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INTRODUKTION 
 
Billedet på forsiden af denne slægtsrapport er, så vidt vides, det eneste billede som fin-
des af Kathrine og Christian sammen. Billedet er en del af et familiefoto fra 1939 opta-
get ved en sammenkomst på proprietærgården Amstrup i Møborg sogn, Bækmarksbro. 
Der hvor de to også havde mødt hinanden og senere var blevet gift i 1936. 
 
Nu er de begge døde, han i 1954 og hun i 2004, og kun få oplysninger om dem og deres 
liv og virke er tilbage. Og dog! …for deres fem børn lever jo stadig.  
 
De fem, Svend Aage, Janus, Sonja, Grethe og Chris har således siden morens død mød-
tes en gang årligt til et søskendetræf forskellige steder i landet. Der har de så nydt sam-
været over noget godt mad, kulturelle udflugter og en masse snak om alt som rør sig i 
verdenssituationen og hos den enkelte, samt nogen gange en lille smule om den fælles 
baggrund.  
 
I 2013 har det været Grethes tur til at arrangere årets træf, og tilskyndet af tilfældigheder 
valgte hun at slå et slag for, at få en snak om familien og slægten lidt højere op på dags-
ordenen. Hun havde for længst tilrettelagt opholdet på Fanø og Sønderho Kro, men 
udvidede nu sin opgave med, at samle hvad hun kendte om slægten og familien, så man 
sammen måske kunne udbygge dette materiale.  
 
Væsentligst har været en rapport om Kathrines slægt ”Lidt om Lund”, forfattet af deres 
mors faster Jane (eller var det en af morens kusiner som skrev den historie?). Det er en 
rigtig god og alsidig beretning som derfor også ligger til grund for hovedparten af oplys-
ningerne om Lund-slægten, gengivet i denne rapport. 
 
Om Eilskov-slægten kendte Grethe imidlertid kun hvad hun sporadisk bar i hukommel-
sen samt at hun havde nogle få fotos fra de første år efter den tid hvor forældrene var 
blevet gift. Faren, Christian, var død pludseligt og længe før nogen havde bekymret sig 
om at vide, endsige skrive, noget om familiens historie etc., og i tiden efter havde Kath-
rine måttet sætte alle kræfter ind på at klare dagen og vejen som enlig enke med fem 
børn, hvor kontakten til Christians familie så også langsomt svandt ind. 
 
Nu kontaktede Grethe derfor farens familie og fandt gennem en fætter, Niels Eilskov, 
frem til en anden fætter, Erik Holst, som har været meget imødekommen og som var 
mindst lige så interesseret i at høre nyt om slægten den modsatte vej. Oven i købet har 
Erik, der nu er pensionist og aktiv slægtsforsker så også, udover at have bidraget med en 
stor del af de følgende oplysninger om Eilskov-slægten, også bidraget med nye interes-
sante fund vedrørende Kathrines Lund-slægt.  
 
Suppleret med oplysninger fremkommet under søskendetræffet på Fanø er alle fakta 
siden samlet og bearbejdet i nærværende slægtsrapport i tre dele: 
 
I. DE TO OG DERES EFTERKOMMERE   
II. SLÆGTEN EILSKOV  
II. SLÆGTEN LUND 
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LÆSEVEJLEDNING 
 
Slægtsrapporterne kan læses som en lang historie. Imidlertid kan de også læses som op-
slagsbøger hvor læseren kan finde konkrete oplysninger om givne personer og begiven-
heder. Under alle tilfælde skal man påregne at det er et stykke arbejde at blive fortrolig 
med metodologien hvormed oplysningerne er sat op.  
 
Christian Aage Eilskov Jensen og Kathrine Lund er slægtsrapporternes såkaldte proban-
de. Det vil sige, at de er udgangspunktet for placering og definition af alle øvrige slægt-
ninge i såvel efterkommergenerationerne som i forfædregenerationerne. 
 
Der er valgt en gennemgående nummerering af generationerne med påbegyndelse ved 
det ældste kendte par, Staphan Christensen og Maren jensdatter, som var to af Kathrines 
i alt 1.024 olde8 forældre. 
 
På denne måde er Christian Aage og Kathrine blevet generation nr. 11 i samtlige viste 
konstellationer, og hermed kan interesserede formodentlig selv tælle sig frem til hvilken 
generation en given person hører til. Se masterslægtstræet sidst i nærværende Rapport I. 
 
Grundlæggende skal det oplyses at slægtsrapporterne er udarbejdet med en skematisk 
struktur inspireret fra professionel slægtsforskning. Dette betyder, at læseren nogle ste-
der må springe i indholdet hvis det ønskes at følge et konkret slægtskab i lige linje. Det 
kan indledningsvist virke lidt akavet, men fungerer faktisk fint når man har fanget ideen. 
 
Til hjælp for orienteringen er alle nærmere omtalte personer nummereret, begyndende 
med den ældste i en given slægtslinje. Det betyder at samme person kan have forskellig 
nr. i forskellige slægtslinjer. Tilsvarende kan numrene også ændre sig hvis der, ved en 
opgradering, puttes nyopdagede personer ind i en ellers afsluttet række.  
 
Dette system gør det  muligt vedvarende at tilføje ny viden på rette sted når nye udgaver 
af slægtsrapporten måtte ønskes udarbejdet. Dette vil sige, at slægtsrapporten i princip-
pet aldrig vil være afsluttet, da der altid vil kunne dukke y viden op, og helt sikkert vil der 
også blive født nye generationer. 
 
Denne slægtsrapport er en udgave for år 2013 og den rummer hvad der umiddelbart 
vides nu. Hvis det derfor viser sig at nogen får genopfrisket sin hukommelse under læs-
ningen, eller som på anden vis får gode ideer til udvidelse af stoffet, så er de med henblik 
på en ny og opdateret udgave meget velkomne til at dele deres viden med andre ad den-
ne her vej. Tilsvarende tilbydes alle som måtte ønske det, at modtage evt. nyt her fra. 
 
Skulle der i øvrigt være nogen der har spørgsmål i enhver henseende, så er man vel-
kommen til at henvende sig til undertegnede: 
 
larsjorgen@murogrum.dk  / telefon 86173610 mobil 29442629. 
 
Med venlig hilsen 
Lars Jørgen Jakobsen 
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Til orientering skal oplyses at der er satset på at nævne alle ved både eget og forældres navn 
eller navne. Dertil fødselsdato med fødested, vielsesdato med vielsessted og ægtefælle med 
fødselsdato og fødested samt for de afdøde  også en dødsdato med sted. 
Efterfølgende vises ofte et notat om personen med oplysninger om erhverv og fritidsinteres-
ser, eventuelt i form af en mindre beskrivelse af facts og formodninger. 
Hvor de enkelte familiers boligforhold i øvrigt er kendt af forfatteren, eller på anden måde 
har kunnet efterforskes er de kort omtalt som bidrag til den lille danmarkshistorie, som det 
også er hensigten at opnå gennem slægtsrapporterne. 
Enhver som ytrer bemærkninger og eventuelt ønsker om ændringer vil blive imødekommet.  
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PROBANDEN 
Katrine Lund og Christian Aage Eilskov Jensen  
Rapport Nr. EL1 
 

GENERATION NR. 11  

Kathrine Lund 
1. KATHRINE LUND  
Datter af boelsmand JANUS LUND og MARIE JENSINE MADSEN, Bækmark ved Bæk-
marksbro. Hun blev født den 30. oktober 1919 i Bendtsboel, Hjerm og døde den 24. juli 2004 i 
Holstebro.  

Christian Aage Eilskov Jensen 
1. CHRISTIAN AAGE EILSKOV JENSEN 
Søn af tidligere teglværksdirektør og senere godsejer og proprietær ANDREAS JENSEN og 
ELLEN MARIE SOFIE OLSEN Amstrup, Møborg ved Bækmarksbro.  Han blev født den 20. 
november 1904 i Ernestinehof, Stargard, og døde den 24. december 1954 i Holstebro. 
 
De to giftede sig i 1936. 
 

Note om Christian: Arbejdede som selvstændig og som ansat. Ved sin død i 1954 arbej-
dede han som automobilsælger i Holstebro. Han efterlod sig Kathrine og fire børn samt 
en femte på vej. 
	  

Note om Kathrine: Kæmpede som enke alene med at holde sammen på familien. Det 
lykkedes ved, gennem lange perioder at bestride to jobs, dels som økonoma på sygehuset 
om dagen og som rengøringskone om aftenen. I de sidste mange år før pensioneringen 
var Kathrine kantinebestyrer på Holstebro kommunekontor.  
 

  
 
Kathrine og Christian har fået en hel vifte af efterkommere som illustreret her – skemaet kan 
i den digitale  pdf-udgave forstørres ved at forøge +-% i rammens øverste bjælke.  
Alternativt findes/vedlægges skemaet også i en A3-udgave til udprintning. 
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Børnene af KATHRINE LUND og CHRISTIAN AAGE EILSKOV JENSEN: 
2. i. SVEND AAGE EILSKOV JENSEN, f. 30 jul. 1937, Århus. 
3. ii. JANUS PETER EILSKOV JENSEN, f. 11 nov. 1938, Holstebro. 
4. iii. SONJA EILSKOV JENSEN, f. 13 jun. 1940, Holstebro. 
5. iv. GRETHE EILSKOV JENSEN, f. 07 jan. 1946, Sveavej, Holstebro. 
6. v. CHRISTIAN AAGE EILSKOV JENSEN, f. 18 sep. 1955, Holstebro. 
 
