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Introduktion

Jens Peter og Mary Garne fik 13 børn, hvoraf de tolv opnåede voksenalder. I denne kreds
påbegyndtes i 1945 en brevbog, som blev sendt rundt i fast rækkefølge til hver af de tolv.
Dette  fungerede  indtil  2012,  da  der  kun  var  3  af  søskende  tilbage  i  livet.  En  så  lang
kontinuerlig serie af breve inden for en familie fandt nationalmuseet var så interessant, at
man der har indlemmet de 22 fysiske bøger, der rummer brevene, i sine samlinger, så at de
er  tilgængelige  for  eftertiden.  De  er  i  øjeblikket  også  tilgængelige  i  digital  form  på
hjemmesiden https://garne.dk/ , men når det gælder en privat hjemmeside kan man gætte,
at dette ikke er ligeså holdbart.

Af Vandrebogen kan man læse, at der har været et udtalt sammenhold i familien. Der er
også  nogle,  der  har  interesseret  sig  for  slægten  i  et  længere  perspektiv.  Der  findes  en
gammel anetavle over Jens Peters (7)  aner,  som antagelig er  lavet af  Jens Peters søster
Cecilie (9), som var Viceskoleinspektør på Frederiksberg. Den indeholder navne på anerne og
deres ægtefæller, samt hvis tilgængeligt dato for fødsel, vielse og død. Den er lavet inden
internettets tid, og oplysningerne er således indsamlet på den møjsommelige måde i fysiske
arkiver.

Udover denne anetavle har jeg via Astrid og Edith fået materiale fra både Jens Peters og
Marys grene af familien, og da været uforsigtig nok at stille i udsigt, at jeg ville gøre noget
ved dette. Desværre blev dette ikke gjort, mens der var nogen af de tolv i live, som ellers nok
havde kunnet bidrage med yderligere fortællinger. 

Noget,  der har været diskuteret i  familien er dels navnet Garnes oprindelse, og så en
fortælling om, at vi har en jødisk baggrund. Disse to spørgsmål, har jeg forsøgt at klare ud i
hver  sit  kapitel  i  dette  skrift.  Der  er  så  et  kapitel  om  hver  af  mine  oldeforældre  med
efterkommere. I dette er indarbejdet det materiale, jeg som ovenfor nævnt har modtaget og
dertil materiale fra de tolvs børn. 

Andre kapitler handler om mine tipoldeforældre både med efterkommere og med aner.
Her er oplysningerne i vid udstrækning baseret på hvad, der kan findes på internettet i form
af indscannede kirkebøger og folketællinger samt enkel googling, hvorfor oplysningerne om
en person ofte indskrænker sig til fødsel, vielse og død.  

Den første danske folketælling fandt sted i 1787. Folketællingerne blev indsendt centralt,
og er i stort set fuldstændigt bevarede, selvom læsbarheden kan variere. De tidligste er nok
for  de  flestes  vedkommende  skrevet  af  præsten,  men  senere  er  der  blevet  flere
skrivekyndige med det resultat, at lægmænd blev involveret i arbejdet, og det er ikke altid så
let at tyde deres skrift, ligesom deres stavning af navne ofte afviger en del fra kirkebøgernes.
Ved folketællingen for Øster Snede sogn 1890 var en af tællingskommissærerne min oldefar
Hans Christensen (1), og ved folketællingen for Gl. Sole by i 1906 var min farfar Jens Peter (7)
tællingskommisær, da stadig under navnet Christensen.

Enkelte præster har på eget initiativ ført kirkebøger allerede på 15-hundrede tallet, men
Christian den IV forordnede i 1646 at alle præster skulle føre kirkebog: 

 ” Vi Christian den Fjerde med guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters konge vor
synderlige gunst tilforn, eftersom overalt med soven udi kirkerne stor disordre begås, da ville
vi nådigst at I udi hvert sogn udi eders stift nogle skal tilforordne, som kan gå rundt om i
kirkerne med lange kæppe og slå  dem på hovedet,  som sover,  og således holder folket
årvågen til at høre desto flittigere prædiken, desligeste ville vi nådigst, at I præsterne udi
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eders stift alvorligen tilholder at de holder rigtig kirkebog ved dag og datum, på hvor mange
udi deres sogne fødes, hvo dertil fadder står, og hvor mange årligen tilsammen vies og dør,
ville vi og nådigst at I siden skal have god indseende med at sådant af dem efterkommes,
såfremt nogen præst her udinden forsømmelig findes. skal han dermed have forbrudt hans
kald, dermed sker vor vilje, befalendes eder gud skrevet på vort slot København, den 17. maj
Anno 1646. Under vort signet.

Christian”1

Efter reformationen 1536 var den eneste tilladte religion i Danmark den lutherske form
for protestantisme. Der blev ikke religionsfrihed i landet før med grundloven af 1849, og
ifølge Danske lov af 1683 var der pligt til at gå i kirke, hvilket blev indskærpet af Christian VI i
1735  med  angiven  straf  for  udeblivelse,  i  form  af  gabestok.  Det  har  nok  ikke  været
håndhævet konsekvent, idet den tvungne kirkegang blev ophævet i 1845 med henvisning til
at det ikke var blevet overholdt i generationer.2 

Selv om udeblivelse fra herrens bord kunne straffes med gabestok, var det nok sjældent,
det skete. I kirkebøgerne under overskriften: ”Absolverede” kan man finde enkelte, som i
forbindelse med gudstjenesten, har måttet stå til publice absolvatio eller åbenlyst skrifte for
udebleven kirkegang. Jeg har ikke fundet nogen slægtning, som har måttet lide den tort,
men  min  tipoldemor  Anne  Dorte  Pedersdatter  (154),  Marys  (28)  farmor,  fik  i  1851  af
præsten indskrevet i sin skudsmålsbog, at hun i det foregående år ikke havde communiceret.

 Den  absolut  almindeligste  forsyndelse,  som  kunne  sones  ved  åbenlyst  skrifte  var
overtrædelse af det 6. bud, og her har slægten været mere aktiv.  Min 5 x tipoldefar Jørgen
Ingvardsen (295) blev absolveret 2 gange (1690 og 1691) for denne forsyndelse med pigen
Johanne  Ladekarl,  inden  han  siden  giftede  sig  med  Anne  Nielsdatter  (296).  En  af  hans
sønner, Ingvard Jørgensen (323) var gift, da Mette Olesdatter udlagde ham som barnefader,
og  han måtte  da absolveres for  at  have besovet  hende.  Min 4 x  tip-oldefader  Abraham
Jensen  (234)  blev  1716  absolveret  som  barnefader  til  Kirsten  Larsdatters  (1071)  datter
(1072), og hans Datter Maren Abrahamsdatter (1104) blev 1745 absolveret for begangen
horeri  med  Niels  Christensen  (1105),  som  hun  dog  1½  år  senere  blev  gift  med.  På  et
tidspunkt ophørte denne skik med offentligt  skrifte, men de børn, som var født udenfor
ægteskabet blev i hvert tilfælde langt ind på 1800-tallet skrevet i kirkebogen som u-ægte, ja
visse præster skrev endda slegfredbørn.

I de tidlige kirkebøger var det lidt op til præsten, hvor meget – eller lidt – der blev skrevet,
og da kirkebøgerne blev opbevaret lokalt, er det forskelligt, hvor vel de er bevarede. En del
er  beskadigede  af  fugt,  og  nogle  er  sågar  brændt.  I  1812  blev  indført  fortrykte
standardiserede kirkebøger,  dog er  det  stadig  forskelligt,  hvor  megen tekst  præsten har
indført. Det blev også påbudt, at der skulle føres to enslydende kirkebøger, som ikke skulle
opbevares sammen.

Fæstevæsenet har gamle rødder, og 1536 antages at selvejerbønder kun ejede ca. 2% af
Danmarks  landbrugsjord.  Resten  tilhørte  godser  eller  kronen.3 Godserne  kunne  opnå
skattefrihed hvis de besad ca. 200 tønder land hartkorn svarende til 30 – 40 bøndergårde.4 
1 https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74566/107688

2   https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/forordning-om-sabbatens-og-andre-helligdages-tilboerlige-
helligholdelse-12-marts-1735

3 https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/selvejerboender-ca-1000-1700

4 https://danmarkshistorien.lex.dk/Magten_-_godsejerens_magt
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Forholdet  mellem fæstebonden og herremanden blev nedskrevet i  et  fæstebrev,  som
angav  hvilke  ydelser,  bonden  skulle  levere,  oftest  naturalier  og  desuden  hoveriarbejde.
Desuden skulle han vedligeholde gården. Jeg har ikke skaffet tilgang til fæstebreve, men ved
skiftet 1770 efter min 4 x tipoldefar Israel Jørgensen (229), som var fæster under Agersbøl,
var der fradrag i boet, da der i et fag af huset manglede 3 stolper.5 I skiftet 1761 efter min 3 x
tipoldefar Jørgen Abrahamsen (144) fæstebonde under Bygholm gods var boets aktiver 216
Rigsdaler og passiver 220, hvoraf 17 er indregnet for reparationer af gården. I skiftet efter
Jørgen Abrahamsens søn Abraham Jørgensen (64) min tiptipoldefar, som overtog fæstet og
døde  1829,  var  der  til  deling  mellem  arvingerne  144  Rigsdaler.  Derimellem  kom  så
statsbankerotten i 1813, så det er nok svært at sammenligne pengenes værdi. Ud fra de her
anvendte kilder er det svært at vide, hvor hårdt livet har været for fæstebønderne, men
måske  har  de  haft  noget  gemt  på  kistebunden.  Abraham  købte  i  hvert  tilfælde  gården
”Damgaard” i Gammel Sole til tipoldefar Jørgen Abrahamsen (17) i 1823 for 880 Rigsdaler i
sølv. Det var her i begyndelsen af 1800-tallet, som mange fæstegårde blev frikøbt, selv om
fæstevæsenet først blev afskaffet ved lov 1919.

Slægten kommer fra Øst- og Midtjylland, og da de fleste har været fæstebønder og levet
under stavnsbåndet, stammer de fra et geografisk meget begrænset område. De kilder, der
har  været  anvendt  siger  meget  lidt  om  livsvilkårene.  Vi  har  vel  alle  læst  historier  om,
hvordan herremændene udnyttede bønder, og deres ridefogeder mishandlede dem. Dette
kan ikke udlæses  af  kirkebøgerne,  men i  Gadbjergs  kirkebog fra 1785 finder  vi,  at  Knud
Mestermand er blevet begravet 74 år gammel. Mestermanden var bøddelen. Man må gå ud
fra, at han i hvert tilfælde ved noget tidspunkt har eksekveret straffe antagelig uddømt af
herremanden, som kunne have ”Hals- og håndsret”. I ”Den store danske” finder vi. ” Hals- og
håndsret, ret til at forfølge sager, der kunne medføre døds-, legems- eller frihedsstraf, samt
ret til at fuldbyrde disse straffe. Hals- og håndsretten, der var en kongelig ret, udvikledes i
Danmark i løbet af middelalderen i tilknytning til sagefaldsretten (indtægter i form af bøder)
og blev ved kongelige privilegier overdraget til adelen og visse større kirkelige institutioner.”6

 På 16- og 17-hundretallet finder vi ikke ofte titler i kirkebøgerne uden når det drejer sig
om standspersoner. Antagelig fordi de allerfleste var bønder, og titlen kunne anses at give
sig  selv.  For  andre  end  bønder  kunne  præsten  anvende  et  tillægsnavn  i  stedet  for
fadersnavnet, som f.eks Mestermand, eller som min 4 x tipoldefader Christian Gartner (225).
Det har sikkert været præcist nok dengang, men når ikke fadersnavnet er med, kan det være
vanskeligt at søge slægt længere bagud, da der kun var lidt variation på fornavnene, og der
kunne være flere Christian  i  et  sogn.  Andre gange  finder vi  som hos min 4  x  tipoldefar
Christen Jensen Hjulmand (239)  både fadersnavn og tillægsnavn.  Tillægsnavnet  kan også
beskrive, hvor personen kom fra som hos min tiptipoldefar Jens Christensen Lindved (54).
Oftest var et sådant navn personligt, og gik ikke videre i slægten. Når det gælder navnet på
en gård som hos min 3 x tipoldefar Hans Jensen Daugård (140) og ligeledes Møller som hos
min 3 x tipoldefar Hans Pedersen Møller (134), kan man se navnet videreført, om det så kun
er navnet eller i stedet gården og funktionen, som er gået i arv.

Med tiden blev det mere almindeligt med titel i kirkebogen, og man finder da oftest det
neutrale gårdmand anvendt, hvor folketællingerne fra 1787 gerne skriver gårdbeboer eller
gårdbruger.  Når gårdene efterhånden blev frikøbt kom titlen gårdejer til.  Med tiltagende
diversificering tilkom husmænd med eller uden jord, husejere, indsiddere og daglejere og

5 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175607#192220,32244890

6 https://denstoredanske.lex.d  k  /hals-_og_h%C3%A5ndsret
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siden titler med baggrund i uddannelse som f.eks. lærer. Og nu også titler til kvinder som
f.eks. lærerinde og sygeplejerske. 

Ved ægteskab blev manden benævnt ungkarl eller enkemand og senere med et større
udvalg  af  titler.  Kvinden  blev  Pige  eller  enke  eller,  hvis  hun  havde  fået  børn  inden
ægteskabet, fruentimmer. Kvinder af stand blev kaldt jomfru.

Noget  der falder i  øjnene ved gennemlæsning af kirkebøgerne er  den uhyggeligt  høje
børnedødelighed. I kirkebogen for Øster Snede sogn 1708 – 1794 har jeg talt de første 100
voksne, som er begravet mellem 1708 og 1725. I samme periode er der begravet 116 børn.
Der er ikke angivet dødsårsag, men for eksempel i året 1710 døde 8 voksne men 18 børn
både spæde og lidt større, hvilket helt klart tyder på en lokal epidemi, kopper, difteri eller
måske mæslinger. Enkelte gange kan man se, at præsten forsøger at oplyse en diagnose, og
så er det disse tre sygdomme som ofte angives. Koppevaccination blev anbefalet af Frederik
VI i 1810. Det var ikke obligatorisk, men en forudsætning for giftermål, militærtjeneste og
andet var, at man havde attest på enten vaccination eller gennemgået koppesygdom, og det
blev i regel indført i kirkebogen, hvornår og af hvem man var vaccineret. Vor egen slægt gik
ikke ram forbi, som man kan se mange eksempler på i de øvrige kapitler.

Husstanden på en fæstegård har bestået af en husfader og en husmoder. Selv ved en høj
børnedødelighed har nok børnene måttet bidrage til driften, så muligvis har der ofte ikke
været noget større folkehold. Det ved jeg dog ikke meget om, men husfader og husmoder
har været essentielle for driften. Der var en ganske høj mødre dødelighed, og vi kan se, at en
husfader i regel er blevet hurtigt gift efter husmoderens død. Således døde min tipoldefar
Jørgen Abrahamsens (17) første kone Ane Lisbeth Olesdatter (66) 45 år gammel 2 uger efter,
at hun havde født sønnen Søren (16). Hun døde 6. august 1831 og efterlod manden med
seks børn i alderen 6 – 11 år, og den 19. november samme år giftede enkemanden sig så
med  min  tipoldemor  Ane  Kathrine  Nielsdatter  (18),  som  var  11  år  yngre  end  ham.
Tiptipoldefar Niels Mikkelsen (69) blev 32 år gammel gift med en enke på 38 år, antagelig har
han fået en gård i fæste samtidig. Hun døde to år senere og efterlod ham med to børn, som
ikke  var  hans  egne.  Niels  giftede  sig  igen  allerede  to  måneder  senere  med  Giertrud
Bentsdatter (70). Hvis husfaderen døde uden voksne sønner, som kunne overtage fæstet
løstes problemet ved, at der blev skaffet en ny mand til husmoderen og dennes børn.  

Der var to problemer, der skulle løses. Dels de uforsørgede børn og dels gårdens drift.
Fornuftsægteskaber  har  nok  været  det  almindelige,  og  enkestanden  eller
enkemandsstanden har været ualmindeligt, i hvert fald ser man ofte, når en af parterne har
været gift før, at der er en betydelig forskel i alder ægtefællerne imellem. Fra godsernes side
har det været vigtigt, at fæstegårdene kunne drives så effektivt som muligt efter et dødsfald,
og de har nok haft en finger med i spillet ved mange ægteskaber.

Det kunne medføre meget blandede børneflokke.  Et  eksempel  på hvordan det  kunne
blive finder vi hos oldefar Hans Christensens (1) søster Ane (12). Hun blev 20 år gammel gift
med en 39-årig enkemand Hans Nielsen (545), som medbragte 4 børn i boet. To af disse var
fra hans første kones tidligere ægteskab. 

Som omtalt har de fleste af mine forfædre været fæstebønder. To linjer er omtalt som
selvejere også inden frikøb blev almindeligt omkring 1800. Den gård, min 8 x tipoldefar Gyde
Nielsen efterlod til sine arvinger i Højen sogn, er omtalt som en selvejergård, og også min 4 x
tipoldefar Jes Jensen i Randbøl sogn havde en selvejergård.

Fæstebønder under stavnsbåndets tid har ikke haft megen indvirken på historiens gang,
men man må huske at godsejerne, hvoraf de fleste vel har været adelige, har været helt
afhængige  af  bøndernes  arbejdskraft.  Selvom  vore  forfædre  måske  ikke  har  påvirket
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historien, har de ikke selv været upåvirkede af historiens gang. Om Hedensteds kirkebog for
1640 -1706 er anført at krigene 1645 og 1659 – 60 kan spores i kirkebogen. For 1645 findes
ingen notater mellem maj 1645 og nytår 1646, og heller ikke mellem Hellig tre kongersdag
1659 og  3.  marts  1660.  Det  var  efterdønningerne  af  Chr.  IV’s  forfejlede  indpas  i  30-års
krigen,  som medførte  at  svenskerne gik  op gennem Jylland og afsluttedes med freden i
Brømsebro 1645 og siden i Roskilde 1658 og 1660.

 I  perioden  1640  –  1678  var  Anders  Mortensen  Weile  præst  i  Hedensted.  Om
svenskekrigene skriver Weile: ”Anno 1643 faldt de Svendske ind i Holsten, de kom her til
Hedensted 1644 d. 13. Januar. Søndagen derefter blev der ingen Tjeneste eller Præken holdt
paa Grund af Fjendernes Marchering og Plyndring. Fra samme Lørdag til Onsdag var jeg med
Hustru og Folk bortjaget  fra Gaarden. Den 27.  Juli  s.  A.  og Dagene derefter marcherede
Svenskerne for Alvor ad Vejen, da blev der heller ingen Tjeneste eller Prædiken holdt 6.
Søndag efter Trinitatis, som faldt den 28. Juli. Paa den Tid var vi jaget fra vor Gaard i 5 Uger.
Samme Aar - 8 Dage før Jul - kom de Vrangelske her ind i Landet, og de drog ud i 1645, rejste
herigennem  den  12.  Januar.  Vi  maatte  da  forlade  vor  Gaard  i  6  Dage.  Ved  denne
Gennemmarch blev Rasmus Sørensens Gaard i Rimmerslund afbrændt.” 7

I denne periode har flere af vore forfædre og formødre været fæstefolk i Hedensted, og
må da have oplevet en del af krigens gru. Det har givetvis også påvirket vore slægtninge i
andre sogne. I en blog fra Danmarks Kirker kan man læse: 

”Det er en almindelig opfattelse, at folk i ”troens tidsalder” nærede så stor respekt for
kirkerne og frygt for en straffende Gud, at de ærbødigt holdt sig fra kirkernes skatte. Det
holder  ikke  rigtig  stik.  Værst  var  det  under  fremmede  besættelser  som  Vallensteins,
svenskernes, polakkernes og brandenburgernes af Jylland i 1600-tallet. Soldaterne plyndrede
og gik bevidst efter kirkernes kostbare altersølv, men også efter alterstager, tekstiler med
sølvhægter osv. Mange kirker måtte efter freden skaffe sig en simpel og billig kalk og disk af
tin, og der gik af og til årtier før der blev råd til rigtigt altersølv. I 1629, under Vallensteins
okkupation, blev en ”skøn kalk” i Hvejsel Kirke ”bortrøvet” og vistnok købt tilbage af kirken,
ligeledes i Korning, hvor en guldsmed måtte reparere det gamle altersølv 1649. Mon ikke det
havde taget skade af at ligge i en ryttertaske. I nogle kirker garderede man sig som i Øster
Snede, hvor man havde et særligt altersæt af tin til brug ”i ufredstider”. Så kunne det rigtige
sølvsæt i mellemtiden være gemt af vejen og vel ofte være gravet ned. En middelalderlig
alterdisk  fundet  i  jorden  ved Hornstrup   vidner  formentlig  om  en  sådan  nedgravning.  På
denne måde er der trods alt en god del ældre altersølv igen, således en flot kalk fra 1656 i
Sindbjerg og en endnu mere overdådig i Øster Snede fra o. 1650. En præst, der nægtede at
fortælle, hvor altersølvet var gemt, kunne komme i et meget ”pinligt” forhør.”8

Tipoldefar  Søren  Christensen  (153)  blev  indkaldt  som  soldat  i  1850  altså  under
treårskrigen i Slesvig og lå inde til 1853. Jeg ved ikke om han deltog i selve krigen, men han
tjente på ”Wiufgaard” i 1849, da denne brændte, sikkert på en eller anden måde relateret til
tyskernes fremfart,  og ved denne ildebrand mistede han sin skudsmålsbog.  I  krigen mod
prøjserne i 1864 deltog oldefar Hans Christensens (1) bror Jens Christensen (11). Han vendte
levende hjem. Værre gik  det  for  hans  søster  Maren Christensens (10)  første  mand Jens
Hansen (863), som efter krigen blev meldt savnet og til sidst erklæret død. 

Jeg  ved  ikke  om nogen i  slægten,  som deltog  i  1.  Verdenskrig,  men tipoldefar  Mads
Christians (158) oldebarn Jens Marius Nielsen Filskov Madsen (2128), giftede sig i 1940 med
en pige fra Sønderjylland, hvis far var en af de danske sønderjyder, som blev indrulleret i den
7 https://slaegtsbibliotek.dk/807104.pdf

8 http://kirkeblog.natmus.dk/kirketyverier-paa-vejlekanten/
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tyske hær og faldt i et slag i Polen under 1. verdenskrig. Mine forældres og bedsteforældres
generation må have lidt under den tyske besættelsen mellem 1940 og 1945, men det ved jeg
ikke mere om end, hvad som kan læses i ”Vandrebogen”. Farmor Marys (28) bror Hans (79)
og tante Marie (1859) havde et wienerbarn efter 1.  verdenskrig Frands Hauge. Han blev
indrulleret i den tyske hær under 2. verdenskrig og faldt ved Stalingrad.

Også andre og nok værre ting end krig har ramt Jylland. Når man taler om pesten tænker
de fleste nok på ”Den sorte død” i årene 1349 -1350, men også i 1659 slog en farsot til,
hvilken i virkeligheden var en form for plettyfus. Om dette kan man læse i bogen: ”1659 – Da
landet blev øde”. En bog som jeg desværre ikke selv har set. I denne bog påstås, at i området
syd for en linje Århus-Ringkøbing og ned til den nuværende grænse døde i 1659 ca. 60.000
mennesker som følge af Pest. Sygdommen kom til Danmark med 5000 polske lejetropper
som Christian IV’s efterfølger Frederik III havde engageret for krigen mod svenskerne, som
drog  op  gennem Jylland.  At  sygdommen  også  har  ramt  vor  slægts  område  er  tydeligt  i
kirkebøgerne. I Hedensted døde i 1658 12 personer, i 1659 døde 80 personer, i 1660 døde 6
personer og i 1661, 1 person. I Øster Snede er det lidt mere uklart ,da der helt mangler sider
omkring døde i 1658 og det meste af 1659, men i perioden oktober til december 1659 døde
18 personer. I hele 1660 7 personer og i 1661 4 personer. I Engum Sogn blev i 1658 begravet
6 personer. I de tre første måneder i 1659 18 personer, så mangler der notater for resten af
året., og i 1660 ingen begravelser i Engum sogn. 

Det er rimeligt sikkert, at de fleste døde der i området i 1659 døde af denne plettyfus. Da
der i almindelighed mangler oplysning om dødsårsag i kirkebøgerne, er det svært at vide om
andre infektionssygdomme,  som kan have hærget,  men ingen anden har  haft  et  sådant
omfang og som også ramte i alle aldersgrupper. Den spanske syge som hærgede i Europa
1918 har jeg kun fundet i et tilfælde, nemlig Hans Viggo Hansen (1709), som studerede til
veterinær i København, da han blev ramt af den spanske syge og døde 20 år gammel 1918 på
Marinelazarettet i København. Han var barnebarn af oldefar Hans Christensens (1) søster
Ane Christensen (12).

Hvordan det var at være bonde på stavnsbåndet tid (ophævet i etaper mellem 1788 og
1800) er svært at vide, men da jeg var barn medførte det at være gårdejer en betydelig
status i landbokredse. Jeg har i det følgende medtaget flere generationer, og selv om den
meste  information  kommer  fra  kirkebøger  og  folketællinger,  kan  man se  visse  mønster,
specielt  inden den frie adgang til  uddannelse har ledt til  større ændringer i  mobilitet og
jobvalg, ser man klare forskelle mellem de som er sprunget af gårdejerslægt og de som er
kommet  af  småfolk,  hvor  farfar  Jens  Peters  (7)  side  må repræsentere  gårdmændene og
farmor Marys side småfolket. Var man barn af en gårdejer, var der stor sandsynlighed for, at
man blev gift med en ligestillet. Var man barn af en husmand, indsidder eller daglejer forblev
man i regel på dette socioøkonomiske niveau, selv om enkelte piger kunne ske at gifte sig
med en gårdmand. Småfolkenes børn kom også tidligere ud at tjene end gårdejerbørnene.
Hvis vi bare ser på oldefar Hans Christensen (1) har han måske slet ikke været ude at tjene,
og oldemor Nielsine (2)  tjente kun et sted, inden de giftede sig og overtog ”Damgaard”.
Oldefar Jens Christian (74), tjente ude i tre omgange, og oldemor Nicoline (75) skiftede plads
mindst 8 gange fra 1863 da hun var 15år til 1883, da hun blev gift med Jens Christian.

Kapitlerne om aner og efterkommere strækker sig over op til 14 generationer, og der er
ret beskeden variation i deres navne. I et forsøg på at gøre læsningen mere overskuelig har
jeg  i  vid  udstrækning  markeret  navnene  med  farve  efter  generation  som  fremgår  af
nedenstående. Jeg har af praktiske årsager kun anvendt 5 farver, men da de først kommer
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igen med fem generationer  imellem,  håber  jeg det  fungerer.  Man vil  med fordel  kunne
anvende den excel-fil,  som vil  kunne lades ned fra hjemmesiden: Garne.dk, hvor samme
farveskema er anvendt. Desuden har hver person fået et løbenummer, for at identificere de
enkelte  personer  entydigt.  Dette  nummer  ses  i  parentes  og  indeholder  i  sig  ingen
information.

Mine børnebørns generation Mine tiptipoldeforældre

       Mine børns generation        Mine tip-tiptipoldeforældre

Min egen generation Mine 4-tipoldeforældre

Mine Forældre Mine 5-tipoldeforældre

Mine Bedsteforældre Mine 6-tipoldeforældre

Mine Oldeforældre Mine 7-tipoldeforældre

Mine tipoldeforældre Mine 8-tipoldeforældre
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Funderinger omkring oprindelsen af slægtsnavnet GARNE.

I  1922 udfærdigede politimesteren i  Horsens  købstad et  navnebevis,  ifølge  hvilket  16
personer antog familienavnet Garne. Udover dette dokument har jeg som kilder anvendt
kirkebøger og folketællinger som kan tilgås på nettet via Rigsarkivet. Far (36) havde Terkel
Hansens bog: "Øster Snede Sogn - De stærke jyders sogn". Denne bog mangler desværre
yderligere kildehenvisninger. Jeg har også fået en del materiale fra Astrid (37) og Edith (38),
som ar været i brevveksling med andre grene af slægten.

Alle der i og med navnebeviset fik navnet Garne var efterkommere til Hans Christensen
(1) og Nielsine Jørgensen (2) (mine oldeforældre). Hans og Nielsine fik 10 børn, hvoraf 3
døde som børn. Af de 7 overlevende var 3 drenge (Christen (4), Jørgen (6) og Jens Peter (7))
og 4 piger (Kathrine (3),  Ellen Marie (5),  Marie (8) og Cecilie (9)).  Christen og Jens Peter
deltog i navneskiftet sammen med deres koner og børn. Jørgen deltog ikke, muligvis fordi
han allerede på det tidspunkt havde et fremgangsrigt grossistfirma i Vejle ved navn "Jørgen
Kristensen". Af pigerne var det alene Cecilie som deltog i navneskiftet, og hun fik jo ingen
børn.  Kathrine, Ellen Marie og Marie var gift og deltog ikke. Af deres børn deltog dog én
nemlig Kathrines søn Hans (71). (nr. 16 på navnebeviset)

Christen (farbror Kræsten) havde to døtre Maren (21) og Johanne (22). Ingen af deres
børn fik navnet Garne. Jens Peter fik i alt 13 børn, hvoraf 12 overlevede barndommen, og det
er hos deres efterkommere vi i dag finder hovedparten af personer med Garne navnet. 

Faster Katrines søn Hans fik 2 børn Rasmus (428) og Nanna (429), som fik navnet Garne,
og det har de ført videre til deres efterkommere. Der er således to grene af Garne familien,
som i dag har meget lidt kontakt. Dog var Katrines oldebarn Torben Garne (439) med til
familietræffen på Nationalmuseum i 2014 sammen med sin kone og deres to døtre.

Nu blev navnet Garne ikke taget ud af den blå luft. Det fortælles i familien, at en af vore
forfædre havde været gartner hos en officer og at tilnavnet gartner siden er forvansket til
Garne.  Astrid  har  korresponderet  med  Poul  Kingo  Pedersen  (220),  som  er  søn  af  Erna
Markussen (127) som er datter  af  Barbara Marie Christensen (53) som er datter  af  Jens
Christensen (11) (oldefar Hans Christensens ældre broder) som er søn af Christen Jensen
Gartner  (14)  altså  min  tipoldefar.  Han  har  meddelt  (uden  angiven  kilde)  at  Christens
bedstefar Christen Jensen Lindved var fæster på Bosballegaard i Gl. Sole fra 1744 - 1777, at
han var gartner for oberst de la Mare til Agersbøl og bliver omtalt som Christen Gartner, og
at dette bliver til Garne. Denne fortælling stemmer dog dårligt med at Kaj de la Mare var ejer
af Agersbøl 1681 – 1728 og hans enke 1728 – 1735. Hvis navnet ”Gartner” skal knyttes til
Agersbøl må vi  i  hvert tilfælde to generationer tilbage i  tiden. Vi har stirret os blinde på
Christen Jensen Lindved på Bosballe Gård i Øster Snede Sogn, som Jens Christensen Lindveds
far. Denne Christen Jensen Lindved var før øvrigt stærkt engageret i bevægelsen omkring
”De stærke jyder”.

Her gælder det nu at holde tungen lige i munden. Det bliver lettere at rede ud når vi
kommer efter 1787 og kan sammenligne med folketællinger. Klart er da at Christen Jensen
Gartners (14) far Jens Christensen (54) i 1796 bliver gift med Anna Hansdatter (55), hun er
fra Krollerup, men han kaldes unge karlen fra Lindved. Når Jens dør nævner præsten, at hans
far var Christen Lauritsen (129) og altså ikke Christen Jensen Lindved. I Sindbjergs kirkebog
finder vi en Christen født 1722, søn af Lauritz Lauritzen (120). Denne Christen Lauritsen (129)
gifter  sig  med Zidsel  Cathrine  Christiansdatter  (130),  og  de  får  sønnen Jens  Christensen
Gartner (54),  som gifter sig med Anna Hansdatter  (55).  Sidsel  Cathrine blev født i  1721.
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Hendes moder kender jeg ikke, men faderen var Christian Gartner (225). Denne Christian
Gartner (225) er altså Jens Christensen Gartners (54) morfar. Dette navn nævnes han med i
kirkebogen mens de la Mare er ejer af Agersbøl. Agersbøl havde især fæstegårde i Øster
Snede sogn, men også i Lindved som ligger i Sindbjerg sogn. I Øster Snedes kirkebog finder vi
Christian Gartner (225), da han får en søn i 1724. Han bor da i Skovhuset. Jeg forestiller mig,
at de la Mare har arrangeret denne flytning. Sidsel Cathrine (130) er født i Sindbjerg men da
hun gifter sig er hun i Kragelund, så der har Christian nok været en tid med familien. Han dør
her i 1760. 

Det var tidligere almindeligt at opkalde børnene efter tidligere generationer, således at
første sønnen fik bedstefarens navn og første datteren bedstemorens. Jens (54) og Annas
(55) første barn var Christen (14) og næste Sidsel Cathrine (358), hvilket styrker ovennævnte
argument. Det kan vel være så at navnet har hængt ved familien fra Christian Gartners tid
eller, at tjansen som gartner er fortsat i familien også efter de la Mares tid. Måske kan dette
udredes via Agersbøls godsarkiv?

Tipoldefar Christen Jensen (14) finder vi i folketælling og sågar i kirkebøger under navnet
Christen Jensen Gartner. Han er født ca. 20. marts 1796. Denne dag er han hjemmedøbt og
siden fremstillet i Kirken 8. maj. Ved dåben fik han navnet Christen Jensen, som også fremgår
af kirkebogen ved konfirmation og ved hans bryllup med Ellen Pedersdatter (15) i 1826, men
da han i 1828 har sin første datter Ane (12) til dåb nævnes han som Christen Jensen Gartner
ligesom ved hendes konfirmation i 1843. I folketællingen fra 1834 nævnes han ligeledes som
Christen Jensen Gartner.  Jeg har ingen notater om, at  hans far Jens Christensen (54) fra
Lindved er blevet kaldt Gartner, men den første folketælling kom i 1787 og i kirkebøgerne
burde vel egentlig præsterne holde sig til det ved dåben givne navnet. Derfor er det også lidt
bemærkelsesværdigt, at Christen Jensen så ofte i kirkebøgerne omtales som Christen Jensen
Gartner.  Folketællingerne er ført af lægmænd fra lokalområdet, og her er der lidt mere
svingrum.  Stavningen  af  navne  kan  variere  meget.  Hvor  navnet  i  kirkebøgerne  oftest
stemmer med navnet givet ved dåb, er der stor variation omkring dette i folketællingerne.

Herregården Agersbøl var i 1728 på 330 hektar plus 200 hektar bøndergods. Fra dette
gods  frasolgtes  de fleste  fæstegårde mellem 1799 og  1801.9 Af  ovenstående fremgår  at
familien inden frikøb var fæstere på Agersbøl. Det er da ikke så mærkeligt, at herremanden
har taget en gartner fra lokalområdet, og tilsyneladende har denne gjort det godt.

Finder vi så navneformen Garne dokumenteret inden navneskiftet? I 1915 fik faster Marie
(8) en søn, som blev døbt Hans Garne Jensen (498), men han døde kun 10 måneder gammel.
Ingen af hendes øvrige børn fik Garnenavnet. Ved folketællingerne 1916 og 1921 Står Hans’
(1)  ældste søn nævnt som Kristen Kristensen Garne (4).  I  Terkel Hansens bog om Øster
Snede sogn.  kan ses at: Hans Christensen Garne (1) sad i sognerådet i Øster Snede sogn i
perioderne 1874 - 1877, 1877-1880, 1885 - 1889 som formand, 1889 - 1892. (pag 113). 

Om "Lundgård" under Grundet skriver Terkel Hansen at gården fra Peder Pedersen Roed
(60) overgår til  datteren Ellen (15),  som bliver gift  med en Christen Jensen Gartner (14),
Lindved.  Heraf  tog  en gren af  slægten senere navnet  Garne(r).  Christen  Jensen og Ellen
havde flere børn bl.a. en søn Hans Christensen (1). Han kom til Gammel Sole og blev gift med
en datter af Jørgen Abrahamsen (17) i "Damgård", som han samtidig overtog. Hans slægt
"Garne(r)slægten er der flere af på egnen.

9 http://www.danskeherregaarde.dk/nutid/agersboel
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Om "Damgård" skriver Terkel Hansen bl.a.: "Sønnen Jørgen Abrahamsen (17) blev næste
ejer, og næstefter igen blev det dennes datter Nielsine (2) gift med Hans Christensen Gartner
(1),  Solskov, som senere tager navnet Garne(r).  Sønnen Christen Garne(r) (4) blev ejer af
Dalsgård i Båstrup". Der er desværre ikke nogen kildeangivelser i Terkel Hansen bog, men jeg
går ud fra at det kommer fra lokale kilder matrikelkort, sognerådsprotokoller og lignende. 

Astrid  har  også  korresponderet  med  Anton  Jørgensen  (1466).  Vor  fælles  forfader  er
Jørgen Abrahamsen (17),  Nielsine Jørgensens (2)  Fader,  idet Anton Jørgensen (1466)  var
barnebarn til  Nielsine Jørgensens (2) halvbror Søren Jørgensen (16). Anton Jørgensen har
skrevet  en  bog  om  Solbjerggaardslægten.  Ove  (39)  skal  have  haft  et  eksemplar  og  på
Arkiv.dk kan jeg se at den findes i Lokalhistorisk arkiv for Fredericia og omegn. Han anvender
konsekvent navnet Garne på oldefar Hans (1) og oldemor Nielsine Jørgensen (2). Jens Peter
Garne (7) omtaler han som Garne også flere år inden navneskiftet.

Christen Jensen (14) havde 5 børn som overlevede barndommen hvoraf Hans (1) var den
yngste. Den ældste var Peder Christensen (13). Jeg har ikke fundet holdepunkter for at han
har anvendt navnet Garne. Derimod har Garne navnet været anvendt af mellemsønnen Jens
Christensen (11) og hans efterkommere, dog uden at de har taget formel navneforandring.
Jens (11) og familien boede i Sandvad og jeg husker at have hørt familien i Sandvad omtalt.
Jeg er ikke klar over i hvilket omfang Sandvadfamilien har kaldt sig Garne, men Poul Kingo
Pedersen (220) omtaler Jens som Jens Christensen Garne (11) og en af hans sønner som
Søren Jørgen Christensen Garne (832).  Søren fik sønnen Jørgen Kristian Kristensen (836),
som var barnløs, men adopterede en pige født 1944 som fik navnet Asta Garne Kristensen
(852). Denne giftede sig og fik to sønner med Garne som mellemnavn. En anden af Jens
Christensens sønner Anton (50) fik sønnen Rasmus Jørgen Christensen (858) som fik en søn i
1925 som fik navnet Anton Garne Christensen (860). Rasmus Jørgen (858) var barnebarn af
Jens Christensen og fik sønnen Anton Garne Christensen (860) sammen med sin kone Ane
Hansen (216)  som var  barnebarn af  Ane Christensen (12)  og  begge således  oldebørn af
Christen Jensen Gartner (14). Så trods, at man ikke var med i navneskiftet, har man fastholdt
navnet i flere generationer. Fra begyndelsen kan jo alle Christen Jensens (14) efterkommere
synes at have haft lige ret til navnet, og hvorfor det blev som det blev, ved jeg ikke, men af
en bisætning i en vandrebog kan man fornemme, at der på et tidspunkt har været en føler
fra en anden gren af familien om navnet, men mere ved jeg ikke.
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Abraham Jørgensen - Jøde?
Der er en fortælling i vores familie, at vi har en jødisk baggrund. Astrid (37) skriver i et

brev til  mig, at min farfar (Jens Peter (7)) var jøde i tredje generation. Dette specificeres
yderligere af Ove (39) som har skrevet et indlæg på familien Garnes hjemmeside under titlen
"Min slægt og de stærke jyder". Her skriver han om sin tipoldefar Abraham Jørgensen (67),
som jo netop er tre generationer fra Jens Peter:

"Blandt de mange auktionsgæster var også min tipoldefar Abraham Jørgensen (67) fra
Ågård ved Gesager på grænsen mellem Hedensted og Ø. Snede sogne. Abraham var jøde, og
han havde samlet på sølv under Napoleonskrigene, og det kom ham til gode nu. For han fik
gården for et bud på 88o rigsdaler i sølv. Andre havde langt højere bud i seddelpenge, men
der var på det tidspunkt kun lidt tillid til papirpenge, på grund af deres tvivlsomme værdi
efter krigen og den efterfølgende statsbankerot."

Han skriver jo ligeud, at Abraham var jøde. Der er nok ikke tvivl om at familien har været
overbevist om dette. Det fortælles også at faster Cecilie (9), som var Jens Peters søster, og
som boede på Frederiksberg, ugerne gik på gaden i København under krigen. Jeg husker vel
Faster Cecilie, hun var mørkladen, og kunne med god vilje godt se ud som om hun havde en
mellemøstlig baggrund.

Man kan definere  en jøde på  to måder,  enten religiøst  eller  etnisk.  I  modsætning  til
kristendommen og  islam,  som er  inklusive,  og  hvor  det  gælder  om at  hverve så mange
proselytter  som  muligt,  er  jødedommen  eksklusiv,  og  har  intet  ønske  om  at  omvende
udenforstående.  Etnisk  kan  man regnes  som jøde,  hvis  man kan  påvise  en blodslinje  til
oldtidens jøder i palæstinaområdet. Alle disse er ikke religiøse, men man finder få af den
mosaiske tro uden for denne gruppe  10.  I denne reference kan man læse: "Jew" means a
person who was born of a Jewish mother or has become converted to Judaism, and who is
not a member of another religion." 

Dette burde egentlig være uinteressant for andre end de, som identificerer sig som jøder,
og  de  folk  der  blev  fortrængt  fra  Palæstina  ved  oprettelsen  af  staten  Israel.  Ikke  desto
mindre har aversion mod jøder - antisemitisme - også inden nazisternes ugerninger været et
problem, som man ofte træffer på i ældre litteratur. I 1492 smed Isabella og Ferdinand af
Spanien ikke blot maurerne på porten, men også jøderne. Denne gruppe kaldt de sefardiske
jøder, har en vis interesse i denne diskussion. I kontrast til ashkenazi jøder, som da fandtes
mest fra Tyskland og østpå, var disse ofte både veluddannede og velhavende. Da Christian IV
i 1616 -1617 grundlagde Glückstadt i Holsten, som da var dansk hertugdømme, inviterede
han et  antal  sefardiske familier  til  byen for  at  få  gang i  handel  og økonomi.  Han tilbød
religionsfrihed og ret til frit at færdes også i kongeriget - men ikke at bosætte sig. Fredericia
blev grundlagt 1650, og i 1674 blev der indført privilegier bl. a. religionsfrihed, hvilket ikke
fandtes i Danmark i øvrigt, og jøder kunne da bosætte sig her. Ashkenazi jøder måtte kun
opholde sig i landet med et såkaldt lejdebrev.

I Danmark var  der  i  henhold  til  Kongeloven  af  1665  religionstvang,  og  Christian
5.s Danske Lov  fastsatte  sanktioner  for  fremmed  religionsudøvelse.  Reglerne  blev  dog
lempet under enevælden, og religionsfrihed indførtes ved Grundloven af 1849.  Jøderne på
16- og 17 hundrede tallet har således kun med tilladelse kunnet praktisere sin religion. Jeg

10 http://archive.jewishagency.org/first-steps/program/5131
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har fået det indtryk, at det netop var ved sin religion og ikke etniciteten, jøderne skilte sig ud
i datidens samfund, og at de, hvis de lod sig døbe, gled ind i det øvrige samfund.

Der  er  nok  mange,  der  er  gået  i  stå  ved  læsning  af  genealogierne  i  det  det  gamle
testamentes  krønikebog,  men  man  kan  jo  tænke  sig,  at  den  jødiske  diaspora  har  haft
interesse  i  at  holde  rede  på  sin  afstamning.  I  Danmark  blev  det  lovpligtigt  at  indføre
kirkebøger i 1645 - 46. Det er derfor ikke let at følge sin familie længere end hertil. Derfor
kunne det jo være spændende, hvis vi kunne føre en linje tilbage til de sefardiske jøder fra
slutningen af 16- hundrede tallet og måske helt til 14-hundrede tallets Spanien. Dette må
dog nok betragtes som ønsketænkning. Da jeg selv er tip-tip-oldebarn af Abraham Jørgensen
(67), var mit første skridt, for at undersøge dette, at tage en gentest via firmaet MyHeritage.
Ifølge den er jeg 76% skandinav, 11% Irer, skotte, walliser, 11% balt og 2% østeuropeæer.
Det er i testresultatet specificeret, at jeg er 0% ashkenazi jøde og 0% sefardisk jøde. Testen
stemmer således fint med en vikingebaggrund, men ikke med en jødisk. Nu kunne man så
konkludere, at jeg i hvert tilfælde ikke har en jødisk baggrund, men inden jag går så langt, må
det  overvejes,  om der  kan være fejlkilder.  Testen  kan være  upålidelig.  Det  har  jeg ikke
kompetens for at vurdere, og der kan jo også et eller andet sted i kæden være uklarhed om
faderskabet. Sådant forekommer, selv om jeg aldrig har hørt så meget som en antydning om
noget sådant i vores familie.

Da vi  ved  at  jøder  kom til  Danmark  omkring  sidste  halvdel  ag  16-hundrede  tallet  og
kirkebøgerne begynder her, burde vi have en chance for at se, om der mellem Abrahams
forfædre og -mødre kan være tilkommet en jøde.  Tip-tip-oldefar Abraham Jørgensen (67)
var født 1754. Han var søn af tip-tip-tip-oldefar Jørgen Abrahamsen (144), som var født i
1722 og Maren Jensdatter (145), som var født i 1716. Tip-tip-tip-oldefar Jørgen Abrahamsen
(144) var søn af Abraham Jensen (234) og Sophie Hansdatter (1070). Abraham Jensen døde i
1737. Kirkebogen for Korning/Løsning sogn går ikke længere tilbage end til 1699, men da
hans alder ved død blev angivet til 43 år, må han være født omkring 1694. Det er sværere at
finde information om kvinder fra dengang. Således var ved et barns dåb, ofte kun faderen
nævnt.  En skifteprotokol  efter  Abraham Jensen (234) og Sofie Hansdatters  (1070) datter
Zidsel  Abrahamsdatter  (1138)  giver  derimod  ganske  præcis  information  om
familieforholdene, dog ikke om, hvor og hvornår Sophie er født, så det har jeg ikke fundet,
men da hun dør i 1784 angives hun at være 96 år gammel. Hun må altså være født omkring
1688. Hendes forældre har jeg heller ikke kunnet identificere. Derimod står det klart, også
fra en skifteprotokol, at Abraham Jensen (234) var søn af mølleren i Løsning Jens Christensen
(1149) og dennes første kone Maren Lauridsdatter (1150). Jens og Maren havde to sønner
og den ældste fik som skik var dengang navnet Christen Jensen (1151). Om Abraham fik sit
navn efter nogen i familien, ved jag ikke, men gammeltestamentlige navne som Isak, Jakob
og Abraham finder man ikke helt sjældent i gamle kirkebøger, og indikerer ikke i sig selv en
jødisk baggrund. Da hans mor hed Lauridsdatter, er det nok ikke efter hendes far, hvilket vist
ellers var ret almindeligt for søn nr. 2. Af samme årsag som ovenfor kan man ikke finde
fødsels data for Jens Christensen (1149) og Maren Lauridsdatter (1150), men hun dør 1721 i
en alder af 62 år og må da være født ca. 1649. Jens dør 1732 i en alder af 73 år og må være
født ca. 1659.  

 Maren Jensdatter (145) var mor til Abraham Jørgensen (67). Der er nok mange der har
en kopi af den gamle anetavle. Den indeholder her en fejl.  I  tidligere anetavle er Maren
Jensdatter  barn af  Jens Mogensen og Karen Olufsdatter  og født i  1724. Den, der lavede
denne anetavle, har ikke været bekendt med at vores Maren var gift med Jens Jensen Due
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(1090), inden hun blev gift med Jørgen Abrahamsen (67). Den oplysning må antages at være
sikker, idet den er fra en anden samtidig skifteprotokol, hvor arvingernes familieforhold er
præciseret. Jeg er gået ud fra, at Maren kommer fra Hedensted, da pigerne oftest bliver gift i
sit hjemsogn, og den eneste, det da kan være tale om bliver Jens Knudsens (2392) Maren
døbt 1716. Jens Knudsen (2392) giftede sig med Mette Knudsdatter (2393). Han døde 77 år
gammel i 1747, og må således være født omkring 1670 I kirkebogen for 1670 finder vi så, at
Knud Jørgensen (2400) fik en søn Jens. Jeg går derfor ud fra at Knud Jørgensen (2400) er far
til Jens Knudsen (2392).  Knud døde 1685, og præsten har desværre ikke angivet hans alder,
men han må jo senest være født omkring 1650. Mette Knudsdatter (2393) blev døbt 1676 og
var datter af Knud Sørensen (2404), som døde 1704. Han var da 63 år. Han er således også
født  inden  jøderne  fik  adgang  til  området.  Kvinder  udgør  i  dette  sammenhæng  en
usikkerhedsfaktor. Ofte blev de kun nævnt ved navn, når de blev født, og når de giftede sig,
ellers blev de omtalt som hustru af den eller den. Jeg har derfor ikke fuld kontrol over Jens
Knudsens og Mette Knudsens mødre.

Jeg vil ud fra ovenstående mene, at der er kronologisk evidens for at Abraham Jørgensens
(67) forfædre og formødre kan føres tilbage til en tid, hvor jøder ikke forekom i familiens
geografiske område. Man kan så undre, hvordan det kom sig, at han blev omtalt som jøde.
Her må vi huske, at der i mange år, ikke blot i Danmark, var begrænsninger for, hvad jøder
måtte  beskæftige  sig  med.  Ofte  var  det  frit,  at  drive  handel,  og  med en bog  fra  jødisk
museum  som  kilde,  var  det  i  middelalderen  nærmest  syndigt  for  kristne  at  drive
bankvirksomhed, noget mange jøder gjorde med stor fremgang,  tænk bare på bankieren
Rotschild. Det er nok deraf, den stereotypi er fremkommet at jøder er pengegriske, og man
kan jo tænke, at nogen, som har set Abraham købe "Damgaard" for kontante penge i sølv,
når deres egne papirpenge ikke regnedes, kan have opfattet ham som en pengepuger, og
måske lidt surt kaldt ham jøde.

Som kilde til denne mini-udredning har jeg anvendt relevante kirkebøger og folketællinger
tilgængelige  på  internet,  lidt  googling  og  en  meget  læseværdig  bog,  som  Dansk  Jødisk
Museum har udgivet i 2018: "En indvandingshistorie - Jøder i Danmark i 400 år".
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Hans Christensen (1), Nielsine Jørgensen (2) og deres efterkommere

         

Hans Christensen (1) blev født 5. december 1841 som søn af Gaardmand Christen Jensen Gartner
(14)  og  hustru  Ellen  Pedersdatter (15)  og  døbt  i  Øster  Snede  Kirke  23.  januar  1842.  Han  blev
koppevaccineret  2.  juli  1845.  Hans konfirmeredes 30.  marts  1856 i  Øster  Snede kirke  med dom
angående opførsel og kundskab: mg - mg. Ud fra skudsmålsbogen ser det ud til, at han aldrig har haft
plads udenfor sognet, og muligvis har han boet hjemme til han giftede sig den 25. november 1865
med pigen Nielsine Jørgensen 27 år fra Gammel Sole.

Nielsine Jørgensen (2) blev født 2. juni 1838 som datter af Gaardmand Jørgen Abrahamsen (17)
og hustru  Ane Katrine Nielsdatter (18) og døbt i Øster Snede kirke 8. juli 1838. Den 3. april 1853
konfirmeredes Nielsine  i  Øster  Snede Kirke  med dom angående kundskab og opførsel:  ug  -  mg.
Koppevaccineret 21/7 1841. [En forudsætning for giftermål var koppevaccinering eller lægeerklæring
om gennemgået koppesygdom. Koppevaccination blev indført ved lov 1810, men er nu ophørt da
koppesygdommen som følge af verdensomspændende vaccinationskampagner kan anses udryddeet
siden  1980].  Ved  folketællingen  1860  boede  hun  hos  Købmand  Wulff  i  Vejle,  og  af  hendes
skudsmålsbog ses at hun tjente i huset her i årene 1857 - 1862. Hun har tilsyneladende ikke tjent
andre steder, i hvert fald ikke udensogns.

Nielsine fik gården "Damgaard" efter sin far Jørgen Abrahamsen (17). Ved folketællingen 1870 er
Hans anført  som  Huusfader  og  jordbruger.  Nielsine som  Huusmoder.  Nielsines  fader  Jørgen
Abrahamsen (17) boede da hos dem som aftægtsmand. Trods at det er ham, der har overdraget
gården til  Nielsine, er han anført  som "Svigerfader" og ikke som fader. Hans kone  Ane Chatrine
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Nielsdatter (18)  også  på  aftægt  er  anført  som "Svigermoder".  Jørgen  (17)  døde  i  1878  og  Ane
Cahtrine (18) i 1879.

"Damgaard"

Hans Christensen Garne (1) sad i sognerådet i Øster Snede sogn i perioderne 1874 - 1877, 1877-
1880, 1885 - 1889 som formand, 1889 - 1892. Kilde: Terkel Hansens bog om Øster Snede sogn. Hans
svigerfar Jørgen Abrahamsen (17) sad i sognerådet i perioderne 1841 - 1844 og 1844 - 1848. Jeg har
en suppeske i sølv med inskriptionen: "Erindring fra Øster Snede Sogneraad 2/12 1890”. Desuden har
jeg skrivebordsstolen som stod i Sellerup Skov og efter sigende også er en erindring fra sognerådet.
Der skal have været en sølvplade med inskription, men den er borte, så om det er Hans eller Jørgen,
som har fået den skal være usagt. Jeg har ladet den restaurere og sidder daglig i den.

Hans døde 9. december 1898 og blev begravet 15. december på Øster Snede kirkegård.  Han var
da bare 57 år. Ifølge  Astrid (37) døde han af astma. Ved folketællingen 1901 står  Nielsine (2) som
gårdejer og gården bestyres af sønnen Christen Christensen (4). Ved folketællingerne 1906 og 1911
er det sønnen Jens Peter (7) der er gårdbestyrer og Nielsine står nu med efternavnet Christensen
efter manden og ikke længere med Jørgensen efter faderen. Ved folketællingen 1916 er Nielsine gået
på aftægt og står som bedstemoder. Jens Peter (7) står som husfader og Mary (28) som husmoder.
Nielsine står med en formue på 18000 kr., en indtægt på 800 kr. og skat til stat og kommune på 19
henv. 8,5 kr. Jens Peter (7) står for en formue på 12000 kr. og en indkomst på 1500 kr. Skat til staten
på 19,16 kr. og til kommunen på 15,30kr. Ved folketællingen februar 1921 står bedstemoder Nielsine
medregnet som rentier.  Nielsine døde 82 år gammel d. 25. april  1921 og blev begravet på Øster
Snede kirkegård 30 april. 
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Fra  dagligstuen  i  Gl.  Sole,  Farmor  Mary  (28)  og  Bedste  (2).  Dette  billede,  der  overlevede
branden i Sellerup 1966, må være taget inden Nielsine døde i 1921.

Jeg går ud fra at dette er Nielsine (2) i midten omgivet af familie. Jens Peter (7) står delvist skjult
i bagerste række og jeg tror det må være farbror Jørgen (6) længst til venstre. Billedet må være
taget på Damgaard.

 
Hans og Nielsine fik sammen 10 børn hvoraf 7 levede til voksen alder og 3 døde som børn

og de fik 40 børnebørn og 51 oldebørn.  
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Børn:  Ane Cathrine Christensen  (3); Christen Christensen  (4); Ellen Marie Christensen
(5);  Jørgen Christensen  (6); Peter  Christensen (335);  Jens  Peter Christensen  (7); Hansine
Marie Christensen (8); Maren Christensen (336); Ane Elisabeth Cecilie Christensen (9); Oline
Christensen (337).

Ane Cathrine Christensen (3) blev født i  1866 som  Hans Christensen og  Nielsine Jørgensens
første barn. Hun er opkaldt efter sin farmor  Ane Cathrine Nielsdatter (18). Hun blev konfirmeret i
1881.  I  1891  giftede  hun  sig  med  Rasmus  Petersen  (155)  fra  Jerlev.  Rasmus  var  søn  af  Hans
Christensens (1)  bror  Peder Christensen (13) og således  Ane Cathrines fætter.  Samme År købte
Rasmus Jerlev kro11, som han sammen med Cathrine (I familien kendt som faster Katrine) drev til sin
død i  1910 kun 44 år gammel. Katrine og Rasmus fik 6  børn,  Signe Petersen (420),  som døde 9
måneder gammel; Signe Petersen (421), som døde 18 dage gammel; Peter Petersen (422), som døde
9 dage gammel; [Kan dette være en effekt af indavl?]. Katrine drev kroen videre med datteren Dagny
Petersen født 16/2 1901 som bestyrer fra 1923 – 1946, hvor Dagny kaldet "Musse" overtog den og
drev den videre sammen med sin mand Alfred Rodding (72), som efter Musses død i 1966 drev den
frem til sin død i 1980. Jerlev Kro var således i slægtens og senere familiens eje i 89 år.

