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INTRODUKTION 
 
I anden og tredje del af den samlede slægtsrapport vedrørende  Christian Aage Ejlskov 
Jensen og Kathrine Lund er der udarbejdet et par håndfulde kapitler. I disse kapitler ta-
ges i alle tilfælde udgangspunkt i en eller flere bestemte personer, med det formål at be-
skrive en given slægtslinje. Det kan være fra den ældste kendte forfar/-mor og frem til 
en nu levende person eller en ham umiddelbart kendt forfar/-mor, eller det kan være en 
mere kryptisk forbindelse, hvor man søger at undersøge/visse udvalgte slægtsrelationer. 
 
I det store masterslægtstræ er der til dato fundet 102 forfædre til Kathrine og Christian, 
og de omtalte kapitler omhandler primært personer blandt disse. Lejlighedsvist omtales 
dog også slægtninge på tværs af de egentlige forfædre, eksempelvist som søskende og 
andre nærtstående, enkeltvis eller i grupper.  
 
I de udvalgte historier er det forsøgt at vælge forfædre som på forskellig vis har virket 
interessante i forhold til Katrine og Christians efterkommere, samtidig med at det er 
bestræbt at komme så bredt rundt som muligt. Placeringen i kapitlerne følger den række-
følgestruktur hvormed personerne er nævnt i masterslægtstræet som er vist i Rapport I, 
og i de separate slægtstræer for henholdsvis Eilskov-slægten i Rapport II og for Lund 
slægten i Rapport III. 
 
For en ordens skyld gøres der opmærksomt på, at der med de her valgte beretninger ikke 
er gjort forsøg på at få alt og alle med, men med den etablerede struktur skulle det være 
meget nemt nu systematisk, at koble alle mulige relationer til det eksisterende materiale.  
 
Skulle der i øvrigt være nogen som har en god historie eller spørgsmål, så er man vel-
kommen til at henvende sig til undertegnede: 
larsjorgen@murogrum.dk  / telefon 86173610.   
 
 
Endelig, skulle en it-kyndige være interesseret, så er det endvidere muligt gratis og digi-
talt at få tilsendt en såkaldt GED.COM fil for det ene eller for begge omhandlede slæg-
ter.  En GED.COM fil er en databasefil med samtlige registrerede medlemmer af slæg-
ten og lidt til. For at kunne åbne en sådan fil kræves der et slægtsforskningsprogram og 
et basalt kendskab til den slags programmer.  
 
Med venlig hilsen  
Lars Jørgen Jakobsen    
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INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
Her afsluttes efter samme princip som i II’eren (dvs. at nedenstående revideres i forhold 
til hvad der faktisk er berettet 
 
Kathrine-rapport nr. 1 
Vedrørende Janus Lund som var Kathrines far gøres der i denne rapport rede for forbindel-
sen fra den ældste forfar Jens Andersen som levede i Humlum med spor tilbage til Gudum 
og frem til og med Janus Lund på hans fædrene side. 
 
Kathrine-rapport nr. 2 
Som supplement til rapport nr. 1 gøres der i denne rapport rede for forbindelsen fra en i den  
ældre generation af formødre, Kirsten Marie Jensdatter og frem til og med Janus Lunds mor 
Ane Marie Jensen 
 
Kathrine-rapport nr. 3 
I familien har det været drøftet, at der muligvis kunne være et slægtskab til Aamund famili-
en, som har en kendt relation til gåden Nørrevinkel vest for Lemvig hvor også Lund slægten 
har visse aner. Det har vist sig at være rigtigt og det vises i denne rapport som tager sit ud-
gangspunkt i formoren Bodil Marie Pedersdatter Breinholt. 
 
Kathrine-rapport nr. 4 
Formoren Bodil Marie Pedersdatter Breinholt viser sig desuden også at være stammor til den 
legendariske Niels Breinholt som var borgherre på Spøttrup Middelalderborg i perioden 
1855 til 1875, sådan som der med tilstødende beretninger redegøres for i denne rapport. 
 
Kathrine-rapport nr. 5 
Vedrørende Marie Jensine Madsen som var Kathrines mor gøres der i denne rapport rede for 
forbindelsen fra den ældste forfar Jens Madsen Ørum og frem til Maries far Mads Ørum 
Madsen. Ørumfolket levede i mange generationer i Ferring hvor de også fandt deres ægte-
fæller og knap lader til at have været udensogns i alle årene. 
 
Kathrine-rapport nr. 6 
Som supplement  og også som en selvstændig nærmest socialrealistisk beretning viser i den-
ne rapport forbindelsen fra Staphan Christensen formentlig fra Hillerslev på Mors og frem til 
Maries farmor Marie Larsdatter Bonde. 
 
Kathrine-rapport nr. 7 
Knap så hektisk, men også med et blik ind på de sociale realiteter blandt forfædrene, fortæl-
ler denne rapport om slægtlinjen fra formoren Anna Barbara Bronsdorp som antageligt leve-
de i Dybe og så frem til Maries mor Trine Skaaning Jensen 
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SLÆGTSTRÆER 
 
 
  

Janus
LUND
f: 03 maj 1893 i Kirkegade, Struer
v: 18 mar 1919
d: 30 mar 1951 i Bækmark

Niels Christian Lund
JOHANNESEN
f: 15 aug 1863
v: 09 maj 1890 i Gimsing
d: 28 jan 1942 i Lavhede

Ane Marie
JENSEN
f: 11 jan 1868
d: 21 jan 1962 i H jerm

Johannes Loumand
NIELSEN
f: 1817 i Tørring
v: 18 sep 1842 i Flynder
d: omk. 1865

Mariane Christensen
LUND
f: 21 apr 1820 i Mellem Toftum
d: 1865 i Nørre Nissum

Jens Peder
JENSEN
f: 29 apr 1831 i Sandholm, Nørlem
v: 29 nov 1860 i Vejrum

Anne Catrine
FREDERIKSDATTER
f: 09 mar 1835 i Gasseholm, Vejrum

Christen Breinholt
LUND
f: 26 jul 1796 i Kongensgaard
v: 04 jun 1819 i Mellem Toftum, Resen
d: 18 apr 1859 i Flynder

Anne
POULSDATTER
f: 1789 i Hvidbjerg, Thy

Jens
JENSEN
f: 1796
v: 04 jun 1827
d: i Sandholm, Nørlem

Kirsten
JENSDATTER
f: 30 okt 1806 i Brunsgaard, Lem
d: 29 apr 1837 i Nørlem

Frederik
CHRISTENSEN
f: 21 jun 1795 i Sønder Tinggaard "Ting", Vejrum
d: 21 okt 1841

Anna Marie
HENRIKSDATTER
f: 02 maj 1801 i Siirgaard, Sir

Niels Christian
LUND
f: 1764 i Sevel
v: 1795
d: 22 jul 1851 i Sofielyst

Mariane
BREINHOLT
f: 13 mar 1763 i Humlum
d: 29 jul 1844 i Sofielyst

Jens
CHRISTENSEN
f: i Brunsgaard, Lem

Anne Marie
PEDERSDATTER

Christen
MADSEN

Martha
LAURIDSDATTER

Henrik
NIELSEN

Kirsten Marie
JENSDATTER

Christen Jensen Østergaard
(BREINHOLT)
f: 1733 i Østergaard, Gudum
v: 1759 i Humlum
d: 16 apr 1804 i Kabbel, Nørlem

Bodil Marie Pedersdatter
BREINHOLT
f: 1740 i Humlum
d: 19 maj 1828 i Kabbel, Nørlem

Peder Jensen
BREINHOLT
f: 1686 i Østergaard, Gudum
d: 08 mar 1764 i Breinholt, Humlum

Maren Lauridsdatter
TRABERG
f: 1710
d: 19 mar 1749 i Humlum

Jens
ANDERSEN
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Marie Jensine
MADSEN
f: 07 jun 1896 i Damsgaardhus, Ferring
v: 18 mar 1919
d: omk. 1985 i Holstebro

Mads Ørum Jensen
MADSEN
f: 15 dec 1874 i Strandhus, Ferring
v: 06 jun 1896 i Ferring
d: før 1919

Trine Skaaning
JENSEN
f: 20 apr 1874 i Ramme
d: 31 jan 1904 i Ferring

Jens Kristian
MADSEN
f: 14 aug 1842 i Ferring Strand, Ferring

Marie Larsdatter
BONDE
f: 04 aug 1832 i Kjeldstrup, H illerslev

Peder Jensen
NYGAARD
f: 06 mar 1847 i Vandborg
v: 04 nov 1873 i Ramme

Jensine
JENSEN
f: 17 sep 1842 i Ramme

Mads Jensen
ØRUM
f: 25 feb 1812 i Ferring Strand, Ferring
v: omk. 1834
d: 10 mar 1864 i Ferring

Marie Jensdatter
GADE
f: 09 mar 1808 i Harboøre
d: 30 dec 1850 i Ferr ing

Laust Andersen
BONDE
f: 1798 i Kjeldstrup, H illerslev
d: 12 dec 1869 i Kjeldstrup, H illerslev

Margrethe Jensdatter
MYGH
f: 1796

Ole
LAURITSEN

Ane Jensdatter
NYGAARD
f: omk. 1823

Jens Christian
THOMSEN
f: omk. 1819 i Møborg
v: Ikke gift

Trine
SKAANING
f: 27 nov 1812 i Ramme
d: eft. 1890 i Møborg

Jens Madsen
ØRUM
f: omk. 1782 i Ørum, Ferring

Ane Marie
MADSDATTER

Jens
GADE

Ane
JENSDATTER
f: 1809 i Harboøre
d: 30 dec 1850 i Ferr ing

Anders Pedersen
BONDE
f: 1759 i H illerslev
d: 20 sep 1842 i H illerslev

Dorthe Jensdatter
TÆKKER
f: 1765 i Kjeldstrup, H illerslev
d: 13 jan 1830 i Kjeldstrup, H illerslev

Jens Nielsen
MYGH
f: omk. 1761

Johanne
CHRISTENSDATTER
f: omk. 1773

Thomas
JENSEN
f: 1797

Anna Dorthea
NICOLAISDATTER
f: omk. 1786

Erich
SKAANING
f: omk. 1780
d: 18 jul 1827 i Lemvig købstad

Anne Kirstine
HENRICHSDATTER
f: omk. 1786 i Dybe
d: 22 jun 1857 i Dybe

Mads Jensen
ØRUM
f: omk. 1748 i Ferr ing
d: 25 jan 1824 i Ferring

Ellen Jensdatter
VRAAE
f: omk. 1756
d: 22 apr 1817 i Ferr ing

Jens
PEDERSEN
f: omk. 1728

Jens Pedersen
TÆKKER
f: 1731 i Kjeldstrup, H illerslev
d: 1811 i H illerslev

Dorthe Cristensdatter
OVERGAARD
f: 1732 i Kjeldstrup, H illerslev
d: 1787 i Kjeldstrup, H illerslev

Henrich
JELLESEN
f: omk. 1761

Anna Barbara
BRONSDORP
f: omk. 1748

Jens Madsen
ØRUM
f: omk. 1708
d: 1786 i Ferring

Peder Christensen
TÆKKER
f: 1694 i Kjeldstrup, H illerslev
d: 1778

Dorthe Pedersdater
OVERGAARD
f: 1690
d: 1743

Christen Pedersen
OVERGAARD
f: 1686 i Kjeldstrup, H illerslev
v: 1721

Bodil Larsdatter
BROGAARD
f: 1698 i Kjeldstrup, H illerslev
d: 1747

Christen Mortensen
TÆCKER
f: omk. 1664
d: 1741 i H illerslev

Maren Pedersdatter
TÆKKER
f: 1659
d: 1708 i H illerslev

[1] Peder Christensen
OVERGAARD
f: omk. 1659
v: 03 jun 1683 i H illerslev
d: 20 nov 1729 i Overgaard, Kjelstrup, H illerslev

[2] Elline
TORSTENSDATTER
f: omk. 1653 i Skousted, H illerslev
d: 27 feb 1735

[1] Peder Christensen
OVERGAARD
f: omk. 1659
v: 03 jun 1683 i H illerslev
d: 20 nov 1729 i Overgaard, Kjelstrup, H illerslev

[2] Elline
TORSTENSDATTER
f: omk. 1653 i Skousted, H illerslev
d: 27 feb 1735

Morten Pedersen
SKRÆDDER
f: 1630 i H illerslev
d: 1681 i H illerslev

Peder Pedersen
TÆCKER

Christen
BERTELSEN
f: 1605
d: 1680 i H illerslev

Maren
STAPHANSDATTER
f: omk. 1621
d: maj 1692 i Skousted, H illerslev

Torsten
TERKILDSEN
f: omk. 1611 i H illerslev
d: 30 nov 1691 i H illerslev

Anne
LAURSDATTER
f: omk. 1624 i H illerslev
d: 1691 i Skousted, H illerslev

Staphan
CHRISTENSEN

Maren
JENSDATTER
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BREINHOLT 

En ødegård ligger hen. 
Et af de tidligste navne man støder på når man leder efter forfædrene til Katrines far 
Janus Lund er Breinholt. Breinholt var, tilbage en gang i 1600tallet, en ødegård der på 
det nærmeste var smuldret bort et sted langtude øst for Humlum Kirke, hvor kun re-
sterne af en bageovn og et buskads ragede op over de nu ellers helt tilgroede marker og 
antydede, at der en gang havde været en gård der. Stedet havde indtil 1579 hørt under 
Kronen, hvor så vibrationerne efter reformationen nok også var nået til Humlum mark 
en dag, med nye ejerforhold etc. etc. Imidlertid hørte tomten nu på en eller anden måde 
igen, under kronen via krongodset Vejgård længere oppe mod nord nær Oddesund.  
 

Dernæst ser det ud til at Vejgård, under en hærreform i 1670, var blevet udnævnt som et 
ryttergods og at dets fæstegårde tilsvarende var blevet til ryttergårde, der som sådan skul-
le indgå i landets forsvars- og krigsberedskab, hovedsageligt bestående af mobiliserede 
bønder. Dette fungerede ved at rytterbonden i tilfælde af ordre herom, straks skulle stille 
med en hest for så, sammen med andre fæstere fra andre ryttergårde, at udøve krigstje-
neste. Noget sådant var øjensynligt også sket på Breinholt, og den tidligere fæster var så 
formentlig gået til, som udsendt i de skånske krige i 1670erne.  
 

At være fæster på en ryttergård havde måske derfor nok givet nogle skattemæssige for-
dele med lavere fæsteafgifter og lignende, men har altså også medført nogle pligter, som 
sagtens kunne vise sig at ende i et spil… med livet som indsats. Sådan som også antydet 
vedrørende vor mand fra Breinholt, som næppe selv har siddet på sin medbragte hest, 
men snarere har været at finde blandt fodfolket, og altså til sidst nok også blandt de 
mange tusinde danske soldater og svenske "snaphaner" som omkom… før svenskernes 
allierede, og Europas den gang førende magthaver, den franske konge Luis XIV diktere-
de, at en tidligere fredsaftale indgået i 1660 skulde overholdes og at Danmark derfor nu, 
om end de knapt var vundet, igen måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge. 
 