 

 
 
Med bopæl nu spredt rundt i landet samles de fem søskende en gang om året et eller 
andet sted i landet som Toftum med Bjergene, Bovbjerg med Søndergaard Museet, Ål-
bæk med Skagen, Fur med Molerklinterne, Fejø med Æblemarkerne, ++ med Dybbøl 
Mølle, Blåvand med Vesterhavet, Ry med Himmelbjerget, Tranum med Svinkløv og 
senest Fanø med Klitter og Vadehav. 
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Øverst ses Sonja, Chris, Grethe, Svend Aage og Janus på Fanø 2013 
Da de store flyttede hjemme fra, var til sidst kun Chris tilbage, men hjemmet var stadig 
centrum og her er søstrene og Janus med barnebarnet Birgitte blandt andet forbi. 
 

I 1962 boede familien til leje i et nyere dobbelthus på Skovgårdsvej. På den tid var kun 
Grethe og Chris tilbage i hjemmet. På billedet ses Sonja og Ritta, nygift med Janus, samt 
Chris, Grethe og mor Kathrine 
 

Huset var bygget af en boligforening og var blevet en stor forbedring for familiens triv-
sel. Det var i en tid hvor det stadig var moderne med centralvarme baseret på et kul & 
koksfyr i et fyrrum, og så var der desuden to børneværelser, et soveværelse og en stue, 
samt et spisekøkken og et toiletrum med ”træk og slip”. Kun et bad manglede, for bad 
var ikke almindeligt – folk flest klarede sig med ”etagevask” og en halvårlig tur på en 
badeanstalt. Imidlertid havde Kathrine ved egen indsats fået installeret en bruseniche i 
fyrrummet hvor flaskegas sikrede det varme vand. Senere overtog Kathrine, som de fle-
ste af naboerne i samme bebyggelse, ejerskabet til sit eget hus, og da skete der yderligere 
forbedringer med indlæggelse af fjernvarme, indretning af badeværelse og opførelse af 
havestue etc. 
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Ved Kathrines 80 års fødselsdag i 1999 var hele familien samlet. Her ses Kathrine med 
de fem søskende inklusive svigerbørn. 
Susanne, Ritta, Chris, Sonja, Jørgen, Grethe, Kathrine, SvendAage, Lis, Holger og Janus. 
 
 
 
Der efterlyses gerne mere om Kathrine og Christian… fra deres tid! Er der for eksempel 
nogen af de ældste der kan og vil fortælle om familiens ankomst til Holstebro og de før-
ste år i byen? Og findes der måske nogle billeder rundt i gemmerne?  
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EFTERKOMMERE  
Svend Aage, Janus, Sonja, Grethe og Chris med børn og børnebørn. 

GENERATION NR. 12   
 

Svend Aage Eilskov Jensen 
2.  SVEND AAGE EILSKOV JENSEN 
(CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 30 jul 1937 på Fødselsanstalten i Århus.  
Han giftede sig med Lis Pedersen 1963 i Odense. Hun blev født 1941 i Odense. 
 
Noter for Svend Aage:  
Blev udlært som maskinarbejder på Holstebro Jernstøberi forud for en uddannelse som 
maskiningeniør i 1962 Odense Teknikum. 
Arbejdede som ingeniør, først i Odense og derefter i Frederikssund. 
Startede sammen med en svoger en fabrik i Maribo hvor de på et tidspunkt specialisere-
de sig i fremstilling af pengeskabe. Efter nogle år købte Svend Aage sin svoger ud af 
firmaet hvorefter han drev det alene i nogle år. I ca. 1980  blev fabrikken opkøbt af en 
international koncern. Salget bibragte noget nær økonomisk uafhængighed, og Svend 
Aage har fortsat sit arbejdsliv som selvstændig rådgivende ingeniør, parallelt med at han 
og hustruen Lis er blevet passionerede golfspillere.  
 
 

 
 

Svend Connery som pigerne kaldte ham i 1965 
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I 2013 er Svend Aage og Lis pensionister og familien bor i eget hus i Maribo og tilbrin-
ger desuden megen tid i deres sommerhus på Fejø. 
I sine unge dage var Svend Aage jysk mester i svømning, og det var i svømmehallen at 
han og Lis mødtes. 
 
Børn af SVEND AAGE EILSKOV JENSEN og LIS PEDERSEN: 
7. i. ANDERS EILSKOV JENSEN, f. omk. 1964. 
8. ii. DORTHE EILSKOV JENSEN, f. omk. 1966. 
9. iii. LENE EILSKOV JENSEN, f. omk. 1970. 
 
 
 
 
 

 
 

Svend Aage og Lis med morgenmaden ved deres dejlige hus på Fejø, 2005 
 

     
 
Sommerhusets beliggenhed og dets mangeårige overhund Aldo.  
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Janus Peter Eilskov Jensen 
3.  JANUS PETER EILSKOV JENSEN 
(CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 11 nov. 1938 i Møborg, Bækmarksbro.  
Han giftede sig med RITTA JENSEN i 1961 i Holstebro.  Hun blev født 18 mar. 1939 i Holste-
bro. 
 

Noter for Janus:  
Janus kom i lære som handel og butikselev hos Schibye Autoreservedele i Holstebro 
hvor han også fortsatte som færdiguddannet. På et tidspunkt blev han sammen med en 
kollega direktør for firmaet. Virksomheden udviklede sig fortsat positivt og med det re-
sultat, at det  senere blev fusioneret med først en koncern og siden en anden, men stadig 
med Janus i direktionen.  Da Janus lod sig pensionere havde han for længst holdt 40års 
jubilæum i firmaet. 
 

 
 

Janus Dean, som hans søstre vist kaldte ham der omkring 1962. 
 

Familien købte midt i 1960erne et dejligt lille enfamiliehus i en nyere samlet bebyggelse 
fra sluthalvtredserne på Klitrosevej i Holstebro. Husene var alle ens og så var de delt op 
i tre små naboskaber eller stikveje med plads til otte familier i hver, således at huse og 
bebyggelse var særdeles nyskabende for sin tid. Dels var det nyt at tænke i naboskaber 
og dernæst var husene forløbere for 1960ernes boom med byggeri af typehuse, som alt 
sammen med et slag gjorde det muligt for store dele af datidens unge selv at købe et hus. 
Ja og noget må have været gjort rigtigt, for de bor der endnu og endda sammen med 
flere andre veteraner fra den gang. Kun er alle husene nu forskellige,, og ikke mindst 
Janus og Rittas hus er undergået store forandringer med tilbygninger og moderniserin-
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ger, så det i dag fremstår som en af de fineste og mest velholdte villaer i Holstebros 
guldbryllupskvarterer.  
Dertil komme at parret købte Kathrines sommerhus i Toftum, da hun gerne ville aflastes 
for sine husejerpligter der. Det har så betydet, at alle de øvrige søskende fortsat har kun-
net låne huset kvit og frit når der har været anledning til det. 
 

I sine unge dage var Janus et fremtrædende medlem af Holstebro Roklub, hvor flere 
andre familiemedlemmer fulgte i hans fodspor, og ikke mindst Kathrine støttede ham 
ved diverse arrangementer og især ved standerhejsning hvor mange nød godt af hendes 
bagværk. 
  

Børn af JANUS PETER EILSKOV JENSEN og RITTA JENSEN: 
10. i. BIRGITTE EILSKOV6 JENSEN, f. 27 dec 1963, Holstebro. 
11. ii. PETER EILSKOV6 JENSEN, f. 06 jul 1966, Holstebro. 
 
 

 
 

 
 

Ritta og Janus p å Fur…    og sommerhuset i Toftum ca. 2005 
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Sonja Eilskov Jensen 
4.  SONJA EILSKOV JENSEN4  
(CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 13 juni 1940 i Amstrup, Møborg.  Hun 
giftede sig med HOLGER DISSING 16 maj 1964 i Måbjerg, Holstebro.  Han blev født 08 april 
1937 i Odense. 
 
Noter for Sonja: 
Sonja er uddannet inden for handel og kontor og stod i lære hos manufakturhandler 
Scharling i Holstebro. Derefter arbejdede hun i først i Tyskland og siden hos Magasin i 
Lyngby. Siden ægtemanden Holger grundlagde egen fabrik har hun medvirket i den dag-
lige drift som økonomidirektør. 
Sonja har brændt for arbejdet på fabrikken, men har desuden også ydet en stor indsats 
for sine børn og familien hvor hun utvivlsomt er og har været det centrale omdrejnings-
punkt. 
Samtidig har hun heller aldrig svigtet sin store interesse for mode og indretning, som på 
fornemmeste vis har præget både hjemmet og på arbejdspladsen. 
 

 
 
Sonja fra sine velmagtsdage 
 
Noter for Holger: 
Holger er uddannet støberiingeniør i Tyskland. 
Efter et par ledende ansættelser på førende jernstøberier i Danmark grundlagde Holger 
jernstøberiet Dansk Skalform i Aars. Støberiet havde en hård start, sådan som det ofte er 
tilfældet for et søgende og vel også vovet iværksætteri. Hvor vovet det var er vanskeligt 
at sige, men sikkert er det at Holger han vandt. I de første år indgik en partner i projek-
tet, men på et tidspunkt ville Holger gerne gå selv, og så købte han partneren ud for 
”uforstyrret” at satse fuldt og helt på egne ideer, hvilket åbenbart har været et godt træk, 
for støberiet eller fabrikken voksede og voksede og havde snart produktion på to adres-
ser i industrikvarterer i Års, og ordrerne bare strømmede til. Dansk Skalform havde og 
har et rigtig godt ry for fremstilling af mere end første klasses kvalitet, udført i svær-
hedsgrader som ingen andre kunne eller kan stille noget op imod, siger Holger. 
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Omkring 2010 overdrog Sonja og Holger virksomheden til sønnerne Søren og Peter 
som nu arbejder som direktører i såvel produktionen som i administrationen. Dette er 
sket midt i en krisetid, som også har kastet skygger ind over fabrikken, men trods dette 
er der alligevel sket nye produktudviklinger, som fortsat driver virksomheden frem til 
stadig større omsætning. 
 