Hans, Rasmus, Dagny og Ane Catrine

 Dagny og Alfred fik børnene:  Signe Rodding (430) i  1926,  Erik Rodding (431) i  1927 og  Niels
Rodding (433) i 1936. Dertil en  dødfødt dreng (432) i 1933. Signe giftede sig med rutebilchauffør
Arne Christian Schytt Pedersen (477) fra Viuf. På det tidspunkt benævnes hun servitrice af Jerlev Kro,
så  hun  har  hjulpet  til  hjemme.  De  fik  sønnen  Peder  Schytt  Pedersen (479),  i  1954  og  da  var
kromanden i  Viuf  og hans kone med som faddere.  Da Signe dør i  1995 omtales  hun som Signe
Pedersen fra Viuf kro, så Signe og Arne har måske på et tidspunkt overtaget kroen.  Erik Rodding
(431)  giftede  sig  med  Marie  Gunhild  Hansen  (434)  og  slog  sig  ned  i  Mølholm.  Han  var  da
tømrersvend. Niels Rodding (433) døde i 1992, og på en mindre sten på forældrenes gravplads står:
Kro-Niels 1936 -1992, så selv om han boede i Randers, da han døde blev han begravet i Jerlev.

11 http://www.123hjemmeside.dk/Jerlevhistorien/8630546
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Sønnen Hans Christensen Petersen (71) født 1/3 1898 var med i navneskiftet til Garne som nr. 16
af 16. Kroen i Jerlev var også postsamlingssted og Hans blev landpost. Han bosatte sig i Jerlev og
giftede sig i 1923 med Hansine Dorthea Petersen (152) fra Kjærbølling Skov. De fik børnene:  Rasmus
Garne (428) i 1925 og Nanna Garne (429) i 1930.  Rasmus fortæller at han gik i privatskole i Vejle, så
enten  har  det  været  velbetalt  at  være  landpost,  eller  så  har  han fået  anden støtte  hjemmefra.
Rasmus havde en militær karriere og pensioneredes som major. Var i perioder medlem af Byrådet i
Viborg for de konservative. Fik to børn, en dreng og en pige, hvoraf sønnen  Torben Weiss Garne
(439) sammen med sin kone og to døtre var med til  Garne-træffen på Nationalmuseet. Datteren
Hanne Weiss Garne (847) findes på: "Linkedin" med CV. Jeg har ingen oplysninger ellers om hende,
men Rasmus nævner, at han har to børnebørn og da Torben har to, har hun nok ikke fået nogen.

I følge et brev indlagt i Vandrebogen har  Nanna været gift 2 gange, først med Herluf Schmidt
Thomsen (478) og siden med Erik Jessen (850), har fået tre sønner og har siddet i byrådet i Haderslev.
[Iflg  Faster  Sinnes  bog:   "Familie  Data"  er  sønnerne:  Henning Garne Thomsen (480),  Erik  Garne
Thomsen (848) og Leif Garne Thomsen (849)]. Nanna skriver at hendes far sad i sognerådet i Jerlev i
30 År. Alle tre sønner kan findes på Facebook og har beholdt navnet Garne.  Rasmus og Katrines
næste barn var Magnus Petersen (423), som døde 5 måneder gammel.  

Christen Christensen (4)  blev født i  1868 som ældste søn af Hans Christensen (1) og Nielsine
Jørgensen (2) og voksede op på "Damgaard" i Gammel Sole, som Nielsine fik efter sin Far Jørgen
Abrahamsen. Jeg ved ikke, om han har været ude at tjene, men ved folketællingerne 1870, 1880 og
1890 bor han hjemme på Damgaard, og i folketællingen i 1901 står han som gårdbestyrer her efter,
at hans far er død 1898. Han giftede sig i 1902 med en gårdmandsdatter fra Solskov: hans kusine
Kristine Jensine Christensen (20), Datter til hans Faster Maren Christensen (10). Trods at han var
ældste søn rejser han fra "Damgård", hvor broderen Jens Peter (7) overtog hvervet som gårdbestyrer
for moderen Nielsine (2). Christen købte først en gård i Baastrup.  Her fik parret børnene  Maren
Christensen (21) i 1903 og Johanne Christensen (22) i 1904. Ifølge Egon Svanes skrift: "Oplevelser og
tildragelser i Kristen Garne's gård fra 15/4 1924 - 1/11 1930" solgte han gården i Baastrup i 1915 og
købte en gammel stråtækt gård i Bredal i Engum sogn. Siden byggede han en ny gård på egen mark i
stedet for den gamle. Ved folketællingen i 1916 står han anført med en formue på 50.000 kr. Ved
samme folketælling står moderen Nielsine (2) for 18.000 kr. og broderen Jens Peter for 12.000 kr.

I 1922 skiftede søskende  Christen (4),  Jens Peter (7) og  Ane Cecilie (9) efternavn til Garne. Af
brødrene skiftede  Jørgen Christensen (4) ikke og heller ikke de øvrige søstre. Dog skiftede Faster
Katrines  søn  fra  Jerlev,  Hans  Christian  Petersen (71)  efternavn  til  Garne.   På  navnebeviset  står
farbror Christen som nummer 1, nummer 2 er tante Kristine og nummer 3 og 4 er døtrene Maren
Garne født 1903 og Johanne Garne født 1904. Det kan også noteres at i folketællingen fra 1916 står:
"Kristen Kristensen Garne" og i 1921: Kristen Kristensen (Garne) så navnet har været i brug inden det
officielle navneskifte.

Kristen døde på Vejle sygehus 1933. Jeg ved ikke, hvad der blev af gården, men ved den senest
tilgængelige folketælling fra 1940 bor Kristine Garne som "rentrice" sammen med Johanne Garne i
Kragelund. Hun døde i 1951 og blev ligesom Kristen begravet på Øster Snede kirkegård.

I et brev fra  Vagn (33) i Vandrebogen fra 22. marts 1965 står, at  Johanne Garne (22) og Anna
Hauge (449)  [Sigvald Hauges (447) enke] har været på besøg hos faster Cecilie (9). Jeg tror ikke at
Johanne  giftede  sig  og  fik  børn.  Maren  Garne (21)  derimod  giftede  sig  med  en  gårdmand  fra
Krollerup, Niels Jensen Nielsen (424) og fik 3 børn:  Inger Elisabeth Nielsen  (425), giftede sig med
studiosus technices Peter Elkjær (475), Hun benævnes da selv korrespondent. Da de fik sig første
barn Karen Elkjær (864); i 1960 benævnes manden ingeniør.  Svend Oluf Nielsen (426) ved jeg ikke
noget om.  Anna Kathrine Nielsen (427), giftede sig med en lærer Ejner Nissen (476), i Kolding.  Ingen
af Marens børn fik således Garne-navnet. Selv står hun som Nielsen i folketællingen fra 1940, men i
kirkebøgerne i forbindelse med børnenes dåb i 1932, 1934 og 1937 står hun som Maren Garne.  Så
trods at Kristen måske har været drivende ved navneforandringen, førte hans afkom ikke navnet
videre. 

Astrid (37) skriver til mig: "Maren var en beleven og statelig kvinde". Hun skriver videre: "Jeg tror
aldrig jeg har hørt noget ufordelagtigt om farbror Kristen, men faster Stine brød jeg mig ikke om, hun
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var altid så kritisk,  men alting var også i  orden dernede." I  Egon Svanes skrift  er tonen dog helt
igennem positiv om forholdene på gården. Min egen far (Kristian (36)) blev sendt derned at tjene,
men han havde vist svært at komme op om morgenen og blev sendt hjem. Jeg ved ikke, hvor gammel
han da var. Søren Jensen (45), søn af faster Marie (8) og smeden i Grejs (42) tjente også der i følge
Egon Svane. Nedenstående billede, som desværre er en skanning af en skanning har  Hans Filskov
(1866) sendt Astrid. Kvinden i hvidt skal være tante Johanne (1858), som også tjente der som ung,
Derefter Tante Stine (20), Farbror Kristen (4) og Johanne Garne (22)

Ellen Marie Christensen (5) blev født 2. februar 1870 og konfirmeret 20. april 1884. Hun giftede
sig i 1887 kun 17 år gammel med Niels Jørgensen (443). Niels overtog gården ”Højgaard” i Solskov
efter sin far Jørgen Nielsen. Efterhånden bliver Niels i kirkebøger og folketællinger kaldt Jørgensen
Hauge og til sidst overgår familienavnet helt til Hauge. 1897 Døde Niels og Ellen sidder som enke på
gården med 3 børn i alderen 1, 3 og 9 år. På mindre end 2 år mistede hun to børn nemlig Hans
Jørgensen Hauge (445), som døde 5 år gammel i september 1895 og Johanne Jørgensen Hauge (446),
som døde 2 år gammel marts 1895 og desuden sin mand. Ved folketællingen 1901 står Jens Peter
Kristensen (7) som gårdbestyrer. i 1906 er en Jens Jensen Ballegaard gårdbestyrer og Ellen Marie
benævnes  gårdejerinde.  I  1916  står  sønnen  Jørgen  Hauge  (444)  som  gårdbestyrer.   Under  sin
opvækst fra 1909 boede hendes søsters (8) søn Emil  (44) fra Grejs  hos hende og han blev også
konfirmeret fra Øster Snede kirke. Emil kaldte hende naturligt nok for moster, og da der var en del
samkvem indenfor familien, ledte det til  det lidt forvirrende, at  også Jens Peters (7) børn kaldte
hende moster, selv om hun var deres faster. Sigvald (447) giftede sig 1918 og ved folketællingen i
1921 står han som Husfader og det er ham som til slut overtager "Højgaard". Ellen Marie Hauge (8)
flyttede med sønnen Jørgen Hauge (444) til Aarup hvor han fik en gård, muligvis købt ud af broderen
fra forældregården. Herfra flyttede Ellen Marie til Hedensted By hvor hun anført som Rentier ser ud
til at bo alene, antagelig i et hus, hun har købt. Ved hendes død 1937 var hun indlagt på Vejle Amts
og Bys sygehus, hvor hun ifølge kirkebogen døde i bughindebetændelse.

Deres første barn  Jørgen Jørgensen Hauge (444) blev født i 1888 og konfirmeret i  1902.  Han
giftede sig med Else Marie Larsen (471), og fik som sagt en gård i Hedensted. De fik børnene Johanne
Hauge (473), som giftede sig med telefonmontør Marius Sørensen (501). Ellen Hauge (472) fik 17 år
gammel  datteren Else  Marie  Hauge (504)  i  1943.  Faderen var  en arbejdsmand,  Jens  Nielsen fra
Holbæk. Da hun i 1949 giftede sig med Børge Johansen (474), Fik Else Marie tillagt navnet Johansen.
Jørgens kone Else Marie (471) døde kun 39 år gammel. Jørgen blev boende på gården med Ellen og
hendes mand som bestyrer til de overtog gården efter hans død. Han blev 88 år gammel påkørt på
knallert af en bil og døde af kraniebrud på Vejle sygehus. 

1890 fik Ellen og Niels en søn Hans Jørgensen Hauge (445), som døde 5 år gammel i 1895. Næste
barn Johanne Jørgensen Hauge (446) blev født i 1892 og hun døde også i 1895, 2 år gammel. 1884 fik
de sønnen  Sigvald Jørgensen Hauge  (447),  som overlevede, og siden overtog barndomshjemmet.
Han giftede sig med Anna Kirstine Pedersen (449), fra Solskov. 
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Anna og Sigvald Hauge

 Deres ældste barn  Erna Hauge (450) fik  i  1943 et barn Oluf  Hauge (873) med mekaniker og
vulkanisør Knud Adolf Strøjer Sørensen (874) fra Vejle. Da Erna giftede sig i 1949 med mælkehandler
Niels Pedersen (511) blev navnet ændret til Oluf Pedersen, men i 1997 blev det ændret tilbage til
Oluf Hauge.  Sønnen Hans Hauge (451) overtog gården efter Sigvald. Han giftede sig med Mary Cia
Helene Nielsen (512), og de fik tre børn, men ingen som overtog gården. Ketty Hauge (452) blev gift
med enkemand,  arbejdsmand  Børge  Julius  Pedersen  (510).   Signe  Hauge  (453)  giftede  sig  med
gårdejer  Arne Dejrup Christensen (516)  fra Hedensted.  Ellen og  Niels'  yngste  barn var  Johannes
Jørgensen Hauge (448), som 21 år gammel begik selvmord i 1910.

Jørgen  Christensen  (6) var  den  fjerde  i  rækken  af  Hans  Christensen  Garne (1)  og  Nielsine
Jørgensens (2) børn. Han blev født i 1871 og konfirmeret i 1886. Han fik en handelsuddannelse og
etablerede  sig  i  Vejle  som  Købmand  og  siden  grosserer.  Første  gang  vi  træffer  ham  i  denne
forbindelse, er han fadder ved Sigvald Hauges (447) dåb i 1894, da med titel af kommis. Han giftede
sig i Engum Kirke i 1897 med Marie Schmidt (23). De bosatte sig i Vejle på Vestergade 45 og flyttede
siden  til  Vestergade  22,  som  blev  domicil  for  grossistfirmaet:  "Jørgen  Christensen".  Det  er
sandsynligvis på grund af, at han har etableret sit firma i dette navn, som han ikke, som de andre
brødre deltog i navneskiftet til Garne. Han blev en central person i Vejles handelsstand og i 1921
svensk vicekonsul. Han blev medlem af Vejle byråd 1903 - 17 som venstremand, og Handelsminister i
regeringen Neergaard III, okt. 1922 april 1924. I april 1924 blev han indvalgt i Folketinget, men afgik
af helbredsgrunde i okt. 1924  
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Ministeriet Neergaard III

Familien havde som sommerbolig "Poppelhus" ved bredballe Strand, hvor yngste datteren  Else
(27) blev født i 1920. Jørgen døde 8. december 1937, og når man ser de dødsårsager, der er anført i
kirkebogen kan man forstå, at han har haft et dårligt helbred at trækkes med, nemlig sukkersyge,
åreforkalkning, svært hjertesvigt og koldbrand. Hans kone Marie (23) og sønnerne Erik Christensen
(455) og Knud Tage Christensen (26) drev firmaet videre indtil 1939 hvor Marie gik ud og i 1942 også
Tage, hvorefter Erik alene drev firmaet videre. Marie finder vi sammen med datteren Else på Bergs
pensionat i København ved folketællingen 5. november 1940, men hun vendte tilbage til Vejle, hvor
hun døde 1955. Om dette ophold i København kan have forbindelse med, at Else i familien formodes,
at have haft en forbindelse med en tysk officer, og muligvis senere flyttede til Tyskland, kan man kun
gisne om.

Farbror Jørgen  Tante Marie

28



Signe Christensen (454) blev født 1898 og konfirmeret i 1912.  Hun blev i 1919 gift med Arkitekt
Carl Valdemar Hess Petersen (456). I 1921 boede ægteparret på Jernbanegade 8 i Vejle.  1925 boede
familien på Flegborg nr. 2, og der var nu tilkommet en søn Knud Lejf, der var født på Rigshospitalet i
1922 af en norsk ugift pige. Adoptionsbevilling af 1923. Hvad jeg kan forstå fik de ingen egne børn.
Ægteskabet blev opløst og Signe giftede sig i august 1929 med enkemand, Grosserer Arvid Nilsson
(457)  af  svensk  afstamning.  Signes  Skilsmissebevilling  er  dateret  april  1929.  Signe  boede på det
tidspunkt  centralt  i  København  på  Ved  Stranden 20,  og  brylluppet  foregik  i  Holmens  Kirke.  Ved
folketællingen 1930 finder vi dem på Gudrunsvej 4 i Charlottenlund sammen med Arvids tre døtre af
første ægteskab.  Jeg har ikke fundet dem ved folketællingen i  1940,  så jeg ved ikke, om der er
kommet børn i dette ægteskab. Han startede et fremgangsrigt firma: ”Arvid Nilsson” som handlede
med skruer og møtrikker. 1953 oprettede han ”Arvid Nilssons fond til Udforskning og Bekæmpelse af
Kræft - Sygdomme og af Hjertets Lidelser”. Han overlod firmaets hele aktiepost til fonden, hvor han
selv blev formand. Arvid døde i 1959 på Amtssygehuset i Gentofte af kræft.   Signe træffer vi som
formand for fonden i 1970. Af fondens fundats fremgår at halvdelen af overskuddet skal gå til Arvid
Nilssons børnebørn så længe de lever. Efter stifterens og formentlig Signes død blev fonden at se
som "herreløs",  og var omtalt  i  forbindelse med en skandale hvor bestyrelsesmedlemmerne selv
ragede til sig reelt af fondens midler i en grad, så Erhvervsstyrelsen måtte intervenere. I 1969 og
1970 er hun noteret som formand for fondens bestyrelse. Hun døde 31/3 1982.

Ingeborg Christensen (24) blev født i 1901 og konfirmeret i 1916. Ved folketællingen i 1911 er
hun noteret som midlertidigt fraværende på Vejle Sygehus og i 1916 er hun noteret som midlertidigt
fraværende  på  Finsens  klinik  i  København  [hovednummeret  der  dengang  var  lysbehandling  af
hudtuberkulose]. I 1927 blev hun viet til Ejgil Alexis Hallas (458) i Bredballe Kirke [Formentlig efter at
Jørgen havde skaffet "Poppelhus" ved Bredballe Strand]. I 1928 fik de datteren Birte Hallas (459) og i
1931  en  søn  Ejgil Hallas (460)  som  døde  3  dage  efter  fødslen  og  blev  nøddøbt  af  sin  mor  på
sygehuset. Ingeborg og Ejgil Alexis blev skilt og i 1934 giftede Ejgil sig med Gertrud Nina Dornonville
de la Cour fra hvilken han iflg. kirkebogen fra 1961, da han døde, også blev skilt.  Jeg kan ikke finde
familien i folketællingen 1940, men Ingeborg er åbenbart flyttet til København for da hun døde i
1943,  havde  hun  adresse  i  Uppsalagade  på  Østerbro.  Dødsårsagen  blev  opgivet  til  at  være
sovemiddelforgiftning. I kirkebogen fra Birtes (459) fødsel, er der et tillæg hvor vi ser, at hun i 1944
blev  adopteret  af  Eigils  hustru,  men om hun hele  tiden har  boet  hos  sin  far  eller  er  fulgt  med
Ingeborg, ved jeg ikke. Birte giftede sig i 1956 med Bent Gaarmann-Petersen fra Gentofte. De bosatte
sig i Hvidovre på Bytoften 19 II tv hvor de fik datteren Annemette Gaarmann-Petersen (462) i januar
1957. [Fra Hjemmesiden My-Heritage kan læses at Annemette skiftede navn fra Gaarman-Petersen til
Gaarmann i 1971 og i 1974 til Hallas. Der står også at hun giftede sig og fiok et barn, og at hun døde
af sygdom i Grindsted 24/2 2010].  

Erik  Christensen (455)  blev  født  1905  og konfirmeret  i  1919.  Han  var  udset  til  at  overtage
firmaet og var flere år i større virksomheder i England og Tyskland. I 1934 fik han prokura i firmaet og
ved Jørgens død i 1937, overtog han ledelsen af firmaet. Han giftede sig i januar 1940 med Rudi Nora
Ørnberg (463), fra København, og i juli samme år fødtes sønnen Jørgen Christensen (464). Tage (26)
forlod firmaet i 1944 for i stedet at gå ind i Vejle kafferisteri.  Erik døde pludselig i 1964 kun 59 år
gammel. Af avisartikel fremgår at sønnen Jørgen (464) var ansat i firmaet, men jeg ved ikke, hvilken
rolle han har spillet i firmaet fremover, for iflg. Statstidende overtog Tage nu firmaet som eneste
ansvarlige. Rudi giftede sig siden med en lensbaron Løvenskjold. Hvad der siden blev af Jørgen, ved
jeg ikke.

Bodil  Christensen (25)  blev  født  1911,  Jeg  kan  ikke  finde  hendes  konfirmation,  men  iflg.
folketællingerne boede hun hjemme såvel 1916 som 1921 og 1925, men derimod ikke i 1930. Hun
giftede sig med Flemming Friis-Jespersen (465), som blev beskikket som landsretssagfører i 1931.
Han virkede som sådan i Vejle til han og Bodil i 1960 flyttede til Tenerife. De fik to døtre, Tove Friis-
Jespersen (466) i 1933, og Bente Friis-Jespersen (467) i 1935. Forældrene må være kommet tilbage
fra  Tenerife,  i  hvert  tilfælde  døde  Flemming  10.  Maj  2000  i  Vejle  ifølge  Vejle  Stadsarkiv
[https://arkiv  .  dk/vis/2472066]  og  Bodil  i  1973  Iflg  https://www.myheritage.dk/na  m  es/bodil_friis-
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jespersen.  Primærdata for dette er ikke fundet. Tove giftede sig 1955 med Knud Asger Asbjørn Smitt
(468). Yderligere information er ikke fundet. 

Knud  Tage Christensen  (26) blev født 1913 og konfirmeret 1928. Han giftede sig i 1934 med
Inger Johanne Petrea Buchholtz (469) og de fik et barn  Inger Buchholtz Christensen (470) opkaldt
efter moderen, som døde i barselsseng. Inger (470) træffer vi ved folketællingen 1940 ikke hos sin
far, som bor alene, men hos sin farfar Overmedicus ved Vejle sygehus, Johannes Buchholtz som i
mellemtiden er blevet enkemand, da Ingers mormor er død i september 1940. Tage kom ind i firmaet
Vejle Kafferisteri, men blev også involveret i Faderens firma, da Erik (455) døde. Da nævntes han som
eneste ansvarlige i firmaet. Hans rolle her senere, har jeg ikke afklaret. Han må være blevet gift igen,
for han og hustruen var med på det Sterling Airways fly som i 1972 forulykkede i Dubai på vej hjem
fra ferie på Ceylon, hvorved alle ombord omkom. I bogen om ulykken nævnes han som ejer af Vejle
kafferisteri.  Hans kone kaldes i  bogen Patricia  Christensen f.  Olsen, men på My heritage har jeg
fundet en Benedicte Keilgaard, som dér siges at have været gift med Tage og derfor også omkom ved
flystyrtet, og det er da også hende, der figurerer på gravstenen på Jørgen Christensens familiegrav på
Vejle Østre kirkegård.  Tage og hans kone er i  ovennævnte bog beskrevet som hjemmehørende i
Torremolinos i Sydspanien. Tages datter Inger (470) giftede sig i 1958 med forretningsmand Jens-Erik
Kofoed (518). De fik i 1958 Sønnen Ole Buchholtz Kofoed (523) som blev læge, men døde kun 30 år
gammel. Inger (469) sad i 2008 i bestyrelsen for firmaet Jørgen Christensen A/S, men jeg kan ikke se
hvor længe hun har siddet der. I en periode var også Jens-Erik med i bestyrelsen. 

Else Christensen (27) blev født 1920. Vi træffer hende hjemme hos forældrene 1921, 1925 og
1930. Ved folketællingen 1940 bor hun på Bergs pensionat i København sammen med sin mor. Jeg
har ikke fundet yderligere omkring Else, men det siges i familien at hun måske blev gift med en tysk
officer og flyttede til Tyskland.

Peter Christensen (335) Blev født 15. november 1874 og døde i brystsyge 1½ måned gammel i
januar 1875

Jens Peter Christensen (7) blev født i 1875.  Jeg har en oplysning, antagelig fra Edith (38) at han i
en alder af 11 - 13 år kom til skade en vinter da man havde sat 2 kælke sammen, og han faldt af den
forreste, hvorefter den anden kørte over ham, og han brækkede ryggen. Han blev noget pukkelrygget
derefter, angiveligt meget tydeligt, hvilket kan ses af nedenstående billede fra Gl. Sole.

. 

Mary (28), Gerda (35) og Jens Peter (7)
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Ved folketællingen 1901 står Jens Peter Kristensen (7) som gårdbestyrer for sin søster Ellen Hauge
(5) i Solskov, efter at hendes mand Niels Jørgensen Hauge (443) var død i 1897. Ved folketællingerne
i 1906 og 1911 har han overtaget rollen som gårdbestyrer for sin mor Nielsine Jørgensen (2). Han
giftede sig i 1912 med  Mary  (28) fra Bredal og sammen drev de "Damgård" videre efter Nielsines
død. De fik sammen 13 børn hvoraf nr. 6 i rækken Nicoline (34) døde 4 år gammel efter sigende kørt
ned af en løbsk hest. Vi børnebørn har aldrig kendt farfar, da han døde inden det første barnebarn
blev født.

 

Nicoline (34) på bænken med ukendt. Billede fra haven i Gl. Sole. Muligvis er det Marys brødre
Karl og Hans i græsset med en af deres koner.

Anton Jørgensen (1466) som var søn af Knud Sørensen Jørgensen (55) og barnebarn af Nielsines
(2) halvbror Søren Jørgensen (16) skriver i sin slægtsbog: "Enken (altså Nielsine) afstod i 1912 gården
til sin søn Jens Peter Garne som havde den til den i 1940 blev solgt til fremmede. Han giftede sig med
Mary Christensen fra Bredal, og der blev 12 børn i ægteskabet, der alle hver på sin plads blev dygtige
og ansete borgere i vort lille Danmark. Jens Peter, der var 15 år ældre end mig selv, husker jeg helt
fra min barndom. Han var jo fætter til min far, og der var livlig samkvem mellem de to hjem. Jens
Peter var højt begavet, med en livlig fantasi og god hukommelse. Han var interesseret i jagt og fiskeri,
og skytteforeningen havde skydebane på fars mark i mosen nedenfor bakkerne og skød tværs over
mosen. Jeg har opholdt mig meget sammen med min bror Søren (1464) på banen om søndagen, og
hjalp med at lade patroner til de gamle Remington geværer, der benyttedes dengang. Jens Peter
Garne var vi vant til at se med et godt humør og en vittighed på læben, men en gang har jeg dog set
ham med et alvorligt budskab. Det var den 8. september 1908, Jens Peter, har været på andejagt i
mosen. Han kommer udefra og sætter sig på tørvekassen med bøssen mellem knæerne. "Har i hørt
det?"  siger han til far. "Nej hvilket?" "Vor justitsminister i J. C. Christensens regering, Alberti, har i
morges  meldt  sig  til  Københavns  politidirektør  og  oplyst,  at  han  har  brugt  alle  den  sjællandske
sparekasses midler til spekulation, og de er tabt.". Sagen vakte stor røre, og hele ministeriet indgav
eller søgte selv deres afsked. Indtrykket af denne episode gjorde, at jeg endnu i dag i 1976 husker dag
og årstal derfor."
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Huset i Sellerup Strand.
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Farbror Hans (31) og Farmor Mary (28) i stuen i Sellerup med ane portrætter på væggen

Astrid (37) skriver til mig: "Gården i Gl. Sole blev solgt i 1940 på gr. af økonomiske vanskeligheder,
der blev købt et husmandssted i Sellerup Skov. Din farfar (7) havde været dernede, lagt køkken og
bryggers sammen og bygget et lille udhæng og vaskehus, fjernet en stor ovn, så der kunne blive en
loftstrappe og der var lavet et rart stort værelse i gavlen før vi ankom omkring 1/8 1940. Der var 7- 8
tdr. land, der gik lige ned til fjorden og med skoven som nabo til den anden side. Der lå en splinterny
robåd til os, som far havde fået lavet i Bredballe, og fået sejlet over, så den lå og vippede nede i
fjorden og skabte stor lykke i mange år.  Sinne (29) og  Inger (30) var færdiguddannede,  Vagn (33)
ligeså. Hans (31) havde været på landbrugsskole i Haslev, og Jens (32) på Hoptrup. Omvæltningen tog
hårdest på far, han døde som en fattig mand januar 1944, i hvert fald på jordisk gods. 

Mor (28) faldt tilsyneladende hurtigt til  i  omgivelserne, og naboerne var imødekommende og
hjælpsomme fra første dag. Efter fars død kom Jens (32) hjem og var bestyrer for mor de første år,
han plantede noget af jorden til med jordbær og arbejdede bl.a. i skoven, men havde trang til større
eventyr,  og  Hans (31)  overtog  i  1946.  Da  Hans  begyndte  at  tjene  ret  godt  på  salg  af  jordbær,
grøntsager, kyllinger o.a. blev økonomien god. Hans fik bil, så han selv kunne køre på gartnernes
salgsafdeling. Mor var også meget glad for bilen, hun havde aldrig været tryg ved hestekøretøjer, og i
bilen følte hun sig tryg. Der blev under krigen og derefter bygget mange sommerhuse dernede, og
mor holdt af at sælge ved stalddøren eller rettere vaskehuset. Edel (41) var hjemme i hvert fald de
fleste somre, og ellers havde mor konehjælp. Mor havde takket være Hans, en god og tryg livsaften,
trods dårligt hjerte og sukkersyge. Mor døde derhjemme d. 20. september 1959.  Sinne (29),  Inger
(30), Hans og tante Agnes (77) var der. Vi kom til at holde af Sellerup Skov, det var et ideelt sted at
holde ferie, både for voksne og børn, og vi har haft mange skønne timer dernede, vender ofte tilbage
dertil, både vi gamle og næste generation, der er sådan en velsignet fred og ro over stedet."

Jeg har selv mange dejlige minder fra Sellerup skov. Vi tilbragte, så langt tilbage jeg kan huske, og
frem til stedet brændte i 1966 alle sommerferier i Sellerup Skov. Der var i regel altid en masse familie
der, så der kunne være trangt om sovepladser. Jeg sov i regel i gavlværelset sammen med farbror
Hans og blev om morgenen vækket ved lyden af, at han vaskede mælkejunger. Der kunne også være
trangt om spisebordet, hvor der nok kunne være op mod 20 mennesker. Vi børn elskede at høre de
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voksnes historier, mest populært var nok, når Vagn (33) fortalte om den gang de efter slagten havde
taget en grisehale med i skole, som de satte fast bag på den kittel, læreren havde på sig, når han
underviste, eller når far (36) fortalte om dengang, han blev sendt hjem fra skolen, hvor de var blevet
sat til at arbejde i lærerens have, og han havde sagt: "jeg er ikke kommet i skole for at køre lærerens
trillebør". Da blev farmor ikke glad, men farfar tog det vist lidt lettere. Det var så dejligt frit i Sellerup
og meget spændende for os børn fra byen. Der var køer og grise og høns og en hest: Palle Pandehår.
Jeg blev engang sat op på ryggen af ham. Jeg husker det som om, han var så bred, at man kunne
strække benene helt ud, når man sad der. En gang fik vi lov at trække køerne hjem til malkning, Jeg
var vist lidt for fej, men Kirsten (98), Birgit (93) og Harry (94) turde godt. Koen løb dog fra pigerne og
Harry sked den ene ned af, så det var en oplevelse. En anden gang var der en ko, der sked ned ad
farbror  Hans.  Mor  (97)m  stod  ved  det  åbne  vindue,  og  så  sagde  Hans:  "Har  du  ikke  et
lommetørklæde?".  I  begyndelsen  vi  kom  der,  havde  de  en  lænkehund,  Daisy",  det  var  en  tysk
korthår. Den var vi lidt bange for, men så fik de Bjanca. Det var et rigtigt kæledyr. De have også
katten Frække Frederik. En gang fik Ole (83) og jeg for os at lave et eksperiment. Vi havde hørt, at
katte ikke kunne lide vand. Vi tog så Frederik og smed ham i vandtruget ved pumpen. Svaret på
spørgsmålet var tydeligt, og så var det slut med at køre med Frederik i den gamle barnevogn.

Når Gunner var der, var det et fast punkt at vi skulle have "gårdtur". Så klædte han sig lidt ud og
jagede os rundt i gården til vores store fornøjelse. En anden lidt sjov oplevelse var da Edith (38) som
jo var diakonisse, og gik i deres grå dragt med hvid hovedbeklædning nok havde været ude at rejse. I
hvert fald havde hun en flaske cognac med til Sellerup. Det var vist ret nyt for de fleste i familien, ja vi
børn måtte jo ikke smage. Det måtte vi til gengæld, da Ove en gang kom med noget helt nyt, nemlig
en flaske cola. Efter prøvesmagningen tror jeg alle var enige om, at det vist ikke havde nogen fremtid
for sig. Det gælder stadig for mig selv. (Jeg kan huske forkert, og det var Ove, som havde det stærke
og Edith colaen). Den gang kaldte man patienterne på de Kellerske anstalter for: "de åndssvage". Der
var flere, der ikke var værre, end at de selvstændigt kunne gå omkring, og nogle hjalp lidt til på de
forskellige gårde. Der var oven i købet nogle, vi børn kendte med navn fra år til år. De havde det nok
ikke for fagert. Der var nogen af dem, som samlede cigaretskod, som de vel røg på en eller anden
måde,  og  én  kom  hos  farmor  og  fik  skod,  som  tante  Agnes havde  samlet  fra  sit  pensionat  i
København og kom til Sellerup med i en stor pose. 

Jeg vil håbe, det var lige så dejlige ferier for vores forældre, som for os børn. Dengang havde far
kun 2 ugers ferie, og de voksne måtte hjælpe til. Tidligt om morgenen skulle der plukkes jordbær, og
kvinderne stod for det somme tider store hushold, som ikke præcis var moderne. Det eneste indlagte
vand var i køkkenet, og det fik man ved en pumpe som lignede en miniature af den, der stod ved
brønden. Maden blev også lavet på et gammeldags komfur. Astrid forstod sig nok godt på børn fra sit
mangeårige arbejde som sygeplejerske på børneafdelinger. Vi børn forstod os til gengæld så godt på
Astrid, at vi, når hun var der, forsvandt inden der skulle laves noget, for hun var ikke bleg for at sætte
os til  arbejde i  sommerferien! Et  andet meget imødeset punkt var besøg hos familien i  Andkær.
Anker (92) og Gerda var utrolig rare mennesker, og så var der jo børnene, især Harry (93) og Birgit
(94), som ikke var så meget ældre end Kirsten (98) og jeg (99).  Efter Edel (41) var blevet gift med
Bent (113), var vi også altid på besøg i Brædstrup, og begge familier kom jo også regelmæssigt til
Sellerup. Sidste gang vi besøgte Hans i Sellerup var efter branden i 1966, da han boede i en husvogn,
og  hvor  vi  så  lejede  et  sommerhus.  Dengang  fik  jeg  af  Hans  (31),  Hans'  (1)  og  Nielsines (2)
skudsmålsbøger.

Jens Peter (7) og Marys (28) børn

Disses liv kan man i vidt omfang følge gennem Vandrebogen, der strækker sig fra juni 1945 til
december 2012. Det er kun lidt jeg ved om livet på "Damgaard", men der kan nok ikke være tvivl om
at familien trivedes der, og af "Vandrebogen" fremgår, at der i mange år efter blev holdt kontakt til
familien, som overtog gården. Med "Vandrebogen" som tilgængelig resurse for alle, skriver jeg her
blot kursorisk, og om dem, som har haft børn, vil jeg i stort set overlade evt. skriveri til dem.
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De tolv, ukendt dato, men da Edel er født 1930 er det nok fra midt i trediverne

De tolv ved Farfars begravelse 4. februar 1945
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De tolv + Anker (92) og Karen (97) ved Gerdas (35) og Ankers (92) bryllup 18. maj 1945

Nielsine  Christensen  (29),  blev  som  første  datter  opkaldt,  som  det  var  almindeligt,  efter
bedstemoderen på faders side. I familien blev hun aldrig kaldt andet end Sinne. Hun blev født 19/8
1912. Hun er nr. 7/16 på navnebeviset fra 1922 om skifte til efternavn Garne. Hun blev uddannet
som sygeplejerske og flyttede til København i 1936. Ifølge Astrid flyttede hun under krigen ind til
Tante  Agnes (77) på hendes pensionat, måske til hun omkring 1955 fik en lejlighed i Kornvænget i
Ballerup, hvor hun boede til hun i 1981 flyttede til Vognmandsmarken i København. Hun var i mange
år  afdelingssygeplejerske  på  øjenafdelingen  på  Kommunehospitalet,  måske  til  sidst
oversygeplejerske. Da jeg læste i København, ville jeg en dag besøge faster Sinne i Ballerup. Jeg tror
ikke der var sne, men det var frost. Vi gik en tur og hun ville vise mig en gammel gård i området. Der
var brosten på gårdspladsen, og her faldt hun og brød hoften. Hun var sej og gik hjem, selv om jeg til
sidt måtte bære hende. Hun vejede ingenting. Vi fik hende til hospitalet i Glostrup, hvor hun blev
opereret. Hun lød mest bekymret over, at jeg nu ikke fik den kylling, hun ville have stegt til mig. Dette
brud voldte hende en del bekymring, og til sidst tror jeg hun fik en ny hofte indopereret.

Sinne betød meget for sammenholdet i familien, og jeg har en lille notesbog efter hende, hvor
hun havde noteret familiens  fødselsdage,  inklusive hendes fætres  og  kusiners  og deres  afkom. I
kildedokumentet kaldt: ”Faster Sinnes familiedata”. Da hun dårligt kunne klare sig mere, kom hun på
Solgaven i Næstved, hvor  Edith (38) var som sygeplejerske. Hun døde 6. april 2004, 91 år gammel.
Hun blev begravet på Øster Snede kirkegård, men da kirken var under reparation, blev den kirkelige
handling forlagt til en anden kirke. Hendes Nevø, Jens Peter (111) forrettede den kirkelige handling
på en meget personlig måde. Da kortegen siden kørte til Øster Snede kirkegård, blev det arrangeret,
at hele følget kørte forbi hendes fødehjem, "Damgaard" i Gl. Sole. Det blev en værdig afslutning på et
langt liv.

Inger Christensen (30) født 21/8 1913, giftede sig med Ingeniør Poul Helbo (80). Hun er nr. 8/16
på navnebeviset fra 1922 om skifte til efternavn Garne. De boede på Blåmejsevej i Århus i et stort
hus. De fik tre børn. Jørgen Helbo (81) f. 27/12 1947, Else Helbo (82) født 23/2 1919 og Ole Helbo
(83) f. 10/9 1952. Inger døde 16. november 1974 og Poul døde 19. januar 1913.

Hans Christensen (31) født 30/10 1914. Som ældste søn blev han på samme måde som Sinne
opkaldt efter sin bedstefader på faders side. Han er nr. 9/16 på navnebeviset fra 1922 om skifte til
efternavn Garne. Han var hjemme på gården i  Gl.  Sole ved folketællingen i  1930. I  1940 var han
forkarl hos proprietær Thellesen i Jerlev, så inden da, har han nok været på landbrugsskole i Haslev.
Hans første indlæg i "Vandrebogen" i august 1945 er fra gården "Alsøvang" i Haderslev Amt, hvor han
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arbejdede på det  tidspunkt.  I  november samme år  begyndte han så  som bestyrer  for  sin  mor  i
Sellerup efter Jens (32). Her blev han, og overtog stedet efter at farmor døde. Efter at stuehuset var
brændt, solgte han og flyttede til Anemonevej i Hedensted. Når vi kom på ferie til Sellerup, inden vi
selv fik bil, kom vi med toget til Brejning station, hvor farbror Hans hentede os. Først med hestevogn,
men snart med motorcykel med en sidevogn, som bestod af en firkantet kasse. Jeg elskede at køre i
den, men mor var ikke glad for det, og gad vist om hun og far ikke gik fra stationen. I 1956 købte han
en lille varevogn, en Renault. På den tid måtte børn godt sidde på forsædet, og sikkerhedsbælter
fandtes ikke. Jeg var godt stolt, da jeg havde været med farbror Hans om morgenen på gartnernes
salgsafdeling i Vejle med jordbær, og blev betroet med at passe afviservingen på min side. Efter at
huset var brændt, besøgte vi ham i ferien i skurvognen, og der fik jeg af ham Hans' (1) og Nielsines (2)
skudsmålsbøger. Det var jo ellers ikke meget der blev reddet ved branden, men jeg har efter far et
album med fotos, som delvis brændt blev reddet, og som far har klippet ud og til. Bl.a. en del fra Gl.
Sole. Hans fik det nok noget lettere, efter at stedet var solgt. Det er vel også tvivlsomt, hvor længe et
så  lille  landbrug,  ville  have  kunnet  svare  sig.  Han  fik  arbejde  på  Brødrene  Michelsens  fabrik  i
Hedensted,  men skiftede i  1973 til  Faxes  tapperi,  hvor  han var  til  pensionen.  Han besøgte  os  i
Næstved i 1967, hvor jeg har et billede af Hans (31), Ove (39) og far (36) med hver sin Simca. 

Da han var på besøg kørte vi, som man gjorde dengang ud i naturen for at drikke kaffe. Jeg tror vi
var på Møn. Hans var interesseret i mange ting, og efter at tæppet var lagt ud, og der var dækket op,
fik han og far for sig at undersøge, hvordan en termokande var sat sammen. Da undersøgelsen var
gennemført, var der desværre ikke mere kaffe i kanden. Mor var ikke helt tilfreds, og far måtte flotte
sig og give kaffe på en kro. Hans døde 3. februar 1991.

Jens Christensen (32) født 1916, er opkaldt efter sim morfar. Han er nr. 10/16 på navnebeviset fra
1922 om skifte til efternavn Garne.  Han var som de fleste andre brødre i begyndelsen landmand, og
efter at være blevet afløst som bestyrer for sin mor blev han, da Hans afløste ham der, bestyrer på
"Stadegaard" i Højen, hvor også far tjente en periode. Jens var lidt af en eventyrer. Han skriver i
”Vandrebogen” september 1946, at han dels har søgt en plads som chauffør et sted på Jylland og
dels som medhjælper på en farm i Canada. Han var så nogle år i  Sverige mest beskæftiget med
landbrug og skov arbejde, til han i 1953 tog til Grønland for at arbejde i en kulmine. Det er vel her
han er blevet uddannet til minør.

Så var han frem og tilbage til Grønland i mange år. Ofte med base i Sverige. Når han var hjemme
gjorde  han  i  regel  en  rundtur  til  familien  Det  var  fest,  når  Jens  kom  forbi.  Der  i  midten  af
halvtredserne drak vi normalt halvt kaffe, halv tilsætning, men Jens kom fra Sverige med rigelig kaffe,
Chokolade,  nødder og  mandler.  Desuden var  han først  med det  nyeste,  i  hvert  tilfælde for  os  i
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provinsen. De første smalfilm jeg så, havde Jens optaget, flotte film fra Grønland, eller måske endnu
bedre, film som vi selv var med på. Det var også ham, der først demonstrerede en båndoptager for
os.  Den  aften  blev  der  grinet  i  Næstved.  Det  var  heller  ikke  ringe,  at  blive  kørt  rundt  i  en
svenskregisteret Volvo PV. Alt var dog ikke materielt. Han kunne f.eks. lave hyldefløjter. Han købte en
gård i Gadbjerg, men har ikke kunnet holde sig i ro, så den måtte forpagtes ud. En gang i tresserne
var han i Vestindien med Monberg og Thorsen, vistnok for at anlægge en flyveplads. Til sidst slog han
sig noget til ro, købte et hus i Karlskov i nærheden af Billund og flyttede sammen med Jutta Sandberg
(85)  som havde været  gift  med en svensk købmand. Her drev han i  mange år et  noget udvidet
havebrug, og arbejdede også på LEGO. Han blev kendt i lokalsamfundet for at holde oplæsninger på
jysk og skære træfigurer. Han døde 15. januar 2001 og Jutta 29. august 2011.

Vagn Christensen (33) blev født 1/11 1917. Han er nr. 11/16 på navnebeviset fra 1922 om skifte
til efternavn Garne. Han begyndte i handelslære, den dag han blev 16, var på handelshøjskole og
nogle år i farbror Jørgens (6) kolonial- og engrosfirma. Han blev gift med Joan Olesen (86) fra Vejle.
De flyttede til  København, hvor de fik en lejlighed i  Hvidovre. De fik 1/2 1949 datteren  Susanne
Garne (87), Sussi kaldet. Vagn døde 14. januar 1983.

Nicoline Christensen (34) blev født 9/5 1919, og opkaldt efter sin mormoder. Hun er nr. 12/16 på
navnebeviset fra 1922 om skifte til efternavn Garne. Hun blev kørt over af en hestevogn og døde på
Vejle sygehus 8. september 1923. Ifølge regningen fra sygehuset var hun der i to dage og gennemgik
en stor operation. Denne operation er dog ikke specificeret.

Gerda Christensen (35) blev født 3/10 1920. Hun er nr. 13/16 på navnebeviset fra 1922 om skifte
til  efternavn Garne. Hun blev gift  med Anker Pedersen. De flyttede lidt rundt i  lokalområdet. En
overgang havde de en gård "Bakkely" ret tæt på farmors. Farmor og jeg var en gang gående derover.
Gerda og Anker fik fire børn, Birgit Garne Pedersen (93) født 26/2 1946, Harry Garne Pedersen (94)
født 4/12 1947, som døde i testikelcancer 30. juli 1969, og som jeg i 1966 var på en herlig tur til
Tyskland og Holland med i Harrys FIAT 500. Erling Garne Pedersen (95) født 10/4 1952, som døde i et
sammenstød mellem bil og tog ved en ubevogtet jernbaneovergang 20. april 2006 og Bente Garne
Pedersen (96) født 6/5 1954. Gerda døde 19. juli 2017.

Nedenstående har jeg fået fra Birgit:
” 1950 Gerda
Anker og Gerda har købt en lille ejendom i Sellerup Skov, ikke ret langt fra Gerdas mor, Mary. I

1944 tjænte Gerda på en gård i Højen tet ved Vejle. Der havde hun mødt Anker og de forlovede sig. I
november dette år kom det bud til Højen om at Gerdas far var død. Han var faldt om i stallen på
grund af hjertesvigt. Gerda, og Astrid, som også var i Højen på den tid syklede i ald hast hjem til
Sellerup Skov. Senere kom Anker. Han skal have sagt.: «Skal jeg være sammen med Gerda i glæden,
skal jeg også være sammen med hende i sorgen». Da krigen var slut i 1945 kunne Anker og Gerda
blive  gift  d.  18.  maj.  Da  man  ikke  kunne  få  fat  i  brudekjole  måtte  Gerda  bruge  Edels
konfirmationskjole. Sinne havde skaffet et fint slør. Efter bryllluppet flyttede de til Kragelund nær ved
Gammel Sole. Anker tjænte på en gård der. Gerda var gravid med Birgit. Anker og Gerda var meget
forelskede, men de befandt sig ikke godt i Kragelund. De flyttede tilbake til Sellerup skov, til Gerdas
mor, Mary. Der blev Birgit født under dramatiske omstendigheder. Siden fik Anker og Gerda et lille
hus i Brejning. Der blev Harry født i 1947. I 1949 købte de den lille ejendom i Selllerup Skov. Der var
det hverken vand eller strøm, men det var en dejlig tid for dem alligevel. Anker arbejder nu i Brejning
som kurvemager. Gerda passer den lille ejendom. Det er 2 små islandsheste på ejendommen og koen
«Fru Vom».”

Kristian Christensen (36) blev født 30/6 1922. Han er nr. 14/16 på navnebeviset fra 1922 om
skifte til efternavn Garne. Han boede ikke hjemme ved folketællingen i 1940, så jeg er i tvivl om, han
nogensinde boede i Sellerup. Antagelig har han været ude at tjene. Han var den sidste af børnene
som blev døbt Christensen. Efter konfirmationen var han hos farbror Kristen i Bredal, men da han
havde svært ved at komme op om morgenen blev han sendt hjem, og jeg ved ikke, hvad han lige
derefter lavede. Han var en periode på "Stadegaard" ved Højen, som han talte godt om, og hvor de
vist fik en kost over gennemsnittet. Han kom til Sjælland på et tidspunkt, og tjente hos gårdejer Lars
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Kjær Kristoffersen i Rislev, hvor han traf mor, Karen Simonsen (97). Han ville helst have haft en egen
lille gård, og deltog livligt i foreningen unge landmænd. Han havde et sted på hånden, men lykkedes
ikke rejse tilstrækkeligt kapital. I  stedet blev han ansat på De Forenede Papirfabrikker i Næstved,
hvilket  dengang  blev  anset  som  et  fremtidssikret,  og  efter  forholdene  vellønnet  arbejde.  Mor
passede hjemmet, og trods at der kun var én indtægt fra en ufaglært arbejder, kunne de kort efter, at
de havde giftet sig, købe sit eget hus. Det kan man næppe i dag, hvis man ikke har kapital hjemmefra.
I mange år havde far tre-skift, hvilket naturligvis var tungt, men siden kom han på dagskift. Han var
utroligt  flittig.  I  mange år hjalp han omegnens bønder med tilfældigt arbejde som roelugning og
lignende, og om efteråret tog han stød (de stubbe som bliver efter træfældning) op i skoven. Det gav
bøgebrænde til  vinteren, men var et  slidsomt arbejde.  Han udvidede sit  haveareal  med lejejord,
hvorpå han dyrkede især jordbær og kartofler for salg til private og til de lokale købmænd. Det gik jo
desværre nedad bakke med papirproduktionen i Danmark, så far måtte finde sig i at holde i en alder
af 63. Han ville ellers godt være blevet ved et stykke tid endnu. Vi børn Kirsten Garne (98) født 9/5
1947 og jeg Jens Peter Garne (99) født 21/2 1949 havde et dejligt hjem, og jeg tænker på, om ikke
det var en fordel for os, at far ikke fik et lille landbrug. Det havde sikkert betydet en del arbejde for
os, og måske ikke, som vi nu havde det, når det gjaldt videre uddannelse frit valg på alle hylder. Far
blev med tiden lidt dårligt gående, og de kunne derfor ikke klare huset med en del trapper, selv om
det holdt hårdt for dem at flytte. De fik sine sidste år i en rækkehuslejlighed i nærheden. Mor døde 1.
februar 2011, hvorefter far måtte på plejehjem, hvor han døde 30. oktober 2011.

Jeg har fars regnskabsbøger helt tilbage fra 1943. Det er de gamle som er mest interessante. Jeg
ved ikke præcis, hvornår far flyttede til Sjælland, men ved folketællingen i 1940, da far var 18 år
tjente både han og mor hos gårdejeren Lars Kjær i Rislev. Her følger lidt udpluk fra regnskabsbogen
for året 1943. Jeg synes det, han kalder gage falder lidt ujævnt, men i løbet af året har han fået 2137
kr. og 6 øre. Han har så kunnet tjene ekstra ved malkning (7 kr. 30 øre), og ved at muge i 30 dage (16
kr.), det må åbenbart ikke have tilhørt hans stilling. Han har båret korn op for 15 kr., røjlet tørv for 21
kr. og halvtreds øre, taget kartofler op for 8 kr. 63 øre og haft akkord i roerne for 70 kr. To gange har
hen tjent 3 kr. ved at sælge katteskind, hvilket jeg har været noget forbavset over. Jeg har svært ved
at se min far pelse en kat, og slet ikke tage livet af den. Så er det lettere at forstå at han har tjent 9 kr.
ved at sælge kohår. Jeg ar aldrig set min far ryge, men her ser vi et par gange, at han har købt
cigaretter for 3 kr. Den 14 maj har han købt forlovelsesringe for 82 kr. 50 øre, og samme dag har han
minsandten solgt sine cigaretter. Så går det slag i slag. Han køber billetter til Nykøbing Falster, hvor
mors ældre søster bor. der bliver købt kasket og jakke og flipstivere, tøjet bliver renset og presset og
manchetskjorten vasket. Den 3. juli 1943 køber han så to billetter til Bregninge for 46 kr. 50 øre. Så
der er mor blevet præsenteret. Vel i Jylland har de moret sig. Han bliver vejet for 20 øre. De sejler
med Vejle Dampbåde for 2 kr. 40 øre og drikker kaffe på Ulbækhus for 2 kr. 75.

Astrid Garne (37) født 20/12 1923. Hun var den første i børneskaren, som blev døbt Garne, idet
hun  blev  født  året  efter  navneskiftet  i  1922.  Hun  blev  sygeplejerske  og  arbejdede  på  et  antal
forskellige børneafdelinger i landet. Hun var nok også lidt rastløs, og havde svært at slå sig til ro på et
sted. Vi havde stor glæde af hendes besøg i Næstved, eller når vi mødtes i Sellerup, men som nævnt
skulle man passe på for ikke at blive sat til at bestille noget. Hun spillede gerne spil eller kort med os
børn, men i modsætning til faster Sinne, lod hun os ikke bare vinde. Med Astrid var der ikke noget
snyderi. I slutningen af 70-erne begyndte hun at komme sammen med en højskolekammerat Henrik
Tøp, og de fik nogle gode år sammen, særlig efter, at de flyttede op til hans sted "Petersminde" i
Udbyhøj ved Randers fjord, et dejligt sted, hvor det var en fornøjelse at besøge dem. Desværre døde
Henrik allerede 1992, og Astrid måtte forlade stedet, og kom tilbage til Vejle, hvor hun til sidst fandt
en lejlighed i stueetagen, hvor hun havde en lille have, og kunne have sin hund, hvilket betød meget
for hende. Mary (107) og Ole (83) hjalp hende meget. Hun døde 20. oktober 2012.

Edith Garne (38) født 5. september 1925 valgte at blive diakonisse, og familien troede nok hun
havde taget dragten for altid, så stor blev overraskelsen da hun i 1963 meddelte familien, at hun
skulle giftes med kakkelovnsmanden Erik Svejstrup (101). Hun var blevet forflyttet til Nyborg, og fik
problemer med sin kakkelovn i den tildelte lejlighed. Problemet blev åbenbart løst til tilfredshed, for
kort efter giftede de sig. Erik havde et hus ved Nordenhuse tæt ved stranden, hvor han kunne dyrke
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sin hobby, at samle sten og mineraler. Edith måtte jo så have et andet arbejde, og blev ansat som
sygeplejerske ved statsfængslet. Erik fik problemer med helbredet og døde september 1975.  I 1978
flyttede Edith til Næstved, og giftede sig med Mogens Stahlschmidt, som var kirkegårdsinspektør i
byen, og havde et dejligt hus på skrænten af Mogenstrup åsen, hvor denne når Næstved. Vi var lidt
imponerede af ham, da han ved et besøg hos far og mor praktiserede at stå på hovedet en længere
tid ude på græsplænen. Far og mor havde stor glæde af, at Edith sådan var kommet til byen. Hun
blev sygeplejerske ude på solgaven, som er et ældreboende for svagtseende, hvor Sinne kom og
tilbragte sin sidste tid. Til sidst blev det for meget med det store hus med trapper overalt, og de fik et
etplans rækkehus med en lille have. Dette faldt sammen med at Erik også havde en periode med
sygdom. Erik døde i 1998. Edith fortsatte med et aktivt liv og rejste en del, var bl.a. i Australien og
med den transsibiriske jernbane ved Bajkalsøen. Det gik dog til sidst ned ad bakke, og hun kom som
Sinne den sidste tid på ”Solgaven”, hvor hun døde 20. november 2020. De sidst år hjalp Kirsten (98)
og Mogens (204) hende rigtig meget. 

Ove Garne (39) blev født 20. april 1927, blev lærer først i Nibe, siden i Fredericia, hvor han blev
skoleinspektør og til sidst viceskoledirektør. Han giftede sig med Anna Boisen (103) og de fik pigerne
Ester Garne (104) født 26. juni 1957, Bodil Garne (105) født 10. september 1958, Mary Garne (107)
født 10.august 1960 og Ellen Garne (106) født 10. juni 1965. Ove blev familiens stolthed da han blev
udnævnt til Dannebrogsmand. Ove døde 18. september 2010

Gunnar Garne (40) blev født 11. oktober 1928, Han uddannede sig til diakon og var i mange or
forestander for Blå Kors hjemmet i Skannerup. Han giftede sig med Grete Andersen (108) og de fik
børnene: Birgitte Garne (109) født 27. januar 1961, Margit Garne (110) født 4. juli 1963, som døde
ved en ulykke 23. marts 1973, Jens Peter Garne (111) født 22. oktober 1966 og Karsten Garne (112)
født 26. marts 1976. Gunnar døde 10. juli 2012

Edel Garne (41) yngst i flokken, født 12. juni 1930. Hun giftede sig med Bent Rasmussen, og de
havde  en  møbelforretning  i  Brædstrup.  De  fik  børnene  Lars  Garne  Rasmussen (114)  født  24.
september 1956, Jesper Garne Rasmussen (115) født 26. juni 1959, død 18. januar 1993 og Hanne
Garne Rasmussen (116) født 2. november 1961.

