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I

A 13-5

	

Slægtsbog, Rasmus Michelsen, født 1827, smed i Hasmark, Noru p
sogn, og hustru Maren Christine Pedersdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 5 1 sider . (1957 )

A 13-6 Slægtsbog, Søren Larsen, født 1810, gårdejer i Bregnør, Drigstru p
sogn, og hustru Kirsten Pedersdatter, deres forfædre og efterkom-
mere . 70 sider . (1957 )

A 14-4 Slægtsbog, Christen Christensen, født 1840, gårdejer i Fandrup ,
Farsø sogn, og hustru Karen Marie Mortensdatter, deres forfædr e
og efterkommere . 52 sider (1957 )

A 17-L Slægtsbog, Jens Michelsen, født 1820, gårdejer i Tandhøjgård, Du-
rup sogn, og hustru Else Kirstine Andersdatter, deres forfædre o g
efterkommere samt Tandhøjgårds historie . 57 sider (1958 )

A 18-4

	

Slægtsbog, Niels Christensen (Sølvsten), født 1836, gårdejer i
Broagergård, Sall sogn, og hustru Maren Kirstine JØrgensdatter ,
deres forfædre og efterkommere . 45 sider (1958 )

A 18-5

	

Slægtsbog, Jakob Friis Sørensen Juncher, født 1822, gårdejer i
Katrinesminde i Knejsted, Råby sogn, og hustru Else Marie Niels -
datter, deres forfædre og efterkommere samt Katrinemindes histo-
rie . 40 sider (1958 )

A 2 13-5 Slægtsbog, Peder Nielsen, født 1801, gårdejer i Aes, Søvind sogn ,
og hustru Mette Marie Andersdatter, deres forfædre og efterkomme -
re . 69 sider . (1958 )

A 26-4

	

Slægtsbog, Jens Sørensen (Skjødt), født 1836, gårdejer i Bode, ør-
sted sogn, og hustru Barbara Sørensen, deres forfædre og efterkom-
mere og efterkommere efter hendes andet ægteskab med Niels Carsten -
sen samt Ryagergårds historie . 121 sider . (1958 )

A 26-5

	

Slægtsbog, Peder Christian Madsen, født 1835, gårdejer i Udby sogn ,
og hustru Ane Kirstine Sørensen, deres forfædre og efterkommere .
50 sider . (1958 )

A 28-6

	

Slægtsbog, Niels Nielsen (Kirkegaard), født 1821, gårdejer i Sa-
bro sogn og hustru Anne Marie Jensdatter, deres forfædre og efter -
kommere . 60 sider . (1958 )

A 28-7

	

Slægtsbog, Laurits Pedersen, født 1812, gårdejer i Brabrand sog n
og hustru Sidsel Marie Jensdatter, deres forfædre og efterkommere .
55 sider . (1958 )

A 29-7

	

Slægtsbog, (I) Søren Pedersen, født 1813, gårdejer i Pedersminde ,
Fårup sogn, og hustru Ellen Nielsen, deres forfædre samt efterkom -
mere efter Ellen Nielsens forældre . 102 sider . (1959 )

A 30-6

	

Slægtsbog, Christen Christensen, født 1845, gårdejer i Sønderup
sogn og hustru Ane Kirstine Christensdatter, deres forfædre og ef-
terkommere . 92 sider (1958 )

A 32-4

	

Slægtsbog, Mogens Nielsen, født 1807, gårdejer i Stokholm, Vebbe-
strup sogn, og hustru Mette Michelsdatter, deres forfædre og ef-
terkommere . 14 1 sider (1958 )

A 32-5 Slægtsbog, Niels Sørensen, født 1820, gårdejer i Finderup, Døstru p
sogn, og hustru Kirsten Nielsdatter, deres forfædre og efterkomme-
re . 50 sider . (1959 )

A 32-6

	

Slægtsbog, Villum Madsen, født 18 1 2, gårdejer i Skals sogn og hu-
stru Kirsten Sørensen, deres forfædre og efterkommere . 85 sider .
(1958 )

A 32-7

	

Slægtsbog, Jens Michelsen Dissing, ferdt 1799, gårdejer i Sakskjær-
gård, Frøslev sogn, og hustru Maren Kirstine Christensdatter, de -
res forfædre og efterkommere . 107 sider . (1959)
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A 35- 13 Slægtsbog, Niels Laustsen, fØdt 18130, gårdejer i Dortheasminde ,
Skals sogn, og hustru Dorthe Marie Andersdatter, deres forfædr e
og efterkommere samt Dortheasmindes historie . 68 sider . (1958 )

A 35-5 Slægtsbog, Christen Kjeldsen, fØdt 1797, bolsfæster i. Vorde sogn
og hustru Ane Jensdatter, deres forfædre og efterkommere . 82 si-
der (1959 )

A 36-1+

	

Slægtsbog, Niels Pedersen, født 1821, gårdejer i KlØvergård i Hår-
by, Vænge sogn, og hustru Maren Cathrine Andersdatter, deres for-
fædre og efterkommere . 63 sider . (1958 )

A 36-5 Slægtsbog, Anders Christensen, fØdt 1803, gårdejer i Hemstok Øster -
gård, Dover sogn, og hustru Maren Jensdatter, deres forfædre og ef-
terkommere samt Hemstok Østergårds historie . 240 sider (1958 )

A 36-7

	

Slægtsbog, Hans Christensen, født 1806, gårdejer i Kragedyssegård ,

Drøsselbjerg sogn, og hustru Birthe Kirstine Hansdatter, dere s
forfædre og efterkommere samt Kragedyssegårds historie . 69 sider .

{1958 )
A 38-6

	

Slægtsbog, Peder Michelsen, født 1802, gårdejer i Mesing sogn o g
hustru Gertrud Sophie Caspersdatter, deres forfædre og efterkom -
mere samt forfædre til (III) Ellen Pedersen . 513 sider . (1960 )

A 39-5

	

Slægtsbog, Ole Pedersen, født 1805, gårdejer i Vitved sogn og hu-
stru Kirsten Marie Jakobsdatter, deres forfædre og efterkommere .
59 sider . (1959 )

A 130-5

	

Slægtsbog, JØrgen Jacobsen Wrang, født 1823, gårdejer i Wranggår d
i Stålbro, Egen sogn, og hustru Marie Kjestine Jørgensen, dere s
forfædre og efterkommere samt Wranggårds historie . 72 sider . (1959 )

A 1+0-6

	

Slægtsbog, Poul Henriksen, født 1812, husmand, tækkemand m .v . i

Kappendrup, Hjadstrup sogn, og hustru Karen Marie Hansdatter, de-
res forfædre og efterkommere . 60 sider . {1960 )

A 133- 13 Slægtsbog, Ludvig Jacob Fledelius, født 181+0, bØdkermester i Bo -
gense, senere væver i Fredericia, og hustru Margrethe Nielsen Ø-
stergaard, deres forfædre og efterkommere . 58 sider . (1960 )

A 1+3-5

	

Slægtsbog, lians Pedersen, fØdt 1837, fisker i Torø huse, Kæru m
sogn, og hustru Pederline Hansen, deres forfædre og efterkommere .
47 sider . (1961 )

A 1313-4

	

Slægtsbog, Hans Christensen Mosbæk, født 17913, degn og kirkesan-
ger i Ranum sogn og hustru Anne Magdalene Pedersdatter, deres
forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans fØrste æg-
teskab med Cathrine SØrensdatter (Rebstrup) . 100 sider . (1960 )

A 45- 13 Slægtsbog, Rollen Thomsen, fØdt 1808, gårdejer i Skald, Åby sogn ,
og hustru Ane Margrethe Christensdatter, deres forfædre og efter-
kommere . 149 sider . (1960 )

A 136-6 Slægtsbog, Jens Therkelsen, fØdt 183 13, gårdejer i Vinten Tamdrup, .
og hustru Marie Elisabeth Nielsdatter, deres forfædre og efterkom-
mere . 130 sider . (1960 )

A 46-7

	

Slægtsbog, Anders Jensen Bruun, født 1835, gårdejer i Bruunsmind e
i Ender, Tamdrup sogn, og hustru Mette Kirstine Frandsen, dere s
forfædre og efterkommere . 160 sider . (1969 )

A 138-1+

	

Slægtsbog, Jens Krogsgaard Handest, fodt 1826, kobbersmedemeste r
i Thisted og hustru Johanne Margrethe Christine Wodstrup, dere s

forfædre og efterkommere . 58 sider . (1961 )
A 1 38--6

	

Slægtsbog, Knud Christian Jacobsen, fØdt 18131+, gårdejer i Øru m
sogn og hustru Ane Christine Nielsen, deres forfædre og efterkom -
mere samt efterkommere efter hans andet ægteskab med Bodil Cathri -

ne Svendsen . 53 sider . (1960)



A 48--7

	

Slægtsbog, Jens Christian Christensen, født 1852, bl .a . gårdejer
i Hovstrup, Tårs sogn, og hustru Ane Marie Pedersen, deres forfæd-
re og efterkommere . 80 sider . (1960 )

A 50-4

	

Slægtsbog, Rasmus SØrensen Romalt Overgaard, født 1838, ølhandle r
og senere vognsmører i Randers og hustru Dorthea Jacobsen, dere s
forfædre og efterkommere . 55 sider . (1960 )

A 51-6

	

Slægtsbog, Niels Johansen, født 1826, gårdejer i Mosegård i Spar -
kær, Borris sogn, og hustru Marie Kirstine Nielsdatter, deres for-
fædre og efterkommere . 83 sider . (1961 )

A 51-7

	

Slægtsbog, Mogens Nielsen, født 1820, gårdejer i Tastum, Kobberup
sogn og hustru Karen Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere .
1

	

sider . (1964 )
A 52-4 Slægtsbog, Jens Jensen (Møller), født 1820, gårdejer i Klim sog n

og hustru Mariane Gregersdatter, deres forfædre og efterkommere .
58 sider . (1960 )

A 55-4

	

Slægtsbog, Chresten Nielsen Horboe, født 1832, gårdejer i Ashø j
i Asferg sogn, og hustru Karen Christensdatter Husum, deres for -
fædre og efterkommere samt forfædre og efterkommere efter han s
andet ægteskab med Larsine Mikkelsen . 118 sider . (1960 )

A 55-5

	

Slægtsbog, Thomas Hansen Kaalstrup, født 1836, købmand i Gassum
og Asferg, og hustru Johanne Sørensen, deres forfædre og efter-
kommere samt efterkommere efter hans første ægteskab med Karen
Marie Jensen og tredie ægteskab med Kirsten Jensen . 72 sider .
(1960 )

A 55-6

	

Slægtsbog, Mads Nielsen, født 1853, træskomand, senere gårdeje r
i Tinggård, Sahl sogn, og hustru Ane Andersen, deres forfædre o g
efterkommere . 69 sider . (1960 )

A 55-7

	

Slægtsbog, (I) Peder Christian Christensen, født 1846, gårdeje r
i Kjeldgård, Sahl sogn, og hustru Jette Nielsen, deres forfædre
samt efterkommere efter hans fars første og andet ægteskab . 7 0
sider . (1960 )

A 58 Slægtsbog, Wilhelm Christian Iversen, født 1836, organist og før-
stelærer i Øgumkloster, og hustru Eline Kjestine Laurentine Jo-
hansen, deres forfædre og efterkommere . 72 sider . {1962 )

A 6o-4

	

Slægtsbog, Thomas Larsen Lund, født 1783, gårdejer i Nørklit ,
Lild sogn, og hustru Inger Jensdatter, deres forfædre og efter-
kommere . 60 sider . (1962 )

A 61-5

	

Slægtsbog, Christen SØrensen, født 179), gårdejer i Grevegård i
Barslev, Hvidbjerg sogn, og hustru Karen Nielsdatter, deres for-
fædre og efterkommere . 80 sider . (1962 )

A 62--4

	

Slægtsbog, Anders Mikkelsen, født 1810, gårdejer i Langagerg å,rd ,
Brejning sogn, og hustru Kirstine Katrine Pedersdatter, dere s
forfædre og efterkommere . 98 sider . (1962 )

A 64--4 Slægtsbog, Christen Nielsen Greve, født 1853, gårdejer i g reve -
gård i Vinstrup, Dalbyover sogn, og hustru Kirsten Marie Jense n
(Greve), deres forfædre og efterkommere . 12 .5 sider . (1962 )

A 205-5 Jens (Søgaard) Christensen, født 1846, gårdejer i Søgård, Gren e
sogn, og hustru Mogensine Christine Mathiasen, deres forfædre o g
efterkommere samt Søgårds historie . 54 sider . (1959 )

A 301

	

Slægtsbog, (1) Poul Fallesen Friis, født 1898, gårdejer i Enghøj -
gård i Hjarup sogn, og hustru Marie Elisabeth Nissen, deres for-
fædre samt efterkommere - efter hans forældre . 70 sider . (1958)



A 305-7

	

Slægtsbog, Christen Svenni ngsen Kirk, født 18+8, lærer i Sdr . Nærå ,

og hustru Kirstine Marie Pedersen, deres forfædre og efterkommere .

70 sider . (1959 )
A 402

	

Slægtsbog, JosefPalle Lund Sørensen, født 1892, mejeribestyrer i

KalØvig, Rønde sogn, og hustru Karen Cæcilie Kostending, deres for -

slægt . 47 sider . (1961 )
A 427-4

	

Slægtsbog, Anders Nielsen Ladegaard, født 1807, gårdejer i Erritsø
sogn, og hustru Sidsel Mortensdatter, deres forfædre og efterkomme-

re . 90 sider . (1960 )
A 128-4

	

Slægtsbog, Hans Jørgensen, født 1856, gårdejer i Torslunde, sener e
på t3innitse mark i Hillested sogn, og hustru Karen Jensdatter Holze ,

deres forfædre og efterkommere . 55 sider . (1960 )

A 432 Slægtsbog, Hans Nielsen, født 1822, husmand i Hejnsvig sogn og hu-
stru Lene Jensdatter, deres forfædre og efterkommere samt Daugård s

historie . 59 sider . {1960 )
A 434--4 Slægtsbog, Albert Hansen Christensen, født 1845, skomagermester i

Ærøskøbing, og hustru Jørgine Hansine Lund, deres forfædre og ef-
terkommere . 90 sider . (1964 )

A 436-4

	

Slægtsbog, Kasper Pedersen, født 1839, smed i Birkum, Fraugde sogn ,
og hustru Ane Marie Jensen, deres forfædre og efterkommere . 70 si-

der . (1960 )
A 502-5 Slægtsbog, Thomas Bertelsen, født 1800, gårdfæster i Hessel, Hodde

sogn, og hustru Laurine Mette Cathrine Nielsdatter, deres forfæd -
re og efterkommere . 163 sider . (1960 )

A 503-4

	

Slægtsbog, hans Clausen Kock, født 1827, kådner i Tandselle, se-
nere gårdejer i Asserballe sogn, og hustru Anne Marie Blaadt, de-

res forfædre og efterkommere . 40 sider . (1961 )
A 504-4

	

Slægtsbog, Hans Christensen Smed (Schmidt), født 1844, hjulmand o g

kådner i VibØge, Lysabild sogn, og hustru Dorthea Margrethe Riege l-

sen, deres forfædre og efterkommere samt efterkommere efter han s

første ægteskab med Anna Cathrine Thomsen . 47 sider . (1961)



5171 Slægtsbog, Godik Larsen, født 1758, gårdejer i V . Drøstrup, Gøtt-
rup sogn, og hustru Ane Christensdatter, deres forfædre og efter-
kommere . 325 sider . (1972) .

51136C

	

Slægtsbog, Jørgen Jensen, født 1779, gårdejer i Uldum, og hustr u
Karen Mortensdatter, deres forfædre og efterkommere . 250 sider .
(1973) .

51418C Slægtsbog, Jens Jensen Okkels, født 1818, gårdejer i Gellerup sogn ,
og hustru Ane Jensdatter, deres efterkommere samt forfædre til Jen s
Jensen Okkels . 110 sider (1971) .

52846A

	

Slægtsbog, Claus Mikkelsen, født 1764, gårdejer i Bosholm, Bred e
sogn, og hustru Helena SØnnichsdatter, deres forfædre og efterkom -
mere . 220 sider . (1974) .