I 2013 deltager Sonja og Holger fortsat i firmaets overordnede ledelse og forskning, og i 
den sammenhæng har Holger da heller ikke kunnet dy sig for at starte et initiativ op i 
Tyskland nær Flensborg til fordel for en eventuel igangsættelse af produktion også der. 
 

Som basis for det høje aktivitets niveau har familien boet på den nedlagte landejendom 
Skelsøhus i Skivum uden for Års. Der har de gennem tiden og ved hjælp af ombygninger 
etc. også haft overskud til at bringe dette sted frem til super komfort med fantastiske 
herlighedsværdier som samklangen med de omgivende marker og mose med den af skov 
omkransede sø der har udgjort den storslåede udsigt fra stuens panoramavinduer. 
 

Til afslapning væk fra den travle hverdage har Sonja og Holger parallelt dyrket deres sto-
re interesse for at sejle, og de har med skiftende sejlbåde og ind imellem også med en 
motorbåd sejlet de danske farvande tynde fra Skagen til Gedser for ikke at tale om deres 
hjemmebane Limfjorden.  
 

Det var således også gennem sejleriet, at de to for nogle år siden kastede sig over deres 
seneste investering… et sommerhus på Anholt. Et rigtig hyggeligt lille bjælkehus, uden 
al mulig tingel tangel at spilde sin tid på, men med fokus på simpel og herlig afslapning. 
Og så er huset oven i købet en lille arkitektonisk perle, som de nu med nænsomhed og 
respekt for landskab og nære omgivelser har formået at renovere til det endnu bedre. 
 
 

      
 
           Parret med den yngste søn Peter i  
Brudeparret i Holstebro 1965 og…               Hesselballe 1972                                                                       
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Fra huset på Anholt 
 
Børn af SONJA EILSKOV JENSEN4 og HOLGER DISSING: 
12. i. SØREN6 DISSING, f. 02 maj 1965, Melby. 
13. ii. PETER DISSING, f. 14 jun. 1968, Bjødstrup, Aarhus. 
 
 
 

 
 

Sonjas store passion er hendes mand og svoger 
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Grethe Eilskov Jensen 
5.  GRETHE EILSKOV JENSEN 
(CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 07 jan 1946 på Sveavej i Holstebro.  
Hun giftede sig med LARS JØRGEN JAKOBSEN 10 april 1965 i Holstebro, søn af UKENDT FAR 
og KRISTA JAKOBSEN.  Han blev født 05 april 1945 i Århus. 
 
Noter for Grethe Eilskov Jensen: 
Grethe voksede op i Holstebro og afsluttede skolegangen med realeksamen fra Sønder-
landsskolen i 1962. Hun ville egentlig gerne have fortsat i gymnasiet, for lærerne syntes 
det ville være en god ide. Men blot tanken herom var utænkelig, for dengang var det 
normalt kun velstillede familier der kunne sende deres børn sådanne steder hen. Til gen-
gæld kunne hun på anden vis gøre et spring, som på den tid vakte stor anerkendelse. 
Hun kom i lære på Holstebros Kommunekontor, og der blev hun til hun var godt og vel 
færdiguddannet 
kontorassistent. 
I 1967 flyttede familien til Aarhus, og her arbejdede Grethe videre som kontorassistent 
og sekretær i mange år hos Aarhus kommune. 
Siden midt i 1990erne har Grethe primært deltaget i internationale projekter som med-
følgende hustru og som frivillig medarbejder i forbindelse hermed. 
 

     
 

Krøller eller ej, Grethe har altid været sej. 
 
Noter for Lars Jørgen Jakobsen: 
Jørgen voksede op i Midt- og Vestjylland i Dalsgård, Kjellerup, Risskov, Frederiksdal, 
Fasterholt, Skarrild, Løkken, Lemvig, Struer og Kongenshus, og han afsluttede skole-
gangen med realeksamen fra Grindsted Kost og Realskole 1962, og han havde aldrig 
forestillet sig selv som gymnasieelev, og den ide var der nu heller ingen andre der havde 
fået.  
I stedet havde han forestillet sig noget med at arbejde med hænderne og at blive til en 
rigtig mand. Så han gik i murerlære hos en murermester Tage Hansen i Holstebro, og 
der blev han færdig udlært murersvend 1966.  
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Derefter fulgte en tid som soldat også i Holstebro frem til begyndelsen af en videreud-
dannelse til bygningskonstruktør i Aarhus som inklusive et par ansættelser førte videre til 
et arkitektstudie ved Arkitektskolen i Aarhus, som blev afsluttet i 1975.  
Lige netop på den tid var der begyndt at brede sig en rimelig stor arbejdsløshed i Dan-
mark, så da telefonen ikke ringede valgte Jørgen at tage skeen i sin egen hånd, og det 
blev altså murerskeen sammen med den dugfriske arkitektuddannelse. På dette grundlag 
startede han  
byggefirmaet Mur & Rum Bygningskunst som overlevede frem til folkepensionen, dog 
på den måde at Jørgen gennem hele karrieren påtog sig forskellige freelanceopgaver 
uden for sin virksomhed. Først var det undervisning af arkitekt- og universitetsstude-
rende med gæsteoptræden for murerlærlinge og siden blev det som organisations- og 
projektudvikler i Danmark og internationalt. Væsentligst som chefrådgiver for et bygge 
og planlægningsprojekt i Bolivia gennem femten år fra 1987 til 2002. 
 

     
 
I fritiden og mellem de forskellige opgaver byggede Grethe og Jørgen eget hus, og 
skæbnen ville, at det blev til såvel et lille bondehus i Hesselballe uden for Aarhus, et fire 
etagers byhus med baghus i Sølystgade i centrum af Aarhus og endelig til et par for-
stadsvillaer i Risskov nær stranden. Det var aktiviteter der naturligvis gav tag over hove-
det og gode faglige udfordringer, men husene blev også så attraktive, at de med et salg 
efter en tid hver gang fik lov til at booste familiens økonomi, så der blev rejst kapital til 
nye landvindinger. 
Lige nu i 2013 har parret dog boet i 26 år på samme adresse i et gammelt murermester-
hus fra 1922. Huset har, som de øvrige, været skilt ad og samlet igen, så det i dag frem-
står som et nyt moderne indrettet hus baseret på ny teknologi og anvendelse af rene na-
turmaterialer som tegl, kalk og træ.  
 
Grethe og Jørgen lever nu som folkepensionister i det gamle moderne hus i Risskov, 
men shanghajes  dog fortsat til opgaver med de voksne børns selvbyggerier, men de for-
nøjer sig dog også med lidt slægtsforskning og det at pusle med diverse vedligehold på 
hus og i have.  
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Grethe og Jørgen i Bolivia 1995 og Huset i Risskov 2011 
  
Børn af GRETHE EILSKOV JENSEN og LARS JØRGEN JAKOBSEN: 
14. i. JACOB JAKOBSEN, f. 25 august 1965, i Holstebro. 
15. ii. OLE JAKOBSEN, f. 28 marts 1970, i Hesselballe, Hjortshøj. 
 
 

 
 

Grethes samlede familie er fra venstre Katja, Jacob, Thor og Margueritte samt Eskil, 
Ole, Ellen, Mads og Line med hende selv og Jørgen Grethe.  
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Christian Aage Eilskov Jensen 
6.  CHRISTIAN AAGE EILSKOV JENSEN 
(CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 18. september 1955 i Holstebro.  Han 
giftede sig den 25. maj 1985 i Asp med SUSANNE JENSEN, datter af KAJ og INGRID JENSEN.  
Hun blev født 26 maj 1961 i Holstebro. 
 
Noter for Christian Aage Eilskov Jensen, i daglig tale kaldt Chris: 
Chris voksede op på Skovgårdsvej i Holstebro, og de første skoleår foregik på Sønder-
landsskolen i Holstebro. Herefter fulgte et ophold på Morsø Ungdomsskole og endelig 
Holstebro Handelsskole, hvorfra han kom i lære hos Skousen Hvidevarer i Holstebro og 
var udlært i 1976.  
Efter et højskoleophold i 1977 på Ollerup Idræts- og Gymnastikhøjskole blev Chris an-
sat i Kvickly Holstebro. I 1983 flyttede familien til Asp, hvor han fik job som halinspek-
tør i det lokale idrætscenter Langhøjhallen.  
Tidligt fik Chris interesse for håndboldsporten og foreningsarbejde. Dette har været en 
rød tråd hele livet, og blandt andet har han været seniortræner i flere lokale håndbold-
klubber i Holstebro og omegn, som HHK, HH90  og Fousing IF, hvortil kommer at 
han i 40 år også har været ungdomstræner i HHK og Langhøj KFUM samt kredstræner i 
kreds 3, og så har han også været med i gruppen som startede de store håndboldstævner 
”Holstebro Cup”  
I de seneste år har Chris i Struer Kommune endvidere været med i styregruppen for det 
lokale LAG-Struer, hvor LAG er en statsstøttet iværksætterordning baseret på frivillig 
folkelig deltagelse, til fordel for bæredygtig udvikling i landdistrikter og fiskeriområder. 
 

     
 

Lige fra starten har Chris været manden i centrum. Her i familien med sin søster, mor, 
morbror og mormor. 
 
