Tiptipoldefar Peder Christensen
Og
Tiptipoldemor Ane Johanne Sørensdatter
Med
Søskende og efterkommere

Adslev 1855-1896

20. Tip 3 oldefar

21. Tip 3 oldemor

22. Tip 3 oldefar

23. Tip 3 oldemor

Kristen Rasmussen. Gårdmand,
Kromand i Hørning.

Else Kirstine Pedersdatter

Søren Rasmussen.
Gårdmand, Melballegaard

Ane Kathrine Pedersdatter

Født 1779, Tulstrup sogn

Født ca. 1782,
Torrild sogn

Født 02.11.1776,
Adslev sogn

Født 03.01.1790,
Adslev sogn

Død 22.03.1862,
Adslev sogn

Død 14.10.1852,
Adslev sogn

Død 18.09.1835,
Adslev sogn

Død 17.02.1874,
Adslev sogn

Viet 1803
Torrild sogn

Viet 08.02.1811
Adslev sogn

10. Tiptipoldefar

11. Tiptipoldemor

Peder Christensen, Boelsmand, Slagter, ’Klog mand’

Ane Johanne Sørensdatter

Født 01.04.1807, Mesing sogn

Født 30.07.1811, Adslev sogn

Død 25.01.1878, Harlev sogn

Død 19.07.1853, Adslev sogn

Viet 18.01.1834, Adslev sogn
5. Tipoldemor
Else Kristine Pedersen
Født 25.06.1840. Jexen Mark Adslev sogn
Død 29.08.1923. De gamles By. København
Viet 07.01.1865. Seest sogn til Frederik Larsen

© Copyright L.K. Bjerregaard. - lkb057 @ hotmail.com

2-96

Dette hæfte omhandler mine tip tip oldeforældre
Peder Christensen og Ane Johanne Sørensdatter
Samt deres søskende, søskendebørn og oldebørn.
Ane Johanne er barnebarn af Adslevslægtens Peder Jensen og Margrethe
Rasmusdatter, slægten i Adslev er særdeles godt beskrevet gennem de slægtsbøger der er udgivet, den første i 1926, hvor det meste af mine tekster og billeder af og om familien stammer fra.
De fik 14 børn. Peder gifter sig igen og får 3 børn med den nye kone.
5.A.
5.B.
5.C.
5.D.
5.E.
5.F.
5.G.
5.H.
5.I.
5.J.
5.K.
5.L.
5.M.
5.N.
5.O.
5.P.
5.Q.

Maren Pedersen
Søren Pedersen
Kristen Pedersen
Ane Kathrine Pedersen
Hanne Frederikke Pedersen
(5.) Else Kristine Pedersen
Ane Margrethe Pedersen
Søren Pedersen
Karen Marie Pedersen
Rasmus Pedersen
Marianne Pedersen
Dorthe Kirstine Pedersen
Ane Marie Pedersen
Johannes Pedersen
Hans Pedersen
Ane Johanne Pedersen
Hansine Kathrine F. Pedersen

16.12.1830
1834
15.09.1835
04.05.1837
10.03.1839
25.061840
14.01.1842
29.04.1843
19.12.1844
29.06.1846
16.07.1847
15.09.1849
19.04.1851
24.05.1853
29.12.1854
26.03.1857
16.12.1859

12.05.1909
17.03.1837
?
22.01.1919
11.04.1916
29.08.1923
17.01.1910
ca. 1910
14.08.1869
05.07.1846
?
13.02.1908
28.11.1852
ca. 1904
01.11.1857
?
?

Se mere om børnene i hæftet om tipoldefar Frederik Larsen og tipoldemor
Else Kristine Pedersen.
Hæfterne kan ses på min hjemmeside. 

God fornøjelse med læsningen
Lisbeth Kruse Bjerregaard
www.kruse-slaegt.dk
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(10.) Tiptipoldefar og tiptipoldemor
(11.)
Der var først bestilt tillysning 1832, men dette blev efter indsigelse af brudens
far tilbagekaldt, og hun erklærede i vidners overværelse ikke at ville ægte Peder Christensen, fordi det var hendes forældre så hårdt imod (Adslev Sogns
Kirkebog)
Men de blev alligevel gift, dog først 18. januar 1834, da ventede Ane Johanne
sit 2. barn med Peder Christensen.
Lidt om gilderne i det gamle Adslev – ’Adslev slægten’ bog udgivet første gang
1926.
Adslev var i gamle dage kendt for sine vilde gilder. ”Sikke gilder, de kunne
lave i Adslev, nu er der ikke meget ved dem”, sagde den Jeksen degn for en
snes år side. Gårdmændene i Adslev sad jo gennemgående lunt inden døre, og
selv om byen ikke var særlig stor, var det ikke ualmindeligt at se 100 gæster og
derover til et bryllup.
Otte dage før brylluppet blev bydemanden sendt ud for at byde til gilde, og medens man i bryllupsgården fik travlt med at brygge og bage og slagte, skulle de
indbudte til at tænke på ’send’ til gildes gården. I Jens Pedersens gård – slægtens stamgård – bestod dette ’send’ ved en sådan lejlighed som regel af: 8 pund
smør, en høne, en kok eller en and, en snes æg, en malkespand ny malket
mælk, en spand skummet og et par potter fløde. Den, der kom med ’send’, fik
en sigtekage og en hvedekage med hjem.
Forud for gildeforberedelserne var gået et jagilde, som endnu først i 1860erne
fejredes med en munter scene. En af tjenestepigerne blev pyntet og klædt ud og
tilsyneladende under megen stritten trukket ind i stuen, hvor de fremmede med
den vordende brudgom sad ved bordet, og skafferen spurgte ham så, om det var
hende, han ville have. Nej, det var det jo ikke, og karlene måtte ud at se, om de
kunne finde en anden, alt sammen naturligvis under megen latter og lystighed,
og brudgommen blev jo så ved at kassere, indtil ’den rigtige’ kom.
Bryllupsfestlighederne strakte sig over 2-3 dage, og selv om der kom rigeligt
med ’send’, måtte der foretages betydelige indkøb, ligesom der skulle sørges
for brygning af øl – en tønde malt gik gerne til – og slagtning af kvæg samt
bagning. Der haves ingen oplysning om, hvad der købtes ind til et stort bondebryllup, men til et beskedent barselsgilde hos gårdejer Niels Jensen i Bering
den 23. november 1845 foretoges i Århus indkøb af: 15 potter brændevin, 13
pund bergfisk, 8 pund ris, 3 pund kaffe, 3 pund kandis, 2 pund puddersukker, 1
pund cikorie, 4 pund tobak, ½ pund melis, ¼ pund allehånde, kanel, en pægl
sennep. 1 lod the og 3 pægle rom. Alt dette kostede 8 rigsdaler, 3 mark og 2
skilling; men det var som sagt til et lille gilde. Når talen var om bryllup, skulle
der straks meget mere til. Ved et lille bryllup i 1840erne i samme gård løb
brændevinsforbruget alene op til 68 potter.
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I Adslev begyndte bryllupsdagen med, at mændene indfandt sig ved 7-tiden om
morgenen for at indtage en lille foreløbig frokost – varm steg krydret med
dramme – og når den efter 2-3 timers forløb var sat til livs, gik man hjem for at
pyntes og hente konerne. Til den egentlige frokost mødte man i fuld stads:
Kvinderne i raslende silkekjoler og fine kapper over hovedet, broche af guld og
hovedvandsæg af sølv, mændene pynskede med deres sølvbeslagne merskummere. Musikken stod opstillet uden for overstuedøren og spillede for hvert par,
der kom, og var det kørende, så man hestene danse til toneren. Klokken blev
gerne 1 a 2, inden det 30-40 vogne store brudetog satte sig i bevægelse til kirken. Forridere brugtes ikke i Adslev, men derimod brudepiger i et antal af 2-6.
I kirken skulle der ofres, og et stort bryllup betød i mere end en henseende en
festlig dag for præst og degn. Ved Peder Jensen bryllup 1864 ofredes så meget
til læreren, at denne måtte have en dreng til at bære posen med de klingende
sølvmønter.
Når vielsen havde fundet sted, og man var kommen hjem og skulle til bords,
forestod der skafferen en vanskelig opgave. Der skulle passes nøje på med rangen, når gæsterne skulle bringes til sæde, og det ansås ikke for passende at tage
plads efter første bud. Skafferen måtte rykke og slide for at dem til bords, og så
nøje kendte man rangen, at enhver af byens folk i forvejen vidste, hvor han eller hun skulle sidde. Degnen læste bordbøn, og man sang en salme, hvorpå
skafferen bad folk forsyne sig. Bryllupsmiddagen bestod af oksekødssuppe, oksesteg, hønse-eller andesteg og flæskesteg, og så naturligvis kage og vin. Under
spisningen spillede musikken, og når middagen efter 2-3 timers forløb var
overstået, blev salen ryddet, og dansen begyndte med, at skafferen dansede
bruden ud og afleverede hende til brudgommen.
Gildet sluttede i dagningen med en varm frokost, ved hvilken der serveres
pluksteg, en meget yndet ret, bestående af forskellig slags steg.
2. dags gildet begyndte lidt over middag. Der serveres suppe og steg. Dansen
denne dag var særlig bestemt for de unge, og gildelaugets tjenestefolk var også
med. Til 3. dags gildet indfandt byens mænd og kvinder sig til en splendid frokost, og denne dag blev der ikke danset.
Bryllupsgildet var selvsagt det største og festligste; derefter kom barselgilderne
og endelig de mindre gilder til jul, kjørmes og fastelavn.
Ane Johanne Sørensdatter dør i 1853 og Peder Christensen bliver gift igen
den 8. november 1853, med Ane Kirstine Hansdatter.
Ane Kirstine Hansdatter er født den 23. januar i Adslev, datter af Hans Rasmussen og Ane Katrine Sørensdatter.
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(10.)
Tiptipoldefar Peder Kristensen søn af gårdmand Christen Rasmussen og
Else Pedersdatter er født den 1. april 1807 i Miesing, hjemmedøbt den 3. april
1806 og dåben bekræftet i Adslev kirke den 24. maj, alle byens gårdfolk var
vidner til bekræftelsen.

Fra bogen Adslev slægten:
Peder Kristensen var gårdbestyrer i Jexen, men flyttede en tid efter brylluppet
til Horn ved Silkeborg, hvorfra han vendte tilbage til Jexen sommeren 1837 og
overtog en lille gård. Senere solgte han denne, købte et lille stykke jord, hvorpå
han byggede et boelssted. Her døde hans 1. hustru. I maj 1857 flyttede han til
Skanderborg, hvor han var slagtermester et par år, vendte tilbage og købte en
lille ejendom, ’i Ellerne’, på Tåstrup Mark i nærheden af Fusvad, her boede
han til sin død.
Peder Kristensen forældre ejede den nordre gård i Jexen. Han bror Rasmus
Kristensen døde i en forholdsvis ung alder og efterlod sig kun et barn, Christine, der blev gift med Søren Pedersen fra Stjær, søn af Peder Sørensen og
Volborg Pedersdatter fra Adslev. Rasmus Kristensens enke ægtede Rasmus
Sørensen fra Meldballe, den senere kroejer.
Peder Kristensen var i besiddelse af et strålende humør, en lystig svend med
spøg på læben og sang på struben – parat til en dans, så snart tonerne klang. At
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hænge med hovedet var ikke hans sag. Nu og da slog han en hestehandel af for
at hjælpe på det tarvelige udbytte af landbruget. Efterhånden som den store
børneflok voksede, kom det til at knibe med udkommet, og familien havde det
småt, men hvor fattigt det end stod til og hvor hårdt det end kneb, klagede han
sig aldrig.
Godt begavet var han også, hans forstand bedømmes som over det almindelige.
Han slagtede svin og kreaturer for folk og skildres som en grumme dygtig slagter. Mest bekendt synes han en tid at have været ’klog mand’ på dyrelægekunstens område.
Hvorledes Peder Kristensen er kommen ind på at kurere heste og køer vides
ikke, praktisk håndelag i forbindelse med sans for behandling af dyr og læsning
af en eller anden dyrlægebog har måske gjort udslaget. Vist er det, at han
kunne kurere heste, der led af forstoppelse og som dyrlægerne intet kunne gøre
ved. I Jexen kro havde man – fortæller Johannes Ramussen – i 1850erne en
lungesyg ko, der var så svag og jammerlig, at ingen dyrlæge ville røre ved den.
Peder Kristensen blev så tilkaldt og forordnede en maltkur, bestående i, at
koen indåndede dampene fra varmt malt i mulepose. Kuren lykkedes så vel,
koen blev den bedste i besætningen og levede mange år efter den tid. Peder
Kristensen var også god til at årelade, når en hest eller ko var bleven forfangen, og han besad ikke ringe kendskab til salvers og deres anvendelse.
Inden Peder Kristensen var bleven videre kendt som ’klog mand’ blev han en
dag hentet til Fregerslev, hvor dyrlægen ingen vej havde kunnet komme med
en hest, der led af forstoppelse. Peder Kristensen fik et klyster i stand, og hesten kom jo da til hægterne igen. Da han og manden i gården efter veludført
gerning sidder og styrker sig med en mellemmad, siger manden til konen: ”hør,
du har vel ikke en god ost, Peder Kristensen kunne få med? ”jo, det havde
hun, og P.K. fik osten med. Manden syntes ikke, han kunne byde en gårdmand
penge for dyrlæge hjælpen, men det var jo dem. P.K trængte mest til. – ikke
længe efter fik manden igen brug for P.K. men denne kom ikke, hverken efter
første eller andet bud. Da han så endelig kom, var Fregerslevmanden bleven
klar over, at han ikke havde båret sig rigtig ad første gang, og da det var meget
imod hans gode vilje, gav han denne gang Peder Kristensen 20 rigsdaler, og
så var det gode forhold genoprettet.
Et år havde Emil Schous heste det slemt med kværk og hverken dyrlægen eller
den kloge mand i Forlev kunne rigtig få bugt med den. ”Dine bæster er syge,
det kan jeg lugte” siger Peder Kristensen en dag, han kommer ind i stalden.
Ja, det var rigtig skidt med dem, og man var bange for, at de skulle blive lungepibere. ”Nej, de skal sime trækkes, ” siger Peder Kristensen, som sagt så
gjort. En ½ alen lang sime af hestehår vel smurt i terpentin blev, med et særligt
instrument, stukket ind i bringen mellem hud og kød. Den var forsynet med en
pind i hver ende, så den kunne trækkes ud og renses hver dag, så længde det
gjordes nødig. Sime trækningen gjorde sin virkning, og alle hestene kom sig.
Peder Kristensen var en udmærket fortæller og en yndet selskabsmand. ”Når
jeg kommer til Skanderborg, ” sagde en mand i Jexen, ”så går jeg ind på et
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gæstgiveri og tager mig en snaps til min medbragte mad, men Peder Kristensen går skam op på hotellet. ” her var der gerne en af de større bønder der for
underholdningens skyld spenderede en genstand. Peder Kristensen var dog
ikke den, der var hengiven til drik og sås næsten aldrig beruset.
P.K. overlevede begge sine hustruer. Ane Johanne skildres som en god kone,
hun var svagelig efter mange barnefødsler og døde kort efter den sidste fødsel.
Anne Kirstine Hansen døde den 21. april 1874, 49 år gammel af blodflod.
Enkemand Peder Kristensen dør 71 år gammel, den 25. januar 1878 i Harlev
sogn, husmand og slagter på Tåstrup mark, død af lungebetændelse og alderdom.
Søskende til Peder: (forældrene ægteviede 1803 i Torrild sogn)
10.A.
10.B.
10.C.
10.D.
10.E.
10.F.
10.G.
10.H.
10.I.

Rasmus Christensen
(10.) Peder Christensen
Jens Christensen
Friderica E. Kristensd.
Kathrine M. Christ.
Jens Christensen
Christen Christensen
Marianne Christensd.
Marianne Christensd.

01.02.1805
01.04.1807
15.12.1809
16.02.1811
14.04.1813
18.09.1815
07.12.1816
04.12.1818
28.07.1821

Falling
Mesing
Mesing
Hørning
Hørning
Hørning
Hørning
Hørning
Adslev

24.04.1839 Adslev
25.01.1878 Harlev
09.03.1811 Mesing

04.02.1817 Hørning
02.04.1820 Hørning

10.A.
Rasmus Christensen er født den 1. februar 1805, i Falling by, søn af Christen
Rasmussen og Else Pedersdatter.
Han bliver gift med Ane Marie Andersdatter i Adslev kirke den 3. april 1830.
Ane Marie er født den 3. februar 1808 i Taastrup, døbt i Harlev kirke, datter af
Anders Christensen Harlev og Kirsten Jacobsdatter.
Rasmus dør kun 34 år gammel den 24. april 1839 i Jexen.
Efter at Rasmus Christensen dør, rejser Ane Marie Andersdatter til Tåstrup
i Harlev sogn i 1839, i 1840 bliver hun gift med Rasmus Sørensen af Jexen –
som er den samme som 11.C. så der bliver lidt at holde styr på, med to familier
der hænger sammen på kryds og tværs.
Ane Marie dør den 6. maj 1842 kun 34 år gammel, 8 måneder efter at hun har
født sit 5. barn Rasmine, se mere om Rasmine under 11.C.5.
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Børn til Rasmus Christensen (10.A) og Ane Marie Andersdatter:
10.A.1.
10.A.2.
10.A.3.
10.A.4.

Anders Rasmussen
Christen Rasmussen
Kirstine Rasmussen
Anders Rasmussen

17.05.1831
19.04.1833
14.10.1835
05.10.1837

Ormslev
Ormslev
Adslev
Adslev

04.01.1837
17.05.1838
13.06.1912
28.07.1838

Adslev
Adslev
Viby
Adslev

Børn til Ane Marie Andersdatter og Rasmus Sørensen (11.C):
11.C.5. Rasmine Rasmussen 11.08.1841 Stilling

24.05.1891 Århus

Børn til Rasmus Sørensen (11.C) og Ane Pedersdatter:
11.C.6. Søren Rasmussen
11.C.7. Ane M. Rasmussen
11.C.8. Peder Rasmussen
11.C.9. Rasmus Rasmussen
11.C.10. Jens Rasmussen
11.C.11. Joh. Rasmussen
11.C.12. Ane K. Rasmussen
11.C.13. Niels M. Rasmussen
11.C.14. Ane B. Rasmussen

09.10.1843
05.12.1845
05.03.1848
16.08.1850
07.12.1852
07.02.1855
24.03.1857
18.06.1859
28.01.1861

Stilling
Stilling
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev

22.02.1920
24.04.1925
26.02.1882
30.03.1924
23.04.1940
15.11.1930
23.03.1934
spæd
17.12.1920

Jexen
Harlev
Århus

Galten
Stjær

Her fortælles om børnene fra 10.A.1 til og med 10.A.4, resten kan ses ved
11.C, senere i hæftet.
10.A.1
Anders Rasmussen blev født den 17. maj 1831 i Åbo i Ormslev sogn, søn af
Rasmus Christensen og Ane Marie Andersdatter.
Anders dør kun 6 år gammel den 4. januar 1837.
10.A.2
Christen Rasmussen er født den 19. april 1833 i Åbo, døbt i Adslev kirke.
Som sin storebror dør han også tidligt, 4 år gammel den 17. maj 1838.
10.A.3
Kirstine Rasmussen er født den 14. oktober 1835 i Jexen, døbt i Adslev kirke,
hun bliver gift med Søren Pedersen den 29. oktober 1857 i Adslev kirke.
Søren er søn af gårdmand Peder Sørensen og Valborg Pedersdatter fra
Stjær. Søren er født den 21. august 1833 i Stjær. Formedelst sygdom blev han
hjemmedøbt af sognepræsten den 27. august, fremvist i kirken den 29. september.
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Fra bogen Adslev slægten:
Søren Pedersen født i Stjær 21. august 1833, død på Århus amtssygehus 26.
marts 1910, gift 29. oktober 1857 med Kirstine Rasmussen, født i Jeksen 14.
oktober 1835, død 13. juni 1912, datter af gårdejer Rasmus Kristensen og Hustru Ane Marie Andersdatter af Jeksen.
Brylluppet stod i Jexen Kro, da kroejer Rasmus Sørensen var brudens stedfader, idet Ane Marie Andersdatter var hans hustru af 1. ægteskab.
Søren Pedersen overtog fødegården i Stjær. Hans skildres som en sirlig mand,
der skulle have alt så propert. Han solgte efterhånden en del jord fra gården,
bl.a. et stort stykke til Koldens Mølle, og til sidst afhændede han gården og boede forskellige steder, bl.a. i Sjelle, i Adslev og til sidst i Viby.
Søren dør på Århus Amtssygehus den 26. marts 1910, 76 år gammel, han og
Kirstine boede i Kongsvang.
Kirstine dør to år efter den 13. juni 1912 også på sygehuset og også 76 år gammel.
Børn af Kirstine Rasmussen og Søren Pedersen
10.A.3.1. Valborg Sørensen
10.A.3.2. Peder Sørensen
10.A.3.3. Ane Marie Sørensen
10.A.3.4. Ane Sørensen
10.A.3.5. Ane Marie Sørensen
10.A.3.6. Rasmine Sørensen
10.A.3.7. Rasmus Sørensen
10.A.3.8. Christen Sørensen
10.A.3.9. Ane Cathrine Sørensen
10.A.3.10. Anders Sørensen