54700 Slægtsbog, Jens Nicolaj Olesen, født 1807, gårdejer i Gyrupgård ,
Sønderhå sogn, og hustru Karen Marie Madsdatter, deres forfædr e
og efterkommere samt Gyrupgårds historie . 95 sider . (1956 )

54723A

	

Slægtsbog, Søren Nielsen Damsgaard, født 1798, gårdejer i Sønder -
hå sogn og hustru Christiane Nielsdatter, kaldet Knattrup, dere s
forfædre og efterkommere . 89 sider . (1956 )

55120A

	

Slægtsbog, Rasmus Pedersen Møller, født 1773, gårdejer i Hørnin g
sogn, og hustru Ane Marie Jensdatter, deres forfædre og efterkom -
mere samt efterkommere efter hans første ægteskab med Karen Tho-
rup . 167 sider . (1959 )

55130A

	

Slægtsbog, Christen Pedersen Boelsmand, født 1843, gårdejer i Mo-
genstrup, Nørager sogn, og hustru Maren Rasmusdatter Lassen, de -
res forfædre og efterkommere . 78 sider . (1957 )

55199 Slægtsbog, Peder Pedersen, født 1819, gårdejer i Jersore, Klint e
sogn, og hustru Maren Pedersdatter og anden hustru Ane Marie Pe-
dersdatter, deres forfædre og efterkommere . 161 sider . (1957 )

55701

	

Slægtsbog, Rasmus Pedersen Lemming, født 1812, gårdejer i Firgår -
de, Dover sogn, og hustru Jacobine Madsine Margrethe JØrgensda .t-
ter, deres forfædre og efterkommere . 71 sider . (1957 )

55855 Slægtsbog, Anders Sørensen Lyager, født 1822, vagtmester, sener e
marketender i Randers, hans forfædre samt efterkommere efter ham
og hans hustru Else Pedersen Mariager . 80 sider . (1958 )

551596

	

Slægtsbog, Niels Christensen (Rahbek), født 1771 ► , gårdejer i Ans-
ager, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hans hustru
Marie Elisabeth Jensdatter . 120 sider . (1957 )

552108

	

Slægtsbog, Knud Thomsen, født 1794, gårdejer i Østerby, Sdr . Omme
sogn, senere gårdejer i Nullund, Grindsted sogn, og hustru Mare n
Jensdatter, deres forfædre og efterkommere . 98 sider . {1.957 )

552120

	

Slægtsbog, Thomas Nielsen (Uhre), født 1803, gårdejer i Uhregård ,
Tistrup sogn, og hustru Ane Cathrine Pedersdatter samt anden hu-
stru Abelone Marie Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere
og Uhregårds historie . 149 sider . (1957 )

552135

	

Slægtsbog, Hans Christensen (Agersnap), født 1782, gårdejer i A-
gersnap, Ølgod sogn, og hustru Elisabeth Mortensdatter, deres for -
fædre og efterkommere samt uddrag af bogen "En tids- og familie-
skildring fra Vester-Jylland " . 91 sider . (1959 )

552142

	

Slægtsbog, Søren Jensen, født 1813, gårdejer i Galtho, Tistrup
sogn, og hustru Kirsten Marie Knudsen, hendes forfædre og dere s
efterkommere, hendes anden ægtefælle, Jens Nielsen Uhres forfæd-
re og deres efterkommere samt efterkommere efter hende og hende s
tredie ægteskab med Hans Jensen P].auborg og Uhregårds historie .
146 sider . (1960)
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552170 Slægtsbog, Peder Mortensen, født 178+, gårdejer i Vestkjær, Ølgo d
sogn, senere gårdejer i Sdr . Tarp, Strellev sogn, og hustru Mette
Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere samt Uhregårds histo -
rie . 110 sider . (1957 )

552213B Slægtsbog, Mourits Mortensen, født 1791, gårdejer og sognefoged i
TorbØl, Ovtrup sogn, og hustru Abelone Marie Lauritsdatter, deres
forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans første ægte-
skab med Christiane Marie Jakobsdatter . 107 sider . (1959 )

552228A Slægtsbog, Bertel Christensen, født 1783, gårdejer og smed i Ager -
krog, Tistrup sogn, og hustru Kirsten JØrgensdatter, deres forfæd-
re og efterkommere . 86 sider . (1957 )

552250 Slægtsbog, Søren Thomasen, født 1801, gårdfæster i Hoddeskov, Hod -
de sogn, og hustru Ane Nielsdatter, deres forfædre og efterkommer e
samt Uhregårds historie . 137 sider . (1957 )

552267

	

Slægtsbog, Knud Christensen, født 1779, gårdejer i Lærkeholt, Ans-
ager sogn, og hustru Karen Marie Henriksdatter, deres forfædre o g
efterkommere samt Uhregårds historie . 96 sider . (1959 )

555016

	

Slægtsbog, Hans Rasmussen Skafte, født 1800, gårdejer i Avned e
sogn, og hustru Anne Dorthea Andersdatter samt anden hustru An e
Hensdatter, deres forfædre og efterkommere . 124 sider . (1957 )

5681

	

Slægtsbog, Anders Christian Nielsen, født 1831, gårdejer i Over -
gård, Almind sogn, og hustru Johanne Jensen, deres forfædre og ef-
terkommere samt Overgårds historie . 70 sider . (1959 )

56.711A

	

Slægtsbog, Rasmus Jensen Overgaard, født 1817, gårdejer i Søften
sogn, og hustru Anne Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere .
160 sider . (1958 )

561517 Slægtsbog, Niels Olufsen Urup, født 1789, degn og gårdejer i Fre-
densberg, Torstrup sogn, og hustru Mette Thomasdatter, deres for-
fædre og efterkommere samt Fredensbergs historie . 147 sider . (1957 )

561609

	

Slægtsbog, Jens Jensen Trads, født 1805, gårdejer i Mejlby, Bror-
strup sogn, og hustru Karen Jensdatter, deres forfædre og efterkom-

mere . 75 sider . (1958 )
56201+

	

Slægtsbog, Therman Bertramsen, f~5dt 1803, gårdejer i Langager ,
Skodborg sogn, og hustru Giertrud Christensdatter, deres forfæd -

re og efterkommere . 70 sider . (1958 )
562052-6 Slægtsbog, Liborius Jensen, født 1835, gårdejer på Alrø og hustr u

Kirsten Jensen, deres forfædre og efterkommere . 92 sider . (1960 )
562074A

	

Slægtsbog, Jørgen Jepsen (Uhd), født 1791, gårdejer i Uddegård ,
Ansager sogn, og hustru Bodil Jensdatter, deres forfædre og efter-
kommere samt om Uhregårds have og stuehus, om Mølbygård og om Ud -

degård . 11 1 sider . (1958 )
562094A Slægtsbog, Søren Nielsen, født 1797, gårdejer i MoesbØl, Strellev

sogn, og hustru Maren Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere .

117 sider . (1958 )
5782

	

Slægtsbog, Mads Nielsen (Kjøge), født 1822, gårdejer i Voldby sogn
og hustru Ane Marie Pedersen, deres forfædre og efterkommere . 67
sider . (1959 )

5788 Slægtsbog, Niels Nielsen Fisker, født 1805, husmand i Svinge, Tvi-
lum sogn, og hustru Else Andersdatter, deres forfædre og efterkom-

mere . 102 sider . (1960 )
57643

	

Slægtsbog, Niels Nielsen Glarbo, født 1817, lærer i Torrild sogn

og hustru Elle Olufsdatter, deres forfædre og efterkommere samt

Henny Glarbos optegnelser . 107 sider . (1958)
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572045

	

Slægtsbog, Bertel Christensen, født 1812, gårdejer i V . Idskov ,
Vor sogn, og første hustru Ane Marie Hansdatter samt anden hustr u

Magdalene Jacobsdatter, deres forfædre og efterkommere . 102 sider

(1958 )
58501 Slægtsbog, Jens Sørensen (Gjedsig), født 1820, gårdejer i Gjedsig ,

Åsted sogn, og anden hustru Inger Marie Olesdatter samt tredie hu-
stru Birgitte Marie Larsdatter, deres forfædre og efterkommere samt
gården Gjedsigs historie . 97 sider . (1959 )

58700

	

Slægtsbog, Mogens Brix Christensen Kronborg, fadt 1776, skipper o g
handelsmand i Løkken, senere gårdejer i Slettegård, Hjortdal sogn ,
og hustru Maren Jensen, deres forfædre og efterkommere samt karak-

teristiske træk . 200 sider . (1959 )
58799

	

Slægtsbog, Stephen Rasmussen, født 1827, gårdejer i Nim sogn ,
hans forfædre samt efterkommere efter ham og hustru Ane Cathri -

ne Hansen . 86 sider . (1960 )
58800

	

Slægtsbog, Ole Jensen, født 1792, gårdejer i Vrøndinggård og hu-
stru Maren Christensdatter Slebsager, deres forfædre og efterkom-
mere samt VrØndinggårds historie . 110 sider . (1960 )

58801 Slægtsbog, Niels Nielsen Smed, født 1764, gårdejer i Saksild sogn
og hustru Sidsel Jensdatter (Svejgaard), deres forfædre og efter-
kommere . 92 sider . (1960 )

58100 1

59111 14
Thyregod sogn, og hustru Mette Mathiasdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 225 sider . (1960 )

59723

	

Slægtsbog, Jacob Nørgaard Christensen Kronborg, født 1815, pro-
prietær i Aggersborggård, Aggersborg sogn, og hustru Ane Cathri-
ne Christensdatter, deres forfædre og efterkommere samt Aggers -
borggårds historie . 132 sider . (1961 )

6094 Slægtsbog, Ole Jensen, født 1788, gårdejer og sognefoged i Balle -
gård, Hvejsel sogn, og hustru Mette Kirstine Christensdatter, de -
res forfædre og efterkommere . 122 sider . (1962 )

60117

	

Slægtsbog, Lorents Christensen, født 1844, bl .a . gårdejer i ø .
Terpling, Åstrup sogn, og hustru Ane Marie Gregersen, deres for -
fædre og efterkommere . 58 sider . (1961 )

	

.
60202

	

Slægtsbog, Jan Lauridsen, født 1813, gårdejer i Ås i Fasterkær ,
Faster sogn, og hustru Ane Cathrine Andersdatter, deres forfædr e
og efterkommere . 85 sider . (1961 )

60313 S .]ægtsbog, Niels Sørensen (Nørgaard), født 1837, gårdejer i Søn-
dervang, Hammershøj sogn, og hustru Madsine Andersen, deres for-
fædre og efterkommere . 114 sider . (1961 )

6(]318-4

	

Slægtsbog, Christian Peter Getreuer [Micheelsen, født 1868, sko-
mager i Erritsø, senere vognopsynsmand i Fredericia, og hustr u
Kristine Marie Nielsen, deres forfædre og efterkommere . 50 sider .
(1961 )

60318-7

	

Slægtsbog, Julius Theodor Marstrand Mechlenburg, født 1834, hus -
mand og naturlæge i Frisgårds mark, Lydum sogn, og hustru Mare n
Pedersdatter, deres forfædre og efterkommere samt efterkommer e
efter hans andet ægteskab med Ane Marie Iversen . 130 sider . (1961 )

	

60b11

	

Slægtsbog, Søren Christian Larsen, født 1830, gårdejer i Mølbjer g
i GØnderup, Vrejlev sogn, og hustru Kirsten Marie Jensdatter, de-
res forfædre og efterkommere . 67 sider . (1961 )

Slægtsbog, Niels Andersen (Degn), født 1782, gårdejer i V .

	

Sker-
ninge sogn, hans forfædre og efterkommere efter ham og hustru Mag-
dalena Christina Rebecca Lindemann .

	

150 sider .

	

(1961 )
Slægtsbog, Jens Christian Pedersen, født 1798, husmand i Kokhorg,
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60414

	

Slægtsbog, Martin (niarten) Christensen Hygum, født 1842, gårdeje r
i Bodum,,LØjt sogn, senere husmand i Rebæk, Dalby sogn, og hustr u
Maria Dorothea Nielsen, deres forfædre og efterkommere . 50 sider .
(1961 )

60L29-+ Slægtsbog, (IV) Søren BØrrild, født 1910, lærer, bl .a . ved Oksby
skole i Vestjylland, senere i Randers, og hustru Cecilie Petrine
Sørensen, deres forfædre og efterkommere samt efterkommere efter
hans forældre . 187 sider . (1963 )

60429-6

	

Slægtsbog, Laurits Møller Olesen, født 1867, forretningsfører o g
og -7

	

bestyrer i Ålborg, og hustru Maren Kirstine Rasmussen, deres for-
fædre . 35 sider . (1963 )

60429-7

	

Slægtsbog, Rasmus Christian Larsen, født 1812, husmand i Lindholm ,
Nørresundby sogn, og hustru Kirstine Nielsdatter, deres forfædr e
og efterkommere samt tillæg . 60 sider . (1965 )

60624A

	

Slægtsbog, Mathias Sørensen, født 1793, husmand i Rørt, Bjerager

(II)

	

sogn, og hustru Johanne Rasmusdatter, deres forfædre og efterkom -
mere samt forfædre til VII's ægtefælle, Mads Henriksen . 243 sider .
(1961 )

60624A

	

Slægtsbog, Rasmus Rasmussen Svejgaard, født 1817, husmand i Rand-
(VI) lev sogn, og hustru Maren Christensdatter, deres forfædre og ef-

terkommere . 167 sider . (1961 )
6U624A

	

Slægtsbog, Eskild Rasmussen, født 1820, hjulmand i Saksild, o g
(VII) hustru Johanne Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere . 157

sider . (1961 )
6062I4A

	

Slægtsbog, Ni 1s Rasmussen, født 1818, husmand i Ileder Randlev ,
(VIII) Randlev sogn, og hustru Benedicte Antonette Rasmusdatter, dere s

forfædre og efterkommere . 170 sider . (1961 )
601057

	

Slægtsbog, Peder Danielsen, født 180G, gårdejer og sognefoged i
lieder Buskelund, Balle sogn, og hustru Else Marie Christensdatte r
Vinther, deres forfædre og efterkommere . 104 sider . (1961 )

601098

	

Slægtsbog, Søren Laursen, født 1829, gårdejer i Rugsted, sener e
Skjoldbjerg, Vorbasse sogn, og hustru Hansine Catrine Hansdatte r
samt anden hustru, Ane Marie Hansdatter, deres forfædre og efter-

kommere . 85 sider . (1961 )
601123 Slægtsbog, Peder Christian Nielsen, født 1819, husmand og hjul -

mand i DØvling, Skarrild sogn, og hustru Ane Johanne Thomasdat-

ter, deres forfædre og efterkommere . 59 sider . (1961 )
601188

	

Slægtsbog, Niels Christian Ludvig Duelund, født 1856, arbejdsman d

i Århus, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hans først e
hustru, Kirsten tilarie Andersen . 58 sider . {1962 )

601221

	

Slægtsbog, Thøger Michelsen, født 1791, gårdejer i Sejling sogn og
hustru, Mariane Christensdatter Winther, deres forfædre og efter-

kommere . 61 sider . (1961 )
601301-4 Slægtsbog, Henrik Hansen Sørensen, født 1827, husmand og træsko -

mand i Bakbjerg, Them sogn, og hustru Elisabeth Andreasdatter, de-

res forfædre og efterkommere . 90 sider . (1961 )
601301-6 Slægtsbog, (IV) Fritz Jacobsen, født 1883, arbejdsmand forskelli -

ge steder i Sønderjylland, og hustru Marie Jensen, deres forfædr e
og efterkommere efter hans forældre, Christian Jacobsen og Mari e
Euphrosyne Cathrine Grage . 85 sider . (1962 )

603003-4 Slægtsbog, Niels Jensen Dam, født 1801, gårdejer i Jegstrup, Ravn -
strup sogn, og hustru Kirsten Johannesdatter, deres forfædre o g

efterkommere . 67 sider . (1961)
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603003-7 Slægtsbog, Peder Madsen, født 1816, gårdejer og sognefoged i Kvol s
(I)

	

sogn, og hustru Inger Marie Christensdatter, deres forfædre og ef-
terkommere . 119 sider . (1961 )

603003-7 Slægtsbog, Jens Christensen, født 1826, gårdejer i Ll . Halskov ,
(VI)

	

Højslev sogn, og hustru Karen Madsdatter, deres forfædre og efter-
kommere . 100 sider . (1961 )

603007 Slægtsbog, Peder Cornelius Madsen, født 1833, gårdejer i Brænd-
strupgård, Rødding sogn, og hustru Ane Cathrine Andersen, dere s
forfædre . 42 sider . (1962 )

6111 Slægtsbog, Jens Anton Nielsen Rahbek, født 1826, gårdejer i Gram-
lygård i Filskov sogn, og hustru Mette Christensdatter, deres for-
fædre og efterkommere . 62 sider . (1962 )

6141

	

Anetavle, indeholdende forfædre til Lorents Christensen, født 184 4
i Egtved sogn, Niels Jensen, født 1856 i Lintrup sogn, Claus Mor-
tensen FrØsig, født 1874 i Vilslev sogn og Anders Hansen Andersen ,
født 1875 i Føvling sogn . 73 sider . (1962 )

6147-4

	

Slægtsbog, Lars Nielsen, født 1811, gårdmand i Jyderup sogn, o g
hustru Karen Pedersdatter, deres forfædre og efterkommere samt ef-
terkommere efter hans første ægteskab med Karen Kirstine Nielsdat -
ter og tillæg . 93 sider . (1962 )

6177-6

	