Noter for Susanne Jensen: 
Susanne voksede også op i Holstebro. Da hun forlod skolen blev hun uddannet lastbil-
chaufør hos sin far hos hvem hun også efterfølgende arbejdede som sådan. Da hun fulg-
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te Chris til Asp valgte hun imidlertid at skifte erhverv til dagplejemor, som bedre kunne 
udøves samtidig med at hun også passede sine egne børn, som nu stødte til. 
Muligvis inspireret af omgangen med de små børn uddannede hun sig siden til lærer med 
afgangseksamen fra Lærerseminariet i Nr. Nissum og blev straks ansat som lærer på Fol-
keskolen i Asp, Hvor hun i øvrigt lejlighedsvist blev kollega til Chris, som ofte påtog sig 
et vikariat ved undervisningen i idræt. 
 
Både Chris og Susanne arbejder stadig med deres respektive fag og jobs, men udover 
arbejdet og alle deres fritidsaktiviteter dyrker de sammen også danskernes yndlingssport 
”At Rejse”. Rejserne går i særlig grad til Frankrig og Spanien hvorfra de er leveringsdyg-
tige i mængder af hårrejsende historier om deres kulturmøder og sprogforbistringer som 
dog er stærkt aftagende efterhånden som børnene har lært alle sprogene. 
Hjemme igen er familien i øvrigt super gæstfrie i deres parcelhus på Tjørnealle i Asp. 
Det er et rigtig godt og veldisponeret enfamiliehus fra 1970erne som løbende er tilpasset 
de skiftende tiders trend, så det i dag fremstår som en tip top moderne bolig med sam-
menlagte store værelser, ekstra badeværelse og open space mellem køkken, entre og 
stueregioner med god plads til de mest fantastiske familiefrokoster, hvorfra der altid er 
en ædru datter som er behjælpelig med gæsternes bortkørsel. 
 
Til sidst er der så kun at nævne, at Chris har udviklet sig til en habil golfspiller, medens 
Susanne er mere til kirkegang i den smukke gamle landsbykirke. 
  
 
Børn af CHRISTIAN AAGE EILSKOV JENSEN og SUSANNE JENSEN: 
16 i. THOMAS EILSKOV JENSEN, f. 07 aug. 1983, Holstebro.  
17 ii. TERESA EILSKOV JENSEN, f. 13 feb. 1985, Asp, Struer. 
18 iii. RIKKE EILSKOV JENSEN, f. 13 jan. 1992, Asp, Struer. 
 
 

 
 

Teresa, Susanne, Chris, Rikke og Thomas 2013 
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GENERATION NR. 13 
 

Anders Eilskov Jensen 
7.  ANDERS EILSKOV JENSEN 
(SVEND AAGE EILSKOV 2, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født omk. 1964 i 
Odense.  Han giftede sig med TINA DUE HANSEN født 1962.   
 
Note om Anders Eilskov Jensen: 
Anders er uddannet kiropraktor og har arbejdet i Australien og USA før han slog sig ned 
som selvstændig kiropraktor i Nykøbing Falster 
  
Børn af ANDERS EILSKOV JENSEN og TINA DUE HANSEN: 
19 i.               SANDER EILSKOV7 JENSEN, f. omk. 1992. 
20 ii.              SEBASTIAN EILSKOV JENSEN f. omk. 1997 i Nykøbing Falster 
 

Dorthe Eilskov Jensen 
8.  DORTHE EILSKOV JENSEN 
(SVEND AAGE EILSKOV 2, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 1966 i Fre-
derikssund.  Hun giftede sig med FLEMMING WAGN JENSEN.   
  
Børn af DORTHE EILSKOV JENSEN og FLEMMING WAGN JENSEN: 
21 i. LINE7 EILSKOV JENSEN, f. 2001. 
22 ii. THOMAS EILSKOV JENSEN, f. 2006. 
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Lene Eilskov Jensen  
9.  LENE EILSKOV JENSEN 
(SVEND AAGE EILSKOV 2, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 1970 i Mari-
bo.  Hun giftede sig med CLAUS PEDERSEN født 1966 i Holstebro.   
 
Note om LENE EILSKOV JENSEN: 
Lene er uddannet geolog fra Københavns Universitet og har arbejdet både nationalt og 
internationalt for Maersk Line, hvor hun i dag er projektleder. 
 
Note om CLAUS PEDERSEN: 
Claus er uddannet ingeniør med speciale i brobyggeri. 
  
Barn af LENE EILSKOV JENSEN og CLAUS PEDERSEN: 
23 i. IDA MARIE7 EILSKOV PEDERSEN, f. 2011. 
24 ii. EN NY EILSKOV PEDERSEN, f. 20XX. !! 
 

      
 
Lene med et fossilt fund på Fur i 2006             Lene med Ida Marie i ? 2012. 
 
Ida og Claus nærmest startede deres ægteskab med at få opført et  dejligt enfamiliehus 
ude i Allerød i det Københavnske opland. Det skulle være et perfekt eksemplar af bedre 
Dansk Byggeskik sådan som man kunne få det omkring år 2010.  
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Birgitte Eilskov Jensen  
10.  BIRGITTE EILSKOV JENSEN 
(JANUS PETER EILSKOV3, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 27 dec. 1963 
i Holstebro.  Hun giftede sig med- og lod sig skille fra LARS BENTZEN.   
 
Note om Birgitte Eilskov Jensen: 
Birgitte er uddannet laborant og kemiingeniør og er nu ledende medarbejder hos Rynke-
by Most 
  
Barn af BIRGITTE EILSKOV JENSEN og LARS BENTZEN: 
25 i. RASMUS7 BENTZEN, f. omk. 1997. 
 
 

 
 
Birgitte er den første af Kathrines og Christians børnebørn. Her ses hun sammen med 
nummer to fætter Anders og en stor del af resten af familien ved Grethes bryllup i 1965 
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Peter Eilskov Jensen  
11.  PETER EILSKOV JENSEN 
(JANUS PETER EILSKOV3, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født d. 27. Juli, 
1967 i Holstebro.  Han giftede sig med (2) DORTHE, 1991 i Holstebro, og han giftede sig med 
CAMILLA FRIIS f. omk. 1966.   
 
Note om Peter Eilskov Jensen: 
Peter er uddannet som elektronik- og IT tekniker 
 
Note om Dorthe: 
Dorte er uddannet laborant og læge, og er nu læge ved Holstebro Sygehus. 
 
Note om Camilla Friis: 
Camilla er uddannet teolog og er nu Præst i Brøns ved Ribe.  
 

 
 
Camilla og Peter ved Janus og Rittas guldbryllup 2011. 
 
Børn af PETER EILSKOV JENSEN og DORTHE: 
26 ii. IDA EILSKOV JENSEN, f. 2. aug. 1993 i Holstebro. 
27 iii. SARA EILSKOV JENSEN, f. 2. aug. 1993 i Holstebro. 
28 iv. CHRISTOFFER EILSKOV JENSEN, f. 20. maj 1996 i Holstebro. 
 
Barn af PETER JENSEN og CAMILLA: 
29 i. CHRISTINE EILSKOV  FRIIS, f. 5. marts 2001 i Holstebro. 
 
 
  



 

 Side 24 

Søren Dissing  
12.  SØREN DISSING (SONJA EILSKOV4, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 
1965 i Melby.  Han mødte DORTHE SVEISTRUP f. 16. mar. 1963.  
 
Noter for Søren Dissing: 
Søren er uddannet ingeniør inden for støberibranchen 
Nu er Søren, sammen med sin bror Peter, direktør og ejer for/af jernstøberiet Dansk 
Skalform i Års 
 
Noter for Dorthe Sveistrup: 
Dorthe er uddannet pædagog samt som cand. mag i læring og forandringsprocesser 
Nu er Dorthe Pædagogisk konsulent. 
 
Søren og Dorthe med familie har i de sidste mange år ejet og boet på nabogården til Sø-
rens barndomshjem i Skivum. Det har været en kæmpe mundfuld for dem at tilpasse de 
gamle landbrugsrammer til den dynamiske industrikultur, som Søren er drevet af. Det er 
imidlertid lykkedes til fulde med al mulig moderne komfort, og dog fortsat med plads til 
traktor og landbrugsmaskiner til dyrkning af de omliggende tønder land, samt nu også 
med vindmøller og asfalteret basketbane plus vedvarende store planer for yderligere 
moderniseringer. 
  
Børn af SØREN DISSING og DORTHE SVEISTRUP: 
30 i. KATHRINE7 DISSING, f. 19. sept. 1997. Gymnasieelev, musiklinjen.  
31 ii. JENS DISSING, f. omk. 2000. Folkeskoleelev.  
 

 
 

Dorthe, Kathrine, Jens og Søren 2013. 
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Peter Dissing  
13.  PETER DISSING  (SONJA EILSKOV4, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev 
født 14 jun. 1968 i Bjødstrup, Aarhus.  Han giftede sig med TANJA SMIMOVA f. 16 juli 1999 i 
Skt. Petersburg.  Hun blev født 12 feb. 1975 i Skt. Petersburg. 
 
Noter for Peter Dissing: 
Peter er uddannet ingeniør 
2013 Peter er, sammen med sin bror Søren, direktør og ejer for/af jernstøberiet Dansk 
Skalform i Års 
 
Noter for Tanja Smimova: 
Tanja er uddannet cand. mag i kulturhistorie på universitetet i Skt. Petersburg 
Desuden har hun taget udvidet tyskeksamen ved Göthe instituttet i Göttingen. 
Hun har siden taget læreruddannelsen ved Aalborg Seminarium med bifag i billedkunst 
og biologi. 
 
Peter og Tanja har bosat sig i Aars i et hyggeligt murermesterhus ca. fra 1950erne som 
de hen ad har fået bragt på tip top niveau for et moderne byhus. Det hele var rigtig godt 
og super da der kun var de to, men med de tre piges gradvise ankomst er familien nu 
gået på jagt efter noget større. Måske en skam, for med erfarne øjne, så flytter de tre jo 
snart hjemme fra igen, og så kunne både penge og hus jo stadig være i behold! Og måske 
med plads til en verdensomrejse til den i øvrigt rejseglade familie! 
 
