gik i Gråmose skole og senere på Levring Efter
skole. Han blev landmand og var soldat i København. 
Siden hjemsendelsen fra soldatertjenesten har han ar
bejdet ved forskelligt. Por tiden er han ansat på 
Dalsgaards Vognfabrik i Kjellerup. Han har altid inte
resseret sig meget for heste og har altid heste stående 
på stald.

Ane Kirstine Pedersen er født i Skinderup den 8/7 1897 
og hun blev gift i Pjeldsø den 18/10 1918 med 
Christian Christensen Skov, gdr., der er født i Sund
strup den 16/11 1892 og han døde i Klotrup den 21/12 
1958. Han var søn af gdr0 Mogens Christensen (Skov) og 
hustru Mariane Andersen.

Ane Kirstine Pedersen gik i skole i Ll.Torup, uddannet 
ved husgerning og har siden sin mands død selv drevet 
gården med hjælp af sin søn Villy, der selv overtog 
gården '•Christiansminde" i Klotrup den 28/l2 1965.
Christian Christensen Skov gik i skole i Sundstrup, 
uddannet ved landbrug og var på Vestbirk Højskole.
Som 18-årig kom han i huset hos sin moster på gården 
"Christiansminde• ** i Klotrup og blev her nærmest behand
let som søn af huset. Han blev på gården og overtog 
den selv den 11/6 1918 og drev den til sin død.

Deres børn; 1. Dagny Christensen Skov
2. Ingrid Christensen Skov
3. Gerda Mariane Christensen Skov 
4« Villy Christensen Skov
5o Anne Lise Christensen Skov.

. Dagny Christensen Skov er født i Klotrup den 17/7 1919
og hun blev gift i Pjeldsø den 21/10 1949 med
Thorvald Jensen, gdr., der er født i Låstrup den 24/8
1917 som søn af gdr. Mads Jensen og hustru Ane Svendsen.

Dagny Christensen Skov gik i Klotrup skole og var på 
Haubro Ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning 
og har været på flere forskellige kurser for hushold.
Thorvald Jensen gik i Låstrup skole, uddannet ved land
brug, var soldat i Viborg i 1938/39 og købte i 1949 
sin nuværende gård ”Vestervang” i Eveldrup, nord for 
Aalestrup. Han har siden da ombygget og tilbygget 
både lade og kostald og udvidet stuehuset i tiden 
fra 1955-65» Gården var oprindelig på 24 tdr.l., men 
i 1962 købte han yderligere 9 tdr.l., som nu er lagt 
ind under gårdens drift.

• Deres børns a. Verner Skov Jensen f.13/6 1954
b. Bente Skov Jensen f.6/ll 1958.
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3.IV.F.

d,
3.IV.F.

20 Ingrid Christensen Skov er født i Klotrup den 19/12 1920
og hun blev gift i Fjeldsø den 17/7 1947 med
William Fruergaard, gdr., der er født i Østerbølle den
17/7 1914 som søn af gdr. Niels Fruergaard og hustru
Johanne Kirstine Jensen, Østerbølle.

Ingrid Christensen Skov gik i skole i Klotrup og er 
uddannet ved husgerning.
William Fruergaard gik i Østerbølle skole, uddannet 
ved landbrug, var på Vallekilde Højskole i 1936/37 
og var - bortset fra en plads på Sjælland og en i 
Blære - mest hjemme og overtog sin fars gård 
"Thuehøjgaard" i Østerbølle - 54 tdr, 1. - den l/7 
1947* Han har siden da moderniseret stuehuset og ny
bygget kostald og svinestald i 1964/65 samt indrettet 
lade oven over disse bygninger med direkte opkørsel.
Han er formand for brugsforeningen, formand for trans- 
formatorforeningen, formand for venstrevælgerforenin
gen, formand for Østerbølle Ungdomsforening og med
lem af bestyrelsen for D.L.K, - Danske Landbrugeres 
Kreatursalgsforening - for Hobro og Omegn, Under 
besættelsen var han meget a,ktiv i modstandsbevægelsen, 
som modtog våbenforsyninger fra England. Faderens 
gård var ofte skjulested for våbenlagre, men herom 
vidste faderen intet*

Deres børn: åc Jørgen Fruergaard
b. Karen Margrethe Fruergaard.

2. a„ Jørgen Fruergaard, landmand, er født den 5/l 1949 og
er for tiden soldat i Nr.Uttrup. Han gik i Østerbølle 
skole og tog realeksamen fra Aalestrup Realskole.

20b. Karen Margrethe Fruergaard er født den 15/11 1952,
gik i Østerbølle skole og tog realeksamen fra Aalestrup 
Realskole, Hun er for tiden i huset, men agter at blive 
uddannet som sygeplejerske, når hun får den rette alder.

3. G-erda Mariane Christensen Skov er født i Klotrup den
2/4 1924 og hun blev gift i Fjeldsø den 23/5 1946 med
Henry Arnold Bisgaard, gdr., der er født i Klotrup den
25/9 1911 som søn af gdrc Jacob Sørensen Bisgaard og
hustru Maren Kirstine Poulsen.

Gerda Mariane Christensen Skov gik i skole i Klotrup 
og blev uddannet ved husgerning og senere som dame
frisør og virkede som sådan i Aalestrup i 3 år.
Henry Arnold Bisgaard gik i skole i Klotrup og udd. 
ved landbrug. Han var på Ladelund Landbrugsskole i 
to vintre 1934/35 og 1935/36. Bortset fra et år, 
hvor han tjente på "Stensbæk" i Fjeldsø var han 
hjemme og bestyrede fra 1/4 1936 sin fødegaard 
"Frydenlund11 i Klo trup, som han selv overtog i 1946. 
Han er bestyrelsesmedlem i mejeriet, kvægavlsfore
ningen og venstrevælgerforeningen.Medlem af menig
hedsrådet .
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Deres børn; a. Else Bisgaard f.26/4 1947
b0 Svend Erik Bisgaard f.2l/ll 1949
c. Lars Bisgaard f. 3/9 1958.

. Villy Christensen Skov, gdr., er født i Klotrup den 
3/3 1941 og er ugift.

Han gik i skole i Klotrup, blev landmand og aftjente 
sin værnepligt ved Livgarden. På grund af faderens 
svagelighed var han mest hjemme, og da faderen døde 
i dec,1958 blev han bestyrer for sin mor og overtog 
selv gården i 1965.

• Annelise Christensen Skov er født i Klotrup den 14/4 1938
og hun blev gift i Pjeldsø den 5/l 1961 med
Henning Møller Nielsen, automekaniker, der er født i
Østerbølle den 19/4 1936 som søn af gdr.Martin Nielsen
og hustru Mette Kathrine Sørine Poulsen, Østerbølle.

Annelise Christensen Skov gik i skole i Klotrup og 
uddannet ved husgerning.
Henning Møller Nielsen gik i Østerbølle skole, kom 
i lære som mekaniker hos Ernst Hermann i Aalestrup 
og arbejdede efter fuldendt læretid forskellige ste
der som svend. Han var bl.a. hos Peter Wraa i Viborg, 
i Ars og i Parsø. I 1962 købte han sin nuværende 
autoværksted med benzinsalg i Østerbølle.

Deres børn: a. Christian Skov Møller Nielsen f.9/6 1961 
b, Anders Skov Møller Nielsen f.8/2 1967, 

begge født i Østerbølle.
Dorthea Kirstine Pedersen er født i Skinderup den 27/2 
1899 og hun blev gift i Ulbjerg den 14/11 1917 med 
Niels Kristian Jakobsen, landpost og landmand, der er 
født i Sdr.Vinge den 29/9 1895 som søn af gdr.og murer 
Jens Martin Jakobsen og hustru Ane Katrine Sørensen,
Aidt.

Dorthea. Kirstine Pedersen gik i skole i Ll.Torup 
og uddannet ved husgerning.
Niels Kristian Jakobsen gik i skole i Maabjerg og 
det sidste år i Thorsø. Han er uddannet ved landbrug 
og købte i 1922 en landejendom i Tostrup, som han 
drev, indtil han i 1933 solgte den og flyttede til 
Møldrup.
Allerede i 1923 blev han aspirant og samme år ansat 
som landpost i løvel. Her var han kun en kort tid 
og søgte så til Møldrup, hvor han i 1934 byggede 
eget hus på Vestergade. Han solgte imidlertid huset 
og boede derefter i en lejlighed, indtil han i 1951 
byggede sin nuværende, dejlige villa i Vestergade i 
Møldrup. Ved siden af sit andet arbejde begyndte han 
i 1936 at virke som kørelærer og dette fortsatte han 
med i 29 år. Han var formand for kørelærerforeningen 
for Hobro og omegn. Han har altid været en ivrig
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lystfisker og tager ofte ned til Als Odde, hvor han har 
en båd liggende, for at fiske.

Deres børn: 1. Ejner Jakobsen
2. Inger Nielsine Jakobsen 
3» Børge Jakobsen 
4o Anne Kathrine Jakobsen.

,1. Ejner Jacobsen, overpostbud og kørelærer, er født i 
Skinderup den 27/2 1918 og han blev gift i Viborg den 
30/6 1946 med
Ingeborg Elisabeth Sjørring, damefrisør, der er født i 
Korsø i Simested sogn den 28/9 1921 som datter af murer
mester Kristen Sjørring og hustru Maren Kathrine Andersen.

Ejner Jacobsen gik i skole i Tostrup og kom allerede ud 
at tjene, da han var 12 år. Det var hans mening, at han 
ville bruge opsparet løn til en uddannelse som maskin
arbejder, men pengene slog ikke til, hvorfor han afbrød 
denne påbegyndte uddannelse efter 2 års forløb. Han 
blev derefter aspirant ved postvæsenet og kom til at 
gå som landpost i Vammen fra 1/4 1940 og indtil han - 
efter i 7 mdr. at have været landpost i Ravnstrup - 
den l/ll 1947 blev ansat som postbud i Viborg, hvor han 
siden har været, og hvor han blev overpostbud i 1965. 
Siden 1953 har han endvidere drevet sin egen autokøre
skole, som han imidlertid er ophørt med i 1970.
Ingeborg Elisabeth Sjørring gik i skole i Korsø og var 
først i huset, men blev senere uddannet som damefrisør, 
ved hvilket fag hun stadig virker i Viborg.

Deres børn; a. Kåthe Sjørring Jacobsen
b. Karin Irvy Sjørring Jacobsen.

,l.a. Kåthe Sjørring Jacobsen, børneforsorgspædagog, er født 
i Møldrup den 20/4 1947 og hun blev gift i Viborg den 
29/11 1969 med
Carsten Rimmen, mekaniker, der er født i Aars den 8/10 
1945 som søn af repræsentant Arne Rimmen og hustru Tove 
Hansen, Christiansvej 24? Viborg.
Kåthe Sjørring Jacobsen gik i Viborg private realskole 
og var først ekspeditrice i 1 år, derefter i huset 1 år 
og blev så ansat på en vuggestue og blev uddannet som 
barneplejerske på Skovtofte Børneseminarium. Hun fort
satte uddannelsen og er nu børneforsorgspædagog.
Carsten Rimmen gik i skole i Viborg private realskole 
og tog realeksamen. Han blev derefter udlært som mekani
ker hos mekaniker Kjær Christensen, Viborg. Han var sol
dat i Fredericia, blev sergent og efter 2 års tjeneste
gøring hjemsendt i foråret 1970.

l.b. Karin Irvy Sjørring Jacobsen er født 28/5 1951 i Viborg, 
tog realeksamen og har eksamen fra, Dag-Handelsskole, Hun 
er nu under kontoruddannelse hos Midtjydsk Reservedels
lager i Viborg.
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Børge Jakobsen, landpost, er født i Tostrup den l/lO
1924 og han blev gift sst« den 29/l 1955 med
Karen Kirstine Eriksen, der er født i Aars den 5/7 1934
som datter af distriktsmontør Kristian Eriksen og hustru
Madsine Frederikke Tobiasen Larsen.

