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DE FIRE SLÆGTER 
 

Aagaard-slægten:         Jacobsen-slægten: 
Søren Lassen ∼  Zidsel Nielsdatter Ditlev Monrad ∼  Mariane Povelsen  
1742-1829           1742-1817 1755-1832              1765-1800 

Ole Kristian Sørensen ∼  Bodil Margrethe Christiansdatter Clemens Christian Monrad ∼  Kirstine Andersdatter 
1780-1859                          1789-1845 1795-1874                                  1796-1882 

Jens Hesselvig Christensen ∼  Kirsten Marie Olesdatter Jens Jacobsen ∼  Maren Monrad 
1823-1908                                    1826-1905 1838-1912            1837-1916 

Søren Christian Jensen Aagaard                               ∼                  Sofie Elisabeth Jacobsen 
1867-1946                      1876-1949 

 
Samuel Magda        Adolf             Jens            Eva               Johannes    Frede        Frederik      Knud Gothard 
Monrad Lydia          Immanuel    Rudolf        Schnieber     Thorvald    Aagaard    Vilhelm       Monrad  
Aagaard Møller        Aagaard        Aagaard                           Aagaard                        Aagaard      Aagaard    
1898-1977  1900-1981   1902-1976     1905-1984    1906-1996     1909-1979    1910-1985  1915-1995    1916-1989.     
 
Dueholm-slægten:        Eriksen-slægten 
 
Christen Jensen Dueholm  ∼  Ingeborg Christensdatter Smed     Thomas Pedersen ∼  Anne Villadsen 
1764-1838                               1765-1805      1720-1770                  1733- 

Claus Jensen ∼  Karen Christensdatter Dueholm      Peder Thomsen ∼  Dorthe Jensen    
1781-1848           1792-1871         1759-1784                1759-1798       

Peder Christian Pedersen ∼  Ingeborg Clausdatter         Thomas Pedersen ∼  Mette Cathrine Pedersdat-
ter   
1810-1878                                 1817-1870            1788-1843                    1781-1838     
    

Claus Pedersen ∼  Ane Kathrine Christensdatter                            Erik Thomsen  ∼  Karen Thomasen  
1841-1931                1845-1927                        1825-1897                1842-1899      
 
Peder Christian Dueholm                                  ∼           Methea Eriksen   
1876-1946    1875-1943 

Carl Ejnar    Anna Kathrine    Claus           Karl Kristian Martinus       Laura Katrine Nielsine Kamilla     Emma Dagny 
Dueholm    Engelbrecht      Dueholm    Dueholm                           Aagaard                                     Pine  
1899-1993    1901-1976           1902-1983    1903-1985                         1908-1999                                      1919- 

 
 
 
 



   5 

A. Aagaard - slægten 

 
 

 
 
Her begyndte Aagaard-slægten: På Aagaard, der ligger, hvor Skjern Å svinger gen-
nem Hastrup Plantage og passerer Aagaard Mark.
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1.  Stamtavlen 
 

 

Skjernå og Gudenå udspringer som bekendt i samme egn: i Tinnet syd for Nørre 
Snede. 
 Fra udspringet gennemløber Skjernå en række søer. Rørbæk Sø, Kulsø og Hastrup 
Sø. Efter et nordligt sving gennem Hastrup Plantage passerer åen et område, der fra 
gammel tid kaldes Aagaard Mark. Her lå gennem århundreder en gammel fæstegård 
ved navn Aagaard, som hørte til hovedgården Hastrupgård. 
 Aagaard lå i Thyregod Sogn, men er senere (!973) blevet lagt under Brande Sogn. 
 Lærer Carl Jørgensen (Thyregod) har beskrevet Thyregod Sogns historie frem til 
1854 og nævner, at man finder gården Aagaard i matriklen af 1661. Den gamle gård 
var indtil midten af 1800-tallet på ca. 600 tdr. land, men er efterhånden udstykket i en 
række gårde. 
 Den oprindelige gård har fået nye bygninger og kaldes Gammel Aagaard. Her 
møder vi 

Søren Lassen                         ∼  Zidsel Nielsdatter 

Født 1742 på Aagaard, født 1742, 
død 15.januar 1829 død 19.juni 1817 
i Thyregod. i Thyregod. 
 
Viede i Thyregod Kirke 3.søndag efter Trinitatis 1764. Boende på Aagaard (fra 1764 
som fæstere, fra 1798 som ejere og fra 1806 som aftægtsfolk). 

 
Børn af  Søren og Zidsel: 

1.  Lars, født 1765, ejer af Aagaard 1808-14, død 1844 på Aagaard, gift med 
 Mette Andersdatter.  
2.  Jacob, født 1770, husmand i Grarup, Brande Sogn. 
3.  Kirsten, født 1773. 
4.  Niels, født 1775. 
5.  Ole Kristian, født 1780, ejer af Aagaard 1814-43, død 1859. 

Ole Kristian Sørensen           ∼  Bodil Margrethe Christiansdatter 

Født i oktober 1780 født 1788 
på Aagaard, i Ørting, Hads Herred, 
død 19.oktober 1859  død 29.december 1845 
i Flø ved Brande. på Aagaard. 

Viede i Ørting Kirke 30.december 1814, boende på Aagaard 1814-42. 

Børn af Ole og Margrethe: 

1.  Søren, født 1815, gift med Petrea Mariane Christensdatter, ejer af Aagaard 1843-  
     1845. 
2.  Mette Marie, født 1820, gift med gårdmand Peter Kristian Sørensen, Flø, Brande  
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     Sogn. 
3.  Bodil Johanne, født 1822, gift med gårdmand Jens Pedersen, Kejlstrup, Nr.Snede 
     Sogn. 
4.  Christian, født 1824, faldt ved Fredericia 1849. 
5.  Kirsten Marie, født 1826. 
6.  Kirstine, født 1828, gift med gårdmand Johannes Larsen, Give. 
7.  Zidsel Marie, født 1830, gift med forvalter N.C.B.Sparrewath, Holbæk. 

Kirsten Marie Olesdatter                ∼  Jens Hesselvig Christensen 

født 31.maj 1826 født 19.februar 1823 
på Aagaard, i Agerskov, Gjellerup Sogn, 
død 7.maj 1905 død 19.februar 1908 
i Hundshoved, Nørre Snede Sogn. i Tinnet, Øster Nykirke Sogn. 
 
Viede i Nørre Snede Kirke 2.april 1850. Boende i Hundshoved. 
 
Børn af  Jens og Kirsten Marie: 

1.  Bodil Margrete, født 1850, død i Sdr.Omme 1898. 
2.  Marie Kirstine, født 1853, død i Fredericia 1930. 
3.  Ole Kristian, født 1858, murer i Give, død 1935. 
4.  Sidsel Marie Juliane, født 1864, død 1956 i Skovsende ved Sdr.Omme. 
5.  Søren Christian, født 1867, død 1946. Antog familienavnet Aagaard 1896.    

Søren Christian Jensen Aagaard     ∼  Sofie Elisabeth Jacobsen  

født 17.december 1867 født 4.juli 1876 
i Hundshoved, Nørre Snede Sogn, i Vesterbølle Skole, 
død 15.oktober 1946 i Horsens. død 17.december 1949 i Horsens. 
 
Viede i Vesterbølle Kirke 5.maj 1896. Boede i Farsø, Hadsund, Ålborg, Thisted og 
Horsens.
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2.  Det begyndte med drama                                                                                                                                          
 
 
 
I Thyregod Sogns kirkebog finder man 
under 8.marts 1764 noteret en begravelse 
på samme dag af mand og kone fra 
Aagaard. Han hed Jacob Knudsen og var 
38 år, hun hed Birrethe Larsdatter og var 
28 år. De var fæstere. 
 Desværre har præsten ikke meddelt, 
hvad der lå bag denne dobbeltbegravelse. 
Men en særlig årsag må der have været - 
en tragisk begivenhed. 
 På gården var der en karl og en pige. 
Karlen hed Søren Lassen og var måske 
bror til den afdøde kone på gården, Bir-
rethe Larsdatter. 
 Pigen hed Zidsel Nielsdatter. Hun 
stammer måske fra Ejstrup Sogn nord 
for Thyregod. En mand derfra, Niels 
Hede, fungerer nemlig flere gange som 
fadder ved senere barnedåb. 
 Ifølge kirkebogen blev Søren og Zid- 
 

sel trolovet 1.juni 1764, og 3.søndag 
efter Trinitatis samme år blev de kopule-
ret (ægteviet) i Thyregod Kirke, hvor-
efter de tog bolig på Aagaard. 
 Det må antages, at de to unge - karl 
og pige - af herremanden har fået tilsagn 
om at blive fæstere på gården, mod at de 
overtog et vist ansvar for de forældreløse 
børn efter Jacob Knudsen og Birrethe 
Larsdatter. Det kan i hvert fald konstate-
res, at en søn af disse, Lars, havde fast 
tilholdssted på gården og blev konfirme-
ret i 1775. 
 Det begyndte altså med drama. Eller 
rettere: ved dette drama vælger vi at lade 
familiekrøniken begynde. 
 Søren og Zidsel fik fem børn, fire 
sønner og en datter (jfr. stamtavlen side 
6). De var fæstere, senere ejere, af 
Aagaard i årene 1764 til 1845. 

 

 
Thyregod Kirke, fotograferet i 1928 ved C.J. Aagaards første besøg i sin mors føde-
sogn, sammen med sønnen Samuel.
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3.  Fæstebonden der blev selvejer 
 
  Søren Lassen og  Zidsel Nielsdatter   
               
Thyregod Sogns kirkebog meddeler som 
nævnt, at der i året 1764,  3.søndag efter 
Trinitatis, var bryllup i kirken, hvor ung-
karl Søren Lassen og pige Zidsel Niels-
datter ”kopuleredes”. 
 De to unge var begge kun 22 år, men 
kort tid efter overlod herremanden dem 
en af godsets fæstegårde, Aagaarden. 
 Den lå yderst i sognet og yderst i am-
tet, på en dejlig bakkeskråning ned mod 
åen. Bygningerne var små og skrøbelige. 
Der var en smal strimmel eng på begge 
sider af åen, og en sådan eng var meget 
værdifuld, for herudover havde man kun 
hedeflader til opdyrkning. 
 Åen gav også landskabet liv og per-
spektiv. De folk derude fra heden kunne 
aldrig siden glemme den å. De så for sig 
den smalle sølvstribe, der fra de mørke 
bakker mod øst slyngede sig ind under 
bakkeskråningen, ind i deres dagligdag. 

Det var deres hjemstavn. 
 De unge ægtefolk havde dagene fuldt 
optaget, fra tidlig til sent. Der var nok at 
tage fat på af al slags arbejde, både ude 
og inde. Der blev siden optaget et kort 
over egnen. Det viste sig, at der til den 
gamle fæstegård hørte 577 tønder land 
og 14 tønder land engparcel. 
 Søren Lassen var ”fæster og gårdbe-
boer” til et begynde med. Han var ikke 
opvokset i sognet, hvad der for så vidt er 
mærkeligt nok, for man flyttede ikke me-
get i hine tider. Det var i stavnsbåndets 
dage. Fra 1733 blev de unge karle bundet 
til deres hjemstavn fra det 14. til det 
35.år. Herremanden skulle sørge for, at 
der var karle nok til militærtjeneste. 
 Men de to unge sled tappert i det, og 
det gik fremad for dem, selv om det var 
fattige jorder, de dyrkede. Og skilling 
blev lagt på skilling,. Da de havde haft 

 

 
Ådalen, fotograferet i 1928 ved Christian og Samuel Aagaards besøg   
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gården i 34 år, kunne de købe den til 
ejendom af herremanden. Det var en 
glædesdag uden lige. 
 Men de var da allerede mærkede af 
sliddet. De var ikke længere unge, og al-
lerede 10 år efter selvejet afstod de går-
den til den ældste søn Lars. 
 Hverken den gamle Søren eller søn-
nen Lars kunne selv skrive deres navne, 
da de skulle have papirerne ordnet  ved-
rørende gården. Det måtte en anden gø-
re for dem. Det ses i skødet. Der står 
”med ført pen”. Men de havde heller ik-
ke gået i nogen rigtig skole. 
 
Det var i 1798, at herremanden solgte 
gården til Søren. Det var 10 år efter den 
historiske dag, da bøndernes frigørelse 
blev indledt her i landet: 20.april 1788. 
Landet fik med stavnsbåndets løsning 
betingelser for udvikling og fremskridt, i 
modsætning til så mange af Europas an-
dre lande, hvor der først måtte blodige 
kampe til. 
 Der blev nu løst op for en masse in-
destængt energi. Den ene gode reform 
fulgte efter den anden. 1814 kom loven 
om undervisning af landets børn. Ung-
dommen skulle ”betimeligen lære at 
kende, hvad enhver skylder Gud, sig selv 
og andre”. 
 
Men der var allerede trukket uvejrsskyer 
op over Danmark. Allerede tre år efter, 
at Søren havde købt gården, dundrede 
kanonerne over Kongedybet. Krigen  
med England var begyndt. Og krigene 
rullede hen over Europa. 
 Det mærkedes ikke så hurtigt ude i 
det fattige og afsides hedesogn. Men der 
kom dog en dag, da de unge karle blev 
indkaldt til sikringstjeneste. Om en af 
dem er det fortalt, at han var indkaldt 
meste af tiden til 1814. Han vendte hjem 
med et ødelagt helbred. 
 
Den gamle Søren havde fire sønner. Kun 

    
Frihedsstøttens grundstensplade med in-
skription. 
 

en af dem var hjemme i 1801, da der var 
folketælling. En eller flere må have været 
i kongens klæder.  
 Det var en begivenhed dengang, når 
befolkningen skulle tælles. Den første 
tælling fra 1787 var helt summarisk. Kun 
antallet var angivet. Det tog 12 år at få 
dette materiale gennemarbejdet. Nu kan 
det findes på Rigsarkivet i København. 
 Sønnen Lars fik altså gården i 1808. 
Forældrene blev boende som aftægts-
folk, det vil sige, at de som en del af går-
dens salgssum fik ophold, så længe de 
levede. Der blev skrevet en kontrakt; 
men den blev ikke tinglyst. Man kunne 
vel stole på hinanden! 
 Gamle Zidsel levede kun ni år efter 
dette; mens Søren holdt sig bedre. Han 
døde i 1829, 87 år gammel. 
 Købesummen for gården var 300 
rigsdaler samt aftægten. De gamle drøm-
te ikke om, at der 100 år efter på de sam-
me marker skulle ligge 7-8 gårde foruden 
den oprindelige. Der var dengang o. 100 
får og lam, men kun få køer og nogle 
stude. Siden kom der kreaturer i snesevis 
på de opdyrkede agre.
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4.  Igennem vanskelige tider 
 
        Ole Kristian Sørensen og Bodil Margrethe Christiansdatter 
 
Af en eller anden grund beholdt Lars 
kun gården i seks år. Så overdrog han 
den til broderen Ole.  
 Det var i 1814, og da var kontante 
penge i sedler ikke meget værd. Men 
salgssummen var dog dobbelt så stor 
som i 1808, nemlig 600 rigsdaler. Der til-
føjedes i kontrakten: ”eller 100 rigsbank-
daler”. Det er de nye  sedler fra den nye 
rigsbank, der her omtales. Den var ble-
vet oprettet 1813 efter statsbankerotten, 
og de nye sedler regnedes for at være 
seks gange så meget værd som de gamle. 
 Statsbankerotten var resultatet af, at 
regeringen i de vanskelige krigsår 1807-
14 udstedte nye pengesedler i så stor 
mængde, at der ikke var dækning. For at 
skaffe en grundfond til den nye bank 
gjorde man et indgreb i ejendomsretten, 
idet staten krævede indbetalt 6% i sølv  

af enhver ejendoms værdi. Kunne ejeren 
ikke betale beløbet, kunne det sættes  
som prioritet på ejendommen og skulle 
forrentes med 6½ % p.a. 
 Denne såkaldte ”bankhæftelse” finder 
vi også på denne hedegård. Lars har altså 
ikke kunnet betale beløbet, og der har  
ikke været meget, der kunne omsættes i 
rede penge. Landejendomme fik den 
lempelse, at 5/6 af bankhæftelsen kunne 
fradrages i skatten. For 1/6 blev man ak-
tionær i Rigsbanken. – Først i 1818 kom 
der endelig med Nationalbankens opret-
telse fasthed over de danske pengefor-
hold.  
 Ole måtte foruden bankhæftelsen 
overtage pligterne overfor to hold af-
tægtsfolk, nemlig både faderen og brode-
ren. Men købesummen har været stor 
nok. Ole skulle nemlig også opføre et 
 

 
50 rigsbankdaler 1813 – det halve af salgsprisen.
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særligt hus til Lars. Det skulle ligge på et 
bestemt angivet sted med god jord om-
kring. Det skulle opføres i løbet af 3 må-
neder, og man klarede sig med hjemlig 
arbejdskraft og egne materialer. 
 Om vilkårene i de tre byggemåneder 
siger kontrakten: ”Så længe min Broder 
Lars og Hustrue forblive hos mig, for-
pligter jeg mig herved til ikke aleene at 
foere og græsse deres Koe og en Qvie 
tillige med 4 Får og 3 spæde Lam for-
svarlig godt, ligeved Gaardens egne uden 
Betaling, men endogså give dem (brode-
ren og hustru) forsvarlig Kost og Under-
holdning samt fri Huusveje for dem og 
deres Bohave uden Betaling”. 
 Det nye aftægtshus skulle bestå af 7 
fag til ”Afbetjening og fri Beboelse så 
længe de leve, hvoraf 4 Fag skal indrettes 
til Beboelse med Fjelleloft (bræddeloft) 
over 2½ Fag og Hjald (høloft) over 1½ 
Fag samt Skorstenen,  Skjærrværker 
(skillevægge), Døre og fiire Vindier med 
tilhørende Rammer. De øvrige 3 Fag 
indrettes til Tærskeloe og Kornlade”. 
 Så var den bror godt sikret. 
Men så tog Ole altså fat, og han klarede 
sig endda godt. Der blev hvert år taget et 
nyt stykke hede under plov. Først blev 
lyngen afbrændt. Om vinteren pløjedes 
det afbrændte stykke op, hvis frosten ik-
ke lagde hindringer i vejen - så måtte det 
vente til foråret. Den oppløjede hede lå 
så i 3-4 år, så jorden kunne blive skør. 
Herefter oppløjedes den igen og harve-
des. Lyngresterne samledes sammen i 
agerfurerne og afbrændtes. Og så kørtes 
der mergel på. 
 Der var 4-5 ”Kjærve Udbrug”,  dvs. 
stykker jord til udsåning skiftevis med 
rug, byg (eller boghvede), havre og græs. 
 
Så voksede der igen en flok børn op på 
den ensomme hedegård. Farbroderen 
boede med sin kone ovre på den anden 
side bakken, på gode agre. Den gamle 

bedstemor var død, men bedstefaderen 
gik derhjemme på gården og observerede 
den nye tids frembrud. Ole selv var snart 
også en ældre mand. Folketællingen 1834 
fortæller, at han er 60 år. Han har to sto-
re, voksne sønner hjemme. 
 Det var en mærkelig tid for Danmark 
omkring 1830. Den nationale vækkelse 
gik hen over landet. Det har Ole næppe 
forstået meget af. Men i 1841 kommer 
han på sognets valgliste. Der skulle væl-
ges et sogneforstanderskab. Den kom-
munale linje tager sin begyndelse, og Ole 
var altså mellem de priviligerede, der 
havde stemmeret. 
 Man skulle være mindst 25 år, eje eller 
have i livsfæste ejendom på mindst 1 
tønde hartkorn. Og Ole havde 4 tønder 
hartkorn, så han var helt på den sikre 
side. 
 
Som et kuriosum kan nævnes, at Ole Søren-
sen har gået i skole, gået til præst og er blevet 
konfirmeret  
sammen med N.F.S. Grundtvig. Læreren i Udby 
var nemlig udpræget rationalist, og Grundtvigs  
præstefar sendte derfor sin søn over til sin gode 
ven, pastor Laurids Feld i Thyregod, for at han 

skulle forbe-
rede Frederik 
til optagelse 
på Århus La-
tinskole. Kir-
kebogen 
meddeler, at 
pastor Feld 
1.søndag ef-
ter påske 
1798 konfir-
merede tolv 
drenge og 6 
piger.   
 Som den 

første nævnes Nicolaj Frederic Severin Grundt-
vig, søn af præsten S.T.Grundtvig ad Udbye 
Præstegaard pr. Vordingborg i Sælland. 
 Som nr.6 nævnes Ole Sørensen Aagaard. 
Den unge Grundtvig har således uden tvivl 
kendt familien på Aagaard, for han tilbragte he-
le 6½ år i Thyregod Sogn. Han har beskrevet 
det fattige hedesogn sammenlignet med det 
frodige sjællandske Udby i sangen ”Der er et 
land så kosteligt”.                                  
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5. En, som ikke blev gårdejer  
 
       Kirsten Marie Olesdatter 
 

       
 

 

 

 

 

 

Aagaarden 1928 ved 
C.J. Aagaards første 
besøg på sin mors fø-
degård.   
   Han ses mellem den 
daværende ejer og 
dennes søn. 
(se side 88) 

I 1843 gik gården over til Oles ældste 
søn Søren. Han gav 800 rigsdaler for den 
og gav en søster pant i ejendommen for 
300 rd., hvilket må have været hendes 
arvepart. Desuden overtog han pligten til 
at sørge for sine forældres ophold på 
gården. Aftægtskontrakten blev tinglæst 
og kan fortælle forskelligt interessant om 
bønders livsforhold dengang. 
 Her forbeholder Ole sig sine ejendele 
i inventar og kreaturer: 
 ”En blaa Chatol, en Dragkiste, en rød 
Fyrbord, 2 røde Stole, 2 Senge, en Stue 
Uhr, 6 Stk. hvide Tallerkener, 1 hvid 
Vandfad, en Jernbilæggerkakkelovn, en 
Messing Lysestage, en Spejl, 2 Ege Kar, 
2 Fjerdinger og 1 Otting (korntønde), 1 
Ildklem, 1 Kobber Boldkjedel, en Mes-
sing Strygejern, en Morter, 2 gl. Jerngry-
der, en gl. Timse (melsigte), 6 Faar med 
Lam, den bedste Ko, som dog bliver ved 
Gaarden, undtagen Aftægtsfolkene flyt-
ter fra Gaarden” og en hel del mere. 

  
Desuden skulle der bygges et hus med 5 
fag og afsættes 6 kvadratfavne jord til 
”haugejord” i Vestre Kaalhauge”. 
 Aftægtsfolkene skulle desuden i årlig 
ydelse have 4 tønder rug, 12 skp. byg, 12 
skp. malt (til øl), 4 skp. boghvedegryn, 1 
skp. byggryn, 12 skp. kartofler, 1 skp. 
salt, ½ skp. ærter, 2 lispund tørt flæsk 
”forfra” - det var det bedste ved grisen - 
8 pd. smør, 8 pd. tørt ost, 8 pd. bergefisk 
(klipfisk), 2 pd. humle, 8 pd. kaffe, 8 pd. 
sukker, 4 pd. cichorie, 25 potter brænde-
vin, 80 hønseæg, 12 karduser tobak af 
det blå, mælk fra en ko daglig, opfodring 
og græsning af 6 får med et års yngel, til 
ildebrændsel årlig 40 læs hedetørv, og  til 
sidst skulle de gamle have ”en hæderlig 
Begravelse”. 
  
Men den gamle gårds bedste dage var 
forbi. Søren var ikke som de gamle bun- 
det til hjemstavnen. Han solgte gården 
efter 2 år og fik 3000 rigsdaler for den. 
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Den kom på fremmede hænder, og de 
gamle aftægtsfolk flyttede derfra. 
 Søren giftede sig til en stor gård ude 
ved den store landevej. Han gav gladelig 
afkald på den gamle slægtsgård. Treårs-
krigen var begyndt i 1848, og der var 
stor handel med heste. Det var noget, 
Søren forstod sig på. 
Sørens bror Christian kom med i krigen. 
Han faldt den sommernat i 1849, da vore 

soldater befriede Fredericia. Han fik en 
plads i den store fællesgrav, hvor hans 
navn ses den dag i dag. 
 Kirsten Marie kom til at bo langt fra 
den fædrene hedegård. Hun giftede sig 
2.april 1850 med Aagaardens tjenestekarl 
Jens Hesselvig Christensen. Han blev 
kaldt Jens Aagaard. 

 

6.  Indsidderfolk - husmandsfolk 
 
         Kirsten Marie Olesdatter og  Jens Hesselvig Christensen  
 
Jens Hesselvig Christensen var født 1823 
i Agerskov, Gjellerup Sogn, et af Jyllands 
største hedesogne. Her havde både hans 
far og farfar boet før ham, og måske 
slægten endnu langt længere tilbage i led 
efter led. 
    Man var dengang ikke forvænt med 
mange rejser eller flytninger. Man hang 
ved sognet eller i hvert fald egnen. Alle-
rede 20 år gammel kom han dog uden-
sogns. Det var ikke langt, i hvert fald ik-
ke for vore moderne befordringsmidler. 
Men Jens har næppe kunnet gøre fodtu-
ren på én dag. 

Han fik plads på Aagaarden, ja han fik 
næsten en nyt hjem her, således at han, 
en udefra kommende, siden bar Aagaard 
-navnet som kaldenavn, ligesom de øvri-
ge på gården.   
 Ved denne tid foregik treårskrigen 
(1848-51), og den unge mand måtte mø-
de. Han blev dragon og førte med 
stolthed de vildeste heste, som han med 
forkærlighed blev betroet.  
 Krigen fik ende, og mandskabet blev 
hjemsendt. Og Jens kom hjem i 1849 -
uskadt og med en medalje. 
 Året efter fik han en af døtrene, Kir-
sten Marie,  til ægte og flyttede snart ef-

ter ind i et lille hus. De var indsiddere.  
Det var betegnelsen for en mand, som 
boede til leje i et lille hus eller nogle stu-
er, som altså sad i ”Lej’stouw” og som 
ernærede sig og sin familie ved at gå i 
tjeneste hos andre. Indsidderfolk på he-
den var vel af de ringest stillede. Her var 
udsigten til fast arbejde  ringest.  
 Jens Hesselvig Christensen var en fat-
tig karl, som nu havde fået en velhaven-
de gårdmands datter og med hende en 
ganske anselig arvepart efter datidens 
forhold, nemlig 800 rigsdaler. Men en 
svoger, Søren, der havde det mundheld, 
at i handel og vandel gælder intet broder- 
skab, sørgede siden beredvilligt for, at 
 

 
Jens Hesselvig Christensen  
(Jens Aagaard)  
og Kirsten Marie Olesdatter  
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de unge folk for dette beløb fik et lille 
hus, hvor der nok var en del mager jord, 
men ingen kreaturer. Så var de rigtignok 
godt hjulpne!  
 Men nu var den unge mand dog ble-
vet husmand. Husmandsstedet lå i 
Hundshoved, fem kilometer syd for 
Nørre Snede. Her levede han og Kirsten 
Marie i meget fattige kår og fik efterhån-
den fem børn. 
 Der måtte slides, og stadig for frem-
mede. Børnene kom ud af tjene i otteårs 
alderen, undtagen den ældste søn. Han 
blev hjemme, til han var 12 år. Han kun-
ne nemlig pløje de magre marker, mens 
Jens var på dagleje på et nærliggende 
teglværk. Han havde endog i et enkelt 
tilfælde taget fast plads som røgter på en 
større gård. Her fik han for et halvt års 
tjeneste 82 kr. samt sit ophold. 
 At dette har kunnet holde hjemmet 
oppe, kan man godt undre sig over. For-
klaringen ligger nok ikke alene i en an-
den pengeværdi på den tid, men også i, 
at man i de dage og på de egne regnede 
mere med de små penge, end man gør i 
vore dage. 
 Der voksede en børneflok op i det 
lille husmandssted ved landevejen. Det 
var børn, der tidligt lærte at arbejde, og 
arbejdede hårdt, og som voksede op 
med respekt for en mors og fars kamp 
for at holde sammen på hjemmet og 
børneflokken - selv når pengene var små 
og fremtidsudsigterne ringe. 
 
De blev begge meget gamle, de to fattige 
husmandsfolk ved landevejen. Han blev 
85 år, og hun blev 79. 

 De blev begravet på Nørre Snede kir-
kegård, som de engang – et halvt århun-
drede tidligere - var gået hen over som 
nygifte.  
 

 
 
 
Hundshoved ligger 5 km. syd for Nørre 
Snede og ca. 20 km. øst for Aagaard 
Mark.                                                                   
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7.  Den gamle skudsmålsbog 
 
         Jens Hesselvig Christensen
Gammel og laset er den efterhånden 
blevet, den gamle skudsmålsbog. Bindet 
er forlængst slidt af, og der er blevet sat 
mange fingermærker i den, og orme så 
energiske, at deres huller går gennem 30 
sider, har været i den. Men det er også 
over 163 år siden, den af sognepræsten i 
Gjellerup autoriseredes som skudsmåls-
bog for sin første ejermand.  
 Dengang var ethvert tyende her i lan-
det forpligtet til at have en sådan skuds-
målsbog. Heri indførte husbonden, in-
den tyendet forlod sin tjeneste, bemærk-
ninger om, hvornår tjenesten var be-
gyndt, i hvilken særlig egenskab tyendet 
havde virket og til hvilken løn. Flyttede 
tyendet fra et sogn til et andet, skulle der 
gives skriftligt skudsmål fra sognepræ-
sten, og det skulle den pågældende inden 
4 dage forevise for sognepræsten i det 
nye sogn. Den, som forsømte at erhver-
ve og forevise skudsmål ved flytning, 
kunne på den tid, der her er tale om, 
straffes med bøde fra 1 til 10 rigsbankda-
ler sølv. 
 Omnævnte skudsmålsbog er trykt i 
året 1837. Den bærer Frederik VIs mo-
nogram og kongelige krone og har med 
stempelafgift kostet 42 rigsbankskilling 
sølv. Den er samme år autoriseret til 
brug for ungkarl Jens Hesselvig Chri-
stensen, og hermed indledes bogens 42-
årige tjeneste. 
 Det første skudsmål, Jens Hesselvig 
Christensen får med fra sit fødesogn, er 
fra skolen. Han får attest for kundskaber 
”meget god” og for opførsel ”meget 
god”. Og denne attest underskrives ikke 
blot af sognepræsten, men også af skole-
patronen og af skoleforstanderen og 
endnu et skolekommissionsmedlem.  
     Den tids skolekommissioner bestod 

 

 

                    
af præsten som formand, skolepatroner-
ne samt 1-2 skoleforstandere. Skolepa-
tron var enhver, der havde 32 tønder 
hartkorn eller derover. Skoleforstandere 
valgtes af amtsskoledirektionen blandt 
de hæderligste bønder i sognet. 
 Så godt som alle underskrifter fra læ-
ge folk er her ført med vaklende og 
usikker hånd, men det var jo ikke mange 
år efter skoleloven af 1814, denne skuds- 
målsbog begyndte sin vandring. Ved år-
hundredets begyndelse var det ikke sjæl-
dent, at folk på landet ikke kunne skrive 
deres eget navn, men måtte skrive ”Med 
ført Pen” eller ”Med paaholden Pen” 
(m.p.)  
 ”Ovennævnte Jens Hesselvig Chris-
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stensen er efter foregaaende Undervis-
ning antaget til Konfirmation den 1ste 
Søndag efter Paaske, den 2. April 1837, 
med nogenlunde god Religions Kund-
skab og godt Forhold, hvorefter han vil 
blive antaget til den hellige Nadvere den 
næstfølgende Søndag”. 
 Og så går bogen ud i verden med sin 
ejermand, fra plads til plads, fra sogn til 
sogn. Den får tilført datoer og årstal og 
bemærkninger om den unge tjenestekarls 
forhold. ”Jeg recommanderer ham som 
et skikkeligt og sædeligt Menneske”, er 
formentlig en proprietærs eller herre-
mands påtegning. Men ejendommeligst i 
så henseende virker sognepræstens sta-
dige bemærkninger, om den unge mand 
har været til alters. 
 ”Han var sidste Gang til Alters her 
paa 3die Søndag efter Advent, den 16. 
Decbr. 1838. Bevidnes efter Communi-
onbogen” - - ”skal været til Alters her i 
Foraaret” - - ”Foreviseren, der nu er 
hjemkommen fra Krigstieneste, har føl-
gelig ikke communiceret her i dette Efter 
aar”. 
 Måske har skudsmålsbogen været 
med en tur i Randers på dragonkasernen, 
hvor en lang rekruttid sneglede sig af 
sted. Kanhænde, at den også har været 
med på mangt et anstrengende ridt ved 
Dannevirke og i egnen deromkring. Men 
i hvert fald vender Jens Hesselvig Chri-
stensen i 1849 uskadt hjem til sit sogn 
efter krigen. 
 ”Bemeldte Jens Hesselvig Christen-
sen, der i Efteraaret 1849 hjemkom fra 
Armeen, og om hvem intet uskikkeligt er 
mig bekendt, afgaar nu til Nørre Snede 
Sogn. Da han der agter at indlade sig i 
Ægteskab, bevidnes herved paa hans 
Forlangende, at han ikke her i Menighe-
den er bundet ved noget aabenbart Æg-
teskabsløfte, som kan være til Hinder for 
Fuldbyrdelsen af den attraaede ægteska-
belige Forbindelse”. 
 De to unge folk begyndte deres sam-

liv på det lille husmandssted med mager 
jord og ingen kreaturer. Altså måtte de 
tage arbejde og slide hårdt andetsteds for 
at skaffe føden, og det måtte de gøre i 
mange år. 
 Herom bærer skudsmålsbogen f.eks. 
følgende vidnesbyrd: 
 ”Jens Hesselvig Christensen er fæstet 
hertil som Røgter for et halvt Aar. Løn 
82 Kroner”. Denne sparsomme løn, der 
altså var på knap 50 øre om dagen samt 
kost og logi, var en hjælp til hjemmets 
opretholdelse. En ringe hjælp, skulle 
man synes. Men man vidste nok bedre i 
de tider at skønne på lidt og tage småtin-
gene med. 
 Så tier skudsmålsbogen. Man skal jo 
heller ikke være tyende alle sine dage. 
 

 
 
Næste generation:  C.J. Aagaards  
skudsmålsbog fra 1882 til 1890                 
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8. Hvad skulle den dreng blive til? 
 
    Søren Christian Jensen Aagaard
 
Han blev født på det lille husmandssted i 
Hundshoved lidt syd for Nørre Snede, 
som den yngste af 5 søskende. Han fik 
efter sin far efternavnet Jensen, men blev 
ligesom han kaldt Aagaard. Den officiel-
le navneforandring fik han dog først i 
1896, da han skulle giftes. 
 Han kom ud at tjene som gåsedreng 7 
år gammel. Fra han var 12 år, var han 
tjenestedreng i Nortvig, når han ikke var 
i skole. 
 I en lille håndskrevet beretning ”Nog-
le Træk og Brudstykker af et Levnedsbe-
skrivelse”, fra 1936, hvorfra de følgende 
citater stammer, fortæller han om sin 
opvækst:: 
 ”Fra Skolen fulgtes vi ad, og da der er 
en Trang i Mennesket til Samfunds-Liv, 
kunde jeg ikke godt undlade at søge de-
res Selskab, skjøndt det oftest endte med 
Taarer og Sorg, som maatte afhjælpes 
med mine Forældres  Trøste-Ord, for 
Drengene i H. (Hundshoved) var af en 
mere krigerisk og herskesyg Natur end 
Jeg, og som de med Lethed kunde fuld-
byrde, da de havde Flertal, mens Jeg stod 
som den enlige blandt Fjenderne”. 
 Han var allerede som barn noget af 
en enspændernatur. 
 I de følgende år havde han skiftende 
pladser: i Groest, i Velgaarde og i Fry-
densbjerg. Han forsøgte sig derefter som 
møller i Tørring, Ilved, Ris og Hundsho-
ved og var derpå tjenestekarl i Stilbjerg. 
 Men der var noget, der gærede i ham: 

”Da jeg var vokset til, havde jeg nogle 
Gange været til Møde, hvor de saa kaldte 
”Hellige” var samlet og talte om Livet og 
deres Erfaringer. Jeg kunde forstaa, det 
var det rette. Og jeg tænkte: skal du for-
andre dit Liv, saa maa du saadan helt  

 
omvende dig og ikke gå og hykle for 
Gud og Mennesker”. 