  
Hansine  Marie Christensen (8) blev født i 1878 og konfirmeret i 1892. Hun giftede sig år 1900

med smeden i Grejs Jens  Rasmus Jensen (42). Parret fik sammen 8 børn, hvoraf de tre sidst fødte
døde som spæde eller små.  Det kan måske være en anledning til at vi ikke finder Johanne (47), 3 år
gammel hjemme ved folketællingen 1916, som finder sted få måneder efter Hans' (498) død. I stedet
finder vi hende som logerende hos sin morbror Kristen Garne (4) i Bredal. Hans var for øvrigt den
eneste af børnene som blev døbt til navnet Garne nemlig Hans Garne Jensen. Dette 6 år før det
officielle navneskift til Garne, hvori ingen af Marie og Jens’ børn deltog. Emil (44) flyttede 1909 til sin
moster  Ellen Hauge i  Solskov  og  blev  også  konfirmeret  i  Øster  Snede sogn.  Han er  først  nævnt
hjemme igen i folketællingen 1925. I 1921 bor Søren (45) også hos sin morbror Kristen i Bredal, hvor
han  også  bor,  da  han  i  1923  konfirmeres  Ifølge  Egon  Svanes  bog  afløser  Egon  Søren  som
tjenestedreng hos Kristen Garne i 1924. Han skriver da, at Søren er stor og stærk, han skal jo også
være  smed.  Ved  folketællingen  i  1925  bor  alle  børnene  hjemme.  Søren  arbejder  da  som
smedelærling og han overtog siden hen smedjen som smedemester. 

Marie (8) døde 74 år gammel i 1952. I kirkebogen står der død af lungeproblem, men hun havde
vist andre problemer også. Astrid skriver at hun syntes vældigt godt om Faster Marie og om onkel
Rasmus, men hun taler også om faster Maries sygdom. Hun var vist i perioder nærmest sindssyg og
"lå og grinede inde i sengen". Det kan jo også være en årsag til at nogle af børnene ikke altid boede
hjemme. Rasmus (42) døde 81 år gammel i 1954. 

Hylleborg Jensen (43)  (opkaldt efter Rasmus’ mor) giftede sig med arbejdsmand Karl Valdemar
Henriksen Kjær (482), senere benævnt boelsmand. De fik børnene  Juliane Kjær (483) født 1929,
som i 1960 var smørrebrødsjomfru i Korsør.  Ninna Kjær (484), som giftede sig med en gårdejer,
Søren Kristian Jørgensen (485) fra Kollerup sogn. Jens Kjær (487) og Aage Kjær (490) som jeg ikke
ved  noget  om.  Emil  Jensen (44)  som  altså  blev  opfostret  hos  sin  moster  Ellen  i  Solskov  blev
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uddannet til radiomekaniker og slog sig ned som radio og cykelforhandler i Mølholm. Han giftede sig
med Ingrid Larsen (489) fra Grejs. De fik først et dødfødt tvillingedrengepar og siden pigerne Ellen
Jensen (491),  Inger Jensen (492) og  Grete Jensen (876).  Søren Kristian Jensen (45) blev født
1909. Han boede hos Farbror Kirsten (4) da han blev konfirmeret i efteråret 1923. Egon Svane skriver
om, da han i 1924 skulle påbegynde plads hos farbror Kristen: "jeg var lidt beklemt ved at skulle
efterfølge Søren, som var et par år ældre og stor og stærk". Søren blev uddannet til smed og overtog
rollen som smedemester efter sin far. Han giftede sig med Marie Jensine Bendiksen Sørensen (493)
boende i Bjerlev Rode. De fik vist ingen egne børn. I hvert tilfælde adopterede de en dreng:  Arne
Jensen (494).  De  har  adopteret  ham  som  spæd  for  han  er  født  i  Vejle  i  januar  1944  og
adoptionsbevillingen er dateret få dage før dåben i  april  samme år.  Som faddere er nævnt hans
adoptivmoder (493), Emil (44) med hustru Ingrid (489) og en slægtning til Sørens kone. Ifølge Faster
Sinnes notesbog: Familie Data med mange fødselsdage indskrevne fik de endnu et adoptivbarn Kjeld
Jensen (877) født 1945. Kjeld er født i Hårby sogn på Fyn. Han blev førs døbt 11 måneder efter
fødslen. Adoptionsbevillingen var fra 1950. Signe Jensen (46) giftede sig med Gartneri medhjælpere
Aksel  Simonsen  (488)  af  Grejsdalen.  De  fik  børnene  Poul  Bech  Simonsen (495),  Karen  Bech
Simonsen (496),  Tove Bech Simonsen (497) og  Else Bech Simonsen (889). Da det sidste barn
blev født i 1948 var de flyttet til Lindved i Sindbjerg Sogn og Aksel kaldtes nu gartner, sandsynligvis er
han blevet selvstændig. I 1984 var Sinne (29) og Hans (31) inviteret til Signe og Aksels guldbryllup.
Johanne Jensen (47) Finder vi ved 3 års alder hos Farbror Kristen (4) i Bredal ved folketællingen i
1916.  Dette hænger måske sammen med at hendes bror Hans (498) er død få måneder inden. Hun
boede hjemme, da hun i 1927 blev konfirmeret. Hun fik plads i Viskinge i Holbæk amt, hvor hun
giftede sig med Harald Valdemar Jensen (117) født i Bregninge sogn, Holbæk Amt. De fik sønnerne
Knud Erik Jensen (118) og Frank Verner Jensen (119) 

Herefter fulgte en tung tid for Marie og Rasmus idet de fik 3 børn Hans Garne Jensen (498), født
1915, som døde 10 måneder gammel, Dagny Jensen (499) født 1917 som døde dagen efter fødslen
efter at være døbt i hjemmet og Ninna Elise Jensen (500) født 1919 som døde 1 år og 3 måneder
gammel.

Nielsine (2) og Hans (1) fik i 1880 Maren Christensen (336) som døde 2 år gammel 

Ane Elisabeth Cecilie Christensen (9) som blev født 1882 skaffede sig en uddannelse som lærer.
Af faster Sinnes (29) papirer fremgår at hun var en periode på Hoven Kvindeskole, som var startet af
en entusiast Kristen Kristensen i byen Hoven lidt ude vestpå. Han ønskede at ikke bare uddanne børn
men også  unge  mennesker  og  omdannede  i  1891  sin  højskole  til  en  skole,  der  skulle  uddanne
lærerinder til pigeskoler. Her var Cecilie en periode 1902, og som jeg læser faster Sinnes notater var
hun elev 1904 - 1906 på N. Zahles skole 1904 - 1906. I hvert tilfælde skriver hun, at hun aflagde
afsluttende lærerindeprøve ved N. Zahles skole i 1906. Var ved N. Zahles skole 1908 - 1910, hvorefter
hun  tog  faglærerindeeksamen  i  naturhistorie.  Fra  Dansk  Skole-stat  fås:  "Aarsk.  i  Kemi,  Svensk
Verdenslitteratur og Kunsthistorie. 1. sept. 1906 Jelling By og Seminarieskole, 1908 - 1910 Komtesse
Molktes  Pigeskole  og  Østergades  Gymnasium.  1910  Vikar  Frederiksberg.  1.  okt.  1911  Timelær.
sammesteds.  1.  april  1916 fast  ansat  skolen på La  Coursvej".  Her  blev  hun,  hvad jeg  ved til  sin
pensionering.   Hun  bosatte  sig  på  Frederiksberg,  hvor  De  Københavnske  og  Frederiksbergske
Kommunelærerinders Byggeforeninger har et boligkompleks, og her i en lejlighed på Mariendalsvej
34 A, Forhus. III etage boede hun til sin død i 1969. Hun giftede sig aldrig og fik ingen børn. Hun endte
sin  professionelle  karriere  som viceskoleinspektør  på  La  Courvejens  skole  på  Frederiksberg.  Hun
havde et sommerhus: "Fasters Hus", som var flittigt besøgt af familien, og som ved hendes død blev
overtaget af Vagn (33) og hans familie. Hun har åbenbart også haft familie boende i sin lejlighed i
perioder. I hvert tilfælde bor Inger (30) der ved folketællingen i 1925, og ved folketællingen i 1940
bor Gerda (35) der og er noteret med husligt arbejde. Lidt bemærkelsesværdigt i vores tid er, at hun
havde en husbestyrerinde ved folketællingerne i 1925 og 1930. Hun havde livligt samkvem med den
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del af familien, som boede i København. Jeg husker hende fra hendes besøg hos os som en myndig
dame, som passede godt ind i den forestilling en dreng dengang kunne have om en skoleinspektør
omend kun vice-. 

Hun var ganske mørklødet og havde et udseende, som måske kunne føre tanken til  en jødisk
baggrund. Hun har måske selv troet på familiehistorien om, at vi har en sådan baggrund. I hvert
tilfælde, har jeg fået fortalt, at hun ikke var glad for at gå på gaden i København under krigen.

Oline Christensen (337) blev Hans og Nielsines sidste barn. Hun blev født i 1884 og døde kun 11
måneder gammel.
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Jens  Christian  Christensen (74),  Nicoline  Madsen (75)  og  deres
efterkommere

Det følgende har jeg fået af  Astrid (37) som så har fået det af  Hans Filskov Christensen (1866).
Han er barnebarn af onkel Hans (79) og således oldebarn af Jens Christian og Nicoline. Det er dateret
7. maj 1993.

Jens Christian Christensen (74)
”Han  fødtes  den  23.  nov.  1862  på  Smidstrup  Mark  i  Gadbjerg  sogn,  hvor  forældrene  Søren

Christensen (153)  og  Ane Dorthe Pedersdatter (154)  på dette  tidspunkt  sad som indsiddere,  og
døbtes den 30. nov. i kirken Han blev den yngste af en børneflok på 3, idet han da allerede havde to
søstre, Andrea Petrine Jørgine (156) født i 1857 og Karen (157), født i 1859. I 1865 flyttede familien til
Loftlund Mark i Give sogn, hvor han så levede resten af sin barndom. Han blev konfirmeret i Give
kirke i 1876, hvor han fik karaktererne mg både i kundskab og opførsel. Normalt er det ikke muligt at
følge en person i ungdommen, men for flere af medlemmerne i denne slægt har efterkommerne
passet på papirer, som de efterlod sig, så det i dag for os er muligt at se eksempler på papirer, som
alle tidligere var udstyret med. Der iblandt flere skudsmålsbøger, bl. a. Jens Christians. Når et ungt
menneske havde afsluttet sin skolegang, hvilket normalt faldt sammen med konfirmationen, skulle
de anskaffe sig en skudsmålsbog, hvori præsten så indførte oplysninger om dåben og konfirmationen
samt forsynede den med embedets segl. Når personen tog tjeneste udenfor sit hjemsogn, skulle der
meldes  afgang  hos  sognefogeden,  som  så  noterede  afrejse  datoen,  samt  hvorhen  rejsen  gik,  i
skudsmålsbogen. Vel ankommet til det nye sogn skulle der meldes tilgang hos den lokale sognefoged,
som indførte tilgangsdatoen i skudsmålsbogen, og endelig skulle bogen afleveres til den gårdmand,
man tjente hos. Efter endt tjeneste noterede gårdmanden så i hvilket tidsrum, vedkommende havde
tjent ham samt et vidnesbyrd (skudsmål), og personen fik så igen udleveret sin skudsmålsbog. 

Det  første  år  har  Jens  Christian  vel  tjent  et  sted  i  Give  sogn,  da  den  første  indførsel  i
skudsmålsbogen skete den 28. okt. 1877, da han meldte afgang til Hedensted sogn på den anden side
af Vejle, hvor han fra 1. nov. 1877 til 1. nov. 1878 tjente hos Jens Peder Jørgensen i Rimmerslund. I
de følgende år tjente han kun udensogns i vinterhalvåret, således fra 1. nov. 1879 til 1. maj 1880 sig
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igen 1. nov. 1880 til 1. maj 1881 hos Christen Pedersen Uhre i Hover sogn, hvorimod han ser ud til at
have befundet sig i Give Sogn i sommerhalvåret, og det er nok ikke helt galt, hvis vi antager, at han
her arbejdede som murer.Efter 1. maj 1881 blev han boende hjemme hos forældrene i Loftlund og
har antageligt helt helliget sig mureriet, i hvert fald kaldes han i 1883 for bygmester. Arbejdet har vel
også bragt ham over sogneskellet til Filskov sogn, hvor han traf sin tilkommende hustru.

Nicoline Madsen (75)
Hun fødtes den 11. aug. 1848 i et hus på Store Karlskovs Mark, Ringive sogn og døbtes d. 3. sep. i

Ringive kirke. Forældrene var Mads Christian Hansen (158) og Ane Cathrine Nielsdatter (159), der da
allerede havde født to børn nemlig: Ane Margrethe (160) født i 1844 og Hansine (161) født i 1846.
[Her har Hans Filskov ikke været klar over at Ane Cathrine allerede tidligere havde født et barn med
Mads som udlagt barnefader. Dette barn døde imidlertid. Dette vil blive beskrevet nærmere på andet
sted.]

Af yngre søskende fik Nicoline i 1850 en søster Karen (162), i 1852 en søster Andrea Kirstine (163),
i 1854 en bror Niels (164), i 1855 en søster Ane (165), i 1857 en søster Petrine Frederikke (166), i
1859 en bror Hans (167) og i 1861 en søster Juliane Marie (168). Det ser ud til at forældrene o. 1858
flyttede til Langelund, stadig i Ringive sogn. Hun blev konfirmeret den 5. oktober 1862 i Gadbjerg
kirke, hvor hun fik karaktererne g i kundskab og mg i opførsel. Kort tid efter flyttede familien til et
hus på Filskov Mark, der da endnu var en del af Sønder Omme sogn. Ligesom for Jens Christians
vedkommende er også Nicolines skudsmålsbog bevaret, og heri ses at hun fra den 1. marts 1863 til
den 1. nov. 1863 tjente hos Laust Christensen i Nørskov, Linneballe sogn, hvorefter hun var hjemme
hos forældrene på Filskov Mark et års tid. Fra 1. nov. 1864 til 1. nov. 1866 tjente hun hos Christen
Nielsen i Filskov, fra 1. nov. 1866 til 1. nov. 1869 hos Hans Chr. Hansen i Ulkind, Ringive sogn, fra 1.
nov. 1869 til 1. nov. 1872 hos Steffen Sørensen på Tofthøj i Gadbjerg sogn, hvorefter hun den 2. nov.
1872  meldte  tilgang  til  Jelling  sogn,  men  allerede  den  7.  dec.  samme  år  rejste  hun  tilbage  til
forældrene på Filskov Mark. Her blev hun så et par år, hvorefter hun fra 1. nov. 1874 til 1. nov. 1876
tjente hos Hans Chr. Christensen i Filskov og fra 1. nov. 1876 til 1. nov. 1878 tjente hun igen hos
Steffen Sørensen på Tofthøj,  Gadbjerg sogn.  Efter endt tjeneste her,  drog hun tilbage til  Sønder
Omme sogn, hvor hun fra 1. nov. 1878 havde fået plads i Blåhøj præstegård. Det må have forløbet til
præstefamiliens tilfredshed, for da præsten i nov. 1881 overtog embedet i Sønder Lem sogn flyttede
Nicoline med. Hun var dog kun her et halvt år, idet hun til 1. nov. 1881 rejste tilbage til Sønder Omme
sogn,  hvor  hun  så  tjente  de  næste  par  år.  Ved  vielsen  i  nov.  1883,  oplyses  at  hun  da  tjente  i
Hallundbæk i Blåhøj sogn.

De blev gift i Filskov kirke den 3. nov. 1883, efter forudgående tillysning, fattigattest fra Sønder
Omme og Give sogne (som bevis på at de ikke modtog fattighjælp), samt et skriftligt samtykke fra
gommens far.  Jens Christian var 21 år  gammel,  mens Nicoline  var 35 år.  Som forlovere  nævnes
Nicolines far Mads Christian Hansen (158) og gårdmand Mads Skovbjerg Hansen fra Hallundbæk, som
hun tjente hos. Herefter bosatte de sig i et lejet hus i Farre, Give sogn, hvor deres første barn Anna
Dorthea Sørine (76) blev født den 29. maj 1885. Dåben foregik i Give kirke den 28. juni, hvor Nicoline
selv  bar  barnet  og  af  faddere  nævnes  gårdmand  Niels  Sørensen,  husmand  Jens  Pallesen  og
aftægtsmand Palle Jensen. Nicolines alder opgives til 33 år skønt hun var 37. På dette tidspunkt var
de  allerede  i  gang  med  at  flytte  til  Vejle,  hvor  de  den  10.  juli  1885  meldte  tilgang  på  Vejle
politistation.  De  skal  vist  nok  have  boet  i  Grønnegade,  [Ved  folketællingen  i  1890  boede  de  i
Staldgårdsgade Matr. 629q. Baghuset] mens Jens Christian i hvert fald det meste af tiden arbejdede
for murermester Chr. Pedersen, først som svend (han havde dog ikke svendebrev endnu), senere
som formand.

Deres næste barn, også en pige, blev født den 3. maj 1887 og hjemmedøbt dagen efter med
navnet Agnes Cathrine. Fremstillingen i Vejle kirke skete den 10. juli, hvor Nicolines søster Ane, der
på den tid arbejdede som sy jomfru i  Vejle bar barnet og af faddere nævnes husejer N. Møllers
hustru, kludehandler Hans Dahl og arbejdsmand Frederik August Jensen, alle fra Vejle. Nicoline må
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have holdt sig godt for hendes alder opgives til 28 år, skønt hun nu var 39. Jens Christian kaldtes fra
nu af murer. 

Datteren Mary Christine (28) fødtes den 24. juli 1890, men hjemmedøbtes mærkeligt nok ikke før
den 20. oktober. Fremstillingen i Vejle kirke skete først den 30. marts 1891, hvor P. Thomsen (1795)
og hustru (157) fra Harresø, Givskud sogn [Jens Christians søster og hendes mand] og arbejdsmand
Niels Nielsen fra Vejle nævnes som faddere. Nicoline var vistnok ikke særlig glad for at bo i byen, så
det har sikkert passet hende udmærket, da de fandt en lille ejendom på Bredal Mark (matr. 1m og 1l)
med et hartkorn på 2 fjerdingkar og 2 3/4 album, ca. 3 tønder land. Nicoline skal have sagt: "Så vil a'
ha' en haue ligesom Chr Pedersens". De købte vistnok stedet af en der hed Peder Hvit, hovedstolen
var på 1400 kr.  og af  en efterladt panteobligation ses at  Jens Christian lånte 300 kr.  af  Enkefru
Frederikke E. Skiødt, Vejle. Skødet blev underskrevet den 24. dec. 1892, men af skudsmålsbogen ses
at de meldte afgang fra Vejle den 11. april 1891 og tilgang til Engum Sogn den 6. maj. 

Huset på Bredal Mark

Selve huset, der kaldtes "a' Toft", var vist ikke den vilde luxus, således var der ikke trægulve, men
lerstampede gulve, men efterhånden fik de sat styr på tingene og et par køer blev der også råd til.
Det var Nicoline, der stod for den daglige drift af "landbruget" mens Jens Christian fortsatte med at
arbejde for Chr. Pedersen i Vejle. I den første tid efter at de var flyttet til Bredal gik han til Vejle eller
hvor de nu arbejdede og hjem igen hver aften  [iflg Google Maps er afstanden fra Bredal til Vejle
centrum 7,3 km og tager halvanden time at gå]. Senere blev der råd til en cykel, vel at mærke uden
frihjul,  i  stedet var  der en tværstang til  at  sætte benene på,  når det gik ned ad bakke.  Nicoline
ønskede, at de kunne få en cykel med frihjul, for hun syntes, det så så farligt ud når han steg på
"a'flyvpind", som hun kaldte den. Sønnen Hans (79) har fortalt, at han næsten kun så sin far om
søndagene,  da  han var  taget  af  sted på arbejde,  når  de kom op om morgenen,  og  om aftenen
arbejdede han i  marken til  efter de var kommet i  seng.  Mens Jens Christian arbejdede ved Chr.
Pedersen, var han med til at bygge Højskole Hjemmet og Småbørns Seminariet i Vejle. Det fortælles,
at økonomien var så dårlig, at Jens Christian måtte låne 20 kr. til at betale jordemoderen, med ved
Karls  fødsel.  Karl  Frederik Almind (78) blev født den 11. august 1892 i  huset på Bredal  Mark og
døbtes den 4. dec. i Engum Kirke. Jens Christian benævnes husmand og murerformand, og skønt
vielsesattesten var forevist opgives Nicolines alder til  34 år, hun var da 45 år. Tømrermester Karl
Frederik Almind Kristensen med hustruen Helene fra Vejle samt husmand Hans Jørgen Mikkelsen
med hustruen Ingeborg fra Bredal Mark stod faddere. Deres sidste barn sønnen Hans (79) fødtes den
14. april 1894 i huset på Bredal Mark og døbtes den 9. sep. i Engum kirke. Nicolines alder opgives
denne  gang  til  36  år.  Som  faddere  nævnes  Gårdmand  Kristen  Madsen  og  hustru  Ane  Katrine
Eskildsen samt gårdmand Karl Korke og hustru Marie Matilde Bitsch, alle fra Bredal Mark. 

På den tid afhang et navns stavemåde udelukkende af, den der førte kirkebogen, derfor ses Agnes
(77) og Mary (28) opført som Christensen, mens Anna (76), Karl (78) og Hans (79) kaldtes Kristensen
ved dåben og kun Anna kaldtes Kristensen ved konfirmationen, mens alle de andre anføres som
Christensen Datteren Anna Dorthea Sørine blev konfirmeret den 1. oktober 1899 i Engum kirke og
ved overhøringen fik hun karakteren mg både i kundskab og opførsel. Agnes konfirmeredes den 6.
oktober 1901, Mary den 9. oktober 1904, Karl den 7. oktober 1906 og Hans den 12. april 1908, alle i
Engum kirke og alle fik de karakteren mg både i kundskab og opførsel.
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Den  sidste  tid  af  1800-tallet  var  en  bevæget  tid  for  arbejdsmarkedet.  I  1880  opbyggedes
fagforeningerne og i 1890'erne var det arbejdsgivernes tur til at reagere, som kulminerede med den
store lockout i 1899, der varede i 19 uger og sluttede med "Septemberforliget", som bl.a. fastlagde
de regler for arbejdskampe, vi kender i dag.  Tiden under den store lockout var en hård tid for mange
arbejdere, der måtte sætte sig i gæld, som det tog mange år at komme ud af. Selv om Jens Christian
og Nicoline havde lidt jordbrug at leve af, havde Jens Christian sikkert ikke råd til at sige nej, hvis
nogen tilbød ham murerarbejde. Det kan have givet ham lyst til at begynde på egen hånd, men for at
nedsætte  sig  som murermester  krævedes der et  svendebrev.  Hvordan det  end hænger sammen
aflagde han den 10. april 1901 svendeprøve for svendeprøvekommissionen i Vejle, der bestod i at
mure et hjørne i en et-stens mur, 20 skifter høj. Han var dog endnu hos Chr. Pedersen i 1903, som
dette år byggede Bredal "ny skole".Jens Christian begyndte vel i det små, en fik efterhånden en pæn
forretning bygget op, ligesom han også tegnede flere huse.Desværre har jeg ikke ret meget styr på
hvad Jens Christian byggede som selvstændig murer og hvornår, men jeg ved da at han byggede:

Stuehus hos Johs. Jensen, Bredal (senere Villy Frederiksen)
?? hos Tømrer Hans Thomsen.
Efter at sønnen Karl var konfirmeret i  1906 kom han i  lære fos faderen og det samme gjorde

sønnen Hans efter sin konfirmation i 1908. De to brødre, der henholdsvis blev udlært i 1910 og 1912
skiftedes til at være hjemme og hjælpe faderen i årene derefter. Senere begyndte Karl for sig selv,
men Hans overtog Jens Christians murerforretning.

Desværre begyndte jeg først at interessere mig for slægtens medlemmer efter at min farfar Hans
Filskov (79) var død, men jeg nåede at tale med dræningsmester Niels Christensen i Engum, hvis
forældre boede nabo ril Jens Christian og Nicoline.

Han kunne godt huske Jens Christian som en dygtig og vellidt murer, der godt kunne lide en snak,
gerne politisk. Han led dog en del under sit handicap, idet han stammede en del, hvilket gav ham
øgenavnet  "a  Stammurer".  Han  kunne  også  godt  være  med,  når  der  skulle  laves  sjov.  Niels
Christensen kunne huske, at  hans mor holdt  Jens Christian under opsyn, når han kom på besøg
nytårsaften, idet han i  et upåagtet øjeblik kunne finde på, at liste en af de store "tudser" op ad
lommen, antænde den ved sin pibe og lade den springe rundt i stuen. Nicoline kunne han huske som
en slider, der foruden at passe huset og de 5 børn, også drev de 3 tønder land. Således erindrede han
at de to kvinder, hans mor og Nicoline bar rensemaskinen, som Nicoline skulle låne over grøften. Hun
var som mange andre på den tid en del religiøs. 

Nicoline døde den 13. december 1916. i huset på Bredal Mark, 68 år gammel, og blev begravet
den 19. på Engum kirkegård.Jens Christian, der da kun var 54 år fortsatte med at bo i huset, vel med
en af døtrene til at passe det, men jeg ved ikke om han også fortsatte med at arbejde, eller hvornår
sønnen Hans overtog forretningen. Jens Christian døde den 24. marts 1919 i huset på Bredal Mark og
blev begravet på Engum kirkegård den 28. marts.”

Ovenstående er altså et af flere skrifter om slægten skrevet af  Hans Filskov Christensen (1866),
som jeg har fået via faster  Astrid (37). Han var også i kontakt med farbror  Jens (32). Jeg har lavet
enkelte tillæg: [tillæg] ligesom jeg har tilføjet individnummer (n). 
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Jens Christian (74) og Nicolines (75) børn
De fik fem børn, tre piger og to drenge. For Jens Peter (7) og Marys (28) barn var de altså mostre

og morbrødre. Det sjove og nok lidt forvirrende var, alt de altid blev omtalt som tanter og onkler.
Tante Anna, altså  Anna Dortea Sørine Kristensen (76), døde maj 1948 og er derfor kun få gange
omtalt i omtalt i Vandrebogen, først da hendes søn Åge (1852) døde i 1947 og da hun selv åbenbart
uventet døde i 1948. Hun blev gift men en landmand Jens Peter Villadsen (1847) også i Bredal og på
et tidspunkt købte de et husmandssted i Nørre Vilstrup i Skibet sogn. Tante Anna døde her.  Gerda
(35) skriver i "Vandrebogen", da hun i 1961 har haft ham på middag, at onkel Jens Peter er sådan en
flink gammel mand. Hun skriver så også, at han er kok for sig selv og Egon (1853), som må være hans
søn, som han vel så har boet sammen med. Da han dør 85 år gammel i Vejle 1969, står han som
forhenværende husmand i Ødsted. 

Anna (75) og Jens Peter (1847) fik 7 børn. Den ældste Jens Christian Villadsen (1848) født 1907.
Han er omtalt i "Vandrebogen" i 1951, da han står i begreb med at købe en gård. Desværre kan jeg
ikke udlæse, hvor det er.  De får så en dreng  Marinus Villadsen (1049) 1908 som døde knap tre
måneder gammel i "kolerine", antagelig diarrhoe og igen en dreng Axel Villadsen (1850) i 1909 som
døde af  "atrophia  chronika"  -  svindsot  5  måneder  gammel.  Da  er  de  flyttet  til  Keldkær  Mark  i
Bredsten  sogn.  Næste  barn  født  28.  marts  1911  var  en  pige  med  det  anslående  navn  Gudrun
Klemmine Marie Villadsen (1851), et navn som nok skyldes at onkel Jens Peters far hed Klemmen.
Hun  fik  19  år  gammel  en  datter  Inga  Villadsen (1855)  udenfor  ægteskab.  Faderen  var  ifølge
kirkebogen bilejer Hans Jacobsen (1857) fra Øster Snede. Inga er vokset op hos morforældrene og
både ved folketællingen i 1930 og i 1940 bor hun hos dem som plejebarn. Gudrun Klemmine (1851)
giftede sig i 1941 med en Arbejdsmand Hans Nielsen (1856) fra Nørre Vilstrup. Jeg har ikke fulgt
denne  gren  længere,  men  på  Vejle  kirkegård  findes  en  sten  over  Gudrun  Nielsen  med  samme
fødselsdag som vor Gudrun, men det andet navn på stenen er Svend Hansen. Hvis det er vores
Gudrun, har hun så fået en anden livskammerat. I 1913 fik Anna og Jens Peter sønnen Åge Villadsen
(1852) (som blev murer og 1940 giftede sig med en pige Meta Christine Christensen (2170) som da
var husassistent i Sellerup. De fik i 1944 en datter Birthe Anna-Marie Villadsen (2171), og Åge døde
tragisk nok kun 33 år gammel. Meta og Birthe er omtalt i "Vandrebogen", og de må have kendt en del
til familien, for Sinne skriver i "Vandrebogen" at Metha og Birthe plejer at komme en uge på besøg
hos tante Agnes (77), som jo var Åge Villadsens moster. Sinne skriver også, at hun plejer at tage på
en en-dages tur med dem. 1953 var onkel Jens Peter med dem, og de skulle så også besøge Faster (7)
i ”Fasters hus” i Smidstrup, Nordsjælland. Svend Egon Villadsen (1853) blev født i 1915. Hvis det er
ham Jens Peter (1847) er kok for i 1961 er han nok ikke blevet gift. Deres yngste datter Lissi Herdis
Villadsen (1854).  ved jeg ikke noget om, men det er måske hende Astrid (37) traf som sygehjælper i
vejle 1976.
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Familien Villadsen, omkring 1925.

Agnes Christine Christensen (77) blev født 3. maj 1887 mens familien boede i Vejle. Hun boede
hjemme i 1916 da Nicoline (75) døde, og måske er hun blevet og har holdt hus for faderen til denne
døde i 1919. Hans Filskov har haft hendes skudsmålsbog og ifølge den, kom hun ud at tjene, da hun
var 14 år. Først hos Hans Laursen i Assendrup fra nov. 1901 til nov. 1903, derefter hos Niels Hauges
(443) enke (5) i Solskov [det må være Ellen Marie Hauge (5), egentlig faster Marie, men kaldt moster
Marie]. til nov. 1906. I 1907 tjente hun hos naboen Kr. Madsen og i 1908 et sted i Åle sogn. Derefter
er skudsmålsbogen tavs, men en anbefaling fra Kr. Madsen oplyser, at hun har tjent hos dem flere
gange,  ligesom en anden anbefaling  oplyser,  at  hun har  tjent  som kokkepige hos fru  Windfeld-
Hansen i Vejle. Fra maj til nov. 1916 tjente hun som kokkepige på Skovgaard ved Jelling. Hans (1866)
mener, at hun nok herefter har holdt hus for sin far, men oplyser også at hun under jan. feb. 1919
samlede anbefalinger fra sine tidligere tjenestesteder, da hun agtede sig til København. Fra maj til
nov. 1919 tjente hun hos Fru Ritmester Martens på Strandvejen 3 til hun nov. 1919 meldte afgang til
Vejle.  Af folketællingen fra Svendborg 1921 fremgår, at hun kom der fra Engum i 1920. Hun var
tjenestepige  hos  en  praktiserende  læge  Hedegård  med  familie  på  Torvet  i  Svendborg.  I  den
anbefaling, hun fik, står at hun forlader pladsen efter eget ønske, da hun har sin slægt og venner i
København og Jylland. 

Af Københavns politis registerblade fremgår, at hun vendte tilbage til København 1/11 1923 til en
Viktualieforretning  i  kælderen  Wesselsgade  13.Hun  havde  her  sammen  med  et  par  veninder
delikatesseforretningen  "Stegebørsen".  I  1925  boede  hun  på  Helgolandsgade,  en  sidegade  til
Istedgade og var  bestyrerinde for  et  hotel,  hvor  Christiane Christensen (924)  var  hotelværtinde.
Hotellet var: "Det nye Missionshotel", så området havde måske dengang et bedre ry, end det senere
fik. De har nok kendt hinanden hjemmefra for Christiane var født i Øster Snede sogn, niece til Hans
Christensen (1),  hvis  svigerdatter  Mary (28)  er  Agnes  søster.  Fem  år  senere  boede  hun  i
Meiningsgade og blev kaldt detailhandlerske, hvad dette dækker ved jeg ikke, hun har måske stadig
haft gang i "Stegebørsen". På et tidspunkt købte hun et hus Frederiksborggade 12, hvor hun drev sit
eget pensionat. Fra folketællingen kan man se at Piet Hein, ingeniør og forfatter, boede i nabohuset.
Af  "Vandrebogen"  fremgår  tydeligt  at  hun  var  en  central  figur  for  de  af  familien  som  boede  i
København, og der er flere af familien som i perioder har boet i pensionatet. Vagn skriver da hun er
død: "Vi, der har boet herovre, har betragtet hende som vor anden mor". Tante Agnes havde hund,
som også fulgte med ved besøg i Jylland. En af hendes hunde var en puddel ved navn Nonni, den bed
mig en gang, og i ganske lang tid efter, var jeg ikke tryg ved hunde. Den var ellers dygtig. Den kunne
sidde på halen med en sukkerknald lagt på næsen, som den så fangede i luften, når den fik lov. Jeg
husker at vi var på besøg hos tante Agnes i  København, og når man som lille knægt i  midten af
50'erne kom fra Næstveds udkanter var det ret imponerende at komme til storbyen og stå og kigge
ned (hun boede på 2. sal) på alle bilerne med lys på der kørte på Frederiksborggade om aftenen. 

Hun  døde  på  Kommunehospitalet  15.  november  1959.  Hun  blev  bisat  fra  Bispebjergs
krematorium.
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Søstrene Agnes (77), Anna (76) og Mary (28) på vej til bærplukning i skoven. Sellerup 1940 -
1948

Mary Christine Christensen (28) blev født i Vejle 24. juli 1890. 

Jens Peter Mary

Birgit (93) har skrevet så kønt om hende på Garne. dk   Det kan vist ikke gøres bedre. Jeg har
tilladt mig at kopiere Birgits tekst ind her for at gøre det lidt enklere for eventuelle læsere: 

"Skrevet af Birgit (93), Gerdas (36) datter. Jens Peter (7) og Mary Garnes (28) første barnebarn. 
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"LIDT OM JENS PETER GARNE OG MARY GARNE”
Som den ældste af Mary og Jens Peters børnebørn vil jeg gerne legge til det jeg ved om dem. Jens

Peter blev aldrig bestefar.  Han døde 2 år før jeg blev født. Derfor lærte jeg ham aldrig at kende
personlig. Derimod min mormor, som jeg af praktiske grunde her kalder Mary, kan jeg huske meget
godt.

Mary blev født i Vejle 24 juli 1890. Hun var datter af Hans og Nicoline Christensen. De havde 5
børn hvoraf Mary var den midterste. Vores oldefar var murermester og hjemmefra den lange dag.
 Nicoline tog sig af det hjemme. Hans Christensen (oldefar) havde selv bygget det hus de boede i;
et hus i Bredal, som man kan se på højre hånd ved den gamle hovedvej, når man kommer fra Vejle og
kører mod Gammel Sole. Nicoline var 15 år ældre end Hans.

Da Mary var en ung pige tjænte hun på Damgård i  Gammel Sole. Der blev hun kæreste med
sønnen på gården, Jens Peter, som var 15 år ældre end hende. De blev gift den 9 april 1912. De fik
som kendt 13 børn. Her efter alder: Sinne, Inger, Hans, Jens, Vagn, Nicoline, Gerda, Kristian, Astrid,
Edith,  Ove, Gunnar og Edel.  Lille  Nicoline blev kørt  over af  en hestevogn.  Da var hun bare  4 år
gammel. Det var i 1923. Resten af børnene voksede op og blev 12 dygtige mennesker. Deraf kom
vandremappen til at hedde «de 12». Nu er mange af de 12 gået bort, men endnu har vi min mor,
Gerda, samt Edith og Edel i live. Mor (Gerda) fylder 93 i 2013. I 1942 måtte Jens Peter og Mary selge
Damgård, og flytte til en lille ejendom nede ved stranden i Sellerup skov. I 1944 døde Jens Peter
pludselig af en blodprop.

Mary var en dejlig mormor og farmor. Hun kunne blive træt, men aldrig når det gjalt os børn,
hendes børnebørn. Da Harry og jeg var små boede vi i Sellerup Skov, hvor Erling også er født. Harry
og jeg kunne selv gå om til Mary (mormor og morbror Hans).  Når vi var der var Mary, vores mormor,
god til at fortælle og til at lege med os. Hun kunne fortælle om blomster og vi var med til at hænte
æg hos hønsene. Hun var med os til stranden, men jeg kan ikke huske at hun nogensinde tog et bad i
Vejle fjord. Mary var glad for haven, og dygtig med havearbejde. Jeg husker endnu den store blå
Hortencia foran huset. Jens Peter var gruntvigtianer, Mary gik tidlig ind i Indremissjonen. Jeg husker
Mary som stærkt troende. Hun kunne fortælle om regnbuen, så et barn ikke var i tvivl om at den kom
på himmelen da det sluttede at regne omkring Noas ark. De stemte på venstre, og min mor (Gerda)
kan fortælle at Mary blev tilbudt kørsel til stemmelokalet af en socialdemokrat, men hun valgte at gå,
for  hun  kunne  jo  ikke  køre  med en  socialist  når  hun  ikke  stemte  på  dem.  Så  skarpt  var  skillet
dengang.

Mary havde mange venner, blandt dem kan jeg huske baronesse Lærke, den fornemme gamle
dame som kunne stikke sit hoved indom Marys lille stuehus. Det skete måske bare en enkelt gang,
men jeg husker at hun stod i døren. Der kom det også alle naboerne. Det kom sommerhusfolk og
købte bær og grønsager. Ikke mindst kom det beboere fra Den Kellerske Institution i Brejning, og de
nød godt af Marys venlighed. Det var tit vi var mange hos Mary med alle hendes børn, svigerbørn og
børnebørn, men det var altid plads til alle i det lille hus, og hvor var det en lykkelig barndom.

Mary døde en septemberdag i 1959, 69 år gammel."
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Farmor Mary med 8 børnebørn + 2 større piger
Børnebørnene er fra.v. Jens Peter, Erling, Kirsten, Ole, Birgit, Bente, Harry og Sussi.

For Mary og Jens Peters efterkommere henvises til  kapitlet om mit andet par oldeforældre:
Hans Christensen (1) og Nielsine Jørgensen (2)

Da Carl Frederik Almind Christensen (78) blev født 11. aug. 1892 var familien flyttet til sit hus på
Bredal Mark, og han blev døbt og senere konfirmeret i Engum Kirke. Hverken på Jens Christians eller
Nicolines  side  forekommer  navnet  Almind  tidligere  og  ingen  af  dem  har  en  påvist  relation  til
landsbyen  Almind  i  Sønderjylland,  men  mellem  fadderne  ved  Carls  dåb  var  Tømrermester  Carl
Frederik Almind Kristensen og dennes hustru fra Vejle.  Efter sin konfirmation kom Carl i lære som
murer hos faderen Jens Christian Christensen (74) og gennemgik vel som sin lillebror teknisk skole i
Bredsten. Han fik svendebrev i 1910. Efter at de to brødre var udlært skiftedes de til at være hjemme
og hjælpe faderen i årene derefter. Indimellem rejste Carl så landet rundt og arbejdede hvor han
kom frem, som det var normalt på den tid. En af disse rejser bragte ham til Randers, hvor han traf
pigen Johanne Kirstine Madsen (1858) kendt i familien som tante Johanne. De giftede sig i Engum
kirke 1922. Hans far var død i 1919 og som forlovere havde parret Carls svoger Jens Peter Villadsen
(1847) og broderen Hans (79). 

Ifølge Hans Filskov (1866) viser en efterladt regnskabsbog, at han sidste gang arbejdede hjemme i
foråret 1918. Fra politiets registerblade [en slags lokalt folkeregister for København] kan man se at
han 1/11 1919 meldte flytning fra Randers til Vendersgade 22 i København. Det fremgår ikke, hvornår
han rejste fra København, men ifølge Hans Filskov sprang han soldat i København. Han slog sig ned
som selvstændig murermester i Grejsdalen, en forretning han afhændede, da Han og Tante Johanne
(1858) flyttede til  København hvor han arbejdede som murersvend, og bl.a. var med til  at bygge
Grundtvigskirken. Ved folketællingen i 1930 ved folketællingen 1. november 1930 boede de stadig i
Grejsdalen men da de fik datteren Birgit (2172) 8. oktober 1930 boede familien på Kirkebjerg Allé 55
st. i Vanløse, men flyttede senere lidt nærmere byen til Ådalsvej 55. De havde en kolonihave som var
flittigt besøgt af familien. Jeg husker at vi fra Næstved også var med derude en gang, antagelig i
pinsen, da det var lidt af en tradition med en pinsetur til København. De var også flittige til selv at
besøge Farmor (28) i Sellerup og vel så også broderen Hans (79) og resten af familien. Onkel Karl
døde 73 år gammel den 3. januar 1966. I "Vandrebogen" er omtalt, at han var med til indvielsen af
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Frihedsmuseet i 1957. Antagelig har han været med til at bygge det. I bogen omtales et udklip med
kongen og Onkel Karl.  Det kunne være morsomt at se det. Tante Johanne beholdt lejligheden på
Ådalsvej og var stadig i tæt kontakt med familien. Hun var så frisk at hun vinteren 66/67 var nogle
måneder i Johannesburg for at besøge datteren og svigersønnen og deres 2 piger, som blev født
dernede. Tante Johanne døde den 18. marts 1970.

Onkel Karl og Tante Johanne havde kun et barn, datteren  Birgit Christensen (2172) født i 1932
efter at forældrene var flyttet til København, Familien har nok været en del i Jylland i ferierne. Jeg har
nogle billeder, hvor hun er med helt tilbage fra Gammel Sole, de fleste sammen med Edel (41), som
var to år ældre end Birgit. Jeg er ret sikker på at hun var med til Edels (41) bryllup, som blev holdt i
Sellerup i sommerferien. Der var da en del snak om, at enten hun havde en nylon bluse eller Ejvind
en nylonskjorte.  Det  snakken gik  på  bagefter  var  at  dette  nye materiale  var  brandfarligt  hvilket
dengang gjorde stort indtryk på mig, som nærmest troede, at de udgjorde en fare.  Det var i 1954 da
jeg var fem år gammel. Birgit uddannede sig til tandtekniker og giftede sig i 1956 med gravør Ejvind
Kirchhoff (2173). Herefter rejste de til Stockholm, jeg ved ikke om begge arbejdede der. De vendte
hjem igen senere samme år, men allerede 1958 rejste de til Johannesburg i Sydafrika. Hvor de blev til
1969. Mens de var der, fik de to piger, Pia Kirchhoff (2174) født 1960 og Karin Kirchhoff (2175) født
1964. Birgit og Pia var hjemme i 1962, men vist ikke mere, før de vendte hjem, så Onkel Karl fik aldrig
set sit  yngste barnebarn. Ejvind havde Parkinsons syge, og døde af en blodprop 1996 kun 64 år
gammel. Birgit figurerer sidste gang i "Vandrebogen" 2003, og jeg ved ikke, hvad der siden er blevet
af hende.

 
Hans Filskov Christensen (79) blev født 14. april 1894 i huset på Bredal Mark. Han overtog som

ovenfor nævnt sin fars murerforretning i Bredal efter dennes død. Han giftede sig 1919 med Ane Ma-
rie Jensen (Tante Marie) (1859) fra Vinderslev et stykke nord for Silkeborg, så han har vel også været
lidt omkring. Også med Onkel Hans og Tante Marie viser "Vandrebogen" at vor familie har haft livlig
kontakt både i Jylland og i København. Sjovt nok står han i folketællingen fra 1930 som "Murer og
Købmand". I virkeligheden var det tante Marie, som havde en købmandsbutik i den ene ende af et
gammelt bindingsværkshus, de havde i Engum, inden han selv byggede et mere moderne hus til dem.
Ifølge en nekrolog, vedlagt "Vandrebogen" ved hans død i 1973, overtog sønnen Ernst (1861) murer -
forretningen 4 år inden Onkel Hans' død, men Ernst drev den nu allerede fra 1955 med faderen som
hjælp. "Hans Filskov Christensen (79) havde mange offentlige hverv. Han sad således i Engum sogne-
råd i seks år bl. a. under 2. verdenskrig. I mange år var han i bestyrelsen for Engum Sygekasse, lige-
som han var ejendomsskyldsvurderingsmand og vurderingsmand i Vejle Amts Yngre Brandforsikring."
Tante Marie døde 8/10 1983 på Engum alderdomshjem, hvor hun boede i flere år.

Hans  og  Marie  havde  et  wienerbarn,  børn  som  efter  østrig-ungarns  sammenbrud  efter  1
verdenskrig fik et ophold i et bedre stillet land, som f.eks Danmark. Han hed Frands Hauge. Han skrev
et kort til dem i 1921 med påskriften: "Meinen guten PflegeEltern, von Ihren dankbaren Franzi. Zum
evigen Andenken, Wien december 1921. Han blev indrulleret i den tyske hær under 2. verdenskrig og
døde ved Stalingrad. Hans var med foreningen Wienerbørn ved dens 40-års jubilæum i 1958 bl.a. på
Schloss Schönbrunn i Wien.

De fik to sønner, Arne Filskov Christensen (1860) og Ernst Filskov Christensen (1861).  Arne blev
ingeniør. Han giftede sig i  1945 med Mary Emilie Klausen (1862) og de fik to piger:  Karen Marie
Filskov Christensen (1863). født 1946 og Hanne Filskov Christensen (1864).  født 1949. De boede da i
Vejle, men flyttede senere til København. 2011 sad han i bestyrelsen i Lyngby Ældreboligselskab, så
de  har  vel  boet  deroppe,  da  han  døde  5/3  2016.  Ernst  overtog  faderens  forretning  og
repræsenterede således tredje generation her. Han giftede sig med Ketty Nielsen (1865) og de fik 2
drenge Hans Filskov Christensen (1866) i 1947,  Kjeld Filskov Christensen (1867) i 1951 og en pige
Jette Filskov Christensen (1868), alle født i Engum. Meget af ovenstående information, som jeg har
fået via Faster Astrid (37) har Hans Filskov Christensen (1866) bidraget med. 
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Christen  Jensen  Gartner (14),  Ellen  Pedersdatter (15)  og  deres
efterkommere

Christen Jensen (14) blev hjemmedøbt 20. marts 1796 og fremstillet i Øster Snede kirke 8. maj,
Forældrene var Jens Christensen (54) fra Lindved og hans hustru Anna Hansdatter (55) fra Krollerup.
Ved folketællingen i 1801 boede Christen hos sine Morforældre i Krollerup. Da han blev konfirmeret i
1813 benævnes hans far gårdmand i Solskov. 

Ellen Pedersdatter (15) blev fremstillet i Øster Snede kirke 1. september 1799, også hun var først
blevet hjemmedøbt 2. august. Forældrene var Peder Pedersen Roed (60) og Maren Hansdatter (61).
Ved folketællingen boede familien i Solskov med børnene  Peder (361), Ellen (15) og Hans (62). Ellen
blev konfirmeret i 1815 med karakteren: God. Det er også anført at hun er vaccineret af Pastor Kier
fra Løsning i 1808. (en forudsætning for at senere blive gift).

Den 14.  marts 1826 blev Christen (14)  og Ellen (15) gift  i  Øster Snede kirke.  Ellens far  Peder
Pedersen Roed (60) døde i 1824 og gården "Lundgård" overgik til Ellen og Christen. ”Lundgård” var
en fæstegård under Grundet. De fleste fæstegårde blev frikøbt omkring 1800. I 1646 viser kirkebogen
at gårdmand Peder Roed (2296), Solskov døde 91 år gammel og altså var født omkring 1557.  Siden
hed hver gårdmand på gården Peder Pedersen Roed indtil Ellen overtog gården. Der er således på
gården ”Lundgaard” dokumenteret  5 generationer Med fæster  Peder Pedersen Roed i  lige  linje,
måske seks, hvis Peder Roeds (2296) far også hed Peder.  Hun havde en ældre broder ved navn Peder
Pedersen Roed (361), som blev husmand i Ødsted sogn. Hvorfor ikke han overtog gården, ved jeg
ikke. Heller ikke hvornår netop de på ”Lundgård” overgik fra at være fæstebønder til selvejende.
Christen og Ellen fik 8 børn, hvoraf 3 døde helt små. De 5, der levede til voksen alder var: Peder (13),
Ane (12), Jens (11), Maren (354) og min Oldefar Hans Christensen (1).

Peder Christensen  (13) blev født 28. december 1826. Han giftede sig 1860 med enken Maren
Rasmusdatter (524). Han var 33 år og hun 29, enke efter Gaardmand i Ulkær Hans Nielsen Møller,
som døde 1859 kun 38 år gammel. Ved folketællingen i 1860 boede Maren alene på gården med sine
4 børn i alderen 1 - 10 år. Peder overtog i og med giftermålet gården i Ulkær i Sindbjerg sogn, og
børnene fulgte med. I 1870 var der foruden Marens 4 børn tilkommet de fælles børn Hans Møller
Pedersen (525);  Ellen  Pedersen (526)  og  Rasmus  Pedersen (155).  Peder  fulgte  den  gamle
navneordning, hvor hans børn fik fadersnavnet som efternavn. Ingen af hans børn fik navnet Gartner
eller Garne. 

Hans Møller Pedersen (525) og hans hustru Kristiane Marie Kristensen (528), overtog gården med
Peder og Maren anført som bedsteforældre på aftægt. Ved folketællingen i 1911 boede Peder og
Maren ikke længere hos sønnen på gården, men i et hus i V. Ørum. Ellen Pedersen (526) blev født 23.
maj 1863. Hendes bedstefar  Christen Jensen Gartner (14) var bland fadderne. Hun blev gift 25 år
gammel 1889 med en 47 år gammel enkemand, gårdmand af Bredstenlund Mads Nielsen Simonsen
(535). Manden døde imidlertid af kræft 1892. De fik ingen fælles børn. Hun giftede sig igen 1 år
senere, nu med Anton Elias Petersen (536),  købmand i Breth og de fik en søn sammen.  Rasmus
Pedersen (155) blev født 1865. Rasmus, (i familien kendt som smeden i Grejs) giftede sig 1891 med
sin kusine Ane Katrine Christensen (3) datter af Hans Christensen (1) og Nielsine Jørgensen (2). For
yderligere se under afsnit om Hans og Nielsine.

Ane Christensdatter  (12)  blev født 1828.  Hun boede hjemme til  hun i  1849 blev gift  med en
enkemand Hans Nielsen (545),  gårdmand i  Sindbjerglund.  Ane var da 20 år og Hans 39. Han var
enkemand efter en anden Ane, som var 8 år ældre end ham og som i sin tur var enke efter gårdmand
Jens Christensen fra Sindbjerglund. Han medbragte i boet 4 børn. 2 egne og to fra hans forrige kones
ægteskab. Disse to stedbørn var således ikke slægt med hverken Hans eller Ane.

Hans døde 70 år gammel 1880. Sammen fik Ane Og Hans 8 børn:   Anton Hansen (546),  Niels
Hansen (547), Christen Hansen (548), Ellen Marie Hansen (549), Niels Kristian Hansen (550), Hans
Thomas  Hansen (551),  Mette  Kirstine  Hansen (553),  Niels  Hansen (552).  Ane  blev  boende  på
gården,  som nu blev drevet af svigersønnen Søren Knudsen (557) gift  med datteren Ellen Marie
(549). I 1890 står, at Ane forsørges af husfaderen. i 1901 står hun som enke med formue. og i 1906
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og 1911 som aftægtskone. Hun dør 1914 og begraves på Sindbjerg kirkegård.  Anton Hansen (546)
født 1851 tog til København og uddannede sig til manufakturhandler. Da han i 1887 giftede sig med
frøken Johanne Hammershøj (558) er nævnt, at han havde borgerbrev som detailhandler af 17/5
1883. De bosatte sig i Holmensgade, hvor man finder dem t.o.m folketællingen i 1906. Han døde
mellem 1907 og 1925, hvor vi finder enken, benævnt manufakturhandlerske og deres to ugifte børn
på Kongebrovej i Middelfart. Niels Hansen (547) født 1852 døde blot 12 år gammel i 1865. Christen
Hansen (548) født 1855, giftede sig oktober 1879 med pigen Maren Nielsen (561) fra Hesselballe.
Hun døde imidlertid af brysttæring juni 1880 mindre en et år efter brylluppet, og de fik ingen børn.
Han  giftede  sig  igen  oktober  1881  nu  med  Maren  Hansen  (562)  som  var  Datter  af  Maren
Rasmusdatter  (524) fra hendes første ægteskab og således steddatter til  Peder Christensen (13).
Christen benævnes gårdmand da han gifter sig og siden landmand indtil vi i 1906 finder familien på
Volmersgade 5, kælderen i Vejle og Christen som stolemager.  I 1911 boede de på Grejsdalsvej 11, og
Kristen var nu stolemager på Vejle Trævarefabrik. Da han døde 1913 kaldes han billedskærer. Ved et
par  af  børnenes  dåb  er  han  også  benævnt  købmand.  Da  Maren  døde  1918  fik  hun
alderdomsunderstøttelse  i  henhold  til  "Lov  om  Alderdomsunderstøttelse  til  værdige  trængende
udenfor Fattigvæsenet" en ydelse indført 1891, som i 1922 blev erstattet af aldersrente og i 1956 af
folkepension. Inden da fik man almisse af sognet og kaldtes almisselem, hvis man ikke kunne klare sig
selv økonomisk. Christen og Maren fik 8 børn. Ellen Marie Hansen (549) født 1857 giftede sig 1880
med en gårdmandsøn fra Gårslev Søren Knudsen (557) og de overtog Ellen Maries forældrehjem,
hvor moderen blev boende til sin død i 1914. Ellen Marie og Søren fik 13 børn, hvoraf et dødfødt
pigebarn  i  1883.   Mette  Kirstine  Knudsen (573)  blev  gift  med  en  husmand  i  Flemming,  Niels
Frederiksen  (574).  Hans  Knudsen (575)  giftede  sig  med  Nora  Kirstine  Kristensen  (576)  og  blev
gårdejer i Vinding. Knud Knudsen (577) overtog slægtsgården "Højlundgård" i Sindbjerglund sammen
med hustruen Sofie Boesen (578), oprindelig fra Maribo amt. De fik 11 børn af hvilke et  Sara Vita
Knudsen (684) udvandrede til Canada og blev gift med Stanley Ogden i Vancouver 1965, død 2013 og
begravet i Canada. Anton Knudsen (579) blev gårdejer i Gårslev Sogn og gift med Ingeborg Kirstine
Hansen (580).  Ane Knudsen (581) giftede sig ikke, havde et hus i Sindbjerglund og døde der 67 år
gammel  1955.  Emilie  Sørine Knudsen (582)  født 1888 døde på Vejle  Sygehus i  1908,  kun 19 år
gammel.  Der  er  ingen  dødsårsag  anført  i  kirkebogen,  men  dette  link  fra  nettet:
http://qvolsbaek.dk/46.htm : hævder at hun døde af Spansk syge.  [Efter 1918 er den spanske syge
blevet  synonymt med  den da grasserende influenza pandemi.  For  syfilis  anvendes  ofte  begrebet
fransk syge,  men også spansk syge forekommer.  Hvilken kilde ovennævnte link har til  diagnosen
fremgår ikke. Nogen diagnose er ikke angivet i kirkebogen. I notatet fra Vejle Sygehus ved dødsfaldet
benævnes hun Tjenestepige i Sindbjerglund, hvilket ikke siger meget om hendes levned og eventuel
risikoadfærd].  Marie Knudsen (583) giftede sig med en mand som ligesom hendes far hed Søren
Knudsen (584).  Denne var gårdejer på "Qvistgaard" i  Gauerslund sogn.  Karl  Ejnar Knudsen (585)
begyndte som landmand og havde en periode en gård i Andkær Skovby, men måtte gå fra landbruget
og blev  banearbejder.  Han sad i  sognerådet fra  1933 til  1958 for  socialdemokratiet.  Han døde i
Andkær Skovby 81 år gammel i 1973. Ifølge Vejle Amts folkeblad levede han sine sidste år på sin
ejendom i Andkær Skovby sammen med en søn og en datter. Mads Knudsen (587) født 1892 døde 8
uger gammel d. 1. juni 1892.  Marinus Knudsen (588) blev gårdejer i Grejs og giftede sig med Mette
Marie Clausen (589).  Aksel Theodor Knudsen (590) Gårdejer på "Langagergård" i Grejs Sogn giftede
sig  med  Magdalene  Ladegaard  Andersen  (591).  Johannes  Georg  Knudsen (592)  var  Gårdejer  af
"Underuplund" i Sindbjerg. Han kom i 1946 i sognerådet og beklædte posten som formand i 1953 -
54. Han giftede sig med Nikoline Høberg Rau (593). Som det ses blev de fleste af børnene enten
gårdejere eller gift med en gårdejer. Niels Christian Hansen (550) født 1859 ser ud til at være blevet
boende på forældrenes gård også efter at søsteren (549) og svogeren (557) overtog den, allerede i
1890 står han som particulier og i 1901 står, at han lever af formue, sandsynligvis arv efter faderen.
Hans Thomas Hansen (551) født 1861 Giftede sig med Kirstine Jensine Marie Nissen (831) i 1887. I
1911 boede de på Enggade i Vejle og der døde hans hustru. Selv døde han i Sindbjerg sogn 1929.  I
Vejle stod han som arbejdsmand. Ved død benævnes han forhenværende bestyrer af Sindbjerglund.
De fik 1 barn, sønnen Hans Villiam Hansen (2257). Mette Kirstine Hansen (553) født 1864 døde 4 år
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gammel 1868.  Niels Hansen (552) født 1867 blev 1895 gift med gårdmandsdatter Mette Andersen
Juul (1708), og samme år slog de sig ned som gårdejere i Bredballe By. Sønnen Hans Viggo Hansen
(1709) studerede til veterinær i København, da han blev ramt af den spanske syge og døde 20 år
gammel  1918 på Marinelazarettet  i  København.  Datteren  Ane Hansen (216)  blev  1923 gift  med
Rasmus Jørgen Christensen (858) af Engum Sogn. De slog sig ned som gårdejere i Bredal, men Rasmus
Jørgen dør 1927 kun 34 år gammel. Rasmus Jørgen (858) var barnebarn af Jens Christensen (11) og
Ane (216) var barnebarn af hans søster Ane Christensen (12).   Ane og Rasmus Jørgen fik tre børn,
Det sidste født efter, han er død. De fik en søn 1925, som fik navnet Anton Garne Christensen (860).
Det er den eneste person jeg har fundet i Anes linje hvor navnet Garne anvendes og initiativet til
dette kom nok fra Rasmus idet navnet Garne har været anvendt i Jens’ (11) linje. Han døde i 1994. På
hans gravsten står Anton G. Christensen. Han fik selv to børn en dreng og en pige, som ikke fik navnet
Garne. 1926 fik de datteren Astrid Mette Christensen (861) som giftede sig med gårdejer Johannes
Nielsen af Vinding. På gravstenen benævnes han Johs. Nielsen Rosenkrantz. Det barn som først blev
født efter Rasmus Jørgens død er Sigrid Rasmine Christensen (862). Rasmus Jørgen døde november
1927 og marts 1930 giftede Ane om sig med Rasmus Jørgens fætter Harald Markussen (126), som
hun  også  fik  tre børn med.   Hun  døde  1966.  Efterlevende  ægtefælle  Harald  Markussen  (126),
benævnes da forhenværende gårdejer, kæmner. Sønnen Anders Juul Hansen (1710) blev gårdejer i
Hornstrup sogn og giftede sig med Ane Kirstine Kristensen (1711).