21.08.1858
14.01.1860
09.12.1861
28.01.1864
05.03.1866
04.11.1868
11.04.1871
13.08.1873
13.08.1873
20.03.1875

Stjær
Stjær
Stjær
Stjær
Stjær
Stjær
Stjær
Stjær
Stjær
Sjelle

11.08.1864 Stjær
død i Amerika
død i Amerika
Viby
rejst til Amerika
rejst til Amerika
rejst til Amerika

10.A.4
Anders Rasmussen er født den 5. oktober 1837 i Jexen. Lever kun ¾ år, han
dør den 28. juli 1838.
10.C.
Jens Kristensen er født den 15. december 1809 i Mjesing. Døde 17. marts
1811, kun 1 ¼ år gammel.
10.D.
Friderica Elisabeth Kristenstensdatter er født den 16. februar 1811 i Mjesing, hun døde 19 år gammel den 25. marts 1831 i Jexen.
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10.E.
Katrine Marie Christensdatter, datter af kromand Christen Rasmussen og
Else Pedersdatter blev født den 14. april 1813 i Hørning sogn.
Katrine bliver gift med kromand Jens Rasmussen af Grølsted, den 29 juli
1835 i Sall sogns kirke.
Jens Rasmussen var født den20. august 1810 i Grølsted, Skorup sogn, søn af
Rasmus Sørensen og Inger Nielsdatter.
Kromand i Sall Jens Rasmussen dør den 6. april 1860 af tuberkulose, 497/12 år
gammel.
Aftægtskone i Sall, enke efter kromand Jens Rasmussen, Katrine Marie Kristensen, dør den 4. november 1888, 75 år gammel.
Børn af Kathrine Marie Kristensdatter og Jens Rasmussen:
10.E.1. Frederiche Elisabet Jensdatter
10.E.2. Rasmus Kristian Jensen
10.E.3. Elsa Kristine Jensdatter
10.E.4. Inger Jensen
10.E.5. Marianne Jensen
10.E.6. Kristen Rasmussen Jensen
10.E.7. Christiane Jensen
10.E.8. Christen Jensen
10.E.9. Christen Jensen
10.E.10. Frederik Jensen

05.09.1835
23.09.1836
12.03.1839
07.02.1841
17.05.1843
12.02.1845
23.12.1846
18.10.1848
12.12.1849
01.03.1853

Sall 21.03.1852 Sall
Sall
Sall
Sall
Sall
Sall 12.12.1845 Sall
Sall
Sall
Sall
Sall

10.E.1
Frederiche Elisabet Jensdatter datter af Jens Rasmussen og Katrine Marie
Christensdatter er født den 5. september 1835. Hun dør den 21. marts 1852 af
forkølelse.
10.E.2
Rasmus Kristian Jensen er født den 23. september 1836.
Rasmus bliver gift med Ane Lisbet Crestensen af Farre, den 23. marts 1865 i
Sporup kirke.
Ane Lisbet Crestensen er født den 31. januar 1844 i Farre, Sporup sogn, datter
af gårdmand Cresten Pedersen Sølvsteen og Anne Jensdatter i Farre.
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I 1870 står Rasmus til at være gæstgiver i Sall by, altså kromand og i 1880 er
han bagermester også i Sall, ved hans datters dåb i 1884 i står han som købmand. Så det er da lidt forskelligt han har lavet.
Efter 1884 forsvinder familien for mig. De rejser nok fra sognet men jeg ved
ikke hvorhen.
Børn af Rasmus Kristian Jensen og Ane Lisbeth Christensen:
10.E.2.1.
10.E.2.2.
10.E.2.3.
10.E.2.4.
10.E.2.5.
10.E.2.6.
10.E.2.7.
10.E.2.8.
10.E.2.9.

Jens Rasmussen Jensen
Christen Sølvsteen Jensen
Cathrine Marie Jensen
Andreas Jensen
Janus Ingemann Jensen
Johanne Marie Frederikke Laura Jensen
Ane Rasmine Christiane Elisabeth Jensen
Christian Jensen
Julia Olivia Jensen

18.12.1865
27.05.1867
10.09.1869
08.11.1871
07.01.1874
25.06.1875
16.01.1877
27.05.1879
15.07.1884

Sall
Sall
Sall
Sall
Sall
Sall
Sall
Sall
Sall

10.E.3
Else Kristine Jensen er født den 12. marts 1839 i Sall.
Else bliver gift med snedker Severin Sørensen den 21. marts 1862 i Sall kirke.
De får en datter Frederikka Elisabeth Sørensen, 31. januar 1863, og jeg har
ikke fundet andre børn og jeg ser dem sidst i en folketælling i 1880 i Skorup
sogn, derefter taber jeg sporet.
10.E.4
Inger Jensen er født den 7. februar 1841, 22 år gammel bliver hun gift med
snedkersvend Knud Lauritzen Boysen af Haderslev.
Inger dør allerede 27½ år gammel den 20. juli 1868 af brysttæring, altså tuberkulose.
Børn af Inger Jensen og Knud Lauritzen Boisen:
10.E.4.1.
10.E.4.2.

Jens Peter Lauritz Boisen
Marius Bojesen

25.01.1864
07.01.1866

Sall
Aidt

Af Øjenlæge Strandbygaard. Foredrag ved Skolemødet i Vem, d. 17. Maj 1910
– om tuberkulose.
Når vi taler om Tuberkulosen, tænker vi endnu som oftest på den Form af Sygdomme, som angriber Lungerne. For 20 – 30 år tilbage var Lægerne endnu
ikke rigtig klar over, at også andre Organer kan rammes deraf. Nu ved vi, efter
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Lægevidenskabens store Fremgang, at alle andre Organer kan angribes. Mikroskopet og Bakteriologien har gjort vore Øjne seende, og vi har opdaget, at Sygdommen kan iklæde sig utallige Former. Den kan angribe Huden, som Lupus,
der æder sig frem og navnlig er berygtet for de vansirede Ansigts-Sår, mest
omkring Næse og Mund.
Den kan angribe Øjnene og Synet og den har sendt mange Børn på Blindeinstitutterne. Den kan angribe Ørerne, nemlig det indre Øre selve Høreapparatet,
idet den giver Øreflod og svækker Hørelsen. Den kan angribe Hjernehinderne
og Hjernen, og er da altid dødelig. Den angriber Kirtlerne under Hagen og på
Halsen, og efterlader store Ar.
Det gamle Navn, Kirtelsyge, betegner, at Kirtlerne er svulne og bryder op med
væskende Sår.
Angriber den Knoglerne, kaldes den Benedder, der medfører betydelige Lemlæstelser, som f. Eks. Hofte- og Knæskade, eller Rygrads-fejl; når et enkelt
Hvirvellegeme er beskadiget, så Rygsøjlen synker sammen og får et knæk
bagud eller til Siden, den såkaldte Pukkel.
I det hele er den Årsag til de fleste Krøblinger Lidelser. Men den går heller
ikke af Vejen for de indvendige Organer som Tarmene, også Blindtarmen,
Bughinden, Kirtlerne i Underlivet, Nyrerne, Kønsorganerne osv.
Men dens største og første kendte Område er dog Lungerne, og man har fra
meget gammel Tid givet Lungetuberkulosen Navn som Tæring, Svindsot og
Ftisis.
Fundet på Connie Andersens hjemmeside.
http://www.coneliand.dk/Artikler%20og%20nyheder/Nutidens%20krav%20til%20sundhedsmaessig%20levemaade.html
10.E.5
Mariane Jensen er født den 17. maj 1843 i Sall sogn
Hun dør den 4. maj 1857 af kirtelsygdom, kun 14 år gammel.
10.E.6
Kristen Rasmussen Jensen er født den 12. februar 1845, han dør 10 måneder
gammel den 12. december 1845.
10.E.7
Christiane Jensen er født den 23. december 1846, hun dør den 6. januar 1848,
1 år gammel, af tæring.
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10.E.8
Christen Jensen er født den 18. oktober 1848, dør 1½ måned gammel af kramper den 2. december 1848.
10.E.9
Christen Jensen er født den 12. december 1849.
Gift med Ane Kierstine Jørgensen ved ikke hvor.
Børn af Christen Jensen og Ane Kierstine Jørgensen:
10.E.9.1.
10.E.9.2.
10.E.9.3.
10.E.9.4.
10.E.9.5.
10.E.9.6.

Jens Christensen Jensen
Marius Jensen
Jenny Cathrine Jensen
Marius Jensen
Maren Nielsine Jensen
Jens Rasmussen Jensen

04.04.1875
21.05.1877
21.09.1879
18.11.1881
03.11.1883
26.12.1886

Sall
Sall
Sall
Sall
Sall
Sall

30.03.1878 Sall
24.12.1880 Sall

10.E.10
Frederik Jensen er født den 1. marts 1853 og døbt i Sall kirke.
I folketælling 1880 ses Frederik i Sall by som urmager og han har en svend
Jens Peter Laurits Boisen, Jens er Frederiks nevø, søn af Frederiks søster
Inger som døde i 1868 kun 27 år gammel.
Frederik bliver gift med Kirsten Marie Jørgensen den 1. marts 1883 i Sall
kirke.
Kirsten Marie Jørgensen er født den 22. oktober 1856 i Sall, af forældrene
boelsmand Jørgen Henrichsen og Ane Nielsdatter.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
Jens R. Jensen & Søn, urmager-, guldsmede og optikerforretning.
Grundlagt d. 19. juni 1872 af Frederik Jensen (f. 1. marts 1853, d. 3. aug.
1896).
Den 11. dec. 1908 overtaget af sønnen, Jens R. Jensen (f. 26. aug. 1886, d. 14.
juni 1950), som d. 22. jan. 1941 optog sin søn, Axel Frederik Jensen (f. 17.
sept. 1911) som medindehaver. Samtidig antoges det nuværende firmanavn.
Siden faderens død viderefører sidstnævnte forretningen som eneindehaver.
Adresse: Østergade 2 Hammel.
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Kilde: https://tidsskrift.dk/index.php/Handelsregistrene/article/viewFile/68865/126289
Samling af anmeldelser til handelsregistrene
Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
1941. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Januar Maaned No. 1.
Århus Amt. Politikreds Nr. 39:
Urmager og Guldsmed Jens Rasmussen Jensen, Hammel, og Urmager og
Guldsmed Axel Frederik Jensen, Hammel, anmelder, at de i Forening driver
Haandværk i Hammel under Firma JENS R. JENSEN & SØN, Firmaet tegnes
af hver af Indehaverne.

Billeder fundet på www.hammel-billeder.dk, desværre ingen årstal.
Urmager Frederik Jensen dør i Hammel den 3. august 1896, 43 år gammel.
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Kirsten Marie Jørgensen dør den 10. november 1908, 52 år gammel.
Børn af Frederik Jensen og Kirsten Marie Jørgensen:
10.E.10.1. Jens Rasmussen Jensen
10.E.10.2. Jørgen Alfred Jensen

26.08.1886
25.03.1888

Hammel
Hammel

10.F.
Jens Kristensen er født den 18. september 1815 i Hørning sogn, søn af kroholder Kristen Rasmussen og Else Kristine Pedersdatter.
Ifølge lægdsrullerne flytter familien til Adslev i 1823, hvor Jens Kristensen
sidst ses i lægdsrullen i 1853 som husmand. Jeg kan ikke finde ham som død
eller som gift.
10.G.
Christen Kristensen er født den 7. december 1816 i Hørning sogn, han dør allerede den 4. februar 1817, kun 8 uger og 3 dage gammel.
10.H.
Mariane Kristensdatter er født den 4. december 1818, hun dør den 2. april
1820, 1 år, 4 måneder og 5 dage.
10.I.
Den 28. juli 1821 bliver der født en Mariane mere, opkaldt efter den døde søster, denne Mariane kan jeg ikke finde mere om, har ikke fundet hende i folketællingerne senere, så jeg tænker hun er død.
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(11.)
Tiptipoldemor Ane Johanne Sørensdatter er født den 30. juli 1811 i Jexen,
hjemmedøbt den 31. juli og i kirken den 22. september, båret af præstens kone.
Ane dør den 19. juli 1853, 42 år gammel.
Søskende til Ane Johanne Sørensdatter (11.A.):
11.A.
11.B.
11.C.
11.D.
11.E.
11.F.
11.G.
11.H.
11.I.

Ane Johanne Sørensen
Anstine Sørensen
Rasmus Sørensen
Peder Sørensen
Jens Sørensen (Melballe)
Ane Margrethe Sørensen
Ane Kathrine Sørensen
Karen Marie Sørensen
Mariane Sørensen

30.07.1811
12.02.1813
23.11.1814
19.04.1817
14.10.1819
05.02.1822
01.12.1824
xx.xx.1827
23.09.1830

Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev

19.07.1853 Adslev
21.02.1863
09.01.1865
24.08.1872
17.03.1866
21.04.1863
14.01.1892
04.10.1867
30.07.1892

11.B.
Fra bogen Adslev slægten:
Ane Stine Sørensen født den 12. februar 1813, død 21. februar 1863, gift 10.
oktober 1829 med enkemand Michel Laursen, gårdmand i Taastrup, født i Ingerslev, Thiset sogn 9. august 1793, død 23. marts 1862.
Michel Laursen var 25. juni 1825 bleven viet til enken Ane Pedersdatter,
hvis 1. mand Ole Rasmussen, den 19. december 1823 var bleven ’ihjelslagen
under et læs træ’, 45 år gammel. I dette ægteskab var der et barn, Laurs Michelsen født 17. februar 1826, der døde før faderen. Ane Pedersdatter døde
den 9. marts 1829, 43 år gammel, efter knap 4 års ægteskab med Michel Laursen.
Michel Laursens gård lå inde i Tåstrup by, den er nu nedbrudt og dens jorder
udgør en del af Stallinggaards. Bygningerne var i Michel Laursens tid temmelig gammelt bindingsværk, og det fortælles, at medens gårdens bygninger var
noget pjaltede at se til, var marken den bedst drevne i Tåstrup. Michel Laursen skal have været en streng og påpasselig landmand, ’en dygtig og virksom
mand, en øm og kærlig mage og altopofrende fader’, som det hedder i gravskriftet over ham. Ane Stine skildres som en mild og god kvinde.
Om Michel Laursen fortælles, at han en gang havde sat sig i hovedet ikke at
ville betale en vis skat, som han fandt meningsløs og urimelig. Lige så tit han
nægtede at betale, lige så ofte kom sognefogeden og pantede for skatten.
’Ja, så skriver vi dørslaget, ’ sagde sognefogeden, hver gang denne scene forefaldt. Dørslaget var et kobber dørslag, som endnu er i familien eje.
Når dørslaget kom på auktion, sørgede Ane Stine i al hemmelighed for, at det
blev købt tilbage, og i lang tid kunne Michel Laursen ikke begribe, hvorledes
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det gik til, at det pantsatte dørslag efter nogen tids forløb igen hang på sin
plads.
Ifølge kirkebogen for Adslev sogn er hun døbt Anstine, og hun rejser til Tåstrup i 1829, 16½ år gammel, og da hun er blevet gift med Michel, rejser de til
Harlev sogn senere i 1829.
Anstine og Michel Larsen blev viet den 10. oktober i 1829, i Adslev sogns
kirke. Forlovere var hendes morfar gårdmand Peder Jensen fra Adslev og
gårdmand Joh. Andersen fra Jexen.
Anstine dør den 21. februar 1863 af brystsygdom, 50 år gammel, og Michel
dør den 23. marts 1862 også af brystsygdom, 68½ år gammel.
Børn af Anstine Sørensdatter og Michel Laursen:
11.B.1
11.B.2
11.B.3
11.B.4
11.B.5
11.B.6
11.B.7
11.B.8
11.B.9
11.B.10
11.B.11

Anne Oline Michelsdatter
Karen Michelsen
Søren Michelsen
Peder Michelsen
Jens Michelsen
Ane Cathrine Michelsen
Jens Michelsen
Poul Marthin Michelsen
Mariane Michelsen
Ane Jensine M. Michelsen
Anne Johanne Michelsen

11.05.1831
17.03.1834
22.11.1836
14.05.1839
28.04.1841
28.12.1843
21.04.1846
30.10.1848

Tåstrup
Tåstrup
Tåstrup

Tåstrup
Tåstrup

03.04.1853 Tåstrup
23.11.1855 Tåstrup
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01.05.1903
13.12.1902
04.02.1916
25.02.1888
05.02.1843
03.03.1893
10.03.1895
29.05.1925
04.05.1882
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11.B.1

Fra bogen Adslev slægten:
Anne Oline Michelsdatter er født i Taastrup den 11. maj 1831, død i Framlev
1. maj 1903, gift med dræningsmester, boelsmand Jens Peder Madsen, kaldet
Brandbjerg, født 1. februar 1834, død i Framlev 25. juni 1918, søn af udflytter
Mads Jensen og Else Jensdatter i Brandbjerg, Lillering Mark.
Peter Brandbjerg var velkendt som dræningsmester, og i sine yngre år kom
han vidt omkring. Når han var borte fra hjemmet, undertiden i ugevis, passede
Oline ejendommen, som de overtog et par år efter deres bryllup og som var på
8 tønder land. Han var stærk af helbred og så at sige aldrig syg.
Oline havde som ung pige lært modesyning i Århus, og før hun blev gift,
havde hun en lille modehandel i fødegården i Tåstrup.
Børn af Anne Oline Michelsen og Jens Peder Madsen Brandbjerg:
11.B.1.1.
11.B.1.2.
11.B.1.3.
11.B.1.4.

Mikkel L. Madsen Brandt
Anne Else Marie Madsen
Anne Stine Madsen
Mads Jensen Madsen

24.01.1864 Tåstrup 07.12.1920
10.01.1867 Framlev 20.04.1889
24.04.1869 Framlev 06.12.1894
18.04.1871
12.07.1898
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11.B.2

Fra bogen Adslev slægten:
Karen Michelsen født i Tåstrup 17. marts 1834, død i Århus 13. december
1902, gift 1. februar 1861 med skrædder Niels Mortensen, født i Årslev 4. maj
1834, død 26. februar 1912, søn af skrædder Morten Nielsen af Årslev.
Børn af Karen Michelsen og Niels Mortensen:
11.B.2.1.
11.B.2.2.
11.B.2.3.
11.B.2.4.
11.B.2.5.

Morten Mortensen
Mikkel Anton Mortensen
Mariane Mortensen
Mette Mortensen
Anders Peter Mortensen

10.10.1861 Årslev 1932
06.04.1863
31.05.1913
18.02.1865
1892
30.05.1869 Kolt
15.10.1870 Kolt
14.01.1933
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11.B.3
Fra bogen Adslev slægten:
Søren Michelsen født 22. november 1836 i Tåstrup, død 4. februar 1916, gift
12. juni 1866 i Framlev kirke med Maren Christiansen, født 21. november
1842 i Labing, død 20. december 1873, datter af væver Christian Jensen Foss
og hustru, Hørslev.

Børn af Søren Michelsen og Maren Christiansen:
11.B.3.1. Ane Stine Sørensen
01.07.1869
21.06.1939
11.B.3.2. Christian Michael Sørensen Foss 29.08. 1873 Århus
11.B.4
Fra bogen Adslev slægten:
Peder Michelsen født i Tåstrup 14.maj 1839, død i Mollerup 25. februar 1888,
gift 15. december 1866 med Anna Kathrine Thomsen af Jaungyde Mark, født
5. oktober 1844, død 12. september 1911.
Peder Michelsen bestyrede gården i Tåstrup for sin moder efter faderens død.
Efter at være blev gift købte han et lille sted, ”Ingerslyst”, på Mollerup Mark,
Linå sogn, hvor der kunne holdes 3-4 køer. Det meste af sommeren var Peder
Michelsen beskæftiget i tørvemosen i Bjarup; han var en rigtig morgenmand
og tidlig ved arbejdet. Ved sit uopslidelige humør var han godt lidt, hvor han
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kom. Når smeden skulle sko heste i nabogården, blev der gerne sendt bud efter
Peder Michelsen; thi han var stærk og kunne holde hesten. Han var en stærk
natur, en rask fodgænger og aldrig syg, ofte udtalte han, at det måtte være
strengt at ligge til sengs i mere end 8 dage, og han håbede ikke, den skæbne
måtte ramme ham. Han fik sit ønske opfyldt, en heftig lungebetændelse gjorde
ende på hans liv på 9 dage.