”Da jeg var i mit 20. Aar, vilde jeg prøve 
at besøge en Højskole. Jeg tog da til en 
af de meste og bedste besøgte grundtvig-
ske Skoler (Askov 1886), hvor jeg kun 
opholdt mig en kort Tid, da jeg havde 
for lidt forberedende Kundskaber til at 
følge med.  
 Jeg tog da til en almindelig Højskole 
(Vinding 1887), hvor jeg var paa et Kur-
sus. Jeg syntes helt godt om den grundt-
vigske Maade at tage Livet paa, da jeg 
kunde blive ved at more mig, og dog 
gjaldt for et kristent Menneske. Men da 
en Tid var gaaet, følte jeg dog, det var 
Bedrageri at leve paa Verdens Vis og saa 
tro, man var et Guds Barn. Tillige kunde 
jeg mærke paa Skolens Forstander, at 
han hadede Missions-Folkene, hvilket 
virkede paa mig saadan, at jeg tog deres 
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Parti, da jeg kunde se, de levede et bedre 
Liv end Grundtvigianerne”. 
 Han har engang mundtligt fortalt fra 
højskoleopholdet i Vinding, at eleverne                                                                                                                                                                                    
en aften sad og ikke vidste, hvad de skul-
le lave. Så var der en, der foreslog: ”Skal 
vi ikke læse en prædiken?” Forslaget ud-
løste vild latter, og den unge Aagaard var 
rystet. Denne oplevelse blev medvirken-
de til, at han tog sit livs beslutning. 
 
”Jeg tog saa den faste Beslutning at ville 
være et andet Menneske, afstaa fra  Syn-
den og være gudfrygtig. Jeg begyndte paa 
det ved egen Kraft. Dog fik jeg snart en 
god Støtte i en kjær Broder R.J (Rasmus 
Jensen)., som fik mig med hen at høre 
Guds Ord i V. (Vejle?), som virkede, at 
jeg snart kom til Omvendelse... 
 Vinteren derefter tog Jeg paa en Indre 
Missions-Højskole i NN (Nørre Nissum 
1889) hvor jeg blev lidt udviklet saavel i 
aandelig som i menneskelig Henseende; 
men Tanken om at arbejde for Herren  
voksede bestandig ...” (her slutter den 
håndskrevne beretning). 
  
Det var denne tidligt vakte tanke om at 
arbejde for Herren, som kom til at  
præge ham livet igennem. Efter et år 
som ”opsyn” 1889  på ”Sindssygeanstal-
ten ved Middelfart” besluttede han at 
rejse til USA for at uddanne sig som 
præst for en dansk menighed der.  
 Han havde læst nogle af P.C. Tran-
bergs skrifter. Han beundrede ham me-
get og havde korresponderet med ham 
om optagelse på hans danske præstesko-
le i Chicago. Men i sidste øjeblik lod han 
sig overtale til i stedet af vælge Blair præ-
steskole i Nebraska.  
 ”Dette var jeg ikke med paa i Först-
ningen; men jeg lod mig alligevel overta- 
le, som jeg ikke skulde have gjort”, note-
rer han i en anden håndskreven beret-
ning (fra 1936). 
 I marts 1891 rejste han til Blair præ-

steskole. Det fortrød han snart. Klimaet 
var uudholdeligt - for koldt om vinteren 
og for varmt om sommeren - og bolig-
forholdene var primitive og fremtidsud-
sigterne små. Undervisningen omtaler 
han slet ikke. Det hele var en skuffelse. 
 Han rejste derfor hjem i utide, men 
lagde vejen om ad Chicago. Desværre 
var Tranberg ikke hjemme den dag. 
”Havde han været det, havde det ikke 
været vanskeligt for ham at overtale mig 
til at gaa ind paa Skolen”, skriver han i 
sin beretning. 
  
Han kom hjem og blev mejerist i Auning 
og Vester Hassing. Til sidst tog han 
springet. Han ville være lærer og tog 
1893 på Staby Vinterlærerseminarium, 
fik en nødtørftig uddannelse og blev  an-
sat som vinterlærer 1895  i Hvidbjerg, 
senere i Svingelbjerg og i Østerbølle. 
 Det var så her, han traf degnens køn-
ne datter Sofie fra Vesterbølle Skole.  
 
 
P.C.Tranberg 

 

Tranberg, Peter 
Christian, 1832-96, 
fundamentalistisk 
præst og vækkelses-
prædikant fra Born-
holm.  

I 1882 udvandrede 
P.C.Tranberg til USA, 
hvor han blev rejse-

præst for danske udvandrer-menigheder og 
1885-93 professor ved en præsteskole i Chi-
cago.  

Med beundringen for P.C.Tranberg lag-
des grunden til C.J. Aagaards meget ”sorte” 
kristendomsopfattelse. Det lykkedes ganske 
vist ikke at komme ind på Tranbergs præste-
skole i Chicago. Men hans bøger stod på re-
olen, og hans billede hang på væggen i det 
aagaardske hjem resten af livet. 



 

 

20  

B. Jacobsen - slægten 
 
 

1. Stamtavlen 
Familietraditionen siger, at  

”Den Monrad’ske Stamme regner sig fra en tysk Møller, som i en keyserlig Krig imod 
Tyrken i Ungarn havde ved et samlet Mandskab ødelagd et stort Partie Tyrker til stor 
Fordel for de betrængte Keyserlige, over hvilken mandig Gierning Keiseren skal have 
gjort ham til General og nobilitered ham: gav ham Skjold og Hielm, befalede ham at 
føre i sit Vaaben en Halvmaane til Erindring om Tyrken, og et Mølle-Hiul til Erin-
dring om sin forrige Stand og gav ham navnet Monrath, som siden er blevet foran-
dred til MONRAD”. 
 

                             
                 . 

Kort - og lidt usikkert - om de ældste kendte aner: 

Hr. Jacob Monrad, ca. 1505-77, er den første, om hvem man med nogen sikkerhed 
kan angive data. Var af en adelig familie ved Hildesheim, der nedstammede fra oven-
nævnte møller, var præst i Lautenthal ved Goslar og medunderskriver af den Augs-
burgske Konfession 1530 og af Konkordieformlen 1577. Var gift med Martin Lu-
thers søster. Andre siger: Luthers kones søster Anna von Bora. Af børn kendes kun 
en søn: 

Hr. David Monrad (ca. 1533-79) var først diakon i Eckernförde, senere præst i 
Kappeln, syd for Flensburg. Var gift med Anna Calenia, præstedatter fra Lüneburg.  
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Deres søn var: 

Hr. Johannes Davidsen Monrad (1566-1623) blev 1589 præst i Ketting på Als, 
1599 provst, 1613 poeta laureatus (laurbærkranset digter). Var gift med Anna Vaget, 
præstedatter fra Sønderborg. Fik elleve børn, heraf en biskop i Ribe (Erik Monrad, 
1607-50), tre præster, seks præstekoner, mens en datter døde som barn. Den ældste 
søn var: 

Hr. David Johansen Monrad (1591-1653) blev diakon i Havnbjerg 1614, kapellan i 
Oksbøl 1616, præst i Ketting 1623 og provst 1647. Var gift to gange og havde ialt 15 
børn, hvoraf kun en søn og to døtre levede. Sønnen hed: 

Mag. Johannes Monrad (1627-82). David Monrads to døtre blev stammødre til to 
sidelinjer af Monrad-stammen, og begges ægtemænd antog navnet Monrad. 

Den ene hed Elisabeth Davidsdatter Monrad ∼ Hr. Jørgen Marcussen 

(1645-83), kapellan i Assens. De fik fire børn En søn var: 

Hr. Marcus Monrad (1669-1716), blev 1693 sognepræst i Herringe på Fyn, 1711 i 
Dalum og Sanderum (”en lærd, kløgtig, lystig, men og retsindig Guds mand”. Var gift 
med en præstedatter fra Ølgod. ”Hun blev enke med syv uopfødde børn, hvilke alle 
omsider ved Herrens Forsyn bleve vel forsørgede: 4 sønner præster og 3 døtre præ-
stekoner”. En søn herfra var: 

Hr. Philip Ditlev Marcussen Monrad (1709-94) voksede op hos farbroderen Hr. 
Ditlev, blev præst i Herringe1738, og i Ødum i Århus Stift 1742. Tog som ung skade 
på sin hørelse efter et fald og blev til sidst helt døv og havde derfor kapellan. Var gift 
to gange. Af ni børn i første ægteskab levede seks, af andet ægteskab ingen. 
 Af første ægteskab nævnes: 

Hr. Ditlev Monrad (1755-1832) var først kapellan hos sin døve far, blev præst i 
Laurbjerg-Lerbjerg 1785 og i Øster Velling 1787. Var gift fire gange. Hans tredje hu-
stru var Mariane Povelsen, enke efter pastor C.P. Müller, Randers. En søn herfra var: 

Clemens Christian Monrad (1795-1874), lærer i Vesterbølle. 

 
Kilder: bl.a. Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Ju-
bel-Lærere (1766). 

 

Mere udførligt om de efterfølgende generationer: 

Clemens Christian Monrad             ∼  Kirstine Andersdatter 

født 23.juni 1795 i Øster Velling født 24.september 1796  
død 23.februar 1874  i Tisted, Tapdrup Sogn. 
i Vesterbølle død 27.april 1882 i Vesterbølle. 
 
Viede i Asmild Kirke 4.april 1822. Boende i Vesterbølle Skole. 
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Børn af Clemens og Kirstine: 

1.  Jacob, født 1819, død 1897, lærer i Almind, gift med Jensmine Jensdatter Vismar. 
2.  Sofie Elisabeth, født 1822, død 1863, gift med gårdmand Jens Kristian Havbro, 
 Svingelbjerg. 
3. Mariane, født 1824, død 1886, gift med gårdmand Thomas Rasmussen, Glerup. 
4. Ditlev, født 1826, død 1904, købmand i Århus, gift med Anna Kirstine Holm. 
5. Mickel Kjeldsen, født 1830, død 1911, lærer i Klim, gift med Laura Christensen. 
6. Katrine Marie Holm, født 1834, død 1919, gift med lærer Jakob Nielsen (forfatte- 
 ren Knud Skytte). 
7. Maren, født 1837, død 1913, gift med lærer Jens Jacobsen.. 

Maren Monrad                                  ∼   Jens Jacobsen 

født 12.juni 1837 født 15.juli 1838 
i Vesterbølle Skole, i Foulum Skole, 
død 23.august 1916 i Randers død 31.december 1912 i Randers. 
 
Viede i Vesterbølle Kirke 24.november 1860. Boede i Vesterbølle Skole,  i Gedsted 
og i Randers.

Børn af  Jens og Maren Jacobsen: 

1. Emma Kirstine (Stine) Jacobsen, født 
27.maj 1861, død 5.september 1939, 
gift med landmand Peter Larsen (født 
12.de-ember 1857, død 13.marts 
1938). 

 Deres børn: 
1. Anna Kathrine Larsen,  

  født 1891, død 1899. 
2. Jens Adolf Larsen,  

  født 1897, død 1901. 
3. Maren Larsen,  

  født 24.september 1889, død 
  ugift 5.september 1962. 

4. Jenny Katrine Larsen,  
        født 9.november 1892, død ugift  
2.  Peter Adolf Jacobsen, født 7.august 
 1863, død 20.juni 1895, gift med Kir 
 stine Hoppe, ingen børn. 
3.  Clemens Christian Jacobsen, født 

26.juni 1866, død ugift 30.januar 
1909. 

4. Ditlev Monrad Jacobsen, født 
12.februar1871, død ugift i april 1920. 

5. Anna Katrine Jacobsen, født 
31.december 1873, død ugift 15.april 
1935. 

   
 

   
   
Peter, Maren, Jenny og Stine Larsen 
 
 



 

 

23  

6. Sofie Elisabeth Jacobsen, født 4.juli 
1876, død 17.december 1949, gift 
med indremissionær C.J.Aagaard. 

  

       

      Sofie Elisabeth 
 
7. Hansine Petrea Cecilie, født 27.juni 
    1878, død 19.juni 1953, ugift lærerinde 
 
  

8.  Laura Kirstine, født 21.januar 1880, 
    død 27.januar 1954, ugift lærerinde 

  

       
 
      Moster Laura  
      og moster Cecilie                                    

Sofie Elisabeth Jacobsen              ∼  Søren Christian Jensen Aagaard 

født 4.juli 1876 i Vesterbølle Skole, født 17.december 1867 i Hundshoved, 
død 17.december 1949 i Horsens. død 15.oktober 1946 i Horsens. 
Viede i Vesterbølle Kirke 5.maj 1896. Boede i Farsø, Hadsund, Aalborg, Thisted og 
Horsems.  
 

           
Vesterbølle Skole, opført 1860. Foto 1925. 
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2. Degnefamilien i Vesterbølle Skole 
 

       Clemens Christian Monrad og Kirstine Andersdatter 
 

 
Clemens Christian Monrad blev født 
1795 i Øster Velling præstegård som søn 
af sognepræst Ditlev Monrad. Hans far 
var gift fire gange, og han blev født i det 
tredje ægteskab. Han fik navn efter sin 
mors første mand, Clemens Müller, 
præst i Vester Velling. 
     Det lyder lidt indviklet. Clemens 
Christian Monrads liv og familieforhold 
var iøvrigt også lidt indviklede. 

Faderen var en hovedrig mand. Efter 
hans død 1832 blev der foretaget regis- 
trering og vurdering af hans bo. Han 
havde panteobligationer og tilgodeha- 
vender på i alt 10.706 rigsdaler. Dertil 
kom 1909 rdl. i rede penge samt et stort 
indbo.  
 Clemens havde et uroligt ungdoms- 

  
liv. Han for til søs på Atlanterhavet og 
Middelhavet og led skibbrud to gange. 
Så sagde faderen stop, og Clemens kom 
på seminarium i Ranum, hvorfra han 
blev dimitteret i 1820. 
 I november 1821 blev han beskikket  
til lærer og kirkesanger i Vesterbølle. 

Kirstine Andersdatter var husmands- 
datter fra Tapdrup Sogn ved Viborg. 

Hun kom som tjenestepige i Øster 
Velling præstegård. I 1818 blev hun gra- 
vid. Hun forlod præstegården og rejste 
til Asmild, hvor hun 9.maj fødte en søn. 

Han står i kirkebogen for Vejrum 
Sogn (nabosognet) indført under navnet  
Jacob Christensen, søn af ugifte Kirstine 
Andersdatter. Som barnefader blev udlagt  
Christen Jeppesen, tjenestekarl i Øster  
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Velling. Det er svært at undgå den tan-
ke, at det var en manøvre for at skåne 
den håbefulde seminarieelev i Ranum.  
 Hvordan det nu end hænger sam-
men, blev Clemens Christian Monrad og 
Kirstine Andersdatter i hvert fald viet i 
Asmild Kirke 4.april 1822, og Jacob blev 
søn af huset og fik Monrad-navnet. 
 Da var Kirstine allerede på vej med 
nummer to. Den 29.august 1822 fødtes i 
Vesterbølle Skole pigebarnet Sophie Eli-
sabeth, der fik sit navn efter den fjerde 
kone i Øster Velling præstegård. 
 Efterhånden kom børneflokken op 
på syv. Den yngste hed Maren. 
 
Clemens havde egentlig mere lyst til 
landbrug end til skolevæsen. Han drev 
skolelodden frem til at blive et værdi-
fuldt tillæg til lønnen. 
 Kirstine var sin mand en meget dyg-
tig kone. Hun var en god sygeplejerske 
og kogekone, så hun på sin vis havde 
større indtægt, end manden havde af 
embedets offer og accidenser - sådan 
skriver Jens Jacobsen om sin svigermor. 
Efter en familieoverlevering kunne hun 
iøvrigt ikke skrive sit eget navn, men 
satte et mærke i stedet. 
 I 1830 købte Clemens en stor gård, 
”Kragelund” på 400 tdr. land i Marie 
Magdalene Sogn for 1300 rdl. (forment-
lig en arv efter faderen). Han forbedrede 
ejendommen og solgte den efter nogle 
år for 5000 rdl. Så kom han til penge. 
 Clemens og Kirstine ligger begravet 
på Vesterbølle Kirkegård.  
  
 
 
 

 
Et stykke af Himmerland med  de i fa-
milien så velkendte stednavne: Vester-
bølle, Svingelbjerg, Farsø og Gedsted.      
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3.  Han blev som en far for alle 
         Jens Jacobsen og Maren Monrad
 
Da den gamle lærer Monrad havde været 
i sognet i 40 år, kunne han ikke længere 
klare embedets pligter. Han havde derfor 
fået lov at holde hjælpelærer, og det be-
nyttede han sig af i nogle år. 
 Den nye hjælpelærer, Jens Jacobsen, 
var kun 19 år og var selv søn af en skole-
lærer fra Foulum. Han havde lige taget 
lærereksamen fra Ranum Statsseminari- 
um (på 2 år) og var altså vel skikket til en 
lærergerning. 
       
Den skole, den unge hjælpelærer skulle 
arbejde i, var både gammel og brøstfæl-
dig, og den trængte derfor hårdt til af-
løsning.  
 I skolens forstue var der kampestens-
gulv. I det første stykke af selve skole-
stuen var der samme gulvbelægning, 
men i resten lå der hårdtbrændte mur-
sten på fladen. 
 Skolestuen opvarmedes af en bilæg-
gerovn, hvor man fyrede med fladtørv 
eller kærtørv. Det var derfor ikke sært, at 
temperaturen var temmelig lav og luften 
rå. Både børn og lærer færdedes i skole-
stuen med jernbeslåede træsko, så det 
var så som så med hyggen. 
 Skolen havde 40-50 børn, fordelt på 
to klasser. Der var kun én lærer, og bør-
nene gik i skole hver anden dag.  
 Den unge hjælpelærer blev ret hurtigt 
fast ansat i embedet, og både han og 
sognepræsten lagde sig i selen for at få 
en ny skole, og det lykkedes. Der blev 
1860 opført et nyt ”våningshus” med 
udhus, efter den nye lovs (1856) forskrif-
ter (se side 23). 
 Embedets totalløn (reguleringssum) 
var opgjort til 278 rdl. årligt. Det var an-
set for gode forhold, men den unge lærer 

 

 
Maren og Jens Jacobsen med børnene 
Kirstine (7 år) og Adolf (5 år). Foto fra 
1868. 

var ikke enig. Han var flittig og initiativ-
rig, både i skoletiden og udenfor og fik 
derfor snart mulighed for ekstraindtæg-
ter, hvad der også var brug for. Familien 
blev efterhånden stor. Der opvoksede 
otte børn i lærerhjemmet. 
 Det var også at stor betydning, at der 
til embedet hørte en jordlod på 4 tdr. 
land, som blev dyrket af beboerne. Der 
kunne holdes 2-3 køer og 6 får, og det 
var selvsagt et godt tillæg med ekstra 
muligheder både for husholdning og be-
klædning. 
        
Og så tog han altså fat, den unge lærer. 
Han underviste børnene med flid og 
dygtighed. Han havde af natur et mildt 
og venligt sind og et smil til alle, og han 
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havde derfor den bedste kontakt til alle 
sider. Han var ven med små og store, 
med rige og fattige. Man kunne lide den 
unge degn, og man betroede ham derfor 
den ene tillidspost efter den anden i sog-
nets liv. Han blev revisor i mejeri og spa-
rekasse, kom i sognerådet og var for-
mand i flere år. Han blev som en far for 
alle. Han skrev dokumenter så godt som 
nogen sagfører og var brandforsikrings-
mand for et stort område. 
 Han førte kassebog, og den fortæller 
om hans økonomi fra 1890 og 25 år 
frem. I 1890 var han lidt over 50 år og 
modtog hvert kvartal 115,02 kr. i løn. 
Desuden modtog han af staten efter fi-
nanslovsbevilling 224 kr. årligt. Som kir-
kesanger tjente han 146,14 kr. årligt og 
havde desuden et alderstillæg på 50 kr. 
 Til trods for de ovennævnte ekstra-
indtægter udviste 1890 et underskud på 
52,51 kr., som omhyggeligt overførtes til 
næste års regnskab. 
 Det skal tilføjes, at han havde jord-
lodden på 4 tdr. land  med besætning, og 
havde bolig i skolen. Foruden køer og 
får holdt han grise og en hoben høns. 
 Kommuneskatten var til at overse: ca. 
1,50 kr. pr. kvartal. 
 Der blev også råd til gaver til andre, 
både ved familiefester, til kirkelige for-
mål og til fattige. Som regel beløb fra 50 
øre til 1 kr. En enkelt gang røg der hele 
50 kr., men det var til et større formål, 
nemlig rejsning af en højskole. Jens Ja-
cobsen og det jacobsenske hjem i Ves-
terbølle Skole var præget af gammel- 
grundtvigsk kirkelighed.. 
         
Da den unge skolelærer var blevet gam-
mel, nærmede den dag sig, da han skulle 
se en anden drage ind til embedets funk-
tioner og til deltagelse i sognets liv. Han 
havde for længst sikret sig ved at købe  
hus i Gedsted, og dertil flyttede Jens og 
Maren 1903 med hænderne fulde af tak-
sigelse, påskønnelse og gaver (bl.a. et nyt 

egetræs skrivebord, i dag hos tipoldebar-
net Jakob Monrad Ågård) fra sognets 
folk som elskede den gamle, hvidhårede 
lærer, der havde været som en patriark 
for dem. Han måtte ved afrejsen skille 
sig af med en del ting, som han ikke 
kunne huse under de mere beskedne 
forhold i pensionisthjemmet. Det gav 
endda penge i kassen, da der holdtes 
auktion over alt dette. For enhver i sog-
net ville gerne have en ting med hjem ”af 
degnens”. 
 Den nu pensionerede lærer var dog 
ikke til sinds at lægge helt op. Hans 
mange private funktioner holdt ham i 
ånde endnu en række år. Hans pension 
var 1127,68 kr. årligt. Det er i hans kas-
sebog udregnet til 93 kr. og 97 1/3 øre 
om måneden eller 3 kr. 35 13/21 øre om 
dagen. Han var en nøjagtig mand. 
 I 1910 flyttede de igen, nu til Randers, 
for at bo i nærheden af en datter. Jens 
Jacobsen døde før sin hustru, men havde 
gennem hele sit liv ved opsparing sørget 
for, at hun ved siden af sin rettelig til-
kommende pension kunne få et ekstra 
tilskud, så hun havde et godt og rigeligt 
udkomme. 

 
Jens og Maren Jacobsen. Guldbryllup i 
Randers 24.november 1910.        
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4.  En familieoverlevering  
     dokumenteres 
   Jens Jacobsens farfar Jacob Pedersen 
Om lærer Jens Jacobsens farfar Jakob 
Pedersen, boende i Thise i Salling, hed 
det sig i familiens mundtlige overleve-
ring, at han var flygtet ud af landet. 
 Hvorfor gjorde man sådan i hine ti-
der? Det var formentlig kun i yderste 
nød: hvis man f.eks. havde været på 
krybskytteri og af herremanden var ble-
vet dømt til at miste højre hånd. 
 Men var det andet end bare en usik-
ker overlevering? 
 Den 7. august 1934 sad Samuel 
Aagaard på Rigsarkivet i København og 
søgte at finde faderen til lærer Jens Ja-
cobsens far Peder Jacobsen. Men kirke-
bogen for Thise Sogn var brændt. Det 
skete jo af og til, at en præstegård gik op 
i luer og kirkebøgerne med. 
   

     Men så fandt han en folketællingsliste 
for 1801, en af de første i landet. Det gav 
et sæt i ham, da han her fandt følgende 
optegnelser: 

Anna Pedersdatter, Madmoder 40 Aar, 
gift een Gang. Lever af Spind. Manden 
bortrømt. 

Dorte Maria Jacobsdatter 10 Aar. 
Peder Jacobsen 6 Aar. 

Her blev det således konstateret, at en 
gammel overlevering, bevaret i familien 
gennem næsten 150 år, var historisk kor-
rekt. For ordet ”bortrømt” betyder uden 
al tvivl netop ”flygtet ud af landet”. 
 Familieoverleveringen siger, at det 
skete, da Peder Jacobsen kun var et halvt 
år gammel.      

5.  Af en gammel skoleholders 
     optegnelser 
   Jens Jacobsens far Pi’ Skulholler
Den gamle skoleholder, der her skal be-
rettes om, blev født få år efter stavns-
båndets ophævelse. Han nåede den høje 
alder af 83 år og skrev som 75-årig nogle 
erindringer, som er kilden til dette afsnit. 
 Han hed Peder Jacobsen - faderen hed 
Jacob Pedersen. Men allerede da drengen 
var et halvt år gammel, mistede han som 
ovenfor nævnt sin far, idet denne flygte-
de ud af landet, vistnok fordi han havde 
fornærmet herskabet på det nærliggende 
gods.  
 Moderen forstod sig på vævning, men 
kunne kun tjene ganske lidt, da hun var 
plaget af sygdom. Tre ældre søskende 

kom ud at tjene, så snart de kunne løfte 
hyrdestaven, hvorimod Peder fik lov at 
blive hjemme et år længere for at gå i 
skole. Det stod iøvrigt småt til med un-
dervisningen i den tids skole. Skolerne 
stod bl.a. tomme hele sommeren.  
 Balles ”Lærebog i den Evangelisk- 
christelige Religion” og Kingos Salme- 
bog, herunder epistlerne og evangelie- 
læsningerne, var den hele indenadslæs- 
ning. Kun få steder på landet var der  
indført bibelhistorie. 
 Efter 10 års alderen kom drengen 
ikke i skole, da moderen flyttede fra sog- 
net. Nu måtte han til at tjene til sit op- 
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hold ved ”bondearbejde”. 
 ”Lidet og til sidst intet kunde min 
Moder forhjælpe mig, thi hun blev mere 
og mere svag, og førend jeg blev konfir- 
meret, kaldte Gud hende til sig.  
 Nu var jeg ene og forladt, men Gud 
havde ikke forladt mig. Til ham opsendte 
jeg mine mange vemodige Sukke og 
Bønner”... ” Hvor jeg saae gode Bøger, 
var jeg beskeftiget med at læse, og naar 
Leilighed for mig gaves, skrev jeg deels  
Bogstaver og Sammenskrivt. Adskillige 
Sange, deels Arier og Viser, lærte jeg, og 
kunde jeg høre, hvor Sang eller Musik  
var, da var det min største Glæde og 
Fornøjelse”. 

 
Efter nogle års ”bondearbejde” mødte 
den unge karl et spørgsmål, som kom til 
at gribe dybt ind i hans livsretning. 
 Det var sognepræsten i Foulum, der 
en dag spurgte ham, om han ville bryde 
sig om at blive skolelærer. I så fald ville 

 
Peder Jacobsen (1794-1877) og 
Ane Katrine Jensdatter (1801-1883). 

præsten bevirke hans ansættelse i sognet, 
hvor der i flere år havde været en biskole 
foruden hovedskolen. Den årlige løn 
skulle være 1 rdl. for hvert barn, der un-
dervistes, foruden kost og logi hos be-
boerne (en dag for hver tønde hartkorn). 
 Den unge karl, som følte sig så stærkt 
draget af boglige sysler, slog til, og han 
havde sikkert et godt tag på undervisnin-
gen; for ved en senere visitats blev det 
tilført protokollen, at biskolens børn var 
bedre undervist end hovedskolens. 
 Efter en lang soldatertid i København 
(fra 1817) stillede den unge skoleholder 
hos amtsprovsten for at spørge om et 
embede. Hans tanker var blevet vendt 
om muligt endnu længere bort fra ”bon-
dearbejdet” og den snedkervirksomhed, 
han også drev efter at være kommet al-
vorligt til skade med sin ene arm under 
soldatertiden. 
 Amtsprovsten var ikke særlig venlig 
den dag. Han svarede afvisende ”og 
bortfjernede sig afsides”. Men han må 
have fortrudt, for hans vendte straks ef-
ter tilbage til stuen, udspurgte den unge 
karl nøjere og fik at vide, at han netop 
havde udstået sin ”Militairtieneste”. Ja at 
han endda tidligere havde virket som 
skoleholder netop i dette provsti. Proto-
kollerne kunne tilmed bevidne, at man-
den duede. ”Biskolens Børn var bedre 
undervist end Hovedskolens”. Ansøge-
ren fik nu valget mellem fire embeder. 
Han valgte sig et som hjælpelærer, og der 
gik straks bud til stedets sognepræst om 
den nye ansættelse. 
 Peder Jacobsen fremstillede sig for 
stedets præst og for den degn, som han 
skulle hjælpe. Men denne blev forbitret, 
da han blev klar over, at sognebeboerne 
ville pålægge ham den byrde at holde 
hjælpelærer. Han ville give den unge 
hjælpelærer en så ussel løn, at denne 
valgte at trække sig. Efter nogen for-
handling blev han derefter konstitueret i 
et andet af de ledige fire embeder. 
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 Her kunne han så begynde ”i Jesu 
Navn, den 1. November 1820”. 
 
Foulum sogn havde ikke nogen skole-
stue, da Peder Jacobsen i 1820 begyndte 
sin virksomhed. Undervisningen fandt 
sted på en gård og foregik der i ”to paa 
hinanden følgende Aar”. Men der var 
mange forstyrrelser, for det var gårdens 
dagligstue, der fungerede som skolestue, 
og både gårdens folk og andre havde de-
res gang der.  
 Der var derfor et stort behov for for-
andring. Tilmed ville gårdmanden ”ikke 
lade sig accordere, thi han foregav, at 
han fik for Lidt for min Kost og Logie 
samt Ildebrændsel”.  
 Denne situation blev indberettet til 
amtsskoledirektionen, og herfra beslut-
tedes det, ”at Sognet skulde have en Sko-
lestue, hvori Læreren kunde undervise 
Ungdommen, om ikke anderledes saa 
dog i det allermindste et Sted i hver 
Bye”. Læreren skulle så have kost og logi 
samme steder. 
 Herved kom skolegerningen på om-
vandring - omgangsskole - efter anord-
ningen af 1814. Og der var ringe udsigter 
til et eget skolelokale, for skoledistriktets 
beboede fandt udgiften hertil unødven-
dig, Ja, nogle var endog tilbøjelige til at 
finde også omgangsskolen unyttig, og 
det skete, at skoleholderen mødtes med 
ubehageligheder. 
 ”Det tildrog sig, at jeg kom paa et 
Sted og skulde undervise Ungdommen, 
men Manden straks mødte mig og Bør-
nene med haarde Ord og Grovhed; end-
videre tilføiede han, at jeg skulde ufortø-
vet pakke mig bort af Gaarden med mi-
ne Knægter, som jeg og øjeblikkelig 
gjorde. Børnene tilsagde jeg at gaa hjem, 
og jeg begav mig til vedkommende Præst 
– for at sige ham, hvad der var foregaaet. 
     Præsten, som var en godmodig 
Mand, talte det af i Stilhed med ham, 
som havde gjort Modstand, og nogle 

Dage derefter begyndte jeg atter min 
Embedsgjerning paa samme Sted”. 
 Da det kom til beboernes kundskab, 
at skoleholderen  agtede at gifte sig, 
”sammenrottedes de om at forvise mig 
bort af Sognet, men de kjendte ikke, at 
jeg havde Directionens Haand og var 
sikker af Embedet. Følgen heraf blev, at 
jeg skrev til Amtsprovsten, og han skrev 
ufortøvet til min Præst og paalagde ham 
at forskaffe mig med Familie Bopæl i 
Sognet”. 
 Præsten ville undgå ubehageligheder  
og gjorde derfor intet ved sagen. Skole-
holderen måtte derfor søge bolig i et na-
bosogn og daglig vandre frem og tilbage 
for at varetage sin slidsomme gerning. 
 Men der kom lysere tider. Skolehol-
deren indstilledes snart til fast ansættelse 
i Foulum. Amtsskoledirektionen udtalte 
sig til kancelliet om hans evner og due-
lighed, og 1827 indsattes Peder Jacobsen 
lovligt med kaldsbrev og kollats, og det 
pålagdes beboerne at bygge et skolehus. 
Det blev ganske vist af den aller tarvelig-
ste slags. Byggesummen beløb sig til 94 
rigsdaler! 
 Bygningen var derfor i virkeligheden 
helt uegnet til beboelse, og det er ufor-
ståeligt, at der skulle gå endnu 20 år, før 
den nu aldrende skoleholder fik et for-
svarligt hus.  
 Det, han havde fået, var simpelt, væg-
gene var klinet op af ler, og enkelte faldt 
sammen den første nat, huset var i brug. 
Skolestuens gulv var, ”som man ser det i 
et Øxenhuus under de Umælende: smaa 
og store Kampesten. I Gangen eller 
uden for Døren var der kun den bare 
Jord. Og selve Huset var lagt paa den ba-
re Agerjord”. 
 Bygningen viste sig da også i praksis 
at være alt for ringe. Det blev nødven-
digt om vinteren at indkvartere familien 
ude i byen. Og da skoleholderen beder 
om at få bygget to ekstra fag til, får han 
blankt nej. Han havde ellers betænksomt 
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tilbudt at tage håndværksmesteren i kost. 
 Men så skete det uhørte, at byen fik 
besøg af selveste amtmanden. Det satte 
en skræk i bymændene. ”Den daværende 
Amtmand kom selv personlig for at er-
kyndige sig om mit Forhold, og om Et 
og Alt i saa Henseende var overens-
stemmende med Skoleplanen, hvilket 
han fordrede ved hans Nærværelse”. 
 Amtmanden lovede nu skoleholderen 
anordningsmæssig jord, det dobbelte il-
debrændsel og en bedre bolig. Og alt 
dette hjalp sagen på gled. 
 
Der var dog stadig nogen modstand. 
”Kuns faae var villige til at komme med 
Muursten, dog Alle havde faaet Ordre, 
Men en Mand underkjøbte Muurmeste-
ren til at kassere Stenene, som af Enkelte 
var leveret paa Pladsen, og Tømmeret”. 
 Dette blev dog myndighederne for 
groft, og sagen løb hurtigt ud i, at alle de 
modvillige måtte foretage fem rejser til 
retten i den nærliggende købstad og be-
tale sagens omkostninger, som beløb sig 
til 20 rdl. Ja, ophavsmanden måtte ekstra 
betale en mulkt på fire rigsdaler ”og der-
af lære at vogte sig en anden Gang”. 
Dermed blev sagen hævet.  
 I 1847 stod den nye skolebygning 
færdig. Den havde kostet 560 rdl - 6 
gange så meget som den første bygning, 
der nu blev taget i brug som lade. Bebo-
erne, der havde været så fjendske mod 
skolen, var blot endnu ikke trætte af kri-
gen. Men den blev nu vendt til et per-
sonligt mellemværende med skoleholde-
ren. Ved en sammenkomst pålagde nogle 
hverandre en bøde på 5 rdl., hvis nogen 
gjorde ham en tjeneste. 
 ”Ved deres Høitids-Offer tilkjende-
gav Enkelte Lidet og Nogle Intet at give. 
Desaarsag søgte jeg atter det høje Stift- 
amt, og det blev Sognebeboerne tilkjen-
degivet, hvad Enhver skulde offre de 3 
Høitider om Aaret ... Derpaa skrev jeg 
en Liste over de Modvillige, og den blev 

approberet til Udpantning – og nu kom 
de og vilde erlægge deres Høitidsoffer, 
men jeg gav dem det Svar, at Sognefog-
den var paalagt at pante, og betaler I nu 
til mig, saa kan han imidlertid være ud-
gaaet at  gjøre Fordring paa Eder des- 
angaaende. Nej, jeg tager ikke imod mit 
Offer paa den Maade”. 
 Modstanden svandt nu endelig hen. 
Og efter at den gamle skoleholder havde 
beboet den nye skolebygning i 4 år, søgte 
han og fik et større embede i Vilsted, da 
han havde en søn, der skulle på semina-
rium.  
 Han holdt daglig husandagt og skrev 
som gammel mand: ”Gud kender alene 
mine Fremtidsdage”. 
 

