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Forord til Karen og Niels Lunds slægtsbog

Årsagen til at Grethe og jeg gik i gang med at undersøge mine bedsteforældres slægt (mormors side), 
ligger deri at ingen i familien vidste noget som helst om deres aner.

Min mor gav f. eks. udtryk for at hendes far, Niels Lund, vist var et adoptivbarn. Hun kendte intet 
overhovedet til sine bedstefædre. Hendes mor, Karen Lund, var ikke særlig meddelsom, og måske har 
hun heller ikke fået de rigtige spørgsmål på rette tid.

Nete havde et godt startmateriale, som Edith på bedste vis havde opbevaret i flere generationer. Frans 
kopierede det til os. Efter nogle overvejelser gik vi så i gang. Kirkebøgerne, som de sidste år også er 
blevet tilgængelige på internettet, gav mange oplysninger, men vi måtte ”ud af stuen” og til arkiverne i 
Viborg og Hurup.

Vi var to dage på arkivet i Viborg fordi ”hvad var det med ham Søren Kammersgård ?” Hvorfor flytte
de han frem og tilbage mellem Sjælland og Thy? Med Grethes ihærdighed fandt vi hans konkurs med 
købmandsforretningen i Ydby, og vi fandt ud af at der faktisk var en gård der hed Kammersgård som 
familien opkaldte sig efter.

Vi talte med flere mennesker i Hurup, Thy, som kunne bidrage med et par brikker til puslespillet. Det 
har været interessant og for os sjovt at nå så langt. Man kommer i kontakt med folk på en anden måde, 
og de vil alle gerne fortælle noget. Lidt efter princippet ”noget for noget”.

Det vil være muhgt at nå længere tilbage, men det vil kræve en del arbejde fordi kirkebøgerne bliver 
vanskeligere at læse, og fordi kvaliteten ikke er god og skriften er gotisk (det er altså svært at læse). Sam
tidig skal man også til at lede i lægdsprotokoller, skifter, skøder og måske andre skriftlige kilder som 
slægtsinteresserede har lavet. Og så tager det meget lang tid.

Mulighederne er der, men jeg har valgt at gå tilbage til ca. år 1800 og tage perioden derfra og frem til i 
dag. Efter min opfattelse er det mest interessant hvis der er ”lidt kød og blod” i oplysningerne og ikke 
blot navne.

Vi vil takke Jørgen Lund og Frans Lund for de indsamlede oplysninger om deres respektive familier. 
Det vil ikke være muhgt at opdatere en slægtsbog til nutiden uden denne hjælp.

Grethe og jeg håber at I også kan synes at det nu er lidt interessant at se ”hvad man er kommet af’.

Hæftets opbygning taler for sig selv når man konfererer noterne i slægts oversigten med de tilsvarende 
beskrivelser senere. Til sidst har vi samlet noget supplerende materiale som illustrerer lidt af den tid vo
re aner har fungeret i.

Ole Kildemark 
Grethe Olsen



Note 2 - Niels Christian Lund og Karen Elisabeth Sørensen Kammersgaard

Niels Christian Lund blev født 21.06.1885 i Trælløse, Skelby Sogn, Præstø Amt, 
som søn af Wilhelm Frederiksen (Lund), der på det tidspunkt var husmand og hø
ker i Trælløse, og hustru Karen Kristi(a)ne Hansen.

Niels’ mor døde som 39-årig i 1890 da han var 5 år gammel, og faren blev alene 
med fire ukonfirmerede børn, hvoraf Niels var det yngste. Faren giftede sig igen et 
par år senere med Ane Marie Hansen og fik fire børn med hende, men han døde 
selv som 49-årig i maj 1899. Året efter døde også Niels’ to yngste stedsøskende 
med en måneds mellemrum, hhv. 3/4 og 1V4 år gamle. I foråret 1899 var Niels altså 
blevet forældreløs, og Ane Marie var blevet enke, og i foråret 1900 havde Ane Ma
rie også mistet to små børn, og hun stod alene med sine egne to børn på 5 og 7 år 
og Niels på 14.

Da Niels’ far døde, var han slagter i Sipperup, Fensmark Sogn, og Niels’ konfirma
tion er registreret i Fensmark KB (selv om han blev konfirmeret i Rislev Kirke = 
nabosogn). Han fik ved konfirmationen 01.10.1899 ”mg? i kundskab og mg i for
hold”. Den 1. maj 1900 — efter de små søskendes død i marts og april — rejste Niels 
til Herlufsholm Sogn, Sorø Amt, og den 11. september 1902 rejste han videre til 
Næstved, Præstø Amt (iflg. skudsmålsbog). Den 30. april 1904 bestod han svende
prøven som slagter i Næstved. Prøven bestod i at slagte et kreatur, og bedømmel
sen var: ” arbeide godt”. Den 15. november 1904 fik han følgende anbefaling fra 
slagtermester P. Henriksen i Næstved:

At N. Lund har arbejdet hos mig i 1V2 Aar som Forbunder efterforudgaaende 
2/4 Aar på en anden Plads, og et Aar efter at have aflagt Svendeprøve. Og i den 
Tid været til min Tilfredshed, saa jeg i alle Maader kan andbefale ham til endhver 
som en dygtig tro og paalide lig Svend.

Karen Elisabeth Sørensen Kammersgaard blev født 23.03.1885 i Ydby i Thy 
(Thisted Amt) som datter af købmand Søren Christian Sørensen (Kammersgaard) 
og hustru Maren Kirstine Olsen. Familien rejste til Sydsjælland efter købmandsfor
retningens konkurs i 1887, og faren blev arbejdsmand i Lille Næstved, Herlufsholm 
Sogn, Sorø Amt. Karen var nr. 2 i en børneflok på seks. Hendes storebror voksede 
op - helt eller delvis — hos morfaren i Kongsted Sogn, Præstø Amt, så reelt var hun 
storesøster til fire yngre brødre. Mellem 1890 og 1894 flyttede familien til Ny Hol
sted, Herlufsholm Sogn, hvor faren var indsidder og arbejdsmand, men ved Karens 
storebrors konfirmation i april 1898 var faren murer i Næstved. Derefter er famili
en vendt tilbage til Ydby i Thy, for Karen blev konfirmeret i Ydby Kirke 
09.04.1899. Faren står i kirkebogen som købmand, men han har ikke været det læn
ge, for allerede i oktober 1899 er Karen (iflg. skudsmålsbog) afmeldt Ydby Sogn og 
tilmeldt Herlufsholm Sogn, hvor faren igen blev arbejdsmand i Ny Holsted.



Karens mor døde af tuberkulose i marts 1905. Børnene var da hhv. 21, 20 (Karen), 
18, 15, 10 og 7 år gamle. Ved folketællingen i 1906 boede Karen i Brandtsgade, 
Næstved, sammen med faren og de tre yngste brødre. Faren giftede sig igen i marts 
1907 (V2 år efter at Karen var blevet gift) med Hanne Olsen (kaldet Johanne), 
Næstved.

Niels og Karen blev gift 04.11.1906 i Set. Peders Kirke i Næstved. Iflg. vielsesregi
streringen var Niels slagter i Størlinge, og Karen boede i Brandtsgade i Næstved. 
Forlovere ved vielsen var Karens far, der står i kirkebogen som fhv. købmand Sø
ren Christian Sørensen, Næstved, samt parcellist Niels Hansen, Toksværd.

Niels og Karen flyttede til Rønnebæk (nabosogn til Næstved), hvor han blev slag
ter. Der fik de deres to første børn:

1. Edith Elisabeth Lund, født 14.08.1907, døbt 22.09.1907 i Rønnebæk Kirke. 
Faddere var slagter Wilhelm Lunds enke, Ane Marie Hansen (stedfarmor), ar
bejdsmand Søren Christian Sørensen Kammersgaard (morfar) og husmand Ni
els Hansen og hustru Ane Kirstine Hansen, Toksværd. Niels Hansen var også 
forlover ved forældrenes vielse - er det familie? Edith blev konfirmeret 
02.10.1921 i Everdrup Kirke. Se mere om Edith og hendes familie i note la.