Slægtsbog, Anders Nielsen, født 1831, gårdejer i Syvbækgård, Fin -
derup sogn, og hustru Ellen Marie Jensdatter, deres forfædre og
efterkommere . 73 sider . (1963 )

61201

	

Slægtsbog, Peder Nielsen (Stobberup), født 1820, husmand i Tyr -
sted sogn, og hustru Karen Pedersdatter, deres forfædre og efter-
kommere . 60 sider . (1961 )

61268-6

	

Slægtsbog, Peder Pedersen Skaarup, født 1847, husmand i Vejrup sog n
og hustru Johanne Marie Frandsen, deres forfædre og efterkommere .
75 sider . (1963 )

61350- 4 Slægtsbog, Søren Christiansen (Smed) Boye, født 1825, gårdejer p å
Trige mark, Trige sogn, og hustru Ellen T.fa.ursdatter, deres forfæd -
re og efterkommere . 97 sider . (1963 )

61382

	

Slægtsbog, Niels Michelsen (Prip), født 1811, banearbejder og led-
vogter i Hasselager, Marslev sogn, sidst i Fredericia, og hustr u
Kirsten Marie Michelsen, deres forfædre og efterkommere . 90 sider .
(1963 )

61397

	

Slægtsbog, Christen Jensen (SkuldbØl), Bidt 1849, gårdejer i Fjel-
stervang, Vorgod sogn, og hustru Sidsel Marie Christensen, dere s
forfædre incl . slægten LØvenbalk samt deres efterkommere . 125 si -
der . {1963 )

61523

	

Slægtsbog, Mogens Christian Jensen Harkjær, født 1819, gårdejer i
St . Todbøl, Kallerup sogn, og hustru Johanne Cathrine Nielsdatter ,
deres forfædre og efterkommere . 85 sider . (1963 )

61640

	

Slægtsbog, Grovers Villadsen (Kjærgaard), født 1796, gårdejer i
Kjærgård, Nr . Omme sogn, og hustru Erikke Sophie Jacobsdatter ,
deres forfædre og efterkommere . 190 sider . (1962 )

61674

	

Slægtsbog, Christen Sørensen (Bay) Smidt, født 1832, gårdmand i
Brenstensgård, Dalbyover sogn, og hustru Nielsine Marie Juel Chri-
stensen ., deres forfædre og efterkommere . 108 sider . (1963 )

61735-6 Slægtsbog, Christen Byrialsen, født 1783, gårdejer i Alstrup sogn ,
og hustru Else Marie SØrensdatter, deres forfædre og efterkommere .
190 sider . (1964 )

61735-7

	

Slægtsbog, Christen Jensen, født 182.6, gårdejer i Tinggård, Alstru p
sogn, og hustru Anne Marie Nielsdatter, deres forfædre og efterkom-

.

	

mere . 52 sider . (1960
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61776

	

Slægtsbog, Anders Able Nielsen, født 1831, gårdejer i Væggerskil -
de, Brejning sogn, og hustru Kirstine Marie Christensdatter, dere s
forfædre og efterkommere . 58 sider . (1965 )

61790

	

Slægtsbog, Hans Jørgen Jensen (Pandbjerg), født 1835, gårdejer i
Pandbjerg, Torslev sogn, og hustru Ane Marie Larsdatter, deres for-
fædre incl . slægten Vind, samt deres efterkommere . 166 sider . (1963 )

61808

	

Slægtsbog, Søren Christian Jensen, født 181+2, gårdejer i Bjerregår d
i Sdr . Tornby, Tornby sogn, og hustru Karen Marie Pedersdatter, de -
res forfædre og efterkommere . 105 sider . (1963 )

61811-14 Slægtsbog, Adrianus Wilhelmsen, født 18 1+1, fiskeeksportør i Frede-
rikshavn, og hustru Anthonette Camille Christensen (Nyholm), dere s
forfædre og efterkommere . 88 sider . (1963 )

61915

	

Slægtsbog, Jens Christian Christensen, født 1816, gårdejer i An-
drup østergård, Frøslev sogn, og hustru Karen Jensdatter, dere s
forfædre og efterkommere . 100 sider . (1963 )

61927 Slægtsbog, Niels Iversen (Mehlsen), født 1823, gårdejer i Lindholm ,
Flade sogn, og hustru Karen Jensdatter, deres forfædre og efterkom -
mere . 714 sider . (1963 )

6110514

	

Slægtsbog, Rasmus Peder 1rd org, født 17'(9, gartner i Horsens, og hu-
stru Maren Cathrine Rendtler, deres forfædre og efterkommere . 10 3
sider . (1962 )

611075

	

Slægtsbog, Christen Michelsen, født 1810, gårdejer i Elkær, Gren e
og

	

sogn, og hustru Nielsine Jensdatter, deres forfædre og efterkomme -
611064

	

re, samt forfædre til nedennævntes far, Lauritz Christensen Pug-

Puggård

	

gaard : (III G) Margrethe Kristensens ægtefælle, Jørgen Hansen Pug-
gaard, (IV G) Severin Kristensens ægtefælle, Kjestine Hansine Pug- -
gaard, samt (IV H) Kristian Kristensens ægtefælle, Caroline Kje-
stine Puggaard . 135 sider . (1962 )

61108 1+

	

Slægtsbog, Las Lassen, født 1811, lærer i Ballerup sogn, og hustr u
Inger Jensdatter, deres forfædre og efterkommere . 66 sider . (1963 )

611089

	

Slægtsbog, Jens Pedersen, født 1776, gårdejer i Amlundgård, Linde-
balle sogn, og hustru Anne Johanne Hansdatter, deres forfædre og

efterkommere, samt " Om Ann' Trøglborg, den kloge kone i Ringive " .

160 sider . (1962 )
611096

	

Slægtsbog, Thomas Hansen, født 1819, gårdejer i Vandel, Randbø l
sogn, og hustru Mette Christensdatter, deres forfædre og efterkom -

mere . 128 sider . (1963 )
61112 1 4

	

Slægtsbog, Bertel Gregersen, født 1833, husmand og smed på Klink
mark, Hejnsvig sogn, og hustru Ane Marie Hansen, deres forfædre

og efterkommere . 65 sider . (1963 )
6111 141 Slægtsbog, Christian Engelbrecht Sørensen, født 1823, gårdejer i

Sønderby, Grindsted sogn, og hustru Bodil lladsdatter, deres for-
fædre og efterkommere, samt anetavle for Christine Nordby og fr a

" Hedens Saga" . 192 sider . (1961 )
6112143

	

Slægtsbog, Hans Christensen, født ca . 1786, smed i Allerup sogn ,
og hustru Anne Cathrine Andersdatter, deres forfædre incl . anetav-
le for Margrethe Jepsdatter (Algudsen), samt efterkommere efte r
dem . 150 sider . (196 14 )

6112 141

	

Slægtsbog, Jens Linde M ller, født 1827, husmand i Mansdal, sene-
re i Rodelund, begge Them sogn, hans forældres forfædre samt ef-
terkommere efter ham og hustru, Johanne Petronelle Jørgensen . 119

sider . (1963)
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611275 Slægtsbog, Jens Larsen Schytz, født 1850, gårdejer i Bjerlev møl-
le på Bjerlev mark, Hvejsel sogn, senere gårdejer i HarresØ, Giv-
skud sogn, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hustru Ka-
ren Marie Madsen . 81 sider . (1964 )

	

611287

	

Slægtsbog, Rasmus Mathiassen, født 1816, lærer i Them, og hustru
Frederikke Møller, deres forfædre og efterkommere . 150 sider .
(1963 )

	

611288

	

Slægtsbog, Graves Bodsgaard Andersen, født 1789, gårdejer i Sep-
strup Vestergård, Them sogn, og hustru Kirsten Laursdatter, dere s
forfædre og efterkommere, samt tillæg : Det Skanderborgske rytter-
distrikt . 125 sider . (1963 )

611405 Slægtsbog, Johan Christoffer SØrensen (Steinmeier), født 1810 ,
kromand i Hovborg kro, Hovborg sogn, og hustru Benet Elise Ben-
nedsen, deres forfædre og efterkommere samt efterkommere efter
hans første ægteskab med Vibeke Clausen . 78 sider . (1963 )

611423-4 Slægtsbog, Morten Pedersen, født 1840, gårdejer, bl .a . på Ove r
Julianehede, Bording sogn, senere gårdejer i Vallerbæk, Karup sog n
og til sidst bosat i Slagelse, og hustru Mette Kirstine Pedersdat -
ter, deres forfædre og efterkommere . 80 sider . (1962 )

611436 Slægtsbog, Palle Christensen SØvsØ, født 1847, gårdejer i Smolle-
rup sogn, og hustru Dorthea Marie Jensen, deres forfædre og efter -
kommere . 112 sider . (1964 )

	

611439

	

Slægtsbog, Christen Christensen, født 1824, gårdejer i Søndergår d
i Kalum, Serritslev sogn, og hustru Kirsten Jensdatter, deres for-
fædre og efterkommere . 104 sider . (1965 )

	

611442

	

Slægtsbog, Søren Pedersen, født 1835, gårdejer i Elbjerglund i
Brørup, Hylke sogn, og hustru Ane Margrethe Schjøtz, deres for -
fædre og efterkommere . 126 sider . (1962 )

	

.
6283-6

	

Slægtsbog, Jørgen Hansen, født 1846, skræddermester i Akkerup ,
Hørby sogn, og hustru (II) Birthe Larsen, deres forfædre og ef-
terkommere efter hendes forældre . 6o sider . (1965 )

	

6289

	

Slægtsbog, Anders Andersen, født 1.796, gårdejer i Vinderslev sogn ,
og hustru Anne Kirstine Christensdatter, deres forfædre og efter-
kommere . 148 sider . (1964 )

	

62240

	

Slægtsbog, Rasmus Pedersen Horn, født 1853, husmand på Hvorsle v
mark, Hvorslev sogn, og anden hustru, Ane Margrethe SØrensen, de-
res forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans først e
ægteskab med Charlotte Sofie Nielsen . 77 sider . (1963 )

	

62259-4

	

Slægtsbog, Johan August Fenger, født 1847, gårdejer i Bilring ,
Brejning sogn, og hustru Marie Elisabeth Hauch, deres forfædre o g
efterkommere . 130 sider . (1964 )

	

62263-4

	

Slægtsbog, Jens Søren Hansen, født 1869, snedkermester i. Horsens ,
og hustru Amalie Frederikke Cathrine Marie hendixen, deres forfæd-
re og efterkommere . 67 sider . (1963 )

	

62300--4

	

Slægtsbog, Christen Toft Eskildsen, født 183h, gårdejer i Nygård ,
Hee sogn, og hustru Marie Knudsdatter, deres forfædre og efterkom -
mere (Vestergaard) . 78 sider . (1964 )

	

62300-7

	

Slægtsbog, Christen Olesen, født 180h, gårdejer i Hovergårde, Ho-
ver sogn, og første hustru, Marie Cathrine Christensdatter, sam t
anden hustru, Else Abildtrup Christensdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 175 sider . (1972 )

	

62503-4

	

Slægtsbog, Morten Jepsen Krog, født 1837, gårdejer i Krogsgård ,
Erslev sogn, og hustru Karen Marie Chris ,ensdnt,ter, deres forfæd-
re og efterkommere . 70 sider . (1962)
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62511-6

	

Slægtsbog, Claus Poulsen, født 1838, gårdejer i Johannesminde, Ve-
jerslev sogn, og hustru Ane Kirstine Berthelsen, deres forfædre o g
efterkommere . 97 sider . (1964 )

62511-7 Slægtsbog, Mads Marcussen, fØdt 1842, gårdejer i Bakkegård, Karb y
sogn, og hustru Kirsten Andersen, deres forfædre og efterkommere .
63 sider . (1964 )

62532-4 Slægtsbog, Christen Christensen Riis, fØdt 1796, gårdmand i Nord
Vejerslevgård, Vejerslev sogn, og hustru Johanne Larsdatter, de-
res forfædre og efterkommere . 118 sider . (1963 )

62532-6 Slægtsbog, Christen Christensen Serup, født 1809, gårdejer i See-
rupsminde, V . Assels sogn, og hustru Maren Jensdatter, deres for-
fædre og efterkommere . 96 sider . (1963 )

62569-4

	

Slægtsbog, SØren Andreas Meineche, født 1812, gårdejer i SØby, Al-
bØge sogn, og hustru Mette Marie Thomasdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 115 sider . (1963 )

62600

	

Slægtsbog, Søren MØller Poulsen (Klatisen), født 1842, gårdejer i
Vestergård, Ødderup sogn, og hustru Maren Jensen, deres forfædre ,
incl . slægten Løvenbalk . 122 sider . (1963 )

62606-1;

	

Slægtsbog, Lurs Jensen Sund, fØdt 1822, gårdejer i Granhøjgård i
Semb, Hvidbjerg sogn, og hustru Maren Kirstine Christensdatter
Lund, deres forfædre og efterkommere . 133 sider . (1963 )

62606-6

	

Slægtsbog, Christen Jensen Daniel, fØdt 1832, gårdejer i Hunds -
bjerggård i Handrup, Vestervig sogn, og hustru Ane Christensen ,
deres forfædre og efterkommere . 68 sider . (1963 )

62607--6

	

Slægtsbog, Peder Christian Madsen, født 1819, gårdejer i Bakgår -
den i Handrup, Vestervig sogn, og hustru Karen Nielsdatter, de-
res forfædre og efterkommere, samt Østergårds historie . 113 si-
der . (1963 )

62661-4

	

Slægtsbog, Anders Ottesen, født 181+0, gårdejer i Langmosegård, Nim-
tofte sogn, og anden hustru, Thomine Margrethe Jensine Jensen, de -
res forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans fØrst e
ægteskab med Marie Elisabeth Jensen . 126 sider . {1963 )

62752-6 Slægtsbog, Erhard Thomsen Zacho, fØdt 1803, snedker på Sønderby

mark, Glud sogn, og hustru Pouline Pedersdatter, deres forfædr e
og efterkommere . 52 sider . (1964 )

G2754-6

	

Slægtsbog, Niels Christian Nielsen (Riis), fØdt 1831, gårdejer i
Ballinggård i Egebjerg, Hvidbjerg sogn, og hustru Ane Nielsdatter ,
deres forfædre og efterkommere samt forfædre til II's ægtefælle ,
Peder Christian Pedersen . 92 sider . (1964 )

62787- i+ Slægtsbog, Just Justesen, født 1861, gårdejer og hestehandler i
Skorup sogn, og hustru Ane Frederiksen Heegaard, deres forfædr e
og efterkommere . 48 sider . (1964 )

62787-5

	

Slægtsbog, Jens Andersen, fØdt 1847, gårdejer i Ladekær, Sall sogn ,
og hustru Maren Kristensen, deres forfædre og efterkommere . 54 si-
der . (1965 )

62853

	

Slægtsbog, Anders Pedersen HelligsØ, født 1797, gårdmand i Sønder -
gård i Flarup, Ydby sogn, og første hustru, Karen Nielsdatter, samt
anden hustru, Karen Marie Pedersdatter Gisselbech, deres forfædr e
og efterkommere samt forfædre til Il's ægtefælle, Maren Jensdatte r
og SØndergårds historie . 164 sider . (1964)
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62859

	

Slægtsbog, Peder Møller Gravesen Nørgaard, født 1809, gårdejer ,
først i Istrup, senere i Fuglsang, Bedsted sogn, og sidst i Le -
gård, Bedsted sogn, og anden hustru, Ane Marie Jacobsdatter, de -
res forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans først e
ægteskab med Dorthe Marie Pedersdatter og forfædre til IX's før-
ste ægtefælle, Inger Cathrine Nielsen . 171 sider . (1965 )

62911 Slægtsbog, Niels Frederik Christensen, født 1823, snedker og gård -
fæster på Håls mark, Gunderup sogn, og hustru Maren Kerstine Chri-
stiansen, deres forfædre og efterkommere . 70 sider . (196 14)

621015

	

Slægtsbog, Dines Pontoppidan Hansen Møller, født 1792, gårdejer i
Kloster mølle, Voerladegård sogn, og første hustru, Maren Jensdat -
ter Rahbek, samt anden hustru, Anna Cecilie Pedersdatter, dere s
forfædre og efterkommere . 167 sider . (196 1+ )

621018

	

Slægtsbog, Jens Olesen, født 1812, husmand i Løndal, Them sogn, se-
nere træskomand i Silkeborg, og hustru Johanne Frederichsdatte r
Møller, deres efterkommere samt forfædre til hendes forældre, Fre-
derik Hansen Møller og første hustru Johanne Marie Jensdatter (Lin -
de) . 1 .149 sider . (196 2+ )

621015 Slægtsbog, Christen Laursen Højlund, født 183 1 1, gårdejer i Højlund ,
Sdr . Vinge sogn, og hustru Jensine Ingermarie Hansen, deres forfæd-
re og efterkommere . 66 sider . (1963 )