 
 

Danske ryttere indtager Kristianstad i Skåne 1676 før de også selv fik bank.  



 

 Side 7 

Alt medens Kong Christian V, for krigen var hans idé, således forgæves havde ignoreret 
alle gode råd om ikke at forsøge en generobring af de tabte gamle danske landsdele, da 
var i hundredvis af sparsomt eller ubemandede ryttergårde over hele landet lige så stille 
faldet i grus eller i det mindste ud af drift, og med hele det finansielle system på fallittens 
rand var det nu på det nærmeste umuligt at få sat gang i en genopbygning nogen ste-
der… men der blev langsomt arbejdet på sagen. 

Et længehus og øksner. 
Hvordan den sammensunkne gård på Breinholt var bygget i første omgang vides ikke 
helt… ud over at der, på traditionel vis dengang, har været placeret en stor muret bage-
ovn centralt i huset. På den baggrund kan man jo så forestille sig, at man nok i sin tid  
har valgt at starte op på stedet lidt i det små, og har bygget sig et længehus af den type, 
som man havde brugt i Danmark i århundreder. Sådan et med sove- og opholdsrum til 
menneskene i den ene ende i vestlig retning, køkken- og værkstedsfunktioner i midten 
og lade og stald i den anden ende mod øst. Med sådan et hus har man, trods eventuelt 
større ambitioner, kunnet skabe sig en værdifuld platform for den videre bosætning… i 
takt med den normalt årelange inddrivelse af stadig mere land til opdyrkning og tilsva-
rende etablering af egen besætning etc.  
 

Til at begynde med kan man så eventuelt have haft aftaler om opfedning af kvæg/øksne 
for jordens ejer, herremanden på Vejgård. Det kunne måske have givet en lidt blødere 
start end hvad der ellers kunne være de barske vilkår for nybyggere. Under alle omstæn-
digheder har den uopdyrkede jord har jo nok ligget hen som et stort overdrev med græs, 
hede og skov, velegnet til sådan et formål.  I et par hundrede år havde der allerede den-
gang været en voldsom eksport af øksne, det vil sige kødkvæg som primært har bestået 
af kastrerede tyre der, som stude egnede sig særlig godt til opfedning på der de vestjyske 
vidder hvorfra de, når de var kommet i god stand, blev sat på vandring ned gennem Jyl-
land og videre, direkte over land eller med båd fra Ribe, til importørerne i Tyskland og 
Holland.  
 

En sådan trafik tjente adelen og riget store penge på, men desværre for bønderne, så var 
den form for opdræt og handel, ved lov forbeholdt adelen og efterhånden også andre 
privilegerede jordejere. Dels indgik den slags undertrykkende love i de overenskomster 
kongen/riget havde med de privilegerede, men derudover fungerede systemet også, som 
med en skjult dagsorden, således at bønderne, hvad enten de var fæstebønder eller selv-
ejere, var henvist og begrænset til det hårde arbejde med at dyrke jorden, hvilket nemlig 
også var af stor betydning for landets mulige fremdrift… ja, det er som om man altid har 
været i stand til, at blive enige om, at de bagerste kan få lov at tage det tungeste slæb! 
Således var der ingen nemme veje til rigdom blandt bønderne, men for den bonde som 
var parat til at slide for det, og som her kunne disponere over hele 63 tønderland, da 
kunne der trods alt godt være udveje for det… hvis han da ellers også var både dygtig og 
ikke mindst heldig. 

Et fisker- og husmandshus fra Agger. 
På næste side vises tegningerne af et hus fra Agger, oppe på den anden side af Limfjor-
den, det passer meget godt på beskrivelsen af det første hus på Breinholt. Huset er gen-
opført som det første af alle husene på Nationalmuseets Frilandsmuseum i Lyngby ved 
København, men blev i sin tid bygget og brugt af flere generationer af fisker- og hus-
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mandsfamilier i Agger, hvor man i øvrigt stadig kan se spor af tilsvarende huse. Man ser 
tydeligt fordelingen af bolig køkken/værksted og stald, og man ser også hvordan huset i 
væsentlig grad er tilpasset det barske vesterhavsklima med halvvalmede gavle og udskud 
på det meste af langsiderne… på nær foran boligdelens opholdsrum, hvor man har øn-
sket et bedre lysindtag og en passende højde for en indgangsdør. 
 
Huset har desuden været bygget med præg af den lokale økonomi og herunder adgangen 
til forefaldende naturlige byggematerialer. Bindingsværket har været af den simpleste 
slags delvist sammensat af drivtømmer og med stolpeender anbragt direkte på syldste-
nene, husets eneste fundament. Dertil er tavlerne udmuret med ubrændte teglsten i kom-
bination med lerklining på de mindst udsatte steder øverst i ydermurene og i de indven-
dige skillevægge, medens de udsatte ydervægge er udført i natursten hentet på stranden 
om udhuset og med brændte teglsten på facaden ved stuehuset. Midt i huset var den 
traditionelle bageovn bygget af de samme slags materialer, og bemærk… uden skorsten. 
Røgen måtte selv finde ud gennem en åbning/lyre i kippen øverst oppe i taget.  
Et karakteristisk træk ved Agger-huset var udskuddene der sammen med halvvalmene 
gav bygningen en mere aerodynamisk form, som ved den klart øst- vestvendte placering 
gjorde bygningen velegnet til at stå støt i vesterhavsstormene. Dertil kom at diverse se-
kundære funktioner med fordel kunne anbringes i de lave rum… eksempelvist alkoverne 
mod nord i stuehuset. 
 

 
 

 
 

Længehuset fra Agger med stuer, køkken og værksted samt med stald og lade. 
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Samme længehustype kunne i øvrigt også bygges uden jordtillæggende, men så kun med 
et enkelt udhusrum. Den komplette model som er vist, har primært været anvendt af 
familier som også disponerede over et stykke jord til dyrkning og dyrehold. Gradvist har 
man så udvidet med en længe til, parallelt med den første længe, og senere måske med 
en længe der kunne forbinde de to første og danne en trelænget gård, alt efter behov. 

Brejnholt får ny fæstefamilie. 
Som nævnt kunne det godt have været sådan en gradvis udbygningsproces, ham den 
første rytterfæstebonde på Breinholt havde haft gang i men som så, på grund af om-
stændighederne, var endt helt modsat i hurtig forfald, tilgroning og glemsel. Men nu var 
tiden gået, nye generationer var kommet til og noget måtte ske, og det gjorde der så og-
så, trods alle mulige besværligheder.  
Den skånske krig havde været en dyr affære og der blev nu i 1690erne opkrævet meget 
store skatter over alt i landet og endda således, at mindre godser under 200 tønderland 
mistede deres skattefrihed. Sandsynligvis havde dette medført økonomisk undergang på 
Vejgård! Under alle omstændigheder blev godset solgt på en måde i 1683, så Breinholt 
tilsyneladende kom under godset Kabbel Hovedgaard frem til 1725 hvor nye tider og 
skiftende ejerskaber igen voldte problemer.  
Året 1683 var i øvrigt samme år hvor Christian V lancerede den nye Danske Lov på 
dansk, hvilket var meget opsigtsvækkende som lovsprog og samtidig et varsel om nye 
tider med de første synlige demokratiske islæt. Selve loven var således moderne og fuld 
af inspiration fra det øvrige Europa, men havde dog også sine lokale rødder helt tilbage 
til Jyske Lov fra 1241… men alt dette spillede næppe nogen direkte rolle for situationen 
på Vejgård, hvor man sikkert var mere end rigelig bekymret om at få løst organisationen 
af den fremtidige drift, om end tingene jo også dengang hang sammen… og ikke mindst 
i forhold til den generelle tillid til fremtiden.  
 

Noget spektakel kombineret med en blød overgang har der jo nok været, for det var 
selvfølgelig ikke kun den hidtidige adelige og konkursramte ejer af Vejgård, der tilbage i 
1683 måtte møde forandringer i sin tilværelse, det var helt sikkert også tilfældet for fol-
keholdet i alle lag. Dette kan godt have været årsagen til, at man nåede helt frem til 1695, 
før der blev hanket op i tomten på Breinholt. Formentlig havde det været svært at finde 
en kvalificeret fæster, for den tidligere var ikke den eneste bonde fra egnen som havde 
mødt sin skæbne i Skåne, og ham man nu endte med at ansætte, han havde næppe meldt 
sig frivilligt under normale omstændigheder! Det var nemlig den seneste godsforvalter 
på godset, en Jens Andersen, som var blevet hyret som den kommende fæstebonde på 
udstedet, hvilket jo umiddelbart lignede noget af en deroute, selvom det nok mere var et 
plaster på såret efter de tab af privilegier han, som godsfunktionær uvægerligt har stået 
over for… og hvilket også må have ramt hans kone Bodil Pedersdatter særlig hårdt, for 
hun var nemlig vokset op på godset som datter af Jens' forgænger som godsforvalter, 
gamle Peder Jensen, under hvem Jens havde arbejdet sig op! Men det ved vi altsammen 
ikke rigtig noget om. Det vi ved er kun, at dette ægtepar Jens og Bodil, dette år påbe-
gyndte en genopbygning af gården Breinholt, og at de snart efter i folkemunde selv blev 
kaldt Breinholt'erne, hvorved de i realiteten blev stamforældrene til slægten Breinholt.  
Noget kunne i øvrigt tyde på, at de var dygtige og at de sammen med den gamle Peder 
Jensen var kommet til gården med en rimelig opsparing i ryggen, for gården de opbyg-
gede skulle ende med at være et af de førende på egnen. 
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DEN FIKTIVE FORSLÆGT. 

Rødderne fra de ældste tider. 
Breinholt'ernes oprindelse kendes ikke, den fortabes i historiens dyb med Jensen og An-
dersen som sidste spor, og hvis man vil vide noget om hvad for nogle typer der måske 
kunne gemme sig der, så er der kun mulighed for at føle og  gætte sig frem på grundlag 
af kendte arkæologiske og evt. etnografiske registreringer og studier. 
 

De allerførste mennesker i Skodborg herred i lenet Hardsyssel, der hvor slægten har rod, 
har måske strejfet rundt i området for mere end 125.000 år siden, men da et isdække har 
passeret indtil flere gange siden den tid, så er det næppe tænkeligt at der skulle være di-
rekte slægtsbånd til dem. Først efter det sidste isdække for ca. 15.000 år siden, altså om-
kring 13.000 år før vor tidsregning kom de første "blivende" mennesker, som kan have 
sat varige gen-spor her. I generationer vekslede de som nomader mellem, at leve mod 
nord som ved Limfjorden og i det øvrige Danmark samt på Ahrensburg egnen ved flo-
den Elben. Hertil var de på et tidspunkt indvandret som en del af en større indoeuropæ-
isk folkevandring fra det centrale Kaukasus, hvortil de var kommet ca. 30.000 år før vor 
tid, i en bevægelse over 60.000 år fra menneskets tilblivelsessted, antageligt i Etiopien i 
Afrika, hvor man har vurderet, at mennesket har udviklet sig som art i over 7.000.000 år.   
 

Det siger sig selv, at det ville være meningsløst i slægtsforskningsmæssig sammenhæng at 
forestille sig for mange detaljer så langt tilbage og derfor skal den skitserede, nærmest 
uendelige lange udvikling også blot nævnes til støtte for en forståelse af det fantastiske 
projekt som har fundet sted generelt på kloden og ikke mindst med mennesket..! Altså, 
hvis vi gennemgik egetræer eller kronhjorte etc. på samme vis som vi følger mennesket, 
så ville de enkelte arters historie jo stort set kunne fortælles alene på grundlag af deres 
generelle anlæg. Har der således ikke været ganske bestemte forhold til stede, så har alt 
andet liv flyttet sig eller det er uddø, medens mennesket til stadighed har udviklet- og 
tilpasset sig skiftende vilkår. 
 

     
 

Iskanten måske ved Gudum.                               Hytte i Kaukasus bygget af mammutknogler. 
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Derfor, lad os bare skyndsomt vende blikket tilbage mod den sidste is i Jylland og lege 
lidt med hvordan verden og menneskeslægten eller -slægterne på den tid og siden ellers 
kom videre… hvordan det gik dem og hvor de gik hen. Umiddelbart fandt de jo en krog 
af paradiset her, hvor man bare samlede sine østers op og spiste stegte ænder til…  
 
og så endte de med at blive for mange og knaphedens mere voldelige bondekultur true-
de… 
 
Isen der hidtil havde dækket hele Skandinavien på nær det sydvestlige Jylland lå altså nu 
og dannede en kant eller en gletsjer hele vejen op langs den senere jyske højderyg til om-
kring Viborg hvor den drejede vestover, lige forbi Gudum der et sted lidt syd for Lim-
fjordens kommende sydkyster, og lige der hvor smeltevandet løb både væk fra- og ind 
under isen i stride strømme… der hvor Ahrensburgfolket kom og så sine muligheder.  
 

Det isfri land lå hen som arktisk tundra med spredte krat af el og pil samt en mindre 
bestand af rensdyr og elge, som de mest udbredte dyr. Men sammen med de mange sæ-
ler, skaldyr, fisk og fugle, var der faktisk gode jagt- og samlemuligheder, så folkene kom 
tilbage år efter år og forsvandt så igen under de hårde vintre, og mange gange i årevis. 
Men pludselig var de tilbage igen, og på et tidspunkt i mildere perioder blev de her også 
om vintrene, og så efter ca. 7.000 år på den måde blev de her permanent og bosatte sig i 
nogenlunde fastliggende bopladser i det vi kalder Ertebøllekulturen som varede et par 
tusinde år frem til ca. år 4.000 år før år 0. 
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Runde indoeuropæiske grenkonstruktioner udviklede sig til ovale teltformer tækket med strå og skind. 
 
Indoeuropæerne!!! 
tilbage da klimaet efter ca. 9.000 år begyndte at mildnes og gøre en mere permanent til-
knytning mulig. Jo, man kan tænke sig så meget, men man kan også sige sig selv, at vi 
alle har slægtninge med rødder så langt, og endda endnu længere tilbage, så helt ude i 
skoven er det vel ikke at lege lidt med fantasien om de mennesker som kom her aller-
først og som blev ! 
 

 
I begyndelsen, den gang langs isens kant, har der næppe været andre former for ly og 
afskærmning end natur- og delvist menneskeskabte jordhuler, eller primitive læskærme 
dannet af et par pinde og et dyreskind spændt ud mod vinden. Men på et tidspunkt, sta-
dig før der fandtes træer eller andre lignende byggematerialer, er det ikke utænkeligt at 
nogen har fundet på at bygge en lukket struktur af dyreskeletter dækket med skind, så-
dan som en slags videreudvikling af den simplere læskærm.  
 

