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Anders Liisberg var gift 3 gange. Hans første kone hed Margrete Andersen og stammede fra det nordjyske. Hun blev mor til
Anders Liisbergs første kuld på 8 børn. Men hun led af en psykisk sygdom og døde på Herning sygehus 42 år gammel. Det er
en trist historie om en far der begik selvmord kort efter hendes fødsel, og om en mor der måtte ud at tjene og overlade sine børn
til fattigvæsenet.
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1. generation

1.  Margrete Hansen, datter af Hans Andersen Overgaard og Johanne Lauridsen, blev født den 5 Aug. 1860 i
Trækkeris i Vind Sogn, Ulfborg Herrred ved Holstebro, blev døbt den 19 Aug. 1860 i hjemmet, fremstillet  i kirken 16 Dec.,
døde den 23 Jun. 1903 på Herning Sygehus i en alder af 42 år, og blev begravet den 28 Jun. 1903 i Gjellerup. Årsagen til
hendes død var psykisk sygdom.

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
måtte ud at tjene og overlade 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 plejeforældrene 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 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.

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

Margrete blev gift med Anders Liisberg, søn af Niels Peter Liisberg og Else Johanne
Svenningsdatter, 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:  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 tjenestepigen 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
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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 de 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.
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
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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.

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 blev 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 blev 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.
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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.

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
Bruun og Jonne.

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 Else Marie Jepsen og Lissen.

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.

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.

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.

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 Signe Marie Jensen og Krølle.

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 Ottomine Margrethe Liisberg og Grethe.
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2. generation (Forældre)

2.  Hans Andersen Overgaard, søn af Anders Lauridsen Løvhuus og Mette Chrestine Povelsdatter Svendstrup,
blev født den 9 Mar. 1823 i Vindby, Vind sogn, blev døbt den 31 Mar. 1823 i Vind kirke, døde den 6 Dec. 1860 i Vind i en
alder af 37 år, og blev begravet den 12 Dec. 1860 i Vind. Årsagen til hans død var Selvmord ved gift.

Biografi:  Hans Andersen med tilnavnet Overgaard var gårdmandssøn fra Vind sogn. Ved FT 1845 var han 23 år og
hjemmeboende, mens FT 1850 finder ham som tjenestekarl på godset Krogsdahl i nabosognet Nr. Felding. Her havde
han et uægteskabeligt forhold til en lidt ældre enlig mor der ernærede sig ved håndarbejde. Hun fødte en søn 2. marts
1851, og han blev udlagt til barnefader. 21. nov. samme år giftede han sig med Johanne Lauritsdatter. De overtog
hendes forældres husmandssted på Tveskelmark og havde de gamle på aftægt (moderen døde dog 1853). Her fødtes
de tre første børn 1852-58. I maj 1859 flyttede familien til et lejet husmandssted i Timring, mens den gamle enkemand
blev tilbage i sin aftægtsbolig. Men allerede i april 1860 brød de op igen og flyttede til Vind sogn hvor Hans Andersen
stammede fra. Her blev Margrethe født 5. aug. men 6 dec. begik han iflg. kirkebogen selvmord "ved Forgivning".

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tjenestekarl på Krogsdal gods i Nr. Felding.

• Han arbejdede som husmand på Tveskel Mark 1851 i Nr. Felding.

• Han arbejdede som lejehusmand og daglejer 1859 i Timring Sogn.

• Han arbejdede som husmand 1860 i Vind.

Hans havde et forhold til Pedernille Andersdatter. Ægteskabsstatus: ugift.  Dette par blev ikke gift.

Deres barn:
i. Anders Peder Hansen blev født den 2 Mar. 1851 på Nørgaard mark og blev døbt den 4 Mar. 1851 i

hjemmet, fremstillet  i kirken 17 Apr..

Hans blev gift med Johanne Lauridsen den 21 Nov. 1851 i Nr. Felding kirke.

Ægteskabsnotater: KB Nr. Felding copulerede 1851 opsl. 39:
21de November: Ungkarl Hans Andersen af Vind tjenende på Krogsdahl , 28 Aar gammel, og vaccineret 23de August
1823 af Dahlgaard.
Pigen Johanne Lauridsdatter af Tvedskjelhus 22 Aar gammel og vaccineret 18 Juli 1834 af distrikslæge Kjær i
Holstebro.
Forlovere Huusmand Laust Jensen af Tvedskjelhuus og Gaardmd. Anders Lauridsen af Vind Bye.