Vi har et familiebillede fra Ediths dåb. Det må formodes at alle fadderne er med 
på billedet, men hvem er Niels og Ane Kirstine Hansen? Måske parret mellem 
Niels og Johanne?

2. Edvin Richard Lund, født 01.08.1909, døbt 05.09.1909 i Rønnebæk Kirke. 
Faddere var slagter Anders Hansen og hustru, Rønnebæk, og slagter Peter Han
sen og hustru, Bonderup, samt glassliber Christian Lund, Holmegaards Glas
værk. (Det må være farbror Christian Fredrik Lund.) Edvin blev konfirmeret 
30.09.1923 i Everdrup Kirke. Se mere om Edvin og hans familie i note lb.

I juni 1913 købte Niels Lund en ejendom på matrikel 13b i Everdrup med tilhø
rende slagterforretning for 4700 kr. (tinglyst ved Vordingborg nordre Birks Ret 
26.06.1913), men inden da var han blevet erklæret ”for stedse uskikket til al Krigs
tjeneste” med utjenstdygtighedspas af 19.09.1910 fra 2. udskrivningskreds. Der står 
ingen grund til hans manglende militære muligheder.

I Everdrup fik Niels og Karen to børn mere:

3. Elin Rigmor Lund, født 09.05.1914, døbt 15.11.1914 i Everdrup Kirke. Fad
dere var enke (Ane) Marie Hansen (stedfarmor) og ungkarl (Niels) Kristian 
Hansen (stedfarbror). Rigmor blev konfirmeret 10.09.1928 i Everdrup Kirke. Se 
mere om Rigmor og hendes familie i note lc.



4. Eva Agnethe Lund (Nete), født 23.02.1923, døbt 22.04.1923 i Everdrup Kirke. 
Faddere var smed Svend Jensen og hustru Kristine Jensen, Brøderup. Nete blev 
konfirmeret i april 1937 i Everdrup. Se mere om Nete og hendes familie i note 
ld.

Ved FT-1916 var Karens yngste bror, Martin Kammersgaard, slagtersvend hos Ni
els Lund i Everdrup, og derudover havde familien tjenestepigen Jenny. Hun blev 
senere gift med Martin. Der står i folketællingen at Niels Lund havde en indkomst 
på 2500 kr. og en formue på 5000 kr., og det var ret pænt på det tidspunkt.

Det ser ud til at Niels i 1919 også ejede matr. 1 b i Everdrup idet han indsendte en 
forsikringsbegæring på nogle afgrøder på det matrikelnummer.

Tuberkulosen hærgede slemt på det tidspunkt, og den ramte også Niels Lund, der 
blev syg og døde 20.03.1927 på Faksinge Sanatorium (Beldringe Sogn, Præstø 
Amt). Han blev begravet fra Everdrup Kirke 24.03.1927. Karen stod tilbage med to 
ukonfirmerede børn. Det ældste barn, Edith, var i København, og Edvin var bager- 
lærling i Præstø.

Karen kom også på Haslev Sanatorium med tuberkulose, og tuberkulosen ramte 
også døtrene Nete og Edith, som begge på et vist tidspunkt var indlagt på sanatori
um.

Af en udskrift af skiftebogen for retskreds 23, Præstø Købstad m.v., fremgår det at 
Karen blev siddende i uskiftet bo. Hun skaffede sig en mindre indtægt ved at hjæl
pe til i forsamlingshuset.

En regning af 10.04.1933 til Karen Elisabeth Lund fra sagfører Knud Nielsen, Fa- 
xe, på omkostninger vedrørende Men Ejendom De solgte til Slagtermester Gustav 
Svendsen” tyder på at ejendommen i Everdrup blev solgt i begyndelsen af 1933. 
Hendes lillebror Martin havde i perioden passet slagteriet. Det ser ud til at Karen 
og Nete flyttede til Hestehaven, Præstø, i begyndelsen af 1939, for vi har en forsik
ringspolice for indbo på den adresse fra 01.07.1939 lydende på enkefru Karen 
Lund.

I november 1935 boede Karen på adressen Strandvejen 160, 1. sal, Skodsborg. 
Edith var på sanatorium i en tid, så hun passede Holger og diverse kommis’er, og i 
november 1944 boede hun Strandvejen 315c, stuen, Charlottenlund.

Karen døde 11.03.1978 på KAS Gentofte, kort tid før sin 93-års fødselsdag. Hun 
havde ved sin død boet hos datteren Nete og hendes mand på Strandvejen 347 i 
Klampenborg i over tyve år.



En meget ung og smuk Ka
ren Elisabeth Kammersgaard 
- og bevidst socialdemokrat!

Mon ikke dette billede er taget da Niels Lund bestod 
svendeprøven som slagter? Det gjorde han den 30. april 
1904 i Næstved. Han var da 18 år gammel. Han var 
overbevist venstremand!

En mand der kender sit eget værd? - ca. 21 år gammel



Brylluppet stod i Set. Peders Kirke i 
Næstved den 4. november 1906. Niels 
var slagter i Størlinge ved Everdrup, og 
Karen boede hos faren i Brandtsgade, 
Næstved. Forlovere ved brylluppet var 
Karens far, Søren Christian Sørensen 
Kammersgaard, og parcellist Niels Han
sen, Toksværd. Efter brylluppet flyttede 
parret til Rønnebæk uden for Næstved, 
hvor Niels også blev slagter, og hvor de 
fik deres første to børn.

Bag på dette billede er skrevet:

Kære Niels
Hjertelig lykønskning på din 25 aarige fødselsdag 
fra din egen lille Karen.

Niels fyldte 25 år den 21. juni 1910. Karen var 
da 25 år, og datteren Edith var knap 3 år.



Edith, Edvin og Rigmor 
ca. 1919

Karen med datteren 
Rigmor ca. 1921

Der er en aldersforskel på ni år mellem Rigmor og Nete. På et vist tidspunkt i 
1920’erne gav Karen udtryk for at hun gerne ville have et plejebarn. Det satte Niels 
sig imod fordi, som han sagde, sådan én kan vi selv lave — og sådan blev det.



10. juni 1913 købte de en ejendom (billedet) i Everdrup, hvorfra Niels drev sin kre
aturslagter-forretning. De købte ejendommen for kr. 4700,-. Ejendomsvurderingen 
var kr. 3500,-. Niels’ forretning gik vist ret godt, for børnene fik tit nogle lomme
penge af småmønterne. Min mor holdt meget af at lege med sedlerne, fordi der var 
flotte billeder på. Hun lagde dem ud på bordet i mønstre, men han var altid meget 
opmærksom på at få alle igen.

Niels blev begravet på Everdrup Kirke
gård ved kirkegårdsmuren, lige over for 
sit og Karens hjem. Det er stadig i 2008 
muligt at se hans gravsten på samme sted, 
fordi kirkegården ikke benyttes mere.
(Ved siden af Niels ligger min mors lærer 
begravet. Han var en ubehagelig mand, 
som kan sætte grimme tanker i min ellers 
eftertænksomme mor.)

Karen forblev enke resten 
af sit liv og det må have 
været vanskeligt for hende 
efter Niels’ død. Hun for
sørgede sig og børnene ved 
arbejde som medhjælp i 
missionshuset og her og 
der. De boede gratis mod at 
gøre rent og dække bord, 
vaske op m.v.

Min fere Mand,, vare ’Bfrtis gods 
Fader,

Niels Lund*
Slagter »fe ter, 

df&ds fra oh i Bag.
Everdrup, den 20. Marts 1927.

_Karen I-und.
Begravelsen foregaar Torsdag den 

24. dg., El. 1%, fra Everdrup K-rke.