6210147

	

Slægtsbog, Jens Peter Frederichsen Møller, født 1820, gårdbestyrer
i Løvet skov, senere bl .a . gårdfæster på Sejet mark, Bryrup sogn ,
hans forfædre og efterkommere efter ham og hans første ægteska b
med Ane Olesdatter samt andet ægteskab med Christiane Kirstin e
Christensen . 129 sider . (196 1 )

621101

	

Slægtsbog, Jens Larsen, født 1837, gårdejer i Fugdal, Hejnsvi g
sogn, og hustru Mette Marie Madsdatter, deres forfædre og efter-

kommere samt anetavle for Christine Nordby . 136 sider . (1961 )
621117 Slægtsbog, Ole Kirk Christiansen, født 1891, tømrer og bygnings -

snedker i Billund, senere legetøjsfnl'rikant samme sted, og hustru
Hansine Kristine Sørensen, deres forfædre samt efterkommere efte r
hans far, Jens Nielsen Christiansen og dennes første ægteskab me d
Else Kirstine Kamp samt andet ægteskab med Kirstine Andersen . 1 1x 0

sider . (1964 )
621121-4 Slægtsbog, Henrik Theodor Hyttel, født 181 11x, fisker, senere fiske-

handler i Sæby, og hustru Birgitte Fyenboe, deres forfædre stuet ef-
terkommere efter hans forældre, Carl Severin flyttel og hustru Mari -
ane Christensdatter Mørk . 98 sider . (19614 )

621121-6 Anders Andersen Stubkjær, fadt 182 1x, gårdejer i Bording, senere
gårdejer i Enggården, Fovsing sogn, og til sidst bosat i Holste-
bro, og anden hustru, Inger Marie Nielsen, deres forfædre og efter-
kommere samt efterkommere efter hans første ægteskab med Else Ca-
thrine Jensine Peterrikke Christiansdatter Brinch . 119 sider . (19(3 )

621156

	

Slægtsbog, Palle Mørk flyttel, født 1813, fisker i Sæby, og hustr u
Johanne Christiane Laulund, deres forfædre og efterkommere . 1.5`, si-
der . {1964 )

621161

	

Slægtsbog, Niels Christian Klaaborg, født 1859, kaptajn, sener e
havnefoged i Kolding, og hustru Caroline Amalie Jensen, deres for -
fædre samt efterkommere efter hans forældre, Niels Sørensen Klaae
borg og hustru Anna Marie Nielsdatter . 63 sider . {1963 )

621185

	

Slægtsbog, Johan Frederik Hyttel, faldt 1811, fisker i Sæby, og hu-
stru Johanne Maria Christensdatter (Mærk), deres forfædre og efter-
kommere . 76 sider . (1964)



1 4

621404--4 Slægtsbog, Søren Sørensen (Iversen), født 1842, tømrer i Viborg ,
og hustru Maren Kathrine Frederiksen, deres forfædre og efterkom-

mere . 51 sider . (1964 )
621404-6 Slægtsbog, Ole Jensen NØrskov, født 1845, husmand i Sundstrup ,

Uldbjerg sogn, og hustru Ane Pedersen (Dam), deres forfædre o g
efterkommere . 50 sider . (196 1+ )

621412-4 Slægtsbog, Steffen Jensen Laursen, født 1863, husmand på Kragelun d
mark, ø . Snede sogn, senere skomager i Vejle, og hustru Ane Ras-
mussen, deres forfædre og efterkommere . 40 sider . (1964 )

6211+17-4 Slægtsbog, Jørgen Pedersen, født 181+1, gårdejer i ørskov, Ørrids -
lev sogn, og hustru Ane Jensen, deres forfædre og efterkommere .
60 sider . (196 1+ )

621417-6 Slægtsbog, Hans Pedersen, født 1846, gårdejer i Sydtoftegård, Lun -
dum sogn, og hustru Karen Andersdatter, deres forfædre og efterkorn- -
mere . 56 sider . (1961+ )

621425-4 Slægtsbog, Christian Christiansen Lautrup, født 1854, gårdejer i
Bæk, Nustrup sogn, senere gårdejer i Guldagergård, Holsted sogn o g
derpå vognmand i Holsted, og hustru Johanne Marie Poulsen Kjær, de-
res forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Christian Niel-
sen Lautrup og hustru Zidsel Marie Spandet . 80 sider . (1961x )

621425-5 Slægtsbog, Jens Jørgen Andersen, født 1843, gårdejer i Nørå, Bram-
ming sogn, og hustru Marie Kirstine Joachimsen, deres forfædre o g

efterkommere . 50 sider . (1964 )
621426

	

Slægtsbog, Peder Nielsen, født 1831, træskomand i Fåborg, og hu -
stru Karen Marie Jensen, deres forfædre og efterkommere . 48 sider .

(1965 )
621433-4 Slægtsbog, Søren Christian Jensen Uggerhøj, født 1858, gårdejer i

Uggerhøj, Uggerby sogn, og hustru Karen Marie Jensen (Hahn), dere s

forfædre og efterkommere . 80 sider . (1964 )
621433-6 Slægtsbog, Jens Jørgen Jensen Krage, født 1876, gårdejer i Bakke-

gård, Uggerby sogn, og hustru Elise Birgitte Jensen, deres forfæd-
re og efterkommere . 98 sider . (1964 )

621437-6 Slægtsbog, Rasmus Nielsen (Engkvist), født 1829, arbejdsmand i Rød-
by, og hustru Ane Margrethe Madsdatter, deres forfædre og efterkom-
mere . 52 sider . (1964 )

621669

	

Slægtsbog, Anders Andersen (Brink), født 1852, fisker i Struer, se-
nere i Grenå, og hustru Amalie Nicoline Nielsen, deres forfædre o g

efterkommere . 148 sider . (1963 )
6397

	

Slægtsbog, Christen Mouritzen, født 1831, gårdejer og sognefoge d
i Nr . Vinge sogn, og hustru Sophia Maria Christensdatter, deres

forfædre og efterkommere . 85 sider . (1965 )
63250

	

Slægtsbog, Jens Peter Jensen (SkuldbØl), født 1842, gårdejer i Søn -

derby, Hee sogn, og hustru Mette Knudsen, deres forfædre og efter-
kommere . 77 sider . (1965 )

63256

	

Slægtsbog, Peder Christian Christensen, født 1863, slagtermester i
Troldhede, senere i Vorgod og sidst gårdejer i Vorgod Sønderby ,
Vorgod sogn, hans forfædre, incl . slægten Løvenbalk, samt efter-

kommere efter ham og hustru Ane Katrine Andersen . 80 sider . (1963 )
63281 Slægtsbog, Christoffer Søndergaard, født 1857, gårdejer i Fåretoft ,

Thisted sogn, og hustru Ane Marie Andersen, deres forfædre . 52 si-

der . (1964 )
63289

	

Slægtsbog, Christen Lauridsen, født 1860, gårdejer i Blankenbjerg ,
Hover sogn, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hustru ,

Christiane Andersen . 52 sider . (1965)
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63300-4

	

Slægtsbog, Jens Clausen Barsballe, født 1812, gårdejer i Storegår d

i Gånsager, Vodder sogn, og fØrste hustru, Maren Hansdatter Oblin g

samt anden hustru, Else Hansdatter Obling, deres forfædre og efter-

kommere . 52 sider . (1965 )
63300-6

	

Slægtsbog, Jens Madsen Lund, født 1816, gårdejer i Gånsager, Vodde r

sogn, og hustru Densine Cathrine Hansen, deres forfædre og efterkom -

mere . 80 sider . (1965 )
63342 Slægtsbog, (I) Christoffer Hansen, født 1816, tømrer og husmand i

Skovlund i Skovhuse, Flemløse sogn, og hustru Mette Kirstine Jør-
gensen, deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Han s

Christoffersen og hustru Anna Kirstine Mortensdatter . 75 sider .

(1965 )
63507-6

	

Slægtsbog, Jens Sørensen Bisgaard, født 1835, gårdejer i Refs Bis -

gård, Hurup sogn, og hustru Maren Christensdatter, deres forfædr e

og efterkommere samt forfædre til 111's ægtefælle, Lars Nielse n

Søndergaard . 172 sider . (196 1+ )
63605 Slægtsbog, Kristen Gade Madsen, født 1831, gårdejer i Gadesminde ,

Skinnerup sogn, og hustru Christiane Cathrine Andersdatter, dere s

forfædre og efterkommere . 63 sider . (1965 )

63609-5

	

Slægtsbog, Anders Kristjan Pedersen Vullum, født 1816, gårdejer i

Vesløs, senere husmand i ØslØs, og hustru Maren Christensdatter ,

deres forfædre og efterkommere . 72 sider . (1965 )
63625-4

	

Slægtsbog, Jens Nielsen Ibsen, født 1823, gårdejer i Ibsenseje i
Pederstrup, NØdager sogn, og hustru Jensine Jensdatter, deres for -

fædre og efterkommere . 95 sider . (1965 )
63652

	

Slægtsbog, Jes Christian Jensen Skov, født 1B04, gårdejer i Askov ,

Gram sogn, og hustru Sidsel Marie Schmidt, deres forfædre og efter-

kommere . 147 sider . (1961 )
63682

	

Slægtsbog, (V) Niels Sørensen, født 1854, husmand og hjemmeslagter

i V . Vedsted sogn, og hustru Mette Kirstine Johansen, deres forfæd -

re samt efterkommere efter hans forældre, Søren Madsen og hustr u

Kirsten Jensdatter . 111 sider . (1965 )
63703-6

	

Slægtsbog, (III) Peder Jensen Schmidt, født 1831, gårdejer i Dal -

snepgård i Tiset, Gram sogn, og hustru Kirstine Sofie Dahl, deres

forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Mads Pederse n
Schmidt og hustru Maren Hansdatter Bossen . 78 sider . (1965 )

Mads Pedersen Schmidt, født 1789, gårdejer i Daisnepgård i Tiset ,
Gram sogn, og hustru Maren Hansdatter Bossen, deres forfædre o g

efterkommere samt forfædre til V's ægtefælle, Hans Jochumsen Phy-

sant . 72 sider . (1965 )
63735

	

Slægtsbog, Niels Nissen Schmidt, født 1811, gårdejer i Brandenho f

i Tiset, Gram sogn, og hustru Kirsten Pedersdatter Lund, deres for -

fædre og efterkommere . 45 sider . (1965 )

(III) Ludvig Nielsen Schmidt, født. 1847, gårdejer i Ll . Brandenho f

i Tiset, Gram sogn, og hustru Mette Katrine Christiansen, deres for -
fædre samt efterkommere efter hans forældre, Niels Nissen Schmid t
og hustru Kirsten Pedersdatter Lund . 53 sider . (1965 )

63766-4

	

Slægtsbog, Johannes Nielsen, født 1838, gårdejer i Tyskesgård, Sta-
by sogn, og senere gårdejer i Gynge, GØrding sogn, og hustru An e
Marie Cathrine Andersen, deres forfædre og efterkommere . 63 sider .

{1965)
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63766-5

	

Slægtsbog, Peder Pedersen (Meldgaard), fØdt 1852, gårdejer i Ege-
lund, Haderup sogn, og hustru Fauna Margrethe Jenssen-Tusch, dere s
forfædre og efterkommere, incl . anetavle for Niels Kaas . 147 sider .
(1965 )

63766-6

	

Slægtsbog, Jens Andersen Dam, født 1851, gårdejer i Nørgård, ElsØ
sogn, og fØrste hustru, Sidsel Mikkelsen, deres forfædre og efter-
kommere samt efterkommere efter hans andet ægteskab med Ane Krist i-
ne Andersen Daler . 68 sider . (1965 )

63766-7

	

Slægtsbog, Jens Christian Kjeldgaard, født 1854, gårdejer i Kjeld-
gård, Elsø sogn, og første hustru, Kirsten Nielsen Overgaard, de -
res forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans ande t
ægteskab med Jensine Marie Jensen . 55 sider . (1965 )

63768

	

Slægtsbog, Jens Jensen Kirk, født 1814, gårdejer i Fuglbjerg, Sta -
(II)

	

dil sogn, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hustru, An-
ne Kirstine Jensdatter, og " Ole Christian Kirk " . 150 sider . (1967 )

63768

	

Slægtsbog, Peder Knudsen (Vestergaard), fØdt 1826, gårdejer i Fugl-
(VII)

	

bjerg, Stadil sogn, og hustru Mette Marie Jensdatter, deres efter-
kommere samt hendes forfædre og tillæg "Ole Christian Kirk" . 21 9
sider . (1967 )

63790 Slægtsbog, Anders SØrensen, født 1823, gårdejer i Ø . Alling sogn ,
og hustru Ane Marie Pedersdatter, deres forfædre og efterkommere .
115 sider . (1965 )

63839

	

Slægtsbog, Jens Madsen, fØdt 1844, gårdejer i Libergren, Borbjer g
sogn, og hustru Kirsten Jensen, deres forfædre og efterkommere . 7 6
sider . (19614 )

631012

	

Slægtsbog, Mads Sørensen Leth, født 1825, gårdejer i Sahl sogn, og
hustru Ane Marie Andersdatter, deres forfædre . 52 sider . (196 1+ )

631226

	

Slægtsbog, Anders Larsen Kusk, født 1808, gårdejer i Vestbjerg ,
Sulsted sogn, senere gårdejer i Lindholm, NØrresundby sogn, o g
hustru Maren Jensdatter, deres forfædre og efterkommere samt til -
læg "Slægten Kusk " . 83 sider . (1965 )

631638-4 Slægtsbog, SØren Jensen (ØrnbØl), født 1840, gårdejer i ØrnbØl ,
Bjergby sogn, og hustru Mouritze Nielsen, deres forfædre og efter-
kommere . 111 sider . (1965 )

631808

	

Slægtsbog, Christen Jensen (Nedenskov), født 1811, gårdejer i Bæk -
ke sogn, og hustru Karen Marie Nielsdatter, deres forfædre og ef-
terkommere . 65 sider . (1960

633001

	

Slægtsbog, Otto Jensen, født 1873, amtsvejmand og ligsynsmand i
Rodsted, SØnderup sogn, og hustru Else Michelsen, deres forfædr e
og efterkommere . 8d sider . (196 14 )

64146

	

Slægtsbog, Rasmus Christensen, født 18014, gårdfæster i Uth sogn ,
og hustru Kirsten Hansdatter, deres forfædre og efterkommere samt
anetavle for Holger Rosenkrantz og Egebjerggårds historie . 206 si-
der . (1965 )

6 1 462

	

Slægtsbog, Christen Mortensen, født 1781, gårdejer i Hjortdal He-
degård, Hjortdal sogn, og hustru Ane Marie Pedersdatter Vester-
gaard, deres forfædre og efterkommere . 120 sider . (1967 )

6487

	

Slægtsbog, Johannes Anton Nielsen (Langgaard), født 1838, husmand
og færgemand i Aggersund, hans forfædre samt efterkommere efter
ham og fØrste hustru, Christine Mikkelsen samt anden hustru Kir-
stine Mortensen . 153 sider . (1966 )

6 141114 Slægtsbog, Christen Christensen, født 1852, lærer i HØrby sogn ,

og hustru Kirstine Enevoldsen Vinther, deres forfædre og efter-

kommere . 125 sider . (1965)
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Slægtsbog, Andreas Peter Bentsen, født 1839, bygmester og hØjsko--
leforstander i Vallekilde, og hustru XIV Emilie Sophie Frederikk e
Lavigne, deres forfædre samt efterkommere efter hendes forældre ,
Otto Christian Lavigne og hustru Johanne Caroline Lovise Grubb ,
samt tillæg " Det gamle hus' historie " . 213 sider . (1966 )

6 1+229

	

Slægtsbog, Thomas Mathiasen, født 1805, gårdejer i Bavnsgård, og
første hustru, Bodil Marie Hansdatter, deres forfædre og efterkom-
mere samt efterkommere efter hans andet ægteskab med Mette Mari e
Hansdatter . 90 sider . (1965 )

Thomas Mathiasen, født 1805, . gårdejer i Bavnsgård, og anden hustru ,
Mette Marie Hansdatter, deres forfædre og efterkommere samt efter-
kommere efter hans første ægteskab med Bodil Marie Hansdatter . 102
sider . (1965 )

6 1 253-7 Slægtsbog, Jens Larsen (Vejen), født 1815, gårdejer i Over Kirke-
gård, Assing sogn, senere gårdejer i Nr . Hvedde, Assing sogn, og
hustru Mette Marie Ibsdatter, deres forfædre og efterkommere . 162
sider . (1966 )

64260

	

Slægtsbog, Jens Knudsen, født 18 .1,5, gårdejer i Langelund mølle ,
Ringive sogn, og hustru Marie Nielsdatter Rahbeck, deres forfæd-
re og efterkommere . 138 sider . (1965 )

611308

	

Slægtsbog, Christen Thomsen Frølund, født 1806, gårdejer i Lervads -
kær, Snejbjerg sogn, og hustru Maren Jensdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 253 sider . (1965 )

6 1{326-- 1}

	

Slægtsbog, Niels Hansen Vejrup, født 1832, gårdejer i Hedegård ,
Hjortlund sogn, og hustru Mette Marie Hansdatter, deres forfædr e
og efterkommere . 78 sider . (1966 )

64374-4 Slægtsbog, Jens Pedersen (Holdflod), født 1822, teglværksejer og
gårdejer i Nybo, Nøvling sogn, og hustru Else Madsdatter (Stous-
bØll), deres forfædre og efterkommere . 83 sider . (1966 )

6 1 555- 1 +

	

Slægtsbog, Mathias Jensen Støiberg, født 1821, gårdejer i Sundby ,
senere bager i V . Assels, Assels sogn, og hustru Ane Margreth e
Charlotte Pedersen, deres forfædre og efterkommere . 57 sider .
(1965 ).