Jens Christensen (11) blev født i Solskov 18. August 1831. I kirkebogen ved hans fødsel står: Søn
af Christen Jensen Gartner (14) og ifølge hans oldebarn Poul Kingo Pedersen (220) er han i slægten
blevet kaldt Garne.  Han tjente for Jørgen Møllers enke i Sandvad da han i november 1857 giftede sig
med Barbara Marie Nielsdatter (48), som han iflg. Poul Kingo Pedersen først ikke måtte få, da hun var
fattig og født udenfor ægteskab. Gift blev de dog og fik gården "Frydenlund" i Sandvad. Der fik de
børnene Ellen Marie Christensen (49) i 1858, Anton Christensen (50) i 1861 og Christen Christensen
(51) inden Jens blev indkaldt til krigen i 1864, som nedenfor beskrevet af Poul Kingo Pedersen: 

"Jens deltog i krigen mod prøjserne i 1864, som reservist sammen med andre fra Sandvad egnen.
Han havde tidligere gjort tjeneste ved jægerkorpset, som var opklaringsenheder. 18/1 1864 blev Jens
indkaldt til krigstjeneste ved 14 regiment 1 compagni som menig 160. Tjenesten kom til at omfatte
den kritiske tid indtil  23/5 1864, hvor han blev hjemsendt. Jens skriver selv: "Blev ej fangen eller
såret". Han blev tilkendt erindringsmedalje, som det fremgår af Jens’ ansøgning herfor, der findes i
Rigsarkivet. Jens på 33 år måtte altså forlade hustru, 3 børn og gård for at forsvare fædrelandet også
senere  vidende,  at  prøjserne  og  østrigerne  færdedes  på  hans  hjemegn.  Af  bogen  "Kampen  om
Sønderjylland" fremgår: Ved 14. regiment, som lå i Lauenborg, Tyskland var Holstensk mandskab, der
viste opsætsighed og måtte opløses under tilbagemarchen til Danmark gennem Holsten. Rammerne
for 14 reg. kom dog tilbage til København og herfra startede man på en frisk. 14 reg. blev med nyt
mandskab bestående af unge frilodsmænd (frivillige), som have gennemgået rekrutskole - og hertil
må Jens være tilgået, som genindkaldt reservist iflg. ansøgning om erindringsmedalje. Den 25 februar
afgik 14 reg. fra København og ankom til Fredericia den 27. februar. Her blev 14 reg. indlemmet i 9.
brigade i divisionen Neergaard, som sammen med divisionen Schauffenberg på 24 timers skift skulle
udgøre forreste forsvar af fæstningen Fredericia under kommandanten, general Lunding, og således
forsvare Fredericia området og den nordvestlige del af Fyn.  Det hedder sig i Fredericias historie fra
1864 bl.a. at: "I tilfælde af angreb skulle 9. brigade forsvare fæstningens vestlige del fra Oldenborgs
bastion til Prinsens port. 8. brigade den nordlige hovedvold, 14 regiment (Jenses reg. skulle holde
"den befæstede lejr" og 13 reg. dannede reserven". Prøjserne var rykket omkring Fredericia og den
19. marts om morgenen angreb de vore forposter og tvang dem tilbage. Herefter opstillede tyskerne
5 kanonbatterier med i alt 42 kanoner udenfor vore glatløbede kanoners rækkevidde, men vi havde
dog enkelte riflede kanoner i Fredericia stillingen, som kunne nå fjenden. Om morgenen de 20. marts
åbnede  fjenden ild,  og  vi  besvarede  med 145  skud  fra  de  riflede  kanoner  samt  13  morterkast.
Hverken fjendens ild eller vor havde nogen synderlig virkning. Fredericia blev dog skudt i brand, og
den bredte sig. Fjendens general Wrangel havde ventet en hurtig erobring ved storm med infanteri,
men da det ikke faldt ham sandsynligt sikkert, vedblev han at beskyde vore stillinger med artilleri
indtil  den  21  marts  kl.  13,  hvor  general  Wrangel  stoppede  ilden  og  stillede  et  ultimatum  til
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fæstningens general Lunding. General Lunding svarede, at han "ikke kunne tage stilling til kravene"
og sendte tyskerne tilbage igen. Tyskerne fortsatte bombardementet, men uden at skade fæstningen
synderligt.  Under ildkampene havde der løbende været fægtninger  mellem vore forposter  fra  9.
brigade, hvor Jens gjorde tjeneste og tyskerne. Befolkningen i Fredericia var flygtet til Fyn. Den 22.
marts om natten trak tyskerne sig nordpå mod Vejle og opgav stort set at erobre Fredericia stillingen.
General Lunding afgav 7. og 11. reg. til andre trængte steder i landet og sendte en udvalgt frivillig og
stedkendt kampgruppe med skib op til Sandbjerg Vig, hvorfra de angreb de tyske forlægninger ved
Assendrup (Jenses fødeegn Solskov, er tæt på Assendrup). Natten til 28. marts overfaldt danskerne
den tyske forlægning i Assendrup og tog 22 prøjsiske husarer og 24 heste til fange. Kampgruppen
udskibedes til Rosenvold og var tilbage i Fredericia 29. marts. Jens kan have deltaget i denne aktion,
da han var lokalkendt og iflg. bogen "Vor sidste kamp for Sønderjylland" side 283 deltog soldater fra
14. reg. i fægtningen og bl. a. løjtnant Hammer. General Lunding afgiver den 10. april med nogen
modvilje, brigaden Scharffenberg, 8 brigade, hvori en del af 14. reg (Jenses) ledet af major Junghans
indgår, for at støtte kampen ved Dybbøl skanserne ("Dybbøl 1864" ved generalstaben). Rejsen går
med vogn over Fyn, Fåborg til Fåruphav. Fredericia blev således stort set rømmet. Hvorvidt dele af 14
reg. forbliver i Fredericia eller helt indlemmes i 8. brigades 9. og 20. reg. er dog uklart. Men Sikkert er
det,  at  dele  af  14.  reg.  er  med  i  det  følgende.  Den  17.  april  lå  8.  brigade  i  bivuaklejr  ved
vejsammenstødet mellem Aabenraavejen og Dybbølvejen og skulle i tilfælde af stormangreb besætte
den tilbagetrukne linje omkring Dybbøl Mølle, som den 17. april var under stærk beskydning. Undr
stormen på Dybbølskanserne den 18. april kl. ca. 16 tvinges de danske jenser tilbage under svære
tab. 8. brigade, der var holdt i reserve for at sikre overgangen (flugten) til Als, gik i modangreb på
bajonet langs vejen op til Dybbøl Mølle over en front på ca. 1200 meter. Angrebet førte brigaden helt
op til Dybbøl Mølle, hvorefter den måtte trække sig tilbage, men angrebet gav hæren den fornødne
tid  til  at  kunne  samles  på  Als,  og  denne  indsats  betegnes  i  militærkredse  som  en  enestående
våbendåd (Modangrebet er malet af Vilh. Rosenstand, og maleriet findes på Frederiksborg Museum).
Kampene kostede danskerne i alt 4800 mænd. heraf døde 1669 i kampene i og omkring skanserne og
møllen. Ca. 10.000 danske jenser havde tabt slaget mod ca. 37000 prøjsere udstyret med moderne
bagladegeværer og riflede kanoner. Mange fra 14. reg. døde af sygdomme, som i datidens sprog
benævntes: Tyfus, tarmslyng, halssyge, lungebrand, brystbetændelse, nervefeber, hjernebetændelse,
underlivsbetændelse og nogle begik selvmord. Jens blev hjemsendt forholdsvis tidligt, hvilket kan
skyldes,  at  han måske er  forblevet  i  Fredericia  ved den faste  besætning og  ikke har  taget  del  i
Dybbølslaget,  det  synes  dog  sandsynligt,  at  han  har  fulgt  med  general  Scharffenberg,  eftersom
Fredericia helt opgives og overlades til  prøjsernes general Wrangel uden kamp. Jens' svoger Jens
Hansen, på 24 år deltog også i krigen, men savnedes efter slagene. Hans kone som ventede 1. barn
giftede sig igen i 1866, hvor hendes mand blev erklæret død jvf. Øster Snede kirkebog. Ovenstående
er delvis  afskrift  af  "Hvejsel  Sogns historie",  Dybbøl 1864" ved generalstaben samt "Kampen om
Sønderjylland 1864" ved N.P.  Jensen De danske jensers  kummerlige  og  anstrengende forhold  er
levende beskrevet i "Feltliv, - nogle erindringer fra krigen i 1864" ved H.P. Hansen samt "Krigen 1864,
de faldnes minde" ved Vilhelm Cohen." Jens Christensen hjemsendes 23. maj 1864 ifølge hans egen
ansøgning om erindringsmedalje. Han slipper ud af bataljerne med livet i behold og vender tilbage til
hustru 3 børn og gård den 23. maj efter våbenhvile og 4 måneders aktiv krigstjeneste i et koldt og
fugtigt forår." Ovenstående fra P. Kingo Pedersen (220) 2006.

Jens  (11) og Barbara Marie (48) fik yderligere 4 børn, hvoraf 1868 dog en dreng (834) som var
dødfødt. Ved folketællingerne i 1870 og 1880 boede alle børn hjemme på gården. Jens døde 13. juli
1886. I kirkebogen står lakonisk om ham: Smed, gift. Der er stor forskel på hvor meget information
forskellige præster leverer. Da moderen Barbara Marie (48) døde var præsten mere ordrig og hun
blev benævnt aftægtskone og enke efter Jens Kristensen (Gartner) (11). Ellen Marie Christensen (49)
bor som alle de andre børn hjemme ved folketællingen i 1880. Hun er da 21 år gammel. Videre ved
jeg ikke om hende.  Anton Christensen  (50) Giftede sig i  1888 med Hansine Rasmussen (857) fra
Bredballe. I folketællingen fra 1911 står, at de er kommet til sognet fra Aarhus i 1887, det fremgår
desværre  ikke,  hvad  de  lavede  i  Aarhus,  måske  uddannelse.  I  hvert  tilfælde  benævnes  Anton
Gaardbestyrer i forbindelse med brylluppet, så han har nok overtaget ledelsen af "Frydenlund" i en
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periode. Fra og med folketællingen 1901 finder vi Anton (50) og Hansine som gårdejere i  Bredal,
Engum sogn. Han døde her oktober 1922, Hansine flyttede til Vejle og døde marts 1925, da boende
som rentier på Vesterbrogade 71. De fik i 1893 sønnen Rasmus Jørgen Christensen (858), der giftede
sig med sin slægtning Ane Hansen (216). Han fik bl.a en søn, som blev døbt Anton Garne Christensen
(860). se videre under Ane Hansen (216) tidligere i dokumentet. Christen Christensen (51) født marts
1863 døde som barn januar 1868.  Da benævnt  søn af  Jens  Christensen (Gartner).  Søren Jørgen
Christensen (832) blev født 23. juni 1865 Ved folketællingen i 1890 er han gårdbestyrer og efter
moderens (48) død november 1898 står han som gårdejer. I mellemtiden er han i april 1897 blevet
gift med Marie Dorthea Nielsen (833), fra Vonge Mark. Som forlover [da hans far var død) stod Hans
Peter Markussen (124) som året inden var blevet gift med hans søster Barbara Marie Jensine (53).
Søren Jørgen (832) og Marie (833) boede sammen på "Frydendal" indtil  hun døde 68 år gammel
marts  1940  på  Vejle  sygehus.  Dødsattesten  siger  Mb.  Basedow  (Forhøjet  stofskifte),  Marasmus
(Svindsot), Bronhopneumonia. Ved folketællingen er der to opslag for Matrikel 8 a, "Frydendal". I det
første  består  husstanden  af  Søren  Jørgen  benævnt  rentier  forhenværende  gårdejer  og  en
husbestyrerinde, og i det andet bor sønnen Jørgen Kristian Christensen (836) benævnt gårdejer med
sin Kone Anna Johanne Nielsen (851). Disse fik ingen egne børn, men de adopterede en pige som de
fik, inden hun var døbt og hun blev døbt i Hvejsel kirke 7. april 1944 til Asta Garne Kristensen (852). 

[På en side på MyHeritage administreret af Henning Frederiksen angives Jens Christensen (11)
som: Jens Christensen Garne. I Frederiksen skemaet på MyHeritage er Henning Frederiksen gift med
en datter til Jørgen Kristian [Asta (852), som var adopteret]. De har fået to sønner Carsten Heine
Garne Frederiksen født 1970, død 1984. og Klaus Heine Garne Frederiksen]  En anden af sønnerne:
Ejnar Kristensen (838). Uddannede sig til lærer og slog sig ned i Andkær. Han fik to børn som også fik
Garne som mellemnavn:  Ole Garne Kristensen (1699) og  Bodil Garne Kristensen (1700).  Jens og
Barbara fik et Dødfødt drengebarn (834) 6. juli 1868. Christiane Christensen (52) født 1859 blev gift
med en gårdejer fra Grejs, Marius Jakob Jakobsen (853). De fik 3 børn. Ole Jakobsen (854) født 1903,
druknede ved et ulykkestilfælde 9 år gammel.  Jens Kristian Jakobsen (855) giftede sig 1924 med
Johanne Kirstine Rasmine Rasmussen (890). De fik 13 børn. Kristian Jakobsen (856) født 1907 var i
1930 forkarl på en gård i Fløng på Sjælland.  Barbara Marie Jensine (53), blev født 22. september
1873. Hun giftede sig 1896 med en smedemester Hans Peter Markussen (124) fra Sandvad. De fik 4
børn.  Hans Peter døde 1941 73 år gammel og Barbara Jensine døde 1963, 89 år gammel.  En af
sønnerne  Harald Markussen (126) giftede sig med sin afdøde fætter,  Rasmus Jørgen Christensens
(858) enke, Gaardejerske  Ane Christensen f. Hansen (216), som han fik tre  børn med. Ane døde
1966.  Efterlevende ægtefælle Harald  Markussen (126),  forhenværende gårdejer,  kæmner.  Harald
døde 23/9 1974 og de er begravet på Engum kirkegård. Datteren Erna Markussen (127) født 1904
giftede sig med en smedemester af Stenderup, Et af hendes børn Poul Kingo Pedersen (220) er født
1940 og ligesom jeg selv tip-oldebarn af Christen Jensen (14) og Ellen Pedersdatter (15) og har via
Edith (38) bidraget med materiale til slægtshistorien.

Maren Christensdatter (354) var Christen (14) og Ellens (15) næste barn, født 15. november 1833.
Hun blev hjemmedøbt og fremstillet i kirken 29. december. Hun døde marts 1835. 1 år og 15 uger
gammel. 

Hans Christensen (355) født 11. december 1835 døde november 1836
Maren Christensen (10) blev født 27. oktober 1837. Hun giftede sig 25. januar 1861 med Ungkarl

Jens Hansen (863) fra Sindbjerglund.  18.  September fik de en pige,  Ellen Hansen (918) som blev
hjemmedøbt og døde senere samme dag. 1862 fik de en datter til som nu blev kaldt  Ellen Marie
Hansen (919).  Jens blev indkaldt for at deltage i krigen i Sønderjylland 1864 og måtte forlade kone,
børn og gård. Han blev efter krigen meldt savnet. 28. september 1866 giftede Maren sig igen nu med
Søren Christensen (917) af Hesselballe Der foreligger et kongebrev, som tillader ægteskabet eftersom
Jens Hansen blev anset død. Søren overtog såvel enken som gården. Tilsammen fik de ti børn i rask
takt  og  Maren  døde  11.  april  1880,  mindre  end  tre  uger  efter  at  sønnen  Jens  Christian  Karl
Christensen (928) blev Født 25. marts, så hun er død i barselsseng.

Marens datter med Jens Hansen, Ellen Marie Hansen (919) giftede sig med Christen Christensen
(929),  søn  af  Ane Jørgensdatter (343)  og  Hans Christensen (1016)  fra  Løsning  Mølle  og  således
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barnebarn af min tipoldefar Jørgen Abrahamsen (17) på oldemor Nielsine Jørgensens (2) side hvor
Ellen Marie er barnebarn af min tipoldefar på oldefar  Hans Christensens (1) side  Christen Jensen
Gartner (14). En lille morsom detalje er at Jørgen Abrahamsens tipoldefar Jens Christensen (1075)
også  var  møller  på  Løsning  mølle,  men jeg  har  ikke  fundet  nogen  forbindelse  mellem disse  to.
Mølleriet  blev i  familien for Christen og Ellen Marie slog sig ned som mølleforpagtere på Hylken
Mølle i Ørslev sogn på Fyn mellem Middelfart og Assens. Det er en vandmølle og Christen står som
møller og savskærer. I 1911 er de flyttet til Lamose Mølle, som er en anden mølle ved samme lille sø.
Her var der jord til, for nu står Christen som Møller og gårdejer. Christen sad en periode i Føns-Ørslev
sogneråd. Christen og Ellen Marie fik 10 børn. Tre af disse døde som spæde og fem af de øvrige endte
som gårdejere. 

Marens (10) første barn med Søren Christensen (917) var Jens Christensen (920) f. 1867 som blev
forpagter af Snede Præstegård og 1895 giftede sig med Jensine Marie Rasmussen Møballe (940). Ved
folketællingen i 1940 står han som Rentier i Kragelund, Øster Snede sogn og da han døde 20. april
1953  som  forhenværende  gårdejer.  Han  må  altså  have  købt  en  gård  efter  at  have  været
præstegårdsforpagter i  mange år.  Den 3. september 1868 fik Maren og Søren datteren  Christine
Jensine Christensen (20). Hun giftede sig 1902 med sin fætter Christen Christensen (4), i de var i vor
familie kendt som tante Stine og farbror Christen. Egon Svane har forfattet et skrift, som beskriver
livet på farbror Christens gård i perioden 1924 - 1930.  De havde en gård i Engum sogn. Christen døde
i kronisk nyrebetændelse 22. maj 1933 på Vejle Amtssygehus, 65 år gammel. Jensine købte så et hus i
Kragelund i Øster Snede sogn, hvor hun boede som rentrice sammen med den ugifte datter Johanne.
Christen var med i navneændringen til Garne i 1922, men allerede ved folketællingen i 1916 kaldes
han Kristen Kristensen Garne. Også Christine og de to døtre  Maren Christensen (21) og  Johanne
Christensen (22) fik efternavnet Garne. Maren Garne (21) født 1903 giftede sig 1930 med gårdejer
Niels Jensen Nielsen (421) i  Krollerup og de fik tre børn, hvoraf ingen fik navnet Garne.  Johanne
Garne (22) forblev ugift og døde 9/12 1986. Maren (10) og Søren (917) fik nu Ane Mette Christensen
(921) født 1870, som døde 3 dage gammel. Anton Marius Christensen (922) blev født 1871, og døde
1 dag gammel. Anton Marius Christensen (923) født 1872 døde 2 måneder gammel. 1/12 1873 fik de
datteren  Christiane Mathilde Christensen (924). Hun tog, til København, hvor hun blev registreret
1/11  1913  når  hun  flyttede  ind  på  Nørre  Farimagsgade  74,  og  1915  finder  vi  hende  som
pensionatsejerinde på Vester Voldgade 11. Den 1/11 1916 flyttede hun dog til Helgolandsgade 14,
hvor hun stod som hotelværtinde med mindst 8 logerende. 1925 boede hun på samme adresse nu
som hotelværtinde og da med  Agnes Christensen (77)  hendes svigerinde  Marys (28) søster som
bestyrerinde. Hun døde som ugift, pensioneret pensionatsværtinde på Diakonissestiftelse 8. januar
1949. Sønnen Christen Peter Christensen (925), født 16/6 1875 uddannede sig til cand. Pharm. og
giftede sig  1915 i  Silkeborg med en togførerdatter Ane Sophie Johanne Hansen (948),  hun døde
marts 1920 i  en alder af  29 år efter et  barnløst  ægteskab.  Han giftede sig  igen med Margrethe
Hansine Aagaard (1017) af Løgstør. I 1925 boede parret på Fredensgade 16 i Silkeborg, hvor de fik en
datter Grethe Kirstine Sofie Christensen (1091).  Som hushjælp havde de en periode Maren Garne
(21), 13/4; (Maren er barn af Christens Peters fætter Christen Christensen (4)).  I 1930 og 1940 boede
familien på Søndergade 15 i Silkeborg. Christen Peter døde 2. december 1954 i Fabers ambulance på
vej til sygehuset. Datteren Elisabeth Kathrine Christensen (926) blev født 5/10 1876. Hun Giftede sig
1901 med en landmand i Baastrup, Øster Snede sogn Terkild Andersen Terkildsen Fredholm (949).  I
1940 boede de i Engum sogn hos sønnen gårdejer Holger Therkelsen Fredholm (950). Therkel Peter
Christensen (927) blev født 17/3 1878 og han overtog gården i  Solskov efter sine forældre. Han
giftede sig  21/9 1911 med en pige  fra  Gammel  Sole,  Katrine Laursen (941).  Katrine døde 50 år
gammel 1929. Therkel Peter døde 31. oktober 1940, 62 år gammel. Han benævntes da Savskærer i
Kragelund. Sidste barn i børneflokken var Jens Christian Karl Christensen (928), født 25/3 1880. Han
giftede 1911. sig med Karen Jensen (952) fra Gammel Sole. Han døde 3/2 1948 som gårdejer af
Solskov. Jeg ved ikke hvornår Karen døde. Parret fik 2 børn. Sønnen Svend Egeberg Christensen (953)
blev cand.jur. og landsretssagfører. Han giftede sig med en malerinde Xenia Elly Olsen (1010) og slog
sig ned i Brædstrup, hvor de fik to børn. 

Hans Christian Christensen (356) født 5/10 1839 døde knapt 2 år gammel 21. juni 1841.
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Ellen  (15) og  Christens (14) yngste barn er min oldefar  Hans Christensen (1), som er nærmere
beskrevet i et separat kapitel sammen med oldemor Nielsine Jørgensen (2).
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Christen Jensens (14) Aner (arrangeret generationsvis iht farvekode)

Jens Christensen (54) og Anna Hansdatter (55).
Christen Jensens (14) forældre var Jens Christensen (54) og Anna Hansdatter (55). Jens var født i

Lindved i  Sindbjerg  sogn 1759 og hans forældre  var  Christen Lauritzen (129)  og  Zidsel  Cathrine
Christiansdatter (130). Anna var født i Øster Snede sogn, Krollerup, 1770 og hendes forældre var
Hans Pedersen Møller (134) og Anna Israelsdatter (135).

Jens og Anna blev gift i Øster Snede kirke den 15. januar 1796. Ved Folketællingen i 1801 boede
de i Lindved i Sindbjerg sogn. Jens benævnt Husfader, Bonde og Gårdbeboer. Herregården Agersbøl
havde fæstegårde især i Øster Snede sogn, men også i Lindved i Sindbjerg sogn, og benævnelsen
gårdbeboer, eller som der somme tider står gårdbruger, viser at gården ikke er hans egen. De fleste
fæstegårde blev frikøbt omkring år 1800. Senere kaldtes Jens gårdmand (hvilket kan dække både en
fæstebonde  og  en  selvejerbonde),  og  da  Anna  døde  i  1836  beskrevs  hun  som  aftægtskone  og
gårdbrugerhustru. Jens døde som enkemand og aftægtsmand i 1840. Jens og Anna fik 8 børn. Den
ældste  min  tipoldefader  Christen  Jensen (14)  født  1796  fire  måneder  efter  bryluppet.  Seks  af
børnene overlevede til  voksen  alder.  Zidsel  Cathrine (358)  opkaldt  efter  Jens’s  mor  døde  12  år
gammel og Hans Christian (58) døde 10 uger gammel.

Christen  Lauritzen  (129), Mette  Sørensdatter   (272)  og  Zidsel  Cathrine
Christiansdatter (130)

Jens  Christensens  (54)  forældre  var  ovennævnte Christen  Lauritzen  (129)  og Zidsel  Cathrine
Christiansdatter (130), Christens Lauritzens (129) forældre var Lauritz Lauritzen (120) af Lindved og
Kirsten Andersdatter (122). Christens første kone var Mette Sørensdatter (272), men der er flere
Mette med en fader Søren at vælge på, så hendes baggrund har jeg ikke fastsat.  Zidsels mor har jeg
ikke identificeret, hendes far er i kirkebogen kaldt  Christian Gartner (225), og på et sted Christian
Hirz, Gartner ved Agersbøl.  Christen (129) og Mette (272) blev gift i Sindbjerg sogn 1749. De fik to
børn. Det sidste af disse døbt januar 1752. Samme år i juni døde Mette, så hun er nok ikke kommet
sig efter fødslen. Christen (129) og Zidsel (130) blev gift i Øster Snede sogn november 1752. Christen
var da 30 år og Zidsel 31. De fik 4 børn. Det første døde nyfødt, men nåede dog at blive hjemmedøbt.
Trods det er navn og køn ikke angivet i kirkebogen. Tredje barnet var  Jens Christensen (54). Deres
sidste barn Frants (292) blev født i 1762. Han døde og blev begravet samtidig med faderen Christen i
januar 1764. Christen døde kun 42 år gammel. Zidsel (130) giftede sig igen oktober 1764 med Peder
Sørensen (305) fra Kragelund i Øster Snede sogn. Han var ungkarl og 32 år og hun 43 år gammel. De
fik ingen børn. Det er små samfund, hvor alle kender alle. Zidsels far  Christian Gartner (225) var
fadder ved Peders (305) dåb. Peder fik en noget ældre kone, til gengæld overtog han nok gården i
Lindved, hvor de boede sammen med Zidsels søn Christian (291) ved folketællingen i 1787. Det var jo
på stavnsbåndet og fæstevæsenets tid, så man kan jo undre om ægteskabet var bygget på gensidig
kærlighed eller arrangeret fra herregården. Zidsel døde 76 år gammel 1797 og Peder Sørensen Krog
døde 77 år gammel 1809.

Hans Pedersen Møller (134) og Anna Israeldatter (135)
Anna Hansdatters  (55) forældre  var ovennævnte.  Hans Pedersen (134)  giftede sig  1766 med

Anna Israelsdatter (135),  Anna  blev  født  1744,  datter  af  Israel  Jørgensen  (229)  af  Krollerup  og
Lisbeth Jensdatter (230).  Jeg  tror  Hans blev  født  1741,  og  at  hans fader  var  Peder Pedersen af
Solskov. Bland fadderne var en Jens Møller og senere kaldes Hans for Hans Møller Pedersen, Hans
Pedersen Møller eller blot Hans Møller. Da der dengang var mange små møller, vel mest vandmøller
og flere personer i Øster Snede sogn kaldtes Peder Møller, ved jeg ikke hvem af disse, som var hans
fader. Møller er således tillagt Hans Pedersens navn, men i folketællingerne 1787 og 1801 står han
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som bonde og gårdbeboer, så om Møller betegner et egentligt navn eller en titel er lidt uklart. Ved
folketællingen 1801 opholdt sig deres barnebarn Christen Jensen (14) hos dem. De fik ni børn, hvoraf
Anna (55) var det tredje født 1770. Første barnet født 1767, en pige døde 1 år gammel. Nummer 2 en
dreng døde ½ år gammel.  Anna overlevede til voksenalder, men næste barn en dreng døde 4 ¾ år
gammel. Så kom der en pige, der ser ud til at have overlevet barndommen fulgt af en anden pige, der
døde 8 måneder gammel. Der kom så to drenge som ser ud til at klare sig og listen afsluttes med et
dødfødt barn i 1787. Altså 5 af 9 der døde som børn. 2 af de døde børn, drengen som blev 4 3/4 og
pigen som blev 8 måneder blev begravet samme dag, hvilket kunne tyde på en infektiøs årsag til
døden. Dette var jo inden koppevaccination blev indført i Danmark 1810. Det var ikke obligatorisk,
men blev krævet i visse tilfælde f.eks. ved giftermål, hvor man måtte møde op med et bevis på enten
at være koppevaccineret eller at have haft de naturlige kopper. Det var ret sjældent præsten skrev
dødsårsag,  men  undertiden  blev  en  infektiøs  årsag  angivet,  oftest  små  kopper,  kighoste,  eller
strubehoste, og på 1700-tallet var det af disse hyppigst at præsten i kirkebogen angav små kopper
som dødsårsag.  Anna Israelsdatter (135) døde 1822 78 år gammel og Hans Pedersen Møller (134)
døde 79 år gammel året efter.

Laurits Lauritsen (120), Karen Christensdatter (121) og  Kirsten Andersdatter
(122)

Lauritz Lauritzens (120)  forældre har jeg ikke fundet.  Kirsten Andersdatter (122) var datter af
Anders Jensen (284) og  Tyra Sørensdatter (285).  Lauritz giftede sig 1710 i Øster Snede kirke med
Karen Christensdatter (121), deres alder blev ikke oplyst. De fik tre børn, den sidste, en datter, blev
døbt november 1715, men hendes mor døde allerede i januar 1715, så man må nok antage af Karen
døde i barselseng. Lauritz giftede sig igen 1716 med Kirsten Andersdatter (122) nu i Hedensted kirke.
Hun var da 25 år. Jeg har fundet 2  børn  døbt 1720 og 1722, men der kan være flere. Sindbjergs
ældste  kirkebog  fra  1689  –  1768  er  tidvis  sværtlæst  og  desuden  fattig  på  information.  Kirsten
Andersdatter (122) døde i april 1728 og Lauritz Lauritzen (120) i maj samme år.

Christian Hirtz Gartner (225)
Mickelsdag (29/9) 1760 blev Christian Gartner (225) i Kragelund begravet. De fremgår ikke hvor

gammel Christian blev. Jeg har ikke fundet vielsesnotat og ikke hustruens død, så jeg kender ikke
hendes  navn.  Her  må man kunne  finde noget  interessant  i  Agersbøl  godsarkiv.  Landsarkivet  for
Nørrejylland har arkivalier fra godsarkivet for perioden 1528 – 1816.

Christian  Gartner (225)  fik  sit  første  barn  Søren  Christiansen (131) 1716  og  da  kaldtes  han
Christian Hirtz, Gartner ved Agersbøl. Hans næste barn døbt januar 1720 hed Hieronimus (132), her
bar slotsfruen Oberst de la Mares af Agersbøl barnet, og som faddere var der en kusk, en ladefoged
og en bryggerspige alle af Agersbøl.  Da Hieronimus fik et barn i 1759, var det hans søster  Zidsel
Cathrine (130) som bar til dåb og  Christen Lauritzen (129) stod fadder. Nu er angivet at Christian
boede i ”Skovhuset”. Christian Gartner (225) fik 6 børn, hvoraf et døde 3 år gammel. Jeg antager at
Christian Hirtz Gartner er samme som senere blot blev kaldt Christian Gartner. Han fik tre sønner. Ud
over Søren og Hieronimus (132) fik han sønnen Kaj Schach (133). Ejeren af Agersbøl var Kaj de la
Mare, som havde en søn som hed Hieronimus, hvilket nok kan forklare det lidt usædvanlige navn på
Christians søn. Sognepræsten Matthias Selmer havde tidligere samme år, som Kaj Schach blev døbt
(året 1724) fået en søn, som også var døbt Schach.

 
I et skrift om Øster Snede kirke står:
”Ved udtagningen af præstens del af tienden kom det 1720 til slagsmål mellem sognepræst Mathias
Selmer og en bonde i Kragelund, der var taget i at have gjort to neg ud af ét. En efterfølgende retssag
stillede de to lige, men støttet af deres herskab, ejeren af Agersbøl Hieronymus de la Mare, nægtede
bønderne herefter at  give præsten hans årlige midsommerost.  I  de følgende år herskede der  et
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spændt forhold mellem præsten og herskabet, som havde sine stole øverst i kirken, men fik kongelig
tilladelse til at søge Sindbjerg Kirke.”12 
iflg Wikipedia var ejeren til Agersbøl i årene 1681 – 1727 Kaj de la Mare og 1728 – 1735 hans enke
Pernille  de la Mare).  Hieronimus  (132) blev døbt januar 1720, antagelig inden konflikten mellem
herremanden og præsten brød ud. Når han navngav Kaj Schach (133) antyder det en vis stillingtagen
i konflikten. 

Israel Jørgensen (229) og Lisbeth Jensdatter (230)
Anna Israelsdatter (135) var barn af ovennævnte Israel og Lisbeth. Lisbeth Jensdatter (230) blev

født 1708 i Øster Snede sogn.  Iflg MyHeritage på ”Enggård” i Krollerup og død på ”Elmbækgård” i
Krollerup. I hendes dåbsnotat nævnes hendes mor Else Jensdatter (296) men ikke hendes far, hvor
det omvendte ellers på den tid var det almindelige. Israel Jørgensen (229) blev døbt 1711 som søn af
Jørgen Ingvardsen (295).   Iflg MyHeritage er Israel født på ”Højmarksgård” i Kragelund og død på
”Elmbækgård” i Krollerup. Israel og Lisbeth blev gift i Øster Snede 1734. De fik 7 børn, hvoraf Anna
Israelsdatter (135) var nr. 4. Et af disse, nr. 5 en pige født 1746 døde 2 år gammel. Israel Jørgensen
(229) døde 59 år gammel i 1770. Skiftet efter ham kan læses på nettet 13. Det er håndskrevet og ikke
helt letlæst. På boets skyldside optages, at det i et fag i huset mangler 3 stolper. Gården tilhørte
Agersbøl og misligholdelse blev tillagt boets passiver. Som jeg læser det var boets aktiver 240 Rdl og
passiver 260 Rdl, således at man ender med en gæld på 20 RDL. Sønnen Jens overtog fæstet, og som
jeg læser det forsørgelsen af moderen. Lisbeth Jensdatter (230) døde 1771 og hun må da have været
63 år gammel.

Anders Jensen (284) og Tyra Sørensdatter (285)
Anders Jensen (284) giftede sig i Hedensted 1683 med Tyra Sørensdatter (285). Af deres forældre

har jeg blot fundet Tyras far  Søren Povelsen (309). Anders døde i Aarup 1723, ingen alder oplyst.
Tyra  døde  1748  i  en  alder  af  86  år.  De  fik  syv  børn,  en  dreng  og  6  piger,  en  af  disse  Kirsten
Andersdatter (122)  blev  født  1697  og  gift  med  Laurtitz  Lauritzen (120).  Kirstens  søster  Mette
Andersdatter (287) finder vi som ane til Jørgen Abrahamsen (17). Hun blev gift med Søren Thomsen
Skrædder (237).

Jørgen Ingvardsen (295), Johanne Ladekarl (326) og Anne Nielsdatter (296)
Israel Jørgensen (229) var søn af Jørgen Ingvardsen (295) og Anne Nielsdatter (296). Jørgen var

født i Kragelund i 1661 og Anne ligeledes i Kragelund 1667. De blev gift i Øster Snede Kirke 1697.
Inden da havde Jørgen dog i såvel 1690 som 1691 fået barn med Johanne Ladekarl (326), først en
datter som døde 8 år gammel, og da kaldes moderen Johanne Ladefogeds. Ved begge fødsler måtte
Jørgen  stå  skoleret  i  kirken  til  Publice  absolutione  eller  som  nogle  præster  skrev  fænomenet:
åbenbart skrifte. Jørgen og Anne fik mindst tilfælde 6 børn imellem 1697 og 1714. Der mangler dog
blade i kirkebogen for årene 1699 – 1708. Det er derfor svært at vide, hvor mange børn de fik og hvor
mange af disse som opnåede voksen alder. Der er to Kirsten i træk, så en af dem er nok død. Jeg har
ikke fundet notat om Jørgen Ingvardsens (295) død, men sidste barnet er født 1714 og da  Anne
Nielsdatter (296) dør i 1733 nævnes hun ikke ved navn, men kaldes Ingvards moder, hvor  Ingvard
(323) var den ældste søn. 

Jens Knudsen (297) og Else Jensdatter (298)

12 https://www.universitypress.dk/images/pdf/3005.pdf

13  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175607#192220,32244890
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Jens Knudsen (267) og Else Jensdatter (298) blev gift i Øster Snede 1699, der står at han kom fra
Ejstrup.  Der  brændte kirkebøgerne på et  tidspunkt,  så de er  ikke tilgængelige før  1814.  Else var
degnens datter i Snede og født 1677. Jens døde i 1708, og var da 38 år gammel. Else døde 1756, og
har  da  været  79  år  gammel.  Der  er  kun  fundet  et  barn  af  deres  i  kirkebogen  nemlig  Lisbeth
Jensdatter (230) født 1708. Hun blev døbt dagen efter at Jens Knudsen (297) blev begravet. Nu må vi
huske at der manglede blade i Øster Snedes kirkebog fra slutningen af 16-hundretallet og indtil den
nye kirkebog blev begyndt i 1708.

Jens Svendsen Degn (209) og Lisbeth Andersdatter (210)
Fra kirkebogen for Øster Snede sogn får vi, at den forrige degn her til Øster Snede blev begravet

1708 i sin alders 73 år. Dette må være Jens Degn (209) som da er født 1634, altså før man begyndte
at føre kirkebog i Øster Snede Sogn. Iflg. MyHeritage var han gift med  Lisbeth Andersdatter Dam
(210) ca. 1635 - 1715, men det har jeg ingen primære kilder som bekræfter. Det kan jo være denne
kilde har haft fat i jordebøger eller lignende i et fysisk arkiv. På et sted står, at Jens var søn til Svend
og Lisbeth Nielsen, som jo i så tilfælde må være født på 15-hundrede tallet. Af teksten ved børnenes
fødsel forstår man at han hed Jens Svendsen, selv om der ofte blot står Jens Degn. Jeg ved ikke hvor
og hvornår de blev gift, men de fik 4 børn i Øster Snede i årene 1676 – 1689, hvor Else Jensdatter
(298) blev født 1677.

Ingvard Jørgensen (319) og Kirsten Sørensdatter (320)       
Ingvard og Kirsten blev gift i  Øster Snede Kirke 1660. Jeg har fundet to børn. Jørgen Ingvardsen

(295) f. 1661 og Maren Ingvardsdatter (327) f. 1664. Både Ingvard og Kirsten døde i 1667. Han blev
94 og må være født omkring 1603 og hun blev 76, og må være født omkring 1621.

Niels Skrædder (282) Nielsdatter (296)
Ifølge Kirkebog for Øster Snede Sogn 1638 – 1701, Fødte; Opslag 78: ”Dom XX p. Trin [24/10] 1669

døbt  Niels  Skrædders (282)  Datter  i  Kragelund  kaldt Anne (296).  Faddere:  Jørgen  Krog;  Søren
Nielsen; Søren Pedersen oh hans Hustru Karen Frandsdatter; min Hustru som bar Barnet.” Jeg har
ikke fundet mere om Niels Skrædder (282)

Søren Povelsen i Aarup (309)
Når vi kommer så langt tilbage øger usikkerheden. Der var i Hedensted sogn på det tidspunkt 3

mænd ved navn Søren Povelsen, den unge og den gamle og så Søren Povelsen i Aarup. Jeg ved ikke,
hvornår han blev gift, men hvis det er ret person, så fik han en datter  Mette (311) i 1661, som døde
12 år gammel og så i 1663 Tyra Sørensdatter (285) og i 1668 en søn Søren (312). Da han døde i 1691
var  han 82 år  gammel.  Han har  da  været  en ældre  mand da han fik  sine  børn.  Det  er  anført  i
Kirkebogen at krigen 1659 – 1660 (svenskekrigen) har sat sine spor. Der er omkring fødsler ingen
notater mellem Hellig tre kongersdag 1659 og 3. marts 1660.

Mette (310)
I  kirkebogen skriver præsten: ”den 4. April  1660 begrof jeg  Søren Povelsen (309) Aarup hans

Moder Mette”. Hvis det eller er ret Søren Povelsen så må han være født omkring 1609 og Mette
således på 15-hundrede-tallet
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Ellen Pedersdatters (15) Aner (arrangeret generationsvis iht 
farvekode)

Peder Pedersen Roed (60) og Maren Hansdatter (61)
Ellen  Pedersdatters (15)  forældre  var  Peder  Pedersen Roed (60)  og  Maren  Hansdatter (61).

Peder (60) var mindst sjette Peder i lige linie på ”Lundgaard”, som var en fæstegaard under Grundet.
Peder var født 1757 og Maren i 1774. Hun kom fra Højen sogn, hvilket på den tid (stavnsbåndet) kan
synes langt væk.  De blev gift i Højen Kirke 1794. De fik 16 børn i perioden 1795 – 1816. Den ældste
søn hed også Peder Pedersen Roed (361). Hvorfor det blev Ellen, som var ældste datter, som overtog
gården fremgår ikke. Peder blev husmand i Rugsted i Ødsted sogn. 10 af børnene opnåede mindst
konfirmationsalder. Der er altså 6 som dør som børn i spædbarnsaldern. Den ældste af disse blev 1 år
og 3 måneder.

Peder Pedersen Roed (136) og Mette Mortensdatter (137)
Ellens bedstefar hed også Peder Pedersen Roed (136). Han blev født i Solskov i 1728, Jeg ved ikke

hvor hans kone  Mette (137) blev født, men de blev gift i Øster Snede Kirke 1757.  Peder (60) var
ældste barn, og blev født 3 måneder efter vielsen. I alt fik Peder og Mette seks børn i perioden 1757
– 1770. To døde inden de blev døbt og omtales da som navnløse børn i kirkebogen. Det sidste barn,
en pige døde 1 år gammel. Peder (136) døde 54 år gammel i 1783. Ved folketællingen i 1787 boede
Mette som enke i  gården som nu var overtaget af næste generation  Peder Pedersen Roed (60).
Mette døde 80 år gammel i 1805

Hans Jensen Daugaard (140) og Ellen Nielsdatter (141)
Maren Hansdatters (61) forældre Hans (140) og Ellen (141) har også været fæstebønder, da han

ved folketællingen for Højen i 1801 omtales som gårdbeboer, og ikke gårdejer. Hans var født 1737 og
Ellen 1739. De giftede sig i Højen 1762. De fik 14 børn i perioden 1763 – 1783, heraf et par tvillinger,
en dreng og en pige. Maren (61) var nummer 7 i rækken. Der var mærkeligt nok to der hed Niels, og
begge var hjemme ved folketællingen i  1801. Den yngste  Niels beskrives da som sygelig.  Fem af
børnene døde  som  små.  Hans (140)  blev  begravet  i  Højen  1806,  69  år  gammel  og  Ellen (141)
ligeledes blot 4 dage senere i en alder af 67 år.

Peder Pedersen Roed (231) 
For denne Peder Pedersen Roed (231) har jeg ikke fundet hans hustru, og jeg har kun fundet et

barn nemlig Peder Pedersen Roed (136), som så overtog fæstet efter sin far da denne døde i 1756.
Da han blev født i 1694, har han ved død været 62 år gammel.

Jens Christensen Daugaard (2321) og Maren Hansdatter (2322)
Jens Christensen Daugaard (2321) og Maren Hansdatter (2322) giftede sig i Højen 1730. Maren

døde 69 år gammel 1768 og må da være født 1699, men jeg ved ikke i hvilket sogn. Jens døde 1779
og var da 87 år gammel. Han bør da være født 1692, men her mangler der et blad i Højens kirkebog,
så denne gren stopper her. De fik 7 børn, hvoraf 2 døde som spæde. Hans Jensen Daugaard (140) var
nummer tre i rækken, idet der dog først var et par tvillingdrenge

Niels Olofsen (2335), Dorthe Madsdatter (2341) og ubekendt
Niels Olofsen (2335) giftede sig i 1729 med Dorthe Madsdatter. Hun må have været født omkring

1702 for hun døde allerede 1731 i en alder af 29 år. Det ser ikke ud til at de har fået børn, men derfor
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kan dødsfaldet jo godt have været graviditetsrelateret.  Niels fik børn i 1732, så han må altså have
giftet  sig  hurtigt,  men det er ikke lykkedes mig,  at finde hans anden kone.  En Birthe Nielsdatter
foreslås på nettet. Hun blev gift i Smidstrup Sogn 8. juli 1731, men ikke med Niels Olufsen men med
Ole Nielsen fra Højen. Både ved trolovelsen og ved copulationen med måneder i mellem står samme
navn, nemlig Ole Nielsen i kirkebogen, så det burde stemme. Det antages af flere på nettet, at det er
Niels Olufsen hun er blevet gift med, jeg finder heller ikke noget andet relevant notat om giftermål i
perioden. Jeg finder ikke begravelsesnotater om Ole Nielsen og Birthe Nielsdatter, så jeg har ikke
medtaget Birthe Nielsdatter i  anelisten  Niels og kone nr.  2 fik 11 børn. Nr. 4 i  rækken var  Ellen
Nielsdatter (141), som blev gift med Hans Jensen Daugaard (140). Af de øvrige 10 døde 4 som små.
Et tvillingpar klarede sig gennem barndommen, hvilket dengang vist var mindre almindeligt.

Peder Pedersen Roed (299) og Kirsten Jørgensdatter (232))
Denne Peder Roed (299) blev født i Solskov 1648, og Kirsten (232) også i Solskov i 1665. De blev

gift i Øster Snede 1693. Han har da været 17 år ældre end hende. Her har jeg fundet tre  børn mellem
1694 og 1698, men igen mangler de sider i kirkebogen i den efterfølgende tid over en ca. 10 års
periode. Peder (231) var ældst af børnene, nr. 2 var en dreng som levede til voksen alder, nr. 3 en
pige født 1698 ved jeg intet om.

Ole Nielsen (2333) og Karen Madsdatter (2334)
Ovenstående blev gift i Højen 1707. Jeg kender hverken Oles (2333) fødselsdata eller dødsdata.

Men fra14 ”En Historisk-Topografisk beskrivelse af Højen Sogn i Jerlev Herred”, kan man læse at Ole
Nielsen fik skøde på en gård fra sin far Niels Gydesen (2331). Karen (2334) blev født 1686 som datter
af Mads Sørensen, som jeg ikke har fundet noget om, dør 41 år gammel 1727. De får 6 børn, sjovt
nok først Niels Olufsen (2335) og så Nis Olufsen (2336). Tre af de seks børn dør i alderen ½ til 3 år.

Peder Pedersen Roed (332) og Else Sørensdatter (331)
Her er  informationen begrænset.  Peder (332)  giftede sig  i  Øster  Snede Kirke  1647  med  Else

Sørensdatter (331). Hende ved jeg ikke mere om. Om Peder ved jeg at han døde 1684 i en alder af 66
år og altså må være født omkring 1618. Desuden ved vi at de fik i  hvert tilfælde 2  børn: Peder
Pedersen Roed (229) og Margrethe Pedersdatter Roed (328) 

Jørgen Nielsen (300) og Anna Nielsdatter (329)
Jørgen Nielsen  også kaldt Jørgen Kiergaard (300) og  Anna Nielssdatter (329) blev gift  i  Øster

Snede kirke 1660. Anna døde 1691 i en alder af 56 år og er da blevet født 1635, Jørgen døde 1713 og
var 82 år gammel, så han er født i 1630. De fik 7 børn mellem 1661 og 1678. Kirsten Jørgensdatter
(232) blev født i 1665. Det eneste jeg ellers ved om børnene er at den yngste,  Laurids (2320) fik et
uægte barn I Løsning sogn år 1700. 

Niels Gydesen (2331) og Maren Madsdatter (2332)
Af uddrag fra reference nr 11. ses at Niels Gydesen (2331) fik sin gård efter sin far Gyde Nielsen

(2330) og fra Højens kirkebog får vi at Niels Gydesen (2331) døde 1722 i en alder af 79 år og således
var født omkring 1642, Desuden at Niels Gydesens Kone (2332) døde 1713 i en alder af 80 år og altså
var født 1642.

Peder Roed (2295) og Maren (2296)
Peder Roed (2295) døde i  Solskov 1646 i alderen 91 år, og må altså være født omkring 1555.

Fadersnavnet er ikke nævnt, så vi ved ikke om han også var en Peder Pedersen Roed.  Hans Kone
Maren døde i alderen 75 år, år 1653, så hun er født omkring 1578. Selv om jeg ikke har data om
14 https://slaegtsbibliotek.  d  k/807106.pdf

67

https://slaegtsbibliotek.dk/807106.pdf


Peder Pedersen Roeds (332) fødsel regner jeg for sikker, at han var søn af  Peder Roed (2295)  og
Maren (2296)

Vi kan vende tilbage til ovennævnte: ”En Historisk-Topografisk beskrivelse af Højen Sogn i Jerlev
Herred”. Dette skrift er fra 1929 og beskriver forholdene i Højen Sogn helt tilbage til 1500-tallet.
Kirkebogen for Højen Sogn begynder først 1683. Fra ovennævnte har jeg hentet følgende. Fra side
68: 

”G a a r d Nr. 8 e r en gi. S e l v e j e r b o n d e g a a r d, den største i Byen, men allerede 1573
havde den 2 Beboere. Dens Navn har fra gi. Tid været „Storgaard“. Gaarden er brændt et Par Gange,
bl. a. 1677 og 1739. Den Gaard, som nu kaldes Storgaard, ligger paa sin gamle Plads. 1773 laa den
anden Del af Gaarden noget nordligere.” Den nuværende Gaards Beboere har bl. a. været: 1547 Nis
Andersen, der vistnok havde hele Gaarden, 1573 Per Nielsen eller Nissen, 1616, 1624 og 1640 Nis
eller Niels Gydesen, 1640 faar dennes Søn Gyde Nielsen, Gaarden, 1664 og 1688 har Niels Gydesen
Gaarden, han døde 80 Aar gi. 1722; hans Kone, der var Søster til Sognefoged Henrik Madsen, blev 80
Aar gl., var død 1713. 1707 fik Niels Gydesens Søn Ole Nielsen Skøde paa Gaarden, hans Søn Niels
Olesen har Gaarden 1733, han har ogsaa Gaarden 1765. Dennes Søn Ole Nielsen var derefter Ejer af
den. Hans Kone var en Lomholt fra St. Velling, og derved fik senere Ejere dette Slægtsnavn.”

Ud fra ovenstående tekst kan vi lægge to led til i anerækken:

Gyde Nielsen (2330) og Niels Gydesen (2329)
Gyde Nielsen (2330) er født 1615 og død 1662 for Niels Gydesen (2329) ingen data. Denne gren

af slægten her i Højen fra tidlig tid ikke har været fæstebønder, men tilhørt den lille gruppe selvejere.
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Jørgen  Abrahamsen  (17), Ane  Elisabeth  Olesdatter  (66)  og  Ane
Chatrine Nielsdatter (18) og deres efterkommere

Den 21. maj 1796 fik gårdmandsparret  Abraham Jørgensen (67) og  Karen Thomasdatter (68) i
Aarup i Hedensted sogn en søn, Jørgen Abrahamsen (17), som blev hjemmedøbt og siden fremstillet
i kirken 24. juli. Jens Bies kone bar barnet og Jens Due og Christen Due (Abrahams halv-brødre) var
bland fadderne. Han voksede op hjemme på gården. I Aarup tjente også pigen Ane Lisbeth Olesdatter
(66).  Den  11.  februar  1818  blev  Christen  Jørgensen (374)  født  som:  "uægte  Søn  af  Jørgen
Abrahamsen, Tjenestekarl hjemme hos Faderen Abraham Due og Pigen Ane Lisbeth Olesdatter fra
Seberup, tjener i Aarup", som der står i kirkebogen. Åbenbart skrifte blev afskaffet i 1767, så det
uddømtes ikke længere. Ane Elisabeth (66) var datter af Ole Hansen og Else Pedersdatter i Korning.
Christen dør 14 dage gammel uden at fremstilles i kirken. Jørgens (17) fader kaldes her Abraham Due
(67). Det hænger sammen med at Abrahams fader  Jørgen Abrahamsen (144) var gift med  Maren
Jensdatter (145),  som var enke efter Jens Jensen Due (1090).  Efter Abrahams forældre var døde
finder vi ham ved folketællingen i 1787 hos Jens Jensen Due som dennes halvbroder og tjenestekarl.
Navnet  Due  er  så  blevet  fæstet  også  på  Abraham.  Det  som  let  forvirrer  her  er,  at  over  flere
generationer hedder hver Jens Jensen Dues første søn også Jens Jensen Due. Den sidstnævnte Jens
Jensen Due (2353)  er  altså  søn af  Maren Jensdatter  (145)  og  den førstnævnte Jens  Jensen Due
(1090).  Da Jørgen (17),  26.  marts  1820  giftede  sig  med  Ane  Lisbeth  (66)  kaldes  han  Jørgen
Abrahamsen Due.  Fire  måneder  efter  brylluppet  fik  de  næste  barn,  en  dreng  der,  som det  var
almindeligt,  når  der  efter  et  dødt  barn  bliver  født  et  af  samme  køn,  også  fik  navnet  Christen
Jørgensen (338). Bland fadderen ved dåben var Jørgens søster Maren Abrahamsen (375) af Aarup og
Christen Due af Aarup. I 1823 meldte Jørgen og Ane Lisbeth afgang til  Gammel Sole i Hedensted
Sogn. Her havde Jørgens far Abraham Jørgensen (67) købt en gård, "Damgaard" til ham. De nåede
dog at få endnu et barn inden de flyttede: Abraham Jørgensen (339), opkaldt efter sin farfar. De har
nok ikke villet give farfarens navn til de to første sønner, dels et uægte barn dels et barn født fire
måneder efter brylluppet. "Damgård” er omtalt i Tekel Hansens bog: "Øster Snede Sogn - De stærke
jyders  sogn".  Heraf  fremgår  at  gården  indtil  slutningen  af  1700-tallet  var  fæstegård  under
Herregården Agersbøl. Det er vist lidt uklart, hvem der ejede gården da den i 1822 var på auktion og
Abraham købte den for i 1823 at overlade den til sønnen Jørgen.

Nedenstående er uddrag fra Anton Jørgensens bog om Solbjerggård slægten foretaget af  Astrid
(37) efter kontakt med Anton Jørgensen (1466):

 "Vores fælles tipoldefar, Abraham Jørgensen (67) boede 21. maj 1796 på Aagaard, Hedensted Sogn,
Vejle Amt. Den dag blev der ifølge kirkebogen født en søn, Jørgen Abrahamsen (17), i gården ud til
Gjesager å, der dengang dannede skel mellem daværende Øster Snede og Hedensted sogn. 1813
havde Danmark statsbankerot, hvor alle værdier blev skrevet ned til 1/6 og 1822 blev en gård i G.
Sole af det offentlige sat på tvangsauktion på grund af resterende skatter.  Abraham i  "Aagaard"
mødte op og fik gården for 880 rigsbank dalere i sølv. Det var en gård på dengang 7 tdr hartkorn 2
skp 1 3/4 alb  [Hartkorn måltes i tønder (ikke at forveksle med tønder land). 1 tønde = 8 skæpper =
32 fjerdingkar = 96 album.]  De øvrige købere med deres tykke tegnebøger måtte gå skuffede bort,
det offentlige ville ikke tage mod deres egne sedler mere. Abraham havde gjort klogt i at samle på
sølv, mens staten trykte de mange sedler under Napoleonskrigene. I 1828 overdrog Abraham gården
til sin søn, Jørgen Abrahamsen, der dengang har været 32 år. Denne må have været velanskrevet, for
han nævnes ved folketællingen i 1845 som sogneforstander."