Everdrup.
Dødsfald*

Slagtermester Lund, Ever
drup, er i Gaar død i en Al
der af 41 Aar paa Faksinge Sana
torium efter længere Tids Syg
dom. Han har i ca, 14 Aar boet i 
Everdrup og har drevet Slagter« 
og Handelsvirksomhed. Han var 
en meget dygtig Handelsmand og 
Slagter, saa længe Kræfterne 
slog til, og var meget agt et-og &f» 
holdt paa Egnen. Han efterlader 
sig Hustru og fire Børn, hvoraf



Her ses pigerne, Rigmor, Karen, 
Nete og Edith ca. 1938.

Nedenstående billede mener jeg må være fra Karens 79-års dag, den 23. marts 1964.

Bagerste række: Eigil, Ole, Frans, Erik, Svend, Arne, Mogens. Næstbageste række: Rigmor, Nete. 
Holger, Anna, Jørgen, Alice, Bodil, Bodil (Mogens kone). Næstforreste række: Michael, Henrik, 
Marianne. Siddende: Karen m. Annemette, Edvin, Edith.



Karen havde en bror som var beboer på institutionen ^Lillemosegård” på Buddin- 
gevej. Anton var lettere retarderet, men man må formode at han havde kunnet få 
et bedre liv i dag i en form beskyttet bolig. Han var ”en af de store drenge” som 
kunne gå frit fra institutionen. Sent i sit liv flyttede han sammen med Rigmor i en 
beskyttet bolig på Amager. Anton blev ca. 77 år. Vi har ikke kunnet opspore hans 
nøjagtige dødsdag.

Anton var Karens næstyngste bror fra 1894.

Billedet må være fra ca. 1955, skønnet på bl.a. de gummisko som 
han har på. De ligner de khakifarvede gummisko fra Tretorn. 
Nogle varme sager at have på.

Billedet her kan tidsfæstes helt nøjagtigt til 9. juni 1960: 
Karen er nu 75 år og Edvin 59 år.

Billedet viser Karen vel omkring de firs 
med lillebror Martin fra 1897 med cigarfø
ring og blikkenslager Larsen fra Præstø.



Et ret sent billede af Karen viser hende som den smukke kvinde hun var hele livet igennem.

Måske er det rigtigt at der var lidt taterblod i Karen, som vi har hørt der skulle være 
i hendes bedstefar? Men hun havde ikke brune øjne.

Hun var en bestemt dame som havde sin egen mening og stod meget tidligt op. 
Engang blev hun spurgt af politiet hvad hun lavede på vejen på det ukristelige tids
punkt. De fik svar på tiltale, takkede af, og begge parter fortsatte den videre færd.

Karen opfattede sig meget som thybo selvom hun ikke har tilbragt nogen stor del 
af sit liv der og slet ikke noget af sit voksenliv.

På de følgende sider ses nogle af de dokumenter, som Edith har bevaret. Specielt 
skudsmålbogen viser en side af en tid som nu heldigvis er fortid.



Utjenstdygtighedspas,
Niels blev aldrig 
soldat. Årsagen er 
ikke nævnt her.

af Rullen for 4 UdskrivningskredsÅ/^ Lægd, Bogstav ^

Nr. , født i Aavet 38/f^ i Henhold til Regulativ af 24de August
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Olaf 0. Barfod <5 Co.s skematiske Papir Nr. 55. 
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SoteBcftciiniicIfemc om øFubStnaafsbøger.

fåtfjbert fpenbe bør tære f orfinet meb ©fubSmaalSs 
bog. gorinbert en faaban Sog tnaa bruges, for* 
fpnes ben t Æjøbenfjaim og be øørige Æføbftaeber meb 
spolitiøørigljebens, men paa Sanbet meb ©ogne* 
p raftens ©egl, ber fcetteS paa ben Sibfe, ber er 
bragen tgjennein Sogen. SDen, ber iffe attcrebe oeb 
Ubgangen fra ©folen er forfpnet meb ©fubsmaals* 
bog, men eHets jfal anffaffe en faaban, bør, fors 

; inben Sogen forfpncs meb ©egl og Xitel, foreoife 
| be fornceonte ©mbebStrtænb SDøbeatteft og anbre 
| Seoifer, Ijøorefter bet fyornøbne inbføreS i S o gen.

j § 2.
i 37 a ar en ©fubsmaalsbog er fulbffreoet og en 
jnp herefter anffaffes, bør ben oelbre fretnbeles til* 
jUgerøeb ben m>e beoateS af Xpenbet.
i §3.

______ -— | fforfommer en ©fubsmaals&og, ffal Xpenbet
Wbet Søbet af inbtil 10dronerufortøoetanmelbe
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bct for politiet, fottt berpaa før at unberføge, føøt* 
lebes Sogen er forfommen. ©r bette fleet forfat 
Ugen af gpenbet, før bet føbe fra 10 til 40 Ætotter. 
SDerføS bør gpenbet anffaffe fig en np ©fubåmaalS* 
bog. føitlen i bette gilfoelbe faaoel paa Sanbet 
fom i Æjøbflæbeme ubteoeres af fpotitiørmgføben. 
2)en npe ©lubsmaatsbog bør paa Sanbet inben 
4 23age forcoifes ©ognefogben unber Sober af 
inbttl 20 Æronet.

§ 4.
©nføet £u§bonb, fom fæfter et gpenbe, er be* 

rettiget til at inbføre i bets ©lubsmaatsbog, fra 
og til føillen gib bet er fæftct, i føillen ©genflab 
og for føillen Søn.

©»føer Sføsbonb ftal, fortnben et ggenbe for« 
laber føns gjencfte, inbføre t bets ©lubsmaatsbog 
fra og til føillen gib bet før tjent føm.

§ 5.
3nbfører $usbonben i feloe ©fubsmaatsbogen 

enten noget ©lubSmaal eller nogenfomføtft anben 
Semcerfning enb be i § 4 omfønblcbe, flal føn, 
tiaar bet af gpenbet forlanges, unber en prioat

V gpenbe, eUer paa Sanbet tager faaban gjenefle t 
et spaflorat, føori føn eUer føn ilfe tføtit før op* 
følbt jig, flal anmelbe bet i Æjøbflaben for ffJolitt 
øorigføben og paa Sanbet for ©ognefogben, og af 
famme labe fin ©lubsmaatsbog paategne. 3 bisfe 
gilfoelbe bør faaban Slnmelbelfe ogfaa flee af ben 
§usbonb, ber tager gpenbet i gjenefle. Slnmelbel* 
ferne bør flet i Æjøbfloebetne tnben 24 gimer og 
paa Sanbet tnben 4 23age efter Slnfomflen.

Sigelebes ftal ©nføer, ber fortaber ben Æjøb* 
flab eUer bet spaftorat paa Sanbet, føor føn eUer 
føn føbtit før tjent fom gpenbe, forinben Slfrejfen 

^ anmelbe bette i Æjøbflaben for fpolitiøxmgføben og 
paa Sanbet for ©ognefogben, ber ba føoe at mb* 
tegne i ©fubsmaatsbogen, at Slnntclbelfe er fleet, 
men iøorigt 2ntet om gpenbetå gorføtb.

©nbelig bør i Æjøbenfønn Slnmelbclfe til 5J3otU 
tiet faaoet af §uSbonb fom af gpenbet og Slit* 
mcerfntng om Slnmelbetfen i ©fubsmaatsbogen og* 
faa ellers flee, føer ©ang et gpenbe forlaber eUer 

■ tiltræber en gjenefle, føitfen Stnmelbelfe bør fore* 
g aae inben 24 gitnet herefter.

Jotitifag bømmes tit at betale bet, føab bet lofter
t faae Sogen ømbpttet føs fpotitiøorigføben, og i * *
an besuben tam« en Søbe nf inbtit 20 JtatwL. ®'< *V**- N> >«< « fwfowt m.b Stub«.