 

Første side af Peder Jacobsens hånd-
skrevne beretning om sit liv og sin livs-
gerning.                                                       
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6.  Svigerfar og svigersøn i 
Vesterbølle Skole 

      Clemens Christian Monrad, Jens Jacobsen og C.J. Aagaard
Clemens Christian Monrad, præstesønnen 
fra Øster Velling, kom til Vesterbølle 
som lærer i 1821. Året efter giftede han 
sig med Kirstine Andersdatter, en hus-
mandsdatter fra Tapdrup Sogn ved Vi-
borg, 
 De havde mødt hinanden i Øster Vel-
ling præstegård, hvor Kirstine var tyen-
de. Og kærligheden overvandt alle van-
skeligheder. 
 Efterhånden kom familien med dens 
7 børn til at fylde op i den gamle skole. 
 I 1857 havde den 62-årige lærer Mon-
rad fået lov at holde hjælpelærer. 
 

 
 
Kirstine og Clemens Monrad 
 
En dag i november 1857 rullede en vogn 
op foran Vesterbølle Skole. Det var den 
nye hjælpelærer, der kom. Kusken var i 
godt humør, og da degnekonen kom ud  

 

 
 
Jens og Maren Jacobsen 

på trappen for at modtage den unge 
mand (kun 19 år), kom det rapt fra ku-
sken: ”Her kommer A mæ en mand te di 
dætter!” 
 Jens Jacobsen var lærersøn fra Foulum 
og blev selv læreruddannet på Ranum 
Statsseminarium. Han blev hjælpelærer i 
Vesterbølle i 3 år, og så giftede han sig i 
1860 med Maren, lærerfamiliens yngste 
datter. Nogle år efter afløste han sin svi-
gerfar i lærerembedet. 
 Pudsigt nok indtraf noget nær samme 
begivenhed 35 år senere. 
 

 
Sofie og C.J. Aagaard, 1897 
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 I 1895 kom Søren Christian Jensen, hus-
mandssøn fra Hundshoved, til Østerbøl-
le som vinterlærer - efter et kursus på 
Staby Vinterlærerseminarium. 
 Ved en fest for søndagsskolebørn i 
Vesterbølle præstegårdshave, hvor han 
skulle tale, lagde han mærke til en be-
stemt pige. Han spurgte en ven, hvem 
den kønne pige var, og han fik det jyske 

 svar: ”Jamen to, det æ jo Degnens Dæt-
ter!” 
 Hun hed Sofie Elisabeth og var  bare 
19 år gammel.   
 Året efter, 5.maj 1896, stod deres 
bryllup i Vesterbølle Kirke og Skole. 
Man flottede sig og fik taget dette billede 
af hele selskabet:                                     

 

 
 
Bryllupsfest i Vesterbølle Skole 5.maj 1896 

Lærer Jens Jacobsens datter Sofie Elisabeth Jacobsen er blevet gift med vinterlærer i 
Østerbølle Søren Christian Jensen Aagaard (navnet Aagaard blev officielt antaget i for-
bindelse med brylluppet). 
 Billedets personer er fra øverste venstre hjørne: Brudens søster Stine (Kirstine) - 
brudens mor - bruden - brudgommen - brudens far - brudens bror Ditlev. 
 Nederste række fra venstre: brudens søster Laura - brudens søster Cecilie (Cille) - 
brudens søster Anna - den afdøde bror Adolfs enke Kirstine - brudens bror Christi-
an. 
 Brudgommens Aagaardfamilie fra Hundshoved var ikke med. Rejsen har forment-
lig forekommet for lang og for kostbar.
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C.  Christian og   
Sofie Aagaard 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sofie og Christian Aagaard med børnene Eva, Samuel, Immanuel, Lydia og Rudolf 
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1.  C.J. Aagaard – en slider for Herren 
 
Mens han var vinterlærer i Østerbølle, 
var C.J. Aagaard en meget benyttet taler i 
missionshusene.  
 Det resulterede i, at Indre Missions 
samfund i Farsø og sognene deromkring 
i 1895 sendte et andragende til Indre 
Missions hovedbestyrelse om at få lærer 
Aagaard ansat som indremissionær. Øn-
sket var ledsaget af 181 underskrifter. 
 Han blev antaget og flyttede til Farsø, 
hvorfra hans nye arbejde udgik. Efter 
brylluppet med Sofie 5.maj 1896 flyttede 
hun med til Farsø, hvor der således var 
ung lykke, men hvor de to også mødte 
deres ægteskabs første store sorg, da de-
res førstefødte, sønnen Adolf, døde. i 
januar 1898. Men samme år fødtes søn-
nen Samuel, et bibelsk navn, som betyder: 
Gud har hørt mig (se side 45). 
 I 1898 blev de flyttet til Hadsund, 
hvor de boede indtil 1910. 
 I Hadsund blev der i 1900 oprettet 
søndagsskole, og samme år stod C.J. 
Aagaard i spidsen for opførelse af Had-
sund Missionshus. 
 Når han kaldte til møde i missionshu-
set, gik han ned langs begge sider af ho-
vedgaden, fra dør til dør, med indbydel-
sen. Eller han sendte bytrommen gen-
nem gaden. Han holdt møder i skoven 
om sommeren og på markedspladsen, 
når der var marked. Han var en ildsjæl. 
Evangeliet skulle forkyndes for folket.  

Et litterært vidnesbyrd 

Familien Aagaards højt agtede læge i 
Hadsund var dr. Christen Kirk. Han 
havde to sønner. Den ene blev senere 
kendt som forfatteren Hans Kirk. 
 I sin bog ”Skyggespil” fra 1954 for- 
tæller Hans Kirk barndomserindringer 
fra Hadsund, bl.a. i afsnittet ”Brakkeren” 

 
Sofie og C.J. Aagaard med  
”missionærens Samuel”, 1898 

om missionshuset, om missionæren og 
om hans søn Samuel: 

”Øverst på bakken ved indkørslen til by-
en ligger missionshuset og kalder forgæ-
ves med sin indskrift på gavlen: - Land, 
land, hør Herrens ord.  
 Landet vil ikke høre, kun en lille skare 
har fundet nådens og forsagelsens kon-
gevej. Missionshuset er en trist rødstens-
bygning i en forkommen kirkestil, og 
udenfor er der plantet en halv snes ynk-
værdige graner, som piskes af blæsten 
her på bakketoppen. Om aftenen er der 
tit lys, og kommer man forbi, hører man 
sangen og tonerne fra det hæse, lille 
harmonium, og en dag viser missionæ-
rens søn Samuel mig, hvordan der ser ud 
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indvendig. Jeg synes ikke om det nøgne 
rum med de gule træbænke og det uhyg-
gelige billede af frelseren på korset, men 
Samuel er hjemmevant, for her præker 
hans far, og han er skammelig dygtig, der 
er mange, der er blevet omvendt, mens 
han har gjort tjeneste hos os... 
 - Er du omvendt? spørger jeg. 
 - Nej ikke helt, men jeg blywer det 
nok, når jeg blywer større, nikker Samuel 
alvorligt. Men jeg er på vej, jeg er vakt... 
Du skulle være i søndagsskolen med vi 
anner. Så fik du besked om alting, og vi  
er da osse på udflugt til Madum sø om 
sommeren eller ude at sejle helt til Als...” 
 
Det er jo ikke ligefrem noget flatterende 
billede af hverken Hadsund Missionshus, 
missionæren eller af missionærens Samu-
el. Sidstnævnte valgte at sende Hans 
Kirk et billedhæfte af den nyopførte 
Møllevangskolen i Århus, med dedikati-
onen: ”Med tak for barndomsminderne 
fra Hadsund! Missionærens Samuel.” 
 Tre år efter kom der svar fra Hans 
Kirk:  

Kære Samuel! 
Det har taget mig flere år og adskillige 
tilløb at få svaret på Deres venlige hilsen 
i anledning af ”Skyggespil”.  
 Sagen er, at det piner mig ganske for-
bandet, at jeg formodentlig er kommet 
til at krænke Dem med en skildring af 
mine barndomserindringer fra Deres 
kreds. 

 Jeg kaldte denne lille bog ”Skygge-
spil” netop for at antyde, at den ikke gav 
sig ud for at være en historisk skildring, 
men kun var en lille drengs kalejdoskopi-
ske indtryk af sin første barndom – no-
get, som ikke skulle tages som hug- og 
stikfast. Det var løvets skyggespil på en 
hvidkalket væg, jeg tænkte på. 
 Men samtidig gjorde jeg - troede jeg 
da - mit bedste for ikke at komme til at 
krænke nogen, og det var ikke så vanske-
ligt, for vi er jo kommet op i årene, og de 
fleste, vi kendte i vor barndom, er jo dø-
de. 
 Jeg syntes, at jeg gennemgik hvert ka-
pitel meget omhyggeligt med henblik på, 
om det kunne såre nogen, for det lå helt 
uden for min hensigt med bogen. I dag 
er det mig ubegribeligt, at jeg slet ikke 
har tænkt på, at De efter al sandsynlig-
hed levede et eller andet sted, og at den-
ne skildring af Dem og Deres familie 
måtte være sårende.  
 Så meget mere som jeg erkender, at 
jeg nok har haft et ganske utydeligt bille-
de af Dem, men på den anden side har 
slået Dem sammen med en af mine in-
dremissionske fætre. 
 Om det er Deres far, hans forgænger 
eller efterfølger, jeg mindes, kan jeg hel-
ler ikke sige, jeg har bare et vagt indtryk 
af en missionær. Jeg ville give meget for, 
at jeg havde tænkt mig om og udeladt 
disse ting, og hvorfor pokker har jeg 
kaldt Dem navnet Samuel, når jeg dog 
systematisk har ændret en hel række 
navne?  
 Jeg kan ikke undskylde mig med an-
det end distraktion, og det er jo en meget 
ringe undskyldning.  
 Men jeg beder Dem altså på det in-
derligste tilgive mig min grovhed og takt-
løshed. Det har pint mig meget og gør 
det den dag i dag, selv om det glædede 
mig at høre fra Dem... 

Med venlig hilsen,     Hans Kirk                                                
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2.  Den store nedtur 
     Afskedigelse og fri prædikantvirkomhed
  
Indremissionær Aagaard var, som Hans 
Kirk formulerede det, ”en skammelig 
dygtig” missionær”, og han nøjedes der-
for ikke med at virke i Hadsund og inden 
for sin egen tildelte kreds, men foretog 
missionsrejser rundt i andre kirkesogne 
og i andre indremissionærers distrikter. 
 Det kunne i sig selv være konfliktska-
bende. Men han havde oven i købet ef-
terhånden tilegnet sig en ny og meget 
diskutabel form for kristendom. Han 
kaldte ikke mennesker til at leve et tro-
ens liv på dåbens grund, under Guds 
ords herredømme og i menighedens fæl-
lesskab. Men han kaldte til omvendelse 
til et hyperaktivt liv i helliggørelse, synd-
frihed og fuldkommenhed.  

Han havde formentlig modtaget de før-
ste impulser i den retning under sit op-
hold i USA 1891-92 (se side 19). Og di-
rekte påvirkning i den retning havde han 
modtaget i Danmark af den kendte en-
gelsk-amerikansk orienterede pastor N.P. 
Madsen i Vorupør.  
 I virkeligheden var der tale om en  

 

N.P. 
Madsen, 
præst og 
forfatter, 
1860-1916 
 
  
 
 
      
 
 
 
 

 
dansk udløber af en international fun-
damentalistisk vækkelse, den såkaldte 
Helliggørelsesbevægelse, som fra 1870-erne 
og 1880-erne havde bredt sig ud over he-
le verden og fået tilhængere i de fleste 
protestantiske kirkesamfund.  
 Et nøgleord her var ordet fuldkommen-
hed: de troende skulle gennem en ny om-
vendelse, ”den anden omvendelse”, og 
derved nå op på et højere åndeligt niveau 
end flertallet. Nogle troende var ”ånds-
fyldte” andre ”ikke-åndsfyldte”, nogle 
var ”frigjorte”, andre ”trælle”. Sådan ud-
trykte man sig på den mest radikale fløj. 
 De metoder, helliggørelsesbevægelsen  
benyttede sig af, var hårdtslående og ef-
fektive. Der afholdtes vækkelsesmøder  
og -kampagner med enkel og pågående 
forkyndelse og medrivende vækkelses-
sange. Samt ”eftermøder”, hvor de vakte 
opfordredes til at komme frem, og om-
vendelsen blev  presset frem her og nu. 
 
Indre Missions ledelse var splittet i synet 
på denne nye bevægelse. De fleste var 
betænkelige, både ved teologien og ”de 
nye metoder”. Det mindede for meget 
om frikirkernes teologi og praksis, og 
man så med egne øjne de modsætninger 
og den splid, helliggørelsesbevægelsen 
førte med sig ude i sognene og i de loka-
le Indre Missions samfund. 
 En lang række præster og indremis-
sionærer var ikke desto mindre på Hel-
liggørelsesbevægelsens side. Og C.J. 
Aagaard fik ry for at være en forkynder 
med rigtig meget succes.  
 Den ”nye” og den ”gamle” Indre 
Mission tørnede især sammen i Thy, pa-
stor N.P. Madsens landsdel. Her ud-
kæmpedes i årene 1903-07 ”den anden 
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thyske krig” mellem lokale præster og 
indremissionærer på den ene side og de 
udefra kommende helliggørelsesprædi-
kanter, specielt C.J. Aagaard,  på den an-
den side. 
 ”Efterhånden vandt de (metoderne) 
indpas mange steder, men som tiden gik 
i stadig mere forjasket skikkelse; bundre-
korden sattes af en omstridt indremissi-
onær under hans berygtede kampagne i 
Thy 1906 med assistance til eftermøder-
ne af frimissionsfolk og baptister; han 
overkom to missionshuse pr. aften og 
kunne dagen efter opgive det ”nøjagtige” 
antal omvendelser”, skriver kirkehistori-
keren Elith Olesen (1).  
 Den omstridte indremissionær var 
C.J. Aagaard! 
 Elith Olesen fortsætter: ”Selv om 
vækkelsesmetoderne ofte gav anledning 
til kritik og modstand, også indefra, var 
det dog ikke dem, der skabte den største 
fare for sprængning af Indre Mission, 
men den helliggørelseslære, der åbenbart 
uundgåeligt fulgte i deres kølvand”. 

C.J. Aagaard fik flere tilhold om at holde 
sig borte fra Thy. Men de hjalp ikke. 
Enden på det hele blev, at Indre Missi-
ons hovedbestyrelse i 1907 skar tværs 
igennem og afskedigede missionærerne  
C.J. Aagaard og Lauritz Knudsen. 
 I Indre Missions Tidende 4.august 
1907 skriver formanden, sognepræst F. 
Zeuthen, at de to missionærers afske- 
digelse ”ikke er begrundet i nogetsom-
helst, der i mindste Maade sætter en Plet 
paa deres gode Navn og Rygte. Vi be- 
tragter dem som Brødre i Kristus”. 
 Han forklarer videre, at der derimod 
ved de to missionærers virksomhed 
”blev draget en bestemt Skjellinie indenfor 
Guds Rige mellem Guds Børn, nemlig 
mellem fuldkomnere og mindre fuld-
komne, mellem ”aandsfyldte” og saa-
danne troende Mennesker, der endnu ik-
ke har Aanden; samfundene blev delt i to 

flokke”. 
 Det var med andre ord især faren for 
splittelse - denne skelnen mellem ”super-
troende” og almindelige troende - der 
førte til de to missionærers fyring. Og 
som følge heraf fik de forbud mod at ta-
le i Indre Missions missionshuse.                                                 
 Men der var måske også en yderligere 
grund. Der verserede nogle gamle, ved-
holdende rygter om C.J. Aagaards ”util-
børlige Optræden over for det andet 
Køn”. Rygterne blev aldrig hverken be- 
eller afkræftet, men har uden tvivl været 
stærkt medvirkende til afskedigelsen, selv 
om bekendtgørelsen i Indre Missions 
Tidende gjorde alt ”for at afværge al 
Misforstaaelse”. 
 Dermed var sagen bare ikke afsluttet. 
De afskedigede missionærer havde man-
ge sympatisører. De dannede det såkald-
te ”Vorupør-udvalg”, som påtog sig at 
lønne de afskedigede og som således var 
ved at fremstå som en ny, alternativ In-
dre Mission. 
 Men da de nævnte rygter om C.J. 
Aagaard kom udvalget for øre, fik man 
kolde fødder og brød forbindelsen med 
ham og støttede herefter kun Lauritz 
Knudsen. Og efter nogle få år gik udval-
get i sig selv. (2) 

 
Hvad skulle familien Aagaard nu leve af? 
C.J.Aagaard var 40 år og havde kone og 
5 børn. Han henvendte sig flere gange til 
Indre Missions bestyrelse, dels om op-
rejsning og dels om et levebrød, ligegyl-
digt hvad. Men der var ingen hjælp at 
hente fra den side. 
 Familien blev boende i Hadsund de 
første tre år, men flyttede i 1910 til Aal-
borg og få måneder senere til Thisted. I 
1913 flyttede repræsentant C.J. Aagaard 
med kone og 7 børn til Horsens, til Villa 
Fristed, Solvej 6, senere til Fabriksvej 14, 
Gasvej 2 samt Fredensgade 4, senere 6.  
 I den første tid efter fyringen havde 
han givet sig til at tegne livsforsikringer. 
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Det var han ikke særlig god til. Så blev 
han kolportør for bladet ”Kirkeklok-
ken”, et kristeligt blad, som netop var 
tilknyttet helliggørelsesbevægelsen. Han 
tegnede faktisk en mængde abonnemen-
ter på det blad. Siden tegnede han også 
abonnementer på Indre Missions Tiden-
de (!) og Kristeligt Dagblad. 
 Men fra 1922 fandt han sin egen selv-
stændige niche. Han begyndte at udgive 
bøger med eget eller afskrevet stof: for-
kyndelse, fortællinger, beretninger og 
vækkelsessange. 
 Han solgte selv disse bøger som led i 
den omfattende rejsevirksomhed, som 
han fortsatte med efter fyringen. 

 
C.J. Aagaards første bog 
 
Den første bog kom i 1922 og hed 
”Troens Skjold”. De første 5000 eks. af 
denne bog kostede ham 1350 kr. i frem-
stilling, dvs. 27 øre pr. stk. Den blev 
solgt for 1,25 kr. Det gav altså en ganske 
god fortjeneste. 

 Det blev til ialt 18 bøger på eget for-
lag, fra 1922-40, mange af dem i flere 
oplag: 

  1.  Troens Skjold,  
  2.   Guldæbler i Sølvskaale I 
  3.   Guldæbler i Sølvskaale II 
  4.   Israels Lovsange (revision af en  
        tidligere, stærkt kritiseret, samling:  
        Draaber fra Livets Kilde, 1907) 
  5.   I Skygge og Fred I 
  6.   I Skygge og Fred II 
  7.   Skjulte Skatte I 
  8.   Skjulte Skatte II 
  9.   Alt af Naade I 
 10.   Alt af Naade II 
 11.  I Guds Haand I 
 12.  I Guds Haand II 
 13.   I Aandens Kraft I 
 14.   I Aandens Kraft II 
 15.   Godt Budskab I 
 16.    Der kommer Morgen, men ogsaa 
        Nat 
 17.   Godt Budskab II.   

Bøgerne udkom i et samlet oplag på 
81.000 eks. C.J.Aagaard rejste selv land 
og rige rundt - med tog og især på cykel - 
for at sælge dem.  
 En lille erindring: Engang efter mid-
ten af 1930’erne kørte Samuel Aagaard 
med familie i bil fra Horsens til Aargab 
ved Vesterhavet. På den lange, lige 
strækning mellem Ringkøbing og Søn-
dervig så vi pludselig en cyklist komme 
kørende i den modsatte retning. Et af 
børnene råbte: Det er farfar! 
 Og det var netop farfar, der kom 
asende på sin gamle cykel, med bagagen, 
heriblandt sin store bogpakke, på baga-
gebæreren. 
 Vi standsede og snakkede nogle mi-
nutter med den gamle mand (han har vel 
været næsten 70). Og så kørte vi ferie-
stemte videre til det lånte sommerhus 
ved Vesterhavet, mens farfar fortsatte 
sin slidsomme rejse ad den støvede grus-
vej med bogpakken.  
 Da han havde meget små rejse- og 



 

 

40  

opholdsudgifter, kom disse bøger til at 
give eksistensgrundlag for en familie 
med efterhånden ni børn. Børnene har 
udtrykt, at de ikke mindes nogensinde at 
have manglet noget.  
 

C.J. Aagaard  

og Folkekirken  
Som det fremgår af hele dette afsnit, 
havde C.J. Aagaard stor sympati for fri-
kirkerne. På sine rejser talte han ofte i 
frikirkelige forsamlinger, f.eks. Frelsens 
Hær, Metodistkirken, Frimissionen (Det 
Danske Missionsforbund) og Baptist-
samfundet.  
 Men han blev alligevel i Folkekirken 
til det sidste. Han sagde selv, at det var 
for børnenes skyld. En udtræden ville 
iøvrigt have ført til hans kirkelige isolati-
on.  
 Han var også en hyppig kirkegænger, 
omend kritisk. Blev der prædiket for me-
get om barnedåb, kom han ærgerlig hjem 
og brokkede sig over ”alt det barnedåbs-
snak”. 
 Indre Mission bevarede han, hvad 
man kunne kalde et positivt-kritisk for-
hold til. Han måtte ikke tale i missions-
husene, men kom der gerne, først og 
fremmest i Horsens. Han lod også en af 
sine sønner opkalde efter Indre Missions 
formænd Vilhelm Beck og Frederik Zeu-
then.  
 Han lod sig trods alt aldrig drive ud i 
den yderste konsekvens 
 

Anvendte nyere skriftlige kilder vedr.  
afskedigelsen:  
 
1)  Elith Olesen: Omvendelse – hvordan og 
hvor ofte? (artikel i Kirkens Verden 1964, 
nr.8.)  

2) Elith Olesen: De frigjorte og trællefolket. 
Doktordisputats, Anis 1996 (side 511-557). 

  
 
C.J. Aagaard ca. 70 år 
 

                           

Død og begravelse 
C. J. Aagaard døde i Horsens 15.okto-
ber 1946, 78 år gammel og efter et langt 
og smertefuldt sygeleje. 
 Han blev begravet fra Vor Frelsers 
Kirke i Horsens 19.oktober 1946. Her 
blev sunget to salmer: 

*  Den store, hvide Flok vi se 
*  Den Grund, hvorpaa jeg bygger 

Ved graven blev sunget: 

*  Herrens venner ingensinde  

På hans gravsten på Horsens Kirkegård 
blev disse ord skrevet: 

Thi jeg agtede mig ikke at vide noget 
iblandt jer uden Jesus Kristus og ham 
korsfæstet.                            1.Cor. 2,2  
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Sofie og C.J. Aagaard omgivet af ni børn: Vilhelm, Frede, Eva, Rudolf, Immanuel, 
Knud, Lydia, Samuel og Johannes (ca.1923). 

 
3. Mor var altid hjemme 
    Sofie Elisabeth Aagaard

Sofie var meget ung - 19 år - da hun i 
1896 blev gift med Christian. 
 Hun fødte i løbet af de følgende 20 år 
13 børn, heraf et hold tvillinger. I alt ni 
sønner og fire døtre. To drenge og to pi-
ger døde som små. 
 Enhver kan forestille sig den arbejds-
byrde, en sådan børneflok måtte lægge 
på hendes spinkle skuldre. Især når det 
betænkes, at Christian var så meget 
hjemmefra. I den situation var Sofie 
hjemmets faste punkt - hende der altid 
var hjemme.   
 Det var et kristent hjem. Sofie var 
ganske vist ikke den, der talte meget om 
sit gudsforhold - det lod hun sin mand 
om. Men det var hendes største ønske at  

 
tjene Gud, og hun blev uden mange ord 
og forklaringer det gode eksempel for 
sine mange børn. 
 Hun havde et lyst sind, i modsætning 
til Christian, og det var et stort gode for 
hele familien, ganske særlig da modgan-
gen for alvor satte ind. Og hun stod ved 
sin mands side gennem tykt og tyndt i de 
efterfølgende år. 
   
Mens familien boede i Hadsund, var So-
fie medlem af menighedsrådet, og dette 
hverv optog hende meget. Men efter 
flytningen til Horsens havde hun slet in-
gen offentlige hverv, men helligede sig 
helt familien og hjemmet. Hjemmet var 
derfor altid åbent for børnenes venner 
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Sofie Elisabeth Aagaard 

og kammerater. Sofie havde altid ”døren 
på klem og kaffekanden over ilden”. 
 Hendes store hjemlige interesse var 
iøvrigt knipling. Utallige meter blonder  
og mellemværk er udgået fra hendes 
kniplebræt. Når morgenmaden var spist, 
madpakkerne smurt og børnene sendt i 
skole, satte hun sig til bordet ved vindu-
et, hvor kniplebrættet havde sin plads. Så 
slappede hun af, mens fingrene gik, og  
fremtryllede de smukkeste arbejder. 
 

Mange genvordigheder er gledet i bag-
grunden ved denne beskæftigelse. 
 Heller ikke om aftenen gik Sofie ger-
ne hjemmefra. Eneste undtagelse var 
DMSs månedlige sykreds, skiftevis i del-
tagernes hjem. Ved disse møder var So-
fie altid med. 
 
5.maj 1946 holdt Christian og Sofie 
guldbryllup i KFUMs festsal i Horsens. 
Det blev en meget stor dag sammen med 
alle de mange børn, svigerbørn og bør-
ne-børn.  
 Christian døde samme år 15.oktober. 
Sofie fik lov at leve tre år derefter. Hun 
døde 1949 hos sin yngste datter Eva i 
Horsens 17.december (Christians fød-
selsdag).    
 
”Da vi fulgte mor til kapellet op ad den 
julesmykkede og juleoplyste skønne ho-
vedgade, var det, som vi fulgte mor lige 
ind i Himmelen” (Samuel Aagaard).  
 Hun blev begravet 21.december 1949 
fra Klosterkirken i Horsens. Her blev 
sunget følgende salmer: 

*  Hjerte, løft din Glædes Vinger 
*  O, du min Immanuel 
*  Du, som Vejen er og Livet 

Kisten blev nedsat på Horsens Kirke-
gård, ved siden af C.J. Aagaard.
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Fra guldbrylluppet 5.maj 1946: 
 
Øverst:  Sofie og C.J. Aagaard med syv 
sønner: Samuel, Immanuel, Rudolf, Jo-
hannes, Frede, Vilhelm og Knud. 
 
Nederst: Guldbryllupsbordet i KFUMs 
festsal. 
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4.  Børn af Christian og Sofie Aagaard 
 
 

Familiens ni børn, samlet i ankledning af Samuels 70 års fødselsdag 23.juli 1968: 
Bageste række: Vilhelm (Ville), Rudolf (Rulle), Samuel (Samme), Frede, Johannes (Hanse). 
Forreste række: Knud (Nur), Lydia (Lydde), Eva og Immanuel (Malle). 
 
Christian og Sofie fik ialt 13 børn, hvoraf fire døde som små: 
 
  1. Adolf Aagaard, født 28.juni 1897, død 20.januar 1898 
  2. Samuel Monrad Aagaard, født 23.juli 1898, død 30.august 1977, 
 gift med Laura Katrine Nielsine Kamilla Dueholm (5.juli 1908 - 23.august 1999). 
  3. Magda Lydia Aagaard, gift Møller, født 15.marts 1900, død 8.oktober 1981, 
 gift med Frank Møller (15.juli 1888 - 12.september 1953). 
  4. Adolf Immanuel Aagaard, født 31.marts 1902, død 2.marts 1976, 
 gift med Ingeborg Marie Paaske (27.maj 1906 - 5.marts 1984). 
  5. Ruth Aagaard, født 1904, død 1904 
6. Jens Rudolf Aagaard, født 11.juni 1905, død i december 1984, 
 gift med Esther Viola Sørensen (18.juni 1909 - 17.januar 2001). 
7. Eva Aagaard, gift Schnieber, født 25.oktober 1906, død 18.april 1996, 
 gift med Peter Truehardt Schnieber (14.maj 1904 - 3.januar 1958). 
8. Johannes Thorvald Aagaard, født 10. februar 1909, død 21.december 1979, 

 gift med Gerda Marie Møller (17.juli 1910 – 11. april 1991). 
9. Frede Aagaard, født 16. november 1910, død i december 1985, 

 gift med Warla Hansen (10.oktober 1903 - 1.marts 1984).  
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10. Ruth Sofie Aagaard, født og død 1911 
11. Poul Gerhard Aagaard, født og død 1915 
12. Frederik Vilhelm Aagaard (tvilling til foregående), født 2.marts 1915, død 

8.oktober 1995,  
 gift med Lydia Margrethe Hansen (født 3.februar 1913)  
 gift anden gang med Asta Lilian Petersen (født 16.maj 1941). 
13. Knud Gothard Monrad Aagaard, født 27.april 1916, død 25.marts 1989, 
 gift med Vera Grete Hansen (født 31.maj 1920), 
 gift anden gang med Aase Børgesen (født 27.april 1925). 
 
 

5.  En målbevidst ung mand 
 
      Samuel Monrad Aagaard
 

 

Samuel Aagaard ca. 1910 

Christian og Sofie Aagaards første barn 
Adolf blev født i Farsø 1897, men døde 
som spæd. De unge forældre var knust.  
 Det er et gæt, men dog et kvalificeret 
gæt, at de i den situation har slået op i 
Det gamle Testamente og identificeret 
sig med beretningen om Elkanan og 
hans barnløse hustru Hanna (1.Samuels-
bog kap.1)  
 Her læser vi, at Hanna bad: ”Hvis du 
giver mig en søn, vil jeg overlade ham til 
Herren hele hans liv”.  
 Hanna blev gravid og fødte en søn, 
før året var omme, og hun kaldte ham 
Samuel.  
 Christian og Sofies egen nyfødte søn 
blev ligeledes kaldt Samuel - et navn, 
som ellers ikke findes i slægten. Det be-
tyder: Gud har hørt mig. 

 Denne indgang til livet prægede Sa-
muel livet igennem. Dels negativt: han 
blev altid drillet for sit usædvanlige navn. 
Og dels positivt: han vidste sig altid i  
Guds hånd og i Guds tjeneste. 

Samuel blev født i Hadsund og voksede 
op som den ældste af en stor søskende-
flok - han var den, de små søskende så 
op til - og tyede til, når det kneb. 
 Han tog realeksamen fra Thisted hø-
jere Almenskole 1913 med hovedkarak-
teren ug, 5,88, og fik derefter plads som 
sagførerkontorist i Horsens 1913-16.  
 Han fik herefter tilbud om en lidt 
bedre lønnet kontoriststilling i Roskilde 
og var lige ved at sige ja. Men lysten til 
en læreruddannelse var større. Der var 
bare ikke råd til så lang en uddannelse.  
 I den situation indrykkede hans far en 
lille annonce i Kristeligt Dagblad, hvor 
han spurgte, om der mon var nogen, der 
kunne tænke sig at give økonomisk støt-
te til en kristen ung mand, der ønskede 
at uddanne sig til lærer. 
 Der indløb kun ét svar, men det var 
også nok. En ukendt lærerinde Johanne 
Winge fra Tilst ved Århus tilbød at støtte 
den unge mand med 30 kr. om måneden, 
så længe uddannelsen varede.  
 Beløbet svarede til prisen for varm 
mad hver dag i en måned. Og dermed 
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var den minimale økonomiske basis for 
3 års seminarieophold på Jelling Stats-
seminarium sikret.  
 Man kan i dag stille det interessante 
kontrafaktiske spørgsmål: hvordan var 
Samuel Aagaards skæbne blevet, hvis Jo-
hanne Vinge ikke havde set annoncen 
eller ikke havde haft hjerte til at give det 
generøse tilbud?  
 Samuel bestod lærereksamen i 1919 
med hovedkarakteren mg+ og blev 
samme år ansat som vikar ved Horsens 
kommunale Skolevæsen, blev timelærer 
1921, var soldat 1922-23 og blev fastan-
sat kommunelærer fra 1.juni 1924. 
 Samtidig engagerede han sig i det lo-
kale KFUM, hvor han blev fører for de 
lokale grønne spejdere og husfader i 
KFUMs pensionat og dér fik mange 
venner. 
 Det var gennem nogle af disse ven-
ner, han i 1924 fandt vej til sit livs Laura. 
 
En af vennerne, Marius Frederiksen,  
havde inviteret Samuel og hans  søster  
Lydia på en cykeltur  til Karup Å, til en  

gård, Mellem Dueholm,  en snes km. syd 
for Skive. Familien på gården hed Due-
holm, og de var venner af Marius Frede-
riksen. 
 Det var pinsedag 8.juni 1924.  
 Ved dette besøg lagde Samuel mærke 
til familiens kønne knap 16-årige datter 
Laura, og hun lagde tilsvarende mærke til 
ham.  
 Da de besøgende skulle rejse hjem 
2.pinsedag, holdt gårdejeren, Peder Chri-
stian Dueholm, en andagt efter midda-
gen, hvor han læste af N.P. Madsens (se 
side 37) meget benyttede ”Husandagts-
bog”.  
 Dagens bibelord var ordene fra 
1.Mosebog 24,58: ”Vil du fare med (dvs 
følge) denne Mand?” 
 Da de ord lød, mødtes Lauras og Sa-
muels øjne. 
 Sammenhængen handler i øvrigt om 
noget helt andet. Det var Rebekka, der 
blev spurgt af broderen Laban, om hun 
ville fare med Abrahams træl Eliezer til 
Kana’aens land  for at blive gift med 
Abrahams søn Isak.

 
Den unge lærer Samuel Aagaard på Østre Skole i Horsens (1919-22) 
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 Bogens forfatter N.P. Madsen foretog 
en allegorisk, dvs. billedlig, fortolkning 
og udlagde teksten: Vil du fare med den-
ne mand, din frelser Jesus Kristus? 
 Men de to unge havde en helt tredje 
og hjemmelavet tolkning: Vil du, Laura, 
fare med denne mand, Samuel? 
 Svaret var allerede givet. De følte, at 
dette måtte være Guds vilje. Det bekræf-
tedes af bibelordet. 
  
I de følgende uger blev der skrevet rigtig 
mange breve mellem Dueholm og Hor-
sens. Nogle af Lauras breve til skolelære-
ren blev iøvrigt returneret med rettede 
stavefejl.  
 Der var bare et stort problem, som 
meget snart måtte løses. Laura var på det 
tidspunkt næsten forlovet med Peder, en 
søn fra den velhavende naboejendom 
Nørre Dueholm. Der var noget her, der 
skulle tales igennem, ikke blot med Pe-
der, men i høj grad også med Lauras 
forældre, som meget gerne havde set en 
velhavende svigersøn. 

 
 
Laura 17 år og forlovet 

 Men de to unge insisterede på, at de-
res kærlighed var efter Guds vilje. Og på 
Lauras 16 års fødselsdag 5. juli 1924 blev 
de forlovet. 
 Forlovelsen blev deklareret i Horsens 
i Julen. Efter sigende til stor sorg for 
mange unge piger i byen. 
 Og endelig, efter 3 års forlovelse, stod 
deres bryllup i Trandum Kirke 5.juni 
1927.  
 Det unge par havde fundet en lejlig-
hed i Horsens. 
 

 
De nygifte 
 
 
Bryllupsmeddelelse 
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D. Dueholm - slægten
 

 

 

1.  Stamtavlen 
 
 

Gården Dueholm ved den vestlige side af 
Karup Å kan spores som selvejergård til-
bage til middelalderen. Efter ”Grevens 
Fejde” 1534-36 blev den og en række an-
dre gårde konfiskeret af kongen, Christian 
III, og degraderet til fæstegård. Senere er 
den blevet viderefæstet gang på gang. I 
1629 blev den købt af en fæster ved navn 
Christen.  
 Oprindelig var det en kæmpe ejendom 
på o.500 tdr. land.  

Med en del historiske forbehold kan de 
første kendte fæsteres navne og data gen-
gives som efterfølgende: 

(Kilder: Samuel Aagaards optegnelser, 
suppleret med A.P.Dueholms: Minde om 
Peder Chr.Pedersen og hustru Ingeborg Clausdat-
ter i Vridsted, eget forlag, 1952. Er senere 
tillige lagt ud på Internettet.) 

Christen, kaldet Dueholm,  
født ca. 1590, fæster af ejendommens 
halvpart. 
 Havde 13 børn. Ejendommens halv-
part gik videre til en svigersøn: 
 
Christen Pedersen Dueholm 
1630-1720. 