Børn af Peder Michelsen og Anna Kathrine Thomsen:
11.B.4.1.
11.B.4.2.
11.B.4.3.
11.B.4.4.

Anna Stine Mikkelsen 10.05.1868
Karen Mikkelsen
13.10.1871 Mollerup 18.03.1925 Sorring
Søren Mikkelsen
Mariane Mikkelsen

11.B.5
Jens Mikkelsen er født den 28. april 1841 i Taastrup, Harlev sogn, han dør den
5. februar 1843, 1 ¾ år gammel.
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11.B.6

Fra bogen Adslev slægten:
Ane Cathrine Michelsen født 28. december 1843, død 3. marts 1893 i Århus,
gift 8. april 1869 med Peder Jensen Leth, død i Århus 9. november 1899, søn
af gårdmand Jens Leth og Hustru, Framlev kirkegård.
Ane Cathrine lærte mejerivæsen 1861 -64 på Stenalt, Rougsø herred. Peder
Jensen Leth arvede fødegården i Framlev, senere flyttede de til Klank og til
sidst til Århus.
Det første barn uægte, men straks efter blev de gift.
Børn af Ane Cathrine Michelsen og Peder Jensen Leth:
11.B.6.1.
11.B.6.2.
11.B.6.3.
11.B.6.4.
11.B.6.5.
11.B.6.6.

Jens Pedersen Leth
Søren Michael P. Leth
Niels Marius P. Leth
Anders Pedersen Leth
Anders Pedersen Leth
Ane Marie P. Leth

05.03.1869
20.05.1870
13.04.1872
13.04.1872
20.04.1875
26.03.1877

Framlev
Framlev
Framlev
Framlev
Framlev
Framlev

08.03.1956 Århus
22.02.1916 Kbh.
1908
Århus
16.08.1873
1916
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Kbh.

11.B.7

Fra bogen Adslev slægten:
Jens Michelsen født i Tåstrup 21. april 1846, død i Århus 10. marts 1895, gift
1.gang 3. marts 1875 med Ane Christensen, født i Veng 9. august 1853, død
23. september 1882, datter af smed Christen Sørensen og hustru Ane Marie
Olesdatter. Gift 2. gang 5. maj 1883 med Karoline Marie Larsen, født i Viby
ved Århus 16. december 1856, død 31. oktober 1921.
Om Jens Michelsen oplyser kirkebogen, at han konfirmeredes 1860 som ”tjenende i Harlev Præstegård”. Som ung var han møllekusk i Koldens Mølle og
Tarskov Mølle. I Århus havde han i mange år fast arbejde hos et kornfirma,
men dagen efter at venstremanden dr. Pingel 1884 valgtes til folketingsmand i
Århus, fik han sin afsked, han havde som deltager i arbejderbevægelsen været
virksom for dennes valg. Jens Michelsen var i flere år kasserer i arbejdsmændenes fagforening, og socialdemokratiske førere som Harald Jensen og P. Sabroe kom ofte i hans hjem. Hans første hustru, der døde af tyfus i en alder af
29 år, havde en modeforretning i Frederikgade, og da Jens Mikkelsen var bekendt for sit gode humør, kom slægtninge fra landet tit ind og så til dem. Ved
hans død skrev ”Demokraten”: Arbejdsmand Jens Mikkelsen var kendt og
skattet som en dygtig arbejder og tro kammerat.
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Børn af Jens Michelsen og Ane Christensen og Karoline Marie Larsen:
11.B.7.1.
11.B.7.2.
11.B.7.3.
11.B.7.4.
11.B.7.5.

Anna K. M. Mikkelsen
Carl Marius Mikkelsen
Christian A. Mikkelsen
Lars Peter Mikkelsen
Petra Mikkelsen

24.12.1875
05.04.1878
11.02.1884
11.03.1886
10.02.1890

Århus
Århus
Århus
Århus

04.01.1896
10.03.1951
27.10.1953
10.05.1888
09.06.1980

11.B.8

Fra bogen Adslev slægten:
Poul Marthin Michelsen født i Tåstrup 30. oktober 1848, død i Århus 29. maj
1925, gift ca. 1875 med Ane Kristine Knudsen, datter af gårdmand Knud
Christensen og hustru Frederikke Lovise, født Hauberg, af Mjesing, død 26.
april 1921. Ingen børn.
Som ung bestyrede han i nogle år gården for P. Overgårds enke i Mjesing, der
jo var hans moster. Efter at være bleven gift havde han i mange år et boelssted i
Framlev, men flyttede senere, på grund af hustruens svagelighed, til Århus,
hvor han levede som rentier samtidig med at han syslede med forskelligt; i sine
senere år var han således opsynsmand på den gamle kirkegård. Med ham gik
den sidste af den store børneflok i Tåstrup bort.
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11.B.9
Mariane Michelsen født den 16. januar 1852 i Tåstrup, Harlev sogn. Hun
døde mens hun var hos sin svoger Jens Peder Madsen i Framlev, den 17 juni
1867, 15½ år gammel.
11.B.10

Fra bogen Adslev slægten:
Ane Jensine Michelsen født i Tåstrup, Harlev sogn den 3. april 1853, død 4.
maj 1882, gift med Peder Nielsen.
Peder Nielsen havde først en ejendom på Sabro Mark, flyttede senere til Århus, hvor han var ølkusk på bryggeriet ”Ceres”. Hans hustru døde i en alder af
29 år, ”efter flere års svaghed og 12 dages hårde lidelser”. De havde 5 børn,
hvoraf kun to overlede moderen, de er nu begge døde. Peder Nielsen døde
nogle år efter sin hustru.
Børn af Ane Jensine Michelsen og Peder Nielsen:
11.B.10.1. Niels Mikal Nielsen
19.05.1874 Galten 06.08.1874 Galten
11.B.10.2. Ane Stine Nielsen
19.03.1876 Framlev 30.04.1901 Århus
11.B.10.3. Karen Marie Nielsen 20.12.1877 Århus
12.01.1878 Århus
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11.B.11

Fra bogen Adslev slægten:
Ane Johanne Michelsen født 23. november 1855, død, gift med arbejdsmand
Jens Nielsen Leth, født 15. juni 1855, søn af gårdmand Niels Leth og hustru
af Tåstrup. Død. Boede i Århus.
Ane Johanne, der som den yngste af børneflokken i gården i Tåstrup kun var 8
år ved moderens død, blev opdraget hos farbroderen, gårdmand Morten Laursen i Ingerslev.
Børn af Anne Johanne Michelsen og Jens Nielsen Leth
11.B.11.1. Ane Stine Leth
11.B.11.2. Christian Michael Leth
11.B.11.3. Ane Marie Leth
11.B.11.4. Niels Leth
11.B.11.5. Agnes Jenny Leth
11.B.11.6. Alma Elisabeth Leth
11.B.11.7. Rosa Kathrine Leth

27.09.1876
22.04.1878
26.11.1880
12.12.1881
21.09.1885
17.06.1888
13.09.1890

Århus 1959
Århus 1953
Århus
Kbh.
1932
Kbh.
Århus 12.01.1976 Kbh.
Århus 1963
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Amager

11.C.
Fra bogen Adslev slægten:
Rasmus Sørensen, født 23. november 1814, død 9. januar 1865, gift 1. gang
forår 1840 med Enke Ane Marie Andersdatter af Jexen, gift 2. gang i oktober
1842 med Ane Pedersdatter, født 25. marts 1822, død 22. februar 1906. Datter af gårdmand Peder Mikkelsen og hustru Birgitte af Fregerslev.
Ejede fra 1840 en gård i Stilling, som han i 1846 bortbyttede med Jexen kro,
som den gang ejedes af Rasmus Pedersen.
Jexen Kro har været i slægtens eje lige fra den oprettedes, til få år før den i
1913 blev nedlagt.
Den oprettedes med den livlige trafik på den såkaldte Søndre Ryvej for øje, og
bevillingen var derfor tiltænkt en af Meldballe gårdene på hjørnet af Adslev vejen, men efter een version ønskede ingen af dem bevillingen, efter en anden var
det Rasmus Pedersen, der kom dem i forkøbet ved skyndsomt at indgive ansøgning om bevilling.
Bevillingen udstedtes 5. maj 1836 for gårdmand Rasmus Pedersen af Jexen til
”indtil videre at holde et værtshus og de rejsende med fornødne logementer
samt spise- og drikkevarer til nødtørftighed for en billig betaling sammesteds
betjene, imod deraf at svare til vor kasse i årlig afgift seks rigsdaler sølv, som i
rette tid erlægges samt i øvrigt med vilkår, 1) at værtshusholderen der på stedet
vel må brygge øl til værtshusholdets fornødenhed, men at det derimod forbydes
ham aldeles at brænde brændevin, da det som deraf behøves og falholdes, skal
tages i købstæderne og 2), at ligesom dette værtshushold alene er bevilget for
rejsende, det således bliver værtshusholderen gangske forment at holde kro for
sognet bønder eller andre af almuen, som ikke er vejfarende eller på deres rejse
passere bemeldte sted og 3), at hvis det skulle indtræffe, at den vej for rejsende,
som nu falder forbi førnævnte sted, i nærværende ejers besiddelsestid bliver andetstedshen forflyttet og omlagt, værtshusholdet i så fald straks bør nedlægges,
uden nogen påstand om godtgørelse for værtshusholderens næringstab.”
Ry-vejen gennem Jexen til Beringbro kaldtes den søndre Ryvej til adskil fra de
nordlige Ry veje, der gik nord om Brabrand sø. Den var en oplandsvej og gammel hovedvej, ad hvilken beboerne i skovene omkring Himmelbjerget førte deres produkter til havnestaden Århus, og havde sit udspring i Vrads, hvor man
endnu omkring på markerne finder brandpletter, der minder om fortidens kulmiler. Den fortsatte derfra ad Ansø Mølle, Them, Salten, Ry Sønderskov, Ry
og Ry Mølle, hvor den passerede Gudenåen, og videre gennem Hjemstok,
Hårby, Jexen; Adslev og Dørup til den nåede Skanderborg-Århus-landevejen
ved Beringbro. Den gik således igennem eller om ved flere af de landsbyer,
hvortil vor slægt fra gammel tid er knyttet. Dens betydning tabte sig først, da
landevejen fra Ry til Skanderborg anlagdes, og 1856 blev vejen fra Beringbro
nedlagt som mindre landevej.
De midtjyske skovegnes vigtigste udførselsvarer var trækul og træsko, og der
kunne for så vidt være mening i at anlægge en kro i Jexen, som dette sted måtte
anses for et passende beliggende bedested under den lange kørsel ad trælse
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veje, der bød på slemme bakker, f.eks. Væverbakken i Dørup, hvor en træskomand en gang væltede med alle sin træsko. Endnu i 1840érne og 1850érne var
det ikke ualmindeligt at se et vogntog på 5-6 vogne belæssede med trækul
komme igennem Jexen. I Århus afsattes kullene til smedene, træskoene gik for
en stor del videre ad søvejen til Sjælland. De Ry træsko havde et godt lov på
sig. I træskoegnen, der begyndte allerede omkring Hjemstok, havde man en
træskokarl i hver gård, og når der var træsko til et læs, kørte man til Århus med
dem. De gamle bøndervogne magtede ikke de store byrder, 4 tønder korn var et
godt læs, og en favne træ måtte fordeles på to, tre vogne. Sindigt gik det også. I
Hjemstok og Nygårde lejede skovejerne de mindre gårdmænd til at køre favnebrænde til Århus, og man skulle gerne af sted tidlig om morgenen, inden en vis
mand fik sko på for at komme tilbage til samme tid næste dag. En stor begivenhed var det for landsbyens børn, når ’Byllemændene’ kom med blåbær fra Ry
skovene, eller når der i høstens tid kom en vogn med røgede ål fra Ry Mølle.
Hvad der fik større betydning for Jexen Kro end Ry vejen, var landevejen fra
Skanderborg til Randers, hvilken den jo også lå umiddelbart op til.
Rasmus Sørensen overtog som nævnt Kroen 1846 (eller 47) efter sin Onkel
Rasmus Pedersen, der var en mand med mange fortræffelige egenskaber, men
hvem krolivet ikke syntes at ligge for. Der fortælles endnu i Jexen at når han
kom ud til venner og bekendte og de kom til at sidde og snakke ved kaffepunch, kunne han tage sin portemonnæ frem og sende bud til kroen efter brændevin og kaffe. Hans hustru anede jo så ikke, at det var deres egne penge, der
købtes for. Engang var byens mænd samlede i kroen, hvor de krævede ind og
drak usædvanlig meget. Konen kaldte kromanden til side og spurgte, om han
troede, de også betalte alt det, de sad og krævede ind. ’Betale! ’ udbrød Rasmus Pedersen. ’Nej, hvor vil du hen, jeg betaler jo ikke, når jeg er i deres
hjem, hvorfor skulle de så betale i min kro? ’
Rasmus Pedersens kone ønskede inderlig, at de måtte slippe af med kroen, og
uventet tilbød der sig en lejlighed.
Rasmus Sørensen havde en gård i Stilling. Jorderne lå der, hvor stationen nu
ligger, og det var ingen god gård, så han søgte at bøde på indtægterne ved at
drive fiskeri i søen. Han og en anden mand havde i fælleskab købt en gård i
Gram, og de havde været i Tåstrup for at købe besætning. På hjemvejen kommer de ind i Jexen kro og idet Rasmus Pedersen ønsker til lykke med handelen,
siger han: ’Du kunne jo have købt kroen her, Rasmus! ’
’Vil du bytte gård med mig, morbror? Svarer Rasmus Sørensen.
Ja, det ville han godt.
’Hvad skal jeg give i bytte? ’
’4000 rigsdaler, ’ svarede Rasmus Pedersen. ’Og desuden er der en påhæftelse. ’
’Den betaler du vel selv? ’ indskød Rasmus Sørensen.
’Nej, den skal følge med.’
Rasmus Sørensen tog sin kompagnon med uden for og spørger, om denne selv
vil overtage gården i Gram, for så vil han trække sig tilbage.
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Jo, det kunne han godt.
Samme aften kom byttehandelen i stand.
Det var den almindelige mening, at Rasmus Sørensen havde gjort en dårlig
handel. ’Jeg var sikker på, ’ udtalte Emil Schou senere, ’at han ikke ville blive
ved gården ret længe, men jeg turde ikke sige det til ham. ’ Den, der var mest
ked af handelen, var Rasmus Sørensens kone. Da han kom hjem og fortalte, at
nu havde han købt Jexen kro, blev hun yderst ulykkelig; hun havde i sine unge
dage tjent i Hørning kro, og hvad hun der havde set og hørt i den tid, der arbejdedes på landevejsreguleringen ved Beringbro, havde fyldt hende med den dybeste afsky. Hun gruede for at komme til en kro igen.
Rasmus Sørensen og hans hustru flyttede nu til Jexen. Krogården havde dengang et tilliggende af 45 tønder land. Bygningerne bestod af simpelt bindingsværk, der var temmelig forfaldent, jorden var noget udpint og skoven forhugget, så Rasmus Sørensen alle sine dage måtte købe sit brænde. Kort efter at han
havde overtaget ejendommen, byggede han staldhuset om, og i 1852 opførte
han lade og hovedbygning. Det ualmindelig solide tømmer, som hertil anvendtes, hentede han selv i Århus; han tog derud meget tidlig om morgenen, så han
kunne være hjemme igen kl.11 formiddag, og efter at have spist og sovet til
middag, kørte han ud efter et nyt læs tømmer.
Rasmus Sørensen skildres som en meget driftig og foretagsom mand, i besiddelse af en fast karakter og en bestemt optræden. Han forstod også at lære andre præcision. Når han f.eks. var i Århus og havde købt varer, der skulle leveres i købmandsgården hvor han kørte ind, forlangte han dem afleveret til klokkeslæt. Kom de ikke til tiden, købte han varer andetsteds, og buddet kunne gå
med sine pakker igen. Det skete ikke mere end én gang – fremtidig skulle varerne til den Jexen Kromand nok være der til tiden.
Hjemme var Rasmus Sørensen den udprægede morgenmand. Ligesom man til
daglig var tidlig på færde, således var man også altid foran med arbejdet i marken. Han krævede meget af sine folk således som den gør, der selv bestiller
meget. I visse henseender kunne han arbejde for to, det gjaldt især i høstens tid
og i tærskeloen. Ingen i hele byen kunne klare sig med ham i at føre en le. En
karl, der tjente ham i en halv snes år – Rasmus kunne godt have sine folk – nåede dog til at kunne følge ham i slet og høst.
Han var hurtig til fatte en beslutning, og personligt mod savnede han ikke; det
gav sig f.eks. udslag i koleraåret 1853. Ingen turde tage til det kolerasmittede
Århus. Rasmus lod som ingenting, han vovede sig derind 2-3 gange om ugen
efter varer, og havde i denne tid en uhyre omsætning.
Hjemme var det Ane, der som regel måtte passe butikken. Ved siden af kroen
dreves en ikke ubetydelig høkerhandel, der efterhånden kom til at omfatte kolonialvarer af enhver art, lige fra kaffe og puddersukker til krydderier og sæbe,
ansjoser og svovlstikker. Af drikkevarer var brændevin næsten eneherskende.
Bajersk øl var jo den gang ukendt. Sin omsætning af brændevin opgør Rasmus
Sørensen i sine bøger således:
1858
10.593 potter brændevin, der i indkøb kostede
1654 Rdl.
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1859
12.139 potter brændevin, der i indkøb kostede
1813 Rdl.
1860
12.480 potter brændevin, der i indkøb kostede
1825 Rdl.
1862
10.606 potter brændevin, der i indkøb kostede
1791 Rdl.
Størstedelen af brændevinen gik vistnok til omegnens gårde. Det årlige brændevinsforbrug på en almindelig bondegård, var den gang ret betydeligt. En
oversigt over en enkelt gårds forbrug i nogle efterårsmåneder viser det. Til Kr.
Haugaard i Bjertrup leveres 21. august 1861: 20 potter brændevin, 30. august
20 potter, 6. september 20 potter, 22. september 20 potter, 22. november 20
potter, 8. december 20 potter, 2. november 20 potter, 22. november 20 potter,
8. december 20 potter, 24. december 20 potter, altså gennemsnitlig 40 potter
brændevin om måneden til en jævn stor bondegård på 70 tønder land og med et
folkehold af 2 karle og en daglejer.
Søndagslukning kendtes ikke, og søndagen var den travleste dag i butik og
skænkestue. Så kom folk kørende trindt om fra efter varer, - fra Bjertrup, Mjesing, Hårby, Veng og Stjær, og alle med et tomt brændevinsanker, der blev
fyldt med sine 20 eller 40 potter, medens manden fik en snaps eller kaffepunch.
’ Lad os få 5 snapse og en halv øl (hvidtøl)’, var en almindelig bestilling. Snapsen blev drukket af glas, medens øllet serveredes i et krus, der gik fra mund til
mund. En snaps kostede 2 skilling, så det var lidt billigere end at tage ½ pægl
til 3 skilling, men så fik man kun et glas, og når der var to til at drikke, måtte
man med fingeren sætte et mærke, hvortil den første måtte drikke.
Tiden fra fastelavn til påske var den, der gav størst omsætning, idet Jexen Kro
lå således, at trækkerne med heste og kreaturer fra Randersmarkederne kunne
nå til Jexen om aftenen dagen efter markedet (fra Hadsten, hvor der overnattedes 1. dag), for næste morgen at afgå til markedet i Skanderborg. Så var der et
rykind og en travlhed uden lige. Det højeste antal heste, der vides at have været
indkvarteret en enkelt nat i Jexen Kro, er 152, og af kreaturer 108, men så var
al plads også optaget i lade og køreport. ’Behandl altid trækkerne godt, ’ var
Rasmus Sørensens princip. Prangerne brød han sig ikke om. Det skæppede
anderledes at sælge fourage til et kobbel heste eller køer, og det var en ufravigelig regel, at trækkerne trakteredes med, hvad huset formåede, hvilket ville
sige, at de betænktes med deres livretter, der gerne bestod af sødsuppe og lækre
æbleskiver eller pandekager eller også æg – og flæskepandekager, og så alle de
snapse, de kunne sætte til livs. Nytårsaften var ligeledes en meget travl aften,
idet der myldrede ind med heste fra markedet i Randers den foregående dag.
Rasmus Sørensen fik snart gårdens landbrug i god drift og så snart han havde
fået gården ombygget – den eneste længe, han ikke ombyggede, var det gamle
stuehus – var han i stand til at optræde som långiver til venner og bekendte,
han var så at sige byens og egnens lånekasse. Kromanden havde altid penge,
hed det sig. – ved hans død, vist det sig også, at han var en ’holden mand’ med
over 10.000 rigsdaler på rente. – Rasmus Sørensen var i en årrække medlem
af sogneforstanderskabet. Han skildres som en ret høj, noget svær, mørk mand
uden fuldskæg.
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I en alder af 50 år blev den virksomme mand revet bort fra sin blomstrende
virksomhed. En kræftsygdom gjorde den 9. januar 1865 ende på hans liv, efter
at han havde ligget til sengs i to måneder.
Rasmus Sørensens hustru Ane, født Pedersdatter, overlevede sin mand i 41
år og boede til sin død i opholdsstuerne i Krogårdens gamle stuehus.
’Jeg husker bedstemor fra jeg var en lille dreng. Hun var en stille og flittig
kvinde, der ikke stillede store krav til livet; flittig spandt fra morgen til aften,
læste i sin prædikenbog og var glad, når nogen besøgte hende. ’ Peder Jensen.