6 1 610

	

Slægtsbog, Ole Christian Christensen Kirk, født 1788, gårdejer i
Ebbensgård, Ulfborg sogn, og hustru Mette Christensdatter Halkjær ,
deres forfædre og efterkommere samt tillæg " Ole Christian Kirk " .
243 sider . (1967 )

61630

	

Slægtsbog, Jens Jensen Fjordside, født 1809, gårdejer i Fjordside ,
Nees sogn, og hustru Johanne Marie Jensdatter, deres forfædre og
efterkommere . 220 sider . (1966 )

61631-1; Slægtsbog, (IV) Kristen Kirkegaard Jensen Kjelder, født 1861, gård-
ejer i Gade, Nees sogn, senere husmand i Rindum sogn, og hustru Ma-
ren Kirkegaard Sørensen (Harpøth), deres forfædre samt efterkomme -
re efter hans forældre, Jens Peder Pedersen (Gade) og Barbara Chri-
stensdatter Kirkegaard . 170 sider . (1966 )

64631--5

	

Slægtsbog, Søren Sørensen Harp$th, født 1806, gårdejer i Harpøth ,
Nees sogn, og hustru Else Christensdatter, deres forfædre og af-
terkommere . 139 sider . (1967 )

6 1 669 Slægtsbog, Niels Jensen (Skovmose), født 18111, gårdejer i Skovmo-
se, Vandborg sogn, hans forfædre og efterkommere efter ham og hu-
stru, Ane Birgithe Munksgaard Andersen samt gården Skovmoses hi-
storie . 97 sider . (1966)
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64707-4

	

Slægtsbog, Jens Christian SØrensen Harpøth, født 1804, gårdejer og
sognefoged i Frostegård i Skalstrup, Nees sogn, og hustru Kirste n
Jensdatter, deres forfædre og efterkommere . 138 sider . (1966 )

64765-4

	

Slægtsbog, Niels Christian Knudsen (Stougaard), født 1833, gård-
ejer i Stougård, Stadil sogn, hans forfædre og efterkommere efter
ham og hustru, Madsine Kirstine Nielsen, samt tillæg " Ole Christian
Kirk" . 118 sider . (1967 )

64765-6

	

Slægtsbog, Jens Laurids Kamp, født 1830, gårdejer i Kamp, Stadi l
sogn, og hustru Mariane Jeppesdatter (Halkjær), deres forfædre o g
efterkommere . 185 sider . (1966 )

64767-4

	

Slægtsbog, Knud Jeppesen Halkjær, født 1831, gårdejer i Halkær ,
Stadil sogn, og hustru Jylene Christiansdatter, deres forfædre og
efterkommere . 70 sider . (1967 )

64789-4

	

Slægtsbog, Jacob Knudsen Bjerrgaard, født 1819, gårdejer i Bjerre-
(II)

	

gård i VedersØ Kær, VedersØ sogn, og hustru Maren Christensdatte r
Dyekjær, deres forfædre og efterkommere samt tillæg " Ole Christian
Kirk" . 147 sider . (1969 )

64789-4

	

Slægtsbog, Jens Christian Christensen Dyekjær, født 1835, fiskeeks -
(VII)

	

portør i Ringkøbing, hans forfædre samt efterkommere efter ham og
hustru, Sidsel Slot Enevoldsen samt tillæg " Ole Christian Kirk" .
107 sider . (1968 )

61+789-6

	

Slægtsbog, Johannes Lauritsen, født 1822, gårdejer og købmand i Ulf -
kær, Ulfborg sogn, og første hustru, Elise Husted, deres forfædr e
og efterkommere samt efterkommere efter hans andet ægteskab med
Georgine Clausine Møller . 75 sider . (1968 )

641030 Slægtsbog, Christian Hansen, født 1836, murer i Strandhuse, Eltang
sogn, og hustru Karen Marie Frederiksen, deres forfædre . 61 sider .
(1965 )

641048

	

Slægtsbog, Christen Pedersen Fihl, født 1815, gårdejer i Østergård
i Over Feldborg, Haderup sogn, senere gårdejer i Mundbjerg og Kok-

borg, begge Sevel sogn, og hustru Kirsten Nielsdatter, deres for-
fædre og efterkommere . 11 1+ sider . (1965 )

641093

	

Slægtsbog, Laust Pedersen Byskov, født 1830, gårdejer i Sønderby -

skovhus, Nr . Nissum sogn, og hustru Nicoline Møller Kamp, dere s

forfædre og efterkommere . 115 sider . (1965 )
641097--6 Slægtsbog, Niels Sørensen Kastrup, født 1850, murer, senere huse-

jer og kreaturhandler i Romalt, Kristrup sogn, og hustru Kjersten
Pedersen, deres forfædre og efterkommere . 52 sider . (1966 )

Kjeld Jensen Kjeldsen, født 1868, gårdejer, bl .a . i Jebjerg, Ørum
sogn, og i Tjærbæk, Houlbjerg sogn, og hustru (I) Kirstine Helene
Kastrup, deres forfædre samt efterkommere efter hendes forældre ,

Niels SØrensen Kastrup og Kjersten Pedersen . 85 sider . (1966 )

641099

	

Slægtsbog, Laue Jepsen, født 1805, gårdejer i Kokkenborg på Søn -

derskov mark, Folding sogn, og hustru Elisabeth Cecilia Jesdatter

(Nybro), deres forfædre og efterkommere . 147 sider . (1966 )
641595`4 Slægtsbog, Ole Christian Andersen, født 1831+, sømand, senere op-

synsmand, og hustru Maren Sørensen, deres forfædre og efterkomme -

re . 90 sider . (1965 )
641595-6 Slægtsbog, Jens Christensen Ettrup, født 1833, gårdejer i Ø . Hel -

ligsØgård, Helligsø sogn, og hustru Mette Kirstine Christensdat-

ter, deres forfædre og efterkommere . 140 sider . (1965 )
6543

	

Slægtsbog, Jens Peter Jensen, født 1848, gårdejer i Vestby, Havers-

lev sogn, og hustru Ane Kirstine Jensen, deres forfædre og efterkom-

mere . 90 sider . (1967)
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659+

	

Slægtsbog, Frederik Carl Christian Holm, født 1851, gårdejer og
sognefoged i Nr . Bork mØlle, Nr . Bork sogn, og hustru Cecilie JØr-
gine JØrgensen, deres forfædre . 69 sider . (1966 )

65101 Slægtsbog, Stig Larsen, fØdt 1828, gårdejer i Mysagergård på SØn--
derholm mark, SØnderholm sogn, og hustru Jacoline Margrethe Jens -
datter, deres forfædre og efterkommere . 58 sider . (1967 )

65105-1+

	

Slægtsbog, Lars Madsen, fØdt 1832, gårdejer i Østergård, Hejnsvi g
sogn, og hustru Maren Christensen, deres forfædre og efterkommere .
93 sider . (1967 )

65105-6 Slægtsbog, Svend Christian Christensen, født 183 1+, gårdejer i Har-
reskov, Assing sogn, senere gårdejer i Borup, Brande sogn, og før-
ste hustru, Ane Kirstine Miltersen, deres forfædre og efterkommer e
samt efterkommere efter hans andet ægteskab med Ane Kirstine Mads -
datter . 110 sider . (1967 )

65213

	

Slægtsbog, Poul Christian Jensen Bang, fØdt 18 1+3, gårdejer i Vorgo d
sogn, og hustru Ane Marie Jensen, deres forfædre og efterkommere .
80 sider . (1966 )

65296-1

	

Slægtsbog, Rasmus SØrensen, født 1822, husmand på Skovby mark, Skov -
by sogn, og hustru Birthe Kirstine SØrensdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 65 sider . (1967 )

6530 1 +

	

Slægtsbog, Rasmus Peter Mortensen, fØdt 1833, gårdejer i Årslev Ø -
stergård på Årslev mark, Årslev sogn, og hustru Maren Pedersen, de-
res forfædre og efterkommere . 72 sider . (1967 )

65320 Slægtsbog, Thyge Jensen, født 1862, husmand i Vebbestrup sogn, se -
nere gårdejer i Vejrholt, og hustru Kirsten Marie Therkildsen, de-
res forfædre og efterkommere . 97 sider . (1967 )

655+9-1+

	

Slægtsbog, Niels Christian Christensen (Hjortnæs), fØdt 1819, gård -
ejer i Vrensted sogn, og hustru Else Andersdatter, deres forfædr e
og efterkommere . 89 sider . (1966 )

655+9-6 Slægtsbog, Niels Christian Christensen, født 1835, gårdejer i Svar-
rebak i Klæstrup, Jerslev sogn, og hustru Karen Marie Andersdatter ,
deres forfædre og efterkommere . 1 +3 sider . (1967 )

65560-4

	

Slægtsbog, Lars Christensen Berg, født 1795, gårdejer i V . Tversted ,
Tversted sogn, og hustru Else Hansdatter, deres forfædre og efter-

kommere . 58 sider . (1966 )
65560-7 Slægtsbog, Peder Pedersen (Kiil), fØdt 1821+, gårdejer i Kilegår-

den i HØjrup, Horne sogn, og hustru Ane SØrensdatter, deres for-
fædre og efterkommere . 1+2 sider . (1967 )

65572 Slægtsbog, Simon Christensen (Hjortnæs), fØdt 1826, gårdejer i St .
Plet, Vrejlev sogn, senere gårdejer i LØkkens mØlle, Fureby sogn ,
og hustru Maren Christoffersdatter, deres forfædre og efterkomme-
re . 148 sider . (1968 )

	

65578-6

	

Slægtsbog, Niels Christian Hansen Ruth, født 1829, fisker og hus -
mand i Højen, Skagen sogn, og anden hustru, Mette Marie Christens-
datter, deres forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans

første ægteskab med Maren Sofie Jacobsdatter . 65 sider . (1967 )

	

65607-1+

	

Slægtsbog, Mads Hansen, født 1807, gårdfæster i Tendrup, Hornsle t
sogn, senere gårdejer i Skiffard Østergård, TØstrup sogn, og fØrst e
hustru, Mette Jensdatter, deres forfædre og efterkommere samt efter -
kommere efter hans andet ægteskab med Kirsten Mortensdatter . 10 5
sider . (1969)
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65607-6 Slægtsbog, Søren Jensen, født 1810, gårdejer i Nymølle, Nørager
sogn, og hustru Sophie Charlotte SØrensdatter, deres forfædre o g

efterkommere . 82 sider . (1971 )
65628

	

Slægtsbog, Jens Larsen, født 1816, gårdejer i Højrup, Horne sogn ,
og hustru Christiane Høyen, deres forfædre og efterkommere . 65 si -
der . (1967 )

6564o-4

	

Slægtsbog, Jens Nielsen, født 1842, gårdejer i Søndergård i Gåre-
(III)

	

sirup, Skt . Olai sogn, Hjørring, og hustru Maren Kirstine Peder -
sen, deres forfædre og efterkommere . 78 sider . (1970 )

65640-4

	

Slægtsbog, Laurits Christian Nielsen, født 1846, husmand i Hede-

lund i Gårestrup, Skt . Olai sogn, Hjørring, hans forfædre sam t

efterkommere efter ham og hustru, Mette Marie SØrensdatter . 60 si -

der . (1967 )
6564o-6

	

Slægtsbog, Carl Christian Jensen, født 1829, gårdejer i Kringelmo-
se, Lendum sogn, og hustru Jensine Hansdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 65 sider . (1967 )

65756- 4

	

Slægtsbog, Niels SØe Andersen Plougsgaard (II), født 1878, gårde- -
jer i Gadegård, Nysogn, senere gårdejer i Esbogårde, Gammelsogn ,
og hustru Helga Sørensen Kjær, deres forfædre samt efterkommer e

efter hans forældre, Christen Andersen (Plougsgaard) og hustru Ma-
ren Kirstine Nielsen (Søe) . 62 sider . (1968 )

65756-6

	

Slægtsbog, Søren Sørensen (Kjær), født 1810, gårdejer i Mølgård ,
Lundby sogn, senere gårdejer i Tranholm, Nr . Tranders sogn, og hu-
stru Mette Johanne Christophersdatter, deres forfædre og efterkom-

mere . 110 sider . (1969 )
65786- 14

	

Slægtsbog, Jens Pedersen, født 1833, gårdejer i Nr. ; Vejsbjerg på
Venø, hans forfædre samt efterkommere efter hans første ægteskab
med Karen Marie Nielsdatter samt andet ægteskab med Karen Bach Pe -
dersen . 96 sider . (1969 )

65786-5 Slægtsbog, Laurs Jensen, født 1814, gårdmand i'Hasselholt, Sahl
sogn, og hustru Johanne Margrethe Madsdatter, deres forfædre og
efterkommere . 85 sider . (1969 )

65786-7 Slægtsbog, Mikkel Lauridsen (Ahle), født 1814, husmand i V . Her-
borg, Vorgod sogn, senere husmand på Klokmose hede, Faster sogn ,
og hustru Anne Madsdatter, deres forfædre og efterkommere . 12 5
sider . (1968)

	

t '
65788 Slægtsbog, Peder Clausen, født 1804, gårdejer i Skave, - Skarril d

sogn, senere bl .a . gårdejer i Søndergård i Olling, Assing sogn ,
og hustru Mette Marie Pedersdatter, deres forfædre og efterkom -
mere . 250 sider . (1967 )

651025

	

Slægtsbog, Niels Peter Outzen, født 1829, gårdmand i østerby, Rin-

dum sogn, senere fisker og arbejdsmand i Bøvling klit, Bøvling sogn ,
deres forfædre og efterkommere . 135 sider . (1966 )

651037

	

Slægtsbog, Rasmus Fleischer Hoff, født 1838, sadelmager og husman d
i G1 . Arnborg, Arnborg sogn, hans forfædre samt efterkommere efter
ham og hustru Maria Catharina Moltzen . 85 sider . (1966 )

651038-4 Slægtsbog, Peder Christensen Lund, født 1824, parcellist på GabØl
mark, Nustrup sogn, og hustru Anna Margretha Brink, deres forfæd -
re og efterkommere . 80 sider . (1966 )

651038-6 Slægtsbog, Hans Jørgensen (Schmidt), født 1820, indsidder og dag-
lejer på Skibelund bjerg, Nustrup sogn, og hustru Gunder Hansdat -
ter Møller, deres forfædre og efterkommere . 85 sider . (1966)



651060

	

Slægtsbog ; Hans Christian Vildfan g , født 1825, gårdejer i Gække -
gård i Bæk, Vonsbæk sogn, hans forfædre samt efterkommere efter

hans første ægteskab med Marie Catharine Knudsdatter Bonde o g
hans andet ægteskab med Kiesten Marie Petersen . 53 sider . (1966 )

651160

	

Slægtsbog, Peder Madsen Warming, født 1839, husmand i Brokær ,
Hjortlund sogn, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hu-
stru Mette Maria Nisdatter . 47 sider . (1966 )

651121-4 Slægtsbog, Hans Buhl Nielsen, født 1829, gårdejer i Omvrå, Sdr .
Omme sogn, senere gårdejer på Filskov mark, Filskov sogn, og hu -
stru Else Mouritsdatter, deres forfædre og efterkommere samt ef-
terkommere efter hans andet ægteskab med Vilhelmine Marie Vil-
helmsen . 82 sider . (1966 )

651121-4 Slægtsbog, Niels Kjersgaard Hansen (Il), født 1857, husmand i Ok-
senbjerge, Ø . Nykirke sogn, senere husmand i Sejrup, Thyregod
sogn, og hustru Maren Pedersen, deres forfædre samt efterkomme -
re efter hans far og dennes hustruer, Hans Buhl Nielsen, gift før-
ste gang med Else Mouritsdatter og gift anden gang med Vilhelmin e
Marie Vilhelmsen . 132 sider . (1966 )

651121-6 Slægtsbog, Peder Rasmussen, født 1830, gårdejer i Oksenbjerg, Ø .
Nykirke sogn, og hustru Ane Larsen (Jyde), deres forfædre . 50 si -

der . (1966 )
651122-4 Slægtsbog, Jens Christian Mikkelsen, født 1821, gårdejer i Hvid -

mosebakke, Them sogn, senere gårdejer i Kristiansminde i Salte n

skov, Them sogn, og hustru Inger Pedersdatter, deres forfædre o g

efterkommere . 108 sider . (1966 )
651122-6 Slægtsbog, Thomas Jensen, født 1829, husmand på Resdal mark, Gød -

vad sogn, senere gårdejer i Bødskovlund i Funderholme, Them sogn ,
og hustru Mariane JØrgensdatter, deres forfædre og efterkommere .