Børn af dette ægteskab:
i. Mette Kirstine Hansen blev født den 19 Okt. 1852 i Nr. Felding og blev døbt den 22 Okt. 1852 i hjemmet,

fremstillet  6Te Feb..
ii. Anders Christian Hansen blev født den 15 Maj 1856 og blev døbt den 20 Jul. 1856 i Nr. Felding kirke.

iii. Laust Hansen blev født den 29 Jul. 1858 i Tvedskjelhus og blev døbt den 21 Okt. i Nr. Felding kirke.
1 iv. Margrete Hansen 

3.  Johanne Lauridsen, datter af Laurids Jensen Vodager og Ane Margrethe Pedersdatter, blev født den 15 Apr. 1829 i
Tveskel, Nr. Felding og blev døbt den 20 Apr. 1829 i Nr.Felding kirke.

Biografi:  Johanne Lauritsdatter havde et barskt og omtumlet liv. Hun blev født 1829 i Tveskel i Nr. Felding sogn syd
for Holstebro og blev konfirmeret 1843. Hendes forældre var husmandsfolk. Ved FT 1850 boede hun hjemme, men
1851 ægtede hun en  tjenestekarl på hovedgården Krogsdal, Hans Andersen med tilnavnet Overgaard, der stammede
fra nabosognet Vind. Han var 28 og havde et barn udenfor ægteskab, hun var 22. Parrets fædre var forlovere ved
brylluppet. De første år boede de på hendes fødested i Tveskel, og her blev de første 3 børn født 1852-58. Ved FT
1855 havde de hendes far på aftægt. Senere flyttede de en kort tid til Timring sogn og derfra til Vind. Her blev
Margrete født 5. aug.1860, men allerede 6. dec. begik Hans Andersen selvmord, og hjemmet blev opløst. Børnene kom
under fattigvæsenet og blev spredt, selv kom hun ud at tjene. Det blev en omflakkende tid. Det er muligt at følge
hendes skiftende opholdssteder gennem kirkebøgernes af- og tilgangslister 1861-74. Derefter kan jeg ikke længere
følge hende. Hun ses ikke begravet i Nr. Felding eller Vind.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 23 Apr. 1843 i Tvis Kirke, Nr. Felding Sogn.

• Hun arbejdede som husmandskone 1851 i Tveskel, Nr. Felding.

• Barn sat i pleje hos fattigvæsenet 1860 Sognstruphuse, Nr. Felding

• Hun arbejdede som enke og tjenestepige 1860.
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Johanne blev gift med Hans Andersen Overgaard den 21 Nov. 1851 i Nr. Felding kirke.
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3. generation (Bedsteforældre)

4.  Anders Lauridsen Løvhuus, søn af Laurids Lauridsen og Kjesten Nielsdatter, blev født i 1790 i Vind Sogn,
Ulfborg, døde den 21 Maj 1857 i Vindby, Vind sogn i en alder af 67 år, og blev begravet den 31 Maj 1857 i Vind. Årsagen
til hans død var brystsvaghed.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdmand og skrædder i Vind, Røi Kjærbye.

Anders blev gift med Mette Chrestine Povelsdatter Svendstrup den 5 Okt. 1817 i Vinding kirke.

Ægteskabsnotater: KB Vinding copulerede 1817 opsl. 30: 
5te Octbr. i Kirken: Ungkarl Anders Lauridsen Løvhuus, gaardmand i Windbye, og skrædder, 26 Aar gammel.
Piigen Mette Kjerstine Povelsdatter Svendstrup, hjemme i Svendstrup, 25 Aar gammel.
Forlovere: Gardmand Povel Lauridsen Svendstrup og gardmand Laurids Lauridsen Løvhuus i Windbye. [Parrets
fædre].

Børn af dette ægteskab:
i. Poul Andersen blev født i 1818.

ii. Laurits Andersen blev født i 1820.
2 iii. Hans Andersen Overgaard 

iv. Søren Andersen blev født i 1826.
v. Jens Andersen blev født i 1830.

vi. Peder Christian Andersen blev født i 1836.

5.  Mette Chrestine Povelsdatter Svendstrup, datter af Povel Lauridsen Svendstrup og Johanne Pedersdatter,
blev født i 1792 i Svendstrup, Vinding sogn, Ulfborg, døde den 19 Apr. 1875 i en alder af 83 år, og blev begravet den 29
Apr. 1875 i Vind.

Mette blev gift med Anders Lauridsen Løvhuus den 5 Okt. 1817 i Vinding kirke.

6.  Laurids Jensen Vodager blev født i 1781 i Vemb Sogn, Ringkøbing amt, døde den 15 Jul. 1876 i Tveskelhuse i en alder
af 95 år, og blev begravet den 21 Jul. 1876 i Nr. Felding.

Biografi: Laurids Jensen med tilnavnet Vod- eller Vadager ses som landmand i FT 1834-50. Hans jordlod omtales i
1834 som et boel, dvs. en lille gård. 1851 giftede hans yngste barn sig med tjestekarlen Hans Andersen og det har
sikkert været ved den lejlighed at han og konen gik på aftægt og overlod gården til det unge par. Hun døde 1853, men
han blev næsten 95 år og boede i sin aftægtsbolig til sin død 1876. Med sikftende folk på gården: indtil 1859 datteren
og hendes mand, men derefter to hold fremmede.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som boelsmand i Nr. Felding.

