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Det er ret begrænset hvad der findes af forarbejder om Bentes slægt.
Indenfor Liisberggrenen har en kusine, Christian Liisbergs datter Ellen, og hendes mand Erik Jensen i sin tid gennemgået
kirkebøgerne fra Lisbjerg og Trige sogne for Niels Gotfredsen og hans børn og for Vor Frue sogn i Århus indtil 1912 for sønnen
Frantz Liisbergs efterkommere. En efterslægtstavle for Anders Liisberg (1861-1930) som fætrene Halfdan og Eilif Liisberg i Bergen
udarbejdede omk. 1990 har ingen betydning haft for nærværende anebog.
Der er ingen slægtsforbindelse til den mere kendte Liisbergslægt der nedstammer fra drejemester Laurs Nielsen Liisberg i Århus og
som tæller folk som århusrådmanden, Hans Laurits Hendric Bering Liisberg, og nutidens teatermand, Henrik Bering Liisberg. Laurs
Nielsen og Frands (Frantz) Nielsen var bare to bondedrenge fra landsbyen Lisbjerg lidt nord for Århus der hver for sig kom i lære i
Århus og begge tog navn efter deres fødested.
Mht. til sin mødrende slægt fik min svigerfar Peter Liisberg i 1955 udarbejdet en slægtsbog over sin mors slægt fra gården St.
Toustrup i Snejbjerg, Ringkøbing amt, hos Dansk Slægtsforskningscenter i Fredericia. Grundlaget herfor er arkivmateriale, men også
en slægtsbog af lærer L. S. Jespersen fra 1932. Udgangspunktet for slægtsbogen er ægteparret Niels Jespersen og Birgithe Sophie
Thygesen der i 1833 overtog St. Toustrup, gården som har givet navn til slægten, og bogen følger deres aner og efterkommere.
 
Bentes mors slægt har stort set været ukendt i den liisberske familietradition. Som moderløst plejebarn hos Kren Jensens var hun
ikke vokset op med sin iøvrigt store søskendeflok. Selv om hun var kommet sammen med dem under opvæksten og i ungdommen,
spillede de ikke tilnærmelsesvis samme rolle for familien i Resenbro som navnlig de liisbergske fastre gjorde det. Bente husker kun
sin morfar som en venlig mand, og hendes mostre og morbrødre var med til konfirmationsfesterne. Da jeg gik i lag med at udforske
slægten, kendte jeg trods rundspørgen kun til Bentes morforældre og plejeforældre. Via nettet kom jeg i kontakt med nogle få
slægtsforskere med interesse for enkelte af slægtens grene: Efterkommerne fra Rønninggård og Giversenslægten på Skals kro. Men
stort set har jeg selv måttet finde de relevante oplysninger på nettet især gennem Arkivalie Online og Demografisk Database.
Men altså tak til Jeanette og Helle Rønning for god hjælp under arbejdet. Desuden har jeg haft glæde af Mona Christensens og Jens
Jørgen Nielsens oplysninger om Giversenslægten på nettet. Her i 2010 har jeg også haft et frugtbart samarbejde med endnu et par
efterkommere af Rønning'erne, nemlig Kurt Eriksen og Kurt Nøhr Pedersen.
 
Foruden disse forarbejder har jeg kunnet udnytte en del breve, optegnelser og billeder i familiearkivet samt mundtlige oplysninger fra
forskellige familiemedlemmer hvoraf en del i dag er døde. Desuden har jeg flittigt benyttet diverse kirkebøger og folketællinger som
nu i vid udstrækning er tilgængelige på internettet. Som bosat på Bornholm har jeg derimod ikke haft mulighed for at foretage
egentlige arkivstudier. Der vil ganske givet være en hel del mere at hente i godsarkiver, skifteprotokoller, retsprotokoller,
realregistret, skøde- og panteprotokoller og lignende steder.
 
I det følgende omtaler jeg slægtsgrenene i samme rækkefølge som computerprogrammet, dvs. generationsvis. Først Bentes forældre
sådan at manden tages først og hustruen næst. Så følger de 4 bedsteforældre og dernæst oldeforældregenerationens 8 personer. Og
så fremdeles indtil 2 x tipoldeforældrene. Her stopper jeg, men for nogle slægtsgrene kunne jeg fortsætte længere tilbage.
Programmets opbygning indebærer, at der er tale om en ordnet række af mere eller mindre udførlige enkeltbiografier.
 
Slægtsprogrammet Legacy som jeg har benyttet giver mulighed for at skelne mellem "biografier" og "forskning". Jeg har valgt at
fravælge mine mange forskningsnotater og kildehenvisninger i den foreliggende anebog. Men de findes lagt ind i programmet på min
pc, og det samme gør de mange sidelinjer.
Mth. standardoplysninger om de biograferede personer er sådan et program lidt stift. Det virker sprogligt uformuende, men sådan er
det altså.
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Bentes farfar, Anders Liisberg, var resultatet af et one-nights stand i Randers mellem dyrlægen Niels Peter Liisberg fra Århus og
tjenestepigen, Else Johanne Svenningsdatter, fra Sevel i Ringkøbing amt. Jeg kan følge dem begge tilbage i generationerne. Niels
Peter var søn af grovsmed Frantz Liisberg på Medelgade i Århus. Han var en husmandssøn med døbenavnet Frands Nielsen fra
landsbyen Lisbjerg ved Århus, men kom til byen i smedelære. I den gren var han gennembrudsfiguren, men Anders Liisberg havde
kun navnet og generne tilfælles med sin fædrene slægt. Han voksede op i Sevel hos en barnløs moster, og det ser heller ikke ud til at
han har kendt sin mor. Hun kom fra meget små husmandskår, men endte som stilig enke og værtinde i Illerup Møllebro kro ved
Skanderborg. Sønnen, Anders, blev smed og var i øvrigt en begavet og selvgjort mand. Han var gift 3 gange og havde 8 børn med
sin første kone og 2 med den anden, Ane Thygesen. Bentes far var den yngste i flokken. Ane var ud af en stovt, indremissionsk
bondeslægt på Herningegnen hvor ægteskabet mellem Birgitte Sophie Thygesdatter og Mads Christensen fra Egeris mølle i 1743
havde forenet to solide slægter. Ane Thygesen var et godt parti for den rastløse og altid pengeløse enkemand med 8 børn. Men hun
døde ung af tuberkulose og de to børn, Anna og Peter, kom tidligt kom ud at tjene. Peter har fortalt om hvordan han som dreng
skulle lægge frossent seletøj på faretruende store heste. Han oplevede sin opvækst som barsk og kærlighedsløs. Det var ikke fordi
faderen ikke var optaget af sine børn - de var tvært imod hans stolthed, og et vidne fra dengang, Stinne Nykjær, fortæller, at der blev
lagt mærke til ham, når han kom til kirke med sine flotte børn. I sine årlige almanakoptegnelser følger han dem nøje. Men han havde
et strengt og desillusioneret syn på jordelivet for fattigfolk som ham og hans, og det prægede hans opdragelse af børnene.
 
Bentes mødrene slægt stammer på begge sider fra Viborg amt. Hendes morfar Anders Pedersens aner skal søges i Grønbæk,
Svostrup og Højbjerg sogne. De fleste var smågårdmænd. Hendes mors morfar, Peter Larsen Rønning, var ganske vist født på Fyn
og som "uægte barn", men han blev optaget i en velkonsolideret gårdmands- og møllerfamilie i Fiskbæk og levede sit liv på
Viborgegnen. Alt i alt en slægt af jævne folk på landet. Men ingen slægt uden dramaer og interessante skæbner. Peter Larsen
Rønning og Rønningslægten med dens arveforhold er en af dem. Og så var der smågårdmanden Peder Pedersen Kudsk der kom galt
afsted med Grønbækpræstens datter. I den mere grundfæstede ende finder vi Giversenslægten i Skals og Dyhrfamilien i Svostrup.
Mette Nielsdatter derfra var søster til den egenrådige og berygtede forvalter på Vestervig kloster, Peder Nielsen Mollerup. Men der
er også fattigfolk der som Anne Nielsdatter på sine gamle dage måtte betle til livets ophold. Kort sagt en broget skare. Selv var
Marie Elisabeth født og fra spæd af opvokset hos en plejefamilie på en gård i Iller, Grønbæk sogn. Hun blev viet til diakon Peter
Liisberg i Grønbæk kirke, og de levede deres liv som forstanderpar på plejehjemmet Rødegård i Resenbro ikke langt derfra. Her
voksede Bente og hendes brødre op, indtil de som nogle af de første i familien tog hver deres akademiske uddannelse som
henholdsvis psykiater, cand. mag. og jurist.
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Bente Thygesen Liisberg

Peter Liisberg Marie Elisabeth Pedersen

Anders Liisberg Ane Thygesen Anders Pedersen Marie Elisabeth Rønning

Niels Peter Liisberg
Else Johanne

Svenningsdatter
Thyge Peder Nielsen

Toustrup Ane Kirstine
Jensdatter

Mads Pedersen
Kudsk

Jensine Nielsdatter Peter Larsen Rønning Nicoline Jensen
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1 Bente Thygesen Liisberg 

f. 8 Nov. 1941
s. Resenbro, Linå, Skanderborg
g. 22 Okt. 1966
s. Linå kirke
d.  
s.  
æf. Karsten Thorborg

2 Peter Liisberg

f. 2 Okt. 1908
s. Mosehus i Lund, Gjellerup, Hammerum
g. 11 Maj 1937
s. Grønbæk Kirke
d. 9 Sep. 1981
s. Silkeborg sygehus

3 Marie Elisabeth Pedersen

f. 19 Maj 1908
s. Illerhede
d. 4 Aug. 1984
s. Silkeborg sygehus

4 Anders Liisberg

f. 1 Apr. 1861
s. Glesborg ved Grenå
g. 21 Jun. 1906
s. Herning
d. 7 Feb. 1930
s. Gl. Okkerfabrik ved Resenbro,~

5 Ane Thygesen

f. 11 Dec. 1867
s. St. Toustrup, Snejberg
d. 20 Okt. 1916
s. Sunds ved Herning

6 Anders Pedersen

f. 21 Aug. 1871
s. Illerhede, Grønbæk sogn
g. 24 Sep. 1892
s. Grønbæk Kirke
d. 25 Aug. 1953
s. Kjellerup

7 Marie Elisabeth Rønning

f. 18 Okt. 1870
s. Stoholm, Feldingbjerg sogn, V~
d. 15 Jun. 1908
s. Illerhede

8 Niels Peter Liisberg

f. 2 Feb. 1818
s. Aarhus
g. Jul. 1861
s. Randers
d. 18 Sep. 1888
s. Slagelse fattiggård

9 Else Johanne Svenningsdatter

f. 8 Sep. 1828
s. Sal, Ginding herred
d. 5 Aug. 1903
s.  

10 Thyge Peder Nielsen Toustrup

f. 22 Aug. 1822
s. Vorgod
g. 7 Maj 1853
s. Snejbjerg kirke
d. 14 Dec. 1909
s. Herning

11 Ane Kirstine Jensdatter

f. 21 Jul. 1827
s. Nørgaard, Snejbjerg
d. 22 Okt. 1905
s. Herning

12 Mads Pedersen Kudsk

f. 1 Okt. 1826
s. Iller, Grønbæk sogn
g. 20 Okt. 1866
s. Grønbæk Kirke
d. 17 Feb. 1905
s. Illerhede, Grønbæk

13 Jensine Nielsdatter

f. 12 Apr. 1833
s. Grønbæk, Lysgaard, Viborg amt
d. 14 Feb. 1904
s. Illerhede

14 Peter Larsen Rønning

f. 21 Jul. 1828
s. Rynkeby, Odense amt
g. 9 Mar. 1854
s. Fiskbæk kirke
d. 6 Jul. 1889
s. Viborg

15 Nicoline Jensen

f. 11 Apr. 1836
s. Låstrup, Rinds, Viborg
d. 21 Jan. 1880
s. Viborg

16 Frantz Liisberg

f. Sep. 1783
d. 21 Feb. 1855

17 Mette Catrine Pedersdatter

f. Apr. 1785
d. 3 Apr. 1872

18 Svenning Hansen

f. 15 Sep. 1792
d. 9 Mar. 1861

19 Johanne Andersdatter

f. Jan. 1794
d. 29 Maj 1868

20 Niels Jespersen

f. 14 Jul. 1795
d. 19 Jun. 1861

21 Birgithe Sophie Thygesdatter

f. 14 Jan. 1801
d. 8 Aug. 1858

22 Jens J Nørgaard, Plejebarn

f. 1793
d. 6 Maj 1869

23 Karen Nielsdatter

f. Apr. 1794
d. 12 Jun. 1863

24 Peder Pedersen Kudsk

f. 16 Okt. 1796
d. 1 Jun. 1850

25 Mette Nielsdatter

f. 25 Jan. 1806
d. 20 Jan. 1832

26 Niels Laursen

f. Nov. 1796
d. 17 Mar. 1870

27 Ane Cathrine Jensdatter

f. Omk 1797
d. 18 Maj 1885

28 Lars Henningsen

f.  
d.  

29 Anne Petronille Andersdatter

f. Jun. 1797
d. 9 Aug. 1876

30 Jens Nielsen Knudsen

f. Feb. 1791
d. 15 Mar. 1862

31 Inger Michelsdatter

f. Apr. 1797
d. 26 Jul. 1860

32 Niels Gotfredsen

db. 1748

33 Ane Catrine Nielsdatter

f. 1758
34 Peter Nielsen Skræder

f. Mar. 1751/52

35 Mette Laursdatter

f. Jan. 1751/52
36 Hans Svenningsen

f. 1742

37 Anne Sørensdatter

f. 1754
38 Anders Christensen Løvig

f. Feb. 1765

39 Else Marie Eriksdatter

f. 1753
40 Jesper Nielsen Nørgaard

f. 1756

41 Sidsel Kirstine Christensdatter

f. 1764
42 Thyge Madsen Møller

f. 23 Mar. 1745/46

43 Mette K Christensdatter

f. 1762
44 Svenning Svenningsen

f. Jun. 1761

45 Anne Marie Nielsdatter

f. 1767
46 Niels Jensen Gunnerup

f. 1757

47 Ane Mikkelsdatter

f. 1762

48 Peder Andersen Kudsk

f. Mar. 1760

49 Maren Pedersdatter

f. Dec. 1768
50 Niels Andersen Dyhr

f. Sep. 1761

51 Mette Andersdatter

f. 28 Jul. 1766
52 Laurs Nielsen Kudsk

f. Sep. 1771

53 Anne Jensdatter

f. Jul. 1766
54  

f.  

55  

f.  
56  

f.  

57  

f.  
58 Anders Jensen Skrædder

f. Apr. 1776

59 Anne Cathrine Jeppesdatter

f. 1778
60 Niels Jørgensen Knudsen

f. Jul. 1751

61 Anne Andersdatter

f. Dec. 1751
62 Michel Nielsen Handskemager

f. Sep. 1735

63 Anne Gregersdatter

f. Omk 1760
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1. generation

Foto: Knud Thorborg (1996)

1.  Bente Thygesen Liisberg, datter af Peter Liisberg og Marie Elisabeth
Pedersen, blev født den 8 Nov. 1941 i Resenbro, Linå, Skanderborg og blev døbt den 14
Dec. 1941 i Voel kirke (Pastor Blenker), Gjern herred, Skanderborg. Andet navn for Bente
er Bente Thorborg.

Biografi:  Bente voksede op på Rødegaard i Resenbro og blev student fra Th. Langs
skole i Silkeborg 1960. I vinteren 1960/61 var hun på Askov Højskole, og derefter var
hun ung pige i huset hos Birte & André Laderière Jensen i Tårbæk. For at få luft
under vingerne valgte hun at læse på Københavns Universitet og ikke i Århus. Det
var i 1962. Hun boede hos den gamle fru Asta Obel på Richellieus Allé i Hellerup.
Hendes fætter, Busse, var gift med fru Obels barnebarn, så der var familiekontakt, og
Bente boede gratis på kvisten i den store villa mod at være der og se til den gamle
dame. Hun og jeg var studiekammerater på Historisk Institut og lavede
øvelsesopgave sammen i rusåret. 1965 flyttede jeg til Hellerup i et tårnværelse på 5.
sal i Strandborg (Strandvejen 110). Vi var sammen i Spanien i sommeren 1966, og om
efteråret giftede vi os. Lejlighed fik vi ved Svend Thorsens mellemkomst på Lyshøjgårdsvej 71 lige over Valby station. Her
fødtes Solveig i hjemmet 1969. Lejligheden var kun 35 m2, så vi var heldige, at vi samme år med hjælp af Ingeborg Larsen
kunne flytte ind i en stor og enestående 1700-talslejlighed i Morten Farums Gård i Amaliegade. Her rugede Bente Hjørdis
ud, mens jeg efter min kandidateksamen 1970 var telegrafsoldat i Høvelte. Hun blev født lidt tidligere end forventet, men
jeg var heldigvis hjemme på weekend. Umiddelbart efter soldatertiden blev jeg ansat på Historisk Institut, mens Bente
passede studier og børn samt underviste i dansk for udlændinge på Folkeuniversitetet/Studieskolen og DIS. Hun blev
cand. mag. (dansk/historie) 1981 og tog pædagogikum på Aurehøj Gymnasium i Gentofte 1981/82, mens jeg som
arbejdsløs passede børnene. Mit stipendium på universitetet var nemlig løbet ud, så der var brug for en ny begyndelse.
Mens  Bente en tid blev i Kbh. blev jeg højskolelærer på Uldum Højskole fra marts 1983, og efter halvandet år flyttede hun
og børnene efter mig. Hun blev også ansat på højskolen, og vi fik bolig i et af skolens huse, Østerlide, lige nedenfor
skolen. Hjørdis kom i Uldum skole hvad der ikke var lykken for hende, mens Solveig tog 10. klasse på Eriksminde
Efterskole ved Odder. Bente underviste bl.a. i litteratur, og desuden tog hun sig af skolens mange iranske flygtninge. I
1987 søgte vi pladsen som forstanderpar på Bornholms Højskole og blev ansat pr. 1/1 88. Dvs. Bente blev dog i Uldum til
sommerferien, så Solveig uforstyrret kunne blive student fra Tørring Gymnasium og Hjørdis tage 10. klasse på Eriksminde.
Fra juli 1988 samledes vi på Bornholm og indrettede os i forstanderboligen som i mellemtiden var blevet sat istand. Bente
indtog en stilling som 3/4 lærer (fra 1/1 1998 2/3) og højskolemor for resten. Solveig boede kun sommeren over hos os, så
tog hun til USA i 8 måneder, og derefter begyndte hun at læse på RUC, mens Hjørdis gik på Rønne Amtsgymnasium og
blev student herfra 1991. Så tog hun til USA, og vi blev alene tilbage med hunden Maja som var født 1. juli og som vi
havde fået 1. okt 1989. I april 1994 købte vi et lille fritidshus i Aarsdale. 4. apr 2000 døde Maja 11 år gammel, og vi fik
istedet en to måneder gammel Rhodesian Ridgeback, Zia, f. 8. apr. 2000. (Død 24. nov 2009). Vi har nu en kongepuddel,
Molly, født 22. sept. 2010.
1. okt. 2005 gik vi af som forstanderpar på højskolen, men Bente fortsatte i sin 2/3 lærerstilling et år endnu til 1. okt 2006.
Men det var som omtalt i min biografi ikke nogen god tid for skolen. Fra juli 2005 har vi boet i Bakkehuset på Nybyvej 56 i
Aakirkeby. Sin erfaring fra højskolen udnytter hun bl.a. på Team Bornholm som guide, mest for krydstogtturister på tysk
og engelsk.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 25 Mar. 1956 i Linå kirke, Linå, Århus.

• Student: nyspr., Th. Lang, 1960, Silkeborg.

• Højskoleophold: 1960-1961, Askov Højskole, Malt, Ribe.

• Hun var ansat som ung pige i huset hos Laderierre Jensen 1961 i Tårbæk.

• Hun var ansat som lærer i dansk for udlændinge på Folkeuniversitetet, Studieskolen og DIS 1973-1985 i Kbh..

• Hun tog eksamen fra cand mag (dansk/historie) på Kbhs Universitet den 13 Feb. 1981 i Kbh..

• Hun tog pædagogikum på Aurehøj gymnasium i Gentofte i perioden 10 aug 1981 til 28 jan 1982.

• Hun var ansat som højskolelærer 1985-1988 på Uldum Højskole, Nørvang, Vejle.

• Hun var ansat som medforstander, højskolemor 1 Jun. 1988 på Bornholms Højskole.

• Hun var ansat som lærer 1 Okt. 2005 på Bornholms Højskole.

• Hun gik på pension 1 Okt. 2006 i Aakirkeby.

• Free lance: turistguide og foredragsholder siden 2007, Bornholm.
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Foto: Ib Lydholm (maj 2008)

Bente blev gift med Karsten Thorborg, søn af Johs. Thorborg og Grete Fog, den 22 Okt.
1966 i Linå kirke.

Ægteskabsnotater:  Bente og jeg lærte hinanden at kende, da vi efter sommerferien
1962 startede som studerende på Historisk Institut, Københavns universitet. Vi
skrev opgave sammen i rusåret, emnet var diskussionen om årsagerne til
prisrevolutionen i 1500-tallets Europa. Vi kunne lide hinanden, men Bente var
desværre allerede optaget af en kæreste fra Askovtiden. Det var en slem skuffelse
for mig, da hun fortalte mig det. I sommerferien 1965 tog jeg med en kammerat på
motorcykel til Grækenland, og Bente alene til Israel. Jeg havde opgivet håbet om at
vinde hende, men Bentes forlovelse var reelt forbi, og hun slog op med kæresten, da
hun kom hjem. 22. nov flyttede jeg fra et værelse i Vanløse til et tårnværelse på 5. sal
i "Strandborg" i Hellerup på Strandvejen 110. Bente boede også i Hellerup. Hun
havde fri bolig hos enkefru Asta Obel på Richelieus Allé. Fru Obels barnebarn,
Anne Obel, var gift med Bentes fætter Busse, og den gamle dame ville gerne have
tryghed og selskab i den store strandvilla hvor hun boede alene med husjomfruen,
frk. Petersen der også var en ældre dame. Allerede d. 28. nov kom Bente på visit hos
mig. Jeg var ikke hjemme, men hun stak en seddel ind under døren, og jeg var ikke
sen til at styre motorcyklen ned på Richelieus Allé. Der fulgte nu en tid hvor vi gik
ud sammen. Det kunne være lidt svært for Bente at frigøre sig fra de selskabelige forpligtelser hos fru Obel, og frk.
Petersen, så ikke med blide øjne på os ungersvende der sværmede omkring hende. En aften inviterede jeg Bente til en
opførelse af Haydns "Skabelsen" - og jeg vovede at tage hendes hånd. Hun var i sin yndige grå kjole, og vi var meget
forelskede. Nogen tid efter kom Bente for sent hjem. Jeg fulgte hende til døren, men den var låst. Det var frk. Petersen der
ville give hende en lærestreg. Men der gjorde hun regning uden vært. Vi fulgtes istedet tilbage til Tårnet ..... I påsken 1966
var jeg på biltur i Jylland med gode venner fra Gentofte. Et af rejsemålene var at besøge Bente der var hjemme i Resenbro
at læse til eksamen. Det var første gang jeg så hendes forældre. Som det høflige bymenneske jeg var, sagde jeg naturligvis
"De" til dem, mens de sagde "du" til mig - og sådan var det, indtil jeg i min bryllupstale brød over tvært og sagde "du".
Men tilbage til Helleruptiden. Det blev efterhånden Obelfamilien for meget med det kæresteri, og Bente flyttede hjem til
mine forældre på Udsigten i Gentofte, mens jeg stadig boede i Tårnet. En weekend var vi i sommerhuset. Mine ældre
søskende der var blevet opdraget under strengere tugt var målløse over at høre, at far og mor havde vinket god tur til os,
da vi svingede ud fra Udsigten på motorcyklen. Om sommeren tog vi til Spanien. Bente ville på det tidspunkt have spansk
som bifag, så hun valgte at tage på sprogkursus i en lille by Jaca i Pyrenærene, og jeg tog naturligvis med. Vi havde
planlagt at køre på motorcyklen, men da Bentes far hørte det, blev han bleg. Istedet lånte han os sin ekstra bil, en Opel
Kadett Caravan. Da vi kom hjem, stod det foruden studierne på bryllupsforberedelser. Bentes forældre holdt brylluppet.
Det foregik i Linå kirke d. 22. okt, og der var storstilet fest på Gl. Kjærsgaard med 33 sovende gæster. Vi tilbragte
bryllupsnatten på Skanderborg hotel og gav hinanden morgengave - det viste sig at være en Parker fyldepen til hver! Fars
gode bekendt, Svend Thorsen, havde indflydelse i et ejendomsselskab med almennyttige boliger, og han skaffede os en
1½ værelseslejlighed på Lyshøjgårdsvej 71,3 th. lige ovenover Valby S-togstation og den tilhørende busholdeplads. Det
var småt og billigt, og vi var unge og forelskede.
Bentes far havde indrettet Brolund til brug for børnene, og der tilbragte vi for første gang sommeren i 1967, travlt optaget
af at male, snedkerere og sy gardiner. Jeg afsluttede mit bifag 28. jun 1968, og så var vi på Brolund om sommeren hvor vi
bl.a. skrev biografier til Kraks jubilæumsbog. Da vi til sep genoptog studierne, skiftede Bente hovedfag fra historie til
dansk, og jeg vendte tilbage fra Filosofisk Institut i Metroannekset til Historisk Institut i HK-annekset - begge steder ved
Frue plads. Jeg havde forskellige studenterjobs, først og fremmest som studenterinstruktor de sidste 2 studieår, men jeg
var også timelærer på Zahles seminarium og medarbejder på Haases Håndbog for skoleelever mm. Det levede vi stort set
af - og sparede endda op.
Vi ville selvfølgelig have børn, men det hastede ikke, så vi passede på i begyndelsen. Mor begyndte at tale om adoption,
men den 24. maj 1968, da vi var til haveselskab nede på Udsigten 21 hos min tante Margrethe i anledning af hendes 80-års
fødselsdag, fik vi det glade budskab, at Bente ventede sig. Hun valgte efter mange overvejelser at føde hjemme på
Lyshøjgårdsvej. Det var ikke almindeligt på den tid, men dengang måtte manden ikke være med til fødselen på hospitalet,
og hun ville have mig med. Solveig blev født kl. 3 om morgenen d. 19. jan 1969. Jordemorderen hed fru Kragh, og Bentes
mor kom over og hjalp den første tid. Der var ikke megen plads i den 1½ -værelses, og den lille tilbragte sine første
måneder i en vaskekurv på en hylde i vores hjemmelavede åbne klædeskab. Men takket være Ingeborg Larsen - mor til
mine venner Visti og Zita - kunne vi 1. maj flytte ind i Amaliegade 21 B,2. Morten Farums Gård hed den, og det var en gul
bindingsværksbygning fra 1780erne med indgang i anden gård og med vinduer til 3. gård ind til den tidligere
fødselsstiftelses have og udsigt til bagsiden af Medicinhistorisk Museum og St. Ansgars kirke i Bredgade. Solveig blev
døbt i Marmorkirken 22. jun 1969. Min svigerinde, Monika, som netop var kommet ind i familien bar hende, og den jyske
familie kom over. Sommeren tilbragte vi som sædvanlig på Brolund. 11. maj 1970 blev jeg færdig som cand. mag. og
allerede 19. maj skulle jeg stille som rekrut på Høvelte telegrafkaserne. Bente tog hjem til Resenbro med Solveig i 2
måneder hvor hun arbejdede på Rødegaard, mens hendes mor hjalp med barnepasningen. Da jeg kom på orlovsbesøg led
jeg den tort, at Solveig ikke kunne kende mig på stationen. Efter ferien var hun hos en fru Hansen i Nyboder 3 timer om
dagen, så Bente kunne få studiefred. Hun var gravid igen. Hjørdis blev født i Amaliegade kl. 10 d. 9. maj 1971. Det var lidt
tidligere end beregnet, og jeg var stadig soldat. Men til alt held var jeg hjemme på weekend og kunne være med. Også
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denne gang var fru Kragh jordmoder. Om eftermiddagen kom min mor til. Den 15. maj blev jeg færdig med soldateriet, og vi
var på Brolund om sommeren. Hjørdis blev døbt 1. aug i Linå kirke, og nu var det min københavnske familie der rejste til
dåbsfest. Bentes far gav os en Morris Mascot, så vi kunne komme omkring med børnene, selv om det kun var Bente der
kunne køre den. Hjemme i Amaliegade kom Solveig i en privat halvdagsbørnehave hos Nete i Toldbodgade. Og jeg
startede som amanuensisvikar på Historisk Institut. En ny æra i vores ægteskab tog sin begyndelse. Det var en ekspansiv
tid for universitetet, og for mig var det en god og fremgangsrig periode. Bente passede børn og studier. Fra 1973
underviste hun desuden udlændinge i dansk på Folkeuniversitetet (den senere Studieskole), mens en skolepige, Susanne
Jacobsen, hjalp med børnene nogle timer om eftermiddagen. Jeg tænker tilbage på tiden indtil de sidste år af 70erne som en
meget lykkelig livsfase. Den følgende periode bragte både skuffelser og til sidst også arbejdsløshed for mit vedkommende.
Der var tunge nedskæringstider på universitetet, og så døde Bentes far. Trængselsår, de sværeste vi har haft. Men vi fik
en ny begyndelse som højskolefolk i Uldum. Jeg havde været gæstelærer derovre hos Poul Erik Søe på et par korte
sommerkurser i 1982, og fra marts 1983 blev jeg fast ansat. 1½ år efter sluttede Bente og pigerne sig til mig. Solveig gik på
Eriksminde Efterskole, og Hjørdis kom i Uldum skole hvad der ikke var lykken for hende. 5 år blev det til på højskolen. Det
var en turbulent tid med 3 forstandere og mange vanskelige elever. Men en god læretid for os, inden vi blev ansat som
forstanderpar på Bornholms Højskole 1988. Jeg tog alene derover til jan, for pigerne skulle være færdige med deres skoler,
inden de og Bente kunne følge efter. Solveig blev student om sommeren, og Hjørdis afsluttede 10. klasse på Eriksminde,
men fra juli 88 var vi igen samlede - og nu på Bornholm. Ingen af os havde noget forhåndsforhold til øen, og at
vinterskolen nærmest var en kunsthøjskole var også nyt for os. De første 5 års pionertid var drøje, men vi havde mod på
det og støtte i hinanden. Og 10-året fra omkring 1993 var en blomstringstid for skolen og dermed også for os personligt.
Elevtallet voksede, bl.a. modtog vi i de år mange østeuropiske elever gennem en særlig statsfinansieret
bornholmerordning - vi talte om "det baltiske eventyr". Skolen fik betydeligt økonomisk overskud, og vi kunne ansætte
flere nye lærere og udvikle bygninger og fag. 1. jul 2005 flyttede vi til Bakkehuset i Aakirkeby for at give plads for et nye
folk i forstanderlejligheden, og 1. okt. fratrådte vi efter nærved 18 år som forstanderpar.

Biografi:  Jeg blev student fra Gl. Hellerup Gymnasium 1962 og blev cand. mag. sommeren 1970 (historie/filosofi). Maj
1970 - maj 1971 var jeg telegrafsoldat i Høvelte. Efter hjemsendelsen blev jeg ansat som adjunktvikar - amanuensis hed det
dengang - på Historisk Institut, Kbhs. Universitet, 1971-75. Jeg var knyttet til professor Povl Bagges sektion med 18.-19.
århundredes historie. Desuden underviste jeg i historisk metode. Senere som kandidatstipendiat og siden
seniorstipendiat smsds. 1975-81 med studieemnet "Viggo Hørup og hans tid". Det resulterede i bogen "Hørup i breve og
digte" og nogle artikler. Da stipendiet udløb, var nedskæringerne på universitetet i fuld gang, og jeg var en kort tid
arbejdsløs. Et et-årigt forskningsjob på Historisk Institut 1982/83 kunne det dog blive til, men inden dets udløb blev jeg
ansat som lærer på Uldum Højskole fra 1. mar 1983 hos forstander Poul Erik Søe. Det blev en lærerig, men også turbulent
tid med flere forstandere, inden jeg 31. dec 1987 forlod skolen for at tiltræde jobbet som højskoleforstander fra 1. jan 1988
på Bornholms Højskole. Vi havde her en lang række gode år. Begyndelsen var ganske vist svær med dårlig skoleøkonomi,
for få vinterelever og personaleproblemer, men det lykkedes at rejse skolen, og vi kunne stoppe 1. okt 2005 efter næsten
18 år med applaus. - En efterfølgende 1½ års krisetid for skolen under et uheldigt forstanderpar ophørte med deres afrejse,
og skolen er til vores store lettelse igen kommet på sporet med Lillian og Axel Lasthein-Madsen som forstanderpar. Fra
2008 har jeg ligesom Bente arbejdet som bornholmerguide i sommersæsonen.
 
De første par år vi var gift, boede vi i en 1½ værelses lejlighed på Lyshøjgårdsvej 71,3 i Valby. Men da Solveig var
kommet til, blev pladsen for trang, og vi flyttede 1. maj 1969 til Morten Farums Gaard, Amaliegade 21 B.2, i en stor
lejlighed fra 1780erne. Her boede vi indtil uldumtiden. I første omgang var det kun mig der tog derover, men 1½ år senere
fulgte Bente og pigerne efter. Det var i okt 1984, og vi fik tildelt et af skolens huse, Østerlide. Her tog jeg omsider kørekort.
I dec 1985 købte vi Sommerhuset af mine forældre for 150.000 kr. kontant.
 