58 sider . (1966 )
65111+8 Slægtsbog, Jacob Sørensen, født 1805, indsidder i Birkende sogn ,

og hustru Ane Kirstine SØrensdatter, deres forfædre og efterkom-

mere . 54 sider . (1967 )
651 1 35

	

Slægtsbog, August Wilhelm Illemann, født ca . 1790 i Tyskland, hus-
mand på RevsØ mark, Sommersted sogn, og hustru Elisabeth Cathrin e

Hass, deres efterkommere . 135 sider . (1967 )
6666 Slægtsbog, Peder Jensen Bjørn, født 1829, husmand i Mausing, Vin-

derslev sogn, og hustru Johanne Poulsen, deres forfædre og efter-

kommere samt Lavindgårds historie . 8 1+ sider . (1967 )
66318

	

Slægtsbog, Mikkel Nørgaard Pedersen, født 181+1, husmand i Sønder -
by, Bølling sogn, senere gårdejer i Bjerg, Madum sogn, og hustr u

Bodil Kathrine Andersen, deres forfædre og efterkommere . 80 sider .

(1967 )
66351

	

Slægtsbog, Lauritz Thomsen, født 1815, gårdejer i Trælund, Tjør-
ring sogn, og hustru Severine Jensdatter, deres forfædre og efter-
kommere . 135 sider . (1968 )

66362

	

Slægtsbog, Niels Larsen Romvig, født 179 1+, gårdejer i Romvig, Ør-
re sogn, og hustru Anne Kirstine Knudsdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 95 sider . (1967 )

66369

	

Slægtsbog, Niels Peder Pedersen, født 1854, værtshusholder i Ski -
ve, senere musiker og snedker i Herning, og hustru Dorthe Mari e
Hansine Hansen (Dyhr), deres efterkommere samt hendes forfædr e

og " Lidt om Alheden" . 78 sider . (1967 )
66370 Slægtsbog, Andreas Nicolajsen, født 1833, gårdejer i Mosehus, Flyn -

der sogn, og hustru Ananie Nielsdatter, deres forfædre og efterkom-

mere . 11+5 sider . (1968)



66901-4

	

Slægtsbog, Jens Haunstrup Jensen, fØdt 1873, gårdejer i V . Brand-

gård, Ørre sogn, og hustru Ane Johanne Pedersen, deres forfædr e

samt efterkommere efter hans forældre, Christen Jensen (Talund )

og hustru Mette Cathrine Jensen . 84 sider . (1967 )

66901-6

	

Slægtsbog, Marinus Poulsen, født 1869, gårdejer i Troldgård i He-
degårde, Feldballe sogn, og anden hustru, Ane Laura Hansen, dere s

forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans første ægte-

skab med Ane Kirstine Berteline Sørensen . 81 sider . (1966 )

66909- 4 Slægtsbog, Henrik Nielsen, født 1857, smed i Ildved, Hvejsel sogn ,
senere husmand og smed på Fruering mark, Fruering sogn, og hustr u

(VI) Gertrud Wielandt, deres forfædre samt efterkommere efter hen-

des forældre, Helvad Nicolai Peter Wielandt og hustru Ane Hansdat -

ter . 84 sider . {1968 )
66909-5 Slægtsbog, JØrgen Julsen (II), født 1850, gårdejer i Øresvig, Rå-

rup sogn, senere gårdejer i Trebjerg, Hvirring sogn, og hustru Ma-
rie Jensen, deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre ,

Juul Hansen og hustru Katrine Marie Skou . 44 sider . (1968 )

66909-6

	

Slægtsbog, Thorvald HØjbjerg, fØdt 1895 i Egeskov, Kværndrup sogn ,

og hustru Anna Poula Andersen, fØdt 1898 i Sandby ved Ringsted ,

deres forfædre . 54 sider . (1968 )
66912 Slægtsbog, Peter Lassen, født 1854, gårdejer i Dørslund, Brand e

sogn, og hustru Johanne Marie Christensen, deres forfædre og ef -

terkommere . 95 sider . {1967 )

66916

	

Slægtsbog, Niels Rasmussen, fØdt 1810, gårdfæster i Kædebjerggår d
i Nordenbro, Magleby sogn, og hustru Ane Sophie Boesgaard, dere s

forfædre og efterkommere . 73 sider . (1969 )
66033-5

	

Slægtsbog, Jens Harald Hevsbæk Glavind, født 1892, gartner på ho -
vedgården Vosnæsgård, Skødstrup sogn, senere i Tilst, og hustru (II )

Anna Kathrine Andersen, deres forfædre samt efterkommere efte r
hendes forældre, Rasmus Andersen og hustru Nielsmine Caroline Niel-
sen . 74 sider . (1968 )

66933-7

	

Slægtsbog, Jens Jensen Krarup, født 1870, husmand i HØjlund på Vit-
trup mark, Vroue sogn, senere gårdejer i Vridsted sogn, og hustr u

Johanne Kirstine Jensen, deres forfædre og efterkommere . 57 sider .

(1967 )
66933-7

	

Slægtsbog, Hans SØrensen, fØdt 1880, gårdejer i Ll . Hammergård ve d

Tørring, senere gårdejer i Daugårdsminde i Fredsted, Ø . Staru p
sogn, og hustru Kamilla Jensen Krarup (I), deres forfædre samt ef-
terkommere efter hendes forældre, Jens Jensen Krarup og hustru Jo-

hanne Kirstine Jensen . 141 sider . {1968 )

66968 Slægtsbog, Christen Nielsen Trærup, født 1840, rokkedrejer og fær-
gemand i Ålbæk, Lihme sogn, og hustru Karen Sørensen, deres forfæd -

re og efterkommere . 78 sider . (1967 )
661086

	

(I) Christoffer Horn, fØdt 1868, skovfoged ved Stavshede plantag e

eg gårdejer i Hegnslund på V . Gesten mark, Gesten sogn, og hustru
Ane Kirstine Jensen, deres forfædre samt efterkommere efter han s
forældre, Detlef Henrik Horn og hustru Karen (versdatter . 55 si -

der . (1967 )
661.102-4 Slægtsbog, Frederik Frederiksen, født 1848, husmand i Hestlund ,

Bording sogn, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hustru

Ane Cathrine Nielsen . 62 sider . (1967 )
661145

	

Slægtsbog, Christen Christensen Sand, født 1789, gårdmand i V . Sand ,
Vemb sogn, og hustru Ane Marie Madsdatter, deres forfædre og efter-

kommere . 235 sider . {1968)
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661601-4 Slægtsbog, Christen Nielsen Uhre, født 1817, gårdejer i Snejbjer g

sogn, og hustru Johanne Christensdatter, deres forfædre og efter -

kommere . 250 sider . (1968 )
661614-4 Slægtsbog, Mads Andersen, født 1840, gårdejer i Birkmose, Timring

sogn, og hustru Mette Marie Olesdatter, deres forfædre samt efter-

kommere efter hans forældre, Anders TrØstrup Jensen og hustru Met -

te Pedersdatter . 88 sider . (1967 )
661614-6 Slægtsbog, Jens Jensen, født 1807, gårdejer i V . Havnstrup, Snej-

bjerg sogn, og hustru Juliane Marie Christensdatter, deres forfæd -
re og efterkommere . 130 sider . (1968 )

663002

	

Slægtsbog, Jens Knudsen (11I), født 1850, malermester i Astrup
sogn, og hustru Benedicte Sophie Carlsen, deres forfædre samt ef-
terkommere efter hans forældre, Søren Knudsen og hustru Maren An-
dersdatter . 60 sider . (1967 )

663003

	

Slægtsbog, Anders Sørensen, født 1858, vejmand i Erritsø sogn, se-
nere i Højrup, Herslev sogn, og hustru Karen Marie Jensen Dahl, de -
res forfædre . 51 sider . (1966) .

663009-4 Christen Jensen (Overgaard), født 1824, gårdejer i Overgård i Gul -
(VI)

	

lestrup, Herning, hans forfædre samt efterkommere efter hans fØr--
ste ægteskab med Christine Nielsen og andet ægteskab med Else Kir-
stine Hansen. 61 sider . (1968 )

663009-4 Slægtsbog, Ib Kølbek Ibsen, født 1821, gårdejer i Holing, Hernin g
(IX)

	

sogn, og hustru Ellen Margrethe Jensdatter, deres efterkommer e
samt hendes forfædre . 106 sider . (1968 )

663009-4 Slægtsbog, Jens Jensen, født 1835, gårdejer i Kjærsig i Bukkær, As -
(XII)

	

sing sogn, og hustru Ane Jensen, deres forfædre og efterkommere .
76 sider . (1968 )

67610 Slægtsbog, Lyder Andersen, født 1814, gårdejer i ny Vennegård, Vel-
ling sogn, og hustru Ingeborg Sørensen, deres forfædre og efterkom-
mere . 105 sider . (1968 )

67649

	

Slægtsbog, Jens Christian Sørensen, født 1837, gårdejer i Kirke-

gård, Hanning sogn, og hustru Maren Nielsen, deres forfædre og ef-

terkommere . 96 sider . (1969 )
67678

	

Slægtsbog, Morten Søndergaard Sørensen (Ra pbæk), født 1843, gård-
ejer i Rahbækgård i Ganer, Skjern sogn, og hustru Maren Hanse n
Rahbæk, deres forfædre og efterkommere . 110 sider . (1969 )

67681

	

Slægtsbog, Peder Christian Hansen, født 1819, gårdejer i Lyne sogn ,
og hustru Else Sørensen, deres forfædre og efterkommere . 100 sider .

{1969 )
67683

	

Slægtsbog, Peder Tang Sørensen, født 1839, gårdejer i Lyne sogn ,
og hustru Maren Lauridsen, deres forfædre og efterkommere samt ef-
terkommere efter hans første ægteskab med Maren Olesen . 115 sider .

(1970 )
67705 Slægtsbog, Jørgen Christian Poulsen, født 1814, gårdejer på Bard e

hede, Vorgod sogn, og hustru Johanne Marie Andersen, deres forfæd -

re og efterkommere . 100 sider . (1968 )
67901-4 Slægtsbog, Søren Sørensen Løth, født 1884, fiskeeksportør i Hirts-

hals, og hustru Signe Andreasen, deres forfædre samt efterkommer e
efter hans farforældre, Søren Sørensen (LØth) og hustru Ane Jens -
datter . 115 sider . (1969 )

67904-4

	

Slægtsbog, Paul Jensen, født 1836, snedkermester i Sæd, Ubjerg
sogn, og hustru Johanne Amalie Jacobsen, deres forfædre og efter-

kommere . 42 sider . (1969)
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67907-4 Slægtsbog, Jens Peder Andersen (VIII), født 1834, gårdejer i Eng-
kærsholm i Ans, GrØnbæk sogn, og hustru Kristine Kristiansen, de -
res forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Anders Madsen

og hustru Ane Marie Nielsdatter . 234 sider . (1968 )
67907-6

	

Slægtsbog, Jacob Clausen (VI), født 1846, gårdejer i Iller Teglha-
ve, GrØnbæk sogn, og hustru Jacobine Karoline Jacobsen, deres for -
fædre samt efterkommere efter hans forældre, Claus Frederich Jacob -
sen og hustru Maren Hansdatter . 80 sider . (1969 )

67907-7 Slægtsbog, Jacob Jacobsen, født 1827, husmand på Lyngå mark, Lyng-
å sogn, og hustru Kirsten Marie Nielsdatter, deres forfædre og ef-
terkommere . 65 sider . (1972 )

67911-4 Slægtsbog, Svenning Christensen Krogh, født 1827, gårdejer i Nautru p

sogn, og hustru Mariane Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere .

85 sider . (1968 )
67911-7

	

Slægtsbog, Niels Andreas Christensen, født 1836, gårdmand i Nr . Drå-
by, Sejerslev sogn, og hustru Maren Nielsdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 55 sider . (1968 )

67912-4

	

Slægtsbog, Laust Andersen Skamris, født 1 .861, husmand og murer i
MØldrup, Roum sogn, og hustru Mette Marie Mikkelsen, deres forfæd-
re og efterkommere . 82 sider . (1969 )

67914 Slægtsbog, Anders Clausen Nielsen, født 1817, gårdmand i Borg, Bre -
de sogn, og hustru Elisabeth Pedersdatter, deres forfædre og efter-

kommere . 110 sider . (1968 )
67915-6

	

Slægtsbog, Jens Peter Jensen, født 1852, gårdejer i Fastrup, Gjel-
lerup sogn, og hustru Ane Jørgensen (Krog), deres forfædre og ef-
terkommere . 95 sider . (1968 )

67916-4

	

Slægtsbog, Hans Windfeld Jensen, født 1819, gårdejer på hovedgårde n
Udstrup, Sdr . Nissum sogn, og hustru Kirstine Knudsen, deres for -
fædre og efterkommere . 57 sider . (1968 )

67916-5

	

Slægtsbog, Jørgen Christian Nielsen (VII), født 1848, skovrider i
Harreskov, Assing sogn, og hustru Kirsten Rasmussen, deres' forfæd-
re samt efterkommere efter hans forældre, Jens Nielsen og hustru
Anne Marie Rasmusdatter . 75 sider . (1971 )

67918-5

	

Slægtsbog, Frederik Albert Rasmussen Hjelmer, født 1876, pakpost -
mester i Fredericia, og hustru Ane Pedersen, deres forfædre sam t
efterkommere efter hendes forældre, Peder Christensen og hustr u
Ane Nielsdatter Kyed . 91 sider . (1969 )

67918-6 Slægtsbog, Anders Nielsen, født ca . 1744 ,
Dalsgårde, Svostrup sogn, og hustru Maren
fædre og efterkommere . 83 sider . (1969 )

67919

	

Slægtsbog, Hans Erik Vilhelmsen, født 1858, landpostbud i Skovlund ,
Ansager sogn, og hustru Mette Marie Jensen, deres forfædre og ef-
terkommere . 77 sider . (1968 )

67920-4 Slægtsbog, Christen Christensen Janum, født 1813, husmand på Kold -
borg mark, Gøttrup sogn, og hustru Maren Pedersdatter Badstue, de -
res forfædre og efterkommere . 80 sider . (1969 )

6920-6 Slægtsbog, Jens Jacob Larsen (Rærup), født 1852, husmand på I,yngs å
fælled, Albæk sogn, og hustru Marie Christensen, deres forfædre o g
efterkommere . 60 sider . (1970 )

67921-6

	

Slægtsbog, Niels Andersen, født 1827, husmand i Mjolden sogn, o g
hustru Ane Marie Lausteh, deres forfædre og efterkommere . 50 sider .

