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1. 

F a m i 1 i e n L Y S T E R • 

T 1-i 11 e I. a r s e n (Lyst•n). -------------------------------
Var præst for Aaker og Aa.kirkeby fra 15/ 3 1687 til l 7o5. 3fter gam

mel mundtlig overlevering vat' han Nordmand og kom fra byen Lister i 

llorge • 

.c:;fter datid.en~ trang hos l3orrJ10lmerne til at give folk kendingsnavne 

(binavne) kaldte de præsten eftar bynavnet "Lister", hvorfra han var 

kaldet. Imidlertid blev bogs tavet .!_, hvor det var anbragt i et navn, 

af Bornholmer.ae ofte udtalt som y, og således frem.kom at præsten 'Ihue 

Larsen af beooerne blev kaldt ~~~~E· 

Som før ~vnt begyndte ~hue Larsen sin præstegærning i Aaker og Aakir

keby 168'/; on:. han h·wde præstekald i 1iorge, før han blev kaldet til 

~3ornholm, er der endnu ikke kmmet fås oplys;::ing om. 

Han blev omtrent samtidig gift med sin forgængers E!~~!~-~!~~~~~~ 

Funcb.' s enke. .Præs ten Funch døde 168 7, kun 3 3 §.r e,·l • .;:;nker. har da. 

rimeli,;:,-vis også v~ret ung, hun levede ialtfald til 1740; nendes navn 

va:r ~~~~~~~-=~~~~~!:~~~E og var datter af en borger i ?,ønne ved navn 

Clement Pedersen eller Jensen. :Uet kar.. tænkes, at 'Ihue Larsens hus tru 

har været en god og opvakt kvinde. I al tfald er det af kirkebogen 

påvist, at 11:a11e hr.Thues" me~et ofte var i gærninroen som gudmoder 

ved dli.bshandlinE;er, ~a ofte var hun i denne stilling 2 - 3 g·ange om 

måneden. 

I<ied hensyn til navnet Lyster, som beboerne gav deres præst, så kan 

det i.kke pf'ivises, at han selv tilegnede sig- dette. I den e.f ham over

ordentlig· fi!'le os; tydelig førte kirkebog s!:river han sig aldrig for 

andet navn end 'Ihue Larsen og hans hus tru "Nille hr. 'Ihues ·•. Derimod 

synes det at fremgå, at nogle af børnene antog navnet Lyster for sig 

og efterkommere, hvoraf det kan påvises, at en af disse ved navn 

~~E~-~~!!E i ~ret 1785 ved giftermll kom i besiddelse af den 48. 

slg. Liraensg~rd i Aaker sogn. IJimensgård va.r derefter i slægtens 

besiddelse til året 1372. 
At præsten 'lhue Larsen har været en velbegavet mand kan skønnes af 
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flere ting: såsom at den af ha.m fra 1687 til sin død 17o5 førte 

kirkebog adskiller sig i høj grad fra de forudgående og i mange 

&r derefter f0rte kirkebøger. De af ham førte bøger var ualminde

lig tydeligt oe.; fint førte med små prentede bogstaver, der på mange 

blade levnede pl1':1.dS for optegnelser af begivenheder på Bornholm og 

den øvrige verden. 

Størst hæder har dog Thue Larsen indlBGt sig ved en bedrift, som 

her ska.l kortelig omtales. I .Aaker fa11dtes en i ælderunmel tid før 

Reformationen oprettet"atiftalse", kaldet ,,.~Iospi talet·1
, hvor 5 kvin

der havde fribolig samt en lille ,&.rlig understøttelse. 

Denne stiftelse var i sin tid fremst~.et ved. at den ved Læså belig

gende gård 11Spidleg~rd" var forbeholdt som opholdssted for de af 

spedalskhed lidende mer.a1esker. :;)ette opholdssted blev senere flyttet 
I 

til Aa.kirkeby til det sted lige overfor kirken, hvor det endnu fin-

des. Ved hospi taleta flytni.ng blev der som årlig ydelse til dette 

·fra Spidlegård her!lagt 'l'redsindsiyve rigsdaler samt 3 tønder mel fra 

Spidleg.rds mølle. Denne ydelse var af den meget berygtede amtsskri

ver Augustus Lechner inddraget, således at beboerne i hospitalet ab

solut intet havde til deres underhold. 

Præsten 'lhue Larsen satte sig nu det mål at genrejse grundlaget for 

stiftelsen ved. c1relange processer of; endelig ved at f•?· klagemålet 

fremført til Højesteret, og blev der af retten den 5.Juli 1693 af

SS€;t dom, hvorved "Aakirki:=by :lospi tul'' for al fremtid sikredes sine 

gamle retti5heder. 

At det har været eu svær kamp for præsten er ubestrideligt. Kampen 

kronedes tilsidst med, at "~ugustus llechner blev dømt til bolt og 

jærn på Bremerholm. 