Da jeg tiltrådte stillingen på Bornholms Højskole, blev Bente og pigerne endnu ½ år i Uldum, indtil Solveig var blevet
student og Hjørdis færdig på Eriksminde efterskole. Men fra 1. jul 1988 var vi igen samlede, nu på Bornholm. 1. apr 1994
købte vi et lille fritidshus, Per Jørnsvej 4, i Aarsdale, men vi boede selvfølgelig stadig i skolens forstanderboligen. Siden
1/7 2005 har vi imidlertid boet på Nybyvej 56 i Aakirkeby i et hus, Bakkehuset, som vi købte 1/4 2002 og lejede ud de
første tre år.
 
Barneportræt af Helle, stentryk 1951. Portrætmaleri af Helge Strufe 1995. Begge i min besiddelse.
 
Hjemmeside kan googles under mit navn. Den indeholder bl. meget andet mine "Livserindringer" 1-8.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 7 Apr. 1957 i Gentofte kirke.

• Student: mat/nat Gl. Hellerup gymnasium, 1962, Hellerup.

• Han tog eksamen fra cand mag  (hist./filosofi) den 11 Maj 1970 på Kbhs Universitet.

• Han aftjente sin værnepligt Telegrafsoldat 1970-1971 på Høvelte kaserne.

• Han var ansat som Amanuensisvikar 1 Jun. 1971 på Historisk Institut, Kbhs Universitet.
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• Han var ansat som Stipendiat 1975-1981 på Historisk Institut, Kbhs Universitet.

• Han var ansat som akademisk medarbejder 1982 på Historisk Institut, Kbhs Universitet.

• Han var ansat som Højskolelærer 1 Mar. 1983 på Uldum Højskole.

• Han var ansat som Højskoleforstander 1 Jan. 1988 på Bornholms Højskole.

• Han gik på pension 1 Okt. 2005 i Aakirkeby.

• Han arbejder som Freelance guide for Team Bornholm 2008 på Bornholm.

Børn af dette ægteskab:
i. Solveig Thorborg blev født den 19 Jan. 1969 på Lyshøjgårdsvej, København og blev døbt den 22 Jun. 1969 i

Marmorkirken.  Solveig blev gift med Jorge Ramirez, søn af Enrique Tarira og Rosario Ramirez Negrete, 
den 26 Maj 1999 på Kbhs Rådhus. Ægteskabet endte med skilsmisse i 2004.  Solveig danner par med Håkan
Stolfer, søn af Niels Stolfer og Gunnel Ytterström, i 2009 i Kbh. Ægteskabsstatus: ugift.  Parret var barnløse.

ii. Hjørdis Thorborg blev født den 9 Maj 1971 i Amaliegade, København og blev døbt den 1 Aug. 1971 i Linå
kirke.  Hjørdis lever sammen med Nicolai Perjesi, søn af Sandor Jozsef Perjesi og Elsebeth Møller, i 2008.
Ægteskabsstatus: papirløst i 2008.
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2. generation (Forældre)

2.  Peter Liisberg, søn af Anders Liisberg og Ane Thygesen, blev født den 2
Okt. 1908 i Mosehus i Lund, Gjellerup, Hammerum, blev døbt den 11 Okt. 1908 i
Gjellerup kirke, Hammerum, døde den 9 Sep. 1981 på Silkeborg sygehus i en alder af 72
år, og blev begravet den 12 Sep. 1981 i Linå. Årsagen til hans død var Gentagende små
hjerneblødninger. Et andet navn for Peter var Niels Peter Thygesen Liisberg.

Biografi:  Min svigerfars fulde navn var Niels Peter Thygesen Liisberg. Han var
opkaldt efter den ukendte farfar, den fine dyrlæge, og med moderens efternavn
som mellemnavn. Men han kaldte sig Peter Liisberg, og i vores familie var han
morfar.
I maj 1979 var Bentes forældre på besøg hos os i Amaliegade, og jeg benyttede
lejligheden til at få morfar til at fortælle om sit liv og om familien. Mormor var også
lidt med i fortællingen. Det blev 6 bånd og ca. 6 timers fortælling.
 
Smededreng hos faderen
Peter mistede sin mor, da han var 8 år. Fra 7-årsalderen hjalp han sin far i
smedjen i Sunds. Han skulle blandt andet trække blæsebælgen, og det var hårdt arbejde for en dreng på hans alder. Og
faderen var en hård arbejdsgiver der ofte slog den lidt pjevsede ofte grædende dreng. Bentes mor har fortalt mig, at han
tissede i sengen til han var 10 år, og hver gang blev han slået. Når faderen var til gudeligt møde, måtte drengen vente i
timevis i et mørkt og uopvarmet sidehus.
 
Jordedreng
Som 11 årig kom Peter 1920 ud at tjene som jordedreng hos en gårdmand, Peter Høiland, på den anden side af Sunds sø.
Der var 12 malkekøer og også andre dyr at se efter. Desuden hakkede han roer og gik i marken, og så var der jo skolen.
Han var der en sommer fra maj til nov og tjente 75 kr. hvoraf han sparede 50 kr. op og købte et sæt tøj for resten.
Fra skiftedag (nov) 1920 kom han og hans søster Anna til deres morbror Frederik Thygesen på St. Albæk. Det var et løfte
onklen havde givet sin søster før hun døde, at han skulle tage sig af dem. Han var - som Toustrupperne iøvrigt - en
nøjsom, hårdtarbejdende mand, der stillede store krav til alle på den store og velfungerende gård. Det var arbejde fra
tidlig morgen til sen aften. Forståelse og kærlighed var der ikke sans for, men sådan var livet på gården nu en gang, og
børnene mærkede trods alt, at han holdt af dem. I oktober 1922 blev Peter konfirmeret og måneden efter kom han og Anna
til Iller pr Ans by, hvor faderen i mellem tiden havde bosat sig med sin ny kone, Kristine Bach. Han kom ud at tjene hos
Kristines bror, Anders Bach, og senere var han fra 1923 et år hos Kren Jensen, også i Iller. Denne var en
temperamentsfuld herre der kunne fare op i ubeskriveligt raseri, men som også havde forståelse for drenges behov for
leg. Han kunne f.eks. lade dem gå ud at kælke og selv gøre arbejdet. I huset var en plejedatter, Marie Elisabeth Pedersen.
Hun var jævnaldrende med Peter, men han var karl, og hun hørte til i huset og var sin plejemors øjesten, så de havde ikke
noget med hinanden at gøre.                              Året efter var han igen tilbage hos Anders Bach. Han var nu 16 år, og her
hørte han for første gang om diakonskolen. Diakon, det var noget han gerne ville være. Foreløbig var han dog for ung.
Efter to år  hos Bach var han en tid hjemme hos faderen der nu var købmand. Og derefter var han ansat i Vemb hos en
storgårdmand og teglværksejer, Laurits Villemoes. Det var den bedste plads han havde haft. Bl.a. tog Villemoes ham med i
kirke. Morfar fortæller, at han sad i kirken og led ved tanken om, at den gode husbond ville komme i helvede,
grundtvigianer som han var. Anders Liisberg skrev 20. feb 1925: "Peter søger Frelsen i Kristus."
 
Philadelfiatiden
I 1927/28 var han elev på den indremissionske højskole i Nr. Nissum, og derfra søgte han om optagelse på
epileptikerhospitalet Philadelfia ved Dianalund. Han var som 19-årig lidt for ung, men fra 1. maj 1928 blev han optaget på
den 3-årige diakonskole som elev. Rejsen fra det barske Jylland til det bøgerige Sjælland og den gode modtagelse på
skolen huskede han som en overvældende oplevelse.  Efter veloverstået eksamen maj 1931 skulle han aftjene sin
værnepligt, og han bad om at måtte blive sygepasser. Det blev han så, først som rekrut på Ribegades kaserne i Kbh,
siden på infirmeriet i Vordingborg. Her havde han god tid til at læse, og han fik også lejlighed til at lære praktisk sygepleje
på det civile sygehus. Bagefter ønskede han at vende tilbage til Philadelfia, men de havde ikke umiddelbart brug for ham
der, så i 3 måneder var han ansat på Statshospitalet i Nykøbing Sj. Derfra blev han så opfordret til at komme tilbage som
afdelingsleder på Philadelfia. På cykelturen dertil gik han ind i skoven og takkede Gud, og han stolede fuldt ud på, at Gud
ville hjælpe ham i kaldet. Han var nu afdelingsleder uden fast ansættelse i to år fra 1. jul 1933 - 1. maj 1935, men da han
ønskede at få fast ansættelse, fik han afslag. Det skyldtes, at han var blevet behandlet for smerter i venstre arm, og at han
i den forbindelse havde fået stillet diagnosen: syringomyeli som er en invaliderende sygdom. Diagnosen var iøvrigt
forkert. Det tog ham 10 år at komme over det slag, og det forandrede hans tillid til Gud og mennesker, fortalte han.
 
Rødegaard
Rødegaard er bygget omk. 1920 af en bager Christensen. Han havde allerede kroen i Resenbro og købte så hertil et par
tdr. land som var udstykket fra Skellerup Nygård til en lystgård. Den var siden i fleres eje, men i 1931 købte bedstemor
Bach den. Hun var blevet enke i 1930 og var oprindelig uddannet som sygeplejerske, så hun omdannede den til et
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plejehjem for 8 beboere. Der var kun hende og en ung pige af hendes familie, og da hun var oppe i årene havde hun brug
for en medhjælp. Hun skrev flere gange til morfar - mærkeligt nok, sagde han, for de havde aldrig kunnet lide hinanden.
Men 1. maj 1935 gik han med violinkassen over skulderen den tunge vej fra Silkeborg til Resenbro. Det var et umådeligt
tilbageslag: Han havde været afdelingsleder på et stort epileptikerhospital med mange medarbejdere, arbejdsdeling og
hjælpemidler, og nu skulle han hjælpe sin stedmoder med at passe en håndfuld gamle mennesker på et lille sted med
pumpe og das i gården. Eget værelse var der ikke til ham, han sov hvor der var plads, og det første år tjente de tilsammen
600 kr. Ca. 1 kr. om dagen til hver - det samme som han havde fået som diakonelev. Samarbejdet med Kristine Bach var
heller ikke godt.
Han drømte stadig om at få et epileptikerhjem, og på Philadelfia havde de lovet at skaffe patienterne, men Rødegaard lå
for nær bane og vej, så han købte "skoven i bakkerne" på 25 tdr. land for at bygge der. Myndighederne ville imidlertid
ikke bevilge penge til det. Senere kunne han være blevet forstander for et epileptikerhjem i Juelsminde, men da var han
gift, og mormor ville ikke flytte, så han måtte blive på Rødegaard. I 1936 udvidede de med det nye Rødegaard, som
tilbygningen blev kaldt, så der blev plads til 30 beboere. Der blev også indlagt centralvarme, eget vandværk og wc'er.
 
Giftermål
Ca. 1 år efter ankomsten til Rødegaard kom der en sygeplejerske, frk. Hansen, på besøg. Hun var i familie med
bedstemor Bach, og hun kendte en ung og giftefærdig ekspeditrice hos Peter Jessen i Silkeborg. Der kunne måske blive et
par ud af hende og Peter. Og det blev der. De blev forlovet, og 11. maj 1937 blev de viet i Grønbæk kirke ved Ans. Marie
Elisabeth var vokset op hos Kren Jensen hvor morfar havde tjent som 16-årig, så de kendte hinanden, men dengang
havde han blot været karl på gården, mens hun havde status som gårdmandsdatter.
Med mormors tilkomst rejste bedstemor Bach og overlod Rødegaard til det unge par som istedet ansatte en
sygeplejerske.
Mens mormor ventede Peer, kom faster Else til Resenbro. Hun havde passet korlederen Frederik Rungs enke i en lang
årrække og havde nærmest været i datters sted, men da fru Rung døde, blev hun psykisk syg, så de unge i Resenbro
måtte tage sig af hende. Det var ikke godt, for faster Else var - med morfars ord - så "selvklog". Hun hersede med mormor
og var nok skyld i, at Peer blev født 2 mdr. for tidligt. Det kunne have kostet mormor livet, og det var et under, at Peer
overlevede det. Han vejede kun 3 pund og var lidt af en skrælling som lille. Da fru Rung ingen nær familie havde, måtte
morfar også tage sig af boet efter hende.
Familien som jo efterhånden blev på 5 havde en stue og et soveværelse på Rødegaard til sig selv. Her sov forældrene i de
hvide senge vi nu har i Årsdale og børnene i køjesenge + en barneseng. Der var også et skab til tøj med diverse
papkasser ovenpå, skoene stod under sengene. Bad, toilet og køkken havde de fælles med beboerne. I 1941 blev Anne
Christensen som var gårdmandsdatter fra Vestjylland ansat som kokkepige, og hun blev der til mormor og morfar gik af i
1979 - 38 år blev det til. Hun var i mange år den eneste tilbage som havde kendt børnene som små. Hun boede i et hus i
Resenbro som morfar købte som embedsbolig for hende og sygeplejersken, fru Rasmussen. Faster Krølle i Lemvig levede
ganske vist også længe, men hun var ikke nær så tæt på.
 
Opgangstid
I 1951 flyttede familien over på den anden side af Skærbækvej i et hus svigerfar havde ladet bygge på en grund ned
mod Gudenåen. Rødegaard blev udvidet til at kunne rumme 42 beboere. Samme år købte han Annekset. Han var formand
for bestyrelsen for børnehjemmet Solbo der havde haft til huse der. Men 1952 havde de bygget oppe ved skoven på
Dybdalsvej, og så købte han bygningerne der lå ned til Gudenåen. De første fem år lejede han dem ud til en præst, men fra
1956 var det en relativt selvstændig del af Rødegaard med egen bestyrer. En overgang var der 16 beboere. Fra 1968/69
blev det nedlagt som plejehjem og igen lejet ud, indtil han i sep 1980 solgte det.
1968 overdrog han Rødegaard til en selvejende institution med sig selv som forstander. Der blev bygget en stor ny
beboerbygning som blev taget i brug 29. maj 1968. Der var nu plads til 58 beboere, og medarbejderstaben blev udvidet
betydeligt.
 
Brolund m.m.
Brolund købte han i 1956. Den var en lille landejendom ned til Gudenåen og indrettet til gartneri omk. 1910, men da
svigerfar kom til Resenbro i 1935 boede der en enkemand med fem børn. Han trak om med en trillevogn med fisk i
Resenbro. Efter købet fik svigerfar en aftale i stand med Adolf Hansen der havde været krokarl hos Jensen på kroen, men
som nu levede som kolportør af bøger, om at han skulle passe stedet og levere naturalier til Rødegaard. Han boede
ovenpå, mens en familie lejede selve lejligheden. Det var et sølle foretagende der helt gik op i druk. Men midt i 1960erne
lykkedes det at slippe af med dem, og i 1967 stod Brolund nyistandsat klar til, at børnene kunne bruge den som feriebolig.
Adolf havde bygget et hus til sig selv ude ved stalden. Vi var der første gang i sommeren 1967 og dernæst i samtlige
ferier i de næste mange år. I 1977 overdrog svigerfar gården til sine tre børn, og vi skiftedes nu til at bo der i ferierne, indtil
vi i 1991 solgte stedet. Vi var flyttet til Bornholm, og hverken Peer eller Mogens ønskede at overtage det.
Af andre besiddelser havde svigerfar en årrække Gl. Kjærsgaard ude ved ringvejen. Det var hovedbygningen til en
tidligere herregård, og her indrettede han et motel med skiftende forpagtere. Bentes og mit bryllup blev holdt her i stor stil
i 1966.
 
Morfar var en aktiv mand. Han blev med årene Resenbros største skatteyder, og han var formand for Linå menighedsråd
fra 1962. Altid tumlede han med planer om at udvide og forbedre plejehjemmet og med at købe og sælge huse og grunde.
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Men her var mormor oftest af en anden mening. I hjemmet var der fri diskussion om politik, seksualitet og religion. Han
havde med årene taget kraftig afstand fra sin indremissionske baggrund og fra sin fars hårdhændede opdragelse. Så sent
som da han lå for døden, havde han et indre opgør med ham.
Hans liv i Resenbro var ikke det, han havde drømt om. Han oplevede de sociale omgivelser som smålige, hvad enten det
var venstrebøndernes evige nej eller socialdemokraternes pamperi. Men han kunne lide patienterne og sit arbejde for
dem. I hjemmet var han det afgjorte, ofte noget urolige centrum. Barndommens savn og fattigdom sad i ham som en kilde
til både fremdrift og utilfredsstillethed midt i fremgangen. Og rigtig svært blev det, da han blev ældre og fik afslag på sit
ønske om at fortsætte på Rødegaard efter at være fyldt 70 - og det af en bestyrelse der var sammensat af venstremænd og
socialdemokrater. Han var som kong Lear i sin afmægtige vrede, og denne vrede lod han også gå ud over mig. Jeg kunne
ikke fortsætte på universitetet, og da det gik op for ham, slog hans tidligere beundring om i sin modsætning. Helst havde
han hentet Bente hjem. Tilbageskuende er vi klar over, at han i de sidste år var blevet ramt af nogle små hjerneblødninger,
så han var reduceret og dårligt kunne gå. Men Peer var som psykiater overbevist om, at det alene var psykisk betinget.
Han blev indlagt på en psykiatrisk afdeling, kom hjem igen og blev plejet kærligt af mormor. Deres ægteskab havde ikke
altid været særlig harmonisk, men i de sidste år var hun hans bedste støtte. Han døde på sygehuset i Silkeborg. Vi var på
Brolund om sommeren, og jeg passede børn, mens Bente sad hos ham. Sidste gang jeg besøgte ham, lå han med min bog
om Hørup. Den vendte på hovedet, men det var udtryk for hans ønske om forsoning.
 
Bente talte ved kisten i Linå kirke:
"Far er ikke mere. Mor har mistet sin mand og vi vores far. Gennem de sidste par år mærkede vi en tiltagende psykisk og
fysisk udmattelse hos ham. Noget far selv led meget under - så aktiv og virksom, som han altid tidligere havde været. I
denne strenge tid var mors kærlighed og utrættelige omsorg ham en stor fortrøstning. Far har udstridt. Et udtryk man har
hørt så tit og blot er gået forbi, men som vi i fars tilfælde må erkende sandheden i. Far holdt meget af livet, men magtede
det ikke mere. Smerten over hans død vil blive i os, men også glæden over at han har levet. Far vil blive i erindringen som
en værdifuld dimension i vores eget og vores børns liv.
Far var en personlighed med rige evner. Hvad der lykkeligst kom til udtryk i hans virke. Han havde så megen varme i sit
væsen, og hjælpeløse menneskers behov for omsorg og pleje talte helt umiddelbart til fars ønske om at gøre godt. Far
havde lederevner, og han udførte sit arbejde samvittighedsfuldt og med dygtighed og viljestyrke. Han var i stand til at
tage de endelige beslutninger - og til at vove pelsen - når det gjaldt. Men han var også parat til at dele ansvaret med
andre, når det var det, der var brug for. Her var far oprigtig demokratisk i sin indstilling, og han var fremsynet indenfor det
virkefelt, hvor han havde valgt sin livsopgave.
Blandt de forskellige tillidshverv, som far havde i sognet, omfattede han menighedsrådsarbejdet og herunder
restaureringen af kirken vi står i med særlig interesse. Far kæmpede mod barndommens mørke kristendom, og troen og
tvivlen vekslede i hans sind og var ham en stadig udfordring. Men i det kirkelige fællesskab, i salmesangens lovprisning,
kunne han oprigtigt være med. I sit gudsforhold, som på alle andre af livets områder, var far et ærligt menneske og imod
enhver form for forstillelse.
Som familie husker vi utallige gode timer i livlig diskussion med far. Når vi sad rundt om spisebordet og endevendte
moralen, religionen og de politiske problemer, var far rigtig i sit es. Og vi nød det. Far kunne have så hjertelig en latter og
en så rammende replik. I meningsudvekslingen var børn og voksne lige, og det kunne gå hårdt til. Far var klog her. Med
sin egen autoritære opdragelsesbaggrund vidste han, hvor vigtig den personlige frigjorthed er, og det var ham
magtpåliggende at give sine børn løse tøjler. Han ville stimulere os til selv at drage vore slutninger og til at stole på vores
egen dom. Han elskede os med en betingelsesløs kærlighed og gav os sammen med mor på alle områder bedre
opvækstvilkår, end han selv havde haft. Vi har som familie haft et rigt liv sammen.
Barndommen blev i far som et skår i sjælen. Og mindet om ham ville ikke være rigtigt uden at fastholde den tragiske
grundtone, der hermed også kom ind i hans liv. Den formørkede hans ellers på mange måder lyse og optimistiske sind. Og
den tærede på de mange ressourcer, som far ellers havde i sig. Far var langt fra et selvhvilende menneske, og hans sind
var i en evig bevægelse og skiften. Livet med ham har lært os meget. Han var i mere end en betydning af ordet: meget
menneskelig, og hans eksempel viser, at et menneskes storhed kan bestå i dets evige søgen og kamp, og i dets inderlige
ønske om i sit ydre virke og i forholdet til sine nærmeste at gøre det så ret og godt, som han kunne. Vi respekterede og
holdt af hjertet af far, som det sammensatte og - sande - menneske han var.
Og vi skal synge den dejlige salme: "Se nu stiger solen af havets skød." Det var en af fars yndlingssalmer, og han havde
ønsket den til denne dag. I salmen ligger den fortrøstning til en kærlig og nådig Gud, som mor siger, far bevarede til det
sidste. "For når jeg har tænkt mig træt til døde, så sig mig du, oh Gud, hvad du har tænkt." Men salmen gennemstrømmes
også af den fryd og ydmyghed, som far altid følte overfor naturens og livets under. Det er den lyse, virksomme
dagstemning, som far holdt så meget af, og som han gerne ville have holdt sit væsen fast i. Glæden over livet - gå-på-
modet - skabte han grobund for hos os børn, og jeg tror, at han også med denne salme tænkte på os, som skal gå videre.
For som han sagde en dag på sygehuset, da han må have set sorgen i mit ansigt: "Nu skal du - glad og frisk - gå hjem til
dit og din familie." Tak far. Æret være dit minde."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1922 i Snejbjerg.

• Han var ansat som Jordedreng 1920-1927 på forskellige steder.

• Han findes i tjenestekarl hos Anders Sørensen Bach folketællingen 1925 i Serup, Viborg amt.



Aner til Bente Thygesen Liisberg 11

Udskrift fra Legacy

Udarbejdet af: Karsten Thorborg, Nybyvej 56, 3720 Aakirkeby, 56970010, karsten@thorborg.dk, www.kt.mono.net : 27 Jan. 2013

• Højskoleophold: Indremissions højskole, 1927-1928, Nr. Nissum.

• Han blev uddannet ved diakon 1928-1932 på Filadelfia, Dianalund, Tersløse, Holbæk.

• Han aftjente sin værnepligt som Sygepasser 1931 på Ribegades kaserne, Kbh..

• Han var ansat som Afdelingsleder på Filadelfia 1933-1935 i Dianalund, Dianalund, Tersløse, Holbæk.

• Han arbejdede som plejehjemsforstander 1935-1979 på Rødegård i Resenbro, Linå, Århus.

• Han gik på pension 1979 i Resenbro.

Peter blev gift med Marie Elisabeth Pedersen den 11 Maj 1937 i Grønbæk Kirke.

Ægteskabsnotater: KB Grønbæk viede 1937, opsl. 156:
11 maj i Kirken af Sognepræsten
Ugift Diakon i Resenbro, Linaa Sogn Niels Peter Thygesen Liisberg, født i Lund, Gjellerup Sogn 1908 2. Oktober. Søn af
afdød Husmand i Lund Anders Liisberg og afdød Hustru Ane Nielsen.
Ugift Expeditrice i Grønbæk Marie Elisabeth Pedersen, født i Illerhede 1908 19 Maj. Datter af Handelsmand i Kjellerup
Anders Pedersen og afdød Hustru Marie Rønning. 
 
Bentes tale ved sine forældres afsked med Rødegård:
 
Til far og mor i anledning af deres afskedsfest på Rødegård den 1. maj 1979
Tak for invitationen til at være med her i dag. Det er for mig en dag i glæde og vemod. Vemod - fordi en epoke i mine
forældres liv og virke, og dermed også i "Rødegårds" historie er slut. I glæde - fordi dagen også er tænkt som en
anledning til at hylde mine forældre for deres arbejde her igennem henholdsvis 42 og 44 år.
Da jeg var barn, var der omtrent her, hvor vi nu sidder - bagved haven, som lå et sted ude på afdelingen - en lille skov,
hvor vi børn holdt af at lege. Der lå hønsehuset, højen ud mod vejen, og ud mod banen var der masser af rabarberplanter.
Men ganske særligt husker jeg myretuerne. Der var især én - en stor - som optog mig. Det forekommer mig, at jeg kunne
sidde og kigge på den i timer. Hvordan det myldrede af liv og aktivitet i den lille sociale organisme, hvor den ene myres
arbejde var afhængig af og betingelsen for den andens. Denne tue er blevet mig et billede på "Rødegård", som den ligger
her i dag, med alle sine medarbejdere i gensidig aktiv afhængighed. Tuen voksede sig større og større år for år - men det
var som om den altid havde ligget der. Og dog er det jo ikke sådan. Både den lille tues organisme og "Rødegårds" har sin
fortid, sin begyndelse.
Man kender ikke resultatet uden at se det blive til, og bag alle menneskelige handlinger af værdi finder man en idé - en
holdning. "Rødegård" startede som en tanke, en følelse, der blev til en uddannelse, der fandt et sted, hvor tanken kunne
omsættes i handling. Og det blev så altså Resenbro - med den lille røde gård, idag for 44 år siden.
Det jeg her måske lidt abstrakt kalder en idé var jo i dette tilfælde ganske enkelt en menneskelig følelse for og trang til at
hjælpe medmennesker, der p.gr. a. alder eller anden skrøbelighed havde omsorg og pleje behov. Det var drivkraften
dengang og har været det i alle årene. Men for at føre tanken ud i livet på et tidspunkt, da de ydre betingelser for at
realisere den var anderledes vanskelige end i dag, krævedes gå på mod, praktisk evne og knofedt. I de første mange år var
det et slid og betød materielle afsavn for jer og jeres medarbejdere. Jeg tænker naturligvis her særligt på Anne - Anne
Kokkepige - som næsten fra starten og til i dag har været jer og institutionen en uvurderlig og loyal medhjælp - sammen
med mange andre, som er kommet til i årenes løb. Men ingen kunne dengang - med undtagelse måske af dig selv far i dine
vildeste drømme - forestille sig "Rødegård", som den ser ud i dag.
De egenskaber og det engagement, som jeg har talt om, sammen med en aldrig svigtende pligtfølelse fik med årene
"Rødegård" til at vokse og udvide sig. Og den administrative del af arbejdet tog stadig større tid. Men omsorgen og
respekten for den enkelte beboers ve og vel og krav på den bedste behandling var dengang - som nu - i centrum. Og
aldrig tror jeg, du far, har været gladere i det arbejde, end i den personlige kontakt med beboerne, i samværet med dem
enkeltvis eller i mindre grupper. Og var der problemer og kritik, og det var der naturligvis, var det her, I samlede kræfter til
at fortsætte. "Jeg har aldrig én dag fortrudt, at jeg valgte dette arbejde." "Bare jeg kommer på Rødegård, er det godt." Det
er bemærkninger, jeg husker igennem årene. Og der er ingen grund til at tvivle på rigtigheden heraf.
En af de vigtigste og vanskeligste afgørelser i de senere år var beslutningen om "Rødegårds" fremtid. Det havde i mange
år været din tanke, far, at det personlige initiativ og den kommunale økonomiske evne måtte arbejde sammen, hvis det
bedste resultat skulle nås. Men da det omsider blev praktisk muligt, tøvede I alligevel lidt, og det er at forstå, for det betød
en delvis afgivelse af det selvstændige virke på egne præmisser, som især du, far, altid har sat så højt og har befundet dig
bedst i. Men ved at gøre hjemmet til en selvejende institution i et nært samarbejde med de kommunale myndigheder,
valgte I, som en naturlig følge af jeres forhold til arbejdet her igennem årene, at sætte beboernes tarv og ønsket om en
betrygget fremtid - også økonomisk, for hjemmet som helhed øverst på listen. At I valgte godt og handlede rigtigt, synes
jeg, "Rødegård", som det ligger her i dag, er et bevis på. Og i den forbindelse vil jeg også gerne sige tak til bestyrelsen, og
- tillykke - med det smukke "Rødegård".
Nu bliver der så sat et punktum for jeres arbejde her. Sådan er nu engang betingelserne og reglerne for offentligt virke her
i vores - lille - land. Institutionen tager afsked med jer, men I kan ikke, er jeg sikker på, tage afsked med den. Så længe I
har den lille udkigspost på den anden side af vejen - i første parket - er jeg sikker på, at jeres tanker, ønsker og interesse vil
følge "Rødegård", og at det vil være jer en stor glæde, at se hjemmet i stadig trivsel og udvikling. Og også, at I vil være de
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første til at ønske et nyt bestyrerpar velkommen.
Min barndoms tue er væk, men det gør ikke noget. Her ligger en ny, større og smukkere end den gamle. Lad os ønske, at
den i fremtiden stadig vil trække næring til sig fra det rodnet af idé, engamement og evne, som blev nedlagt her for 44 og
42 år siden. Man taler ofte om vores tid som historieløs - og nogle synes, det er noget godt - men egentlig er det jo både i
sig selv noget sludder og noget forkert. Alle har vi en historie, og alle har vi brug for at kende vores historie, vores
baggrund. For at lære af den og føre den med os til brug for og til nytte for vores nutid og fremtid. I førte jeres historie og
jeres perspektiv med jer til det nye "Rødegård" - og I giver dem i dag videre.
Kære far og mor, jeg ønsker jer et godt og langt otium. I ro, men ikke for stor isolation. Kære "Rødegård", beboere,
bestyrelse og medarbejdere, alt godt for fremtiden.
I kærlighed Bente

Børn af dette ægteskab:
i. Peer Liisberg blev født den 22 Jan. 1938 i Resenbro og blev døbt den 24 Jan. 1938 i Silkeborg sygehus,

fremstillet Voel 29/5. Andet navn for Peer er Peer Thygesen Liisberg.  Peer blev gift med Grete Sivertsen, 
datter af Holger Valdemar Sivertsen og Johanne "Hanne" Gundersen, den 29 Dec. 1962 i Linå kirke.

1 ii. Bente Thygesen Liisberg.  Bente blev gift med Karsten Thorborg, søn af Johs. Thorborg og Grete Fog, 
den 22 Okt. 1966 i Linå kirke.

iii. Mogens Liisberg blev født den 28 Aug. 1946 i Resenbro. Andet navn for Mogens er Mogens Thygesen
Liisberg.  Mogens blev gift med Birte Jacobsen, datter af Børge Jacobsen og Ukendt, den 8 Aug. 1969 i
Holstebro kirke. Ægteskabet endte med skilsmisse i 1989.  Mogens blev derefter gift med Lone Sylvester Hvid, 
datter af Harly Sylvester Hvid og Karen Lervad, i Maj 1994 i Fredericia.  Parret var barnløse.

3.  Marie Elisabeth Pedersen, datter af Anders Pedersen og Marie Elisabeth
Rønning, blev født den 19 Maj 1908 på Illerhede, blev døbt den 2 Jun. 1908 i hjemmet,
fremstillet i Grønbæk kirke 5 Jul., døde den 4 Aug. 1984 på Silkeborg sygehus i en alder af
76 år, og blev begravet den 11 Aug. 1984 i Linå. Årsagen til hendes død var Kræft. Et andet
navn for Marie var Marie Liisberg.

Biografi:  Marie var den yngste i en stor børneflok. Hendes mor døde ved fødselen.
Efter løfte til sin døende hustru, satte faderen hende i pleje hos et barnløst ægtepar
hvor der også var en adoptivdatter. Plejeforældrene var gårdmandsfolk i Iller og
hed Christine og Kren Jensen (egt. Kristen Jensen Kristensen). Mie var sin
plejemors øjesten, men hun følte sig livet igennem fjernet fra sin rigtige familie, selv
om hun havde forbindelse med faderen og de mange ældre søskende.
Jeg havde en god eftermiddag alene med hende på Skærbækvej d. 19. maj 1982
hvor vi var i Jylland til hendes fødselsdag. Jeg mindes den fortrolige stemning bag
de lukkede persienner. Mormor var blevet alene, og vi ved nu, at hun bar en
hemmelig viden om, at hun havde kræft. Hendes tanker kredsede om barndommen.
To dage efter besøget nedskrev jeg flg: "På fødselsdagen fortalte mormor om sig
selv og sin opvækst - 'det er jo ellers ikke noget, man skal tænke så meget på.' Hun
fortalte, at hendes mor døde af barselsfeber 14 dage efter fødselen, og faderen stod
alene med 6 børn + et spædbarn. På dødslejet ønskede moderen, at han og de 4
ældste skulle sidde hver aften ved hendes lig, indtil hun blev begravet, og at den lille ny Marie Elisabeth skulle gives til et
barnløst ægtepar, de kendte. Det var den værste dag hendes far havde haft, sagde han, da han bragte dem hende. En af
søstrene blev og hjalp med at passe hende. Faderen giftede sig ikke igen. Han var handelsrejsende og havde et lyst sind.
Børnene elskede ham. Helt afstå Marie ville han ikke. Hun kom hos ham, og han nægtede at lade hendes plejeforældre
adoptere hende. Plejefaderen var en hidsig mand, men ikke værre end så mange andre. Men plejemoderen og hun blev
meget nært knyttet til hinanden. Der var en ældre plejesøster, et barn af moderens søster. Hun hed Ingeborg og havde et
vanskeligt sind. Hysterisk og depressiv. Hun blev godt gift, men endte efter adskillige forgæves forsøg med at begå
selvmord. Hun var adskillige år ældre end Marie og var iøvrigt mest knyttet til faderen."
 