  
Børn af PETER DISSING  og TANJA SMIMOVA: 
32 i. ARINA7 DISSING, f. 25 jul 2000, Hobro, boende i Aars. 
33 ii. MARIANNA DISSING, f. 30 sep. 2004, Aalborg, boende i Aars. 
34 iii. VIKTORIA DISSING, f. 26 okt. 2011, Aalborg, boende i Aars. 
 
 

      
 

Peter, Tanja, Arina, Viktoria og Mariana 2012  
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Jacob Jakobsen  
14.  JACOB JAKOBSEN 
(GRETHE EILSKOV5, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 25 aug. 1965 i 
Holstebro.  Han giftede sig med KATJA BJØRN PETERSEN 16. maj 1992 i Nørre Felding, År-
hus, datter af OLE og LOTTE BJØRN PETERSEN.  Hun blev født 01. dec. 1967 i Fredericia. 
 
Noter for Jacob Jakobsen: 
Jacob er uddannet som datalog med matematik og fysik som bifag ved Aarhus Universi-
tet. Han har, efter få års ansættelser som softwareudvikler, drevet selvstændig virksom-
hed i Aarhus med udvikling af soft- og hardware.  
 
Når  vi nu taler om Jacob så må det også nævnes, når det nu er hans far der skriver, at 
han lige fra start har været den smukkeste dreng, ligesom han er en helt usædvanlig dyg-
tig dreng, hvis første ord var ”traktor” som han sad og råbte i barnevognen, da han som 
etårig kørte forbi byggepladsen for Nørrelands Kirken i Holstebro. Alt og alle var begej-
strede for Jacob, først dagplejemoren og siden lærerne i skolen hvor fysiklæren ved for-
ældremøderne bare smilede saligt og sagde at han var vildt glad for at have Jacob i klas-
sen, for så var der altid en at spørge når det blev rigtig svært! Men også uden for skolen 
taklede Jacob livet med sans for udfordringer, mest måske ved i stadig mere vovede nat-
sejladser etc. som patruljeleder ved søspejderne Stifinder Sø, hvor han grundlagde sin 
stadige entusiasme for at sejle. Bland andet inkluderede dette en uddannelse som yachts-
kipper, ja faktisk som Danmarks yngste af slagsen den gang, og så endda samtidig med 
at han også var elevrådsformand i to år på Aarhus Katedralskole. Dertil kom så senere 
nogle eskapader  som bjergbestiger og dykker, for ikke at tale om den succes (og bøvl) 
med pigerne, som holdt ham i ånde hele vejen. 
Som voksen er Jacob da også endt som troværdigheden selv og i så fuldstændig balance, 
at han med laveste cigarføring og uden kny har formået at forsørge både sig selv og sin 
familie via en stadig strøm af nye IT-opfindelser og hårdt arbejde. Og intet har heller 
hindret ham i også at være der for sine børn og ikke mindre for sin hustrus aktiviteter. 
 

      
 

Jacob med sin bamse  1966                                                      Jacob i sin have 2007 
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Noter for Katja Bjørn Petersen: 
Katja er uddannet som religionshistoriker med kunsthistorie som bifag ved Aarhus Uni-
versitet. Hun har, efter få års ansættelser som underviser etc. arbejdet som bildende 
kunstner i Aarhus under kunstnernavnet Katja Bjørn. De seneste år med speciale i vi-
deoinstallationer. 
 
Det begyndte i det små, det med Katjas kunst, sådan lidt med nogle cirkler og den slags 
som kunde minde om livets urtilstande lige før primalskrigets forløsning. Men det har 
hun nu lagt bag sig til fordel for et springud som ægte videohavfrue i allehånde afskyg-
ninger og senest med et propfyldt Kvindemuseum i forbindelse med noget som man 
godt kunne kalde en retrospektiv udstilling, kun manglede de værker som i mellemtiden 
er solgt til diverse kunstmuseer i Jylland og omegn. 
 

     
 

Katja i sit våde ellement et par gange i nullerne. 
 
De to begyndte sammen, da Katja lejede det ene af Jacobs toværelses og stillede op uden 
at medbringe en seng. Den havde hun efterladt ude i sit kolonihavehus hvor han så til 
gengæld kunne låne et hjørne, når de boede der om sommeren. 
Familien har siden 1993 boet i et gammelt ”Pippi Langstrømpe” hus i Aarhus midtby. 
Huset er robust og meget stort, så alle familiemedlemmer kan derfor frit kaste sig over 
alskens projekter. I særlig grad fylder Katjas videoinstallationer en del.  
Huset står oven på en gammel lergrav og er født med tilbøjeligheder til frit at rykke mod 
alle fire verdenshjørner med store håndsbrede revnedannelser tilfølge. Dette er er der 
dog kommet en ordning på, med gamle aviser i revnerne og en kraftig fundering der 
efter indsprøjtning i undergrunden nu lader til, at have skabt ro i husets gulve og vægge, 
hvorefter det siden er gennemgået adskillige forbedringer og en mindre tilbygning, uden 
dog at ændre det kunstneriske touch både ude og inde. 
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Børn af JACOB JAKOBSEN og KATJA BJØRN PETERSEN: 
35 i. MARGUERITTE BJØRN JAKOBSEN, f. 09 nov 1992, Aarhus. 
  Teologistuderende ved Københavns Universitet. 
36 ii. THOR BJØRN JAKOBSEN, f. 08 apr 1995, Århus. 
  Gymnasieelev på Katedralskolen i Aarhus. 
 

 
 

Jacob, Margueritte, Katja og Thor på vej til Indien 2005, og  i collage sammen med Mar-
gueritte årgang 2011, fundet på Face Book. 
 
Når familien slapper af, så tager de på tur i sejlbåden Caprice. En gammel 6meter kapsejler 
fra 1923, som dog måtte sejle alene uden Jacob i sine første ca. 60 år, der stadig sejler den 
uden motor og som trods dette kan lande den på millimeter. 
I 80erne var Jacob og lillebror Ole fælles om Caprice, men med Oles immigration til 
Sjælland har han vist nok tabt hævd på vidunderet... men det hænder da, at de stadig 
tørner ud sammen, her også med Jacobs søn Thor ved et træskibskapsejlads i 2011 
Se billeder af Caprice på næste side   
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Jacob havde sin barndom i Sølystgade 
ved den ene røde prik og er efter et par 
mellemstationer vendt tilbage for at 
lande 75 m. mod sydøst, ved den an-
den røde prik, nu villa Sølyst. Det er et 
robust hus hvor de nyder deres lige så 
robuste liv. 
Med den nye tilbygning af et glashus 
har de integreret det indvendige liv 
med det udvendige og omvendt. 
Haven er stor der midt i den tætte by 
nær havnen, som de alt sammen kan  
stå eller sidde og skue ud over oppe fra 
den nye tagterrasse. 
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Ole Jakobsen  
15.  OLE JAKOBSEN 
(GRETHE EILSKOV5, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født 28 marts 1970 i 
Hesselballe, Hjortshøj, Aarhus.  Han mødte (1) PERNILLE GARDE 1994 i Århus, datter af MAJ 
GARDE, Skanderborg og JOHN, Herning.  Hun blev født 05 jul 1974.  Ole giftede sig med (2) 
LINE SØNDERBY PEDERSEN i København 2008.  Hun blev født 18 jan 1974 og er datter af 
POUL THAGE PEDERSEN og HELENE SØNDERBY, Odense. 
 
Noter for Ole Jakobsen: 
Ole er uddannet som TV fotograf, klipper og producer ved TV Basic i Aarhus 1992. 
Har siden, efter nogle års ansættelser som filmmedarbejder startet og drevet film- og 
facilityvirksomheden Edit House i København i perioden 1996 - 2006. 
Arbejder nu som selvstændig filmkonsulent og leverandør til TV2, samtidig med etable-
ring af et økologisk landbrug ved bopælen i Skuldelev. 
 
Noter for PERNILLE GARDE: 
Pernille er uddannet som TV fotograf, klipper og producer ved TV Basic i Aarhus. 
Hun har siden, efter flere års ansættelser som kommunikationsmedarbejder i store virk-
somheder, startet egen konsulentvirksomhed ”PGA Kommunikation” i København. 
Pernille har siden tiden med Ole giftet sig med Martin Abildgaard. 
 
Noter for LINE SØNDERBY PEDERSEN: 
Line er uddannet som antropolog ved Københavns Universitet. 
Hun har været på feltarbejde i Uganda og har siden arbejdet som driftanalytiker ved Kø-
benhavns Sygehuse. Arbejder nu også som mor og med økologisk landbrug ved bopælen 
på Skuldelev Mark. 
 