Nu var midlerne, som tilsikrede hospitalslenmerne deres underhold, 
ne 

ganske vist betrJggede; men i de ca.13 er, der var henrundwx, siden 

hos11i talets indkomster veJ år 1680 var inddraget, var dets bygnin

ger ved '3:pidlegård sunket i grus. Det skyldes nu sognepræsten Thue 

Larsens foretagsomhed, at der blev rejst hos:_:,i talet en ny bygning 

umiddelbart syd for Aakirke, hvor det den dag· i deg licger. P.r1:esten 

var nu forstander for hospitalet til sin åød 17o5, og derfra til 

17o7 varetog hans enke forstandergerningen. (lo.maj 1760 hærgede 

en stor ildsv?de Aakirkeby, hvorved hospitalet ogs!'l nedbrændte, men 

blev genrejst på samme sted). 
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~E~!!!~-~~~~~~!~!~-i~l~~!E!l_~~.!!!~ 

1. I~n dat.ter!~~!~' fØØt l'/-1-1689. 
/ 

2. ;..;n søn ~~E~' f.27-2-1691, død 19-5-1739. 

Om ham meddeles, at han efter at have været degn 
på Lristia.nsø blev præst på Sj1dland i Aarby, EolbU::k 
J.mt. 

~l-3-1726 gift med Maren Stibolt. Efterlod sig 6 umyn
dige børn. 
Aarby kirkebog findes ikke. 

J. En datter!~~~~' f.9-9-1692. 

4. ~n datter~~!~~~~~~' f. 2-8-1694. 

5. :.:.n søn Q~~E!!!:' f'.lo-1-..1696, døJ. Jo-4-1696, lo ug'.~r f.;;ammel. 

6. l.;n søn ~~:!'.!!~~:::!, f. 9-4-169 7, død 12-4-17o2, 5 år g·l. 

7. 1:;n datter :_~€~~!!!!~-~:=::~::~~~~, f. 4-6-1 'i' oo, død 1764, 64 år gl., 

gift metl Lidrik :Pedersen i AB.ker (o.bl;yant-der 
senere er overstreget-er tilfejet: 25. Vf. Lille 
Loftsg&rd), havde sønnen~!,':~~-_?~~!:~~~::;.:• 

8. ?.n søn~~~~~~~' f. 7-7-1702, død 27-lo-17o2, 16 ut·er gl. 

11. FAMILIEN LYSTER. 

Cornet LARS LYSTER 1 havde to Sønner: 
I) Mathias Larsen Lyster* 16 5 5, der i 1684 blev Præst i Fuglede, 

og i 1689 i Povelsker, hvor han ægtede Engel Christence 
Marcusdatter Winter 2 og han døde 1694. !f._., ,,,._,, Ji,.d~vt f-. ZJ.,,?J.....,. 

li) Thue Lauritzen el. Larsen Lyster, der i 1687 blev Præst 
i Aaker, blev 1688 gift med Nille Clementsdatter og 
døde 1705. 

Deres Søn Lau ri ts Lyster født 1691, var Student (i Rønne) 
1 71 o og Degn paa Christiansø 1711-- 2 3, Præst i Aarby 
1726-1n6. Efter tre Aars Sygdom døde han 1739 og 
efterlod sin Enke Marie Stibolt 8 (t 1742) med sex umyn
dige Børn. 

Blandt disse vare: 

1) Clemen Mathias Lyster * 17 3 6 der fra 177 5-84 var Borge
mester og Byfoged i Korsør. Han døde~ 795 og hans Enke L q. 
Gunder Marie Thueseng i 1807. 

2) Hans Andreas Lyster* 1730 t 1809, Lærer og Klokker 
ved Helliggeist Kirke i Kjøbenhavn. Han blev gift i 178 3 
med Gertrud Junge d, Datter af Skoleholder J. 

Deres Børn vare: 

Laurence Marie * 1786 t 1861 i Hjørlunde, hvis Faddere 
af Slægten vare .Justitsraad A. Køl pin 4 og Borgmester Cle
men Lyster. 

Alexandrine * 1788 ·f· 1860 i Slanger.up. Fadder af Slægten 
var Justitsraad Alexander Kølpin. 

Jesperinc Christine * 1793 -r 1864 i Slangerup, hvis 
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Faddere af Slægten vare Md. Marie Thuesing, Fuldmægtig 
Junge, Urtekræmmer Junge og Guldsmed Winther(?). Hun 
blev gift med Gaardejer i Slangerup Hans Christian 
Lund* 1786 t 1850, og deres Datter: 
Christiane Dorthea Lund* 1823t1903 var gift med 
Pierre Louis Clement* 1825 t 1899. Guldsmedmester 
i Kjøbenhavn. 

1 Wiberg: Dansk Præstehistorie 1 870. 
2 Museum: 1891, Il. p. 105. 
8 .AI ty~k F'ttmilje:) Broderen, Kommandørkapitain Kaspar Henrik 

Sti bolt, 1693 -1 779, blev naturaliseret i 1 777. 
4 Dansk biografisk Lexikon. 

/. 
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Som før 011talt findes der i kirkebocen mange v<.ardifulde meddelelser, 

der karakteriserer præsten som en ~and med interesse for, hvad der 

foregik hjem.mH og andre steder. 