Ifølge Therkel Hansens bog fik et sogneråd ved lov af 1841 til opgave, at tage sig af fattigvæsenet,
vedligeholdelse af de offentlige veje og skolevæsenet. Medlemmerne blev valgt, idet dog præsten og
godsejeren  på  Agersbøl  var  selvskrevne.  Medlemmerne  i  sognerådet  kaldtes  sogneforstandere.
Jørgen Abrahamsen var  med fra start  og sad i  to perioder:  1841 -  1844 og 1844 -  1848.  Anton
Jørgensen (1466) skriver videre i sin bog om Solbjerggaardslægten: "Min farfar , Søren Jørgensen (16)
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f. 25/7 1898  [Nielsine Jørgensens (2) halvbroder] giftede sig i 1862 med Ane Knudsen (64), og fik
dermed dennes gaard "Solbjerggard". Min farfars barndomshjem i Gl. Sole blev drevet videre af hans
søster  [halvsøster]  Nielsine  Garne (2)  efter  hendes mands død i  1898.  Der  var  livlig  forbindelse
mellem de to hjem, og jeg husker hende som en høj, rank og myndig kvinde, altid sortklædt og med
en lille perlestukket kappe i nakken." Selvom gården måske formelt blev overdraget i 1828, så boede
Jørgen med familie på "Damgaard” fra 1823. Abraham (67) blev på gården i Aarup i Hedensted sogn
og døde der 1829. Hans kone Karen Thomasdatter (68) døde på gården i Aarup som aftægtskone i
1847. Denne var nu overtaget af Jørgens søster Maren Abrahamsdatter (375) og dennes mand Søren
Mortensen (1307). Jørgen og Ane Lisbeth fik yderligere 4 børn på gården i Gammel Sole, Else Marie
(340), Ole (353), Karoline (341) og Søren (16) som blev født 25/7 1831. Moderen døde i barselsseng
knapt 2 uger senere, og Jørgen stod nu med 6 børn i alderen 0 til 11 år, så der måtte handles hurtigt
og 19. november samme år giftede han sig igen, nu med  Ane Chatrine Nielsdatter (18) Datter af
Niels  Mikkelsen (69)  og  Gertrud  Bentsdatter (70),  ligesom  Ane  Lisbeth  af  Løsning  sogn.  Ved
folketællingen i 1840 boede Ane Katrines moder Gertrud Bengtsdatter (70), som nu var enke, på
gården  som  aftægtskone.  Ved  samme  folketælling  registreredes  Jørgen  og  Ane  Lisbeths  Datter
Giertrud Jørgensdatter (1015),  4 år som plejedatter hos Ane Katrines søster Bodil  Nielsdatter og
hendes mand Hans Sørensen på deres gård i Løsning. De andre nu 7 børn boede alle hjemme. Ved
folketællingen i 1845 stod Jørgen som gårdmand, og var nu blevet sogneforstander. Christen på 25 år
var rejst hjemmefra, men alle de andre boede hjemme undtagen Gjertrud, som stadig boede hos Ane
Katrines søster. Denne søster Bodil Marie Nielsdatter døde 6. juli 1849 og ved folketællingen i 1860
var Gjertrud tilbage hos forældrene. Desuden var tilkommet Anton Mikkelsen (1195), 3 år, Plejesøn.
Han var "uægte" barn af Datteren Karoline Jørgensen (341). Nielsine (2) og Hans (1) overtog gården i
1865 og ved folketællingen i 1870 boede Jørgen (17) og Ane Katrine (18) der på aftægt. Jørgen døde
82 år gammel, 22. november 1878 og blev begravet på Øster Snede kirkegård. Ane Katrine døde 72
år gammel 14. maj 1879 og blev begravet ved manden. 

Jørgen og Ane Lisbeth fik 7 børn sammen og Jørgen og Ane Katrine 8 børn. Man kan måske lidt
forundres over at Nielsine (2) var den af de 15 børn, som fik gården. Christen (374) døde som spæd,
Christen (338) døde ugift i 1842, 22 år gammel Abraham (339) kan man så synes var nærmere til at
få gården. Han giftede sig i 1853 med Dorthe Marie Christensdatter (1198), mens faderen stadig drev
”Damgaard”. Man kan jo spekulere i om det betød noget, at Dorthe Marie var "uægte" og voksede
op i en plejefamilie, muligvis var det hos hendes faster. Det er også lidt påfaldende, at Jørgen ikke var
forlover, når den første af hans sønner giftede sig. I stedet var det hans svoger Søren Mortensen
(1307).  Abraham (339) ses oftest omtalt som husmand, men undertiden som gårdejer, så det er nok
ikke nogen større gård, han har haft. Else Marie (340) giftede sig i 1852 med Jørgen Jensen (1207).
Han var skrædder og nok ikke kyndig i landbrug. Ole (353) døde 6 år gammel. Karoline (341) havde et
barn, men giftede sig først i 1865 men en enkemand og husmand på Grejs Mark Søren Steensen
(1197). Søren (16) giftede sig, som vi har set, selv en gård til. Ane Katrines (18) første barn (342) var
en dødfødt dreng. Ane Lisbeth (343) var også forsørget, idet hun blev gift med gårdejer og møller ved
Løsning Mølle Hans Christensen (1016), sjovt nok en mølle som havde været i Jørgen Abrahamsens
slægts eje i  begyndelsen af  1700-tallet.  Også Gjertrud (1015) giftede sig  med en gårdejer Johan
Andreas Nielsen (1561) af Aale Sogn, og næste i rækken er så  Nielsine (2). Mikkel (344) stod allerede
da han i 1867 giftede sig som gårdejer i Aarup, idet han overtog den gård Abraham (67) havde haft i
Aarup efter Søren Mortensen (1307) og  Maren (375).  I  1870 stod Mikkel som gårdejer og Søren
Mortensen og Maren Abrahamsen og denne søster Sidsel  boede i  et  nabohus. Jeg går ud fra at
Mikkel (344) da han i 1867 blev gift overtog driften af gården, da Søren og Maren ikke havde nogen
børn. Mikkel (344) døde kun 42 år gammel i 1882. Han kone Mette Olesen (1097) giftede sig igen og
Abrahams (67) døtre Maren (375) og Sidsel (376) har åbenbart aftægtskontrakt for de bliver boende
på gården sammen med Mette og hendes nye mand. Martin Bernhardt (345) ved jeg ingenting om.
Jens Christian (346) købte en gård i Gadbjerg. Ole (347) blev selv gårdejer i Korning. Det ser således
ud til, at der var sørget rimeligt for de af børnene, som nåede voksen alder.
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Jørgen Abrahamsen (17) og Ane Elisabeth Olesdatters (66) børn
Christen Jørgensen (374) står i kirkebogen som: "uægte" barn født 11. februar 1818 og død 2 uger

senere 26. februar. Jørgen (17) står som tjenestedreng hos faderen Abraham Due (67) i Aarup. og
Ane Elisabeth (66) tjener et andet sted i Aarup. Vi ser flere gange at Abraham kaldes Due. Christen
Jørgensen (338). Det er almindeligt at når der efter et dødt barn fødes et af samme køn, så får det
samme  navn.  Denne  Christen  er  født  17.  juli  1820.  Bland  fadderne  er  Jørgens  søster  Maren
Abrahamsen (375) af Aarup og   Christen Due af Aarup. Han dør ugift i alderen 22 år. I kirkebogen står
"Bemeldte Christen Jørgensen (338) druknede i en Mergelgrav hvori han ville bade sig". Mergelgrave
er erkendt lumske. Jeg kan huske at min mor (97) advarede mig mod sådanne, selv om jeg den gang
nok knap vidste, hvad en mergelgrav var. Abraham Jørgensen (339). Han var født 21. maj 1821. Han
giftede sig i Stouby kirke med Dorthe Marie Christensdatter (1198), Uægte barn af Indsidderdatter
Mette Marie Pedersdatter i  Hornsyld.  Barnefader Terkel  Christensen i  Hostrup. De slog sig ned i
Staxrode i Barrit Sogn, Han står skiftevis som husmand, husejer og gårdejer. Han dør 11. juni 1899 i
Staxrode, nok hos sin søn Kristen Abrahamsen (1205) Jeg ved ikke hvornår Dorthe Marie er død. De
fik 8 børn.  Jens Abrahamsen (339) født marts 1854 døde ugift 20 år gammel januar 1874.  Jørgen
Abrahamsen (1200) blev født 12. april 1856.  Han er fadder for et af broderen Kristen Abrahamsens
(1205) børn i 1871, siden ved jeg intet om ham. Ane Elisabeth Abrahamsen (1201) født 1859 giftede
sig med Husmand Thomas Jensen (2258) og i 1888 fik de sønnen  Anton Carl Jensen (2259).  Ane
Cathrine Abrahamsen (1202) født 1861 er kun fulgt til 15 års alder. Mette Marie Abrahamsen (1203)
blev født 1864. Hun blev i 1887 gift med husmand Niels Peter Jørgensen (1308) af Stouby. Mette
Marie døde 55 år gammel i 1920. Niels Peder døde 1940 som Aldersrentenyder på Hvilehjemmet i
Gammelby i Stouby. De får 9 børn.  Alfred Jørgensen (1309) giftede sig med Dagmar Anine Jensen
(1319). Han benævnes arbejdsmand og også skovarbejder. De fik en søn Vagner Jørgensen (1320),
som døde 1 måned gammel. Jørgine Jørgensen (1310) fik 1907 en datter, Hedvig Winter Jørgensen
(1318)  med  udlagt  barnefader  Anton  Jensen  (1324).  Hedvig  var  ved  folketællingen  i  1911  hos
morforældrene,  men Jørgine giftede sig  1912 med gårdejer Thomas Rasmussen Brund (1321) og
herefter boede Hedvig hos moderen og nu kaldt Hedvig Brund. Da hun giftede sig i 1932 med Niels
Petersen (1325), Fodermester i Staxrode stod hun i kirkebogen atter som Winter Jørgensen. Jørgine
og Tomas boede først i Nebsager sogn, siden i Staxrode i Barrit sogn. De fik to fælles børn.  Marinus
Jørgensen (1311) født 1890 var i 1940 karl på en gård og da ugift. Theodor Winther Jørgensen (1312)
benævnes landmand da han giftede sig med Jensine Kathrine Nielsen (1332).  De fik tre  sønner i
Sølyst Sogn, og han benævnes da boelsmand.  Jørgen Vinther Jørgensen (1313) giftede sig med Ane
Birgitte Jensen (1333) og blev gårdejer i Staxrode, de fik et barn.  Marius Vinther Jørgensen (1314)
giftede sig med Ane Marie Caroline Christensen (1336) fra Daugaard, hvor de slog sig ned og Marius
arbejdede  som  murerarbejdsmand.   De  får  tik  børn,  den  ældste  Margrethe  Kirstine  Vinther
Jørgensen (1337) næsten fem år inden de giftede sig. Peter Vinther Jørgensen (1315) giftede sig med
Gerda Martine Alfrida Jørgensen (1342) og blev husmand. De fik 2  børn.  Jens Vinther Jørgensen
(1316)  giftede sig  1926  borgerligt  med Ella  Vilhelmine  Jørgensen (2263)  og  1928 fik  de  en  søn.
Johannes Vinther Jørgensen (2264). Faderen stod da som skomagermester i Horsens.   Mette Marie
(1203) og Niels Peters (1308) yngste datter Marie Vinther Jørgensen (1317) født 1905 døde 1920 på
Moltkes  Sygehjem  i  Ruds  Vedby  (et  hjem  for  epileptikere).  Den  25.  oktober  1867  blev  Kristen
Abrahamsen (1204) født. Han døde kun 2 år gammel 18. september 1869. På sædvanlig vis fik næste
barn, som er en dreng også navnet  Kristen Abrahamsen (1205).  Han blev født 8. juni 1871. Han
giftede sig med Marie Johanne Iversen (1351) november 1894, et år efter første barnet fødsel. Jeg
formoder at det er ham der overtog faderens ejendom i Staxrode, hvor altså Abraham Jørgensen
(339) boede som aftægtsmand til sin død i 1899. Parret fik fem børn inden Marie Johanne døde 32 år
gammel  august  1902.  Dødsårsag ikke angivet,  men godt  1 år  efter  seneste  barns fødsel.  Kristen
(1205) stod nu med fem børn i alderen 1 - 9 år og han giftede sig med Magdalene Pedersen Fibiger
(1356) ugift pige på 44 år også boende Staxrode. De fik ingen børn. Ved folketællingen 1930 havde
Kristen og Marie Johannes yngste datter Marie Dorthea Abrahamsen (1357) og hendes mand Anders
Vilhem Knudsen (1381) overtaget stedet,  og Kresten og Magdalene boede på aftægt. Magdalene
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døde 1932, 74 år gammel. Ved folketællingen i 1940 boede Kristen stadig hos datter og svigersøn,
men var nu aldersrentenyder. Han døde 74 år gammel 23. juli  1945. Ældste datteren  Ane Marie
Abrahamsen (1352) født 1893 var "datter af  ugifte Fruentimmer" Marie Johanne Iversen, udlagt
Barnefader  Kresten  Abrahamsen (1205)  af  Staxrode,  nu  soldat  i  København.  "Fruentimmer"
anvendtes i kirkebøgerne for kvinder som fik børn udenfor ægteskabet. For andre anvendes oftest
"Pige" eller hvis de kom fra herskabsmiljø "Frøken" eller "jomfru". Hun giftede sig oktober 1911 med
Klaus Nissen Schultz (1358). De blev i Staxrode, Barrit sogn. Hun fik selv sit første barn Jensine Marie
Valborg Schultz (1359) tre måneder inden ægteskabet med faderen, men nu havde præsten forladt
rutinen at  kalde moderen fruentimmer og faderen udlagt barnefader.  De fik  yderligere tre  børn,
hvoraf en Gudrun Amalie Schultz (1360) døde som spæd. Faderen betegnedes ved børnenes fødsel
som arbejdsmand. Datteren Jensine Abrahamsen (1353) giftede sig 1921 med Gårdejer Jakob Laurids
Alfred Knudsen (1363) af Stobberup, Løsning. De fik 2 sønner. Sønnen Jørgen Abrahamsen (1354) var
da  han  giftede  sig  1923  forvalter  i  Snuderup,  Bjergsted  sogn  på  Fyn.  Ægtefællen  Anna  Antonie
Pedersen (1371), var datter af en ringer og particulier fra Stenderup. De bosatte sig i Bjergsted sogn,
på Kalundborgegnen hvor han 1940 stod som husmand. De fik 3 børn. Sønnen Nicolaj Abrahamsen
(1355) født 24. marts 1899 flyttede også til Bjergsted sogn og arbejdede som kusk på Daurup.  Han
giftede sig  1925 med en pige fra Snuderup, Gerda Elisabeth Kristiansen (1376).  Broderen  Jørgen
(1354) var forlover. De fik 3  børn. Yngste barnet  Marie Dorthea Abrahamsen (1357) født 15. juni
1901 giftede sig med Arbejdsmand Anders Vilhelm Knudsen (1381). De fik 6 børn. De havde først et
husmandssted i Løgballe i Vrigsted sogn, men overtog siden faderens sted i Staksrode omkring 1927,
idet et barn blev født i Vrigsted 1926 og det næste i Staksrode 1927. Abrahams yngste barn Jensine
Rasmine Abrahamsen (1206), f. 6. August 1874. ved jeg intet yderligere om.

Else Marie Jørgensdatter (340) blev født i Gammel Sole 9. november 1823. Hun blev hjemmedøbt
og dåben publiceret i kirken 2. juledag. Hun blev konfirmeret oktober 1838 med karakter for opførsel
og kundskab begge meget god. Ved folketællingen i 1850 var hun stadig hjemme, og 8. oktober 1852
blev hun gift med skrædder og husmand Jørgen Jensen (1207) også i Gammelsole. De fik 7 børn,
inden Jørgen døde 46 år gammel i 1866. I 1860 boede de i Gammelsole, men da Jørgen døde, stod
han som husmand på Ørum Mark i Sindbjerg sogn. I 1870 ser hun ud til at have drevet stedet selv
med 3 børn i alderen 9 til 4 år hjemme. Ingen tjenestefolk anført i  folketællingsskemaet.  i 1880
boede hun i huset med sønnen Ole Kristian Jørgensen (1213) og datteren Ane Elisabeth Jørgensen
(1210). Jeg har ikke fundet hende i 1890, men da var Ane Elisabeth tjenestepige i et hus i Skærup og
hun giftede sig 8. Maj 1896 med Niels Jensen (1425) fra Skærup og 1901 boede Else Marie så hos
datter og svigersøn. Hun døde 13. december 1901. Da sønnen Jørgen Jørgensen (1208) i alderen 44
år giftede sig med Pigen Larsine Nielsen (1392) af Bredsten stod han som Ejer af Bredsten Mølle. De
fik på møllen 3 sønner. Han må have solgt møllen, for i 1916 stod han som gårdejer i Gadbjerg. Her
boede nu Jørgen og Larsine med børnene  Niels Jørgen Jørgensen (1393), født 27/3 1896 og  Einer
Amandus Jørgensen (1411), født 3/11 1900. I 1924 købte Niels Jørgen Gadbjerg mølle muligvis med
hjælp fra forældrene, som flyttede med. Jørgen døde i Gadbjerg 27. juli 1939 og Larsine 26. marts
1940.  Niels Jørgen giftede sig 1932 med Ane Marie Jensen (1394). De fik ingen egne børn, men
adopterede en dreng Gotfred (1395), som blev den sidste møller på Gadbjerg mølle, og en pige Birgit
(1396). Niels Jørgen døde i 1971 og Ane Marie i 1994. Sønnen  Jens Laurits Jørgensen (1397) født
1897 købte en gård i Gadbjerg, matr. 8a og giftede sig med en sygeplejerske Jenny Haugaard (1398).
De fik  5  børn.  Datteren  Grethe Jørgensen (1399)  blev  lærerinde  og giftede sig  med Lærer  Otto
Reinholdt (1400), Sønnen  Jørgen Jørgensen (1405) førte gården videre samen med sin kone Bodil
Jensen (1406).  Ejnar Amandus (1411) blev lærer og var førstelærer ved Balle skole indtil 1956 og
derefter  overlærer  ved  Odder  skole  indtil  sin  pensionering.  Han  giftede  sig  med  Anna  Barbara
Pedersen Klausholm (2265), og de fik 3 børn. Jens Peter Jørgensen (1209) blev født 22. februar 1855.
Han blev møllersvend ved Belle Mølle i Stouby, og giftede sig med Rasmine Frederikke Rasmussen
(1412) fra Belle i juni 1888. Da han fik døtrene Frederikke Jørgine Jørgensen (1414) i 1891 og Jørgine
Karoline Jørgensen (1415) i 1894 var han mølleejer i Kollemorten i Øster Nykirke sogn.  I 1901 stod
han som mølleforpagter i Hammer sogn og 1906 som husejer og mælkekusk i Nortvig, Nørre Snede
sogn. herefter benævntes han husmand til han i 1930 kaldes rentier og i 1940 aldersrentenyder. Han

73



døde februar 1941, 85 år.  Hans kone Rasmine døde august 1941 74 år gammel. De fik syv børn.
Frederikke Jørgine beskrives som invalid og boede hos forældrene til de døde. hvad der siden er sket
ved jeg ikke. Den ældste datter Else Marie Jørgensen (1413) giftede sig med en gårdejer Jens Koed
(1420) i Tørring. De fik 2 døtre.   Jørgine Karoline Jørgensen (1415) blev født 1894 og kun fulgt til
1908.  Datteren Karoline Jørgine (1416) giftede sig med en husmand Jens Peter Jørgensen (1209) i
Nørre Snede. Da hun døde i 1924 omtales manden som gårdejer i Groest i Ejstrup Sogn. Hun var kun
26 år, da hun døde. Jeg har ingen viden om dødsårsag. Jeg finder ingen fødsel registeret for hende
mellem ægteskab og død. I 1902 fik Jens Peter og Rasmine sønnen  Rasmus Jørgensen (1417) og i
1904 Jens Laurids Jørgensen (1418). Yngst i rækken var Anna Kathrine Jørgensen (1419) født 1907,
som var  hjemme ugift  ved folketællingen i  1940.  Ane Elisabeth  Jørgensen (1210),  blev  født  24.
september 1856, hun giftede sig med husmand Niels Jensen (1425) i Skærup i 1896. De fik i 1897 en
søn Jørgen Jensen (1426), som døde 1 år gammel.  Hendes mor Else Marie Jørgensen (340) boede
hos dem til hun døde. Niels Jensen døde i 1927 og ved folketællingen i 1930 boede Ane Elisabeth
med datteren  Jørgine Marie Jensen (1427), som benævntes hønseriejer. Selv døde hun 12. januar
1936.  Datteren Jørgine døde 17. oktober 1936. Der blev udført medico-legalt ligsyn med diagnosen
suicidum (selvmord). Søren Jørgensen (1211) blev født 17. november 1858. Hans far døde i 1866 og
1870 finder vi ham i Hedensted hos Søren Mortensen (1307) og Maren Abrahamsen (375), som er
hans mors faster. 1880 tjente han hos Søren Kristensen (917) og Maren Kristensen (10) i Øster Snede
sogn.  Søren giftede sig  15.  Maj 1886 med Johanne Hansen (2195),  datter af  en tjenestepige fra
Herslev sogn. Ingen barnefader udlagt. De fik deres første barn Else Marie Jørgensen (2196) 3 uger
efter brylluppet. Else Marie giftede sig med en husmand Jens Christian Rasmussen (2208). De fik 4
børn En af disse Erling Rasmussen (2211), blev plejer i Risskov, og giftede sig med syerske i Vejlby
Lilian Adelaide Maren Bugge (2213).  Efter Sørens giftermål blev han banevogter ved Vinding strand. I
Vinding fik de sønnen  Jens Jørgensen (2197), født i Vinding 1988, men da forældrene straks efter
flytter til Fredericiagade i Vejle blev han døbt der. Jens var i 1940 bestyrer for en enke på et gartneri
og husmandsbrug. Af Folketællingen 1916 fremgår, at han har mistet en hånd, men ikke hvilken og
hvordan. Han må jo dog have kunnet arbejde. I 1940 var han ifølge folketællingen 52 år og ugift.  I
Vejle fik Søren og Johanne datteren Jørgine Kirstine Jørgensen (2198) i 1890. Hun giftede sig med
Tømrer Marius Sørensen (2216), som siden blev købmand i Solskov.  De fik her en søn.  Også Laurits
Jørgen Jørgensen (2199) blev født i Vejle i 1892.  Han blev snedker, og flyttede til Århus, hvor han
giftede sig med Martha Laursen Bager (2218). Her fik de en datter.  Søren og Johanne flytter nu til
Hedensted, hvor de i 1894 fik sønnen Jakob Jørgensen (2200), som dog døde 11 måneder gammel,
hvorefter sønnen født i  1895 også fik  navnet  Jakob Jørgensen (2201).   Denne blev husmand og
giftede sig med Karelia Nielsen (2220). De fik tre børn Edith Jørgensen (2221), som giftede sig med
husmand  Jakob  Jørgensen  (2201)  og  Karen  Jørgensen (2222),  som  giftede  sig  med  en
avlsmedhjælper Vagn Ekhardt Nielsen (2225).  I 1896 fik de datteren Karen Jørgensen (2202), som
døde 11 måneder gammel. I 1897 sønnen Karl Peter Jørgensen (2203), som jeg ikke har kunnet følge
og Sønnen  Hans Sigvald Jørgensen (2204) i 1898, som heller ikke er sporet. Datteren  Ane Katrine
Jørgensen (2205) født 1900 finder vi i 1940 i huset benævnt "Fejring" hos faderen Søren, som blev
enkemand ved Johannes død i  1914.  Her fik  hun 1921 datteren  Johanne Jørgensen (2227) uden
oplysning om barnefader og 16 år senere i 1937 sønnen Knud Jørgensen (2228), igen uden oplysning
om  faderen.  Der  var  to  sønner  til,  Søren  Viderik  Jørgensen (2206),  søm  døde  ugift  i  Tinglev,
Sønderjylland i 1967 og endelig Søren Peter Kristian Jørgensen (2207), som jeg heller ikke har sporet.

Else Marie Jørgensdatter (340) fik videre Datteren  Ane Cathrine Jørgensen (1212) i 1860 og to
sønner, som begge bliver skræddere: Ole Kristian Jørgensen (1213) som giftede sig 1899. med Karen
Oline Nielsen (1428) De fik ingen egne børn, men tog et plejebarn. Karen Oline døde 1941, 67 år
gammel  og  Ole  1947,  84  år  gammel.  Laust  Jørgen  Jørgensen (1214)  født  1865,  som  i  1891  er
skræddersvend i Ørum Sindbjerg Sogn. 

Jørgen Abrahamsen (17) og Ane Elisabeth Olesdatter får 1825 sønnen Ole Jørgensen (353), som
dør 1832, 6 år gammel.

Karoline Jørgensen (341) født 14. marts 1828 fik i 1856 en søn Anton. Som barnefader blev en
Michel Christensen udlagt, som medgav at barnet fik hans navn og altså blev døbt Anton Michelsen
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(1195). Ved dåben var Karolines søskende og halvsøskende  Nielsine Jørgensen (2),  Ane Elisabeth
Jørgensen (343), Søren Jørgensen (16) og Michel Jørgensen (344) bland fadderne. Karoline blev ikke
gift med Michel, men i 1865 giftede hun sig med en enkemand, husmand Søren Steensen (1197) på
Grejs Mark. De fik ingen egne børn og Søren døde januar 1899 og Karoline mindre end et år efter i
juni 1900, 72 år gammel. Anton Mikkelsen (1195) giftede sig i 1885 med pigen Birthe Marie Hansen
(1292) med hvem han fik datteren  Ane Kirstine Karoline Mikkelsen (1429). De fik bare dette ene
barn og Birthe Marie døde i 1907, 51 år gammel. Anton giftede sig igen 1912 nu med en enke fra
Skibet Sogn Sørine Hansine Sørensen (1430), han var da 56 og hun 34. De fik sammen 4 børn. Anton
døde 85 år gammel i 1941 og Sørine døde 81 år gammel i 1960. Ane Kirstine Karoline (1429) giftede
sig med husmand og murer (senere benævnt gårdmand) Johan Kristian Johnsen (1435) i Nørup sogn
og de fik 9 børn Sønnen Gotfred Johnsen (1438) var i 1949 avanceret fra postbud til overpakmester i
Fredericia.   Harald Johnsen (1439) blev murermester i  Bredsten.  Vagn Johnsen (1440) døde 3 år
gammel. Anna Johnsen (1441) fik i 1944 en søn uden udlagt barnefader og giftede sig i 1945 med en
fraskilt Købmand Edgar Yngve Nielsen (1450) i Århus. Sønnen fik navnet Finn Edgar (1449) og en af
fadderne var just Chauffør Edgar Yngve Nielsen fra Sønder Omme.  Med tanke på barnets navn kan
den ukendte fader jo tænkes at have været den da gifte Edgar Yngve Nielsen (1450),  som siden
adopterede barnet. Erna Johnsen (1443) giftede sig med en mejerist i Hundborg og Henning Johnsen
(1444) bliver handelskommis i Hvide Sande. Anna Marie Mikkelsen (1431) blev født 1914 og Bertha
Marie  Mikkelsen (1432)  i  1916.  Hun giftede sig  med en cykelhandler  i  Gadbjerg,  Marius  Alfred
Madsen (1457).  De fik i 1944 en  søn.  Olga Mikkelsen (1433) giftede sig med en motorformand i
Ganløse,  Frederiksborg  amt,  Carl  Herluf  Asschenfeldt  Frederiksen  (1459),  han  bliver  senere
fængselsbetjent  i  Sønder  Omme.  Olga  døde  2003,  86  år  gammel.  På  gravstenen  står;
"Beundringsværdig,  gæv lille  kvinde".  De fik  2  døtre.  Familien bytter  siden navn til  Asschenfeldt
Birkebæk.

Søren Jørgensen (16) blev født 25. juli 1831 og hans mor døde 2 uger senere, så han lærte aldrig
sin mor at kende, men fik jo så en stedmoder blot 4 måneder senere. Han var hjemme til han i 1862
giftede sig med Ane Knudsen (64) også af Gammel Sole Mark. De overtog en gård matr. 19, Kærvej 39
i Gammel Sole efter hendes forældre og Søren købte til en mindre indtil liggende gård matr. 20. De
fik tre sønner, hvoraf den ældste  Knud Sørensen Jørgensen (65) overtog gården efter forældrenes
død. Ane døde 47 år gammel i 1885 og Søren 65 år gammel i 1897. Knud overtog som sagt gården,
men inden da giftede han sig i 1887 med Else Katrine Karlsen (1463) og ved folketællingen i 1890 står
han som gårdejer i Hover sogn. Først fra folketællingen i 1901 står han som gårdejer i Gl. sole. Iflg.
Therkel Hansens bog om Øster Snede sogn solgte han gården i 1925, men allerede i 1921 boede han
iflg. folketællingen i Hedensted stationsby sammen med Else og den yngste datter Anna Jørgensen
(1472).  Else døde 74 år gammel i  1934 og Knud 90 år gammel i  1953.  Knuds ældste søn  Søren
Jørgensen (1464) blev sekretær for dansk opdrætter salgsforening I Ringe på Fyn. Han giftede sig
med Anna Kirstine Magdalene Nielsen (1473), som var datter af en kreaturhandler. De fik 2  døtre.
Ved børnenes fødsel  kaldes han selv kreaturhandler,  og ved hans død i  1956 stod han som fhv.
sekretær i  Søder Vindinge Bryggeri i  Ringe. Broderen  Anton Jørgensen (1466) fulgte trop og blev
sekretær for Vestfyns salgsforening for avlsdyr. Han giftede sig i moden alder (49 år) med Anna Marie
Rasmussen (1478). Hun var 46 år, og de fik ingen børn. Det er denne Anton Jørgensen (1466), der har
skrevet ovennævnte bog om familien på "Solbjergaard", som omhandler en del af vores slægt, og
bland andet nævnet relationen mellem Nielsine Jørgensen (2) på ”Damgaard” og hendes halvbroder
Søren  Jørgensen (16)  på  ”Solbjerggaard”.  Søsteren  Agnes  Jørgensen (1468)  giftede  sig  med  en
gårdejer  Niels  Emanuel  Jensen  (1479),  i  Vendsyssel.  Hendes  datter  Erna  Jensen (1480)  blev
sygeplejerske, og slog sig ned i København. Desuden fik de sønnen  Knud Jensen (1481), Broderen
Aksel Jørgensen (1469) født 1896, døde 2 år gammel. Søsteren  Kathrine Jørgensen (1470) bliver
også sygeplejerske og er 1932 i Horsens. Næste broder Aksel Jørgensen (1471) giftede sig 1923 med
Frederikke Chrestine Henriksen Poulsen (1483) og boede da på Bogense egnen. Jeg ved ikke om de
fik nogen børn.  Hansine Jørgensen (1467) og Anna Jørgensen (1472) er de to, som i "Vandrebogen"
omtales som: "Søstrene Jørgensen", med hvem vor familie  i  København har haft  livligt  samkvem
ligesom  de  havde  med  søstrenes  niece  Erna  Jensen (1480).  Måske  var  Hansine  og  Anna  også
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sygeplejersker. Det vil sikkert fremgå af Anton Jørgensens slægtsbog. Søren og Anes anden søn Søren
Christian Jørgensen (1092) blev født 22. september 1867. Ham ved jeg ikke andet om. De fik en søn
til Jørgen Jørgensen (1093) født 4. november 1871. Han døde kun 20 år gammel i 1892.

Jørgen Abrahamsen (17) og Ane Cathrine Nielsdatters (18) børn
Jørgen Abrahamsen (17) og Ane Cathrine Nielsdatters (18) første barn var  en dreng (342) som

blev dødfødt 6. november 1832. vurderet til at have været i 7. måned. I kirkebogen står: " Ingen
årsag vides til hvorfor livet forsvandt."

Ane Lisbeth Jørgensdatter (343) født 7. april 1834 giftede sig 1861 med Hans Christensen (1016)
fra Snede Mølle.  Han overtog siden Løsning Mølle som møller og gårdejer. En lille morsom detalje er,
at Anes tip-tip-oldefar Jens Christensen (1149) også var møller i Løsning. Hans døde på Møllen 1909 i
en alder af 75 år. Ane Lisbeth som nu kaldes Elisabeth flyttede til et hus i Løsning Stationsby, som
enke, rentier med datteren Mariane Christensen (1020) som husbestyrerinde. Hun døde her i 1912,
77 år gammel.  Ane Lisbeths søn  Christen Christensen (929) giftede sig med Ellen Marie Hansen
(919), datter af Maren Christensen (10) og Jens Hansen (863) - som døde i krigen 1864. Christen var
barnebarn af min tipoldefar Jørgen Abrahamsen (17) på farmor Marys (28) side og Ellen Marie var
barnebarn af min tipoldefar på farfar Jens Peters (7) side Christen Jensen Gartner (14). Mølleriet
bliver i familien for Christen og Ellen Marie slår sig ned som mølleforpagtere på Hylken Mølle i Ørslev
sogn på Fyn mellem Middelfart  og Assens.  Det er en vandmølle  og Christen står som møller og
savskærer. I 1911 er de flyttet til Lamose Mølle, som er en anden mølle ved samme lille sø. Her var
der jord til,  for nu står Christen som Møller og gårdejer.  Christen døde på møllen i  1940, 78 år
gammel  og  Ellen Marie  døde 85 år  gammel  i  1948.  Christen og Ellen Marie  fik  10 børn.  Maren
Christensen (930)  blev  gift  med en gårdejer  (og  mølleejer?)  Niels  Lorents  Jensen (955)  på  Røde
Møllegård i Ørum sogn ved Hedensted. De fik to  børn.  Ane Elisabet Christensen (931) giftede sig
med en portør ved statsbanerne i Gelsted stationsby, også de fik to  børn.  Hans Christensen (932)
døde som spæd.  Jensine Christensen (933) giftede sig med Gaardejer Kristen Marinus Sørensens
(961) i hjemsognet. De fik 8  børn. De fik då en søn  Hans Christensen (934) som døde 3 måneder
gammel.  Johanne Christensen (935) giftede sig med en gårdejer Niels Rasmussen (970), i  Lunge i
Gelsted sogn, de fik tre  børn.   Sørine Christensen (936) giftede sig med gårdejer Anton Christian
Andersen (974) i Særslev sogn mellem Odense og Bogense. De fik et  barn.  Carl Christensen (937)
giftede sig med Elna Marie Hansen (976) datter af en møllersvend, Han blev kommunekasserer i
Ørslev,  også  de  fik  et  barn.  Sidst  i  børneflokken  født  10/10  1900  er  et  par  tvillinger  Martha
Christensen (938) og Otto Christensen (939). Martha døde 4 måneder gammel. Ved folketællingen i
1940 var Otto hjemme på møllen hos moderen,  som nu var  enke, han benævnes da landmand,
bestyrer. Han giftede sig 1927 med Astrid Martine Jørgensen (978) og de fik i 1927 en datter.  Ane
Kathrine Christensen (1018) født 9. september 1863 giftede sig 1884 med en gårdejer fra Uldum,
Niels Kristensen (1026) på gården "Elmelund" i Uldum. De fik 9 børn. Første barn, en datter  Anna
Marie Christensen (1027) født 1885 døde to måneder gammel. Næste datter  Kristine Christensen
(1028) giftede sig med en købmand i Braaskov, Stenderup Sogn, Johannes Yding (1037) og de fik 10
børn og et antal børnebørn. Johannes døde 1958 på Middelfarts Sindssygehospital.  Kristine døde
1964,  78  år  gammel.  Anna  Yding (1038)  giftede  sig  med  Toni  Arne  Tonnisen  (1048),  som  ved
folketællingen  i  1940  var  tobakshandler  i  Hjørring.  Cathrine  Yding (1039)  blev  gift  med  en
teglværksbestyrer  i  Give  Helge  Jensen  (1051).   Morten  Ejnar  Yding (1040)  giftede  sig  med  en
Barneplejerske Agnete Therkildsen (1052) og overtog købmandsforretningen Sjovt nok er jeg slægt
med begge, idet Agnethes tipoldefar er min tiptipoldefar på min mors side. Datteren  Marie Yding
(1041)  blev  lærer  og  giftede  sig  med  lærer  Jens  Riis  (1056)  af  Silkeborg.  I  1916  fik  Kristine  og
Johannes tvillingerne Hans Yding (1042), som døde 2 år gammel og Inger Yding (1043).  Sønnen Niels
Yding (1044) blev også købmand, men i Stouby sogn. Han giftede sig med Gerda Rasmussen (1059).
Datteren  Ninna  Yding (1046)  blev  børnehavelærerinde,  rejste  til  København  og  giftede  sig  med
sagfører Preben Borch Bilfeldt (1063), og den yngste søn Svend Asger Yding (1047) stud oecon. døde
på neurokirurgisk afdeling i Århus 22 år gammel. Ifølge dødsattest af bristet kropspulsåre. Elisabeth
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Kristensen (1029) født 30. august 1888 giftede sig 1911 med en i  kirkelige kredse kendt person,
Gunnar Engberg (1068), som blev generalsekretær for Københavns K.F.U.M. Fra 1932 til 1938 var han
residerende kapellan ved Holmens kirke og sognepræst for Kastelskirken til 1944. Han var feltpræst i
Finland under vinterkrigen 1939 - 1940, men da har familien jo nok ikke været med. Han afsluttede
sin gerning som sognepræst på Strynø. Gunnar Engberg døde i København 1951, og Elisabeth i 1953,
men begge blev begravet på Strynø i de sydfynske øhav. De fik 9 børn. Sønnen Niels Engberg (1069)
blev cand.jur. og giftede sig i 1914 i St. Croix med en schweizisk kvinde Christiane Clara f. Mermod
(1492).  Harald Engberg (1484) blev overkirurg, dr.med. og giftede sig med en svensk kvinde Maja
Stina f. Billig (1495). Else Engberg (1485) blev cand.theol. og giftede sig med an anden sådan Rudolph
Arendt (1498). Denne var fra 1976 - 1985 domprovst i Odense. Else og Rudolf, fik 6 sønner, hvoraf 4
blev præster, 1 blev organist og en blev rockmusiker. Jens Arendt (1499) blev domprovst i Roskilde,
Poul Anton Arendt (1501) blev præst i Holbøl,  Niels Henrik Arendt (1502) var biskop i Haderslev i
årene 1999 -  2013,  Bent Rudolph Arendt (1503) sognepræst i  Johanneskirken i  Aarhus og  Peter
Andreas  Arendt organist  i  Grenå  kirke.  Til  sidst  Christian  Arendt (1505)  som blev  musiklærer  i
Kerteminde, og sammen med Michael Falch dannede han i 1977 rockgruppen: Malurt.

Niels Henrik Arendt

Helga Engberg (1487) blev socialrådgiver og i 1952 gift med Adjunkt i Sorø Dr. phil Theodor Lind
(1506).  Der var mere musik i familien idet Elisabeth Engberg (1490), som giftede sig Magister Erik
Zeuthen  (1507),  blev  mor  til  Cellisten  Morten  Mikael  Zeuthen (1509)  og  violinisten  Elisabeth
Zeuthen (1510).  Agnete Engberg (1491) blev socialrådgiver og sammen med sin mand Hans Jørgen
Helmstedt  (1512)  i  en  periode  forstanderpar  på  børnehjemmet  Nærumgård.  Hans  Kristian
Kristensen (1030) født 1890 døde 5 år gammel 1895. Minna Sofie Kristensen (1035) født 1892, døde
blot 14 dage gammel. Kristen Alfred Kristensen (1031) født 1894 bestyrede gården i Uldum for sin
mor efter faderens død, og overtog den siden som gårdejer. Han ændrede sjovt nok navnet 24/7
1964 til Kristen Alfred Stervbo-Kristensen. Et lidt mærkeligt navneskifte. På gammelt dansk betyder
stervbo:   dødsbo.  I  Sverige  kaldes  dødsbo  stadig:  sterbhus.  Hans  kone  Forskolelærerinde  Lene
Johansen (1515) deltog åbenbart ikke i navneskiftet. De fik tre  børn.  Johannes Kristensen (1032)
født 1886 skaffede sig  en gård i  Liselund i  Sjørslev sogn og giftede sig  med Sygeplejerske Jenny
Kirstine Jensen Ravn (1519).  De fik fem børn. Johanne Marie Kristensen (1522) blev sygeplejerske og
gifter sig med Landmand Poul Anthon Jessen (1528).   Otto Kristensen (1033) født 1898 ved jeg ikke
noget om. Herefter fulgte en dødfødt dreng (1034) år 1900 og en dødfødt pige (1067) i 1901. Knud
Asbjørn  Kristensen (1036)  boede  som  logerende  cand.  mag  på  et  hotel  på  Helgolandsgade  i
København  hvor  Christiane  Christensen (924)  var  Hotelværtinde  og  Agnes  Christensen (77),
bestyrerinde.  [Christiane  var  Christen  Jensen  Garnes  (14)  Barnebarn,  Knud  Asbjørn  var  Jørgen
Abrahamsens (17) oldebarn, og Agnes var søster til  Mary (28) som var gift  med Christen Jensen
Garnes (14) Barnebarn Jens Peter (7). Mindste fællesnævner må her være Gl. Sole].  Knud Asbjørn
blev  adjunkt  og  siden  lektor  ved  Svendborgs  Statsskole.  Han  giftede  sig  med  Karen  Margrethe
Jørgensen (1529) og de fik 3 børn. Hans Christensen (1016) og Hustru Ane Elisabeth Jørgensen (343)
fik i 1866 et  dødfødt drengebarn (1019). Datteren Mariane Christensen (1020) født 1867, som var
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husbestyrerinde for moderen efter faderens død, blev hele sit liv i Løsning og døde ugift 1950 som
forhenværende husmedhjælper 83 år gammel.  Jørgine Christensen (1021) født 1869 gifte sig med
gårdejer Morten Christensen (1533) af Grejs. De fik i 1894 en søn Kristen Albert Christensen (1534),
som døde 13 månder gammel og i  1896 igen en søn  Kristen Albert Christensen (1535) som blev
lektor i matematik ved Skt. Jørgens gymnasium på Frederiksberg. Sønnen Hans Møller Christensen
(1536) blev købmand i  Løsning  og giftede sig  med Lærerinde Sigrid  Buch Jepsen (1540).   De fik
sønnen Jørgen Kristensen (1541), som da han giftede sig i 1959 med Laboratorieasistent Birte Laura
Juhl (1542), var stud odont. Sønnen Jens Viggo Christensen (1537) blev gårdejer i Grejs. Antagelig
overtog han forældregården. Han giftede sig med Olga Kristensen Vendelbo (1543) og de fik fire
børn.  Anna Katrine Kristensen (1538) ved jeg ikke noget om. Kirstine Kristensen (1025) født 1872
døde 1 år gammel. Else Katrine Kirstine Christensen (1022) født 1873 giftede sig med købmanden i
Rask  Mølle  Ole  Rasmussen  (1548).  Ole  døde  1944  i  Rask  Mølle.  Dødsårsag  Cancer  recti
(endetarmskræft) og hjertelammelse. Else Katrine (1022) opholdt sig herefter i København og hun
døde  1948  i  Greve  præstegård,  hvor  datteren  Ragnhild  Marie  Rasmussen (1549)  var  gift  med
sognepræsten  Lauge  Sofus  Jørgensen  (1551).   Lauge  Sofus  (1551)  virkede  som  sognepræst  i
Helgenæs hvor børnene blev født, men blev siden sognepræst i Greve 1947 - 1972. Han er omtalt i
bogen af Johannes Møllehave: ”Et liv har 5 akter”. Møllehave var kapellan hos Lauge Jørgensen i
Greve Kirke, som førøvrigt var model til "Nøddebo Præstegaard".  De fik fem børn.  Helga Jørgensen
(1552)   giftede sig med Sekretær Jørgen Rald (1557). Jeg ved ikke hvor han var sekretær, men han
var søn af en provst, så måske noget kirkeligt. Lise Jørgensen (1554) blev sygeplejerske og giftede sig
med Civilingeniør Stig Jørgen Hansen (1558).  Else Katrine og Ole fik derudover sønnen Hans Møller
Rasmussen (1550),  som  blev  Ingeniør,  Cand.polyt.  Han  giftede  sig  1938  i  Ålborg  med  en  aut.
massøse,  vel  nærmest  dagens  fysioterapeut,  De  fik  sit  første  barn i  Århus  i  1939  og  ved
folketællingen 1940 finder vi dem i København. Der taber jeg sporet, men fra nettet fås, at der skal
være to børn til. Birgitte Kristensen (1023) født 1875 giftede sig med en enkemand, gårdejer på Fyn,
Jeppe Christensen (1559) i Nisted. De fik sønnen Hans Møller Christensen (1560) født 1913, som ved
folketællingen  i  1940  var  ugift  og  bestyrede  faderens  gård.  Moderen  var  død  året  inden.  Ane
Elisabeth og Hans' sidste barn da moderen var 42 år var en dødfødt dreng (1024) født 1876.

Gertrud  Jørgensen (1015)  blev  født  27.  februar  1836  i  Gammel  Sole.  Hun  voksede  op  som
plejedatter hos sin moster Bodil  Marie Nielsdatter i Løsning. 26 år gammel blev hun gift med en
gårdejer i Aale sogn Johan Andreas Nielsen (1561) på gården "Højgaard". De fik 7 børn på gården
inden  Johan  Andreas  døde  53  år  gammel  i  1888.  Ved  folketællingen  i  1890  stod  Gertrud  som
gårdejer, men i 1901 havde datteren Ane Marie Nielsen (1565) og svigersønnen Anton Jensen (1590)
overtaget gården. Gertrud var der på aftægt, til hun døde 2. marts 1917, 81 år gammel. Bodil Marie
Nielsen (1562) opkaldt efter mosteren, som Gertrud voksede op hos, blev født 1863. Hun giftede sig i
1882  med  Laust  Møller  Nielsen  (1569),  Møller  i  Hjortsvang  Mølle,  Linnerup  Sogn.  Det  var  en
enkemand på 30 år, Hans første kone var selv enke og døde 33 år gammel av brysttæring. Med sig i
boet havde han 6 af sin første kones børn med hendes første mand og et eget barn. I 1890 bestod
husstanden af Laust (1569) og Bodil Marie (1562) dertil tre børn, som ingen af dem var forældre til,
Laust's datter Maren fra første ægteskab og 4 fælles børn. Ved folketællingen i. februar 1901 var de
flyttet til "Aagaard" i Unnerup Sogn. 25. juni samme år døde Bodil Marie (1562) og Laust stod igen
med en masse børn, denne gang dog kun Bodil Maries og hans fælles børn, i alt 9 børn i alderen 2 til
8 år. Den ældste søn Kristian Møller Nielsen (1570) født 1883 finder vi som møllersvend i Sindbjerg
Sogn 1911. Han giftede sig med Ane Kirstine Andersen Skov (2235), og mens de var i Sindbjerg fik de
1912 sønnen Valdemar Skov Møller Nielsen (2236), Ved sønnens dåb benævntes han møllebestyrer
på Vistoft mølle på Mols. De flyttede til Thyregod, hvor de 1914 fik sønnen  Knud Møller Nielsen
(2237), Nu var han landbruger og møller. I 1916 fik de sønnen Laurs Gustav Møller Nielsen (2238),
som dog døde inden dåben blev publiceret i kirken og i 1925 sønnen Elmar Møller Nielsen (2239). De
var nu flyttet til Hejnsvig i Ribe amt, og nu står Kristian som husmand. Herefter ved jeg ikke, hvad
som skete med familien, før Kristian døde i Fredericia 7. juli 1964. Han var da enkemand og betitles
Ejendomsmægler og marskandiser,  en lidt besynderlig  blanding. Datteren  Kirstine Møller Nielsen
(1571) født 1885 var 16 år ved moderens død og hun døde kun 17 år gammel et  halvt år efter
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moderens død. Hun stod da som tjenestepige i Aale. Hun ar nok været i huset hos Bodil Maries søster
Ane Marie (1565), hvor også hendes søskende Otto Møller Nielsen (1575) og Jørgine Møller Nielsen
(1572) kom efter moderens død. Jørgine giftede sig med en gårdejer i Aale sogn Johan Frederik Koch
(1579), og de fik fem børn.  Else Møller Koch (1582) giftede sig med en Arbejdsmand i Vejle Sigvald
Sørensen  (1604),  Anna  Møller  Koch (1583),  giftede  sig  med  disponent  Johannes  Christoffersen
(1607). Sønnen Alfred Møller Nielsen (1573) finder vi, når han konfirmeres i 1903 som tjenestedreng
hos en gårdejer i Linnerup, Morten Andersen, det er han så nok kommet efter moderens død. Han
giftede sig i 1923 med Ida Nielsen (1585). Han var da forpagter i Linnerup. Han blev siden boelsmand
i Tørring. De fik to børn. Johanne Anne Lise Møller Nielsen (1609) giftede sig med en maskinarbejder
i Helsingør. Da Alfreds kone Ida døde i 1964 boede parret i Aale. Han benævntes da pensionist og
kværnbilder (en der tilhugger møllesten). Thora Møller Nielsen (1574) kom 10 år gammel i huset hos
Ane Katrine Kristensen (1018), som var Bodil Maries (1562) kusine. Helga Møller Nielsen (1576) blev
8 år gammel plejedatter hos en anden af Bodil Maries  søstre  Nielsine Nielsen  (1567) også af Aale.
Der startede hun et hjemmebageri, muligvis i en del af Nielsine og hendes mand Marius' ejendom.
Søsteren Thora blev ekspeditrice her. Hun var dog ikke hos Helga ved folketællingen i 1930, så hvor
hun siden blev af,  ved jeg ikke.  Helga  døde i  1939.  Otto Møller  Nielsen (1575)  giftede sig  med
Ungpige Ane Katrine Kristensen (1611) og endte som Gårdejer i Thyrsting Sogn. Dog står han da hans
søn  Aage Møller Nielsen (1613) giftede sig i 1951 som kreaturhandler. Han fik 8 børn, hvoraf den
ældste  Geert  Rud  Møller  Nielsen (1612)  blev  snedkermester,  Ovennævnte  Aage  slagtermester.
Datteren  Bodil Maria Møller Nielsen  (1614) døde 13 år gammel og sønnen  Asger Møller Nielsen
(1615) døde 3 måneder gammel.  Liss Møller Nielsen (1616) giftede sig med en landmand Henning
Madsen (1621), som ved børnenes fødsel stod som forpagter. En af deres børn, efterskolelærer og
seminarielærer  Jens  Peter  Madsen (1623),  fik  en karriere  ved  siden  af  som historiefortæller  og
foredragsholder, og er ifølge arbejderen.dk en efterspurgt underholder:

 "Jens Peter er tidligere efterskolelærer på Faxehus Efterskole på Sydsjælland, og han var senest
seminarielærer ved pædagoguddannelsen i Odense. Han har i over 25 år optrådt med og undervist i
mundtlig fortællekunst over hele landet og i andre nordiske lande. Jens Peter er udøver af en meget
gammel mundtlig tradition - at fortælle lige ud af hovedet og uden bog – som han har lært at kende
fra sine bedstemødre og lærere gennem sin barndom på landet i Åle ved Horsens. Hans repertoire
spænder vidt, og han er særlig kendt for de mange historier om barndommen og ungdommen, som
han selv har forfattet." 

Også under Corona pandemien holdt han karantæne fortællinger og foredrag. 

Jørgen Egon Møller Nielsen (1617) blev elektriker. Bodil Marie og Lausts to yngste Ejnar Møller
Nielsen (1577) og Carl Møller Nielsen (1578) er nok efter moderens død fulgt med faderen som slog
sig ned som gæstgiver, nu med sin tredje kone i Ølholm i Langskov sogn.  Ejnar var i hvert tilfælde, da
han blev konfirmeret i 1910 hos faderen i Ølholm. Han giftede sig i 1921 med Andersine Pedersen
(1587) af Aale (siden kaldt Sine) og blev gårdejer i Aale. Han døde 1968, 71 år gammel. Sine overleve -
de ham og blev 92 år gammel. De fik fem børn. Edith Møller Nielsen (1588) giftede sig med husmand
Kristen Kristensen (1638), Børge Møller Nielsen (1636) giftede sig med Kamma Støvelbæk (1644).  Da
Per Hvillum Møller Nielsen (1637), som bliver skoleinspektør i Odder blev gift med Edit Moeslund
(1646) benævnes Ejnar rentier, sognerådsformand. Den yngste søn Karl Møller Nielsen (1578) vokse-
de op hos faderen og stedmoderen i gæstgiveriet i Ølholm. I 1926 benævntes han forvalter. Samme
år giftede han sig med Kristine Kristensen (1684) af Ørnsholt og fik et husmandssted i Ørnsholt i
Øster Nykirke Sogn, hvor han døde 1964. De fik to børn.  Gertrud (1015) og Niels (1561) fik kun en
søn: Niels Andreas Nielsen (1563) i 1865 og han døde 5 måneder gammel i "ondartet halssygdom".
Måske difteri. I1867 fik de datteren Ane Katrine Nielsen. (1564) Ved 13 års alder er hun hjemme, så
ophør sporet.  Ane Marie Nielsen (1565) født 1869 blev i hjemsognet, hvor hun giftede sig med en
gårdejer Anton Jensen (1590) af Aale Mark. Da søsteren Bodil Marie (1562) døde tog hun sig af to af
børnene Otto (1575) og Jørgine (1572) og måske en tid den lidt ældre Kirstine (1571). Selv fik Ane
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Marie og Anton 5 børn, Ellen Jensen (1591), som jeg ikke ved videre om, Agnes Jensen (1592) som
giftede sig med gårdejer Hans Anton Moust Hansen (1648) i Tørring sogn. Her tilbragte Ane Marie og
Anton sit otium, til Anton døde i 1940 og Ane Marie i 1950. Agnes og Hans Anton fik fire børn. I 1904
fik de datteren Andrea Jensen (1593), som giftede sig med husmand Sigurd Petersen Lærke (1653).
De fik 2 børn. Andreas Jensen (1594) blev gårdejer på morforældrenes gård "Højgaard" og giftede sig
med Ingrid Andersen (1657). De fik ingen egne børn, men adopterede 1944 en nyfødt fra Rigshospi -
talet.  Det yngste barn Peter Jensen (1687) født 1912, døde kun 8 måneder gammel. Jørgine Nielsen
(1566) født 1871 blev lærerinde, muligvis uddannet i København for i folketællingen 1901, hvor hun
er på Kirkeskolen i Gelsted på Fyn står, at kun er kommer fra København 1897. I 1916 er hun lærerin -
de i Folding Sogn i Ribe Amt. Hun forblev ugift og døde på Statshospitalet i Sønderborg 1927. Nielsine
Nielsen (1567) født 1873 giftede sig 1897 med Snedker Marius Andreasen (1595) af Aale. De fik 4
børn og tog sig af søsteren Bodil Maries datter Helga (1576), da dennes moder døde. Sønnen Hans
Andreasen (1596) overtog faderens tømrerværksted i Aale. Han giftede sig med en pige fra Hjørring
Dora Jensen (1597), og de fik 5 børn. Marie Andreasen (1660) står som væverske, da hun selv giftede
sig med en væver Egon Henriksen (1665),  Andreas Sejrup Andreasen (1661) døde 3½ måned gam-
mel.  Dagny Haasen Andreasen (1663) var, da hun i 1960 giftede sig med en revisorassistent Vagn
Kjær Olsen (1664), bankelev.  Svend Andreasen (1598) blev cementstøber, giftede sig med Rigmor
Bank (1666) og fik tre børn.  Helga Bank Andreasen (1669) giftede sig i 1959 med bagersvend Erik
Larsen (1670).  Holger Andreas Andreasen (1599) født 1906 giftede sig med Ellen Margrethe Flens-
burg (1673) og blev husmand og hønseriejer, De fik fem børn. Knud Vibe Andreasen (1675) blev fol-
keskolelærer. Asger Vibe Andreasen (1677) døde 6 mdr. gammel.  Datteren Gertrud Marie Andrea-
sen (1600) giftede sig med førstelærer Johan Nielsen (1679) af Bølling i Egtved sogn og siden i Astrup
skole. De fik tre  børn.  Elisabeth Mariane Nielsen (1568) født 1876 blev husholdningslærerinde og
konsulent i Aale og døde ugift 90 år gammel.

Nielsine Jørgensen (2) og Hans Christensen (1) bliver værende mine oldeforældre omtalt i et eget
kapitel.