‘^yffMbog, eller fotjømmet i rette gib at gjøre nogen
. § ’ x-r t; ' „n«. „„ i af i>e i § 6 befalcbe 2lnmelbelfer og berom at er*

b« anlonnnaMRiøb^bonetot en IT ai ¥oat(8ni„9 , g(llbSmaal36; t[(tt m
:nbtnSi(b|lab, for fnmmeftebs at tage SEimeftt Sonr-^J(t bmrø_ ocera9ftotmttlhl, mrh * 4

af ben £>u§bonb, føis gjenefle bet forlaber, bør 

bøbe fra 2 til 20 Æroner.

§ «•
gorfømmer $uSbonben at gine ben i § 4 be* 

falebe ^antegning i bet gpenbes ©lubsmaatsbog, 
ber forlaber føns gjenefle, eUer at gjøre ben føm 
efter § 6 paaTtggenbe Stnmetbetfe, bør føn bøbe 

fra 2 ttl 20 Ær o ner.

§ 9.
2)en, fom ubrioer Siabe af fin ©fubSntaalS* 

bog eUer forfeetligen gjør 3Roget i famme utcefeligt, 
bør bøbe fra 10 til 20 Ætoner, eUer ftraffeS meb 
frmpelt ^cengfel i inbtit 8 2)age eSer g-cengfet paa

Sanb og Srøb i inbtit 3 23age.
£>»o, fom forfalfler en ©fubsmaalsbog, flraffes

efter be berom gjcelbenbe Soobeflemmetfcr.
SaftitSminiftemt, feen 27bc Sanuat 1880.

J. Nellemann.
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af ben §u§bonb, fmi fjenefte bet forlab«, bøtv 
bøbe fra 2 til 20 droner.

§ 8.
gbrfømmer §u§bonben at giet ben t § 4 be* 

falebe fpaategning i bet Spenbes ©fubsmaalåbog, 
ber fortaber fan§ Sjenefte, eller at gjøre ben fam 
efter § 6 paatiggenbe Stnmetbelfe, bør fan bøbe 
fra 2 til 20 Æroner.

§ 9.
5Den, fom ubrioer Stabe af jtn ©Iub5maal5=' 

bog etter forfætligen gjør SRoget i famme ufeefeligt, 
bør bøbe fra 10 til 20 Jtroner, eller flraffeå meb 
fimpelt f^cengfet i inbtit 8 SDage etter gtøngfet paa -■ 
Sanb og Støb i inbtil 3 5Dage.

§oo, fom forf alff er en <SEub§maatébog, ftraffes 
efter be berom gjeetbenbe Soebeftemmetfcr.

SnfHtøminifttriet, ben 27t>t Sannar ISSO.

J. NeUemann.
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Note 5 - Frederik Wilhelm (Lund) og Kirstine Jensdatter

Frederik Wilhelm (Lund) blev født ca. 1809 i København, og han blev som vok
sen ^tømmermand” i nærheden af Ringsted, hvor han blev gift med en pige fra eg
nen. Forældrene kendes ikke.

I Sneslev Sogns KB (Sorø Amt) er han registreret som ankommet til sognet i 1838 
fra København for at tjene i Baremose. Han var da 29 år gammel og hed kun Fre
derik Wilhelm. I FT-1840 står han som tømmermand Frederik Lund boende hos 
husmand Anders Kristoffersen, Hjelmsømagle, Sneslev Sogn.

Han blev gift 14. 11. 1840 i Vetterslev Kirke (nabosogn til Sneslev Sogn) med Kir
stine Jensdatter, f. 29. 07. 1817 i Øde Førslev Sogn, datter af husmand Jens Chri
stensen og hustru Ane Jakobsdatter. Han står i vielsesregistreringen som Frederik 
Wilhelm, tømmermand i Baremose, 31 år gammel., og hun som Kirstine Jensdatter, 
mejerske på Sørup (Vetterslev Sogn), 23 år gammel. Forlovere var husmand Anders 
Christophersen, Baremose (Frederiks husbond) og husmand Jens Christensen, Øde 
Førslev (Kirstines far).

Kirstine rejste fra Sørup 12. 01. 1841 (afgangsliste Vetterslev KB) og kom til Øde 
Førslev (tilgangs lis te Øde Førslev KB, hvor der står at hun havde et godt skuds
mål). Det var altså efter at hun var blevet gift, og selv om der i kirkebøgerne står at 
hun er gift med tømmermand Frederik Wilhelm, står han ikke i tilgangslisten til 
Øde Førslev.

Frederik og Kirstine fik det første barn i Øde Førslev Sogn, hendes hjemsogn. Må
ske boede hun hos forældrene på det tidspunkt. De øvrige børn blev født i Bare
mose, Sneslev Sogn, så da må Frederik have skaffet et hjem til familien. Han står i 
Sneslev KB som tømmermand og husmand og hedder ved fødslen af de første fire 
børn kun Frederik Wilhelm, men derefter Frederik Wilhelm Lund. Alle børnene er 
konfirmeret i Sneslev Kirke:

1. Johan Frederiksen, f. 28. 04. 1841, konf. 15. 04. 1855. Han stod fadder ved 
dåben af flere af søskendebørnene, bl.a. ved brordatterens dåb i september 
1885, og på det tidspunkt var han ungkarl og boede i Tybjerg. Han står i flere 
tilfælde i kirkebogen som Johan Lund.

2. Jens Peter Frederiksen (Lund), £ 15. 12. 1842, konf. 19. 04. 1857.
Jens Peter fik en søn med Maren Sophie Larsen, Hjelmsømagle, Sneslev Sogn, 
11. 10. 1866. Han var da soldat i København. Han blev gift med Maren Sophie 
IV2 måned senere. Sønnen, Frederik Vilhelm Lund, kom formentlig i pleje 
hos hendes forældre, for ved FT-1880 boede han som 13-årig hos sin morfar, 
der på det tidspunkt var blevet enkemand. Ved FT-1880 var Jens Peter hus



mand og træskomand i Hjelmsømagle. Han og Maren Sophie fik endvidere bør
nene (alle født i Sneslev Sogn):

b. Karen Sophie Lund, f. 08. 01. 1870
c. Ludvig Christoffer Lund, £ 30. 06. 1872, fadder ved dåben var bl.a. Johan 

Frederiksen
d. Jacob Johannes Lund, f. 27. 08. 1874
e. Kristine Frederikke Lund, f. 20. 12. 1875
f. Hans Lund, f. 29. 4. 1877
g. Ane Marie Lund, f. 12. 04. 1881, faddere ved dåben var bl.a. Johan Lund, 

og indsidder Hans Lunds hustru, Hømb
h. Niels Peder Lund, f. 28. 05. 1883, fadder ved dåben var bl.a. Johan Lund.
i. Ane Petrine Lund, f. 10. 09. 1885, faddere ved dåben var bl.a. storebroren 

Frederik Vilhelm og også denne gang Johan Lund. Der står i kirkebogen at 
Ane Petrine udtrådte af folkekirken 25. 01. 1922 iflg. meddelelse fra Roskilde 
Domsogn.

3. Niels Jacob Frederiksen, f. 27. 06. 1844, konf. 05. 10. 1858

4. Christian Frederiksen (Lund), f. 10. 4. 1847, konf. 07. 04. 1861 
Christian blev gift med Maren Pedersen, f. ca. 1853, og blev indsidder i Hjelm
sømagle, Sneslev Sogn. I Sneslev KB har vi kun fundet ét barn af parret:

a. Ane Kirstine Lund, f. 08. 04. 1873 i Hjelmsømagle

5. Wilhelm Frederiksen (Lund), f. 13. 03. 1850, konf. 03. 04. 1864.
Se note 3 om Wilhelm Frederiksen (Lund).

6. Hans Frederiksen (Lund), f. 20. 1. 1853, konf. 14. 04. 1867.1 Hømb KB har 
vi fundet følgende børn af Hans Frederik(sen) Lund og hustru Inger Mathilde 
Andresen, f. ca. 1860, men vielsen ser ikke ud til at være foregået i Hømb:

a. Frederik Vilhelm Lund, f. 16. 05. 1882 (faren var indsidder på 
Hømbgaard).