Havde fire børn:  
1. Peder  
2. Christen, som 1702/03 fik halvpar- 
 ten af Dueholm i fæste  
3. Johanne  
4. Maren, gift med rytter Peder Sven- 
 ningsen, fæster af den anden halvpart..              
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Christen Christensen Dueholm   ∼  Johanne Jensdatter Hvid  
ca. 1675-1750        1689-1723. 

Børn af Christen og Johanne: 
1. Christen, døde som barn 
2. Peder, døde som barn 
3. Jens 
4. Johanne.  

Jens Christensen Dueholm          ∼   Lene Marie Christensdatter  
1716-1799  1721-1800. 

Børn af Jens og Lene: 
1. Maren, født 1757 
2. Karen, født 1761 
3. Christen, født 1764 
 

Christen Jensen Dueholm            ∼   1. Ingeborg Christensdatter Smed  
1764-1838  1765-1805. 

Børn af Christen og Ingeborg: 
1. Lene Marie, født 1791 
2. Karen, født 1792 
3. Christen, født 1795 
4. Jens, født og død 1797 
5. Christian, født 1802 
5. Kathrine, født 1805. 

                                                        ∼    2. Ingeborg Espersdatter fra Vroue. 

Christen Jensen Dueholm købte 1805 sin fæstehalvpart af Dueholm, som hermed 
blev selvejergård, af hr. Niels Sehested til Rydhave.  
 Omkring samme tid var den anden halvpart blevet udstykket og havde fået egne 
bygninger og blevet kaldt Sønder Dueholm (nu Mellem Dueholm). Den købtes 1813 
af Niels Sørensen fra Vridsted, men solgtes igen efter statsbankerotten 1813.  

Karen Christensdatter Dueholm  ∼   Claus Jensen fra Vridsted 
24.august 1792 - 8.juli 1871  18.januar 1781 - 6.maj 1848. 
Boede på Mellem Dueholm, er begge begravet på Vridsted Kirkegård.  

Børn af Karen og Claus: 
1. Jens, født 20.juni 1816 
2. Ingeborg, født 1817 
3. Edel, født 23.februar 1821  
4. Christen, født 29.juli 1825 
5. Jens Christian, født 1831 
6. Ane Marie, født 1834 
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Ingeborg Clausdatter,          ∼   Peder Christian Pedersen 

3 .oktober  1817 - 14.oktober 1870. 9.maj 1810 - 16.juni 1878.                         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peder Christian Pedersen  
med sine to yngste døtre Marie og Edel 
(foto ca. 1872)   
                                                                                              

Børn af Peder Christian og Ingeborg: 

   1.  Peder, 27.juli 1838 - ca. 1925, kromand og høker i Haderup, gift med Line.     
   2.  Ane, 1.maj 1839 - 29.november 1881, gift med Peder Povlsen (Hedegaard),  
         født 25.januar 1801. 
   3.  Claus, 14.maj 1841 - 3.marts 1931,  
    først gift med Ane Marie Torp, død 17.marts 1872,  

   gift anden gang med Ane Kathrine (Trine) Christensdatter (19.december 1845 - 
   16. december 1927).  

   4.  Chresten, 2.april 1844 - 5.maj 1916, handelsmand, 
    først gift med Sine fra Fly, 
    gift anden gang med Mette Kathrine Thomsen (Primdahl) (26.september 1856 -  
    31.oktober 1938). 
   5.  Jens, 11.marts 1846 - 28.april 1917, gårdmand, 
    gift med Mette Thomsen (Primdahl) (28.juli 1856 - 16.januar 1938). 
   6.  Karen, 28.april 1848 - 2.oktober 1920, 
    gift med Gregers Christian Laursen, født 5.juni 1850. 
   7.  Maren Kjerstine, 11.marts 1850 - 29.januar 1877, 
    gift med Jens Peder Kudahl (22.september 1846 - 16.marts 1923). 
   



 

 

51  

 8.  Mette Marie, 21.april 1851 -15.oktober 1929, 
  gift med Søren Jensen (22.december 1844 -12.marts 1895), 
   gift anden gang med Peder Christian Knudsen. 
  9.  Jens Peder, 3.marts 1853 - 6.januar 1919, gårdmand, 
   gift med Ane Kirstine Jensen, død 3.januar 1937. 
10.   Niels Christian, 7.april 1855 - 5.juni 1935, handelsmand,                                                                                   
   gift med Ane Dorthea Laursen, født 11.marts 1863. 
11.   Ingeborg, 17.juni 1856 - 1936, 
   gift med Jens Jensen (6.august 1850 -1925). 
12.  Karen Marie, 17.april 1858 - 23.december 1923, 
   først gift med Peder Nielsen, født 1840, død 8.november 1896, 
   gift anden gang med Laust Johansen (24.august 1840 - 9.november 1914). 
13.  Edel Kirstine, 10.november 1859 - 27.juli 1930, 
  gift med Niels Peder Jensen (2.juni 1848 -13.februar 1937). 
 

Claus Pedersen                               ∼ 1. Ane Marie Torp 
(1904 navneforandring til Dueholm)     død 17.marts 1872. 
14.maj 1841 - 3.marts 1931.   

                               ∼   2. Ane Kathrine (Trine) Christensdatter                                    
     19.december 1845-16. december 1927.  
Er begge begravet på Fly Kirkegård                    

 

Claus Pedersen overtog Mellem Dueholm 
som en udyrket og forfalden ejendom, men 
fik den ved flid og dygtighed bragt frem 
blandt egnens bedste.  
 Han grøftede og drænede, kultiverede en-
ge,  brugte græsfrø, kunstgødning og kalk, 
gravede tørv,  dyrkede kartofler og roer og 
brugte kraftfoder, udvidede besætningen og 
gården. 
 
 
 
 
 
 

Trine og Claus   
 

 
Børn af Claus og Trine: 

1. Ane Marie, 7.april 1873 - 20.oktober 1945,  gift med Jesper Christian Plougmann 
(11. februar 1869 -1. november 1943). 
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2. Ane Marie, født 27.september 1874, 
 gift med Christian Michael Mørck, født 30.november 1862. 
3.  Peder Christian, 7.juli 1876 - 1.februar 1946, 
 gift med Methea Eriksen (13.juli 1875 - 15.marts 1943). 
4. Christen, 12.februar 1878 - 4.september 1960, rentier, 
 gift med Kjerstine Houmark (27.juni 1884 - 19.juni 1944). 
5. Claus Dueholm, 15.april 1880, handicappet, død 7 år gammel. 
6. Anton Peder, 4. december 1882, død 1973, lærer, ejendomsmægler, 
 først gift med Kristine Marie Jensine Pedersen (4.marts 1880 - 21.marts 1949), 
 gift anden gang med Ella Marie Louise Arnesen Monsrud, født 15.september  
 1898. 
7. Kristine, født 26.februar 1885, død 1974, 
 gift med Laurids Clausen Kjær, født 22.juni 1879. 
8. Niels, født 2.marts 1887, død 1904. 
9. Claus, født 15.oktober 1888, død i november 1968, 
 gift med Anna Ingeborg Madsen, født 8.februar 1901. 

Peder Christian Dueholm             ∼  Methea Eriksen  
født 7.juli 1876 i Trandum,  Sevel Sogn, født 13.juli 1875 i Hulbæk, Haderup Sogn,  
død 1.februar 1946 i Skibbild, død 15.marts 1943 i Skibbild,  
Nøvling Sogn.  Nøvling Sogn. 

Viede i Haderup Kirke 16.november 1897. Ejede og boede på Mellem Dueholm 
1909 - 1927. Er begge begravet på Herning Kirkegård.  

 
Dueholm og Aagaard, fotograferede ved Johannes’ konfirmation i Horsens  
4.oktober 1942
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2.  Et liv med bratte omvæltninger 
         
         Peder Christian og Methea Dueholm 
 

 
 
En søndag eftermiddag i sommeren 1919 foran Mellem Dueholm. 

Fra venstre: Laura 11 år, Methea Dueholm med Emma på armen, Peder Christian Dueholm, Claus 
Mørch (fætter samt karl på gården), Carl Dueholm (søn), en karl på gården, Johannes Mørch (fætter) 
samt Thorvald Engelbrecht Petersen (karl på gården). 

Peder Christian Dueholm var udstyret 
med alsidige evner, men beklagede ofte, 
at han ikke havde modtaget anden ud-
dannelse end ”den stråtækte skole”. 
 Ved ægteskabet med Methea i 1898 
overtog de hendes fødehjem Hulbæk 
Mølle (vandmølle) i Haderup Sogn. Her  
var der foruden mølleriet et mindre 
landbrug, og hertil knyttede de bageri og 
kornsalg, fiskedamme m.m. Mange af 
disse indtægter var dog blot tilgodeha-
vender, som aldrig blev indfriet.  
 Efterhånden som gårdene fik vind-
møller og elkværne, var behovet for en 
vandmølle tilmed blevet mindre og min 

dre. I 1909 overtog de derfor med glæde 
Peder Christians fødegård Mellem Due-
holm. Også her var der nok at tage fat 
på, og Peder Christian var på forskellige 
måder en foregangsmand på egnen og 
beklædte en del offentlige hverv, hvad 
der dog samtidig gik noget ud over ejen-
dommens daglige drift.  
 Methea var en god støtte i dagligda-
gen. Hendes varme og favnende væsen 
over for sine medmennesker gjorde hen-
de meget afholdt, og Mellem Dueholm 
var kendt som et gæstfrit hjem. Hun led 
som ung husmor af tuberkulose, men 
kom sig af sygdommen i forbindelse 
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med Carls fødsel i 1903. 
 I 1923 gik der en kristelig vækkelse 
over egnen, inspireret af Indre Mission, 
og Peder Christian og Methea blev enga-
geret i den. Mellem Dueholm blev kendt 
som en base for denne vækkelse.  
 I familiens billedbibel har Peder Chri-
stian Dueholm skrevet disse linjer: 

P.Kr.Dueholm  fik Naade til at tro at alt Synd 
er betalt og Udslettet d. 6/3 1923 og Methea 
Dueholm samme Naade d. 7/3 1923. 
 Største Lykke i vor Liv, fandt Fred ved 
Efeser 2.Kap. Vers 8-10. 

I hans velmagtsdage var der ikke så få  
mennesker, der søgte hjælp og støtte hos 
Peder Christian - og fik den.  
 Men i 1927 skete katastrofen. Famili-
ens ældste søn Ejnar, nyuddannet byg-
ningskonstruktør, havde fået entreprisen  
på et sygehusbyggeri i Holstebro. Han 
havde i den anledning måttet stille en  
større økonomisk garanti og havde der-
for fået sin far til at underskrive en kau-
tionserklæring.  

 Af forskellige sammenfaldende årsa-
ger krakkede byggeriet, og Peder Christi-
ans kaution udløstes.    
 Det var et hårdt slag, som - helt bog-
staveligt - var tæt på at tage livet af Peder 
Christian. Familien måtte gå fra hus og 
hjem og slægtsgård. Nogle få måneder 
efter Laura og Samuels bryllup i 1927 
flyttede Peder Christian, Methea og Em-
ma til en mere beskeden ejendom, 
Aagaarden i Røjbæk, nogle få km. syd 
for Mellem Dueholm.  
 I 1933 flyttede de endelig til Skibbild 
ved Herning, hvor de tilbragte deres sid-
ste år som pensionister.  
 Methea havde her 3-4 hjerneblødnin-
ger med lammelser, men genvandt efter-
hånden sit helbred. I deres nye hjem 
vandt de sig mange venner og nød me-
gen anseelse.  
 

 
Sommeridyl 1941 i Skibbild sammen med Laura og hendes børn
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3. Børn af Methea og  
   Peder Christian 
 
Peder Christian og Methea fik ialt otte børn hvoraf to døde som helt små: 
 
 
1. Carl Ejnar Dueholm, født 21.januar 1899, død 26.april 1993, 
 gift med Helga Nanna Christensen (23.april 1900 - 1.juni 1982), 
 gift anden gang med Margit Lundberg (død 10.april 1998). 
2. Anna Kathrine Dueholm, gift Engelbrecht, født 8.april 1901, død 19.august 

1976, gift med Martin Pedersen/Engelbrecht (30.juni 1892 - 17.februar 1959). 
3. Claus Dueholm, født 13.maj 1902, død 4.august 1983, 
 gift med Dagmar Emilie Andersen (21.maj 1905 - 7.februar 2000)  
4. Karl Kristian Marinus Dueholm, født 5.august 1903, død 25.maj 1985,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 gift med Helga Else Andersen (10.oktober 1912 - 20.maj 1974). 
5. Laura Katrine Nielsine Kamilla Dueholm, gift Aagaard, født 5.juli 1908, død 
 23.august 1999, gift med Samuel Monrad Aagaard (23.juli 1898 - 30.august 1977). 
6. Emma Dagny Dueholm, gift Pine, født 3.januar 1919, 

gift med Julius Pushinskas/Pine (5.maj 1911 - 18.januar 2002). 
 
 

 

 
 
Methea og Peder Christian Dueholm i deres velmagtsdage 



 

 

56  

4.  En pige med holdninger 
    Laura Katrine Nielsine Kamilla Dueholm 

 
Hun blev født på 
Dueholm 5. juli 1908 
i en søskendeflok på 
seks. Men den kunne 
have været større. 
Hun blev i hvert fald 
opkaldt efter to små 
søstre, Laura Katrine 
og Nielsine Kamilla, 
der begge døde som 
spæde. 
 I sine første næs-
ten 11 år var hun 
familiens yngste kæ- 

Laura 4-5 år            lebarn (Emma kom 
                              først til verden i janu-
ar 1919). Hun kom derfor ikke ud at tje-
ne, men fik en uforstyrret skolegang, 
som hun brugte til at suge til sig.  
 Hun har været en opvakt lille skolepi-
ge med åbne øjne og øren på stilke. Hun 
gik til klaverspil og blev ganske dygtig 
ved et klaver, hvad der især fik stor be-
tydning for hendes senere egne hjems og 
børns og børnebørns forhold til sang og 
musik. 

 Hun gik i skole i Trandum og blev 
konfirmeret i Trandum Kirke.  

I 1922 gik der en indremissionsk vækkel-
se over egnen. Den første fra Dueholm, 
der mødte den, var Laura, som 14 år 
gammel oplevede en omvendelse ved en 
missionsuge i Trandum. Hun kom hjem 
og fortalte glædestrålende om sin ople-
velse og trak sine forældre med i vækkel-
sen. 
 Hun havde egentlig en drøm om at 
læse til lærer, men drømmen blev aldrig 
realiseret. Måske fordi den var økono- 

 
Laura 10 år.  
På stolen: familiens gravhund Minka. 
 

misk uigennemførlig, og måske eller især,                         
fordi hun mødte en lærer, som hun for-
elskede sig så heftigt i, at alle andre 
drømme måtte vige.  
 Det skete i pinsen 8.-9.juni 1924. Den 
bevægende historie er fortalt på side 46-
47. 
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 Laura og Samuel blev forlovet måne-
den efter. I løbet af de tre forlovelsesår 
havde Laura et udbytterigt ophold på 
Haslev Højskole, hvor hun blandt høj- 
skoleeleverne gik under navnet Due. Og  
hun var nogle måneder køkkenelev på 
Missionshotellet i Horsens. Hun forbe-
redte sig på sin forestående livsgerning 
som Samuel Aagaards kone. 
 Brylluppet stod i Trandum Kirke  

5.juni 1927 (se side 47). Præsten gik i sin 
tale ud fra ordene i Det Gamle Testa-
mentes Salme 46,2: 

 ”Gud er vor Tilflugt og Styrke,  
 en hjælp i Angster, prøvet til fulde”. 

De ord kom til at følge Laura og Samuel 
livet igennem og de står skrevet på deres 
fælles gravsten på Risskov Kirkegård. 
 

  
Den unge, lykkelige brud                                                             
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Ved Laura og Samuels bryllup 5. juni 1927 på Mellem Dueholm. 

I forreste række: brudens far Peder Christian Dueholm, brudens mor, Methea Dueholm, 
Laura, Brudgommens mor Sofie Aagaard, Samuel, Brudgommens far C.J. Aagaard samt Sa-
muel bror Immanuel. 
 Alle fire familier, Dueholm, Aagaard, Jacobsen og Eriksen familien, er i øvrigt rigt repræ-
senteret. Den indiske unge mand i midten hed Poul Møller og var adopteret af en dansk mis-
sionær.  
 
Dette er sidste foto fra gården Dueholm. Få måneder efter brylluppet måtte Peder 
Christian og Methea gå fra hus og hjem og slægtsgård og sammen med Emma (8 år) 
flytte til Røjbæk (se side 54). 
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E. Eriksen - slægten 
 

1. Stamtavlen 
Når Methea Dueholms slægt her kaldes Eriksen-slægten, er det noget af en tilsnigel-
se. Den har nemlig ikke noget fast efternavn som f.eks. Aagaard eller Dueholm. Men 
man blev efter gammel skik i landsognene kaldt efter sin fars fornavn. Og her optræ-
der navnet Thomas i øvrigt påfaldende hyppigt. 
 Men Eriksen-navnet var i hvert fald det navn, Methea mødte op med, da hun 
mødte Dueholm-slægten. Eriksen-slægtens historie er iøvrigt historien om en række 
generationer jævne, ret anonyme landarbejdere, gårdfolk og landhåndværkere i det 
midtjyske.  
                                                                                                                                                                                                                               

Thomas Pedersen i Trabjerg,         ∼  Anne Villadsen 
1720 - 1770 født 1733 

Peder Thomsen                              ∼  Første ægteskab: Dorthe Jensen 
født 9.september 1759 i Trabjerg født 21.december 1759 i Hanbjerg 
død 13.august 1784 død 11.november 1798. 
gift 13.august 1774.                           

                                                     ∼   Andet ægteskab: Karen Nielsen 

Thomas Pedersen                          ∼  Mette Cathrine Pedersdatter 
født 16. januar 1788 i Sahl                født 20.februar 1781 i Hanbjerg 
død 22. februar 1843 død 18.april 1838. 
gift 6.juni 1812. 

Erik Thomsen                                ∼  Første ægteskab: Anne Marie Pedersen 
født 24.maj1825 i Sahl Sogn gift 27.oktober 1861 
død 12.august 1897 død 1864.  
i Hulbæk, Haderup Sogn.                   
                            ∼  Andet ægteskab: Karen Thoma-
sen  
   (Eriks kusine), 

 født 17. januar 1842 i Ejsing Sogn,   
død 21.marts 1899 i Hulbæk. 

  Gift i Ejsing Kirke. 

 

Samuel Aagaard skriver i et notat om Erik Thomsen:  
”Han var født i 1825 og var både Møller og Tømrer og Møllebygger. Han var fattig 
og drev det ej heller siden til store Ting økonomisk. Han kom med i Treaarskrigen og 
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vendte tilbage uden sin højre Pegefinger. Den maa en Riffelkugle nok have taget sig 
af.  
 Kort efter sin Hjemkomst byggede han sig en Vandmølle, der fik Navn efter den 
Bæk, hvis Vand skulde drive Møllehjulet. Vandet blev stemmet op, saa der blev en 
anselig Mølledam, og der blev efterhaanden meget at bestille, selv om der var en 
overordentlig spredt Bebyggelse paa den Egn. Men Folk skulde jo have deres Korn 
malet. Det var det daglige Brød. 
 Han stod op med Solen og sled haardt Dagen igennem. Landbruget havde han ik-
ke megen Forstand paa, og hans Kone var ofte ærgerlig over, saa lidt det blev til! 
Men Mølleren svarede, at han kunde ikke virke mere. Det var velsagtens heller ikke et 
Spørgsmaal om mere Arbejde, men om bedre Arbejde. Og det var sandt nok, at han 
kunde ikke slide haardere”.  
 Om Karen Thomsen skriver Samuel Aagaard:  
 ”Det var et ikke ringe Arbejde at være Møllerkone. Man maatte i Møllen være ind-
stillet paa ”Gæsteri” hele dagen. Det gjaldt om at staa paa en god Fod med Omeg-
nens Bønderfolk! Altsaa skulde Folk ind til Møllerkonen og have deres Mel’mad og 
et krus Øl. Og saa gik Snakken, mens Mølleren sled”. 
 Han døde 1897, og hun i 1899. Begge blev begravet på Haderup Kirkegård. Hul-
bæk Mølle overgik til datteren Methea og hendes mand Peder Christian, som drev 
møllen indtil 1909. 

Børn af Erik og Anne Marie Thomsen - alle født i Hulbæk 
  1.  Anton Marinus, født 7.september 1866 
  2.  Anne Marie, født 1868 
  3.  Susannah Cathrine, født 1871. 
   
Børn af Erik og Karen Thomsen - alle født i Hulbæk. 

1. Ane Marie 1868 - ca.1900 
2. Susanne, født 1861, død 4 mdr. gammel 
3. Thomas, født 12.april 1872, smed, blev mormon og udvandrede til Utah, USA. 
4. Methea, død som lille 
5. Susanne, født 1871, gift Davidsen, Rettrup, død i Vinderup 1949 
6. Methea, født 13.juli 1875, hjemmedøbt 18.juli 1875, død 15.marts 1943 
7. Karen, født 17.december 1869, død 7.december 1885 
8. Anders Peter, født 10.december1876, snedker, udvandret til Oregon, USA 
9.   Maren, 1881 - 1966 

10.   Karen, født 1880, død 14 år gammel. 

Methea Eriksen                                  ∼        Peder Christian Dueholm                
født 13.juli 1875 i Hulbæk, Haderup    født 7.juli 1876 i Trandum, Sevel Sogn, 
Sogn, død 15.marts 1943 i Skibbild,   død 1.februar 1946. i Skibbild,  
Nøvling Sogn.   Nøvling Sogn. 
Viede i Haderup Kirke 16.november 1897. 

Ejede og boede på Mellem Dueholm 1909 - 1927. Begravede på Herning Kirkegård. 
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2.  Familiens amerikanske gren 
     Metheas bror Thomas Eriksen 

Thomas og Ane Margrete Eriksen  

Den amerikanske ”Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige” (mormonerne) op-
rettede allerede i 1850 en menighed i 
København.  
     Bevægelsen bredte sig ud over Sjæl-
land og videre til Jylland, især Nordjyl-
land. Mormonmissionærer prædikede og 
agiterede for udvandring til Utah.  
 I årene  1850 til 1950 udvandrede ca. 
15.000 danske mormoner. De fleste var 
forarmede småbrugere og landhåndvær-
kere, som håbede på en ny og bedre til-
værelse i den nye verden. 
 To af Metheas ni søskende rejste ca. 
1905 til Amerika: Thomas (smed) og 
Anders Peter (snedker). 
 Thomas var mormon, og med ham 
hele hans familie (3 sønner og 5 døtre). 
Et barnebarn, Arthur James, kaldet Jim-
my, blev sendt til Danmark som mor-
monmissionær i flere omgange i årene 
efter 2. verdenskrig.

 

Thomas Eriksen (Lauras morbror)                                ∼  Ane Margrete Ander-
sen 
født 12.april 1872 i Hulbæk Mølle, født 5.januar 1877 i Sønder Resen, 
død 4.juli 1949 i Brigham City, Utah, død 15.juni 1944 i Brigham City, Utah. 
viet 7.april 1895 i Vroue Kirke. 
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F. Samuel og Laura  
        

     1. Arbejdsår i Horsens  

 

 
 
Det unge nygifte par havde fået en lille  
lejlighed i Horsens, Tordenskjoldsgade 8, 
2.tv. ”Husleje: 58,34 kr.”, har Samuel om-
hyggeligt noteret i sin lommebog. Han 
noterer samtidig, at hans lærerløn beløb 
sig til 350,44 kr. mdl. 
 
Her blev Johannes Monrad Aagaard født 
29.april 1928 under dramatiske omstæn-
digheder.  
 Det havde tydeligt trukket op til en 
vanskelig fødsel. Men nu var det en 
solfyldt forsommer søndag, og ingen læ-
ger var hjemme.  
 Laura lå i barselseng og kæmpede for 
sit liv og sit barn. Hun var ved at blive 
sprængt, og Samuel var desperat og ringe-
de rundt til alle lægetelefoner i byen. 
 Endelig i sidste øjeblik kom der en læ-
ge, og et stort, velskabt barn kom til ver-
den. Men Laura var så ilde medtaget, at 
hun aldrig forvandt skaderne. 

 Alligevel var taknemmeligheden stor 
Drengen skulle egentlig have heddet Ja- 
kob - det havde de bestemt. Men nu kom 
han i stedet til at hedde Johannes. 
 Formentlig er han ikke opkaldt efter et 
nærtstående medlem af familien. Men 
navnet er fra Det nye Testamente og be-
tyder: Gud er nådig .  
 At kalde den nyfødte Johannes var de 
unge forældres tak for gaven. 
 5.marts 1930 blev det næste barn født: 
Erik Hesselvig Aagaard, opkaldt efter de to 
oldeforældre Erik Thomsen og Jens Hes-
selvig Christensen. Samuel noterer i sin 
lommebog: ”Onsdag 5.Marts kl,11½ Aften. 
Det trak ud”.  
 I 1931 fik familien en større lejlighed i 
Fabriksvej 14, som de overtog efter Sa-
muels forældre, der var flyttet til Gasvej 
4C. Samtidig købte de en byggegrund i 
Mølletoften til evt. senere anvendelse. 
 Egentlig måtte Laura af hensyn til sit 
liv og helbred ikke få flere børn. Men10. 
marts 1932 ”kl. 2.15” (lommebogen) snød 
hun alle autoriteter og fødte en datter, Ka-
ren Dueholm Aagaard, opkaldt efter olde-
mor Karen Thomsen og slægten på Due-
holm. 

I 1934 flyttede familien til en moderne lej-
lighed i Solgården 8; men i 1937 vovede 
de springet og købte villa med have i 
Østergade 73. Prisen var 15.000 kr.  
 Hvordan de fik råd? Samuel Aagaard 
var ikke blot kommunelærer, men også 
gårdvagt i frikvartererne, og han undervi-
ste både i Aftenskolen og på Handels- 
skolen (i maskinskrivning m.v.). Det hjalp 
på økonomien; men den var alligevel altid 
stram.
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Tordenskjoldsgade 8, 2.tv 

 
Den hyggelige stue 

 

Samuel holdt nøje regnskab med alle, selv 
de mindste, udgifter, og når Laura bad om 
10 kr. i husholdningspenge, fik hun iøv-
rigt ofte kun 5. 
 
Samuel fik samtidig - ingen ved hvordan - 
kræfter til en række ulønnede hverv: at 
være formand for lærerrådet ved Borger-
skolen i Allegade 1938-43, formand for 
kommunens fælleslærerråd 1940-43, med-
lem af Horsens Byråd 1943-46 (konserva-
tiv) og formand for byens store KFUM. 
Han var Horsensformand i DMSs (Det 
danske Missionsselskabs) lokale hjemme-
arbejde, og missionærer fra Indien og Ki-
na var hyppige og spændende gæster i 
hjemmet i Østergade 73.  
 Samuel var en ofte anvendt taler ved 
alle mulige kirkelige og folkelige møder i 
by og omegn. Han oplevede da også at 
blive kaldt ”ReserveJesus”. Det brød han 
sig ikke om, og da en ung lærer i en skole-
time tillod sig at lade øgenavnet gå videre 
til en af hans sønner, blev vikaren ringet 
op og tilsagt til en samtale. Han kom og 
fik alle tiders lektion og sagde undskyld. 
 
At Samuel og Laura var kristne menne-
sker, var ikke til at tage fejl af. Laura hav-
de som nævnt oplevet en regulær omven-
delse som 14-årig (se side 56), mens Sa-
muel var vokset stilfærdigt ind i den krist-
ne tro fra barnsben.  
 Begges bibler var hårdt slidt ved daglig 
brug og fulde af understregninger og 
markeringer.  
 Der blev bedt bordbøn i hjemmet in-
den måltiderne, og dagen indledtes med 
morgenbøn og læsning af et stykke fra en 
andagtsbog. Samuel og Laura var flittige 
kirkegængere i Vor Frelsers Kirke og kom 
jævnligt i missionshuset Stefanshjemmet 
(hvor børnene iøvrigt gik i søndagsskole). 
Samuel havde sin næsten daglige gang i 
KFUM (hvor Johannes og Erik i øvrigt 
var spejdere) mens Laura nu og da gik 
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Østergade 73 
 

 
 
til møde i KFUK (hvor Karen var spej-
der). 
 Det meste af denne kristne praksis gik 
problemløst i arv til familiens tre børn. 
De fik deres kristendom med i bagagen 
hjemmefra. 
  
Under besættelsen havde Samuel Aagaard 
et hverv som ordonnans for den lokale 
modstandsbevægelse. Ved en bestemt lej-
lighed måtte han gå under jorden i en 
måneds tid, men kunne derefter vende 
tilbage til dagligdagen.  
 Krigsårene var i øvrigt vanskelige. Pri-
serne steg, og lønnen var lille og mange 
varer ikke til at opdrive. Far, mor og børn 
gravede derfor tørv om sommeren, og om 
efteråret skaffede man sækkevis af kartof-
ler hos familien på landet. Når kælderen 
til sidst var fuld af tørv og kartofler, gik 
familien Aagaard fortrøstningsfuldt vinte-
ren i møde . 
 Det faste punkt i alt dette var Laura, 
for Samuel var sandt at sige ikke ret meget 

hjemme. Det var Laura, der sørgede for 
hus og hjem og mand og børn, og det var 
hende, der fik de sparsomme midler til at 
slå til.   
 Det blev da også undertiden for meget 
for hende. Hun fik nogle hjerteanfald, der 
så ganske alvorlige ud, og børnene ople-
vede flere gange at blive purret midt om 
natten, for nu skulle de ”sige farvel til 
mor, for mor er ved at dø”.  
 Men hun kom til kræfter igen. Hun fik 
endda med tiden et mere stabilt helbred 
og oplevede en høj alder (91 år). 
 
Gennem de knap 20 år i Horsens var Sa-
muel Aagaard blevet en erfaren lærer og 
administrator og fik da også lyst til at 
avancere til skoleleder. Han søgte og blev 
indstillet til overlærerembeder i Svend-
borg, Vejle og Århus (Valdemarsgades 
Skole). Og i 1946 blev han udnævnt til 
overlærer/skoleinspektør ved den nye 
Møllevangskole i Århus.   
 Den var så ny, at den endnu ikke var 
færdigbygget. Kun en enkelt undervis- 
ningsfløj stod klar til den nye skolein- 
spektør. Til gengæld fik han derved mu-
lighed for at være med til at præge opfø-
relsen af resten. 
  
Inspektørboligen var heller ikke færdig. 
Familien flyttede derfor 14. oktober 1946 
ind i en lejet 3.vær. lejlighed i Langelands-
gade 1, 4.tv. og rykkede sammen her: Sa-
muel, Laura, Karen og Erik. 
Johannes fik lov at bo i Horsens hos sin 
farmor (farfar var lige død), mens han 
gjorde 3.G. på Horsens Statsskole færdig. 
 En velkommen ekstragevinst til det 
nye embede var salget af Østergade 73 i 
Horsens. Huset blev solgt for 34.500 kr., 
og dermed kunne alle gældsposter betales. 
Det var første gang nogensinde, lærerfa-
milien var gældfri. 
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MØLLEVANGSKOLENs første elevfløj blev åbnet i august 1946, den færdige 
skole indviedes først i 1951. Her ses skolen fotograferet i 1954. 

På sit højeste havde skolen 2200 børn, 80 lærere og 4 viceskoleinspektører og var by-
ens ubestridt største skole.  Embedet som skoleinspektør var derfor næsten udeluk-
kende et lederembede. Samuel Aagaard havde kun et par undervisningstimer om 
ugen. 
 Samuel Aagaards skolesyn udmøntede han i ordene: En dansk, kristen og demokra-
tisk skole. Hver dag indlededes med morgensang i skolens festsal. Her blev sunget et 
par salmer eller sange, bedt Fadervor og givet meddelelser, alt sammen i reglen ledet 
af skoleinspektøren selv. 
 Han havde ry for at være striks overfor både elever og lærere. Ingen af dem skulle 
f.eks. tillade sig at komme for sent. Det er også fortalt om ham, at når forældre kom 
og klagede over en lærer, tog han i reglen loyalt lærerens parti. Men bagefter stillede 
læreren ofte på inspektørkontoret til en overhaling. 
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2.  Store glæder og store sorger  
Da Samuel og Laura Aagaard i 1946 kom 
til Århus, begyndte de ret naturligt at af-
søge deres nye territorium. 
 Stillingen som skoleinspektør levere-
de i sig selv et væld af menneskelige kon-
takter. Herudover kom de enkelte gange 
i missionshuset Carmel; men den for-
bindelse holdt ikke. Århus KFUM kom 
vist ikke på tale. Laura begyndte derimod 
at gå til møder i KFUKs hovedforening 
og blev efter nogen tid valgt ind i besty-
relsen og efter nogle år valgt som for-
mand i en periode.  
 Men deres store kirkelige oplevelse 
var mødet med Christianskirken og dens 
sognepræst H.J. Falk. 

 De fandt frem til den lille underjordi-
ske kryptkirke helt oppe på Christians-
bjerg. Det skete efter anbefaling fra en 
bekendt. I begyndelsen bød det, de her 
mødte, dem voldsomt imod, for her var 
tale om en helt anden forkyndelse end 
den, de kendte så godt hjemmefra. 
 Den forkyndelse, de var vokset op 
med, var præget enten af Indre Mission 
eller KFUM og handlede blandt andet 
om alt det, man mente, et menneske 
skulle præstere i sit indre liv for at kunne 
nærme sig Gud.  
 Men det, de her mødte, var anderle-
des. H.J. Falk var en original teolog og 
en begavet og lidenskabelig prædikant. 
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Det var skarp luthersk forkyndelse, par-
ret med grundtvigsk dåbs- og nadvertro. 
Samuel og Laura Aagaard kom ofte ry-
stede hjem fra Christianskirken. Men de 
endte med at overgive sig til dette enkle 
evangelium om Guds betingelsesløse nå-
de mod uværdige syndere.  
 Deres liv blev gladere og deres livssyn 
mere åbent. Denne kovending i deres 
kristendomssyn understøttedes ved, at 
begge hjemmeboende sønner begyndte 
at studere teologi og bragte en ny, stor 
og fascinerende teologisk verden med sig 
til inspektørboligen ved Møllevangsko-
len.  
   
Alt dette fik dog ikke Samuel og Laura 
Aagaard til at svigte deres egen knap så 
attraktive sognekirke i Århus, Sct. Markus 
Kirke. Samuel Aagaard blev menigheds-
rådsmedlem her. Og da der blev nedsat 
en kirkekomite med henblik på kirke-
byggeri i det nye boligkvarter ved Mølle-
vangskolen, blev han naturligt medlem.  
 Kirkesagen gennemførtes ved et for-
trinligt samarbejde i kirkekomiteen. Møl-
levangskirken blev opført i årene 1958-59, 
og der blev valgt præster og kirkebetje-
ning, og Møllevangskirken placerede sig 
snart tydeligt i byens bevidsthed. Samuel 
Aagaard blev formand for Møllevangs-
kirkens første menighedsråd. 
 

  
Møllevangskirken 1959 
 De havde aldrig tidligere haft råd til 
ret meget; men det fik de efterhånden, 

og de oplevede derfor glæden ved at rej-
se - når ellers Lauras helbred tillod det.  
 I begyndelsen var det blot nogle pris-
billige ”bondegårdsferier” på den lille 
Kattegatø Tunø  (syv sommerophold i 
årene 1951-59). Men efterhånden flotte-
de de sig og tog til udlandet. Ikke blot 
europæiske lande, men også USA (besøg 
hos Emma og Julius) og Israel (med Erik 
som rejseleder), ialt 16 udenlandsrejser 
sammen. Efter Samuels død 1977 fort-
satte Laura med at rejse - genså f.eks. 
både USA og Israel. 
 
Da Samuel Aagaard blev 68 år, valgte 
han at gå på pension. De havde da alle-
rede købt en lille bungalow på F.G.E. 
Rostrupsvej 11 i Århus, og nu fraflyttede 
de tjenesteboligen ved Møllevangskolen.  
 Samuel kom ikke til at sidde ubeskæf-
tiget. Han var allerede formand for 
DMSs (Det danske Missionsselskabs) 
Århus kredsforbund, hvad der medførte 
en del møder og administration. Og han 
blev tilmed en værdsat og akkurat med-
arbejder for sønnen Johannes ved etable-
ringen af Det Økumeniske Center i År-
hus og senere Dialogcentret.  
 Han indrettede sig et kontor i husets 
kælderetage, hvor han sad ved sit skrive-
bord med cerut i munden, omgivet af 
papirer, skrivemaskine, kartotekskort, 
ringordnere, bøger og kontorartikler. 
 