Mikkel Jørgensen (344) blev født 4. februar 1840. Han giftede sig i marts 1867 med en pige fra
Aarup  Mette  Kirstine  Olesen  (1097).  Forældrene  boede  jo  nu  i  Gammel  Sole,  hvor  også  Mikkel
opholdt sig i1860. Forlover ved brylluppet i Hedensted var Søren Mortensen (1307) gift med hans
moster Maren Abrahamsen (375). Søren og Maren overtog Abraham Jørgensens (67) gård i Aarup.
Søren stod da som Aftægtsmand. Søren og Maren var barnløse og derfor overtog Mikkel og Mette
Kirstine gården. Maren (375) og hendes søster Zidsel Abrahamsen (376) boede hos Mette og hendes
nye mand ved folketællingen i 1890. Mikkel døde nemlig 43 år gammel i 1882 og Mette giftede sig 1
år senere med en Enkemand fra Tvingstrup, som dog da tjente i Hedensted. Mikkel og Mette fik 3
børn, men den første født juli 1867, Maren Cecilie Jørgensen (1098) døde i december 1868. Næste
barn blev født juni 1869 og fik også navnet  Maren Cecilie Jørgensen (1137). Hun giftede sig 1897
med en gårdejer Hans Rasmussen (1216) fra Vedslet Mark, enkemand efter at have været gift med
en søster til den mand, som Mikkels enke giftede sig med. Maren Cecilie og Hans fik sammen 9 børn.
Om denne gren har jeg ikke meget. Marius Rasmussen (1218) var antagelig ugift og døde i Horsens
74 år gammel. Michael Rasmussen (1219) boede ved folketællingen i 1930 i Snesere på Sjælland og
var  på  det  tidspunkt  arbejdsløs.  Han  døde  1985  i  Mogenstrup.  Kristian  Rasmussen (1220)  blev
cykelhandler i Hylke i Skanderborg sogn. Han giftede sig med Martha Marie Petrea Pedersen (1230)
og  de fik  tre  børn.   Marie  Bisgaard  Rasmussen  (1221)  giftede sig  med Statshusmand Marinus
Johannes Adolfsen (1234), i Hylke. de fik tre  børn.  Ivan Adolfsen (1236) døde 7 måneder gammel.
Mariane Adolfsen (1237) giftede sig 1948 med Traktorførere Jens Kristian Holleufer (1238).  Jens
Bisgaard Rasmussen (1222) giftede sig med Signe Johanne Sørensen (1240). De blev husmandsfolk i
Lønne sogn ude vestpå. Jens blev 84 år gammel. Der var et interview med Signe i Jyske Vestkysten da
hun blev 100 år. via dette link fortæller Jens og Signe fortæller interessant om livet på en hedeegn for
folk i små kår15. De fik tre levende børn og et dødfødt pigebarn (1243). Ifølge deres fortælling blev en
søn  seniorsergeant  i  Herning:   Egon  Bisgaard  Rasmussen (121),  en  anden  blev  isenkræmmer  i
15http://paspa.dk/f126.html#f26    
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Brædstrup: Vagn Bisgaard Rasmussen (1244), og en datter blev gift med en landmand nemlig Tove
Bisgaard  Rasmussen (1242)  som  blev  gift  med Jens  Grauengaard  Bruun  (1245)  af  Henne  Sogn.
Mariane Rasmussen (1224) født 19. Maj 1906 døde 9 måneder gammel.  Ejnar Rasmussen (1223)
født 1907 ved jeg ikke mere om. Valdemar Rasmussen (1225) giftede sig i 1939 med Marie Hansine
Hansen (1227), og ved folketællingen boede han og hustruen hjemme på gården hos moderen. Da
hans datter  Anna Rasmussen (1228)  giftede sig  i  1960 benævntes han gårdejer,  så han har nok
overtaget forældrehjemmet. Frode Rasmussen (1226) blev selv gårdejer i Gylling sogn, og giftede sig
med Sigrid Holm Pedersen (1246).  De fik en søn i 1940. Mikkels tredje barn Søren Jørgensen (1217)
født 1872 giftede sig i 1906 med Ane Marie Christoffersen (1248), og blev i sognet, hvor de fik 3 børn,
hvoraf det første Mikkel Jørgensen (1249), døde 1 måned gammel. Herefter Karen Jørgensen (1250)
og Hans Kristian Jørgensen (1251) som jeg ikke har sporet.

Martin Bernhardt Jørgensen (345), blev født 3. maj 1842. Han boede hjemme i Gammel Sole ved
folketællingen 1860, og siden taber jeg sporet.

Jens Christian Jørgensen (346) blev født 19. december 1844. Han giftede sig i 1879, da han var 34
med Julie Sofie Andreasen (1252) på 19. Hans far var død i 1878 og som forlover havde han  Hans
Christensen (1) gift med hans søster Nielsine (2). Parret fik en gård i Tøsby i Gadbjerg sogn og her fik
de  11  børn.  Datteren  Karoline  Jensine  Jørgensen (1256).  giftede  sig  i  1910  med  Hans  Mathias
Christiansen (1264) født i Nordby, Fanø. De overtog gården og herefter boede Jens Christian og Julie
Sofie der på aftægt, til Jens Christian døde i 1936 og Julie Sofie 1939. Jørgen Jørgensen (1253) født
1880 døde 15 år gammel 1895.  Peder Larsen Jørgensen,  blev  født  1895.  Han gik i  smedelære i
Randbøl sogn, og da han giftede sig 1909 med Olga Marie Feodora Knoth (1270) af Vejle blev han
benævnt grovsmed. De fik sit første barn i 1910, Julie Sofie Jørgensen (1274). Hun døde 2 måneder
gammel. Peder var da gårdbestyrer i Tøsby.  Ved folketællingen i 1911 finder vi dem i Ringive sogn,
han nu som cementstøber, og hun tilbød fransk vask og strygning.  I 1916 var han tilbage i Gadbjerg
som landbruger, og ved folketællingerne 1925 - 1940 var han landbruger i Grene Sogn, Ribe amt. Her
fik de yderligere tre børn, Julie Jørgensen (1271) i 1911, som døde på sygehuset i Grindsted 1920 8 år
gammel. En pige til i 1922,  Ella Marie Jørgensen (1272), som jeg har tabt sporet af og endelig en
dreng som de kaldte  Svend Trøst Jørgensen (1273) født 1924, som jeg heller ikke har sporet. De
flyttede til Haraldskær, hvor Olga døde i 1944 og Peter i 1970.  Ane Katrine Jørgensen (1255) født
1884 giftede sig 1918 med gårdmand Thomas Christian Olesen Søsted (1275) i Nykirke Sogn. De fik
ingen børn. De flyttede senere til Skovvej i Tørring, hvor Thomas Christian døde 1959. Ana Kathrine
døde som folkepensionist på Tørring Hvilehjem 1967.  Karoline Jensine Jørgensen (1256). blev født
1886.  Hun  og  hendes  mand  overtog  som  ovanfor  nævnt  forældregården  med  forældrene  som
aftægtsfolk. Her fik de 5 børn. Anna Christiansen (1265) blev født 1910 og Carl Christiansen (1266)
1912.   Christian Christiansen (1267) født 1915 giftede sig  borgerligt  i  Fredericia  1940 med Ruth
Ingeborg Eriksson Hansen (1276), han benævntes stationsarbejder. Deres tre børn blev døbt i kirken.
Julie Martine Christiansen (1268) blev født 1917, og til sidst Morten Christiansen (1269). Han giftede
sig i 1943 med Sophie Neve Olesen (1280). Ane Juliane Elisabeth Jørgensen (1257) blev født 2. april
1888.  Da hun blev konfirmeret i  1902 var hun i  Tøsby.  Julius Kristian Jørgensen (1260) født 18.
august 1890 døde 4 år gammel 11. marts 1895.  Birthe Marie Jørgensen (1261) blev født 30. marts
1892. Hun døde 23. april  1892, 1 måned gammel.  Niels Johannes Jørgensen (1258) blev født 23.
oktober 1893, han døde ugift 1952 og tituleredes da gårdbestyrer fra V. Smidstrup i Gadbjerg sogn.
Julius Christian Jørgensen (1259) blev født 28. maj 1895. Han giftede sig med Hermanda Mathiasen
Lübker (1281)  i  1923.  Ved folketællingen 1925 boede de på hendes forældregård sammen med
hendes mor. Julius var da fragtmand, og senere i forbindelse med flere børns dåb, vognmand, men
ved folketællingen i 1930 er Hermandas mor død, og Julius er blevet gårdejer. De fik 6 børn  Julie
Lübker Jørgensen (1282) giftede sig med en planteskoleejer i Falling sogn, Tage Simonsen (1288), og
de fik to børn.  Jens Kristian Lübker Jørgensen (1283) og Mathias Lübker Jørgensen (1284) som jeg
ikke  har  fulgt.   Anna  Lübker  Jørgensen (1285)  giftede  sig  med  en  rutebilchauffør,  Søren  Peter
Laursen (1291). De fik mindst tre børn, hvoraf den første var en dødfødt pige (1293).  Ruth Lübker
Jørgensen (1286) gifter sig lokalt med en landmand Niels Gammelgaard Jensen (1296), og de fik en
søn i 1952.  Henry Lübker Jørgensen (1287) giftede sig med en lokal gårdmandsdatter, Anna Kristine
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Hansen (1298) dette i 1960, så de har ikke kunnet følges længere.  Jørgen Jørgensen (1262) født 1.
oktober 1896 giftede sig med Ane Dorthea Brødsgaard (1299) og blev gårdejer på Mølgård i Øster
Nykirke Sogn. Han dør 1969 på Give sygehus, 73 år gammel. De fik 5 børn, som jeg ikke ved noget
nævneværdigt  om:  Johannes Brødsgaard Jørgensen (1300),  Jens Christian Brødsgaard Jørgensen
(1301),  Poul Brødsgaard Jørgensen  (1302),  Peter Brødsgaard Jørgensen (1303) og til sidst en pige
Greta Brødsgaard Jørgensen (1304).  Birthe Marie Jørgensen (1263) født 8. april  1898 blev sidste
skud på stammen. Hun giftede sig 35 år gammel med en enkemand, Jesper Hans Jespersen (1305),
landbruger i Øster Nykirke. De fik et barn: Anton Martin Jespersen (1306)

Ole Jørgensen (347) født 1847 var Jørgen Abrahamsens (17) sidste barn. Han giftede sig i marts
1882, hvor han stod som gårdmand i Merring i Korning sogn, med Mette Hermansen fra Hedensted.
De fik to børn:  Ane Katrine Jørgensen (1690) født 7. juli 1882 og Herman Peder Jørgensen (1691)
født 25. oktober 1885. De var i Merring ved folketællingen i 1901 og siden taber jeg sporet for hele
familien.
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Jørgen Abrahamsens (17) Aner (arrangeret generationsvis iht 
farvekode)

Abraham Jørgensen (67) og Karen Thomasdatter (68)
Jørgen Abrahamsens (17) forældre var  Abraham Jørgensen (67) og  Karen Thomasdatter (68),

som blev gift 19. oktober 1795, og Jørgen blev født 21/5 1796. Da de blev gift kaldtes han Abraham
Due.  Abraham blev  født  som  tvilling  1754  af  forældrene  Jørgen  Abrahamsen (144)  og  Maren
Jensdatter (145). Af skifteprotokollen efter hans far ser vi, at Hans Tvillingbroder Jens (1077) døde i
en alder af 7 år, straks inden faderen døde 1761. Karen blev født 23 maj 1763 af forældrene Thomas
Sørensen (146)  og  Maren  Christensdatter (147).  Abraham (67)  og  Karen (68)  blev  gift  i  1795 i
Hedensted Kirke. De fik 3 børn, hvor den ældste Jørgen (17) er min tip-oldefader. Ved Folketællingen
i 1801 var Abraham bonde og gårdbeboer i Hedensted. Og børnene 5, 3 og 1 år gamle. Da Abraham
døde  1829  nævnes  han  fæste  som  gårdmand  i  Aarup.  I  1823  havde  Abraham  købt  gården
”Damgaard” i Gl. Sole som omtalt på andet sted. Der findes en skifteprotokol, fra Bygholm gods efter
Abraham Jørgensen. Han døde som fæstegårdmand 1829 i en alder af 75 år. Karen boede da hos
datteren Maren og svigersønnen Søren Mortensen, som overtog gården efter Abraham. Hun døde
1847 i en alder af 84 år.

Skifteprotokol efter Abraham Jørgensen16

Her  bliver  efterladenskaberne  minutiøst  gået  igennem,  rum  for  rum  begyndende  med  en
rødstribet overdyne til 3 Rdl. Efter stuehuset går man til gården. En 10 år gammel mørkerød hest
vurderes til 18. Rdl. Den samlede værdi af boet sættes til 328 Rdl. Jeg har lidt svært at forså, hvad der
trækkes fra, men det ender med 114 Rdl til deling mellem enken og de tre børn. Jørgen afstår sin del
til sine søskende, hvilket måske er rimeligt, da han i 1823 fik ”Damgaard” købt for 880 Rdl. Hvor en
fæstebonde så har fået alle de penge fra, kan man jo spekulere over.

HEDENSTED OG STORE DALBY SOGNES HISTORIE17

(side 122) Aarup Matr  2a.  Er ifølge Bygholm Fæsteprotokol  omkring  1790 bortfæstet til  Hans
Jensen, overgår derefter 1796 i  Fæste til  Abraham Jørgensen (67)  (findes nævnt i  Skiftebrev jfr.
Omtale 122 af Gaard Nr. 7 i St. Dalby), gaar derefter over til en Svigersøn, Søren Mortensen (1307),
der efterfølges af Mikkel Jørgensen (344), Jens Bisgaard (1222) og forskellige andre. Ejes for Tiden af
Thomas B. Knudsen. Gaarden har fremdeles sin oprindelige Beliggenhed og bærer Navnet „Aagaard"

Oven nævnte Søren Mortensen var gift med Jørgens søster Maren (375), og deres ugifte søster
Zidsel (376) boede også på gården til sin død. 

Maren Jensdatter (145), Jens Jensen Due (1090) og Jørgen Abrahamsen (144)
Jørgen Abrahamsen (144) var søn af møllersvenden Abraham Jensen (234) og Sophie Hansdatter

(1070) og Maren Jensdatters (145) forældre var Jens Knudsen (2392) og Mette Knudsdatter (2393)
Jørgen (144) og Maren (145) blev gift i Hedensted 21. november 1752.  Jørgen var da 30 år gammel
og ungkarl. Maren var 6 år ældre og enke efter Jens Jensen Due (1090). Jens Jensen Due og Maren
Jensdatter blev gift i Hedensted 1735 og Jens Døde maj 1751. De fik syv børn, hvor den ældste hed
som faderen: Jens Jensen Due (2353). Der mangler sider i Hedensteds kirkebog for perioden 1759 –

16 https://www.sa.dk/ao-soegesider  /  da/billedviser?epid=17175864#192533,32285210

17 https://slaegtsbibliotek.dk/807104.pdf
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1771. Fra en skifteprotokol fra Bygholm gods efter Jørgen ved vi at han døde 28/9 1761.  Ældste
barnet var da 7 år gammel. Vi finder at børnene Abraham og Sophia undertiden blev kaldt Due i
kirkebøgerne. Jeg forestiller mig, Maren med børnene er flyttet til Jens Jensen Due (2353), hendes
ældste søn med Jens Jensen Due (1090), således at de er vokset op på hans gård, og har fået tillagt
navnet Due. Ved folketællingen 1787 var Abraham staldkarl hos Jens Due (2353) og omtales som
husbondens halvbroder. To af Maren og Peder Dues børn døde inden voksen alder.  Af hendes og
Jørgen Abrahamsens (144) tre børn blev Abraham (67) min tiptipoldefar, Jens (1077) død som barn
og Sophie Jørgensdatter (1136) giftede sig med en husmand i Lille Dalby.

Skifte efter Jørgen Abrahamsen18

Her er boets indtægter 216 Rdl. Bl. a. En sort Mær plag 26 Rdl. Alt er ikke letlæst, men udgifterne
får jeg til  220 Rdl.  Altså underskud.  Jeg tror at  der indgår udgifter  til  begravelse inkl.  til  enkens
kommende sådan. Det er jo en fæstegård og ikke hans egen. Vurderingsmændene anslår en udgift på
17 Rdl 3 sk for reparationer. Uanset underskuddet delte børnenes salig faders gangklæder værd 8 Rdl
i en broderlod på 5 Rdl 2 sk og en søsterlod på 2 Rdl 4 sk.

Fra omtalte skifte ser vi da også, at Maren var enke efter Jens Jensen Due. Maren Jensdatter var
et  meget  almindeligt  navn,  hvorfor  der  kan findes flere  at  vælge imellem som hustru  til  Jørgen
Abrahamsen.  I  den gamle anerække  blev  Maren antaget  at  være født  1724,  som datter  af  Jens
Mogensen og Karen Olofsdatter. Dette ville være et rimeligt valg, hvis Maren kun havde været gift
med Jørgen. Nu ved vi fra skiftet, at så ikke var tilfældet, og jeg har derfor i kirkebogen valgt en
Maren, datter af Jens Knudsen (2392) og Mette Knudsdatter (2393). Denne Maren er født 1716, og
har således været 19 år da hun giftede sig med Jens. Jørgen Abrahamsen (144) døde således ifølge
skifteprotokollen 1761. Her mangler sider i kirkebogen frem til 1771. Jeg har ikke fundet dødsdato for
Maren Jensdatter (145), og går derfor ud fra, at hun også er død i perioden, hvor der mangler sider i
kirkebogen, altså mellem mandens død og 1771. 

Thomas Sørensen (146) og Maren Christensdatter (147)
Thomas Sørensen (146) var søn af Søren Thomsen Skrædder (237) og Mette Andersdatter (238) i

Hedensted  og  Maren  Christensdatter var  datter  af  Christen  Jensen  Hjulmand (239)  og  Mette
Mikkelsdatter (2441). Thomas og Mette blev gift i Hedensted 1762. Thomas var 10 år ældre end
Mette.  Karen Thomasdatter (68)  var  ældst  af  børnene og siden kom sønnen  Christen  Thomsen
(2421). Der mangler i kirkebogen fødsler for tiden fra Palmesøndag 1769 til og med 1771, men i den
tid blev det noteret når en fødende kvinde blev introduceret i  kirken efter en fødsel og Christen
Hjulmands kone er i perioden 1769 – 1771 introduceret to gange, så de må have fået mindst 4 børn. I
Hedensted sogn blev konfirmationer ikke indført i kirkebogen før 1806, så jeg har ikke kunnet finde
navn på disse to. Thomas døde 62 år gammel i januar 1783. i Maj måned samme år giftede sig Maren
Med en ungkarl Hans Jacobsen (2420), han var da 35 og hun var 50 år gammel. Ved folketællingen i
1787 for Aarup by står Hans Jacobsen som Bonde og gårdbeboer. Foruden Hans (2420) og Maren
(147) bor hendes datter Karen (68) på gården. Man ser på den tid ofte hurtige ægteskaber efter et
dødsfald og ikke sjældent da med stor aldersforskel mellem ægtefællerne. Når det er fæstegårde
forestiller jeg mig, at man fra herregården har været med til at arrangere sådanne ægteskaber for at
sikre  at  gården  kunne  drives  videre  både  ude  og  inde.  Ifølge  kirkebogen  fra  1795  døde  Hans
Jakobsens kone i Aarup, Maren Chrestensdatter, som blev indebrændt i ildebranden d. 23 april. Her
står så, at det var i hendes alders 48 år. Jeg er gået ud fra, at det er fejlskrevet. Hvis ellers det er ret
Maren, som alt andet tyder på, blev hun 74. 

18 http://ao.salldata.dk/vi  s  1.php?bsid=192527&side=8
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Abraham Jensen (234), Kirsten Larsdatter (1071) og Sophie Hansdatter (1070)
Abraham Jensen (234)  var  søn af  Mølleren  i  Løsning  Jens  Christensen (1149)  og  hans første

hustru Maren Lauridsdatter (1150). Han var født omkring 1694, inden den første kirkebog i Korning
sogn som var fra perioden 1699 – 1819. Første gang vi finder ham i kirkebogen blev han publice
absolveret i 1716 da han blev udlagt som barnefader til Kirsten Larsdatters barn, som ved dåben blev
kaldt Lisbeth Jensdatter, men da hun blev begravet 5 måneder senere kaldt Lisbeth Abrahamsdatter.
Jeg ved ikke hvor og hvornår Abraham er blevet gift med Sophie Hansdatter, men de fik deres første
barn Jacob Abrahamsen (1073) i 1720. Abraham (234) blev begravet første søndag i Advent 1737, og
var da 43 år gammel. Ifølge kirkebogen var han da møllersvend ved Bygholm mølle og druknede i
åen, da han blev forflyttet? om natten mellem Horsens og Bygholm mølle. Abraham og Sophie fik 8
børn. Deres familieforhold er ret præcist klarlagt idet Abrahams halvbroder Jørgen Jensen døde ugift
og skiftet19  efter ham præciserer arvtagerne, som er hans hel og halvsøskende, eller hvis de er døde
deres børn. 

Skifteuddrag fra Bygholm skifteprotokol 1761-1796:
38.  Jørgen  Jensen (1168)  ugift  møllersvend  i  Bygholm  Mølle.  6.11.1765,  side  88,  423,  535.

A: far  Jens  Christensen (1149) i  Løsning Mølle,  død.  Første ægteskab med  Maren Lauridsdatter.
(1150) Jens og Maren har to Børn: 1.  Christen Jensen (1151), møller i Lille Mølle i Hedensted, død.
Han har i sin tur 6 børn: Jens i Hammer Mølle, (nu i Ansø Mølle 1774), Maren (g.m. Niels Antonsen i
København  1766),  Margrethe  (g.m.  Carl  Frederik  Nielsen  i  København  1766),  Anne  Kirstine  på
Amager,  Anne,  Johanne (g.m.  Rasmus  Christensen i  Høgelund i  Vedsted  sogn 1770),  2.Abraham
Jensen (234) i Løsning, død. Han har i sin tur 7 Børn: Jacob Abrahamsen i Hornborg Mølle, død. 1B:
Abraham, Jørgen Abrahamsen i Hedensted, død. 2B: Abraham (27 i 1783), Sofie (24 i 1783. FM: Niels
Due i Store Dalby),  Jens Abrahamsen på Bygholm, Maren Abrahamsdatter g.m. Niels Christensen i
Bottrup,  Gertrud Abrahamsdatter (g.m.  Hans  Hansen  Holm  i  Store  Stræde  i  København  1766),
Johanne Abrahamsdatter g.m. Jens Hansen i  Torsted,  Sidsel Cathrine Abrahamsdatter i  Horsens.
Andet ægteskab med Maren Didriksdatter. 3B:  Jørgen Jensen (1168),  som er den afdøde,  Maren
Jensdatter (1167) g.m. Knud Jensen i Bøgballe på Agersbøl gods, Johanne Jensdatter (1171), [skifte
Låge gods 23.2.1763. Første ægteskab med Anders Steffensen]. 1B: Karen 12. Andet ægteskab med
Niels Jensen i Vester Ørum på Låge gods. 2B: Maren 9, Jens 5. Maren Didriksdatter er nu gift med
Niels  Pedersen  i  Løsning  Mølle.  2B:  Jens,  Voldborg  g.m.  Niels  Jensen  i  Bøgballe.  [Oplysninger  i
parentes ses ved afkald side 423].

Her står at Abraham havde 7 børn. Dette er de 7 som levede til voksen alder og var aktuelle som
arvinger. I 1726 fik Abraham og Sophie en søn, som kun levede få uger. Om børnene kan fortælles at
Maren Abrahamsdatter (1104) den 4 onsdag i fasten 1745 blev publice absolveret for horeri med
Niels Christensen, som hun så giftede sig med november 1746. De fik 12 børn og manden døde 1768,
56 år gammel. Maren blev gift igen samme år med Jørgen Christiansen (1118) som da var 31, hvor
Maren var 45. Maren må jo have haft et stort behov for at få sine børn forsørget, og Jørgen har vel så
fået en gård på købet. Maren døde så 63 år gammel 1786 og ved folketællingen 1787 var Jørgen 52
år,  og  nu  gift  med  en  kone  på  26  år.  Af  ovenstående  skifteuddrag  fremgår  at  Gjertrud
Abrahamsdatter (1078)  flyttede  til  København,  hvilket  nok  ikke  var  så  almindeligt  dengang.  Da
Abraham Jørgensen (67) blev døbt 1754, blev han båret af Gjertrud, som da var i Horsens. Hun blev
gift med en matros, som hun vel kan have truffet der. Deres to børn blev døbt i Holmens Kirke, men
siden flyttede de til Ulkegade og her tabes sporet. Jeg regner med at Ulkegade hørte til Nikolaj Sogn
og her brændte kirken med kirkebøger og alt 1795. Jeg har ikke fundet noget dåbsnotat for Zidsel
Abrahamsdatter (1138). Af skifteprotokollet fremgår at hendes søskende var  Abrahams og  Sophie
Hansdatters (1070) børn. I kirkebogen står at hun døde 1769 i barnsnød, 28 år gammel. Her stemmer
det ikke rigtigt  for hun skulle da være født 1741 og Abraham døde 1737.  I  1739 giftede  Sophie
19 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=192527#192527,32284324
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Hansdatter (1070) sig muligvis med en Jens Jensen, men det har jeg ikke mere om. Derimod er det
klart, at hun i 1761 blev gift med Enevold Knudsen (1102) som døde 87 år gammel i 1770, hvorefter
Sophie i 1771 giftede sig med Enkemanden Ole Madsen (1103). Hun døde 96 år gammel i 1784. 

Jens Knudsen (2392) og Mette Knudsdatter (2393)
Jens  Knudsen (2392) var søn af  Knud Jørgensen (2400) hans mor er ikke identificeret.  Mette

Knudsdatter (2393)  var datter af  Knud Sørensen (2404) og  Anne Pedersdatter (2405),  begge fra
Hedensted. De blev gift  i  Hedensted kirke 1702. Mette døde 70 år gammel i 1745 og Jens 77 år
gammel i 1747. De fik 7 børn, 2 døde som små og en søn 19 år gammel.

Søren Thomsen Skrædder (237) og Mette Andersdatter (238)
Jeg har ikke fundet notat om Søren Skrædders (237) dåb og ej heller hans død, antagelig er han

død i perioden 1759 – 1771 hvor blade mangler i kirkebogen.  Mette Andersdatters (238) forældre
var Anders Jensen (284) og Tyra Sørensdatter (285).  Mettes søster Kirsten Andersdatter (122) var
oldemor til Christen Jensen (14) og Mette er så oldemor til Jørgen Abrahamsen (17). Søren og Mette
blev gift i 1719. Mette døde 1741, 57 år gammel. I perioden 1720 – 1725 fik de 4 børn, hvor Thomas
Sørensen (146) var den ældste.

Christen Jensen Hjulmand (239) og Mette Mickelsdatter (2441)
Christen Jensens (239) Forældre var Jens Christensen (2429) og Maren Christensdatter (2434) og

Mette Mickelsdatters (2441) forældre var  Mikkel Nielsen (2439) og  Maren Mortensdatter (2440).
Da de blev gift 1728 stod Christen som landsoldat og hjulmand. De døde unge. Mette (2441), 27 år
gammel 11. maj 1741 og Christen (239) 28 maj samme år 49 år gammel. Man kan jo undre om det er
en infektionssygdom, en ulykke eller andet. De fik tre børn i årene 1730 – 1735. Den ældste Maren
Christensdatter (147)  (det  var  hende,  der  omkom  i  en  ildebrand  1795)  blev  gift  med  Thomas
Sørensen (148) de andre to ved jeg ikke, hvad der er blevet af.

Jens Christensen (1149), Maren Lauridsdatter (1150) og Maren 
Tidriksdatter (1153)

Jens Christensen  (1149) og  Maren Lauridsdatter (1150) er de ældste jeg har identificeret i
denne slægtsgren, så deres forældre kender vi ikke, men Jens’ far har jo heddet Christen og Marens
Laurids. Vi kender to af deres børn nemlig Christen Jensen (1151) og Abraham Jensen (234). Vi ved
at Christen døde 51 år gammel i 1742. Jeg går ud fra, at han var født i Løsning/Korning sogn 1691. Da
denne kirkebog først kom i gang 1699 har vi ikke hans fødselsdata. Jens og Maren må være gift inden
1691. Jens Christensøn (1149) af Løsning Mølle døde 1732 i en alder af 73 år. Vi kan da antage, at
Jens var født ca. 1659.  1721 døde  Maren Laursdatter (1150),  som var 62 Aar gammel og Jens
Møllers Hustru i Løsning Mølle. Vi kan da antage, at Maren var født ca. 1649. Hun har da været 32 da
hun fik Christen. Christens navn stemmer vel med at han var ældste søn. 

Da jeg begyndte med denne gren af slægten var min ambition at følge alle grene så langt som
muligt. Jeg indså dog snart, at det ville lede lidt for langt, men jeg har dog beholdt det jeg fik frem, så
kan den som vil jo få adgang til det. Christen (1151) var ældste søn af Jens Christensen (1149) og fik
derfor  navnet  Christen  Jensen  og  således  fortsætter  det  ned  gennem  slægtleddene.  Jens
Christensen (1149) var Møller i  Løsning, Sønnen  Christen Jensen (1151) møller ved Lille Mølle i
Hedensted, Christens søn Jens Christensen (1161) var først ved Hammer mølle i Hedensted sogn så
Ansø mølle i Vrads sogn og til slut ved Sdr. Felding mølle, som i dag ligger i Herning kommune. Det
kan se ud til at møllere var mere rørlige end fæstebønder. Jens’ søn Christen Jensen (1163) var også
møller i  Sdr.  Felding ligesom dennes søn  Jens  Christensen (1183).  Her slutter rækken af møllere
skiftevis benævnt Jens Christensen og Christen Jensen. Jens Christensen (1183) giftede sig med Karen
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Madsdatter og de flyttede til hendes hjem, så han blev ikke møller. Jens (1183) fik også søn ved navn
Christen  Jensen (1191),  men  denne  døde  af  brystsyge  15  år  gammel.  Hans  søster  Maren
Christensdatter  og  hendes  mand,  som  var  bror  til  Karen  Madsdatter  blev  næste  møllerpar  og
efterfulgtes  af  Mads  Christian  Jensen (1190),  som  også  var  søn  af  Jens  Christensen  og  Karen
Madsdatter og bliver sidste i slægten som har møllen og muligvis også den sidste møller ved møllen,
som  siden  blev  kyllingefarm.  Som  sagt  indså  jeg,  at  dette  var  ganske  kedeligt,  og  har  derefter
indskrænket mig noget, men jag kan dog anbefale at læse kirkebogsnotatet  Kirkebog for Sønder
Felding 1810-1815; Opslag 5.  Her kan man se at når notatet drejer sig om præsten selv bliver det
mere udførligt: 

”Den 22. Martii 1812 fødte  Chresten Jensen Møllers (1163) Hustru El Cathrine Chrestensdatter
(1164) en Datter, som Dagen efter af mig blev døbt og kaldt  Mette Cathrine (1186). Men hendes
forrykte Mand meddelte i hans Faders og Svogers samt Sognefoged Søren Madsen Møller og Thyge
Bjerres såvelsom Peder Christensens Hustrus Paahør, at han ikke var eller ville være Barnefader, men
jeg var det, dog nægter han ikke at have haft legemlig omgang med hende sidste Aar fra Begyndelsen
af hendes Svangerskab. Har han ellers ytret hans Nabomænd være Årsag til Dette Barns Tilværelse.
Dette  udsagn  er  han  bestandig  vedblevet  indtil  nu,  da  han  vred  paa  mig,  som  vil  døbe  Barnet
udlægger mig selv som Barnefader. Kort, Manden viste åbenbart, at han har en skrue løs i Hovedet.
Konens hidtil førte levned giver ingen grund til Tvivl om Utroskab. Formildelse viste han tydeligt strax
efter. Altså ingen videre Omstændigheder.” Det slutter så med: Barnets Daab blev stadfæstet i Kirken
5.te søndag efter Paaske med mandens vidende uden mindste indsigelse. 

[Christen Jensen (1163) var Vor stamfader (Jens Christensens (1149) oldebarn.]
Efter  Maren  Lauridsdatters (1150)  død  giftede  Jens  Christensen (1149)  sig  med  Maren

Tidriksdatter  (1153).  I  perioden  1722  –  1732  fik  de  4  børn,  hvoraf  det  første  døde  2  måneder
gammel. Disse børn var Abraham Jensens (234) halvsøskende, og fra skiftet efter en af disse Jørgen
Jensen (1168) er det, der findes en del oplysninger om familien:

  
Skifteuddrag fra Bygholm skifteprotokol 1761-1796:
38.  Jørgen  Jensen (1168)  ugift  møllersvend  i  Bygholm  Mølle.  6.11.1765,  side  88,  423,  535.

A: far  Jens  Christensen (1149) i  Løsning Mølle,  død.  Første ægteskab med  Maren Lauridsdatter.
(1150) Jens og Maren har to Børn: 1.  Christen Jensen (1151), møller i Lille Mølle i Hedensted, død.
Han har i sin tur 6 børn: Jens i Hammer Mølle, (nu i Ansø Mølle 1774), Maren (g.m. Niels Antonsen i
København  1766),  Margrethe  (g.m.  Carl  Frederik  Nielsen  i  København  1766),  Anne  Kirstine  på
Amager,  Anne, Johanne (g.m. Rasmus Christensen i  Høgelund i  Vedsted sogn 1770),  2.  Abraham
Jensen (234) i Løsning, død. Han har i sin tur 7 Børn: Jacob Abrahamsen i Hornborg Mølle, død. 1B:
Abraham, Jørgen Abrahamsen i Hedensted, død. 2B: Abraham (27 i 1783), Sofie (24 i 1783. FM: Niels
Due i Store Dalby),  Jens Abrahamsen på Bygholm, Maren Abrahamsdatter g.m. Niels Christensen i
Bottrup,  Gertrud  Abrahamsdatter  (g.m.  Hans  Hansen  Holm  i  Store  Stræde  i  København  1766),
Johanne Abrahamsdatter g.m. Jens Hansen i  Torsted,  Sidsel Cathrine Abrahamsdatter i  Horsens.
Andet ægteskab med Maren Didriksdatter. 3B:  Jørgen Jensen (1168),  som er den afdøde,  Maren
Jensdatter (1167) g.m. Knud Jensen i Bøgballe på Agersbøl gods, Johanne Jensdatter (1171), [skifte
Låge gods 23.2.1763. Første ægteskab med Anders Steffensen]. 1B: Karen 12. Andet ægteskab med
Niels Jensen i Vester Ørum på Låge gods. 2B: Maren 9, Jens 5. Maren Didriksdatter er nu gift med
Niels Pedersen i Løsning Mølle. 2B: Jens, Voldborg g.m. Niels Jensen i Bøgballe. 

Det yngste af disse børn  Johanne Jensdatter (1171) har også en historie som belyser den høje
dødelighed i ung alder. Hun giftede sig i 1753 i en alder af 21 år med en enkemand. De fik et barn
inden manden døde 1756. Samme år giftede hun sig igen, nu med en ungkarl, De fik tre børn, hvoraf
det mellemste dør som spæd og selv dør hun 7 år senere i en alder af 31 år. Efter at Jens Christensen
(1149) var død i 1732 giftede hans Enke Maren Tidriksen (1153) sig igen i 1735 med Niels Pedersen
Broch af Løsning, som overtog såvel møllerens kone som møllen. 
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Knud Jørgensen (2400)
Knud Jørgensen (2400) blev begravet i Hedensted 1685. Det fremgår ikke hvor gammel han var da

han døde og jeg har ikke fundet hans kone.  I perioden 1663 – 1670 fik Knud 4 børn. Den ældste af
disse  Jens  Knudsen (2392)  indgår  i  anerækken.  Yngste  barnet,  en  datter (2401)  døde  spæd  og
sønnen Jørgen (2402) født 1664 døde 1685, altså samme år som faderen.

Knud Sørensen (2404) og Anne Pedersdatter (2405)
Mette Knudsdatters (2393) forældre var  Knud Sørensen (2404) og  Anne Pedersdatter (2405) i

Hedensted. Han var søn af Søren Povelsen (2414) og født 1641. De fik 9 børn i perioden 1672 – 1692.
et barn var dødfødt, et døde inden dåb og det første barn, en pige døde 19 år gammel. Mette (2393)
var nr.  3 i  rækken født 1676.  Knud (2404)  døde 63 år gammel 1704.  Anne Pedersdatter (2405)
kender jeg kun fra notat i kirkebogen om hendes død 1709 i alderen 61 år. Hun må da være født ca.
1648 og nok i et andet sogn. Jeg har heller ikke fundet deres vielsesnotat, så det er nok også i et
andet sogn.

Anders Jensen (284) og Tyra Sørensdatter (285)
Anders Jensen (284) giftede sig i Hedensted 1683 med Tyra Sørensdatter (285). Af deres forældre

har jeg blot fundet Tyras far  Søren Povelsen (309). Anders døde i Aarup 1723, ingen alder oplyst.
Tyra  døde  1748  i  en  alder  af  86  år.  De  fik  syv  børn,  en  dreng  og  6  piger,  en  af  disse  Mette
Andersdatter (287) blev født 1697.  Mettes søster Kirsten Andersdatter (122) finder vi som ane til
Christen Jensen (14)

Jens Christensen (2429) og Maren Christensdatter (2434))
Jens Christensen (2429) blev født i Aarup i Hedensted sogn 1673. I 1690 blev han gift med  Maren

Christensdatter (2434),  som vi  kun  kender  fra  hendes  vielsesnotat  og  hendes  død  i  1712,  hvor
hendes alder ikke er angivet. Sammen fik de 6 børn i perioden 1692 – 1710. Sidste gang blev hun
forløst med et dødfødt barn. Christen Jensen (239) var deres første barn. Jens døde 1739 i en alder af
66 år.  Lidt bemærkelsesværdigt er,  at  Jens kun har været 19 år da han giftede sig,  men alderen
stemmer med hans alder ved død, så det er nok rigtigt. Maren døde 2 år efter sit dødfødte barn, så
hun har nok ikke været så gammel.

Mikkel Nielsen (2439)) og Maren Mortensdatter (2440)
Mikkel  Nielsen (2439) og  Maren Mortensdatter (2440) blev gift  i  Løsning kirke 1700.  Løsning

kirkebog begynder 1699,  så denne vej  kan man ikke komme længere tilbage.  Jeg  har  fundet en
Maren Mortensdatter af Stubberup, som døde 1748 i en alder af 97 år. Jeg har ikke fundet Mikkel
Nielsens dødsdato og ovanstående for Maren Mortensdatter er noget tvivlsom. Hun bør så være født
omkring 1651 og ville da have været 57 ved Mettes fødsel. Jeg har kun fundet et barn, som kan
tilskrives dem, nemlig Mette Mikkelsdatter (2441) født 1708

Søren Povelsen (2414) og Anne Knudsdatter (2415)
1692 dør Knud Sørensens (2404) moder i Hedensted Anne Knudsdatter i alderen 76 år. Hun må

da være født 1616, altså inden man i Hedensted begyndte at føre kirkebog i 1640.Der er 3 Søren
Povelsen i Hedensted Sogn, i Hedensted by, unge og gamle Søren Povelsen samt Søren Povelsen i
Aarup,  hvilket  kan  lede  til  vis  usikkerhed  om  hvem  af  dem  i  Hedensted  by,  som  var  Anne
Knudsdatters mand. Jeg har fundet 5 børn som kan tilskrives Søren og Anne i perioden 1641 - 1656.
Ældst af børnene var Knud Sørensen (2404), herefter et barn som angiveligt er døbt, men hvor navn
mangler i kirkebogen, og sidst en pige Kirsten Sørensdatter (2419) som døde ca. 1 år gammel. 
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Søren Povelsen i Aarup (309)
Jeg udgår fra at tillægget Aarup for Søren Povelsen er entydigt i forhold til de af samme navn i

Hedensted by. Denne Søren Povelsen (309) fik en datter Mette (311) i 1661, som døde 12 år gammel
og så i 1663 Tyra Sørensdatter (285) og i 1668 en søn Søren (312). Da han døde i 1691 var han 82 år
gammel. Han har da været en ældre mand, da han fik sine børn. Det er anført i Kirkebogen at krigen
1659 – 1660 (svenskekrigen) har sat sine spor. Der er omkring fødsler ingen notater mellem Hellig tre
kongersdag 1659 og 3. marts 1660. Sørens kone har jeg ikke identificeret.

Christen Sørensen (2425) og Ingeborg Jensdatter (2426)
Christen Sørensen (2425) blev gift med Ingeborg Jensdatter (2426) i 1668. De fik i årene 1669 –

1681 7 børn. Jens Christensen (2429) var nr.  3 af disse. Jeg ved ikke om nogen af dem døde som
børn. Christen døde 56 år gammel 1691. han må da være født omkring 1635, altså inden kirkebogen
blev indført 1640 i Hedensted sogn. Ingeborg døde 1709 i en alder af 70 år. Også hun er da født inden
1640, nemlig omkring 1639.

Mette Christensdatter (310)
Fra kirkebogen: ”D. 4. April  1660 begrof jeg  Søren Povelsen (309) i Aarup hans Moder  Mette

Christensdatter (309)”.  Da  sønnen  Søren  er  født  omkring  1609  må  hun  selv  være  født  på  15-
hundrede tallet.  Hendes mand er ikke identificeret, men kan antages at være død tidligere, da hun
ellers ville have været nævnt som hans hustru i stedet for sønnens moder.
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Ane Cathrine Nielsdatters (18) Aner (arrangeret generationsvis iht 
farvekode)

Niels Mikkelsen (69) og Gjertrud Bentsdatter (70)
Niels Mikkelsen (69) var født i Hatting sogn 1757 og blev 32 år gammel i 1789 gift med en 38-årig

enke Anne Pedersdatter (2444) fra Sæberup (Sebberup) i Løsning sogn. Hun døde blot to år senere
og de fik ingen børn. Jeg formoder at Niels med enken overtog en fæstegård. Han giftede sig igen 2
måneder senere nu med pigen Gjertrud Bentsdatter (70) fra Sæberup. Niels havde nu to af sin første
kones børn med sig i ægteskabet på 7 og 9 år, hvilket kan være en forklaring til det hurtige ægteskab.
Sammen fik Niels og Gjertrud 7  børn i perioden 1792 – 1807. Første barnet  Ane Nielsdatter (377)
døde 10 uger gammel.  Bodil Marie Nielsdatter (378) blev gift med en gårdmand,  Mikkel Nielsen
(379) er fulgt til konfirmationen 17 år gammel.  Bent Nielsen (380) døde 37 år gammel i 1834, og
nævnes da som selvejergårdmand. Antagelig har han overtager forældrenes gård, som på et eller
andet tidspunkt er frikøbt. Efter Bents død blev forældrene boende hos enken og dennes nye mand,
som ser  ud til  at  have overtaget  aftægtsforpligtelserne.  Næste barn var  en datter  Ane Cathrine
Nielsdatter (381) som døde 36 uger gammel. Også næste barn  Jens Nielsen (382) døde som barn,
dog i en alder af 10 år. Sidste barn var vor stammoder Ane Cathrine Nielsdatter (18). Niels døde på
gården i en alder af 80 år. I kirkebogen står at det var med lig prædiken, hvilket giver præsten lidt
ekstra arbejde, og måske har kostet noget? Gjertrud flyttede så til datteren Ane Cathrine (18) og
svigersønnen Jørgen Abrahamsen (17) i Gammel Sole, hvor hun døde 83 år gammel.

Mikkel Nielsen (148) og Maren Hansdatter (149)
Niels Mikkelsens (69) forældre var Mikkel Nielsen (148) og Maren Hansdatter (149). De giftede

sig  i  Hatting  1755,  men  jeg  har  ikke  fundet  noget  om  nogen  af  dem  tidligere  og  heller  ikke
begravelsesnotater. Fra perioden 1756 – 1761 har jeg fundet tre børn, som kan tilskrives dem: Niels
Mikkelsen (2445), som døde 16 uger gammel, siden vores stamfader Niels Mikkelsen (69) og endelig
Inger Mikkelsdatter (2446), som ikke er fulgt.

Bent Christensen (150) og Maren Sørensdatter (151)
Gjertruds Bentsdatters (70) forældre var Bent Christensen (150) og Maren Sørensdatter (151) fra

Løsning. Bent var født i Sæberup og Maren i Stubberup begge i Løsning sogn, De blev gift i Løsning
kirke 1761, og Bent blev gårdmand i  Stubberup. I perioden 1762 – 1772 fik de fem  børn.  Søren
Bentsen (2447)  er  ikke  fulgt,  Gertrud  Bentsdatter (70)  er  vores  stammoder.  Næste  barn  Ane
Bentsdatter (2448) døde 5 år gammel og næste igen Christen Bentsen (2449) døde 10 uger gammel.
Sidste barn Christen Bentsen (2450) overtog gården efter sine forældre. Maren Sørensdatter døde
56 år gammel i 1791 og Bent døde som aftægtsmand hos sønnen Christen i 1804. Han blev 76 år
gammel.

Christen Sørensen Aarup (240) og Anne Bentsdatter (241)
Første tilgængelige kirkebog for Løsning sogn er fra 1699 og Christen Sørensen (240) kan ud fra

alder ved død beregnes være født omkring 1697. Han har derfor ikke kunnet følges videre bagud.
Anne Bentsdatter (241)  blev født  år  1700 som datter  af  Bent Christensen (301).   De blev gift  i
Løsning  1722.  Seks  børn  har  jeg  fundet  i  perioden  1724  –  1732).  Første  barnet  Margrethe
Christensdatter (2451) er fulgt til hun giftede sig 32 år gammel. En datter døde 14 dage gammel. Så
vores Bent Christensen (150). Yderligere fik de et dødfødt pigebarn og to sønner, som ikke er fulgt.
Christen Sørensen (240) døde 75 år gammel i 1772 og Ane Bentsdatter (241) 78 år gammel i 1777
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Søren Sørensen Hjulmand (242) og Anne Christensdatter (243)
Maren Sørensdatters (151) forældre var  Søren Sørensen (242) og  Anne Christensdatter (243).

Anne blev født i 1706 i Løsning sogn. Søren har jeg ikke fødsels data på, men han må være født
omkring 1711 og så i et andet sogn. De blev gift i Løsning 1734, og jeg formoder, at Søren da har tjent
på  Ussinggård  og  Anne  var  da  på  Merringgård,  to  tætliggende  herregårde  i  Løsning  sogn.  Når
børnene blev født og da Søren døde kaldes han Søren Hjulmand. Jeg finder fire  børn.  Den ældste
Søren Sørensen (2456) døde 43 år gammel. Næste barn er Maren Sørensdatter (161). Siden to døtre
som ikke er fulgt. Søren døde 55 år gammel i 1766 og Maren døde 60 år gammel 4 måneder senere. ,

Bent Christensen (301)
Bent Christensen (301) døde 1722 60 år gammel. Han er da født omkring 1662, Han må være gift

inden kirkebogen blev  påbegyndt,  og  jeg  har  ikke  fundet  navnet  på  hans hustru.  Ud over  Anne
Bentsdatter (241) har jeg fundet to døtre, som ikke er fulgt. 

Christen Trøjborg (303)
Christen Trøjborg (303) blev begravet i 1729, 61 år gammel. Jeg har ikke noget vielsesnotat, så

han er nok gift inden 1699. For at finde konens navn må man så finde hende begravet som Christen
Trøjborgs enke, hvilket jeg ikke har gjort. Har de haft en fæstegård, kan hun være viet til  næste
fæster og så ved død nævnes som dennes hustru. To børn har jeg fundet: Lars Christensen (2459),
som ikke er fulgt og så Anne Christensdatter (243).
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Søren  Christensen  (153), Ane  Dorte  Pedersdatter  (154) og  deres
efterkommere

Nedenstående om Søren og Anne Dorthe dateret 8/5 1993 har Astrid (37) fået fra Hans Filskov
Christensen (1866) som ligesom jeg (99) er tipoldebarn af Søren og Ane Dorthe.  (Tallene i parentes
er  tillagt  af  mig)  ligesom  [kommentarer].  Hans har  haft  Sørens og Ane Dorthes  skudsmålsbøger,
derudover har han søgt i  lokale kilder inklusive skifteretsprotokoller.  I  dag er det lettere at finde
information idet kirkebøger frem til 1960 - for døde frem til 1970 og folketællinger frem til 1940 kan
findes på nettet, hvor der også f.eks. ved googling kan findes en del information.  Dette er, hvad jeg
har benyttet mig af. Det kan givetvis suppleres med en masse lokal, ikke-digitaliseret information, fra
div. legale papirer, matrikelkort eller avisernes nekrologer.

Søren Christensen (153)
Søren blev den 16. dec. 1827 i et hus på Nørre Snede Mark og blev hjemmedøbt dagen efter.

Fremstillingen i Nørre Snede Kirke skete den 10. feb. 1828. Forældrene var Christen Nielsen (244) og
Karen Sørensdatter (245), der var blevet gift i 1825 og allerede havde en søn Niels (246), der var født
i 1826. Af yngre søskende fik han en søster Anne (247) i 1830, en bror Hans (248) i 1832, en søster
Anne Marie (249) i 1834, en bror Jens Christian i 1837 (250) og en bror Søren Peder (251) i 1840.
Søren blev konfirmeret søndagen efter påske 1842 i Ejstrup kirke, hvor han fik karakteren udmærket
godt både i kundskab og opførsel. Der er kun 3 andre drenge i hele kirkebogen, der har fået et så
godt vidnesbyrd. Vi kan følge ham i ungdomsårene takket være at efterslægten har bevaret hans
skudsmålsbog. Der er dog ikke den oprindelige skudsmålsbog, idet det oplyses, at den gik tabt ved
Wiufgårds  brand  i  1849.  Efter  sin  konfirmation  tjente  han  hos  sognefoged  Mads  Pedersen  i
Brædstrup i 3 år til maj 1845, hvor hans ophold betegnes "upåklageligt", dernæst et år hos Søren
Munck i Plougstrup (Tørring sogn) til maj 1846 med et godt forhold. Fra maj 1846 til maj 1847 tjente
han hos proprietær Sabroe på Teibelgård, Tørring sogn til dennes tilfredshed, hvorefter han tjente på
Wiufgård, Wiuf sogn hos Rasmussen. Mens han var der foregik det vi i dag kalder Treårskrigen lige
udenfor dørene. Hvis vi skal repetere begyndte selve krigshandlingerne sidst i  marts 1848, da en
Slesvig-Holstensk styrke drog mod nord og gik i stilling ved Bov. Den 9. april gik en dansk styrke til
modangreb,  løb  stillingen  overende,  drev  Slesvig-Holstenerne  på  flugt  og  tog  opstilling  nord  for
Dannevirke. Allerede den 23. april rykkede en overlegen tysk styrke Slesvig-Holstenerne til hjælp og
ved mørkets frembrud trak danskerne sig tilbage. Hæren var nu så svækket, at den blev trukket helt
over til Fyn og tyskerne med den preussiske general Wrangel i spidsen, drog i ilmarch op gennem
Jylland. Men Danmark fik hjælp fra en uventet kant, idet Rusland lod preusserne forstå, at et angreb
mod kongeriget Danmark, var det samme som et angreb mod Rusland og general Wrangel fik straks
ordre om at rykke syd for Kongeåen. Der blev nu holdt våbenhvile i 3/4 år mens politikerne vadede
rundt  i  det  slesvigske  spørgsmål,  indtil  det  hele  gik  i  hårdknude og Danmark den 23.  feb.  1849
opsagde  våbenstilstanden.  Krigshandlingerne  indledtes  igen  den  3.  april  og  fra  begyndelsen  var
danskerne på tilbagetog, men søgte dog at standse den tyske fremrykning ved Kolding. Den danske
styrke her blev slået i et slag den 23. april, hvorefter tyskerne besatte hele Østjylland. Det må være i
forbindelse med dette slag at Wiufgård [beliggende mellem Kolding og Vejle] er blevet brændt af og
Søren Christensen mistede sin skudsmålsbog. 

Selv om Østjylland var besat holdt fæstningen Fredericia dog endnu stand og den blev belejret af
ikke mindre end 14000 mand, hvis forplejning bønderne i omegnen skulle fremskaffe. Lige så stor
som sorgen og frygten må have været i civilbefolkningen efter slaget ved Kolding, var glæden og
lettelsen vel efter det berømte udfald fra Fredericia natten mellem den 5. og 6. juli 1949, som brød
belejringen og drev belejrerne på flugt. Dermed var krigshandlingerne slut i kongeriget, men ikke
krigen.  Selv  om  stormagterne  bestemte  at  helstaten  fortsat  skulle  bestå,  nægtede  slesvig-
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holstenerne at anerkende resultatet og i  løbet af det næste års tid strømmede på ny tusinde af
frivillige til fra hele Tyskland for at sikre landsdelen for den tyske enhedsbevægelse. I løbet af foråret
1850 forlod Søren Christensen Wiufgård med vidnesbyrdet ærlig og tro, og i april måned blev han
indkaldt som soldat ved 1. jægerkorps 4. afdeling og den 5. juni begyndte han på exercerskolen i
Ålborg. Det må have været en blandet fornøjelse at blive indkaldt midt under en krig, men han var
antagelig  ikke med,  da den danske hær den 25.  juli  1850 angreb slesvig-holstenerne,  der  havde
forskanset sig ved landsbyen Isted og i det blodigste slag hidtil trængte dem ned bag Dannevirkes
volde. Resten af året holdt hæren Dannevirkestillingen, skønt slesvig-holstenerne forsøgte at omgå
den først ved Mysunde, senere ved Frederiksstad (her kan Søren Christensen godt have deltaget),
lykkedes det  ikke,  og  kort  efter  nytår  1851 tvang det  internationale  pres  dem til  at  opløse den
selvbestaltede regering og hær.

Da Søren Christensen blev hjemsendt den 24. sept. 1853, skulle han have en ny skudsmålsbog for
at kunne tage tjeneste igen, hvorfor han henvendte sig til Tyrsting-Vrads herreds kontor i Brædstrup.
Efter at herredsfogeden havde forespurgt de relevante instanser og erfaret, at han ikke havde været
tiltalt eller straffet ved nogen jurisdiktion, kunne der "meddeles" ham en ny skudsmålsbog den 21.
nov. 1853. Han havde da allerede fra den 1. nov. 1853 tjent hos to gårdmænd i Grædstrup sogn,
således at han skiftevis var hos Jens Nielsen i Vengum og F. Schmidt i Fugelris. Den 1. nov 1854 forlod
han Græstrup sogn og rejste til  Hvejsel sogn, hvor han kom i tjeneste hos skolelærer Stoustrup i
Hveisel skole. Her blev han i tre år, hvilket vel ikke mindst var på grund af tjenestepigen, som han
blev forlovet med den 6. dec. 1856.

Ane Dorthe Pedersdatter (154)
Hun  blev  født  den  26.  juli  1827  i  Gammelby,  Ringive  sogn  og  hjemmedøbt  samme  dag.

Forældrene var husmand Peder Jørgen Jensen (252) og Ane Christensdatter (253), der var blevet gift
året i forvejen, så hun var deres første barn. Dåben foregik i Ringive kirke den 13. dec. hvor hun blev
båret  af  sin  mormor  (Ane  Dorthe  Hansdatter (2512),  som  hun  vel  også  blev  opkaldt  efter.  I
kirkebogen  står  hun  opført  som  Ane  Dorthe  Peder  Jørgensdatter,  men  senere  kaldes  hun  kun
Pedersdatter. Også for hendes vedkommende har slægten bevaret skudsmålsbogen, og heri ligger
hendes koppeindpodningsattest. Af søskende fik hun brødrene  Jens (254) i  1829, Christen (260) i
1831 Ole (255) i 1833 og søstrene Marie (256) i 1835, Johanne (257) i 1837,  Ane Marie i 1838 og
endelig Kirstine (259) i 1843. Omkring 1830 flyttede hun med forældrene til Lerager i Givskud sogn.

Ane  Dorthe  afsluttede  sin  skolegang  i  Givskud  skole  den  16.  mats  1842  med  karaktererne:
læsning:  godt,  religion:  meget  godt,  skrivning  og  regning:  temmelig  godt,  og  blev  konfirmeret  i
Hveisel kirke den 3. april med vidnesbyrdet: meget god flid og opførsel. Ifølge hendes skudsmålsbog
begyndte hun allerede til maj på sin første tjeneste som var hos Niels Jensen i Kollerup. Til 1. nov.
1842 skiftede hun plads til Hans Mikkelsen i Smidstrup, Gadbjerg sogn. Her var hun til 1. nov. 1844
hvorefter hun flyttede over til naboen K. Jepsen, hvor hun var til 1. nov 1845. Ved hendes afgang fra
Gadbjerg anførte præsten at hun sidst communicerede (var til alters) den 17. nov. 1845, og at der
ikke "var ham noget uskikkeligt bekjendt om hendes opførsel" samt at hun nu afgik til Nykirke sogn.
Fra 1. nov. 1845 havde hun fået tjeneste hos Harboe på Alstedgård, hvor hun var til 31. oktober 1849.
På dette tidspunkt var der som omtalt ikke mere fremmede tropper i Jylland, så det skulle igen være
sikkert at færdes på vejene. Hun forlod Nykirke sogn for at drage til Hveisel sogn, hvor hun havde
fået plads hos Mads Andersen på Mindstrup Mark. Her var hun indtil den 31. okt. 1851, hvorefter
hun afgik til Grejs sogn, hvor hun tjente hos Holding på Højgård et år. Da Ane Dorthe den 31. oktober
var hos præsten for at melde afgang, bemærkede han i skudsmålsbogen, at hun ikke det år havde
communiceret i  Grejs.  Hun agtede sig igen til  Nykirke sogn, hvor hun igen tjente hos Harboe på
Alstedgård. Hendes far omkom den 2. august dette år [omkommet ved at drukne i en Megelgrav. Iflg
Herredsfogdes Brev af 5 august 1853 kan han begraves med sædvanlige Ceremonier.  Havde han
været  opfattet  som  selvmorder,  havde  dette  ikke  været  tilfældet], så  hun  var  vel  hjemme  til
begravelsen. Til nov. 1853 rejste hun tilbage til Hveisel sogn, for at tiltræde tjeneste hos skolelærer
Stoustrup i Hveisel skole. Da hun havde været der et år, kom der en ny tjenestekarl på stedet, der må
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have faldet i Ane Dorthes smag, og da hun forlod pladsen den 1. nov. 1856 havde de bestemt sig for
ægteskab.  Den  6.  dec  1856  var  de  hos  præsten  i  Hveisel  for  at  indskrive  sig  i  kirkebogen som
forlovede. Ane Dorthes tilstand gjorde det ikke muligt at tage ny tjeneste, så hun flyttede hjem til
moderen og dennes nye mand Peder Brodersen på Lerager Mark i Givskud sogn.