Ved dåben står også her farbror Johan fadder.
b. Marie Christine Lund, f. 03. 01. 1884 (faren var husmand i Hømb)
c. Hans Christian Lund, f. 08. 02. 1885
d. dødfødt dreng 15. 01. 888
e. Martin Andreas Lund, f. 06. 11. 1889

Inger Mathilde døde 21. 11. 1889, lige efter at hun havde født Martin. Drengen 
blev hjemmedøbt 24. 11. 1889, men blev ikke fremstillet i kirken. Dog ser det 
ud til at han har overlevet.



Hans fik en husbestyrerinde, Mariane Ane Cathrine Larsen, som han blev gift 
med 05. 11. 1891 i Hømb Kirke. Der står i kirkebogen at Hans var kusk på 
Hømbgaard, og at hun tjente hos brudgommen. Mariane var 25 år ved vielsen, 
og Hans var 38. Hans havde sin bror Jens Peter som forlover, og denne stod 
også fadder ved dåben af Hans og Marianes to børn:

e. Laurits Jakob Lund, f. 17. 06. 1893 (faren var kusk)
f. Jakob Laurits Lund, f. 28. 06. 1895 (faren var landpost)

7. Ane Sophie Lund, f. 20. 02. 1855, død 06. 03. 1857 af skarlagensfeber

8. Ane Sophie Lund, f. 30. 04. 1857, død 30. 07. 1859 af kighoste

9. Ludvig Frederiksen Lund, f. 19. 12. 1858, død 12. 07. 1860 af mæslinger

Frederik Vilhelm Lund døde 07. 04. 1861, 51 år gammel, på sønnen Christians kon
firmationsdag. I Sneslev kirkebog står han som husmand og tømmermand i Bare- 
mose (Hjelmsømagle). Efter at have mistet tre børn og sin mand inden for godt fire 
år stod Kirstine nu alene tilbage med to ukonfirmerede børn.

Hun døde 07. 02. 1874, 56 år gammel.



Note 7 - Lars Christian Sørensen og Ane Marie Christensen

Lars Christian Sørensen blev født 21. 06. 1837 i Ydby, Ydby Sogn, Thisted Amt, 
som søn af gårdmand Søren Christensen (Kammersgaard) og hustru Ane Kjerstine 
Pedersdatter, Ydby. Han blev konfirmeret 18. 04. 1852 i Ydby Kirke og gift 30. 11. 
1858, også i Ydby Kirke, med Ane Marie Christensdatter, f. 13. 11. 1836, datter 
af husmand Christen Andersen Brand og hustru Dorthe Nielsdatter, Sinnerup, Yd
by Sogn. I vielsesregistreringen i Ydby KB står der at Lars Christian tjente på fade
rens gård, der var Kammersgaard eller måske en udstykning fra Kammersgaard, se 
note om Kammersgaard. Begges fædre var forlovere ved vielsen.

Lars Christian og Ane Marie fik børnene:

1. Søren Christian Sørensen (Kammersgaard), f. 23.02. 1859 i Ydby, konf. 20. 
04. 1873 i Boddum Kirke, gift 30. 11. 1883 i Kongsted Kirke, Præstø Amt, med 
Maren Kirstine Olsen, se note 4.

2. Ane Kirstine Sørensen, f. 13. 09. 1861 i Ydby. Fadder ved dåben var bl.a. far
broren Peder Christian Sørensen. Hun blev konfirmeret 03. 10. 1875 i Ydby 
Kirke og gift samme sted 26. 04. 1887 med Niels Christian Hansen, f. 19. 11. 
1862, husmand i Sinnerup. Ved vielsen var begge fædre forlovere.

Ane Kirstine og Niels Christian fik børnene:

a. Mette Maria Hansen, f. 31. 01. 1888. Faddere ved dåben var bl.a. morfar 
og mormor, farfar og farmor. Konf. 06. 04. 1902 i Ydby Kirke.

b. Ane Marie Hansen, f. 12. 01. 1892, konf. 22. 04. 1906 i Ydby Kirke.

Ane Kirstine stod fadder ved dåben af broren Pouls søn Laurids Anton i 1905, 
og Mette Maria stod fadder ved dåben af Pouls datter Martine Andrea i 1907. 
Familien boede da stadig i Sinnerup.

3. Christen Sørensen, £ 11. 12. 1864 i Ydby. Faddere ved dåben var bl.a. farfaren 
Søren Kammersgaard og farbroren Peder Christian Sørensen. Han blev konfir
meret 20. 04. 1879 i Ydby Kirke. Ved FT-1880 var Christen tjenestedreng på 
Dovergaard. Han døde 27. 04. 884 og blev begravet fra Ydby Kirke.

Mens de tre første børn blev født i Ydby (ved registreringen af Søren Christians 
dåb står der Mødt i Kammersgaard”), blev de følgende børn født i Sinnerup, hvor 
moren kom fra. Man kunne tænke sig at Lars Christian har tjent hos faren, og må
ske som den ældste søn har skullet arve gården, men at det af en eller anden grund 
ikke blev til noget. (Det ser ud til at Kammersgaard blev overtaget af den yngre 
bror Peder Christian.)



4. Johannes Sørensen, f. 22. 02. 1868 i Sinnemp, Ydby Sogn. Bl.a. farfar Søren 
Christensen (Kammersgaard) stod fadder ved dåben. Johannes blev konfirmeret 
i Ydby Kirke 16. 04. 1882. Han fik 15. 02. 1906 af Fjends-Nørlyng Herredskon
tor navnebevis på navnet Johannes Kammersgaard. I navneforandringsproto
kollen står der at Johannes Sørensen ved navneforandringen til Kammersgaard 
var banearbejder i Kølsen (Vorde Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt), var gift 
med Karen Laurette Jensen og havde børnene:

a. Nikolaj Jensen/Kammersgaard, f. 21. 06. 1891 i Gjettrup
b. Christen Sørensen/Kammersgaard, f. 17. 05. 1894 i Hørdum
c. Ane Marie Sørensen/Kammersgaard, f. 21. 02. 1896 i Snedsted
d. Petra Sørensen/Kammersgaard, f. 17. 11. 1897 i Varde
e. Lars Kristian Sørensen/Kammersgaard, f. 06. 05. 1900
f. Ejnar Sørensen/Kammersgaard, f. 08. 05. 1902
g. Torvald Sørensen/Kammersgaard, f. 17. 03. 1905

5. Poul Christian Sørensen, f. 12. 10. 1870 i Sinnerup. Ved dåben stod bl.a. Else 
Christensen (farbror Peder Christian Sørensens kone) fadder. Poul Christian 
døde 05. 09. 1871 af ” tranghed for brystet”.

6. Dorthea Cathrine Sørensen, f. 23. 12. 1873 i Sinnerup. Ved dåben stod bl.a. 
farens søskende Peder Christian Sørensen, Ludvig Sørensen og Maren Sørensen 
faddere. Dorthea Cathrine blev konfirmeret 18. 04. 1888 i Ydby Kirke og gift 1. 
gang samme sted 27. 03. 1896 med Martin Kristian Kristensen, husmand i 
Villerslev. Begges fædre var forlovere ved vielsen. Martin døde som 25-årig i au
gust samme år. Der var ingen børn i ægteskabet. Dorthea blev gift 2. gang 14.
10. 1898 i Ydby Kirke med gård- og mølleejer i Holmgaard Mølle, Jens Severin 
Hansen, f. 29. 11. 1872. Også denne gang var begges fædre forlovere. Dorthea 
og Jens Severin fik børnene:

a. Karen Margrethe Hansen, f. 19. 06. 1899, konf. 05. 0. 1913 i Ydby Kirke
b. Ane Marie Hansen, f. 24. 10. 1900, død 27. 05 1908, 7 år gammel
c. Emma Laurette Hansen, f. ca. 1903, død 09. 08. 1911, 7 år gammel
d. Martin Emil Hansen, f. 29. 09. 908, konf. 24. 09. 1922 i Ydby Kirke
e. Lars Christian Kammersgaard Hansen, f. 18. 02. 1914, konf. 07. 10. 1928 

i Ydby Kirke. Lars blev senere iflg. Karen Marie Søndergaard (barnebarn af 
Poul Christian Sørensen) biografbestyrer i Ydby under navnet ”Biograf- 
Hansen”.



d. Thora Kammersgaard, £ 14. 10. 1920. Blandt fadderne ved dåben var hen
des storebror Laurids Anton Kammersgaard, der på det tidspunkt var tjene
stekarl i Ullerup.