1 pot = 4 pægle = 1 liter.
Frem til 1873 regnedes i rigsdaler, mark og skilling, der efter i kroner og øre.
1 rigsdaler var 6 mark og 1 mark 16 skilling. 1 rigsdaler var altså 96 skilling.
Der er forskellige meninger om hvad en rigsdaler ville være værd i dag, men
måske ca. 100 kr. det er et tal jeg har set flere steder.
Eksempel på priser ifølge Poul Thestrups bog om ’Mark og skilling, kroner
og øre’ fra 1991:
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Gældende 1850-1859
Fødevarer
Rugbrød kostede 2- 4 skilling pundet. Flæsk kostede 14-16 skilling pundet, oksekød 6-12 skilling og smør 28-36 skilling. Svesker kostede 18-22 skilling pr.
pund, kaffe 30 skilling pr. pund og brændevin 19-24 skilling pr. pot.
Landbrugsprodukter
Rug noteredes til mellem 3½ og 10 rigs daler pr. tønde, lavest i 1850 og højest
i 1854 56. Hvede noteredes til mellem 6 og 16 rigsdaler pr. tønde, lavest i 1850
og højest i 1855. Udtrykt i vægt noteredes rug i 1850 til 5¼ rigsdaler pr. 200
pond, i 1856, da prisen var højest, til 9 I rigsdaler pr. 200 pund og i 1859 til
5½ rigsdaler. Hvede noteredes i 1850 til 8½ rigsdaler pr. 200 pund, i 1855 til
13¼ rigsdaler og i 1859 til 8 rigsdaler pr. 200 pund. Smør noteredes i 1850 til
68 rigsdaler pr. 200 pund og i 1859 til 87 rigsdaler pr. 200 pund.
Byggematerialer og metaller
Mursten kostede 10- 15 rigsdaler pr. 1.000 stk., som 3-4 rigsdaler pr. 1.000
stk. Jern kostede 5-8 rigsdaler pr. 200 pund og bly 20-22 rigsdaler pr. 200
pund. Tømmer kostede 29 40 rigsdaler pr. 100 kubikfod.
Andre priser
Talglys kostede 33-35 skilling pr. pund, petroleum 48 skilling pr. pot og grøn
sæbe 15 skilling pr. pund. Bøgebrænde kostede 5-7 rigsdaler pr. læs, tørv 5-6
rigsdaler pr. læs. Tobak kostede 22-38 skilling pr. pund.
Pristallet
Et senere beregnet detailpristal med 1870 lig 100 varierede i perioden 1850-59
på følgende måde: 1850:78; 1851:81; 1852:83; 1853:93; 1854:98; 1855:102;
1856:106; 1857:105; 1858:96; 1859:91.
Lønninger
I Odense var den almindelige dagløn for arbejdsmænd fra 1850 56 skilling vinter og sommer. I 1853 steg sommerdaglønnen til 64 skilling og i 1856 steg såvel vinter som sommerløn, så vinterdaglønnen nu blev 64 skilling og sommerdaglønnen 72 skilling. Dette holdt sig til og med 1857. I 1858-59 var vinterdaglønnen igen nede på 56 skilling, og sommerdaglønnen faldt til 56 eller 64
skilling. En københavnsk arbejdsmand tjente i 1850 48 skilling om vinteren og
56-64 skilling om sommeren pr. dag. I 1851-53 var daglønnen her 48 skilling
pr. dag vinter og sommer men i 1854 steg vinterlønnen til 52 skilling og sommerlønnen til 56 skilling, og i 1855 kom sommerdaglønnen op på 64 skilling.
De københavnske arbejdsmænds løn kulminerede i 1856-57 (op til 72 skilling
pr. sommerdag), men kom i 1859 ned på 52 skilling pr. vinterdag og 64 skilling
pr. sommerdag.
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Disse første fire børn kan ses ved 10.A. og fra 11.C.5 Rasmine kan ses her:
Børn til Rasmus Christensen (10.A) og Ane Marie Andersdatter:
10.A.1.
10.A.2.
10.A.3.
10.A.4.

Anders Rasmussen
Christen Rasmussen
Kirstine Rasmussen
Anders Rasmussen

17.05.1831
19.04.1833
14.10.1835
05.10.1837

Ormslev
Ormslev
Adslev
Adslev

04.01.1837
17.05.1838
13.06.1912
28.07.1838

Adslev
Adslev
Viby
Adslev

Børn til Ane Marie Andersdatter og Rasmus Sørensen (11.C):
11.C.5. Rasmine Rasmussen

11.08.1841 Stilling

24.05.1891 Århus

Børn til Rasmus Sørensen (11.C) og Ane Pedersdatter:
11.C.6. Søren Rasmussen
09.10.1843
11.C.7. Ane Marie Rasmussen 05.12.1845
11.C.8. Peder Rasmussen
05.03.1848
11.C.9. Rasmus Rasmussen
16.08.1850
11.C.10. Jens Rasmussen
08.12.1852
11.C.11. Johannes Rasmussen
07.02.1855
11.C.12. Ane Cath. Rasmussen 24.03.1857
11.C.13. Niels Møller Rasmussen 18.06.1859
11.C.14. Ane Birgithe Rasmussen 28.01.1861

Stilling
Stilling
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev

22.02.1920
24.04.1925
26.02.1882
30.03.1924
21.04.1940
15.11.1930
23.03.1934
12.02.1860
17.12.1920

Jexen
Harlev
Århus
Nyborg
Adslev
Galten
Adslev
Stjær
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11.C.5

Fra bogen Adslev slægten:
Rasmine Rasmussen, født i Stilling 11. august 1841, død 24. maj 1891, gift
29. februar 1864 med gårdejer Mads Nielsen, søn af gårdmand Niels Christensen Balle og hustru Inger Andersdatter af Haldum, født 22. maj 1841,
død i Århus 18. februar 1890.
De havde Mads Nielsens fødegård i Haldum, hvilken de solgte 1885, og flyttede til Århus, hvor de levede i små kår.
Haldum og omegn var i 1870’erne en meget død egn i åndelig henseende. Det
eneste, som jeg erindrer kunne sætte sindene i bevægelse, var politik. Det
Bjørnbakske venstre var i overvejende flertal. Dog var der både i min hustrus
og mit hjem noget af den gamle, stille gudsfrygt, som gjorde at vi børn var let
at påvirke åndeligt, da vi vor opvækst kom på andre egne af landet. Mine svigerforældre – Mads Nielsen og Rasmine – sad noget hårdt ved gården; den
var på 60 tdr. land god jord. Men det var i krisetiden med overgang fra kornavl
til mejeridrift. Derunder blev ejendommen så forgældet, at ingen af børnene
kunne overtage den. Men da alle børnene var godt begavede, har de siden arbejdet sig op til god stillinger, og dette tyder jo også på, at Rasmine har været
en god moder. Hans Christian Lauesen.
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Børn af Rasmine Rasmussen og Mads Nielsen.
11.C.5.1.
11.C.5.2.
11.C.5.3.
11.C.5.4.
11.C.5.5.
11.C.5.6.

Niels Balle Madsen
Inger Madsen
Ane Marie Madsen
Rasmine Kath. Madsen
Anne Madsen
Rasmus S. Madsen

03.04.1865
09.05.1867
28.04.1869
16.04.1871
12.08.1873
12.07.1878

Haldum
Haldum
Haldum
Haldum
Haldum
Haldum

1943 Amerika
1940 Amerika
26.08.1933 Orms.
05.05.1938 Århus
23.09.1939 Byrum
28.08.1933 Haslev

11.C.6
Søren Rasmussen er født i Stilling 9. oktober 1843, han bliver gift 28. juni
1870 med Karen Marie Kathrine Frandsen Block i Mjesing.
Karen Marie er født 17. november 1849, datter af gårdejer Frands Thomsen
Block og hustru Karen Rasmussen af Mjesing.
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Fra bogen Adslev slægten:
Søren Rasmussen overtog Jexen kro i maj 1869 efter at have bestyret den i 4-5
år, først under faderens sygdom, derefter for sin moder. Han opkøbte landbrugsprodukter som smør og æg, som han kørte til Århus med og afsatte der,
og i årenes løb voksede omsætningen i kolonialforretningen, samtidig med at
den aftagende færdsel på landevejen formindskede kroens betydning. Kroen
vandt ry som et fortrinligt madsted. Drikkeri kunne Søren Rasmussen ikke
lide; han bekæmpede det og drev kroen på en sådan måde, at formanden for
Skanderborgegnens afholdskreds kunne sige om ham: ’Var alle kromænd som
Søren Rasmussen, behøvede vi ingen afholdsforeninger. ’
Allerede inden han havde overtaget kroen, begyndte han at lade afholde høstfester i skoven og han sørgede for gode talere. Ved høstfesten onsdag den 2. september 1868 (’det tørre år’) var dr. J. Nørregaard, som et par år i forvejen
havde begyndt sin højskole Testrup, hovedtaleren og Søren Rasmussen havde
i dagens anledning ladet trykke et 16-sidet sanghæfte indeholdende en række
udmærkede folkesange og fædrelandssange, bl.a. ’Er lyset for de lærde blot’,
’Fædreneland ved den bølgende strand’, og ’I alle de riger og lande’, et vidnesbyrd om at Søren Rasmussen allerede i sin ungdom havde øjet åbent for sådanne møders folkeopdragende betydning. Disse skovfester sidst i 1860’erne
forsattes op i 70’erne, og da der holdtes gode taler, undertiden også politiske,
var de kendt viden om.
Søren Rasmussen tog livlig del i demokratiets opmarch i 70’erne og 80’erne
og i riffelbevægelsen. Han var i en årrække medlem af sognerådet, valgt af den
alm. vælgerklasse, og fra 1876-82 dets formand. I 44 år var han vurderingsmand i landbygningernes almindelige brandforsikring og ved sit 40-års jubilæum modtog han af selskabet en erkendtlighedsgave bestående af et stort sølvbæger med inskription. – Han var også en interesseret landmand og virksom
for oprettelsen af den stedlige kvægavlsforening.
I 1906 solgte Søren Rasmussen kroen og købte en villa i nærheden, hvor han
tilbragte sin alderdom. ’I de senere år var der stille om Søren Rasmussens
navn, ’ skrev ’Skanderborg A. avis’ ved efterretningen om hans død, ’men for
år tilbage, da han stod i sin manddoms fulde kraft, var han en af Skanderborgegnens mest kendte og mest betydende mænd . . . Han var af væsen stilfærdig
og tilbageholden og af et sjældent kærligt og venligt sindelag; han var derfor
også i ualmindelig grad afholdt af alle, som han kom i berøring med. Han var
ivrig og overbevisningstro venstremand og var alle dage venstres sag en god
støtte. ’ Til denne karakteristika af Søren Rasmussens politiske stade, føjede
redaktør Oluf H. Jørgensen nogle mindeord og erindringer fra 70’erne og
80’erne. Søren Rasmussen var af den stab af solide og målbevidste bønder,
der i de kampfulde år stod samlede om ’Skanderborg A. avis. ’ Og dets virksomhed. ’Han var i sin stand en god mand’, siger Oluf H.J., ’han var en hædersmand og en pryd i sin egn. Han ville altid det rette, og han var altid villig
til at støtte det blad og de mænd, som arbejde for at fremme hans overbevisning. Den i fortiden lille, ubekendte landsby Jexen blev igennem den sidste
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kampfulde menneskealder kendt, i hvert fald af navn, i vide kredse og hertil bidrog Søren Rasmussen sit. Han havde sin andel i de mange og gode møder i
Jexen. Vel hørte han til de stille og mere tilbageholdende; men han gjorde sit
arbejde ydede sit bidrag og havde sin andel … Jeg har meget at takke Søren
Rasmussen for, mange års venskab og politisk støtte. ’
Søren Rasmussen dør den 22. februar 1920, 76 år gammel, seks år efter, dør
Karen Marie også 76 år gammel.
Børn af Søren Rasmussen og Karen Marie Block:
11.C.6.1. Karoline Annanine Ras. 21.08.1871 Adslev 03.01.1953 Adslev
11.C.6.2. Rasmus Sørensen Ras. 04.12.1873 Adslev 20.10.1883 Adslev
11.C.6.3. Agnes Rasmine Ras.
15.04.1885 Adslev 19.06.1913 Adslev
11.C.7

Fra bogen Adslev slægten:
Ane Marie Rasmussen, født i Stilling 10. december 1845, død i Harlev 24.
april 1925, gift 3. april 1868 med Jens Jensen, født i Mjesing 1. december
1841, død i Harlev 8. juni 1924
Mine forældre havde til at begynde med Koldens Mølle i forpagtning, men boede senere forskellige steder, indtil de flyttede til Jexen, hvor de boede det me-
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ste af deres tid. Deres økonomiske kår var ikke gode. Min fader rejste til Amerika for at opnå bedre kår. Moders broder Peder, som dengang ejede Koldens
Mølle, lovede at tage sig af moder og hendes børn under faders fraværelse. Fader rejste da til Amerika ca. 1880; han arbejdede mest i Nebraska, hvor han
prøvede og oplevede en hel del, han tjente også lidt penge, som han sendte
hjem til moder. Efter 3 års forløb kom fader igen hjem; moder begyndte kort
tid efter at blive tunghør, og det tog til med årene, så hun til sidst ikke kunne
høre det ringeste og forblev fuldstændig døv til sin død. Det var tunge år, min
moder oplevede, men så længe som jeg kan huske, søgte hun sin hjælp hos den
gud, som har al magt i himlen og på jorden, og næsten al tid, smilede hun og
var glad; hun havde nogle prædikenbøger, som hun flittig læste, men hun
kendte også den hemmelighed, at henvende sig personligt til gud med bøn om
hjælp; de økonomiske forhold bedredes, og fader søgte den samme gud, og
hjemmet blev lykkeligere og skønnere. Fader arbejdede hårdt, men med mere
lyst end nogensinde.
I 1918 fejrede mine forældre deres guldbryllup, og beboerne i Jexen arrangerede i den anledning en fest for dem. Fader var den gang så rask, at han endnu
kunne danse, han var helt til sin død en dygtig fodgænger; da han var 80 år gik
han 3 mil på en dag. Som veteran fra 64 modtog min fader i sine sidste leveår
en årlig hædersgave på 100 kr., han deltog i Slaget ved Dybbøl den 18. april.
Efter genforeningen var han en tur nede i Sønderborg og Dybbøl og se de
kendte steder, hvor han havde kæmpet som ung, og han glædede sig meget
over denne rejse.
Fire uger før min faders død flyttede mine forældre til os i Harlev. På deres
gravsten på Harlev kirkegård står min moders motto: Alt af Nåde. Betegnende
for hende var flid, nøjsomhed og gudsfrygt. Peder Jensen.

Børn af Ane Marie Rasmussen og Jens Jensen:
11.C.7.1.
11.C.7.2.
11.C.7.3.
11.C.7.4.
11.C.7.5.
11.C.7.6.
11.C.7.7.

Jens Jørgen Jensen
Rasmus Søren Jen.
Frederikke Jensen
Niels Anthon Jensen
Ane Nielsine Jensen
Peder Jensen
Kristine Jensen

14.02.1869
08.10.1870
07.02.1873
05.02.1878
05.10.1880
27.11.1884
02.04.1887

Adslev
Stjær
Stjær
Skjol.
Adslev
Adslev
Adslev

23.07.1948
15.08.1925
29.03.1960
01.06.1943
23.02.1962
04.09.1958
13.07.1892
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Horsens
Amerika
Høver
Adslev
Omaha
Århus
Adslev

11.C.8

Peder Rasmussen er født den 5. marts 1848 i Jexen, hjemmedøbt af sognepræsten formedelst sygdom den 5. marts, han overlevede og blev gift med Gjertrud Pedersen den 2. juni 1874 i Adslev kirke.
Fra bogen Adslev slægten:
Som 10 års dreng forbavsede Peder en skønne dag sin fader med at bede om
lov til komme ud at tjene. Han ville da så grumme gerne til Stjær. Kromanden
sundede sig lidt på denne usædvanlige anmodning, men efter at have tænkt
over sagen kom han til det resultat, at det i grunden ikke var så galt, om knægten kom ud at se andre skikke. Altså kom Peder til Stjær – og lykkelig var han.
Den gavstrik havde nemlig regnet ud, at når han kom til Stjær slap han for de
mange slemme nye bøger og lærdomme, som den ny degn, der ventedes til Jeksen kunne befrygtes at ville indføre. I Stjær havde man en degn af den gammeldags slags, med gammeldags bøger og dem var Peder ikke nær så bange for.
Peder var ellers en flink og rask dreng, der gik op i sit arbejde med lyst og
iver. Da han blev voksen, følte han trang til at komme på højskole, hvad jo ellers dengang ikke var så almindeligt. Da han fik at vide, at Bjørnbak på Viby
højskole ikke var bange for at bruge spanskrøret også til højskoleeleverne, betakkede Peder sig for komme der, og tog i stedet for til Testrup, hvor han var
elev, vistnok den første vinter, Dr. Nørregaard var der.
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Ved sit ægteskab med enken i Koldens Mølle, blev han ejer både af møllen og
gården. Han sad først hårdt ved det, men ved dygtighed, energi og strengt arbejde, arbejde han sig op til velstående mand, samtidig med at han var gavmild
og hjælpsom.
Gjertrud Pedersen er født den 2. juni 1836 i Adslev af forældrene gårdmand
Peder Sørensen og Maren Michelsdatter. Gjertrud var enke efter afdøde
møller Niels Sørensen i Koldens mølle.
Gjertrud døde den 10. maj 1877, 40 år gammel og Peder døde den 26. februar
1882, 33 år gammel.
Børn af Peder Rasmussen og Gjertrud Pedersen:
11.C.8.1.
11.C.8.2.
11.C.8.3.
11.C.8.4.