Her skal æ'1fø:ces andel af disse: 

1689. ''D. 21 augusti da landsting holdtes her ved ••••• som sædvan

ligt ••••• Landsdommer Ua.thias 'task dømt amtsckriver Augustus 

1)echner for begangne tyverier til at kagstrøges og brændes med 

tyvema;rke i panden og siden at gå sin livstid pil. Bremerholm. 

iivilken dom i Kjøbenhafn blef til højesteret a.proberet og vir

kelig exekveret. Gud give dem, som træde i hans fodspor lige 

løn! Amen. '' 

1693. ''3~1.sc:c:J. det fattighus i Aaker sogn er af Augustus Dechner, for

rige amtsskriver, ødelagt i det dens årlige ind.kometer uden 

::irdre ar derfra venQ.t: ~iar sofinepræsten hr.'lhue, efter at alle 

andre midler intet villG njæl:pe, søgt at inddrive og tilba.ge

:i-:alde s1J.l.l'me fattighus's indkcl.ilste.r ved prccus, og e11delig i 

dette år d. 5 juli "bekommet højesteret der;r:..e dorr. oc decision 

I!ans Henrik Chaar contra hr. '.:"l11.rn la.rse11 • 

.:_.i:u~dsdom11era C.om bør eJ ut kcir:rr.e afe;anc.ne at"-tsskriver Anders 

·::ot:nsens arvinger til pr2judice (skade) eller peq~es udgift 

i ilogen ~de: Og ska.: de a: alders tic. i:r;d til F·.r 1680 udaf 

:3ornJ.1tcl;:Js amtstue til __ o.Lirke hospi ts.l befal te treclsindstyve 

=igsdaler tilligemed de 3 tønder ~el af 3pille~~rds mølle 

efte:C' kong-eli~· allerr~a8.d:.gs":;e bsvillin.;- ::rlie; herefter som 

af ald.8:".'S tid til Aakirkeoby hcs~i tals fors ta.nde::re udi rette 

tid af amtsstuen svaris og betales. ?rocessens omkostning op

h<t'Ves p8. alle steder." 

Hi9~. 6 ~pril døde kong Carl udi Sveri,s-. -

26 ,·_:i)ril døde :·J.chal Andersen, byfo,ged i Hexø og -~akirkeby 

og he:rredsfcged over sønder herreå. -

I denne måned haver kongen aller.n.?"dit.,·st forstra.kt dette land 

med. en stor andel byg til at st'l.. Hellers er for den :påtræn

c;ende dyretids sh.-yld en overflødig hob mermesker bcrtrejst 

l:e:r fr·a landet. 

16 I.larts. l'.:.orten IIansør. og Jacob Fiolm af Ipski?r sogn kag-

3tr0v1e i 0ster herred for tyv~ri. 

• 



1697. En mand Ole ?ederaen ved Hasle kagstrøgen for tyveri, og en 

i nordre herred hængt, dog det blev forhalet til maj måned, 

endda hans dom var i denne måned afsagt. 

22 Jmli kloken 11 formiddag kom ild udi lienrik Pedersens hus 

heri byen. Samme var inge deri huset hjerne uden 2 sm~ børn, 

det ene laa.g i vuggen indtil huset var mest afbrændt, da. fik 

man en væg nedbrud.t og barnet ræddet. 1.Jog var det af røg og 

hede så overvundet, at det få dage derefter døde. 

Vinden blæste stik nordvest, derfor fløj ilden strax hen i 

Jeil :SL'Jeds st1-lehua, Anders Srneds hus, som Barthea Knuds og Hans 

Hansen skredder boede udi. Siden til Eorten Jensens g§..rd og 

Peder A.:1chers ladelænee. Kloken 12 lå alle disse bygnincer i 

aske. Ingen fik noget af sit gods ræd.et. 

~-ra;steg.~ rden stod oe den tid i stor fe.re. 

Den dyre tid tager nu a{i svarligen overhånd, at man aldrig 

.kEi.I1d på dette land høre eller spørge deslit·e ma:r.gel før at 

have v;;;ret. 

5 Jovb. bleff vadwrværdir;e hr. }'cvl Ancher, sognepræst til 

Ha.sle og nuts ki::-ke og provst over Bornholm samt canik til 

Aa..\:irke begravet udi Hasle kirke. 

Ha..."lnem sucecerede hans aøn hr. Hans Povlsen udi embedet, som 

en tid lang havde været visepastor. Men i provsteembedet resi

derede hr. Jens Sørensen J;,orsing, sognepræst til Nicolaj sogn, 

som da nogen tid havde været viseprovst. 

1699. 14 rarts døde stabsca_<Jt.'ljn ~'.oc:-en :.:ictelnen pe Hamm.ershus. 

26 April .om aften silde haver ~lials Kaas her i byen, som i 

mange &r hs.ver været svag sk~ren sin n.'.lls itu med en knif. 

G,jorde do€; siden pønitense i prastens og flere folks nærvæ

relse og døde samme nat kl. 2. 3leff han doe· uden cennoni 

udi icirkeg·årdsgærdet begravet. 

1700. :Tytårsdag er oplæst kongl. forordning de date 28 ncvb. 1699 

at februarius i dette år skal ibm have 18 dr.ge. De øvrige 

11 tlage skulle udeluches, og næst efter c:'1en 18 februa.rius 

lfr.al strax begynde at tellis den 1 merti • 

.Maj. I denne måned andkom den danske flåde her ved landet. 

15 maj haver Søren !.iyre, en velholden mimd i Gud.hjem, hængt 

sig selv i Gudhjem kirke over, loftet. 