Blandt mennesker har der jo altid været opfindere, og hver gang man så efterfølgende og 
på tilsvarende vis har fundet sådan en ny løsning, baseret på gamle erfaringer og nye 
smarte påhit, inspireret af nyt klima eller de stadigt nye erfaringer med naturens allerede 
kendte og nytilkomne materialer, da er den menneskelige fantasi og kombinationsevne 
trådt til, og har ført til endnu flere måder at bygge på… nye byggeformer, som så kunne 
holde i mange generationer. Det har jo således været nærliggende, og hele tiden også 
nødvendigt, at skifte fra et materiale eller en form til noget andet når forudsætningerne 
skifter. Eksempelvist ved pres for nytænkning at skifte mammutknogler og skind ud 
med grene og græsløv over en tilsvarende kuppelformet konstruktionsform, da mam-
mutterne havde forladt egnen, men hvor der så til gengæld var begyndt at vokse træer!  
Ja sådan kan man blive ved, for fra den lille grenhytte og til en tipi er der jo heller ikke så 
langt. Eller hvad med den revolutionerende udvikling hvor man, måske ved et tilfælde, 
fandt på at lægge to tipier sammen og lægge en stok/ås eller at forankre en liane vandret 
fra det ene toppunkt til det andet, og så komme frem til en teltkonstruktion, som i prin-
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cippet kan forlænges i det uendelige og dermed kan rumme mange flere under samme 
tag? Det er faktisk en transportabel bygningstype som har været brugt i over 15.000 år. 
 

    
 
 
 

 
    
 

Evolutionens gang 
 
Med længeteltet som man kunne kalde det, var man i løbet af de næste 9.000 år nået 
frem til det jægerstenalderhuset, som vises vises genskabt i Ertebølle, i en landskabstype 
som lignede kystegnene nær Brejnholt. Folkene boede der i over tusinde år og  levede 
udelukkende af at jage og samle, herunder ikke mindst den lokale specialitet muslinger, 
der som bekendt stadig er limfjordsegnens delikatesse den dag i dag ca. 6.000 år senere. 

 
 

Ertebøllehusene er måske nok noget forskellige fra de viste telte, men konstruktionerne  
bygger på samme princip med to eller flere stolper som bærer en ås eller lignende der 
igen bærer og støtter spærrafter og lægtepinde med tækning af græs- og lyngtørv der bli-
ver holdt på plads af andre lange løse rafter bundet sammen i toppen. Man var endnu 
ikke begyndt at holde husdyr, så der er ingen stalde i huset, og indgangen er i gavlene 
hvor det, i den givne konstruktion, har været det mest hensigtsmæssige sted at få en bed-
re dørhøjde. Men alt i alt er længehuset, som vist fra Agger, her ved at tage form. Be-
mærk at en ydervæg nu er skabt med en lav lodret pileflettet konstruktion som kan dan-
ne ryglæn for de folk der sad på sovestederne anbragt rundt langs væggene omkring 
rummets midte, som i nogen tilfælde kan have været forsænket så sovestederne har dan-
net en jordbænk, og hvor folkene har kunnet stå oprejste når de færdedes inden døre. 
Fletværket har antageligt været tætnet mod vinden med mos og lav etc.  
 

Der var adskillelige sådanne "Ertebøllelandsbyer" rundt omkring langs de danske kyster 
på den tid ca. 4.000 år før år 0, og med et kvalificeret gæt kan man godt skyde på, at der 
også kan have været et par bosættelser af slagsen i Hardsyssel, eksempelvist ved Remmer 
Strand og Gjeller Odde. De er lokaliteter som kan formodes at have haft gode forekom-
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ster af muslinger og fisk. Ja og hvis det så ellers er rigtigt altsammen, så kan man jo også 
nemt forestille sig, at rigtig mange gener fra folk dengang har formået at overleve op 
gennem de mange slægtsled og frem til nutidens hardboere. Tiden var jo en brydningstid 
hvor den menneskelige overlevelsesstrategi, presset af et stigende befolkningstal og deraf 
følgende uro og stridigheder var i færd med at blive ændret, fra at jage og samle føde til 
at man alternativt begyndte at dyrke afgrøder og at tæmme husdyr. På denne måde skaf-
fede man sig i første omgang forsyningssikkerhed… og det var jo også meningen, men 
som bivirkning har det altså også bevirket en videreførsel af slægternes gener på samme 
egn. Samtidig skete der så det i hele denne udviklingsproces fra jæger- til bondesamfund, 
at den hidtidige nomadekultur og den fortrinsvise bosætning ved kysterne gradvist æn-
dredes til, at hele landet blev fyldt op, først overvejende af fastboende bondefamilier i 
enligt beliggende langhuse, eller grupper heraf, rundt i landskabet… men snart, grundet 
usikkerhed i forhold til indtrængende fjendtlige grupper, samlet og bygget om stadig som 
langhuse, men nu også som mindre familieboliger og værkstedsbygninger, samlet i klan-
baserede bopladser og landsbyer. 

Langhusene og Landsbyerne 
Som antydet formodes jæger- og samlerkulturerne primært at have været fredelige fælles-
skabsbaserede småsamfund indeholdende en lighedspræget social struktur, hvor måske 
nok de dygtigste jægere naturligt har fungeret som ledere og måske efter et rotations-
principper har varetaget høvdingehvervet, og hvor særligt egnede personer har været 
åndlige vejledere etc., men også en struktur hvor alle uanset status er blevet set og hørt. 
Den slags organisationsformer er kendt fra mange kendte nutidige sådanne kulturer. 
 
Helt modsat er der på tilsvarende vis belæg for, at de efterfølgende bondekulturer, må-
ske lige så vel kunne være kaldt krigerkulturer! Ikke fordi folk blev mere krigeriske af at 
blive bønder, men mere på grund af den værdiophobning, som er en naturlig følge af et 
velfungerende bondesamfund. Hvor jægerfamilien sjældent ejede mere gods end den 
kunne bringe med sig på vandring, så lå det i sagens natur at bondefamilien samlede for-
råd, så de eksempelvist kunne overleve en lang vinter, uden at rejse bort, og på den må-
de blev det fristende for fjendtligt indstillede nabostammer at begå røveri, når lagrene 
var fyldt op. 
 
hvor der, trods en vis social lagdeling, nok havde hersket en mere, end i den mere hie-
rarkiske og voldelige krigerkultur som nu var på vej. Egentlig var det jo en landbrugskul-
tur der tog sin begyndelse, men med etableringen af de mange flere, og langt mere per-
manente, bopladser og ved ophobningen af de produkter som fulgte med den nye pro-
duktionsform, opstod nu, i højere grad end nogensinde, en vedvarende kamp om jord 
og ejendom. Fra, i overvejende grad, at have været fælles blev jorden og dens afgrøder 
og avl nu i stigende grad betragtet som slægtens eller stammens ejendom, og.  
 
Og ligesom der i slægten har været nogle enerådige familieoverhiveder, så har der også v 
 
 
ophobede værdier som korn og kvæg etc. og det førte direkte til et udpræget klassesam-
fund hvor det bærende befolkningsgrundlag ganske vist blev fastboende bønder, men 
hvor der nu også i højere grad blev skabt en underklasse af trælle som på det nærmeste 
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ikke havde højere status end et trækdyr, og en magthaverklasse som før vel bare havde 
bestået af de dygtigste og mest velansete jægere, men som nu var disses efterkommere 
som i kraft af nye magtmidler og de rettigheder som de dermed kunne tiltage i langt hø-
jere grad var blevet regulære krigere som dels forsvarede deres egne folk mod udefra 
kommende fjendtlighed og som dels også selv drog ud på plyndringstogter og førte krige 
om mere land, magt og ære. 
 
Selvom mange jæger- samlerbopladser også havde været rimeligt stationære, som i Erte-
bølle, så blev forankringen til lokalområderne nu endnu mere fasttømret, og de samme 
familier knyttede sig typisk til den samme jord i utallige slægtled.   
 
 
Især jo da også i de lange perioder hvor der ligefrem var stavnsbånd primært for mæn-
dene, som var af største betydning for en stabil produktion og, som dermed også var en 
vigtig kilde for de til enhver tid herskende magthavere… høvdinge, konger og deres 
håndlangere. 
 
Adam og evva…. Kain og Abel !!! 

Den åndelige arv. 
I masser af generationer har man i bondestenalderen fortsat både jaget, samlet, tæmmet 
og dyrket… for det har der været behov for, og det har der også været rigelig med na-
turgrundlag for, hvorfor det også har været den naturligste livsform i århundreder før 
bondelivet tog mere og mere over. Nogle omrokeringer og tilpasninger af bopladser har 
så selvfølgelig været nødvendige hen ad vejen, og således har de folk, som i givet fald har 
boet i strandengene ved Remmer Strand, antageligt måttet rykke længere ind i landet for. 
at være tættere på den federe jord der egner sig bedst til dyrkning, og således er stedet 
Gudum formentlig opstået, eller er blevet udvidet. 
 

Navnet Gudum betyder "Gudernes Hjem", og med de mange oldtidsfund og gravøje på 
egnen er der ingen tvivl om, at det navn er opstået længe før kristendommen kom til, ja 
måske oven i købet også før end der fandt egentlig fast bosættelse sted på stedet, den-
gang helt tilbage hvor de første jægere strejfede omkring i landet. Således kan det tænkes 
at disse første mennesker har slået lejr på stedet, og har rejst deres midlertidige løvhytter 
dækket af skind i en lysning ved åen, hvor de i en tid, har forsynet sig med drikkevand 
og er gået på jagt og fiskeri i omegnen. Oven i købet er der så måske endda også kom-
met andre grupper eller stammer forbi i samme ærinde, og de har holdt fester og har 
danset sammen til frugtbarhedens pris… så meget, at de har gjort det til en vane at mø-
des igen hvert år, eller flere gange årligt, på strategisk valgte tidspunkter for, igen og igen 
at udveksle praktiske nyheder og ikke mindst, at tilbede guderne og bede om godt udbyt-
te ved den kommende jagt eller høst etc., og nogen gange også for at feste og nyde tilvæ-
relsen en kort stund efter veloverstået dåd, hvor de i opløftet stemning er blevet enige 
om, at her boede guderne, hvorefter deres shamaner for måske 10.000 år siden har ind-
viet særlige steder for fælles og individuelle ritualer og ceremonier.  
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Store sten har været et yndet tilholdssted for guder, og et hestekranium kan have været et betydningsfuldt 
centrum for shamanernes og stammernes regndanse eller hvad de nu har haft gang i. 
 

Først har der måske været et særligt træ eller en mægtig sten eller flere som, sammen 
med en måske ligefrem guddommelig udsigt, og  et sæt af overnaturlige oplevelser knyt-
tet til stedet, som har givet anledning til en helliggørelse af lige netop denne plet. Ja, alt 
sådan noget kan der igen kun gættes om, men hvis det har været noget i den retning, så 
er det da også tænkeligt, at man i ren respekt også har valgt at placere menneskenes boli-
ger i behørig og andægtig afstand derfra, for ikke at forstyrre guderne eller at komme til 
at gå dem i bedene. På den måde kan det vel være forklaringen på, at landsbyen Gu-
dumstad i sin tid er vokset op nede ved åen, en kilometer sydøst for helligdommene, 
dernede  hvor der i øvrigt også umiddelbart var det bedste naturgrundlag for bosætning.  
Meget taler derfor at det har været her, i ly af bakkerne, at de første grupper af menne-
sker også er begyndt med at slå lejr på deres jagter i området, og så er de smuttet op ad 
bakken for at komme i kontakt med ånderne deroppe på ceremonipladsen i månelyset, 
folkene som nogen i øvrigt mener kom fra Ahrensburg egnen ved floden Elben.  
Tja, og hvem ved, måske mødte ahrensburgfolket så her folkene nede fra jægerboplad-
serne ved Remmer Strand, den gang hvor de cirklede rundt inde og oppe i landet for at 
finde god jord til dyrkning! Det kan vel i givet fald godt have ført til noget rivalisering og 
ballade, men der var jo rigeligt med jord, så mon ikke de to grupper i løbet af et par ge-
nerationer også begyndte at gifte sig med hinanden? Derefter kan deres efterkommere 
så, nogle slægtsled senere, godt være dem der fik ideen om at bygge en langdysse med en 
jættestue og egen danseplads deroppe ved gudernes hjem.  
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Langdysse ca. -3.500                                         Kulthus. -3.000 
 
Alt dette kan så igen måske have ført til, at der blev flere og flere mennesker både i Gu-
dum og i omegnen og derfra videre til yderligere samkvem med andre og nye landsbyer 
længere ude, hvorfor stammelivet nok ad åre også ændrede så meget karakter, at der op-
stod nye organisationsformer, i hvilken forbindelse man så enkelte steder har bygget 
langdysser med jættestuer, måske nok som begravelsesrum, men sikkert også som møde-
sale… hvor de levende såvel som de døde kunne samles om vigtige religiøse ritualer og 
beslutninger om store fælles anliggender. Der er fundet rester af langdysser andre steder 
på egnen, men ikke lige i Gudum. Imidlertid er der siden sket så mange omvæltninger på 
de hellige steder her, at man sagtens kan forestille sig, at et af mellemtrinene også her har 
været en jættestue. En jættestue som så igen har mistet sin kraft og betydning i forhold 
til nye eksistentielle opfattelser, og har måttet give plads til nye skigge. Det skønnes såle-
des at der fremme ved kristendommens ankomst er blevet opført en kirke direkte oven 
på de selvsamme kultsteder og offerpladser og at dette, med fuldt overlæg, har ført til 
slettelse af alle spor efter de nu fortidige "hedenske" aktiviteter.  
 