Der er bevaret et fotoalbum med dedikation: "Til Kristen og Kristine Jensen paa deres Sølvbryllupsdag d. 24. Marts 1924
med hjertelig Lykønskning og Vennehilsen fra Anna og Olaf Jessen." Olaf Jessen var sognepræst i Grønbæk sogn.
Billederne i albummet viser Olaf og Anna Jessens bryllup i foråret 1923. Parret blev viet i Grønbæk kirke af selveste Olfert
Ricard fra Garnisonskirke i København.  En stor begivenhed i sognet. Albummet viser, at Kren Jensens har været nært
knyttet til den stærkt indremissionske præst der også var generalsekretær for KFUM & K. Kren Jensen døde året efter
sølvbrylluppet, men Kristine og Marie Elisabeth blev på gården. Og det må være familiens tilknytning til præstens der
ligger bag Maries deltagelse i KFUKs møder og uddannelse i manufaktur hos Peter Jessen i Silkeborg. Peter og Olaf
Jessen var brødre, og den velhavende Peter Jessen støttede det indremissionske ungdomsarbejde økonomisk og samlede i
øvrigt selv mange af byens forretningsfolk til kristelige møder i sit hjem på Silkeborg Hovedgård.
 
Marie blev altså uddannet hos Peter Jessen i Silkeborg i hans store moderne manufakturforretning med talrige
medarbejdere - en af dem var førstemanden, pigernes Knud Erik Balle. Vi har en række billeder fra hendes fotoalbum fra
den lyse ungdomstid med personaleudflugter og modetøj. Knud Erik Balle fik senere sin egen forretning, og "Peter
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Jessen" blev videreført af Mads Toustrup. (Knud Erik var fætter til mig og Mads Toustrup var halvfætter til Bentes far af
Thygesen-grenen. De optræder begge i fotoalbummet, og Bente gik i under- og mellemskolen med en af Toustrups 3
sønner, Torben. Det var store mænd i Silkeborg, men Toustrups var stille indremissionske folk også p.gr.a. fruens svage
psykiske tilstand). For Marie var læretiden i 30erne hos Peter Jessen en stor tid. Hun var en forsigtig og religiøs ung
kvinde, men køn og fremgangsrig, da Peter Liisberg i 1935 kom til Rødegaard i Resenbro. De kendte godt til hinanden, for
Peter havde været jordedreng hos Kren Jensen i 1923, men der hørte hun til "herskabet". De blev gift i maj 1937 efter 1 års
forlovelse. Han var skuffet i sine forventninger og ked af at skulle til Kirstine Bach i Resenbro, men han havde drømmen
om med tiden at oprette et epileptikerhjem i byen. Man kan vist sige, at både han og Marie havde haft deres lyseste tid.
Hun var i virkeligheden slet ikke til syge og gamle mennesker, men hun tog opgaven på sig. Bente husker hende spille på
stueorgelet til morgen- og aftensangen, og hun tog sig som oldfrue af det praktiske med kaffe til de handlende og indkøb
af sengelinned mv. til Rødegaard. Og så kom børnene til: Peer som den første i 1938. Faster Else boede dengang hos dem
på Rødegaard. Fru Rung var død, og hun var deprimeret. Hun hersede med Marie der skulle have frisk luft og gå lange
ture, så drengen blev født to måneder for tidligt. Det var en dramatisk hjemmefødsel. Lægen havde givet hende for megen
æter, og for at få moderkagen ud satte han sig på hendes mave. Hun var ved at forbløde og måtte hasteindlægges. 1941
kom Bente og 1946 endelig Mogens. Han var hendes lille sidste, og den der lignede hende mest af sind. Peer og Bente
faldt mere ud til faderens side. Noget rigtig harmonisk ægteskab blev det ikke. Han var ekspansiv og fuld af foretagertrang.
Hun bar en angst i sig for det ukendte, sygdom f.eks., og hun befandt sig egentlig bedst bag de halvlukkede persienner i
sine hyggelige stuer. Dagen gik med utallige praktiske gøremål, og først når familien sov, havde hun fred til at ordne sit
hus. Med sin store pligtfølelse og gæstfrihed - ikke mindst overfor Peters søskende - kunne det blive for meget, og så
måtte hun gå til sengs en dag eller to. I 1960erne og igen i 70erne havde hun depressioner. Jeg tror simpelthen familien og
Rødegaard led af vokseværk, og at de nu som midaldrende ægtepar var ved at tabe sig selv og deres ungdoms religiøst
bårne idealisme. De var blevet sognets største skatteydere, og de mødte en del smålig misundelse. Bente mener, at Marie
altid elskede sin mand, men at det ved den tid nok ikke var helt gengældt, og nem at være gift med var han ikke. Men de
fandt hinanden igen, da han blev syg og afhængig af hendes støtte og kærlighed. Han havde mistet sin drivfjeder, men
hun holdt trofast ved ham som hun altid havde gjort. I forholdet til omgivelserne havde hun også altid været den
formidlende. Når købmanden havde fået læst og påskrevet inde på kontoret, gav hun kaffe og forsonlig snak i køkkenet.
Og svigerinderne - særlig Else og Drea - der i lange svaghedsperioder trak på hendes opofrende gæstfrihed elskede hende.
Resenbro var sammen med Gl. Minder i Hammerum og Tibberup Børnehjem i Espergærde et sandt familiecentrum.
 
Peer talte ved kisten i Linå kirke d. 11 aug 1984:
"Mor er død. Et livsløb er afsluttet og en epoke knyttet til Rødegaard og Resenbro er forbi. Vi oplevede det første tab
ved fars død for 3 år siden, men mor og vort barndomshjem og dermed en vis kontinuitet og tryghed bestod. Den er nu
forsvundet med begge vore forældres bortgang - og vi er selv blevet de næste i rækken. Vi kan dog, midt i sorgen over at
have mistet vores mor, glæde os over, at hun fik lov at leve et fuldt liv, og at vi fik lov til at beholde hende så længe, som
tilfældet har været. Når man er blevet 76 år, har man lov at føle sig træt og føle, at man kan gå til ro. Hos alle os, der er
samlede her i dag for at sige mor det sidste farvel, dukker der utvivlsomt talrige minder op i vor bevidsthed om et jævnt og
stundomt også et ganske muntert liv for og med mor gennem de mange år ved fars og vor side på Rødegaard og i vort
hjem i Resenbro. Talrige er de familie- og vennesammenkomster i en snæver eller større kreds, som mors altid overdådige
traktement har glædet og opmuntret - og vi mindes med taknemmelighed disse gyldne stunder.
  Mor havde en dejlig tid hos Peter Jessen, hvor hun beskæftigede sig med noget, der interesserede hende, og hvor hun
var glad for at være og glad for at være sammen med sin søster Line. - Ved sit giftermål med far kom hun til at arbejde
blandt syge og gamle mennesker, et arbejde hun næppe selv ville have opsøgt, og som hun ikke havde formelle
forudsætninger for; men som det arbejds- og pligtmenneske, hun var, fyldte hun sin plads ud - og mere til - på Rødegaard
og stod med ubrydelig trofasthed ved fars side gennem alle årene, og var afholdt og respekteret af såvel beboere som af
medarbejdere. Triumviratet Far, Mor og Anne Kristensen var kernen i Rødegaard. - Ved fars afgang som forstander og i
den svære tid, der fulgte indtil hans død 3 år senere, var mor ham en uvurderlig støtte. Med det grundlæggende livsmod
og livslyst mor var i besiddelse af, fortsatte hun livet alene i sit hus, som hun elskede. Hun glædede sig over sine børns liv
og fulgte som altid med levende interesse og med stor omsorg med i børnebørnenes liv og udvikling med en sjælden
indfølingsevne og blik for hvert enkelt barns individualitet og særlige behov. Hun var ens overfor dem, men dog forskellig,
altid varsom og kærlig.
  Man har jo i en søskendefolk altid en tildels forskellig far og mor, men da Mogens, Bente og jeg forleden sad og talte om,
hvad vi i dag skulle sige, var det karakteristisk, at vores oplevelse af mor som person, var meget ensartet - udtryk for en
konsistens i hendes personlighed og sikkert med baggrund i de mange værdifulde karaktertræk, som mor i sin jævnhed og
stilfærdighed var i besiddelse af: Hun var trofast, uegennyttig og opofrende, ydede i stilhed og uden tanke på ydre virak,
som var hende imod. Hun var, hvad man kunne kalde et tilsyneladende ukompliceret menneske, der på en vis måde gik i
folk med træsko på, men husede samtidig en følelsesmæssig blufærdighed, som gjorde at få - om nogen - kom hende helt
nær. Det er sagt i forbindelse med mors død, at hun ikke havde en eneste uven - og det tror jeg er rigtigt, men sin eneste
måske fuldt fortrolige, mistede hun nok med far.
  Det er mit indtryk, at de store filosoffers og tænkeres grublen over livets indhold og mening altid munder ud i det enkle
og ligefremme, således også den franske tænker Louis de Leon, der endte med at sige: "Livets skønhed er intet andet end
dette, at hver enkelt handler i overensstemmelse med sin natur og gerning" - og det gjorde mor gennem livet - helt til det
sidste.
  Mor var døbt Marie Elisabeth. Marie betyder den skønne - og mor ejede især sjælens - den indre - skønhed. Også navnet
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Elisabeth passer på mor - det betyder: Den der ærer Gud - og det gjorde mor gennem hele den måde, hun levede sit liv og
gjorde sin gerning på og i sin personlighed. Hun var et ret- og dybttænkende menneske. Noget der blandt andet kom frem
i de taler hun, efter at far ikke længere kunne, holdt ved familiesammenkomster, og hvor hun enkelt og ligefremt udtrykte
følelser for os og vore børn, og tanker der vidnede om dyb indfølelse med og forståelse for hver enkelt af os.
  Mor var opvokset i den kristne tro, og det er vores indtryk, at mor også her havde en enkel og ligefrem opfattelse af og
tro på skriftens ord. Gud og djævelen, himmel og helvede, godt og ondt var realiteter for hende - noget der indgik i det
daglige liv - man skulle leve efter loven - men hun troede på nåden og frelsen, hvilket fremgår af, at mor har ønsket, at der
på fars og mors gravsten skal henvises til Johannes evangeliet, kpt. 3, v. 16, hvor der står: "Thi således elskede Gud
verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at hver den, der tror på Ham ikke skal fortabes og have et evigt liv."
  Og med disse og præstens ord vil vi så om lidt begrave mor - men hun vil fortsat leve i os, indtil vi engang selv dør."

Begivenheder i hendes liv:
• Plejeforældre: Kren & Christine Jensen, 1908, Illerhede, Grønbæk sogn.

• Hun findes i hjemmeboende hos plejeforældrene folketællingen 1916-1925 i Grønbæk.

• Hun blev konfirmeret 1 Okt. 1922 i Grønbæk Kirke.

• Hun blev uddannet ved Manufakturekspeditrice hos Peter Jessen 1930erne i Silkeborg.

• Hun arbejdede som Oldfrue på plejehjemmet Rødegaard 1937-1979 i Resenbro.

• Hun gik på pension 1979 i Resenbro.

Marie blev gift med Peter Liisberg den 11 Maj 1937 i Grønbæk Kirke.
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3. generation (Bedsteforældre)

4.  Anders Liisberg, søn af Niels Peter Liisberg og Else Johanne
Svenningsdatter, blev født den 1 Apr. 1861 i Glesborg ved Grenå, blev døbt den 11 Aug.
1861 i Sevel kirke, døde den 7 Feb. 1930 i Gl. Okkerfabrik ved Resenbro, Linå, Århus i en
alder af 68 år, og blev begravet den 13 Feb. 1930 i Gjellerup kirke. Årsagen til hans død var
hjerneblødning.

Biografi:  Anders Liisberg var født udenfor ægteskab. Hans biologiske far hed Niels
Peter Liisberg og var dyrlæge. Han ejede i årene omk. 1860 gården Stadsborg i Koed
sogn, 20 km vest for Grenå. Han var 42 og ugift, da han i 1860 havde et forhold til en
tjenestepige i Randers, Else Johanne Svenningsen. Anders blev født i Glesborg sogn
(Randers amt) 1. apr 1861, og dyrlægen blev udlagt som barnefader. Drengen fik hans
efternavn. Han voksede op hos en moster og onkel, Ane Svenningsdatter og Jens
Pedersen (kaldet Jens Bøge), der var husmandsfolk i Hedegaard ved Djeld, Sevel
sogn, ved Holstebro. Moderen giftede sig senere med en købmand Rasmussen og
boede med mand og datter i Skanderborg. Som enke blev hun beskrevet som en stilig
pensionatsværtinde. Efter konfirmationen kom Anders ud at tjene, indtil han i 1878
som 17-årig kom i smedelære i Nr. Felding. Han blev udlært som grovsmed nov 1881,
men året før var han blevet religiøst vakt og derefter omvendt. "Det var i Vildbjerg
Præstegaard om Sommeren 1881", skriver han. Han fik plads i Ulfborg, og var
vinteren 1882/83 på Sinding Højskole ved Silkeborg. Fra sommeren 1883 arbejdede han som smed i Serup også ved
Silkeborg. 21. sep samme år blev han gift med Margrete Hansen der var datter af en husmand fra Vind på Holstebroegnen.
De boede først i Skægkær, stadig på Silkeborgkanten, men flyttede i jan 1885 til Skolegade i Herning hvor han arbejdede
som smedesvend, og her blev deres første barn, Jens, født 29. jan. Samme år byggede han Skjerns første smedeværksted
og slog sig ned som mester. Skjern var endnu en uanseelig stationsby. Han skriver, at der var en stor bornholmervækkelse
og nogle få af I. M. i byen, men samtidig med ham kom "den uforglemmelige Pastor Moe" til byen. Carl Moe (1848-1927)
var en kendt indremissionsk helvedesprædikant. Han havde i 1881 skabt et stærkt vækkelsesrøre i Harboøre fiskerleje med
sin såkaldte "brændevinsprædiken". Anders er åbenbart blevet bekræftet i troen, og det er værd at mærke sig, at det var
Moes meget hårde og fordømmende udgave af I. M. han tilsluttede sig. Det var imidlertid kun en kort tid han blev i Skjern.
Allerede året efter måtte han sælge smedjen - "paa Grund af Konens Sygdom", skriver han. Hun led af en arvelig sygdom i
sindet og var vistnok gentagende gange var indlagt. I marts 1886 måtte de sætte Jens i pleje hos Anders' tidligere
plejeforældre i Hedegaard, og samme år flyttede han også selv med kone og barn tilbage til dem. Her blev Jonne født i
1887, Else 1889, Kristian 1892, Drea 1894 og Martin 1896. De fire mindste er derimod født i Mosehuset i Lund, Gjellerup
sogn ved Herning, hvor familien boede fra 1897-1908. I 1903 døde hans første kone efter at have født endnu to børn: Krølle
1899 og Grethe 1902. Om forholdet til sine plejeforældre skriver han, at han havde fået en "ualmindelig dårlig opdragelse",
men han boede ikke desto mindre med sin familie hos dem fra 1886, og efter Anes død 1896 flyttede han 1897 til Gjellerup
hvor Jens Bøge døde hos ham i Mosehuset 1901.
1906 giftede han sig igen. Ane Thygesen var gårdmandsdatter fra St. Toustrup ved Herning og en af de yngste ud af en
stor børneflok. Det var en anseelig gård og Toustrupperne var religiøse, hårdtarbejdende folk. Som enkemand med 8 børn
og uden midler var Anders Liisberg et dårligt parti, og han blev nok ikke helt accepteret af hendes søskende. Det har heller
ikke været nemt for hende. Martin kunne ikke godtage sin ny mors revselsesret, og i 1914 stak han til søs. Det var for at
slippe hjemmefra, har han fortalt mig. Der kom to børn i ægteskabet: Anna blev født 1907 og Peter 1908. Nov 1908 brød
familien op fra Jylland og slog sig ned i Fårevejle. Indremission havde netop opført Fårevejle Højskole på Flintholm ude i
den nylig udtørrede Lammefjord. Og her var hans ældste søn, Jens, blevet ansat som husflidslærer fra efteråret 1907. Selv
fik han job som fyrmester på skolen fra nov. 1908, men stillingen passede ham nok ikke, så han holdt snart op og drev
senere en skotøjsforretning i byen. Han forblev dog i miljøet omkring højskolen og var f.eks. med eleverne i København.
Men godt var det ikke.  "En af mine største Dumheder og Synd for Mor", skriver Anders Liisberg om flytningen fra
Jylland. De havde økonomiske tab, og hun savnede vel sin familie. Men de blev der dog i over 4 år. 1913 flyttede de til
missionskurstedet, Nyborg Strand, hvor han skulle udføre arbejde med at indrette mødefaciliteterne. "En stor Skuffelse"
og "et uforsvarligt Trællearbejde" er hans kommentar til arbejdet som blev afsluttet efter 7 måneder i sep 1913. Derefter
flyttede familien ind i selve Nyborg hvor han fik arbejde på maskinfabrikken Skandia og havde en god tid. Han måtte
konstatere, at "Verdens Børn er ikke alene klogere end Lysets, men ogsaa tit bedre." 3. marts 1914 flyttede familien tilbage
til Jylland hvor de slog sig ned i Sunds ved Herning. Her byggede Anders Liisberg med egne hænder et hus, "Strandly",
på en grund ned til søen. Det stod færdigt 14. aug 1915. Men 30. juli var Ane imidlertid blevet syg med tuberkulose, og
efter indflytningen i huset måtte hun gå til sengs. I de sidste tre måneder af året var hun indlagt på Holstebro Sygehus,
men kom dog hjem til jul. Hun døde 20. okt 1916. Svigerfar har fortalt, at hans far kaldte ham og Anna ind, og at de så
hende dø. Hun sad op og trak efter vejret, mens deres far holdt om hende til det var slut. "Elsket og savnet", skriver han,
og han har langt senere betroet svigerfar, at ægteskabet med hende var det bedste af hans tre ægteskaber. De havde haft
det godt sammen. Men selvfølgelig har det været et nøjsomt og svært liv, og det var hårdt for børnene. På grund af
smittefaren måtte de ikke kysse deres mor, og Anna fik sit første job som bud for en snedker, før hun var fyldt 7 år. Peter
hjalp faderen i smedjen så snart han kunne. Under moderens sygdom var sønnen Kristian og hans kone Stinne kommet
hjem at hjælpe. Peter var da 8 år, og han blev ustandselig skældt ud og slået af sin far der var en hård mand, har han fortalt.
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Så kom den svære tid bagefter. Drea passede hjemmet til maj 1916, derefter var der en periode med husbestyrerinde.
Anders gjorde sig forhåbninger om frk. Marie Nielsen på børnehjemmet "Gamle Minder" i Hammerum hvor Jonne
arbejdede, men fik afslag i julen 1917. Efter Annas konfirmation 3. apr 1921 blev de to børn sendt til deres morbror Frederik
på "St. Albæk" ved Herning. Frederik Thygesen var bror til Ane, og han havde lovet hende at tage sig af børnene hvis
hun døde mens de var små. Han var en hårdt arbejdende, nøjsom mand med en god gård og penge på kistebunden. Det
var hårdt at være barn der, men det var det også for hans egne børn. Anna skriver om mangel på forståelse og kærlighed,
men også at de kunne mærke, at han kunne lide dem.
Nedenstående brev fra Anders Liisberg, dat. 22 jan 1922, har faster Anna gemt. De to børn er kommet hjem til et tomt hus,
fordi deres far var rejst op for at besøge Jonne og Krølle i Lemvig:
 
"Kære Børn! Mange Tak for Brevet. Har I ikke faaet mit siste brev? for saa synes jeg I maatte have faaet det før i rejste til
Sunds, for det kan jeg nok forstaa der har været en Skuffelse. Men hvad dem er Verden fuld af og man møder dem jo altid
der som man ikke havde tænkt. Det var ogsaa en Skuffelse for mig at træffe Bruun og Johanne saa syge saa alle dømte dem
fra Livet. Nu er de omtrent bege raske. Johanne er oppe hver Dag, og Bruun maa komme op 2 Timer i Dag og saa maa det
stige til 6 Timer. Nu haaber vi at de alle bliver raske og i beste velgaaende. William og Svend-Aage vokser saa det er en
Fornøjelse. Jeg vendter at komme hjem omkring den første. Jeg har faaet Brev fra Jens de har det nu godt. Valborg kan gaa
i Huset, men ikke i Byen.
Grete bliver nok ikke i Vig længere end til Maj.
Drea og Jahnsen kommer nok hjem til Sommer.
Konsul Sørensen og Konsulinden har havt Influensa og Else er oppe at passe dem, nu har hun en Fuldmægtig med Frue
paa Jernbane St. Det er Apoplektisk Tilfælde, saa har hun en gammel Kone uden for Byen og lit her hjemme saa hun har
travlt.
Ingvart er hjemme i Dag. Kirstine rejser nu til Randers efter ent Juleferie. Karl er rejst.
Nu vil jeg ønske Jer al Guds Lykke og Guds Velsignelse i det Nye Aar.
Hilsen til Eder alle
En kærlig Hilsen fra Far
F.t. i Lemvig 22/1 1922
A. Liisberg."
[Jonnes Mand, tømmermester Niels Bruun Andersen, døde 27. aug. Ingvard, Kirstine og Carl var hans voksne børn fra
hans første ægteskab. William var Krølles søn med Viggo Bruun, og Svend(-Aage) er Jonnes søn med Viggos far,
ovennævnte Niels Bruun. Valborg var Jens Liisbergs kone, hun var gravid i 2. måned. Else arbejdede som privat
hjemmesygeplejerske].
 
Peter blev konfirmeret fra St. Albæk i okt 1922, og så kom han ud at tjene som gårdskarl, mens Anna kom hjem for at hjælpe
sin far.  Han havde i mellemtiden giftet sig for tredje gang, denne gang med en gårdmandsdatter, Kristine Bach fra Ans.
Hun var 45 år og uddannet sygeplejerske, men havde iøvrigt en manufakturhandel og syede for folk. Hun bragte lidt midler
med sig, og da han solgte smedeforretningen i Sunds havde han for en gangs skyld noget at gøre med. De slog sig ned i
Ans hvor de drev en købmandsbutik. Her tjente Peter hos hendes bror, Anders Bach, og her boede sønnen Kristian og
hans kone, Stinne. I 1928 købte Anders en tidligere okkerfabrik i Skærbæk mellem Resenbro og Silkeborg, og her boede
parret til hans død i 1930. Anna blev det meste af tiden hos dem så længe han levede.
Jeg spurgte engang faster Jonne om hendes far og fik det enkle svar: "Han var en god mand". Jonne var opdraget til at
forholde sig til godt og ondt og til at skulle være taknemmelig for det gode. Svigerfar og faster Anna var anderledes
psykologisk bevidste, og de var ganske kritiske overfor deres far. De syntes, han havde været alt for hård i sin opdragelse,
og de havde med årene taget stærkt afstand fra hans meget fordømmende kristendomsforståelse. Der var også noget
rastløst ved hans stadige flytten omkring, og penge havde han iflg. morfar ikke begreb om. På sit dødsleje tog svigerfar et
ordentligt opgør med ham. Men de anerkendte hans begavelse og hans dygtighed med hænderne. Og så havde han
autoritet og talte rigsdansk. Det var en mand man lagde mærke til, og han forstod trods sin ringe herkomst og sit nøjsomme
liv at føre jævnbyrdig samtale med præster og missionærer. Svigermor huskede fra sin barndom i Ans, hvordan der blev
lagt mærke til smeden, når han kom i Grønbæk kirke med sine flotte børn. 1917-21 var han valgt ind i Sunds sogneråd. Han
fik også fortjenstmedaljen, fordi han ikke mindre end fem gange, nogle gange med fare for eget liv, havde reddet
mennesker i nød. Sidste gang fik hans helbred et knæk. Han havde stået i koldt vand i længere tid, da han skulle redde fem
børn der i maj 1918 var roet ud på Sunds sø. (Vi har et billede, der viser dem han havde reddet). Egentlige venner havde
han ikke, den slags havde der ikke været plads til i hans liv. Men han havde sin familie, og børnene holdt sammen og
vedblev at komme hos ham.

Medicinske notater: Brev fra Kristine Bach til Peter på Philadelfia fra julen 1930:
Kære Peter!
En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar med Guds Velsignelse over dig og din Gerning vil vi rigtig ønske dig. Far er ikke
bedre desværre havde vi bare været noget nermere Foraaret. Jeg har spurgt Lægen om han troede ikke Kur af en eller
anden art kunde hjælpe saa svarede han ganske stille, det varer, mere fik han ikke sagt og nu har jeg ikke talt med ham
siden men jeg faar vel ikke heller Sandheden og det er jeg også næsten bange for, den Dag svarede han Far at han mente
nok han kom op igen men ikke før Foraar og derfor spurgte jeg om det andet, i Morgen skal jeg derind igen var der bare
noget der kunde hjælpe om vi saa skulde sælge Hytten for at skaffe Penge men hvad, jeg er jo bange for en hel
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Nervelammelse han er et par gange faldet helt sammen til venstre side. Naa det læser jeg ikke høit.
Saa mange kærlige Hilsner fra os begge og Tak for dit sidste Brev vi fik et for en Tid siden det var vi ikke saa glad for og
det passer nu heller ikke vi har altid været glad for dig og villet dig det bedste og overfor dig og Anna har jeg gerne villet
staa i Mors Sted saa meget som det kan lade sig gøre men at jeg desværre tidt er kommen daarlig fra det har jeg følt og i
kommer til at bære over med mig saavidt i kan, naar engang Far rejser af - hvis jeg oplever det har jeg kuns eder synes jeg.
Far sidder i Kakkelovnskrogen. God Nat.
 
Brev fra Anna Liisberg til Peter på Filadelfia 7/2 1930:
 
 
     Silkeborg Fredag
Min egen kære Broder!
I Morges Kl 9 tog Jesus vores lille Far hjem til sig stille og rolig. Far fik en Hjerneblødning Torsdag Nat og var næsten
ikke ved Bevidstheden siden. Lægen sagde i Dag at "der var ogsaa Lammelse i Benene". Jeg kom hjem i Gaar Morges og
Signe i Aftes. Jeg er saa glad for at være her hjemme i Faders sidste Time. Far skal begraves på Gellerup Kirkegaard men
han føres herfra Begravelsesdagen saa du kommer vel lige her hjem og ser Far og følger saa med til Hammerum.
Ja selv om det er svært at fatte maa vi jo alligevel sige Gud Tak at Far ikke skulde ligge lang Tid og lide store Smerter men
nu er det jo først man for Alvor ser hvor meget vi har haft i vor Far der er meget faa i denne Verden der har haft en bedre.
Fars største ønske var jo altid at vi alle maatte vandre paa Vejen hjemad. Gud give os lykke dertil og vi maa samles alle i
Himlen. Ja kære Peter hvad skal jeg skrive ---. Du kommer jo da til Begravelsen, saa kan vi tale sammen. Jeg længes efter
at se dig. Kærlig Hilsen fra os alle tre
Mor, Signe og din Anne.
Begravelsen bliver Fredag og vi skal være ved Gellerup Kirke Kl. 12 saa jeg ved ikke rigtig hvad Tid vi skal herfra men du
kan jo rejse om Natten hvis du ikke kan komme Torsdag. Tag retur.
Påskrift af Signe (Krølle):
Kære Broder Tak for Brevet. Ja nu mødes vi nok snart - Kærlig Hilsen din egen Søster Signe.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 4 Apr. 1873 i Sevel kirke.

• Plejeforældre: Anne Svenningsdatter og Jens Pedersen Bøge, 1861, Sevel, Ringkøbing amt.

• Smedelærling i Nr. Felding 1878-81

• Svend 1881

• Højskoleophold: Sinding Højskole, 1882-1883, Silkeborg.

• Han var ansat som smedesvend 1885 i Herning.

• Han arbejdede som Smedemester 1885-1886 i Skjern.

• Han boede med familien hos plejeforældrene 1886 i Sevel.

• Han boede i Mosehus 1897 i Gjellerup.

• Han var ansat som varmemester 1908 på Fårevejle Højskole

• Han arbejdede som skotøjshandler 1909 i Fårevejle.

• Han var ansat som anlægsmand 1913 på Nyborg Strand

• Han var ansat som smed på maskinfabrikken Skandia 8 Sep. 1913 i Nyborg.

• Han boede i "Strandly" ved Sunds sø 1915 i Sunds ved Herning.

• Han arbejdede som smed m.m. 1915 i Sunds ved Herning.

• Han boede i den tidl. okkerfabrik 1928 i Skærbæk mellem Resenbro og Silkeborg.

Anders blev gift med Margrete Hansen, datter af Hans Andersen Overgaard og Johanne Lauridsen, den 21 Sep. 1883 i Vind.

Ægteskabsnotater: Kirkebogen for Vind kirke 1883, opslag nr. 31:
21/9 Ungkarl og Smed Anders Liisberg af Serup. 22 Aar.
Pige Margrethe Hansen af Vindbye. 23 Aar.
Forlovere:
Gmd. Poul Andersen [hendes ældste farbror]
Gmd. Peder Kr. Andersen [hendes yngste farbror]
begge af Vindby

Biografi:  Margrete Hansen var husmandsdatter fra Vind ved Holstebro. Iflg. kirkebogen blev hun hjemmedøbt 14 dage
efter fødslen i aug. 1860 "formedelst Sygdom". I dec samme år begik faderen selvmord 37 år gammel, og hendes mor
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måtte ud at tjene og overlod børnene til fattigforsørgelse, så hun er vokset op som forældreløs.
Ved FT 1870 var Margrete 9 år og under fattigforsørgelse fra Vind sogn i Sognstruphuse i Nr. Felding sogn. Hun blev
konfirmeret 4. apr. 1875 i Nr. Felding kirke og er i KB opført som datter af "hustru" Johanne Lauritsen og med bosted på
Sognstrup Mark.
FT 1880 har hende som 19 år og sypige i Nørre Felding. Det ser ud til, at en ældre kvinde, Marie Katrine Christensdatter,
har taget sig af hende. De boede i hvert fald sammen. (Af en eller anden grund kalder begge folketællinger hende for
Ane Margrethe, men der kan ikke være tale om andre end hende).
Anders Liisberg var smedelærling i Nørre Felding 1878-81, så de har truffet hianden der.  De havde troen til fælles og
blev gift i Vind kirke 21. sep 1883 med to af hendes farbrødre som forlovere.
Anders Liisberg eller et af børnene har revet den side ud af hans almanak hvor hendes død har været omtalt. Der står
kun i margenen ud for juni 1903: "23de Kl 1 ½ - [tegnet kors] Guds Fred med dit Støv min Trofaste Hustru."  Et par dage
efter blev Signe (dvs. Krølle) sat i pleje hos en Niels Madssen. I sit tilbageblik fra 1927 skriver Anders, at han i 1886
havde måttet opgive sin smedeforretning i Skjern "paa grund af konens sygdom". Og det er en lang og mærkelig
vinterfodtur han beskriver i 1886-almanakken for februar under overskriften: "Fra Skjern": Han skriver: "Rejste til
Videbæk til Herning [hvor Margrete må have været indlagt på sygehuset] til Sevel [hvor Anders' plejeforældre boede].
Gik fra Herning til Sevel [44 km!]. Sne til Mit Ben over alt. Haar Frost. Jeg har aldrig været saa Træt i mit Liv. Til sist gik
jeg kun et Bøsseskud ad Gangen og saa lagde jeg mig i Sneen med den tanke: Du staar maaske aldrig mer. Rejste fra
Sevel d. 9, kom til Skjern d. 10". Og videre under marts 1886: "Den 22 rejste jeg til Herning og hjem d. 23 med Jens. Den
24 ds. flyttede Jens til Sevel til [plajefaderen] J. P. Bøge for der at modtage pleje." Det må være forklaringen på fodrejsen:
Han har skullet træffe aftaler med Margrete og med plejeforældrene. Men også her er der revet sider ud af almanakken.
Samme år slog familien sig ned hos plejeforældrene i Sevel. - Det er tydeligt, at de har været ude i en dyb krise, -
"grundet Konens Sygdom." Den har nok været en psykisk disposition fra faderen der jo havde begået selvmord.
Faster Jonne skriver i et brev til faster Else, dat. 10. aug 1972: "Jeg husker Mor sa, naar der var noget der ikke var som
det skulle være, var vi med til at sætte Naglerne i Jesu Hænder og Fødder, det gjorde et frygtelig Indtryk paa mig og jeg
var med det samme parat til at bede om Forladelse, og saa vide alt var glemt, for Mor lærte os, at Solen ikke maatte gaa
ned over vor Fortørnelse."
Margrete døde på Herning sygehus.

Medicinske notater: Anders Liisbergs første kone led af en sindssygdom, og der er en tung psykisk arv hos flere i den gren af
slægten. Peer Liisberg mener, det har været skizofreni. Sygdommen er arvelig, og Peer mener at den lå under faster Dreas
depression efter krigen. Og hertil bemærkes, at også faster Else havde et psykisk sammenbrud efter fru Rungs død, og at
faster Grethe begik selvmord. De har ganske givet alle tre været udsat for et stort psykisk pres, men de har nok også haft en
arvelig psykisk dispositon.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 4 Apr. 1875 i Nr. Felding kirke.