I Ydby KB står der at familien ved de to sidste børns konfirmationer boede i Ydby, 
og det passer fint med at Lars Christian Sørensen iflg. Hassing-Refs Herredsfogeds 
skøde- og panteprotokol købte en ejendom i Ydby, matr. 35 b og c og matr. 36 b (i 
alt ca. V2 tønde land) af en Peter Didrik Nielsen i marts 1884 for 11.000 kr. (mage
skifteskøde tinglyst 20. 03. 1884). Vi ved ikke hvor mange bygninger der var på dis
se matrikler, men vi ved at Peter Didrik Nielsen havde været købmand, og at Lars 
lejede matr. 35 c ud til sin søn Søren Christian som købmandsforretning. I dag er 
matr. 35 c en strandgrund, så det har næppe været samme matrikelnummer i 1884.

Ved FT-1890 var Lars Christian Sørensen husejer i Ydby (stadig på ovennævnte 
matrikler?), og han og Ane Marie havde de to yngste børn boende hjemme.

Ved FT-1906 boede Lars og Ane Marie alene i et hus i Flarup ved Ydby Station, og 
han var husmand. Det passer med at Lars iflg. Hassing-Refs Herredsfogeds skøde- 
og panteprotokol solgte ovennævnte matrikler i 1903 for 8000 kr. (skøde tinglyst 
25. 06. 1903). Vi kan dog ikke se at han har købt et hus i Flarup.

Lars Christian Sørensen døde 21. 09. 1908, 71 år gammel. I dødsregistreringen i 
Ydby KB står han for første gang med navnet Kammersgaard, nemlig som Lars 
Christian Sørensen/Kammersgaard. Han var også ved sin død husmand i Flarup 
ved Ydby station.

Ane Marie døde 19. 07. 1912 i Flarup, 75 år gammel.



Ved FT-1906 boede Jens Severins far, Lave 
Hansen Jensen Damkjær, hos dem. Han døde 
15. 12. 1907, 80 år gammel. Det kan være ham 
der er på billedet sammen med sønnen og svi
gerdatteren og de to små piger.

Mølle omkring 1900, i så fald ca. 1903.

Det næste billede af møllebygningerne er taget ca. 1920.

I FT-1916 står der at Jens Severin Hansen havde 
en indkomst på 2500 kr. og en formue på 22.000 
kr. Det var ret pænt på det tidspunkt!

Dorthea Cathrine stod fadder ved broren Sørens 
sønner Anton og Martins dåb i 1894 og 1897 i 
Herlufsholm Kirke (hun var rejst den lange vej fra 

Thy til Sydsjælland) og også ved dåben af broren Pouls to drenge i Hump Kirke. 
Iflg. Rigmor Kildemark (Dorthea Cathrines brordatter Karen Elisabeths datter) 
er der den historie om Dorthea Cathrine at hun engang var i Magasin i Kbh. ved 
påsketid, og at hun der så nogle levende kyllinger der var farvet lyserøde. Hun 
ville under ingen omstændigheder fortælle det hjemme i Thy, for så ville de da 
tro at hun var blevet tosset!

7. Poul Christian Sørensen, f. 22. 02. 1876 i Sinnerup. Bl.a. Else Christensen og 
Ludvig Sørensen stod faddere ved dåben. Poul Christian blev konfirmeret 13.
04. 1890 i Ydby Kirke og blev gift 12. 05. 1904 i Hump Kirke med Tomine 
Marie Nielsen, f. 30. 12. 1877 i Refs, Hurup Sogn. Begges fædre var forlovere 
ved vielsen. Poul fik navneforandring til Poul Christian Kammersgaard med 
bevilling af 14. 07. 1905.

Poul blev husmand i Hump, og han og Tomine fik børnene:

a. Laurids Anton Kammersgaard, f. 23. 09. 1905. Faddere ved dåben var 
bl.a. de to fastre Ane Kirstine og Dorthea Cathrine. Han blev konfirmeret i 
Hurup Kirke 05.10.1919. Iflg. Karen Marie Søndergaard (datter af Laurids) 
blev Laurids gift med Dorthea Poulsen, og de fik et husmandssted i Helt
borg. Se bilag med nekrologer om ægteparret.

b. Martine Andrea Kammersgaard, f. 10. 11. 1907. Faddere ved dåben var 
bl.a. kusinen Mette Maria Hansen, Sinnemp.

c. Christian Richard Kammersgaard, f. 20. 06. 1913. Blandt fadderne ved 
dåben var fasteren Dorthea Cathrine.

Billedet er taget af Holmgaard



Note 8 - Hans Olsen og Karen Marie Christensen

Hans Olsen blev født 20. 09. 1839 i Sørup, Toksværd Sogn, Præstø Amt, som søn 
af husmand og arbejdsmand Ole Pedersen og hustru Ane Marie Jensdatter i Sørup. 
Hans var nr. 4 af i hvert fald fem søskende.

I juli 1864 var han soldat og blev på det tidspunkt udlagt som barnefader til sønnen 
Peder Madsen Olsen (se nedenfor). Han giftede sig med drengens mor Karen Ma
rie Christensen 16. 12. 1864 i Vester Egede Kirke. Karen Marie Christensen var 
født 25. 07. 1831 og var datter af husmand Christen Pedersen i Vester Egede Sogn, 
Præstø Amt, og hustru Karen Jensdatter. Karen Maries far døde da hun var helt 
lille, og hendes mor drev ved folketællingen 1834 deres husmandssted alene. Hun 
havde foruden Karen Marie sønnen Jørgen Christensen, der var lidt ældre end Ka
ren Mane. I 1838 giftede hun sig med en større gårdmand på Vester Egede Mark, 
Peder Madsen. De fik ingen børn sammen, men Karen Marie og broren har nok 
betragtet ham som deres far, for Karen Marie og Hans3 4 5 første barn blev opkaldt 
efter ham og kom til at hedde Peder Madsen Olsen. Det ser også ud til at Jørgen 
overtog stedfarens gård. Jørgen stod fadder ved dåben af de fleste af Hans og Ka
ren Maries børn.

Ved Maren Kirstines fødsel var Hans Olsen iflg. kirkebogen gårdbestyrer på Vester 
Egede Mark. Måske bestyrede han svigerfarens gård indtil svogeren overtog den. 
Svogeren var husmand i Everdrup til ca. 1867-69, hvorefter han flyttede til Vester 
Egede Mark, og Hans Olsen rejste fra Vester Egede Mark til Borup, Kongsted 
Sogn, hvor han blev husmand, mellem 1868 og 1871.

Hans og Karen Marie fik børnene:

1. Peder Madsen Olsen, f. 11. 07. 1864 i Vester Egede. I kirkebogen står der un
der forældre: fruentimmer Karen Marie Christensen og udlagt barnefader soldat 
Hans Olsen. Peder blev konfirmeret i 1878 i Kongsted Kirke, og ved FT-1880 
tjente han på en gård i Borup.

2. Maren Kirstine Olsen, f. 22. 09. 1865 i Vester Egede, konf. oktober 1879 i 
Kongsted Kirke. Maren Kirstine blev gift med Søren Kammersgaard, se note 4.