Børge Jakobsen gik i skole i Tostrup og arbejdede i 
4 år ved landbruget. Han var soldat i Randers i 1946/ 
47 og blev efter hjemsendelsen ansat ved postvæsenet 
den l.maj 1947, Han er nu landpost i Møldrup og byg
gede i 1 9 6 6 sit nuværende hus på Birkevej 6 i Møldrup, 
Ved siden af sin tjeneste ved postvæsenet er han fri
tidsagent for et forsikringsselskab0
Karen Kirstine Eriksen gik i skole i Aars og er ud
dannet ved husgerning.

Deres børn; a0 Dorte Jakobsen f.24/9 1955
b. Bente Jakobsen f. 27/3 1959.

Anne Kathrine Jakobsen er født i Tostrup den 16/12 1932 
og hun blev gift sst. den 17/9 1955 med
Bøgh Randrup, toldbetjentformand, der er født i Hvam den
21/11 1930 som søn af manufakturhandler Jens Larsen
Jensen og hustru Karen Marie Randrup.

Anne Kathrine Jakobsen gik i skole i Møldrup og Aale- 
strup, hvor hun tog mellemskoleeksamen. Hun er uddan
net ved husgerning og tjente bl.a. hos sin senere 
mands læremester i Møldrup, men har også været på 
telefoncentral i Terndrup.
Bøgh Randrup (navneforandring fra Jensen i 1955) gik 
i skole i Hvam og Aalestrup, hvor han gik ud efter
3.mellem, Han er udlært som elektriker i Møldrup og 
arbejdede i ialt 10 år hos sin læremester - kun af
brudt af sin værnepligt ved Hærens Signaltjeneste 
i 1951/52, hvor han blev korporal. Den l/l 1956 blev 
han ansat ved toldvæsenet som toldbetjent og er nu 
toldbetjentformand med tjenestested i Århus.
Parret købte i 1967 deres nuværende hus på Hamphøj- 
vej 10 i Skaade ved Århus. De har desuden sommerhus 
i Saxild.

Deres børn; a„ Gitte Randrup f.18/6 1956 i København 
b. Tommy Randrup f.10/6 1959 i København.
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Johanne Pedersen er født i Skinderup den 10/11 1900 og 
hun blev gift i Ulbjerg den 28/4 1927 med 
Kjeld Oilius Nielsen, gdr. og arbm., der er født i Ugeiris 
den 10/8 1905 som søn af landmand Jørgen Nielsen og hustru
Laustsine Pedersen,

Johanne Pedersen gik i skole i ll.Torup og er uddannet 
ved husgerning.
Kjeld Gilius Nielsen gik i skole i Nr,Borup, uddannet 
som landmand, tjente bl.a. i 4 år hos Niels Christen
sen i Skinderup og overtog sin fars landejendom i 
Ugeiris i 1926. Til at begynde med måtte han gå på 
udearbejde, da den forholdsvis lille ejendom ikke 
kunne give det fulde udkomme. Han drev også hønseri 
på ejendommen, I 1965 solgte han ejendommen og bygge
de nyt hus i Møldrup, hvor parret nu bor.

Peres børn: 1. Holger Nielsen 
2. Inger Nielsen 
3© Sigrid Nielsen
4. Ejvind Nielsen

tvillinger

Holger Nielsen, fiskemester, er født i Ulbjerg sogn den
7/ll 1924 og han blev gift sst. den 6/12 1947 med 
Lilly Albertsen, der er født i Låstrup den 14/l 1926 som
datter af gdr. Søren Albertsen og hustru Mariane Christi
ane Nielsen, Borup.

Holger Nielsen kom allerede som syvårig i huset hos 
sin morbror Niels Pedersen i "Skinderupgaard" og kom 
derfor til at gå i skole i Ll.Torup. Han er uddannet 
ved landbrug, aftjente sin værnepligt i.Yibbrg .lien 
1946/47 og efter at have haft forskellige pladser, 
købte han i 1947 en landejendom i Tostrup, som han 
drev i 19 år. Da ejendommen ikke kunne give tilstræk
keligt udbytte, måtte han gå på udearbejde og kom der
ved bl.a. til at arbejde ved fiskedammene i Skinderup 
Mølle. Pørst nogle dage om ugen, senere hver dag, og 
tilsidst overtog han ledelsen af dambruget, der hører under Willestrup Gods. Han solgte derfor sin landejen
dom i 1966 og flyttede ind i en fløj af Møllen, hvor 
familien stadig bor.
Lilly Albertsen gik i skole i Nr.Borup, uddannet ved 
husgerning og hjælper nu sin mand med pasning af dam
bruget i Skinderup Mølle.

Deres børns a. Inge Nielsen
b. Erling Nielsen f.27/5 1954 i Tostrup
c. Benny Nielsen f.23/6 1966 i Tostrup.

3 oIV.H.l.a Inge Nielsen er født i Tostrup den 16/10 1948 og er 
fabriksarbejder. Hun er ugift.
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den 11/6 1931 og hun blev gift sst. den 1/12 1951 med
Villy Glerup Nielsen, møbelsnedker, der er født i Aars
den 30/5 1922 som søn af gårdbestyrer Aksel Nielsen og
hustru Helga G-lerup Nielsen,

Inger Nielsen gik i skole i Tostrup og er udlært som 
syerske og været på tilskærerskole i Viborg, Hun har 
i ca, 3 år været ansat på ASANI.
Villy G-lerup Nielsen gik i skole i Møldrup, hvor han 
opvoksede på grund af sin mors tidlige død. Han er 
udlært som maskinsnedker i Møldrup hos Evald Sørensen 
og blev der som svend. I de sidste 15 år har han ar
bejdet i Aalestrup hos Risgaard Pedersen, I 1967 
byggede han sit hus på Birkevej 8 i Møldrup.

Deres børn: a. John G-lerup Nielsen f. 28/4 1952
b. Pauli (Glerup Nielsen f. 2l/l0 1955
c. Kelvin G-lerup Nielsen f. 9/2 1964*

3.IV.H.3, Sigrid Nielsen (tvilling til Inger) er født i Tostrup 
den ll/6 1931 og hun blev gift i Tostrup den 15/9 1951 
med
Jens Christian Nielsen, mure^, der er født i Bjerre-
grav den l/5 1928 som søn af Kresten Laustsen Nielsen
og hustru Appellone Jensen.

Sigrid Nielsen gik i skole i Tostrup, er uddannet ved 
husgerning i forskellige pladser og er nu deltidsar
bejder på møbelfabrik i Møldrup.
Jens Christian Nielsen gik i skole i Tostrup, uddan
net ved landbrug i forskellige pladser og var soldat 
i Viborg i 1949/50. I 1952 kom han i murerlære og 
efter læretiden har han arbejdet forskellige steder 
som svend. I 1959 købte han hus i Tostrup, hvor fami
lien nu bor,

Deres børn: a. Hanne Lone Nielsen f. 18/12 1951 b0 Kirsten Nielsen f. 10/4 1953
c. Jette Nielsen f. 29/7 1954
d. G-ert Nielsen f. 11/5 1958
e. Børge Nielsen f. 3/4 1959
f0 Bjarne Nielsen f. 28/2 1961.

3.IV.H.4. Ejvind Nielsen, kontorpakmester, er født i Tostrup den 
25/11 1934 og han blev gift i Viborg den 2l/ll 1959 med 
Irma Nielsen, kontorassistent, der er født i Viborg den 
27/10 1939 som datter af vognmand Chr.Lund og hustru 
Gudrun Hedegaard, Viborg.
Eivind Nielsen gik ud af 7.kl. og var landmand, ind
til han i dec.1949 kom i handelslære og blev udlært 
i 1953o Han arbejdede derefter som kommis, til han 
blev soldat i Tønder og senere på Søgård ved Åbenrå 
i 1954/55. Igen arbejdede han som kommis og i febr.

3.XV.H .2. Inger N ielsen  ( t v i l l i n g  t i l  S ig r id ) er fø d t  i  Tostrup
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1958 begyndte han som postbud og blev fast ansat den 
l.febr.1960, Den l/ll 1968 blev han kontorpakmester.
Han er i bestyrelsen for LandsJagtforeningens Viborg- 
afdeling,

Irma Nielsen gik i skole i Viborg og tog mellemskole
eksamen, Hun blev derefter handelsuddannet, tog han
delsskoleeksamen og derefter kontorassistent. Hun er 
nu kontorassistent i Tinghallen i Viborg.

Deres børn; a. Lars Lund Nielsen f.22/7 1962 i Viborg
b, Per Lund Nielsen f. 22/11 1966 i Viborg.

3.IV.J. Thomasine Pedersen er født i Skinderup den l/6 1902 og
hun blev gift i Ulbjerg den 25/10 1927 med
Anders Leth Mortensen, gdr., der er født i Troelstrup
den 6/7 1895 som søn af gdr. Anders Mortensen og hustru
Nielsine Nielsen.

Thomasine gik i Ll.Torup skole og udd.ved husgerning.
Anders Leth Mortensen gik i skole i Møldrup og Tostrup, 
uddannet ved landbru og var soldat ved infanteriet i 
1915 og var inde i sikringsstyrken under 1.verdenskrig 
i ca. 19 måneder. I 1928 købte han 25 tdr.land Jord i 
Tolstrup og byggede her på en statsejendom, som han 
drev, indtil l/ll 1963, da han solgte den og flyttede 
ind i sit hus s Søndergade 55 i Møldrup, hvor parret 
stadig bor.

Der er ingen børn i ægteskabet.
3.IV.Ke Johannes Pedersen, arbm. er født i Skinderup den 24/6 1904 

og han blev gift i Skals den 15/2 1943 med 
Marie Trinderup fra Skals.

Jonannes Pedersen gik i skole i Ll0Torup og kom først 
ud at tjene. Han havde forskellige pladser og tjente 
bl.a. hos sin svoger Chr.Skov i Klotrup i 3 år. Efter
hånden arbejdede han ved forskelligt såvel i by som på 
landet, men han har været plaget en del af sygdom og 
tilbragt meget af sin tid på sygehus. Han bor nu i Skals og går tilhånde på fabrikken SKALMA af og til.
Marie Trinderup gik i skole i Skals og uddannet ved 
husgerning. Hun er nu efterspurgt som kogekone i Skals 
og omegn og forestår madlavning ved festlige lejlig
heder på egnen.

Deres børn: 1. Niels Trinderup Pedersen 
2, Svend Trinderup Pedersen
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3.V. Peder Nielsen, gdr. i "Vestergaard”, er født i Låstrup den 

27/11 1865 og han døde sst, den 17/6 19100 Han blev gift i 
Låstrup den l/7 1890 med
Mette Kathrine Pedersen, der er født i Skals den 27/4 1871 
og hun døde i Låstrup den 8/l 1938. Hun var datter af gdr. 
Jens Christian Pedersen og hustru Ane Jørgensdatter i 
"Veilgaard” i Låstrup0

Peder Nielsen gik i Låstrup skole, blev landmand og 
aftjente sin værnepligt ved Livgarden. Han var det 
meste af tiden hjemme, fordi faderen var svagelig og 
hans to ældre brødre brød med traditionens at blive 
landmand. Han overtog sin fødegaard "Vestergaard” ved 
sit giftemål i 1890 og drev den til sin død i 191o.
I 1894 bygged'e han nyt stuehus og sammenbyggede udlæn- 
gene, der hidtil havde været adskilt med kørevej 
imellem.
Mette Kathrine Nielsen også i Låstrup skole og uddan 
net ved husgerning.

Deres børns A.B.
C.
D.
E. 
P. 
0. 
H. 
Jo

Ane Kirstine Nielsen 
Niels Thomsen Nielsen 
Jens Christian Nielsen 
Anton Nielsen 
Niels Christian Nielsen 
Peder Marinus Nielsen 
Birgithe Nielsen 
Alfred Nielsen 
Anine Nielsen.