100 - 900  (Indsat 20.01 2014) 
Omkring år 500 har Jylland og Danmark i århundreder været domineret af flere forskel-
lige stammer som teutonerne i Thy, kimbrerne i Himmerland og haruderne i Hardsyssel 
med flere. De to førstnævnte er kendt som de vilde horder der ca. 100 år f.v.t. stormede 
ned gennem Europa og truede Romerriget… men, også haruderne er omtalt som delta-
gere i disse togter, hvor det så i forbifarten dukkede op, at de endnu tidligere var udvan-
dret fra det nordlige Tyskland og rejst langt op i Jylland… først mod øst hvorfra de si-
den blev trængt videre mod vest, hvor de blev den stamme som til sidst evnede at stop-
pe danerne, da grupper af danernes stamme omkring år 500 havde forladt deres slægt-
ninge tilbage i Skåne, og aggressivt havde ført sig frem og indtaget alt land, blot altså 
ikke lige Hardsyssel. Det vil sige til sidst blev haruderne alligevel medregnet som danere, 
da disse, med hovedsæde i Lejre engang omkring år 700 havde forankret sig over hele 
landet, som de nu kaldte "danernes land" som så igen blev til navnet Danmark. 
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Det skal dog nok have slået gnister for haruderne var jo et håndfast og stridbart folk, 
som ikke sådan i almindelighed og uden videre viste andre stammer imødekommenhed 
eller, uha da, giftede sig med personer uden for det kendte. Det kom dog til at ske med 
lange mellemrum, men sprogligt holdt de i det mindste distancen nærmest helt til vore 
dage, med skellet i det jyske hvor der stadig rundt i krogene i vest siges "a" og "en hus", i 
stedet for som i øst hvor de siger "jeg" og "et hus". 
 
flet så noget sammen med Kraka eller lignende 
 
 
 
 
Kristendommen i Danmark kom i nogen udstrækning med missionærmunke fra syd, før 
den senere blev et egentlig kongeligt privilegeret samfundsanliggende, og det kan således 
godt tænkes, at opførelsen af de fleste… eller mange af landsbykirkerne var en kær-
kommen folkesag, hvor menneskene gennem den nye religion oplevede en stor befrielse 
fra stadig mere undertrykkende og plagsomme religiøse ritualer inklusive menneskeof-
ringer i yderste konsekvens, og at de nu i stedet, med byggeriet af kirken, som noget helt 
nyt fik et sted hvor de alternativt kunne modtage syndernes forladelse, samt høre om 
forskellene på godt og undt, samt at mennesket alene gennem sin adfærd, i høj grad kan 
bidrage til at skabe et godt liv for både sig selv og andre!  
Tanken om frelsen var vel god, men at kirken og dens religion så senere, på skiftende vis 
og gang på gang er blevet brugt i det ondes tjeneste, bør man nok første og fremmest 
forstå som et udtryk for den menneskelige magthaveriske natur, som til stadighed træn-
ger sig på, mere end som religiøse budskaber. I dag omkring 2014 hylder de fleste af os 
jo demokratiet og fremme af lighed blandt menneskene, men trods dette må vi jo allige-
vel igen og igen være vidner til, at despoter af alle slags begår uhyrligheder i stort og 
småt under påberåbelse af respekt for demokratiet. 
 

    
 

Kirke ca. 1100 (Hjerl Hede)                               Parti fra klosterkirken ca. 1980 
 



 

 Side 19 

Den første kirke i Gudum kan meget vel have været bygget af træ, sådan som det er sket 
andre steder i landet, men det er også nærliggende at forestille sig at man nærmere har 
bygget den af kampesten, og at man på den måde har benyttet sig af de kampesten der i 
sin tid var bragt til stedet for at bygge en jættestue som måske i mellemtiden yderligere 
havde taget skikkelse som et kulthus, som i et par århundreder eller mere kan have været 
samlings- og ceremonisted for et stadig større antal landsbyer og bopladser. 
 
Den første  
1000 vikingelandsby/boplads vest for kirken 
1100 kampestenskirken i romansk stil 
1300tallet udskiftes kampestenskirken med begyndelsen til den nuv. højgotiske teglkirke. 
         romansk granitdøroverlægger indmuret i langsiden mod syd 
1150erne benediktinerkloster og kapel og kilde (der hvor kloster mølle i dag ligger) 
1266 første kendte omtale af navnet Gudum (Guthum)  
1439 klosteret erhverver patronatsret over Nørre Nissum Kirke 
1484 klosteret flytter fra åen op til kirken som bliver klosterkirke 
1484 klosteret overtager brugsretten til kirkens jord og opr. avlsgård i tilkkn. til klosteret 
1492 Kirken ombygget 
1494 klosteret erhverver patronatsret over Fabjerg 
1536 efter reformationen kommer klosteret u. afvikling og jorden bliver kongeligt len. 
1556 udstykkes et stykke af nu lenets jord til ny præstegård 
1630 klosteret og kirketårn mm. nedbrænder 
1717 efter genoprettelserne 1670fra branden, bestyres Gudumkloster  af officerer 
1723 Tilknyttes Gudum Kirke (inklusive Fabjerg) sammen med Nr Nissum Kirke til  
         Kongensgård i Nørre Nissum 
1757 Gudum Kirke (inklusive Fabjerg) sælges til ejeren (Jens Wandborg) af herregården  
         Kabbel 
1789 ejerskabet til Gudum Kirke (inklusive Fabjerg) vekslede mellem Ole Nielsen 
         Balleby, Strandbygaård og Christen Jensen, Breinholt. 
1793 A. Ejerskabet deltes i to halvdele dels ved Breinholts svigersøn Peder Ibsen  
        Breinholt som sælger videre i 1801 til Nyboe, Krogsgård, Gudum. Nyboe sælger i  
        1833 videre til Christen Madsen (Trabjerg) 
1793 B. Anden halvdel sælges til Breinholts anden svigersøn Niels Christian Lund,  
        Kongensgård. Han overlod senere til svigersønnerne Jens Peter Mikkelsen,  
        Sophielyst, Nørre Lem og Peder Jensen, Nørre Byskov 
1928 Kirken opnår selveje. 
 
  
måske var det på et godt sted med udsigt ud over Limfjorden og med let adgang til fi-
skeri og jordbrug. Dog må det have været driftige folk, efter deres efterkommere at 
dømme, så lad os prøve at fantasere lidt. 
 
Kun kan man forestille sig, med de efterkommere der kendes i dag, at det må have været 
driftige folk og, at det godt kan have været en indvandrerfamilie der, alene eller sammen 
med nogle slægtninge og andre skæbnefæller, var på vandring efter nye og bedre græs-
gange end dem de kom fra. 
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Tilbage i tiden omkring år 0 havde der allerede i århundreder været små og store boplad-
ser rundt i det vestjyske, eksempelvis som landsbyen Hodde ved Varde. Det var boste-
der hvor folk levede med deres huse, dyr og grej i tætte bebyggelser bag beskyttende 
hegn, som både kunne holde dyrene inde og eventuelle fjender ude. Landsbyerne eller 
bopladserne bestod som regel i op til fem seks generationer baseret på almindelig vedli-
gehold og genopførelser af husene, når det var nødvendigt… men så var man åbenbart 
også nået til et mætningspunkt for den nu gamle beliggenhed, hvorfor man valgte at ryk-
ke rub og stub til en helt ny beliggenhed et stykke fra det gamle sted, men dog stadig i 
nærheden. 
 
Ved sådanne evigt tilbagekommende lejligheder, eller måske bare når en gamle landsby 
var brændt ned ved et uheld eller hvor der havde været misvækst og sult etc. antages det, 
at enkelte familier eller mindre grupper også kunne se en chance  for forbedring, ved 
helt at forlade den gamle hjemegn og søge lykken under andre himmelstrøg, ude i de 
øder egne med jomfrueligt jord, eller endog på gamle beboede steder hvor man sukkede 
efter ny inspiration og drivkraft… der lå verden nok bare og ventede, med tilbud om at 
kunne starte på en frisk, at bygge nye huse, gå på jagt og fiskeri, dyrke jorden og føde og 
opfostre nye generationer af slægterne. 
 
 

       
 

Landsbyen Hodde år 150 før år 0.            Vikingeborgen Aggersborg år 950  
Måske var det en sådan gruppe der en dag omkring år 500 kom anstigende. Der havde 
længe været stridigheder ude i den anden ende af landet hvor krigeraristokratiske typer 
med navne som Hroðgar og Beovulf havde kæmpet om magten og skabt utryghed over 
alt omkring sig. Nogle i gruppen kunne så være folk som var deserteret fra kampene og 
andre som havde overlevet at en landsby var gået op i røg i samme anledning… og nu 
stod de så her og tilbød sig, i en situation hvor man omvendt her var i gang med at reor-
ganisere sig efter en ulykkelig epidemi der havde lagt flere bopladser både halvt og helt 
øde i det forblæste landskab. 
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Gruppen blev taget imod af en shaman og en lille flok af områdets ældste på en høj, nær 
det sted hvor man i dag finder Nørre Nissum Kirke. Det var det sted hvor folk fra eg-
nens stammer samledes til de årlige solhvervsfester og når der ellers skulle ofres til gu-
derne og tales om fælles anliggender som nu. Mødet kom til at vare et par dage, men 
langt om længe nåede man det resultat, at vores gruppe kunne slutte sig til en hensygnet 
boplads nede ved kysten hvor en lille å løb ud i fjorden, det sted der nu kaldes Remmer 
Strand. Der havde der tidligere været liv og glade dage, men nu var stedet ved at forgå , 
med kun et par gamle og en flok børn tilbage. De nyankommende var lykkelige, de hav-
de endelig fundet et godt sted, og de forenede sig hurtigt med de gamle og børnene, og 
de fordelte opgaver som kunne sikre dagligdagen og få bopladsen op at stå igen.  
 
Husene på stedet var i meget ringe stand, ja de var nærmest ruiner, så straks gik man i 
gang med at bygge det første hus, som blev en næsten tro kopi af de traditionelle høj-
remshuse som alle havde kendt i generationer. Med de nye folk og deres erfaringer på 
stedet, blev det dog til en både bedre og større udgave end man hidtil havde set i lokal-
området. Der var to unge par blandt de nye, og kvinderne havde skjult nogle værdifulde 
smykker som det nu var lykkedes at bytte bort for nyt tømmer og værktøj af bedste kva-
litet.  Som en enkelt nyskabelse, var det nye hus desuden forsynet med rigtige båse til 
køer og indelukker til får og geder medens høns dog stadig selv måtte finde siget en ledig 
pind at sidde på, nu på kanten af båsene og lignende steder.  
 
 

 
 

Et rekonstrueret højremshus på Moesgaard Museum. 
I gamle dage, længe før bopladsen i Hodde, havde dyrene altid måtte klare sig selv uden 
for husene eller under simple halvtag hvor de kunne finde læ, men så var nogen begyndt 
at tage dem ind i meget slemt vejr eller når en ko var syg og lignende, og der havde man 
så lagt mærke til, at når koen fik det bedre og så også gav mere mælk. Ja, det vidste de 
fleste, men der var altså stadig glemte hjørner i landet, hvor den slags ikke rigtig var slået 
an endnu… det, at have stalde… først i husene sammen med menneskene og senere i 
selvstændige hytter og længer. Men nu kom udviklingen altså også til Remmer Strand. 
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Vigtigt havde det, trods alt det nye, stadig været også at følge de lokale traditioner eller 
regler om at få huset anbragt med længderetningerne i øst vest, så det bedre kunne mod-
stå de kraftige storme der ustandseligt kom væltende ind over land ude fra det store hav 
mod vest, og nyt var det også for de nytilkommende, at man her kunne blande lyng og 
især tang i tækkematerialet til taget… ikke fordi det var bedre men fordi der var så rige-
ligt af det. Hustypen var en såkaldt højremskonstruktion, som almindeligvist bestod af 2 
x 4 stolper sat ned i jorden så de var stivet godt af, allerede før de blev "låst" med fire 
tværgående bjælker og et par langsgående remme og eventuelt skråbånd. 
 
Med en sådan fast konstruktion havde man så og sige et "fundament", hvorpå der nu 
kunne monteres spær stivet af med hanebånd, samtidig med at man også kunne gå i 
gang med at forberede ydermuren med udlægning af syllesten i en lang række ca. en me-
ter uden for stolpekredsen, eller man ryddede måske bare jorden for muld ud til hvor 
man ville have ydervæggen. I begge tilfælde satte man herefter stolper op til at dannelse 
af ydervæggene… det vil sige enten blev de gravet ned eller også blev de sat med enden 
ned mod syldstenene før de blev låst med en murrem, hvorefter man så indsatte tavler af 
flettede grene mellem stolperne og til sidst og klinede det hele tæt med med lerjord. 
 
Murrem og højrem suppleres til sidst med en ås oppe i kippen, holdt oppe af  stolper sat 
på de tværgående bjælker i grundkonstruktionen, således at spærene endelig kan lægges 
op i en vinkkel på ca. 450 grader og styret og låst med lægter af afgrenede rundstokke og 
lignende hvorpå man kan anbringe og binde husets tækkemateriale. På myndingen lagde 
man vanligt et lag halm med tungere lyngtørv anbragt henover, for at holde det hele ne-
de. i blæsten.  
 
Husets indre udgjorde i princippet et stort rum, men med husets funktioner disponeret i 
forhold til de tre kvadrater i række som dannedes af de otte inderstolper. Menneskene 
boede således i den vestlige ende med senge bygget af lerjord under det lavloftede ud-
skud mellem ydervæggene og de bærende stolper, ligesom dyrene også primært havde 
deres båse etc. under udskuddet i den østlige ende.  
 
Indgangen til huset blev anbragt på husets sydside under et forhøjet tagskæg til husets 
midterste rum hvor man havde bålplads sammen med  køkken- og håndarbejdsfunktio-
ner. Røgen lod man sive ud gennem taget via et lyhrehul i tagryggen, og mon ikke man 
her, på simpleste vis fik røget en skinke og tørret nogle fladfisk! Ellers var der ikke noget 
egentlig loft, men det antages at pladsen over bjælkelaget på de bærende stolper i øvrigt 
er blevet brugt til opbevaring af grej og forråd af forskellig slags. 
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Her ses måske det almindelige lille hus øverst, som man først byggede og hvor alle fandt 
læ for det ikke alt for venlige klima. Der var ikke for god plads, men forventningerne om 
at det hele nu ville gå fremad holdt modet oppe, og sådan begyndte måske det som der 
siden blev til Tangsgaard, og direkte eller indirekte vel også også til Aamølle.  
Nå den situation var der endnu længe til og først har man sikkert hurtigt arbejdet sig 
frem til også at kunne bygge den viste større gårdlænge før man faldt til ro, og så i løbet 
af et par generationer også byggede den regulære stald og ladelænge længst til højre. 
Bredden på de nyeste bygninger blev muligvis nogle få centimeter bredere, men det var 
især længden der var nemmest at øge. Alt efter behov kunne man nemlig øge med det 
antal kvadrater mellem de bærende stolper som man ønskede, medens større bredder på 
bygningerne ville have krævet kraftigere tømmer m.m. som man for eksempel møder i 
husene på vikingeborgen Aggersborg oppe nordøst for Limfjorden vist her under. 
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Ja undskyld den sammenligning ligner lidt af en tilsnigelse, og det er den også. Den er 
mest med for at vise hvor bredt et arkitektonisk greb kan spænde, mere end at der er et 
sandsynligt link til slægtens udbredelse, men alligevel så kunne det da godt være… 
 
Der gik nu rigtig lang tid med flere nye generationer og efterkommerne af slægten på 
Tangsgaard, som kunne formodes også lystigt at have blandet sig med alle mulige andre 
slægter på egnen og snart har indgået som medlemmer i såvel småkårsfamilier, som i 
gårdmandsfamilier hvor der blev arbejdet med de store armbevægelser, lige som der vel 
også var medlemmer som blev soldater eller håndværkere, og måske der lidt efter år 
1000 færdedes oppe ved vikingeborgen Aggersborg nordøst for Limfjorden og det nu-
værende Thisted! Under alle omstændigheder er det da interessant igen at se, på det tid-
ligere indsatte billede fra denne borg, en ny og endnu mere avanceret udgave af vort lille 
højremshus, hvor folk fra Remmer Strand så udmærket kan have været med, om ikke 
andet, så i et byggesjak. 
 