3. Jens Hansen Olsen, f. 25. 01. 1868 i Vester Egede, konf. 16. 04. 1882 i Kong
sted Kirke. Ved FT-1906 var Jens landarbejder og boede med sin kone Ellen 
Katrine og fire børn i Rønnede tæt ved faren.

4. Maren Lisbeth Olsen, f. 20. 09. 1871 i Borup, død 04.06.1873 af mæslinger

5. Christen Peder Olsen, f. 07. 06. 1874 i Borup, konf. 08.04.1888 i Kongsted 
Kirke.



Karen Marie døde 03. 01. 1888 kort tid før det yngste barns konfirmation.

Ved FT-1890 boede Hans stadig i Borup og var arbejdsmand ved landbrug. Han 
havde den yngste søn Christen på 15 år boende hjemme, og samtidig havde han 
datteren Maren Kirstines søn Hans Christian Sørensen Kammersgaard på 5 år i ple
je. Der boede også en ung tjenestepige på 13 år.

Hans Christian Sørensens Kammersgaards forældre var kommet tilbage til Sydsjæl
land efter at faren var gået konkurs med sin købmands forretning i Ydby i 1887, og 
de boede nu i Lille Næstved i Herlufsholm Sogn. Om drengen havde været med i 
Ydby, ved vi ikke, men han blev i hvert fald konfirmeret i Kongsted Kirke 17. 04. 
1898 mens han boede hos bedstefaren. Ved drengens konfirmation var bedstefaren 
arbejdsmand i Rønnede, Vester Egede Sogn.

Ved. FT-1906 boede Hans alene i ? Nielsens arbejdshuse i Rønnede og var daglejer 
ved agerbrug. Han døde efter 1908 (ikke senere optegnelser på nettet).



Note 14 - Christen Andersen Brand og Dorthe Nielsdatter

Christen Andersen Brand blev født ca. 1801 i Ydby Sogn, Thisted Amt.

Hans hustru, Dorthe Nielsdatter, blev født ca. 1799 i samme sogn.

Ved FT-1845 var Christen husmand i Sinnerup (Sindrup), Ydby Sogn, og ægtepar
ret havde børnene:

1. Niels Christian Christensen, f. ca. 1828 i Ydby Sogn

2. Peter Christensen, f. ca. 1831 i Hvidbjerg Sogn, Thisted Amt

3. Mette Marie Christensen, f. ca. 1834 i Hvidbjerg Sogn

4. Ane Marie Christensen, f. 13.11.1836 i Hvidbjerg Sogn, gift 30.11.1858 i Ydby 
Kirke med husmand Lars Christian Sørensen, Ydby, se note 7

5. Thrine Christensen, f. ca. 1839 i Hvidbjerg Sogn

6. Poul Christian Christensen, f. ca. 1842 i Ydby Sogn



Edith Elisabeth Lund 
f. 14.08.1907 i Rønnebæk Sogn, 
Præstø Amt
konf. 02.10.1921 i Everdrup 
d. 11.10.1992 i Klampenborg 
gift 23.07.1929 i Everdrup Kirke 
med Henry Holger Ryeskov 
f. 23.01.1904, døbt 04.04.1904 
d. 30.08.1977 i Klampenborg 
købmand i Skovshoved bl.a.

Edvin Richard Lund 
f. 01.08.1909 i Rønnebæk 
konf. 30.09.1923 i Everdrup 
d. 27.06.1980 i Holte 
bagermester i Præstø bl.a. 
gift 14.06.1931 
med Anna Larsen 
f. 31.01.1912 i Hammer Sogn 
d. 23.01.2008

Elin Rigmor Lund 
f. 09.05.1914 i Everdrup Sogn, 
Præstø Amt
konf. 10.09.1928 i Everdrup 
gift 09.06.1935 i Everdrup Kirke 
med Svend Kildemark 
f. 10.07.1908 i Brøderup 
d. 23.03.1990 i Buddinge 
murermester i Gladsaxe

Eva Agnethe Lund (Nete) 
f. 23.02.1923 i Everdrup 
konf. april 1937 i Everdrup 
damefrisør
gift 26.11.1944 i Søborg Kirke 
med Ejgild Jensen 
f. 24.01.1921 i Brønderslev 
d. 2002 i Klampenborg 
skræddermester i 
Klampenborg

Note 1 Note 2 Note 3 Frederik Wilhelm Lund Note 5

Niels Christian Lund 
f. 21.06.1885 1 Trælløse,
Skelby Sogn
konf. 01.10.1899 i Rislev Kirke 
d. 20.03.1927 af TB på Faksing 
Sanatorium, Beldringe Sogn, 
alle sogne i Præstø Amt 
slagtermester i Everdrup

Karen Elisabeth Sørensen 
Kammersgaard 
f. 23.03.1885 lYdby Sogn 
Thisted Amt
konf. 09.04.1899 i Ydby Kirke 
gift 04.11.1906 i Næstved 
(Set. Peders Kirke) 
d. 11.03.1978 i Klampenborg

Wilhelm Frederiksen (Lund) 
f. 13.03.1850 i Sneslev Sogn 
Sorø Amt
d. 08.05.1899 i Fensmark Sogn, 
Præstø Amt
husmand, høker, træskomand, 

e slagter div. steder

f. 1809 lKbh., d. 07.04.1861 
tømmermand i Baremose 
Sneslev Sogn, Sorø Amt

Kirstine Jensdatter 
f. 29.07.1817 i Øde Førslev Sogn 
gift 14.11.1840 i Vetterslev Kirke 
d. 07.02.1874 i Sneslev Sogn

Note 6

Jens Christensen, f. ca 1781 10 
Øde Førslev S., hmd. i Førslev
Ane Jakobsdatter, f. ca. 1788 i 
Førslev Sogn, Sorø Amt

1. hustru: Karen Kristine Hansen 
f. 14. febr. 1852 i Herlufmagle Sogn 
gift 08.03.1873 i Herlufmagle Kirke 
d. 22.08.1890 i Herlufmagle Sogn 
(2. hustru: Ane Marie Hansen 
f. 18.11.1860 i Fensmark Sogn 
gift med Wilhelm 01.07.1892 
i Fensmark Kirke, Præstø Amt)_____

Note 4
Søren Christian Sørensen 
(Kammersgaard) 
f. 23.02.1859 lYdby Sogn 
d. 27.04.1916 i Næstved 
købmand i Ydby 
arbejdsmand/indsidder 
i Lille Næstved og 
Ny Holsted, Herlufsholm Sogn,
Sorø Amt
bryggeriarbejder i Næstved

1. hustru: Maren Kirstine Olesen 
f. ca. 1867 i V. Egede Sogn 
gift 30.11.1883 i Kongsted Kirke 
d. af TB 30.03.1905 i Næstved 
alle tre sogne i Præstø Amt 
(2. hustru: Hanne Olsen, f. Hansen, 
enke fra Brandtsgade i Næstved, 
f. 19.07.1874
gift med Søren 17.03.1907 
død efter 1916)

Hans Sørensen, f. 1823 
indsidder i Herluflille, Herluf
magle Sogn, Præstø Amt

Ane Marie Mortens datter 
f. ca. 1827 i Herlufmagle 
gift 29.11.1851 i Herlufmagle 
Kirke, Præstø Amt

Lars Chr. Sørensen Note 7 
f. 21.06.1837 lYdby Sogn 
Thisted Amt 
d. 21.09.1908 lFlarup 
Ydby Sogn
indsidder i Sinnerup, Ydby Sogn 
husmand i Ydby og Flarup