3.V.A. Ane Kirstine Nielsen., sygeplejerske, er født i Låstrup den
28/8 1891 og hun døde ugift den 13/1 1937«.

Hun gik i Låstrup skole og havde et ophold på en Høj
skole på Møn. Hun blev uddannet som sygeplejerske i 
Kalundborg, tilrådet hertil af sygeforeningen i Skals, 
og blev efter endt uddannelse hjemmesygeplejerske i 
Skals. Det meste af tiden boede hun hjemme på "Vester
gård” og hun tog sig meget af dårligt stillede børn, 
som hun i nogle tilfælde tog med hjem i pleje på går
den. Og det var ikke bare for nogle få dage eller uger, 
men to plejebørn blev på "Vestergaard” i 8 - 9 
hvilket også viser den forståelse, som hendes forældre 
havde for hendes utrættelige arbejde for trængende 
børn.

3.V.B. Niels Thomsen Nielsen, gdr., er født i Låstrup den 6 / 3  

1893 og han døde i Skals den 24/8 1966. Han blev gift i 
Lynderup den 11/1 1924 med
Maren Jørgensen, der er født i Nr.Rind den l/7 1900 og 
hun døde i Skals den 9/3 1969* Hun var datter af gdr.
Søren Jørgensen og hustru Karen Marie Nielsen, Nr.Hind.
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Niels Thomsen Nielsen gik i skole i Låstrup, uddannet 
ved landbrug, var på Skals Højskole og havde forskel
lige pladser på landet, indtil han i 1924 købte en 
landejendom "Hørkærrørsminde" ved Skals og drev denne 
gård, til han den l/4 1959 afstod den til sin søn og 
flyttede til Skals by. Han var en hjemmets mand, men 
kunne ikke undslå sig for at blive bestyrelsesmedlem 
i mejeriet, tillidsmand for Viborg Svineslagteri og 
iøvrigt i andre lokale foreninger.
Maren Jørgensen gik i skole i Nr.Rind, uddannet ved 
husgerning og var på Skals Højskole.

Leres børns 1. Mette Kathrine Nielsen
2. Søren Nielsen
3. Kirstine Nielsen.

3.V.B.I. Mette Kathrine Nielsen er født i Skals den 2/11 1924 og 
hun blev gift sst. den 9/5 1951 med
Svend Aage Sandborg. gdr., der er født i Løvel den 27/2
1928 som søn af gdr. Mads Christian Lauridsen Sandborg
og hustru Agathe Kirstine Thougaard, Løvel.

Mette Kathrine Nielsen gik i skole i Skals, uddannet 
ved husgerning og var på Vallekilde Højskole i 1947.
Hun er god til at synge og har altid været glad sang.
I sine ungpigedage var hun med i forskellige sangkor 
og har også sunget i kirken.
Svend Aage Sandborg gik i skole i Løvel, uddannet ved 
landbrug og var på Vallekilde Højskole i 1948/49. Han 
var soldat ved 20.batl. i Viborg i 1949/50 og bortset 
fra et enkelt år, hvor han var bestyrer af en gård i 
Hammershøj, var han mest hjemme. Han havde selv en 
landejendom i Nørdam/Møldrup i 7 år, hvorefter han 
solgte den og købte sin nuværende gård "Østerholm" 
i Låstrup. Han er bestyrelsesmedlem i mejeriet og 
formand for heste-og kreaturforeningen i Låstrup.

Leres børn; a. Anne-Marie Sandborg f.4/2 1952 i Nørdam
b. Aase Sandborg f. 27/9 1954 i Nørdam
c. Ove Sandborg f. 23/5 1961 i Låstrup.

3.V.B.2. Søren Nielsen, gdr., er født i Skals den 26/7 1930 og han 
blev gift i Junget den 20/6 1959 med
Edith Mortensen, der er født i Junget den I6 / 4  1935 som 
datter af gdr. Kristian Mortensen og hustru Karen Bund- 
gaard. Junget.

Søren Nielsen gik i skole i Skals, uddannet ved land
brug, var på Vallekilde Højskole i 1950/51, soldat i 
Haderslev i 1951/52 og igen på Højskole, dennegang i 
Rødding 1954/55. Han havde som ung forskellige plad
ser på landet og tjente bl.a. på en gård i Ejstrup i 
3 år.
Len l/4 1959 overtog han "Hørkærrørsminde" i Skals ef
ter sin far og drev den, indtil han den l/ll 1962 køb
te sin nuværende gård "Lamgaard" i Vie ved Låstrup0 Han 
har siden da nyindrettet gårdens bygninger og i 1967 
nybygget en stor, moderne indrettet svinestald.
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Han er bestyrelsesmedlem i foderstofforeningen, forsam
lingshuset, venstrevælgerforeningen og forskellige andre 
lokale foreninger.
I sine unge dage var han en ivrig gymnast og deltog ak
tivt i gymnastikken i Skals.
Edith Mortensen gik i skole i Junget, uddannet ved hus
gerning og var på Ryslinge Højskole i 1955*

Deres børn: a. Niels Kristian Nielsen f.3/5 1960 i Skals
b. Hanne Nielsen f.8/ll 1961 i Skals
c. Arne Nielsen f. 18/11 1966 i Låstrup.

3.V.B.3. Kirstine Nielsen er født i Skals den 5/4 1937 og hun blev 
gift med sin fætter (3.V.D.2.) den 1/7 1960 i Skals 
Frede Nielsen, bogholder, der er født i Låstrup den 6/6 
1930 som søn af Anton Nielsen og Thomasine Marie Mogensen,
Låstrup o

Kirstine Nielsen gik i skole i Skals og var først i 
huset o Hun var på Uldum Højskole i 1954 og blev derefter 
syerske på ASANI i Viborg, hvor hun var i 4 år. Hun blev 
derefter uddannet som kursuslærerinde i tilskæring og 
syning i Nykøbing Falster.
Frede Nielsen gik i skole i Låstrup og var først ved 
landbrug. Han var på Vallekilde Høsjkole i 1949/50, sol
dat i Aalborg i 1951/53, gennemgik korporalskolen og 
blev korporal. Efter hjemsendelsen kom han igen til land
bruget, men i 1956 kom han i mejerilære i Låstrup og 
arbejdede herefter som mejerist forskellige steder, ind
til han i 1966 blev bogholder på Karup Kartoffelmelsfa
brik, hvor han stadig er ansat.

Parret bor nu i Sdr., hvor de byggede nyt hus i 1966.
De har sønnen g a. Kim Nielsen f. 15/7 1963 i Sdr.Rind.

3.V.G. Jens Christian Nielsen og 
Ane Ingeborg Pedersen

(se under; 3oIV.A.l.).
3.V.D. Anton Nielsen. gdre, er født i Låstrup den 21/11 1896 og 

han døde sst. den 26/5 1963. Han blev gift i Lynderup den 
30/9 1924 med
Thomasine Marie Mogensen, der er født i Låstrup den 16/8 
1898 som datter af gdr. Mogens Mogensen og hustru Kirsten 
Marie Pedersen.

Anton Nielsen gik i Låstrup skole, uddannet ved land
brug og var soldat under 1.verdenskrig i ca.22 mdr.
Efter at have haft forskellige pladser på landet, 
købte han i 1924 "G-rønkærgaard” i Låstrup og drev den, 
indtil han i begyndelsen af 1963 afstod den til sin 
søn Peder og selv byggede et nyt hus ved gården i Lå
strup, som han desværre ikke nåede at se færdig, før 
han døde.
Han byggede ny kostald 1936 og forbedrede stuehuset 
i 1937.
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Ihomasine Marie Mogensen gik i skole i Nr.Rind og er 
uddannet ved husgerning.

Deres børns 1« Peder Nielsen
20 Prede Nielsen

3.V.D.1, Peder Nielsen, gdr. i "Grønkærgaard" i Låstrup, er født i 
samme gård den l/9 1925 og han blev gift i Malt/Vejen den 
den 10/3 1950 med
Gerda Baagø. der er født i Malt den 9/8 1929 som datter af
arbm. Sigvald Baagø og hustru Helga Kirsten Iobiesen,Malt.

Peder Nielsen gik i skole i Låstrup, uddannet ved land
brug, var på Skals Højskole i 1942/43, aftjente sin 
værnepligt ved Civilforsvaret (C,F,) i Sæby i 1947/48, 
Efter at have haft forskellige pladser på landet, bl.a. 
tjente han på "Vestergaard", hvor hans far er født, 
købte han den 1 / 3  1950 en gård i Almind, som han drev, 
indtil han i begyndelsen af 1963 overtog sin fødegaard 
"Grønkærgaard” i Låstrup, som han stadig driver. Han 
er medlem af sognerådet og efter kommunesammenlægningen 
i 1970 medlem af kommunalbestyrelsen for Møldrup stor
kommune, Han er medlem af skolekommissionen, i besty
relsen for venstrevælgerforeningen og en del andre loka' 
le foreninger samt formand for skolenævnet,
Gerda Baagø gik i skole i Estrup ved Brørup og uddannet 
ved husgerning.

Deres børn; a, Inger Nielsen f.24/l 1951, gymnasiast
b. Arne Nielsen f.ll/l 1952,
c. Anette Nielsen f.18/3 1953,
d. Grethe Nielsen f.10/4 1954, realist
e. Leif Nielsen f.3l/l2 1959, skoleelev
f. Nanna Nielsen f, 14/6 1963.

Det er bemærkelsesværdigt, at de tre ældste børn går i 
Gymnasiet på Katedralskolen i Viborg samtidigt. Det skyl
des, at de kom i gymnasiet efter kun 2 år i realklassen,
- Det vist en rekord, som ikke bliver let at slå,

3.V.D.2. Frede Nielsen og kusinen 
Kirsten Nielsen

(Se 3.V.B.3.)
3.V.E, Niels Kristian Nielsen, gdr,, er født i Låstrup den ll/lO 

1898 og han døde i Låstrup den 7/2 1968, Han blev gift i 
Roum den 25/11 1921 med
Kristiane Kristensen (Møldrup), der er født i Roum den
l/l 1895 som datter af gdr, Peter Kristensen, kaldet
Møldrup, og hustru Birthe Marie Nielsen, Roum,

Niels Kristian Nielsen gik i Låstrup skole, uddannet 
ved landbrug, men var dog en tid i mejerilære, hvil
ket han imidlertid opgav på grund af en minimal Chan
ce for at få en bestyrerplads. Han var derefter mest 
hjemme og købte ved sit giftemål i 1921 en landejen
dom i Vester Låstrup og drev denne, indtil han i 1955
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afstod den til sin søn og flyttede ind i det hus Låstrup, 
hvor hans enke stadig bor« Han var formand for mejeriet, 
formand for foderstofforeningen, medlem af menighedsrå
det og i bestyrelsen for slagteriet,
Kristian© Kristensen (Møldrup) gik i skole i Roum og 
Gedsted og er uddannet ved husgerning.

Deres børns 1, Peder Nielsen
2, Peder Møldrup Nielsen 
3o Karen Nielsen,

3.V.E.1, Peder Nielsen er født den 8/8 1922 og han døde den 7/5 
1951 og var ugift.