Midt i alt det meget arbejde havde Sa-
muel og Laura glæden ved at se deres 
børn udvikle sig.   
 Erik blev 5.oktober 1952 gift med sy-
geplejerske Anna Marie Hansen, Karen 
blev 3.januar 1953 gift med stud.med. 
Bent Olesen, og Johannes blev 9.juli 
1954 gift med stud .theol. Anna Marie 
Rasmussen. 
 Erik blev cand.theol i 1954 og præ-
steviet 1959, Johannes blev cand.theol i 
1955 og dr.theol. i 1967, mens Karen 
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blev socialrådgiver i 1972. Der begyndte 
også at komme børnebørn. 
 Der blev tillige holdt mindeværdige 
familiefester: sølvbryllup 1952 (se tale og 
sang) i Møllevangskolens store lærervæ-
relse og guldbryllup 1977 i Fortegårdens 
festsal. 
                               
Den 29.december 1975, mens han sad 
ved sit skrivebord og arbejdede, blev 
Samuel Aagaards ene øje pludselig ramt 
af en blodprop, og nogle måneder efter 
også det andet. Han var blevet totalt 
blind. Lyset var gået ud. 
 ”Hvad skal jeg nu lave?” spurgte han, 
”det eneste, jeg kan, er at læse og skrive, 
og det kan jeg ikke længere.”  
 Han tilføjede: ”men jeg er taknemme-
lig for, at det ikke er mine børn, der er 
blevet ramt, for jeg gamle mand klarer 
mig nok!” 
 Det var bare lettere sagt end gjort. 
Laura kunne umuligt passe en blind, be-
vægelseshæmmet, stor og tung mand. 
Efter svære overvejelser valgte de derfor 
i 1976 at sælge Rostrupsvej 11 og lade 
Samuel flytte til Fortegårdens plejehjem, 
mens Laura fik en lejlighed på Sletterha-
gevej 35, 1.th. -  200 meter derfra. 
 For Laura var det en tung beslutning: 
”Den dag, jeg afleverede Samuel ovre på 
plejehjemmet, følte jeg mig som en lus”. 
Hun følte, at hun havde svigtet sin bed-
ste ven, da det gjaldt. 

Det gik trods alt meget bedre end fryg-
tet. Samuel affandt sig med de nye for-
hold og fik en udmærket pleje. Ved Lau-
ras hjælp lykkedes det ham iøvrigt at få 
indtalt et lydbånd med barndoms- og 
ungdomserindringer.  
 Den 30. august 1977 sad han i sin 
stue på plejehjemmet, havde lige fået 
morgenmad og lyttede nu til radioens 
morgenandagt.  
 Dagens skriftord var Salme 46,1 i Det 
gamle Testamente: ”Gud er vor tilflugt og 

styrke, en hjælp i angster, prøvet til fulde” - 
netop de ord, som havde lydt i Trandum 
Kirke ved deres bryllup 5.juni 1927 (se 
side 57). 
 Da personalet kort efter kiggede ind, 
fandt de ham siddende død i stolen. 
 
Han blev begravet 3.september 1977 fra 
Møllevangskirken. Erik ledede handlin-
gen og prædikede, mens Karen og Jo-
hannes medvirkede ved tekstlæsninger, 
og kirkens sognepræst Jens Chr. Basse 
holdt en kort mindetale. 
 Følgende salmer blev sunget: 

*   700: Se, nu stiger solen 
*   195: Stat op, min sjæl, i morgengry 
*       3: Lovsynger Herren 
*     11: Nu takker alle Gud  

Ved graven blev sunget:  

*   190: Krist stod op af døde 
 

 
Ved jordpåkastelsen 
på Risskov Kirkegård 
 
Den følgende tid var smertefulde dage 
for Laura. På en efterladt lap papir har 
hun skrevet denne bekendelse: 

Gud har ikke befriet mig fra sorgen og savnet, 
men Han har styrket mine skuldre. 

Der blev da også kræfter til at samles 
med familien til 70,  75 og 85 års fød-
selsdage i 1978, 1983 og 1992.  
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Laura Aagaards 75 års fødselsdag  
i haven, Åbygade 4, Odder 
 

Ti år senere slog lynet atter ned. Det er 
en lang historie. Den korte version lyder: 
 Samuel og Lauras datter Karen havde 
fået alvorlige problemer i sit ægteskab, 
blev separeret og flyttede fra lægehuset i 
Odder til en lejlighed i Århus.  
 Hun blev konstitueret skolesocialråd-
giver ved Århus kommunale Skolevæsen. 
Stillingen skulle efterfølgende opslås, og 
hun skulle søge den. Det gjorde hun, 
men blev vraget som ansøger til sin egen 
stilling. 
 Det slog hovedet på sømmet. Det var  
mere, end hun kunne bære. Hun kørte 
hjemmefra 4.september 1987 og blev 
nogle dage efter fundet i en skov i Him-
merland. 

Karen blev bisat 16.september 1987 fra 
Christianskirken. Handlingen lededes af 
kirkens nye sognepræst Erik Ågård. I 
kirken blev sunget (gamle salmebog): 

*   46: Du, Herre Krist 
* 520: Vær du mig nær 
* 198: Som den gyldne sol frembryder 
* 189: Min Jesus, lad mit hjerte få  

Karens urne blev nedsat på Risskov kir-
kegård ved siden af Samuel Aagaards ki-
ste. Laura erklærede, at det var meget 
svært at miste sin ægtemand, men uende-
lig meget sværere at miste sit barn. 
  
Trods disse hårde slag fortsatte hun sit 

vante liv på Sletterhagevej 35 i Risskov. 
Hun levede med i Risskov Sogns ve og 
vel, kom i kirken hver søndag og kendte 
efterhånden mange både unge og gamle i 
sognet. Hun blev bestyrelsesmedlem i 
beboerforeningen og blev en myndig le-
der af Fortegårdens bibelkreds. 
 Men da hun nærmede sig 90, kneb 
det alvorligt med at klare de helt almin-
delige huslige og personlige opgaver. 
Hun havde både offentlig og privat 
hjemmehjælp, men måtte alligevel til 
sidst bede om en plads på Fortegårdens 
plejehjem.  

Lauras 90 års fødselsdag blev fejret med 
brask og bram på Sjette Frederiks Kro 
sammen med hele  familien, store og 
små (se næste side).  

Natten til mandag 23.august 1999 døde 
Laura Aagaard stille i sin stue på Forte-
gårdens plejehjem efter længere tids til-
tagende sygdom.   
 Hun blev begravet 27.august 1999 fra 
Møllevangskirken. Handlingen blev ledet 
af Erik, mens Johannes læste skriftlæs-
ningen: Rom.8,16-23 og 31-39. 

I kirken blev sunget: 

* 195: Stat op, min sjæl, i morgengry 
* 206: Påskeblomst, hvad vil du her? 
* 622: En dalende dag, en stakket stund 
*   11: Nu takker alle Gud 

Ved graven på Risskov Kirkegård blev 
sunget: 365: O, du Guds lam. 

Efter begravelsen var der mindesam-
menkomst på Sjette Frederiks Kro, hvor 
børn, svigerbørn, børnebørn og olde-
børn var samlede og udvekslede gode 
minder om farmor/mormor Laura 
Aagaard.  
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Laura Aagaards 90 års fødselsdag på Sjette Frederiks Kro 5.juli 1998, omgivet af hele 
den store familie 
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G. Femten  livshistorier 
Aagaard - familien 

 
Syv brødre og to søstre fotograferet i Århus 1968 
ved Samuel Aagaards 70 års fødselsdag
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1. Samuel 
SAMUEL MONRAD AAGAARD, skoleinspektør, født i Hadsund 23.juli 1898, 
død i Århus 30.august 1977. Gift 5.juli 1927 med Laura Katrine Nielsine Camilla 
Dueholm, født 5.juli 1908 i Hulbæk, Haderup Sogn, død i Århus 23.august 1999. 
 
Se side 45-47 + 56-58 + 62-70  
 

 
 
Samuel og Laura 1953  
 
 
 
 

                                                                                                Børn af Samuel: tre
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2. Lydia 
MAGDA LYDIA AAGAARD, gift MØLLER født 
i Hadsund 15.marts 1900, død i Viborg 8.oktober 
1981. Gift 29.december 1935 med købmand Frank 
Møller, født 15.juli 1888 i Kalundborg,  
død 12.september 1953 i Viborg. 
                                                          
Efter sin realeksamen blev Lydia ansat på kontor i 
Horsens: hos tømmerhandler Danckert 1916-17 og 
hos overretssagfører Lauritz Nielsen 1917-25 (tog                     
samtidig handelsskoleeksamen og den lille organist-                   Lydia  med Jens 1938 
eksamen). Køkkenansat på Horsens Missionshotel 1925 for at lære madlavning. Ung 
pige i huset i Rimsø præstegård 1926.  
 Herefter blev Lydia husbestyrerinde hos læge Laurentius Holm, Brabrand, 1927-
31, hos sølvsmed Winther Sørensen, Horsens, 1931-33, og hos dyrlæge Kristensen i 
Ringsted 1934. Lydia blev fra 1.november 1934 husbestyrerinde hos købmand Frank 
Møller, Viborg. De blev gift 29.december 1935.                  

Frank Møller blev uddannet i manufaktur i sin fødeby 1907. I 1911-12 arbejdede han 
i Hamborg  med eksport. Efter sin hjemkomst blev han prokurist hos sin ældre bror, 
som havde åbnet Engelsk Herre-Magasin i Viborg.  

Senere blev brødrene kompagnoner, og fra 1932 var Frank Møller eneejer (til sin 
død i 1953). 

                                                

Frank Møller 1938                                       Lydia Frank Møller 



 

 

74  

 Frank Møller var kendt som en af branchens gentlemen og var vellidt af både 
kunder og personale for sine reelle forretningsprincipper. Men ud over arbejdet i for-
retningen var Frank Møller ikke særlig kendt i lokalsamfundet. Som et kuriosum kan 
nævnes, at han uden for den nære families kreds kun var dus med et eneste menneske 
- i sine sidste leveår udvidede han tallet til to!  

De første år af hendes ægteskab lagde hus og hjem fuldt beslag på Lydias kræfter. 
Frank Møller medbragte fra sit tidligere ægteskab med Dagmar Ingeborg Tind (død 
1934) fire børn: Tove, Bente, Ib og Per. Lydia fik med Frank Møller to børn, Jens (1936) 
og Charlotte, kaldet Lotte (1939). 
 Men Lydia Frank Møller blev efterhånden en kendt skikkelse i byen. Hun var den 
fødte organisator. I 1944 gik hun ind i Viborg Husmoderforening, hvor hun straks 
fik sæde i bestyrelsen og hurtigt blev formand (1944-56).                                                        
 Hun var konservativ byrådskandidat fra 1946, blev bestyrelsesmedlem, senere 
formand for Foreningen Nordens Viborg-afdeling, ligesom hun lagde meget arbejds-
kraft i FOF, Menighedsplejen, Dansk Kirke i Udlandet, Det danske Missionsselskab 
og Polioforeningen. 
 Efter sin mands død i 1953 videreførte Lydia herreekviperingsforretningen indtil 
1960. Som selvstændig erhvervsdrivende blev hun optaget i Soroptimist Internatio-
nal’s Danmarks Union. Hun blev formand for dennes Viborg klub, hvor hun udførte 
et stort og respekteret arbejde. 

Lydia og Frank Møller i pinsen 1935 
                                                                                                                  

                                                                                                                 Børn af Lydia: to
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3. Immanuel 
ADOLF IMMANUEL AAGAARD, født i Hadsund 31.marts 
1902, død i Århus 2.marts 1976. Gift 20.maj 1932 med frisør Inge-
borg Marie Paaske, født 27.maj 1906 i Fredericia, død 7.marts 
1984. 

Immanuel er uddannet som urmager 1920 i Horsens, var urmager-
svend i Århus fra 1925 og fik egen forretning 1952 i Ryesgade 33, 
Århus. 
    Det er sagt om Immanuel, at han kun havde én interesse, nemlig  

Immanuel 1929   sit arbejde. Det gik han da også fuldt og helt op i. Da Ingeborg og  
                          Immanuel flyttede ind i deres første lejlighed, ville skæbnen, at deres 
nærmeste nabo også var en urmager. De to familier blev uadskillelige, men venskabs-
forholdet endte brat. Naboen blev nemlig glødende nazist, og for Immanuel var det 
så stort et chok at miste en god ven og kollega, at det varede længe, inden han for-
vandt det. Ved samme tid, i 1940, oplevede han en blindtarmsbetændelse, som gik i 
bughulen, og han blev kørt på Århus Kommunehospital, hvor han i nogle dage svæ-
vede mellem liv og død, og det så sort ud for den lille familie med to små børn.                        
 Immanuel var i en årrække, inden han fik egen forretning, ansat hos urfirmaet 
Meiniches Eftf, som var kgl.hofleverandør og havde tilsynet med samtlige ure på 
Marselisborg Slot. Immanuel tog derfor ofte turen på cykel fra Store Torv, hvor for-
retningen lå, ud til slottet. Han kom nogle gange hjem og kunne fortælle, at han hav-
de mødt kong Christian 10, som havde nikket og sagt: ”Goddag urmager!” 
 Engang under et af disse besøg stod han på et af de øverste trin af en høj stige for 
at nå et af de store ure i en af salene. Da han pludselig så kong Christian nærme sig,  
 

Nyforlovede                                                 Unge forældre 
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syntes han åbenbart ikke, det var passende at stå helt der-
oppe, når kongen gik forbi. Han begyndte derfor at tage 
nogle skridt ned ad stigen. Men da råbte kong Christian: 
”Nej, nej, bliv deroppe, urmager!” 
 Immanuel var i 44 år gift med Ingeborg Paaske, ud-
dannet damefrisør. Det var to modsætninger, der her 
mødtes. Ingeborg var et meget kreativt menneske og med 
en kunstnerisk åre. Blandt andet var kunstbroderi en in-
teresse, som hun nok havde arvet fra sin sønderjyske  
bedstemor Ingeborg Richelsen (som hun var opkaldt ef-
ter). Hun var en dygtig porcelænsmaler og forærede gene-
røst sine værker til familie og venner.  

Hun forsøgte sig også med billedkunst og har udført 
adskillige malerier. Rævestolt var hun den dag, da hun fik et antaget på den censure-
rede udstilling ”Kunstnernes Paaskeudstilling”. Da måtte hele familien en tur i Råd-
hushallen.     
I øvrigt var familien i Thorvaldsensgade 3 hyppige gæster i det daværende ”Aarhus 
Kunstmuseum”, som var deres genbo. Og derhjemme sås Ingeborgs kunstneriske in-
teresse i de antikviteter, som prægede lejligheden - en interesse, som er gået videre til 
børnene.  
 
 
 
 

Børn af Immanuel : to
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4. Rudolf 
 

JENS RUDOLF AAGAARD, født i Hadsund 11.juni 1905, 
død 31.december 1984. 
Gift 5.maj 1940 med Esther Viola Sørensen, født 18.juni 
1909 i Viby, død 17.januar 2001. 
 
Jens Rudolf Aagaard (kaldet Rulle) stod i lære som købmand i 
Hadsund. Han blev herfra udlært og kom senere som første-
mand til en af de store og velanskrevne købmandshandeler i 
Kerteminde. 
 Kerteminde har været og er fortsat en konservativ bastion 

og vistnok i dag den eneste by i landet, der fortsat kan holde liv i en dedikeret politisk 
konservativ avis. 
 Esthers og Rulles søn John (født1942) blev opkaldt efter den konservative politi-
ker John Christmas Møller, som var valgt i Kertemindekredsen. Rulle kørte som pri-
vatchauffør for ham, når han var på besøg i kredsen – og i øvrigt rundt på Fyn til 
møder. Rulle var hele livet igennem konservativ og i mange år et trofast medlem af 
partiet. 
 Efter Kerteminde blev Rulle ansat i firmaet N.C.Nielsen i København som han-
delsrejsende med distrikt over hele Danmark. Firmaet solgte kirurgiske instrumenter 
til læger og hospitaler.  

Jens Rudolf Aagaard blev gift med Esther Viola Sørensen d. 5. maj 1940 i Århus. 

Esther var ligesom Rulle ud af en stor børneflok og var gået ud af skolen som ganske 
ung for at tjene som ung pige i huset  - men blev senere ansat i en antikvitetshandel, 
før giftermålet med Rulle. 
 Ægteparret flyttede til København og rykkede ind i en to et halvt værelses lejlig-
hed i en nybygget ejendom Strandvejsgården på Østerbrogade. Senere flyttede de til 
en større 3-værelses lejlighed i opgangen ved siden af den gamle lejlighed. Dengang 
var der ikke boligmangel, og man kunne vælge og vrage, som man ønskede, og her 
blev Rulle i de følgende år et yndet samlingspunkt, ikke blot for sin familie. Han blev 
medlem af menighedsrådet i Zionskirken og var sammen med Esther en flittig kirke-
gænger.  

Midt i halvtredserne købte familien efter nogle års leje et sommerhus i Odsherred, 
nærmere bestemt Egevej 4 i Høve. Prisen dengang var kr. 12.000 med en udbetaling 
på kr. 3.000 og resten i bløde afdrag. Det var mange penge, og gav anledning til be-
kymringer, kunne de nu klare afdragene?   
 Huset, der ved overtagelsen hed ”DROPS” - grundet at sælgeren var handelsrej-
sende for en bolchefabrik - blev et samlingssted for ikke blot kernefamilien, der i 
mellemtiden var vokset til fire personer (Vibeke født 1946) - men for en stor familie-
kreds og venner og bekendte. Huset blev bygget ud med et værelse mere og en over-
dækket terrasse, og blev efter Rulles død videreført af Esther. Senere, i 2000, blev hu-
set overtaget af Vibeke og hendes mand Jesper. Der er ikke sket forandringer med 
huset, bortset fra almindelig vedligeholdelse, og det hedder fortsat ”DROPS”. 
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I maj 1943 blev Rulle ansat i firmaet Simonsen 
og Weel Eftf. A/S. Virksomheden videreføres 
i dag af sønnen til den kendte modstandsmand 
Ole Lipmann, der ved Rulles ansættelse var di-
rektør for virksomheden. S&W som var bo-
mærket for virksomheden er i dag som den-
gang den førende i branchen for salg af kirur-
giske instrumenter og hjælpemidler til læger, 
dyrlæger og hospitaler.  
     Rulle blev ansat som rejsende med distrikt 
Fyn, Sjælland, Bornholm mm. Rulle var en 
særdeles ihærdig mand. Han betjente sine man-
ge kunder med flid, og mange blev personlige 
venner af familien. 
 En rejseuge begyndte oftest med afgang 
søndag aften, for at Rulle kunne være på plads 
i distriktet tidlig mandag morgen. Hjemkomst 
fredag aften eller lørdag formiddag med efter-
følgende salgsmøder hos S&W, der dengang lå 
i Bredgade. Der er i dag videnskabsministeri-
um i de gamle bygninger. 
  Sønnen John fulgte ofte sin far til møderne i 

Bredgade. Efter sælgermøderne samledes en 
del af medarbejderne til frokost på den kendte 
kælderbeværtning Sct. Pedersborg for enden 
af Bredgade. Her blev de medbragte madpak-
ker spist på porcelæn og med bestik mod at de  

glade gæster bestilte en øl og senere kaffe. Det er slut med madpakkerne i restauran-
ten, men det var som nævnt praksis på den tid. (Til almindelig forbrugerorientering 
skal blot nævnes, at restauranten i vinterhalvåret og kun om onsdagen serverer Dan-
marks bedste gule ærter). 
 
Igennem mere end femogtyve år besøgte Rulle Færøerne. Rejserne dertil foregik et 
par gange årligt, og Rulle fik en trofast og god vennekreds ikke blot på hovedøen, 
men også på de små øer, hvortil han ankom med de såkaldte mælkebåde, dvs. små 
motorbåde der indsamlede mælk, bragte post og i det hele taget forbandt de små øer 
med hovedøen. 
 Besøgene på Færøerne var med en betydelig oppakning. Ofte bestod rejsekollek-
tionen af mere end tyve kufferter der bragtes rundt fra sted til sted. 
 Turen til Færøerne foregik med ”Tjaldur” der regelmæssigt afgik fra Asiatisk Plads 
på Christianshavn. Kaptajnen på Tjaldur var den legendariske Djurhus som efterhån-
den samlede sig en kær skare af trofaste besøgende på øerne til særlige sammenkom-
ster på skibet. Bl.a. var der morgenandagt hver morgen på broen. Ikke det vi sædvan-
ligvis vil kalde andagt, men en godmorgenbitter for de indviede. 
 Ofte benyttede Rulle også fragtbåden ”Blikur”, et skib med plads til 12 passagerer. 
Skibet forliste i øvrigt på en tur til Færøerne. 

Rudolf og Esther ved deres 
bryllup 3.maj 1940 
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Hjemmet blev passet af Esther, 
der var en kærlig og omsorgsfuld 
mor for John og Vibeke. Hun var, 
som man kan forstå, meget alene 
pga. den store rejseaktitivet, men 
det var betingelserne dengang. 

 
Rulle fortsatte sit job i S&W indtil 
slutningen af halvfemserne, hvor-
efter han vedblev med at arbejde på 
privat basis med forskellige agentu-
rer og salg af diverse udstyr som 
mikroskoper mv. Sidstnævnte op-
købte han i diverse lægepraksis; han 
satte mikroskoperne i stand og 
solgte dem videre til yngre læger. 
En interessant forretning, som var 
et godt supplerende bidrag til den 
sparsom-me folkepension. 
 Rulle var i mere end tredive år 
medlem af Den Danske Frimurer-
orden og nåede de højeste grader i 
ordenen. Mange gode venskaber og  
trofaste venner af familien havde  

Rudolf og Esther ved                                               forbindelse til frimurerne. Logear- 
John og Birgittes bryllup 6.marts 1971                    bejdet var en meget vigtig del af  
                                                  Rulles liv, og han besøgte flittigt  
andre loger under Ordenen rundt omkring i landet på sine rejser. 

Jens Rudolf Aagaard døde på Rigshospitalet d. 31.12 1985 efter kort tids sygdom. 
Esther Viola Aagaard sov stille ind 17. januar 2001 i sit hjem, 93 år gammel uden 
egentlig forudgående sygdom - omgivet af sin nærmeste familie. 
 
 
 
 

Børn af Rudolf: to
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5. Eva 
EVA  AAGAARD, gift SCHNIEBER, født i Hadsund 25. 
oktober 1906, død 19. april 1996 i Horsens. Gift 19. april 1932 
med fængselsbetjent Peter Truehardt Schnieber, Horsens, 
født 14. maj 1904, død 3. januar 1958 i København. 
 
Eva fik i 1922 realeksamen fra den kommunale Mellem- og Re-
alskole i Horsens med karakteren ug- (7,54 efter 8-skalaen).                 Eva ca. 1960                                                                                                                                                      
Hendes far drømte om, at hun skulle udnytte sine boglige evner og helst ende som 
jurist.  

Det blev ikke til noget; men hun blev dog efter realeksamen ansat som kontorelev 
hos overretssagfører Lauritz Nielsen. Da han gik konkurs, blev familien opsøgt af en 
pæn herre med forespørgsel fra landsretssagfører. Kr. Richter, som netop var flyttet 
til byen, om ikke frk. Aagaard kunne tænke sig at få ansættelse på hans kontor. Det 
blev til 45 års ansættelse (1926 -71) som kontorassistent, senere bogholderske. Og 
som afslutning på denne juridiske løbebane var Eva advokatsekretær hos advokat 
Bruno Pedersen, Horsens.  

I mellemtiden havde Eva mødt Peter Schnieber. De havde kendt hinanden, fra de 
var børn, men deres veje skiltes, og først i voksenalderen traf de hinanden igen. Efter 
en meget lang forlovelsestid blev de gift den 19. april 1932.   
 Peter Schnieber var da uddannet elektriker, havde været værnepligtig i Søværnet, 
gennemgået kursus som diakon og havde meget fine anbefalinger fra alle, men havde 

kun gået 6 år i skole, og da han var født uden 
for ægteskab, og der ikke var udlagt nogen 
barnefader, var han bestemt ikke noget vær-
digt parti for Eva. Hendes forældre kunne 
derfor ikke give tilladelse til en sådan forbin-
delse.  
 Men Eva og Peter besluttede at vise famili-
en, at det her var alvor, og de holdt ud og 
holdt fast, støttet af storebroder Samuel. Der 
blev bryllup 19.april 1932 med et væld af hil-
sener og telegrammer fra venner og bekendte, 
men uden familien. Et par søskende sendte en 
hilsen, og Samuel og Laura holdt bryllupsmid-
dagen. 
 Peter tacklede sin placering som anden-
rangs yderst klogt. Han udviste i årenes løb 
udstrakt venlighed og hjælpsomhed over for 
sin kones familie.      
 Han blev i 1934 ansat ved Statsfængslet i 
Horsens, først som reservebetjent og fra 1935  

Eva og Peter på besøg i København     som tjenestemand. Skiftende vagter i al slags
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vejr resulterede i, at han fik leddegigt og måtte pensioneres først i 50’erne. Hans 
mange interesser og alsidige kunnen, bl.a. et fremragende håndelag som håndværker, 
kombineret med en stor lyst til at løse opgaver, gjorde at han altid var fuldt beskæfti-
get med et eller andet større eller mindre projekt.                                                                                                                  
 
I foråret 1949 blev familiens villa i Horsens, Vestervang 4, solgt, og man flyttede i lej-
lighed i en nyopført karré i Marius Holstsgade 7, med centralvarme, varmt og koldt 
vand og badeværelse - det var luksus! 
     Eva og Peter læste begge meget; begge var ivrige teatergængere, og begge var inte-
resserede i kunst og opbyggede sammen en stor malerisamling. Politik var også en 
fælles interesse, og begge var agtede tillidsmænd i Det konservative Folkeparti. Hjem-
met var derfor præget af hyppige besøg af politikere og skuespillere, og børnene fik 
derved et afslappet forhold til både politik og teater.                                                       
     Efter C.J. Aagaards død i 1946 boede nogle af børnebørnene på skift hos mor-
mor. Men da hun i løbet af 1949 skrantede mere og mere, flyttede hun ind hos fami-
lien Schnieber i Marius Holstsgade, og her døde hun 19. december 1949.  

Peter var i denne sidste tid ekstra omsorgsfuld over for sin svigermor, og han op-
levede da også til sidst omsider at blive placeret på niveau med ’brødrene’. Han fik 
endog at vide, at ”Peter er nu den bedste”. Men han viste til det sidste sin respekt for 
hende, sagde De til hende og tiltalte hende altid som fru Aagaard.  

 
                                           Eva og Peter Schnieber ca. 1950 
 
Den 2. januar 1958 rejste Peter Schnieber til København for at få lavet båndoptagel-
ser til Teaterforeningens forestående 25-års jubilæum. Ved ankomsten var han syg og 
blev indlagt på Blegdamshospitalet, hvor man konstaterede meningitis. Der blev 
sendt bud efter Eva, og hun forlod Horsens med første togafgang, men nåede des-
værre ikke frem i tide  til at tage afsked med ham. Det kom Eva aldrig rigtig over.   
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Efter Peters død var Eva ene om at tage sig af ’drengenes’ opvækst. Men trods 
savnet klarede man sig igennem ved fælles hjælp som en tætknyttet familie.  

Da udenlandsrejser i 1960’erne ikke længere var ren utopi, havde Eva stor glæde 
af, at Samuel og Laura fik hende med på rejser til Rhinen, Norge og Rom, rejser som 
gav hende store oplevelser, og som hun gang på gang omtalte med stor begejstring. 
Hun vendte siden tilbage til Rom, og hun opnåede også at se både London og Paris. 

Da det sidste af børnene var flyttet hjemmefra, fik Eva tilbudt en 3 vær. lejlighed 
Sundvej 27, og hertil flyttede hun i 1969. Nogle år senere fik hun en lejlighed i 
”Kragh’s Stiftelse”, Sundvej 31. Hun døde knap 90 år gammel, stille og fredeligt og 
mæt af dage, på sygehuset i Horsens på sin bryllupsdag den 19. april 1996 og omgivet 
af sine børn. 
 
I forbindelse med indflytningen i Marius Holstsgade 7  i 1949 lavede Peter Schnieber 
en gæstebog med en indledende side, som med al tydelighed beskriver Eva og Peters 
opfattelse af deres livsopgave. Den gengives her i sin fulde ordlyd: 

Den 23. Maj 1949 flyttede vi ind i vort nye Hjem i Marius Holstsgade 7, og det er 
vort Ønske og Haab, at dette Hjem må blive Midtpunktet for vore Børns bedste 
Minder og et Sted, hvor Familie og Venner med Tryghed og Glæde finder Døren 
aaben. 
 Vi vil stræbe imod at Menneskeværd og sund Livsstræben her maa mødes med 
Kærlighed til Næsten, Forstaaelse og Erfaring. - Vi vil indenfor Hjemmets Vægge 
fordre Respekt for Gud, Ærbødighed for Kongen og Troskab med vort Land i Ord 
og Handling. 

                                                                            Eva Schnieber   P .  Schnieber  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Børn af Eva: fem 
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6. Johannes 
 

JOHANNES THORVALD AAGAARD, født i Hadsund 10. februar 1909, død i 
København  21.december 1979. Gift 14.april 1935 med Gerda Marie Møller, født 
17.juli 1910 i Gjerlev J., død i Sorø 11.april 1991.  
      

Portier Johannes Aagaard                                                          Johannes og Preben 1947                                              

Johannes Aagaard blev handelsuddannet i Horsens 1927, var kommis i Østrup 1927-
31, hvorefter han skiftede til et job som portier i Helsingør 1931-33 og i Næstved 
1933-36. 
 Fra 1940-45 boede Johannes og Gerda i Høng, hvor Johannes var forsikringsin-
spektør i DFFA. Han kørte på cykel ud og besøgte sine kunder og var meget afholdt 
af alle, var meget jovial og kunne tale med alle. De boede en tid i en lejlighed i Høng 
Arresthus, hvor Gerda gjorde rent i arresten til gengæld for en billig husleje. Senere 
flyttede de i lejet hus. 
 I 1946 flyttede familien til Gørlev, hvor de købte en bungalow med have. Men i 
1950 gik turen videre til Randers. Her har Gerdas gamle forbindelser sikkert spillet en 
rolle, idet både Gerdas bror og søster boede der. De flyttede nu ind i en helt nybyg-
get boligblok med 4 værelser og bad. Johannes købte knallert (såkaldt Røvskubber 
eller Loppegris - det var før ordet knallert blev fastslået), så han nemmere kunne 
komme rundt til sine forsikringskunder. 
 Det sidste store jobskift var flytningen til Sorø 1953. Johannes købte en farvehan-
del på byens torv, og familien flyttede ind i lejligheden på første sal, uden bad og med 
et gammelt komfur og tre kakkelovne, hvoraf kun den ene virkede. Det var et hårdt 
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job for Gerda. Men i årenes løb blev 
der sat ordentlig skik på lejligheden. 
I 1970 kom sønnen Preben til Sorø, 
og far og søn købte sammen en 
ejendom på Storgade 4 med forret-
ning og lejlighed på første sal, som 
Gerda og Johannes flyttede ind i. 
Forretningen udvidedes fra ca. 45 til 
225 m2, og vareudvalget udvidedes 
med bl.a. tæpper og gulvbelægning. 
 Johannes var medlem af Sorø 
menighedsråd i tilsammen 12 år, 
heraf nogle år som formand. I en 
årrække var han formand for Santal-
kredsen i Sorø. 
 I 1979 var Johannes’ hjerte slidt 
op efter et aktivt 70-årigt liv. Efter 
en blodprop døde han på Rigs-
hospitalet i København 1.december 
1979 med Gerda ved sin side. 
 Gerda døde i Sorø 11.april 1991, 
80 år gammel.                         .                                                                      
                                                                   

Gerda og Johannes 1968                                                                  

 

 

   

 Børn af Johannes: to
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7. Frede  
 
FREDE AAGAARD, født i Thisted 16. november 1910, 
død i Månsarp, Sverige, september 1985.  
Gift med Warla Aagaard, født Hansen, født 10.oktober 
1903 i Horsens, død 1.marts 1984 i Månsarp, Sverige.  
 
Frede Aagaard blev uddannet som orgelbygger 1930 på Hor-
sens Orgelbyggeri. Han var ansat som orgelbygger, senere intonator, 1936-51 hos 
Th.Frobenius & Co., Lyngby.  

Han blev herefter chefintonator i Luleå, Sverige, 1951-53. Havde eget orgelbyg-
ger-firma i Månsarp, Sverige, 1953-85. 
Æresmedlem af Heinrich Schütz-Gesellschaft og medlem af R-Wagner-Gesellscahfft, 
Bayreuth.  

Frede Aagaard konverterede til den katolske kirke og elskede den gregorianske, la-
tinske messe. Da den latinske messe i 1970’erne afløstes af messe på modersmålet, 
smertede det ham dybt. Han erklærede bittert, at det var heldigt, at den gamle messe 
dog stadig kunne opleves på plade, når den nu ikke længere fandtes i levende praksis.                                                                                   
 

 

Frede og Warla Aagaard i samtale med Knuds kæreste, Vera Hansen (t.v.), 1938 
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Frede Aagaard på arbejde, 1956 

Frede Aagaard har bygget o.90 svenske orgler samt et dansk: i Hald Ege Kirke ved 
Viborg, doneret til den nyopførte kirke i 1968. På grund af misforståelse mellem or-
gelbygger og arkitekt fik orglet et andet fundament og en anden placering i rummet 
end tilsigtet af Frede, hvilket resulterede i ustabil funktion.  

Efter en lang række tilkaldelser og reparationer blev orglet i 1980 nedtaget og er-
stattet af et andet.  

                                                                                                                                             

 
                                                                                                  

Ingen børn
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8. Vilhelm                        
 
FREDERIK VILHELM AAGAARD, født  i Horsens 
2.marts 1915, død 8.oktober 1995.  
    Gift 29.oktober 1938 med Lydia Margrethe Aagaard, 
født Hansen, født 3.februar 1913 i Horsens. Skilt 1963. 
    Gift anden gang 4.august 1969 med Asta Lilian Aagaard 
født Petersen, født 16.maj 1941. 

 
Vilhelm blev handelsuddannet i Horsens 1935 og blev derefter ansat som repræsen-
tant hos radiofabrikken Hede Nielsen (Herofon) i Horsens. Under den store arbejds-
løshed 1940-42 var han forsikringsagent.  
 I årene 1942-53 var han ansat hos Sadolin & Holmblad i København som rejsen-
de repræsentant for farve og lak og med et meget stort arbejdsområde: Sjælland, Fyn, 
det meste af Jylland samt Bornholm og Færøerne. Med sit udprægede handelstalent 
blev han snart salgschef (1953) og prokurist (1956). I 1959 købte Vilhelm egen farve-
handel: Eigil Schmidts Eftf. A/S, Lyngby Hovedgade 47, Kgs.Lyngby. I løbet af nog-
le år havde han i alt 4 farvehandler. Han blev i farvehandlerbranchen ofte omtalt som 
Kejser Vilhelm - eller blandt venner bare Ville. 

Vilhelm var ikke blot en talentfuld forretningsmand, men også en farverig og fest-
lig livsnyder, aldrig kedelig, snart hård i filten og snart blød som smør, og med ynd-
lingsreplikker som ”Hold gryden i kog!” og ”Skål og Guds fred!” Han elskede at rejse 
- især til Malta - og havde selv flycertifikat, ligesom han også var en ivrig golfspiller 
Vilhelm var patriarken og samlingspunktet for hele sin familie.  
    

Festmennesket Vilhelm                                                                 Lilian og Vilhelm 1975 
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Vilhelm september 1992 ved besøg på Aagaarden i Brande sogn, som slægten stam-
mer fra (se side 13). 
Foto: Kristian Aagaard  
 
 
 
 

Børn af Vilhelm: fire 
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9. Knud  

 
KNUD GOTHARD MONRAD AAGAARD,  
født i Horsens 27.april 1916, død 25.marts 1989 i Bagsværd.  
Gift 2.april 1942 med Vera Grete Hansen, født 31.maj 1920. Skilt. 
Gift anden gang 19.februar 1962 med Aase Børgesen, født i Kø-
benhavn 27.april 1925.   
 