Niels Rasmussen Møller
Ane Rasmussen Møller
Jensine Rasm. Møller
Rasmine Rasm. Møller

12.11.1874
12.11.1874
18.12.1875
18.12.1875

Adslev
Adslev
Adslev
Adslev

17.02.1908
08.04.1876
19.12.1875
23.12.1875

11.C.9
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Århus
Adslev
Adslev
Adslev

Fra bogen Adslev slægten:
Rasmus Rasmussen, fyrbøder, født 16. august 1850 i Jeksen Kro, død 30.
marts 1924, gift 1. gang 1886 med Magdalene Caspersen, født 23. marts
1849, død 14. januar 1898, datter af Casper Madsen og Helene Kellerupsdatter i Lading, gift 2. gang 10. juli 1899 med Maren Jensen, datter af J. Chr.
Pedersen og Mariane.
Rasmus var fyrbøder ved DSB’s centralværksted i Århus i næsten 35 år.
Selv om der står at der kun er 2 ægteskaber har jeg fundet 3 ægteskaber.
Rasmus blev gift med Dorthea Charlotte Poulsen, 28. november 1879 i Adslev kirke. De fik en søn sammen, Theodor Charles Rasmussen født den 2.
maj 1886 i Århus Domsogn, han dør allerede den 6. august kun 3 måneder
gammel, men inden er Dorthea død, hun dør 12. maj 1886 – måske pga. problemer med fødslen.
Jeg har ikke fundet flere børn af Rasmus og Dorthea.
Dorthea Charlotte Poulsen er født den 15. august 1856 i Tåning sogn, af forældrene Poul Nielsen og Maren Sørensdatter.
Børn:
11.C.9.1. Theodor Charles Rasm.
02.05.1886 Århus 06.08.1886 Århus
11.C.9.2. Alfred Charles Rasmussen 04.11.1887 Viby
11.C.10
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Fra bogen Adslev slægten:
Jens Rasmussen er født i Jexen 7. december 1852, gift 15. oktober 1875 med
Maren Kathrine Jensen, født 6. august 1852, død 18. september 1918. Datter
af gårdmand Jens Rasmussen og Hustru Ane Johnsdatter, af Hårby.
Havde en gård på Venge Mark, hvor de boede i 27 år, fra 1875 til 1902. Jens
Rasmussen var medlem af Dover-Venge sogneråd i en valgperiode, og efter
kommunens deling medlem af Venge sogneråd. I en årrække formand for Hesterforsikringsforeningen. Jens Rasmussen bor i 1926 hos sin datter og svigersøn i Nyborg.
Børn af Jens Rasmussen og Maren Kathrine Jensen:
11.C.10.1. Ane Cathrine Rasmussen
11.C.10.2. Rasmus Rasmussen
11.C.10.3. Ane Rasmussen
11.C.10.4. Jens Rasmussen

06.05.1876
05.02.1878
08.08.1881
18.09.1883

Veng
Veng
Veng
Veng

10.05.1877
01.11.1962
06.05.1950
05.07.1903

Veng
Skand.
Nyborg
Veng

11.C.11
Fra bogen Adslev slægten:
Ejer af en mindre ejendom på Jexen mark. Johannes Rasmussen var i 8 år taksationsmand i Adslev-Jexen og Mjesing Sparekasse, og i 20 år medlem af bestyrelsen for den fri Forening i Adslev-Mjesing. Denne forening, der stiftedes
af Pastor Borch, Adslev, og bestod fra 1881 til 1901, arbejdede i tilslutning til
den fri fattigkasse. I disse år var der ingen i kommune, der kom på fattigvæsenet, hvad der den gang var ret sjældent.
Johannes Rasmussen er født den 7. januar 1855 i Jexen, han bliver gift med
Kirsten Pedersen den 13. marts 1889 i Mjesing kirke.
Kirsten Pedersen er født den 5. maj 1857 i Kolt, af forældrene indsidder Peder Madsen og Maren Jensdatter.
Kirsten dør den 13. maj 1920 på amtssygehuset i Skanderborg, hun bliver begravet på Adslev kirkegård.
Johannes dør den 15. november i Jeksen.
Mærkelig ting - ved vielsen og ved hans død står der at han er født 7. februar –
men han er altså født i januar ifølge hans dåb i kirkebogen.
Tekster fundet på denne hjemmeside:
http://www.vrask.dk/Egnsarkivet/Aarsskrift1995/index.html#fast
En anden bemærkelsesværdig person var min bedstemors bror. Han var også
bror til kromanden Søren Rasmussen, derfor blev han kaldt »Kro-Johannes«.
© Copyright L.K. Bjerregaard. - lkb057 @ hotmail.com

44-96

Hans kone, Kirstine, var blevet »sær« eller »småtosset« som man sagde dengang.
Engang vi var kommet til et mindre kaffeselskab, hvor jeg havde fået et lækkert stykke lagkage over på min tallerken, udstødte hun nogle uhyggelige hvin,
og fråden stod ud af munden på hende. Jeg løb grædende ud og så aldrig mere
til mit lagkage. Kirstine døde kort tid efter. Johannes var meget svækket og
rysthåndet så det kneb ham at tænde petroleumslampen. Han var velstillet, og
meget sparsommelig. Johannes bedømte folk efter, om de kunne »samle
penge«. Han blev meget ensom med sin sygdom og elendighed, for han nænnede ikke at bruge penge til hjælp. En dag fandt nabokonen ham i stalden. Johannes havde selv måttet give døden en håndsrækning. Vi var rystet, men det
var vist det bedste der kunne ske i hans tilfælde.
Jeg har ikke fundet nogle børn i hverken Adslev eller Mjesing.
I folketællingerne har jeg fundet Johannes og Kirsten i 1890 i Mjesing uden
børn og i 1901 i Adslev også uden børn, så det ser ud til at de døde barnløse.
11.C.12

Fra bogen Adslev slægten:
Ane Kathrine Rasmussen er født i Jexen 24. marts 1857, gift 30. oktober
1877 med gårdejer, enkemand Niels Sørensen Gammelgaard i Galten, født
24. november 1844, død 14. februar 1907.
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Livet i Galten Nørregaard i Niels og Kathrines tid var én lang arbejdsdag. Han
kendte sin fødegårds lerede jorder og lod ikke den nye landbrugsteknik gå sig
forbi.
Gårdens besætning havde altid ord for at være blandt de bedste. Niels lærte
sine drenge, og piger med, at arbejde flittigt i mark og stald.
Som Niels var arbejdsom og flittig ude, således var Trine flittig og ferm inde,
der måtte kernes, brygges, bages, kartes, tvindes, spindes og meget mere, alt
imedens de mindre børn skulle passes. Ikke desto mindre var smørret af fin
kvalitet, hvilket de gamle diplomer (fra da. 1880) med påskrift’1. præmie for
sødt smør’ viser. Medens de boede i ’Foldbjerglund’ havde de indrettet køleanlæg ved hjælp af rindende vand fra et springvand i gården. I Nørregaard derimod måtte de bruge is og sne, som om sommeren oplagredes under tørvesmuld og halm i laden. Smørret kørtes til Århus, hvorfra de i små dåser blev
sendt til England, hvor det i modsætning til saltet smør anvendtes omtrent således som vi nu anvender syltetøj. Det kunne til tider indbringe ca. 1. kr. mere pr
pund end saltet smør.
Niels og Kathrine var stille, jævne mennesker, der har efterladt mindet om et
godt og gæstfrit hjem, om deres ærlighed, retskaffenhed og trofasthed.
V.N.G.S.
Første barn af Niels Sørensen Gammelgaard er opkaldt efter hans første afdøde kone Ane Marie, og det første barn han får med den nye kone Ane Katrine Rasmussen bliver opkaldt efter hans anden afdøde kone som også hed
Ane Marie, helt efter datidens skik.
Ved børnenes dåb kan jeg se at Ane Katrine Rasmussen blev kaldt Stine.
Børn af Ane Marie Rasmussen og Niels Sørensen Gammelgaard og Ane
Katrine Rasmussen:
11.C.12.1. Ane M. R. K. S. Gammelgaard
11.C.12.2. Ane M. K. S. G. Schriver
11.C.12.3. Søren S. Gammelgaard
11.C.12.4. Ane R. Sørensen Gammelgaard
11.C.12.5. Rasmine Sørensen Gammelgaard
11.C.12.6. Rasmus Sørensen Gammelgaard
11.C.12.7. Rasmus Sørensen Gammelgaard
11.C.12.8. Peder Sørensen Gammelgaard
11.C.12.9. Else M. H. Sørensen Gammelgaard
11.C.12.10. Aage P. Sørensen Gammelgaard
11.C.12.11. Anna Sørensen Gammelgaard
11.C.12.12. Marinus S. Gammelgaard

25.02.1872
09.01.1879
26.06.1880
27.07.1881
29.08.1882
24.12.1883
12.12.1884
16.01.1886
29.06.1887
08.07.1889
28.05.1890
11.03.1894
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02.09.1951
22.09.1933
27.11.1914
10.10.1959
13.03.1964
12.04.1884
11.02.1885
04.04.1970
17.01.1897
13.01.1979
13.06.1962
16.06.1972

11.C.13
Niels Møller Rasmussen er født den 18. juni 1859 i Jexen, død den 12. februar
1860, 8 måneder gammel.
11.C.14

Fra bogen Adslev slægten:
Ane Birgitte Rasmussen er født i Jexen 28. januar 1861, død 17. december
1920, gift 1. april 1880 med Peder Sørensen af Herskind, født 13. maj 1852,
død 16. september 1921, søn af gårdmand Søren Nielsen og hustru Ane.
De havde først en mindre gård på Stjær mark, købte 1898 en noget større gård,
’Kirkely’ i Stjær by. Peder Sørensen havde oprindelig tænkt på at tage lærereksamen, men opgav det, var en påpassende og økonomisk landmand, i en årrække formand for Hesteforsikringsforeningen, for Stjær. Sluttede sig de senere år til Indre Mission.
Ane Birgitte var i hjemmet den tilskyndende og i besiddelse af en sjælden karakterstyrke, gudfrygtig og af et lyst sind. Under sit 3-4 måneder lange sygeleje
før hun døde, var hun meget tålmodig, og beklagede den ulejlighed, hun gjorde
sine omgivelser, skønt det var hende, der led.
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Børn af Ane Birgitte Rasmussen og Peder Sørensen:
11.C.14.1. Andrea Sørensen
11.C.14.2. Ane Marie R. Sørensen
11.C.14.3. Rasmus S. Axel Sørensen
11.C.14.4. Sørine Sophie Sørensen
11.C.14.5. Ane Marie Sørensen
11.C.14.6. Peder Møller Sørensen
11.C.14.7. Agnes Marie Sørensen
11.C.14.8. Andrea Marie Sørensen

30.01.1881
07.06.1884
04.04.1886
23.06.1888
18.09.1890
08.03.1893
29.09.1900
24.10.1901

Stjær
Stjær
Stjær
Stjær
Stjær
Stjær
Stjær
Stjær

27.02.1901
1889
03.04.1954
21.01.1966 Stjær
1893
05.06.1943
12.03.1914

11.D.

Fra bogen Adslev slægten:
Peder Sørensen født i Jexen 19. april 1817, død i Dørup 24. august 1872, gift
1. gang 23. oktober 1847 med sin kusine Mette Marie Jensen, født 25. januar
1828, død 3. december 1857, datter af Jens Bærntsen og hustru Ane Johanne
af Dørup. Gift 2. gang ca. 1860 med Ane Margrethe Jensdatter af Hvolbæk,
født 29. marts 1829, død 29. juni 1900. Ane Margrethe giftede sig efter Peders død med Mikkel Laursen af Dørup.
Peder Sørensen arvede sin første hustrus fødegård i Dørup.
Peder Sørensen, der jo var gift med min moster Mette Marie, var en prægtig
og venlig mand, og vi kaldte ham morbror Peder. Ofte tog han mig på skødet
og sagde: ”Du ligner hende, du er kaldt op efter”, og jeg holdt så meget af ham
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derfor. Moster har jeg ikke kendt, hun døde jo i en ung alder. Morbror var mine
forældres gode ven, og vi kom meget sammen til gensidig glæde.
Mette Marie Haugaard.
Min fader husker ikke meget om sin moder, skønt han var den ældste af Børnene; hun lå syg de sidste 3 år hun levede, han kan lige huske, hun læste med
ham, da han skulle begynde at stave. Bedstefader og bedstemoder var begge
stille mennesker.
Ø
Min Fader Peder Sørensen begyndte at mergle først i 1850’erne, og sidst i
halvtredserne var vi færdige. Pigerne var ikke hos os, med til at sprede mergel
sådan som i Bering, men de var med til at sprede gødning. Der avledes godt
korn efter merglingen, og vi måtte tit have to daglejere til at hjælpe til med
tærskningen. I vinterhalvåret kørte min fader tit til Århus med korn en gang om
ugen, i reglen hver lørdag, og jeg var tit med ham derude. En gang var der så
meget sne, at vognen væltede i Gabet og så blev der ingen Århustur den gang.
Kornet solgtes til købmand Holm i Frederiksgade, senere til Spliid.
Vi havde to heste. Kreaturbesætningen bestod af 7-8 malkekøer og 4-5 kvier og
kalve. Køerne kælvede om foråret på en enkelt undtagelse nær, der kælvede om
efteråret. Vi havde derfor næsten ingen smør at sælge om vinteren, højst en
lille krukke om ugen. Af svin havde vi kun 2-3 stk. det var til eget brug, og det
var sjældent, der blev solgt nogen. Om efterår og forår slagtedes et årgammelt
fedesvin. Vi havde gerne 7-8 får, der slagtedes altid 2 om efteråret. De første
svingplove i Dørup blev sidst i 1830’erne lavet af mine morbrødre Jens og
Thøger. De var af træ. Min fader var den første i Dørup, der fik en svenskharve, det var sidst i halvtredserne, den var ligeledes af træ. Jeg kan huske, jeg
har set hjulplove i brug hos Jens Dams i Bjertrup og hos Thøger Pedersens i
Bering.
Sædskifte var rug, byg, hvede, 2 havrekærver, dog i mange år ærter i stedet for
den ene havrekærve. Ærterne brugtes til at fodre op, de var så gode at fodre
svin med. Ærterne var også gode til heste, når man skulle i gang med forårsarbejdet. Ærterne blev sat i støb til dem.
Hjemme i Dørup var vi tidlig oppe om sommeren, men fader var altid den første, der stod op, som regel kl. 4. i de mørke vintermåneder kom vi dog ikke op,
før det begyndte at blive lyst. Kun to dage om vinteren skulle vi knægte tidlig
op. Det var, når der skulle slagtes gris, og når det bagtes til jul. Vi skulle skære
pebernødder. Det foregik ved tællelys og det var en fest. Ved en sådan lejlighed bagtes to bægter. Ovnen i bryggerset var så stor, at der kunne bages en
tønde korn ad gangen. Når så rugbrød, sigtebrød, kringler og kager var bagt,
kom turen til pebernødderne. Nogle steder brugte man kommer peber i nødderne, det brugte vi nu ikke, men hos Frandses gjorde de det og det var nogen
stærke nogen. Vi fik malet i Bodil Mølle. Kornet til julebagningen blev sendt
til mølle allerede midt i november. I denne tid gik møllen både dag og nat. I
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ovnen fyredes med brænde fra skoven, somme tider havde vi også bagetørv,
som vi hentede helt ude ved Vissingkloster. Jeg var som dreng med min fader
på en sådan tur et par gange. Vi kørte hjemmefra noget over midnat, det var jo
om sommeren, og lagde vejen om ad Bjertrup til Skanderborg og derfra ad
Ryvejen til gl. Ry, hvor vi bedede ved dagens frembrud, den ene gang dog ved
Ry mølle. Manden vi købte tørvene af, gav så middagsmad. Tørvene var store
og firkantede og ret løse, og vi stablede dem på vognen i en stor stabel og
bandt sække over. Jeg tænker vi kunne have en 3000 tørv i læsset. Disse tørv
brugtes ikke i kakkelovnen, men kun i bagerovnen. Vi var så hjemme igen til
aften.
Vi var som sagt morgenkarle. Når vi skulle i tørvemosen i Sønderskjær, var vi
så tidlig oppe, at vi var ved jernbaneledet på Hørning mark, når 5-toget kørte
forbi. Til gengæld gik vi tidlig i seng, somme tider medens de inde hos naboen
endnu var i marken.
Hjemme holdt vi gerne julegilde 1. juledag med de Døruppere og min morbrors
i Bjertrup. Tiden gik med snak, det var livlige folk, og dengang havde folk så
meget at snakke om. Engang blev det sådan en vinter, at Chr. Haugaards fra
Bjertrup sneede inde. Så fik mændene en bitte punch til og spillede kort til det
blev dag. Til julegilderne fik man sødsuppe og grisesteg (reffelben) og bagværk (snitter) til dessert. Aftenen gik med kortspil, mændene spillede Mis og
kvinderne ’sjavskop’ eller ’Bruss’. Hen på aftenen fik alle kaffe og mændene
desuden en bitte kaffepunch. Kortspillet fortsattes til over midnat, da der igen
skulle dækkes bord, denne gang koldt bord med grisesylte. Der sluttedes med
te.
1. juledag var ungdommen i kirke, og karlene besørgede ofringen til præst og
degn. 2. juledag skulle de gamle i kirke. I juletiden gik det lystigt med julegilder, somme tider hver aften mange dage i træk. Juleaften fik vi oksekødsuppe
med kogt oksekød til eftermad eller også byggrynssuppe med grisesteg og dessert æbleskiver med sukker til, når vi havde spist juleaftensnadver sang vi
nogle samler, og vi spillede så kort om pebernødder og æbler, hvis vi havde
nogle af disse. Senere på aftenen vankede der og kaffe og kage.
Søren Pedersen. Ved Ø.
Oldemoder Ane Kathrine i Meldballe, altså Peder Sørensens moder, havde
en dag bagt æbleskiver til gårdens folk og sat dem ind på bordet før middag.
Imidlertid var Peder og karlen, der begge havde været i marken, kommen ind
før de andre, og de begyndte ganske rolig at tage for sig af retterne, så da oldemoder kom ind, var æbleskivefadet til hendes store bestyrtelse tomt.
’Men Peder da’ udbrød hun.
”Da skulle vi vel da nok have noget, vi der bestiller noget” lød Peders svar.
Ø.
I den tid, der solgtes korn, skulle manden i gården til Århus hver lørdag, og
man sagde, at mændene vidste ikke af, at ugen havde ende, når de ikke havde
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været i Århus om lørdagen. Skanderborg regnede man ikke med, undtagen når
der var marked. Når min fader kom hjem fra Århus, havde han tit en kringle
med til os børn, men det kunne også hænde, at når vi kom og spurgte: ”Far, har
du en kringle med i dag?” fik til svar: ”Nej, det var så skammeligt, bagerens
ovn var falden ned!”.
Ved julegilderne i Dørup, spillede mændene Dørup-Mis eller fattig-Mis til 1
skilling pr. stik og 2 skilling Beten, det var en slags trekort med mis og de var
ivrige nok i det. Af og til under spillet fik de en bitte punch.
Kristian Munk Pedersen.
I Dørup var det i 1850’erne og begyndelsen af 60’erne skik, at karlene nytårsdag gik fra dør til dør og ”tog nytårsgave”. De fik æbler, pebernødder og en
kop kaffe. I den sidste gård de kom til, blev de om aftenen. De skiftedes fra år
til år. Om aftenen kom pigerne også, og så skete det vi fik en dans. Et år, husker jeg, dansede vi i vore opholdsstuer hjemme i gården.
S.P ved Ø.
Min farfar, Peder Sørensen, er den eneste af de tre brødre fra Meldballe, vi er
så heldige at have fotografi af. Han blev fotograferet i Århus et par år før sin
død, kort efter, at den kræftsygdom, der ytrede sig i mund og kind og til sidst
lagde den virksomme mand i graven, havde begyndt at gøre sig mærkbar. Han
blev vel ældre end sine brødre og overlevede dem begge, men opnåede dog kun
en alder af 55 år. Mærkelig nok døde han en lørdag ligesom de to foregående
ejere af gården, hans onkel og svigerfader Jens Bærntsen og Thøger Rasmussen.
Han havde aftjent sin værnepligt ved jægerkorpset i København, og var indkaldt i 1848, men da han den gang havde overtaget gården i Dørup, måtte han
lade stille for sig. Ø.
Ane Margrethe var en god stedmoder for de 5 børn af Peder Sørensens 1.
ægteskab. Som husmoder var hun kendt for sin dygtighed til at lave knaposte,
de smagte ualmindelig godt og der var mange, som gerne ville have af dem.
Børn af Peder Sørensen og Mette Marie Jensen og Ane Margrethe Jensdatter:
11.D.1.
11.D.2.
11.D.3.
11.D.4.
11.D.5.
11.D.6.
11.D.7.