På grund af svagelighed var han hele tiden hjemme,
3.V.E.2, Peder Møldrup Nielsen er født i Låstrup den 24/10 1925 og 

han blev gift i Idestrup den 16/6 1951 med 
Iris Ena Svendsen, der er født i Idestrup den 1/12 1928 
som datter af arbm, Arne Svendsen og hustru Marie Alfrida 
Jørgensen,

Peder Møldrup Nielsen gik i skole i Låstrup og har haft 
en omskiftelig tilværelse. Han var elev på Skals Høj
skole 1942/43? arbejdede ved landbruget fra 1943-46, 
var soldat i 3 mdr. (blev kasseret) og kom derefter 
på Asmild Kloster Landbrugsskole, hvor han blev uddannet 
som kontrolassistent, Han var derefter kontrolassistent 
i Vorbasse og Vejen i ca, 2-J- år og overtog ved sit gif- 
temål sin fødegaard i Låstrup, drev den, til 1964, da 
han. solgte den og flyttede til Øster Ulslev på Lolland, 
hvor han købte hus. Den l,jan, 1968 blev han ansat ved 
planteavlskontoret i Nykøbing Falster, hvor han stadig 
er ansat.
Han er organist og spillede i Låstrup kirke i årene 
1954-64 og fra 1,april 1965 var han organist ved Godsted 
og Vester Ulslev kirker på Lolland,
Iris Ena Svendsen gik i skole i Idestrup og uddannet 
ved husgerning. Hun har bl.a« været kokkepige på Her
ning Højskolehjem og i Vejen Præstegaard, men er nu 
hjemmegående husmoder.

Deres børns a. Ib Bjarne Nielsen f, 9/11 1951 i Låstrup
b, Karl Frode Nielsen f, 15/12 1953 -
c, Ann Brita Nielsen f, 21/8 1960 i -

3.V.E,3» Karen Nielsen er født i Låstrup den 5/4 1927 og hun blev 
gift sst, den 10/6 1950 med
Hans Jørgen Pedersen, overpakmester, der er født i Skals
den25/2 1927 som søn af arbm, Anton Helmer Pedersen og
hustru Nielsine Kristiansen, Skals,

Karen Nielsen gik i Låstrup skole og var på Valle
kilde Højskole i 1947,
Hans Jørgen Pedersen gik i skole i Skals, var soldat i 
Randers i 1948/49 og er n u  overpakmester i postvæsenet.

Deres børng a, Olav Pedersen f.28/8 1956 i København 
b, Marianne Pedersen f.12/12 1960 i Købh,
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3.V.F. Peder Marinus Nielsen, gdr., er født i Låstrup den 24/3 

1901 og han blev gift
1, gang den 28/12 1927 i Sdr. Vinge med
Ane Marie Jensen, der er født i Ø.Velling den 19/7 1907 og 
hun døde i Østbirk den 16/12 1951. Hun var datter af gdr. 
Niels Jensen(Bonde) og hustru Hansine Jørgine Hansen, 
Grensten ved Panders.

Peder Marinus Nielsen gik i Låstrup skole, uddannet ved 
landbrug og var på Børkop Højskole i 1919/20. Efter at 
have haft forskellige pladser på landet, købte han i 
1927 en landejendom i Vie ved Låstrup, som han drev i 
6 år, hvorefter han solgte den og gav sig til at arbejde 
ved forskelligto I 1944 blev han bestyrer på gården 
"Hedelund" i Møldrup og var der i 4 år. Efter den tid 
havde han igen forskellige pladser, mest som fodermester, 
i 5 år.
Efter at have været enkemand i ca. 2 år, giftede han sig

2, gang den 3/ll 1953 med
Ane Nielsen, der er født i G-rove den 21/ 4  1902 som datter af 
gdr. og sognefoged Jens Chr.Nielsen (R.af D,) og hustru 
Ane Kathrine Andersen.

Ane Nielsen gik i G-rove skole og uddannet ved husgerning. 
Hun var på Haslev Højskole i 1922, lærte at sy, men var 
det meste af tiden hjemme for at kunne køre rundt med 
sin far i dennes egenskab af sognefoged. Hun tog køre
kort allerede i 1938.
Ved sit andet ægteskabs indgåelse flyttede Peder Marinus 
ind på sin kones gårds "Lykkensprøve" i G-rove - ca.107 
tdr.l. Han drev denne gård, indtil den i 1959 blev over
taget af militæret til flyveplads ved Karup.
Ane og Peder Marinus byggede derfor i 1959 en dejlig 
villa i Grove, hvor de flyttede ind og stadig bor.
Efter at have solgt gården "Lykkensprøve" til militæret, 
lejede Peder Marinus noget jord af sin svoger og havde 
denne jord under dyrkning i ca.10 år, men nyder nu sin 
pensionisttilværelse i hus og have ved Grove.

'• ■ ir * —

Der er ingen børn i 2„ægteskab.
I første ægteskab er der børnenes

1. Peder Nielsen
2, Johannes Nielsen

Peder Marinus Nielsen har skrevet følgendes
Minderune,

"Mindet lader som ingenting, er dog et lønligt kilde
spring.
Min indtræden i familien på "Vestergaard" skete ved ind
gangen af dette århundrede. Min mor har fortalt, at da
værende sognepræst i Låstrup, provst Laurberg, sagde ved 
tilmeldelsen af min fødsel, at jeg var den første dreng, 
der blev indført i kirkebogen i dette århundrede.
Jeg blev nr«6 af en søskendeflok på 9, født fra 1891 til 
1909.
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"Vestergaard” var dengang, som nu, en firlænget gård, men 
længerne var ikke sammenbygget - der var kørevej imellem.
Jeg har et enkelt minde fra Jeg var to år, og når Jeg kan 
fastholde tidspunktet, skyldes det smøgerne mellem udhu
sene. Jeg husker nemlig, at et par "bissende” køer skulle 
indfanges og det skete nemlig i forbindelse med een af 
disse smøger.
Smøgerne blev tilmuret ved staldudvidelsen i 1903*
Mor har fortalt, at da hun og far overtog gården i 1890 
var der kun 4 køer« Jeg kan ikke huske vi har haft mindre 
end 7 og så et par trækstude og fire-fem Jydske heste.
Heste blev dengang betragtet som noget rask og viltert, 
som det aldrig kunne tænkes at lade drenge have med at 
gøre. Par kørte altid med hestene og lod os drenge køre 
studene.
Jeg mindes, at vi engang havde et par stude, der gik dår
ligt i spand. Den ene ville slæbe bagefter ”sej o æ ham
mel” (sidde på hamlen). Når så min ældste bror, Niels, 
skulle styre ploven, var Jeg tit med for med en smule 
pisk at drive på den dovne.
Jeg husker også engang vi kørte roer hjem. Det var Kri
stian, næstældste bror, der var studekusk. Vi var kommet 
ind i roerrækkerne på marken og Kristian, der var 12 år, 
smed på fra den ene side af vognen og så var vi to mindre 
purke, der smed op fra den anden side. Under denne manøvre 
var en roe trillet ind under vognen, og Jeg krøb ind ef
ter den, men inden Jeg kunne nå tilbage, kørte studene 
frem - eller rettere åd sig frem - med det resultat, at 
baghjulet gik over min ene fod og hånd, og så uheldigt, 
at fingrene kom i klemmel træsko og vognhjul. Det gav 
nogle skrammer, som Jeg løb hjem til mor med, hvorefter 
de blev desinficeret med eddike, inden de blev forbundet 
med lærredsstrimler.
Jeg nåede aldrig at blive studekusk. Studene blev nemlig 
sat ud, inden Jeg blev stor nok til at køre dem.
Mine store brødre følte det vist som en diskriminering 
at skille nøjes med studene og køre langsom, så de plage
de ustandselig far for at få en trækhest mere og få stu
dene sat ud.
Endelig gav far efter, sikkert med mange betænkeligheder, 
og fik skiftet studene ud og få en hest til. En senere 
bemærkning fra ham viste hans betænkelighed. Par havde 
skrantet lidt nogle år og sidst i april 1910 måtte han 
gå i seng og have bud efter doktoren, der straks måtte 
erkende, at det var alvorligt. Det gik rask tilbage.
Mor har fortalt, at far på dødslejet talte om at skifte 
tilbage til studene igen. Par døde den 17.Juni 1910.
Det var en tung tid og en katastrofe for hjemmet. Jeg 
følte det først rigtigt på begravelsesdagen.
Det så mørkt ud med at få bedriften ført videre, men 
de store søskendes ansvarsfølelse og dygtige indsats 
samt gode råd fra onkler og hjælp fra disse, kom det 
til at gå godt.
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Jeg kan huske, at jeg i alle mine beregninger skulle tage 
i betragtning, om vi nu også havde råd til det og det.
Bygningerne var på det tidspunkt meget sløje og for små, 
så mot måtte i 1911 ombygge et halvt hus og året efter 
næsten halvandet. Maskiner havde vi næsten ingen af, men 
de kom dog, efterhånden som udviklingen skred frem.
Jeg kan også huske, hvordan vi små purke måtte bære roer
ne fra kulen og ind til køerne. Det kneb med en fyldt 
"Løv" imellem os. Vi måtte have fat i håndtagene med begge 
hænder og den ene af os måtte gå baglæns.
Når høsten var bjerget i hus, skulle kreaturerne gå løse 
over hele marken, kun ikke o roemarken. Hegn kendte vi 
jo ikke, så vi gik jo et par børn pg passede på. Det var 
ganske vist let arbejde, men frygteligt trivielt. Det 
skete, at vi var kommet så godt i gang med leg, at vi 
glemte køerne et øjeblik, og det var netop sådanne øje
blikke køerne brugte til at løbe ind i roerne - somme
tider i naboens.
Hvad der altid var en plage for mig som stor dreng, var 
at tærske med plejl. Det var derfor en umådelig lettelse, 
da vi i 1917 fik en vindmølle, der brugtes til at tærske, 
male og skære hakkelse med.
Efterhånden som vi blev store, kom vi ud at tjene, men var 
hjemme på skift. De ældste brødre som bestyrere og vi 
yngre som karle (kaa'l).
Vor ældste søster, som vi skylder så meget for al den 
tummel, hun havde med os fra små af, blev sygeplejerske, 
men døde allerede, da hun var 45 år.
Efterhånden blev vi gift og bosat, med undtagelse af 
Kristian. Han var så bestyrer for mor i 12-13 år, hvor
efter han selv overtog gården i 1937.
Mor havde i mange år regnet med at nyde sit otium sammen 
med min ældste søster Kirstine, men da Kirstine så døde 
ret pludselig, tabte mor helt livsmodet. Hun afstod går
den til Kristian og fik indrettet sig en lille lejlighed 
hos min bror Anton på "Grønkærgaard" i Låstrup. Denne 
gård var udskilt fra "Vestergaard” ca.1860 og her hen
levede mor sine sidste dage, men det blev kun et halvt 
år. Hun døde den 8.jan.1938.

j"Hvis om tusinde Aar endnu Plovfuren gaar, 
der hvor vi have lagt vore Stave, 
mon saa nogen vel ved, om vor Gerning besked - 
eller stedet, man grov vore Grave.
Men vi vide det, en Hukommelsesbog, 

har vor Gud i sin Himmel forvaret.
Hvad forlængst vi har glemt og hvad lønligt er gemt, 
skal en Dag blive klart aabenbaret.
Tør vi Mennesker så frem for Dommeren gaa, 

naar til Regnskab kaldte vi blive.
Mon det ikke vil ske, at hver eneste Knæ 

maa sig bøje, om end de er stive.
Herre, hvo kan bestaa, hvordan svarer jeg paa 

hver en uret fra Ungdommens Dage -
og hvert tankeløst Ord, som fra Læberne for, 

som jeg aldrig kan fange tilbage.



Gud, hvorhen skal .jeg fly, og til hvem skal jeg ty, 
skal jeg råbe til bjergene skjuler - 
skal jeg grave min grav ved det yderste hav - 
eller nede i afgrundens huler.
Han, som om tusind’ år, er i dag som i går - 
og til evighed altid den samme,
har oprettet en pagt, der står evig ved magt, 
han af nåde os arme annammer."

Grove i maj 1970. Peder Marinus Nielsen.
3.V.F.I. Peder Nielsen, sømandspræst, er født i Låstrup den 24/5 

1929 og han blev gift på Frederiksberg den 27/9 1953 med 
Ingeborg Emilie Jensen, der er født i Herning den 27/12 
1926 som datter af farvehandler Otto Jensen og hustru 
Mariane Petersen, Herning.