Søren og  Anne  Dorthe blev  gift  den  3.  jan.  1857  i  Givskud  kirke  og  som  forlovere  nævnes
skolelærer Stoustrup og Sørens bror Søren Peder Christensen (251). Begges alder var da 29 år. På den
tid var det en betingelse for at blive gift, at man kunne fremvise sin koppevaccinations attest. Ane
Dorthe  hade  sin,  som  vi  har  set,  men  Sørens  var  bortkommet,  vel  brændt  sammen  med
skudsmålsbogen, så der måtte fremskaffes en ny fra Nørre Snede. [data om koppevaccination, dato
for aflæsning og af hvem det var udført blev indført i kirkebogen]. Efter vielsen fortsatte Søren sin
tjeneste hos skolelærer Stoustrup i Hveisel skole, mens Ane Dorthe også fortsat boede hos moderen
og stedfaren på Lerager Mark. Hun var da 6 måneder henne. Den 23. marts 1857 nedkom Ane Dorthe
med deres første barn,  en pige, som ved dåben i  Givskud kirke  den 26.  april  fik  navnet  Andrea
Petrine Jørgine (156). Forældrene angives at være indsiddere (bo til leje) på Lerager Mark, skønt det
kun var Ane Dorthe, der boede der, Søren tjente endnu i Hveisel skole. Ane Dorthes søster Marie
(256) bar barnet og hendes anden søster Anne Marie (258) angives som hosstående.  Af faddere
nævnes Sørens far Christen Nielsen (244) fra Nørre Snede samt Ane Dorthes brødre Jens (254) og
Christen (260).

Den  31.  okt.  1857  var  de  begge  hos  skolelærer  Stoustrup,  Søren  for  at  få  udleveret  sin
skudsmålsbog efter 3 års tjeneste, og Ane Dorthe for sammen med sin mand at melde afgang til
Gadbjerg sogn. Lærer Stoustrup skrev under begges skudsmålsbøger på præstens vegne. I Gadbjerg
havde de lejet et hus på Smidstrup Mark, men om der hørte jord med til stedet, eller om Søren
arbejdede på en gård i nærheden, ved jeg ikke. Her fødtes deres næste barn, datteren  Karen (157),
den  6.  september  1859.  Hun  døbtes  den  9.  oktober  i  Gadbjerg  kirke,  hvor  gårdmand  Peder
Stoustrups  [lærer Stoustrups broder]  hustru Ane Christensdatter fra Kollemorten, Nykirke sogn bar
hende.  Desuden nævnes gårdmand Johan Sørensen fra  Farre,  værtshusholder  Christen Pedersen
(260) fra Vejle (Ane Dorthes bror) samt Sørens brødre Hans (248) og Søren Peder (251) fra Nørre
Snede  som faddere.  I  februar  måned 1860  blev  der  foretaget  en  folketælling  og  her  ses  Søren
Christensen og Ane Dorthe Pedersdatter med de to børn at bebo et hus under Smidstrup By nr. 163 i
Gadbjerg sogn, hvor Sørens stilling angives at være huslejer, hvilket man jo ikke bliver meget klogere
af.

Ifølge  begges skudsmålsbøger,  var  de hos præsten den 1.  juni  1860  for  at  melde  afgang fra
Gadbjerg, ligesom de var i Givskud for at melde tilgang. Det oplyses samtidig at de tog ophold hos
Peder Brodersen på Lerager Mark, altså hende stedfar. Ikke desto mindre oplyser Gadbjerg kirkebog i
1862 da familien skulle have deres sidste barn døbt, at de stadig var indsiddere på Smidstrup Mark.
For at gøre forvirringen komplet angives det i begges skudsmålsbøger at de den 23. februar 1863
igen melder afgang til Gadbjerg. Det barn, der blev født den 23. okt. 1862 var Jens Christian (74), min
oldefader. Dåben foregik i Gadbjerg kirke den 30. maj, hvor værtshusholder Chr. Pedersens (260)
kone  (Ane  Dorthes  svigerinde)  bar  ham  og  Peder  Johnsens  kone  i  Farre  stod  hos,  mens
værtshusholder Chr. Pedersen (260) i Vejle, gårdejer Sørensen fra Farre og husmand Peder Sørensen
fra Smidstrup Mark nævnes som faddere. Den sidste indførsel i Sørens skudsmålsbog oplyser om at
han den 30. april 1865 meldte afgang fra Gadbjerg og at han den 10. maj meldte tilgang til Give sogn.
De havde da købt et husmandssted på Loftlund Mark, hvor familien flyttede ind. Deres ældste datter
Andrea blev konfirmeret den 16. april 1871 i Ringive kirke, og det ser ud til at hun allerede da tjente
på Stilleshovede i  Ringive sogn. Datteren  Karen (157) blev konfirmeret o.  1872, men det er ikke
lykkedes mig at finde det i nogen kirkebog,  [antagelig fordi hun har tjent i et andet sogn] derimod
blev sønnen Jens Christian (74) konfirmeret 1. søndag efter Mikkelsdag 1876 i Give kirke. Han boede
en del hjemme hos forældrene i perioden fra 1879 til sit giftermål i 1883, da han arbejdede som
murer på egnen. Søren Christensen døde i huset på Loftlund Mark den 24. nov. 1885, 57 år gammel,
og blev begravet den 4. dec. på Give kirkegård. Arvingerne gav deres mor lov til at sidde i uskiftet bo.
Ane Dorthe fik herefter nogle år alene i huset, indtil hun døde den 3. marts 1889, 62 år gammel. I
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præstens indberetning til skifteretten oplyser han at arvingerne var tilstede. Hun blev begravet den
10. marts på Give kirkegård.
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Søren Christensen (153) og Ane Dorte Pedersdatters (154) børn
Andrea Petrine Jørgine Christensen (156) blev født den 23. marts 1857. Ane Dorthes søster

Marie (256) bar barnet til dåben og hendes anden søster Anne Marie (258) angives som hosstående.
Af faddere nævnes Sørens far Christen Nielsen (244) fra Nørre Snede samt Ane Dorthes brødre Jens
(254) og Christen (260). Hun var ikke hjemme ved folketællingen i 1870, så da var hun nok allerede
ude at tjene. Hun blev konfirmeret i Give kirke 1871 og der er angivet et stednavn, som jeg ikke kan
læse. Hun blev gift 3. oktober 1877 med ungkarl Jens Morten Mikkelsen Middelbo (1773) af Jelling.
Ved folketællingen 1. februar 1880 finder vi dem hos Proprietær Poul Olesen på Refstrupgård som
tjenestefolk.  Da ældste datteren  Pouline Olivia Mikkelsen Middelbo (1734) blev døbt 23.  januar
1881, benævntes Jens Morten Indsidder på Naurgaard. Da næste datter Sørine Mikkeline Mikkelsen
Middelbo (1735) blev født i 1883 var han ladefoged af Refstrup Mark, ligeså da  Katrine Middelbo
(1736) blev født i 1885, da de fik et dødfødt drengebarn (1737) i 1887 og datteren Sofie Mikkelsen
MIddelbo (1738) i 1888. Herefter står Jens Morten som husmand eller boelsmand i såvel kirkebogs
notater som folketællinger.  I  1890 boede familien med børnene Mikkeline Sørine (1735),  Katrine
(1736) og Sofie (1738) i  et  hus i  Harresø.   Jens blev nu kaldt husmand og jordbruger.  I  1901 er
matrikelnummer angivet som 8b. Det er oplyst at parret har fået 7 levende og 2 døde børn. Jeg har
dog kun fundet 6 af de angiveligt levende børn. Af dem boede i 1901 Pouline Olivia (1734), Mathilde
Mikkelsen Middelbo (1739) og  Petra Alfrida Mikkelsen Middelbo (1741) hjemme. I  1906 er kun
Petra Alfrida hjemme. I 1911 bor man i et hus i Givskudlund og Jens Morten står som dagIejer ved
landbrug. Petra (1741) er stadig hjemme.  1916 er familien flyttet til Jelling Mark, Jens Morten står
som boelsmand og Jørgine som Kogekone. De har en Logerende, Valdemar Brøchner som angives
være  vanfør.  Ingen  børn  hjemme.  Ved  Folketællingen  i  1925  for  Jelling  Mark  bor  der  nu  kun
ægtefællerne.  Andrea Jørgine (156)  døde 6.  december  1928,  71 år  gammel.  I  1930 boede  Jens
Morten i Ullerup gamle skole i Give Sogn hos datteren Petra (1741) og hendes mand Magnus Kirstein
Andersen  (1787).   Han  døde  på  Give  sygehus  20.  august  1932  86  år  gammel.  På  dødsattesten
Hypertrophia prostatae, retentio urinae.

Datteren Pouline Olivia Mikkelsen Middelbo (1734) blev født december 1880. Hun giftede sig i
1901 med ungkarl Thomas Thomsen (1742) fra Grindsted. Ved datteren Anna Frederikke Thomsens
(1743) fødsel stod Thomas som huslejer og høker. Siden fik han en karriere inden for banevæsenet.  I
1906 boede de i Ødsted og her står han som jernbanearbejder. Da  Frida Jørgine Thomsen (1746)
blev født i 1909 boede de i Vogterhuset på Vardevej i Vejle og Thomas var ledvogter. De flyttede
siden til Hejls og da  Henry Thomsen (1747) blev født i 1912 står han som banevogter og ligeså da
Karen Margrethe Thomsen (1748) blev født i 1915. Ved folketællingen i 1921 er han avanceret til
stationsforstander.  I  1925  står  der  stationsmester,  men  siden  kaldes  han  forhenværende
stationsforstander. 
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Da Pouline Olivia (1734) døde i 1932 står hun som ekspeditrice på Hejls jernbanestation. Hun blev
51 år. Thomas (1742) døde 1954 som forhenværende stationsforstander. Pouline Olivia og Thomas
får 6 børn.  Anna Frederikke Thomsens (1743) giftede sig 1928 med Gaardmand Niels Marius Emil
Lassen (1749) i Hejls. De fik tre døtre, hvoraf den mellemste Agnes Olivia Lassen (1755) født 1937
døde 1½ år gammel. Sønnen Arnold Thomsen (1744) giftede sig i 1929 med Husassistent Sofie Falk
(1757) af Hejls. De fik fem børn hvoraf nr. 2 Født 1. Juli 1932, Olivia Thomsen (1759) døde 6 måneder
gammel. Nr. 3 født 8. Marts 1940,  Johan Thomsen (1760), døde 5 timer gammel og nr. 4 født 6.
November 1942 var et Dødfødt pigebarn (1761). Yngste barnet Vagn Falk Thomsen (1762), blev født
5. juli 1944. Her er måske en lille pikant detalje, for forældrene blev skilt og allerede januar 1945
giftede Sofie sig med sin nye mand, som 8. juni 1945 adopterer Vagn. Elna Thomsen (1745) født 26.
Marts 1906 giftede sig med en automobilmekaniker Hans Marinus Møller (1763).  Hun døde 1973 i
Sønderborg og blev begravet her. Han døde 1985 på Langeland og blev begravet i Hejls. Elna og Hans
fik to børn  Karen Marie Møller (1764) og  Niels Juul Møller (1767). Niels emigrerede nok for han
døde på Tasmanien 1987, 51 år gammel. Karen Marie giftede sig med købmand og Kromand Andreas
Ganderup Andersen (1765) de får en søn Hans Møller-Andersen (1766), som døde 34 år gammel i
1994 i  forbindelse med et  faldskærmsudspring, hvor skærmen ikke foldede sig  ud.  Frida Jørgine
Thomsen (1746) født 15. Maj 1909 giftede sig med en murer Frederik Jensen Moltrup (1768) f. 18/5
1910 og de slog sig ned i Kolding, hvor han døde 1963 og hun 1988. De fik tre børn. Henry Middelbo
Thomsen (1747) født 1912 ved jeg intet om og Karen Margrethe Thomsen (1748) f. 1915 giftede sig
med en maskinarbejder i Vojens Jens Lind (1775) og de får tre børn.

Datteren Sørine Mikkeline Mikkelsen Middelbo (1735) giftede sig med Jens Kristian Olsen (1779)
på Høgsholt Mark i Hover sogn. De fik ingen børn og Sørine døde kun 39 år gammel i 1923. Katrine
Mikkelsen Middelbo (1736) født 1885 blev i 1906 gift med Christen Peter Lours Christensen (1780)
fra Thyregod. De bosatte sig i Harresø hvor Jens var som landmand og vejmand. De fik en søn Ejnar
Middelbo Christensen i 1907. Ved folketællingen i 1940 boede de stadig i Harresø. I 1887 fik Andrea
Jørgine (156) og Jens Morten (1733) en dødfødt dreng (1737). Sofie Mikkelsen Middelbo (1738) født
1888 giftede sig  i  1916 med en kusk fra  Roskilde  og  hende ved jeg  intet  videre  om.   Mathilde
Mikkelsen Middelbo (1739) født i 1891 giftede sig 1915 med en sadelmager Christian Emil Sørensen
(1783).  I 1921 var de flyttet til Ringsted, hvor han står som tapetsersvend. Ved næste folketælling i
1925 boede de i præstegården, og begge står som kirketjenere. Ved folketællingen i 1930 er det
præciseret som kirketjenere ved Sankt Bents kirke. Mathilde døde 1938, 46 år gammel. De fik to
børn:  Ciliane Marie Middelbo Sørensen  (1784)  som jeg  ikke  ved  noget  videre  om og  Johannes
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Middelbo Sørensen (1785) som blev student fra Akademisk Kursus. Han blev tandlæge og bosatte sig
i Sverige, men giftede sig med en klinikassistent fra Holstebro Astrid Arlund Nørgaard (1786).  Aage
Søren Mikkelsen  Middelbo født  1893 døde 1  år  gammel  1894.  Den yngste  datter  Petra  Alfrida
Mikkelsen Middelbo (1741) født 1898 giftede sig med husmand Magnus Kirstein Andersen (1787) i
1926. Ved folketællingen i  1930 bor de i  Ullerup Give sogn med 4 børn og dertil  Petras far Jens
Morten  (1733).  Magnus  døde  35  år  gammel  4.  april  1932  på  tuberkulosehospitalet  i  Give.  Jens
Morten døde samme år i august. I februar 1932 døde datteren  Anna Jørgine Middelbo Andersen
(1790) født 1930. Oven i alt dette bliver sønnen Magnus Kirstein Andersen  (1791) født juni 1932.
Petra stod nu som enke med 3 børn i alderen 6 til 3 år samt et spædbarn. selv var hun ikke rask og
døde også på tuberkulosehospitalet  i  Give  september 1937.  Ved dødsfaldet stod hun som enke,
husbestyrerinde. Den sidtfødte  Magnus Kirstejn (1791) kom i  pleje hos Enke, Partikulière Kirsten
Marie  Jensen Torvegade i  Give  men døde 1933,  8  måneder gammel.  På  dødsattesten influenza,
bronchitis. Jeg ved ikke, hvor de tre overlevende børn er blevet af da de blev forældreløse,  Arne
Møller Andersen (1797) har jeg ikke noget på, men de to andre Vagner Middelbo Andersen (1788)
og Jens Middelbo Andersen (1789) fik et langt og forhåbentlig godt liv. Vagner døde 2018 og Jens i
2015.

Karen Christensen (157) blev født på Smidstup Mark i Gadbjerg sogn 6. september 1859. Hun
var hos forældrene ved folketællingen i 1870. Hvor hun var i 1880 ved jeg ikke men hun giftede sig
januar 1886 med Anders Martinus Jensen (1792) i Harresø, Givskud sogn, som 23 år gammel allerede
var enkemand. Hun står som husbestyrerinde hos Anders ved giftermålet. Anders blev gift som 20-
årig med Johanne Hansen, og de fik et barn Hansine Matilde. Moderen døde august 1883 og Hansine
Matilde december 1884. Anders (1792) døde 28. februar 1887, 25 år gammel. De fik en søn Anders
Martinus Jensen (1793) født 2. marts 1887 få dage efter faderens død. Ved folketællingen 1890 for
Givskud sogn, Harresø by bestod husstanden af Karen (157), enke, husejer og jordbruger og den 2 år
gamle søn Anders Martinus (1793). Dertil Anders Pedersen Thomsen (1794) 32 år, Tjenestetyende.
Den 3.  december 1890 giftede Karen (157)  sig  med Anders (1794).  Forlovere var  Husmand Jens
Thomsen. De fik en datter Thora Alfrida Thomsen (1795) 19.november 1891. Hun døde 3 år gammel
19.  marts  1895.  De  fik  så  en  datter  til  11.  december  1896,  som  også  fik  navnet  Thora  Alfrida
Thomsen (1796).  Anders  døde 40 år  gammel  26.  maj  1898 og Karen døde 19.  november 1900.
Børnene på 13 henholdsvis 5 år var derfor nu forældreløse. 

Karen og hendes mand antagelig Anders Peter Thomsen.

Anders Martinus (1792) finder vi ved folketællingen 1901 i Jelling som plejebarn hos landmand
Jens Sørensen Hangstrup.  Katrine Mikkelsen Middelbo (1736)  var  tjenestepige samme sted.  Han
giftede sig med Lovise Bech (2194) og de emigrerede til Amerika. Thora (1796) var som plejebarn hos
landmand Niels Jensen Sørensen i Harresø, Givskud sogn ved folketællingen 1906.  Jeg ved ikke om
børnenes placering har været associeret med en familierelation.  Astrid (37) fortæller at begge er
kommet i hjemmet hos mine oldeforældre  Jens Christian (74) og  Nikoline (75). De figurerer dog
ikke i folketællingerne fra Engum sogn. Se nedenfor

Astrid (37) beretter: 
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"Angående Thora, så har mor (28) omtalt hende som sin plejesøster, jeg har forstået det sådan at
hun  og  broderen  Martinus  fik  deres  hjem  hos  bedstefar  (74)  og  bedstemor  (75),  da  de  blev
forældreløse. Martinus (1792) kom i lære som murer, blev gift med Lovise (2194), hvis mor hed fru
Bech og boede i Fiskergade i Vejle. Da Martinus og Lovise rejste til Amerika bad Lovise mor om at
tage sig af fru Bech. De var hjemme fra Amerika omkr. 1930, i hvert fald mens onkel Karls (78) endnu
boede i Grejsdalen (Birgit er født i København 1932). De havde en datter Ethel, som var nogle år
ældre end mig"

Jeg har et billede fra haven i Gammel Sole hvor der står: "Madam Bech på søndagsbesøg". Det
stammer fra et album som blev brandskadet da huset i Sellerup Skov brændte. 

De udvandrede således til Amerika, men holdt, til i hvert tilfælde efter krigen, kontakt med Mary
(28). Hvordan de levede der, ved jeg ikke, men de er begravet på Mound Cemetery i Racine, en by i
Wisconsin nord for og i dag nærmest sammenbygget med Chicago, som dog ligger i Illinois. I denne
del af USA er der mange efterkommere af skandinaver. Anders Martinus (1793) står på gravstenen
med en anglificering af navnet som Andrew Jensen og Anna Lovise (2194) står som Louise Jensen.
Han døde 28. juni 1968 og hun 12. september 1975. Ifølge Astrid skal de have fået i hvert tilfælde et
barn, Ethel.  Thora (1796) flyttede til  København juni  1918. Først står hun som tyende, men ved
folketællingen 1921, hvor hun boede på Vesterbrogade som assistent, damefrisørinde. Hun giftede
sig  august 1922 i  Kristkirken med kleinsmed Carl  Valdemar Jørgensen (2241).  Hun benævnes da
kokkepige. 19. december 1922 fødtes deres eneste barn Lissen Skjold Jørgensen (2240). 
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Thora, Lissen og ukendt.

Carl Valdemar kaldes ved Lissens fødsel universitetsbetjent. Bland faddere er hendes svigerfar
Christian Jørgensen fra Fensmark og tante Agnes (77), som jo var hendes mors kusine.  Ifølge Hans
Filskov (1866) kaldtes Carl Valdemar: "Skjold" og var formand for biografkontrollørerne. Iflg. Astrid
(37) døde Thora af tuberkulose sidst i trediverne. Af "Vandrebogen" fremgår af et notat fra februar
1949, at Tante Agnes (77) lige har været i Jylland til Lissens bryllup, men hvor det har fundet sted, har
jeg ikke kunnet finde. Hun blev gift  med Niels Georg Kiersgaard-Hansen (2244), som var døbt og
konfirmeret i Roskilde Domsogn, og selv tror jeg, hun boede i København på det tidspunkt. De blev
skilt ved kgl. bevilling af 30. juni 1958. Da hun fik sønnen Lars Christian Krat (2246), 2. januar 1959
var hun således fraskilt,  men hun giftede sig borgerligt  i  København med barnefaderen Christian
Broberg Krat (2245), 31. marts samme år, således at hun var gift da Lars blev døbt i maj samme år. Da
Lars i 1965 blev 6 år fik hun ham som enlig mor ind på Vajsenhusets skole, så da må hun igen være
blevet skilt, eller så er manden død.

Yngst  af  Søren og Anne Dorthes børn var  Jens  Christian Christensen (74),  som sammen med
Nicoline Madsen (75) omtales i et separat kapitel.
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Søren Christensens (153) Aner (arrangeret generationsvis iht 
farvekode)

Christen Nielsen (244) og Karen Sørensdatter (245)
Søren Christensen (153) stammer fra Nørre Snede sogn. Da kirkebøger herfra først er tilgængelige

fra 1814 er det beskedent, hvad jeg har fundet af aner. Søren Christensens forældre Christen Nielsen
(244) og Karen Sørensdatter (245) blev gift i Nørre Snede kirke 1825. Christen var da 22 år og Karen
29, så begge er født inden kirkebogen er tilgængelig. Søren omkring 1803 og Karen omkring 1796.
Deres fædre Niels Christensen (2460) og Søren Hansen (2462) var forlovere. Fra folketællingerne ved
vi at Christen var husmand og væver. I huset boede en ugift væverske Ane Marie Mikkelsen, som til
sidst står som aftægtskone, som forsørges af Christen. Jeg forestiller mig, at det fra starten er hendes
hus de har slået sig ned i.  Christen Nielsen (244) døde på Nørre Snede Mark 67 år gammel i 1869.
Karen overlevede ham og boede sine sidste år hus sønnen Hans Christensen (248). Eventuelt er det
forældrenes hus han har overtaget. Karen Sørensdatter (245) døde 1873 i en alder af 76 år. De fik i
perioden 1826 – 1840 8  børn. En pige født 1836 blev hjemmedøbt og døde inden fremstillingen i
kirken. De øvrige er fulgt til mindst konfirmationen. Den yngste af sønnerne Søren Peter Christensen
(251) Var murer så som senere hans nevø Jens Christian Christensen (74), det kan være herfra Jens
Christian fik inspiration og måske hjælp i begyndelsen.

Niels Christensen (2460) og Anna Hansdatter (2461)
På trods af manglende kirkebogsnotater er jeg overbevist om at Niels Christensen (2460) og Anna

Hansdatter (2461) som vi finder i Folketællingen for Nørre Snede 1801 var Christen Nielsens (244)
forældre. Folketællingen fra 1787 er næsten umulig at læse, så der gav jeg op. Ved folketællingen
1834 boede Niels og Anna på Overgaard som aftægtsfolk hos sønnen Hans Nielsen. I  et nabohus
boede Christen med familie.  Da Christens datter  Anne (247) blev døbt var det Niels Christensens
Hustru  Anne Hansen på  Overgaard som bar  barnet.  Da  Christens  søn  Hans (248)  blev  døbt  bar
ungkarl  Hans Nielsen af  Overgård barnet og han var siden fadder ved de følgende børn.  Derfor
mener jeg det fastslået at Niels (2460) og Anne (2461) var Christens forældre, og Hans, hans ældre
broder. På grund af de manglende kirkebogsnotater har jeg ikke fundet flere børn.

Søren Hansen (2462) og Kirsten Eskesdatter (2463)
Ved folketællingen i 1801 var Søren Hansen (2462) 34 år og hans kone Kirsten Eskesdatter (2463)

39 år og gårdbeboere, altså fæstebønder i Grættrup i Nørre Snede sogn. De boede der med deres
børn bl.a.  Karen Sørensdatter (245).   Kirsten døde 1831 i  en alder af 69 år og må da være født
omkring  1762.  Et  år  senere  giftede  Søren  Hansen (2462)  nu  67  år  sig  med  Enkekonen  Ellen
Mortensdatter  (2466).  Forlovere  var  Niels  Christensen (2461)  af  Overgaard  og  Christen  Nielsen
Wæver (244), altså Sørens svigersøn og dennes far. Søren, Kirsten og siden Ellen boede i Tolberhus. I
1853 døde Søren Hansen (2462) som almisselem i Tolberhus 80 år gammel. Jeg formoder at det er
ret Søren Hansen selv om han ud fra alder opgivet ved folketællingerne burde være ældre. Søren og
Kirsten fik 4 børn, som alle levede til voksenalder. Yngste barnet Hans Sørensen (2469) boede hos en
husmandsfamilie  ved  folketællingen  1845  og  blev  forsørget  af  fattigforstanderiet.  På  dette
folketællingsskema findes en rubrik:  ”Af disse er Forstanden berøvede, fjollede eller afsindige”. For
Hans står: ”fjollet, sygdommens varighed: 6 Aar”. Han døde som almisselem 47 år gammel i 1846. 

Hans Eriksen (2464) og Sidse Matthiasdatter (2465)
Her har jeg tydet folketællingen grættrup fra 1787 hvor Hans Eriksen (2464) står som Bonde og

gårdbeboer  og  Sidse  Matthiasdatter  (2465)  som  hans  kone.  Desuden  bor  her  deres  søn  Søren
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Hansen (2462) Mere har jeg ikke om Hans og Sidse og kun dette om Søren at han 1801 er bonde og
gårdbeboer i Grættrup med Kirsten Eskesdatter og deres børn.
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Anne Dorthe Pedersdatters (154) Aner (arrangeret generationsvis 
iht farvekode)

Peder Jørgen Jensen (252) og Ane Christensdatter (253)
Anne  Dorthes  forældre  var  Peder  Jørgen  Jensen (252)  og  Ane  Christensdatter (253),

Husmandspar i Lerager by i Lindeballe sogn. Peder Jørgen var tvilling og født 1804. Hans far  Jens
Pedersen (2469) døde 1805, og moderen Maren Madsdatter (2470) har da stået ene med et antal
børn hvor de to yngste var 1 år, hvordan hun har klaret det, og hvor Peder Jørgen er vokset op, ved
jeg  ikke,  men  han  er  konfirmeret  i  Lindeballe  kirke  1820.  I  1826  giftede  han  sig  med  Ane
Christensdatter (253) fra Gammelbyen i Ringive sogn. Hendes forældre var Christen Pedersen (2513)
og  Anne Dorthe Hansdatter (2512) af Ringive. Ved folketællingen 1834 kaldes han husmand, som
lever af sin jordlod. Ved senere folketællinger: husmand og daglejer. Peder Jørgen Jensen (252) døde
kun 49 år gammel i 1853. Yngste hjemmeværende barn var da 8 år. Ane (253) giftede sig året efter
med Peder Brodersen (2468), som var 22 år ældre og som var 2. gang enkemand, husmand og smed
på Riis Mark. De slog sig ned i Lerager, antagelig i Anes hus. Peder Brodersen døde 80 år gammel i
1863.  Ved  folketællingerne  1870  og  1880  var  Ane  Christensdatter (253)  aftægtskone  hos  Mads
Nielsen, jordbruger og Rasmine Andersen. Antagelig har de overtaget huset mod at hun blev boende
på aftægt. Jeg tror ikke de havde nogen familiær tilknytning til hinanden. Ane Christensdatter (253)
døde 1892 i en alder af 87 år.

Peder Jørgen og Ane fik 10 børn i perioden 1827 – 1848, med Anne Dorthe Pedersdatter (154)
som den ældste. Den yngste  Inger døde 10 måneder gammel. Af de øvrige er alle fulgt til voksen
alder, med undtagelse af én Petrine Pedersen (415), som jeg ikke ved noget om. De er spredt noget
omkring. En bliver værtshusholder i Vejle, en gårdmand på Fyn, en gift med en husmand i Hvirring, en
gift med en enkemand og skovarbejder i Randbøl, en bliver gift i København, dog med en mand født i
Gl.  Sole,  som  siden  bliver  patruljebetjent  og  sidst  skolebetjent  i  Kolding  og  en
husmands/gårdmandskone i Jelling.

Jens Pedersen (2469) og Maren Madsdatter (2470)
Jeg  regner med at  Jens  Pedersen (2469)  er  født  i  Give  sogn,  men der  mangler  sider  i  Gives

kirkebog  for  fødte  mellem  1745  og  1754,  hvorfor  han,  som  beregnet  ud  fra  oplysninger  ved
folketællinger og ved hans død, må være født ca.  1750, og derfor  ikke kan følges længe bagud.
Maren Madsdatter (2470) blev født i Gadbjerg Sogn af forældrene Mads Jørgensen (2482) og Maren
Nielsdatter (2483). 

Jens Og Maren blev gift i Gadbjerg sogn 1781 og slog sig ned i Give, hvor Jens først blev kaldt
husmand med jord, men da han døde i 1805: gårdmand. De fik i perioden 1781 – 1804 12 børn. Der
var ingen folketællinger mellem 1801 og 1834, og jeg ved derfor ikke hvordan Maren har klaret sig
med en flok mindreårige børn. I 1834 boede hun som aftægtskone i Lindeballe hos sønnen Mads
Christian (2474) som da stod som gårdejer, sandsynligvis er det vel på hans forældres gård. 1 barn
døde 1½ år gammel, 2 ved jeg ikke noget om, de øvrige er fulgt til mindst konfirmation.  Herman
Jensen (2473) døde som ugift fattiglem i Give 79 år gammel. Antagelig er dette udtryk for, at han ikke
har kunnet forsørge sig selv, når han ikke har kunnet arbejde længere. I  dag ville han nok kaldes
folkepensionist. En anden Johannes Jensen (2475) blev gårdmand i Ullerup ved at gifte sig med en
gårdmandsenke.  Abraham Jensen (2479) døde som aftægtsmand i Jelling sogn 1878. I kirkebogen
stod da: Faders navn: ubekendt. Det kan se ud til at familien efter faderens død er blevet splittet.

Christen Pedersen (2513) og Anna Dorthe Hansdatter (2512)
Anna Dorthe (2512) og Christen (2513) blev gift i Ringive 1783. Anna Forældre var Hans Nielsen

(2504) og Maren Christensdatter (2505), Christens far var Peder Sørensen (2503) hans mor er som så
ofte på den tid ikke identificeret. 
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Ved folketællingerne i 1787 og 1801 boede Anne Dorthe med børnene i et hus. Hun beskrives som
gift, men Christen nævnes mærkeligt nok ikke, ellers var det almindeligt at man nævnede nogen som
fraværende. Ved folketællingen i 1834 boede der i Lerager hos Datteren Ane Christensdatter (253)
og Peder Jørgen Jensen (252), og nævnes som: ”Konens Fader og Moder som forsørges på Stedet”.
Anne Dorthe Hansdatter (2512) døde 78 år gammel i 1835 og blev da kaldt husmandskone, Christen
Pedersen (2513) blev også 78 år gammel, døde i 1837 og blev da kaldt aftægtsmand. De fik i perioden
1784 – 1805 ni børn, hvoraf Ane Christensdatter (253) var den yngste. To af disse døde som små 12
uger henholdsvis 1 år gamle. Af de øvrige børn blev en Boelsmand i Hvirring, en indsidder og daglejer
i Almind, hvor han og konen i 1870 blev forsørget af fattigvæsenet, og i 1880 var han enkemand,
boede og blev forsørget af datter og svigersøn. En til søn blev husmand og daglejer. De øvrige ved jeg
intet om.

Mads Jørgensen (2482) og Maren Nielsdatter (2483)
I 1736 fik Jørgen Pedersen (2492) i Nørskov, Gadbjerg sogn sønnen Mads Jørgensen (2482). Mads

blev i 1757 gift med Niels Laursens (2496) datter Maren Nielsdatter (2483) også af Nørskov. Mads
mor  var  Margrethe  Madsdatter (2493)  og  Marens  mor  var  Kirsten  Jensdatter (2497).  Ved
folketællingen i 1787 blev Mads Jørgensen (2482) benævnt husbonde og hjulmand. Da boede et 1-
års barn Peter Thomsen hos dem, som i kirkebogen ar anført som u-ægte barn af Mads Jørgensens
datter.  Denne  datters  navn  er  ikke  nævnt,  men derimod den udlagte  barnefaders  navn.  Maren
Nielsdatter (2483) døde år 1800, og var da 63 år gammel. Ved folketællingen 1801 boede  Mads
Jørgensen hos datter Maren Madsdatter (2470) og svigersønnen Jens Pedersen (2469) i Linneballe.
Der boede også dattersønnen Peter Thomsen. 1803 døde  Mads Jørgensen (2482) 70 år gammel. I
perioden 1758 – 1775 fik Maren og Mads 10  børn.  Ældste barnet  Margrethe Madsdatter (2484)
giftede sig med en enkemand.  Maren Madsdatter (2470) er næste i rækken. Så fulgte en som jeg
ikke har kunnet følge og næste, en pige døde 2 år gammel. Igen en jeg ikke har fulgt og så en dreng,
som døde 3 år gammel fulgt af en dreng som døde 1 år gammel og en til som døde 2½ år gammel.
Næste  var  Christiana  Margrethe  Madsdatter (2490).  Hun  giftede  sig  1798  med  en  7  år  ældre
husmand med jord, som døde 1817, hvorefter Christiane, som nu var 42, samme år giftede sig med
en ung mand på 25 år. Til sidst fik Maren og Mads en søn, som heller ikke er fulgt.

Peder Sørensen (2503)
Vi  ved  at  Christen  Pedersens  (2513)  fader  hed  Peder  Sørensen,  mere  har  jeg  ikke  om  hans

forældre

Hans Nielsen (2504) og Maren Christensdatter (2505)
Hans  Nielsen (2504)  og  Marens  Christensdatter (2505)  blev  gift  i  Ringive  sogn  1742.  Deres

forældres  navne blev  ikke opgivet.  Det  er ikke  i  kirkebogsnotater  anført  om Hans var  husmand,
gårdmand eller andet. Begge døde i 1785 med et halvt år imellem. Hans var da 72 år gammel og
Maren 66. Hans må så født omkring 1713, altså inden Ringives kirkebog begynder og Maren omkring
1719, hendes dåb er dog ikke fundet i  kirkebogen.  Mellem 1743 og 1760 fik de syv  børn.  Anna
Dorthe Hansdatter (2512) var yngst af disse. Ældste barnet hed også Anna Dorthe (2506), jeg har ikke
fundet notat om hendes død, men eftersom deres sidstfødte barn også blev kaldt  Anna Dorthe er
hun nok det. Barn nr 2, en pige døde 2 år gammel, så følger to, som ikke er fulgt og endnu en pige,
som dør et halvt år gammel. Siden en dreng som ikke er fulgt og til slut Anna Dorthe (2512). 

Jørgen Pedersen (2492) og Margrethe Madsdatter (2493)
1722 blev Jørgen Pedersen (2492) og Margrethe Madsdatter (2493) gift i Linneballe kirke. Så her

langt tilbage i tiden er informationen i kirkebøgerne meget beskeden og folketællingerne begynder
først 1787. Om Jørgen og Margrethe ved vi udover deres ægteskab kun hvornår de døde og så har jeg
fundet  tre  børn,  hvoraf  den yngste  Mads Jørgensen (2482)  indgår  i  rækken af  vore  stamfædre.
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Jørgen  Pedersen (2492)  døde  75  år  gammel  i  1758  og  er  da  født  omkring  1683.  Margrethe
Madsdatter (2493) døde 1772 og var da 70 år gammel og således født omkring 1702.

Niels Laursen (2496) og Kirsten Jensdatter (2497)
Om Niels Laursen  (2496) og  Kirsten Jensdatter (2497) ved vi ikke engang, hvornår de blev gift,

men det første barn, jeg har fundet, som kan tilskrives dem, blev født i 1736, nemlig Herman Nielsen
(2498), som døde 19 år gammel.  Næste barn var vor stammoder  Maren Nielsdatter (2483). De fik
yderligere tre børn, hvoraf de to sidste hed Johannes Nielsen, og selv om jeg ikke har fundet det i
kirkebogen, går jeg ud fra at den første af disse er død inden næste døbes, nemlig Johannes Nielsen
(2496) i 1749. Niels Lauersen (2496) dør 1760 i en alder af 78 år og er da født omkring 1682. Kirsten
Jensdatter (2497) har været betydeligt yngre end Niels idet hun dør 1806 i en alder af 88 år, og da er
født omkring 1718.
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Mads Christian Hansen (158) og Ane Cathrine Nielsdatter (159)  og
deres efterkommere

Mads Christian (158) blev født 27. januar 1820. Forældrene var gårdmand Hans Andersen (261)
og Margrethe Jensdatter (262) i Elkjær, Ringive sogn. Det var nok ingen stor gård. Ved folketællingen
i 1834 bestod husstanden af forældrene, sønnerne Jens (391) på 20 år, Mads Christian (158) på 14 og
Søren (395) på 8 år samt datteren Ane Kirstine (394) på 11 år. Ingen tjenestefolk.

Ane Cathrine (159) blev født 9. marts 1820. Forældrene var husmand Niels Hansen (263) og Ane
Hansdatter  (264) i Uggerslev. Moderen døde i 1830 og faderen giftede sig igen med Juliane Marie
Rasmusdatter  (413).  Ved folketællingen i  1834 boede familien i  et  hus  i  Uggerslev  Sogn på Fyn,
området benævnt: udflyttere. Faderen stod som husmand og daglejer.

Mads Christian (158) tjente 2 år i Sønder Omme fra november 1836 til november 1838. Han var
så et år hjemme, inden han sammen med den ældre broder Jens (391) og et par andre karle fra
Ringive tog til Einsiedelgård ved Aggernæs på Fyn til skiftedagen november 1839, hvor han tjente
som røgter hos hollænderen Gysloff.  [iflg den store danske ordbog: Hollænderi, indtil omkring 1800
mejeridrift i forbindelse med større landbrug, hovedgårde og kronens ladegårde. Et hollænderi var i
forhold  til  den øvrige  drift  en  selvstændig  enhed,  normalt  i  form af  bortforpagtning  af  gårdens
mælkeproduktion til en "hollænder", der for egen regning og risiko producerede og solgte smør og
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ost.] Til skiftedagen i Maj 1840 rejste han hjem til Ringive igen sammen med broderen. Dette gentog
sig nogle år, hjemme om sommeren og på Einsiedelgård om vinteren. 

Ane  Cathrine (159)  tjente  en  periode  hos  skolelærer  og  kirkesanger  Warming  i  hjemsognet
Uggerslev. Fra november 1836 til maj 1839 tjente hun hos Jens Andersens enke i Hjadstrup. Hvad
hun gjorde næste halvår, ved jeg ikke, men fra november 1839 var hun hjemme i Uggerslev igen. Maj
1840 tog hun tjeneste hos hollænder Gysloff, altså samtidig, med at Mads Christian rejste hjem, men
hun blev i tjenesten til januar 1843. De har altså haft rig lejlighed til at lære hinanden at kende, når
Mads Christian var i tjeneste der flere vintre i træk. De blev så nære bekendte, at Ane Cathrine fødte
en datter,  Anne Margrethe Madsen (357) den 17. januar 1843 blot en uge efter, at hun var rejst
hjem fra pladsen til forældrehjemmet. Mads Christian blev udlagt som barnefader. Et ansvar han
åbenbart påtog sig. Han var selv fadder ved dåben, og den 1. maj 1843 rejste de sammen til Ovsted
sogn i Skanderborg amt og fik tjeneste på Tammestrup Hovedgård, som i mellemtiden var overtaget
af den tidligere hollænder på Einsiedelsborg,  W. Güsloff.  Datteren døde 7. oktober 1843 og blev
begravet i Uggerslev. Dette sandsynligvis fordi Ane Cathrine som ugift var umyndig, og faderen derfor
formynder for hende. Det er også muligt, at datteren blev passet i Uggerslev. I hvert fald står der ikke
i hverken afgangs- eller tilgangsliste, at hun rejser med moderen. Den 23. september 1844 fik de
datteren Ane Margrethe Madsen (160), som blev døbt i Ovsted Kirke 20. oktober 1844, samme dag
som forældrene blev  viet.  Ved vielsen  var  proprietær  Güsloff  forlover  og  ved dåben var  jomfru
Güsloff fadder sammen med bl. a. Mads Christians broder Jens (391).

Til  1.  november  1844  rejste  Mads  Christian  og  Ane  Cathrine  sammen  til  Ringive  og  ved
folketællingen  1.  februar  1845  finder  vi  Mads  Christian  som  tjenestekarl  hos  gårdmand  og
sognefoged Hans Hansen i Store Karlskov, og Ane Cathrine som inderste  [lejer] hos gårdmand Ole
Sørensen i Elkjær sammen med datteren Ane Margrethe. Ole Sørensen var gift med Mads Christians
søster Karen (390), og da hans husstand står lige efter Mads Christians fader Hans Andersens (261)
husstand i folketællingslisten har de nok været de nok naboer. Kort efter må Familien have fundet et
eget hjem, for da Hansine Madsen (161) som var født 10. oktober 1846 blev døbt boede de på Ulkind
Mark. Barnet blev båret af Mads Christians stedmor, Karen Andersdatter (396), som var blevet enke
da Faderen Hans Andersen (261) døde 17. januar 1846. Da Næste barn, som er min oldemor Nicoline
Madsen (75)  blev  født  11.  august  1848  blev  bopælen  angiv  et  til  Store  Karlskov,  så  de  er  i
mellemtiden flyttet over på den søndre side af Omme Å  [meddelelse af Hans Filskov Christensen
(1866)]. Bland faddere ved Nicolines dåb var Ole Sørensen, gift med Mads Christians søster Karen
Hansdatter (390). Ved folketællingen 1. februar 1850 nævnes familien, som nr. 5 på Karlskov Mark og
bestod foruden af Mads Christian og Ane Cathrine af børnene Ane Margrethe (160) på 6, Hansine
(161)  på  4  og  Nicoline  (75)  på  2.  Desuden  havde  de  en  indeboende  Anders  Hansen  (387),
snedkermester på 46 år. Alder og navn passer med, at det var Mads Christians ældste broder. Karen
Madsen (162) blev født 9. september og  Andrea Kirstine (163) 12. april  1852. Her er igen Karen
Hansdatter (390) fadder sammen med manden Ole Sørensen.  Da Niels Madsen (164) blev født 10.
juni 1854 præciseres bopælen til Stilberg, Store Karlskov. Igen stod Karen (390) og hende mand Ole
med som faddere.  Da Ane Madsen (165) blev født 2. december 1855 og Petrine Frederikke Madsen
(166) 2. juni 1857 stod der blot Karlskov Mark. Hans Madsen (167) blev født 19. juni 1859 og sidst i
rækken  Juliane Marie Madsen (168) 29. september 1861, nu på Langelund Mark, hvilket også var
den bopæl som blev oplyst ved folketællingen i 1860, hvor der boede 6 børn hjemme i alderen 10 - 1
år.  Da de to sidste blev døbt var alle faddere fra Langelund med undtagelse af Hans' søster Ane
Margrethe Madsen (160), som da tjente i Nørskov. Karen Madsen blev konfirmeret 1864 og familien
boede nu i Sønder Omme Sogn på Filskov Mark, ved folketællingen 1870 boede familien i et hus på
Filskov Mark og ved folketællingen 1880 blev bopælen angivet til Filskov by. 

Mads Christian har ernæret sig ved jordbrug som husmand, men han har også været landpost.
Ved folketællingen 1850 benævnes han Husmand og Postbud, og da Karen (162) 1864 meldte afgang
fra sognet blev hun kaldt Mads Postes Datter. Da Hansine (161) døde 1901 benævntes hun: Datter af
Landpost.  Ved folketællingen i 1890 boede familien i et hus i Fruerlund, Horne sogn, Ribe amt. Nu
stod  Mads  Christian  som  Jordbruger.  Foruden  Mads  Christian  og  Ane  Cathrine  boede  der  et
plejebarn: Maren Katrine Madsine Kristine Madsen (2080) på 8 år født i Blåhøj sogn. Hun var datter
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af Petrine Frederikke (166). Ejerforholdet til ejendommen er ikke nævnt. Det fremgår at familien kom
til Horne sogn 1888 fra Sønder Omme Sogn.

Petrine Frederikke blev gift december 1889 med en gårdmand i Ribe amt, og man kan jo tænke
sig, at Maren Katrine har boet hos bedsteforældrene hele tiden, men at Petrine Frederikke gerne ville
have barnet i nærheden, og at hun og hendes mand Laurids Sørensen (2079) derfor har støttet ved
Huskøb, hvilket et gældsbevis ved skiftet efter Mads Christians død kan tyde på. Niels (164) giftede
sig i 1885 med Johanne Marie Knudsen (1993) født i Fåborg sogn i Ribe amt. Da er Niels angivet som
agerbruger i Filskov og Mads Christian som aftægtsmand i Filskov. Anne Kathrine døde 6. juli 1898 og
blev begravet på Horne Kirkegård. Ved Folketællingen 1901, Fruerlund, Horne Sogn Ribe amt var
Mads Christian enkemand og bestyrer af ejendommen med Matrikelnummer 21, som angives ejet af
sønnen Niels Madsen (164). Desuden boede Niels' kone Johanne Marie (1993) der med parrets 3
børn. Hun blev angivet som ejer af et mindre landbrug. Måske har hun bragt dette ind i boet, da hun
blev gift med Niels i 1885. Eller så har parret købt stedet og ladet Mads Christian og Ane Cathrine bo
der i sit otium. Ved samme folketælling boede og ejede Niels Matr. 4. Sønder Omme Sogn, Fruerlund,
Vejle  amt,  herfra virkede han som landpost og fattiggårdsbestyrer.  Her står,  at  børnene tælles i
Horne Sogn. Ved Folketællingen 1906 for Horne Sogn, Ribe Amt, Fruerlund matrikel 21, Stod Niels
kone som husejer og Mads Christian som aftægtsmand.  Niels boede stadig i Sønder Omme, nu i
Filskov,  uden  angivelse  af  matrikelnummer.  Niels’  kone  og  børnene  boede med Mads  Christian.
Måske er alt dette et arrangement, for at Mads Christian skulle kunne klare sig, indtil han døde 21.
november 1906 og også han blev begravet på Horne Kirkegård. 

Følgende supplerende har jeg via Astrid (37) fra Hans Filskov Christensen (1866): "Efterhånden
forlod børnene hjemmet, den sidste Juliane Marie (168) blev konfirmeret i 1875, men et par af dem
bosatte sig dog i  nærheden, således Andrea Kirstine (163), der i  1877 blev gift  og bosatte sig på
Filskov Mark og sønnen Niels, som giftede sig i 1885 og overtog huset og postruten. Mads Christian
og Ane Cathrine kom åbenbart på aftægt hos dem, for efter den tid omtales de altid som aftægtsfolk.
Omkring 1890 giftede datteren Petrine Frederikke sig med en Laurids Sørensen (2079) fra Horne
Sogn, nord for Varde, og blev gårdmandskone på gården Hornelund. De har åbenbart haft mulighed
for at hjælpe Mads Christian og Ane Cathrine til et hus af deres eget, og først på 1890'erne [ifølge
folketællingen af  1901 flyttede de i  1888]  flyttede de fra Filskov  til  Fruerlund i  Horne sogn.  Her
nævnes de bl.a. som faddere ved dåben af et barnebarn 7. aug. 1893 i Horne Kirke, som fik navnet
Mads Christian Sørensen (2084). Ane Cathrine døde i huset i Fruerlund den 6. juli 1898, 78 år gammel
og blev begravet på Horne Kirkegård den 11. juli. Mads Christian fik lov at sidde i uskiftet bo endnu
nogle år,  indtil  han også døde den 21. november 1906, 86 år gammel og blev begravet den 28.
november  på  Horne  Kirkegård.  I  Skifteforretningen  efter  ham  fremlagde  I.  Søndergård,  vel
sognefogeden, en regning på 27 kr. 40 øre for en kur på Varde Sygehus. Desuden oplyses, at han
havde en bog fra  Varde og Omegns sparekasse,  indestående et  beløb stort  20  kr.  Svigersønnen
Laurids Sørensen (2079) fremlagde et gældsbebevis lydende på 400 kr. der vel stammer fra købet
huset."

Mads Christian Hansen og Ane Cathrine Nielsdatters fik 10 børn sammen hvoraf den første  Ane
Margrethe Madsen (357) blev født udenfor ægteskab i Ane Cathrines forældrehjem d. 17. januar
1843. Mads Christian blev udlagt som barnefader og var med bland faddere ved dåben i Uggerslev
Kirke på Fyn. Hun døde 7. oktober samme år og blev begravet i Uggerslev. Om hun blev hos sine
morforældre eller fulgte med forældrene da de 1. maj 1843 flyttede til Tammestrup i Ovsted Sogn,
Skanderborg amt ved jeg ikke, men hun er ikke nævnt i afgangs- og tilgangslisterne ved flytningen.

Ane  Margrethe  Madsen (160)  blev  født  23.  september  1844  på  Tammestrup,  hvor  hendes
forældre arbejdede. Hun blev døbt 20. oktober 1844 samme dag som hendes forældre blev viede.
Ved folketællingen 1850 boede hun hjemme, men i 1855 var hun 11 år gammel ude at tjene hos
husmand Niels Christensen i hjemsognet. i 1858 blev hun konfirmeret, og ved folketællingen i 1870
tjente hun i Ringive skole hos skolelærer og kirkesanger Horsted. Ved folketællingen i 1870 var hun
hjemme og blev benævnt som medhjælper. Den 21. april 1877 blev hun gift i Sønder Omme med
ungkarl Terkel Jørgensen (1798) af Thyregod. (samme dag som søsteren Andrea Kirstine (163)) Parret
fik  6  børn  3  drenge  og  3  piger.  Den  ældste  søn Jørgen  Kristjan  Jørgensen (1799)  overtog
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forældregården og døde ugift  76  år  gammel.  Dreng nr.  to  blev  opkaldt  efter  morfaren til  Mads
Kristjan Jørgensen (1800). Han slog sig ned som husmand i Sønder Omme og giftede sig med Anne
Mette Christiansen (1805). De fik to børn: Kristian Terkel Jørgensen (1806), som døde 66 år gammel
og blev begravet på morforældrenes gravplads i Sønder Omme, han har så nok ikke været gift, og i
1922 fik de sønnen  Johannes Marius Jørgensen (1807), som giftede sig med Elna Dyrvig Pedersen
(1808).  De  fik  tre  børn,  og  ved  deres  fødsel  kaldes  han  blot  landmand.  Datteren  Ane  Katrine
Jørgensen (1801) giftede sig med sin fætter Christian Jochum Christiansen (1812), en søn af Karen
Madsen (162). Han var smed og husmand. Oprindelig boede de i Kragelund i Øster Snede sogn, men
flyttede til Filskov. De fik 10 børn. De ældste  Therkel Christiansen (1813) født 1906 var husmand i
Filskov, da han i en alder af 43 år giftede sig med en 31 år gammel lokal pige, som 5 år tidligere havde
fået et barn med en ikke opgivet fader. Parret fik sammen 5 børn. Karen Christiansen (1820) var 37
år gammel husassistent i Give. Anders Christiansen (1821), stod i 1951 som bestyrer i Faarup, Jelling
sogn, Han døde 1985 og blev begravet i Filskov på gravpladsen ved siden af forældrene, antagelig
ugift. Margrethe Christiansen (1822) giftede sig med Husmand i Thyregod, Sigvald Skovgaard Jensen
(1823). De fik 9 børn, hvoraf en født 1946, Eva Skovgaard Jensen (1829) døde tre dage gammel. Hans
Christiansen (1833) benævntes murersvend da han i 1943 giftede sig med Gertrud Vedstesen (1834).
Jeg ved ikke om de fik nogen børn.  Johannes Christiansen (1835) født 1914 giftede sig i 1941 med
Agnes Jensen Bak (1836). Siden har jeg ikke mere fra kirkebøger, men af nettet fremgår at han blev
skilt i 1945, og at han skiftede navn til Dirch Johannes Mesbjerg. Fra Dagbladet "Vestkysten" 1977 får
man at vide, at han da var invalidepensionist og startede en telefonlinje for ensomme.  Han døde i
Esbjerg  1992.  Marie  Lübker  f.  Christiansen (1837),  led  en  hård  skæbne.  Hun  giftede  sig  med
Boelsmand Matthias Frederik Pedersen Lübker (1838), og fik som første barn et dødfødt pigebarn. 10
dage efter døde hun selv i barselsfeber kun 25 år gammel. Peders Christiansen (1840) født 1920 dør
5 måneder gammel.  Gustav Christiansen (1841) født 1920 kaldtes ved en nieces dåb i 1957 gårdejer.
Han døde 2000 og er begravet på forældrenes gravplads i Filskov med kun hans navn på stenen.
Petra Christiansen (1842) giftede sig med arbejdsmand og fiskehandler Christian Rickardt Skovgaard
Jensen (1843), bror til den mand hendes søster Margrethe giftede sig med. De fik to børn. Sønnen
Hans Christian Jørgensen (1802) var invalid og døde ugift. Det fremgår ikke på hvad måde, han var
invalid. Datteren Sidsel Marie Jørgensen (1803) blev født juli 1884 og døde i august samme år. Hun
blev så efterfulgt af Sidsel Marie Jørgensen (1804) som blev født i december 1885, Hun døde 75 år
gammel som ugift husbestyrerinde.

Hansine Madsen (161) Blev født 10. oktober 1846. Hun var hende hjemme ved folketællingerne i
1850 og 1855. I 1860 var hun 14 år gammel tjenestepige hos husmand Knud Sørensen i Ulkind. Af
folketællingen fra 1901 fremgår at hun i  1883 kom til Kolding fra Fredericia. Den 8. august 1884
giftede  hun sig med skomager Ole Johansen Fritzner (1846), som var 27 år ældre end hende, født i
Trondhjem i Norge. De boede på Slotsgade 3, første sal i Kolding, hvor hun døde 20. marts 1901, 54
år gammel. Hendes ældre mand overlevede hende og døde 1907 i en alder af 87 år. Hun var 38 år
gammel da de giftede sig og de fik ingen børn.