Ole var det flotteste og mest sociale barn verden har set – utroligt at sådan noget kan ske 
to gange tænkte hans far. Men nu er vel knap så smuk men stadig flot og social, og så er 
han bare knaldhamrende dygtig til at løse en hvilken som helst opgave, hvad enten det 
handler om at spille på trommer, at håndtere det mest avancerede elektroniske filmud-
styr eller at opføre nye huse med sig selv som multihåndværker varetagende samtlige 
entrepriser. Alt, lige fra udgravning og lægning af spildevandsanlæg over byggeri af fun-
damenter og opsætning af vægge og spærfag til installation af varme og vand samt el 
med kraft- og svagstrøm, alt mestrer Ole, alt medens han også lige, med kone og børns 
hjælp, opfostrer de gladeste grise og høns. 
Som antydet er Ole den sande iværksætter. Allerede før han var helt færdig på gymnasiet 
købte han og et par kammerater et byhus på Kærlighedsstien i Aarhus, hvorfra han så 
puslede med store ideer om at opbygge et professionelt ejendomsimperium, samtidig 
med at han også lige arbejdede som tjener og kok på byens restauranter. Og der blev 
skam købt en udlejningsejendom mere før den idé så alligevel blev for tam i forhold til 
andre og nyere planer… nu om filmproduktion etc. som snart sporede ham ind på en da 
banebrydende filmuddannelse målrettet TV-produktion. Det var vist dengang han også 
fik lavet et par fede musikdemovideoer. 
Knap færdiguddannet blev han da heller ikke uventet, straks hyret til at stå for igangsæt-
ning af videoproduktion i det dengang kendte lysfirma ”MARTIN”. Her var pladsen 
dog for trang, så da opgaven var løst, kvittede Ole og købte en enkeltbillet til Køben-
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havn hvor han efterfølgende vagabonderede rundt på en håndfuld mere eller mindre 
velrenommerede filmværksteder hvor han arbejde gratis ved bordene om dagen, eller i 
bedste fald redede sig et måltid mad, før han overnattede under dem om natten. På den 
måde opsnappede han efter et par år muligheden for, på overkommelig vis, at overtage 
lokaler og udstyr fra en falleret filmproduktion hvorefter han startede sit eget glans-
nummer ”Edit House” som han kørte i ti år. 
 
Undervejs i dette spil boede Ole ”on and of ” sammen med sin kæreste Pernille, men 
trods et elles flot parløb primært omkring deres søn Mads så ville Ole gå nye veje, og det 
skulle være alene. Måske var det de gamle byejendomsdrømme der spøgte! Under alle 
omstændigheder købte Ole igen op af boliger til sig selv og evt. andre. Det blev til en 
lejlighed lige ved Sortedamsdoseringen, centralt i forhold til den Københavnske puls, 
som han nu også selv indgik i, og så en gammel bindingsværksbygning, en tidligere he-
stestald og lokumsbygning i lejlighedens baggård… Det var dengang hvor driftige folk 
kunne låne penge i banken, og Ole var ikke den der blev svimmel af store tal, og i et par 
år eller tre kæmpede han nu med at få et hus ud af den gamle ruin som endte med at 
fremstå som et splinternyt treetagers luksus baghus, bygget i open space og efter de mest 
progressive noder for en super ungkarlehybel… kun med den hage, at det nok var livs-
farlig for småbørn, som med lidt uheld nemt kunne ende i frit fald mellem etagerne... 
Men altså trods alt et overfedt hus, som der naturligvis måtte afholdes et brag af en 
housewarming i, hvorfor alt og alle som kunne bevæge sig i Oles verden da også blev 
inviteret til at komme og beundre værket. 
 
Og ak, nu gik det hverken værre eller bedre end, at der blandt de kvindelige gæster også 
var en ny næsten ukendt ung kvinde, som på et splitsekund spottede, at her var der en 
mand som både kunne bygge rede, og  levere smukke børn, sådan som hun kunne kon-
statere med sønnen Mads… jo Ole var i fare. For selvom kvinden godt kunne se at hu-
set her nok var mest til en enlig Karl Smart, så opsnappede hun også, at den flinke fyr 
yderligere disponerede over en sjællandsk lystgård sådan lidt oppe mod nord og, at der 
dermed nok var åbent for alternative løsninger hvis det skulle komme dertil! 
Nåe ja, lystgård var måske så meget sagt, men det var da rigtigt at Ole i kampens hede, 
under arbejdet med hestestalden et par år før, var kommet til at købe en gammel ruin af 
en bondegård med stråtag og fri adgang til ålefiskeri i Roskilde fjord, der hvor man i sin 
tid hev de gamle vikingeskibe op, og som nu står på vikingeskibsmuseet… men bygnin-
gerne var altså stadig ubeboelige, sådan som de stod og sådan. Men så var der jo lige de 
der skurvogne, som han også havde fået anbragt derude, mon ikke de kunne bruges!             
 
Sagen var afgjort, for det var alt sammen lige præcist Lines drøm… for pigen det var 
Line, og hun er i dag gift med Ole og er mor til hans to yngste præmiebørn, som nu ren-
der rundt på Skuldelev Mark og fanger høns og grise og hvad har vi! Jo, to forældre der 
nærmest gale. og iført overalls og halm i økotræskoene hopper rundt på tungen for de to 
små. Alt medens hele familien på fjerde år er nærmest fast bosat i de stadig flere udtjente 
skurvogne med deres rigelige friskluftstilførsel og… ja jo, en masse råhygge. 
Nu er der imidlertid kommet tag på et nyt stort længehus med masser af space men her 
uden faldgruber, så nu forventer familien at begynde indflytning i det nye hus allerede i 
år. Ideen til huset og dets indretning er Line og Oles, og Ole har så gået og bygget på det 
gennem årene, alene og af og til med en håndsrækning fra venner, naboer og familie. 
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Barn af OLE JAKOBSEN og PERNILLE GARDE: 
37 i. MADS GARDE JAKOBSEN, f. 30 aug 1998,  
  Nørrebro/Frederiksberg, København. 

 
Barn af PERNILLE GARDE og MARTIN ABILDGAARD 
 ii. TRISTAN GARDE ABILDGAARD  
  f. ca. 2007, Frederiksberg.  
 
Børn af OLE JAKOBSEN og LINE SØNDERBY PEDERSEN: 
38 iii. ESKILD SØNDERBY JAKOBSEN, f. 16 nov 2008,  

Nørrebro (Frederiksberg Hospital). 
39 iv. ELLEN SØNDERBY JAKOBSEN, f. 30 maj 2011,  

Skuldelev (Hillerød Hospital). 
 

 

      
 

Mads og Ole ved baghuset Nørrebro 2006     Ole, den nye økobonde i Skuldelev 2004 
 

 
 

Og snip snap snude, nu bor Line og Ole her med Ellen og Eskil samt Mads 2013 
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Tegning til det næsten opførte hus. Det gamle og et fremtidigt stuehus ses i sort hvid. 
 

 
 

Samme men nu næsten færdigopførte hus set fra det modsatte hjørne. 
Stenene fra den gamle stald er nu renset og forvandlet til en pejsesøjle med skorsten. 
 

           
 

Børn, grise og høns hygger sig hver for sig og sammen. 
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Grethe med Ole – Ole – Line, Ellen, Eskil, Ole og Mads på besøg i Risskov julen 2012 
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Thomas Eilskov Jensen  
16.  THOMAS EILSKOV JENSEN  
(CHRIS EILSKOV6, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født den 07 august 1983 i 
Holstebro.  
 
Note om Thomas Eilskov Jensen 
Thomas er uddannet Cand. Linc. merc . ved Handelshøjskolen Århus. 
 
Efter en række jobs parallelt med studierne og en tur Jorden Rundt, inklusive et længere 
ophold i Australien er Thomas nu projektleder på Struer Skolen. 
Struer Skolen er en toårig ungdomsuddannelse i kostskoleregi med fokus på læring og 
livsstil. 
 
Thomas bor alene i en ny lejlighed han har købt sig i Struer. 
  

Teresa Eilskov Jensen  
17.  TERESA EILSKOV JENSEN 
(CHRIS EILSKOV6, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født den 13. febbruar 
1985 i Asp, Struer.  
 
Note om Teresa Eilskov Jensen: 
Teresa er uddannet folkeskolelærer fra Århus Seminarium. 
Nu er hun lærer på Skanderborg 10. klassescenter. 
 
Teresa bor i en lille velindrettet lejlighed på Søndre Ringgaden i Aarhus hvor hun har 
fået selskab af en tallerkenrække som Grethes mand Jørgen satte i stand for 50 år siden 
for at fedte sig ind hos sin nye svigermor. Efter at have fungeret godt i mange mange år 
hos Kathrine, og efter en mellemlanding hos Grethe, er den nu landet hos Teresa. 
 

 
 

Her sættes tallerkenrækken i stand. Al maling kom af med skrab og ”Bums” og så blev 
den spartlet og malet almueblå. Siden har den været hvid og sort. 
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Rikke Eilskov Jensen  
18.  RIKKE EILSKOV JENSEN 
(CHRIS EILSKOV6, CHRISTIAN EILSKOV og KATHRINE LUND1) blev født den 13. januar 1992, i 
Asp, Struer. 
  
Note om Rikke Eilskov Jensen 
Rikke er foreløbig student fra Struer Gymnasium. 
Lige nu arbejder hun som medhjælper i Den Gamle By i Århus 
 
Rikke bor på Frederiksbjerg, Aarhus i nærheden af storesøster Teresa. 
 