Peder Nielsen gik ialm.skole og var ved landbruget ind
til sit 18.åro Han tog derefter præliminæreksamen ved 
Rønde Kursus og blev klassisk-sproglig student samme sted. 
Han dimitterede Københavns Universitet med teologisk em
bedseksamen i 1956, var værnepligtig teolog i marinen 
1956/57, hjælpepræst i Høje Tåstrup 1958-59, præst ved 
den danske sømandskirke i New York 1960-61 og blev sø
mandspræst i Hamborg i 1962, hvor han stadig bor,
Ingeborg Emilie Jensen gik i skole i Herning, tog præli
minæreksamen fra Rønde Kursus og blev nysproglig student 
samme sted i 1950o Hun var på Snoghøj og Ollerup Højskoler 
1950-51, lærerinde på Hindholm og Høng Realskoler 1951-53 
og fra 1953-59 ansat i Industrirådet i København.

Leres børns a. Ingrid Maria Nielsen f013/2 1962 i Tyskland 
b. Steen Nielsen f.ll/9 1964 i Tyskland.

3.V.P.2. Johannes Nielsen, civilingeniør, er født i Låstrup den 
23/4 1932 og han blev gift i Vilstrup med 
Agnete Kloppenborg-Skrumsager, der er født i Vilstrup den 
21/6 1932 som datter af gdr. Sigurd Kloppenborg-Skrumsager 
og hustru Christine Clausen.
Johannes Nielsen gik i skole i Roum, tog præliminæreksa
men i Skals, er student fra Birkerød Kostskole og dimit
terede Polyteknisk Læreanstalt som civilingeniør i 1957. 
Han var derefter ude at se sig om i Verden: først ca.2 år 
i Iran, derefter i Thailand og senere i Malavia. Alle 
steder som ingeniør for Kampsax. Han er nu kommuneingeni
ør i Høje Tåstrup,
Agnete Kloppenborg-Skrumsager gik i skole i Haderslev og 
blev uddannet som husholdningslærerinde. Også hun har 
været ude i det fremmede: i Norge og i England.

Leres børn: a. Mark Skrumsager Nielsen f.23/4 1961 
b. Jon Skrumsager Nielsen f.19/8 1963.

135.
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3,V.G. Birgitte Nielsen er født i Låstrup den 3/10 1903 og hun 
blev gift i Hvam den 3/l 1929 med
Niels Laustsen Nielsen, der er født i Rourn den 14-/5 1892
og han døde i Hvam den 19/3 1939. Han var søn af Jens Laust?
sen Nielsen og hustru Inger Christoffersen,

Birgitte Nielsen gik i Låstrup skole, uddannet ved hus
gerning og var på Hoptrup Højskole i 1923.
Niels Laustsen Nielsen gik i Møldrup skole, uddannet ved 
landbrug og var soldat ved infanteriet. Han købte i 1919 
en landejendom i Hvam ved Aalestrup og drev denne til 
sin død.

Leres børn; 1. Anna Marie Nielsen,
20 Jens Peder Laustsen Nielsen
3. Egon Nielsen
4 . Børge Nielsen
5. Tage Nielsen
6. Emmy Grethe Nielsen,

3.V.G.I. Anna Marie Nielsen er født i Hvam den 5/9 1929 og hun blev 
gift i Hersom den 26/5 1951 med
Vagn Ejner Egtved Jørgensen, lagerarbejder, der er født i
Herfølge den 26/8 1924 som søn af slagtermester Christian
Prederik Jørgensen og hustru Sidse Marie Nielsen,Herfølge.

Anna Marie Nielsen gik først i skole Hvam, derefter i 
Låstrup - mens hun var barnepige for sin fætter Peter 
Aksel Nielsen i "Vestergaard" - og senere i Hersom, Hun 
var en vinter på Jebjerg Ungdomsskole og er uddannet ved 
husgerning - hun var bl.a, husjomfru på "Gunderup" under 
Vallø Slot,
Vagn Ejner Egtved Jørgensen gik først i skole i Tesse- 
bølle og siden i Egøje. Han var først ved landbrug, men 
blev senere industriarbejder, bl.a, i 13 år på Junckers 
Savværk i Køge, I de sidste 10 år har han været ansat på 
lageret hos fa« PLUMROSE i Valby, hvor han forestår ud
levering og transport af dåser til konserves.

Leres børn: a. Birgitte Egtved Jørgensen 
b. Carsten Egtved Jørgensen.

3,V,G.l.a. Birgitte Egtved Jørgensen er født i Køge den 29/6 1952.
Hun har lige taget realeksamen og agter at blive syge- 
ple jerske.

3.V.G.l.b. Carsten Egtved Jørgensen er født i GI.Hastrup den 9/10 
1955 og er skoleelev.

3.V.G.2, Jens Peder Laustsen Nielsen, funktionær, er født i Hvam 
den 26/10 1930 og er ugift.
Han gik i skole i Hersom og var, indtil 1969 ved land
brug, men er nu funktionær i Odense.
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3.V.G.3. Egon Nielsen, gdr., er født i Hvam den 18/4 1932 og han
blev gift i Ellinge den 16/5 1929 med
Borris France Ellegaard, der er født i Ellinge den 8/5
1934 som datter af gdr. Karl Leo Sørensen Ellegaard og
hustru Anna Nielsine Knudsen,

Egon Nielsen gik i skole i Hersom, uddannet ved land
brug, var soldat i 16 måneder og har været elev på 
Vejlby Landbrugsskole, Siden 1959 har han været gård
ejer og har nu en gård i Egneborg ved Korinth.
Dorris France Ellegaard gik i skole i Ellinge og var 
på Engelsholm Højskole i 5 mdr. Hun har også været på 
tilskærerskole i Odense,

Leres børn; a, Niels Flemming Nielsen f.23/8 1960
b, Karin Ellegaard Nielsen f, 13/6 1963. 
c0 Kurt Nielsen f, 6/8 1966.

3eV.(r.4. Børge Nielsen, tømrer, er født i Hvam den 23/4 1934 og 
er ugift.

Han gik i Hersom skole og blev udlært som tømrer i 
Roust ved Varde i 1951-55. Han aftjente sin værnepligt 
ved 4.Artilleriregiment i Varde i 1955/56, var på 
Brandbjerg Håndværkerhøjskole 1956/57, sprogkursus på 
Kalø Landbrugsskole fra maj 1957 til april 1958, Han 
arbejdede derefter som tømrer forskellige steder, bl.a. 
i Esbjerg, København og i Nordsjællands-området. Han 
har i flere perioder arbejdet som tømrer på G-rønland.

3.V.G.5. Tage Nielsen, gdr,, er født i Hvam den 8/6 1936 og han 
blev gift i Sverige den l/ll 1962 med
Ingrid Nielsson, der er født i Smygehamn i Sverige den
4/ll ? som datter af gmd, Nils Harald Nilsson og hustru
Frida Maria Ruff, Smygehamn, Sverige.

Tage Nielsen gik i skole i Hersom og Bjerregrav og 
uddannet ved landbrug. Han blev kontrolassistent i 
Søvind i 1955 og var kontrolassistent i Asnæs-Vig 
1956-58, Han rejste derefter til Sverige, hvor han 
var beskæftiget ved entreprenørarbejder. Fra 1961- 
1964 var han bestyrer af præstegårdsannexet i Ekeby, 
nordvestskåne, og i 1964 overtog han sin kones føde
gård "Almlundagaard" efter sin svigerfar. G-ården lig
ger ved Smygehamn i-Sverige.
Ingrid Nielsson tog realeksamen i 1948, eksamen som 
barneplejerske i 1950, var på Landbrugsskole i 1955 
og virkede som barneplejerske fra 1950-62 samtidig 
med husgerningen hjemme på gården. Hun har været på 
Åkersberg Husholdningsskole i 1952,

Leres børns a. Nils Olof Nielsen f. 19/5 1964
b. Kjersti Maria Birgitta Nielsen f.15/2

1967
c. Bengt Harald Nielsen f. 17/12 1968.
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3.V.G.6, Emmy Grethe Nielsen, sygeplejerske, er født i Hvam den 

20/5 1938 og hun blev gift i Gladsaxe den 20/5 1961 med 
Karl Wilhelm Andersen, blandemester, der er født i 
Thoreby den 3l/l 1927 som søn af Marius Andersen og Hustru 
Marie Kruk.

Emmy G-rethe Nielsen gik i skole i Hersom, udlært som 
barneplejerske 1955-57 og kom derefter på Rødkilde Syge
plejeskole og blev uddannet som sygeplejerske på Århus 
Kommunehospital.
Karl Wilhelm Andersen gik i skole i Nysted og var ved 
landbrug, indtil 1960, da han blev uddannet som blande
mester.

3.V.H. Alfred Nielsen, lærer, er født i Låstrup den 1/6 1906 og
han blev gift i Haderup den 4/5 1935 med
Astrid Maria Kudahi, der er født i Haderup den 10/4 1904
som datter af gdr.Jacob Jacobsen (navneforandring til
Kudahl) og hustru Kirsten Jensen, Høstrup/Haderup,

Alfred Nielsen gik i skole i Låstrup og var hjemme i 
5 år, hvorefter han blev mejeristelev, men brød af for 
at blive lærer. Han kom på G-jedved Seminarium og dimit
terede i 1930 og blev straks 2.lærer i Gedsted. Den 
l/ll 1937 blev han lærer i Bystrup og fra l/lO 1944 
førstelærer i Mausing, hvor han virkede, indtil han - 
på grund af skolens nedlæggelse - tog sin afsked den 
l/8 1965. Han ønskede at blive på egnen og byggede der
for en dejlig villa i Mausing, hvor han stadig bor.
Siden han tog sin afsked som førstelærer, har han vir
ket som uddeler i Hauge Poderstofforening. Han var i 
nogle år leder af foredragsforeningen i Mausing og er 
i bestyrelsen for valgmenigheden.
Astrid Maria Kudahl gik i skole i Paarbæk og er uddan-s
ne t ved husgerning.

Deres børns 1. Ragna Margit Nielsen 
2e Kaj Erik Nielsen
3. Ellen Margrethe Nielsen
4. Leon Nielsen
5. Kirsten Nielsen.