Børn af dette ægteskab:
i. Jens Liisberg blev født den 29 Jan. 1885 på Skolegade i Herning, blev døbt den 1 Feb. 1885 i Herning Kirke,

og døde den 13 Apr. 1952 i Fårevejle i en alder af 67 år. Et andet navn for Jens var Jens Nielsen Liisberg.  Jens
blev gift med Valborg Hansen Riisegaard, datter af Niels Hansen Risegaard og Frederikke Louise Bay, 
den 18 Jan. 1909 i Fårevejle kirke.

ii. Johanne "Jonne" Liisberg blev født den 28 Maj 1887 i Stensig Hus, Hedegaard I Sevel, blev døbt den 31 Maj
1887 i Sevel kirke, og døde den 4 Jul. 1986 i Kastrup i en alder af 99 år. Andre navne for Johanne var Jonne og
Bruun.  Johanne blev gift med Niels Bruun Andersen, søn af Erik Andersen og Kirsten Marie
Christensdatter, den 28 Maj 1920 i Gjellerup kirke.

iii. Else "Lissen" Liisberg blev født den 22 Aug. 1889 i Stensig Hus, Hedegaard I Sevel, blev døbt den 1 Sep.
1889 i Sevel kirke, og døde den 13 Nov. 1972 i Herning i en alder af 83 år. Årsagen til hendes død var
færdselsulykke. Andre navne for Else var Lissen og Else Marie Jepsen.  Else blev gift med Jeppe Jepsen, søn
af Mads Christensen og Karen Jepsen, i 1947.  Parret var barnløse.

iv. Christian Liisberg blev født den 1 Feb. 1892 i Stensig Hus, Hedegaard I Sevel, blev døbt den 5 Feb. 1892 i
Sevel kirke, og døde den 6 Aug. 1981 i Ans, Grønbæk sogn i en alder af 89 år. Et andet navn for Christian var
Peder Christian Liisberg.  Christian blev gift med Ane Kristine "Stinne" Christensen, datter af Daniel
Christensen og Sira Hansine Sjørslev Nielsdatter, den 28 Mar. 1916 i Grønbæk Kirke.

v. Andrea "Drea" Liisberg blev født den 2 Maj 1894 i Stensig Hus, Hedegaard I Sevel, blev døbt den 4 Maj
1894 i Sevel kirke, og døde den 25 Maj 1984 i Bergen i en alder af 90 år. Andre navne for Andrea var Andrea
Katrine Liisberg og Drea.  Andrea blev gift med Olaf Jahnsen, søn af Peder Johan Jansen og Ida
Magdalene Gjestdal, i 1924. Ægteskabet endte med skilsmisse i 1945.

vi. Martin Liisberg blev født den 13 Aug. 1896 i Stensig Hus, Hedegaard I Sevel, blev døbt den 16 Aug. 1896 i
Sevel kirke, og døde i 1978 i England i en alder af 82 år.  Martin blev gift med Rose Bristow den 2 Aug. 1919 i
England.

vii. Signe "Krølle" Liisberg blev født den 4 Okt. 1899 i Mosehus i Gjellerup og døde den 29 Jan. 2000 i Lemvig i
en alder af 100 år. Andre navne for Signe var Krølle og Signe Marie Jensen.  Signe blev gift med Viggo
Emanuel Bruun, søn af Niels Bruun Andersen og Mette Marie Sørensen, den 14 Nov. 1920 i Lemvig.
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Signe blev derefter gift med Marinus "Niels" Jensen Omk 1927 i Lemvig.
viii. Margrethe "Grethe" Liisberg blev født den 26 Feb. 1902 i Mosehus i Gjellerup, blev døbt den 2 Mar. 1902 i

Gjellerup kirke, og døde den 3 Maj 1965 i Esbjerg i en alder af 63 år. Årsagen til hendes død var Selvmord ved
hængning. Andre navne for Margrethe var Grethe og Ottomine Margrethe Liisberg.  Margrethe blev gift med
Hans Erik Petersen.  Parret var barnløse.

Anders blev derefter gift med Ane Thygesen den 21 Jun. 1906 i Herning.

Ægteskabsnotater: KB Herning 1906 viede opsl. 39:17:
Enkemand (1ste Gang) Anders Lisberg, født i Stenvad, Glæsborg Sogn, Nørre Herred, 1 April 1861, Smed i Gellerup,
Søn af nu afdøde Forældre ugift Pige Else Johanne Svenningsen, Indsidderske i Stenvad i Glæsborg og udlagt Barnefader
Dyrlæge Lisberg af Stadsborg. Hans tidligere Hustru hed Margrethe Hansen, død 23 Juni 1903. Sidste fælles Bopæl:
Gelleruplund.
Pige Ane Thygesen, født i Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, 11 December 1867, i sit Hjem i Smallegade i
Herning, Datter af forhenværende Gaardmand i Toustrup, Snejbjerg Sogn, - en Husejer i Smallegade i Herning, Thyge
Peder Nielsen, og nu afdøde Hustru Ane Kirstine Jensen.
Forlovere: Thyge Peder Nielsen forhenværende Gaardmand i Snejbjerg og Niels Christian Nielsen, Statshusmand i
Gjellerup.
Viet 21 Juni 1906 i Herning af [ikke nævnt, men sognepræsten hed Gøtzsche] i Kirken.
Forsørgelsesattest af 22 Maj 1906 fra Gellerup Sogneraad. Skifteretsattest af 15 Marts 1906 fra Hammerum Herredskontor.

Børn af dette ægteskab:
i. Anna Liisberg blev født den 28 Mar. 1907 i Mosehus i Lund, Gjellerup Sogn, blev døbt den 1 Apr. 1907 i

Gjellerup kirke, døde den 23 Feb. 1993 i Espergærde i en alder af 85 år, og blev begravet på Linå kirkegård.
Årsagen til hendes død var hjernesvulst. Et andet navn for Anna var Anna Kirstine Toustrup Liisberg.

2 ii. Peter Liisberg.  Peter blev gift med Marie Elisabeth Pedersen, datter af Anders Pedersen og Marie
Elisabeth Rønning, den 11 Maj 1937 i Grønbæk Kirke.

Anders blev derefter gift med Kristine Kristiane Sørensen Bach, datter af Peder Sørensen
Bach og Karen Marie Andersen, den 12 Apr. 1922 i Grønbæk Kirke.  Parret var barnløse.

Ægteskabsnotater: KB Grønbæk viede 1922 opsl. 195 nr. 1:
22 April.  Enkemand Anders Lisberg, født 1 April i Stenvad. Smedemester i Sunds,
Søn af Else Johanne Svenningsen af Stenvad i Glæsborg og udlagt Dyrlæge Lisberg
af Stadsborg. Enkemand efter Ane Lisberg f. Thygesen, død 21. Oktober 1916.
Pigen Kristine Kristiane Sørensen Bach, født i Højdal i Serup 1876 31 Juli,
Manufakturhandler i Ans. Datter af Husmand Peder Sørensen Bach og Hustru Karen
Marie Andersen, nu i Ans.
Forlovere: Købmand N. Madsen, Ans. Fhv. Købm. Chr. Madsen i Ans.

Biografi:  Kristine Bach var en selverhvervende og hidtil ugift dame på 45, da hun i
1922 indgik ægteskab med den godt 60 årige dobbelte enkemand, smeden  i Sunds
Anders Liisberg. Hun var uddannet sygeplejerske, havde en manufakturhandel, og
var desuden syerske og  tandtekniker. Det gik rigtig godt mellem hende og faster
Anna, men 8-årige Peter kunne ikke døje hende og nægtede pure at kalde hende mor.
Han var iøvrigt ude at tjene hos hendes bror, Anders Bach ved Ans. Hun bragte lidt
midler med sig i ægteskabet. Efter at være blevet enke i 1930 købte hun landejendommen Rødegaard og oprettede samme år
et plejehjem der for 8 personer. Men hun kunne ikke klare arbejdet, og hun bad derfor Peter om at komme. De var så
sammen om det  fra 1935-37 uden at forholdet mellem dem blev bedre. Men så giftede han sig, og hun solgte sin del af
hjemmet til ham. Istedet købte hun en villa ved Alderslyst i Silkeborg og oprettede et andet plejehjem dér. Sine sidste år
boede hun på Rødegård hvor Bente husker hende fra. Hun besøgte hende og fik et smykke som hun stadig har.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev uddannet ved sygeplejerske.

• Hun arbejdede som manufakturhandler i Ans, Grønbæk sogn.

• Hun arbejdede som plejehjemsholder 1930-1937 i Resenbro.

• Hun arbejdede som plejehjemsholder 1937 i Silkeborg.
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5.  Ane Thygesen, datter af Thyge Peder Nielsen Toustrup og Ane Kirstine
Jensdatter, blev født den 11 Dec. 1867 i St. Toustrup, Snejberg, blev døbt den 22 Dec. 1867 i
Snejbjerg kirke, døde den 20 Okt. 1916 i Sunds ved Herning i en alder af 48 år, og blev
begravet den 27 Okt. 1916 i Sunds. Årsagen til hendes død var Tuberkulose.

Biografi:   Ane Thygesen voksede op som en af de yngste af en stor børneflok på
faderens gård, St. Toustrup i Snejbjerg, vest for Herning. Vi møder hende som 2-årig i
FT 1870 og 9-årig 1880. Og så står hun og den et år yngre søster, Kirsten, opført som
tjenestepiger på gården i 1890. Ved FT 1901 var gården gået over til broderen, Jens
Thygesen og hans familie. Forældrene var flyttet til Herning, og hun boede hos dem.
I apr. 1906 gav hun sit ja til Anders Liisberg der boede som enkemand med sine 7
børn i Lund lidt øst for byen. Formodentlig har de mødt hinanden i Indre Mission. De
blev viet  21. jun samme år i Herning kirke, og bryllupsrejsen gik til Odense og
Fjellerup ved Ryslinge (hvad de så skulle der?) Hun var 38 år, han 46. For hende har
det været sidste udkald, og for ham var det en lykke at finde en moden kvinde der
ville gå ind på de vilkår han havde at byde på. Og så en slægtsstærk
gårdmandsdatter. Hans første ægteskab havde været præget af Margretes
sindssygdom, og hun var død som 42-årig. Forholdet mellem ham og Ane Thygesen
var båret af oprigtig kærlighed. Forkælede var de ikke, men noget let ægteskab blev det alligevel ikke. For det første var det
ingen nem opgave for hende at skulle gå i moders sted for en flok børn i alderen fra 4 til 21, selvom de ældste selvfølgelig
har været ude at tjene. For det andet førte hans rastløshed dem ud i et omflakkende liv som han bittert skulle komme til at
fortryde, og som han tilbageskuende måtte erkende havde været synd for hende. Endelig var hendes helbred ikke stærkt.
Kort efter Annas fødsel 28. mar 1907 var hun syg i 3 måneder, og efter Peters fødsel og umiddelbart efter ankomsten til
Fårevejle i nov 1908 fik hun brystbetændelse. I 1914 vendte de omsider tilbage til Herningegnen, men da var hun mærket af
den tuberkulose som hun døde af i okt 1916, 48 år gammel. Hun nåede kun lige at flytte ind i det hus han med egne hænder
havde bygget ved Sunds sø.  Ane Thygesen tog sig ikke livet og pligterne let. Hun havde sin slægts tunge sind og strenge
pligtfølelse. Ved hendes død skrev Anders Liisberg i sin almanak: "Hun var en alt opofrende og alt Hengivende Hustru og
Moder. Jeg har mistet den Skat Gud havde givet mig, det er svært, og et uerstatteligt Tab for de to smaa. Gud velsigne
hendes Minde."
Vi har en kop, som stammer fra hendes forældres gård. Og vi har adskillige fotos af hende. Der er tydelig slægtslighed med
især Bentes far og Bente selv.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i tjenestepige hos faderen folketællingen 1890 i St. Toustrup, Snejberg.

• Kirkebog: pige hos faderen i Smallegade, 1906, Herning.

Ane blev gift med Anders Liisberg den 21 Jun. 1906 i Herning.

6.  Anders Pedersen, søn af Mads Pedersen Kudsk og Jensine Nielsdatter, blev
født den 21 Aug. 1871 på Illerhede, Grønbæk sogn, blev døbt den 17 Sep. 1871 i Grønbæk
Kirke, døde den 25 Aug. 1953 i Kjellerup i en alder af 82 år, og blev begravet den 29 Aug.
1953 i Grønbæk.

Biografi:  Anders Pedersen overtog faderens gård og havde denne boende på aftægt
ved FT 1901. Kort efter konens død og Marie Elisabeths fødsel 1908 flyttede han fra
Iller Hede til Kjellerup by i Hørup sogn hvor han var handelsmand. Ved FT 1916
boede han der som enkemand med datteren Mette som husbestyrerinde. Børnene
Rønning, Emma og Maks boede også hjemme. Han beskrives som en meget venlig
mand.
Vi har billeder af ham og hans børn fra hans 80 års fødselsdag 1951. Bente og
brødrene kan huske ham.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i tjenestekarl på Kongensgaaard folketællingen 1890 i Grønbæk sogn.

• Han arbejdede som boelsmand i Illerhede, Grønbæk.

• Barn sat i pleje hos hos Kren Jensen 1908 Iller, Grønbæk

• Han arbejdede som handelsmand fra 1908 i Kjellerup

Anders blev gift med Marie Elisabeth Rønning den 24 Sep. 1892 i Grønbæk Kirke.

Ægteskabsnotater: KB Grønbæk, copulerede 1892, opsl. 190:
Ungkarl Anders Pedersen af Illerhede, født i Grønbæk Sogn 21 August 1871. Søn af Gaardmand Mads Pedersen og Hustru
Jensine Nielsdatter af Illerhede. 21 Aar.
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Pige Marie Elisabeth Rønning af Illerhede, født i Feldingbjerg Sogn 18 Oktober 1870. Datter af Købmand Peder Larsen
Rønning og Hustru Nicoline Jensen af Stoholm. 22 Aar.
Forlovere: Toldassistent A. Jensen, Viborg, og Mads Pedersen Grmd. af Illerhede.
Dato for Vielsen: 24 September 1892.

Børn af dette ægteskab:
i. Nicoline Frederikke "Line" Pedersen blev født den 26 Sep. 1892 i Iller, blev døbt den 16 Okt. 1892, døde i

1967 i en alder af 75 år, og blev begravet på Grønbæk kirkegård. Andre navne for Nicoline var Line og
Nikoline Frederikke Petersen.

ii. Jensine "Signe" Pedersen blev født den 21 Sep. 1893 i Iller, blev døbt den 15 Okt. 1893 i Grønbæk, og døde i
1984 i en alder af 91 år. Andre navne for Jensine var Jensine Marie Petersen og Signe.  Jensine blev gift med
Ukendt.

iii. Emma Pedersen blev født den 10 Jan. 1895 på Illerhede og døde Omk. 15 okt 1988 i en alder af 93 år. Et andet
navn for Emma var Emma Hansen.  Emma blev gift med Aage Hansen.

iv. Mette Kjerstine Pedersen blev født den 26 Jul. 1895 i Iller og blev døbt den 18 Aug. 1895 i Grønbæk. Et andet
navn for Mette var Mette Kirstine Kjelgaard.  Mette blev gift med Kjelgaard.

v. Agnes Pedersen blev født den 22 Sep. 1897 i Iller, blev døbt den 10 Okt. 1897 i Grønbæk, døde i 1964 i en
alder af 67 år, og blev begravet på Grønbæk kirkegård. Årsagen til hendes død var Meningitis. Et andet navn
for Agnes var Agnes Elisabeth Petersen.

vi. Magda Helene Pedersen blev født den 4 Nov. 1899 i Iller, blev døbt den 26 Nov. 1899 i Grønbæk, døde i 1976
i en alder af 77 år, og blev begravet på Horsens nordre kirkegård. Et andet navn for Magda var Magda Helena
Schultz.  Magda blev gift med Erik P. Schultz.

vii. Rønning Pedersen blev født den 3 Mar. 1902 på Illerhede og blev døbt den 31 Mar. 1902 i Grønbæk.  Rønning
blev gift med Fru Rønning Pedersen.

viii. Max Pauli Pedersen blev født den 25 Jan. 1906 på Illerhede og blev døbt den 27 Feb. 1906 i hjemmet,
fremstillet  23 Apr.  Max blev gift med Kirstine G. Pedersen.

3 ix. Marie Elisabeth Pedersen (Slægtskab til far: Biologisk, Slægtskab til mor: Biologisk).  Marie blev gift med
Peter Liisberg, søn af Anders Liisberg og Ane Thygesen, den 11 Maj 1937 i Grønbæk Kirke.

7.  Marie Elisabeth Rønning, datter af Peter Larsen Rønning og Nicoline Jensen, blev
født den 18 Okt. 1870 i Stoholm, Feldingbjerg sogn, Viborg, blev døbt den 6 Nov. 1871 i
hjemmet, fremstillet 6 Apr., døde den 15 Jun. 1908 på Illerhede i en alder af 37 år, og blev
begravet den 19 Jun. 1908 i Grønbæk. Årsagen til hendes død var barnsnød.

Biografi:  Kirkebogen for Feldingbjerg sogn melder for 1870: "18de October  Marie
Elisabeth Rønning. Hjemmedøbt formedelst Sygdom den 6te November. Daaben
bekræftet i Kirken paa Skjærtorsdag d. 6. April 1871. Forældre: Kjøbmand ved
Stoholm Peter Larsen Rønning og Hustr. Nicoline født Jensen, 34 Aar."
Hendes mor døde, da hun var 9 år, og hun boede derefter med sin far i Viborg og
blev konfirmeret i domsognet 1884. Hun er derefter kommet ud at tjene, jeg ved ikke
hvor, men da hun 24. sep 1892 blev gift med en gårdmandssøn, Anders Pedersen fra
Illerhede, var hun også "af Iller Hede". - Hun var ganske vist endnu ikke ved FT
1890 kommet til Grønbæk sogn. Men mon ikke hun har tjent sammen med Anders i
1892 - måske på hans fars gård? I hvert fald blev hun i jan. gravid med ham, og de
blev gift 22. sep. - to dage før nedkomsten! Man aner et familiedrama og ifl. en
(bevidst forkert?) familieoptegnelse blev de viet året før. Han var 21 år, hun 22. 9
børn blev det til. Den sidste fødsel klarede hun ikke. Hun døde 37 år gammel af
barselsfeber 14 dage efter fødslen af Bentes mor. Barnet blev opkaldt efter hende og blev efter hendes ønske på dødslejet sat
i pleje hos en familie af deres nære bekendtskab, Kren Jensens på Iller Hede.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 7 Sep. 1884 i Viborg domsogn.

Marie blev gift med Anders Pedersen den 24 Sep. 1892 i Grønbæk Kirke.
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4. generation (Oldeforældre)

8.  Niels Peter Liisberg, søn af Frantz Liisberg og Mette Catrine Pedersdatter, blev født den 2 Feb. 1818 i Aarhus,
blev døbt den 5 Feb. 1818 i Hjemmet, døde den 18 Sep. 1888 i Slagelse fattiggård i en alder af 70 år, og blev begravet den 22 Sep.
1888 i Slagelse, St. Mikkels. Årsagen til hans død var mavesygdom.

Biografi:  N. P. Liisberg voksede op som ældste søn i Frantz Liisbergs grovsmedehjem på Studsgade i Århus. Han er
sikkert blevet oplært i smedefaget hos faderen og har senere taget et kursus på Landbohøjskolen, så han også kunne
virke som dyrlæge. Ved FT 1845 finder vi ham som 26 årig dyrlæge til leje i Vejle. 1847 arbejdede han i Æbeltoft og fra
1849-62 i Sønder Herred i gården Stadsborg 20 km vest for Grenå i Koed sogn. I juli 1860 besvangrede han Else Johanne
Svenningsdatter, formodentlig i Randers hvor hun på den tid var ansat som husbestyrerinde. Hun flyttede til hans nære
nabolag og har sikkert haft forventninger om giftermål, men det skulle ikke være. 1. apr 1861 fødte hun deres søn, Anders
Liisberg, men allerede i maj samme år besvangrede han en sønderjysk pige, Christina Elise Nielsen. Han flyttede fra egnen,
og hun fødte en søn på Fødselsstiftelsen i Kbh. 14. feb 1862. Liisberg giftede sig året efter med Christina Elise, og de slog
sig ned i Slagelse hvor de følgende 8 børn blev født i årene fra 1863-78. At dømme efter fadderne til de mange børn ser det
ud til, at de har ført stort hus. Men det må være gået galt for dem. Han døde af et maveonde 18. sep 1888. Kirkebogen
melder: "Niels Peter Liisberg. Gift, forhv. Dyrlæge, død på Slagelse Fattiggaard hvor han opholdt sig. 69 Aar." - En
overraskende deroute. Han må være gået fallit midt i 1880erne. Sidste konfirmation i sognet er datteren Marie Sophies i
okt. 1884. De boede på det tidspunkt i Slotsgade. Sønnen Karl Johan må være blevet konfirmeret 1885 men ikke i Slagelse,
så ved den tid er konen og børnene flyttet fra byen.
 
Der er ikke tegn på, at dyrlægen har haft nogen som helst kontakt med Anders Liisberg, selv om denne fik hans navn, og
selv om Bentes far var opkaldt efter ham. Interessen for den fine familie har helt været på mødrene side.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved dyrlæge 1840.

• Han var ansat som dyrlæge 1844-1845 i Vejle.

• Han findes i dyrlæge folketællingen 1845 i Vejle.

• Han var ansat som dyrlæge 1847 i Æbeltoft.

• Han var ansat som dyrlæge 1849 i Stadsborghuset, Sønderhald herred.

• Han findes i gårdejer og dyrlæge folketællingen 1850, 1855 og 1860 i Stadsborg, Koed sogn.

• Han arbejdede som dyrlæge 1862 i Slagelse.

Niels havde et forhold til Else Johanne Svenningsdatter i Jul. 1861 i Randers.  Parret blev ikke gift.

Begivenheder i deres ægteskab:
• Uægteskabeligt Forhold: Jul. 1861, Koed sogn.

Deres barn:
4 i. Anders Liisberg (Slægtskab til far: Biologisk, Slægtskab til mor: Biologisk).  Anders blev gift med Margrete

Hansen, datter af Hans Andersen Overgaard og Johanne Lauridsen, den 21 Sep. 1883 i Vind.  Anders blev
derefter gift med Ane Thygesen, datter af Thyge Peder Nielsen Toustrup og Ane Kirstine Jensdatter, den
21 Jun. 1906 i Herning.  Anders blev derefter gift med Kristine Kristiane Sørensen Bach, datter af Peder
Sørensen Bach og Karen Marie Andersen, den 12 Apr. 1922 i Grønbæk Kirke.  Parret var barnløse.

Niels blev derefter gift med Christina Elise Nielsen, datter af Peder Nielsen og Ingeburg Göhlmann, den 10 Mar. 1863 i Kbh.

Ægteskabsnotater: Family Search:
Gommens navn: Niels Peter Liisberg
Gommens Fødselsdato: 1818
Groom alder: 45
Bride navn: Christine Marie Elvine Nissen
Bride fødselsdato: 1834
Bride alder: 29
Ægteskab Dato: 10 Mar 1863
Ægteskab Sted: København, København, Danmark
 

Biografi:  Christina Elise Nielsen stammede fra Haderslev. Moderen var af solid tysk-borgerlig afstamning, mens faderen
Peter Nielsen var gårdmandssøn og pt. møllersvend. Hendes videre færd kender jeg ikke, men i
maj 1861 var hun sammen med Niels Peter Liisberg for 14. feb 1862 fødte hun sønnen Gotfred Liisberg på Fødselsstiftelsen
i Amaliegade. Hun har altså været ugift og ubemidlet. Hun og Liisberg blev gift i København 10. mar 1863. Næste gang hun
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dukker op i mine kilder er i 1863, da datteren Katarine blev døbt. Dyrlægefamilien havde slået sig ned i Slagelse hvor de
boede indtil 1884/85. Jeg ved ikke hvor hun og børnene er flyttet hen efter mandens deroute, men han døde 1887 på
Slagelse fattiggård, så de har åbenbart forladt ham.
 
Hendes døbenavn var Christina Elise Nielsen, men navnet skifter meget i både KBer og FTer. Det ser ud til, at hun kaldte
sig Kristiane Elvine Nissen.

Børn af dette ægteskab:
i. Gotfred Liisberg blev født den 14 Feb. 1862 i Fødselsstiftelsen, København og blev døbt den 18 Feb. 1862 i

Kbh.
ii. Katarine Helene Alexandra Liisberg blev født den 25 Maj 1863 i Slagelse og blev døbt den 30 Dec. 1863 i St.

Mikkels, Slagelse.
iii. Harald Edvard Liisberg blev født den 1 Maj 1866 i Slagelse og blev døbt den 6 Dec. 1867 i St. Mikkels,

Slagelse.
iv. Laura Maja Franziska Liisberg blev født den 20 Maj 1868 i Slagelse og blev døbt den 3 Aug. 1868 i St.

Mikkels, Slagelse.
v. Marie Sofie Liisberg blev født den 9 Maj 1870 i Slagelse og blev døbt den 9 Maj 1870 i Hjemmet, I Kirken 19

Jul.
vi. Karl Johannes Tauber Liisberg blev født den 18 Maj 1871 i Slagelse og blev døbt den 5 Maj 1872 i St.

Mikkels, Slagelse.
vii. Ellen Kristine Pouline Liisberg blev født den 19 Sep. 1873 i Slagelse og blev døbt den 23 Maj 1874 i St.

Mikkels, Slagelse.
viii. Ingeborg Liisberg blev født den 3 Maj 1876 i Slagelse og blev døbt den 24 Jun. 1877 i St. Mikkels, Slagelse.

ix. Holger Thorvald Frederik Liisberg blev født den 13 Mar. 1878 i Slagelse og blev døbt den 28 Jul. 1878 i St.
Mikkels, Slagelse.

9.  Else Johanne Svenningsdatter, datter af Svenning Hansen og Johanne Andersdatter, blev født den 8 Sep. 1828 i
Sal, Ginding herred, blev døbt den 14 Sep. 1828 i Sal kirke, døde den 5 Aug. 1903 i en alder af 74 år, og blev begravet den 10
Aug. 1903. Andre navne for Else var Else Johanne Svenningsen og Johanne Rasmussen.

Biografi:  Else Johanne Svennningsdatter var opkaldt efter sin mor (Johanne) og mormor (Else). Hun var født 8/9 1828 i Sal
sogn, døbt 14/9 i Sal kirke og konfirmeret 23/4 1843 smst. Hun var ved folketællingerne 1834 & 1840 hjemme hos
forældrene. (Ringkøbing amt, Ginding herred, Sal, Bjert). 1845 ses hun ude at tjene hos en gårdmand i sognet. Hun tog
derfra til Holstebro hvor hun i afgangslisten på vej til Haderslev omtales som "sypige" på 21 år og får det mindre gunstige
skudsmål "ikke roesværdig". Jeg har ikke fundet hende ved FT 1850, 1855, 1860 eller 1870, men kirkebogen (AO) 1855 har
hende i Holbæk sogn, Randers amt, som ugift barnemoder. De fleste faddere er fra Holbækgård, så hun har sikkert tjent der.
Barnefaderen er ungkarl Peder Pedersen, og barnet blev døbt med samme navn i kirken 29/6. Jeg ved ikke hvad der blev af
drengen, men det fremgår af tilgangslisten for Koed sogn, at hun ankom dertil fra Randers 7. nov 1860, og hun angives at
være 32 år og husholderske. Familietraditionen vil vide, at det var hos gårdmand og dyrlæge Niels Peter Liisberg på gården
Stadsborg, Koed sogn, og at hun blev gravid med ham der i juli 1860. Men helt rigtigt er det ikke. Det var hos gårdejer
Eggers på Steenvadgaard nær ved, hun var. Hun omtales nemlig i Sevel kirkebog ved Anders' konfirmation som dengang
"indsidderske" på Steenvadgaard. Sagen er, at hun allerede må været blevet gravid i juli, altså to måneder, før hun kom til
egnen. Liisberg har nok mødt hende på en ungkarletur til Randers hvor hun  havde stilling som husbestyrerinde. Den
stilling har hun ikke kunnet beholde som højgravid, og så er hun flyttet efter ham med sin store mave. Hun har selvfølgelig
gjort sig forhåbning om giftemål, men i så fald er hun blevet skuffet. Barnet blev født i Stenvad, Glæsborg sogn, 1/4 1861,
og Liisberg udlagdes som barnefader, men derved blev det. Dåben fandt sted i Sevel kirke hos provst Bøtcher. Blandt
fadderne var Else Johannes søskende, Hans og Maren Svenningsen. Drengen blev sat i pleje hos hendes ældre søster og
svoger i Hedegårde ved Sevel. De var ellers barnløse. Det ser ikke ud til, at Anders Liisberg har kendt sine biologiske
forældre, men han fik dog faderens "fine" efternavn. Iflg. afgangslisten for Koed sogn er hun imidletid selv forblevet i
sognet til 17/11 1863 hvor hun rejste til Gylling i Århus amt. Her giftede hun sig allerede 1. feb 1864 med enkemanden Hans
Jørgen Rasmussen. Han havde efter sin anden kones død 1860 slået sig ned som møller i Gylling.  Hans to mindste på 8 og
6 år må have boet hos ham. Og sammen fik de datteren, Johanne Mette Sofie, i 1867. Hun må være opkaldt efter sin mormor
samt faderens første kone, Mette Sofie. I 1870 flyttede de til Oldrup, Hundslund sogn. Senere gik turen til Skanderborg på
Illerup Møllebro hvor Rasmussen blev købmand. Ved FT 1880 var de to store børn ude at tjene, så familien bestod af far,
mor og datter samt en 22-årig tjenestepige. Men samme år døde Rasmussen. Sofie blev konfirmeret 1881. Ved FT 1890 for
Illerup Møllegaard er Else Johanne opført som enke, købmand og kroejer under navnet Johanne Rasmussen. Hun boede
nu sammen med en købmandsfamilie Johannes Svenningsen - han var født i Århus 14. maj 1862 af ugifte Hanne
Svenningsen.  Han var ved sit giftermål  1882 handelskommis på Skanderborg Mark og har sikkert været i lære hos hende
og nu i 1890 hendes medhjælp. Men jeg tror ikke der har været tale om familieskab. Måske er hun på et senere tidspunkt
gået på aftægt. Sofie, nu 20 år, stod i 1887 fadder til en af hans sønner. Iflg. faster Krølle opsøgte Jonne og Else hende, så
de må have kendt til hende. De beskrev hende som en statelig dame med kniblingskalot. Faster Krølle som er kilden mente,
at dyrlægen måtte have sat hende i vej, men hun kendte ikke til hendes giftermål, og forholdet skal selvfølgelig forklares
med, at hun har været købmandsenke med ejendom og en vis formue. Sammenlignet med den engang så heftigt attråede og
fine gårdejer og dyrlæge Niels Peter Liisberg der døde som fattiglem, havde hun gjort det godt. Men ingen af dem fik andet
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end rent genetisk betydning for Anders Liisberg som voksede op uden forbindelse med sine biologiske forældre. Endnu i
1902 blev en søn af Johannes Svenningsen fra Illerup Møllebro Kro konfirmeret, men ved FT 1906 er anført en anden
gæstgiver på matriklen. If. Family Search døde hun 5 aug 1903 og blev begravet 10 aug. Jeg har forgæves søgt hendes
begravelse i KB for Skanderborg. Hun er måske død hos datteren. Anders Liisberg konstaterer lakonisk i sin almanak for
1905: "15 marts i skifteretten." Det må have været om arven efter hende. Ved hans giftermål med Ane Thygesen i 1906
angives hans forældre da også som afdøde.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i tjenstepige hos gårdmand Jens Chr. Sørensen folketællingen 1845 i Bjert, Sal sogn.

• Hun var ansat som husbestyrerinde i Randers.

• Hun var ansat som tjenestetyende 1861 på Steenvadgaard, Koed sogn.

• Barn sat i pleje hos hos Jens Bøge 1861 Sevel, Ringkøbing

• Hun arbejdede som husmoder 1864 i Gylling.

• Hun arbejdede som husmoder, kromutter, Illerup Møllebro Kro på Skanderborg mark.

• Hun arbejdede som enke, købmand og kroejer, Illerup Møllebro Kro 1888 på Skanderborg mark.

• Hun findes i Johanne Rasmussen enke, købmand, kroejer folketællingen 1890 på Illerup kro, Skanderborg.

Else havde et forhold til Peder Pedersen.  Parret blev ikke gift.

Deres barn:
i. Peder Pedersen blev født den 26 Jun. 1855 i Holbæk, Randres amt og blev døbt den 29 Jul. 1855 i Holbæk

kirke.

Else havde derefter et forhold til Niels Peter Liisberg i Jul. 1861 i Randers.  Parret blev ikke gift.

Else blev gift med Hans Jørgen Rasmussen, søn af Rasmus Hansen og Maren Larsdatter, den 1 Feb. 1864 i Gylling kirke.

Ægteskabsnotater: KB Gylling, Århus amt, copulerede 1864, opsl. 64:
12 Februar i Kirken. Den befalede Tillysning var betimelig foretaget.
Møller og Enkemand 2den Gang. Hans Jørgen Rasmussen 53 ½ Aar gl. i Gylling.
Pige Else Johanne Svenningsdatter, 35½ Aar gammel, tjenende i Gylling.
Forlovere: Søren Mathiasen [?] boer i Gylling Sogn og
Anders Grdmd. i Gylling Skov
 
 

Biografi:  Hans Jørgen Rasmussen stammede fra Svendborgkanten men flyttede en del omkring i landet. Han var to gange
enkemand. Ved FT 1840-50 var han gårdmand med konen Mette Sofie Rasmussen og deres 4 børn i Torslev, Hjørring amt.
Og ved FT 1860 var han gårdmand i Tulstrup, Århus amt, med sin anden kone Maren Nielsen samt de 4 børn af første kuld
og 2 af andet. Men hun døde i marts samme år. 1861 flyttede han fra Odder til Gylling hvor han blev møller. Her mødte han
Else Johanne Svenningsdatter. De giftede sig i 1864 og fik i 1867 en datter. Hun blev efter traditionen opkaldt efter sin
mormor og faderens første kone: Johanne Mette Sofie. Fra Gylling flyttede møllerfamilien 1870 til Oldrup, Århus amt.
Folketællingen 1880 finder imidlertid far, mor og datter på Skanderborg mark. Stedet hed Illerup Møllebro, og han var
købmand. Men samme år døde han 71 år gammel. Det yngste af børnene med Maren Nielsen var på det tidspunkt 22 år og
tjente på en gård på egnen.
Illerup Møllebro vest for Skanderborg ligger i Illerup ådal med kendt som offermosen med det store våbenfund fra
jernalderen.