(1969 )
671102-4 Slægtsbog, Hans Poulsen, født 1824, gårdejer i Egagergård i Sødin-

ge, Ringe sogn, og hustru Mette Kirstine Elisabeth Hansdatter, de -
res forfædre og efterkommere . 82 sider . (1969 )

gårdejer i Stakkrog i
Nielsdatter, deres for-
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Slægtsbog, Jens Hansen Stenkjær, født 1845, gårdejer i Damsgård i
Overby, As sogn, og hustru Jørgine Rasmusdatter, deres forfædre og

efterkommere . 118 sider . (1967 )
Slægtsbog, Anders Nielsen, født 1822, husmand og tømrer i Svostrup
sogn, senere gårdejer i Stakkrog i Dalsgårde, Svostrup sogn, og hu-
stru Ottine Marie Pedersdatter, deres forfædre og efterkommere . 161
sider . (1968 )
Slægtsbog, Christen Jensen Toft, født 1783, gårdejer i Kirkegård ,
Stadil sogn, og hustru Ellen Kirstine Christensdatter Kirk, deres
forfædre og efterkommere samt "Ole Christian Kirk " . 102 sider . (1969 )
Slægtsbog, Gravers Jensen Bjerg, født 1810, husmand og smed i Ve-
sterager, senere i Skelsmose, begge Stadil sogn, og hustru Ann e
Christensdatter Dyekjær, deres forfædre og efterkommere samt " Ol e
Christian Kirk" . 151 sider . (1970 )
Slægtsbog, Jens Olesen, født 1819, gårdejer i Stadtoft i Mejlby ,
Stadil sogn, og hustru Maren Kirk Christensdatter, deres forfædr e
og efterkommere samt " Ole Christian Kirk" . 11+0 sider . (1969 )
Slægtsbog, Niels Madsen, født 1823, møller i Egeris mølle, Nr . Vi -
um sogn, senere gårdmand i Vorgod sogn, og hustru Hermine Ovesen ,
deres ,forfædre . 142 sider . (1968 )
Slægtsbog, Christian Nielsen, født 1837, husmand i Skærshale, Si -
mested sogn, senere gårdejer i Hørup, V . Bjerregrav sogn, og hu-
stru Ane Rasmusdatter, deres forfædre og efterkommere .. 115 sider .
(1968 )
Slægtsbog, Peder Hesselvig Jensen, født 1818, gårdejer i Elkjær-
gård, Skarrild sogn, og hustru Ane Marie Christensdatter, dere s
forfædre og efterkommere . 60 sider . (1970 )
Slægtsbog, Poul Madsen Bjerg, født 1770, gårdejer og sognefoged i
Sdr . Bjerg, Fjaltring sogn, og hustru Ane Christensdatter (Skalk -
hØj), deres forfædre og efterkommere . 215 sider . (1969 )
Slægtsbog, Jens Knudsen, født 1823, gårdejer i Nørgård, Sunds sogn ,
og hustru Kirsten Marie Jensen, deres forfædre og efterkommere . 11 5
sider . (1969 )
Slægtsbog, Lars Christensen, født 1836, gårdejer i Sunds sogn, han s

forfædre samt efterkommere efter hans første ægteskab med Ane Kir-
stine Jensen, andet ægteskab med Maren Svendsen og efter tredie æg-
teskab med Maren Vad Pedersen . 73 sider . (1969 )
Slægtsbog, Lurids Nissen (II), født 181+5, gårdejer i Vorgod Øster-
by, Vorgod sogn, og hustru Karen Marie Christensen, deres forfædr e
samt efterkommere efter hans forældre, Nis Ditlev Tagmose og hustru
Maren Laustdatter . 80 sider . (1969 )
Slægtsbog, Peder Christensen Høeg, født 1810, gårdejer i Hald sogn ,
og hustru Mette Marie Hansdatter, deres forfædre og efterkommer e
samt efterkommere efter hans første ægteskab med Anne Kirstine Pe -
dersdatter . 67 sider . (1970 )
Slægtsbog, Niels Pedersen, følt 1813, gårdejer i Veldbæk, Jern e
sogn, og hustru Øllegaard Mortensen, deres efterkommere samt hen -
des forfædre . 72 sider . (1970 )
Slægtsbog, Anders Jensen, født 1806, gårdejer i Gesing, Bryndum
sogn, og hustru Edel.. Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere .
90 sider . (1970 )
Slægtsbog, Simon Jensen, født 1781, gårdejer i Nølev sogn, og hu-
stru Anne Poulsdatter, deres forfædre og efterkommere incl . slægten

Rosenkrantz og Egebjerggårds historie . 149 sider . (1971)
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68802

	

Slægtsbog, Otto Knudsen, født 1812, gårdejer i Grønbækgård i Ho-
ling, Herning sogn, og hustru Kjersten Jensdatter, deres forfædr e
og efterkommere . 135 sider . (1970 )

68901 Slægtsbog, Rasmus Pedersen, født 1853, handelsgartner i Melby sogn ,
og hustru Maren Kirstine Henriksen (III B), deres forfædre samt ef-
terkommere efter hendes morforældre, Jens Hansen (Wædele) og hustr u
Anne Kirstine Andersdatter, fra Veflinge sogn . 68 sider . (1969 )

68902-6

	

Slægtsbog, Jens Ejlert Jensen, født 1900, gårdejer i KrØjerupgård ,
Sdr . Jernløse sogn, og hustru (IV F) Ane Marie Christensen, dere s
forfædre samt efterkommere efter hendes farforældre, Christen Han -
sen og hustru Ane Kirstine Andreasdatter, fra Kildegård i Vallekil -
de . 115 sider . {1970 )

68903-4

	

Slægtsbog, Andreas Sørensen Damkjær, født 1805, gårdejer i Damkjær--
gård i Sjølund, Vejstrup sogn, og hustru Else Hansdatter Schrøder ,
deres forfædre og efterkommere . 7t sider . (1969 )

68904

	

Slægtsbog, Anders Christensen Høeg, født 1802, gårdejer i Lind e
sogn, og hustru Mariane Christensdatter, deres forfædre og efter-
kommere . 48 sider . (1970 )

68905

	

Slægtsbog, Wilhelm Vincensen, født 1836, kømand i St . Fuglede
sogn, senere husmand på St . Fuglede mark, St . Fuglede sogn, han s
forfædre samt efterkommere efter ham og hustru Andrea Bertellin e
Jensen . 78 sider . (1970 )

68906-b

	

Slægtsbog, Peter Jensen (Damgaard), født 1853, husmand i Sdr . Lem
sogn, og hustru Martha Nielsen, deres forfædre og efterkommere . 8 2
sider . (1970 )

68906-6

	

Slægtsbog, Mads Peder Mathiesen, født 1853, husmand i Volling Øster -
by, Volling sogn, og hustru Else Marie Christensen, deres forfædr e
og efterkommere . 52 sider . (1970 )

1908

	

Slægtsbog, Ejler Vilhelm Jørgensen, født 1906, hotelejer i Køben-
havn, og hustru Tove Gerling, deres forfædre samt efterkommere ef-
ter hans farforældre, Hans Jørgensen og hustru Trine Christiansdat -
ter, København . 95 sider . (1969 )

681010 Slægtsbog, Søren Nielsen Hvid, født 1809, gårdejer i Amstrupgård ,
Haslund sogn, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hustru
Kirsten Marie Jensdatter . 75 sider . (1969 )

681154

	

Slægtsbog, Ole Borre Pedersen, født 1835, husmand i Ø . Remmer, Nee s
sogn, senere gårdejer i Munksgård Fælledhus, Gørding sogn, og hu-
stru Maren Milthersen Bækbye, deres efterkommere samt hendes for -
fædre . 68 sider . (1969 )

681172 Slægtsbog, Christian Christensen, født 1818, gårdejer i Ans, Grøn-
bæk sogn, og hustru Helene Sofie Glud, deres forfædre og efterkom-
mere . 148 sider . (1969 )

68 .1503-4 Slægtsbog, Stephan Bertelsen, født 1813, gårdejer i Kirstineberg ,
Ulfborg sogn, og hustru Ane Johanne Jeppesdatter, deres forfædre
og efterkommere . 95 sider . (1969 )

631503-6 Slægtsbog, Jørgen Peder Pedersen, født 1853, husmand i Tirslund ,
FØvlund sogn, senere ledvogter i NørbØlling, Folding sogn, og til
sidst ledvogter i Tirslund, Brørup sogn, og hustru Ida Kirstin e
Søgaard, deres forfædre og efterkommere . 62 sider . (1970 )

631528-6 Slægtsbog, Svend Christian Jørgensen (VI), født 1850, gårdfæste r
i Manna Udflyttere, Tise sogn, og hustru Christine Pedersen, dere s
forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Jørgen Christian
Nielsen og hustru Gyde Christensdatter, fra Tømmerby, Tolstru p
sogn, 76 sider . (1970)



681528-7 Slægtsbog, Søren Christian Mikkelsen (III), født 1856, gårdejer i
Vestergård, Astrup sogn, senere gårdejer i Kalstrup, Astrup sogn ,
og hustru Maren Christensen, deres forfædre samt efterkommere ef-
ter hans forældre, Mikkel Sørensen og hustru Ane Mikkelsdatter ,
fra Vestergård i Astrup sogn . 67 sider . (1970 )

681554-4 Slægtsbog, Jens Christian Hansen, født 1810, husmand i Vestervang ,
hØrdum sogn, og hustru Inger Marie Madsdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 52 sider . (1970 )

681619 Slægtsbog, Christen Mortensen Pedersen Graulund, født 185 1+, husmand
på Sdr . Holsted mark, Holsted sogn, hans forfædre samt efterkommer e
efter ham og hustru Anne Katrine Jørgensen . 42 sider . (1973 )

68184 Slægtsbog, Jens Knudsen, født 1813, gårdejer i Østergård i Trælund ,
Tjørring sogn, og hustru Maren Jensdatter, deres forfædre og efter-

kommere . 101+ sider . (1969 )
683015

	

Slægtsbog, Jens Andersen Lauring, født 1796, gårdejer på Kærgårds -
holm mark, Håsum sogn, og hustru Mette Marie Andersdatter, dere s
forfædre og efterkommere . 166 sider . (1970 )

69127--4

	

Slægtsbog, Hans Edslev Sørensen, født 1868, købmand i Hadsten, o g
hustru Ane Kirstine Pedersen, deres forfædre og efterkommere incl .
slægt=en Rosenkrantz og Egebjerggårds historie . 231 sider . (1971 )

69301 Slægtsbog, Peder Nielsen (Thesbjerg), født 1800, gårdejer i Tes -
bjerg, Stadil sogn, og hustru Maren Lauridtzdatter, deres efter-
kommere samt hendes forfædre og " Ole Christian Kirk" . 160 sider .

(1969 )
69320

	

Slægtsbog, Thomas Olesen, født 1801, gårdejer i Terpet, Horne sogn ,
og hustru Ane Kirstine Jensdatter, deres forfædre og efterkommere .

63 sider . (1969 )
69369-6 Slægtsbog, Niels Andersen, født 1830, gårdejer i Kirstinebjerggår d

på BØrup mark, Taulov sogn, og hustru Ane Marie Iversdatter, dere s
forfædre samt efterkommere efter hendes forældre, Iver Nielsen o g
hustru Ane Hansdatter, fra Tårup, Taulov sogn .. 90 sider . (1972 )

69409 Slægtsbog, Christopher Hansen, født 1809, gårdejer i Hustedgård ,
Veerst sogn, og hustru Mette Cathrine Hansdatter, deres forfædr e
og efterkommere . 95 sider . (1970 )

69665--14

	

Slægtsbog, Rasmus Christensen, født 1826, gårdejer i V . Alling
sogn, og hustru Bodil Groesdatter, deres forfædre og .efterkomme-
re . 60 sider . (1970 )

69665-6

	

Slægtsbog, Jens Pedersen (Møller), født 1828, husmand og smed i

Ring, Ø . Alling sogn, og hustru Ane Marie Poulsen, deres forfædre

og efterkommere . 44 sider . (1970 )
69901-6

	

Slægtsbog, Hans Peder Pedersen, født 1847, gårdejer i Hesselholm
i Hedeskov, Thorsager sogn, og hustru Ane Kirstine Sørensen (IV) ,
deres forfædre samt efterkommere efter hendes forældre, Søren Mor-
tensen og hustru Kirsten Thygesdatter, fra Hedeskovgård, Thorsage r
sogn . 100 sider . (1972 )

69901-5

	

Slægtsbog, Carl Hans Christian Lionett, født 1817, husmand og an-
tikvitetshandler i Enslev sogn, og hustru (II) Oline Marie Lund ,
deres forfædre samt efterkommere efter hendes forældre, Niels Ben -
dix Boesen Lund og hustru Maren Nielsdatter . 119 sider . (1970)
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69904-6 Slægtsbog, Peder Frederiksen, født 1811, gårdmand på Herskind he-
de, Skivholme sogn, og hustru Karen Marie Jensdatter, deres for-
fædre og efterkommere . 80 sider . (1971 )

69904-7

	

Slægtsbog, Søren Hansen (Smed), født 1823, gårdejer i Smedegårde n
på Flensted mark, Låsby sogn, og hustru Maren Jensdatter, deres
forfædre og efterkommere . 80 sider . (1971 )

69905-4

	

Slægtsbog, Christen Kjeldsen (VII), født 1856, husmand i Vindblæs
sogn, senere bosat i Sdr . Kongerslev, og hustru Karen Christensen ,
deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Christian
Kjeldsen og hustru Mariane Wilhelmsdatter Dyrhauge . 85 sider . (1970 )

69907-4 Slægtsbog, Peder Jepsen, født 1833, husmand og skomager i Vostrup ,
Lønborg sogn, og hustru Anne Birgitte Lauridsdatter, deres forfæd-
re og efterkommere . 116 sider . (1971 )

69907-6

	

Slægtsbog, Christen Jensen (Hahn) (11), født. 1862, husmand og lærer ,
bl .a . i Hedevang på Birkegårds mark, Sdr . Felding sogn, senere bosat
i Brande, og hustru Ane Marie Hansen, deres forfædre samt efterkom -
mere efter hans forældre, Jens Krog Thygesen og hustru Bodil Mari e
Christensen . 111 sider . (1970 )

69908-4

	

Slægtsbog, Christen Christensen, født 1821, gårdejer i Torup, Sime-
sted sogn, og hustru Inger Hansdatter, deres forfædre og efterkom-
mere . 78 sider . (1971 )

69908-5

	

Slægtsbog, Niels Christensen, født 1823, gårdejer i Allestrupgård ,
Grynderup sogn, og hustru Christiane Andersdatter, deres forfædr e
og efterkommere . 72 sider . (1971 )

69911

	

Slægtsbog, Rasmus Christian Rasmussen, født 1863, gårdejer i Øster-
gård i Skellet, Dronninglund sogn, og hustru Ane Jensine Jensen ,
deres forfædre og efterkommere . 58 sider . (1972 )

69922-4 Slægtsbog, Niels Marqvarsen, født 1814, gårdejer i Damgården i
Dongs-Højrup, Kirkeby sogn, og hustru Maren Knudsdatter, dere s
forfædre og efterkommere samt forfædre til TV's ægtefælle, An e
Christensen, født 1858 i Bundtofte, Stenstrup sogn . 73 siler .
(1970 )

69923 Slægtsbog, Axel Martinus Sørensen, født 1889, slagtermester i År-
hus, senere i Voldum og sidst i Mørke, og hustru Frederikke Jose-
fine Hansen . 92 sider . (1970 )

69926-5

	

Slægtsbog, Kristian Ingvard Sørensen (VIII C), født 1897, gårdeje r
i Villendrupgård, Halling sogn, og hustru Kirstine Marie Mølle r
Balle, deres forfædre samt efterkommere efter hans morfar og mor -
mor, Rasmus Rasmussen Møller og Ane Christensdatter samt morfar s
første ægteskab med Kirsten Pedersdatter . 165 sider . (1972 )

	

69926-6

	

Slægtsbog, Jens Møller Balle, født 1868, gårdejer i Høvergård ,
Storring sogn, og hustru Ane Rasmusdatter, deres forfædre og ef-
terkommere . 71 sider . (1972 )

	

69927-4

	

Slægtsbog, Jens Jensen, født 1829, gårdejer i Nystrup, Vang sogn ,
og hustru Kirsten Jensdatter Ramsgaard, deres forfædre og efter-
kommere . 91 sider . (1971 )

	

69927-5

	

Slægtsbog, Peder Konge Mortensen, født 1817, skipper og strandfo -
ged, senere gårdmand i Klitmøller, V . Vandet sogn, og hustru Els e

60927- 6
og -7

fædre og efterkommere samt forfædre til I's ægtefælle, Maren Ca-
trine Madsen . 89 sider . (1972 )

Hansdatter, deres forfædre og efterkommere . 110 sider .

	

(1972 )
Slægtsbog, Søren Larsen, født 1822, indsidder og røgter på Bre d
mark, Vissenbjerg sogn, og hustru Maren Pedersdatter, deres for -
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691019-6 Slægtsbog, Johannes SØrensen, fØdt 1860, træskomand i Holme, Drå-

by sogn, og hustru Caroline Pedersen, deres forfædre og efterkom-

mere 74 sider . (1971 )
691075 Slægtsbog, Peder Pedersen, fØdt 1832, gårdmand i Neder Uhre, Hade-

rup sogn, og hustru Gertrud Johanne Christensdatter, deres forfæd -

re og efterkommere . 110 sider . (1970 )

691304

	

Slægtsbog, Jens JØrgen Rasmussen, fØdt 1838, gårdejer i Skjold, o g

hustru Ane Birgitte Jacobsen, deres forfædre, incl . slægten Rosen-

krantz, og deres efterkommere samt tillæg, slægten fra Egebjerg -

gård . 194 sider . (1971 )
691310-4 Slægtsbog, Laust Nielsen Knudsen, fØdt 1852, husmand og smed i

Jernvedlund, Jernved sogn, senere husmand og smed i Stenderup ,
FØvling sogn, og sidst gårdejer og smed i Toftegård, FØvling sogn ,

og hustru Dorthe Marie Pedersen, deres forfædre og efterkommere .

47 sider . (1972 )
691310-5 Slægtsbog, Hans Jensen Hansen, født 1857, korporal og bosat på

Nielsbygård, Føvling sogn, senere sergent i Vamdrup, og hustr u

Anna Nissen, deres forfædre . 43 sider . (1971 )

691310-7 Slægtsbog, JØrgen Andersen, fØdt 1849, arbejdsmand i Vejstruprød ,

Vejstrup sogn, Dalby, og senere i Seest, og hustru (III) Maren Pe-

dersen Vesterbye, deres forfædre samt efterkommere efter hende s

forældre, Peder Martin Vesterby og hustru Ane Marie Jensdatter .