Pørstelærer Alfred Nielsen giver sit bidrag til slægtsbogen 
ved at fortælle om sin barndom og ungdom:

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

(Jeppe Åkjær).
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Når jeg skal forsøge at fortælle lidt om mit barndoms
hjem, Vestergaard, og om det liv, der rørte sig der for 
50-60 år siden, vil jeg begynde med at beskrive stedet, 
som det viste sig udadtil på den tid.
Lige vest for gården strakte sig i retningen nord-syd en 
smal forsænkning i terrænet "Kja*re", som vi kaldte det. 
Det var flere steder så sumpet, at man kun med varsomhed 
kunne gå over det. Kun specielle - selvsåede - planter 
kunne trives i denne sure mosej ord.
I den nordligste del gravede vi om sommeren tørv. Red
skaberne, der benyttedes, var få og små. De bestod nem
lig - foruden de bare næver - kun af en tørvespade og 
en trillebør. Til gengæld leverede den sidste ofte "Mu
sik" til arbejdet. Jeg kan endnu i tankerne høre dens 
piben, når tørvene, anbragt som mursten på dens lad, 
kørtes fra graven ud til liggepladsen.
Denne plads var i sommertiden et helt paradis for os 
børn. På den bløde bund kunne vi tumle os, som vi ville, 
når kreaturernes og fårenes pasning afgav stunder dertil. 
Det var ikke ret tit. Køerneskulle trækkes i marken og 
tøjres hver morgen, flyttes et par timer senere og hen
tes hjem, før middagsheden blev for stærk. Så skulle de 
ud igen ved 3-4 tiden, flyttes og tilsidst trækkes hjem 
ved 6 - 7 tiden om aftenen.
Desuden var der en del får og kalve, der også af og til 
skulle flyttes.
Disse gøremål tilkom os mindre søskende, når vi ikke var 
i skole. Det var vi hveranden dag i seks timer, uanset om 
vi var 7 eller 14 år. Men af og til blev der dog tid til 
lidt leg dernede mellem tørveskruerne. Ganske vist var 
det ikke uden risiko for mindreårige at færdes der. I 
tørvegravens bund stod der året rundt en del sort, mud
ret vand dækket med grønt andemad, og det var ikke uden 
fare, hvis en lille purk faldt heri.
Mine brødre har siden fortalt, at det skete for Peter 
engang - han gik endda ned med hovedet først. Heldigvis 
var Hiels Kristian i nærheden, og han var resolut nok 
til at trække den mindre bror op ved benene. Bagefter 
spurgte han drillende, hvordan der så ud dernede i mud
ret, hvortil han fik det lakoniske svar: "Dæ wa mørk" - 
og det var der sikkert også.
Lidt vest for tørvegravene lå resterne af en gravhøj, 
og terrænet omkring den var dækket af lyng og revlinge
ris.
Endnu i min drengetid hentede vi lyng hjem herfra, dels 
til foderbrug og dels til opfyring, især af den store 
bageovn. Såvel lyngen som gravhøjen er forlængst borte 
- der var ikke mange fredningsbestemmelser på den tid, 
men endnu kan man på marken se, hvor højen lå.
Længst mod vest, helt op mod Viborg - Løgstør landevej 
lå "Hiemarken”• Navnet fortæller, at det var gemmel 
hede, der var opdyrket, men jeg kan dog ikke huske, at 
der groede lyng der.
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Langs amtsvejen for enden af "Hiemarken" var plantet et 
granHegn som læ, og det gavnede vel nok til den ene side, 
men gjorde til gengæld fortræd til den anden. Por når 
østenvinden om vinteren piskede sneen Hen over markerne, 
kunne Hegnet akkurat standse den, så den spærrede lande
vejen, og mange gange måtte et par af os brødre sammen 
med andre af egnens folk ud og kaste vejen fri. Den 
lokale snefoged Havde myndigHed og pligt til at udkomman
dere de kastere, der var brug for. Det var vist gårdens 
Hartkorn, der va.r afgørende for, Hvormange der kunne ud
skrives. Da arbejdet var ulønnet, mødte folk kun ugerne, 
og arbejdstempoet var ingenlunde overvældende.
Selve gården lå, som den ligger endnu, ved markens øst
lige skel, og på begge sider af den, altså mod syd og 
nord, fandtes den givtigste jord, og Herfra Hentedes de 
bedste afgrøder Hjem.
Kornkøsten foregik med "Hjøli" og "Krat". Hvert skifte 
var på ca, 3 tdr. land, og Hvis kornet stod pænt op, 
kunne et skifte Høstes af to mand på een dag.
Det var selvfølgelig de ældste brødre, der brugte leen, 
sommetider bistået af en onkel, og så skulle mor og vi
andre "binde op". Hvis det så, når aftenen kom, så ud 
til regn, skulle negene "sættes sammen" i Hobe, seks 
tvillinger i Hver Hob, så kunne man Hurtigt regne ud,
Hvor mange traver der var.
Hjemkørslen foregik på smalsporede, stive arbejdsvogne 
med skraw (Høstlad), og det var undertiden med en vis 
nervøsitet, man kørte Hjem ad den Hullede markvej, tro
nende på et Højt, dinglende læs, for bortset fra skam
men ved at vælte, drillerierne i den anledning og tabet 
af kærner ved en sådan lejligHed, var det et ærgerligt 
arbejde at skulle læsse læsset om.
Om vinteren tærskedes kornet med plejl, et arbejde, som 
jeg dog aldrig blev Helt fortroligt med, fordi vi Havde 
erkvervet en tærskemaskine, inden jeg blev voksen nok 
til at svinge plejlen. Derimod fik jeg som alle bonde
drenge lært plejlvisen. Jeg kom en dag ind i loen, Hvor 
bror Hiels og en fremmed arbejdsmand var igang med 
tærskningen. Den sidste spurgte mig skælmsk, om jeg 
kunne synge plejlvisen. Jeg svarede, som sandt var, at 
kunne jeg ikke. Om jeg da ville lære den ? Som den naive 
6 - 7  års purk jeg var, sagde jeg ja tak. Derpå tog Han 
en plejl, anbragte"Handelen" og "slagvollen" på Hver side 
af min Hals og begyndte at trykke dém sammen. Jeg gav 
et vræl fra mig, Hvorefter Han løsnede grebet, idet Han 
med et svedent grin bemærkede: "Du kunne den jo godt".
Det er vist den korteste, men tillige den mest effektive 
sangundervisning, jeg nogensinde Har modtaget.
Et af Hjemmets mange gøremål var bagningen af rugbrød 
i den store, murede ovn. Det foregik ca. 1 gang Hver 
måned og indledtes allerede dagen før. Et stort kar blev 
anbragt i køkkenet, og Heri Hældtes 2 - 3  skæpper rug
mel, der var malet så fint, som vor grove kværn tillod. 
Melet blandedes med vand og en klat surdej, der Havde 
Henstået i kælderen siden sidste bagning.
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Æltningen foregik på den måde, at mor bøjet over karret 
bearbejdede dets indhold med begge hænder, indtil der 
fremkom en jævn masse af passende konsistens. Et tæppe 
blev lagt over, og så skete der ikke mere, før dagen 
efter.
Om morgenen formedes brødene på køkkenbordet, og mens 
mor forestod dette arbejde, blev vi sat til at bære lyng 
ind. Fra udhuset bar eller slæbte vi lyngen over gårds
pladsen ind i bryggerset, indtil dette næsten var ufrem- 
kommeligt. Så blev ovndøren åbnet, og fyringen begyndte, 
lyngen blev viklet op i små knipper, som efterhånden ka
stedes ind i flammerne, og efter en god times forløb var 
"den swo'tt mand ude", d.v.s. ovnens stenvægge var rød
glødende. Derpå blev asken taget ud ved hjælp af en lang 
skraber, og til sidst blev en klud bundet på enden af 
skraberen, så de sidste rester af aske kunne tørres væk 
med den. Så først blev brødene sat ind og lågen lukket. 
Efter fire timers forløb var brødene bagt, hvorefter de 
blev taget ud og anbragt til afsvaling på dynerne i 
karlekammeret, der lå op til bryggerset. Den dag i dag 
kan jeg føle den velvære, der gennemstrømmede en, når 
man en kold vinteraften kunne krybe i en seng "hvorpå" 
disse varme brød havde ligget.
De niogtyve andre dage i måneden var rummet nærmest som 
en iskælder, hvor de to ydervægge, der bestod af mas
sive, hvidkalkede kampestensmure, gnistrede med rimkry
staller i den koldeste årstid. Derfor føltes det dobbelt 
herligt en enkelt gang at kunne komme i en varm seng.
En anden herlig ting var at komme i rigtigt bad, men 
forholdene tillod ikke en sådan luksus ret ofte.
Den nødvendige mængde vand skulle først bæres fra brøn
den ind i bryggerset, der også fungerede som badeværel
se. G-rubekedlen blev fyldt og bragtes i kog ved hjælp af 
lyng, kvas eller træ.
Selve badet foregik i et stort rundt trækar, der anbrag
tes i nærheden af kedlen, for at den badende kunne nyde 
godt af varmen fra denne. Når afvaskningen var endt, 
kom det mest ubehagelige øjeblik under processen, nemlig 
de få minutter det varede at tørre kroppen af, mens man 
tænderklaprende stod barfodet på det råkolde cementgulv, 
mens vinden peb ind gennem revner og sprækker i døren. 
Til gengæld var det helt paradisisk bagefter at komme 
ind til køkkenets varme komfur og iføre sig rent tøj.
Nu - en menneskealder senere - er det ganske mærkeligt 
at tænke på, hvor få bekvemmeligheder, der var til rå
dighed, og hvor mangelfulde, ja, ofte sundhedsfarlige 
de sanitære forhold var. Vi havde f.eks. en kampestens
sat brønd lige uden for stalddøren, og fra denne hente
des alt det vand vi brugte, såvel til drikkevand som 
til andet formål.
Fire - fem meter fra brønden lå møddingen - midt i går
den, som det hørte sig til i disse tider -. Man må un
dre sig over, at sygdom ikke oftere var gæst i hjemmet, 
end tilfældet var. Men på trods af alle mangler var 
dette for os det bedste sted på jorden, et hjem, hvor
til ens tanker er gået mange gange i årene siden da.
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I 1910 døde far.
Jeg var da netop fyldt fire år, og det er kun meget få 
og dunkle erindringer, Jeg har af far. Jeg mindes ham som 
en høj, alvorlig mand med hageskæg« Mine brødre har for
talt mig, at han var en meget bestemt karakter, der for
langte sine ord taget til efterretning uden særlige kom
mentarer« Men ind imellem kunne han være særdeles munter, 
og han besad et ægte Jydsk lune, der ikke sjældent udlø
stes i humoristiske bemærkninger. Dette lune er åbenbart 
gået i arv til næste generation« Bror Niels Kristian hav
de ihvertfald en egen evne til at krydre sine ord med 
små morsomheder. De syntes ganske uskyldige, men ved nær
mere eftertanke viste de sig ofte at indeholde et ironisk 
islæt. Desværre lod han ofte sit vid går ud over os min
dre søskende, men det er en anden sag.
Hvor meget fars død kom til at betyde for vor opvækst og 
udvikling, kan selvsagt ikke gøres op« Vi mistede et fast 
støttepunkt i tilværelsen, men Jeg var ihvertfald for 
lille til at forstå rækkevidden af det skete.
Mine ældste søskende derimod fik pålagt et ansvar, som 
måtte synes for tungt for dem, når man tager deres unge 
alder i betragtning. Men naturligvis blev det mor, der 
måtte bære den tungeste byrde, både med hensyn til vor 
opdragelse, og hvad angår hjemmets økonomiske forhold.
Takket være de store børns slid og ansvarsfølelse og hen
des egen flid og sparsommelighed, kom hun igennem disse 
drøje år, men de prægede hende alle dage, og hun blev 
aldrig færdig med at indprente os to tings Piid og Nøj
somhed. Dem havde hun allerede fra barnsben måtte lære 
selv, og hun efterlevede dem livet ud. Utallige strømper 
har hun strikket til os efter først at have kartet og 
spundet garnet - utallige lapper har hun sat på vort tøj 
og utallige små sår og skrammer har hun taget sig af, 
men det er Jo en mors lod, og hun tog det da også som en 
selvfølge.
Efterhånden var det nok tanken om vore fremtidsmuligheder, 
der voldte hende de flest bekymringer, men det er vel 
også en mors lod, især når hun er enke. Hun oplvede at 
se os alle stifte eget hjem, med undtagelse af min ældste 
søster, der døde året før mor.
Når man nu som en ældre gubbe tænker tilbage på det gamle 
hjem og på det liv, der i ens barndom rørte sig inden for 
dets mure, så er der især to ting, der trænger sig frem 
i sindet. Det ene er vemod ved tanken om, at barndoms
tiden er noget der var engang, men som nu er historie, 
og ved tanken om de mennesker, der stod en nær, men som 
heller ikke er mere. - Det andet er en stærk taknemlig
hed mod dette sted og mod der kom til at præge en barn
dom og første ungdom.
Lad mig slutte dette lille tilbageblik, som Jeg begyndte, 
nemlig med et vers af Åkjær, han, der bedre end nogen an
den har tolket hjemstavnens dragende krafts
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Hvad var vel i verden det fattige liv 
med alt dets fortærende tant, 
om ikke en plet med en dal og lidt siv, 
vor hjerte i skælvinger bandt.
Om ikke vi drog fra det yderste hav 
for bøjet og rynket at stå 
og hørte de kluk, de mindernes suk 
fra bækken, vi kyssed som småe 

Mausing i maj 1970.
Alfred Nielsen.