• Aftægt: 1851, Nr. Felding.

Laurids blev gift med Ane Margrethe Pedersdatter den 22 Jul. 1822 i Nr. Felding kirke.

Ægteskabsnotater: Nr. Felding 1822 copulerede opsl. 28 nr. 22:
Ungkarl Laurids Jensen Bak Tvedskielhuus - 39 Aar. Pigen Magrethe Pedersdatter sammesteds - 34 Aar. Viede i
Kirken.
Forlovere: Lærer Thimring? Domdahlhuus og Anders Damsgaard Lergravhuus.

Børn af dette ægteskab:
i. Jens Christian Lauridsen blev født i 1816.

ii. Kirsten Lauridsdatter blev født i 1822 i Nr. Felding sogn, døde den 2 Jan. 1892 på Sønderagerhus Mark,
Nr. Felding i en alder af 70 år, og blev begravet den 10 Jan. 1892 i Nr. Felding.

iii. Jens Lauridsen blev født i 1824.
iv. Niels Christian Lauridsen blev født i 1826.

3 v. Johanne Lauridsen 

7.  Ane Margrethe Pedersdatter blev født i 1788 i Maberg, Nr. Nissum sogn, Ringkøbing amt, døde den 21 Dec. 1853 i
Tveskel, Nr. Felding i en alder af 65 år, og blev begravet den 29 Dec. 1853 i Nr. Felding. Årsagen til hendes død var
brystsygdom.

Ane blev gift med Laurids Jensen Vodager den 22 Jul. 1822 i Nr. Felding kirke.
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4. generation (Oldeforældre)

8.  Laurids Lauridsen blev født i 1755.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som husmand med jord i Løvhus, Vind sogn, Ulfborg.

Laurids blev gift med Kjesten Nielsdatter.

Børn af dette ægteskab:
i. Laurids Lauridsen blev født i 1788 i Løvhus, Vind sogn, Ulfborg, døde den 28 Feb. 1873 på Vestergaard i

en alder af 85 år, og blev begravet den 9 Mar. 1873 i Vind.
4 ii. Anders Lauridsen Løvhuus 

9.  Kjesten Nielsdatter blev født i 1756.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun arbejdede som pottemager i Løvhus, Vind sogn, Ulfborg.

Kjesten blev gift med Laurids Lauridsen.

10.  Povel Lauridsen Svendstrup, søn af Laurids Povelsen og Maren Pedersdatter, blev født i 1761.

Povel blev gift med Johanne Pedersdatter.

Barn af dette ægteskab:
5 i. Mette Chrestine Povelsdatter Svendstrup 

11.  Johanne Pedersdatter blev født i 1773.

Johanne blev gift med Povel Lauridsen Svendstrup.



Aner til Margrete Hansen 10

Udskrift fra Legacy

Udarbejdet af: Karsten Thorborg, Nybyvej 56, 3720 Aakirkeby, www.kt.mono.net : 22 Okt. 2010

5. generation (Tipoldeforældre)

20.  Laurids Povelsen blev født i 1722.

Laurids blev gift med Maren Pedersdatter.

Barn af dette ægteskab:
10 i. Povel Lauridsen Svendstrup 

21.  Maren Pedersdatter blev født i 1728.

Maren blev gift med Laurids Povelsen.
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Andersdatter

Pedernille, 6

Andersen

Jens, 8

Laurits, 8

Peder Christian, 8

Poul, 8

Søren, 8

Hansen

Anders Christian, 6

Anders Peder, 6

Laust, 6

Margrete, 2, 6

Mette Kirstine, 6

Lauridsdatter

Kirsten, 8

Lauridsen

Jens, 8

Jens Christian, 8

Johanne, 2, 6, 8

Laurids, 8, 9

Niels Christian, 8

Liisberg

Anders, 2

Andrea "Drea", 5

Christian, 5

Else "Lissen", 5

Jens, 5

Johanne "Jonne", 5

Margrethe "Grethe", 5

Martin, 5

Niels Peter, 2

Signe "Krølle", 5

Løvhuus

Anders Lauridsen, 6, 8, 9

Nielsdatter

Kjesten, 8, 9

Overgaard

Hans Andersen, 2, 6, 7, 8

Pedersdatter

Ane Margrethe, 6, 8

Johanne, 8, 9

Maren, 9, 10

Povelsen

Laurids, 9, 10

Svendstrup

Mette Chrestine Povelsdatter, 6, 8,

9

Povel Lauridsen, 8, 9, 10

Svenningsdatter

Else Johanne, 2

Vodager

Laurids Jensen, 6, 8