Søren Rasmus Pedersen
Ane Kathrine Pedersen
Jens Pedersen
Johannes Pedersen
Thøger Pedersen
Christian Munk Pedersen
Rasmus Jensen Pedersen

10.09.1848
15.06.1850
15.01.1852
22.01.1854
22.01.1854
16.06.1855
25.05.1864

Hørning
Hørning
Hørning
Hørning
Hørning
Hørning
Hørning

28.01.1930
03.11.1914
04.07.1923
23.06.1922
22.07.1854
20.10.1932
06.03.1942
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11.D.1

Fra bogen Adslev slægten:
Søren Rasmussen Pedersen, født i Dørup 10. september 1848, død 28. januar
1930, gift 6. november 1877 med Maren Nielsen Østergaard, datter af gårdmand Niels Jensen og hustru Barbara Pedersdatter af Bering, født 20. december 1847, død 7. september 1929.
Søren uddannedes ved landbruget hjemme, var 1875-1876 elev på Gedved højskole, var en tid bestyrer af Melballegård i Jeksen samt af Overgårds gård i
Mesing, overtog ved giftermålet hustruens fødegård, Bering Østergård, byggede 1885 et nyt, smukt, teglhængt stuehus og kort efter en ny staldbygning,
ombyggede i 1893 og 1895 gårdens vester længe, i hvilken der indrettedes hestegang og møddingssted og drev gården indtil 1919, da han afhændede den og
fik ophold hos sønnen. Søren brød sig ikke offentlige tillidshverv, han var en
hjemmets og arbejdets mand, sanddru, retskaffen og gudfrygtig, og lige som
sin hustru, der var god og kærlig, holdt han ikke af at være ledig ret længe ad
gangen.
Barn af Søren og Maren:
11.D.1.1. Niels Peter S. Østergaard 08.04.1885 Bering
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15.05.1964

11.D.2

Fra bogen Adslev slægten:
Ane Kathrine Pedersen, født i Dørup 15. juni 1850, død i København 3. november 1914. Ugift.
Havde pensionat i København og i sine senere år syede hun. Var meget interesseret i slægten og havde godt rede på dens mange forgreninger.
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11.D.3

Fra bogen Adslev slægten:
Jens Pedersen, født 15. januar 1852, død i København 4. juli 1923, gift 3. juli
1887 med Dorthea Frederikke Jensen, datter af kunstdrejermester B. M. C.
Jensen og hustru Elisabeth Larsen, København, født 30. juni 1861, død 12.
februar 1918. Ingen børn.
Jens lærte snedkerhåndværket hos Rasmus Kold i Jexen, arbejde som svend i
København og var snedkermester i Vesterbrogade (først i nr. 12, sidst i nr. 43)
fra 1884 til sin død, altså i 39 år. I deres jævne og hyggelige hjem kom ofte andre af slægtens medlemmer i hovedstaden. Om vinteraftenerne spillede man
gerne en lille whist, hvis formål var at samle en beholdning til en skovtur. Jens
var uadskillelig fra sin høvl og blev ved med at passe sit værksted indtil få måneder før sin død. Han hustru gav i flere år undervisning i knipling. Ø.
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11.D.4
Tvilling
Fra bogen Adslev slægten:
Johannes Pedersen, født 22. januar 1854, død 20. juni 1922, gift efterår 1882
med Anne Christensen Hauberg, datter af gårdmand Chr. Hauberg og hustru, Mjesing, død forår 1883.
Johannes var gårdejer i Javngyde, senere i mange år kusk hos skovrider Bryndum, Silkeborg, døde hos sin søn i Nebel. Var elev på Gedved højskole 18761877.
Johannes Pedersen er født i Dørup, Hørning sogn, dør i Nebel by den 20. juni
1922.
Ane Christensen Hauberg er født i Mjesing, dør den 30. marts 1883 i Tulstrup sogn, 25 år gammel, af barselfeber.
Barn:
11.D.4.1. Anton Hauberg Pederen 17.03.1883 Tulstrup 03.09.1962
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11.D.5
Tvilling
Thøger Pedersen er født den 22. januar 1854 i Hørning død 23. juli 1854 i
Hørning
11.D.6

Fra bogen Adslev slægten:
Christian Munk Pedersen, født 16. juni 1855, død 20. oktober 1932, gift 1.
juli 1876 med Ane Marie Thomsen af Skovby, født 15. september 1850, død i
Svejstrup 9. december 1924.
Gårdejer i Firgårde. Var medlem af Dover-Venge sogneråd i 11 år, nemlig fra
1889-1900, deraf i 3 år som formand, den sidste sognerådsformand i denne udstrakte kommune, der før delingen omfattede 13 byer. Boede på sine ældre
dage som rentier i Svejstrup.
Børn:
11.D.6.1.
11.D.6.2.
11.D.6.3.
11.D.6.4.
11.D.6.5.

Mette Marie D. Pedersen
Thomas R. Munk Pedersen
Peder S. Munk Pedersen
Karen Munk Pedersen
Kirstine M. Munk Pedersen

24.07.1876
26.09.1878
24.01.1882
03.04.1884
06.09.1886

Firgårde
Firgårde
Firgårde
Firgårde
Firgårde

© Copyright L.K. Bjerregaard. - lkb057 @ hotmail.com

56-96

16.10.1952
23.11.1950
13.11.1963
26.02.1960

11.D.7

Fra bogen Adslev slægten:
Rasmus Jensen Pedersen, født 25. maj 1864, død 6. marts 1942, gift 1. gang
25. april 1888 med Johanne Pedersen af Bering, født 9. marts 1865, død 1. februar 1893, gift 2. gang 24. maj 1895 med Petrine Ditlevsen, født 23. maj
1862 i Fruering, død 19. december 1937.
Rasmus har været medlem af Blegind-Hørning sogneråd 1900-1912, kasserer
1902-1912, samt haft flere bestillinger. Han overtog 1895 fødegården i Dørup,
hvilken han afhændede i begyndelsen af århundredet, og de har derefter boet
forskellige steder på egnen, bl.a. ejet Hørninggård, Skovsgård i Hørning,
”Adamsgave” i Jeksen, og Dørup Mølle, hvilken afhændedes i foråret 1926 og
de levede derefter som rentiers på en mindre ejendom på Stilling mark.
Rasmus var elev på Ask højskole 1881-1882 og 1883 og på Ormslev højskole.
Ved Rasmus og Petrines bryllup i Fruering, blev der afsunget en meget fornøjelig sang, skrevet af den gamle lærer Thøgersen i Fruering, og som muntert
skildrer et stort bryllup på denne egn for en lille menneskealder siden.
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Barn:
11.D.7.1. Petrea M. Pedersen

09.06.1888 Dørup 17.09.1969 Århus

11.E.
Fra bogen Adslev slægten:
Jens Sørensen Melballe, født i Jexen 14. oktober 1819, død 17. marts 1866,
gift 20. november1847 med Mette Marie Nielsen, født 4. oktober 1824, død
28. februar 1895. Datter af kroejer Niels Olsen og hustru af Nørre Snede.
Jens Sørensen overtog fødegården i Meldballe.
Hvorledes Jens i Jexen fandt Mette Marie i det fjerne Nørre Snede, går der et
frasagn om, som rummer en hel romantisk kærlighedshistorie, i hvilken digteren St. St. Blicher spiller en vis rolle, for så vidt som det jo var ham, der 1839
havde begyndt på Himmelbjerg festerne. Ved en af disse fester i fyrrerne – muligvis Blichers sidste fest den 1. august 1844 – var der et læs unge mennesker i
Jexen, der kørte til Himmelbjerget. Ved denne fest skal kromanden i Nørre
Snede have været på bjerget med et beværtningstelt, og her skal Jens i regnvejret have truffet kromandens datter Mette Marie. Og der blev nok ikke ringe
bestyrtelse i Meldballes lave stuer, da Jens ikke kunne bifalde den forbindelse,
der var påtænkt mellem ham og en ungmø i Hørning.
Brylluppet stod i Nørre Snede, og hele Jexen var i stadsen i den anledning. Det
var en lang køretur, og man oplevede adskilligt, der mange år efter mindedes
og fortaltes ved sammenkomster i Jexen.
Et andet frasagn vil vide, at det var de såkaldte kedelførere, der kørte omkring
og solgte kobbertøj og ofte optrådte som en slags ægteskabs kommissionærer,
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der fik partiet i stand, men de har formodentlig nærmest tjent som en slags Postillon d’amour.
Jens Sørensen var en dygtig og arbejdsom landmand, ”Aale væ leje” (aldrig
være ledig) var hans valgsprog.
Sine heste var han meget øm over, og når han var ude at køre, gik det ikke just
i trav. Helst lod han hestene blive hjemme og tog vejen til fods. Han var en
rask fodgænger. Når han som sognefoged havde fået skattebøgerne samlet,
pakkede han bøgerne i en sæk, tog sækken på nakken og vandrede til fods til
amtstuen i Skanderborg. Han lod grave en mængde brønde for at få vand til
gården. Vandmangel var idelig tilbagevendende plage. Engang de var i færd
med at grave en brønd, skulle de til et bryllup langt borte. ”Nå, nu kører vi”,
råbte kromanden, ”vil du med, Jens? ” – ”nej, jeg kommer ikke, før vi kommer
til vand, ” svarede Jens Sørensen.
De kom ikke til vand den gang lige så lidt som alle de foregående gange, og
Jens Sørensen tilbagelagde så de fire mil til bryllupsgården til fods.
Jens Sørensen var den første der på egnen, der begyndte at fodre med klid.
Man regnede ellers ikke klid for noget, men Jens Sørensen havde opdaget, at
det ikke var nogen dårlig forretning at købe en sæk hvedeklid hos møller Weiss
i Århus for en pris af en mark tønden.
Jens Sørensen var livlig underholdende og afholdt af alle. Lun kunne han
være. Som et eksempel i så henseende fortælles en anekdote, der måske er pålidelig nok. En gang han var i Århus, hørte han navnet Pontoppidan – Generalkonsulen i Hamborg, som 1867 købte Constantinsborg. En bekendt kommer og
spørger, om han kunne køre med ham hjem. Jo det var der intet i vejen for, han
var nemlig færdig med sine ærinder, når undtages, at han skulle ned på apoteket, og hvis manden ville går derned for ham, ville han imedens lade spænde
for. Det ville manden der skulle køre med, da så gerne og spurgte hvad ærindet
gjaldt.
”Åh, vil du ikke gå ned og købe mig en Pontoppidan? ” lød Jens Sørensen rolige svar.
Manden anede ikke uråd og gik troskyldigt ned på apoteket og bad om en Pontoppidan!
Jens Sørensen var sognefoged i en lang årrække lige til sin død, vistnok i 1213 år, derunder i det for sognefogeder så vanskelige og besværlige krigsår. Ø.
Når vi knægte ville bede om et eller andet, gik vi altid til moder, til fader turde
vi ikke gå. I Meldballe var det omvendt, der var det manden, der var den milde,
den, hvem børnene først gik til. Et ejegodt menneske var farbror Jens, men
grumme slem til at ’nappe’ vi knægte, naturligvis bar for kommers. Johs. Rasmussen.
Da soldaterne sidst i 1851 vendte hjem fra treårskrigen, købte en slægtning, der
havde deltaget i krigen en ejendom, og han spurgte da Jens Sørensen, om han
kunne låne nogle penge af ham. Jo, det kunne han godt, men han havde gravet
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sine penge ned i skoven, da tyskerne ventedes, og han havde ikke fået dem gravet op endnu. De lå i en stor trækasse, og tyskerne havde nær fundet den, for de
havde slået en pæl ned under bøgetræet, lige i nærheden af den, dog heldigvis
uden at ramme. Kassen indeholdt 4000 rigsdaler i firskillinger og anden småmønt. Ø.
Mette Marie fra Nørre Snede var en klog og begavet kvinde, der selv styrede
sin gård fra mandens død 1966 til 1882. Hun holdt en besætning af 16 malkekøer, den bedste besætning i hele Jexen by, hun forstod, at skulle køerne yde
megen mælk, måtte de også have noget til gengæld. Der skete i den tid ikke
mange handeler i Meldballe, uden hun sanktionerede dem. Ofte handlede hun
selv med slagterne, og når de ikke kunne blive enige om prisen, gik de enten
med uforrettet sag eller kørte en omgang i gården og gjorde holdt med en bemærkning om, at de vel så blev nødt til at give, hvad hun forlangte.
Hun tilskyndede sine børn til at tage på højskole og hun holdt meget af at tage
del i de unges adspredelser. Skulle der f.eks. leges ordsprogs leg, var hun selv
en af de ivrigste deltagere. Hun var med til oprette Bering valgmenighed og
kirke.

Mette Marie Nielsen, født 4. oktober 1822, død 28. februar 1895. Datter af
kroejer Niels Andreas Madsen og Hustru Marie Ollesdatter af Nørre Snede.
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Børn:
11.E.1 Ane Kathrine Jensen
11.E.2 Søren Rasmussen Jensen
11.E.3 Niels P. M. J. Melballe
11.E.4 Marie Jensen
11.E.5 Petrea Nielsine Jensen
11.E.6 Ane Johanne M. Jensen
11.E.7 Petrea Cecilie Jensen

22.10.1848
28.06.1850
19.06.1853
25.11.1853
21.11.1859
21.11.1859
21.06.1862

Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev

20.02.1872
12.07.1911
23.05.1928
14.06.1939
14.12.1859
14.12.1859
27.09.1945

Blegind
Mjesing
Adslev
Silkeborg
Adslev
Adslev

11.E.1

Fra bogen Adslev slægten:
Ane Kathrine Jensen, født 1848 i Melballegård i Jeksen, død 1872, gift med
Hans Leth, gårdejer, født 29. juni 1845 i Blegind, død 11. marts 1913. Hans
Leth blev senere gift 2. gang med Christine Amalia Lauritzen, født 24. august 1844, død 7. januar 1924. Hans Leth overtog sin fødegård i Blegind.
Ane Katrine Jensen er født den 22. oktober 1848 i Adslev, død den 20. februar 1872.
Hans Edslev Leth er født den 29. juni 1845 i Blegind, søn af gårdmand Niels
Pederen Leth og Margrethe Edslev.
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Barn:
11.E.1.1. Niels Leth

10.07.1870

06.01.1945

11.E.2

Fra bogen Adslev slægten:
Søren Rasmussen Jensen født 28. juni 1850, død 12. juli 1911, gift 29. maj
1874 med Mette Kirstine Pedersen, datter af gårdmand Peder Olsen og hustru af Hjemstok, født 29. august 1849, død 12. april 1915. Søren købte gården
i Mjesing af den i sin tid bekendte amtsrådsmedlem R. Christiansen.
Søren Rasmussen Jensen overtog gården i Mjesing 1. april 1874. Han havde
været elev på Gjedved Højskole 1867-68 og på Testrup 1871-1872. Stærkt grebet af den grundtvigske bevægelse var han med til at oprette Bering valgmenighed og i en årrække formand for menigheden. I Mjesing var han to gange medvirkende til oprettelse af en friskole, første gang i 70’erne, anden gang i
80’erne. I samklang hermed lå arbejdet blandt ungdommen ham varmt på
sinde, han var ivrig deltager i skyttebevægelsen, fik dannet en skytteforening i
Mjesing og var i mange år medlem af bestyrelsen for Århus amts skytteforening. Riffelbevægelsen var han med til at bære frem, og da provisoriet kom i
1885, mødte det i ham en afgjort modstander og for ikke at komme til at foretage skatteudpantninger, som var stridende mod grundloven, trak han sig i foråret 1885 tilbage fra hvervet som sognefoged, hvilket han havde beklædt i 3-4
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bets formand. Som landmand var han blandt de betydelige, hvad også de førstepræmier for kvægsamlinger, han hentede på dyrskuerne i Skanderborg, vidner om, i mange år var han formand for Adslev-Mjesing kvægavlsforening og
med til at oprette den første kontrolforening på Skanderborgegnen. Også hesteavlen interesserede ham meget, og han var midt i 80’erne med til at oprette den
første hesteavlsforening på Skanderborgegnen. Da mejerierne kom frem, var
han virksom for oprettelse af andelsmejeriet i Mjesing og en tid dets formand.
Han var i mange år bestyrelsesmedlem i Skanderborg landboforening og i
Skanderborg andelssvineslagteri, for hvilket han en tid var næstformand. Politisk sluttede han sig som nævnt til venstre, og i firserne valgtes han i ind i sognerådet, i hvilket han havde sæde i 12 år, det meste af tiden som formand. Da
skatterådene oprettes efter skattelovene af 1903, blev han medlem af skatte rådet for Skanderborg amtsrådskreds og dets formand.
Søren Rasmussen Jensen, drev ved siden af sit landbrug en del kreaturhandel,
til tider ret betydelig, sendte en tid kreaturer til København og foretog opkøb på
kreaturmarkederne i Odense. 1902 forpagtede han gården ud til sin søn Jens
Meldballe, der overtog den 1908, og han tilbragte sine senere år i et hus i nærheden af gården. Han var i besiddelse af et ypperligt helbred, så at sige aldrig
syg og var en ualmindelig god forgænger. Ø.
Søren blev kun 61 år gammel. Ved hans død skrev ”Skanderborg Amts Avis”
bl.a.: ”En af vore bedste mænd. Gårdejer Søren Rasmussen Jensen, Mjesing,
er i går afgået ved døden. I flere måneder har han været fængslet til sygelejet,
og såvel for ham selv som for andre har det i længere tid stået klart, at det bar
mod afslutningen. Et virksom og indholdsrigt liv er her afsluttet. Gode gaver
var der givet den afdøde, og samvittighedsfuldt anvendte han dem i enhver god
sags tjeneste. Ved de gode evner forende han en til det yderste retsindig karakter, parret med et elskeligt, hjertevindende væsen. Han var af de mænd, som
man under alle livets forhold ubetinget kunne stole på, trofast mod venner og
trofast mod enhvers ag, som han en havde givet sin tilslutning.
Ved sin betydelige personlighed og gennem et langt livs alsidige virksomhed i
mange offentlige tillidshverv har han øvet stor indflydelse i Skanderborg egnen. Mange gange har hans ord i vigtige spørgsmål været det afgørende, netop
fordi alle vidste, at han kun ville, hvad der var ret, og at han havde evne til at
se, hvad der var ret.
Skønt han aldrig trængte sig frem, er mange vigtige opgaver gennem tiderne
blevet lagt i hans hånd. Mere end en gang har han været på tale som kandidat
til folke- og landstingsvalg, og det skyldes vist ham selv, det blev ved talen.
Han var levende politisk interesseret og var gennem hele sit lange liv en af de
trofaste, mest forstående og klartseende venstremænd i Skanderborgegnen og
ikke mindst i politiske tvivlsspørgsmål lyttede vi da gerne til hans gode råd og
vejledninger – og vi kom aldrig til at fortryde det.
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Han vil blive savnet mange gange, og hans plads bliver ikke let at udfylde, men
for alle, der savner ham, er det en trøst at vide, at han ikke har levet forgæves,
hverken for sig selv eller andre. ”
Er døbt Søren Rasmus Jensen.
Børn:
11.E.2.1.
11.E.2.2.
11.E.2.3.
11.E.2.4.
11.E.2.5.

Katrine S. Melballe
Jens Sørensen Melballe
Laura S. Melballe
Marie S. Melballe
Margrethe S. Melballe

03.01.1875
16.01.1877
21.03.1881
25.10.1882
10.09.1884

Mesing
Mesing
Mesing
Mesing
Mesing

03.03.1880
13.02.1960
11.07.1942
16.10.1966
13.01.1964

11.E.3

Fra bogen Adslev slægten:
Niels Melballe, født 19. juni 1853, død 23. maj 1928, gift 30. maj 1883 med
Karen Marie Pedersen, født 19. februar 1862, død 25. juni 1949, datter af
gårdmand P. Pedersen og Ane Jensdatter, Enslev, Kolt sogn. Karen Marie
har været elev på Mellerup og Vallekilde højskoler.
Niels arvede Meldballegård efter sin far 1882, drev denne indtil 1926, da sønnen Peter overtog den. Var elev på Testrup højskole 1876. Var bla. i 6 år medlem af Adslev-Mesing sogneråd.
Han var en kendt, agtet og afholdt mand samt en i kirkelige, politiske og mange
andre spørgsmål meget interesseret mand, og da han tillige var en dygtig jordbruger, hørte han i mange år til egnens mere fremtrædende landmænd. Han
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havde et overordentligt vindende og elskværdigt væsen, som skaffede ham
venner overalt, hvor han kom frem. Han blev syg ude i skoven og døde, inden
man fik ham bragt hjem.
Niels er født i Jeksen, Adslev sogn, Karen Marie i Enslev, Kolt sogn. De er
viede i Bering Valgmenigheds kirke, indskrevet i Hørnings kirkebog.
Børn:
11.E.3.1.
11.E.3.2.
11.E.3.3.
11.E.3.4.
11.E.3.5.