 
 
 
 
Alle raske folk kunne som nævnt bygge, men nogen har været dygtigere end andre. Det 
kunne man især være, hvis der også var bedre ressourcer, som datidens krigsherrer kun-
ne præstere, som man eksempelvist har set oppe omkring år 1000 ved vikingelejren  
Aggersborg nord for Limfjorden. Der har husene været af håndværksmæssig høj kvalitet   
udført i de bedste materialer som egetræ. Ja, og mon ikke der også lige har været et par 
efterkommere fra den oprindelige lille flok i Nørre Nissum som har været med på den 
borg… både som håndværkere og som soldater. 
 
Der er i det mindste god grund til at tro noget sådant, for de fremmeste af disse af især 
håndværkerne har på den måde haft lejlighed til at lære nye forbedrede metoder og or-
ganisationsformer, som de kunne bruge senere i hjemegnen, og hvem ved, måske har de 
også i flere tilfælde haft mulighed for at vende hjem med væsentlig bedre økonomiske 
midler end de havde da de tog ud! Det er dog nok en øvelse som er sket blandt menne-
sker til alle tider. 
Vi nærmer os nu ca midten af 1600tallet og kan konstatere at der måske nok er sket en 
fornyelse af det gamle byggekoncept, men dog ikke med samme høje kvalitet som vikin-
gernes huse. Rigdommen er ikke den samme mere, og har heller aldrig været det hos den 
jævne befolkning, men de hytter sig da i en ny hustype som nu er jævnt spredt i det 
nordvestjyske. 
 
 
 
 
Vi nærmer os nu måske 1500tallet og kan konstatere at der er vild gang i kvægavlen med 
masser af eksport til Tyskland og store armbevægelser blandt de mest initiativrige bøn-
der som utvilsomt også har noget af slægten Breinholt blandt sig 
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hustypen blev  selvfølgelig også videreudviklet 
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havde brudt op fra landsbyen Hodde som havde toppet omkring år 0000 nede nær nuti-
dens Varde, for at 
 
FRA TIP6 OLDEFAR ANDERSEN TIL MORFAR LUND 
Jens Andersen, Breinholt ca.1650 – Janus Lund 1951 
Kapitel Nr. L1 
 
 
 
 
 

 
 
Jens selv er der så vidt vides ingen som ved noget om, og med ham heller ikke om de 
endnu tidligere af slægtens stammødre og -fædre som i sin tid formentlig ad flere om-
gange er kommet ude fra og har bosat sig i egnene omkring Gudum og Lemvig.  
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Jens Andersen og Bodil Pedersdatter 
 
Denne slægtsrapport er primært præget af bønder og navnet Breinholt i egnene Thy, 
Mors og Vestjylland ned til omkring Ringkøbing og Ribe. Som i alle slægter er det gået 
op og ned, og trods fordums storhed, så har også denne slægt været nede og kysse gul-
vet. Men først og fremmest møder man dog meget initiativrige mennesker, som på godt 
og undt har været helt fremme og har sat markante spor i landskab og kultur. Tilsvaren-
de synes flere kendte efterkommere også at høre til blandt samfundets bærende kræfter, 
af arbejdsomme og ordentlige mennesker, der foretrækker at passe enhver sit. 
 

 

 
 
 

GENERATION NR. 3 
Note: Denne slægtsgren begynder ved generation nr. 3 da der i slægten er fundet andre grene med to 
generationer længere tilbage. 

Jens Andersen 
1.  JENS1 ANDERSEN 
  
Børn af JENS ANDERSEN: 

 i. ANDERS2 JENSEN, f. omk. 1684 , og døde 1765 i Gammeltoft, Gudum. 
 
“Gammeltoft” er en uhyre gammel gård, som er nævnt i gamle kilder allerede i 1464,hvor den ejedes af Gudum Kloster. 
Siden blev stedet afhændet.  
Tidligere ombudsmand Gammeltoft-Hansen stammer fra en slægt, som boede i “Gammeltoft” fra 1866— 1903. 
I 1903 blev ejendommen solgt til en Christian Gaaskjær for 18.000 kr. Denne slægt blev på stedet til 1944. 
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Gudumkloster , Skodborg herred o. 1675.  

2. ii. PEDER JENSEN BREINHOLT, f. 1686, Breinholt, Humlum; d. 08 mar. 1764. 
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GENERATION NR. 4 

Peder Jensen Breinholt 
2.  PEDER JENSEN2 BREINHOLT (JENS1 ANDERSEN) blev født 1686 i Østergaard, Gudum, og døde 08 mar 1764 i 
Breinholt, Humlum.  Han giftede sig med MAREN LAURIDSDATTER TRABERG.  Hun blev født 1710, og døde 19 
mar 1749 i Humlum. 
 
Noter for PEDER JENSEN BREINHOLT: 
1730 - Peder var ejer af gården Breinholt i Humlum 
1683 - Gården lå øde under herregården Kabbel, Nørlem, Lemvig. 
1579 - Gården blev udlagt til Qvistrup, Struer. 
 
Noter for MAREN LAURIDSDATTER TRABERG: 
1747  1749 - Det blev sikret ved kongebrev, at Maren kunne blive siddende i uskiftet bo dersom hun skulle 
blive længst levende. Det blev der dog ikke brug for, eftersom hun døde kort tid efter i 1749, 15 år før Peder 
dør. 
* Gougle evt. "Breinholt Nygaards Sedler" 
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   Nygård Sedler fundet på nettet. 
 
Børn af PEDER JENSEN BREINHOLT og MAREN LAURIDSDATTER TRABERG: 

 i. JENS PEDERSEN3 BREINHOLT, f. 1738. 
død ugift, antageligt ingen børn 

3. ii. BODIL MARIE PEDERSDATTER BREINHOLT, f. 1740, Humlum; d. 19 maj 1828, Kabbel, Nørlem. 
 iii. ANNE MARGRETHE PEDERSDATTER BREINHOLT, f. 1742; d. omk. 1747. 
 iv. LAURITZ PEDERSEN BREINHOLT, f. 1748; d. 1804. 

død ugift, antageligt ingen børn 
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GENERATION NR. 5 

Bodil Marie Pedersdatter 
3.  BODIL MARIE PEDERSDATTER3 BREINHOLT (PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 1740 i Humlum, og 
døde 19 maj 1828 i Kabbel, Nørlem.  Hun giftede sig med CHRISTEN JENSEN ØSTERGAARD (BREINHOLT) 1759 
i Humlum.  Han blev født 1733 i Østergaard, Gudum, og døde 16 april 1804 i Kabbel, Nørlem. 
   
Noter for BODIL MARIE PEDERSDATTER BREINHOLT: 
1759 - Faderen Peder Jensen Breinholt sikrede at Bodil Marie og Christen overtog gården Breinholt  
     og at han selv kunne blive boende til sin død. 
1804 - Bodil driver herregården Kabbel videre som enke. 
1808 - Bodil overdrog herregården Kabbel til svigersønnen Christen Møller og datteren Ane Kirstine 
 
Noter for CHRISTEN JENSEN ØSTERGAARD (BREINHOLT): 
1733 - Han var født Christen Jensen Østergaard, efter gården Østergård i Gudum 
1759 - CHRISTEN giftede og købte sig til navnet og gården Breinholt i Humlum 
Det er anden gang at der tropper en Jensen op fra Østergaard i Gudum og køber/gifter sig til  såvel gården  og 
navnet Breinholt. Det vides ikke om de har været i familie, men det er vel ikke utænkeligt om Christen skulle 
være søn af  ane nr. 2’s bror Anders Jensen, som stadig drev eller boede på Østergaard! I så fald var Christen så 
også fætter til sin hustru Bodil. 
1780 - Christen køber gården Østerbye i Humlum. Gården tillægges gården Breinholt  
1784 - Christen køber på tvangsauktion gården Kongensgaard i Nørre Nissum 
1792 - Bygningerne til Østerbye nedrives. 
1795 antageligt - købte Sønder Vinkel, Heldum 
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Nygård Sedler fundet på nettet.  
Heraf fremgår det, at både gårdene Nørre- og Søndre Vinkel i en længere og nogenlunde samtidig periode har 
været ejet af såvel slægten Breinholt som Stokholm.  
 
1799 antageligt - købte herregården Kabbel, Nørlem, Lemvig 
1804 - dør som proprietær Christen Jensen Breinholt på Kabbel 
 
                    

 
 Herregården Kabbel.   
   
1793 til ca. 1800 skiftede ejerne hurtigt; men mest afgørende var det dog, at godsets fæstejord og tiender i 
denne tid blev solgt bort fra det. Blandt de ejere, godset havde i denne tid — en lille periode havde det hele tre 
på en gang — er der især én, hvis navn falder i øjnene. Hvor han var med blandt et gods' købere, betød det 

Det kunne jo være interessant at undersøge 
nærmere, men en nærmere afklaring heraf er 
dog foreløbigt ikke overvejet af undertegnede. 
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lemlæstelse for godset. Ikke fordi han var en ædel forkæmper for bøndernes selveje; det var såre langt fra til-
fældet, men fordi bortsalg af bøndergods til selveje var en god forretning og opdeling af hovedgårdsmarker 
ligeledes. Det var herredsfoged Th. Wissing fra Viborg. Han er en ejen-dommelig skikkelse. Skønt rundet af 
yderst beskedne kår som søn af en skovfoged, svang han sig ved sin dygtighed og sin hæmningsløse pågåenhed 
op til så høje stillinger som herredsfoged og borgmester i Viborg. Det var ham, der i 1807 tilbød sin gård i 
Viborg som gave til kronprins Frederik med den — ret åbent udtalte bagtanke — at få Viborg gjort til resi-
densby og rigets hovedstad.  
 
Ca. 1800 - 04 ejedes Kabbel af Christen Jensen Breinholt, der også ejede gården Sønder Vinkel i Heldum sogn, 1804 - 08 
af hans enke Bodil Marie Pedersdatter og 1808 - 14 af hans svigersøn Christen Møl-ler. Denne sidste døde 1814, og hans 
hustru Anne Kirstine Breinholt sad som enke på gården til 1818, da hun giftede sig med Jens Stokholm, som i forvejen 
ejede gården Nørre Vinkel i Heldum sogn, og som i 1830 tillige købte Peterslund i Øster Assels sogn på Mors, lige-som 
han en tid ejede gården Ulsund ude ved Nissum Fjord. Denne rige mand gav Kabbel dens nuværende hovedbygning. Han 
døde 1844, og to år efter skødede hans svigersøn og efterfølger på godset Niels Breinholt dette til J. C. M. Olesen. 
 
 Se evt. hele historien om Kabbel Hovedgaard på nettet. 
 
 
Børn af BODIL MARIE PEDERSDATTER BREINHOLT og CHRISTEN JENSEN ØSTERGAARD (BREINHOLT): 

4. i. JENS4 BREINHOLT, f. 1759, Humlum; d. 1835. (Se denne) 
 ii. MAREN BREINHOLT, f. omk. 1761. 
5. iii. MARIANE BREINHOLT, f. 1763, Humlum; d. 29 jul 1844, Sofielyst. (Se denne) 
 iv. PEDER BREINHOLT, f. omk. 1765. 
 v. ANNE KIR. BREINHOLT, f. omk. 1766. 
 vi. ANE MARGRETHE BREINHOLT, f. 1766, Humlum ?; v. PEDER IBSEN. 

1790 ca. - overtager sammen med sin mand gården Breinholt, Humlum efter faderen Christen! 
1790 ca. - PEDER IBSEN gifter sig til gården Breinholt, Humlum efter svigerfaderen Christen Breinholt 

 vii. ANDREA BREINHOLT, f. omk. 1771. 
 viii. MAREN BREINHOLT, f. omk. 1772. 
6. ix. ANNE KIRSTINE BREINHOLT, f. 1780. (Se denne) 
7. x. KAREN BREINHOLT, f. 1784, Kappel ?; d. 1815; v. JENS CHRISTENSEN STOKHOLM, omk. 1808; f. 1779, 

Heldum; d. 1844. (Se denne under Anne Kirstine) 
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GENERATION NR. 6 
 

Jens Breinholt 
4.  JENS4 BREINHOLT (BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 1759 i Hum-
lum, og døde 1835.  Jens giftede sig med KAREN CHRISTIANSEN STOKHOLM.  Hun blev født 1766, og døde 
1848. 
 
Noter for JENS BREINHOLT: 
1787 Ejer gården Sofielyst, Nørlem 
1787 Ejer også Kongensgaard i Nr. Nissum 
Overtager antageligt gården Sønder Vinkel fra moren efter faderens død 1804. 
Og ifølge Nygaards sedler sælger han gården igen 1829 
  
Børn af JENS BREINHOLT og KAREN Christiansen STOKHOLM: 

8. i. CHRISTEN5 BREINHOLT, f. 28. Dec 1794; d. 6. Marts 1851. 
  Maren Breinholt f. 1. Okt. 1797 I Heldum 
  Niels Munch Breinholt f. 10. Feb. 1797 I Sønder Vinkel Heldum 
 

Marianne Breinholt 
5.  MARIANE4 BREINHOLT (BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 1763 i 
Humlum, og døde 29 jul 1844 i Sofielyst.  Hun giftede sig med NIELS CHRISTIAN LUND 1795.  Han blev født 
1764 i Sevel, og døde 22 jul 1851 i Sofielyst. 
 