Knud blev boghandleruddannet i Horsens 1934, men kom derefter til København, 
hvor han var ansat i fotobranchen: 1936-39 hos Bach & Kirk og 1939-57 hos 
Kongsbak & Cohn.  
 I 1954 købte han Aksel Lykketoft Farvehandel, Gammel Kongevej 112, Køben-
havn V, og overtog den personligt fra 1957. Brancheskiftet lykkedes, forretningen 
blomstrede og flyttede nogle år efter til større lokaler på Gammel Kongevej 104.  
 Som forretningsmand var Knud en reel og bestemt mand med orden i tingene 
Han var nøjeregnende i stort og småt. Han gav hverken overvægt eller undervægt, 
men kunderne fik, hvad de havde krav på. Der var derfor ikke noget at komme efter. 
Var der vrøvl med en kunde, kunne han finde sig et andet sted at handle!  
 Samtidig var Knud gammeldags sparsommelig. Han var f.eks. ikke den, der bare 
smed ting væk. Modtog han en pakke i papir med snor om, blev papiret lagt fint 
sammen og snoren viklet om et stykke pap. Elastikker gemte han i en lille dåse på 
skrivebordet.     
 Når Knud bestilte varer hjem, skulle han altid have rabat og et ekstra antal uden  
beregning, og dertil en måneds kredit. Købte han et parti udgåede varer, skulle det 

Gammel Kongevej 112 
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være for 1-2 kr. pr. stk., og de blev solgt for 10-20 
kr.  Den slags bliver man ikke fattig af. 
 Som chef var han streng, men retfærdig. Han 
forlangte orden i tingene. Som en selvfølge mødte                               
alle i personalet før tiden og indledte dagen med 
fælles kaffe, mens man tilrettelagde dagens arbejde. 
Sådan noget som frokostpauser, fridage og syge-
dage var nødvendige onder; men alle fik naturligvis, 
hvad de havde krav på. 
 Knud blev en velhavende mand, som efterhån-
den drev en håndfuld farvehandler ud over hele 
Storkøbenhavn                  

I privaten var Knud en livsnyder med dyre va- 
ner. Han elskede god mad og drikke i godt selskab                                 
med familie og venner. Han satte pris på kunst og                              
ægte tæpper. Han var meget bevidst om sit udseen-
de. Han gik i skræddersyet tøj, håndsyede sko, bæl-
ter som matchede skoene, slips og sokker i       Varer bestilles 
samme farve osv. Han var meget pertentlig. Når  
han kom hjem, tog han skoene af og kom læster i, lommerne blev tømt og indholdet 
lagt i små kasser, en til småpenge og en til sedler, i en pengeclips. Tøjet kom på bøjle 
til udluftning i altandøren. 

Endnu en ny bil 
Han elskede også lækre, dyre biler med den sidste nye teknik; men de kom kun ud i 
tørvejr, og man skulle næsten have museumstøfler på, hvis man skulle med som pas-
sager.  
 Knud døde i 1989 på Ringbo Plejehjem efter fire års ophold dér.  
 



 

 

91  

Knuds Rejser i årene 1960-1983 
fortalt af Aase:  
  
Knud elskede havet og var i mange år vin-
terbader. Efter badet mødtes han med sin 
badeklub, spiste frokost og ikke mindst 
raflede. Det fandt sted fast hver onsdag, 
indtil vennerne langsomt faldt fra. 

Knuds trang til at opleve verden var 
stor. Hans første rejse var til England via 
Esbjerg, men senere fulgte andre og længe-
re rejser. Hans fravær i forretningerne var 
først og fremmest muligt takket være hans 
prokurist Ebba Hansen, en god sagfører 
og loyale medarbejdere.  

Hvert efterår gik turen til Mallorca, se-
nere til Det Græske Øhav. 

Hvert forår gik turen til London. Hans  
skrædder, Simonsen, var blevet uarbejds-
dygtig efter sygdom, og nye habitter blev                                                          
derfor syet hos en skrædder på Saville  
Road i London. Teatre blev også besøgt, 

Knud på besøg i Hawaii, 1978                og skønt hans kundskab til engelsk var                                                             
                                                             mangelfuldt, morede han sig alligevel. Det 

var stort set kun musicals, og hans oversætter sad på hans højre side. 
Men søen trak, og hans første rejse var en 4 ugers tur til Middelhavet med en 

D.F.D.S. fragtbåd med plads til 12 passagerer.  
Det var en appetitvækker til den efterfølgende 3 mdrs. rejse til Ildlandet, Sydameri-

ka.  Første stop var Necochea, hvor der var utrolig mange danskere, som var udvan-
dret fra Danmark for 50 -100 år siden. Vi var der i 14 dage, besøgte den danske kirke, 
talte med præsten og hans danske frue. Derefter sejlede ”Minnesota” op langs kysten, 
med besøg i Bahia, Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro, hvor Knud naturligvis 
badede fra den fantastiske strand. Cobacobana, og var oppe og stå ved den store Kri-
stusfigur. 

Da D.F.D.S. senere reklamerede med et krydstogt til Det Caribiske Hav, De Vestin-
diske Øer, måtte vi atter afsted.  Det var en uforglemmelig tur.  Bare at gå rundt på Sct 
Thomas, at se de røde Ibisfugle, var store oplevelser.   

Vi besøgte også Israel, dengang det var et land i fred. 
Aases datter Dorte var ansat i SAS. og gennem hende fil vi en jordomflyvning.  Første 

stop var Tokio, hvor Knud besøgte en leverandør (mosaikkakler) , dernæst Hong 
Kong, Hawaii, hvor vi boede på stranden Waikiki. Til slut Californien, hvor vi havde 
venner. 

Man må nok spørge:"Hvor har Knud ikke været?"  Mange steder - men hans Alz-
heimers sygdom prægede hans hverdag, og vor sidste rejse til Korsika var hans sidste.  

Børn af Knud: to 
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Dueholm - familien 
 
 

                                                   

     
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 

Methea og Peder Christian Dueholm med Emma, Carl, Kathrine, Ejnar og Laura. 
Claus mangler. Foto ca. 1940.
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Det meste af familien fra Dueholm, fotograferet foran Finderup præstegård ved Em-
ma og hendes søn Peters besøg i Danmark 1963. 

Førs t e  række:  Kathrine, Helga, Karen, Emma, Laura, Dorte, Karen Birgit og Aase. 
Anden række:   Claus, Peter, Carl, Anna Marie, Samuel, Dagmar, Hans, Christian og 
Bent.  
Ejnar og Helga mangler. 

Foto: Erik Ågård. 



 94  
 

1. Ejnar                        
CARL EJNAR DUEHOLM,  
Bygningskonstruktør, født i Hulbæk Mølle 21.januar 1899, død 
i København 26.april 1993, 
gift 18.maj 1923 med Helga Nanna Christensen, født 23.april 
1900. død 1.juni 1982,  
gift anden gang 3.januar 1985 med Margit Viola Lundberg, 
født 1921, død 10.april 1993.                
 
I modsætning til de fleste af sine søskende fik Ejnar en højere uddannelse. Efter sin 
skolegang blev han optaget på Horsens Tekniske Skole og forlod den som bygnings-

konstruktør.  
 Den unge Ejnar havde mange planer og visioner 
og påtog sig i de følgende år en række mindre entre-
prenør- og byggeopgaver. I 1923 blev han gift med 
Helga Christensen, datter af læreren i Trandum, og 
de stiftede hjem og fik deres første børn. 
 I 1926-27 blev Ejnar Dueholm trods sin unge al-
der betroet et sygehusbyggeri i Holstebro. Han skul-
le i den forbindelse stille sikkerhed for et betydeligt 
beløb, og han fik sin far Peder Christian Dueholm 
som kautionist, med pant i gården. 
 Arbejdet i Holstebro gik desværre ikke som for-
ventet. Manglende erfaring og omhu, blandt andet 
ved gennemførelse af vinterbyggeri trods mange ad-
varsler, førte til en konkurs, og en anden entrepre-
nør måtte træde til og fuldføre byggeriet.  
 Herefter udløstes kautionen, og Peder Christian   

Bryllupsbillede 18.maj 1923         og Methea Dueholm måtte gå fra Mellem Dueholm. 
                                                   De flyttede til en mindre ejendom, Aagaarden i Røj-
bæk, nogle få km. syd for Dueholm. 
     I de efterfølgende år virkede Ejnar som selvstændig entreprenør med mange byg-
gerier rundt om i landet og var derfor meget lidt hjemme. Familien boede forskellige 
steder, mest i Skanderborg, Risskov, Nykøbing M. og København. I København var 
han ansat som ingeniør hos Fa. Larsen & Nielsen indtil flere år over pensionsalderen. 
 Midt i alt dette var Helga den, der sørgede for hus og hjem 
og efterhånden fødte otte børn. Ejnar og Helga havde den  
sorg af miste et spædbarn, Poul Ejner, og en søn, Erik; som 
blev ramt af sclerose som 15-årig og døde 25 år gammel. Søn-
nen Hans døde 49 år gammel.                                                   
 Ejnars omkringfarende tilværelse stemte vel egentlig godt 
sammen med hans egen natur. Han var en urolig sjæl, nysger-
rig og videbegærlig, bestandig på vej mod nye mål og hori-
sonter og havde iøvrigt en ægte kunstnerisk åre (han malede). 
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Han fordybede sig med lidenskab i meget forskellige politiske og religiøse emner og 
var gennem hele sit lange liv et meget engageret menneske. 
 Da Helga døde i 1982, fandt Ejnar det svært at være alene. I den situation traf han 
den 72-årige fhv. jordemoder Margit Lundberg i Anna Kirke i København. De gifte-
de sig i 1985 og fik otte år sammen. De døde begge i 1993, med 16 dages mellem-
rum. 
 
 

 
 
Ejnars familie ved hans 70 års fødselsdag 1969: 
Forreste række: Hans, Helga, Ejnar og Birte. 
Bageste række: Hans Petersen, Kirsten, Hanne (øverst) Knud, Niels Krabbe, Margith 
(øverst), Lis, Thora og Arne Ejlstrup Larse 
 
 
 
 

Børn af Ejnar: otte 
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Næsten hele Dueholm-familien, samlet ved Ejnar og Helgas sølvbryllup 1948
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2. Kathrine 
ANNA KATHRINE DUEHOLM,  
gift ENGELBRECHT 
født 8.april 1901 i Hulbæk Mølle, død 19.august 1976, 
gift 1921 med Christian Martinus Pedersen/Engelbrecht, 
født 30.juni 1892, død 17.februar 1959. 
 
Kathrine voksede op på "Mellem Dueholm", og mødte her 
sin senere mand, Martin Pedersen fra Haderup, som blev karl på gården i 1914. 
Kathrine og Martin blev glade for hinanden. Men da han var skomagersøn og hun 
gårdmandsdatter, tog det en rum tid, før de fik hendes fars velsignelse og kunne gifte 
sig i 1921. 

Det unge par flyttede til Herning, hvor Martin åbnede en cykelforretning og sam-
tidig drev en lille landejendom i Birk. Martin var også en tid kørelærer. I 1922 blev 
Vagn født og i 1927 Børge.  

1930'erne var krisetider, og landejendommen i Birk blev solgt. I stedet købte Mar-
tin et tærskeværk. I flere år kørte han rundt på egnen og tærskede korn på gårdene. 

Omkring 1935 købte Martin og Kathrine eget hus, Ringkøbingvej 7 i Herning, for 
5000 kr(!). Ved samme tid fik Martin ansættelse på Danalyst Mejeri med bl. a. udkør-
sel af mælk. Også Kathrine fik arbejde på Danalyst, nemlig på isfabrikken, og hun 

blev for første gang udearbejdende.  
Martin havde et stort handelstalent og 

købte og solgte alt muligt. F.eks. købte 
han høns på landet, Kathrine slagtede og 
gjorde dem i stand, og de blev videresolgt 
til en slagtermester i Skolegade i Herning. 
Juletræshandel blev i mange år et godt 
supplement til indtægterne. Selv om 30’ 
erne og begyndelsen af 40’erne var svære 
tider for små familier,  mærkede børnene 
ikke meget til problemer, men havde et 
trygt hjem.  

Kathrine var nok "kaptajn" i hjemmet, 
men på en god måde. Ringkøbingvej 7 var                                                             
et sted, hvor der kom mange på besøg. 
De to famlier var store, så antallet af gæ-
ster til fødselsdage og højtider var ofte 
stort, og søndagssammenkomster var 
hyppige.    

I løbet af 40'erne blev tiderne bedre, 
og Martins store optimisme gjorde, at han 
- inspireret af Kathrines brødre Claus og                

Kathrine med søster  Laura                    Carl - begyndte som kartoffelgrosserer. 
              Efterhånden udviklede det sig til en større 
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virksomhed, og i 1949 kom søn- 
nen Vagn med i forretningen. 

Det var hans fortjeneste, at der 
byggedes en stor, ny kartoffel-
central i udkanten af Herning. 

Martin døde pludselig i 1959, 
kun 66 år gammel. Kathrine leve-
de endnu 17 år og døde 1976 ef-
ter nogle års sygdom. 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Kathrine, Børge, Vagn og Martin Engelbrecht 1946                
 
 

 
 

Børn af Kathrine: to
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3. Claus 
 
CLAUS DUEHOLM                                                   født 13.maj 1902 i Hulbæk Mølle.,  
født 13.maj 1902 i Hulbæk, død 4.august 1983 i Århus, gift 
18.december 1928 med Dagmar Emilie Andersen, født 21. 
maj 1905, død 7.februar 2000.                                
              
Efter endt skolegang blev Claus Dueholm karl på en gård på 
Fyn. Han blev herefter kontrolassistent og rejste rundt på en række gårde omkring 
Rangstrup ved Viborg.   

Claus blev 18.december 1928 gift i Haderup Kirke med Dagmar Emilie Andersen 
fra Fårbæk. Han havde  overtaget noget jord, udstykket fra Mellem Dueholm, og 

byggede her en mindre gård, kaldet 
Ny Dueholm, ved Vridsted. 
 Noget af jorden var ganske vist 
hede; men ved flid og nøjsomhed 
havde de her deres udkomme. 
Snart fik Claus dog en sygdom, 
som blandt andet gav ham gigt i 
hænderne, så han dårligt kunne kla-
re det daglige arbejde, f.eks. malke 
køerne. Lægen anbefalede ham der-
for at forlade landbruget.   
 Ejendommen blev i begyndelsen 
af 1930’erne solgt til Claus’ bror 
Carl, og Claus og Dagmar flyttede 
til Århus, hvor de købte et mælke-
udsalg på Stadion Allé.  
 Claus blev herefter chauffør hos 
en kartoffelhandler, og da ejeren 
ønskede at sælge sin forretning, 
slog Claus til.  
 Det var midt i 30’ernes ar-  
bejdsløshed, og han så her en mu-
lighed for at klare sig igennem som 
selvstændig. Han fik da også stum-
perne af en lille kartoffelhandel for-
vandlet til en grossistvirksomhed, 
som med årene udviklede sig til 
Århus bys største Kartoffel en gros 
forretning.kaldet ”CD Kartofler”.                                                                      

18.december 1928 
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Dagmar og Claus Dueholm i sommerhuset 1963. 
  

Claus blev i 1943 optaget i Frimurerlogen Janus Vesta, som han engagerede sig meget 
i, og hvor en stor del af hans fritid blev brugt. Dagmar stod gennem alle årene for det 
huslige og deltog tillige med telefonpasning i virksomheden. 
 De boede deres sidste år på Rouloen 40 i Egå og nåede at holde guldbryllup i 
1978. Claus døde 4.august 1983. Dagmar flyttede i 1998 på plejehjemmet Kløvervan-
gen, hvor hun befandt sig godt, og hvor hun døde 7.februar 2000. 
 

.  
                                                                                        Claus 1982, 80 år gammel 

                                                                                                               Børn af Claus: tre



 101  
 

4. Carl                                    

KARL KRISTIAN MARINUS DUEHOLM,  
født 5.august 1903 på Hulbæk Mølle, død 25.maj 1985 i 
Givskud. 
 Gift 1934 med Helga Else Andersen, født 10.oktober 
1912, død 20.maj 1974.                                         
 
Dåbsattesten siger, at hans navn staves med K, men selv har            
han altid stavet det med C.  
    Efter sin skolegang havde Carl pladser ved landbruget. Men 

                                efter et ophold på Børkop Højskole vinteren 1928-29 blev han 
fodermester på ”Ravnsminde” og traf her sin tilkommende hustru Helga, datter af 
manufakturhandler Chr. Andersen i Givskud ved Jelling. 
 De blev gift i 1934 og flyttede i eget hus på Kirkegade i Givskud. Her skabte de 
et gæstfrit og åbent hjem, hvor mange kom og gik, og der var hjælp og vejledning at 
hente. Her blev familiens to sønner født. 
 I de første år arbejdede Carl i mergelgrave (for en dagløn på 4 kr.), men begyndte 
samtidig med egen virksomhed som anlægsgartner. Forsøget slog an og blev en suc-
ces, så han snart måtte købe bil for at opfylde kundernes krav. Det blev en gammel 
postbil, Ford 29, pris 50,00 kr. - en prima bil!  
 Snart oprettede Carl og Helga gartneri og 
blomsterforretning ved hjemmet på Kirkegade. 
Carl tegnede sig især for gartneriet, og Helga for 
blomsterforretningen. 
 Under krigen måtte Carl lade bilen stå og 
brugte cyklen på sin vej ud til kunderne. Det 
blev til lange arbejdsdage, ofte på 12-15 timer, 
men det ødelagde ikke hans gåpåmod, og han 
nåede altid både frem og tilbage frisk og glad. 
 I 1941 blev stillingen som ringer og graver 
ved Givskud ledig, og Carl var  selvskreven til 
stillingen. Han søgte og fik den og bestred den i 
årtier med en enestående flid og troskab og med 
stor loyalitet over for de skiftende sognepræster. 
Givskud kirke og kirkegård fremstod som den 
mest velholdte på egnen. Helga tog sig af alt det 
praktiske i selve kirken. Hun sørgede for, at alt 
var rent og blankt, og der altid var friske blom-
ster. Ved særlige kirkelige handinger og ved høj-
tiderne var kirken altid smukt pyntet.                                                  
 Midt i alt dette havde Carl overskud til at 
udvide sit arbejdsområde, og han slog derfor til,  
da Jelling Andelsvaskeri blev oprettet.   Ved Carl og Helgas bryllup i 1934 
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Han fik hvervet som vognmand for vaskeri-
et og bestred det i en årrække. 
 Samtidig sørgede Carl og Helga omhyg-
geligt for at kunne holde fri sammen med 
børnene. Det var f.eks. ikke usædvanligt, at 
vaskeribilen blev pakket med alt tilbehør til 
campingtur, især til Vesterhavet.                               
 Da tiden som vognmand for vaskeriet 
så småt ebbede ud, oprettede Carl ”Givskud 
Kartoffelcentral”, som snart blev en virk-
somhed i vækst. Den blev senere videreført 
af sønnen Christian.   Carl Dueholm foran Givskud Kirke     

Helga døde 20.maj 1974, 61 år gammel, efter svær sygdom. Herefter klarede Carl selv 
alle de mange gøremål både i kirken, på kirkegården og derhjemme. Han havde også 
altid mange tillidsposter inden for snart sagt alt, hvad en by som Givskud kunne by-
de på. Hans lune motto var: ”Jeg har altid haft masser af arbejde, men aldrig for me-
get at bestille!” 
    

I de første år efter Helgas død 
blev Carl boende i huset på 
Kirkegade og virkede derfra i 
en del år, men fik derefter en 
lille lejlighed andetsteds i byen.  
    Han døde 25.maj 1985, 81 år 
gammel, i Kirkegade, hvor søn-
nen Christian havde overtaget 
fødehjemmet.  
 
                                                           
  
 
                                                                              
 
 
                                                                           
  
                                                                                                      
  
 
 
 
 
 
 

       Børn af Carl: to  
Sølvbryllup 18. november 1959    
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5. Laura 
 
LAURA KATRINE NIELSINE KAMILLA DUEHOLM,  
gift AAGAARD, født 5.juli 1908 i Hulbæk  Mølle, Haderup Sogn, død 23.august 
1999 i Risskov. Gift 5.juli 1927 med kommunelærer Samuel Monrad Aagaard, født 
23.juli 1898 i Hadsund, død 30.auguat 1977 i Risskov. 
 
Se side 45-47 + 56-58 + 62-70  

                                                                                          
Samuel og Laura 1953      
                                                                                                                                                      

 
 
 

  Børn af Laura: tre                                                                                    
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6. Emma 

 
EMMA  DAGNY  DUEHOLM, gift PUSHINSKAS/PINE 
født 3.januar 1919 på Dueholm, gift 3.januar 1950 med elektroin-
geniør Julius Pushinskas/Pine, født 7.maj 1914 i Kaunas, 
Lithauen, død 18.januar 2002 i Seattle, USA. 
Adresse: 726 N 98st. St., Seattle, WA 98103-3122, USA. 

Emma voksede op dels på Dueholm, dels i Røjbæk. Hun var den 
sidste af søskendeflokken - rosinen i pølseenden - og fik i mod-
sætning til sine søstre en faglig uddannelse. Efter sin skolegang 

blev hun sygeplejerskeuddannet på Horsens Sygehus (1942) og derefter ansat som 
sygeplejerske samme sted. Og så mødte hun i 1945 Julius.   
 Julius Pushinskas blev født i Lithauen, som på det tidspunkt var under russisk sty-
re. Hans far og onkler flygtede til USA. Men i 1917-18 blev Litauen en selvstændig 
republik, og man påbegyndte opbygningen af en moderne stat. Undervisningssyste-
met var længe mangelfuldt. Julius og hans søskende blev derfor sendt til Frankrig for 
at få en højere uddannelse. Julius blev elektroingeniør. 
  I 1940 blev Litauen sovjetrepublik. I 1941 blev landet besat af tyske tropper, men 
fra 1944 tilbageerobret af Sovjetrusland. Under denne erobring blev Julius såret ved 
fronten. Sammen med mange hundrede andre sårede og flygtninge kom han 1945 
med et transportskib over Østersøen uden at ane, hvorhen. Sammen med 10.000 an-
dre ”displaced persons” ankom han til Danmark i de sidste uger inden Danmarks be-
frielse i maj 1945. Han kom videre til Horsens og blev indlagt på Horsens Sygehus, 
hvor Emma var sygeplejerske.  
   Det blev til en stor kærlighed. Men 
på grund af meget stramme restriktioner 
var det ikke muligt for en dansk kvinde 
at blive gift med en ”displaced person” 
og få opholdstilladelse til ham i Dan-
mark. De rejste derfor til England og 
blev gift. Og i 1951 rejste de videre til 
USA og fik året efter amerikansk stats-
borgerskab. Ved samme lejlighed blev 
det litauiske navn Pushinskas oversat til 
det engelske Pine (fyrretræ). 
 Emma fik arbejde som sygeplejerske. 
Julius blev ingeniør hos Boeing flyfa-
brikker, hvor han deltog i en række                                     
interessante nye projekter. Efter sin 
pensionering nedsatte han sig som fri-
mærke- og mønthandler. Han oplevede 
den glæde at gense Litauen som selv-
stændigt land. Han besøgte landet de to 
somre 1997 og 2001 og mødte flere af 
sine familiemedlemmer.                                       Nyforelskede i Horsens 
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Tirstrup Lufthavn. Emma og Julius  
ved påbegyndt hjemrejse 2001. 
 
Emma har besøgt Danmark og den danske familie gentagne gange: i 1963 sammen 
med sønnen Peter, i 1972-73 sammen med Julius og Peter, i 1992 alene, i 1997 sam-
men med Julius og i 2001 med hele familien Pine.   
 

 

 

 

Børn af Emma: et



 106  
 

 
                                                                                           
Dueholm-familiens piger: Emma, Methea, Kathrine og Laura, ca.1940. 
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H. Hvem er hvem? 
    De 15 familiers børn, 
 børnebørn, oldebørn osv.  

 

 
AAGAARD - FAMILIEN: 
 
1.  Samuel Monrad Aagaard, født i Hadsund 23.juli 1898, død i Risskov 30.august 

1977.  Gift 5.juni 1927 med Laura Katrine Nielsine Kamilla Due-
holm, født 5. juli 1908 i Haderup Sogn, død i Risskov 23.august 
1999. 
Har tre børn: 

 1. Johannes Monrad Aagaard, født i Horsens 29.april 1928,  
  død i Risskov 23.marts 2007. 

        Cand.theol. fra Århus Universitet 1956. 
   Lektor i missionsvidenskab Århus Universitet 1959-67. 
   Dr.theol. 1967: „Mission-Konfession-Kirche“. 

 Docent ved Institut for Missionsteologi og økumenisk teologi 1967-95.  
 Professor i missionsteologi 1995-98. 

   Formand Det økumeniske Center i Århus 1966-73. 
   Formand Dialogcentret 1973-2005. 
   Har et omfattende teologisk forfatterskab. 

 Gift 9. juli 1954 med Anna Marie Ewald Aagaard, født Rasmussen, 
født 14.januar 1935 i Ranum. 

 Cand.theol. 1961, lektor, senere docent Århus Universitet 1961-2000.  
   Dr.theol.1973: ”Helligånden sendt til verden”. 
   Medlem af Kirkernes Verdensråds præsidium 1991-98. 
   Formand for Det økumeniske Fællesråd 1992-98. 

  Bor: Assensgade 17, 2.tv., 8000 Århus C, tlf. 86 275244. 
  Har to børn: 

    1.  Birgitte Pernille Monrad Aagaard, født 11.februar 1958 i Uppsala. 
Læreruddannet 1983, missionær i Nepal 1988-90, landssekretær i 
KFUM & K 1993-2006, formand IKON (Information om Kristen-
dom Og Nyreligiøsitet) 2002, personale- og udviklingskonsulent i 
Kristelig Fagbevægelse 2006. 

      Gift med Johnny Taltavull Rønved, født 23. maj 1949 i Køben 
     havn. 

Læreruddannet 1980, missionær i Nepal 1988-90, medarbejder i Kir-
kens Korshær, Århus, 1993.  

     Bor: Vestergade 55, 8370 Hadsten, tlf. 86 915019.     
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Har to børn: 
      1.  Laurents Monrad Rønved, født 7.november 1980 i Ebeltoft. 

Uddannet som bibliotekar DB 2006, bibliotekar 2006. IT-
medarbejder ved Vestas A/S 2008. 

       Bor Åboulevarden 59, 8000 Århus C, tlf. 40 759838. 

         2.  Sidsel Maria Monrad Rønved, født 17.maj 1985 i Århus.  
           Jordemoder, konsulents   

Gift med Morten Villadsen, Blegkilde Allé - 1.lejl.1, 9000 Aal
 borg, tlf. 22420457.  
Har et barn: 
 Aya Monrad Willumsen, født 10. februar 2013 

                         

    2.  Morten Monrad Aagaard, født 9.marts 1962 i Århus. 
     Cand.theol.fra Århus Universitet 1989. 
     Højskolelærer Rønde Højskole 1989-93. 
     Generalsekretær Det danske Bibelselskab 1993-2003. 
     Fondsadministrator Ole Kirk’s Fond 2003. 
     Formand Center for Familieudvikling 2005. 
     Formand Danmarks kirkelige Mediecenter 2006. 

Gift 4.juni 1988 med: Anette Koops Aagaard, født Andersen, født 
april 1959.  Tandlægeuddannet 1983. 

     Bor: Rågevænget 5, 8270 Højbjerg, tlf. 87 410400. 
     Har to børn: 

      1.  Anna Koops Aagaard, født 10.februar 1991 i Århus. Gymna 
       sieeelev 

      2.  Julie Koops Sonali Aagaard, født 12. marts 1997 i Nagpur, 
Indien, skoleelev. 

 
  2.  Erik Monrad Ågård (ny retskrivning fra 1949), født i Horsens 5.marts 

1930.  Cand.theol. fra Århus Universitet 1955. 
Sognepræst i Dollerup-Finderup-Ravnstrup, i Ebeltoft-Dråby-Handrup, på 
Tunø og i Christians Sogn, Århus, 1960-94.     

   Har udgivet religionspædagogiske undervisningsbøger for børn og  unge 
samt en række prædikensamlinger. 

   Bor: Søndre Ringgade 37, 3.tv., 8000 Århus C, tlf. 86 118060. 
   e-mail: erikaagaard@mail1.stofanet.dk 

 Gift 5.oktober 1952 med Anna Marie Ågård, født Hansen, født 
4.oktober 1930 i Århus. Sygeplejerske 1952, hospitals-, hjemme- og pleje-
hjemsstillinger 1952-94. 

   Har tre børn: 

 1.   Dorte Ågård, født 12.april 1958 på Frederiksberg. 
      cand.mag. i dansk og engelsk 1992, ph.d. 2014 

Lektor Rødkilde Gymnasium, Vejle, 1993. Projektkoordinator ved 
Aarhus Universitet 2008 (pædagogisk uddannelse af gymnasielærere),  
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Har udgivet: Dansk rettenøgle (Kaleidoscope 1999), Stress – sådan 
kommer du videre (Gyldendal 2018) 

      Gift 12.september 1987 med lektor Jesper Bennike. Skilt. 
Gift anden gang 16.juni 2001 med cand.scient.pol., social- og ar-
bejdsmarkedsdirektør Knud Aarup, født 21.maj 1955 på Frederiks-
berg. Bor: Holken 3, 8210 Århus V, tlf. 86 118340. 

      Har to børn: 

   1.  Christian Ågård Bennike, født 11.april 1986 i Middelfart,  
          studerende (medievidenskab). 

Bor: Nørrebrogade 49 E, 2. tv., 2200 København N.  
Tlf. 27574127 

       2.  Marie Ågård Bennike, født 14.marts 1989 i Middelfart. 
Studerende (engelsk). Bor: Silkeborgvej 186, 3.th., 8000 Århus C.  
Tlf. 25135913 
Samboende med Jacob Hansen, født 26. september 1982. 
 

   2.  Anne Sophie Ågård, født 17.juli 1962 i Finderup. 
Sygeplejerske 1989, cand.cur. 2005, ph.d. 2013. Forskningssygeplejer-
ske Aarhus Universitetshospital i Skejby 2005.  
Email: anne.agard@reher-langberg.dk 
    Gift 20. juni 1987 med Claus Reher-Langberg, født 20.januar 
1958 i Randers. 

     Bor: Gentoftevej 3, 8000 Århus C, tlf. 86 110167. 
       Har to børn: 

       1.  Mikkel Reher-Langberg, født 5.marts 1988 i Århus,  
            Studerende (psykologi), Jyllands Allé 2, 4. th., 8000 Århus C,   
      tlf. 20 450167. 
       2. Ida Sophie Reher-Langberg, født 16.juli 1991 i Århus 

        studerende (medievidenskab), Åbulevarden 59, 2. tv., 8000  
        Århus C. Tlf. 61464385. 
 

   3.  Jakob Monrad Ågård, født 17.juli 1962 i Finderup. 
        Landmandsuddannet 1987. 
        Salgskonsulent Superfos, Næstved, 1990, Østsjællands Andel 1994. 
        Kirketjener og graver i Hammer-Vester Egesborg og Vejlø. 

     Gift 26.september 1998 med Tine Ågård, født Heegaard Jen-
sen, født 4.februar 1970 i København. Pædagoguddannet 2006. 

                Bor: Lov Sønderskov 2, Lov, 4700 Næstved, tlf. 55 761625.  
            Har tre børn: 

      1.  Rasmus Monrad Ågård, født 10. august 1993 i Næstved,  
           Student 2012, studerende (samfundsfag) på Roskilde Universitet 

        2.  Laura Sofie Ågård, født 20. februar 1997 i Næstved,  
                         skoleelev.   
         3.  Lucas Monrad Ågård, født 23. juni 2001 i Næstved, skoleelev. 
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  3.  Karen Dueholm Aagaard, født i Horsens 10.marts 1932, død 4.september 
1987.  

   Socialrådgiver 1972.  Ansat som socialrådgiver ved sygehusene i Odder og 
Horsens samt ved Odders skolepsykologiske kontor. 

   Medlem af Odder menighedsråd 1962-86. 
   Medlem af Odder byråd 1981-85. 
    Gift 3.januar 1953 med Bent Olesen, født i Århus 24.maj 1927. 
   Cand. med. 1955. Hospitalsansættelser 1955-1959. 
   Praktiserende læge i Odder 1959-92.. 
   1989 gift med bioanalytiker Grete Møller. 
   Bor: Birkevej 8, 8300 Odder tlf. 86 540150, 
   e-mail: grete.bent@dadlnet.dk 
   Karen og Bent har fire børn: 

        1.  Ole Bent Olesen, født 29.april 1955 i Thisted. 
            Student 1974, cand.scient.oecon.1985, lic.oecon 1991. 

Adjunkt på Syddansk universitet, Institut for virksomhedsledelse og 
økonomi, 1991-95, lektor sammesteds 1995, professor 2007. 

      Studieophold i USA 1989-90, 1997-98 og 2002. 
      Forfatter til bøger og artikler om økonomiske emner.  
      Organisator af internationale workshops i 1989-1993-1995 og 2001. 
      Hjemmeside: www.sam.sdu.dk/~ole  
      Bor: Pjentedamsgade 35, 5000 Odense C., tlf. 65 50 32 54,  
      e-mail: ole@sam.sdu.dk 

    Gift 7.december 2001 Jane Westergaard Olsen, født Hansen, 
født 2.maj 1953 i Odense.      

      Handels- og kontoruddannet, advokatsekretær 1973-74. 
      Ansat på arkitektkontor 1974-78. 
      Ansat i Syddansk Universitets administration fra 1978. 
      Afdelingsleder på studiesekretariatet for sundhedsvidenskab 1994. 
      Tlf 65 50 29 05, e-mail: jw@adm.sdu.dk 

         Har et barn: 

     Marie Cecilie Olesen, født 25.januar 1995 i Odense. 

 2.  Annemette Olesen, født 11 .februar 1957 i Vejle. 
      Student 1978, læreruddannet 1981, Cand mag (idéhistorie).  
  Akademisk sekretær ved Det Jyske Musikkonservatorium 
     Bor: Fuldenvej 62, Fulden, 8330 Beder, tlf. 30133031. 

    Gift 26.juni 1982 med Frans Novak Knudsen født 26.marts 1949 
i Vejle.  
Elektronikmekaniker. Videreuddannet i lydteknik og redigering, jour-
nalistik og TV-fototeknik.    

     Video-journalist ved TV2, Østjylland, 1990. 
     Har et barn: 

    Janus Novak Olesen, født 1.oktober 1982 i Århus. 
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   Student 2002. Cand IT, Århus universitet.  
   Bor: Vejlegade 7, st. tv., 8000 Århus C, tlf. 79 805582. 

      Har barn med Anitta Olesen, født 30.september 1980. 
      Søn: 

       Alfred Emil Novak Olesen, født 30. november 2007 

 3.  Søren Olesen født 21.juni 1960 i Odder. 
      Student 1979.  
      Handelshøjskolen Århus, Civiløkonom 1985.  
      HD i afsætning 1989, HD i regnskab 1995. 

Adm. direktør Peugeot, Risskov.  
      Bor: Bøgevej 8 -10. 8260 Viby J., tlf. 20488817.       
      e-mail olesenbanden@stofanet.dk. 

 Gift 1.juli 2000 med Helle Olesen, født Olesen, født 
15.december 1966 i Århus. 

      Student 1985, uddannet som grafiker. 
      Ansat som DTP’er/ grafiker i reklamebranchen. 

         Har to børn: 

     1.  Camilla Olesen, født 8.september 1994 i Århus, student 2013,  
    stud. mag Århus Universitet, 41153360 

     2.  Casper Olesen, født 28.maj 1996 i Århus, skoleelev. 

 4.  Kirsten Olesen, født 21.juni 1960 i Odder. 
      HF 1979, sygeplejerske fra Århus amtssygehus 1984. 

        Det sygeplejefaglige diplomstudium med speciale i uddannelse og un-
dervisning, 2000. 