Begivenheder i hans liv:
• Kirkebog: konfirmation, 1824, Ollerup kirke.

• Han findes i gårdmand folketællingen 1840,45&50 i Torslev, Hjørring amt.

• Han findes i gårdmand folketællingen 1860 i Tulstrup, Århus amt.

• Kirkebog: møller, 1861, Gylling, Århus amt.

• Kirkebog: 1870, Oldrup, Århus amt.

• Han findes i købmand, Illerup Møllekro folketællingen 1880 i Skanderborg.

Barn af dette ægteskab:
i. Mette Johanne Sofie Hansen blev født den 18 Apr. 1867 på Gylling mark og blev døbt den 14 Jul. 1867 i

Gylling kirke. Et andet navn for Mette var Sofie Rasmussen.



Aner til Bente Thygesen Liisberg 25

Udskrift fra Legacy

Udarbejdet af: Karsten Thorborg, Nybyvej 56, 3720 Aakirkeby, 56970010, karsten@thorborg.dk, www.kt.mono.net : 27 Jan. 2013

10.  Thyge Peder Nielsen Toustrup, søn af Niels Jespersen og Birgithe Sophie
Thygesdatter, blev født den 22 Aug. 1822 i Vorgod, blev døbt den 22 Aug. 1822 i Hjemmet,
og døde den 14 Dec. 1909 i Herning i en alder af 87 år. Et andet navn for Thyge var Thyge
Toustrup.

Biografi: Thyge Peder Nielsen kaldet Thyge Toustrup. Han deltog i krigen 1848-50,
overtog 1852 St.Toustrup og drev den til 1895, hvor han og konen overdrog gården
til sønnen Jens og flyttede til Herning hvor han købte hus i Smallegade. Han var
forlover ved datteren Ane Thygesens bryllup med Anders Liisberg 21. juni 1906, og
hun boede på det tidspunkt hos ham.
 
Bladnekrolog: "Thyge P. Nielsen er afgaaet ved Døden d. 14. December, 87 Aar
gammel. Han var født i Søndergaard, Vorgod Sogn, den 23. August 1822. Han var
med i Krigen 1848-49-50. Derefter overtog han Gaarden Toustrup i Snejbjerg, hvor
han boede til 1895, da han flyttede til Herning og levede der sine sidste Aar. I 1853
blev han gift med Ane Kjerstine Jensdatter fra Nørgaard i Snejbjerg, som fødte ham
15 Børn, og levede sammen med ham i 52 Aar. Han var en af de gamle troende fra den
første Vækkelse her paa Egnen, og han var en stadig Gæst i Guds Hus indtil de sidste Par Aar, da hans Legems Kraft blev
svækket, saa han maatte holde sig hjemme. Han var derimod aandsfrisk til det sidste. Han var ved den usynlige, som om han
saa ham, og de, der besøgte ham i hans sidste Tid, vil sikkert huske ham længe og have gode Minder efter ham. Vi tror, at
Ordet gælder ham, som staar Sal. 116.,6.: "Herren bevarer de enfoldige, jeg var ringe, dog frelste han mig."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1837 i Snejberg.

• Krigsdeltagelse: soldat i treårskrigen, 1848-1850.

• Gårdejer: St Toustrup, 1853-1895, Snejbjerg, Ringkøbing amt.

• Otium: husejer, 1895, Herning.

Thyge blev gift med Ane Kirstine Jensdatter den 7 Maj 1853 i Snejbjerg kirke.

Ægteskabsnotater: KB Snejbjerg copulerede 1853 opsl. 111:
7 Mai i Kirken
Ungkarl Thyge Peder Nielsen født Vorgod 22 April 1822, vacc. af Ganst 15 August 1827, conf. i Sneiberg 1837.
Pigen Ane Kirstine Jendatter født i Nørgaard i Sneiberg, gl. 26, døbt og conf. i Sneiberg, vacc. 15 Octbr 1831 af Ganst.
Forlovere: Grdmd Niels Jespersen i Toustrup og Jens Jensen i Nørgaard i Sneiberg.

Børn af dette ægteskab:
i. Niels Christian Thygesen blev født den 26 Mar. 1854 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 26 Okt. 1906 i

Neder Lind ved Herning i en alder af 52 år.  Niels blev gift med Ane Cathrine Jensen den 30 Apr. 1885 i
Herning.

ii. Birgitte Sophie Thygesen blev født den 4 Nov. 1856 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 26 Jan. 1893 i en
alder af 36 år.  Birgitte blev gift med Jens Understrup Lind den 23 Maj 1882.

iii. Karen Nørgaard Thygesen blev født den 30 Sep. 1857 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 12 Okt. 1925 i en
alder af 68 år.  Karen blev gift med Laurids Toustrup den 16 Nov. 1883 i Snejbjerg.

iv. Mette Marie Thygesen blev født den 2 Nov. 1861 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 22 Nov. 1900 i Herning
i en alder af 39 år.  Mette blev gift med Frands Thygesen den 4 Maj 1886 i Snejbjerg.

v. Henrik Christian Thygesen blev født den 18 Nov. 1862 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 7 Feb. 1945 i
Karlebo i en alder af 82 år.  Henrik blev gift med Hanne Karoline Emilie Larsen den 31 Maj 1888 i Hørsholm.

vi. Peder Thygesen blev født den 28 Sep. 1864 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 18 Mar. 1934 på Frederiksberg
i en alder af 69 år.  Peder blev gift med Anna Gustavsdotter den 3 Feb. 1901 i Kbh.

vii. Frederik Toustrup blev født den 14 Nov. 1865 i St. Toustrup, Snejberg, døde den 31 Mar. 1937 på St. Albæk,
Snejbjerg i en alder af 71 år, og blev begravet på Snejbjerg kirkegaard (familiegravsted). Et andet navn for
Frederik var Frederich Thygesen, Navneændring 1905.  Frederik blev gift med Ane Marie Rasmussen i 1894.
Frederik blev derefter gift med Sophie Hansen den 8 Okt. 1905.

viii. Jens Nørgaard Thygesen blev født den 14 Nov. 1865 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 7 Jul. 1943 i Ikast i
en alder af 77 år. Et andet navn for Jens var Jens Nørgaard Thygesen, Navneændring 1905.  Jens blev gift med
Kirstine Marie Jensen Moesgaard i 1895.

5 ix. Ane Thygesen.  Ane blev gift med Anders Liisberg, søn af Niels Peter Liisberg og Else Johanne
Svenningsdatter, den 21 Jun. 1906 i Herning.

x. Kirsten Thygesen blev født den 17 Jan. 1869 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 24 Feb. 1944 i Herning i en
alder af 75 år.  Kirsten havde et forhold til Poul Christian Lauridsen i 1902. Ægteskabsstatus: ugift.  Parret
blev ikke gift.

xi. Ane Kirstine Thygesen blev født den 29 Aug. 1870 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 5 Jan. 1935 i Lind i en
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alder af 64 år.  Ane blev gift med Peder Jørgensen Hübschmann den 5 Maj 1898 i Herning.

11.  Ane Kirstine Jensdatter, datter af Jens Jensen Nørgaard, Plejebarn og Karen
Nielsdatter, blev født den 21 Jul. 1827 på Nørgaard, Snejbjerg, blev døbt den 21 Jul. 1827 i
hjemmet, fremstillet 30. Sep, og døde den 22 Okt. 1905 i Herning i en alder af 78 år.

Biografi: Ane Kirstine Jensdatter fødte 15 børn, heraf døde de 5 som spæde.

Ane blev gift med Thyge Peder Nielsen Toustrup den 7 Maj 1853 i Snejbjerg kirke.

12.  Mads Pedersen Kudsk, søn af Peder Pedersen Kudsk og Mette Nielsdatter, blev født den 1 Okt. 1826 i Iller,
Grønbæk sogn, blev døbt den 26 Dec. 1826 i Grønbæk Kirke, døde den 17 Feb. 1905 i Illerhede, Grønbæk i en alder af 78 år, og
blev begravet den 24 Feb. 1905 i Grønbæk.

Biografi:  Mads Pedersen var gårdmandssøn fra Iller i Grønbæk sogn. Hans første kone, Kirsten Pedersen, fødte to børn der
begge døde som små, selv døde hun kort efter fødselen af det sidste. Hans anden kone var Jensine Nielsdatter som bragte et
illegitimt barn på 6 år, Lars Hilker, ind i ægteskabet. Et par måneder efter brylluppet nedkom Jensine med den første af 3
drenge.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som boelsmand i Illerhede, Grønbæk.

Mads blev gift med Kirsten Pedersen.

Børn af dette ægteskab:
i. Peder Pedersen blev født i 1862 på Illerhede, døde den 3 Jul. 1864 på Illerhede i en alder af 2 år, og blev

begravet den 10 Jul. 1864 i Grønbæk.
ii. Peder Pedersen blev født den 23 Okt. 1864 og blev døbt den 18 Nov. 1864 i Hjemmet.

Mads blev derefter gift med Jensine Nielsdatter den 20 Okt. 1866 i Grønbæk Kirke.

Ægteskabsnotater: KB Grønbæk sogn, copuleret 1866 opsl. 256
13. 1866 den 20de October.
Enkemand Mads Petersen, Grdmd. paa Illerhede. 40 Aar gl. vacc. 27 Mai 1828 af Weihe
2det Ægteskab. Stiftsattest af 16 Octob. 1866.
Pigen Jensine Nielsdatter. Datter af Gdm. Niels Laursen paa Illerhede, 33 Aar gl. vacc. 12 Juli 1834 af Krieger.

Børn af dette ægteskab:
i. Christian Pedersen blev født den 17 Dec. 1866 på Illerhede og blev døbt den 24 Feb. 1867 i Grønbæk Kirke.

6 ii. Anders Pedersen.  Anders blev gift med Marie Elisabeth Rønning, datter af Peter Larsen Rønning og
Nicoline Jensen, den 24 Sep. 1892 i Grønbæk Kirke.

iii. Jakob Danielsen Pedersen blev født i 1876 på Illerhede.

13.  Jensine Nielsdatter, datter af Niels Laursen og Ane Cathrine Jensdatter, blev født den 12 Apr. 1833 i Grønbæk,
Lysgaard, Viborg amt, blev døbt den 19 Maj 1833 i Grønbæk Kirke, døde den 14 Feb. 1904 på Illerhede i en alder af 70 år, og
blev begravet den 22 Feb. 1904 i Grønbæk.

Biografi:  Jensine voksede op hos forældrene på deres husmandslod på Illerhede. Hun blev konfirmeret allerede som 11-årig
i april 1844, og endnu året efter boede hun iflg. FT 1845 hjemme. Men ved FT 1850 tjente hun hos en gårdmandsenke på en
gård i sognet. 1859 kom hun galt afsted med en tegnværksarbejder fra Silkeborg, Johan Hilker, og året efter fødte hun en
søn, Niels Hilker. Hun bar selv barnet og hendes far var blandt fadderne ved dåben. Hun var på det tidspunkt tjenestepige i
Ans. 22. okt. 1866 blev hun gift med enkemanden Anders Petersen Kudsk der var 40 år og gårdmand på Iller hede. De har
også været tidligt ude, for allerede i december fødte hun en søn. Senere fulgte 2 sønner mere blandt hvilke Anders Pedersen
som skulle blive far til Bentes mor. Ved FT 1880 levede hun som 47-årig gårdkone med mand og de 4 sønner på gården. Hun
døde året før sin mand som aftægtskone på gården hos sønnen Anders.
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Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 11 Apr. 1844 i Grønbæk Kirke.

• Hun findes i tjenestepige hos gårdsmandsenken Anne Pedersdatter folketællingen 1850 i Roe, Grønbæk sogn.

Jensine havde et forhold til Johan Hilker i Sep. 1859.  Parret blev ikke gift.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som Teglværksarbejder i Silkeborg.

Deres barn:
i. Niels Hilker blev født den 20 Maj 1860 i Iller.

Jensine blev gift med Mads Pedersen Kudsk den 20 Okt. 1866 i Grønbæk Kirke.

14.  Peter Larsen Rønning, søn af Lars Henningsen og Anne Petronille Andersdatter, blev født den 21 Jul. 1828 i
Rynkeby, Odense amt, blev døbt den 21 Jul. 1828 i Hjemmet, døde den 6 Jul. 1889 i Viborg i en alder af 60 år, og blev begravet
den 12 Jul. 1889 i Viborg, Sortebrødre sogn. Et andet navn for Peter var Peder Larsen.

Biografi:  Peder Larsen var uægte søn af en holstensk herskabstjener og tjenestepigen Anne Petronille Andersdatter i
Rynkeby syd for Kerteminde. Efter fødslen forlod hun sognet. Drengen blev vaccineret i Kerteminde i sep. samme år af
distrikslæge Knud Harder og kom i pleje hos en familie i Fiskbek, Viborg amt. Plejeforældrene var begge født Rønning og
var fætter og kusine. Deres bedstefar var Niels Rønning, degn i Vejlby på Vestfyn og stamfader til flere generationer af
skolefolk på Fyn og i Jylland ud til Lillebælt. Præsten skrev en hel lille nekrolog i kirkebogen ved hans død 1779: "d.
19 Febr: begr: hæderlige og vellærde Sr. Niels Rønning, Sognedegn for Veilbye Menighed. Han var fød i Fredericia An:
1715 d: 3die May, dimitteret fra den latinske Skole sammesteds og optaget blant Kiøbenhavns Universitets Studenteres
Tal An: 1736, kaldet til Degn her til Menigheden først i Augusti An: 1739. Efterat han saaledes udi 39½ Aar havde til
Opbyggelse og med Nøjagtighed rosværdigen forestaaet sit Embed i Kirken og Skolen, samt desuden foruden sit
Embed, ved sin gode Indsigt i Vundlæge=Videnskab i endeel Aar tient og ved Guds Hielp hiulpet mangfoldige baade i
Sognet selv og i Egnen her omkring, blev han selv overfalden af en langsom og udtærende Sygdom, hvorved hans
timelige Liv udløb Natten imellem d:15de og 16de hujus, da hans Alder var bragt til 63 Aar 9 Maaneder 12 Dage."
Degneparret fik 9 børn, men kun 4 blev voksne: Søren Christian, Hedvig, Bodil Marie og David. Af dem blev Søren
Christian lærer i Husby og David i Amitsbøl på den anden side Bæltet ved Fredericia. Det var deres børn: Thomas fra
Amitsbøl og Anna Maria fra Husby der som gift møllerpar på Rønninggaard i Fiskbæk blev plejeforældre for den små
Peder Larsen.
 
Søren Christian Rønning (1742-1809) var altså skolelærer og degn i Husby, og han blev som sådan efterfulgt af en søn
og denne igen af sin søn. Anna Maria var den ældste af de 4 børn.
 
David Rønning (1753-1814) var skoleholder i Amitsbøl ved Fredericia. Der var 2 sønner, Niels og Thomas, i ægteskabet.
David Rønning har nok været alvorligt syg, da præsten i 1813 visiterede skolen, for denne skrev: "10 Novbr visiteret
Ammitzbøl Skole, hvor jeg fandt mig yderst misfornøjet med Skolehold. Rønning. Samme Dag indført Hendrik Rudolf
Steinmeyer, en af mine seminaristiske Elever, som der i Vinter skal holde Skole." Året efter døde Rønning.
 
Thomas Rønning (1785-1853) skulle ikke være lærer. I stedet kom han til sin faster Hedvig (1746-1818) og hendes mand,
Bendix Kop (1752-1819) i Fiskbæk, Viborg amt. Kop var egenmægtig godsforvalter på Tårupgård stiftelse og boede selv
på den bedste af godsets gårde, Ørredgård eller Ørregård. I årene omk. 1800 opkøbte han flere ejendomme og samlede
dem under navnet Rønninggård, opkaldt efter hans hustru. Parret var barnløst, men de tog sig igennem årene af flere af
hendes slægtninge. Hendes søster Bodil (1755-1821 ) boede der fast, og ved FT 1787 havde de også en bror til Thomas,
Niels på 5 år, boende. Han blev senere farver med stor familie i Kerteminde.
18. dec 1795 skrev Bendix Kop sit og konens testamente: "Skulle de begge ved døden afgå, eller den efterlevende
indlade sig i nyt ægteskab, da skal jomfru Bodil Marie Rønning, som er min Hedevig Rønnings søster, være deres
eneste arving, dør hun før den længstlevendes død, da deles deres efterladenskab i trende lige dele således, a) Bodil
Marie Rønnings livsarvinger 1/3 del. b) Søren Christian Rønning  som er Hedevigs broder 1/3 del. c) David
Rønning som også er Hedevigs broder 1/3. Men er Bodil Marie Rønning uden livsarvinger, deles arven mellem de
andre to. Er disse døde, går den til deres livsarvinger, dog skal de være forpligtet til at give Jens Kop, som er Bendix
Kops broder så længe han lever anstændig fri loge etc." [Jens Kop var blind og husmand i Rogenstrup, men døde 1817].
Både Bendix og Hedvig døde i 1818, og Rønninggård gik i arv til Bodil. Jeg formoder, at Thomas stod for driften af den.
Hun døde imidlertid allerede i 1821. Brødrene var forlængst døde, så arven må være gået til Søren Christians 4 børn og
David Rønnings 2 sønner. Thomas har utvivlsomt været udset til at efterfølge hende på gården.
 
Det ses ikke hvornår Thomas kom til onklen på Rønninggård, ved FT 1801 var han der endnu ikke, men mon ikke han er
kommet efter faderens død i 1814? I 1818 var han der i hvert fald, for i sep besvangrede han en to år ældre tjenestepige
fra Anderslevgaard i sognet. Hun fødte 26. jun 1819 en søn, Jens Thomasen. Det skulle imidlertid ikke blive de to, for
måneden før fødslen giftede han sig med sin 10 år ældre kusine, Anna Maria Rønning (1775-1840) fra lærerhjemmet i
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Husby. Jeg kan tænke mig, at der har ligget arvehensyn bag. I det gamle bondesamfund var gården en kapital der skulle
forvaltes. Slægten, ikke individet, var det vigtigste i en tid hvor social sikring ikke fandtes, og hvor man gjorde sin pligt
uanset hvad.
I hvert fald sad han ved FT 1834  i Fiskbæk som mølleejer og avlsbruger på Rønninggaard. Ægteparret var barnløst, men
de tog 2 "uægte" fødte drengebørn til sig som plejesønner: Peder Sørensen der var kommet til Fiskbæk som 22-årig
tjenestekarl i 1830 og så altså Peder Larsen fra Rynkeby på Fyn. Han var i 1834 6 år. Og det er ham der senere som Peter
Larsen Rønning skulle overtage Rønninggård og Fiskbæk mølle og blive min kone Bentes oldefar på mødrene side.
 
Han blev vaccineret i Kerteminde 1. sep 1828 af en fætter til David Rønnings kone, distrikslæge Knud Harder, så mon
ikke han har formidlet barnet til Rønningfamilien? Og det er sandsynligvis en af Frederik Rønnings døtre der har taget
barnet med til Fiskbæk. Frederik Rønning var Søren Chr. Rønnings søn og efterfølger som lærer i Husby, og to af hans
døtre kom henholdsvis 1828 og 1829 til Fiskbæk for at tjene hos deres slægtning Thomas der jo 1821 havde overtaget
Rønninggård i Fiskbæk efter sine plejeforældre.
 
Vi finder Peder Larsen dér i FT 1834 og 1840, ved den sidste som Peder Larsen Rønning. Han blev konfirmeret i april
1843, og 14. maj drog den nu 14-årige Peder afsted som købmandslærling til Randers og kom tilbage til Rønninggård fra
Ebeltoft som 22-årig handelsbetjent 31. jan 1851. 27. feb døde hans plejemor Anne Marie og 21. dec 1853 også
plejefaderen Thomas. Og det blev ham og ikke plejebroderen der overtog Rønninggård. Året efter giftede han sig med
pigen Nicoline Jensdatter på 17 år, og 10 måneder senere fødte hun deres første barn som blev døbt Thomasine i
Fiskbæk kirke, opkaldt efter plejefaderen. Peder Larsen var altså nu blevet gårdmand og møller på Fiskbæk mølle, og her
møder vi familien i FT 1855 og 1860. Kort efter må de have forpagtet møllen ud til en gårdmand, Niels Chr. Simonsen,
men året 1863 har været et anno horribile for dem. Nicoline fødte i feb en søn som kun blev 1 dag gammel, forpagteren
og hans familie forlod sognet 1. maj 1863, og Rønning måtte afhænde Rønninggård og flytte til en midlertidig lejebolig i
Viborg. Herfra etablerede parret sig som købmandsfolk i jernbaneflækken Stoholm i Feldringbro sogn. Det er mærkeligt,
at han sådan forlod Rønninggård, men en efterkommer af plejebroderen, Peder Sørensen, har hørt, at det var fordi han
ikke havde kunnet klare driften. Det har været en hård tid for familien. Et af børnene, Lovise, kom i pleje hos møller
Christian Christensen på Jordbro mølle.
I nov 1876 fødte den nu 40-årige Nicoline her i Stoholm sit 13. barn, Kirstine. Hun blev hjemmedøbt 4. feb 1877
"formedelst Sygdom". Dåben blev efter faderens ønske bekendtgjort - ikke i Feldingbro kirke -, men i den nærmere
liggende kirke i nabosognet Gammelstrup 24. nov 1877. Jeg formoder, det er Nicoline der har været syg, siden barnet
først blev hjemmedøbt hele tre måneder efter fødslen. Hun døde af lovmoderkræft 43 år gammel i Viborg 21. jan 1880 og
blev begravet i Gammelstrup. Familien splittedes ad: Den lille Kirstine på 3 år kom til søster Lovise hos møller
Christensens i Tårup. 4-årige Jens Dusinus blev eller var plejebarn hos en lokal gårdmand. Den 13-årige Nicoline Petrine
og senere også den 7-årige Christian kom til gårdmand Visti Nielsens i Feldingbro. Efter aftale med Peter Rønning 1883
forblev de i deres nye hjem. 15 årige Engelbertine og 10-årige Peder Frederik kom til Thomasine der var gift med
gårdmand Bertel Bech i Højberg ved Tange, men Bentes mormor, Marie Elisabeth, der på det tidspunkt var 9 år samt den
6-årige Christian boede hos faderen i Viborg. Han var nu forhv. købmand, men fik snart arbejde som assistent på et
dampskibsanvisningskontor i byen. 10. jun 1883 giftede han sig igen og fik endnu 4 børn. Det sidste døde kort efter
fødslen i nov 1888. I april 1889 døde hans 2. kone, og selv døde han i juli samme år, 60 år gammel. Foruden børnene af
første kuld efterlod de sig tre småbørn på 6, 4 og 2 år. De to ældste kom til halvsøsteren, Anne Marie Rønning, der var
jordmoder i Hammershøj. Jeg ved ikke, om det også gjaldt den yngste, Thomas.
Der er deroute i det: Fra ingenting blev han arving til gård og mølle, men derfra gik det ned ad bakke: først småkøbmand
og til sidst dampskibsagent og to gange enkemand. Men børn kom der ud af det: 13 med hans første kone og 4 med den
anden.

Begivenheder i hans liv:
• Biologiske forældre: Anne Petronelle Andersdatter & Lars Henningsen, Rynkeby, Odense amt.

• Plejeforældre: Thomas & Anna Maria Rønning, Rønninggård, Fiskbæk.

• Han blev konfirmeret 23 Apr. 1843 i Vorde kirke.

• Han blev uddannet ved købmandslærling 1843-1851 i Randers amt.

• Han arbejdede som købmand og møller 1853-1863 i Fiskbæk, Viborg amt.

• Han boede 1863 i Viborg.

• Han arbejdede som købmand 1864-1880 i Stoholm, Feldingbjerg sogn, Viborg.

• Han var ansat som fuldmægtig (assistent) ved dampskibsekspeditionen 1884 i Viborg.

Peter blev gift med Nicoline Jensen den 9 Mar. 1854 i Fiskbæk kirke.

Ægteskabsnotater: KB: Copulerede 1854, Opslag 165:
9de Marts Fiskbek Kirke
Ungkarl Peter Larsen Rønning gl. 25 Aar. Vacci. 11te September 1828 af Distrikslæge Haarder Kjerteminde. Opholdssted
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Fiskbek.
Pigen Nicoline Jensdatter. 17ten Aar. Vacci. 26de Juni 1844 af Stiftsfys. Lind. Opholdssted Fiskbek.
Forlovere: P. Levinsen, Jens Pedersen Gaardmænd i Fiskbek.

Børn af dette ægteskab:
i. Thomasine Rønning blev født den 13 Jun. 1854 i Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, blev døbt den 16 Jul. 1854 i

Fiskbæk kirke, og døde den 23 Nov. 1919 i Gedsted Bystrup i en alder af 65 år.  Thomasine blev gift med
Bertel Andersen Bech, søn af Anders Jensen Bech og Kirsten Bertelsen, den 22 Jul. 1876 i Højbjerg
kirke.

ii. Anne Marie Rønning blev født den 4 Jan. 1856 i Fiskbæk, blev døbt den 24 Mar. 1856 i Fiskbæk kirke, og
døde den 10 Jan. 1940 i Hammershøj i en alder af 84 år.  Anne blev gift med Anders Jensen den 24 Nov. 1876 i
Nibe.

iii. Jens Frederik Rønning blev født den 28 Okt. 1857 i Fiskbæk, blev døbt den 8 Nov. 1857 i Hjemmet, døde den
24 Nov. 1858 på Fiskbæk Mølle i en alder af 1 år, og blev begravet den 28 Nov. 1858 i Fiskbæk.

iv. Inger Sophie Birgitte Rønning blev født den 19 Mar. 1859 i Fiskbæk, blev døbt den 25 Apr. 1859 i Fiskbæk
kirke, døde den 18 Apr. 1910 i St. Johannes sogn, Aarhus i en alder af 51 år, og blev begravet den 23 Apr. 1910
i Nordre kirkegård, Aarhus.  Inger blev gift med Jens Carl Christian Jensen, søn af Peder Jensen og
Ane Marie Christensen, Omk 1882.

v. Lovise Frederikke Rønning blev født den 14 Aug. 1861 i Fiskbæk, blev døbt den 18 Aug. 1861 i hjemmet,
fremstillet  26 Dec 1861, døde den 16 Feb. 1936 i Skive i en alder af 74 år, og blev begravet den 23 Feb. 1936 i
Skive.  Lovise blev gift med Niels Pedersen, søn af Peder Nielsen Aistrup og Ane Margrethe
Frederiksen, den 25 Okt. 1881 i Tårup Kirke.

vi. Frederik Rønning blev født den 15 Feb. 1863 i Fiskbæk, blev døbt den 8 Nov. 1863 i Hjemmet, Plubl. 8 nov i
Fiskbæk, døde den 15 Feb. 1863 i Fiskbæk, og blev begravet den 22 Feb. 1863 i Fiskbæk.

vii. Engelberthine Jensine Rønning blev født den 6 Okt. 1864 i Viborg og blev døbt den 7 Feb. 1865 i hjemmet,
fremstillet i Sortebrødre Kirken 27 Apr 1865.  Engelberthine blev gift med Frands Bendixen den 11 Dec. 1887 i
Aarhus domkirke.

viii. Nicoline Petrine Rønning blev født den 10 Dec. 1866 i Stoholm, Feldingbjerg sogn og blev døbt den 24 Mar.
1867 i Feldringbjerg.  Nicoline blev gift med Carl Ferdinand Pedersen.

ix. Peter Frederik Rønning blev født den 25 Jan. 1869 i Stoholm, Feldingbjerg sogn og blev døbt den 17 Maj
1869 i Feldingbjerg kirke.

7 x. Marie Elisabeth Rønning.  Marie blev gift med Anders Pedersen, søn af Mads Pedersen Kudsk og Jensine
Nielsdatter, den 24 Sep. 1892 i Grønbæk Kirke.

xi. Christian Christensen Rønning blev født den 3 Apr. 1873 i Stoholm, Feldingbjerg sogn og blev døbt den 27
Jul. 1873 i Feldingbjerg kirke.  Christian blev gift med Jensine.

xii. Jens Dusinus Rønning blev født den 14 Jun. 1875 i Stoholm og blev døbt den 27 Jun. 1875 i Feldingbjerg
kirke.  Jens blev gift med Tolline Pedersen Skov den 19 Nov. 1898 i Fåborg kirke.

xiii. Kirstine Rønning blev født den 1 Nov. 1876 i Stoholm, Feldingbjerg sogn og blev døbt den 4 Feb. 1877 i
Hjemmet. Publ. 4. nov 1877 i Feldingbjerg kirke.  Kirstine blev gift med Niels Vilhelm Martinus Evaldsen, 
søn af Thomas Juul og Charlotte Amalie Evaldsen, den 3 Mar. 1896 i Borris, Viborg amt.

Peter blev derefter gift med Christine Christensen den 10 Jun. 1883 i Viborg domkirke.

Ægteskabsnotater: KB Viborg domsogn 1883, opsl. 114:
Enkemand, fhv. Kjøbmand Peter Larsen Rønning i Søndresogn; født d. 21 Juli 1828; 2 Ægteskab.
Pige Christine Christensen i Domsognet; født 21 Marts 1847.
Forlovere: Bolsmand Christen Madsen i Rogenstrup og Møllebygger S. C. Christensen paa Viborg Mark.
Vielse 10 Juni i Kirken
Kgl. Vielsesbrev af 6-6-83

Biografi:  Christine Christensen skal if. KBs vielsesoptegnelse være født i 21. marts 1847. Jeg har ledt efter en Christine
Christensen født denne dato, men uden resultat. Der er en C. C. i Fiskbæk fra 1847, og det ville jo være nærliggende om
Rønning havde hentet sin anden kone der, men fødselsdatoen passer ikke. Skrivefejl fra præstens side? (En anden C. C. fra
Lem er foreslået, men hun er udelukket, når man følger hendes barnefødsler).
------------------------------------------------
KB Fiskbæk fødte 1847, opsl. 83:
Christine Christensen f. 11 April, hjemmedøbt 14 April i Sygdom, publiceret 6 Juni. Datter af  Gaardmand Christen
Christensen og Hustru Maren Christensdatter i Vestergaard. ...
 
KB Vorde konfirmerede Piger 1860, opsl. 78: 
7 Christine Christensen, Vordegaard
Datter af afdøde Grdmd. Christen Christensen og Hustru Maren Christensdatter i Vestergaard, Fiskbæk Sogn.
Født i Vestergaard d: 11te April, døbt 14 April 1847.
Temmelig god Kundskab. Meget god Opførsel.
Vacc. 9 Juni 1855 af Lund.
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Børn af dette ægteskab:
i. Nicoline Jensine Rønning blev født den 20 Jun. 1883 i Viborg domsogn og blev døbt den 10 Sep. 1883 i

domkirken.
ii. Martha Christine Rønning blev født den 9 Jul. 1885 i Viborg domsogn, blev døbt den 27 Dec. 1885 i kirken,

døde den 7 Jun. 1906 i en alder af 20 år, og blev begravet den 12 Jun. 1906 i Hammershøj.
iii. Thomas Rønning blev født den 29 Apr. 1887 i Viborg domsogn, blev døbt den 27 Jan. 1888 i hjemmet,

fremstillet  17 Jun 1888, og døde i 1955 i Horsens i en alder af 68 år. Årsagen til hans død var kræft.  Thomas
blev gift med Birgitte Knudsen, datter af Jens Peter Knudsen og Else Katrine Marie Nielsen, den 15
Maj 1921 i Horsens Klosterkirke.

iv. Kristine Rønning blev født den 1 Nov. 1887 i Sortebrødre sogn, Viborg, blev døbt den 14 Feb. 1888 i Hjemmet,
døde den 21 Feb. 1888 i Viborg, og blev begravet den 26 Feb. 1888 i Sortebrødre sogn.

15.  Nicoline Jensen, datter af Jens Nielsen Knudsen og Inger Michelsdatter, blev født den 11 Apr. 1836 i Låstrup, Rinds,
Viborg, blev døbt den 5 Jun. 1836 i Låsby, døde den 21 Jan. 1880 i Viborg i en alder af 43 år, og blev begravet den 28 Jan. 1880 i
Gammelstrup. Årsagen til hendes død var kræft i livmoderen.

Biografi:  Nicoline voksede op i beskedne kår og kom ud at tjene i Fiskbæk efter konfirmationen. Det var i 1851, og hun
var 15  år. Her mødte hun Peter Larsen fra Rønninggård der kort forinden var kommet hjem fra Ebeltoft som uddannet
handelsbetjent. Han hjalp sin plejefar på Fiskbæk mølle og på gården og overtog bedriften efter hans død 1853. Der var
dermed økonomisk grundlag for giftermål, og de blev gift året efter og kunne - i hvert fald en tid - sidde i gode
økonomiske kår. Hun var 17-år, fødte 13 børn - det 12. var en dreng og blev derfor døbt Jens Dusinus. Familien
magtede det ikke, det drejede sig om økonomien, Nicolines helbred og de mange børn. Datteren Lovise kom i pleje hos
møllerkollegaen Christian Christensen på Jordbro mølle. Nicoline døde i Viborg af kræft i livmoderen som 43-årig. Et
kvindeliv!

Begivenheder i hendes liv:
• Hun var ansat som tjenestepige 1851 i Fiskbæk.

Nicoline blev gift med Peter Larsen Rønning den 9 Mar. 1854 i Fiskbæk kirke.
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5. generation (Tipoldeforældre)

16.  Frantz Liisberg, søn af Niels Gotfredsen og Ane Catrine Nielsdatter, blev født i Sep. 1783 i Lisbjerg, blev døbt den
1 Okt. 1783 i Lisbjerg kirke, døde den 21 Feb. 1855 i Aarhus i en alder af 71 år, og blev begravet den 28 Feb. 1855 i Aarhus
domsogn. Et andet navn for Frantz var Frands Nielsen.