Noter for MARIANE BREINHOLT: 
1787 - Bor hos sin bror Jens på Sofielyst Nørlem 
1795 - Overtager sammen med sin mand Kongensgaard efter hendes far Christen 
 
Noter for NIELS CHRISTIAN LUND: 
1794 - Forvalter på Rydhauge (Rydhave) 
1795 - Ejer af Kongensgård, Nørre Nissum, Lemvig efter svigerfaderen Christen Breinholt og svogeren Jens. 
1831 - Tre år efter enken Marianes død blev Kongensgård solgt  
I sine sidste mange år blev Niels Christian kaldt "Gamle Lund" 
  
Børn af MARIANE BREINHOLT og NIELS CHRISTIAN LUND: 

9. i. CHRISTEN BREINHOLT5 LUND, f. 26 jul 1796, Kongensgaard; d. 18 apr 1859, Flynder. 
 ii. ELSE CATHRINE LUND, f. 04 jan 1798, Kongensgaard; d. 03 aug 1848, Nørre Nissum; v. P. BYSKOV; f. Nørre 

Byskov. 
 iii. BODIL MARIE LUND, f. 04 jan 1800, Kongensgaard; d. 09 maj 1800, Nørre Nissum. 
 iv. MAREN LUND, f. omk. 1801, Kongensgaard; d. 12 jul 1855, Nørre Nissum; v. CHRISTIAN JEPSEN BJERRE, 

03 feb 1826; f. Brunsgårdhus. 
10. v. BODIL MARIE LUND, f. 07 feb 1801, Kongensgaard; d. Nørlem. 
 vi. JENS NIKOLAJ LUND, f. omk. 1802, Kongensgaard; d. Lomborg; v. MAREN CHRISTENSDATTER; f. Sodborg. 
 vii. LAUST MATHIAS LUND, f. 05 apr 1802, Kongensgaard; d. 03 maj 1842, Nørre Nissum; v. MAREN 

POULSDATTER, omk. 1830; f. Nørre Nissum. 
 

Anne Kirstine Breinholt 
6.  ANNE KIRSTINE4 BREINHOLT (BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 10 
nov 1780 i Humlum, og døde 31 jan 1859 i Vestervig.  Hun giftede sig med (1) CHRISTEN MØLLER.  Han blev 
født 1781, og døde 20 feb 1814 i Kabbel Hovedgaard, Nørlem.  Hun giftede sig med (2) JENS CHRISTENSEN 
STOKHOLM 1818, søn af CHRISTEN STOKHOLM og MAREN MADSDATTER.  Han blev født 22 mar 1779 i Øster 
Stokholm, Nr. Nissum, og døde apr 1844 i Nørlem. 
 
Noter for ANNE KIRSTINE BREINHOLT: 
1804ca. - Overtager herregården Kabbel, Nørlem sammen med sin første mand Christen Møller (Siden set 
omtalt som Christen Breinholt Møller). 
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Note for CHRISTEN MØLLER: 
Ved en omtale af forfatteren Jane Aamunds er der set oplyst, at hun stammede fra gården Nørrevinkel, nærme-
re efter en ”Chr. B. Og Ane Møller” som ejede stedet i 1841. Det antages at dette er Christen Møllers ældste 
søn med Anne Kirstine Breinholt Christen Breinholt Møller, som formodes at have fået gården overdraget efter 
sin stedfar Jens Christensen Stokholm (1779 1844) som jo ejede stedet allerede før indgåelsen af ægteskabet 
med moren Anne Kirstine.  
Jane Aamunds bedstefar var i øvrigt bager i Lemvig og hed Johannes Weibel, gift med og Ane Møller. Og med 
denne oplysning og med nettets hjælp var det for fristende lige at lave nedenstående lille slægtsgren hvor der 
rent faktisk viser sig at være et link mellem de to slægter Aamund og Breinholt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Linket mellem Breinholt og Aamund. 
 
 
 
 
 
Noter for JENS CHRISTENSEN STOKHOLM: 
1808 - ejer af Nørre Vinkel, Heldum - i dag er det Hotel Nørre Vinkel 
1818 - gifter sig efter sin hustru Karen Breinholts død til herregården Kappel ved ægteskab med svigerin-
den/enken Ane Kirstine Breinholt. 
Han bliver bygherre for den nuværende (1980) hovedbygning 
18-- - erhverver sig gården Ulsund ved Nissum Fjord 
1830 - køber gården Peterslund, Øster Assels, Mors. 
 
Det noteres endvidere, at der findes en mængde slægtsforskning omkring navnene Breinholt og Stokholm på 
nettet, herunder også en mængde oplysninger via ”Nygaards Sedler” hvor det kan konstateres at eksempelvist 
Jens Christensen Stokholm havde en række søskende herunder Poul Stokholm, proprietær på Bisgård, Bodum, 
Thisted. 
 
 

Forfædre til Marie Louise "Malou" Aamund

Marie Louise "Malou"
AAMUND

Asger Joseph
AAMUND
f: 19 feb 1940 i Frederiksberg

Susanne
CHRISTGAU

Jens Peter Joseph Karl
AAMUND
f: 14 okt 1886 i Vor Frelser sogn, Christianshavn
v: 28 okt 1939 i Gentofte
d: 1967

Ane Johanne Møller
WEIBEL
f: 03 mar 1908 i Lemvig
d: 1978

Johannes
WEIBEL
f: 14 jul 1873 i Lemvig
v: 24 maj 1897 i Heldum
d: 1952

Ane
MØLLER
f: 12 aug 1874 i Nørre Vinkel, Heldum
d: 1928 i Teglgaarden, Nørlem

Christen
MØLLER
f: 12 feb 1830 i Nørre Vinkel, Heldum
d: 1915

Karen N.
NYGAARD
f: 1840
d: 1876

Christen Breinholt
MØLLER
f: 26 dec 1806 i Kabbel , Nørlem
d: 16 mar 1885

Ane Jensen
ØSTERGAARD
f: 18 aug 1801 i Heldum
d: 24 mar 1874

Christen
MØLLER
f: 1781
d: 20 feb 1814 i Kabbel Hovedgaard, Nørlem

Anne Kirstine
BREINHOLT
f: 10 nov 1780 i Humlum
d: 31 jan 1859 i Vestervig

Christen Jensen Østergaard
(BREINHOLT)
f: 1733 i Østergaard, Gudum
v: 1759 i Humlum
d: 16 apr 1804 i Kabbel, Nørlem

Bodil Marie Pedersdatter
BREINHOLT
f: 1740 i Humlum
d: 19 maj 1828 i Kabbel, Nørlem

Peder Jensen
BREINHOLT
f: 1686 i Breinholt, Humlum
d: 08 mar 1764

Maren Lauridsdatter
TRABERG
f: 1710
d: 19 mar 1749 i Humlum

Jens
ANDERSEN
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               Nørre Vinkel, Heldum. 
 
Børn af ANNE KIRSTINE BREINHOLT og CHRISTEN MØLLER 

11. i. SIDSEL MARIE5 MØLLER, f. 04 apr 1805, Kabbel, Nørlem; d. 05 jun 1891. 
12. ii. BODIL MARIE MØLLER, f. 08 nov 1806, Kabbel , Nørlem; d. 17 feb 1892, Tøving, Galtrup. 
13. iii. CHRISTEN BREINHOLT MØLLER, f. 26 dec 1808, Kabbel , Nørlem; d. 16 mar 1885. (Tipoldefar til Jane 

Aamund) 
 iv. ANNA MARIA MØLLER, f. 29 mar 1811; d. 1831. 

 
Børn af ANNE KIRSTINE BREINHOLT og JENS CHRISTENSEN STOKHOLM: 
                 Det er observeret at Anne Kirstine Jens Christensen Stokholm forud for de to døtre havde flere 
aborter og  
                 1 spædbarns død.  

14. v. KAREN5 STOKHOLM, f. 1818, Kabbel , Nørlem; d. 22 okt 1886, Vestervig. 
15. vi. MAREN STOKHOLM, f. 1820, Kabbel , Nørlem; d. 1884, London. 
 

Der bemærkes, at Karen og Maren Stokholm er søstre, og at de gifter sig med de to brødre Jens og Niels 
Breinholt. 
 

Karen Breinholt 
7.  KAREN4 BREINHOLT (BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 22 feb 1784 
i Humlum, og døde 01 sep 1815 i Heldum.  Hun giftede sig med JENS CHRISTENSEN STOKHOLM omk. 1808, 
søn af CHRISTEN STOKHOLM og MAREN MADSDATTER.  Han blev født 22 mar 1779 i Øster Stokholm, Nr. 
Nissum, og døde apr 1844 i Nørlem. 
 
Noter for JENS CHRISTENSEN STOKHOLM: 
1808 - ejer af Nørre Vinkel, Heldum - i dag er det Hotel Nørre Vinkel 
1818 - gifter sig efter sin hustru Karen Breinholts død til  
herregården Kappel ved ægteskab med svigerinden/enken Ane Kirstine Breinholt. 
Han bliver bygherre for den nuværende (1980) hovedbygning 
18-- - erhverver sig gården Ulsund ved Nissum Fjord 
1830 - køber gården Peterslund, Øster Assels, Mors. 
 
Barn af KAREN BREINHOLT og JENS STOKHOLM: 
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i. CHRISTIAN5 BREINHOLT, f. 1813, Nørrevinkel, Heldum; d. 1813, Nørrevinkel, Heldum. 
2 drenge og 1 pige var dødfødte 
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GENERATION NR. 7 
 

Christen Breinholt 
8.  CHRISTEN5 BREINHOLT (JENS4, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 
28 dec 1794 i Heldum, og døde 06 mar 1851 i Damsgaard, Mors.  Han giftede sig med METTE KIRSTINE 
STRANDBYGAARD.  Hun blev født 21 feb 1794 i Strandbygaard, og døde 09 nov 1853 i Outrup Mors. 
 
Note for METTE KIRSTINE STRANDBYGAARD: 
Navnet STRANDBYGAARD kunne indikere, at Mette var datter fra Breinholts nabogård Strandbygaard som er 
beliggende ved vejen som fører til færgeoverfarten til Venø! 
  
Børn af CHRISTEN BREINHOLT og METTE STRANDBYGAARD:  

16. i. JENS6 BREINHOLT, f. 23 jan 1815, Damsgaard Outrup, Mors; d. 07 sep 1850, Nedergaard, Vestervig. 
17. ii. NIELS CHRISTENSEN BREINHOLT, f. 10 jul 1819, Outrup, Morsø; d. 1906, København. 
 iii. 7 BØRN BREINHOLT.  5 søster og 2 brødre 

 

Christen Breinholt Lund 
9.  CHRISTEN BREINHOLT5 LUND (MARIANE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 
ANDERSEN) blev født 26 jul 1796 i Kongensgaard, og døde 18 apr 1859 i Flynder.  Han giftede sig med ANNE 
POULSDATTER 04 jun 1819 i Mellem Toftum, Resen.  Hun blev født 1789 i Hvidbjerg, Thy. 
 
Noter for CHRISTEN BREINHOLT LUND: 
1837 - familien med de tre mindste flytter fra Mellem Toftum til gården Store Vibholt, Flynder. 
1840 - kommer Mariane hjem fra Sofielyst og møder sin kommende ægtemand. 
 
Noter for ANNE POULSDATTER: 
Resen er også set som fødested, men det antages at Resen var daværende opholdssted nærmere på gården 
"Mellem Toftum", hvor hun sad som enke. 
 
Fødsel i henhold til Lidt om Lund er 1792! 
  
Børn af CHRISTEN LUND og ANNE POULSDATTER: 

 i. CHRISTEN6 CHRISTENSEN, f. 1819. 
11. ii. MARIANE CHRISTENSEN LUND, f. 21 apr. 1820, Mellem Toftum; d. 1865, Nørre Nissum. 
 iii. NIELS CHRISTIAN CHRISTENSEN LUND, f. 1823, Mellem Toftum. 
 iv. ANDERS CHRISTENSEN LUND, f. 1829, Mellem Toftum. 
 v. EVA MARIE CHRISTENSEN LUND, f. 1831, Mellem Toftum. 

Bodil Marie Lund 
10.  BODIL MARIE5 LUND (MARIANE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDER-
SEN) blev født 07 feb 1801 i Kongensgaard, Nørlem, og døde 06 maj 1889 i Tørring.  Hun giftede sig med JENS 
PEDER MICHELSEN 20 sep 1828.  Han blev født 1789 i Lomborg, og døde 18 nov 1871 i Tørring. 
 
Noter for JENS PEDER MICHELSEN: 
1834 Ejer gården Sofienlund 
  
Børn af BODIL LUND og JENS MICHELSEN: 

 i. KIRSTEN MARIE6 JENSDATTER, f. omk. 1830, Nørlem. 
 ii. MARIANE JENSEN, f. omk. 1833, Nørlem. 
19. iii. KAREN STOKHOLM JENSEN, f. 22 apr 1835, Nørlem. 
 iv. NIELS CHRISTIAN JENSEN, f. 17 jan 1835, Nørlem. 
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Sidsel Marie Møller 
11.  SIDSEL MARIE5 MØLLER (ANNE KIRSTINE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, 
JENS1 ANDERSEN) blev født 04 apr 1805 i Kabbel, Nørlem, og døde 05 jun 1891.  Hun giftede sig med HANS 
HANSEN WINFELDT.   
  
Barn af SIDSEL MØLLER og HANS WINFELDT: 

 i. 8 BØRN6 WINFELDT, f. 1829. 
 

Bodil Marie Møller 
12.  BODIL MARIE5 MØLLER (ANNE KIRSTINE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 
ANDERSEN) blev født 08 nov 1806 i Kabbel , Nørlem, og døde 17 feb 1892 i Tøving, Galtrup.  Hun giftede sig 
med PEDER JENSEN MUNCH.   
  
Barn af BODIL MØLLER og PEDER MUNCH: 

 i. 5 BØRN6 MUNCH, f. 1830. 
 

Christen Breinholt Møller 
13.  CHRISTEN BREINHOLT5 MØLLER (ANNE KIRSTINE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JEN-
SEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 26 dec 1808 i Kabbel , Nørlem, og døde 16 mar 1885.  Han giftede sig med 
ANE JENSEN ØSTERGAARD.  Hun blev født 18 aug 1801 i Heldum, og døde 24 mar 1874. 
 
Noter for CHRISTEN BREINHOLT MØLLER: 
Christen og hans kone Ane er iforbindelse med forfatteren Jane Aamund set omtalt som "Chr. B. og Ane Møl-
ler ejere af Nørre Vinkel i år 1841", og at de dermed er tipoldeforældre for Jane Aamund og hendes to brødre 
Asger Aamund og Bjarke Weibel Aamund 
  
Børn af CHRISTEN MØLLER og ANE ØSTERGAARD: 

20. i. CHRISTEN6 MØLLER, f. 12 feb 1830, Nørre Vinkel, Heldum; d. 1915. 
 ii. MAREN MØLLER, f. 10 aug 1833, Nørre Vinkel, Heldum. 
 iii. ANE KIRSTINE MØLLER, f. 16 sep 1834, Nørre Vinkel, Heldum. 
 iv. MADS CHRISTENSEN MØLLER, f. 29 maj 1837, Nørre Vinkel, Heldum. 
 v. ANNE CHRISTENSEN MØLLER, f. 08 sep 1839, Nørre Vinkel, Heldum. 
 vi. KAREN STOKHOLM MØLLER, f. 29 jan 1841, Nørre Vinkel, Heldum. 
 vii. CHRISTEN BREINHOLT STOKHOLM MØLLER, f. 30 mar 1842, Nørre Vinkel, Heldum; d. 03 maj 1866, 

Heldum. 
 