                    Ansættelser: Århus KH, neurokir. intensivafdeling 1985. 
     Ortopædisk hospital, Århus 1985-88. 
     Vejle sygehus, endokrinolog. afd. 1988-92. 
     Vejle sygehus, ortopæd.kir. afd. 1992-97. 
     Hjemmesygeplejerske i Vejle 1999. 
     Underviser på Social og Sundhedsskolen i Vejle 1999. 
     Vejle sygehus ortopæd.kir.afd. 2000-2001, praktik- og uddannelsesan- 

 svarlig. 
     Souschef på Vejle sygehus ortopæd.kir. afd. 2001-2002. 
     Horsens sygehus, ortopæd. Ambulatorium 2002-2006. 
     Bor: Kystvejen 17, 3. th, 7130 Juelsminde. 
      Gift 25.maj 1985 med Mads Danielsen, født 1.maj 1960 i Vejen. 
     HF 1979. Cand.jur. Århus Universitet 1984. 
     Ansat i bl.a. Jyske Bank og Sydbank. 

Advokat i firmaet Thyssen, Skovbo og Forsberg, 1990,  
kompagnon 1991. Møderet for landsretten. 

     e-mail: md@advokatnet.dk 
     Har to børn: 

    1.  Kristian Danielsen, født 30.november 1987 i Odder.  
   Student 2007. Premierløjtnant. Eskadrillechef i helikopter- 
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   tjenesten i Karup. Bor Bellavej 34, 74000 Herning, tlf.  
   29665430 

        2.  Joachim Danielsen, født 8.september 1990 i Vejle. Student 
2011. Bor Aaparken 2 II-9, 8000 Århus C, 22244617 

 

 
Fra fætter- og kusinesammenkomsten 24. maj 1986 hos Lone og Ove Pedersen i 
Hvedstrup.  
Bages t e  række f ra  vens t r e  (ophav i  parente s ) :    
Michael (Knud), Søren (Vilhelm), Torsten (Eva), Jens (Lydia),  John (Rudolf), Pre-
ben (Johannes), Kristian (Vilhelm), Erik (Samuel) og Stefan (Eva).  
Forres t e  række f ra  vens t r e :  
(Bir)gitte (Knud), Lone (Eva), Charlotte (Vilhelm), Vibeke (Rudolf), Karen (Samu-
el),  Olavi (Johannes), Charlotte (Lydia), Jette (Eva), Helle (Immanuel), Bente (Eva), 
Steffen (Immanuel) og Johannes (Samuel). 
Siddende  f ra  vens t r e :  
Faster/moster Eva og tante Esther med onkel Vilhelm stående mellem sig. 
 
 
2.  Magda Lydia Aagaard, gift Møller, født i Hadsund 15.marts 1900, død  

8.oktober 1981 i Viborg, gift 29.december 1935 med købmand 
Frank Møller, født i Kalundborg 15.juli 1888, død i Vi-
borg.12.september 1953.  
Har to børn: 
 

1. Jens Frank Møller, født i Viborg 6.december 1936. 
  Handelsuddannet 1958, ansættelse i Hillerød 1958-60, i  
         Düsseldorf og London 1960-61, i København 1962-64. 
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Niels Brocks Handelseksamen 1966, ansættelse i København 1966-72.    
Merconom 1972. Ansat 1972 i direktoratet for Københavns Kommunes 
Hospitalsvæsen. Fuldmægtig v. Viborg Amts Sygehus’ Byggeadministration 
1978-80.Fuldmægtig ved Danmarks Radios Bygningsforvaltning 1981-87, 
ekspeditionssekretær 1987-96. Efterlønsmodtager fra 1.januar 1997. Bor: 
Alderhvilevej 96A, st.th., 2880 Bagsværd. Email: jens.f.moeller@mail.dk 
 Gift 10.februar 1968 med undervisningsassistent Lone Villadsen, født 
28.maj 1941, uddannet ergoterapeut 1978 (skilt 1981). 

 Har to børn: 

  1. Nanna Frank Møller, født 26.februar 1972. Student 1990. Studier i 
tjekkisk sprog ved Københavns Universitet 1991, studierejser til Prag 
1991-1992. 
London International Filmschool 1993-94. Den Danske Filmskole, 
filmklipper-linie 1995-99. Arbejder herefter som selvstændig filmklip-
per. 

     Debut som filminstruktør 2007. 

   2. Rikke Sofie Møller, født 13.maj 1978. Student 1998. Privatundervis-
ning i sang 1998-2001. Konservatoriets grundkursus 2001-2003. Det 
kgl.Danske Musikkonservatorium 2003-05. Etnologistuderende ved 
Københavns Universitet 2006. 

  2.  Charlotte Elisabeth Monrad Gaardsted, født i Viborg 24.marts 1939. 
   Cand.med. fra Århus Universitet 1968, ansat i Skive, Holstebro og Børne- 

 psyk. afd. Risskov 1968-71.  
 Reservelæge 1971, 1.reservelæge 1973-75, børneafdelingen, Aalborg Syge- 

hus N, herefter børneafdelingen Århus Kommunehospital. Speciallæge- 
 anerkendelse i Pædiatri 1978. Heltidsskolelæge Frederikshavn Kommune 

1976-81, deltids 1981-83. Deltidspraktiserende børnelæge 1979, fuldtids 
1990-2006. 

  Gift 1.juli 1972 med højskolelærer Olaf Gaardsted Jørgensen, født 
 5.august 1927, cand.psych. 1979. Skilt 1996. Olaf døde 4.august 2004. 
   Bor: Kantorvænget 310, 1.th, 8240 Risskov  tlf. 98 420643. 

      Har to børn: 

   1. Ulf Monrad Gaardsted, født 14.juni 1973. Student 1992, handelsstu-
dent 1994. Handelshøjskolestuderende 1994-95, arkitektstuderende 

      ved Arkitektskolen i Århus 1995-98. 
  Fra 1998 selvstændig erhvervsdrivende inden for IT. 
  Fra 1999 medejer og direktør i SHIFT Interactive Communication. 
  Fra 2004 tillige partner og direktør i Holdgaard//Gaardsted. 

  Fra 2001 samlevende med stud.psyk. Heidi Vivild Nielsen, født  
 27.marts 1977. 

     Bor: Thunøgade 18, 4.tv, 8000 Århus C, tlf. 86 181317 og 60 679097 
     Har et barn: 

       1. Max Monrad Gaardsted, født 24.august 2006.  

   2. Steen Monrad Gaardsted, født 22.marts 1978. Student 1998.   
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     Lærer fra Århus Seminarium 2003. 
     Lærer ved specialskolen Langagerskolen i Århus 2003-04, herefter 
    ansat ved specialinstitutionen ”Herkules” i Fredericia. 
     Fra dec. 2005 samlevende med pædagog Stine Madsen, født 11.maj 
     1976. Bor: Nyboesgade 84 b, 7100 Vejle, tlf. 26 244444. 

 
3.  Adolf Immanuel Aagaard, født i Hadsund 31.marts 1902, død i Århus 2.marts 

1976. Gift 20.maj 1932 med frisør Ingeborg Marie Paaske,  
født 27.maj 1906 i Fredericia, død 7.marts 1984. 
 
Har to børn: 

 1. Helle Elisabeth Aagaard, født 23.oktober 1935 i Århus. 
   Realeksamen, handelsskoleuddannelse. Kontorassistent ved  
   Civildommerkontoret i Århus 1953-56. Et år i huset i    
   Wimbledon 1956-57. Stenograf ved Jydsk Telefon 1957-60.  

     Au pair i Paris 
1960-61. Genansættelse ved Jydsk Telefon 1961, fra 1963 som teknisk teg-
ner (efter uddannelse på Aarhus Tekniske Skole).  

    Pensioneret 1999. Eksamensvagt på Aarhus Universitet 2001-05. Ugift. 
    Bor: Marselis Boulevard 28/12, 8000 Århus C, tlf. 86 133150. 

   2.  Steffen Aagaard, født 24.juli 1940 i Århus. 
     Uddannet som urmager 1961. Ansættelse i Schweiz 1961-62, i Odense 

1963-64, i Horsens 1964-65, ansat hos faderen, Ryesgade 33, Århus, fra 
1965. Uddannet som optiker - optometrist 1970. Medindehaver af urmager-
forretningen fra 1973, som udvidedes 1975 ved køb af naboforretningen. 
Eneejer efter faderens død 1976. Forretningen har i dag 110 m2 salgsareal 
og 4 ansatte.  

      Gift 25.maj 1974 med kontorassistent Mariann Albin Nilsson, født  
24.februar 1946. Medhjælpende hustru, selvstændig interiøreforretning 
1997. Bor: Sejrs Alle 6a, 8240 Risskov, tlf. 86 121397. 

           Har to børn: 

    1.   Camilla Aagaard, født 4. juli 1976 i Århus. Handelsuddannet i bl.a. 
”Inspiration”, senere uddannet som teknisk designer og ansat hos 
Slagelse Kommune. Nu ansat i handelsvirksomhed i Ishøj (forhandler 
sikringssystemer), med Sjælland og Fyn som arbejdsområde. 

       Samboende med Rasmus Bøgelund. Ingeniør, ansat hos Dan 
Steel  (tidl. Frederiksværk Stålvalseværk), med Danmark og Tyskland 
som arbejdsområde. 

     Bor: Havremarksvej 6, Annisse, 3200 Helsinge, tlf. 58 524014. 

       2. Pernille Aagaard, født 25. maj 1978 i Århus. Efter endt skolegang på 
sprogskole i Paris. Herefter uddannet som mediegrafiker, læser nu vi-
dere å Den grafiske Højskole (lederuddannelse) og afslutter i 2007. 
Ansat på Forlaget Benjamin fra 2006. 

      Samboende med Jesper Sylvest Aaes-Jørgensen. Økonom, ansat 
hos Nokia. Bor i København.       
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4.  Jens Rudolf Aagaard, født i Hadsund 11.juni 1905, død 31.december 1984. 
Gift 3.maj 1940 med Esther Viola Sørensen, født 18.juni 1909 i Vi-
by, død 17.januar 2001. 
 
Handelsuddannet 1923, ansat med videreuddannelse i Kerteminde 
1923-28. Handelsrejsende hos fa. N.C.Nielsen, Skive, 1929-43, Si-
monsen & Weel Eftf. A/S 1943 - 1975. Derefter privat konsulent-
virksomhed med bl.a. salg af mikroskoper og andet udstyr indtil sin 

     død. 
        Har to børn: 

   1. John Monrad Aagaard, født 23.februar 1942 i København. Forsikringsud-
dannet 1962, ansat i Den københavnske Sø-Assurance Forening 1959-70. 

 HD i Udenrigshandel, Handelshøjskolen i København 1970. Studieophold i 
 udlandet. 
  Sekretær i Håndværksrådet 1970, fuldmægtig 1972, kontorchef 1973, afde 
 lingschef 1980. Ansvarlig for Rådets internationale aktiviteter med bl.a. op 
 gaver for DANIDA. 
  Gift 3.marts 1972 med fysioterapeut Birgitte Aagaard, født Lundh, 
 født 9.januar 1944 i København. 
  Bor: Viggo Rothesvej 53, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 611632. 

   e-mail: aagaard@it.dk & gaagaard@post.cybercity.dk 
   Har to børn: 

    1. Kristian Monrad Aagaard, født 25.oktober 1972 i Hillerød. 
     Handelsstudent fra Niels Brock, København 1992. 
     Kriminalassistent i Københavns Politi. 
     Gift 28.maj 2005 med Ann Bendix, født 3.marts l972, 
     grafiker i Add-People. 
     Bor: Vandværksvej 52, 3490 Kvistgård, tlf. 49 177166. 
     e-mail: cop@lookalike.dk 
     Har et barn: 

      Marvin Monrad Bendix, født 17.juli 2005. 

    2. Søren Lundh Aagaard, født 23.august 1974 i Hørsholm.  
  Nysproglig student 1994. 

     Møbelsnedker 1998 med bronzemedalje fra Søborg Møbelfabrik A/S. 
Produktions- og salgschef v. Søren Hvalsøe Køkkener A/S 20. 
Brandadviser i reklamebureauet Inq. 2006. 
 Gift 18.september 2004 med Nanna Schrøder, født 25.december 
1974, gartner, professionsbachelor i ernæring og sundhed. 

   Bor: Gammel Kongevej 43, 1610 København V. tlf. 35 395001 
  e-mail: slaa@stofanet.dk & nannas66@hotmail.com 
  Har to børn: 

   1. Augusta Schrøder Aagaard, født 8.april 2003 

   2. Lauritz Schrøder Aagaard, født 24.juli 2005. 
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  2.  Vibeke Monrad Aagaard, født 12.marts 1946 i København. Au-pair i  
   England 1964-65, student 1967, lægesekretær 1968, ansættelse Bispebjerg 
   Hospital og Amtssygehuset i Gentofte. 

 Exam.art. teaterhistorie 1974, sekretær Folketeateret 1970. Administrator 
 Paraplyteatret 1976, fra 1984 ansat i DR TV-Drama som produktionsøko 
 nom. Har bl.a. været med til produktion af ”Riget”, alle 22 afsnit af ”Krøni 
 ken” og  senest julekalenderen ”Absalons Hemmelighed”. 
  Gift 30.juni 1990 med forfatter Jesper Jensen, født 6.juni 1931 i Køben 
 Havn. Død 15. november 2009. Ingen egne børn, men fem stedbørn, fem 

børnebørn og to oldebørn! 
  Bor: Slippen 3, 2791 Dragør, tlf. 31 534002. E-mail: jen-

sen.slippen@get2net.dk  
 
 
5. Eva Aagaard, gift Schnieber, født i Hadsund 25. oktober 1906, død 19. april 

1996 i Horsens.  
     
Kontorassistent 1925, bogholderske 1926-1971 hos lrs. Kr. Richter, 
Horsens, advokatsekretær 1971-1974 hos advokat Bruno Pedersen, 
Horsens,   
    Gift 19. april 1932 med fængselsbetjent Peter Truehardt Schnie-
ber, Horsens, født 14. maj 1904, død 3. januar 1958 i  København. 

     Har fem børn:  

      1.  Bente Schnieber, født 16. april 1934 i Horsens, død 1. marts 1998 i Århus.  
   Sekretær i Viborg 1953-1956, i København 1956-1960, i Århus 1970-1994.  
    Gift 5. maj 1956 med arkitekt Erik Bang Pilgaard, Viborg, født 14. 
   februar 1930 i Viborg, død 19. august 2000 i Aarhus  
    Har tre børn:  

      1.  Anne Bang Pilgaard, født 25. januar 1961 i Taastrup.  
Uddannet shippingman 1983, ansat som regnskabsassistent i Århus 
Universitets Forskningsfond 1998.    

      Gift 5. juli 1986 med shippingman Thorkild Madsen, Århus, 
     født 16.september 1954 i Århus.  
              Bor: Julivej 30, 8210 Aarhus V, tlf.. 86 157913, 
            e-mail: pilgaard-madsen@stofanet.dk 
             Har tre børn:  

          1.  Christina Pilgaard Madsen, født 16. april 1987 i Århus 

        2.  Peter Pilgaard Madsen, født 5. juli 1989 i Århus 

        3. Morten Pilgaard Madsen, født 20. august 1995 i Århus  

     2.  Anders Bang Pilgaard, født 14. april 1963 i Taastrup. 
      ingeniør 1988, ansættelse i serviceafd. DISA, Herlev, 
          Servicechef hos Kamstrup, Skanderborg, 1997.   
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 Gift 18. maj 1991 med kontorassistent Hanne Balling, Løgten, 
født 27.juli 1964 i Løgten. Bor: Rimmersvej 17, Gl. Rye, 8680 Ry, tlf. 
86 898681,e-mail: fam.pilgaard@mail.dk 

     Har to børn: 

        1. Pernille Balling Pilgaard, født 15. februar 1992 i Glostrup 

         2. Helene Balling Pilgaard, født 2. august 1994 i Glostrup  

            3.  Lisbet Bang Pilgaard, født 2. januar 1967 i Aarhus.  
         Socialpædagog 1993, ansat 1994 på Langagerskolen, Viby J, fra 2004 
         som afdelingsleder. 
            Bor: Silkeborgvej 110, 1. 8000 Aarhus C, tlf. 86 157142, 
        e-mail: lpil@stofanet.dk  

  2.  Lone Schnieber, født 11. januar 1936 i Horsens, død 18. januar 2002 i 
   Roskilde. 

    Uddannet. barneplejerske 1958, ansættelse i København 1958 - 1960. 
Gift 14. maj 1960 med gårdejer Carl Ove Pedersen, Risby, født 

   31.marts 1932 i Risby. 
Bor: Gundsølille Omsorgscenter, Gundsølillevej 6, Aagerup, 4000 Ros- 

   kilde, tlf. 46 769119. 
    Har tre børn 

1. Kirsten Eva Brøgger Pedersen, født 31. august 1962 i Roskilde. 
      Landbrugsuddannet 1985, ansat på Tvedmose Champignon 1986. 
       Gift 1. juli 1992 med gårdejer Jens Christian Egelund Hansen, 
      Tvedmose Champignon, Lundby, født den 19.oktober 1962 i Snesere. 

   Bor: Tvedmosevej 2, 4750 Lundby, tlf. 55 990233,  
  e-mail: tvedemose@vip.cybercity.dk 
  Har tre børn: 

      1.  Lars Christian Brøgger Egelund Hansen, født 21.september 
       1987 i Næstved. 

   2.  Karen Margrethe Brøgger Egelund Hansen, født 28.juni  
    1989 i Næstved. 

   3.  Marius Frederik Brøgger Egelund Hansen, født 17. maj 
    1995 i Næstved. 

    2. Lars Robert Brøgger Pedersen, født 9. januar 1964 i Roskilde. 
     Maskinmester 1988, ansættelse 1983 i A.P.Møller-Mærsk A/S, Kø 
     benhavn. 
      Gift 18.april 1992 med styrmand Anne Mette Knagaard Larsen, 
     Horsens, født 11. juli 1965, skilt. 
      Gift anden gang  26. juni 1999 med Eeva Anneli Hongisto, født 
     3. oktober 1960 i Espoo, Finland. Bor:  Bøgevej 3, 4040 Jyllinge, tlf. 

46 760174,  e-mail: eeva-robert@post.tele.dk  
     Har to børn: 
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1. Anna Kristina Jiying Pedersen, født 6. december 2002 i Ji-
angx, Kina. 

2. Kaija Isabella Xinwei Pedersen, født 12. august 2005 i 
Hunan, Kina. 

    3.  Jette Helene Brøgger Pedersen, født 18. juli 1969 i Roskilde. 
          Teknisk assistent. 
     Ansættelse: MAN Diesel A/S, 4960 Holeby. 
     Bor: Orebyvej 167, st.th., 4990 Sakskøbing 
     tlf. 26 230376, e-mail: jette.helene@gmail.com 
 
  3.  Jette Schnieber, født 16. juli 1937 i Horsens. 
      Lærereksamen 1960, cand.mag. 1997. 
   Ansættelse i Odder 1960 - 1970, i Odense 1970 - 2000. 
    Gift 3. januar 1970 med lærer Frede Bent Madsen, Odense, født  
   5. marts  1936 i Odense. 
    Bor: Klosterbakken 2 C, 4.tv., 5000 Odense C, tlf. 66 135845,  
   e-mail: fredemadsen@mail.dk 
   Har et barn: 

    1.  Mads Peter Aagaard Madsen, født 20. maj 1975 i Odense. 
UUddannet i sprog og kommunikation i Odense, Amsterdam, Berlin 
og London. Ansættelse i København. 

      Bor: Vibekegade 25, 2.th., 2100 København Ø,  tlf.: 3510 4429, 
     e-mail: mpaam75@yahoo.com 
 

 4.  Torsten Schnieber, født 1. april 1941 i Horsens. 
 Elektrikeruddannelse 1963, flyveleder ved Kastrup Lufthavn. 

Uddannelse i lægemiddelinformation 1980, ansættelse i medicinalfirmaerne 
MEDA, CIBA-GEIGY og RICHARDS. 

 Eget firma HORUS MEDICAL, 1988. 
  Bor: Ølsted Stationsvej 1, 3310 Ølsted, tlf. 28 149842. 
 e-mail: horus@mail.tele.dk 

    Gift 23.juli 1966 med slagtersvend Tove Sørensen, Horsens, født 22. 
   juli 1942, skilt i 1972. 

 Torsten og Tove har et barn: 

 1.  Søren Schnieber, født 25. februar 1967 i Søborg. 
 Oversergent i Flyvevåbnet 1992. 

     Udsendt med fredsbevarende styrker i Kuwait og Irak 1995- 1997. 
 Stud.jur. 1998. 
  Gift 1997 med malersvend Hanne Kyster, skilt 2003. 

   Har to børn: 

 1.  Emilie Kyster Schnieber, født 1. september 1997 i Haderslev. 

      2.  Julie Kyster Schnieber, født 19. november 1999 i Århus. 
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Gift anden gang: 3.september 1977 med bankassistent Anita Grønnegaard 
Bendtsen, Ølsted, født 20. marts 1950, skilt i 2006. 

 Anita har et barn:   

 Berit Bendtsen, født 11. juli 1967 i Ølsted. Inspektrice. 
 Gift 22. juli 1989 med Jan Simonsen, født 2. september 1964. 
 Bor: Bavnager 150, 3310 Ølsted, tlf.: 47 749812.  
 Berit og Jan har to børn:  

1. Pernille Simonsen, født 17. april 1986 i Ølsted, samboende med 
 tømrersvend Stefan Christensen, født 29. maj 1986 i Ølsted. 
  Bor: Poppelvej 3, 3300 Frederiksværk. 

 2.  Didde Simonsen, født 5. april 1989 i Ølsted. 
 
 Torsten og Anita har et barn: 

 1. Mette Grønnegaard Schnieber, født 3. april 1978 i Hillerød. 
Bioanalytiker ved Frederiksborg Amts Sygehusvæsen. 

Gift 8. september 2004 med indkøber Nicolai Bækgaard Sørensen, 
    født 27. juli 1975 i Hørsholm. 

 Bor: Gurrehavevej 27, 3200 Helsinge, tlf.: 45 817159, 
e-mail: nbs@privat.dk 
Har et barn: 

1. Oliver Schnieber Bækgaard, født 9. juni 2006 i Hillerød. 

  5.  Stefan Schnieber, født 15. december 1943 i Horsens, død 18.oktober 2005  
   i Holstebro. 
   Finmekaniker 1965, sergent og oversergent i flyvevåbenet 1966-1973. 
   Forpagter af servicestation i Herning 1973-1975, 
   indehaver af Sinding Maskinværksted indtil 1999. 
    Gift 6. juli 1966 med bogholder Ruth Poulsen, født 9. april 1944 i Øster 
   Snede. 
    Bor: Sinding Hovedgade 23, 7400 Herning, tlf. 97 136206,  
   e-mail: schnieber@mail.dk 
   Har to børn:  

1. Susanne Schnieber, født 12. februar 1971 i Herning. 
      Designeruddannelse i Boston, ansat i tekstilvirksomheder i Ikast og 
      Herning. Startet egen virksomhed i 2006. 
      Gift 28. juni 1997 med direktør Thomas Klausen, født 27.august  
     1968 i Odense.  
            Bor: Rugvænget 81, 7400 Herning,  tlf. 97 116858,  
     e-mail: Thomas.Susanne@mail.dk 
     Har to børn: 

      1.  Alberte Schnieber Klausen, født 23. juli 2002 i Herning 

      2. Asger Schnieber Klausen, født 18. juli 2005 i Herning. 
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    2. Anette Schnieber, født 20. oktober 1974 i Herning, cand.psyk. 2006. 
  Bor: Anholtgade 11,3, 8000 Aarhus C, tlf. 28 732777.  

 
 
6.  Johannes Thorvald Aagaard, født i Hadsund 10.februar 1909, død på Rigshos-

pitalet 21.december 1979, gift 14.april 1935 med Gerda Marie Møl-
ler, født 17.juli 1910, død 11.april 1991. 
Har to børn: 

 1. Olavi Romoi Aagaard, født 18.april 1939 i Finland, død  
  9.juni 1988. 
  Farvehandleruddannelse 1957, ansættelse hos faderen samt  
  privat virksomhed 1959-63. I bådebyggerlære 1963-66.,   

        ansættelse som bådebygger i Århus og Grenå 1967-71, i Nek
        sø, Bornholm, fra 1971. 

   Gift 12.november 1960 med sygeplejerske Inge Schmidt, født 3.januar  
   1939. Skilt. 

  Har to børn: 

    1. Steen Michael Romoi Aagaard, født 16.februar 1961 i  
     Nykøbing F., død 20. september 2011 i Tehachapi, Californien, USA 

    2. Tinne Romoi Aagaard, født 5.august 1962 i Solbjerg. 

  2. Preben Monrad Aagaard, født 30.november 1942 i København. 
   Farvehandleruddannet 1961, ansættelse i Randers 1961-70 (afdelingseder fra 
   1967). 
   Medindehaver 1970 af Aagaards Farver og Tæpper I/S, Sorø. 
   Forretningen udvidedes fra 45 til 225 m2, og bl.a. tæpper og gulvbelægning 
   inddroges i vareudvalget. 
   Afdelingsleder  i Sorø Trælast 2003. 
    Gift 25.marts 1967 med Gerda Svendgaard, født 2.november 1943 i 
   Astrup. Bor: Anemonevej 32, 4180 Sorø, tlf. 57 832856. 
   Har to børn: 

1. Susanne Aagaard, født 15.september 1969 i Århus. Ugift. 
     Student 1967, reg. revisor 1994, ansat ved politiet som wellneskonsu 
     lent 2004. 
      Bor: Ingemannsvej 8a, 4200 Slagelse, tlf. 58 520786. 

2. Henrik Aagaard, født 30.april 1973 i Skælskør. 
  Student 1993, sergent i hæren 1994-96, elektriker 2000. 

      Samboende med Maj-Britt Persson: Mariendalsalle 20, 4200 Sla 
     gelse, tlf. 57 670322. 

  Har et barn:  

   1. Mads Aagaard Persson, født 17.april 2006. 
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Fra Sofie og C.J. Aagaards guldbryllup i Horsens 5.maj 1946, eneste billede af (næ-
sten) hele familien: 
Første række: John, Steffen, Bente, Charlotte, Helle, Jens, Jette, Torsten og Lone. 
Anden række: Knud, guldbruden Sofie, guldbrudgommen Christian, moster Laura og 
moster Cecilie. 
Tredje række: Frede, Lydia, Esther, Vera, Ingeborg, Rudolf, Johannes, Maren, Imma-
nuel, Jenny, Vilhelm, Frank og Gerda. 
Fjerde række: Laura, Per, Samuel, Karen, Johannes, Eva og Erik.
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7.  Frede Aagaard, født i Thisted 16. november 1910, død i Månsarp, Sverige,  

3.september 1985, død 1.marts 1984 i Månsarp, Sverige.  
Gift med Warla Hansen, født 10.oktober 1903 i Horsens. Død 1. 
marts 1984. 
 
Orgelbyggeruddannelse 1930 Horsens Orgelbyggeri. Ansættelse 
1936-51 Th.Frobenius & Co., Lyngby, som orgelbygger, senere in-
tonator. Chefintonator i Luleå, Sverige, 1951-53. Eget orgelbygger-
firma i Månsarp, Sverige, 1953-85. 
Æresmedlem af Heinrich Schütz-Gesellschaft og medlem af R- 
Wagner-Gesellscahfft, Bayreuth.  

     Har ingen børn 
 
 

8.  Frederik Vilhelm Aagaard, født i Horsens 2.marts 1915, død 8.oktober 1995. 
Gift 29.oktober 1938 med Lydia Margrethe Hansen, født 
3.februar 1913. Skilt 1963. Lydia bor: Skjoldsgade 9, 2100 Køben-
havn Ø. Død 2. fevruar 2011. 
Har to børn: 

1. Kristian Monrad Aagaard, født 7.april 1942 i Horsens. 
   Student 1960. Farvehandler 1962-67, EDB tekniker i 
Land- 
   mandsbanken 1967-74. Holdleder 1974. Driftsplanlægger. 

   Leder af Inputsektionen og Systemovervågningen. 
  Leder af Driftplanlægning i KTAS-Data. Leder af Maskinstue, Printfunkti- 

on, Dataregistrering og Installationsteknik i TeleDanmark EDB. Projektle-
der. Driftservicechef. Efterlønner. 

   Gift 7.april 1967 med Randi Marie Aagaard, født Jørgensen, født 
   20.juni 1942. 
   Bor: Hollændervej 20, 2791 Dragør, tlf. 32 534050 
  email: k-aagaard@privat.dk 
  Har to børn: 

1. Theis Kristian Aagaard, født 16.november 1968 i Dragør. 
     Uddannelse: EFG, HH, handelsuddannet i TPA Reklamebureau. 
     Planner i SAS Cargo. 
      Samboende med Janne Berg Knudsen, født 14.februar 1976. 
     Prags Boulevard 10, 2300 København S., tlf. 28 537331. 
     Har et barn: 

      1. Sebastian Berg Aagaard, født 15.august 2003 i København. 

2. Thomas Kristian Aagaard, født 16.april 1973 i København. 
  Uddannelse: EFG, HH, kontoruddannet i Statens Veterinærdirekto 
  rat. 

     Passenger Supervisor i Maersk Airlines. 
      Samboende med Carina Henriksen, født 19.januar 1974 i Kø 
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     benhavn. 
      Bor: Alléen 115, 2770 Kastrup, tlf. 22 747961. 
      Har et barn: 

   1. Trine Aagaard, født 20.juni 2001 i København. 

  2.  Jesper Vilhelm Monrad Aagaard, født 14.august 1968 i København. 
       Cand.polyt., 1977, civilingeniør 1977. Ansat hos Novo Nordisk 1977. 

   Gift 1.oktober 1982 med Karen Egerod, født 18.juli 1953 i USA. 
  Bor: Valnøddebakken 20, 2800 Kgs.Lyngby, tlf. 45 888195. 
  Har to børn: 

1. Mikala Sun Aagaard, født 5.december 1986 i Korea. 

2. Kristina Egerod Aagaard, født 26.august 1991 i Kgs. Lyngby. 

  Vilhelm er gift anden gang den 4.august 1969 med Asta Lilian Aagaard, 
  født Petersen, født 16.maj 1941. 
  Bor: Vejlesøparken 14, 5.th., 2840 Holte, tlf. 45 422365. 
  Vilhelm og Lilian har to børn: 

  1. Charlotte Elisabeth Aagaard, født 24.juli 1963 i København. 
  Klassisk sproglig student 1982, cand.phil i audiologopædi fra  
  Københavns Universitet 1993. Viceforstander ved Kommunikationscentret 
  i Hillerød. 

   Gift 1984 med cand.polyt.Thomas Olav Rerup, født 17.februar 1958. 
   Skilt 2002. 
   Har to børn:  

    1. Matthias Nicolai Aagaard Rerup, født 9.oktober 1986, souschef i 
     Fakta i København. 

  2. Sofie Nicoline Aagaard Rerup, født 17.november 1990, gymnasie-
elev. 

Gift anden gang 2005 med cand.pæd. psyk. Morten Carlsen, 
født 29.september 1971.  

    Bor: Fangekrogen 43, 3400 Hillerød, tlf.45 812566. 
   e-mail: chaa@hillerod.dk 
   Har et barn: 

    1. Nora Benedicte Aagaard Carlsen, født 16.september 2003 

  2. Søren Bernhard Aagaard, født 5.april 1967 i Hørsholm. 
 Cand.jur. og advokat, partner i Advodan. 
 Gift 3.august 2002 med Lise Melchior Aagaard, født Østerby, 
 født 7.august 1970 i Næstved. 
 Cand.jur., advokatfuildmægtig i Advodan. 
 Bor: Granvej 31, Annisse Nord, 3200 Helsinge, tlf. 48 287850. 
 Har to børn: 

  1.  Marie Melchior Aagaard, født 13.oktober 2004  
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  2. Julius Vilhelm Aagaard, født 28.maj 2006. 
9.  Knud Gothard Monrad Aagaard, født i Horsens 27.april 1916, død 25.marts 

1989 i Bagsværd. Gift 2.april 1942 med Vera Grete Hansen,  
født 31.maj 1920. Skilt.  
(hedder i dag Vera Jensen og bor: Frihedsvej 6,4th, 2960 Rungsted 
Kyst, tlf. 45 765938) 
Har et barn: 

  1.  Birgitte Aagaard, født 8.juli 1950 i Rønninge Sogn. 
  Uddannet Mariaforbundet 1967-68. Dekoratøruddannet 1969.   

Ansat hos Lykketofts Eftf. 1969. Gift 10.juli 1971 med assurandør Ingo 
Brodersen, født 21.februar 1941. 

    Bor: Søndergårds alle 198, 2760 Måløv, tlf. 44 986064. 
    Har to Børn: 

    1. Thomas Dirch Brodersen, født 23.februar 1971 i Charlottenlund, 
 ugift driftskonsulent, Sennepshaven 32, st.mf., 2730 Herlev. 

2. Martin Dirch Brodersen, født 28.september 1976, tjeneruddannet. 
 Nu salgsleder på Föroya Tele. 
  Gift 18.april 1998 med konference koordinator Rosa Maria 
 Restorff, født 16.juni 1975. 
  Bor: Gillagöta 12, Fo-188 Hoyvik, Færøerne, tlf. 00298 312809. 
 Har to børn: 

   1. Kristina Martinsdöttir Brodersen, født 23.september 2003 

   2. Jon Martinsson Brodersen, født 23.september 2003. 

 Knud er gift anden gang 19.februar 1962 med Aase Børgesen, født 27.april 1925 
 i København. Død 8. april 2011 i København. 
 Bor: Sveasvej 8, st.2, 1917 Frederiksberg C, tlf. 33 235126. 
 Knud og Aase har et barn: 

  1.  Mikael Monrad Aagaard, født 16.maj 1961 i København. 
   Cand. psych. ved Københavns universitet 1997, ansat i kriminalforsorgen og 
   psykiatrisk hospital Frederiksborg Amt. Nu ansat på Universitetshospitalet i 
   Nordnorge, Nordlandsklinikken. 
    Samboende med Pernille Tine Madsen, født 3. juli 1961 i København. 
   Uddannet cand. psych ved Københavns universitet i 1994. 
   Cand. psych. aut. 2002. 
   Nuværende ansættelse, Universitetshospitalet i Nordnorge, Nordlandskli- 
   nikken. 
   Bor: Buveien 62b, 8520 Ankenesstrand, Norge. Tlf. +47 76957 07. 
   Mail: mim-aa@online.no 
   Har tre børn: 

    1. August Alexander Aagaard, født 12. juni 1996 i København 

    2. Anders Malte Aagaard, født 2. august 1999 i Helsingør 

    3. Nanna Sofie Aagaard, født 29. januar 2003 i Helsingør. 



 

 

125  
  

 
Fra Laura og Samuel Aagaards guldbryllup i Risskov 5.juni 1977. 
Fra venstre: Knud, kusine Jenny, Laura, Lydia, Samuel (blind), Vilhelm, Eva, Johan-
nes og Rudolf. 
 

DUEHOLM - FAMILIEN: 
 
 
1.  Carl Ejnar Dueholm,  

født 21.januar 1899 i Haderup Sogn, død i København 26.april 1993, 
bygningskonstruktør  
 Gift 18.maj 1923 med Nanna Helga Christensen, født 23.april 
1900, død 1.juni 1982.                                                          
 Gift anden gang  3.januar 1985 med jordemoder Margit Lund-
berg, død 10.april 1993. 
Ejnar og Helga har otte børn: 

 1.  Kirsten Dueholm, gift Pedersen, født 7.marts 1924, død 1.november 
  2004, gift med Hans Gerner Pedersen, født 18.august 1921, død 29.juli 
  1993. 

   Har fem børn: 

    1. Ellen Margrethe Pedersen, gift Petersen, født 11.juli 1946, 
  fhv. sygehjælper, gift med fhv. specialarbejder Henning Petersen, 
  født 3.maj 1943. Bor: Nødkæralle 145, 8270 Højbjerg, tlf. 86 278419. 
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  Har fire børn: 

1. Janni Lyngholm Pedersen, født 10.februar 1966, rengørings-
assistent, Kærgårdsparken 5, 8355 Solbjerg, tlf. 79 370882. 

  Har to børn: 

1. Betina Lyngholm Hansen, født 18.januar 2000 

2. Cecilie Lyngholm Hansen, født 21.maj 2003. 

      2.  Flemming Pedersen, født  24.august 1967, kirkegårdsgraver, 
       samboende med Lene Eriksen, født 17.august 1967, ansat ved 
       Grundfos. 
       Bor: Udsigten 7, 8900 Randers, tlf. 87 965033. 