Ane Melballe
Ane Kathrine Melballe
Jens Sørensen Melballe
Martin Melballe
Peter Melballe

28.08.1884
07.09.1885
04.12.1886
23.01.1888
23.06.1890

Jeksen
Jeksen
Jeksen
Jeksen
Jeksen

28.03.1885 Jeksen
17.03.1891 Jeksen
10.04.1858
23.05.1888 Jeksen
30.11.1969

Alle børn født i Melballegård
11.E.4
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Fra bogen Adslev slægten:
Marie Jensen født i Melballe 25. november 1855, død 14. juni 1939, gift 1.
august 1877 med Niels Jensen, søn af husmand Jens Nielsen og Anne Marie
Nielsdatter af Stjær, født 14. september 1853, død 9. marts 1928.
Niels Jensen ejede en lille gård på Skårup Mark, senere ”Fredenshjem” på
Jexen mark, indtil han 1. oktober 1897 overtog stillingen som vejassistent i Silkeborg, hvilken han beklædte til 1. april 1926, da han på grund af alder trak sig
tilbage. Ved hans 25 års jubilæum som vejassistent, skrev ”Silkeborg Avis ” i
en opsats med overskriften ”Et dygtigt arbejde i vejvæsenets tjeneste ” bl.a. ”I
søndags havde vejassistent N. Jensen, Silkeborg, været borger i byen og vejassistent i Skanderborg amt i 25 år, og han har i den tid udført et godt og trofast
arbejde, der i søndags vandt påskønnelse fra alle sider. Der indløb i dagens anledning mange blomster og telegrammer til jubilaren. Amtsrådet var repræsenteret ved vejudvalgets formand Kr. Sørensen, Ersholt, der takkede vejassistent
Jensen for han arbejde i amtet. Fra amtsrådet overrakte han Jensen en gav bestående af 12 sølvspiseskeer og 12 sølvgafler. Vejassistenten er jo en mand på
69, men Kr. Sørensen udtalte, at han var glad ved, at man ikke havde en bestemmelse om, at vejassistenter skulle fratræde ved 70 års alderen. Hr Jensen
kunne endnu i mange år røgte sin gerning til alles tilfredshed. Fra brolæggerne
fik Jensen en stor sølvopsats og fra vejmændene et sølvservice. Vejassistenten
er, så vidt vides, Danmarks ældste vejassistent, men det passer på ham, at ingen
bliver gammel, før man selv vil. ”
Niels Jensen var fra 1882-1901 en ivrig deltager i skyttebevægelsen og har
hentet en mængde præmier for skydning. Afholdsbevægelsen har han ligeledes
taget stærk del i og var fra 1908-1920 formand for Silkeborg afholdskreds. Medens han boede i Jexen, var han 1894-97 medlem af Adslev-Mjesing sogneråd
og i en årrække formand for Mejeriet Alhøj ved Stilling St. Medlem af Silkeborg byråd 1909-12. Marie Jensen var elev på Testrup Højskole 1875.
Niels Jensen forældre hed Jens Nielsen Vogn og Ane Marie Nielsdatter.
Børn:
11.E.4.1.
11.E.4.2.
11.E.4.3.
11.E.4.4.
11.E.4.5.
11.E.4.6.
11.E.4.7.
11.E.4.8.
11.E.4.9.
11.E.4.10.
11.E.4.11.

Anne Kathrine N. Melballe
Jens Nielsen Melballe
Agnethe N. Melballe
Jens Nielsen Melballe
Halvor Nielsen Melballe
Aage Nielsen Melballe
Marie Nielsen Melballe
Agnes Nielsen Melballe
Dagny Nielsen Melballe
Signe Nielsen Melballe
Margrethe N. Melballe

12.11.1877
10.08.1879
19.10.1880
07.12.1881
30.08.1883
03.11.1884
22.02.1886
21.08.1887
03.07.1889
31.08.1890
07.02.1892

© Copyright L.K. Bjerregaard. - lkb057 @ hotmail.com

66-96

30.08.1960
1879
23.01.1954
04.11.1966
29.12.1953
22.02.1886
24.06.1966
1887
29.08.1970
06.01.1974
17.03.1932

11.E.4.12. Thorvald Nielsen Melballe
11.E.4.13. Gudrun Nielsen Melballe
11.E.4.14. Ejnar Nielsen Melballe

29.03.1893
30.06.1894
19.02.1898

06.02.1970
03.09.1979
11.11.1918

11.E.7

Fra bogen Adslev slægten:
Petrea Cecilie Jensen født i Melballe 21. juni 1862, død 27. september 1945,
gift 27. marts 1885 med Jens Rasmussen, født 4. december 1861, død 30. maj
1948, søn af gårdejer Kristen Rasmussen, Gunnestrup, Tranbjerg sogn.
Har boet på Hedeagergård i Støvring sogn i 30 år. Petrea og Jens Rasmussen
var meget levende mennesker, deres børn var ivrige gymnaster og gymnastikledere, sønnen Jens var aktiv gymnast til han var 82 år, og de fleste af børnebørnene har været og er med i gymnastikarbejdet. Utallige er de unge, som i årenes løb har fået et skub i den rigtige retning af de to gamle, men i sindet så
unge mennesker. Petrea og Jens Rasmussen var med til at oprette Mellerup
Valgmenighed og bygge kirke, de støttede friskolen økonomisk, skønt børnene
aldrig blev elever der. Jens var i 1898 med til at stifte Støvring-Mellerup
mandskor og var et meget aktivt medlem i mange år. Han havde sin store andel
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i, at kortet, som havde ligget stille i mange år på grund af dirigentmangel, atter
kom i gang, denne gang som blandet kor. Jens var da 85 år.
Børn:
11.E.7.1.
11.E.7.2.
11.E.7.3.
11.E.7.4.

Jens Kristian Rasmussen
Karen Rasmussen
Kathrine Rasmussen
Marie Cecilie Rasmussen

25.02.1887
12.07.1888
17.02.1948
12.03.1893

Støvring
Støvring
Støvring
Støvring

07.07.1973
04.11.1968
27.03.1948

11.F.
Fra bogen Adslev slægten:
Ane Margrethe Sørensen født i Jexen 5. februar 1822, død i Hårby 21. april
1863, gift 28. marts 1840 med sognefoged, gårdejer Jens Sørensen, født i Stilling 8. maj 1811, død i Mjesing 7. marts 1891, søn af sognefoged gårdejer Søren Andersen og hustru af Jexen.
Jens Sørensen overtog sine forældres gård i Neder Jexen, men solgte den senere og købte en mindre gård på ca. 30 tdr. land på Hårby Mark ved Søballevejen. Medens han boede her, var han sognefoged, måske var han det også Jexen.
Efter Margrethes død afhændede han gården i Hårby og købte et boelssted på
ca. 10 tdr. land på Forlev Mark. Gift 2. gang. Flyttede derefter til Stilling og senere til Mjesing. Han skildres som en velbegavet mand, djærv og gemytlig og i
sine senere år beskæftige han sig meget husflid. Han var bekendt viden om for
de fint forarbejde spiseskeer, ofte kunstfærdigt udskårne, han leverede til gode
venner og bekendte – Jens Sørensen var af de ”de Horsens Kyradserer”

En kyrassér eller kyradsér var en tung kavalerist der bar et kyras, et bryst- og
rygharnisk af jern eller stål, og høj hjelm. Kyrassér dukkede op i slutningen af
1400-tallet og var efterkommere af middelalderens riddere i rustning. Disse
medium til stærkt rustede ryttere var bevæbnet med lanse, kårde, pistol eller en
kort karabin.
Børn:
11.F.1.
11.F.2.
11.F.3.
11.F.4.
11.F.5.
11.F.6.
11.F.7.
11.F.8.
11.F.9.

Søren Jensen
Søren R. Jensen
Anders Jensen
Ane Jensen
Ane Cathrine Jensen
Maren Jensen
Ane Cathrine Jensen
Søren Peter Jensen
Søren Peter Jensen

19.05.1841
01.05.1842
15.01.1845
27.12.1850
19.10.1852
10.03.1854
19.09.1856
05.06.1858
28.03.1860

Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Venge
Venge
Venge
Venge

07.06.1841 Adslev
04.12.1898 København
1889
København
14.03.1856 Venge

21.10.1859 Venge
ca. 1878
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11.F.1
Søren Jensen er født den 19. maj 1841 i Jexen, Adslev sogn, han døde den 7.
juni 1841 i Jexen.
11.F.2

Søren Rasmus Jensen er født den 1. maj 1842 i Jexen, Adslev sogn, han døde
den 3. december 1898 Vor Frue sogn, København, Urmager boede i Vestergade 28.
Fra bogen Adslev slægten:
Søren Rasmussen Jensen, født i Jexen 1842, død i København 4. december
1898. Ugift. Urmager i København i en lang årrække. Døde efter et ulykkestilfælde, han blev påkørt af en sporvogn.
Han er døbt Søren Rasmus Jensen og døde den 3. december ikke den 4.
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11.F.3

Anders Jensen er født den 15. januar 1845 i Jexen.
Iflg. folketælling 1901 skulle han være død i 1889
Fra bogen Adslev slægten:
Anders Jensen født i Jexen. Tjente som ung forskellige steder på egnen. Bl.a.
hos P. Overgaard i Mjesing, agtede sig omkring 1870 til Amerika, men betænkte sig og slog sig i stedet ned i København. Arbejdsmand.
Ifølge folketællinger, gift med Annette som er født 23. maj 1850 i Lendemarke
på Møn.
Børn
11.F.3.1.
11.F.3.2.
11.F.3.3.
11.F.3.4.
11.F.3.5.

Jens Jacob Martin Jensen
Ane Margrethe Jensen
Anette Marie Jensen
Johannes Jensen
Christian Jensen

17.03.1877
17.09.1879
13.12.1881
27.06.1884
22.08.1887
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11.F.4
Ane Jensen er født den 27. december 1850 i Jexen, ved ikke mere om hende,
hun er ikke nævnt i bogen.
11.F.5
Ane Cathrine Jensen er født 19. oktober 1852, død 14. marts 1856, 3 år gammel. Er heller ikke nævnt i bogen.
11.F.6
Maren Jensen er født den 3. oktober 1854 på Hårby Mark, Veng sogn.
Fra bogen Adslev slægten:
Maren Jensen født i Hårby 10. marts 1854, viet i Skanderup kirke 14. oktober
1881 til væver Anders Peter Hansen, født i Virring 15. januar 1853.
Kan ikke finde ham i Virring sogns kirkebog.
Børn:
11.F.6.1. Jens Søren Hansen

19.02.1883

11.F.7
Ane Cathrine Jensen født den 19. september 1856 i Veng sogn.
Iflg. bogen dør hun af tuberkulose få år efter sin konfirmation, jeg har dog ikke
kunnet finde dødsfaldet.
11.F.8
Søren Peter Jensen er født den 5. juni 1858, død den 21. oktober 1859, 1½ år
gammel, ej nævnt i bogen.
11.F.9
Søren Peter Jensen født den 28. maj 1860.
Ifølge bogen – død som ung
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11.G.

Fra bogen Adslev slægten:
Ane Cathrine Sørensen født i Meldballe 1. december 1826, død 14. januar
1892, gift 26. juni 1845 med Otto Emil Schou, søn af søkaptajn Carl Frederik Gottlieb Schou og hustru Ane Louise Basse, Adamsgave, Jeksen, født 16.
maj 1823, død 25. marts 1899.
Emil Schou overtog ’Adamsgave’ på Jexen mark efter sin fader, søkaptajn
Carl Fr. G. Schou, der var født i Kiel og kaptajn i Handelsflåden, men på
grund af brystsvaghed måtte opgive livet til søs, hvorefter han købte ’Adamsgave’ af en mand i Århus, der havde en prioritet i gården. Emil Schou var ejer
af gården fra 1845-1879, da han over drog den til sin søn Søren Schou, som
drev den i 29 år. Emil Schou passede ejendommen godt og var i en periode
medlem af Adslev- Mjesing sogneråd, var desuden lægdsmand, kirkeværge og
havde flere andre tillidshverv.
’Adamsgave, der nu er delvis udstykket, ligger syd for Jexen by, ved den gamle
Randers Landevej, og var i 1860’erne og 70’erne et sted, hvor de mange unge i
slægten altid fandt en gæstfri modtagelse, og hvor de tilbragte mange festlige
stunder. Mange lyse minder knytter sig til denne gård. Faster Schou eller Moster Schou var en fin og elskelig kvinde, der gerne så ungdom omkring sig, og
ingen steder havde de unge så ’frit slag’ som her. Og ungdom var der meget af
i slægten den gang. Slægtens gårde lå som i en rundkreds omkring Adamsgave,
der var ungdom i Jexen kro, hos P. Kristensens i Jexen, i Meldballe, Mjesing,
Hårby Dørup, Bjertrup, Fruering og mange andre steder. Og allevegne elskede
man den ejegode Ane Kathrine. ’Til faster Schou ville vi gerne ned, hun var
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så god’ udtaler en af de ældre, som nu er over 70 år, ved tanken om de mange
lyse stunder i denne gård for over 50 år siden. Også unge, der havde tjent der,
kom tit og ofte på besøg. Faster Schou var en inderligt troende kristen. Og hun
kunne ikke lide, der blev talt ondt om nogen, selv gjorde hun det aldrig, men
tog altid folk i forsvar og søgte at femdrage deres gode sider. Godsindet som
hun var, gik ingen småfolk forgæves til hendes hus; kom de efter en krukke
mælk, fik de gerne en flaske fløde i tilgift.
Hun var en stor børneven, og alle de mange puslinger, der voksede op i slægtens gårde, elskede faster eller moster.
Ane Kathrine var kendt for sine gode oste, såvel knaposte som sødmælksoste
og kærnemælksoste. De var efterspurgte og afsattes til private og købmænd i
Skanderborg, ligesom folk fra egnen, stundom også langvejs fra, kom og købte.
I blåbærtiden kom folk med ’bylle’ og fik oste for dem. Så godt som hver formiddag var hun travlt beskæftiget med at fremstille oste, somme tider endog to
gange om dagen, og lagringen skulle også passes og gav ikke så lidt at bestille.
Når der kom fremmede, skulle der gerne bages vafler til kaffen, dejlige varme
flødevafler, som var ganske mageløse.
I 1848-krigen kom en dag en omstrejfende tysk soldat og gik op på gårdens loft
i den hensigt at forsyne sig med røget flæsk. Emil Schou mærker, at der er nogen oppe på loftet, og han springer ud i gangen og holder for døren til loftstrappen, så tyskeren ikke kan komme ned.
Tyskeren buldrer på og vil ud, men Emil Schou holder igen og tænker som så,
at det bedst den afdeling, soldaten hørte til, fik tid til at fjerne sig, hvorfor han
holder ham indespærret tilpas længe. Idet han derefter lukker op, og den indespærrede tumler ud, giver han fjenden et ordentligt nakkedrag og smider ham
ud på stenbroen, så flæskeskinkerne ryger til alle sider. Af frygt for, at tyskeren
skal gå angrebsvis til værks, smækker han døren i efter ham og drejer nøglen
om. Den forbløffede tysker samler sig op lusker slukøret ud af gården. De rare
skinker lod han ligge Ø.
Børn:
11.G.1.
11.G.2.
11.G.3.
11.G.4.
11.G.5.

Karl Frederick Schou
Ane Louise Schou
Søren Rasmussen Schou
Ane Kathrine J. Schou
Mette Marie Sofie Schou

01.05.1852 Adslev 21.10.1891
01.09.1854 Adslev 1944
Kbh.
13.11.1855 Adslev 18.03.1932
08.06.1857 Adslev 26.04.1936
29.06.1859 Adslev 11.12.1898 Amerika

11.G.1
Karl Frederik Schou er født den 1. maj 1852 i Adamsgave, død ugift den 21.
oktober 1890, Jeksen Mark.
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11.G.2

Ane Louise Schou, født 1. september 1854 i Adamsgave, død 27. august 1945,
gift 6. november 1877 med slagtermester Mads Peter Ludvig Bech, Århus,
død.
Mads Peter Ludvig Bech er født den 7. oktober 1854 i Ildved Mølle, han er
søn af Hans Bech Johansen og Mette Madsen.
Ane Louise Schou blev skilt fra Ludvig Bech, men jeg ved ikke hvornår og
hvorfor.
Børn af Ane Louise Schou og Bech:
11.G.2.1. Agnes Uttilie Kathrine Bech 26.07.1879 Adslev
11.G.2.2. Kathrine Emilie Bech
18.02.1881 Århus 26.11.1894
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11.G.3

Fra bogen Adslev slægten:
Søren Rasmussen Schou, gårdejer og sognefoged, født 13. november 1855 i
Adamsgave i Jeksen, død 18. marts 1932, gift 9. december 1879 med Birgitte
Kathrine Sejersen, datter af gårdmand Sejer Christensen og Bodil Kirstine
født Laursen af Såby, Yding sogn, født 16. oktober 1857, død 15. marts 1934.
Søren overtog fødegården og drev den videre indtil 1908, da han afhændede
den til svigersønnen Niels Michael Sørensen. Var 1893-1913 sognefoged og
havde flere tillidshverv. Han skildres som en retlinet karakter, var reel helt
igennem.
Birgithe døde på Hvilehjemmet ”Kjærholm” i Hørning
Hvorfor blev det Søren og ikke den ældste søn Carl, der arvede familiegården,
det er et mysterium der venter på at blive opklaret.
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Børn af Søren Rasmussen Schou og Birgithe Kathrine Seiersen:
11.G.3.1.
11.G.3.2.
11.G.3.3.
11.G.3.4.
11.G.3.5.
11.G.3.6.

Kirstine Schou
Dødfødt dreng
Kathrine Schou
Emilie Schou
Cecilie Schou
Signe Schou

26.11.1880
26.08.1882
26.08.1882
19.02.1887
11.02.1890
11.02.1890

Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev

24.01.1962
26.08.1882
02.06.1972
27.01.1972
03.07.1926
16.03.1891

Hellerup?
Adslev
Århus?
København?
København?
Adslev

11.G.4
Ane Kathrine Johanne Schou født 8. juni 1857 i Adamsgave, død 26. april
1936, gift 23. december 1876 med Peder Thomsen, bagermester, født 29. juni
1854, død 16. september 1943. Ane var Peder Thomsens mors kusine.
Peder Thomsen er den samme som 5.A.3 i hæftet om ane 4-5, se mere om familien i det hæfte.
Fra bogen Adslev slægten:
Peder havde først en ejendom i Fastrup, købte 1880 en ejendom i Jeksen, byttede et par år senere med en ejendom på Tåstrup mark, flyttede 1901 til Århus,
overtog 1909 et bageri på Christiansbjerg og drev dette til omkring 1925. Peder var i 6 år medlem af Adslev –Mesing sogneråd.
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Børn af Ane Kathrine Johanne Schou og Peder Thomsen se også 5.A.3. i
andet hæfte:
11.G.4.1.
11.G.4.2.
11.G.4.3.
11.G.4.4.
11.G.4.5.
11.G.4.6.
11.G.4.7.
11.G.4.8.
11.G.4.9.
11.G.4.10.
11.G.4.11.
11.G.4.12.

Anna Kath.Thomsen 22.05.1877
Thomasine Thomsen 10.11.1878
Emil Thomsen
13.02.1880
Thomas Thomsen
04.01.1883
Martinus Thomsen 02.08.1885
Marie Thomsen
11.04.1887
Johanne Thomsen 18.03.1889
Johannes Thomsen 08.09.1890
Margrethe Thomsen 23.01.1892
Karoline Thomsen 31.05.1894
Valdemar Thomsen 04.04.1897
Lydia Thomsen
02.05.1900

Adslev
Vitved
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Adslev
Harlev

08.07.1946 Århus

01.12.1918
08.08.1966
27.06.1981
01.02.1890

Århus
Århus
Roskilde
Adslev
Chicago
17.12.1968 Århus
Kbh.
01.05.1957 Århus
23.11.1979 Århus
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11.G.5

Fra bogen Adslev slægten:
Mette Marie Sofie Schou født 29. juli 1859 i Adamsgave, død 11. december
1898, gift 6. december 1879 med Jens Jensen, købmand, født 7. marts 1857 i
Dejret, død 20. marts 1941.
Jens Jensen udlærtes som bager, rejste 1885 til Nebraska, USA, og oprettede
senere købmandsforretning i Kenmare, North Dakota.

Jens Jensen er født den 8. marts 1857 i Dejret, han dør i Amerika 20. marts
1941.
Børn af Mette Marie Sofie Schou og Jens Jensen:
11.G.5.1.
11.G.5.2.
11.G.5.3.
11.G.5.4.

J. C. E. Jensen/Jenison 13.11.1880
T. Cath. Jensen
29.12.1881
Dora Marie Jensen
08.05.1891
Ralph Otto Jensen
02.01.1895

Skanb. 11.04.1971 Arizona
Skanb. 26.01.1882 Skanb.
Omaha
Omaha
Omaha
Illinois
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11.H.