Karen Stokholm 
14.  KAREN5 STOKHOLM (ANNE KIRSTINE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 
ANDERSEN) blev født 1818 i Kabbel , Nørlem, og døde 22 okt 1886 i Vestervig.  Hun giftede sig med JENS 
BREINHOLT 13 okt 1838 i Nørlem, søn af CHRISTEN BREINHOLT og METTE STRANDBYGAARD.  Han blev født 
23 jan 1815 i Damsgaard Outrup, Mors, og døde 07 sep 1850 i Nedergaard, Vestervig. 
  
Børn af KAREN STOKHOLM og JENS BREINHOLT: 

 i. JENS6 BREINHOLT, f. 13 okt 1838, Nørlem; d. 01 jan 1862, Sennels; v. JOHANNE HAUSGAARD; f. 08 jan 
1841, Klitmøller; d. 23 jan 1864, Sennels. 

21. ii. CHRISTEN BREINHOLT, f. 06 apr 1842, Vestervig; d. 17 maj 1901, Tanderup, Ribe. 
 

Noter for JENS BREINHOLT: 
                       1838  Proprietær, Vestervig Nedergaard, Thy. 

 

Maren Stokholm 
15.  MAREN5 STOKHOLM (ANNE KIRSTINE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 
ANDERSEN) blev født 1820 i Kabbel , Nørlem, og døde 1884 i London.  Hun giftede sig med NIELS CHRISTEN-
SEN BREINHOLT, søn af CHRISTEN BREINHOLT og METTE STRANDBYGAARD.  Han blev født 10 jul 1819 i 
Outrup, Morsø, og døde 1906 i København. 
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Noter for NIELS CHRISTENSEN BREINHOLT: 
Efter salget af herregården Kabbel i 1846 ejer Niels Breinholt i 
1855 - 75 - Spøttrup Borg. 
Niels Breinholt havde ingen sans for det historisk eller nogen pietetsfølelse iøvrigt 
initiativer med at starte et brænderi på Spøttrup samt forsøg på at opdyrke hede og udtørre en sø bevirkede 
fjendskab med andre lodsejere som gennemtrumfede forbud mod udtørring af søen, hvorefter han efter en tid 
solgte alt og flyttede til København. 
  
 
Noter for NIELS CHRISTENSEN BREINHOLT: 

1841 Bopæl er Kabbel, Nørlem. 
1849 Bopæl er Torvet 33 Lemvig. 

1855 - 75 Bopæl Spøttrup Borg.  
 

Efter salget af herregården Kabbel i 1846 købte Niels middelalderborgen i Spøttrup den 28. december 1855. 
Niels Christensen Breinholt havde som ejer af herregården ikke den store agtelse for historien, og han overve-
jede at nedrive den gamle borg, men det blev heldigvis kun til, at han i 1850'erne fjernede hvælvingerne og 
nogle skillerum i nordfløjen samt gennemførte en del andre forandringer, både af det ydre og indre, på de gam-
le bygninger. Her lod han efter nogle års forløb indrette et brændevinsbrænderi, der dagligt omsatte 24-25 tdr. 
byg. Brændevinen blev kørt til Skive. Da han havde arbejdet med det i nogen tid, fandt han på, at han ville 
udnytte gæren, hvilket gav ham et underskud, idet gæren ikke ville blive hvid - man mente at det var på grund 
af vandets dårlige kvalitet. Produktionen havde krævet ret store investeringer. Det fik ham til at nedlægge 
brændevinsbrænderiet. Affaldet fra brændevinsbrænderiet - kaldet spøl - var ellers blevet brugt til at fede stude 
og svin op med og passede derfor godt ind i driften. Den indre gård var på brændevinsbrænderiets tid fyldt op 
af kul dynger og andet skidt, og bygningerne stod og forfaldt, alt imens de nødvendige afløb bare blev brudt 
igennem den gamle borgs mure uden nogen som helst pietetshensyn. Et træsnit fra 1871fortæller lidt om øde-
læggelsernes vederstyggelighed samtidig med, at man kan se nogle skæmmende materialeskure. Dertil kommer 
så, at han under alle disse ombygninger fjernede en del af gårdens arkiver og papirer, uden at de kom histori-
kerne til gode. De blev simpelthen destruerede. Breinholt lod dertil yderligere den sydlige og vestlige vold 
udjævne ud over voldgravene, så borgen kom til at præsentere sig åben fra disse to sider. Samtidig byggedes 
der to svinestalde vest for vejen, hvilket også skæmmede borgen. Hans driftighed og initiativer blev ikke til 
gavn for de gamle bygninger, der stod møgbeskidte og forfaldt. Breinholt lavede desuden en afvanding af den 
vest for gården liggende, ca. 50 ha store Spøttrup sø. 
 

1883 Bopæl er Haveselskabets Vej 3, Frederiksberg. 
 
Hentet fra nettet  
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 Spøttrup Borg ca. måske som dengang! 
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                  Forfædretræ for Niels Christensen Breinholt 
 
 
Børn af MAREN STOKHOLM og NIELS BREINHOLT: 

 i. CHRISTEN NIELSEN6 BREINHOLT, f. 21 nov 1841, Kabbel, Nørlem; d. 13 jul 1862, Spøtrup. 
22. ii. METTE KRISTINE BREINHOLT, f. 19 sep 1843, Kabbel, Nørlem. 
23. iii. ANNE KIRSTINE BREINHOLT, f. 21 apr 1845, Kabbel, Nørlem; d. 22 okt 1886, Vestervig. 
24. iv. JENSINE CAROLINE BREINHOLT, f. 28 jan 1849, Kabbel, Nørlem. 
25. v. JENS STOKHOLM BREINHOLT, f. 17 aug 1851, Spøtrup. 
 vi. JENNY BREINHOLT, f. 06 feb 1855, Spøtrup; d. København. 
 vii. MAGNUS BREINHOLT, f. 27 jan 1857, Spøtrup; d. 28 jan 1867. 
26. viii. KAREN BREINHOLT, f. 19 okt 1860, Spøtrup. 
 ix. JENS CHRISTIAN BREINHOLT, f. 01 apr 1862, Spøtrup; d. 1863, Spøtrup. 

Forfædre til Niels Christensen Breinholt

Niels Christensen
BREINHOLT
f: 10 jul 1819 i Outrup, Morsø
d: 1906 i København

Christen
BREINHOLT
f: 28 dec 1794 i Heldum
d: 06 mar 1851 i Damsgaard, Mors

Mette Kirstine
STRANDBYGAARD
f: 21 feb 1794
d: 09 nov 1853

Jens
BREINHOLT
f: 1759 i Humlum
d: 1835

Karen Christiansen
STOKHOLM
f: 1766
d: 1848

Christen Jensen Østergaard
(BREINHOLT)
f: 1733 i Østergaard, Gudum
v: 1759 i Humlum
d: 16 apr 1804 i Kabbel, Nørlem

Bodil Marie Pedersdatter
BREINHOLT
f: 1740 i Humlum
d: 19 maj 1828 i Kabbel, Nørlem

Peder Jensen
BREINHOLT
f: 1686 i Breinholt, Humlum
d: 08 mar 1764

Maren Lauridsdatter
TRABERG
f: 1710
d: 19 mar 1749 i Humlum

Jens
ANDERSEN
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GENERATION NR. 8 

Jens Breinholt 
16.  JENS6 BREINHOLT (CHRISTEN5, JENS4, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev 
født 23 jan 1815 i Damsgaard Outrup, Mors, og døde 07 sep 1850 i Nedergaard, Vestervig.  Han giftede sig 
med KAREN STOKHOLM 13 okt 1838 i Nørlem, datter af JENS STOKHOLM og ANNE BREINHOLT.  Hun blev født 
1818 i Kabbel , Nørlem, og døde 22 okt 1886 i Vestervig. 
  
Børn er listet ovenfor under (14) Karen Stokholm. 
 
17.  NIELS CHRISTENSEN6 BREINHOLT (CHRISTEN5, JENS4, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 
ANDERSEN) blev født 10 jul 1819 i Outrup, Morsø, og døde 1906 i København.  Han giftede sig med MAREN 
STOKHOLM, datter af JENS STOKHOLM og ANNE BREINHOLT.  Hun blev født 1820 i Kabbel , Nørlem, og døde 
1884 i London. 
 
Noter for NIELS CHRISTENSEN BREINHOLT: 
Efter salget af herregården Kabbel i 1846 ejer Niels Breinholt i 
1855 - 75 - Spøttrup Borg. 
Niels Breinholt havde ingen sans for det historisk eller nogen pietetsfølelse iøvrigt 
initiativer med at starte et brænderi på Spøttrup samt forsøg på at opdyrke hede og udtørre en sø bevirkede 
fjendskab med andre lodsejere som gennemtrumfede forbud mod udtørring af søen, hvorefter han efter en tid 
solgte alt og flyttede til København. 
  
Børn er listet ovenfor under (15) Maren Stokholm. 
 

Marianne Christensen Lund 
18.  MARIANE CHRISTENSEN6 LUND (CHRISTEN BREINHOLT5, MARIANE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDAT-
TER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 21 apr 1820 i Mellem Toftum, og døde 1865 i Nørre Nissum.  
Hun giftede sig med JOHANNES LOUMAND NIELSEN 18 sep 1842 i Flynder.  Han blev født 1817 i Tørring, og 
døde omk. 1865. 
 
Noter for MARIANE CHRISTENSEN LUND: 
1834 - boede hos sine bedsteforældre Niels Christian Lund og  og Mariane Breinholt på  
Sofielyst hvor de havde deres egen husholdning hos datteren/fasteren Bodil Marie Lund. 
1840 - Mariane flytter hjem til sine forældre, nu i Fynder, fra Sofielyst.  
her møder hun sin kommende ægtemand.Johannes 
1844 - Mariane, nu med mand og barn flytter fra Flynder til "Tudskjær",  
en udstykning fra Grebsgaard, Nørre Nissum. 
Husbond Johannes var svag og drikfældig og ansvaret hvilede på Mariane. 
Samtidig fødte hun ialt 11 børn med ca 20 år i graviditet, et barn i vugge, syge børn etc. 
5 børn døe af karlagensfeber og tuberkulose.  
2 unge døde antageligt af krigsfølger efter 1864 
Mariane selv bukkede også under og døde før den ældste søn blev begravet 
  
Børn af MARIANE LUND og JOHANNES NIELSEN: 

 i. ANE MARIE NICOLINE7 JOHANNESEN, f. 18 okt 1842; d. før 1934, Holstebro!; v. L. GRÅBÆK; d. 1934, 
Lavhede. 
 
Noter for ANE MARIE NICOLINE JOHANNESEN: 
Ane Marie Nicoline Johannesen kaldes Line 
 
Noter for L. GRÅBÆK: 
L. Gråbæk ernærer sig som barber, murer, kusk og som handelsmand. 
De boede i Struer, Lemvig og Holstebro 
Gamle Gråbæk boede sin sidste tid hos svogeren Niels Christian Lund og Ane Marie Jensen i Lavhede 

 
 ii. CHRISTEN LUND JOHANNESEN, f. 03 mar 1847; d. 22 apr 1865. 
 iii. KIRSTEN MARIE JOHANNESEN, f. 20 jan 1849; d. 17 mar 1858. 
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 iv. NIELS CHRISTIAN LUND JOHANNESEN, f. 07 feb 1850; d. 24 mar 1851. 
 v. ANE KATHRINE JOHANNESEN, f. 08 feb 1852; d. 22 maj 1854. 
27. vi. ANE CATHRINE JOHANNESEN, f. 03 aug 1854; d. Lemvig!. 
 vii. NIELS JOHANNESEN, f. 18 okt 1855; d. 21 aug 1865. 
 viii. SOFIE MARGRETHE JOHANNESEN, f. 23 okt 1856; d. 25 dec 1856. 
 ix. ALEXANDER ULRIK NIELS JOHANNESEN, f. 25 dec 1857; d. 15 maj 1858. 
 x. KIRSTEN MARIE JOHANNESEN, f. 19 okt 1859; v. CHRISTIAN TYGSTRUP; d. eft. 1892, Struer!. 

 
Noter for KIRSTEN MARIE JOHANNESEN: 
Sypige 
 
Noter for CHRISTIAN TYGSTRUP: 
Murer i Struer 
1892 - stiftede, sammen med to andre håndv. i Struer, en forening til fordel forbilligere mælk og brød.   

 
28. xi. NIELS CHRISTIAN LUND JOHANNESEN, f. 15 aug 1863; d. 28 jan 1942, Lavhede. 

Karen Stokholm Jensen 
19.  KAREN STOKHOLM6 JENSEN (BODIL MARIE5 LUND, MARIANE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, 
PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 22 apr 1835 i Nørlem.  Hun giftede sig med CHRISTEN RØNN 
ERIKSEN LANGER.  Han blev født 05 mar 1828 i Harboøre. 
 
Noter for KAREN STOKHOLM JENSEN: 
Fadder: Tjenestepige Jomfru Trine Lund på Stokholm 
 
Noter for CHRISTEN RØNN ERIKSEN LANGER: 
1828 Sognefoged i Lemvig 
  
Barn af KAREN JENSEN og CHRISTEN LANGER: 

 i. 5 BØRN7 LANGER, f. 1883. 
 

Christen Møller 
20.  CHRISTEN6 MØLLER (CHRISTEN BREINHOLT5, ANNE KIRSTINE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, 
PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 12 feb 1830 i Nørre Vinkel, Heldum, og døde 1915.  Han giftede 
sig med KAREN N. NYGAARD.  Hun blev født 1840, og døde 1876. 
  
Børn af CHRISTEN MØLLER og KAREN NYGAARD: 

29. i. ANE7 MØLLER, f. 12 aug 1874, Nørre Vinkel, Heldum; d. 1928, Teglgaarden, Nørlem. 
 ii. MARGRETHE MØLLER, f. 1876; d. 1905. 
 

Christen Breinholt 
21.  CHRISTEN6 BREINHOLT (JENS6, CHRISTEN5, JENS4, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 
ANDERSEN) blev født 06 apr 1842 i Vestervig, og døde 17 maj 1901 i Tanderup, Ribe.  Han giftede sig med (2) 
ANNE KIRSTINE BREINHOLT 01 okt 1863 i Skive, datter af NIELS BREINHOLT og MAREN STOKHOLM.  Hun blev 
født 21 apr 1845 i Kabbel, Nørlem, og døde 22 okt 1886 i Vestervig. 
  
Barn af CHRISTEN BREINHOLT: 

 i. 6 BØRN7 BREINHOLT. 
 

  
Barn af CHRISTEN BREINHOLT og ANNE BREINHOLT: 

 ii. 6 BØRN7 BREINHOLT. 
 