1700. Julius. I denne m&ned bleff Kjøbenhavn tilligemed den danske 

s1dbsflåde af den svenske, holll:illdske og· eng·elske f'L~de belagt 

og med skuci og; bombardering angreben. 1-.ongen var imidlertid i 

17o2. 19 i;iaj af'brændte den store og folkerie-e stad :3.;,rgen i '!14orge, 

s~i intet bleff igenst~ende uden :::;lottet o,: der:. store tydske 

kirke os d-?r: danske ny kirke. 

si::o 

d,, l::e, 3 '::;om inuv·!nerne oc ga.rni senen gav sig gorlvillip;2n. 

l 7o3. 4 .1\.JJ.eusti af'oræ'.1dte t":c. 31:)ren j~arsøns :9ræste13·8.rcl i Jste:rn.ariæ 

29 ·iug. bla:·_;· ~10ldet ;J:æste1.'.lød8 oc 'iisi-tats. ?r. 'Ihue i Aat::er 

sag::. prceiikecie. 

17o4. 3o .::-uli 1:101,~t ~rovsten mester ;~enrik ti,jo!'t!1 yræste!'løde ner i 

.holdt, ;".len der kou fuoxe:n. ingen un.1:,dom til stede;, hvorfor den 
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Bfter hvad sønderherreds skattebog oplyser, var ~!:~~-:!~E~~~-~~~~E~~:: 

i året 1764 og E'.:E~I~-~~~~!: i året 1766 ejer af 48 elg. Lirnensg~rd 

medens det f:re:ro.::~!r, a.t i å.ret 1779 (rettet til 1772) kom~~!:-~--~~~~!'

sen i 'besiddelse af samme. 