Karen Marie Sørensen er født i Melballegård den 18. juni 1827 i Jeksen, død
4. oktober 1867 i Stilling, gift med Peder Jensen Nørgaard, gårdejer i Stilling.
Fra bogen Adslev slægten:
Karen Marie var kendt for sin skønhed. ”Du klæder dig da også på, som om
du var en ung tøs, ” sagde hendes far ofte til hende. Hun var meget afholdt i
Stilling, og småfolk ville gerne have hende til at bære deres børn i kirke; de
vidste, der vankede en pæn dåbsgave. Hun blev 40 år gammel og døde efter
længere tids svagelighed og sygeleje.
Karen Marie Sørensdatter bliver gift med gårdmand og enkemand, Peder
Jensen Nørgaard, den 28. april 1847 i Adslev kirke.
Peder Jensen Nørgaard er født den 28. april 1803 i Stilling, død 6. august
1885 i Stilling. Søn af Jens Rasmussen Nørgaard og Mette Christophersdatter i Stilling.
Peder Jensen Nørgaard dør den 6. august 1885 af lungebetændelse, 82 år
gammel.
Ingen børn.
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11.I.

Fra bogen Adslev slægten:
Mariane Sørensen er født den 23. september 1830 i Meldballegård i Jeksen,
død 30. juli 1892, gift 15. november 1850 med sin fætter Peder Rasmussen
Overgaard, født 18. august 1823 i Overgård, Mesing, død 12. maj 1873.
Peder Overgaard overtog efter sit giftermål fødegården i Mjesing. 1852 opførtes to ny anselige staldbygninger og 1860 den store lade. Han var en dygtig
landmand, som forbedrede marken ved dræning og mergling samt nyplantning
i skoven; besætningen af heste, kreaturer, svin og fjerkræ var både stor og god,
og foruden den almindelige afgrøde, dyrkedes altid et stort stykke hør. I flere år
var han medlem af sognerådet og var i det hele afholdt for sin venlighed og
tjenstvillighed. Han blev kun 50 år gammel og efterlod ved sin død enke og 8
børn i alderen 3½-21 år.
Mariane beholdt gården i 6 år. Hun var ualmindelig flittig og dygtig, foruden
at opdrage den store børneflok fik hun tid til at lave linned og sengeudstyr til
børnene. De voksne blev holdt i lære og kom på højskole. Efter gårdens salg
fik hun aftægt og boede i mange år i huset ved siden af. Da hendes ældste søns
hustru døde 1879, tog bedstemoder deres spæde barn Petra med hjem og op-
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drog hende. Hun havde glæde af sine børn i det hele, men en af de største glæder var den, at hendes ældste søn blev afholdsmand. I sine sidste leveår var hun
meget svag og døde under et ophold hos sin yngste datter Karen Marie.
Mariane døde den 20. juli 1892 og Peder døde den 14. maj 1873 ifølge kirkebogen.
Peder Rasmussen Overgaard er født den 18. august 1823, søn af Rasmus
Rasmussen Overgaard og Ane Marie Pedersdatter gårdfolk i Mjesing.
Peder og Ane Marie blev gift i Adslev kirke den 15. november 1850, vidner
var Rasmus Rasmussen af Mjesing og Jens Sørensen af Jexen.
Børn af Mariane Sørensen og Peder Rasmussen Overgaard:
11.I.1.
11.I.2.
11.I.3.
11.I.4.
11.I.5.
11.I.6.
11.I.7.
11.I.8.
11.I.9.
11.I.10.

Søren Rasmus P. Overgaard
Ane Marie P. Overgaard
Rasmus Pedersen Overgaard
Peder Jensen P. Overgaard
Ane Kathrine P. Overgaard
Johannes Pedersen Overgaard
Ane Margrethe P. Overgaard
Jens Sørensen P. Overgaard
Karen Marie P. Overgaard
Ane Kirstine P. Overgaard

22.06.1852
05.11.1853
29.12.1855
30.07.1858
13.03.1861
16.07.1863
19.02.1866
02.05.1867
06.11.1869
29.02.1872

Mjesing
Mjesing
Mjesing
Mjesing
Mjesing
Mjesing
Mjesing
Mjesing
Mjesing
Mjesing

04.09.1919
11.06.1925
12.02.1908
05.05.1935
1902
26.02.1947
20.03.1866
02.07.1933
29.05.1945
10.02.1873

© Copyright L.K. Bjerregaard. - lkb057 @ hotmail.com

81-96

11.I.1

Fra bogen Adslev slægten:
Søren Rasmus Pedersen Overgaard. Født 22. juni 1852 i Overgård, Mesing,
død 4. september 1919, gift 1. gang 1878 med Frederikke Hansen af Vrold,
født 1856, død 21. december 1879, gift 2. gang 30. juli 1880 med Karen Marie Kirstine Hansine Frederikke Hansen af Tåning, født 2. juni 1859, død 7.
april 1927.
Søren var tømrermester i Skanderborg fra 1882 til sin død. Efter at have udstået sin læretid, var han på Testrup Højskole og arbejde derefter i København,
hvorpå han etablerede sig som tømrermester i Skanderborg. Han udførte mange
betydelige arbejder, bla. Ved Bering Kirke, Ormslev børnehjem, Møldrup ved
Herning, Skernåbro, Teknisk skole i Skanderborg, Pavillonen Skanderborg
låne- og sparekasse. Virksom deltager i skyttebevægelsen. Medstifter af Good
Templar Logen ”De ti Brødre” i Århus og af Skanderborg afholdsforening, af
hvilken sidste han var medlem fra dens stiftelse 1880 til sin død, en tid i bestyrelsen og til sidst æresmedlem.
Ved hans død skrev ”Skanderborg avis: ”Afdøde var en overmåde flittig stræbsom håndværker, ligesom han for sit velvillige sindelag var vel lidt af dem, han
kom i berøring med. En stor del af hans arbejde faldt på landet, hvorfra han var
udgået, og hvor han havde så mange berøringspunkter. ”
Sønnerne Peter og Simon Overgaard forsatte forretningen og har udført en
del større arbejder bla. Byens syge- og plejehjem m.m.
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Søren Rasmussen Pedersen Overgaard blev gift med Jensine Frederikke
Hansen, 18. december 1878 i Mjesing kirke.
Jensine Frederikke Hansen er født den 27. februar 1857 i Vrold, Skanderup
sogn, datter af afdøde smed af Tåning Jens Frederik Hansen og Abelone
Iversen.
Jens Frederik Hansen druknede og Abelone flyttede til Vrold, hen til sin far
Iver Madsen, kort før Jensine Frederikke blev født.
Jensine Frederikke dør den 21. december 1879, 22 år gammel, nok på grund
af komplikationer efter deres første barns fødsel den 3. december.
Søren blev derefter gift med Karen Marie, hun er født den 2. juni 1859 i Tåning, de bliver gift den 31. juli 1880 i Mjesing kirke.
Søren dør den 4. september 1919, i Møllegade 38, Skanderborg, han dør af
Cancer vesicae.
Cancer vesicae er blærekræft, det døde min morfar Hans Ludvig Larsen også
af.
Karen dør den 7. april 1927 af apoplexia cerebri.
Apoplexia cerebri også kendt som slagtilfælde, hjerneblødning og blodprop i
hjernen
Børn af Søren og Frederikke Hansen og Karen Marie:
11.I.1.1. Abelone P. P. Overgaard
11.I.1.2. Jens F. P. Overgaard
11.I.1.3. Peter R. P. Overgaard
11.I.1.4. Simon P. Overgaard
11.I.1.5. Mary Ane K. P. Overgaard
11.I.1.6. Louise M. A. P. Overgaard
11.I.1.7. Ragnhild P. Overgaard
11.I.1.8. Anna M. F. P. Overgaard

03.12.1879
29.06.1881
10.03.1883
25.03.1885
17.06.1887
28.08.1889
28.06.1892
11.06.1896

Mjesing
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

1905
11.12.1945
20.09.1953
06.02.1944
03.02.1953
14.11.1965
06.04.1956
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11.I.2

Ane Marie Pedersen Overgaard. Født 5. november 1853 i Overgård, Mesing,
død ugift 11. juni 1925 i Århus.
Fra bogen Adslev slægten:
I 36 år var hun husbestyrerinde hos Rasmus Pedersen i Hemstok. Hun var en
god og kærlig søster, og efter moderens død blev hun næsten som en mor for
sine mange søskende. Da hendes søster Ane Kathrine døde, fik hun hendes
søn Anton med hjem og blev ham siden en god og kærlig plejemor.
Hun var den, der vidste bedst rede på vort store slægtsskab.
Ane Marie døde på Betaniahjemmet ”Skovvang” Skovvangsvej. Hun er begravet på Mjesing kirkegård.
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11.I.3

Rasmus Pedersen Overgaard. Født 29. december 1855 i Overgård, Mesing,
død 12. februar 1908, gift 12. december 1883 med Ane Kirstine Sørensen af
Forlev, født 25. august 1855, død 29. oktober 1920.
Fra bogen Adslev slægten:
Rasmus var elev på Ask Højskole og købmand i Århus fra 1881 til sin død.
Drev en betydelig købmandshandel i Mejlgade og en gros forretning med frø
og oste. I flere år medlem af ligningskommissionen og bestyrelsesmedlem af
flere foreninger.
Ingen børn.
Ane Kirstine Sørensen er datter af gårdmand i Forlev Søren Jensen og Maren Rasmussen.
Ane Kirstine bliver ved bryllup og begravelse kaldt Jensen til efternavn, men
i kirkebogen står der at hun er døbt Sørensen, så lidt mystisk.
Sejrs sedler. 1885-10-15
Aarhus Stiftstidende
Fra R. P. Overgaards Fedevareforretning Mejlgade 53 (J. S. Lottrups Gaard)
anbefales extragode Mejerioste, dansk saltet og røget Flæsk, prima dansk Blærefedt til Forbrug og Videreforhandling til meget lave Priser.....Fiint Bordsmør
og Huusholdsningssmør.... R. P. Overgaard Mejlgade 52

© Copyright L.K. Bjerregaard. - lkb057 @ hotmail.com

85-96

Sejrs sedler. 1907-10-15
Aarhus Stiftstidende
Torsdag 25 Aars Jubilæum som Købmand i Aarhus.-begyndte i Lottrups Ejendom, flyttede senere til det Sted paa Mejlgade, hvor Forretningen endnu findes
...."elskværdig, brav og hjertensgod" ...Medlem af Ligningskommissionen og
af den konservative Vælgerforenings Bestyrelse i Nordre Kreds.... "overordentlig mange Venner og næppe een eneste Uven".
Sejrs sedler. 1908-02-12
Aarhus Stiftstidende
Overgaard Mejlgade, død 52 Aar...brav og hjertensgod..Flid og Dygtighed...hæderlig Retsind...lært Handel i Skanderborg ..en Tid Kommis hos Otto
Larsen. Da han blev selvstændig var han Lejer hos Købmand Lottrup, og senere flyttede han ind i nr. 46, hvor Forretningen endnu er...medlem af Ligningskommissionen..i Repræsentantskabet af Detailhandlere i Jylland..i Bestyrelsen for den konservative Vælgerforening i Aarhus nordre Kreds...Medlem af
Handelsforeningen af 1887.- I Oktober forrige Aar fejrede Overgaard 25. Aars
Købmandsjubilæum...
Sejrs sedler. 1920-10-29
Aarhus Stiftstidende
Min kære Søster, Kirstine Overgaard, født Jensen, Enke efter Købmand R.
P. Overgaard, er i Dag afgaaet ved Døden efter længerer Tids Sygdom. Aarhus, d. 29. Oktober 1920 Paa Familiens Vegne Martinus Jensen Overretssagfører, Hornslet begraves paa nordre Kirkegaard.
Købmand Rasmus Pedersen Overgaard dør i Mejlgade 46, 1908 – 52 år gammel. Ane Kirstine dør i 1920 i Mejlgade 101, 71 år gammel.
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11.I.4

Peder Jensen Pedersen Overgaard. Født 30. juli 1858 i Overgård, Mesing,
død 5. maj 1935, Herskind, Skivholme sogn, gift i Skivholme kirke den 24. november 1896 med Mette Mathiasen af Svejstrup, født 30. august 1855, død
23. juli 1927 Herskind. Ingen børn.
Fra bogen Adslev slægten:
I slægtsårbogen fra 1935 skrev Frederik Overgaard:
Onkel Per Jensen, som vi alle kaldte ham, var den fjerde i flokken fra hjemmet
i Mesing.
Efter et ophold på Ask højskole købte onkel i 1882 eller 1883 en gård på Herskind Mark og drev den til 1892, da han solgte den til sin svoger, Søren Hansen, hvis enke driver den endnu samen med en søn.
Efter at onkel havde solgt gården, var han i 4 år hos Rasmus Pedersen i
Hemstok. Han giftede sig med Mette Mathisen af Svejstrup, og onkel købte da
på ny ejendom på Herskind Mark.
Det var Herskind og egnen, han holdt af, der havde han sit hjem, en stor familiekreds og mange venner. Foruden at passe sin bedrift elskede onkel at slå en
handel af, og han fulgte regelmæssigt hestemarkederne på egnen, og vi børn
var altid glade, når onkel besøgte os i Skanderborg på sine markedsrejser.
Vi børn opfattede ham altid som den livlig og kære, gamle onkel med det lune
blink i øjet og et muntert svar på læben.
En regel for os i Skanderborg var det, mens far og mor levede, at hele flokken
en sommersøndag drog pr. hestevogn på familiebesøg i Herskind. Det var vel
nok en dag med ”fuld forplejning”. Køreturen dertil varede gerne ca. 4-5 timer,
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så vi mødte alle med en god appetit, men når vi havde været turen rundt, 4 steder, så havde vi fået så meget styrkende, at vi ingen madpakke behøvede til
hjemturen til Skanderborg.
Disse Herskindture til alle disse elskelige mennesker står som nogle af vor bedste erindringer fra barndomstiden.
11.I.5

Ane Kathrine Pedersen Overgaard. Født 13. marts 1861 i Overgård, Mesing,
død 20. april 1902, Skivholme Mark, gift 4. november 1892 i Skivholme kirke,
med Jens Nielsen, landmand, født 6. december 1855 i Skjød, død 4. november
1917 i Skivholme.
Jens havde en ejendom på Skivholme Mark og var kasserer i sygekassen.
Jens Nielsen gifter sig igen 6. november 1903, med Ane Jensine Kirstine
Jensen, født i Voldby 7. oktober 1872 hendes forældre er Jens Knudsen Rasmussen og Ane Johanne Jensen.
Ane Jensine Kirstine Jensen, døde den 11. januar 1903, 40 år gammel.
Børn af Ane Kathrine og Jens Nielsen:
11.I.5.1. Søren Niels Peter Nielsen
11.I.5.2. Niels Peter Nielsen
11.I.5.3. Martinus Nielsen
11.I.5.4. Anton Nielsen

11.09.1893
05.05.1895
31.08.1897
01.10.1900

03.08.1976

13.04.1976
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11.I.6

Johannes Pedersen Overgaard. Født 16. juli 1863 i Overgård, Mesing, død
26. februar 1947, gift 2. maj 1902 med Jensine Jonasen født 25. februar 1865 i
Moselund, Bording sogn, datter af gårdmand Jonas Knudsen af Moeslund og
Mette Kirstine Pedersdatter, død 1. juni 1945.
Fra bogen Adslev slægten:
Johannes lærte møllerfaget, men rejste i 1884 til Amerika, hvor han i flere år
arbejde ved landbruget. Efter at have rejst meget omkring, købte han en farm i
North Dakota, og da han var blevet gift, solgte han denne og rejste til Californien, hvor han købte en frugtfirma og avlede vindruer, der tørredes til rosiner.
Børn af Johannes og Jensine Jonasen:
11.I.6.1. Mariana Marie Overgaard
11.I.6.2. Exza Evelius Overgaard

25.01.1903
1907

North Dakota
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11.I.7

Fra bogen Adslev slægten:
Jens Sørensen Pedersen Overgaard. Født 2. maj 1867 i Overgård, Mesing,
død 2. juli 1933, gift 31. august 1894 med Marie Birgitte Knudsen af Mesing,
født 26. februar 1869, død.
Jens var i 4 år bestyrer af Holmbom og Thomsens forretning i Skanderborg,
overtog den for egen regning i 1893 og oparbejdede den til at være en af Jyllands største herreekviperingsforretninger, var medlem af ligningskommissionen og byrådet samt flere foreningsbestyrelser.
Til byens udvikling har han bidraget ved at tage del i anlæg og bebyggelse af
Østergade og villakvarteret Sølyst. I 1904 stiftede han sammen med Dr. Hindhede o. fl. Afholdsselskabet ”Det blå Bånd” som han var formand for.
Jens og Marie blev gift i Mjesing kirke.
Købmand Jens dør den 2. juli 1933 på Skanderborg jernbanestation af et hjerteslag, 66 år gammel.
Marie dør den 16. august 1952, 83 år gammel, i Skanderborg, Adelgade 86,
begravet på Skanderborg Slotskirkegård.
Børn af Jens og Marie Birgitte:
11.I.7.1. Jean Knudsen Overgaard 27.08.1895 Skanderborg 16.07.1960
11.I.7.2. Tage Knudsen Overgaard 03.05.1902 Skanderborg
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11.I.8

Fra bogen Adslev slægten:
Karen Marie Pedersen Overgaard. Født 6. november 1869 i Overgård, Mesing, død 29. maj 1945, gift 27. november 1892 med Søren Hansen, gårdejer,
født 1. september 1861 i Skellerup, d 24. februar 1931.
Karen var en sjælden god og kærlig mor og bedstemor og tillige meget afholdt
af venner og bekendte for sin hjælpsomhed og godhed.
Søren Hansen overtog 1892 svogeren Peder Jensen Pedersen Overgaards
gård på Herskind Mark og denne drev han indtil sin død, hvorefter enken videreførte den til 1939 ved hjælp af sønnen Peter, som så overtog den. Søren var
medlem af sogneråd og menighedsråd.
Karen og Søren er gift den 27. maj 1892. Karen døde den 29. september
1945.
Søren Hansen er søn af gårdmand Hans Therkilsen og Mariane Jørgensen i
Skjellerup.
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Børn af Karen Marie og Søren Hansen:
11.I.8.1.
11.I.8.2.
11.I.8.3.
11.I.8.4.
11.I.8.5.
11.I.8.6.
11.I.8.7.
11.I.8.8.
11.I.8.9.

Marianne Hansen
Petra Marie Hansen
Marie Hansine Hansen
Hans Peter Hansen
Peder Hansen
Mette Hansen
Rasmus Overgaard Hansen
Johannes Overgaard Hansen
Anna Margrethe Hansen

11.08.1893
23.04.1899
23.04.1901
24.05.1903
24.01.1905
21.12.1906
12.06.1908
06.07.1910
27.02.1913

Herskind
Herskind
Herskind
Herskind
Herskind
Herskind
Herskind
Herskind
Herskind
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04.05.1975
20.08.1974
24.08.1968
19.07.1979
07.11.1963
15.11.1977
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Adslev kirke
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Regenter:
Frederik 6.
Christian 8.
Frederik 7.
Christian 9.

Begivenheder i Danmark i 1800 tallet
(1808-39)
(1839-48)
(1848-63)
(1863-1909)

1800-1813
1801:
1807:
1808:
1810:

Napoleons krigene
Slaget på Reden
Københavns bombardement
Juletræet kommer til Danmark
Forordning om koppevaccination. Attest skulle forevises før konfirmation.
1813:
Statsbankerotten
1814:
Freden i Kiel - Danmark mister Norge
1819:
Caledonia er det første dampskib i
Danmark
1823:
”Der er et yndigt land” udgives.
1834:
Stænderforsamlinger
1837:
Madam Mangors udgiver sin første kogebog
1845:
Trankebar sælges til England
1848:
Danske slaver frigives
1848-51:
Treårs krigen: Første Slesvigske Krig
1849:
Grundloven underskrives
1857:
Kvinder opnår visse rettigheder
Elektrisk lys tændes i Danmark
1864:
Anden Slesvigske Krig
1866:
Grundloven indskrænkes
Peters jul udgives
I 1860'erne
Bygges der jernbaner i Danmark
1871:
Dansk Kvindesamfund
1872:
Charles Darwins hovedværk udkommer på dansk
Efter 1870'erne Bliver der bygget fabrikker i de danske
byer
1884:
Anthon Berg chokolade grundlægges
1885:
Attentat mod Estrup
Sidst i 1800.
300.000 Danskere udvandrer
1897.
Første danske stumfilm
1899:
Storlockout
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