Nicoline Madsen (75) Født 11. august 1848. Min oldemor omtales i separat kapitel sammen med
oldefar Jens Christian Christensen (74)

Karen Madsen (162) blev født 9. august 1850. Ved afgang fra sognet 1864 kaldtes hun Mads Posts
Datter. Ved folketællingen i 1870 opholdt hun sig hos forældrene. Den 26. februar 1882 blev hun gift
i Filskov Kirke med ungkarlen Anders Christiansen (1869) som tjente i Filskov Kro, selv boede hun da
på  Filskov  Mark.   Ægteparret  slog  sig  ned  på  et  husmandssted  i  Filskov:  Moselyst  matr  6.  Ved
folketællingen  1925  havde  sønnen  Hans  Henrik  Thobias  Kristiansen  (1872)  overtaget  stedet,  og
forældrene levede her på aftægt til de døde, Anders 23. oktober 1930 og Karen 14. december 1937.
De fik 5 børn.  Det ældste af børnene Christian Jokum Christiansen (1812) giftede sig med sin kusine
Ane Katrine Jørgensen (1801),  datter  af  Karens  søster  Ane Margrethe  Madsen (160).  For  deres
efterkommere se under Ane Katrine Jørgensen (1801). Datteren Maren Katrine Kristiansen (1870)
giftede sig med Husmand Klaus Klausen (1874) på Uhe Mark i Ringive Sogn, hvor de boede til deres
død. Også deres seks børn holdt sig i nærområdet. Karen Klausen (1875) født 1911, boede hjemme
ved  folketællingen  i  1940,  døde  2004  og  blev  begravet  i  samme  gravsted  som  søsteren  Marie
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Klausen (1876) som døde 1978. Eskild Klausen (1877) døde i 2005 og Anders Klausen (1878) i 2002.
Ejnar Klausen (1879) ved jeg intet om. Kun den yngste søn  Villy Klausen (1880) ved jeg må have
været gift, for i hans dødsannonce fra 2017 er han omtalt som: Mand, far, svigerfar, bedstefar og
oldefar.  Datteren  Mathilde  Kristine (1871)  blev  sygeplejerske  og  arbejdede  som
menighedsygeplejerske i  Skibet og  Gadbjerg sogne.  Hun døde ugift  97 år gammel.  Sønnen  Hans
Henrik  Thobias (1872)  som  overtog  gården,  giftede  sig  med  Maren  Christiansen  (1881),  født  i
Brejning  sogn,  men ved giftermålet  sypige  i  Filskov,  hvor  de fik  3  sønner.   Begge ægtefæller  er
begravet på Filskov Kirkegård. Anders Gustav Christiansen (1882), husmand i Filskov giftede sig med
Emma  Andersen  (1885)  og  de  fik  tre  børn.  Inga  Marie  Kristiansen  (1886)  uddannede  sig  til
børnehavelærerinde,  men  døde  kun  24  år  gammel.  Hans  Frederik  Kristiansen (1887),  efter
forældrehjemmet kaldt Hans Moselyst,  uddannede sig til  diakon i  Århus og blev siden lærer ved
diakonskolen her.  Gunnar Johannes Kristiansen (1883) født 1919 må have giftet sig at dømme af
hans gravsten på Filskov kirkegård, hvor der også figurerer en Esther Kristiansen.  Børge Kirstejn
Kristiansen (1884) stod som mekaniker, da han gifter sig med Margrethe Elise Nielsen (1889). Også
de bosatte sig i Filskov, hvor de fik to børn. August Kristiansen (1873) kaldtes smed da han giftede sig
med Margrethe Pouline Kristensen Høgh (1892), men siden omtales han som husmand og til sidst i
1940 fiskehandler. De fik syv børn.  Karen Monika Høgh Kristiansen (1893), født 1914 var hjemme
ved folketællingen i 1930, og siden ved jeg ikke.  Ellen Eugenia Høgh Kristiansen (1894) giftede sig
med fiskehandler  og  siden mælkehandler  Karl  Nielsen (1900)  i  Vorbasse.  De fik  fem  børn.  Ellen
Eugenia Høgh Kristiansen (1894) giftede sig med husmand Axel Nielsen, bror til Ellen Eugenias mand
Karl.  De fik  seks  børn.  Anders  Hauge  Høgh Kristiansen (1896),  selv  arbejdsmand gifter  sig  med
husassistent Karen Sofie Horsted Nielsen (1913). Her har jeg fundet et barn født 1948. Aase Mathilde
Høgh Kristiansen (1897) født 1924 ved jeg intet om.  Christian Halager Høgh Kristiansen (1898) blev
født 1927. Han giftede sig med Mary Andrea Andersen (1915) fra Fur og de fik datteren Inge Høgh
Kristiansen (1916)  i  1959.  Her slutter  kirkebøgerne på nettet,  så der kan jo let  være flere børn.
Christian læste teologi. Datteren blev døbt i Brorsons sogn i København, og da stod han som kordegn.
I  1968 blev  han kaldskapellan i  Frederikssund og fra  1979 til  1992 sognepræst  i  den nybyggede
Islebjerg kirke i Frederikssund. Sidst i August og Margrethe Poulines barneskare var Knud Erling Høgh
Kristiansen (1899) født 1933.

Andrea Kirstine Madsen (163) blev født 12. april 1852, og boede ved folketællingerne 1855 og
1860 hjemme. Hun giftede sig 20. april 1877 med husmand Lars Mortensen (1917) (samme dag som
søsteren Ane Margethe (160) giftede sig) og de bosatte sig på Filskov Mark. Manden døde 3. januar
1901 kun 48 år gammel. De nåede dog at få 8 børn, hvoraf et var dødfødt. Efter mandens død drev
hun selv  stedet videre  med hjælp af  den ældste søn,  Mads Kristian Larsen (1919),  som overtog
stedet da han selv giftede sig i 1909 med Margrethe Jørgine Larsen (1936) født i Holsted Sogn. Mads
Kristian døde allerede 1912, kun 32 år gammel og stedet blev nu drevet af hans kone med Andrea
Kirstine på aftægt. Margrethe giftede sig igen 1916 med en enkemand Christen Nielsen, med hvem
hun fik to børn inden han også døde 1919. Margrethe drev nu stedet videre med hjælp af sønnen
Lars Larsen (1937). Indtil Ane Kirstine døde 1926 boede hun således i et hus drevet af svigerdatteren
og sammen med svigerdatterens to børn med en anden mand og svigerdatterens fader.  Hendes
eneste slægt i husstanden var hendes eget barnebarn Lars Larsen. Efter Margrethes død drev Lars
stedet  videre.  Andreas  ældste  datter  Berthe  Margrethe (1918)  giftede  1902  sig  med  husmand,
enkemand  Rasmus  Peder  Nielsen  (1926).  Såvel  1903  som  1904  nedkom  hun  med  et  dødfødt
drengebarn. Hendes eneste overlevende levende barn fødes 1907 på Give sygehus,  Karen Andrea
Nielsen (1929). Karen Andrea giftede sig i 1941 med en fraskilt husmand Friedrich Christian Jensen
Iversen (1930), som rejste fra sin tidligere kone og 6 børn og siden fik 4  børn med Karen Andrea.
Mads  Kristian  Larsen (1919)  overtog  som ovenfor  nævnt  forældrehjemmet  og  var  som faderen
husmand. Han giftede sig med Margrethe Jørgine Larsen (1936) og de fik sønnen Lars (1937). Denne
giftede sig  med Johanne Kirstine  Hansen (1938)  og de fik  fire  børn.  Lars  (1937)  døde i  1991 og
Johanne i 2000 (1938). De er begravet på samme gravplads som hans forældre på Filskov Kirkegård.
Andrea Kirstines (163) næste datter  Ane Kathrine Larsen (1920) født 1882 giftede sig aldrig, men
kom 1911 i huset på en gård i Gammelby, Ringive Sogn som husbestyrerinde, først hos faderen og
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siden hos sønnen. Her blev hun til sin død i 1954. Selv om de ikke var gift optådte de sammen som
faddere, da et af broderen Lars' børn blev døbt og deres gravsten står ved siden af hinanden på
Langelund kirkegårds  lapidarium.  Næste datter  er  Jonette  Helene Larsen (1921)  født  1884.  Hun
giftede sig med en gårdejer i Filskov Peder Klausen (1943), som var bror til Klaus Klausen (1874) gift
med Jonettes kusine Maren Kristiansen (1870).  De fik 5 børn.  Maria Klausen (1944), giftede sig med
sin  fætter  Lars  Christian  Larsen  (1951).  De  fik  to  børn.  Lars  Christian  Klausen (1945)  født  19.
november stod i  1958 som landmand i  Hjortlund.  Da han døde i  1998,  antagelig  ugift  blev  han
begravet på Filskov kirkegård.  Andrea Klausen (1946) giftede sig med en husmand Aage Skovholm
(1959). I 1944 boede de i Filskov, hvor de fik en søn, I 1958 boede de i Nørup, hvor de fik en datter.
Jeg ved ikke hvor de er derimellem, og hvor mange børn de kan have fået. Eskild Klausen (1947) født
1921, giftede sig med Martha Kristine Jensen (1962) og også han slog sig ned i Filskov som husmand.
De fik 5  børn.  Rosa Klausen (1948) blev gift med en mejerist, Martin Andreas Jørgensen (1968). I
følge MyHeritage skal  de have haft  7  børn.  Sønnen  Morten Kristensen Larsen (1922)  født 1886
kaldes først  tømrermester,  men siden husmand i  Hallundbæk,  Blåhøj  Sogn.  Han giftede sig  med
Kristiane Sofie Pedersen (1949) fra Sønder Omme. De fik 7 børn.  Datteren Thora Larsen (1950) drog
vestpå og giftede sig med en gårdejer i Randbøl, Jeppe Antonsen (1969). De fik fem børn. Sønnen
Lars Christian (1961) giftede sig med sin kusine Maria Klausen (1944) som ovenfor nævnt. Mortens
næste  datter  var  Andrea  Kirstine (1952)  opkaldt  efter  bedstemoren.  Hun  giftede  sig  med  en
statshusmand Arthur Peter Rix (1975) i  Horne sogn. Denne var barnebarn af Andreas bror,  Niels
Madsen (164). De fik fire døtre i sin ejendom på Fruerlundvej 5 i Horne: "Rixgården". En af disse
Randi Irene Rix (1976) giftede sig med en gårdejer i Snorup, Svend Kristensen (1980). Mortens datter
Petra Johanne (1953) giftede sig med en chauffør fra Grindsted, Niels Henry Møller Pedersen (1981).
De fik 4  børn. Et af disse  Ivan Møller Pedersen (1984) født 1949, døde 2 uger gammel.  Datteren
Martha Maria (1954) gik lidt imod strømmen og drog langt bort, idet hun giftede sig i Nykøbing Mors
med snedkersvenden Henry Kristian Sørensen (1986). De fik deres første barn Britta Viola Sørensen
(1987), i Nykøbing, men flyttede senere til Grene sogn, hvor manden blev maskinsnedker i Billund.
Her fik de yderligere to  børn.  Da Kristiane og Morten fik sønnen Hans i 1926 ville man åbenbart
markere familiens tilknytning til Filskov, for han fik navnet Hans Filskov Larsen (1955). Han bosatte
sig i Grindsted, hvor han gjorde sig kendt som konservator, med sit eget lille museum, bl.a. med en
udstoppet elefant og en kalv med to hoveder. Han giftede sig i 1957 med Frida Iversen (1990) fra Dal.
De fik datteren Helle Filskov Larsen (1991) i 1959. Kirkebøgerne er ikke tilgængelige på nettet efter
1960, men fra anden kilde kan fås at de fik yderligere to børn. Den sidste datter Eva Larsen (1956)
giftede sig i 1954 med en slagteriarbejder fra Grindsted Carl Eskild Christensen (1992). Intet videre er
kendt.  Andrea Kirstine og Lars fik yderligere tre børn:  i  1889en  dødfødt dreng (1923).   Kristian
Theodor Larsen (1924) i 1890, som jeg ikke ved noget yderligere om og Hans Madsen Filskov, som
blev snedkersvend i Billund og døde ugift i en alder af blot 26 år.

Niels Madsen (164) blev født 10. juli 1854 på Karlskov Mark. Han flyttede siden med forældrene
til Filskov, og han var hjemme ved folketællingerne fra 1855 - 1880.  Han blev i 1885 gift med pigen
Johanne Marie Knudsen (1993), født i Fåborg Sogn i Ribe Amt, men da boende på Filskov Mark. Ved
folketællingen 1890 boede Niels og Johanne Marie i Østerby i Sønder Omme Sogn sammen med 2
børn. De var her bestyrerpar for fattiggården. Ved folketællingen i 1901 boede Niels i Vejle Amt,
Sønder Omme sogn Fruerlund, var gift og omtales som husfader, landpost. I samme folketælling for
Ribe Amt, Horne Sogn, Fruerlund boede Johanne Marie sammen med svigerfaren Mads Christian og
3 børn i et hus ejet af Niels med Mads Christian (158) som bestyrer, og Johanne Marie blev sagt være
ejer af et mindre landbrug, hvilket vel er det samme, som Niels påstås eje. Niels har vel så kunnet
passe både fattiggården og postuddelingen. Denne konstellation gentog sig i 1906. Mads Christian
(158) og Ane Kathrine (159) kom til Horne sogn i 1888, og har vel da købt huset muligvis med hjælp af
Petrine Frederikke og hendes mand med tanke på gældsbeviset ved Mads Christians død. Niels og
konen har  så  senere  overtaget  huset,  og  har  haft  Mads  Christian og  Ane Kathrine  boende som
aftægtsfolk til deres død i henholdsvis 1898 og 1906. Da Niels og Johannes yngste søn Hans Filskov
Madsen (1999) blev født kaldes Niels dog indsidder, altså lejer, så ejerskabet til huset over tid er ikke
helt  klarlagt.  I  senere  folketællinger  boede  ægtefællerne  Niels  og  Johanne  Marie  sammen  i
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Fruerlund, og Niels blev kaldt husmand, men ved hans død i  1931 omtales han som pensioneret
landpost. Niels og Johanne Marie fik 4 børn. Den ældste søn Mads Christian Madsen (1994) opkaldt
efter sin farfar, giftede sig i 1911 med pigen Kirstine Marie Hansen (1995) med hvem han fik 3 børn.
Han slog sig ned som husmand i Staunskjær i Horne sogn. Det yngste af de tre børn, Marinus Madsen
(2002) blev født 26. juli 1914 og moderen døde 1. september 1914 kun 27 år gammel, antagelig i
barselsfeber. Ved folketællingen i 1916 var Mads Christian enkemand, og hans søster Mette Marie
(1997) hjalp til i husholdningen. Den 27. april 1916 giftede han sig igen nu med pige fra Staunskjær,
Marie Sørensen (1996) med hende fik han yderligere 2 børn og døde selv ung kun 41 år gammel.
Marie drev stedet videre nu som gårdejerske, og får hjælp af en svensk mand Karl Erik Jakobsson
(2017), som siden giftede sig med Maries og Mads Christians datter Johanne Kirstine (2003). Karl Erik
slog  sig  siden  ned  som  gartner  i  Holsted  sogn.  Sønnen  Niels  Madsen  (2000)  havde  en  lidt
omtumlende tilværelse. Han giftede sig med Mary Hansen (2005) og fik med hende to drenge.  De
blev skilt i mellem 1940 og 1943 da Mary blev gift igen det år. Konen tog børnene med sig i det nye
ægteskab. Da Niels døde i 1966 var han separeret fra en Dagmar Agnete f. Jakobsen. Datteren Anna
Krista Madsen (2001) giftede sig med gårdejer Alfred Kristensen (2008) og de fik to døtre.  Marinus
Madsen (2002),  som  var  nyfødt  da  moderen  døde  i  1914,  var  ved  folketællingen  i  1916  hos
farforældrene Niels og Johanne, men da faderen igen giftede sig, flyttede han hjem igen. Han giftede
sig selv med Anna Marie Vilhelmsen (2011) og de fik fem børn.  Fra tidligere at være blevet benævnt
husmand, kaldtes Marinus ved de to sidste børns fødsel chauffør. Mads Christian fik to børn sit andet
ægteskab med Marie Sørensen (1996). Johanne Kirstine Madsen (2003), giftede sig med moderens
gårdbestyrer svenskeren Karl Erik Jacobsson (2017). Han blev gartner i Holsted sogn og de fik to børn.
Ruth Madsen (2004) født 1923 giftede sig med Gartner Aage Jørgensen (2020) i Lyngby. Datteren
Mette Marie Madsen (1997) giftede sig med en gårdejer i Janderup Sogn, Kristian Nielsen Kristensen
(2021). Deres datter  Agnes Kristensen (2022) giftede sig med husmand Harald Kallehauge (2025).
Han døde 1956 kun 32 år gammel tre måneder efter yngste barnets fødsel.  Efter  mandens død
flyttede Agnes med sine 5  børn til  Vejrup Sogn som husholderske og giftede sig 1963 med Knud
Langgaard. Knud var bror til Johannes Holger, som Agnes Søster Vera (2024) giftede sig med.  Hun var
41 da hun giftede sig igen og hun og Knud fik ingen børn. Nelly Marie Kristensen (2023) giftede sig
med Henry Vesterlund Frandsen (2032), gårdmand i Smedegaard, Bramminge. De fik to sønner. Vera
Kristensen (2024), giftede sig 1956 med en bror til Agnes mand Johannes Holger Langgaard (2035),
som  på  det  tidspunkt  var  seminarieelev  i  Esbjerg.  Ane  Katrine  Madsen (1998)  giftede  sig  med
statshusmand William Sørensen (2036), som senere tog navnet Rix, også de slog sig ned i Fruerlund i
Horne Sogn.  Deres søn  Arthur Peter  Rix (1975)  som altså var barnebarn af  Niels  Madsen (164)
giftede sig med  Andrea Madsens (163) Barnebarn  Andrea Kirstine Larsen (1952). De fik fire  børn,
bl.a.  Randi  Irene  Rix (1976),  som  giftede  sig  med  gårdejer  Svend  Kristensen  (1980)  i  Snorup.
Broderen Johannes Martin Rix (2037) giftede sig 1940 med Anna Ruth Krarup (2045), fra Bøvling og
blev herregårds gartner i Vigersted sogn nær Ringsted. Muligvis ved Humleorehus, som blev bygget i
1934, de fik 3 børn.  Niels Madsen Rix (2038) var kørelærer, og til sidst vejmand i Tistrup Sogn, han
giftede sig med Kirsten Marie Rotbøl Larsen (2049) og de fik 3 børn, hvoraf det yngste, Inger Lise Rix
(2052) født 1956 døde 2 dage gammel. Palle Magdal Rix (2039) blev jernbanefunktionær og døde 24
år gammel i 1946 på Oksbøl jernbanestation. Der blev lavet medicolegal undersøgelse. Diagnosen var
contusiones et fracturae, hvilket kan tyde på voldsom vold. Det fremgår ikke om det var en ulykke
eller selvmord. Sønnen Vagn Leo Rix (2040) var i bestyrelsen for Tistrup Krocketklub. Han giftede sig
med Magny Kristine Mikkelsen (2053). Deres første barn blev opkaldt efter Vagns døde bror,  Palle
Magdal Rix (2054) og de fik en søn til Egon Rix (2055), Datteren Selma Elisabeth Rix (2041) giftede
sig med en elektriker i Horne, Hans Jørgen Jensen (2056) og de fik en  søn i 1956.  Broderen  Ove
Kristian Rix (2042) blev selv elektriker og giftede sig i 1959 med Ebba Ovesen (2058).  Therese Noomi
Rix (2043) blev gift ed en skræddermester i Horne, Jørgen Kristian Jørgensen (2059) og de fik to børn.
Eli Emanuel Rix (2044) født 1937 har jeg ikke fundet noget om. Også Niels (164) havde en søn med
navnet Filskov, nemlig Hans Filskov Madsen (1999) født 1908. Han blev mekaniker og giftede sig med
Esther Elvira Jensen (2062), de fik i Holstebro, datteren Aase Filskov Madsen (2063).
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Ane  Madsen  (165) blev  født  2.  december  1855  og  var  hjemme  som  barn  og  også  ved
folketællingen i 1880 fra Filskov, da hun var 25 år, Jeg har ikke fundet hende ved folketællingen i
1870,  men i  1880 står  hun som sypige, så hun har  nok lært  et  eller andet sted.  Hun var flittigt
anvendt som fadder ved sine søskendes børns dåb således  Ane Margrethes (160) søn Mads Kristjan
Jørgensen (1800) i  1879, Andrea Kirstines (163) datter Ane Kathrine Larsen (1920) i  1882 og søn
Morten  Kristensen  Larsen  (1922)  i  1886,  Karens  (162)  datter  Matilde  Kristine  Kristiansen  (1871)
oktober 1887,  Nicolines (75) datter  Agnes (77) i maj 1887, hvor hun omtales som syjomfru bosat
Vejle,  Niels Madsens (164) søn  Mads Kristian Madsen (1994) i maj 1887 og datter Mette Marie
Madsen (1997) i 1889. Kun ved Agnes dåb stod hun som bosat i Vejle, ved de øvrige i Filskov. Hun
giftede sig i november 1897 41 år gammel med enkemand og husmand i Hjortlund, Ringive sogn
Christian Pedersen Friis (2064), hvor han boede med en søn af tidligere ægteskab. Selv fik hun med
Christian to børn: Marinus Friis (2065) i 1900, som døde kun 8 måneder gammel og Maren Pedersen
Friis (2066) 1902.  Christian døde 75 år gammel 1931 og Ane 85 år gammel i 1941, hvilket skåner dem
for nedenstående tragedie som udspillede sig i 1942. Maren giftede sig 1922 med Husmand Anders
Harald Pedersen (2067) på Hjortlund Mark.  Anders' mor Clara Ljungberg var født i Kronobergs län
(Småland) i Sverige. De fik 9 børn, hvoraf en datter Vita Solveig Pedersen (2071) født 1926 døde som
spæd. Ved folketællingen i 1940 boede alle børnene hjemme med undtagelse af den ældste  Betsy
Lydia Pedersen (2068), født i 1923. Maren, som altså var min farmor  Marys (28) kusine, døde 18.
december 1942 og i kirkebogen står der: "Skudt ned gennem et ikke mørklagt vindue af Marie Rauff,
enke med 8 børn, med et stjålet jagtgevær". Denne Marie Rauff var selv bosiddende på Hjortlund
Mark, antagelig nær ved Maren og hendes familie. Efter denne tragedie ser familien ud til at have
forladt  nærområdet,  ægtemanden  Anders  har  jeg  ikke  lokaliseret,  Datteren  Betsy  Lydia (2068)
giftede sig borgerligt i Vejle i 1946 og hendes søn Henning Friis Jensen (2078) blev født 1949 i Skive,
hvor hans far var mejerist.  Nogle af Maren og Anders' børn er draget til Sverige, hvor deres farmor
var fra, Villy Friis Pedersen (2069), døde i Älmhult i Småland 2010, og Thorkild Friis Pedersen (2070),
i  Malmö  i  2016,  Anna  Klara  Pedersen (2072),  og  Kristian  Friis  Pedersen (2073),  har  jeg  ikke
lokaliseret, Robert Friis Pedersen (2074), giftede sig med en Elly Jensen og døde i Sørup sogn på Fyn
2005, iflg. dødsannoncen som far, morfar og svigerfar. Eli Friis Pedersen (2075), er i skrivende stund
(31/7 2022) folkebogført i Sandviken i Gävleborgs län i Sverige, Edda Randi Pedersen (2076), har jeg
ikke lokaliseret men hun har i 1994 taget navneforandring til Edda Randi Friis Møller Pedersen. Der
må findes lokale kilder som beskriver ovennævnte hændelser mere detaljeret. Maren (2066), som
blev skudt var som nævnt farmor Marys (28) kusine, men jeg har aldrig hørt tales om dette i familien.

Petrine Frederikke Madsen (166) blev født 2. juni 1857 på Karlskov mark. Hun ser ud til at under
sin barndom være blevet i hjemmet og fulgt med ved flytningen til Filskov. Hun fik et barn uden for
ægteskab i  1881. Udlagt barnefader Mads Hansen fra Filskov, som ikke figurerer yderligere. Hun
fødte  barnet  hjemme  med  forældrene  Mads  Christian  og  Ane  Cathrine  som  vidner  ved
hjemmedåben. Ved fremstillingen i kirken, hvor pigen fik navnet Maren Kathrine Madsine Kristine
Madsen (2080) var familien mødt stærkt op som faddere. Juliane Marie (168) bar barnet, derudover
Ane  Madsen (165),  bedstefaren  Mads  Christian  Hansen (158),  Niels  Madsen (164)  og  Andrea
Kirstines (163) mand Lars Mortensen (1917). Ingen repræsentanter fra barnefaderens side.  Maren
(2080) døde på sygehuset i Varde 21 år gammel. Fra de tilfælde hvor Petrine Frederikke var fadder til
andre børn i familien ser det ud til, at hun blev i hjemmet sammen med sin datter til hun i 1899, når
hun var 32 år giftede sig med gårdmand Laurids Sørensen (2079) enkemand i Hornelund på 44 år.
Ved folketællingen i 1890 boede Petrine Frederikke med manden og 3 af dennes børn i Horne sogn.
Sammen fik de 9 børn. Ved folketællingen i 1911 boede familien i et hus i Horne, muligvis har et af
Laurids tidligere børn overtaget gården, nu levede han "hovedsagelig af formue". Laurids døde 1916
som forhenværende gårdejer, particulier.  Ved folketællingen i 1921 boede Petrine Frederikke i huset
med den ældste søn Birger Sørensen (2082). Hun stod som væver og han arbejdsmand. I 1925 stod
hun  som  husejerske  og  Birger  stadig  som  arbejdsmand,  i  1930  tilkom  sønnen  Mads  Christian
Sørensen (2084) som karl, og i 1940 var Birger husfader og husmand og hans kone Nielsine Mathilde
Sørensen (2090) husmoder,  Mads Christian landarbejder og Petrine Frederikke aftægtskone.  Hun
døde 87 år gammel i  Horne Kirkeby. Birger (2082) og Nielsines (2090) ægteskab var barnløst,  og
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Mads Christian (2084) døde ugift i 1964. Datteren Ane Sofie Kathrine Sørensen (2083) født i 1892,
giftede sig  i  1913 med murermester i  Horne Kirkeby Andreas Larsen (2091).  I  1921 var Andreas
jordbruger og murer i Rotbøl og i 1925 husmand i Frisvad i Varde Landsogn. Dette år døde Ane Sofie
Katrine på sygehuset i Varde 33 år gammel. Hun og Andreas fik 4 børn.  Hans Toft Larsen (2092) i
1917, som giftede sig med Astrid Gerda Jensen (2096). Han blev gårdejer i Tistrup og de fik syv børn.
Kristian Henry  Larsen (2093)  i  1919 blev smedemester  i  Bork  og giftede sig  med Kaja  Thomsen
Mølgaard (2104). De fik to  børn.  Laurits Harry Larsen (2093) ved jeg ikke noget om.  Svend Aage
Larsen (2095)  født  i  1924 giftede  sig  med Dagmar Jensen  (2107).  De fik  ingen  egne  børn,  men
adopterede  to,  Birthe  Sofie  Larsen (2108)  som  de  fik  nyfødt  inden  dåb  og  Anders  Christian
Schacht/ændret til  Larsen (2109),  som blev døbt på fødegangen, men som de adopterede inden
fremstillingen i kirken. Enkemanden efter Ane Sofie (2083), Andreas (2091) giftede sig i Varde 15/12
1932 med Jensine Pouline, som ved Folketællingen i 1930 var husassistent hos ham. Mads Christian
Sørensen (2084) dør som ugift avlsmedhjælper 71 år gammel.  Hans Filskov Sørensen (2085) blev
født i Hornelund 1895. Han giftede sig i 1923 i  Øse sogn med pigen Anna Jørgensen (2110). Han
bosatte sig i Esbøl i Sdr. Vium sogn som slagtermester og døde samme sted 1963 som handelsmand,
forhenværende slagtermester. Hans kone overlevede ham og døde først i 1991, 93 år gammel. De fik
4 børn, Nielsine Kathrine Filskov Sørensen (2111), som 1949 giftede sig med en benzinforhandler Ry
Pedersen  (2115),  i  Ringkøbing,  som  siden  nedsatte  sig  som  kørelærer  i  Tarm.  Laurids  Filskov
Sørensen (2112) blev gårdmand i Henne Sogn gift med Birgit Sofie Sørensen (2116), De fik tre børn.
familien tog navneforandring fra Filskov Sørensen til Filskov. Sønnen Birger Filskov (2119) blev i 2018
medlem af  byrådet  i  Varde  for  Socialdemokraterne.  Hans  Filskov  Sørensen (2085)  fik  derudover
børnene  Edith Filskov Sørensen (2113) som gifter sig med husmand i Esbøl Kristian Lynge Iversen
(2120), med hvem hun fik tre børn.  Et af disse Hans Lynge Iversen (2121) var omtalt i "Nordjyske" 5.
april 2009 i forbindelse med hans 60-års dag, hvor det fremgår at han har beskæftiget sig med meget
forskelligt, men i 2009 var han vognmand og formand for Brønderslev Taxa. Sidst i rækken af Anna og
Hans' børn:  Svend Filskov Sørensen (2114), som jeg ikke sikkert har lokaliseret. Petrine Frederikke
(166) og Laurids (2079) fik i 1896 sønnen Hans Toft Sørensen (2086), som døde blot 12 år gammel.
Mette  Sørensen (2087)  i  1897  kom  til  København  fra  Ålsgårde  1/11  1923  som  elev  på
Missionshotellet "Westend" i Helgolandsgade, og der var hun Husjomfru ved folketællingen i 1925,
siden taber jeg sporet. Birgitte Sørensen (2088) født 1899 giftede sig med portør og siden overportør
i D.S.B. Niels Kristensen Thomsen i Varde. De fik tre børn mens de boede i Varde, men flyttede siden
til Brande, hvor de fik yderligere 4  børn. Ingen af børnene blev konfirmeret i Brande, så de er nok
flyttet igen. Endelig fik de Magnus Ejnar Sørensen (2089) født september 1900 og død april 1901.

Hans Madsen (167) blev født 19. juni 1859 på Langelund Mark. Han flyttede med da familien
flyttede  til  Filskov  og  ved  folketællingen  i  1880  var  han  lærer.  Da  har  han  dog  nok  ikke  været
færdiguddannet, men han gik på Gedved Seminarium i firserne, og da der her var 2 andre ved navn
Hans Madsen fik han kaldenavnet Filskov. Han virkede som lærer i Tjæreborg, i Gørding og da han
blev gift i 1892, var han i en privat realskole i Helsingør. Hans kone var Mathilde Nielsen (2124) fra
Fonager, Gørding sogn. Mens han var lærer i Helsingør, fik de sønnen Jens Marius Madsen (2125) i
1892, som døde i 1894. Hans blev siden lærer ved Kongensgades skole i Fredericia.  hvor de boede i
Kongensgade Nr. 51 i Fredericia, da han uventet døde af tarmslyng 30. august 1893, 34 år gammel.
Enken tog ophold hos sin far Jens Marius Nielsen i  Fonager, hvor hun fødte sønnen  Hans Filskov
Madsen (2126) 14 dage efter faderens død. Mathilde og hendes yngre søster Tomine drev gården
sammen med faderen til dennes død i 1909, hvorefter de overtog den, siden benævnt: "Pigernes
gård".  Hans  Filskov  Madsen (2126)  giftede  sig  i  1915  med  Johanne  Marie  Nielsen  (2127)  fra
Tjæreborg. I 1916 boede de i Vejen sogn med 1 barn, Jens Marius Filskov Madsen (2128), men siden
købte de et husmandssted i Staarup i Gørding Sogn, hvor de fik yderligere to børn: Erna Viola Filskov
Madsen (2129) og Max Emil Filskov Madsen (2130). Johanne døde i 1976 og Hans Filskov i 1984.  De
blev begravet på Gørding Kirkegård i samme gravsted som sønnen Max. Jens Marius Filskov Madsen
(2128), giftede sig med en pige fra Sønderjylland Mette-Lene Clausen (2131) født 22. april  1914.
Hendes far var da indrulleret i den tyske hær som gefreiter (nok nærmest korporal). Han faldt i et
slag ved Slowiki i Polen, og så aldrig sin datter. Jens Marius blev toldassistent i Padborg og senere
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toldkontrollør i Vejle. De fik to børn. Erna Viola Filskov Madsen (2129) fik på et tidspunkt, da hun var
husassistent i Risskov et barn udenfor ægteskab Hanne Filskov Langelund (2135). Faderen var Fisker
Ingvard Andreassen Langelund (2134) fra Esbjerg. De blev siden gift. Ingvard var 25.  oktober 1942
blevet gift i Jerne Sogn med Harriet Karla Jensen f. 2/4 1917. Hun er så enten død eller han er blevet
skilt. De fik yderligere en datter Bente Filskov Langelund (2136), som sjovt nok i 1990 blev gift med
en kollega til mig fra min tid i Aarhus. Max Emil Filskov Madsen (2130) forblev antagelig ugift, og tog
over stedet efter forældrene. I hvert tilfælde står hans gravsten på forældrenes gravsted. 

Mads Christian og Ane Cathrines yngste barn Juliane Marie Kirstine Madsen (168) blev født på
Langelund Mark 29. september 1861. Hun boede hjemme ved folketællingen i 1880, og også da hun
giftede sig i 1888 med skrædder Jens Nielsen (2137) fra Brande. De flyttede lidt rundt. i 1901 var de i
Vognslund i Ølgod Sogn, i 1906 i Brandesuhre i Brande sogn og i 1911 i Brande by. Juliane Marie og
Niels fik 9 børn. Jens døde 1915. Juliane Marie boede stadig i  Brande By, ved folketællingen i  5.
november 1925 specificeret til Torvegade 18. Hun ernærede sig som syerske, og havde i 1921 hjælp
af børnene Ingrid (2145), Magnus (2142) og Halvor (2144) og i 1926 af Magnus og Halvor. Hun døde
på Give sygehus 3. april 1926, 64 år gammel. Kristine Nielsen (2138) giftede sig med en landmand,
Mads Knudsen (2147) fra Bukkjær i Assing Sogn, og de fik 5 børn. Knud Christensen Knudsen (2148),
giftede  sig  med  Gerda  Cecilie  Thomasen  (2153),  og  de  fik  i  1954  en  søn.  Knud  benævntes  da
arbejdsmand.  Jenny Marie Knudsen (2149) giftede sig 1942 med husmand Niels Kristian Frederik
Pedersen (2155) og de fik en datter i 1949.  Niels døde i 1951, 46 år gammel.  Jenny giftede sig igen i
1953 nu med Peder Ferdinand Pedersen (2156), som antagelig har bestyret stedet efter Knuds død.
De fik ingen børn. Arne Kjerstein Knudsen (2150) født 1918 og Kristian Peter Knudsen (2151) født
1920 står på samme gravsten på Assing Kirkegård, så de har nok ikke været gift. Arne døde 1997 oh
Kristian 2013.  Ejnar Knudsen (2152) født 1924 ved jeg ikke noget om.  Ane Katrine Nielsen (2139)
giftede sig med enkemand, cykelhandler i Bredsten, Kristen Peter Lauritsen (2158) Hans første kone
døde september 1917, og Ane Katrine og Kristen Peter fik sit første fælles barn 19. november 1920,
så de er blevet gift på et tidspunkt derimellem.  Manden døde i 1926. De havde da fået to fælles
børn.  Ane  Katrine  var  stadig  i  Bredsten  1930,  men  nu  havde  Laurids  søn  fra  første  ægteskab
overtaget cykelforretningen. Ved folketællingen i 1940 boede hun Tønnesgade i Vejle og forsørgede
sig ved rengøring og vask. Hun boede sammen med sønnerne, Tage Lauritsen (2160) født 1917, som i
1940 var bud og Hans Aksel Lauritsen (2159) født 1920 som ved folketællingen i november 1940 var
midlertidigt fraværende i Tyskland som sømand. Ane Katrine døde 1968 og boede da Petersholms
Alle i Vejle. Sønnen Niels Peter Nielsen (2140) blev født 1892 og døde 12 dage gammel. Datteren
Sigrid Petrea Mathilde Nielsen (2141) født 1893 giftede sig med Tømrermester Mikkel Friis Hansen
(2161) fra Mørke sogn i 1921. De bosatte sig i Ugelbølle i Mørke sogn og fik sønnen  Gunnar Friis
Hansen (2162), som også blev tømrer og antagelig overtog forretningen. Han giftede sig med Gerda
Katrine Kristiansen (2163), og de fik 3 børn. Sønnen Niels Peter Magnus Tscherning Nielsen (2142)
blev født 1895. Ved folketællingen i 1926 boede han hos moderen i Brande sammen med broderen
Halvor  Aage  Kristian (2144).  I  1926  blev  han  i  København  borgerligt  viet  til  den  fraskilte
lagerarbejderske Erna Elisabeth Poula Nielsen f.  Andersen (2167).  Det var samme år som Juliane
Marie (168) døde. Ved folketællingen i 1930 boede Niels Peter Magnus (2142) og konen med hendes
barn Tove sammen med broderen Halvor (2144) på Mellemvej i Brande. i 1940 boede Niels Magnus
(2142) og Erna (2167) på N.J Fjords allé i Brande, han stod da som vejmand. De fik to fælles børn.
Anna Marie Nielsen (2168); og Arne Nielsen (2169); Ægtefællerne døde mærkeligt nok begge samme
dag 6. marts 1975. Halvor Hans Kristian Nielsen (2143) blev født 1897 og døde knapt 2 år gammel i
1899.  Halvor  Aage  Hans  Kristian  Nielsen (2144)  blev  født  1899.  Han  døde  ugift  i  cancer  på
Radiumstationen i Odense 1959. Stod da som arbejdsmand i Sandet, Sdr Felding sogn. Ingrid Ottilie
Augusta Nielsen (2145) blev født 1901. Registreredes i København som tyende i 1921, og sidst finder
jeg hende som husassistent i Jægergade 1925. Yngste barnet  Gudrun Hansine Nielsen (2146) født
1903, døde ugift i Brande 1925, et år inden moderens død i 1926. Det er ikke meget jeg har fundet
om Juliane Marie og hendes familie, men jeg har et billede af Halvor (2144) ved tørvearbejde og et
andet hvor Juliane Marie og datteren Gudrun hviler på en stak tørv, så de har nok måttet arbejde for
føden derude vestpå.
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Mads Christian Hansens (158) Aner (arrangeret generationsvis iht
farvekode)
Hans Andersen (261) og Margrete Jensdatter (262)

Ovenstående  var  Mads  Christian  Hansens (158)  forældre.  Hans  Andersen (261)  var  født  i
Grindsted sogn, men da han blev gift med Margrethe Jensdatter (262) stod hans far Anders Hansen
(383) som forlover nu boende i  Uhe i  Ringive sogn.  Den anden forlover var Margrethes far  Jens
Jessen (385)  fra  Rostrup  i  Gadbjerg  sogn.  Hans  overtog  gården  i  Uhe  da  faderen  døde  1813.
Margrethe Jensdatter (262) døde 53 år gammel i 1836, yngste barnet Søren Hansen (395) var da 10
år gammel. 1½ senere giftede Hans sig med Karen Andersdatter (396), som er 15 år yngre og ikr med
hende yderligere 4  børn. Ved giftermålet er anført at han har haft de naturlige kopper. Det eller
vaccinationsattest var nødvendigt for at blive gift.  Hans Andersen (261) døde 1846 i hvad jeg læser
som: ”råddenskab”. Karen Andersdatter giftede sig 1849 med en husmand i Hejnsvig sogn i Ribe amt
og døde her 1868.  Mads Christian Hansen (158) var nr. 7 i rækken af børn. Ældste sønnen Anders
Hansen (387) blev tømmermand. Næste barn døde 1 ¾ år gammel.  Anna Margrethe Hansdatter
(389) flyttede til Stenløse sogn på Fyn og blev gift med en husmand. Karen Hansen (390) ved jeg intet
om.  Jens Hansen (391) tjente som Mads Christian i omgange på Einsiedelsborg på Fyn. Han blev
siden husmand i Nr. Nærå sogn. Hans Hansen (392) døde ugift 21 år gammel. Så fulgte 2 piger med
samme  navn  den  første  døde  af  hastig  sygdom  18  uger  gammel.  Den  næste  Anne  Kirstine
Hansdatter (394)  er  fulgt  til  17  års  alder.  Den sidste  af  Mads  Christians  helsøskende var  Søren
Hansen (395), som også var en tur på Fyn inden han giftede sig og slår sig ned i  Klinte sogn på
Nordfyn  som sognefoged  og  avlsbruger.  Da  han  døde  kaldtes  han  forpagtergårdmand.  Af  Mads
Christians  4  halvsøskende  død  det  første  7  uger  gammel.  Kirsten  Palle  Hansen (400)  var
husholderske på en gård i  Hejnsvig ved 40 års  alder.  Margrethe Hansen (401)  blev gift  med en
husmand i Fåborg sogn i Ribe amt. Hans Hansen (402) giftede sig og slog sig også ned i Fåborg (Ribe
amt) først som lejehusmand siden som landpost.

Anders Hansen (383) og Karen Jensdatter (384)
Om Anders Hansen (383) og  Karen Jensdatter (384) ved jeg meget lidt. De fik i Grindsted sogn

sønnen  Hans Andersen (261) i  1785. Ved folketællingen i  1787 var de flyttet til  Ringive sogn og
familien bestod af Anders 69 år gift 2. gang, Karen 45 år gift første gang og så Hans Andersen 1 år.
Anders døde 1813 i en alder af 94 år. Hans er det eneste barn som optræder i disse kilder. Med tanke
på deres alder, og at Anders har været gift to gange er der sandsynligvis flere børn, som jeg ikke har
fundet. Anders og Karens forældre er heller ikke identificeret.  Karen døde i  1834 også ca.  94 år
gammel

Jens Jessen (385) og Anna Margrethe Mogensdatter (386)
Margrethe Jensdatters (262) forældre var  Jens Jessen (385) og  Anna Margrethe Mogensdatter

(386). Jens var født i Randbøl sogn og Anna Margrethe i Rostrup i Gadbjerg sogn. I 1780 blev de gift i
Gadbjerg 1743, hvor de slog sig ned. Ved folketællingen i 1801 kaldes han gårdbeboer og hjuler, så
han har i  en periode også været hjulmand. Han døde 1819 i en alder af 66 år og benævntes da
gårdmand. Ifølge Wikitree var det en fæstegård han overtog i 1780. Anna Margrethe døde i vattensot
57 år gammel i  1813.  I  perioden 1881 – 1797 fik  de 11  børn.  Først  et  dødfødt barn. Næste var
Margrethe Jensdatter (262). Siden Jes Jensen (2523) som giftede sig 1808 med den 5 år ældre enke
Maren Andersdatter, hvis første mand var død 27 år gl 1807 efterladende hende med 3 børn, hvoraf
et  født  efter  mandens  død.  De  blev  gårdmandsfolk  i  Smidstrup.  Kirsten  Jensdatter (2524)  blev
gårdmandskone.  Så fulgte et pat tvillingedrenge, som begge hurtigt døde.  Hans Jensen (2527) er
fulgt  til  12  års  alder.  Næste  barn  var  dødfødt.  Herefter  kom  Mogens  Jensen (2529)  som  blev
gårdmand og sogneforstander i Gadbjerg.  Anna Kirstine Jensdatter (2530) er fulgt til 19 års alder.
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Sidst er en dreng som døde 14 dage gammel. Af de 11 børn er det således kun 6 der opnår voksen
alder.

Jes Jensen (2570) og Margrethe Nielsdatter (2571)
Jes Jensen (2570) var fra Randbøl sogn og Margrethe Nielsdatter (2571) fra Gadbjerg, og som var

almindeligt blev de gift i pigens hjemsogn. De flyttede til Vandel i Randbøl sogn, og ifølge dett link:
https://www.wikitree.com/wiki/Jensen-2589    Blev gården frikøbt i 1780, samme år som Jes døde
56 år  gammel.  Fra  1745 til  1768 fik  de  11 børn.  Det  første  døde kort  efter  fødslen.  Margrethe
Jesdatter (2573) gifter sig i Randbøl sogn. 1749, 1750 og 1751 får de 3  børn som alle dør ca. 1 år
gamle. Næste var  Jens Jessen (385) en af vore stamfædre.  Margrethe Jesdatter (2577) giftede sig
med Peder Mogensen (2534) i 1776. Hun døde 1779 og blev begravet: ” tillige med sit barn Mogens i
ligkisten, og var 24 år gammel”. Niels Jessen (2578) overtog forældrenes selvejergård i Vandel efter
faderens død i 1770. Kirstine Marie Jesdatter (2579) blev gift i Randbøl 1783 og døde 28 år gammel i
1790. Ingen oplysning om årsag.  Hans Jessen (2580) døde som ungkarl i en alder af 20 år. Endelig
Anne Johanne Jesdatter (2581), som giftede sig med en lejehusmand i Smidstrup. Således 4, som
døde små, og 7 der opnåede voksenalder hvoraf tre døde helt unge.

Mogens  Pedersen  (2532),  Margrethe  Sørensdatter  (2533)  og  Anna
Sørensdatter (2543)

Mogens  Pedersen (2532)  og  Margrethe Sørensdatter (2533)  var  begge født  i  Gadbjerg  sogn,
Mogens i Rostrup og Margrethe i Linneballe, De blev gift i Gadbjerg kirke 1750. Margrethe døde maj
1766 og hendes spæde søn Søren Mogensen (2541) blev begravet tre måneder inden. Margrethe var
da 36 år. Parret havde inden da fået 9  børn, som Mogens nu stod med, og fem måneder senere
giftede han sig  med Anna Sørensdatter (2543),  med hvem han fik  datteren  Anna Mogensdatter
(2542) i december 1767. Anna døde til påske 1768. Så stod Mogens igen med mindreårige børn. Hvis
han har giftet sig igen, må det være med en fra et andet sogn. Den sidstfødte Anna (2542) døde 3 år
gammel 1770, og var da hos Søren Nielsen i Gammelby, antagelig Anna Sørensdatters far. Selv døde
Mogens Pedersen (2532) 1783 i en alder af 62 år. Mogens (2532) og Margrethes (2533) ældste barn
Peder Mogensen (2534) giftede sig med enken Anne Pedersdatter i 1774, hun blev begravet den 7
november 1775, og samme blev deres søn Mogens begravet, som var 4 år gammel. Peder giftede sig
siden Margrethe Jensdatter.  Denne blev 1779 begravet ”tillige med sit  Barn Mogens i  Ligkisten”.
Tredje  gang giftede han sig  1780 med Margrethe Matthiasdatter  fra  Randbøl.  Så fulgte  5  piger,
hvoraf  en  Kirsten Mogensdatter (2536) giftede sig  i  Randbøl,  og  Anna Margrethe Mogensdatter
(386) blev gift med Jens Jessen (358) og indgår i anelisten. Siden en dreng Søren Mogensen (2539)
som døde to år gammel, endnu en pige som ikke er fulgt, og til sidst næste Søren Mogensen (2541),
efter hvis fødsel moderen døde.

Jens Bennedsen (2561), Maren Pedersdatter (2562) og Margrethe (2563)
Randbøl kirkebog begynder 1679. Jens Bennedsen (2561) blev født ca. 1677, hvorfor jeg ikke har

dato for hans dåb og ej heller navnet på hans fader. Han blev i 1703 gift med Maren Pedersdatter
(2562), med hvem han fik et barn Benned Jensen (2564 i 1707. Benned døde 1709 og moderen 1 år
senere  i  februar  1710.  Jeg  ved  ikke  hvor  og  hvornår  Jens  Bennedsen  igen  gifter  sig,  nu  med
Margrethe (2563), som jeg ikke har fadersnavnet på, men de fik sit første barn Jes Jensen (2565) i
marts 1711. Han døde 3 år gammel i 1713. 1714 fik de næste  Jes Jensen (2566),  han døde 4 år
gammel. Næste barn var  Benned Jensen (2567) i  1718, som døde dagen efter fødslen. Så fulgte
Peder Jensen (2568), som nok overlevede til voksenalder. Næste barn var Maren Jensdatter (2569)
som dør 3½ år gammel. Endelig følger for tredje gang Jens Jensen (2570) som overlevede til voksen
alder,  og giftede sig med  Margrethe Nielsdatter (2571).  Af syv af Jens’  børn døde således fem i
barndommen.

121

https://www.wikitree.com/wiki/Jensen-2589


Niels Eriksen (2582) og Margrethe Hansdatter (2583)
Niels Eriksen (2582) af Ringhøj i Gadbjerg sogn blev begravet 1757 i en alder af 82 år og må da

være født 1675. Ifølge Wikitree var han gift med Margrethe Hansdatter (2583) som døde 1765 uden
opgivet alder.  Fem børn kan tilskrives dem i  perioden 1721 – 1730. Først sønnen  Peder Nielsen
(2584)  som  døde  13  uger  gammel.  Siden  Erik  Nielsen (2585),  som  opnåede  voksen  alder.  Så
Margrethe Nielsdatter (2571) som blev gift med Jes Jensen (2570). Næste barn Maren Nielsdatter
(2586) døde 9 uger gammel og til sidst Maren Nielsdatter (2587), om hvem jeg intet ved.

Peder Mogensen (2544) og Johanne Hansdatter (2545)
Peder Mogensen (2544) blev begravet i Gadbjerg 1758 i en alder af 66 år, og er da født 1692.

1749 blev Peder Mogensens hustru begravet, her blev alder ej anført og heller ikke hendes navn,
men der er et dåbsnotat fra Gadbjerg, hvor præsten skriver: ”  den 3. December 1719 døbte jeg Oluf
Pedersens Datter  af  Rostrup,  Navnlig  Bente,  som blev  frembåret  af  Johanne Hansdatter (2545),
Peder Mogensens (2544) Hustru samme steds”. De må da være blevet gift før første kirkebogen i
Gadbjerg 1719, og kan vel have haft flere børn end de 8, jeg har fundet. Maren Pedersdatter (2556)
blev  begravet  11 mdr.  gammel  i  september 1719  og  blev  således født  i  1718.  Så  fulgte  Maren
Pedersdatter (2546), som ikke er fulgt. Næste barn var  Mogens Pedersen (2532), som giftede sig
med  Margrethe Sørensdatter (2533).  Else Pedersdatter (2547) var 21 år gammel fadder ved Jes
Jessens barn. Anne Margrethe Pedersdatter (2548) døde 3 år gammel. Næstebarn Anne Margrethe
Pedersdatter (2549) over lever godt nok barndommen, men dør 23 år gammel 3½ år efter at være
blevet gift. Hun får et barn i maj 1750, men jeg finder ingen fødsel nære hendes død.

Næste barn er Gyde Pedersen (2550) som dør 3 år gammel og sidst Johanne Pedersdatter, som
ikke er fulgt. 

Søren Sørensen (2552) og Mette Kirstine Andersdatter (2553)
Søren Sørensen (2552) blev født i Nørup sogn 1704. I samme sogn blev han 1729 gift med Kirstine

Andersdatter (2553). Det er det eneste notat jeg har med hendes navn. Søren Sørensen (2552) døde
i Smidstrup i Gadbjerg sogn 1761, 56 år gammel. Jeg har fundet tre børn:  Margrethe Sørensdatter
(2533) født 1730, som blev gift  med  Mogens Pedersen (2532).  Maren Sørensdatter (2554),  som
døde 1 år gammel og Søren Sørensen (2555) som blev husmand med jord i Gadbjerg.

Søren Hansen (2557)
I Lindeballe bliver 30. januar 1735 en Søren Førstballe (2557) begravet. Dette kan være vor Søren.

Hans hustru har jeg ikke fundet. I Førstballe i Nørup sogn har Søren Hansen (2557) fået 5 børn: Karen
Sørensdatter (2558),  som  ikke  er  fulgt.  Jens  Sørensen (2607)  som  giftede  sig  i  Givskud,  Søren
Sørensen (2552),  som giftede sig  med  Mette  Kirstine  Andersdatter (2553),  Maren Sørensdatter
(2559) som døde 2 år gammel og Peder Sørensen (2560) som ikke er fulgt.
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Ane Cathrine Nielsdatters (159) Aner (arrangeret generationsvis iht
farvekode)

Niels Hansen (263) og Anna Hansdatter (264)
Ane Cathrines  Nielsdatters (159)  forældre  Niels  Hansen (263)  og  Anna Hansdatter (264)  var

husmandsfolk på Uggerslev Mark nord for Odense. Niels blev født i Uggerslev Sogn 1780 og Anna i
nabosognet Bederslev 1783. De blev gift i Uggerslev 1803.  Anna Hansdatter (264) døde november
1830 og september 1831 giftede  Niels,  som nu var 51 år,  sig  igen, nu med enken Juliane Marie
Rasmusdatter (413) på 36 år. Ved folketællingen for Uggerslev 1834 boede familien i et hus og Niels
var  husmand  og  daglejer.  Der  boede  også  Niels’  far  Hans  Pedersen (2593)  som  Enkemand,
aftægtsmand og almisselem. Det sidste må betyde at han har fået tilskud fra sognet til livets ophold.
Ved folketællingen i 1840 stod Niels som husfæster.  Niels Hansen (263) døde 1844 og kaldtes da
husmand og fattigfoged. ifølge Salmonsens leksikon var en fattigfoged en person med opgave at
holde  stoddere  og  betlere  ude  af  sognet.  Ifølge  Den  Store  Danske  er  det  synonymt  med
stodderkonge og var en stærk person fra de fattiges kreds udnævnt af myndighederne. Her står dog
også at funktionen blev afskaffet 1803! Juliane Marie døde 1874 da hun opholdt sig i sit fødesogn
Lumby hos sin svigersøn og datteren  Johanne Marie Nielsen (412).  Niels  Hansen (263) og  Anna
Hansdatter (264) fik 9 børn. Ældst var Karen Nielsdatter (403) som giftede sig i 1832 og døde 32 år
gammel i oktober 1836. Hun fik et dødfødt barn 1833, og igen februar 1835, men jeg finder ingen
fødsel i relation til dødsfaldet. Hans Nielsen (404) døde 1 år gammel. Kirsten Nielsdatter (405) døde
ugift som almisselem i  Uggerslev fattighus.  Hans Nielsen (406) giftede sig  1844 med fruentimret
Anne Rasmusdatter. Hun kaldtes dette, fordi hun har fået et barn udenfor ægteskab. Faderen var dog
Hans, som siden giftede sig med hende.  Peder Nielsen (407) døde 2½ år gammel i kighoste.  Niels
Nielsen (408) giftede sig også med et fruentimmer. Her tror jeg ikke, han var far til det uægte barn.
Maren Nielsdatter (409) fik 29 år gammel et barn udenfor ægteskab. Da hun var 38 var hun stadig
ugift. Ane Cathrine Nielsdatter (159) giftede sig med Mads Christian Hansen (158).  Thomas Nielsen
(410) var 33 år gammel staldkarl på en gård. To år senere 1857 døde han ved at hænge sig.  Niels
Hansen (263) og Juliane Marie Rasmusdatter (413) fik sammen 2 børn. Anna Nielsen (411) giftede sig
med en husejer og daglejer.  Johanne Marie Nielsen (412) giftede sig med en husmand i Skamby
sogn.

Hans Madsen (2595) og Karen Andersdatter (2596)
Jeg kender hverken Hans Madsens (2595) eller Karen Andersdatters (2596) forældre.  De blev gift

i Nørre Næraa sogn 22/3 1763. Hans Madsen (2595) blev begravet i Uggerslev sogn 1783 i en alder af
50 år. Ved folketællingen 1787 kaldtes hans enke  Karen Hansen født Andersen (2596), så her var
man allerede gået over til mere moderne navngivning. Hun blev benævnt indsidder og nyder almisse
af Byen. En søn på 8 år var hjemme. Ved folketællingen 1801 var hun indsidderenke og levede af at
spinde for folk. Karen Andersdatter (2596) døde 68 år gammel i 1805. Hun er da født ca. 1737. Hans
Madsen (2595) og  Karen Andersdatter (2596) fik sammen 9  børn. Først et par tvillingpiger  Karen
Hansdatter (2597) som døde 14 dage gammel og Maren Hansdatter (2598) som døde 1 år gammel.
Siden et  navnløst barn (2599) hvilket er betegnelsen for et barn, som dør udøbt.  Herefter  Mads
Hansen (2600),  som blev konfirmeret 1782. Næste var  Anders Hansen (2601) født 1768 som fik
tyendeattest  1781.  Antagelig  betyder  dette  at  han  ved  flytning  fra  sognet  fik  en  attest  i  sin
skudsmålsbog  fra  præsten.  Maren  Hansdatter (2602)  døde  3  dage  efter  fødslen  i  1771.  Karen
Hansdatter (2603) født 1772 døde 5 år gammel. Niels Hansen (2604) døde 2 år gammel. Til sidst fik
de  Niels Hansen (263) som blev gift med Ane Hansdatter (264). Af p børn opnåede således kun 3
voksenalder.
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Hans Pedersen (2593) og Kirsten Jørgensdatter (2590)
Hans Pedersen (2593) blev født i Bederslev sogn 1742 og hans far hed Peder Hansen. Ham ved jeg

ikke andet om. Kirsten Jørgensdatter (2590) blev født i Uggerslev sogn af forældrene Jørgen Jensen
(2588) og Anne Jørgensdatter  (2589). Hans og Kirsten blev gift i Uggerslev 1781. i 1787 boede de i
Uggerslev  by.  Hans  var  husmand  og  væver.  Foruden  dem  selv  og  deres  børn  boede  der  Anna
Jørgensen (2589), konens moder som var vanfør og nød almisse af byen samt konens broder Jørgen
Jørgensen   (2592),  som var  vanvittig,  vanfør  og  også  nød almisse  af  byen.  I  1801 kaldtes  Hans
Pedersen (2593)  husmand  med  jord  og  væver.  Konens  broder  boede  der  stadig.  Kirsten
Jørgensdatter (2590)  døde i  1805.  Hun var  da  52 år  gammel.  I  1834 havde  Niels  Hansen (263)
overtaget huset sammen med Juliane Marie Rasmusdatter (413).  Hans Pedersen (2593) boede der
som enkemand, aftægtsmand og almisselem. Hans Pedersen (2593) døde 93 år gammel i 1834. Jeg
har fundet to børn, som kan tilskrive Hans Pedersen (2593) og Kirsten Jørgensdatter (2590):  Anna
Hansdatter (264), som blev gift med Niels Hansen (263) og Jørgen Hansen (2594) som ikke er fulgt.

Jørgen Jensen (2588) og Anna Jørgensdatter (2589)
I Uggerslev blev i 1751 den velagtede unge karl  Jørgen Jensen (2588) og den gudelskende pige

Anna Jørgensdatter (2589) copulerede.  Husmand Jørgen Jensen (2588) døde 56 år gammel i 1783
og  må  da  være  født  1727.  Anna  Jørgensdatter  boede  sine  sidste  år  hos  datteren  Kirsten
Jørgensdatter (2590)  og  svigersønnen  Hans  Pedersen (2593).  hun beskrives  da  som:  ”vanfør  og
nyder almisse af byen”. Hun døde 71 år gammel i 1788. og må da være født omkring 1717. Tre børn
har jeg fundet: Kirsten Jørgensdatter (2590) som blev gift med Hans Pedersen (2593). Jens Jørgensen
(2591), som ikke er fulgt og Jørgen Jørgensen (2592) født 1759, som blev beskrevet som vanfør og
vanvittig. Han døde som almisselem 56 år gammel i 1812.
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