·Gftet· !IltmdtliE overlevering var John I"edersen en husmandssøn fra 

1.Jgle<mge. Ved at tjene p?t Linensg8.rd blev han forlovet og gift med 

e:n datter p.8" gården. Det kan tænkes, at hun var datteren af J·-'::rild 

ila:nse11, som o; vistnok til 1779 var e,jer af ·.~Lne~rnp;~rd. 

~~~!!_~~!~!~!' c. 15 lr gl. 

John :·ec.cr;,::;. •. n . .:- viwtnoi-,: forud.en denne datter l1aft en søn ved navn 

en dat~er, som var født 1790 og blev døbt 

fvi•it;. 17'11? olev r;ift ned ~~~~-~·L'.~!~E 1706. l10de 

_i:.12;:!.s,>rd .)o-4-1850, 78 ·»::· gJ .• 

~~E~_.::;r~~~E :J.8de SOL<! a:ft<zt;-"tsill<:ud P'~ iimenstil.rd. 26-2-162j, 'il :ir c""l. 

(.f.'ød"t 'i'l)'i;. 

-l791. ~ift 9-1-1218 21 ir gl. ~el Jeas ?ed2r-

2. ~!~~~!~_;:r~~~E f. 26-2-1797, !?'ift 21-5-1820 2J år f'l. mec løjtn. 

(Cecilie, Hans .t-ofoed :;;onne <:if ,)oldn.terp-B.rd, 2<J lir gl., død 

9-11-1820. 

Gift 2ue:n gang ,3-J-1821 med ~!~-~~~~~~~-:'.'~~ fra 

:.it.nuec~?\.rd, f0dc 1776, "/ar alts::l. 45 ,;,r ~;l. 

.fan døde lc)-S.:.l[i55. 

Dørn: ee side 8. 

3. ~~~-~l:!~~E I.. 18-11-1793, cift l-2-1823 25 -1r t?L r.1a 1J. 

0e<L3.lJ.1.e "'taric 0C.IJ.r<e af 36 slg. i "~a.Ler, 21 år gl. 
. . . .. 

.• V.i..borue-,e~' 1. i.e.~0. 

J.:1ed bl:;,si.L.t: .::·hTr": fru ~~\:stcr1, f::]~.Jo11s..rJ1e LJrstår 
og sagføc·er ·~. f..:;Rte::c, 'hLrde. 

" ' ~-lI' {_:..:...' boende i 

''·tc.1•lr".,, ( J.".'l'~l : • .::> ~ c;,J. •::1 : .• t"J.• .._:, • .;.. 
? \ . ,' . 

'fter .k/l. bevillir:g. 
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5. ~~-~~~:1:~~-~l~~=~ r.1799 (?), gift 29-1-1819 med ~~EE~-~~E~~~~~' 
26-:.:. år gl., ccr-poral vec.i .Jra.e;onerne fra .,.,aterlars. 

7. E~~~-~~~E~~~ f.?9-lo-18o3, gift 19-11-1825 22 ~r gl. med ur-'6'karl 

fo~"';:nn.ri.t 2:_!:;~_!2~::~' Liseg~rd i I~;.;sker, 25 år cl. 

-6-1237, gift J-3-1BJ7 25 (r. 

gl. med ungkarl ~~~~~~~-::~!'~::i, 27 il.r >I;l. , Gadet:s.rd. 

i .?ovlsker. 

9. ~~~~~~~~-~l~!~E.' f. 21-l 2-ld5. ::-5oede i 3.iser.< i ~:sterlP-rs. 

Gift 1.aas (.::tecistai:;IJlece fra ~•·lvka2.sen::. 

se si::le 7. 

12-2-1555, 52 ~r ~l. 

:i.3..'lS ~.cfced .oc:e af :~:oldater-

lille. 

3idsela - 'i.~;.so1L1es enke - indgik 2de1: gan:I æLtes.<a:::i 2-J-1823 æecl 

ungkarl Gle Htulsc;n .. ~ælk fra "t.Pueg,ird, 4°· .',,. iLl s2v' af ;.rans (lsen 
--------------- .' ....... .I.. ·-' • ' ._ . ........ . ~---------

f..\ Jt. Duec~_rd. Cle .~.·:.,unk døde soir. aftægtsilland .r;?l Limensgc1rå 3-1-H,55, 

'/? &r el. Der var f, børn. 

1. ~~E~~-~~E~!~:2!:_i~~~E~::!~:l_~~' f.20-12-1223, <h1d i rforml> ~o-::.2-

1398, :;ift 28-3-1S5o :æ.eC. ~~:::~-~~!~~~' Røn af Hans 

Clsec iofoed fra Brozfird i ?edersker og !ette Kirstine 

~ofo~~, f.ll-ll-1S23. Cvertcrr ved ~iftermBlet med 

::a:'ie , .• · tmk Li:r..e-LlSf'~rd 1350, som han solgte 1871 

og købte Gamlevældeg1rd i ~sterlars, scm beboedes 

til r~:::et 113 •• , <l:1 han nverd:-01' den til sin søn 

:::arcus Kofoed for derefter at overtage en mindre 

ejendom i 1:)sterlars kaldet "Skov~~rr:inde" • 

..Te :1s ::ofoed døde i :t0mne l 9o3. 



2. 2~~~!!~~-~~.!~!~~-~~~ f.23-2-1826, død lo-6-1881. 

eii'i j-)-1654 med møbelsned.ker §!~~!:E~LE!~~~!:~E i 

Hasle, senere boende i Aa.kirkeby, født 2';1-2-1826, 

~Ji.10e1-g 1:3icistrup var s0.n af g[.;.1·dejer Hans Jørgen 

13idstru_p i Hasle, ;:. 23-'1-1792, d. 1830, eift med 

'G.'F~ :;a,trir:e 1-.cfoed f:ca !3rcgård i ?edersker, f>~dt 

5 

4 o:.;ri~: ;:ie side 11. 

~.l-lo-::.221, d.15-:?-1331. ]ik a~~en i en kedel 

1-. ~~5~:_~~-1-~E~<: __ :::~~'.~~~~~~-~~'.:> f.23-:>-lCJl, d.15-2-11>11. 

t;if t 29-4-:;_d'.A "~e:~ ::L~~2Clar:d ;._ar.Kus :Jo!i.;::er p:~. Stavns-

5. L~.'.:.1~~!~-~~~~~.'.2-~~~~' f.13- 1 -~1'34, d. 13-12-1836, d0d. r,,f strubP.

ncstr;. 

7 • .I:~:::<E~!.:~~~~- ~·C~Y::.:: __ ~!~~~, f. 7-::.o-lG.)8, dJU. sorr l<trcr i :frlsle F-12-

l~q,~ (til.:'2::-:'..e:e: have.ih de:; ,l'"'~::.::=:..:.,t ::. . .::e:-1.,ernir.6e1: 

god brav JruU'll'i og· nj<d:Jsow. mand, hvorved han var en 

støtte for ~nange, rrn:;rli";; mr/ifolL 

Ynr kirkeor6arli:?Jt, kær;-.ner O[; ha.vneka.3.::erer. 

~~lft .2~~9'~IBJ5 '.::'.ift ? 3-1o-1868 '1'.ed 2'!"C.:~C::~~~~-~~~~:: 

;:...:~.~·'o?::.<:~~'.~-~~~~~E.i:Y:, f. 20-9-1835, var fra iøber:':-lavn; 

l'.cr:i1;des farfa.d.er stBJnmede fra i'aris. 

~ børn: ce side 14. 

Yranci3ka 'ljer:rys farfaier iJ1dv2 . .nare•.:.e fTa ?rankrig 

or4k.rin,:; året 1790 • 

.Lærer ""unk var i sin m113dom kontorist ;:;J .:..iva.neke by-· 

iogedkontor i 185j-51 hos by-og herredsfoged Uldal, 

~:i.f nvem ~'lan .i:'ik en o·.rer·ord8L.tli0 fin i:u:.oefaling. 



8. Hane Kofoed ulsen ll~unk, f. 19-4-1841, døde i ~l..merika 1870. ----------------------
·J..i.loragte a.e første ungacmsu.r .hos sin søster ug 

svoger pil ..;:,imense;·dril. Jdva:nd.1·e11e i året 1359-60 

le. 

ti.l .~werik' .• _,1.rtejdede 1:.a. i et bageri, men blev 

:~~-n~.~ C::i.-U1ri~e : '-l.~lk ar; .Tens :-:c,;·o;;is :~0rn. 
----· --("Jci;;"ti~~)-(;'.;:i;·t:i~~;---·· -----·---- -·---

1. ~~~-2.~~=:i~_(??~':'.~~, r. 2-J-1c5.i. 

c:ift 5-4-1876 med ::_'-:~~~~-~~~E~!!~-~~E~~::~::::, f.5-.5-
185 6, C.~d 12-12-1 :-40, da. tter af !--orter. :':_;j. tze~ -::::~~. 

~ .• udsc;11. ------
). børn. a-c. 

a. k~E~~-fE~~:;:~:;~-~~!·~~~' f. 4-:~-1277, gift 27-5-11298 med 

''"<1 r1',... t; "r olr q-yu1eq '· sr.e "'" ~ n 
~~--.:::~~~~-~~-:..:::-__ _:::_~-!'::-~~.::-' .i-:01~ to rist ~S byfoged-

1~cntcri:;t i ".ør.i.Ile. 

al. ~~~::_~.9:EI-~9~~ ... ~~-~~!~~~-~~I'.~!~.'.:~, f. 2 'f-4-1 ~79, ;,·i:::·t 

rr.ec:: A.nders VccJderr.ar .r'ederser; b.f /.øoeYL.nc...vr1. 

l barn 

R2. ~!'.:'.::':'~·-:.:::::~~~~-~~!~~~-~~[~E:=::::> f. 28-1-1no2, Fift meci 

:::~::~-:~~~~.':E:§ r:i.f I zi:r: e • 