Mette Kristine Breinholt 
22.  METTE KRISTINE6 BREINHOLT (NIELS CHRISTENSEN6, CHRISTEN5, JENS4, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, 
PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 19 sep 1843 i Kabbel, Nørlem.  Hun giftede sig med WILHELM 
EMILIUS JENSEN.  Han blev født 06 nov 1831 i København, og døde 20 jul 1901 i København. 
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Børn af METTE BREINHOLT og WILHELM JENSEN: 
 i. AGNES KIRSTINE7 JENSEN, f. 19 okt 1864, København. 
 ii. CHARLES WILHELM JENSEN, f. 07 maj 1867. 
 iii. HELENE JENSEN, f. 17 maj 1870. 
 iv. MAGNUS PETER JENSEN, f. 26 maj 1873. 
 v. JOHAN NIELS JENSEN, f. 17 sep 1876. 
 vi. ANNA WILHEMINE JENSEN, f. 08 dec 1878. 
 vii. KNUD GEORG JENSEN JENSEN, f. 07 maj 1880. 
 

Anne Kirstine Breinholt 
23.  ANNE KIRSTINE6 BREINHOLT (NIELS CHRISTENSEN6, CHRISTEN5, JENS4, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PE-
DER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 21 apr 1845 i Kabbel, Nørlem, og døde 22 okt 1886 i Vestervig.  Hun 
giftede sig med CHRISTEN BREINHOLT 01 okt 1863 i Skive, søn af JENS BREINHOLT og KAREN STOKHOLM.  
Han blev født 06 apr 1842 i Vestervig, og døde 17 maj 1901 i Tanderup, Ribe. 
  
Barn er listet ovenfor under (21) Christen Breinholt. 
 
24.  JENSINE CAROLINE6 BREINHOLT (NIELS CHRISTENSEN6, CHRISTEN5, JENS4, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, 
PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 28 jan 1849 i Kabbel, Nørlem.  Hun giftede sig med JENS PETER 
BACH.   
  
Barn af JENSINE BREINHOLT og JENS BACH: 

 i. 4 BØRN7 BACH. 
 

Jens Stokholm Breinholt 
25.  JENS STOKHOLM6 BREINHOLT (NIELS CHRISTENSEN6, CHRISTEN5, JENS4, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, 
PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 17 aug 1851 i Spøtrup.  Han giftede sig med CHARLOTTE SARAH 
LEAVER.   
  
Barn af JENS BREINHOLT og CHARLOTTE LEAVER: 

 i. 7 BØRN7 BREINHOLT. 
 

Karen Breinholt 
26.  KAREN6 BREINHOLT (NIELS CHRISTENSEN6, CHRISTEN5, JENS4, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JEN-
SEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 19 okt 1860 i Spøtrup.  Hun giftede sig med TEODOR CHRISTIAN FRITZ WE-
DEN.  Han blev født 26 nov. 1848 i København, og døde 1915. 
 
TEODOR CHRISTIAN FRITZ WEDEN var en dansk bygningsingeniør beskæftiget ved Fyr- og Vagervæsenet. fra 
1894 som bygningsingeniør, hvor han lagde sit virke. Han har tegnet en del danske fyrtårne, hvoraf ét er blevet 
fredet. 

Wedén var af svensk afstamning, søn af maskinmester A.P. Wedén og hustru f. Gornitzka.  

  
Børn af KAREN BREINHOLT og TEODOR WEDEN: 

 i. POUL BREINHOLT7 WEDEN, f. 02 maj 1888, Frederiksberg. 
 ii. BØRGE BREINHOLT WEDEN, f. 07 maj 1897, Frederiksberg. 
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GENERATION NR. 9 
 

Ane Cathrine Johannesen 
27.  ANE CATHRINE7 JOHANNESEN (MARIANE CHRISTENSEN6 LUND, CHRISTEN BREINHOLT5, MARIANE4 BREIN-
HOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 03 aug 1854, og døde i Lem-
vig!.  Hun giftede sig med P. HOLM.   
 
Noter for P. HOLM: 
Skibsfører på Lemvig - Ålborg 
  

Niels Christian Lund Johannesen 
28.  NIELS CHRISTIAN LUND7 JOHANNESEN (MARIANE CHRISTENSEN6 LUND, CHRISTEN BREINHOLT5, MARIANE4 
BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 15 aug 1863, og døde 
28 jan 1942 i Lavhede.  Han giftede sig med ANE MARIE JENSEN 09 maj 1890 i Gimsing, datter af JENS JEN-
SEN og ANNE FREDERIKSDATTER.  Hun blev født 11 jan 1868, og døde 21 jan 1962 i Hjerm. 
 
Noter for NIELS CHRISTIAN LUND JOHANNESEN: 
Boede i Nørre Nissum, antageligt hos familie, indtil konfirmationen 1878. 
Arbejdede 10 år i forskellige pladser på gårde i Nørre Nissum, Nørlem, Tørring og Fabjerg. 
1887 - blev Niels Chr. Lund ansat som medhjælper på Scous Hotel i Struer  
og her mødte han også sin tilkommende Ane Marie Jensen 
Efter bryllupet boede paret 5 år i Kirkegade i Struer 
1900 - familien flytter til boelstedet "Stentoft" i Øster Ølby. 
1907 - familien overtager gården Vestergård Lille i Kvium, Hjerm. 
Omk. 1930 flyttede paret til et hus i Hjerm Stationsby. 
Få år senere flyttede de til et hus i Lavhede lige nord for Holstebro 
 
Noter for ANE MARIE JENSEN: 
Efter 1942 Boede alene som enke i et hus Lavhede lige nord for holstebro 
1957 boede den sidste tid på De gamles Hjerm i Hjerm 
Omk. 1957 - boede datteren Jane i lille Døes 
  
Børn af NIELS JOHANNESEN og ANE JENSEN: 

 i. JENNY8 LUND, f. 09 apr 1891, Struer; d. 30 okt 1974, Lemvig. 
30. ii. JANUS LUND, f. 03 maj 1893, Kirkegade, Struer; d. 30 mar 1951, Bækmark. 
 iii. TRIGE, f. 1895, Struer; d. 1895, Struer. 
 iv. KARL TRIGE LUND, f. 06 sep 1896, Stentoft, Øster Ølby; d. 06 apr 1898, Kvium Hjerm. 
31. v. JOHANNES LUND, f. 29 okt 1898, Kvium Hjerm. 
 vi. KATHRINE LUND, f. 28 feb 1902, Kvium Hjerm; d. 29 apr 1961, Struer. 
32. vii. JENS PETER LUND, f. 03 mar 1903, Kvium Hjerm; d. 12 jun 1971, Resen. 
 viii. OTTO LUND, f. 15 okt 1904, Kvium Hjerm; d. 1904, Kvium Hjerm. 
33. ix. KRISTEN LUND, f. 12 maj 1906, Kvium Hjerm. 
34. x. MARTIN LUND, f. 13 jul 1907, Kvium Hjerm. 
 xi. ELNA LUND, f. 11 okt 1908, Kvium Hjerm; d. 09 nov 1908, Kvium Hjerm. 
35. xii. JANE LUND, f. 03 dec 1910, Kvium Hjerm. 

 
Noter for JANE LUND: 
Omk. 1960 - boede i Jane i lille Døes 

Ane Møller 
29.  ANE7 MØLLER (CHRISTEN6, CHRISTEN BREINHOLT5, ANNE KIRSTINE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDAT-
TER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 12 aug 1874 i Nørre Vinkel, Heldum, og døde 1928 i Tegl-
gaarden, Nørlem.  Hun giftede sig med JOHANNES WEIBEL 24 maj 1897 i Heldum.  Han blev født 14 jul 1873 i 
Lemvig, og døde 1952. 
  
Børn af ANE MØLLER og JOHANNES WEIBEL: 

 i. CHRISTEN MØLLER8 WEIBEL, f. 11 jul 1898, Lemvig; d. 1975. 
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 ii. ANDREAS MØLLER WEIBEL, f. 02 okt 1899, Lemvig. 
 iii. KAREN MARGRETHE MØLLER WEIBEL, f. 15 maj 1902, Lemvig; d. 1997; v. CHRISTEN VESTERØ; f. 1882; 

d. 1956. 
 iv. LAURA MARIE MØLLER WEIBEL, f. 27 maj 1904, Lemvig; v. (1) ANDERS HANSEN; v. (2) NIELS PETER 

MARIUS CHRISTENSEN TERP. 
36. v. ANE JOHANNE MØLLER WEIBEL, f. 03 mar 1908, Lemvig; d. 1978. 

 

GENERATION NR. 10 

Janus Lund 
30.  JANUS8 LUND (NIELS CHRISTIAN LUND7 JOHANNESEN, MARIANE CHRISTENSEN6 LUND, CHRISTEN BREINHOLT5, 
MARIANE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 03 maj 1893 i 
Kirkegade, Struer, og døde 30 mar 1951 i Bækmark.  Han giftede sig med MARIE JENSINE MADSEN 18 mar 
1919, datter af MADS JENSEN og TRINE JENSEN.  Hun blev født 07 jun 1896 i Damsgaardhus, Ferring, og døde 
omk. 1985 i Holstebro. 
  
Noter for Janus Lund: Her ville det være interessant at tale med Harald og Mads 
            Findes der erindringer og billeder etc. ? Alt har interesse! 
 
Janus drev en mindre landejendom i bækmark ved Bjerringbro 
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Børn af JANUS LUND og MARIE MADSEN: 

 i. KATHRINE9 LUND, f. 30 okt 1919, Bendtsboel, Hjerm; d. 24 jul 2004, Holstebro; v. CHRISTIAN AAGE 
EILSKOV JENSEN, 1936; f. 20 nov 1904, Ernestinehof, Stargard; d. 24 dec 1954, Holstebro. 

 ii. EJVIND LUND, f. 18 jul 1922, Bækmark; v. KVINDE. 
 iii. NIELS CHRISTIAN LUND, f. 01 dec 1928, Bækmark; v. ELSE. 
 iv. HARALD LUND, f. 19 jul 1931, Bækmark; v. JENNY. 
 v. MADS LUND, f. 08 aug 1938, Bækmark; v. ANNE MARIE. 
 

Johannes Lund 
31.  JOHANNES8 LUND (NIELS CHRISTIAN LUND7 JOHANNESEN, MARIANE CHRISTENSEN6 LUND, CHRISTEN BREIN-
HOLT5, MARIANE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 29 okt 
1898 i Kvium Hjerm.  Han giftede sig med ANNA MIDE.  Hun blev født 10 dec 1908. 
  
Barn af JOHANNES LUND og ANNA MIDE: 

 i. NIELS JØRN9 LUND, f. 27 maj 1935. 
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Jens Peter Lund 
32.  JENS PETER8 LUND (NIELS CHRISTIAN LUND7 JOHANNESEN, MARIANE CHRISTENSEN6 LUND, CHRISTEN 
BREINHOLT5, MARIANE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 
03 mar 1903 i Kvium Hjerm, og døde 12 jun 1971 i Resen.  Han giftede sig med ALMA KLEINSTRUP.  Hun 
blev født 05 apr 1906. 
  
Børn af JENS LUND og ALMA KLEINSTRUP: 

 i. ANNA9 LUND, f. 25 sep 1930. 
 ii. VERA LUND, f. 10 maj 1935. 
 iii. EMMY LUND, f. omk. 1937; d. 1937. 
 

Kirsten Lund 
33.  KRISTEN8 LUND (NIELS CHRISTIAN LUND7 JOHANNESEN, MARIANE CHRISTENSEN6 LUND, CHRISTEN BREIN-
HOLT5, MARIANE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 12 maj 
1906 i Kvium Hjerm.  Han giftede sig med MARIE TORNAGER ANDERSEN.  Hun blev født 14 feb 1907. 
  
Barn af KRISTEN LUND og MARIE ANDERSEN: 

 i. SONJA9 LUND, f. 25 dec 1934. 
 

Martin Lund 
34.  MARTIN8 LUND (NIELS CHRISTIAN LUND7 JOHANNESEN, MARIANE CHRISTENSEN6 LUND, CHRISTEN BREIN-
HOLT5, MARIANE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 13 jul 
1907 i Kvium Hjerm.  Han giftede sig med MARIA ASTRUP 10 dec 1929.  Hun blev født 02 mar 1908. 
  
Børn af MARTIN LUND og MARIA ASTRUP: 

 i. FREDE9 LUND, f. 03 mar 1931. 
 ii. GUNNAR LUND, f. 20 maj 1935. 
 

Jane Lund 
35.  JANE8 LUND (NIELS CHRISTIAN LUND7 JOHANNESEN, MARIANE CHRISTENSEN6 LUND, CHRISTEN BREINHOLT5, 
MARIANE4 BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 03 dec 1910 i 
Kvium Hjerm.  Hun giftede sig med PETER KLOGBORG 17 sep 1936.  Han blev født 26 nov 1904. 
 
Noter for JANE LUND: 
Omk. 1960 - boede i Jane i lille Døes 
  
Børn af JANE LUND og PETER KLOGBORG: 

 i. NIELS9 KLOGBORG, f. 14 jan 1938. 
 ii. ERNST KLOGBORG, f. 08 feb 1939. 
 

Ane Johanne Møller Weibel 
36.  ANE JOHANNE MØLLER8 WEIBEL (ANE7 MØLLER, CHRISTEN6, CHRISTEN BREINHOLT5, ANNE KIRSTINE4 
BREINHOLT, BODIL MARIE PEDERSDATTER3, PEDER JENSEN2, JENS1 ANDERSEN) blev født 03 mar 1908 i Lemvig, 
og døde 1978.  Hun giftede sig med JENS PETER JOSEPH KARL AAMUND 28 okt 1939 i Gentofte.  Han blev født 
14 okt 1886 i Vor Frelser sogn, Christianshavn, og døde 1967. 
  
Børn af ANE WEIBEL og JENS AAMUND: 

 i. ASGER JOSEPH9 AAMUND, f. 19 feb 1940, Frederiksberg; v. (1) SUSANNE CHRISTGAU; v. (2) SUZANNE 
BJERREHUUS. 

 ii. BJARKE WEIBEL AAMUND, f. omk. 1934. 
 iii. JANE AAMUND, f. 1936. 
 
 

  



 

 Side 51 

Note: 
 
 NOTE: 

 
Hej, dette her er muligvis overflødigt, 
men for en sikkerheds skyld giver jeg 
lige en anbefaling med tilhørende vej-
ledning: 
 
… for læsbarhedens skyld kan det anbe-
fales at aktivere en dolumentoversigt 
 
1.: Peg på “Vis eller skjul margentekst”. 

 
 
2.: …vælg så ”Ruden Dokumentover-
sigt” 

 
3.: …og så skulle du have en margin 
som denne, hvor det er muligt at sprin-
ge mellem ”kapitlerne etc” 

 
Når det virker, kan denne note slettes! 
Den findes stadig på sidste side. 
 