3.V.H.I. Ragna Margit Nielsen er født i Gedsted den 7/2 1936 og
hun blev gift i Vinderslev den 3/4 1965 med
Aage Møller Jensen, proprietær, der er født i Bjødstrup
den 23/l 1924 som søn af proprietær Poul Jensen og hustru
Kirstine Marie Johnsen, "Bendstrupgaard", Hjortshøj.

Ragna Margit Nielsen gik i skole i Bystrup og Mausing. 
Hun var på Uldum Højskole i 1954, var derefter først 
en tid i huset og blev så uddannet som barneplejerske 
- færdig i 1958. Hun var barneplejerske forskellige ste
der, bl.a. i Ormslev og Århus, men er nu hjemmegående.
Aage Møller Jensen gik i skole i Bendstrup og var på Egå 
Efterskole i 1940, Han var på Veilby Landbrugsskole i 
1945/46 og soldat ved 5.regt. i Vordingborg 1946/47.
Han var det meste af tiden hjemme på den store "Bend
strupgaard" - 125 tdr. land med 14 t dr. har tkorn - og 
overtog selv gården den l/8 1965.

Deres børn; a. Morten Møller Jensen f. 16/10 1965 
b. Mette Møller Jensen f. 11/7 1968.

3.V.H.2. Kaj Erik Nielsen, gdr., er født i Gedsted den 29/12 1937
og han blev gift i Vium den 16/5 1962 med
Anna Maria Kirstine Christensen. der er født i Vium den
28/11 1941 som datter af gdr. Agner Marinus Christian
Christensen og hustru Kristine Kathrine Christensen.

Kaj Erik Nielsen gik i skole i Bystrup og Mausing og 
var på Levring efterskole i 1953. Han er uddannet ved 
landbrug, aftjente sin værnepligt i Viborg i 1957/58, 
forpagtede sin svigerfars gård i Hvam/Kjellerup i 
1962-65 og købte i 1965 sin nuværende gård "Virkelyst” 
i Outrup ved Thorning.
Anna Maria Kirstine Christensen gik i skole i Hvam/ 
Kjellerup, er uddannet ved husgerning og gået på 
Martha kurser. En overgang arbejdede hun på Dollerup 
Mølles tricotagefabrik.

Deres børn; a. Peter Nielsen f. 25/4 1964 i Vium
b. Poul Niel s e n  f, i Thorning den 16/2 1966.
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3.V.H.3. Ellen Margrethe Nielsen, barneplejerske, er født i Gedsted 
den 5/5 1940 og hun blev gift i Vinderslev den 21/7 1962 
med
Carl Erik Hansen, kleinsmed, der er født i Lindelse den
3/11 1937 som søn af gdr. Karl Hansen og hustru Erna
Frederikke Hansen, Herslev pr, Lindelse,

Ellen Margrethe Nielsen gik i skole hos sin far i 
Mausing og var i huset i ca, 3 år, I 1957 var hun elev 
på "Skamlingsbanke Ungdomsskole" og blev derefter ud
dannet som barneplejerske i Silkeborg, Efter end ud
dannelse var hun i 3 år på Spastikerhjemmet i Odense, 
men ingen fast ansættelse efter sit giftemål. Hun har 
af og til haft barn i pleje,
Carl Erik Hansen gik i Lindelse skole og blev udlært 
som grovsmed. Han aftjente sin værnepligt ved Jydske 
Dragonregiment i Holstebro og var derefter maskinar
bejder hos Ths.B.Thrige i Odense i 6 år, I de sidste 
5 år har han arbejdet som kleinsmed på et mindre værk
sted.

Parret bor Møllebakken 2, Næsby,
Deres børns a. Søren Kudahl Hansen f.lO/ll 1965 

b. Berit Kudahl Hansen f,24/4 1968,
3.V,H,4, Leon Nielsen, elektriker, er født i Gedsted den 25/l 1943 

og han blev gift i Serup den 29/l 1966 med
Hanne Pedersen, lærerinde, der er født i Hørup den 2/8 
1945 som datter af hmd,Peder Pedersen og hustru Else 
Hansen.

Leon Nielsen gik i skole i Mausing og var på Mellerup 
Ungdomsskole, Han var på landet, til han var 19 år og 
blev derefter udlært som elektriker. Han aftjente sin 
værnepligt ved C.F. i Herning og har siden arbejdet på 
Bornholm, men agter at flytte til Skive i nær fremtid,
Hanne Pedersen gik i skole i Resdal, tog præliminær
eksamen på "Kornmod" i Silkeborg og dimitterede Silke
borg Seminarium som lærer i 1968.
Siden 1968 har hun været ansat ved Nexø Kommuneskole, 
men har fra 1/8 1970 fået ansættelse som lærerinde 
ved Sdr.Skole i Skive.

De har børnene; a. Ragna Nielsen og ) tvillinger født
b. Martin Nielsen  ̂ ^ 6 9 i Rønne.

3.V.H.5. Kirsten Nielsen, ekspeditrice, er født i Kjellerup den
15/8 1946 og hun blev gift i Vinderslev den 4/ll 1967 med 
Jens Kristian Iversen, værkfører, der er født i Hørup S. 
den 6 /4 1946 som søn af landmand Ejnar Iversen og hustru 
Anna Johanne Hansen, Kjellerup.
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Kirsten Nielsen gik i skole hos sin far i Mausing og var 
elev på Salling Ungdomsskole i 1961/62. Pra 1962/- 66 
blev hun uddannet som ekspeditrice i Hauge Brugsfore
ning og har derefter været ekspeditrice i Åidt Brugsfore
ning og hos købmand Søren Hansen, Viby ved Århus.
Jens Kristian Iversen gik i Hauge skole og siden i Vin
derslev. Han var på Hammerum Ungdomsskole i 1960/61, 
blev derefter udlært som bygningssnedker i Kjellerup, 
aftjente sin værnepligt ved Jydske Telegraftropper, 
arbejdede som svend hos sin læremester i Kjellerup, 
hvor han nu er værkfører i bygningssnedkeriet hos 
Jørgen Nielsen.

De har sønnen; a. Mogens Iversen f.25/4 1968 i Kjellerup.
3.V.J. Anine Nielsen er født i Låstrup den 7/1 1909 og hun blev 

gift sst. den 9/8 1935 med
Laust Thorvald Nielsen, enelærer i Låstrup, der er født i
Tostrup den 13/3 1898 som søn af gdr.Niels Kristian Nielsen
og hustru G-jertrud Marie Lausten Jensen.

Anine Nielsen gik i Låstrup skole og var på Jebjerg 
Ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning og var mest 
hjemme på "Vestergaard", men havde dog enkelte pladser 
ude. Hun bléb husbestyrerinde hos sin senere mand.
Laust Thorvald Nielsen gik i skole i Nr.Borup, fordi 
han allerede som 6-årig kom i huset hos sin mors mor
bror: Peder Nielsen i Nr.Borup, og her var han til 1915. 
Han var på Askov Højskole i 1918/19 og soldat i Frede
ricia i 1921/22. Straks efter sin soldatertid kom han 
på G-jedved Seminarium og dimitterede herfra i 1926.
Han havde forskellige vikariater, før han i 1930 blev 
enelærer på Låstrup skole, hvorfra han blev pensioneret 
i 1965 efter ikke mindre end 35 års virke. I disse 35 
år har han således været lærer for mange af denne slægts 
medlemmer.
Parret bor stadig i den gamle skolelærerbolig, hvor 
skolen nu er nedlagt.

Deres børn: 1. Niels Kristian Nielsen
2. Arne Helmer Nielsen
3. Karen Margit Nielsen
4. Holger Bernhard Nielsen
5. Bodil Helene Nielsen.

Enelærer Laust Thorvald Nielsen har opbevaret nogle gamle 
dokumenter, vedrørende hans morfar: gmd.og smed i Troel
strup Laust Jensen,som skal gengives her:

S K J 0 D E.

Underskrevne Niels Thomasen (Rind) nu boende i Hegedal- 
huse ved Hobro, erkjender og vitterliggør, at jeg har 
solgt og afhændet, ligesom som jeg til Fuldbyrdelse der
af herved skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine 
arvinger til smed Laust Jensens
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a„ den mig efter skjøde af 20de Juni 1835,tinglæst 25*s.M., 

tilhørende og paa Troelstrup Byes Mark, Thostrup Sogn, 
Binds Herred, Viborg Amt, beliggende G-aard med den paa- 
staaende Bygninger og tilliggende Jordeejendomme under 
Matr.Nr. 4a af Hartkorn 3 Tdr. 2 Skpr.l Fjdk. 1 Album.
01.Skat 23 Rdl. 34 Sk. med Kongs Rugtiende deraf, Aal 
og Afgrøde, Ildebrændsel og Glødning, og

b. min efter Skjøde af 24de Juni 1846, tinglæst 2den Juli 
s.A., ejende Anpart i Matr.Nr.14 af Troselstrup, "Troel- 
strup Krat kaldet" i bemeldte Thostrup Sogn, og hvilken 
Ejendom hverken har Hartkorn elle G-l.Skat.
-- For Kjøbesummen 3o500 Rdlr. er jeg givet tilfreds
stillende Betaling, thi erklærer jeg derfor, at fornævnte 
Ejendomme, med alt hvad der til disse rettig tilhører, 
fra nu af skulde tilhøre Kjøberen Laust Jensen og Arvin
ger med fuldkommen Ejendomsret, således som jeg samme 
eiet haver, og ellers imod at faa fra nu af svaret Skat
ter og Afgifter deraf«
— —  Det bemærkes navnlig, at Kjøberen asepterer den Fore
ning, der er indgaaet med Søren Thomasen, som eier den 
anden Anpart i Troelstrup Krat, og ved hvilken Forening 
Enhaves Eiendomsret i og til bemeldte Troelstrup Krat 
er bestemt, endvidere bemærkes, at ifølge Foreningen skal 
Søren Thomasen og efterkommende Eiere af hans Anpart i 
Troelstrup Krat have uhindret og fri Veifart over et 
lille Stykke af G-aardens Jorder fra Veien Sønden for 
Krattet og ligeledes samme Vejfart langs Diget, alt for 
at Vedkommende kan komme til den Del af Krattet, som 
for Tiden tilhøre Søren Thomasen. - For Vanhjemmel er 
jeg ansvarlig. - Hvilket saaledes bekræftes med min Un
derskrift i Overværelse af Vidner.-

Skrevet Hobro den 19de Juni 1862.
Niels Thomasen (Rind).

Til Vitterlighed 
Po Thomsen
Chresten Pedersen med ført pen.
Læst i Rinds-G-islum Herreders Ret Torsdagen den 26de 

Juni 1862 og protokolleret Liste R.Folio 314.
Tinglæsning og Aftægt 
Protocolleret 0 0.. o.. 
Justitsfond 0 0 o o o o o o o 
Papirpenge ..........

6 Rdl.
1 Mark 1 4 Sk. 

1 - 1  -  9 -

2
7 Rdl.5 Mark 7 Sk.

Anmærkning s Den ovenmeldte Forening Eierne af Matr. 
Nr.14 findes ikke tinglæste.

H.Christensen
Tilføjelse skrevet med blyant på 3.side:

4a Hartk. 3-2-1-1 GI„Skat 46 Kr. 68 Øre.
Konge og Rugtiende.

(Iflg«Skrivelse af 29/12 I8 9 6 afgivet Jord til Jern
banen. )
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S K A D E S L Ø S H E D S B R E V .

fra Laust Jensen til Hobroegnens Landbosparekasse, for hvad 
han til enhver Tid eller maatte blive skyldig, anslaaet til 
ikke at ville overstige 1600 Kr. m. 1. Pr.