~~~:::~' 
~~~f, 

f. 2::.-:.:;-1922. 

t'. 2<-lo-1725. 

~-. 31.-lc-19Jo. 

· f ", "' io--(. :2:::~::' • .!. 0- f - / ~ - • 

3 cørn. 

1 barn. 

~,'i. '-~~:2~~~~--'..:~!~::~--~2:.'.:'..~~'.'..'.• f. 2'~-J-J.qo9, rift meri ~~~~-~~~!· 
J ban>. ----·----· 

aJi. :~~:C~-.~_?f~~~-~~~-~~::~~~' f. 6-R-lql2. Up:ift. Maler. 

a?. '.~~~~~-~!~5..:-~~.~:.'.:'.~-'.~~2::~~~~' f. ?- <-1915. IT{"ift. Bogbinder. 

a8. ~j~~~~--~~~!..<:~-~-~~R~E~~~' f. f. -lo-1917. Ugift. Skrædder. 



*) 

b. ~~~E!~.=_Q.!!!~-~~!~~~' f. 17-8-1889. Lærerinde. Ugi:ft. 

c. Ha.ns Oskar Kofoed, f. A-6-1891. Ugift. I .'Jilerika. -----------------
-Hi51 i :..va.neke. \1880} 

Cif %-3n n;ea ~~::~-~~!~~~, dat i.er a.t' ;;10lleejer :flw. s:C.ibs

føre r H.:,nc.b.er ~·~ofoed, .:Jva.nenrnllen i .:ivar;el\.e. Ove:r·tog i 

J3.illlev:o;ldegård i v;s terla.rs efter sin facier, som 

e;rll1l:lla~ci.e en n;:; ej 1,;;r;.dom ·~kovsJ.J,ir.de ·• i SamL.e sogn. 

1:.".>"ol1'z·.~ C<>+.hr1·_,,e ·.'11"'• or '·J·r·"e·"-. .:;; ast·...,,··is •··ørn _;:: _ _:. ___ _::: __ ·~-----=---~:.~~-~--~-.:._..:::._:1..S::_~::_:.._.:_~!. __ ~~..:.-_!._ f'>e siri.fl 9. 

.i..;i;;:c~:;:ig1~:-cl, .;,vor føC:.slm1 sl:2te. 

·~. ~u_:~:_:~~~0".:~~:.~-~~~~~~~;t.> f.3-5-18)6, d. w_,j_.f.'t 8-.;-::_g31 p:~"fli~~aDles 
i:;,~(J7~ I :l :~:vn11e, {-,vor hc;r, havde r~a:'.:'t o:eLold c.l;__ ·'lr. ?,esiyre-

4. ~~~~~~-~~~-~~~~~E~E, f. H-12-1863 i ii.akirkeby • .J,;r-i;a mejeriger

niq;·en cg- blev l-J-1390 ansat som rr.e~t;;ribentyrer 114 

"i'edersl-;8r l·;1ejeri ', hvor han virkede i ca. 42 år til 1-4-

193;?, nvcr,J-:"te:·:- ha11 boaatte si6 i "~a.h:il.·}:eby. 

~ii"t l.r:~~ d--~o-13:H med ~§:!'9~~~:::_:.::~E~::-.~~~~~~' ~-. 

~if! '.2 ·.;j8:n~ ll-'J-1394 :ned ~~~~S:~?~::~-~!:!~:r.:~:2~-~?E~~-~~!:!~~~, 
L'/l.-J.2-.l~/'l, jaet-ar af n.vlsba.1LJJ:<o;: :-a::;::nrn ~~i2ls01., :f.27-12-

~ 
-33· 1 1 ,'I l'iQQ i ... "t d'', f 3 - '::<3? l '-' ...... ·- u<;", Ob il . ..J.oJ .,ru :..Ct::ll ru ;.::.e.Lser~, • 0-1-..1.u .... , 

d.J.3-1-l')c.:. -~oedu i ':..uri:ri::.. ,;r.:_,a,re:, :~ ... ';d.l.:."n.d. 

3 i:lørr.: a-c. 



a.. Carl Ejnar Bidstrup, f.18-11-1395, d. -------------------

1 r, ' . 

\.rift 13-5-1';126 med. ~~~~-----~!:'.~~~· datter 8.f gdrd

ejer Kr.Ipsen og hustru Valborg Jensen på Bukkegård 

i -':ovlsker-. Gudrun Ipsen f. 2o-lo-19ol • 

. •,:'ter p!. \exø .teals1:0le fat have best:~E:t realeksa.ruer~ 

OlS deref".;er i 2;<; CI' arbe~det BOW. æejerist i hjemwet, 

0at,yndte han :L-9-1914 stud.iurr.: ve(l_ den ~:;olytekniske 

i.a·N~anste.lt i ~\øoer.havn, hvorfra hE.n testcd examen 

sow C<:.;nd • .1:;01,:rt. "~ri:.Jejded.e derefter e.n. tid ved la:c1do:~'..-

J.ine, 1"r.i. "-olV•nd, rrvorefter han i .&ret 1925 f.ik an.sa:ot

telss i '1,.r'.:ie,jcls-og .i?abx-L<::stilsynet'' med virkefelt i 

;~s.:-c.d::rs ( fr·s. 1-12-19 25). Blev i3.;.:5..:;: 1-4-19 29 forflyt-

t·:-,t til ~~os1ilr}..~. ?ra 1-4-1936 ud!læv:r.t til fabril:sir:-

Cift 14-4-1932 med ~!!~~-Q!~~~' datter a! g~rdejer 

.':r· ~'jdede f:r:1 l4-·~rsal:lerer1 i : .. ejr!riet i c. 2 ~r, .!iver-

·1>ret 1)16-17 genre!!it;ik et vinterkursus ;,A A&h.OV u.d·1idede 

:.1;e,:erio:ruf's:Kandidat. ~\.rbejdede derefter som lBte ille,~e

.dst p.3 . .r'ec1ersker l~.ejeri, hvor l:an fro. 1-4-1932 ru1sat

tes hOW bestyrer efter sin fader. 

6 ·oø111: bl--06. 

bl. ~!~!:~~-~~~-::~~~~~~E' fd-3-1933. 

Crift .1..1-·1-l)j) I!iec.t .::-uldl:i°"6 ti~; cand.jur. ~.'.::'.~~-:'...J~~~~!: 

i'ra }~':.midl",efJ.r·u i i•aker. 

1(ealeks.fr~i ;·,akirkeby 1949, AsLov lfoJskole 1952, 

Jørne.0.avela:rerinde 1954, ansat i ~lac.saxe. 