Biografi:  Frands Nielsen var næstældste søn af en husmand i landsbyen Lisbjerg i Århus amt. Hans færd kan følges i
folketællingerne fra 1787 til 1855. I 1787 er Frands et 4 års barn hjemme i Lisbjerg. Men der har været fremdrift i ham, for i
1801 var han i lære hos grovsmed Peder Mostgaard i Århus. I Århus Borgerbog meddeles, at Frantz Nielsen Liisberg har
erhvervet borgerskab i byen 10/7 1815.  Året efter giftede han sig uden lysning. Det skete i hjemmet samme dag som det
første barn blev født, så det er sket ved barselssengen. Formodentlig har der været risiko for moderens liv. Han boede da i
Middelgade 32A, og pigen, Mette Kathrine  Pedersdatter,  hos skrædddermester Peder Møller i Studsgade 30A. FT 1834
finder ham som 50-årig i Studsgade under navnet Frantz Liisberg. Han er nu gift og har 5 børn. 30/4 1838 har han yderligere
erhvervet sig borgerssskab som grovsmed. 1845 var han 62 og boede samme sted med sin kone og børnene Peter Møller
Liisberg på 24 år og Stine på 22. Peter som må være opkaldt efter skræddermesteren var dyrlæge og har sikkert bistået
faderen, mens den ældre Niels Peter som også var dyrlæge havde forladt hjemmet. Peter opnåede borgerskab som
dyrlægesmed/grovsmed 5/2 1854.
 
Det var altså Frantz Liisberg, der brød op fra småfolkskårene på bondelandet og slog sig op som selvstændig
grovsmedemester i Århus. Han var den eneste  af Niels Gotfredsens børn der tog navn efter den landsby han kom fra, og
han gav sit fornavn et bymæssigt præg ved at erstatte det bondske "Frands" med det tyskklingende "Frantz". Han gav
også sine to ældste sønner en uddannelse. De er sikkert blevet oplært i smedefaget hos ham og har senere taget et kursus
på Landbohøjskolen, så de har kunnet virke som dyrlæger. (Det var jo smede, som skoede heste). De følgende to sønner
blev henholdvis bager og guldsmed.
 
Der findes flere Liisbergslægter med udgangspunkt i landsbyen Lisbjerg. En af dem er den kendte Bering-Liisbergslægt.
Men vi har ingen slægtsmæssig forbindelse med dem.

Begivenheder i hans liv:
• Borgerskab: som smed, 1815, Aarhus.

• Han arbejdede som grovsmed, Studsgade i Aarhus.

Frantz blev gift med Mette Catrine Pedersdatter den 16 Maj 1816 i Hjemmet.

Ægteskabsnotater: Kirkebogens vielsesdata 1816:  
Brugom: Smedemester Frands Nielsen Liisberg p: Middelgade, 32 A: gl.
Brud: Pigen Mette Kathrine Pedersdatter, hos Peder Møller på Studsgade, 30 A. gl.
Forlovere: Kjøbmand Hans Kold, [Kjøbmand] Bæhr
Trolovelsesdag: d. 16de Mai 1816
Vielsesdag: d. 16. Mai 1816
Noter: Vielse Hjemme efter Biskoppens Tilladelse
 
Vielsen må have fundet sted ved barselssengen, for den fandt sted sammen dag som datteren Ane Chirstine blev født. Måske
har der været komplikationer, så moderens liv var i fare.

Børn af dette ægteskab:
i. Ane Christine Liisberg blev født den 16 Maj 1816 i Aarhus og døde den 14 Apr. 1822 i Aarhus i en alder af 5

år.
8 ii. Niels Peter Liisberg.  Niels havde et forhold til Else Johanne Svenningsdatter, datter af Svenning Hansen 

og Johanne Andersdatter, i Jul. 1861 i Randers.  Parret blev ikke gift.  Niels blev gift med Christina Elise
Nielsen, datter af Peder Nielsen og Ingeburg Göhlmann, den 10 Mar. 1863 i Kbh.

iii. Peter Møller Liisberg blev født den 1 Apr. 1820 i Aarhus, blev døbt i hjemmet 17 Jan. I Vor Frelser 23 Mar, og
døde den 5 Sep. 1890 i Lystrup ved Århus i en alder af 70 år.  Peter havde et forhold til Maren Pedersdatter.
Parret blev ikke gift.  Peter blev gift med Birgitte Hansine Caroline Aaris.

iv. Ane Chirstine "Stine" Liisberg blev født den 12 Maj 1822 i Aarhus og døde den 11 Aug. 1901 i en alder af 79
år. Et andet navn for Ane var Stine.  Ane blev gift med Christian Joseph Schou, søn af Jørgen Schou og
Johanne Elisabeth Kajser, den 16 Maj 1860 i Aarhus.

v. Søren Lauritz Liisberg blev født den 29 Okt. 1824 i Aarhus og døde den 1 Jan. 1899 på Studsgade, Århus i en
alder af 74 år.  Søren blev gift med Ane Marie Larsen, datter af Lars Sørensen og Ellen Larsen, den 7 Nov.
1879 i Aarhus.

vi. Rasmus Liisberg blev født den 27 Sep. 1827 i Aarhus og døde den 22 Sep. 1875 i Aarhus i en alder af 47 år.
Årsagen til hans død var selvmord ved hængning.  Rasmus blev gift med Ane Marie Nielsen den 29 Maj 1855.
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17.  Mette Catrine Pedersdatter, datter af Peter Nielsen Skræder og Mette Laursdatter, blev født i Apr. 1785 i Ommestrup,
Mørke Sogn, Randers amt, blev døbt den 24 Apr. 1785 i Mørke kirke, døde den 3 Apr. 1872 i Aarhus i en alder af 87 år, og blev
begravet den 9 Apr. 1872 i Århus Domsogn.

Biografi:  Hun var født i landsbyen Ommestrup. Forældrene døde henholdsvis 1803 og 1814. Ved giftemålet 1816 var hun
30 år og boede hos hendes principal, skræddermester Peder Møller, i Studsgade. Hun blev enke i 1855 og fik bevilling til at
sidde i uskiftet bo. Ved FT 1860 boede hun hos en søn, bagermester Lauritz Liisberg, i Studsgade, 75 år gammel. Hun døde
87 år gammel.

Mette blev gift med Frantz Liisberg den 16 Maj 1816 i Hjemmet.

18.  Svenning Hansen, søn af Hans Svenningsen og Anne Sørensdatter, blev født den 15 Sep. 1792 i Trandum, Sevel
sogn, blev døbt den 15 Sep. 1792 i Sevel kirke, døde den 9 Mar. 1861 i Sal, Ringkøbing amt i en alder af 68 år, og blev begravet
den 17 Mar. 1861 i Sal, Ringkøbing amt.

Biografi:  Svenning Hansen boede med sin familie i Sevel sogn. Ved FT 1834 angives han som "fattigfoged". Fattigfoged var
den officielle betegnelse - den folkelige var "stodderkonge" - for den person der af fattigkommissionen var ansat til at skulle
holde sognet fri for omstrejfende, udensogns betlere. Det var som regel en af sognets fattige der blev udvalgt til dette
embede. Han fik en dusør for hver pågreben fremmed tigger. Embedet var ganske vist blevet afskaffet 1803, men det tillodes
sognene en kortere tid fortsat at engagere særlige betjente med dette formål. I løbet af 1800-tallet forsvandt embedet
fuldstændigt. Titlen er da også opgivet ved de flg. FT. hvor han står opført som inderste og daglejer. Ved FT 1860 blev han
og hans kone, Johanne Andersdatter, underholdt af fattigvæsenet fra henholdsvis Sevel og Borbjerg hvor de hver især
stammede fra, mens deres hjemmeboende ugifte datter på 22, Maren, blev underholdt af fattigvæsenet i Sal sogn hvor de nu
boede.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som inderste og daglejer i Sevel, Ringkøbing amt.

Svenning blev gift med Johanne Andersdatter den 3 Apr. 1820 i Sevel.

Ægteskabsnotater: KB Sevel copulerede 1820, opsl. 47:
5. April i Kirken
Svenning Hansen, 28 Aar, Tjenestekarl paa Nørtofte
Johanne Anders Datter, 25 Aar, Skræderpige i Mundberg.
Forlovere: Esper Lindberg i Blaxkiær og Anders Kristensen i Mundberg

Børn af dette ægteskab:
i. Ane Svenningsdatter blev født den 17 Sep. 1820 i Mundbjerg i Sevel sogn, blev døbt den 17 Sep. 1820 i

hjemmet, fremstillet  22 Okt 1820, døde den 14 Jan. 1896 i Hedegaarde I Sevel i en alder af 75 år, og blev
begravet den 19 Jan. 1896 i Sevel.  Ane blev gift med Jens Pedersen Bøge, søn af Peder Christian
Jensen og Edel Kirstine Jensdatter, den 2 Okt. 1857 i Ryde kirke.

ii. Hans Christian Svenningsen blev født den 7 Aug. 1822 i Sal, Ringkøbing amt.  Hans blev gift med Kirsten
Marie Jensdatter.

iii. Anders Svenningsen blev født den 20 Jan. 1825 i Sal, Ringkøbing amt, blev døbt den 20 Jan. 1825, døde den 3
Okt. 1854 i Borbjerg by hos Laurs Jensen i en alder af 29 år, og blev begravet den 8 Okt. 1854 i Borbjerg.

9 iv. Else Johanne Svenningsdatter.  Else havde et forhold til Peder Pedersen.  Parret blev ikke gift.  Else havde
derefter et forhold til Niels Peter Liisberg, søn af Frantz Liisberg og Mette Catrine Pedersdatter, i Jul. 1861 i
Randers.  Parret blev ikke gift.  Else blev gift med Hans Jørgen Rasmussen, søn af Rasmus Hansen og Maren
Larsdatter, den 1 Feb. 1864 i Gylling kirke.

v. Jens Svenningsen blev født den 10 Apr. 1831 i Sal, Ringkøbing amt og blev døbt den 17 Apr. 1831 i Sal kirke.
vi. Christen Svenningsen blev født den 20 Jan. 1835 i Sal, Ringkøbing amt, blev døbt den 8 Mar. 1835 i Sal kirke,

og døde før 1870.  Christen blev gift med Karen Marie Larsen den 9 Okt. 1863 i St. Povls kirke, Korsør.
vii. Maren Svenningsen blev født den 1 Maj 1839 i Sal, Ringkøbing amt og blev døbt den 5 Maj 1839 i Sal kirke.

19.  Johanne Andersdatter, datter af Anders Christensen Løvig og Else Marie Eriksdatter, blev født i Jan. 1794 i
Hogager, Borbjerg, Hjerm herred, Ringkøbing amt, blev døbt den 26 Jan. 1794 i Borbjerg kirke, døde den 29 Maj 1868 i Djeld i
en alder af 74 år, og blev begravet den 2 Jun. 1868 i Sevel.

Biografi: Iflg. folketællinger var der 7 børn. Hun døde som fattiglem i Djeld, 75 år gammel.

Johanne blev gift med Svenning Hansen den 3 Apr. 1820 i Sevel.

20.  Niels Jespersen, søn af Jesper Nielsen Nørgaard og Sidsel Kirstine Christensdatter, blev født den 14 Jul. 1795 på
Nørgaard, Bølling sogn, blev døbt den 14 Jul. 1795 i Hjemmet, døde den 19 Jun. 1861 i St. Toustrup, Snejberg i en alder af 65 år,
og blev begravet den 24 Jun. 1861 i Snejberg.

Biografi: Niels Jespersen Nørgaard er udgangspunktet for Toustrup-slægtsbogen. Det var ham der købte gården St.
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Toustrup hvor Bentes farmor, Ane Thygesen, stammer fra. Den var i slægtens eje 1833-1913. Ejere: Niels Jespersen der
købte den, hans søn Thyge Peder Nielsen og hans søn, Jens Nørgaard Toustrup, der solgte den.
Ved sit giftermål ejede Niels Jespesen en gård i Tiphede, Timring sogn, men 1824 købte han istedet gården Søndergaard i
Vorgod sogn. 1832 udstykkede og solgte han den i 8 parceller, og istedet købte han St. Toustrup året efter. Skødet er
dat. 3 nov 1833. Han drev den i 20 år og overdrog den 1853 til sin ældste søn, Thyge Peder Nielsen. Den havde da 3 Tdr. 2
Skp. 2 3/4 Alb. hartkorn, og købesummen var 1600 Rdlr. rede Sølv samt aftægt til ham selv og hans Hustru.
Der var 9 børn i ægteskabet hvoraf de 6 ældste var født i Vorgod sogn og de 3 yngste på St. Toustrup.
Det hører med til hans karateristik, at han var en af de første der sluttede sig til den gudelige vækkelse i Snejbjerg.
Der findes bevaret et gravminde og digt. Det første lyder:
"Gravminde over den her i Livet elskede og agtværdige, nu i Herren hensovede salige Mand Niels Jespersen født i Bølling
1795. I Aaret 1821 indgik han i Ægteskab med hæderlige Pige Birgithe Sophie Thygesen af Jægeriis Mølle [=Egeris], og
levede med hende et kristeligt og kjærligt Samliv i omtrent 39 Aar, hvilket Herren velsignede med 9 Børn. Efter længere
Tids Svaghed bortkaldtes han af Livets og Dødens Herre den 19. Juni 1861 i en Alder af 65 Aar, elsket, savnet og begrædt
af sine efterladte Børn og Venner. Fred med hans Støv!"
Ved skiftet efter ham blev hans aftægtsbolig vurderet til 700 rdl, desuden var der 1 Ko til 25 Rdlr., 1 Kvie 8 Rdlr., 1 Svin, 1
Vindovn, 1 Bismer Vægt, 1 Økse, 1 Foustage med Fjer, 1 Øltønde, 1 Par Støvler, 2 Kjoler, 1 Bord, 1 Bord, 1 Skammel, 1
Bord, 1 Vægt, 1 Lygte, 1 Vest, 1 Bilæggerovn, 1 Pottenmaal, 1 Tragt, 1 Tinfad, Jerngryder, 1 Ildtang, 1 Pande, 1 Dyne, 2
Puder, 2 Lagner vurderedes til 776 Rdlr. 4 Mark.- Rede penge var der ingen af. - Hvis vores nutidige pensionistbo blev
gjort op, ville det fylde mange sider.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdejer i Tiphede, Timring Sogn.

• Han arbejdede som gårdejer, Søndergaard 1824 i Vorgod sogn.

• Han arbejdede som gårdejer, St. Toustrup 1833-1853 i Snejberg.

Niels blev gift med Birgithe Sophie Thygesdatter den 11 Nov. 1821 i Vium kirke.

Ægteskabsnotater: Forlovere ved brylluppet var aftægtsmand Peder Pedersen, Tiphede, og møller Mads Thygesen, Egeriis
mølle.

Børn af dette ægteskab:
10 i. Thyge Peder Nielsen Toustrup.  Thyge blev gift med Ane Kirstine Jensdatter, datter af Jens Jensen Nørgaard,

Plejebarn og Karen Nielsdatter, den 7 Maj 1853 i Snejbjerg kirke.
ii. Sidsel Nielsdatter blev født den 11 Mar. 1824 i Vorgod og døde den 16 Aug. 1914 på Hedegaard, Vinding i en

alder af 90 år.  Sidsel blev gift med Niels Christian Jensen den 5 Nov. 1852 i Snejbjerg.
iii. Mette Kirstine Nielsdatter blev født den 10 Apr. 1826 i Vorgod og døde den 13 Jun. 1843 i en alder af 17 år.
iv. Johanne Kirstine Nielsdatter blev født den 21 Maj 1828 i Vorgod og døde den 9 Nov. 1920 i Snejbjerg i en

alder af 92 år.  Johanne blev gift med Anders Larsen Vejen den 13 Apr. 1853.
v. Jesper Nielsen blev født den 27 Nov. 1830 i Vorgod og døde den 24 Feb. 1922 i Herning i en alder af 91 år.

Jesper blev gift med Louise Sophie Ringe den 28 Apr. 1855 i Rind.  Jesper blev derefter gift med Maren
Pedersen, datter af Peder Christian Christensen og Kirsten Jacobsdatter,.

vi. Niels Christian Nielsen blev født den 14 Dec. 1832 i Vorgod og døde den 16 Jan. 1922 i Snejbjerg i en alder af
89 år.  Niels blev gift med Kirstine Stausbøll den 27 Nov. 1862 i Sinding.  Niels blev derefter gift med Birte
Kirstine Kølbæk Knudsen. Ægteskabsstatus: 0.

vii. Mads Christian Nielsen Toustrup blev født den 10 Maj 1835 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 5 Dec. 1917
i Snejbjerg i en alder af 82 år. Et andet navn for Mads var Mads Christian Nielsen.  Mads blev gift med Kirsten
Knudsen den 24 Okt. 1861 i Snejbjerg.

viii. Anders Nielsen blev født den 24 Sep. 1837 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 21 Nov. 1885 i Snejbjerg i en
alder af 48 år.

ix. Peder Jespersen Toustrup blev født den 29 Apr. 1840 i St. Toustrup, Snejberg og døde den 9 Okt. 1913 i
Herning i en alder af 73 år. Et andet navn for Peder var Jespersen.  Peder blev gift med Karen Marie Jensen 
den 28 Nov. 1877 i Skamstrup.

21.  Birgithe Sophie Thygesdatter, datter af Thyge Madsen Møller og Mette Kirstine Christensdatter, blev født den 14
Jan. 1801 på Egeris Mølle, Nr. Vium sogn, Viborg amt, blev døbt den 16 Jan. 1801 i hjemmet, fremstillet  1 Mar, døde den 8 Aug.
1858 i St. Toustrup, Snejberg i en alder af 57 år, og blev begravet den 14 Aug. 1858 i Snejberg.

Biografi: Birgithe Sophie Thygesdatter var opkaldt efter sin farmor og var født på vandmøllen i Egeris i en slægtsstærk
familie. Hun blev moder til 9 børn og var stammoder til Toustrupslægten.
Da hun døde 1858, blev der efter tidens skik lavet et gravminde eller epitafium, et skrevet digt med forskellige forsiringer,
beregnet til indramning. Indledningen lyder således:
"Gravminde over den her i Livet elskede og agtværdige, nu i Herren hensovede salige Kone Birgithe Sophie Thygesen i
Toustrup i Snejbjerg Sogn. Fred med dit Støv!  Gud velsigne dit kærlige Minde!"
Digtet slutter med en opfordring fra afdøde til børnene om at betænke deres far:
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"Betænk hans Dage ere mange
Og han har banet Eders Vej.
Det er det sidste, jeg forlanger.
Dertil I siger ikke nej.
Saa gaar jeg bort og ønsker Fred!
Vi samles skal i Evighed!"

Birgithe blev gift med Niels Jespersen den 11 Nov. 1821 i Vium kirke.

22.  Jens Jensen Nørgaard, Plejebarn, søn af Svenning Svenningsen og Anne Marie Nielsdatter, blev født i 1793 i Snejbjerg,
døde den 6 Maj 1869 i Snejberg i en alder af 76 år, og blev begravet den 20 Maj 1869 i Snejberg.

Biografi:  Jens Jensen med tilnavnet Nørgaard fik en talrig efterslægt. Han var far til Thyge Peder Toustrups kone Ane
Kirstine og altså mor til Bentes farmor, Ane Thygesen.
Han står i FT 1801 som 8-års plejebarn hos gårdmand Svenning Svenningsen i Snejbjerg by. Svenning Svenningsen
boede ved i FT 1787 endnu ugift hjemme og omtales som "syg, svagelig og evnefattig". Hans far døde 1795, og året efter
giftede sig 35 år gammel med Anne Marie Nielsdatter. Hun var ifl. KB ved "Dom skilt ved sin forrige Mand". I 1801 er
Svenning i overensstemmelse hermed opført som fæstegårdmand og gift omend barnløs. Parret har derfor taget Jens
Jensen til sig som plejesøn. Han angives født i Snejbjerg, men jeg har forgæves søgt ham i kirkebogen under 1792-93.
Der er adskillige Jens'er, men ingen af dem med en far ved navn Jens. Han giftede sig 1817 med Karen Nielsdatter.
Hendes mor var kusine til hans plejefar, og de boede i samme by, så de har kendt hinanden fra børn af. Man kan følge
familiens opstigen i kirkebøgerne: 1818 husmand, 1827 gårdmand af Spanberg, 1831: gårdmand på Nørgaard. Ved FT
1834 var han 41 år og boede på en gård i Overamtrup. Det er sikkert hendes fødegård, for de havde hendes forældre på
aftægt. Det unge par havde 5 børn, og den første søn var opkaldt efter hans plejefar.
 
 
   Svenning
          Svenning Svenningsen 1717-95                         Mikkel Svenningsen 1723-93
          Svenning Svenningsen 1761-1820                     Ane Mikkelsdatter     1762-1847
          Jens Jensen (plejebarn) 1793-1869   gift med     Karen Nielsdatter      1794-1863
                                                      Ane Kirstine Jensdatter
 
 Ane Thygesen
 
 Peter Liisberg
 
     Bente
 
Note:   
Gårdnavnet "Nørgaard" findes både som tilnavn for Ane Thygenses morfar Jens Jensen og for hendes oldefar på
fædrene side Jesper Nielsen (1756-1820). Men der er tale om to gårde med samme navn i henholdsvis Snejbjerg og Vester
Bølling.
Slægtsforskningsinstituttet i Fredericia har kun behandlet mandslinjen fra Thyge Peder Nielsen fra St. Toustrup. Hans
kone Ane Kirstine Jensdatters forældre, Jens Jensen Nørgaard og Karen Nielsdatter, er derfor kun nævnt.

Begivenheder i hans liv:
• Plejeforældre: Svenning Svenningsen og Anne Marie Nielsdatter, gård i Snejbergby.

• Kirkebog: husmand, 1818, Snejbjerg.

• Kirkebog: gårdmand Spanberg, 1827, Snejbjerg.

• Kirkebog: gårdmand, Nørgård, 1831, Snejbjerg, Hammerum herred.

Jens blev gift med Karen Nielsdatter den 12 Dec. 1817 i Snejbjerg kirke.

Ægteskabsnotater: KB Snejbjerg copulerede 1817, opsl. 32:
Unge Karl Jens Jensen af Sneibergbye. g. 24 Aar. og Unge Pige Karen Niels Datter af Krogstrup, g. 22 Aar.
Forlovere: Jens Svenningsen af Sneibergbye og Niels Gumerup af Krogstrup.

Børn af dette ægteskab:
i. Svenning Jensen blev født den 7 Apr. 1818 i Snejbjerg og blev døbt den 7 Apr. 1818 i hjemmet, fremstillet  11

Maj.  Svenning giftede sig med 'ukendt'.
ii. Anna Maria Jensdatter blev født i 1820 i Snejbjerg.

iii. Niels Christian Jensen blev født den 19 Jun. 1823 i Snejbjerg.
11 iv. Ane Kirstine Jensdatter.  Ane blev gift med Thyge Peder Nielsen Toustrup, søn af Niels Jespersen og

Birgithe Sophie Thygesdatter, den 7 Maj 1853 i Snejbjerg kirke.
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v. Jens Peder Jensen blev født den 18 Maj 1831 i Snejbjerg.
vi. Jens Peter Jensen blev født den 18 Maj 1831 på Nørgaard, Snejbjerg.  Jens blev gift med Maren Jensen

Haunstrup den 18 Sep. 1858 i Snejberg Kirke.

23.  Karen Nielsdatter, datter af Niels Jensen Gunnerup og Ane Mikkelsdatter, blev født i Apr. 1794 i Snejbjerg, blev døbt den 27
Apr. 1794 i Snejbjerg kirke, døde den 12 Jun. 1863 i Snejbjerg i en alder af 69 år, og blev begravet den 19 Jun. 1863 i Snejbjerg.

Karen blev gift med Jens Jensen Nørgaard, Plejebarn den 12 Dec. 1817 i Snejbjerg kirke.

24.  Peder Pedersen Kudsk, søn af Peder Andersen Kudsk og Maren Pedersdatter, blev født den 16 Okt. 1796 i Iller,
Grønbæk sogn, blev døbt den 27 Nov. 1796 i Grønbæk Kirke, døde den 1 Jun. 1850 i Iller i en alder af 53 år, og blev begravet den
7 Jun. 1850 i Grønbæk. Årsagen til hans død var Kolik.

Biografi:  Peder Pedersen var gårdmand  i Iller by, Grønbæk sogn. Hans første ægteskab med Jytte Aaboe er en trist historie.
Hun var datter af præsten i Grønbæk, Thomas Aaboe. Parret var kommet galt afsted og blev viet i præstegården 21. apr 1819,
og i juni samme år fik de en søn, Thomas. 3 år senere blev de skilt og kort efter døde hun hos forældrene i Grønbæk
præstegård i forbindelse med fødselen af søn nr. 2, Niels Michael. Han blev døbt  i Grønbæk kirke samme dag hun blev
begravet og ses at være vokset op sammen med broderen hos Peder Pedersen.
Hans anden kone hed Mette Nielsdatter og var fra den anseelige "Annexgaard" i Svostrup. Vielsen foregik i Svostrup kirke
som var annekskirke til Grønbæk. Hun fødte ham sønnen Mads 1. okt 1826, men døde i forbindelse med en ny fødsel som
27-årig i 1832. - Det er Mads Bente nedstammer fra.
Peder giftede sig for tredie gang året efter og fik yderlige 3 børn. Han havde ved FT i 1834 sin far, Peder Andersen, på
aftægt. Selv døde han på gården som enkemand i 1850.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdmand i Iller, Grønbæk sogn.

Peder blev gift med Jytte Aaboe, datter af Thomas Michaelsen Aaboe og Elisabeth Sophie Guldager, den 21 Apr. 1819 i
Grønbæk Kirke. Ægteskabet endte med skilsmisse.

Ægteskabsnotater: KB Grønbæk sogn 1819 Copulerede, opsl 166:  
Ungkarl Peder Pedersen af Iller Bye - Jordeier. 23 Aar gl. & Jomfru Jytte Aaboe, 27½ Aar gl. af Grønbek Præsteg. Forlovere:
Sognepræsten S.T. Hr Provst Aaboe og Gaardbeboer Peder Andersen i Iller.
21 April 1819. Viet i Grønbek Præstegard efter Bevilling af 17. April 1819.

Biografi:   Jytte Aaboes historie er mærkelig. Hun var af præsteslægt, og faderen var præst i Grønbæk. Som 27 årig blev hun
blev gift i kirken apr 1819 med en 4 år yngre smågårdmand i Iller. Det var i sig selv bemærkelsesværdigt. Men de var
kommet galt afsted i dec 1818, så der har ikke været andet for. Hun fødte en søn, Thomas Pedersen, 9. aug 1819 og igen
Niels Michael 31. mar 1822. Men da var ægteskabet gået overstyr og hun flyttet hjem til forældrene i præstegården. Hun
døde af barselsfeber og blev begravet 11. apr - samme dag hvor sønnen blev døbt. Drengene voksede op hos faderen i
Illerhuse.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1806 i Grønbæk Kirke.

Børn af dette ægteskab:
i. Thomas Pedersen blev født den 7 Jun. 1819, blev døbt den 24 Jul. 1819 i Grønbæk Kirke, og døde efter 1880.

Et andet navn for Thomas var Thomas Pedersen Aaboe.  Thomas blev gift med Else Kirstine Jensdatter, 
datter af Jens Allingtoft og Maren Nielsdatter, den 22 Mar. 1846 i Tvede kirke.

ii. Niels Michael Pedersen blev født den 31 Mar. 1822 i Grønbæk præstegård og blev døbt den 11 Apr. 1822 i
Grønbæk.

Peder blev derefter gift med Mette Nielsdatter den 24 Maj 1825 i Svostrup Kirke.

Ægteskabsnotater: KB Svostrup 1825 Copulerede opsl. 147:  
Enkemand Peder Pedersen fra Iller, 29 Aar gl. og Pigen Mette Nielsdatter i Annexgaarden i Svostrup, 19 Aar gl. Forlovere:
Hr Skolelærer [Frantz] Heigaard, Søren [Sørensen] Bull i Svostrup. Vielse i Kirken d: 24 May 1825.

Børn af dette ægteskab:
12 i. Mads Pedersen Kudsk.  Mads blev gift med Kirsten Pedersen.  Mads blev derefter gift med Jensine

Nielsdatter, datter af Niels Laursen og Ane Cathrine Jensdatter, den 20 Okt. 1866 i Grønbæk Kirke.
ii. Jytte Pedersdatter blev født den 3 Jul. 1830 i Iller, blev døbt den 12 Jul. 1830 i Grønbæk Kirke, døde den 14

Jul. 1830 i Iller, og blev begravet den 18 Jul. 1830 i Grønbæk.
iii. Jytte Pedersdatter blev født den 21 Jul. 1831 i Iller, blev døbt den 4 Sep. 1831 i Grønbæk, døde den 16 Apr.

1832 i Svostrup, og blev begravet den 19 Apr. 1832 i Grønbæk. Årsagen til hendes død var kighoste.

Peder blev derefter gift med Anne Pedersdatter, datter af Peder Thomasen og Anne Jensdatter, den 13 Okt. 1832 i Grønbæk
Kirke.
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Ægteskabsnotater: Kirkebogen for Grønbæk 1832: 
13 Oct. 1830 Enkemand og Jordbesidder Peder Pedersen, 36 Aar gl, boer i Iller & Jomfru Anne Peders Datter af Ans, 26 Aar
gl. Viede i Kirken.
Forlovere Søren Pedersen og Peder Jensen, gaardmænd i Iller.
Gift 1. g.

Børn af dette ægteskab:
i. Mette Marie Pedersdatter blev født i 1833 på Illerhede.

ii. Anne Marie Pedersdatter blev født i 1835 på Illerhede.
iii. Peder Pedersen blev født den 14 Nov. 1837 på Illerhede, blev døbt den 26 Dec. 1837 i Grønbæk Kirke, og døde

den 22 Apr. 1920 i en alder af 82 år.  Peder blev gift med Ane Margrethe Pedersdatter Kramer.
iv. Jens Peter Pedersen blev født i 1840 på Illerhede.

25.  Mette Nielsdatter, datter af Niels Andersen Dyhr og Mette Andersdatter, blev født den 25 Jan. 1806 i Svostrup,
blev døbt den 25 Jan. 1806 i hjemmet, fremstillet  26 Jan 1806, døde den 20 Jan. 1832 i Iller i en alder af 25 år, og blev begravet
den 29 Jan. 1832 i Grønbæk. Årsagen til hendes død var Barselskomplikationer.

Biografi:  Anders' 2. kone Mette Nielsdatter stammede fra den anseelige Annexgaard i Svostrup. Hun blev konfirmeret i
Svostrup kirke 1820 med en fin udtalelse:  Meget vel oplyst, god Opførsel. Hun blev gift 24. maj 1825 som 19årig med
enkemanden Peder Kudsk fra Iller, hendes skolelærer og en jordbruger fra Svostrup var forlovere ved brylluppet. 1/10 1826
nedkom hun med sønnen Mads. I juli 1830 fik hun en datter Jytte som kun blev en uge gammel og 21/7 1831 endnu en en
datter med samme navn. - De har været opkaldt efter Peders første kone Jytte Aaboe som skik var. Men den sidste fødsel
klarede hun ikke. Hun døde efter 12 ugers sygdom 12.  januar 1832. Barnet kom i pleje hos sin mormor i Svostrup, men det
døde 16. april. Mette Nielsdatter blev 27 år.

Mette blev gift med Peder Pedersen Kudsk den 24 Maj 1825 i Svostrup Kirke.

26.  Niels Laursen, søn af Laurs Nielsen Kudsk og Anne Jensdatter, blev født i Nov. 1796 i Ans, Grønbæk sogn, blev
døbt den 27 Nov. 1796 i Grønbæk Kirke, døde den 17 Mar. 1870 på Illerhede i en alder af 73 år, og blev begravet den 24 Mar.
1870 i Grønbæk.

Biografi:  Niels Laursen er fra 1796. Vi møder ham som som 5-årig i FT 1801 og kan følge ham gennem alle de
digitaliserede FTer indtil 1850. Han blev gift med Ane Cathrine Jensdatter i 1819, og de fik 6 børn. Det har været beskedne
kår. Han var husmand og lavede træsko. Han døde 1870 som aftægtsmand, 74 år gammel.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som jordbruger på Illerhede, Grønbæk sogn.

Niels blev gift med Ane Cathrine Jensdatter den 13 Mar. 1819 i Høbjerg.

Ægteskabsnotater: KB Elsborg-Højberg sogn 1814-36 opslag 126:
Ungkarl Niels Laursen fra Ans, 23 Aar. Pigen Ane Kathrine Jens Datter fra Tange. d. 13ende Marts 1819 i Højberg Kirke.
Forlovere: Morten Westergaard [opsl. 35: gårdmand i Tange] og Søren Mortensen af Tange.

Børn af dette ægteskab:
i. Karen Marie Nielsdatter blev født i 1823 i Iller.

ii. Juliane Nielsdatter blev født i 1825 i Iller, døde i 1895 i en alder af 70 år, og blev begravet i Grønbæk.  Juliane
blev gift med Anders Pedersen Holm.

iii. Laurs Nielsen blev født den 28 Nov. 1825 på Illerhede, døde den 28 Mar. 1896 på Illerhede i en alder af 70 år,
og blev begravet i Grønbæk.  Laurs blev gift med Kirstine Mathiasen.

iv. Marianne Nielsdatter blev født i 1829 i Iller.
13 v. Jensine Nielsdatter.  Jensine havde et forhold til Johan Hilker i Sep. 1859.  Parret blev ikke gift.  Jensine

blev gift med Mads Pedersen Kudsk, søn af Peder Pedersen Kudsk og Mette Nielsdatter, den 20 Okt.
1866 i Grønbæk Kirke.

vi. Jens Nielsen blev født den 20 Sep. 1840 på Illerhede, døde den 3 Maj 1864 i en alder af 23 år, og blev begravet i
Grønbæk. Årsagen til hans død var sår fra kamphandling 18 apr 1864.