1. Eieren af No.14 har Ret til Vei over G-aardens Eiendom.
2. Deklaration læst 19/12 1891 over en Vei til alm.Færdsel.
3. Dkl.læst 24/11 1892 angaaende Fredlysning under Nationalmu

seet paa Statens Vegne af 7 Høje paa 4a.
- Matr.No.14 uden Hartkorn og GI.Skat.
- Ingen Forpligtelse for Laust Jensens Vedkommende og ingen 

Servitutter.

K J Ø B E K O N T R A C H T .

Underskrevne Gaardejer Laust Jensen af Troelstrup erkjender her
ved og vitterliggjør at have solgt og afhændet til min Svigersøn 
medunderskrevne Niels Chr.Nielsen, den mig efter Skjøde, thing- 
læste 26de Juni 1862, tilhørende Eiendom i Troelstrup, Thostrup 
Sogn, der under Matr.No. 4a er skyldsat for Hartkorn 3 Tdr.
2 Skp. 1 Fjkr. 1 Album, GI.Skat 46 Kr. 68 Øre med Konge-Rugtiende, 
samt den mig tilhørende Andel i Matr.No.14 sammesteds uden Hart
korn eller GI.Skat, og er under overdragelsen tillige indbefat
tet de på Eiendommen værende Bygninger med mur-og nagelfaste 
Appertimentur, Beholdning af Avl, Afgrøde, Gjødning og Ildebrænd- 
sel samt Besætning og Inventarium og med hele Ind-og Udbo, alene 
med Undtagelse af de Gjenstande, som jeg med en samtidig hermed 
oprettet Kontrakt har forbeholdt mig og Hustru Raadighed over. 
Vilkaarene for denne Overdragelse er iøvrigt følgende:

1.
Eiendommen med Tilbehør er allerede tiltraadt og overtaget af 
Kjøberen, og alt staar saaledes fra Dato for hans Regning og 
Risiko i enhver Henseende imod at han i Ildsvaadetilfælde hæver 
Assurancesummen.

2.
Kjøbesummen er betinget til 6000 Kr. - skriver Sex Tusinde Kro
ner - der betales kontant til mig: 11.Juni Termin uden Renter.

3.
Udenfor Kjøbesummen har Kjøberen derfor ved en samtidig hermed 
oprettet for Stempelpapir til Taxt 16 Kr. 65 Øre affattet Kon
trakt, forpligtet sig til at udrede Aftægt til mig og Hustru 
for vor Levetid af Kapitalværdi 2500 Kr.

4,
Naar Kjøbesummen er berigtige! og samtidig med, at Kjøberen giver 
den for Aftægt betingede Pantesikkerhed, meddeler jeg ham Skjøde 
på det kjøbte, der hjemler ham med de samme Rettigheder, Herlig
heder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg hidtil har været 
Eier deraf, i hvilken Henseende bemærkes, at Eieren af Matr.
No. 14 har Ret til Vei over Gaardens Eiendom, at der under 19/2 
1891 er tinglæst Deklaration cm en Vei til alm.Færdsel, at..-der
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under 24/11 1892 er læst Deklaration om Fredlysning af 7 Høje, 
og at der er afgivet Jord til Jernbanen, Herom samt med Hensyn 
til Matr. No. 14 frafaldes Retsbemærkning.

5.
KJøberen udreder fremtidig alle af det kjøbte gaaende Skatter 
og Afgifter, ligesom Han betaler Omkostningerne ved Overdra
gelsesdokumenternes Oprettelse, Tinglæsning etc.

Underskrevne Niels GHr0 Nielsen erkjender Herved at Have 
kjøbt den foran anmeldte Eiendom m.m. paa de anførte Betingel
ser og Vilkaar, som Jeg forbinder mig til i enkver Henseende 
nøjagtig at opfylde. I Tilfælde af Søgsmaal er Forordn, af 
25.Januar 1828 anvendelig.

Med Hensyn til Brugen af det stemplede Papir bemærkes, at 
det Herved solgte efter Skjøn og Overbevisning ansættes til 
12.000 Kr., Hvoraf 3000 Kr. ansees som værdien af de medfuldte 
rørlige G-Jenstande, under Hensyn Hertil samt det til Aftægts
kontraktens forbrugte Stempelpapir er det stemplede Papir an
vendt o

Saaledes indgaaet bekræftes Herved med vore Underskrifter 
vidnefast -

Troelstrup den 25oFeb. 1898.
Laust Jensen Niels Ckr, Nielsen

Til Vitterligked om Oplæsning og Underskrift:
Anders Nielsen Kristian Olesen.

Efter betaling af KJøbesummen paa Kr. 6000 og Pantesikkerked 
for Aftægten blev endelig Skjøde underskrevet den 15.Juni 1898.

3.V.J.I. Niels Kristian Nielsen, sparekassebogkolder, er født i
Låstrup den 8/5 1936 og Han blev gift i Skals den 22/2 1959 
med
Kirsten Lindgaard Pedersen, der er født i Skals den 29/l 
1937 som datter af ckauffør Eigund Lindgaard Pedersen og 
Hustru Astrid Nielsen, Skals.

Niels Kristian Nielsen gik i Låstrup skole Hos sin far, 
tog præliminæreksamen i Skals og blev elev i Skals Spare
kasse den l/8 1952. Han aftJente sin værnepligt som kor
poral, blev sparekasseassistent i Sønderborg Bys Spare
kasse, Hvor Han var fra 1958-62. Len 1.Jan.1962 blev 
sparekassefuldmægtig i Farsø % Omegns Sparekasse og fra 
l.Jan« 1965 sparekassebogkolder samme sted.
Kirsten Lindgaard Pedersen gik i skole i Skals, tog 
præliminæreksamen og blev kontoruddannet på A/S Skals 
Maskinfabrik 1953-57. Hun blev bogkolderske på SKALMA 
i Skals fra 1957-59 og sparekasseassistent i Farsø $ 
Omegns Sparekasse 1962-67.

De Har sønnen: a. Peter Mickael Nielsen f.7/9 1964 i
Årkus.
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3.V.J.2. Arne Helmer Nielsen, produktionsingeniør, er født i Låstrup 
den 17/12 1937 og han blev gift sst. den 17/2 1962 med 
Lissa Sadolin Stenberg, sparekasseassistent,der er født 
i Låstrup den 6/ll 1941 som datter af købmand Mourits 
Christian Stenberg og hustru Inga Sadolin, nu boende i 
Skals.

Arne Helmer Nielsen gik i skole hos sin far i Låstrup, 
tog præliminæreksamen i Skals og var et år ved land
bruget, mens han ventede på læreplads. Denne fik han 
i 1956 og afsluttede sin læretid hos A/S Skals Ma
skinfabrik med fint svendebrev: særdeles vel udført.
Det var i 1960. Han aftjente derefter sin værnepligt 
ved søværnet og var korporal. Efter hjemsendelsen i 
1962 var han i 1 år maskinarbejder hos Midtjydsk Cy
linderservice I/S i Viborg, men fortsatte herefter 
sin uddannelse på Aalborg teknikum, hvorfra han di
mitterede i 1965-efter 3 års skoletid- som produk
tionsingeniør med 1.karakter. I 1965 blev han ansat 
som driftsingeniør hos Mads Eg Damgaard, Herning, 
og har været der siden. I 1969-70 selvbyggede han 
hus til privatbolig på Solbakken 5, G-jellerup, ved 
Herning. I 197o fik han overdraget hvervet som tek
nisk leder af en specialfabrik for tæppefabrikation, 
som Damgaard-koncernen lader opføre i Birk ved Her
ning.
Lissa Sadolin Stenberg gik i skole i Skals og tog 
præliminæreksamen. Hun blev derefter elev i Skals 
sparekasse og kom senere til Auto Centralen i Aalborg
ag.atter i sparekasse dennegang i Aalborg Bys og 
Omegns,

Deres børn: a. Lars Stenberg Nielsen f.27/9 1962 i
Aalborg

b. Lone Stenberg Nielsen f. 25/5 1966 i
Herning.

3*V.J,3. Karen Margit Nielsen er født i Låstrup den 25/12 1941 
og hun blev gift sst. den 27/4 1963 med 
Ib Hasmussen, mester i cicilforsvaret, der er født i 
København den 15/7 1941 som søn af H.Børge Rasmussen og 
hustru Elvilda Christensen.

Karen Margit Nielsen gik i skole hos sin far i Låstrup, 
var først i huset i ca. 3 år og kom derefter på Jebjerg 
Ungdomsskole. Hun er uddannet som barneplejerske: det 
første år på Røde Kors Vuggestue i Viborg, det andet 
år på spædbørnehjemmet "Søfryd" i Silkeborg, det tre
die år - J år i Kirkens Korshærs menigheds børnehave 
i København og det sidste halve år på Ortopædisk 
Hospital i København. Efter sit giftemål var hun en 
tid vikar i Røde Kors Børnehave i Thisted, men flyt
tede i febr. 1970 med sin familie til Herning.



Ib Rasmussen gik i Klostervængets skole i København og 
blev udlært som modelsnedker i 1961. Han kom derefter 
på civilforsvarets befalingsmandsskole og efter endt 
uddannelse udnævnt til mester0 Som led i sin uddannelse 
i civilforsvaret har han været på forsvarets gymnastik
skole for at blive gymnastik-og svømmelærer. Efter en 
tjenestetid på 5 år i Thisted er han nu i febr„1970 
blevet forflyttet til Herning0

Deres børn: a, Henrik Rasmussen f.2l/9 1963
b. Flemming Rasmussen f. 16/12 1964

begge født i København
c. Bente Rasmussen f. 8/7 1969 i Thisted.

3.V.J.4. Holger Bernhard Nielsen, maskinarbejder, er født i Låstrup 
den 8/l 1946 og er ugift.

Han gik i skole hos sin far i Låstrup, var først 1 år 
på Låstrup Savværk og kom så i lære som skorstensfejer, 
men brød af og blev udlært som maskinsmed i Skals. Han 
arbejdede som svend forskellige steder, indtil han i 
1968 kom til Roskilde, hvor han stadig bor og arbejder 
med rørlægning i nyopførte huse.

3*V,J,5* Bodil Helene Nielsen er født i Låstrup den 7 / 8  1951, gik 
i skole hos sin far og tog realeksamen i Skals i 1969c 
Samme år var hun på Hadsten Husholdningsskole og er nu 
under kontoruddannelse på Turist-og Erhvervskontoret 
i Skive.

3*VI0 Anton Nielsen, landmand, er født i Låstrup den 16/11 1869 

og han blev i en meget sen alder gift med en 
landmandsenke fra Skjellerup.

Det har ikke været muligt at finde flere data om parret, 
der tilsidst boede i Hobro.
Anton Nielsen var i mange år på Nørreris, hvor han bl.a. 
en lang tid var fodermester. Som ældre blev han ked af 
dette arbejde og ville være handelsmand, hvilket det 
imidlertid viste sig, at han ikke egnede sig til. Han 
kom så til Hobro, hvor han var arbm. ved forskelligt, 
bl.a. murerarbejdsmand og havnearbejder.

Der er ingen børn i ægteskabet.
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3 .V .  E . N ie ls  K r .  N ie lsen 3 .V .E .  K ris t ia n e  N ie lse n 3 . V .E .  K ris t ia n e  og  N ie ls  K r . N ie lsen s  gå rd  i  L å stru p

P e d e r  M øld ru p

3 .V .  E .2 .  I r is  og  P e d e r  M øld ru p  N ie lsen  m /b ø r n

3. V . E . 2 .
N ie lsen

3 . V . E . I .  P e d e r  N ie lsen 3 .V . E .3 .  K aren  N ie lsen

3 .V .F .  A ne M arie  og  P ed er  M arin us N ie lsen