~~~9~~-~J~!!:~' f.?6-4-1957. 

~~~::~ ~::_.~J5::!~~~' !'. 4-4-1960 • 

. 1ai 1:jzller, f.l)-4-1966. 
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13. 

b2. Hans Jør~en :"unk Bidstrup, i'.5/8, d.21/12 1937. Begr. :.Wille--------- ----------------
jul eai' teu 2j/ 12 19 3 7. 'iaL· sy;:, i 2 dage. ::Jol)bel tsidig 

lunge be-u.;11de lse. 

b3. =~lna Lunk ohistru1;, :~.l9-6-Vi4o, dot. 2i3-7-4o, død 21-1-41. ------------------
2e.ftig lm;e~ebet~ndelse. 

k1}~"'0 1'?63, t~(~sprcr:·et ~zcrres11o:nCt~nt fra I:a.r1d8l~·(!"'J.øjs~,~o-

lsn 1966 og de:reft"lr ae:;~ t~ls"'' 1:/~~!Tl(l~W • 

. , ,~ - t • ." ,l t n ,- - 1 (') -
0:1. =~~-:_::~~-~~~~--E~R' I. 1.- ';- ·.L/ 4) • 

. e :i..:.. eks • .<::./.:irke 02r i·~ 6 3, ·;.;;rr:.8 ':ave læ re rincic" 19 6 ~. 

C i:" "uf • -L- - • '$ t C· <' ,- 1 ~ • ::~E~" ___ :::1!~~~-~-~?.:~--~~~, i. • ·1- )- ·1 oo. 

::L~t 17-5--ir;.:::; rr.e·~ ~~~~_::~·-~~2 :;~~::~L~~~~--:::~~~E~'.:!2' 
-~·. '.::l-12-l;lo2, dat for a~· ec~~efru ~-=~=-~ILtt filldersen 

i _ 1rnenhavn, i .11-6-107 9 i ~.er·slev •. Je::o,it;ue _,_nG.e:r-

.1<ing i 3K:~jellebjtirg • 

...:...fter i c.2 h· at ~1uv;:; aroe,jdet njemme i me;jeriet 

~;8cher i ;,i:;.ldrkeby. i vi11t..,ren 1919-20 var il.an .r:/, 

~orru1olms ~løjskole, hvoreft8r han fra 1-5-1920 fort-

satte sin uuc.annelse p5. n~1~i-~ir.fabrib:rn •rrr~·AN i Kbhvn • 

..::fter· endt læretid l:l:tbe.~c-""de 118.1.i. 80rn svend samme 

sted en tirl, hvoreft0r han pil "Lien t.e.kniske .'~elskabs 

l:iag3~.rnle ., i. 1.0beahavn uaciarmecie sig til maski::.--i:~on-

s'cru.\tor. ';fter el1 tids oes;-::::fti::;else P.t' 'Ielefonnu-

::<3t i .Kbhvn., fik hen J.-:i-1927 .qns~ttelse i :firmaet 

:·.1.Smidth :'.1: :~o. i >.·.ohvu., hvorfra han 1-3-1928 i'or-

f2.yttedes til ;_1·.1.s.' atc.elines i ilew York. 8'ra 1-12-32 

uleV han atter ansat. VeU. IlCV-c(;afJt:linsc.!L i føbenhavn. 

Fra 1-8-1933 atter i New York. 2 børn: cl-c 2. 



j 

j 
j 

cl. !~!!-~!~~_::_::~, f.11-3-1932 i l~ew York. 

o2. ~~~~~:!'.-~~~.:!~~~' f.4-2-1938 i New York. 

lA. 

-~~~E~~~!~~-!:~~~~~-~~~~~-5?§-~E~S:~~~~-!:~!~~ 
~~Eg:E~~!.:~-~~J~EE'l!'._~~~.!- si de 9 

1. 2~~!~!~-~~E~!~-g~~' f.17-9-1869, gift 16-9-1905 med toldassi

stent ~~:;~-~~E§:~~~~~ i _t,.alborr;. Hun blev enke 1931 •. 

1 barn: 
~~~~-~~~g~~~~~' f.6-11-1907. Ingeniør (konstruktør) ved Aalborg 

iom~unale vandværk. 