      3.  Helle Vivian Pedersen, gift Lyse, født 20.september 1969,  
social- og sundhedshjælper, gift med Peter Michael Lyse, født 
18.april 1969, vagtmand. 

       Bor: Storringvej 1, 8464 Galten. 
       Har fem børn: 

1. Johnni Lyse, født 19.august 1989, bagerlærling 

2. Dennis Lyse, født 20.april 1990, skoleelev 

3. Jeanette Lyse, født 14.maj 1997, skoleelev 

4. Maja Lyse, født 8.april 2002 

5. Tanja Lyse, født 12.december 2004. 

      4. Torben Petersen, født 16.april 1972, servicemedarbejder, 
       samboende med Ellen Hansen, født 12.juni 1972, dagplejemor 
       Bor: Lyngballevej 18, 8471 Sabro, tlf. 86 949623. 
       Har fire børn: 

1. Nicklas Petersen, født 4.august 1994, død 4.august 1994 

2. Christoffer Petersen, født 11.maj 1998 

3. Mads Petersen, født 18.februar 2000 

4. Mikkel Petersen, født 20.juli 2004.  

    2.  Birgit Marianne Pedersen, gift Nielsen, født 17.september 1947, 
dagplejer, gift med snedker, værkfører Jens Frederik Nielsen, født 
20.juni 1946. 

     Har tre børn: 

      1. Lennart Nielsen, født 26.oktober 1967, programmør 

      2. Vinnie Nielsen, født 24.marts 1971, oplægger. 
       Har to børn: 

        1. Anders Nielsen, født 17.marts 1994, skoleelev 

        2. Mette Nielsen, født 22.november 1999, skoleelev. 
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      3. Louise Nielsen, født 14.marts 1982, fysioterapeut.  

    3.  Inge Lise Pedersen, gift Martens, født 12.september 1950, social- 
og sundhedshjælper, gift med maskinarbejder Joachim H. Martens, 
født 4.december 1944, død 22.juni 1992. 

      Bor: Sybergs Have 71, 5300 Kerteminde, tlf. 65 322679. 
     Har fire børn: 

      1. Tina Martens, født 12.september 1969, klinikassistent, og Jan 
       Hansen, klejnsmed, født 5.august 1969. 

     Har tre børn: 

     1. Nicolai Martens,  født 19.august 1991 

     2. Mathias Martens, født 9.juli 1993 

     3. Sebastian Martens, født 9.august 1999. 

      2. Lene Martens, gift Nielsen,  født 14.september 1970,  
       butiksassistent, gift med elektriker Lars Nielsen, født  
       7.september 1966. 
       Har tre børn: 

        1. Kamilla Nielsen, født 27.oktober 1995 

        2. Andreas Nielsen, født 20.september 1998 

        3. Tobias Nielsen, født 20.juli 2000. 
      3. Thomas Martens, født 13.august 1973, vinduespudser, og  
        Maria Jacobsen, født 25.november 1978.    
       Har to børn: 

        1. Benjamin Jacobsen, født 10.december 1997 

        2. Phillip Jacobsen, født 27.august 2000. 

      4. Peter Martens, født 13.august 1973, gift med kontorassistent 
       Louise Martens, født 17.februar 1977. 
       Har et barn: 

        1. Joachim Martens, født 31.marts 2005. 
 
    4.  Elsebeth Pedersen, gift Kurtzmann, født 16.marts 1953, sygehjæl-

per, gift med bager Ole Kurtzmann, født 16.september 1949.  
     Bor: Vejlby Vænge 75, 8240 Risskov, tlf. 86 229665. 
     Har fire børn: 

      1. Claus Hvidtfeldt, født 10.april 1974, 8000 Århus C. 
    Har et barn: 

     1.  Oliver Hvidtfeldt, født 9.sept. 2000, 5200 Odense V. 

   2. Kristine Hvidtfeldt Jørgensen, født 19.juli 1976, Sosu hjæl- 
   per, gift med Claus  Jørgensen, født 16.maj 1970, slagter, 

8560 Kolind. 
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    Har to børn: 

     1.  Simon Hvidtfeldt, født 8.juli 1997 

        2. Lea Hvidtfeldt Jørgensen, født 2.juni 2004. 

      3.  Lars Henrik Hvidtfeldt, født 22.september 1978, kok, gift 
       med Gaia Vestergaard Høy, født 2.januar 1984, studerende,  
       8541 Skødstrup. 

      4. Anette Hvidtfeldt, født 2.januar 1981, Sosu assistent. 
       Samboende med: Søren Knudsen Jensen, født 9.december 
       1973, elektriker, 8230 Åbyhøj. 
       Har et barn: 

                       1. Julie Hvidtfeldt Jensen, født 26.august 2004. 
    
    5.  Poul Henning Pedersen, født 1.januar 1958. ugift  trykker. 
 

  2.  Erik Dueholm, født 29.juni 1925, død 6.februar 1951. 
 

  3.  Knud Dueholm, født 2.december 1926, handelskommis, død 14.september 
   1999, gift med frisør Margith Vinding Dalgas, født 11.august 1932.  
   Bor: Garvervej 14, Fårup, 7900 Nykøbing M, tlf. 97 721097. 
   Har to børn: 

    1.  Lene Vinding Dueholm, født 14.februar 1957, pædagog, 
     gift med lærer Ingvar Jensen, født 12.oktober 1952. 
     Bor: Tullebølle, 5953 Tranekær, tlf. 65 502406. 

    2.  Hanne Vinding Dueholm, født 12.marts 1961, pædagog, 
     gift med postarbejder Ole Andersen, født 1957, skilt. 
     Hanne bor: Marienlystvej 19, 5000 Odense C. 
     Har to børn: 

      1.  Sidsel Dueholm, født 8.august 1988, gymnasieelev 

      2.  Laura Dueholm, født 14.marts 1991, skoleelev. 

 
  4.  Lis (opr. Louise) Christensen Dueholm, gift Larsen, 
   født 11.maj 1928 i Holstebro, fhv.hjemmehjælper, 
   gift 7.januar 1950 med specialarbejder Arne Ejlstrup Larsen, født 17.marts 
   1925 i Tisvildeleje, død 22.oktober 1994. 
   Bor: Sundbyvester Plads 1, 4.tv., 2300 København S, tlf. 27 515157. 
   Har tre børn: 

    1. Lisbet Larsen, gift Pedersen, født 5.maj 1950, udd.børnehave- 
     pædagog, gift 29.juni 1990 med Knud Pedersen, født 4.februar 1955,  
     ansat ved Københavns Kommunes Renholdningsselskab. 
    .  
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     Har tre børn: 

      1.  David Ejlstrup Østergård, født 7.juni 1969, buschauffør,  
       ugift. 

      2. Filip Ejlstrup Larsen, født 27.maj 1977,. lagerfunktionær på 
Grønttorvet, gift 7.marts 2006 med Nina Kikki Feldtstedt 
Larsen, født Feldtstedt, født 19.april 1975. 

       Har tre børn: 

        1. Hannah Kikki Feldtstedt Larsen, født 11.oktober 1994  

        2. Kevin Andersen, født 5.oktober 2000 

        3.  Rasmus Pedersen, født 7.december 2005. 

      3. Andreas Ejlstrup Larsen, født 8.juli 1981, butiksassistent. 
       Samboende med Mona, født 4.februar 1982. 
       Har et barn: 

        1. Oliver Ejlstrup Sand Salvesen, født 29.august 2005. 

    2.  Vibeke Ejlstrup Larsen, gift Mashadani, født 2.marts 1954, mon 
     trice, 
     gift 9.juli 1988 med udd. maskiningeniør Latif Mashadani, født 
     23.juli 1946 i Bagdad, Irak. Har boet i Danmark 30 år. Maskinarbejder 
     ved DSB. 
     Har to børn: 

      1. Kamilla Mashadani, født 9.juli 1983, sygeplejerske, ugift 

      2. André Mashadani, født 27.juli 1988, under uddannelse, ugift. 

    
    3.  Erik Ejlstrup Larsen, født 17.juli 1955, ejendomsfunkltionær, 

   gift 11.december 1976 med  Ketty (Sys) Pauline Larsen, født Cor-
neliussen, kirketjener, født 27.februar 1958. 

   Har tre børn: 

    1. Henrik Larsen, født 28.maj 1975, ejendomsfunktionær, 
     gift med Karina Larsen, født 4.februar 1973. 
     Har tre børn: 

      1. Emil Ejlstrup Larsen, født 21.september 2000 

      2. Sebastian  Ejlstrup Larsen, født 21.september 2000 

       3. Tobias Sigurd Ejlstrup Larsen, født 13.sept. 2005. 

    2.  Maria Louise Larsen, født 29.september 1976, ugift. 

    3.  Christina Benedikte Ejlstrup Larsen, gift Ärenlund, født 
         19.juli l985, gift 2.september 2006 med beslagsmed Jimmy  
     Ärenlund, født 1975. 
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  5. Poul Ejner Dueholm, født 28.februar 1931, død 29.maj 1931. 

 
  6. Hans Dueholm, født 17.oktober 1932, død 30.september 1982, handels- 
   kommis, gift med handelsskolelærer Hanne-Vibeke Dueholm, født Møl 
   ler, født 2.oktober 1934. Bor: Vikær Toften 2 D, 8240 Risskov,  
   tlf. 21 634022. 
   Har tre børn: 

    1. Michael Dueholm født 28.december 1959, klejnsmed, ugift. 
  Har tre børn: 

   1.  Cecilie Dueholm, født 4.juli 1989 

   2.  Jessica Dueholm, født 9.november 1993 

   3.  Anders Dueholm, født 20.januar 2004. 

 2.  Merete Dueholm, født 16.december 1962, tekstilarbejder 
     Har et barn: 

   1. Simon Dueholm, født 15.juni 1998. 

 3. Lars Holger Dueholm, født 13.oktober 1967, klejnsmed 
         Har tre børn: 

      1.  Mads Hans Dueholm, født 26.juli 1998 

      2.  Mikkel Dueholm, født 20.februar 2001 

      3.  Magnus Dueholm, født 6.september 2003. 

 
  7.  Thora Dueholm, gift Petersen, født 31.december 1934, fhv. forretnings-

indehaver, gift med fabrikant Tage Allan Petersen, født 15.februar 1935 (død 
5.oktober 1993). Bor Adelgade 1G, 4880 Nysted, tlf. 51 526516. 

   Har seks børn: 

    1. Lone Dueholm Petersen, født 28.juni 1957, kok, 
     gift med Jørgen Rasmussen, født 26.december 1956, IT konsulent. 
     Har to børn: 

      1.  Gitte Dueholm Rasmussen, født 9.maj 1976, selvstændig Ma- 
       tas, gift med direktør Allan Damborg, født 14.juli 1971. 

         Har to børn: 

                                 1.  Mads Damborg, født 4.marts 1999 

                                 2.  Simon Damborg, født 1.oktober 2004. 

             2.  Henrik Dueholm Rasmussen, født 17.maj 1978, murer. 

   2.  Hans Dueholm Petersen, født 16.februar 1959, fabrikant, 
    gift med teknisk tegner Malene Jensen, født 25.september 1968. 
    Har to børn: 
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      1. Nicki Frank Petersen, født 13.januar 1995 

2. Nicklas Frank Petersen, født 23.december 1999. 

    3.  Dorte Dueholm Petersen, født 20.december 1962, reklametegner. 
     Har to børn: 

1. Martin Dueholm Petersen, født 15.april 1985, montør 

  2. Ditte Marie Krog Meyer, født 28.oktober 1989, studerende. 

    4.  Jens Dueholm Petersen, født 20.december 1962, elektriker,  
     gift med Kitt Zebrandtsen, født 30.juni l972, TDC konsulent. 
     Har to børn: 

1. Simone Zebrandtsen, født 19.april 1996 

2. Sheila Zebrandtsen,  født 22.juni 1999. 
    
    5.  Thomas Dueholm Petersen,  født 8.januar 1973, smed, ugift. 

    6.  Erik Dueholm Petersen, født 8.januar 1973, brolægger, ugift. 
 

  8. Birte Dueholm, gift Krabbe, født 20.marts 1942, fhv. forretningsindeha 
   ver, gift 11.januar 1964 med svagstrømsingeniør Niels Krabbe, født 19.maj  
   1939,  død 24.oktober 1999. 
   Adelgade 1G, 4880 Nysted, tlf. 54 870510. 
   Har tre børn: 

    1. Birgitte Krabbe, født 7.februar 1965, områdechef (sikkerhed) ved 
     Københavns Lufthavn. 

   Samboende med: Mikael Mortensen, født 3.maj 1971, økonom. 
     Har et barn:  

    1. Mathias Kristian  Krabbe, født 7.juli 1998. 

    2.  Peter Krabbe, født 24.april 1969, lufthavnsportør v. Kbhvn. Luft 
     havn. Samboende med: Pia Kehler Andersen, født 29.juni 1976, su 
     pervisor  ved Københavns Lufthavn. 
     Har et barn: 

      1. Isabella Kehler Krabbe, født 22.august 2006.11.06. 

    3. Marianne Krabbe, født 19.august 1974, stewardesse i SAS og statik- 
     og massageinstruktør. 
     Samboende med: Allan Marcussen, født 28.august 1971, eks.brand- 
     mand, studerer virksomhedskommunikation på Kbhvns Universitet. 
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2. Anna Kathrine Dueholm, født 8.april 1901 i Haderup Sogn, død 1976, gift 1921 
med Christian Martinus Pedersen, kaldet Martin, født 30.juni 
1892, død 17.februar 1959. Familienavnet Engelbrecht antaget ca. 
1950. 
Har to børn: 

 1. Vagn Engelbrecht, født 26.marts 1922, død 1.marts 1982.  
  Kartoffelgrosserer, gift med Agnes Valborg Jensen, født  
  11.januar 1926 i Grødde, død 24.juli 1979 i Herning. 

  Har tre børn: 

1. Jørgen Engelbrecht, født 6.juni 1950 i Herning, snedkeruddannet 
 1970, nu serviceassistent. 

 Samboende med Kate Plougman, født 10.oktober 1952 i Kol-
ding, rengøringsassistent,.  
 Bor Børglumvej 50, 7400 Herning, tlf. 97 269221. 

    2. Jens Engelbrecht, født 18.maj 1956 i Herning, blikkenslager. 
      Gift med Anita Schnedler, født 3.maj 1958 i Blåhøj, kontorassi- 
     stent.   
      Bor Søndertoften 56, Lind, 7400 Herning, tlf. 97 221398. 
     Har to børn: 

      1. Thomas Engelbrecht, født 10.september 1978, hos livgarden,  
       afslutter HTX, speditør Herning-København. 

      2. Lene Engelbrecht, født 26.oktober 1982, skiltemaler, 
       Grundtvigsvej 45 st.tv, 7400 Herning. 

    3.  Anette Engelbrecht, født 12.maj 1959 i Herning, handelsskoleeksa 
     men, 1970 ansat i Midtbank/Handelsbanken. 
      Gift 16.april 1987 med Mogens Kalhøj, handelsskoleeksa 
     men, 1977 ansat hos Jarrik Strik, Herning, 1979 hos Quimo 
     Strik, Ikast, lagerchef, direktør. 2005 salgschef hos CL Double  
     Aulum. 
      Bor: Marie Bregendahls Vej 56, 7430 Ikast, tlf. 97 156537. 
     Har tre børn: 

      1. Mark Kalhøj, født 5.januar 1988, student 2004, kemiinge- 
       niørstuderende på Aalborg Universitet. 
       Bor: Boulevarden 26, lej.16, 9000 Aalborg. 

      2.  Maria Kalhøj, født 4.juli 1988, gymnasieelev, hjemmeboende.. 

      3.  Søren Kalhøj, født 18.oktober 1989, gymnasieelev,  
       hjemmeboende. 
  
  2.  Børge Engelbrecht, født i Gjellerup 18.november 1927. 
   Handelsuddannet, direktør. 
    Gift med sygehjælper Lillian Krog, født 30.oktober 1932, død 8.februar  
   1998. 
    Bor: Nørregårdsvej 68, 2610 Rødovre, tlf. 36 709098. 
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   Har to børn: 

    1. Lone Engelbrecht, født i Herning 11.marts 1956, 
     sygeplejerske mm. 
      Gift med musiker Claus Michael Sørensen, født 21.juli 1965. 
      Bor: Lollandsgade 16, 8000 Århus C, tlf. 86 201818, 
     e-mail: guitaracademy@hotmail.com 
     Har et barn: 

      1. Victor Emil Engelbrecht, født 17.november 2001. 

    2. Sten Engelbrecht, født i Ålborg 28.juni 1961. 
     Selvstændig arkitekt. 
      Gift med pædagog Kirsten Dannevang, født 28.februar 1964, 
     leder af Rudolf Steiner-børnehave. 
      Bor: Skovvænget 7, 3480 Fredensborg, tlf. 48 481709, 
     e-mail: se@paps.dk 
         Har tre børn: 

1. Cecilie Bjørg Engelbrecht Dannevang, født 15.marts 1989, 
 skoleelev. 

2. Liv Sofia Engelbrecht Dannevang, født 29.oktober 1992, 
skoleelev. 

      3. Silja Katharina Engelbrecht Dannevang, født 27.november 
       1994, skoleelev.               
   
 
 
3.  Claus Dueholm, født 13.maj 1902 i Haderup Sogn, død 4.august 1983 i Århus.  

Gårdejer, mælkehandler, chauffør, kartoffelhandler, til sidst grosserer. 
Gift 28.december 1928 med Dagmar Emilie Andersen, født 21.maj 
1905, død 7.februar 2000. 
Har tre børn:   
 
 1.  Jens Harry Dueholm, født 19.sept.1930, død 2009.  
         Efter endt skolegang ansat i faderens kartoffel grossistvirksom-

      hed i Århus. Overtog 1971 virksomheden sammen med brode-
      ren Poul Erik Dueholm. Solgt 1986. 
      Gift 5.marts 1955 med kontorassistent Agnes Margrethe  
      Rasmussen, kaldet Grethe, født 8.juli 1933, død 26.8. 2002. 

       Bor  Skæring Højsagervej 2C, 8250 Egå, tlf. 86 221819. 
   Har fire børn: 

    1.  Birgitte Dueholm, født 7.december 1958, gift med Gunnar Torgny 
     Hansen, født 24.juni 1957. 
     Lille Nordvej 60A, 8340 Malling, tlf. 86 930309. 
     Har et barn: 

      1. Alexander Dueholm-Hansen, født 24.november 1996. 
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    2.  Anette Dueholm. født 4.januar 1962. Ejendomsadministrator. 
     Bor Skæringvangen 56, 8250 Egå, tlf. 86 222373. 
     Har to børn: 

      1. Martin Javier Dueholm Laursen, født 18.februar 1991 

      2. Diana Dueholm Laursen, født 13.marts 1994. 

    3. Dinnie Marianne Dueholm, født 25.juli 1966. Marketingsansvarlig. 
     Bor Valløvej 34, 1, 2700 Brønshøj, tlf. 38 740902. 

       4. Claus Dueholm, tekniker, født 12.septemer 1968,  
      gift med Jannie Vestergaard. 

     Bor Skæring Parkvej 35, 8250 Egå, tlf. 86 229131. 
     Har to børn: 

      1.  Louise Dueholm, født 28.februar 1998 

      2. Camilla Dueholm, født 1.juni 2001.  

  2.  Irene Solveig Dueholm, født 12.september 1941, 
   hjemmeboende hos forældrene det meste af sit liv, død 7.juli 2000. 
  
  3.  Poul Erik Leif Dueholm, født 31.august 1943. 
   Efter endt skolegang ansat i faderens kartoffel grossistvirksomhed i Århus. 
   Overtog 1971 virksomheden sammen med broderen Jens Harry Dueholm. 
   Solgt 1986. Efterlønner 2005. 
   Bor: Skolevangs alle 4 B, Risskov, tlf. 86 171031 + 21 497120 
 
 
 
4. Karl Kristian Marinus Dueholm, født 5.august 1903 i Haderup sogn, død 25.maj 

1985 i Givskud sogn. Landbrugsmedhjælper, arbejdsmand, anlægs-
gartner, gartner, kirkegårdsgraver, vogmand mv. 
Gift 18.november 1934 med Helga Else Andersen, født 10.oktober 
1912, død 20.maj 1974 i Givskud. 
Har to børn: 

 1. Christian Dueholm, født 1.september 1937 i Givskud,  
         kartoffelhandler og lagerarbejder, gift 1958 med fodterapeut 

          Åse Christensen, født 1933; skilt 1975. 
       Har to børn: 

    1. Jan Dueholm (nu Jan Tækkemand), født 17.februar 1959, pro- 
     grammør hos Lego, gift 1989 med omsorgskonsulent og pædagog 
     Anne Marie Nissen, født 25.marts 1960. 
     Bor: Mølvangvej 71, 7300 Jelling, tlf. 75 871371. 
     Har to børn: 

      1. Laurits Tækkemand, født 28.april 1989 
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      2. Sofie Tækkemand, født 25.december 1993. 

    2.  Flemming Dueholm (nu Flemming Tækkemand), født 
     19.september 1963, mekaniker, gift 2002 med Marlene Moisen, 
     født 13.oktober 1980, elev ved fængselsvæsenet; skilt 2003. 
     Bor Egtved Holt 28, 6040 Egtved, tlf. 75 864636. 
     Har et barn: 

      1. Patrich Tækkemand, født 10.marts 2001. 

 Christian er gift anden gang med sygehjælper Kirsten Christiansen, født 
   28.marts 1945; skilt 1990. 
   Har et barn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    1. Charlotte Dueholm (nu Charlotte Christiansen), født 25.maj 1977,
     elev. Bor Thorsgade 6, st.2, 7100 Vejle. 

  Christian er fra 1989 samlevende og har bofælleskab med Ragnhild         
  Kathrine Rohde, født 11.juli 1935, plejer ved Psykiatrisk  Hospital. 

   De bor: Vidarvej 7, Kauslunde, 5500 Middelfart, tlf. 64 403578. 

  2.  Hans Dueholm, født 8.februar 1943 i Givskud, repræsentant, gift 1964 
   med oldfrue Karen Birgit Møller Dueholm, gift Jensen, født 30.april 
   1946. 
    Bor: Thorsmindevej 55, 7650 Bøvlingbjerg, tlf. 22 301358 og 40 531745. 
   Har to børn: 

    1.  Lone Dueholm Jeschke, født 5.december 1967, socialpædagog, gift  
                    1.oktober 1993 med socialpædagog Rydiker Jeschke. 
     Bor: Stieg 1, 38170 Eitzum, Harzen, D. Deutschland. 
     Har to børn: 

1. Ronja Jeschke, født 23.marts 1997 

2. Annika Jeschke, født 8.oktober 1993. 

    2.  Hanne Dueholm, født 26.april 1970, marketingskonsulent, gift  
     6.juni 1995 med Brian Kaufmann, skilt 2002. Bor Prangervej 181, 
     7000 Fredericia, tlf. 22 127595. 
     Har to børn: 

1. Simone Dueholm Kaufmann, født 12.juli 1990 

      2. Lærke Dueholm Kaufmann,  født 24.februar 1995.   
  
 
5. Laura Katrine Nielsine Kamilla Dueholm, gift Aagaard, født 5.juli 1908 iHa-

derup sogn, død 23.august 1999 i Risskov. Gift 5.juni 1927 med sko-
leinspektør Samuel Monrad Aagaard, født 23.juli 1898 i Hadsund, 
død 30.august 1977 i Risskov. 
Har tre børn 
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(se side 107-111) 
 

6. Emma Dagny Dueholm, gift Pushinskas/Pine, født på Dueholm 3.januar 
1919. Gift i Wolverhampton, England, 3.januar 1950 med elektro-
ingeniør Julius Pushinskas, født 7.maj 1914 i Kaunas, Lithauen, død 
18.januar 2002 i Seattle, USA. 
Har et barn: 

 1.  Peter Einar Pine, født 25.juli 1951 i Salt Lake City, Utah. 
 Bachelor of Science i oceanografi, biologi og IT. Gennem 23 år 

  ansat i TicketMaster, senest. som manager. Efter en omstruktu- 
turering i firmaet uddanner han sig i CISCO computer programming og ar-
bejder samtidig som skolebuschauffør. 
 Gift 26.august 1978 med anæstesisygeplejerske Linda Vi Post, født 
16.november 1956 i Yakina, Washington. 

  Bor: 1820 N 165th St, Shoreline, WA, 98133 USA.  
 Tlf. 001-206-542-9605, 
 e-mail: ascidian@comcast,net 
 Har to børn: 

  1.  Taryn Lindsey Pine, født 10.juni 1985, Political Science college  
    studerende, stiler efter jurastudium. 

  2.  Andrew Bryce Pine, født 7.december 1990, High School elev. 

 

 
Familien Pine ved familiefrokosten juledag 2001:  
Fra venstre: Andrew, Taryn, Julius, Emma, Peter og Linda.  Julius døde 3 uger efter.
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I. BILAG 
  Supplerende tekster og fotos mv.  
 

C.J. Aagaards afskedigelse 1907 
 
 
INDRE MISSIONS TIDENDE 
SØNDAG DEN 4. AUGUST 1907, 
54. ÅRGANG NR.31 
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Om Jens Jacobsen, 1910 
  
 
 

 
 

 

  disse Arbejder en del Regn-

skaber, 

 

 
 
Viborg St i f t s  Folkeblad 
 18.oktober 1910 forsideartikel 
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Anden pinsedag 1924 
på Mellem Dueholm 
 
 
AF N.P. MADSENS HUSANDAGTSBOG 
med Samuel Aagaards notat 
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Bryllupssang  
 
LYDIAS SANG  
VED SAMUEL OG LAURAS BRYLLUPSFEST PÅ DUEHOLM  
PINSEDAG, DEN 5. JUNI 1927 
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Israels lovsange 
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Guldbryllupssang 
 
LYDIAS SANG 
VED SOFIE OG C.J. AAGAARDS GULDBRYLLUP I HORSENS 
5. MAJ 1946 
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Sofie og C.J. Aagaard  
 
SOFIE OG C.J. AAGAARD SOM ALDERSRENTENYDERE 
I FREDENSGADE I HORSENS. 
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Sølvbryllupstale 
 
 
JOHANNES´ TALE 
VED SAMUEL OG LAURAS SØLVBRYLLUP 5. JUNI 1952 
 
Når man står ved slutningen af en livsperiode, hvad enten det er ens eget livshjul, der har 
rykket sig nogle omgange, eller det er ens familie - ens far og mor - der har lagt en periode 
bag sig, da er det ikke blot en ret, men en nødvendighed, at man kaster et blik tilbage. Ikke 
blot for at se denne periode som noget, der hviler i sig selv - som en parentes - men i dens 
uløselige forbindelse med det, der gik forud, og med det, der sandsynligvis fortsætter i det 
efterfølgende. 
 Når jeg ser mor sidde her iblandt os, er der bag mor et andet ansigt, der smiler det sam-
me smil: mormor. Når vi tre børn kom til Skibbild på ferie, var mormors allesteds nærvæ-
rende omsorg den baggrund, vi måske ikke klart forstod. Selve navnet mormor, den der i 
dobbelt forstand er mor, var så selvfølgeligt for vores mormor, hun som var omgivet af og 
selv var varme og yppighed. Fra vi stod op om morgenen, og til vi lå der igen, var dagene i 
Skibbild lukket inde i en mormoderlig omsorg. 
 Når jeg skal huske mormor i et glimt, står hun i sin hønsegård og breder kornet ud til 
hele den sultne skare af høns, mens vi forsigtigt stod og tjattede med, befippede af henryk-
kelse over så meget liv. 
 Det billede har fra vores spæde begyndelse været baggrunden for mor, som vi så hende. 
Det betyder ikke, at mor blot var en yngre udgave af mormor (ændrede forhold sørger jo 
altid for, at den slags ikke sker). Men der var den samme varme og tryghed hos mor. Den 
samme livsnære, umiddelbare omsorg. På trods af megen skrøbelighed og sygdom, på 
trods af, at vi så, hvordan hun måtte bide tænderne sammen, så stod mor der. Og vi vidste, 
at der blev hun stående (hvis vi da ikke var kommet til at slå krystalskålen i stykker). 
 Mors omsorg for os var ikke stykkevis og delt, den var ikke noget, der lige skulle over-
kommes, men den var selve mors tilværelse. Mor bredte livet ud for os, i sang og i leg, 
mens vi befippede over livets overvældende størrelse gemte os hos hende. 

Når det derefter skal dreje sig om far, så har jeg et tilsvarende meget skarpt erindringsglimt, 
som aldrig vil kunne glide ud af min hukommelse. Et møde på en vestjydsk landevej. Vi 
fem kom rullende i en gammel Ford på vej til sommersol og Vesterhav. Glade var vi, selv 
om jeg var noget køresyg. Ikke et menneske var at se i vid omkreds, og langt var der mel-
lem gårdene. Men en prik på landevejen foran os blev større og større. Omridsene tegnede 
sig skarpere og viste os til sidst en mand, en ældre mand, der på sin cykel trampede sig vej 
ad grusvejen med en stor pakke på bagagebæreren. 
 Jeg fik en anelse, og den bekræftedes lidt efter. Det var farfar. Vi standsede, vel to minut-
ter, og så skulle farfar videre. Meget sagde han ikke. Vi rullede så videre ud til ferie og leg, 
mens han trampede af sted med sin bogpakke og sine mange opgaver. 
 Den oplevelse konkretiserede far senere for mig ved farfars begravelse, da far i sin tale 
lukkede sine ord inde i den ene sætning: ”Det var en stærk far!” 
 Og det billede af farfar på landevejen er uløseligt forbundet med min egen far, når jeg ser 
tilbage på den snes år, jeg bevidst har været vidne til af de forløbne 25 år. En far, der stred 
sig fremad. Som ville og som kunne. 
 Tiden i Østergade 73, der var fyldt med så meget solskin, var samtidig for far en tid med 



 

 

146  
modgang og små mænds smålighed. Men vi så far bøje sig fremover mod vinden og fort-
sætte. 

Fordi mor virkelig var og er mor med hele sin personlighed, og fordi far virkelig var og er 
far, blev vores hjem virkelig også et sandt hjem. Vi fem blev en familie: i sang omkring 
klaveret og i leg i haven. Men også når vi fandt os selv på knæ for livet, når det kneb for os 
- eller når vi mødte en stor glæde. 
 Derfor har vi også siden kunnet trække så store veksler på hjemmet, når vi sommetider 
var ved at gøre det mere til en arbejdscentral ”for alt stort og skønt herneden”, end til en 
familiebolig. 
 Hvordan far og mor lagde hjemmets linje, har jeg, lige så længe, som den slags problemer 
har været mig bevidst, luret på og ønsket at lære. Der har altid været et forbavsende ringe 
antal forbud over os, men til gengæld altid et mere ubestemt ”liggen-i-luften” af, hvad mor 
og far ønskede af os.  
 Der var en livsstil, kan man sige, som var hjemmets, og da også virkelig var hjemmets og 
ikke importeret udefra. Far med sin havarerede gamle røgterhue på hovedet og i bukser - 
grønne, forhenværende grønne spejderbukser (der gav anledning til mange diskussioner, 
om det nu var korte lange eller lange korte) gav os en anskuelses-undervisning i, at det for 
et menneske, ikke bare på dette enkelte punkt, men også i livets mere forviklede forhold, 
drejer sig om, hvad der for én selv er rimeligt og formålstjenligt. Og hvad naboen og andre 
elskværdige mennesker kunne finde på at sige, var sikkert interessant – for dem selv. 
 
Men den mest afgørende prøve på forældres duelighed møder vi, når børnene er kommet 
op i den alder, hvor de ikke blot anser sig selv for voksne, men faktisk også er ved at være 
det. Her kræves der både forsagelse og tålmodighed hos forældre. De voksne unger er 
fulde af nyopdagelser og ubrugt kunnen. De er yderliggående og sikre på, at ingen før dem 
har oplevet livet så sandt og har en så sikker bedømmelse. 
 Den evne: på samme tid at kunne smile indvendig og være åben og jævnbyrdig udadtil, 
den har far og mor ejet. Vi har ganske vist diskuteret, sommetider skændtes, også med 
tårer. Men vi har ikke fået en spand vand i hovedet med kommentaren: Vent nu, til du 
bliver voksen og klogere. Det er en sådan indstilling, en sådan bedreviden, der altid tvinger 
børn over i reaktion mod hjemmet.  
 Fordi vi praktisk talt aldrig har oplevet en sådan forældreholdning, har vi også alle tre det 
ønske at overtage mors og fars indstilling og livserfaring - i troskab. Netop i troskab, for 
det betyder, at vi i ærlighed kan gå andre veje, være nødt til at formulere en livserkendelse 
anderledes, men at målet og grundlaget er det samme. 
 Mor og fars 25 år sammen har for os ikke blot været forudsætningen for vores rent fysi-
ske eksistens, er for os alle tre forudsætningen for hele vores livsindstilling. Det er derfor 
ikke blot familiepatriotisme, der binder os sammen. 
 
Vi har modtaget fra dem, at livet er betydningsfuldt, men at vi ikke selv er livets centrum. 
Der er en anden, som har den plads. 
 De har lært os de elementære skridt: at bede, at lovsynge, at finde vej til kirken. Og når vi 
bliver ved med at holde fast ved disse ting, er det nok egentlig den bedste tak, vi kan give 
dem. 
 Men derudover vil vi nu også sige vores tak, helt menneskeligt og almindeligt, ved at synge 
om jer - og om vores taknemmelighed. 
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   Sang ved Samuel og Lauras sølvbryllup 
 

   5. JUNI 1952 
 
   Mel: Åh Dagmar 

   Laura var bare en bette en, 
   som gik i træsko på tynde ben. 
   Øjne så blå som det klare vand. 
   Hun var nok HAPS for en horsensmand                              
   Laura var bare de 15 år. 
   Hun sagde ”A”, og enhver forstår, 
   læreren skjalv lidt i koderne. 
   Laura var godt med på noderne. 
   Åh Laura, åh Laura, 
   vil du være min, så vil jeg være din? 
   Og Laura, ja Laura, 
   hun syntes, ham læ’ren var fin.  
 
   2. Laura hun havde skam tilbud nok. 
   Peder fik godtnok et værre chok. 
   Men hvad formår man mod kærlighed? 
   Læ’ren var en uundværlighed. 
   Fader og moder besejredes, 
   omend med møje. Der fejredes 
   fest med forlovelse for de to, 
   læ’ren og hans lille hedebo. 
   Åh Laura, åh Laura, 
   vil du være min, så vil jeg være din? 
   Og Laura, ja Laura, 
   hun kunne ha’ få’t et dusin! 
 
   3. To gange ugentlig gik der brev 
   (ingen kan gætte, hvad de to skrev). 
   Posten han drillede Laura lidt; 
   Laura var glad, det var ligefedt. 
   Selv om nok kær’sten var 26, 
   ville hun helst i hans arme flyv’. 
   Andre de sa’e, det var barnerov – 
   selv sa’e hun, at det var rigtig sjov! 
   Åh Laura, åh Laura, 
   vil du være min, så vil jeg være din? 
   Og Laura, ja Laura, 
   hun syede troligt sit lin. 
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   4. Der måtte rygter til Horsens gå 
   om hende pigen fra Karup Å. 
   Kvinderne så noget ondt deri 
   (det må nok tilskrives jalousi). 
   Mangen en pige fra KFUK 
   kunne det slet ikke ret forstå. 
   Mangen en sød lærerinde stak 
   nu i at jamre og råbe AK! 
   Åh Laura, åh Laura, 
   vil du være min, så vil jeg være din? 
   Og Laura, ja Laura, 
   hun var nok en heldig rosin! 
 
   5. Og da så Laura bli’r 18 år 
   (nej, næsten 19), et bryllup står. 
   Tordenskjoldsgade blev deres hjem. 
   Dér stak Johannes så ho’det frem. 
   Selv da var Laura et barn endnu, 
   19 år (nej, næsten 20 du!). 
   Hvorom nu alting er - hun var sød 
   med så’en en bette dreng på sit skød. 
   Åh Laura, åh Laura, 
   vil du være min, så vil jeg være din? 
   Og Laura, ja Laura, 
   nu havde hun3 lært melodien. 

                                                                    Erik 
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