27.  Ane Cathrine Jensdatter blev født Omk 1797 i Høbjerg, døde den 18 Maj 1885 i Iller i en alder af 88 år, og blev begravet den
25 Maj 1885 i Grønbæk.

Biografi: 1819 blev hun gift som 22 årig med Niels Laursen der levede af sin jordlod og som var træskomand i Iller.  Vi kan
følge dem i FT 1834, 1840, 1845 og 1850. De fik 6 børn, blandt dem Jensine som er ane til Bente. Enke blev hun 1870, og
selv døde hun 18. maj 1885 i Iller.
 

Ane blev gift med Niels Laursen den 13 Mar. 1819 i Høbjerg.
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28.  Lars Henningsen.

Begivenheder i hans liv:
• Kirkebog: herskabstjener i Holsten, 1828, Rynkeby, Odense amt.

Lars havde et forhold til Anne Petronille Andersdatter i Nov. 1827 i Rynkeby, Fyn.  Parret blev ikke gift.

Deres barn:
14 i. Peter Larsen Rønning (Slægtskab til far: Biologisk, Slægtskab til mor: Biologisk).  Peter blev gift med Nicoline

Jensen, datter af Jens Nielsen Knudsen og Inger Michelsdatter, den 9 Mar. 1854 i Fiskbæk kirke.  Peter blev
derefter gift med Christine Christensen den 10 Jun. 1883 i Viborg domkirke.

29.  Anne Petronille Andersdatter, datter af Anders Jensen Skrædder og Anne Cathrine Jeppesdatter, blev født i Jun.
1797 i Ørsbjerg By, Kerte, Odense, blev døbt den 14 Jun. 1797 i hjemmet, fremstillet  6 Jul, døde den 9 Aug. 1876 i Fattiggården i
St. Knuds Odense i en alder af 79 år, og blev begravet den 14 Aug. 1876 i St. Knud, Odense. Et andet navn for Anne var Anne
Pedersnille/Pernille Andersdatter.

Biografi:  Kirkebogen for Rynkeby melder, at Peder Larsen blev født den 21de Juli og hjemmedøbt samme dag. Moderen var
"et uden Ægteskab, besvangret Fruentimmer", den 30årige tjenestepige Anne Petronille Andersdatter der ved fødslen boede
hos husmand og rokkedrejer Anders Nielsen i Rynkeby. Som Barnefader blev udlagt en Lars Henningsen, tjener hos et
herskab i Holsten. Faddere var en tjenestepige og 3 lokale gårdmænd. Petronille var kommet gravid til Anders Rokkedrejer i
Rynkeby fra Husby hvor hun tidligere havde været fæstet som tjenestepige.
Efter fødslen forlod Petronille Rynkeby sogn og rejste til sit fødesogn Kerte i Båg herred. Hun har sikkert slikket såret hos
forældrene i Ørsbjerg by. Barnet kom til velkonsoliderede plejeforældre i Jylland, Thomas og Anne Marie Rønning på
Rønninggård i Fiskbæk ved Viborg.
Fra Kerte flyttede hun til Hørkærhus i nabosognet Gelsted, og her kom hun 1831 igen galt afsted. 19. jan 1832 fødte hun en
pige som blev døbt Ane Kirstine i Gelsted kirke. Faderen var Erich Mathiasen Melchior der tjente på den nærliggende
hovedgård "Minendal" mellem Assens og Middelfart. Barnet kom i pleje hos en husmand Søren Hansen i Gedsted sogn og
var der til konfirmationen.
Ved FT 1835 (NB tysk tælling) finder vi Petronille som 37-årig tjenestepige hos cancelliråd Johan Henrich Jacob Albinus i
Nørre Tyrstrup ved Christiansfeld. Og her i Sdr. Stenderup sogn blev hun 14. nov 1838 trolovet med ovennævnte Erich
Mathiasen Melchiorsen. Johan Albinus var med som vidne. 7. marts 1840 fødte hun en søn der 30. maj blev døbt Jacob
Erichsen Melchior i Sdr. Stenderup kirke. Der har været problemer at løse. Først rejste hun med barnet til Fyn og fik ophold
hos den samme Søren Hansen som allerede havde den 8 år ældre søster, Ane Kirstine. Her blev hun til skiftedag 1. nov 1841.
Derefter tog hun til moderen i Ørsbjerg. Hun var enke og har sikkert påtaget sig at passe den små Jacob, så Petronille igen
kunne rejse til det sønderjyske og pr. 1. maj 1842 komme i tjeneste hos Hr. Albinus.
Hvornår hun er vendt tilbage til Erich Melchiorsen i Gelsted ved jeg ikke, men han fik ansættelse på Brandts Klædefabrik
1844, og ved FT 1845 ses de genforenet. De boede i Odense og havde sønnen Jacob hos sig. Deres vielse er ikke fundet.
Måske sprang de den detalje over. Hun blev enke 1868 og arbejdede ved FT 1870 som fabriksarbejder, vel sagtens hos
Brandt, men døde på fattigården 6 år senere.

Begivenheder i hendes liv:
• Kirkebog: tjenestepige, 1 Mar. 1827, Husby.

• Kirkebog: tjenestepige, 1 Nov. 1827, Rynkeby, Odense amt.

• Barn sat i pleje hos Thomas Rønning 1828 Rønninggård, Fiskbæk

• Barn sat i pleje hos gårdmandsfamilie 1832 Gelsted sogn, Odense

• Hun findes i tjenestepige hos gårdmand Johan Henrich Albinus folketællingen 1835 i Sdr. Stenderup, nu Vejle Amt.

• Trolovelse: med Erich Melchiorsen, 14 Nov. 1838, Sdr. Stenderup sogn, Nr. Tyrstrup.

• Hun findes i husmoder folketællingen 1845, 1850, 1855, 1860 i Odense købstad.

• Hun findes i enke & fabriksarbejder folketællingen 1870 i Odense.

Anne havde et forhold til Lars Henningsen i Nov. 1827 i Rynkeby, Fyn.  Parret blev ikke gift.

Anne blev gift med Erich Mathias Melchiorsen, søn af Melchior Mathias Erichsen og Ane Kirstine Carlsdatter, i 1838 i Sdr.
Stenderup sogn, Nr. Tyrstrup. Ægteskabsstatus: papirløst.

Ægteskabsnotater: KB Verlobnung 1838, Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle 1814-50. Opslag 278: 8. 
14. Nov Erich Mathiasen Melchior Jungesell, der Hausmann war in Gjelsted in Fühnen Melchior Erichssen und der Anna
Kirstine Carlstochter ehrl. - mit Anne Pernille Anderstochter der Hausmanns und Scheiders in Kierte in Fühnen Anders
Jensen und der Anne Cathrine Jenstochter ehrl. Tochter.
Zeugen:
1. der Hr. Canzeleyrath Albinus
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2. der Hr. Candidat dr Theol. Aagaard
Beide in Warmark
d. zu proklamiren Dom xxiii p. f. Trinit etc.
 

Biografi:  Erich Melchiorsen var søn af en husmand og gørtler i landsbyen Kindstrup, Gelsted sogn. Ved konfirmationen
1818 erhvervede han et "maadelig" i kundskaber og opførsel. Derefter er han utvivlsomt kommet ud at tjene. Kirkebogen
for Gelsted melder, at han blev udlagt som barnefader til en pige, Ane Kirstine, født 19. jan. 1832. Moderen var Anne
Petronille Andersdatter i Ørsbjerg, Kerte sogn. Han tjente på det tidspunkt på hovedgården Minendal i nabosognet
Tanderup. Det gjorde han også ved FT 1834, men ved efterårsskiftedag 1. nov. 1838 flyttede han efter Petronille til
Sønderjylland. Hun var kommet i tjeneste hos kancelliråd Johan Albinus i Sdr. Stenderup ved Christiansfeld. Parret blev
lovformeligt trolovet 14. nov. 1838, men endnu i febr. 1840 er de anført som ugifte:
FT-1840 Vejle, Nørre Tyrstrup, Sønder Stenderup, Warmark, Indeststed:  
Erik Mathiesen 37 Ugift Væver
Anne Pernille Andersdatter 43 Ugift hans Kjereste fattig  
Samme år fik de sønnen Jacob, og også her er de anført som ugifte, så selv om de i de senere folketællinger optegnes som
gifte, har de måske levet i et "papirløst" ægteskab. I juli 1840 vendte han tilbage til Fyn og boede hos sin bror, Carl
Christian i Kindstrup. Formodentlig har han senere stiftet bo i sognet med Petronille og drengen, men fra forårsskiftedag 1.
maj 1844 fik han ansættelse som kusk og dugmager hos klædefabrikant Brandt midt i Odense. Og her findes parret ved
folketællingerne 1845-60. Han døde 64 år gammel i 1868.
 

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 29 Mar. 1818 i Gelsted kirke.

• Kirkebog: tjenestekarl på Minendahl, 1832, Gelsted, Odense amt.

• Han findes i væver folketællingen 1840 i Sdr. Stenderup sogn, Nr. Tyrstrup.

• Han findes i væver, dugmager folketællingen 1845,1850,1855, 1860 i Brandts Klædefabrik, Odense.

Børn af dette ægteskab:
i. Ane Kirstine Eriksen blev født den 19 Jan. 1832 og blev døbt den 12 Feb. 1832 i Gelsted sogn, Odense.

ii. Jacob Erichsen Melchior blev født den 7 Mar. 1840 i Sdr. Stenderup sogn, Nr. Tyrstrup, Vejle og blev døbt den
30 Maj 1840 i Stenderup kirke.

30.  Jens Nielsen Knudsen, søn af Niels Jørgensen Knudsen og Anne Andersdatter, blev født i Feb. 1791 i Skals,
Viborg, blev døbt den 27 Feb. 1791 i Skals kirke, døde den 15 Mar. 1862 i Låstrup, Rinds, Viborg amt i en alder af 71 år, og blev
begravet den 23 Mar. 1862 i Låstrup. Årsagen til hans død var Blousteen.

Biografi:  Det er muligt at følge Jens Nielsen Knudsen i FT fra 1834 til 1860 hvor hans svigersøn hjælper til på fæstegården i
Låstrup by. Ved FT 1840 var  han f.eks. 49-år og var gift med 45-årige Inger Michelsdatter. De havde 7 børn, men ingen
tjenestefolk. Det har været småkårsfolk. De døde med et par års mellemrum og blev begravet på Låsby kirkegård.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1808 i Skals.

• Han arbejdede som gårdmand i Låstrup, Viborg amt.

Jens blev gift med Inger Michelsdatter den 28 Okt. 1821 i Kvorning Kirke, Viborg Amt.

Ægteskabsnotater: KB Kvorning, Viborg Amt.
Brudgommens navn: Ungkarl Jens Nielsen af Skaltz, 30 aar gl.
Brudens navn: Pigen Inger Mikkelsdatter af Aarúp, 26 aar gl .
Forlovere: Gaardmand Lars Ostenfelt og Anders Lovring, begge af Kvorning.
Vielsesdagen: 28de October 1821 i Kirken

Børn af dette ægteskab:
i. Michael Jensen blev født den 1 Jan. 1821 i Kvorning, døde den 31 Mar. 1857 i Låstrup i en alder af 36 år, og

blev begravet den 7 Apr. 1857. Årsagen til hans død var brystsvaghed.  Michael blev gift med Inger Sophie
Skræddersdatter den 15 Nov. 1851 i Lynderup kirke.

ii. Ane Jensdatter blev født den 23 Sep. 1825 i Låstrup, blev døbt den 12 Nov. 1825 i Låstrup kirke, døde den 23
Apr. 1874 i Randers, St. Mortens sogn i en alder af 48 år, og blev begravet den 27 Apr. 1874 i Randers.  Ane
havde et forhold til Thomas Jacobsen.  Parret blev ikke gift.  Ane blev gift med Jens Christian Christensen 
den 18 Maj 1855 i Randers. Ægteskabet endte med skilsmisse.

iii. Ane Kirstine Jensdatter blev født den 23 Maj 1828 i Låstrup, blev døbt den 24 Nov. 1828 i Hjemmet, døde den
27 Nov. 1888 i Låstrup i en alder af 60 år, og blev begravet den 5 Dec. 1888 i Låstrup.  Ane blev gift med Niels
Thomassen den 24 Dec. 1853 i Låsby.
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iv. Ane Birgithe Jensdatter blev født den 26 Maj 1830 i Låstrup, blev døbt den 27 Jun. 1830 i Låstrup kirke, døde
den 14 Apr. 1853 i Viborg i en alder af 22 år, og blev begravet den 22 Apr. 1853 i Låstrup kirke.

v. Hanne Jensdatter blev født den 2 Apr. 1833 i Låstrup og blev døbt den 2 Jun. 1833 i Rind, Gislum herred.
15 vi. Nicoline Jensen.  Nicoline blev gift med Peter Larsen Rønning, søn af Lars Henningsen og Anne Petronille

Andersdatter, den 9 Mar. 1854 i Fiskbæk kirke.
vii. Niels Jensen blev født den 5 Maj 1839 i Låstrup, blev døbt den 7 Jul. 1839 i Låstrup kirke, døde den 26 Feb.

1842 i Låstrup i en alder af 2 år, og blev begravet den 6 Mar. 1842 i Låstrup.
viii. Inger Kirstine Jensdatter blev født den 5 Jan. 1842 i Låstrup, blev døbt den 6 Mar. 1842 i Låstrup kirke, og

døde den 6 Jul. 1842 i Låstrup.

31.  Inger Michelsdatter, datter af Michel Nielsen Handskemager og Anne Gregersdatter, blev født i Apr. 1797 i
Hulbæk, Ørum sogn, Sønderlyng, Viborg amt, blev døbt den 23 Apr. 1797 i Ørum kirke, døde den 26 Jul. 1860 i Låstrup, Rinds,
Viborg amt i en alder af 63 år, og blev begravet den 5 Aug. 1860 på Låstrup kirkegård.

Biografi:  Inger Michelsdatter var datter af byens hyrde og hans 2. kone der var spinderske. Hun døde to år efter sin mand,
og blev begravet på Låstrup kirkegård hvor han senere fulgte hende, men ved FT 1855 er hun mærkeligt nok opført som
boende hos datteren Nicoline på Fiskbæk mølle. Det ser ud til, at de har boet hver for sig i en periode. FT 1860 har dem igen
sammen i Låstrup.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 15 år gl. 6 Okt. 1811 i Kvorning Kirke.

• Hun findes i boende hos datter og svigersøn folketællingen 1855 på Rønninggård, Fiskbæk.

Inger blev gift med Jens Nielsen Knudsen den 28 Okt. 1821 i Kvorning Kirke, Viborg Amt.
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6. generation (Tiptipoldeforældre)

32.  Niels Gotfredsen blev født i Lisbjerg, blev døbt i 1748, døde den 27 Maj 1830 på Trige mark i en alder af 82 år, og blev
begravet den 4 Jun. 1830 i Trige.

Biografi:  Niels Gotfredsen blev født i Lisbjerg sogn, Vester Lisberg herred, Århus amt, omk. 1748. Han blev gift med
Catrine Nielsdatter 15/3 1782, og et par måneder efter fødtes det første barn. FT 1787 har ham som 40-årig husfader med sin
30-årige kone og tre børn. Han betegnes som husmand og bødker. Et af børnene er den 4-årige Frands Nielsen. (Der
fandtes på den tid en betydende mand i sognet ved navn Frands Nielsen som han kan være opkaldt efter). I FT 1801 kaldes
Niels Gotfredsen jordløs husmand. På et tidspunkt herefter flyttede han til nabosognet, Trige, stadig som husmand. En
datter ses konfirmeret her 1806. Hans kone døde 1828, og selv døde han 1830. Iflg. skiftet efterlod han sig 5 børn - 5 andre
var døde.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som jordløs husmand og bødker i Lisbjerg.

• Han arbejdede som jordløs husmand på Trige mark.

Niels blev gift med Ane Catrine Nielsdatter den 15 Mar. 1782 i Lisbjerg kirke.

Ægteskabsnotater: 15 mar 1782 viedes ungkarl og landsoldat Niels Gotfredsen og pige Anna Cathrine Nielsdatter af
Liisberg.

Børn af dette ægteskab:
i. Christen Nielsen blev født i Maj 1782 i Lisbjerg og blev døbt den 26 Maj 1782 i Lisbjerg kirke.

16 ii. Frantz Liisberg.  Frantz blev gift med Mette Catrine Pedersdatter, datter af Peter Nielsen Skræder og Mette
Laursdatter, den 16 Maj 1816 i Hjemmet.

iii. Niels Nielsen blev døbt den 17 Apr. 1785 og døde i 1786 i en alder af 1 år.
iv. Mette Marie Nielsdatter blev født i 1787 i Lisbjerg, blev døbt den 18 Feb. 1787 i hjemmet, fremstillet  i

Lisbjerg kirke, og døde den 26 Mar. 1846 i Kasted i en alder af 59 år.  Mette blev gift med Peder Madsen.
v. Niels Nielsen blev født i 1789 i Lisbjerg, blev døbt den 19 Apr. 1789 i Lisbjerg kirke, døde i 1792 i en alder af 3

år, og blev begravet den 15 Jan. 1792.
vi. Anna Catrine Nielsdatter blev født i Jan. 1791 i Lisbjerg, blev døbt den 30 Jan. 1791 i Lisbjerg kirke, og døde

den 13 Mar. 1831 på Trige mark i en alder af 40 år.  Anna blev gift med Jens Sørensen.
vii. Anna Johanne Nielsdatter blev født i Sep. 1792 i Lisbjerg, blev døbt den 30 Sep. 1792, og døde den 19 Jan.

1800 i Lisbjerg i en alder af 7 år.
viii. Marianne Nielsdatter blev født den 9 Nov. 1794 og døde den 9 Dec. 1797 i en alder af 3 år.

ix. Maren Kirstine Nielsdatter blev født den 23 Jan. 1797 i Lisbjerg og døde den 18 Dec. 1800 i Lisbjerg i en
alder af 3 år.

x. Søren Nielsen blev født den 12 Dec. 1798 i Lisbjerg.

33.  Ane Catrine Nielsdatter blev født i 1758, døde den 31 Dec. 1828 på Trige mark i en alder af 70 år, og blev begravet den 6 Jan.
1829 i Trige.

Ane blev gift med Niels Gotfredsen den 15 Mar. 1782 i Lisbjerg kirke.

34.  Peter Nielsen Skræder, søn af Niels Andersen Skræder og Karen Nielsdatter, blev født i Mar. 1751/52 i
Ommestrup, blev døbt den 12 Mar. 1751/52 i Mørke kirke, døde den 3 Mar. 1814 i Ommestrup i en alder af 62 år, og blev
begravet den 11 Mar. 1814 i Mørke. Et andet navn for Peter var Peder Nielsen Skræder.

Biografi:  Peder Nielsen (Møller) var skræder som sin far. Han giftede sig med Mette Laursdatter i Mørke kirke 2. jul 1784.
Han var da 32 og hun 31 år. Ved FT 1787 og 1801 boede de i landsbyen Ommestrup. KB 1785 kalder ham Peder Nielsen
Skræder.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Skrædder i Ommestrup, Mørke sogn.

Peter blev gift med Mette Laursdatter den 2 Jul. 1784 i Mørke kirke, Randers amt.

Ægteskabsnotater: KB Mørke copulerede 1784, opslag: 334:  
Den 2den Julii 1784 Peder Nielsen og Mette Laursdaatter fra [?] Ommestrup.

Børn af dette ægteskab:
17 i. Mette Catrine Pedersdatter.  Mette blev gift med Frantz Liisberg, søn af Niels Gotfredsen og Ane Catrine

Nielsdatter, den 16 Maj 1816 i Hjemmet.
ii. Karen Pedersdatter blev født i 1787 i Ommestrup.

iii. Niels Pedersen blev født i 1789 i Ommestrup.
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iv. Laurs Pedersen blev født i 1792 i Ommestrup.
v. Anne Elisabeth Pedersdatter blev født den 8 Sep. 1795 i Ommestrup og blev døbt den 9 Sep. 1795 i Hjemmet.

Anne blev gift med Jens Jensen Bruus den 30 Mar. 1830 i Aarhus domkirke.

35.  Mette Laursdatter, datter af Laurs Nielsen og Ukendt, blev født i Jan. 1751/52 i Ommestrup, blev døbt den 30 Jan. 1751/52 i
Mørke kirke, døde i Jun. 1803 i Ommestrup i en alder af 51 år, og blev begravet den 2 Jun. 1803 i Mørke.

Mette blev gift med Peter Nielsen Skræder den 2 Jul. 1784 i Mørke kirke, Randers amt.

36.  Hans Svenningsen blev født i 1742, døde i 1807 i Sevel i en alder af 65 år, og blev begravet den 1 Feb. 1807 i Sevel.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdboer & smed i Sevel.

Hans blev gift med Anne Sørensdatter.

Børn af dette ægteskab:
i. Jens Hansen blev født i 1777 i Sevel sogn.

ii. Ane Margrethe Hansdatter blev født i 1779 i Sevel sogn.
iii. Karen Hansdatter blev født i 1780 i Sevel sogn.

18 iv. Svenning Hansen.  Svenning blev gift med Johanne Andersdatter, datter af Anders Christensen Løvig og
Else Marie Eriksdatter, den 3 Apr. 1820 i Sevel.

37.  Anne Sørensdatter, datter af Søren og Ukendt, blev født i 1754, døde i Apr. 1811 i Sevel i en alder af 57 år, og blev begravet
den 12 Apr. 1811 i Sevel.

Anne blev gift med Hans Svenningsen.

38.  Anders Christensen Løvig, søn af Christen Knudsen og Else Andersdatter, blev født i Feb. 1765 i Løvig, Haderup
sogn, Ginding herred, blev døbt den 16 Feb. 1765 i Haderup kirke, døde den 7 Jan. 1846 i Kokborg i en alder af 80 år, og blev
begravet den 16 Jan. 1846 i Sevel.

Biografi:  Anders Christensen blev født på Løviggård og døbt i Haderup kirke 16. feb 1765. Efter faderens død i 1787 hjalp
han som 21-årig og ugift moderen med driften af gården. Han giftede sig med den 13 år ældre Else Marie Eriksdatter. Det har
været omk. 1791. Det første barn, Maren, blev nemlig iflg. FT 1801 født 1792 og det næste, Johanne, i 1794. I KB for
Borgjerg sogn står han i forbindelse med dåben opført som husmand i Hogager. Det tredje barn, Kræsten, blev døbt i
Borbjerg kirke 1798. Ved FT 1801 var Anders Kristensen 36 år og jordløs husmand og daglejer. Else Marie har været 48 år
og deres tre børn henholdvis 9, 7 og 3 år. Det var den mellemste barn, Johanne, som i ægteskabet med Svenning Hansen,
blev ane til Bente. De ses ikke begravet i Bording. FT 1834 har parret som inderster på Djeld Mark i Sevel sogn. Han er
daglejer og hun spinderske. Hun døde som almisselem 1837, og ved FT 1840 & 1845 er han også opført som sognets
almisselem.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som jordløs husmand og daglejer i Trabjerg By, Bording sogn.

Anders blev gift med Else Marie Eriksdatter omk 1791.

Børn af dette ægteskab:
i. Maren Andersdatter blev født i 1792 i Borbjerg.

19 ii. Johanne Andersdatter.  Johanne blev gift med Svenning Hansen, søn af Hans Svenningsen og Anne
Sørensdatter, den 3 Apr. 1820 i Sevel.

iii. Kræsten Andersen blev født i Apr. 1798 i Løvig og blev døbt den 23 Apr. 1798 i Borbjerg.

39.  Else Marie Eriksdatter blev født i 1753, døde den 10 Dec. 1837 i Sevel i en alder af 84 år, og blev begravet den 17 Dec. 1837
i Sevel.

Else blev gift med Anders Christensen Løvig omk 1791.

40.  Jesper Nielsen Nørgaard, søn af Niels Jespersen Nørgaard og Birgithe Nielsdatter Keelsig, blev født i 1756 på
Nørgaard, Bølling sogn, blev døbt den 17 Mar. 1756 i Bølling kirke, døde den 3 Maj 1820 på Nørgaard i en alder af 64 år, og blev
begravet den 11 Maj 1820 i Bølling.

Biografi:  Ifølge "Slægtsbogen over slægten fra Toustrup" overtog Jesper Nielsen i 1788 sin fødegård i fæste. Men allerede
året før ved FT 1787 står han angivet som "Hosbonde og Fæster". Han var da 32 år og gift med sin første kone, Anna
Nielsdatter. Hos dem boede en 18-årig søster til hende og hans forældre på henholdvis 70 og 61 år.
I 1791 blev landsbyen Vester Bølling ved Skjern udskiftet, og kort efter må gården være flyttet hen på den mark der var
blevet den tildelt. 1794 købte han den til selveje.
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Slægtsbogen melder herom: "Det er før nævnt, at Slægten har boet paa "Nørgaard" siden omkring 1730. Gaarden laa indtil
1791 og maaske lidt længere paa et andet Sted og havde ikke sin bestemte Mark. 1794 er det store Aar i "Nørgaard"s
Historie. Da kom den i Slægtens Eje og har været det siden [1955]. Det var sikkert en god Handel, Jesper Nielsen gjorde,
men maaske har han som Fæster haft en vis Ret til Køb for en meget rimelig Pris. Det kunde se ud til, at han efter Tidens
Forhold har været en velstaaende Mand, siden han kunde betale Købesummen kontant. Af det følgende vil det dog
fremgaa, at han ikke har ejet saa mange Penge. Han solgte nemlig straks Halvdelen af "Nørgaard" til Christian Marcussen,
og desuden tog han et Laan fra Bregninggaard."

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som fæstebonde, Nørgaard 1788 i Bølling sogn.

• Han arbejdede som selvejer af Nørgaard 1794 i Bølling sogn.

Jesper blev gift med Anne Nielsdatter Omk 1776.

Børn af dette ægteskab:
i. Niels Jespersen blev født den 2 Dec. 1786 og døde den 10 Jan. 1787.

ii. Birthe Marie Jespersdatter blev født den 18 Apr. 1788 og døde den 18 Jun. 1788.

Jesper blev derefter gift med Sidsel Kirstine Christensdatter Omk 1790 i Egvad.

Børn af dette ægteskab:
i. Christian Jespersen blev født i 1790 og blev døbt den 16 Okt. 1790 i Hjemmet.

ii. Ane Jespersdatter blev født den 9 Jan. 1793 og blev døbt den 11 Jan. 1793 i Hjemmet.  Ane blev gift med Claus
Thuesen.

20 iii. Niels Jespersen.  Niels blev gift med Birgithe Sophie Thygesdatter, datter af Thyge Madsen Møller og
Mette Kirstine Christensdatter, den 11 Nov. 1821 i Vium kirke.

Jesper blev derefter gift med Johanne Kirstine Enevoldsdatter, datter af Enevold Iversen og Karen Madsdatter, den 17 Apr.
1797 i Ådum kirke.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun ejede Nørgaard 1820-1831 i Bølling sogn.

Børn af dette ægteskab:
i. Sidsel Cathrine Jespersdatter blev født den 26 Jun. 1798.

ii. Enevold Jespersen blev født i 1802 på Nørgaard og blev døbt den 3 Jul. 1802 i Bølling kirke.  Enevold giftede
sig med 'ukendt'.

41.  Sidsel Kirstine Christensdatter, datter af Christian Knudsen Sønderby og Appolone Marie Eschesdatter, blev
født i 1764 i Tarm, Egvad sogn, døde den 23 Okt. 1796 på Nørgaard, Bølling sogn i en alder af 32 år, og blev begravet den 30
Okt. 1796 i Bølling.

Sidsel blev gift med Jesper Nielsen Nørgaard Omk 1790 i Egvad.

42.  Thyge Madsen Møller, søn af Mads Christensen Møller og Birgitte Sophie Thygesdatter, blev født den 23 Mar.
1745/46 i Egeris Mølle, N.Vium, Bølling sogn, døde den 9 Maj 1818 i Egeris Mølle i en alder af 72 år, og blev begravet den 18
Maj 1818 i Nr. Vium.

Biografi: Egeris mølle var fæstet af Mads Christensen/Thygesen (Møller). Men 23. apr 1772 gik han på aftægt og sønnen,
Thyge Madsen (Møller), fik overdraget fæstet af ejeren, C. Thygesen. Fæstebrevet begynder således: "Kjender jeg mig
underskrevne at have Stæd og Fæst til Thyge Madsen, Egeris Mølle, som hans Fader paabor og godvillig for hannem afstaar
formedelst hans Svaghed og Alderdom, derimod skal Sønnen Thyge Madsen være forbunden og forpligtet til at forsørge
hans Forældre til deres Døde Dag med fornøden Føde, Klæder og hvad som fornøden kan være til deres sidste Ende, og et
skikkeligt Jordefærd efter Vilkaar og Taalighed ....".
3. jun 1773 købte han ejendommen til selveje af ejeren af Egerisgård, der nu hed Søren Madsen Borch.
15. jun 1809 solgte han Egeris mølle  og møllegård til sønnen Mads Thygesen. Han døde som aftægtsmand hos sønnen i
Egeris, 72 Aar gammel.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som møllefæster, Egeris Mølle 1772 i Nr. Vium sogn.

• Han arbejdede som selvejer møller, Egeris mølle 1783-1809 i Nr. Vium sogn.

Thyge blev gift med Mette Kirstine Christensdatter den 14 Sep. 1781 i Nr. Vium kirke.

Ægteskabsnotater: Forlovere: Anders Pedersen Kirkegaard og Søren Borch af Egeris. (Slægtsbogen).
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Begivenheder i deres ægteskab:
• Trolovelse: 22 Jan. 1881, Nr. Vium kirke.

Børn af dette ægteskab:
i. Mads Thygesen blev født den 16 Apr. 1786 i Egeris Mølle, blev døbt den 16 Apr. 1786 i hjemmet, fremstillet

i kirken 17 Apr, og døde den 12 Nov. 1854 i Aanum, Skjern i en alder af 68 år.  Mads blev gift med Kirsten
Marie Poulsdatter, datter af Ukendt og Ukendt, den 22 Okt. 1809 i Nr. Vium.

ii. Kirsten Thygesdatter blev født i 1792 i Egeris Mølle og blev døbt den 25 Jul. 1792 i Vium kirke.  Kirsten blev
gift med Peder Pedersen den 29 Feb. 1808 i Nr. Vium præstegård.

21 iii. Birgithe Sophie Thygesdatter.  Birgithe blev gift med Niels Jespersen, søn af Jesper Nielsen Nørgaard og
Sidsel Kirstine Christensdatter, den 11 Nov. 1821 i Vium kirke.

43.  Mette Kirstine Christensdatter, datter af Christen Pedersen og Kirsten Nielsdatter, blev født i 1762, døde den 7 Feb. 1822 i
Egeris Mølle i en alder af 60 år, og blev begravet den 16 Feb. 1822 i Nr. Vium.

Mette blev gift med Thyge Madsen Møller den 14 Sep. 1781 i Nr. Vium kirke.

44.  Svenning Svenningsen, søn af Svenning Svenningsen og Anne Christensdatter, blev født i Jun. 1761 i
Snejbjerg, blev døbt den 2 Jul. 1761 i Snejbjerg kirke, døde den 1 Nov. 1820 i Snejbjerg i en alder af 59 år, og blev begravet den 8
Nov. 1820 i Snejbjerg.

Biografi:  Svenning omtales i FT 1787 sådan: " Svenning 26 søn syg og svagel. efattig". Han har åbenbart ikke været altfor
knøv. Men han fik dog gård i fæste og blev gift med Anne Marie. Børn fik de ikke, men de tog Jens Jensen til sig som
plejebarn. Han blev senere kendt som Jens Jensen Nørgaard - og blev blev Bentes tipoldefar.

Begivenheder i hans liv:
• Plejebarn: Jens Jensen (Nørgård), Snejbjerg.

Svenning blev gift med Anne Marie Nielsdatter den 12 Aug. 1796 i Snejbjerg.

Ægteskabsnotater: KB Snejbjerg copulerede 1796, opsl. 206:
den 12te Aug: Svenn: Svenn: i Sneiberg og ? Kone nafnl. ?: Marie Nielsd: ?dal, som med ?vte Dom var skilt ved forrige
Mand.

Barn af dette ægteskab:
22 i. Jens Jensen Nørgaard, Plejebarn (Slægtskab til far: plejefar).  Jens blev gift med Karen Nielsdatter, datter af

Niels Jensen Gunnerup og Ane Mikkelsdatter, den 12 Dec. 1817 i Snejbjerg kirke.

45.  Anne Marie Nielsdatter blev født i 1767.

Anne blev gift med Svenning Svenningsen den 12 Aug. 1796 i Snejbjerg.

46.  Niels Jensen Gunnerup blev født i 1757, døde den 9 Jul. 1836 på Krogstrupgaard, Snejbjerg i en alder af 79 år, og blev
begravet den 17 Jul. 1836 i Snejbjerg.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i tjenestekarl på sædegården Tandrup folketællingen 1787 i Snejbjerg.

• Han findes i fæstebonde og husmand med jord, Krogstrup folketællingen 1801 i Snejbjerg, Hammerum herred.

• Han findes i aftægt hos datter og svigersøn på Nørgaard folketællingen 1834 i Snejbjerg.

Niels blev gift med Ane Mikkelsdatter den 24 Nov. 1791 i Snejbjerg kirke.