:art 4-12-19 36 med ~!E~_!~::-~~~!:' ds. tter af mv"gler i 

Nørresundby ~~r.3ach. 

2. 2~~-~E~=!~~~~-~~~' f. 7-9-1871, d. 6-3-1933. Ver assistent ved 

'Ioldiræsenet i Helsingør. 

~ift 19-4-1903 med ~~P2~-~~E~~-~~~~-~~-~~~~~' 
f.25-4-1874, <latter af avlsbruger i Hasle Otto Hansen 

et; hn:-:Jtru l1~arie f .i"nkar. 
1 barn: 

i ~Telsingør 13-6-1904. 

3. ~!:~~~-~~~~~-~~i:!-~' f. 8-3-18'/ 5. 
:;ift 23-lo-1915 med ~~~~-~!E~_!;!~~-~~~~§~' f.29-9-1883, 

::.atte:r af gl.rdejer :;iels ?.Tadsen og hustru Kirstine f. 

Hansen, Ras trup Garr:melg{\.rd, rriarslev, :.Sirkende sogn ,T.'yn. 

iÆerte malerfaget og uddannede sig yderligere ved tek-

. niske skoler, Ku.YJ.stakademiet og ved rejser i 'l'yskla.."'ld 

og Italien 1905-06. Er maler og konservator ved Natio

nalmuseet. \,'[~r læ:'sr p& Vallekilde B:øjskoles hå.ndvær

kcrafdelin17. 1904-15, med stifter og lærer p~ Bygmester

s~rnlen v. ~olbæk 1915-26. Har senere haft sit virkefelt 

Vdd restaurerin€: af kirke:i.nventar. 

4 børn: 3a-3d. 

)a. ~~!:~~-~~~E!~~-~~~, f .1-e-1916. ~3tudent. 

3b. ~~!:!~~~~-~!~~~!~~~-~.~~' f. 22-2-1919. ;::ygeplejerske. 

)c. ~~~~~-~~.!:~~~~~~-~~~' f .19-3-19 21. Maler. 

3d. ~~~~~-~!!~~~=~~-~~~' f.12-2-1923, d.2o-lo-1923. 

·.·'·i· .. 
__ .".~"~.1·1~~ ~-·--



15. 

4. Knud Thjerrv Munch f. 5-lo-18'78. Lærte som bager, senere hovmester i 
-----~---~~------' . et større Dampskibsselskab. 

Gift 7-11-1915 med Anna Christine Nielsen, datter ----------------------
af slagtermester Niel~ Nielsen, 0lstykke, og hustru 

3usanne Caroline f.lriis, !Ielsingør. 

a. !~!~-!~~EE"l_~~' f .15-12-1916. 

b. ~~~!-~~~~~-~~~~EE'i-~~' f.s.ct. 
tvilling-er. 

_ ·:~~~:::!:~-~~'.:E~2:_1 1~~~~~'.:!!~El_t!~~~-~~-
:t:Ia.rk11s Sor.iz:ers Rørn. se side 9 

1. g~~~~~~-§~~~E, f.18-2-1865, 
gift 25-J-189 2 med ~~!:~!~-~~~~~~ Ji~'b:fhlku~:r~XMKll 

zl'1i~~xih::ru:xrxxxxag:xf±;"1t.:t22:øxiiiix1rn:x:id:xti.r2xej:1uti!mm 

ix.a.:&mr.i.:.e:(.ZO~, søn af lede:- Hansen og hustru 

;;i". Gubbegåra i .c:ovls:.:ter. Cvertoe:;· r:;tav::::sgJl.rd i 

&ret , men solgte de~ &r og flyttede til en 

mi~dre ejendom i sar::u:ae sogn. 

2. ~~~!~-~~~~!:• f .11-11-1372, gift l!led g~.rdejer ~~~~E-~~E!!:~' 

Julsf_S~rd i ~1odilster, f. , søn af 

børn: 

3. ~~~~~-~~~~~~' f. 15-11-1870, gift 12-lo-1900 m8d mejeribestyrer 

~~!:'.::~-~=, f. , søn af fhv.gi'lrdejer Yarius Due 

og hustru Ko. trine f .~:Iarker, Aakirkeby. :\fange&rig be

styrer af 1\:ejerie t ''Eækkedal '' i ?ovlsker, derefter 

bosat i Neksø. 
2 børn: 3a-3b. 

3a. ~~E~2~~-~~~' f.)-lo-19ol. U6ift. Fra 1930 bestyrer af 1:eje

riet Bækkedal. 

3b. ~!~-!:~!~::~~=-~'~.:_, f. 23-6-1911. 