68 sider . (1973 )
681312 Slægtsbog, Jacob Simonsen, fØdt 1844, husmand og kreaturhandler p å

Delby mark, Dalby sogn, og hustru Christine Hansdatter Roager, de -

res forfædre og efterkommere . 53 sider . (1972 )

691327

	

Niels Peder Henriksen, født 1853, arbejdsmand, fØrst i SØlleste d

sogn, derefter i Nyhuse, Husby sogn, og senere i Sandager sogn ,
og hustru Ane Caroline JØreensen, deres forfædre og efterkommer e

110 sider . (1969 )
691426 Slægtsbog, Niels Peder Knudsen, fØdt 1875, gårdejer i Gribstrup-

gård i Gribstrup, Klovborg sogn, og hustru Mette Kathrine Peder-

sen, deres forfædre og efterkommere . 130 sider . (1970 )

691610

	

Slægtsbog, Jens Christensen Konge, født 1805, fisker, senere lods

i KlitmØller, V . Vandet sogn, og hustru Anna Maria Svendsdatter ,

deres forfædre og efterkommere . 40 sider . (1970 )

691613

	

Slægtsbog., Peder Nielsen, født 1842, husmand i Ansbjerg, Ørre sogn ,

og hustru Karen Kirstine Jensen, deres forfædre og efterkommere .

120 sider . (1969 )
691645

	

Slægtsbog, Jens Jeppesen, født 1823, gårdejer i Overgård i Nr . Vil-

strup, Skibet sogn, og hustru Mette Margrethe Nielsdatter BrØds -

gaard, deres forfædre og efterkommere . 85 sider . (1970 )

691664

	

Slægtsbog, Peder Christian SØrensen BrØndbjerg, født 1805, husman d

og hjulmand i Sdr . Kongerslev sogn, og hustru Dorthea Overgaar d

Jespersdatter, deres forfædre og efterkommere . 185 sider . (1971 )
691748

	

Slægtsbog, Jens Peter Peitersen, født 1829, gårdejer og sognefoged

i Fredskilde, NØrhå sogn, og hustru Else Kirstine Nielsen, dere s

forfædre og efterkommere . 95 sider . (1972 )
691905

	

Slægtsbog, Johan Severin Jeppesen, fØdt 1845, husmand i Halden ,
Ingstrup sogn, og hustru Ane Heilesen, deres forfædre og efterkom-

mere . 60 sider . (1969 )
692215

	

Slægtsbog, Rasmus Larsen Greve, født 1811, gårdejer i Humlegård ,

Brylle sogn, og hustru Jensine Jacobsdatter, deres forfædre og ef-

terkommere . 95 sider . (1969)
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692219-4 Slægtsbog, Poul Andersen Poulsen, født 1836, klodsmager i Søndbjerg

sogn, derefter bestyrer af SØndbjerg fattiggård og senere bademe-
ster i Struer, og hustru Karen SØrensen, deres forfædre og efter -

kommere . 62 sider . (1970 )
692219-5 Slægtsbog, Niels Peter Hansen Schou, født 1859, kobbersmed, bl .a .

i Horsens, KØbenhavn og Hobro, og hustru Christine Jensen, dere s
forfædre og efterkommere samt efterkommere efter ham og hans før-
ste ægteskab med Ane Margrethe Svantemann . 48 sider . (1970 )

(}92219-7 Slægtsbog, Jørgen Christian Lind (III), født 1849, pakkassefabri -
kant i KØbenhavn, og hustru Vilhelmine Petrine Hansen, deres for -
fædre samt efterkommere efter hans forældre, Niels Ferdinand Lin d
og hustru Christine Petrine Pedersdatter . 66 sider . (1970 )

69226+ Slægtsbog, Niels Ebbe Ebbesen, født 1861, mejeriejer i Velling o g

Sdr . Lem sogne, senere gårdejer i Isagergård, Rindum sogn, og hu-
stru Ane Kirstine Olesen, deres forfædre og efterkommere . 60 si -
der . (1971 )

692268-5 Slægtsbog, Jens Rasmussen, født 182+, gårdmand i Enggården i Gos-
mer sogn, og hustru Birthe Cathrine Pedersdatter, deres forfædr e

og efterkommere . 70 sider . (1970 )
692268-6 Slægtsbog, Laust Peiter Pedersen Ørom (II), født 1847, først fi-

sker i Plet, Hygum sogn, senere husmand og fisker i Østermarkshu s

i Rom sogn, og hustru Mariane Andersdatter, deres forfædre sam t

efterkommere efter hans forældre, Peder Pedersen Ørum og hustru

Maren Laursdatter . 90 sider . (1971 )

692301

	

Slægtsbog, Poul Vium Andersen (II), født 1825, engvander og hus-
mand i Overlund i Rødding, Vildbjerg sogn, og hustru Anne Margre-
the Iversdatter, deres forfædre samt efterkommere efter hans for-
ældre, Anders Tang Jepsen Østergaard og hustru Karen Marie Gravers-
datter . 80 sider . (1971 )

692339

	

Peder Christensen (Grønborg), født 1796, husmand i Harreskov, As -
sing sogn, og hustru Sidsel Marie Christensdatter, deres forfæd -
re og efterkommere . 68 sider . (1970 )

692344

	

Slægtsbog, Berthel Christensen Schou, født 1781, gårdejer i Kær-
gård, Timring sogn, og hustru Margrethe Christensdatter, dere s
forfædre og efterkommere samt Kærgårds historie . 135 sider . (1971 )

692346

	

Slægtsbog, Jens Christian Jensen Langborg, født 1837, gårdejer i
Langborggård på KØlvrå mark, Haderup sogn, og hustru Gertrud Kir-
stine Pedersdatter, deres forfædre og efterkommere . 90 sider .
(1970 )

692377

	

Slægtsbog, Peter Hansen Bohlbro, født 1785, tømrer og bolsmand i
Bovrup, Varnæs sogn, og hustru Kirsten Pedersdatter, deres forfæd-
re og efterkommere . 96 sider . (1971 )

602387

	

Slægtsbog, Jeppe Pedersen, født 1834, gårdejer i Neder Uhre, Ha-
derup sogn, og hustru Maren Pedersdatter, deres forfædre og efter-
kommere . 70 sider . (1971 )

693001-4 Slægtsbog, Jens Christian Jensen (Veile), født 1851, husmand og
vejmand i Otting sogn, og hustru Ane Dorthea Pedersen, deres for-
fædre . 60 sider . (1969 )

693001-5 Slægtsbog, Anders Christian Christensen, født 1856, gårdejer i

Tremhuse, Hvejsel sogn, senere arbejdsmand i Fredericia, og hu-

stru Johanne Dorthea Karen Marie SØrensen, deres forfædre . 55 si -

der . (1969 )
693001-7 Slægtsbog, Jens Peder Nielsen Østergaard, født 1868, gårdejer i

Tværbækgård i Dørken, Thyregod sogn, og hustru Maren Johnsen, de-
res forfædre . 76 sider . (1969)
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693005

	

Slægtsbog, Jens SØrensen Gulddal, fØdt 1844, murer i Uldum sogn ,
og hustru Sidsel Marie Poulsen, deres forfædre . 78 sider . (1972 ).

7011

		

Slægtsbog, Johan Erik Peter Jacobsen Øhlenschlæger, fØdt 1765 ,
husmand i Frederiksnåde, Vorbasse sogn, og hustru Ane Marie Vil-
helmsdatter, deres forfædre og efterkommere . 320 sider . {1972 )

7067 Slægtsbog, Christen Tonnesen Øhlenschlæger, fØdt 1797, husmand i
Vormskjoldsdal i Frederiksnåde, Vorbasse sogn, og hustru Johanne
Kirstine Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere . 115 sider .

(1972 )
70302-6

	

Slægtsbog, Peter Finnemann Wiuff, faldt 1896, gårdejer i Østergård

i GrØnninghoved, Vejstrup sogn, og hustru (II A) Karen Rigmor Juhl ,
deres forfædre samt efterkommere efter hendes farforældre, Han s
Christensen Juhl og hustru Karen Kirstine ThorØe, fra Menggård ,

Aller sogn . 119 sider . (1972 )
70351

	

Slægtsbog, Jacob Pedersen, fØdt 1794, gårdejer i AbildhØjgård i
Revsing, Gesten sogn, og fØrste hustru Maren Nielsdatter, deres
forfædre og efterkommere samt efterkommere efter ham og hans an-
det ægteskab med Maren Hansdatter og hendes forfædre . 125 sider .

(1971 )
70372

	

Slægtsbog, Jens Jensen, fØdt 1835, præstegårdsforpagter i Hegns-
vig sogn, senere gårdejer i SØnderby, Grindsted sogn, og hustru
Johanne Kirstine Mortensdatter, deres forfædre og efterkommere .
85 sider . (1971 )

70601-6

	

Slægtsbog, Christen Justesen (Bach) (VII), fØdt 1840, gårdejer i
Ejerring sogn, og hustru Ane Andersdatter, deres forfædre samt ef-
terkommere efter hans forældre, Just Christensen og hustru Mare n
Christensdatter, fra Gydegård, Langå sogn . 200 sider . (1971 )

70619 Slægtsbog, Anders Sørensen Knudsen, født 1786, gårdejer i Vester -
skovgård, Langå sogn, og hustru Mette Laursdatter, deres forfædr e

og efterkommere . 113 sider . (1972 )
701125

	

Slægtsbog, Jens Christian Christensen (III A), født 1863, lager-
forvalter i Ålestrup, senere købmand i Tommerup og boede til sidst
i Odense, og hustru Christiane Vilhelmine Frederikke Dietz, dere s

forfædre samt efterkommere efter hans morforældre, JØrgen Sørense n
Stage og hustru Kirsten Pedersdatter, fra Kirkeballe, Horne sog n
samt "Mads Christensens dagbog " . 227 sider . (1971 )

701318

	

Slægtsbog, Anders Jørgen Madsen, fØdt 1818, gårdejer i Åbylund ,

+ .

	

Nr . Åby sogn, og hustru Maria Christina Mygind, deres forfædre og

efterkommere . 130 sider . (1972 )
701322-5 Slægtsbog, Thomas Michelsen Thomsen (VI), fØdt 1844, gårdejer i

Thomasminde, Hjarup sogn, og hustru Maren Schultz, deres forfædr e

samt efterkommere efter hans forældre, Michel Thomsen og hustr u

Agnes Hedevig Gellert . 115 sider . (1973 )
701322-6 Slægtsbog, Peter Nielsen, fØdt 1873, skipper på ÅrØ, Øsby sogn, og ti

hustru Anne Nicoline Jacobsen (III), deres forfædre samt efterkom-

mere efter hendes forældre, Nis Hansen Jacobsen og hustru Anna Ma-
ria Hoffbech . 96 sider . (1973 )

701323 Slægtsbog, Jens Madsen (Krog), født 1810, gårdejer i Bejsriapgård ,

Ølgod sogn, og hustru Inger Marie Nielsdatter, deres forfædre og

efterkommere . 112 sider . (1972)
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701324

	

Slægtsbog, Anders Thingstrup Jørgensen, født 1858, møller og fi-
skemodtager i Klitmøller, V . Vandet sogn, hans forfædre samt ef-
terkommere efterham og hustru, Mette Christine Christensen ., 6 6
sider . (1973 )

701601 Slægtsbog, Jens Svenningsen, født 1845, husmand, bl .a . i Knud i
Rødding sogn, og boede til sidst i Sdr . Lem sogn, og hustru Jo-
hanne Christensen, deres forfædre og efterkommere . 56 sider . (1971 )

701762

	

Slægtsbog, Christen Sørensen, født 1809, gårdejer i Sdr . Hvillum ,
Ejstrup sogn, og hustru Ane Marie Mortensdatter, deres forfædr e
og efterkommere . 50 sider . (1971 )

701905 Slægtsbog, Søren Hansen Nørgaard, født 1819, gårdejer i Muldbjer g
mølle, Haver sogn, senere gårdejer i Timgård, Tim sogn, og hustr u
Anne Marie Niels Christiansdatter, deres forfædre og efterkommere .
98 sider . (1972 )

702244

	

Slægtsbog, Andreas Mortensen Bache, født 1825, husmand og skomage r
i VrØnding, Tamdrup sogn, husmand og skomager på Åstrup mark, Føv-
ling sogn, og senere husmand og høker i Molger, Tamdrup sogn, o g
hustru Christine Pedersdatter, deres forfædre og efterkommere . 122
sider . (1971 )

702265-4 Slægtsbog, Mads Frederik Jochumsen, født 1856, bolsmand i Kelstrup ,
Vilstrup sogn, og hustru Johanne Cathrine Jensen, deres forfædr e
samt efterkommere efter hans forældre, Mads Jochumsen og hustr u
Inger Marie Christensen Møller, fra Kelstrup . 44 sider . (1972 )

702265-5 Slægtsbog, Peter Petersen Lund, født 1864, skipper og husmand i
Stockbro på Hejsager strand, Grarup sogn, og hustru Anna Catha-
rina. Olsen, deres forfædre og efterkommere . 67 sider . (1972 )

702265-6 Slægtsbog, Kristen Sørensen (Røge) (II), født 3857, gårdejer i
og -7

	

Damgård i Torup holme, Torup sogn, og hustru Ane Marie Jensen ,
deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Søren Chri-
stian Nielsen Røge og hustru Kirsten Christensdatter, fra Damgår d
i Torup holme, samt II A's ægtefælle, Maren Jørgensens forfædre .
117 sider . (1972 )

702266

	

Slægtsbog, Mathias Peter Fabricius, født 1848, husmand og arbejds-
mand i Abild sogn, senere i Østerby, Daler sogn, og hustru Inge -
borg Bothilde Johannsen, deres forfædre og efterkommere . 156 si-
der . (1971 )

703001-5 Slægtsbog, Jens Christian Dinesen, født 1836, gårdejer i Godrum i
Søby, Rind sogn, og hustru Birthe Sofie Jensdatter, deres forfæd-
re og efterkommere samt forfædre til I's ægtefælle, Maren Poulsen ,
og forfædre til I F's ægtefælle, Aage Harald Søren Madsen . 205 si-
der . (1971 )

7151 Slægtsbog, Knud Kristian Jensen (Pinvig), født 1814, husmand på
Loftagerhus mark, Nr . Felding sogn, og hustru Abelone Nielsdat-
ter, deres forfædre og efterkommere . 45 sider . (1972 )

7152

	

Slægtsbog, Niels Nielsen (Vesterager), født 1796, gårdejer i Ve-
sterager, Vorgod sogn, og hustru Anne Christensdatter, deres for -
fædre og efterkommere . 200 sider . (1972 )

7155

	

Slægtsbog, Hans Berthelsen Schou, født 1793, gårdejer i Skartved ,
Sdr . Bjert sogn, senere gårdejer i Tvedgård, Dalby sogn, og gård -
ejer i BØgeskovgård i Starup, og hustru Johanne Eriksdatter, de-
res forfædre og efterkommere . 92 sider . (1972 )

7158

	

Slægtsbog, Børge Jansen, født 1810, gårdejer i Tarp, Vedersø sogn ,
og hustru Maren Andersdatter (Lillegaard), deres forfædre og ef-
terkommere . 135 sider . (1972)
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71354-6

	

Slægtsbog, Peder Andersen (IV), fØdt 1809, husmand i Hedeby, Skjer n
sogn, og hustru Ane Kathrine Hansdatter, deres forfædre og efter-
kommere efter hans forældre, Anders Christensen (Randeris) og hu-
stru Maren Pedersdatter . 173 sider . (1972 )

712341

	

Slægtsbog, Lars Peder Nielsen, født 1847, baneformand, først i Ob-
drup, Lyngby sogn, senere i Tendrup vogterhus, Hornslet sogn, o g
hustru Cecilie SØrensen, deres forfædre og efterkommere . 102 si -
der . (1972 )

712504

	

Slægtsbog, Anders Mortensen, født 1811, gårdejer i Brunsviggård ,
Brylle sogn, og hustru Anne Marie Andersdatter, deres forfædre o g
efterkommere . 130 sider . (1972 )

72132

	

Slægtsbog, Lauritz Isak Nielsen, fØdt 1874, husmand og murer i
Klovborg sogn, hans forfædre samt efterkommere efter hans først e
ægteskab med Mathæa Jacobine Christensen, og hans andet ægteska b
med Mine Marie Nielsen . 66 sider . (1973 )

722219 Slægtsbog, Rasmus Christensen Væsel, født 1793, gårdmand i Carls-
bak, Vellev sogn, og hustru Anne Jensdatter, deres forfædre og ef-
terkommere . 180 sider . (1972 )

A