Ægteskabsnotater: KB Snejbjerg copulerede 1791, opsl. 172:
Den 24de Nov: Niels Gunnerup i Præstg: og Anne Michelsd: i Nesholthuus

Børn af dette ægteskab:
i. Jens Christian Nielsen blev født i 1792 i Snejbjerg og blev døbt den 21 Feb. 1792 i Snejbjerg kirke.

23 ii. Karen Nielsdatter.  Karen blev gift med Jens Jensen Nørgaard, Plejebarn, søn af Svenning Svenningsen og
Anne Marie Nielsdatter, den 12 Dec. 1817 i Snejbjerg kirke.

iii. Mette Margrethe Nielsdatter blev født i 1799 i Snejbjerg.

47.  Ane Mikkelsdatter, datter af Mikkel Svenningsen og Bodil Christensdatter, blev født i 1762, døde den 16 Okt. 1847 i
Snejbjerg i en alder af 85 år, og blev begravet den 23 Okt. 1847 i Snejbjerg.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i aftægt hos datter og svigersøn på Nørgaard folketællingen 1834, 1840 og 1845 i Snejbjerg.
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Ane blev gift med Niels Jensen Gunnerup den 24 Nov. 1791 i Snejbjerg kirke.

48.  Peder Andersen Kudsk, søn af Anders Madsen Kudsk og Ellen Sørensdatter Pedersen, blev født i Mar. 1760 i
Iller, Grønbæk sogn, blev døbt den 9 Mar. 1760 i Grønbæk Kirke, døde den 18 Jun. 1837 i Roe i en alder af 77 år, og blev
begravet den 24 Jun. 1837 i Grønbæk.

Biografi: Peder Andersen Kudsk var kun 6 år da faderen døde i 1766. Men moderen giftede sig allerede året efter og ved FT
1787 boede han på gården i Iller med sin stedfar Laurids Pedersen. 2 år senere giftede han sig. Stedfaderen er sikkert gået på
aftægt ved den tid og har overladt driften til det unge par.
Ved FT 1801 var Peder Andersen etableret med kone, gård og 5 børn. Vi møder ham igen ved FT 1834 nu som 75-årig
enkemand på aftægt hos sønnen Peder Pedersen Kudsk. Han døde 1837 under et besøg i Roe og blev begravet i Grønbæk.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdmand i Iller.

Peder blev gift med Maren Pedersdatter den 27 Nov. 1789 i Grønbæk Kirke.

Ægteskabsnotater: KB Grønbæk viede 1789 opsl. 22:
Trolovet 23 October Peder Andersen af Iller U:K: og Maren Pedersdotter ibm, P: - Viede d: 27de November

Børn af dette ægteskab:
i. Anders Pedersen blev født den 6 Sep. 1790 i Iller.

ii. Anne Pedersdatter blev født i 1792 i Iller.
iii. Ellen Pedersdatter blev født i 1794 i Iller.
iv. Bodil Pedersdatter blev født i 1796.

24 v. Peder Pedersen Kudsk.  Peder blev gift med Jytte Aaboe, datter af Thomas Michaelsen Aaboe og
Elisabeth Sophie Guldager, den 21 Apr. 1819 i Grønbæk Kirke. Ægteskabet endte med skilsmisse.  Peder blev
derefter gift med Mette Nielsdatter, datter af Niels Andersen Dyhr og Mette Andersdatter, den 24 Maj 1825
i Svostrup Kirke.  Peder blev derefter gift med Anne Pedersdatter, datter af Peder Thomasen og Anne
Jensdatter, den 13 Okt. 1832 i Grønbæk Kirke.

49.  Maren Pedersdatter, datter af Peder Pedersen Smed og Bodil Terkildsdatter, blev født i Dec. 1768 i Iller, blev døbt i
Dec. 1768 i Grønbæk Kirke, døde den 30 Okt. 1824 i Iller, Grønbæk sogn i en alder af 55 år, og blev begravet den 7 Nov. 1824 i
Grønbæk.

Maren blev gift med Peder Andersen Kudsk den 27 Nov. 1789 i Grønbæk Kirke.

50.  Niels Andersen Dyhr, søn af Anders Nielsen Dyhr og Mette Nielsdatter, blev født i Sep. 1761 i Svostrup, blev døbt den 27
Sep. 1761 i Svostrup, døde den 4 Mar. 1831 i Svostrup i en alder af 69 år, og blev begravet den 9 Mar. 1831 i Svostrup.

Biografi:  Niels Dyhr boede overtog Anneksgården efter forældrene, og her boede han med dem på aftægt ved FT 1801. Selv
var han på det tidspunkt 40 år og hans kone Mette Andersdatter 35. De havde to småbørn og en tjenestepige. Han døde 1831
som aftægtsmand på gården hos sønnen Anders, 70 år gammel. Hans kone døde af tyfus samme sted 1839 også 70 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i hjemmeboende og landsoldat folketællingen 1787 på Anneksgaard, Vium, Lysgård, Viborg.

• Han arbejdede som gårdbeboer, Anneksgaard i Svostrup, Hids herred.

Niels blev gift med Mette Andersdatter den 24 Okt. 1794 i Svostrup Kirke.

Ægteskabsnotater: KB Grønbæk/Svostrup 1794 opsl. 26:
10 Augusti trolovede Ungkarl Niels Andersen Dyhr af Svostrup og Pigen Mette Andersdatter af Baarup. Forlovere Kristen
Hansen fra Svostrup og Andreas Kristensen fra Baarup.
Viede 24 Octobris

Børn af dette ægteskab:
i. Else Nielsdatter blev født i 1797 i Svostrup By.

ii. Anders Nielsen blev født i 1799 i Svostrup By.  Anders blev gift med 1802 Kiersten Marie Pedersdatter.
25 iii. Mette Nielsdatter.  Mette blev gift med Peder Pedersen Kudsk, søn af Peder Andersen Kudsk og Maren

Pedersdatter, den 24 Maj 1825 i Svostrup Kirke.

51.  Mette Andersdatter, datter af Anders Andersen og Kirsten Pedersdatter, blev født den 28 Jul. 1766 i Borup, Hids, døde den
29 Dec. 1839 i Svostrup i en alder af 73 år, og blev begravet den 1 Jan. 1840 i Svostrup. Årsagen til hendes død var tyfus.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i tjenestepige folketællingen 1787 i Gødvad præstegård.
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Mette blev gift med Niels Andersen Dyhr den 24 Okt. 1794 i Svostrup Kirke.

52.  Laurs Nielsen Kudsk, søn af Niels Holgersen og Karen Madsdatter, blev født i Sep. 1771 i Ans, Grønbæk sogn,
blev døbt den 22 Sep. 1771 i Grønbæk Kirke, døde den 7 Feb. 1835 i Ans, Grønbæk sogn i en alder af 63 år, og blev begravet den
12 Feb. 1835 i Grønbæk.

Biografi:  Laurids Nielsen var søn af Niels Holgersen og Karen Madsdatter i Ans i dennes første ægteskab. Ved FT 1787 var
faderen død og Karen 55 år og gift igen, denne gang med den kun 39-årige jordbruger og kusk Søren Andersen. Hun havde
foruden Laurids bragt 2 døtre af første ægteskab med sig. Laurids står som gift og som "hvilende soldat" i tjeneste hos sin
stedfader der nu var enkemand på gården. Laurids kone hed Anne Jensdatter og var 4 år ældre end han. De havde 3 børn.
Søren Andersen døde 1827 som aftægtsmand på gården.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i tjenestekarl hos stedfaderen og "hvilende soldat" folketællingen 1801 i Ansby, Lysgård, Viborg.

• Han arbejdede som gårdmand i Ans by.

• Han findes i aftægtsmand hos stedsønnen Jens Pedersen folketællingen 1834 i Ansby, Grønbæk sogn.

Laurs blev gift med Anne Jensdatter den 6 Maj 1796 i Grønbæk Kirke.

Ægteskabsnotater: KB Grønbæk copulerede 1796, opsl. 5:
Den 4de April Trolovet Laurids Nielsen af Ans, U. K. og Anne Jensdatter, her, tjenende Madame Curtz i Grønbek B:
Forlovere Jens Jensen fra Iller
Kristen Lauridsen Smed fra Baarup
Vielsen Den 6te Maji.

Børn af dette ægteskab:
26 i. Niels Laursen.  Niels blev gift med Ane Cathrine Jensdatter den 13 Mar. 1819 i Høbjerg.

ii. Else Laursdatter blev født i 1797 i Ans, Grønbæk sogn.
iii. Jens Laursen blev født i 1799 i Ans, Grønbæk sogn.

53.  Anne Jensdatter, datter af Jens Andersen og Karen Jensdatter, blev født i Jul. 1766 i Grønbæk, blev døbt den 20 Jul. 1766 i
Grønbæk Kirke, døde den 22 Jan. 1846 i Ans, Grønbæk sogn i en alder af 79 år, og blev begravet den 30 Jan. 1846 i Grønbæk.

Anne blev gift med Laurs Nielsen Kudsk den 6 Maj 1796 i Grønbæk Kirke.

58.  Anders Jensen Skrædder, søn af Jens Andersen og Anna Petronille Laursdatter, blev født i Apr. 1776 i
Hekkebølle, Odense, blev døbt den 14 Apr. 1776 i Rørup, Odense, døde den 18 Mar. 1848 i Ørsbjerg Nederby, Kerte i en alder af
71 år, og blev begravet den 21 Mar. 1848 i Kerte.

Biografi:  Anders Jensen var ud af en børneflok på 6. Han var landsbyskrædder i Ørsberg, Kerte sogn. Han blev gift i april
1797 med en husmandsdatter i sognet, og allerede i juni fik parret deres første fødte ud af 10 børn hvoraf 3 døde som små
(ikke medtaget).
Denne førstefødte var Bentes ane Pernille eller Petronille, opkaldt efter sin farmor. Hun fik 3 børn i utide, men det ser ud til,
at hun har haft en højst fornøden praktisk støtte i det fattige hjem, når et barn midlertidigt skulle passes.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som jordløs husmand og skrædder i Ørnsbjerg By, Kerte Sogn, Baag.

• Kirkebog: aftægtsmand, 1848, Ørsbjerg, Kerte.

Anders blev gift med Anne Cathrine Jeppesdatter den 7 Apr. 1797 i Kerte sogn.

Ægteskabsnotater: KB 1797 trolovede og copulerede Kerte, opsl.146:
Lørdagen d: 11te Martii
No 2 Trolovet Ungkarl Anders Jensen Skræder i Ørsberg og Anna Cathrine Ips Daatter sammestæds.
Cop: den 7de April s: a:
 

Børn af dette ægteskab:
29 i. Anne Petronille Andersdatter.  Anne havde et forhold til Lars Henningsen i Nov. 1827 i Rynkeby, Fyn.

Parret blev ikke gift.  Anne blev gift med Erich Mathias Melchiorsen, søn af Melchior Mathias Erichsen og
Ane Kirstine Carlsdatter, i 1838 i Sdr. Stenderup sogn, Nr. Tyrstrup. Ægteskabsstatus: papirløst.

ii. Jens Andersen blev født i Aug. 1801 og blev døbt den 26 Aug. 1801 i Kerte kirke.
iii. Jeppe Andersen blev født i Okt. 1803 og blev døbt den 29 Okt. 1803.
iv. Ane Andersdatter blev født i Aug. 1806 og blev døbt den 8 Aug. 1806.
v. Karen Maria Andersdatter blev født i Feb. 1810 og blev døbt den 11 Feb. 1810.

vi. Gorm Andersen blev født i Sep. 1814 i Kerte og blev døbt den 22 Sep. 1814.
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vii. Peder Sigurd Andersen blev født den 8 Sep. 1821 og blev døbt den 8 Sep. 1891 i Hjemmet.

59.  Anne Cathrine Jeppesdatter, datter af Jeppe Madsen og Kirstine Andersdatter, blev født i 1778 i Kerte sogn, blev
døbt den 9 Aug. 1778 i Kerte kirke, døde den 24 Aug. 1865 i Ørsbjerg by i en alder af 87 år, og blev begravet den 13 Sep. 1865 i
Kerte. Et andet navn for Anne var Ipsdatter.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1793 i Kerte kirke.

• Hun findes i enke og aftægtskone folketællingen 1850 i Ørsbjerg.

Anne blev gift med Anders Jensen Skrædder den 7 Apr. 1797 i Kerte sogn.

60.  Niels Jørgensen Knudsen, søn af Jørgen Nielsen Knudsen og Anne Pedersdatter, blev født i Jul. 1751 i Skalsby, blev døbt
den 11 Jul. 1751 i Skals kirke, døde den 12 Dec. 1827 i en alder af 76 år, og blev begravet den 24 Dec. 1827 i Skals.

Biografi:  Niels Jørgensen Knudsen omtales i KB skiftevis som som Niels Knudsen og Niels Jørgensen. Han havde en gård i
Skalsby i fæste under Hald gods og giftede sig 1777 med krofæsteren Anders Giversens datter Anne fra Skals kro. Det har
været solide folk. De fik 8 børn, men de to ældste døde tidligt. Selv døde han som aftægtsmand 1821. Den ældste levende
søn, Anders, var gift og hjemfaren gårdmand, så det var den næstældste søn Niels der videreførte gården og havde sin mor
boende. Men 1834 brød familien iflg. afgangslisten for Skals op med to børn, tjenestpige og gammelmor på 82. På det
tidspunkt var den yngste af sønnerne, Jens Nielsen Knudsen, etableret gårdmand i Låsby. Det er ham Bentes mor
nedstammer fra.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1 Okt. 1769 i Skals kirke.

• Han arbejdede som fæstebonde og gårdbeboer, Hald gods i Skals, Viborg amt.

Niels blev gift med Anne Andersdatter den 7 Dec. 1777 i Skals kirke.

Ægteskabsnotater: KB Skals 1777 opsl 212:
den 2den Novembr: havde Niels Jørgensen i Schaltzbye trolovelse med Anne Anders Datter ibid. Forlovere vare Anders
Giversen og Niels Olesen begge af Schaltzbye.
 
KB Skals 1777 opsl. 212:
d: 7de Decembr. havde Niels Jørgensen Schaltzbye Brøllup med Anne Andersdatter ibid.

Børn af dette ægteskab:
i. Anne Nielsdatter blev født i Jan. 1779 i Skalsby, blev døbt den 31 Jan. 1779 i Skals kirke, døde i Aug. 1779 i

Skals, og blev begravet den 15 Aug. 1779 i Skals.
ii. Jørgen Nielsen blev født i Aug. 1780 i Skals, blev døbt den 13 Aug. 1780 i Skals kirke, døde i Jun. 1796 i Skals

i en alder af 15 år, og blev begravet den 5 Jun. 1796 i Skals.
iii. Anders Nielsen Knudsen blev født i Okt. 1782 i Skals og blev døbt den 13 Okt. 1782 i Skals kirke.  Anders

blev gift med Ane Nielsdatter.
iv. Anne Nielsdatter blev født i Maj 1785 i Skals og blev døbt den 1 Maj 1785 i Skals kirke.
v. Birte Nielsdatter blev født i Sep. 1787 i Skalsby, blev døbt den 16 Sep. 1787 i Skals kirke, døde i Mar. 1788 i

Skals, og blev begravet den 20 Mar. 1788 i Skals.
vi. Niels Nielsen Knudsen blev født i 1789 i Skals og blev døbt den 8 Feb. 1789 i Skals kirke.  Niels blev gift med

Ane Marie Pedersdatter, datter af Peder Andersen og Bodil Jacobsdatter, den 19 Sep. 1828 i Skals kirke.
30 vii. Jens Nielsen Knudsen.  Jens blev gift med Inger Michelsdatter, datter af Michel Nielsen Handskemager og

Anne Gregersdatter, den 28 Okt. 1821 i Kvorning Kirke, Viborg Amt.
viii. Anne Nielsdatter blev født i 1798.

61.  Anne Andersdatter, datter af Anders Jensen Giversen og Birthe Pedersdatter Vorre, blev født i Dec. 1751 i Skals kro,
blev døbt den 5 Dec. 1751 i Skals kirke, døde den 8 Apr. 1845 i Balum by, Rødding, Nørlyng, Viborg i en alder af 93 år, og blev
begravet den 17 Apr. 1845 i Rødding.

Biografi: Anne Andersdatter var født på kroen i Skals som det tredje barn ud af 9 søskende. Hun blev gift som 26-årig med
den jævnaldrende gårdfæster, Niels Jørgensen med slægtsnavnet Knudsen, og fødte 8 børn.  3 af dem døde som spæde eller
unge. 1827 blev hun enke og boede herefter hos sønnen Niels Knudsen der var husmand i Skals. Men 1834 flyttede hun med
ham og hans familie til Balum lidt syd for Skals hvor han havde købt gård. Her døde hun 1845, 94 år gammel.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i enke og boende hos sønnen folketællingen 1834-1845 i Skals.

Anne blev gift med Niels Jørgensen Knudsen den 7 Dec. 1777 i Skals kirke.



Aner til Bente Thygesen Liisberg 47

Udskrift fra Legacy

Udarbejdet af: Karsten Thorborg, Nybyvej 56, 3720 Aakirkeby, 56970010, karsten@thorborg.dk, www.kt.mono.net : 27 Jan. 2013

62.  Michel Nielsen Handskemager, søn af Niels Michelsen Handskemager og Helvig Lorentzdatter, blev født i Sep.
1735 i Mammen, Sønderlyng, blev døbt den 18 Sep. 1735 i Mammen, døde den 20 Jun. 1806 i Årup, Kvorning Sogn, Viborg Amt
i en alder af 70 år, og blev begravet den 29 Jun. 1806 i Kvorning. Årsagen til hans død var langvarig svaghed.

Biografi:  Michel Nielsen omtales flere steder i Kirkebøgerne som Michel Handskemager, et kaldenavn han overtog fra sin
far. Han var gift 2 gange. Først i Mollerup, Ørum sogn, med Kirsten Nielsdatter. De boede i Mammen, og FT 1787 kalder
ham "inbyter og daglønere" dvs. indsidder og daglejer. 6 børn og små kår. Hun døde 1788, 51 år gammel.
Året efter giftede han sig igen med en betydeligt yngre kvinde, Anne Gregersdatter. De fik yderligere 5 børn. Først boede
de i Hulbæk, men fra omk. 1800 i Årup. FT 1801 oplyser, at han nu var "Byens Hyrde", mens konen spandt. Et af børnene
var Bentes ane, den blot 3-årige Inger Michelsdatter. Desuden husede de Anne Gregersdatters mor på 82 år. Hun angives
som "betler". I KB for Kvorning sogn omtales han ved sin død 1806 efter langvarig sygdom som "Hyrden i Aarup Michel
Handskemager".

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i daglønner folketællingen 1787 i Hulbæk, Ørum sogn, Sønderlyng, Viborg amt.

• Bolig: Mammen.

• Han findes i Årups hyrde folketællingen 1801 i Sønderlyng Herred, Viborg amt.

Michel blev gift med Kirsten Nielsdatter, datter af Niels Pedersen Kolbeck og Anne Andersdatter, omk 1765.

Børn af dette ægteskab:
i. Anne Michelsdatter blev født i Mar. 1766 i Mammen og blev døbt den 27 Mar. 1766 i Mammen kirke.

ii. Helvig Michelsdatter blev født i Apr. 1768 i Mammen og blev døbt den 10 Apr. 1768 i Mannen kirke.
iii. Laurs Michelsen blev født i Jun. 1770 i Mammen, blev døbt den 24 Jun. 1770 i Mammen kirke, døde i Aug.

1770, og blev begravet den 5 Aug. 1770 i Mammen.
iv. Laurs Michelsen blev født i Jul. 1771 i Mammen, blev døbt den 21 Jul. 1771 i Mammen, døde i Nov. 1782 i Øe

i en alder af 11 år, og blev begravet den 24 Nov. 1782 i Viskum.
v. Niels Michelsen blev født i Jan. 1774 i Mammen, blev døbt den 16 Jan. 1774 i Hjemmet, i kirken16 jan, døde i

Apr. 1774, og blev begravet den 10 Apr. 1774 i Mammen.
vi. Dorthe Marie Michelsdatter blev født i Jul. 1778 i Ø i Viskum sogn.

Michel blev derefter gift med Anne Gregersdatter den 30 Nov. 1789 i Ørum.

Ægteskabsnotater: KB Ørum, Sønderlyng 1789 opsl. 9:
Søndagen d. 16 Oct. blev Mikael Handskemager og Anne Gregersdatter trolovet - begge af Hulbæk.
 
KB Ørum 1789 opsl. 18:
Mandagen d. 30 Nov: havde Michel Nielsen Handskemager og Anne Gregersdatter begge af Hulbeck Bryllup.

Børn af dette ægteskab:
i. Niels Michelsen blev født i Jan. 1791 i Hulbæk, Ørum sogn, Sønderlyng, Viborg amt og blev døbt den 9 Jan.

1791 i Ørum kirke.
ii. Ane Kirstine Michelsdatter blev født i Maj 1793 i Mollerup By, Ørum og blev døbt den 12 Maj 1793 i Ørum

kirke.
31 iii. Inger Michelsdatter.  Inger blev gift med Jens Nielsen Knudsen, søn af Niels Jørgensen Knudsen og Anne

Andersdatter, den 28 Okt. 1821 i Kvorning Kirke, Viborg Amt.
iv. Kirstine Michelsdatter blev født den 17 Jun. 1800 i Aarup, Kvorning og blev døbt den 20 Jun. 1800 i Hjemmet

i Årup, i kirken 2 aug.
v. Maren Michelsdatter blev født i Okt. 1802 i Aarup, Kvorning og blev døbt den 12 Okt. 1802 i Kvorning Kirke.

63.  Anne Gregersdatter, datter af Gregers og Anne Nielsdatter, blev født Omk 1760, døde den 20 Dec. 1841 i Årup i en alder af
81 år, og blev begravet den 25 Dec. 1841 i Kvorning.

Biografi:  Ved FT 1801 var Anna Nielsdatter 47 år og gift med byens hyrde i Årup, Kvorning sogn, den meget ældre Michel
Nielsen. Hun var spinder og havde på det tidspunkt 4 børn. Hos dem boede også hendes mor, den 81-årige Anna Nielsen som
var betler. FT 1840 finder Anna i et hus i Årup by som enke og almisselem. Hun døde året efter.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i tjenestepige folketællingen 1787 i Nørbæk, Sønderlyng, Viborg.

• Hun findes i spinder folketællingen 1801 i Årup.

• Hun findes i Almisselem folketællingen 1834 i Årup, Kvorning Sogn, Viborg Amt.

Anne blev gift med Michel Nielsen Handskemager den 30 Nov. 1789 i Ørum.
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Elisabeth Sophie, 35, 44

Gundersen

Johanne "Hanne", 12

Gunnerup

Niels Jensen, 3, 35, 43, 44

Gustavsdotter

Anna, 25

Göhlmann

Ingeburg, 22, 31

Handskemager

Michel Nielsen, 3, 39, 46, 47

Niels Michelsen, 47

Hansdatter

Ane Margrethe, 41

Karen, 41

Hansen

Jens, 41

Margrete, 17, 22

Mette Johanne Sofie, 24

Rasmus, 24, 32

Sophie, 25

Svenning, 3, 23, 31, 32, 41

Aage, 21

Haunstrup

Maren Jensen, 35

Henningsen

Lars, 3, 27, 36, 37, 39, 45

Hilker

Johan, 27, 36

Niels, 27

Holgersen

Niels, 45

Holm

Anders Pedersen, 36

Hvid

Harly Sylvester, 12

Lone Sylvester, 12



Navneindeks 49

Udskrift fra Legacy

Udarbejdet af: Karsten Thorborg, Nybyvej 56, 3720 Aakirkeby, 56970010, karsten@thorborg.dk, www.kt.mono.net : 27 Jan. 2013

Hübschmann

Peder Jørgensen, 25

Iversen

Enevold, 42

Jacobsdatter

Bodil, 46

Kirsten, 33

Jacobsen

Birte, 12

Børge, 12

Thomas, 38

Jahnsen

Olaf, 18

Jansen

Peder Johan, 18

Jensdatter

Ane, 38

Ane Birgithe, 39

Ane Cathrine, 3, 26, 35, 36, 45

Ane Kirstine, 3, 19, 22, 25, 26, 33,

34, 38

Anna Maria, 34

Anne, 3, 35, 36, 44, 45

Edel Kirstine, 32

Else Kirstine, 35

Hanne, 39

Inger Kirstine, 39

Karen, 45

Kirsten Marie, 32

Jensen

Anders, 29

Ane Cathrine, 25

Jens Carl Christian, 29

Jens Peder, 35

Jens Peter, 35

Karen Marie, 33

Marinus "Niels", 18

Michael, 38

Nicoline, 3, 21, 26, 28, 30, 37, 39

Niels, 39

Niels Christian, 33, 34

Peder, 29

Peder Christian, 32

Svenning, 34

Jeppesdatter

Anne Cathrine, 3, 37, 45, 46

Jepsen

Jeppe, 18

Karen, 18

Jespersdatter

Ane, 42

Birthe Marie, 42

Sidsel Cathrine, 42

Jespersen

Christian, 42

Enevold, 42

Niels, 3, 24, 32, 34, 42, 43

Juul

Thomas, 29

Kajser

Johanne Elisabeth, 31

Keelsig

Birgithe Nielsdatter, 41

Kjelgaard

(Intet fornavn.), 21

Knudsen

Anders Nielsen, 46

Birgitte, 30

Birte Kirstine Kølbæk, 33

Christen, 41

Jens Nielsen, 3, 30, 37, 38, 39, 46, 47

Jens Peter, 30

Jørgen Nielsen, 46

Kirsten, 33

Niels Jørgensen, 3, 38, 46, 47

Niels Nielsen, 46

Kolbeck

Niels Pedersen, 47

Kramer

Ane Margrethe Pedersdatter, 36

Kudsk

Anders Madsen, 44

Laurs Nielsen, 3, 36, 45

Mads Pedersen, 3, 20, 26, 27, 29, 35,

36

Peder Andersen, 3, 35, 44

Peder Pedersen, 3, 26, 35, 36, 44

Larsdatter

Maren, 24, 32

Larsen

Ane Marie, 31

Ellen, 31

Hanne Karoline Emilie, 25

Karen Marie, 32

Lauridsen

Johanne, 17, 22

Poul Christian, 25

Laursdatter

Anna Petronille, 45

Else, 45

Mette, 3, 31, 40, 41

Laursen

Jens, 45

Niels, 3, 26, 35, 36, 45

Lervad

Karen, 12

Liisberg

Anders, 2, 3, 8, 15, 20, 21, 22, 25

Andrea "Drea", 18

Ane Chirstine "Stine", 31

Ane Christine, 31

Anna, 19

Bente Thygesen, 2, 4, 12

Christian, 18

Ellen Kristine Pouline, 23

Else "Lissen", 18

Frantz, 3, 22, 31, 32, 40

Gotfred, 23

Harald Edvard, 23

Holger Thorvald Frederik, 23

Ingeborg, 23

Jens, 18

Johanne "Jonne", 18

Karl Johannes Tauber, 23

Katarine Helene Alexandra, 23

Laura Maja Franziska, 23

Margrethe "Grethe", 19

Marie Sofie, 23

Martin, 18

Mogens, 12

Niels Peter, 3, 15, 22, 24, 25, 31, 32

Peer, 12

Peter, 2, 3, 4, 8, 14, 19, 21

Peter Møller, 31
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Liisberg

Rasmus, 31

Signe "Krølle", 19

Søren Lauritz, 31

Lind

Jens Understrup, 25

Lorentzdatter

Helvig, 47

Løvig

Anders Christensen, 3, 32, 41

Madsdatter

Karen, 42, 45

Madsen

Jeppe, 46

Peder, 40

Mathiasen

Kirstine, 36

Melchior

Jacob Erichsen, 38

Melchiorsen

Erich Mathias, 37, 45

Michelsdatter

Ane Kirstine, 47

Anne, 47

Dorthe Marie, 47

Helvig, 47

Inger, 3, 30, 37, 38, 39, 46, 47

Kirstine, 47

Maren, 47

Michelsen

Laurs, 47

Niels, 47

Mikkelsdatter

Ane, 3, 35, 43

Moesgaard

Kirstine Marie Jensen, 25

Møller

Elsebeth, 7

Mads Christensen, 42

Thyge Madsen, 3, 33, 42, 43

Negrete

Rosario Ramirez, 7

Nielsdatter

Ane, 46

Ane Catrine, 3, 31, 40

Nielsdatter

Anna Catrine, 40

Anna Johanne, 40

Anne, 42, 46, 47

Anne Marie, 3, 34, 43

Birte, 46

Else, 44

Jensine, 3, 20, 26, 29, 35, 36

Johanne Kirstine, 33

Juliane, 36

Karen, 3, 26, 33, 34, 35, 40, 43

Karen Marie, 36

Kirsten, 43, 47

Maren, 35

Maren Kirstine, 40

Marianne, 36, 40

Mette, 3, 26, 35, 36, 44

Mette Kirstine, 33

Mette Margrethe, 43

Mette Marie, 40

Sidsel, 33

Sira Hansine Sjørslev, 18

Nielsen

Anders, 33, 44

Ane Marie, 31

Christen, 40

Christina Elise, 22, 31

Else Katrine Marie, 30

Jens, 36

Jens Christian, 43

Jesper, 33

Jørgen, 46

Laurs, 36, 41

Niels, 40

Niels Christian, 33

Peder, 22, 31

Søren, 40

Nørgaard

Jesper Nielsen, 3, 32, 41, 42, 43

Niels Jespersen, 41

Nørgaard, Plejebarn

Jens Jensen, 3, 26, 33, 34, 35, 43

Overgaard

Hans Andersen, 17, 22

Pedersdatter

Ane Marie, 46

Anne, 35, 44, 46

Anne Elisabeth, 41

Anne Marie, 36

Bodil, 44

Ellen, 44

Jytte, 35

Karen, 40

Kiersten Marie (1802), 44

Kirsten, 44

Maren, 3, 31, 35, 44

Mette Catrine, 3, 22, 31, 32, 40

Mette Marie, 36

Pedersen

Agnes, 21

Anders, 2, 3, 12, 19, 20, 21, 26, 29,

44

Carl Ferdinand, 29

Christen, 43

Christian, 26

Ellen Sørensdatter, 44

Emma, 21

Fru Rønning, 21

Jakob Danielsen, 26

Jens Peter, 36

Jensine "Signe", 21

Kirsten, 26, 35

Kirstine G., 21

Laurs, 41

Magda Helene, 21

Maren, 33

Marie Elisabeth, 2, 3, 4, 11, 12, 19,

21

Max Pauli, 21

Mette Kjerstine, 21

Nicoline Frederikke "Line", 21

Niels, 29, 40

Niels Michael, 35

Peder, 24, 26, 36, 43

Rønning, 21

Thomas, 35

Perjesi

Nicolai, 7

Sandor Jozsef, 7
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Petersen

Hans Erik, 19

Poulsdatter

Kirsten Marie, 43

Ramirez

Jorge, 7

Rasmussen

Ane Marie, 25

Hans Jørgen, 24, 32

Riisegaard

Valborg Hansen, 18

Ringe

Louise Sophie, 33

Risegaard

Niels Hansen, 18

Rønning

Anne Marie, 29

Christian Christensen, 29

Engelberthine Jensine, 29

Frederik, 29

Inger Sophie Birgitte, 29

Jens Dusinus, 29

Jens Frederik, 29

Kirstine, 29

Kristine, 30

Lovise Frederikke, 29

Marie Elisabeth, 2, 3, 12, 19, 20, 21,

26, 29

Martha Christine, 30

Nicoline Jensine, 30

Nicoline Petrine, 29

Peter Frederik, 29

Peter Larsen, 3, 21, 26, 27, 30, 37, 39

Thomas, 30

Thomasine, 29

Schou

Christian Joseph, 31

Jørgen, 31

Schultz

Erik P., 21

Sivertsen

Grete, 12

Holger Valdemar, 12

Skov

Tolline Pedersen, 29

Skrædder

Anders Jensen, 3, 37, 45, 46

Skræddersdatter

Inger Sophie, 38

Skræder

Niels Andersen, 40

Peter Nielsen, 3, 31, 40, 41

Smed

Peder Pedersen, 44

Stausbøll

Kirstine, 33

Stolfer

Håkan, 7

Niels, 7

Svenningsdatter

Ane, 32

Else Johanne, 3, 15, 22, 23, 25, 31,

32

Svenningsen

Anders, 32

Christen, 32

Hans, 3, 32, 41

Hans Christian, 32

Jens, 32

Maren, 32

Mikkel, 43

Svenning, 3, 34, 43

Sønderby

Christian Knudsen, 42

Sørensdatter

Anne, 3, 32, 41

Sørensen

Jens, 40

Lars, 31

Mette Marie, 18

Tarira

Enrique, 7

Terkildsdatter

Bodil, 44

Thomasen

Peder, 35, 44

Thomassen

Niels, 38

Thorborg

Hjørdis, 7

Thorborg

Johs., 5, 12

Karsten, 3, 5, 12

Solveig, 7

Thuesen

Claus, 42

Thygesdatter

Birgithe Sophie, 3, 24, 33, 34, 42, 43

Birgitte Sophie, 42

Kirsten, 43

Thygesen

Ane, 2, 3, 8, 19, 21, 22, 25

Ane Kirstine, 26

Birgitte Sophie, 25

Frands, 25

Henrik Christian, 25

Jens Nørgaard, 25

Karen Nørgaard, 25

Kirsten, 25

Mads, 43

Mette Marie, 25

Niels Christian, 25

Peder, 25

Toustrup

Frederik, 25

Laurids, 25

Mads Christian Nielsen, 33

Peder Jespersen, 33

Thyge Peder Nielsen, 3, 19, 22, 24,

26, 33, 34

Vejen

Anders Larsen, 33

Vorre

Birthe Pedersdatter, 46

Ytterström

Gunnel, 7

Aaboe

Jytte, 35, 44

Thomas Michaelsen, 35, 44

Aaris

Birgitte Hansine Caroline, 31