 
 

GENERATION NR. 14 
 
Her er der så ikke sket så meget endnu. Men der er da foreløbig 20 oldebørn til Kathrine 
og Christian, så mon ikke kongerækken vil blive fulgt op! 
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SAMLET SLÆGTSTRÆ FOR EILSKOV LUND FAMILIEN 
 
På de næste i alt tre sider vises det komplette forfædretræ for Christian Aage Eilskov 
Jensen og Kathrine Lund i alt er der fundet 102 forfædre til de to. 
Det er vel ikke så overraskende en meget broget flok af mest bønder og fiskere men 
skam også folk med industrielle ambitioner og erfaringer.  
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Svend Aage Eilskov
JENSEN
f: 30 jul 1937 i Århus (Møborg!)
v: 1963 i Odense

Janus Peter Eilskov
JENSEN
f: 11 nov 1938 i Møborg
v: omk. 1962 i Holstebro

Sonja Eilskov
JENSEN
f: 13 jun 1940 i Møborg
v: 16 maj 1964 i Måbjerg, Holstebro

Grethe Eilskov
JENSEN
s: Sekretær og Bogholder
f: 07 jan 1946 i Sveavej, Holstebro
v: 10 apr 1965 i Holstebro

Christian Aage Eilskov
JENSEN
s: Halinspektør, Langhøjhallen, Asp
f: 18 sep 1955 i Holstebro
v: 25 maj 1985 i Asp

Christian Aage Eilskov
JENSEN
f: 20 nov 1904 i Ernestinehof, Stargard
v: 1936
d: 24 dec 1954 i Holstebro

Kathrine
LUND
f: 30 okt 1919 i Bendtsboel, Hjerm
d: 24 jul 2004 i Holstebro

Andreas Martin
JENSEN
f: 18 jan 1869 i Burgaarden, Grædstrup
d: 28 aug 1943 i Holstebro

Ellen Marie Sofie
OLSEN
f: 26 aug 1875 i Ganløse Sg,  Frederiksborg amt
d: 17 sep 1951 i Brøndby Strand

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

Marie Jensine
MADSEN
f: 07 jun 1896 i Damsgaardhus, Ferring
d: omk. 1985 i Holstebro

Anders
JENSEN
f: 17 apr 1842 i Vinding, Tyrsting
v: 07 apr 1868 i Ring

Anne Margrethe
JEPPESEN
f: 13 aug 1839 i Brenderup, Fyn

Rasmus
OLSEN
s: Gaardmand på Skovgaard på Ganløse Mark
f: 19 nov 1838 i Uggeløse

Karen
ANDERSEN
f: 23 apr 1847 i Ølstykke
d: 28 jun 1884 i Gandløse

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 Hjerm

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 Christian
RASMUSSEN
f: 1815 i Vinding, Tyrsting

Anne
ANDERSDATTER
f: 1814 i Grædstrup

Jeppe
NIELSEN
f: 11 nov 1802 i Bro, Brendstrup
v: 28 nov 1828 i Brenderup
d: 1880 i Thorning

Anne Margrethe
JENSDATTER
f: 20 jan 1798 i Bro, Brendstrup
d: 15 dec 1880 i Ilkom, Thorning

Ole
POULSEN
f: 12 feb 1811 i Uggeløse
d: eft. 1890

Anne Margreta
ANDERSDATTER
f: mar 1814 i Uggeløse
d: 04 maj 1841 i Uggeløse

Anders
LARSEN
s: Gårdmand i Ølstykke
f: 30 jun 1805 i Badstrup, Uggeløse

Kirsten
OLSDATTER
f: omk. 1803 i Slagslunde

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

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

Marie Larsdatter
BONDE
f: 04 aug 1832 i Kjeldstrup, Hillerslev

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

Jensine
JENSEN
f: 17 sep 1842 i Ramme

Rasmus
RASMUSSEN
f: 1775 i Sønder Vissing
v: 1814 i Vinding
d: 16 feb 1848 i Vinding

Ellen
JENSDATTER
f: 1786 i Sejt, Bryrup

Niels
JEPPESEN
f: 1761
d: 19 jan 1825 i Brenderup, Fyn

Marie Elisabeth Maren
CHRISTENSDATTER
f: 30 dec 1764 i Vigerslev, Fyn
d: 29 dec 1847 i Brenderup, Fyn

Jens
MADSEN

Maren
JØRGENSDATTER

Anders
PEDERSEN

Anna
OLSDATTER

Lars
JENSEN
f: omk. 1760

Birthe
ANDERSDATTER
f: omk. 1770

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

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 Ferring

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

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

Rasmus Rasmussen
OVERGAARD
d: før 1774 i Vinding

Ane Marie
CHRISTENSDATTER
f: omk. 1740

Jens
PEDERSEN
f: omk. 1748

Maren
NIELSDATTER
f: omk. 1751

Jeppe
NIELSEN
f: 01 jun 1730 i Brenderup, Fyn
d: 01 jan 1801 i Brenderup, Fyn

Margrethe
ANDERSDATTER
f: 1723
d: 13 nov 1803 i Bogense

Christen
CHRISTENSEN
f: 1737
v: 14 jul 1764 i Lunde, Fyn
d: 01 dec 1792 i Vigerslev, Fyn

Maria Elisabeth Andreasdatter
HAHN
f: 02 mar 1737 i Vester Lunde, Lunde

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

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 Ferring

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

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

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

Niels
HANSEN

Andreas Friederichsen
HAHN
f: 1703 i Penzlin, Mecklenburg
v: 1728 i Lunde, Fyn
d: 01 dec 1774 i Vester Lunde, Lunde

Else Margrethe Mortensdatter
ZIRACH
f: 28 aug 1711 i Odense

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

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

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

Jens
PEDERSEN
f: omk. 1728

Jens Pedersen
TÆKKER
f: 1731 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1811 i Hillerslev

Dorthe Cristensdatter
OVERGAARD
f: 1732 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1787 i Kjeldstrup, Hillerslev

Henrich
JELLESEN
f: omk. 1761

Anna Barbara
BRONSDORP
f: omk. 1748

Morten Hansen
ZIRACH
f: 1647 i Griebwald, Pommern, Preussen
d: 01 okt 1724 i Odense

Anna
CHRISTENSDATTER
f: 1670

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

Peder Christensen
TÆKKER
f: 1694 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1778

Dorthe Pedersdater
OVERGAARD
f: 1690
d: 1743

Christen Pedersen
OVERGAARD
f: 1686 i Kjeldstrup, Hillerslev
v: 1721

Bodil Larsdatter
BROGAARD
f: 1698 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1747

Jens
ANDERSEN

Christen Mortensen
TÆCKER
f: omk. 1664
d: 1741 i Hillerslev

Maren Pedersdatter
TÆKKER
f: 1659
d: 1708 i Hillerslev

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

[2] Elline
TORSTENSDATTER
f: omk. 1653 i Skousted, Hillerslev
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, Hillerslev

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

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

Peder Pedersen
TÆCKER

Christen
BERTELSEN
f: 1605
d: 1680 i Hillerslev

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

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, Hillerslev

Staphan
CHRISTENSEN

Maren
JENSDATTER
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Svend Aage Eilskov
JENSEN
f: 30 jul 1937 i Århus (Møborg!)
v: 1963 i Odense

Janus Peter Eilskov
JENSEN
f: 11 nov 1938 i Møborg
v: omk. 1962 i Holstebro

Sonja Eilskov
JENSEN
f: 13 jun 1940 i Møborg
v: 16 maj 1964 i Måbjerg, Holstebro

Grethe Eilskov
JENSEN
s: Sekretær og Bogholder
f: 07 jan 1946 i Sveavej, Holstebro
v: 10 apr 1965 i Holstebro

Christian Aage Eilskov
JENSEN
s: Halinspektør, Langhøjhallen, Asp
f: 18 sep 1955 i Holstebro
v: 25 maj 1985 i Asp

Christian Aage Eilskov
JENSEN
f: 20 nov 1904 i Ernestinehof, Stargard
v: 1936
d: 24 dec 1954 i Holstebro

Kathrine
LUND
f: 30 okt 1919 i Bendtsboel, Hjerm
d: 24 jul 2004 i Holstebro

Andreas Martin
JENSEN
f: 18 jan 1869 i Burgaarden, Grædstrup
d: 28 aug 1943 i Holstebro

Ellen Marie Sofie
OLSEN
f: 26 aug 1875 i Ganløse Sg,  Frederiksborg amt
d: 17 sep 1951 i Brøndby Strand

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

Marie Jensine
MADSEN
f: 07 jun 1896 i Damsgaardhus, Ferring
d: omk. 1985 i Holstebro

Anders
JENSEN
f: 17 apr 1842 i Vinding, Tyrsting
v: 07 apr 1868 i Ring

Anne Margrethe
JEPPESEN
f: 13 aug 1839 i Brenderup, Fyn

Rasmus
OLSEN
s: Gaardmand på Skovgaard på Ganløse Mark
f: 19 nov 1838 i Uggeløse

Karen
ANDERSEN
f: 23 apr 1847 i Ølstykke
d: 28 jun 1884 i Gandløse

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 Hjerm

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 Christian
RASMUSSEN
f: 1815 i Vinding, Tyrsting

Anne
ANDERSDATTER
f: 1814 i Grædstrup

Jeppe
NIELSEN
f: 11 nov 1802 i Bro, Brendstrup
v: 28 nov 1828 i Brenderup
d: 1880 i Thorning

Anne Margrethe
JENSDATTER
f: 20 jan 1798 i Bro, Brendstrup
d: 15 dec 1880 i Ilkom, Thorning

Ole
POULSEN
f: 12 feb 1811 i Uggeløse
d: eft. 1890

Anne Margreta
ANDERSDATTER
f: mar 1814 i Uggeløse
d: 04 maj 1841 i Uggeløse

Anders
LARSEN
s: Gårdmand i Ølstykke
f: 30 jun 1805 i Badstrup, Uggeløse

Kirsten
OLSDATTER
f: omk. 1803 i Slagslunde

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

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

Marie Larsdatter
BONDE
f: 04 aug 1832 i Kjeldstrup, Hillerslev

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

Jensine
JENSEN
f: 17 sep 1842 i Ramme

Rasmus
RASMUSSEN
f: 1775 i Sønder Vissing
v: 1814 i Vinding
d: 16 feb 1848 i Vinding

Ellen
JENSDATTER
f: 1786 i Sejt, Bryrup

Niels
JEPPESEN
f: 1761
d: 19 jan 1825 i Brenderup, Fyn

Marie Elisabeth Maren
CHRISTENSDATTER
f: 30 dec 1764 i Vigerslev, Fyn
d: 29 dec 1847 i Brenderup, Fyn

Jens
MADSEN

Maren
JØRGENSDATTER

Anders
PEDERSEN

Anna
OLSDATTER

Lars
JENSEN
f: omk. 1760

Birthe
ANDERSDATTER
f: omk. 1770

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

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 Ferring

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

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

Rasmus Rasmussen
OVERGAARD
d: før 1774 i Vinding

Ane Marie
CHRISTENSDATTER
f: omk. 1740

Jens
PEDERSEN
f: omk. 1748

Maren
NIELSDATTER
f: omk. 1751

Jeppe
NIELSEN
f: 01 jun 1730 i Brenderup, Fyn
d: 01 jan 1801 i Brenderup, Fyn

Margrethe
ANDERSDATTER
f: 1723
d: 13 nov 1803 i Bogense

Christen
CHRISTENSEN
f: 1737
v: 14 jul 1764 i Lunde, Fyn
d: 01 dec 1792 i Vigerslev, Fyn

Maria Elisabeth Andreasdatter
HAHN
f: 02 mar 1737 i Vester Lunde, Lunde

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

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 Ferring

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

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

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

Niels
HANSEN

Andreas Friederichsen
HAHN
f: 1703 i Penzlin, Mecklenburg
v: 1728 i Lunde, Fyn
d: 01 dec 1774 i Vester Lunde, Lunde

Else Margrethe Mortensdatter
ZIRACH
f: 28 aug 1711 i Odense

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

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

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

Jens
PEDERSEN
f: omk. 1728

Jens Pedersen
TÆKKER
f: 1731 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1811 i Hillerslev

Dorthe Cristensdatter
OVERGAARD
f: 1732 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1787 i Kjeldstrup, Hillerslev

Henrich
JELLESEN
f: omk. 1761

Anna Barbara
BRONSDORP
f: omk. 1748

Morten Hansen
ZIRACH
f: 1647 i Griebwald, Pommern, Preussen
d: 01 okt 1724 i Odense

Anna
CHRISTENSDATTER
f: 1670

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

Peder Christensen
TÆKKER
f: 1694 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1778

Dorthe Pedersdater
OVERGAARD
f: 1690
d: 1743

Christen Pedersen
OVERGAARD
f: 1686 i Kjeldstrup, Hillerslev
v: 1721

Bodil Larsdatter
BROGAARD
f: 1698 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1747

Jens
ANDERSEN

Christen Mortensen
TÆCKER
f: omk. 1664
d: 1741 i Hillerslev

Maren Pedersdatter
TÆKKER
f: 1659
d: 1708 i Hillerslev

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

[2] Elline
TORSTENSDATTER
f: omk. 1653 i Skousted, Hillerslev
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, Hillerslev

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

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

Peder Pedersen
TÆCKER

Christen
BERTELSEN
f: 1605
d: 1680 i Hillerslev

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

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, Hillerslev

Staphan
CHRISTENSEN

Maren
JENSDATTER
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Såvel ovenstående forfædretræ som efterkommertræet side 4 kan downloades i større og 
mere læsbar udgave fra internettet på adressen: 
 
 
 
 
larsjorgen@murogrum.dk  / telefon 86173610. 
 

Svend Aage Eilskov
JENSEN
f: 30 jul 1937 i Århus (Møborg!)
v: 1963 i Odense

Janus Peter Eilskov
JENSEN
f: 11 nov 1938 i Møborg
v: omk. 1962 i Holstebro

Sonja Eilskov
JENSEN
f: 13 jun 1940 i Møborg
v: 16 maj 1964 i Måbjerg, Holstebro

Grethe Eilskov
JENSEN
s: Sekretær og Bogholder
f: 07 jan 1946 i Sveavej, Holstebro
v: 10 apr 1965 i Holstebro

Christian Aage Eilskov
JENSEN
s: Halinspektør, Langhøjhallen, Asp
f: 18 sep 1955 i Holstebro
v: 25 maj 1985 i Asp

Christian Aage Eilskov
JENSEN
f: 20 nov 1904 i Ernestinehof, Stargard
v: 1936
d: 24 dec 1954 i Holstebro

Kathrine
LUND
f: 30 okt 1919 i Bendtsboel, Hjerm
d: 24 jul 2004 i Holstebro

Andreas Martin
JENSEN
f: 18 jan 1869 i Burgaarden, Grædstrup
d: 28 aug 1943 i Holstebro

Ellen Marie Sofie
OLSEN
f: 26 aug 1875 i Ganløse Sg,  Frederiksborg amt
d: 17 sep 1951 i Brøndby Strand

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

Marie Jensine
MADSEN
f: 07 jun 1896 i Damsgaardhus, Ferring
d: omk. 1985 i Holstebro

Anders
JENSEN
f: 17 apr 1842 i Vinding, Tyrsting
v: 07 apr 1868 i Ring

Anne Margrethe
JEPPESEN
f: 13 aug 1839 i Brenderup, Fyn

Rasmus
OLSEN
s: Gaardmand på Skovgaard på Ganløse Mark
f: 19 nov 1838 i Uggeløse

Karen
ANDERSEN
f: 23 apr 1847 i Ølstykke
d: 28 jun 1884 i Gandløse

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 Hjerm

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 Christian
RASMUSSEN
f: 1815 i Vinding, Tyrsting

Anne
ANDERSDATTER
f: 1814 i Grædstrup

Jeppe
NIELSEN
f: 11 nov 1802 i Bro, Brendstrup
v: 28 nov 1828 i Brenderup
d: 1880 i Thorning

Anne Margrethe
JENSDATTER
f: 20 jan 1798 i Bro, Brendstrup
d: 15 dec 1880 i Ilkom, Thorning

Ole
POULSEN
f: 12 feb 1811 i Uggeløse
d: eft. 1890

Anne Margreta
ANDERSDATTER
f: mar 1814 i Uggeløse
d: 04 maj 1841 i Uggeløse

Anders
LARSEN
s: Gårdmand i Ølstykke
f: 30 jun 1805 i Badstrup, Uggeløse

Kirsten
OLSDATTER
f: omk. 1803 i Slagslunde

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

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

Marie Larsdatter
BONDE
f: 04 aug 1832 i Kjeldstrup, Hillerslev

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

Jensine
JENSEN
f: 17 sep 1842 i Ramme

Rasmus
RASMUSSEN
f: 1775 i Sønder Vissing
v: 1814 i Vinding
d: 16 feb 1848 i Vinding

Ellen
JENSDATTER
f: 1786 i Sejt, Bryrup

Niels
JEPPESEN
f: 1761
d: 19 jan 1825 i Brenderup, Fyn

Marie Elisabeth Maren
CHRISTENSDATTER
f: 30 dec 1764 i Vigerslev, Fyn
d: 29 dec 1847 i Brenderup, Fyn

Jens
MADSEN

Maren
JØRGENSDATTER

Anders
PEDERSEN

Anna
OLSDATTER

Lars
JENSEN
f: omk. 1760

Birthe
ANDERSDATTER
f: omk. 1770

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

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 Ferring

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

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

Rasmus Rasmussen
OVERGAARD
d: før 1774 i Vinding

Ane Marie
CHRISTENSDATTER
f: omk. 1740

Jens
PEDERSEN
f: omk. 1748

Maren
NIELSDATTER
f: omk. 1751

Jeppe
NIELSEN
f: 01 jun 1730 i Brenderup, Fyn
d: 01 jan 1801 i Brenderup, Fyn

Margrethe
ANDERSDATTER
f: 1723
d: 13 nov 1803 i Bogense

Christen
CHRISTENSEN
f: 1737
v: 14 jul 1764 i Lunde, Fyn
d: 01 dec 1792 i Vigerslev, Fyn

Maria Elisabeth Andreasdatter
HAHN
f: 02 mar 1737 i Vester Lunde, Lunde

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

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 Ferring

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

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

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

Niels
HANSEN

Andreas Friederichsen
HAHN
f: 1703 i Penzlin, Mecklenburg
v: 1728 i Lunde, Fyn
d: 01 dec 1774 i Vester Lunde, Lunde

Else Margrethe Mortensdatter
ZIRACH
f: 28 aug 1711 i Odense

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

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

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

Jens
PEDERSEN
f: omk. 1728

Jens Pedersen
TÆKKER
f: 1731 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1811 i Hillerslev

Dorthe Cristensdatter
OVERGAARD
f: 1732 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1787 i Kjeldstrup, Hillerslev

Henrich
JELLESEN
f: omk. 1761

Anna Barbara
BRONSDORP
f: omk. 1748

Morten Hansen
ZIRACH
f: 1647 i Griebwald, Pommern, Preussen
d: 01 okt 1724 i Odense

Anna
CHRISTENSDATTER
f: 1670

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

Peder Christensen
TÆKKER
f: 1694 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1778

Dorthe Pedersdater
OVERGAARD
f: 1690
d: 1743

Christen Pedersen
OVERGAARD
f: 1686 i Kjeldstrup, Hillerslev
v: 1721

Bodil Larsdatter
BROGAARD
f: 1698 i Kjeldstrup, Hillerslev
d: 1747

Jens
ANDERSEN

Christen Mortensen
TÆCKER
f: omk. 1664
d: 1741 i Hillerslev

Maren Pedersdatter
TÆKKER
f: 1659
d: 1708 i Hillerslev

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

[2] Elline
TORSTENSDATTER
f: omk. 1653 i Skousted, Hillerslev
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, Hillerslev

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

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

Peder Pedersen
TÆCKER

Christen
BERTELSEN
f: 1605
d: 1680 i Hillerslev

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

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, Hillerslev

Staphan
CHRISTENSEN

Maren
JENSDATTER