Ane Marie Christensen, 
født 13.11.1836 i Hvidbjerg 
Sogn, Thisted Amt 
gift 30.11.1858 i Ydby Kirke 
d. 19.07.19121 Flarup
Hans Olsen, f. 20.09.1839 Note8 
i Sørup, Toksværd Sogn 
d. efter 1908
gårdbestyrer i V. Egede Sogn og 
hmd. i Borup, Kongsted Sogn 
alle sogne i Præstø Amt_______
Karen Marie Christensen 
f. 25.07.1831 i V. Egede Sogn 
gift 16.12.1864 i V. Egede Kirke 
d. 03.01.1888 i Borup,
Kongsted Sogn
begge sogne i Præstø Amt

Morten Andersen, f.ca. Note 12 
1795, hmd. i Herlufmagle Sogn
Maren Hans datter 
f. ca. 1800
Søren Christensen/Kammers- 
gaard, f. 13.11.1802 i Villerslev 
Sogn, Thisted Amt, d. 14.10. 
1883 i Ydby, gmd. i Ydby 13 
Ane Kirstine Pedersdatter 
f. ca. 1807 i Ydby Sogn 
gift 1835 i Boddum Kirke 
d. 01.12.1891 lYdby_________
Christen Andersen Brand 14 
f. ca. 1801, hmd. i Sinnemp 
(Sindrup), Ydby Sogn________
Dorthe Nielsdatter 
f. ca. 1799 i Ydby Sogn
Ole Pedersen, f. ca. 1804 15
hmd. og arb.mand i Sømp, 
Toksværd Sogn_____________
Ane Mane Jensdatter 
f. ca. 1806

Christen Pedersen Note 16
hmd. i V. Egede Sogn
død 1831-33_______________
Karen Jensdatter, f. ca. 1806, 
d. efter 1880



Vi har valgt at vise hele behandlingen af Søren Kammersgårds konkurs. Den varede 10 
måneder. Det må have været en stor belastning for familien både socialt og økonomisk. 
Måske ligger der i den en årsag til at Søren med familie flyttede fra Ydby og tilbage igen?
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Nedenstående dokument viser den tinglyste overdragelse af ”Kammersgård” til Christian 
Sørensen Kammersgård den 25. januar 1917:

2S/1 1917.

<&#*■»* -r un R«Fit4 tilhjfø£tul» Ed *nå<m
i Ydby By 07 Sogn, u .• v,. .,.*>•»-*u, ••naf>t, >

MhO* «?To„ ' .f ar hartkorn;

i Td. b Skp, 3 Fdfc. 2$: Al>»
»ed p&mtmønéø %vnlu^«r , . ,n'-' ,r» cr nH}>»lrR8U« flibsh/p, Ml> Afgrøde,
Påsætning, luvrnturi.im c; Åvlrrau^Jcub«* <v; \ «:!.> ^ntSfett« Bygningers- a&

røF.&ns tårnes Brand ar, sur anoesumer*
f> r> ^ p

I Tillids -tf 8#gsuaal vs c; tag as son gedden-cis den ved Frdng, af 25. J snuts*

%&$& Itjenlede hurtigere Røtaforf.

Medrødanskrevne Peder Cr.-, Karensen FiJuierags.&rd og Hustru Else, fakit

Øhrl art enten tiltræder herved fe renstaaendo Kontrakt*

KRiraørsgaerd i ffdhy den 12* Januar 1917*

8m Aftægt sjpder; So-a Afttegtsnydera;

Kiøls Ir. Sørmnm Kerners«/»ard. Peder Kr. S/rensed Eesaersgaard.

Else S d« en s on -CssunerSgaard f/dt Clirl stan
sen.

711 Vitterlighed em finder skrifterne 3 /Sgtftad ag Dat ar ingens Rigtign ad;

Peder ftr« Jensen, Holmgn'*rd.- Auiert Lauraotiu Nieiaen, tday«

!, ck s t H. 25’ Januar Kl/. 2QDo D-i



Skøde og aftægts kontrakt mellem Søren Christensen Kammersgaard og hans søn Peder 
Christian Sørensen Kammersgaard



Note 13 - Søren Christensen (Kammersgaard) og Ane Kirstine Pedersdatter

Søren Christensen blev født 13. 11. 1802 i Villerslev Sogn, Thisted Amt, som søn 
af hmd. Christen Nielsen og hustru Sidsel Andersdatter i Villerslev. Han blev døbt i 
Villerslev Kirke 2. juledag. Han blev gift i 1835 i Boddum Kirke med Ane Kjersti- 
ne Pedersdatter, født 29. 09. 1808 i Ydby Sogn, Thisted Amt, datter af Peder Ni
elsen Smed, der døde da datteren var to år gammel, og hustru Sophie Catrine Niel
sen.

Da Søren var blevet gift, købte han en gård i Ydby. Det fremgår af artiklen ”Mere 
om spillemændene i Sydthy” (se bilag) i Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han 
Herred 1981 om bl.a. Søren og Ane Kjerstines søn Christoffer Ludvig at denne 
gård var Kammersgaard lidt syd for Ydby. Af det senere skøde til sønnen Peder (se 
nedenfor) fremgår det at Søren købte gården 26. 06. 1836, at tinglysningen fandt 
sted 16.05.1839, og at gården havde matrikelnr. 15a, men ikke at gården hed Kam
mersgaard. Se note om Kammersgaard.

Ved fødslen af Søren og Ane Kjerstines første fire børn står Søren i kirkebøgerne 
som Søren Christensen, mens han ved de sidste to børns fødsler står som Søren 
Christensen Kammersgaard. Han er senere fadder eller forlover ved mange dåbs
handlinger og bryllupper i familien og står der i kirkebøgerne som Søren Christen
sen Kammersgaard eller blot som Søren Kammersgaard.

Søren og Ane Kjerstines børn (alle født i Ydby):

1. Lars Christian Sørensen, f. 21. 06. 1837, konf. 18. 04. 1852 i Ydby Kirke, gift 
30. 11. 1858 i Ydby Kirke med Ane Marie Christensdatter, Sinnerup, Ydby 
Sogn, se note 7.

2. Peder Christian Christensen Sørensen, f. 03. 09. 1839, gift 04. 12. 1866 i Yd
by Kirke med Else Christensen, f. 29. 09. 1837 i Ydby Sogn. Forlover ved viel
sen var bl.a. faren Søren Christensen, der i kirkebogen står som Søren Kam
mersgaard. Peder overtog farens gård 31. 12. 1866, lige efter at han var blevet 
gift (Hassing-Refs Herredsfogeds skøde og panteprotokol, skøde tinglyst 
17.01.1867). Der står i skødet at gårdens størrelse var l-5-3-2%, dvs. 1 tønde, 5 
skæpper, 3 fjerdingkar og 2% album = ca. 9.300 m2 (1 tønde a 8 skæpper a 4 
fjerdingkar a 3 album), så det var en meget lille gård. Prisen for gården var i 
skødet sat til 4.200 kr. Forældrene kom på aftægt hos Peder og Else. De var da 
hhv. 64 og 58 år gamle.

Peder og Else fik syv børn, hvoraf de tre døde. Børnene blev alle født i Ydby, 
og ved en del af dem står der i kirkebogen at de er ”født i Kammersgaard, Yd
by”, ligesom der om Peder som forælder står ”Peder Christian Sørensen i 
Kammersgaard”:



a. Ane Kjerstine Sørensen, f. 20. 07. 1867, konf. 02. 10. 1881 i Boddum Kirke
b. Søren Christian Sørensen, f. 01 .06. 1868, konf. 16. 04. 1882 i Ydby Kirke
c. Ane Magrethe Sørensen, f. 05. 09. 1871, død 13. 06. 1875 

(ingen dødsårsag)
d. Maren Cathrine Sørensen, f. 03. 10. 1872, død 11. 03. 1875 af lunge

betændelse
e. Christen Pedersen Sørensen, f. 18. 10. 1873, død 23. 06. 1874 af brystsyge
f. Christine Sørensen, f. 03. 10. 1874, konf. 30. 09. 1888 i Ydby Kirke
d. Niels Christian Sørensen, f. 05. 06. 1879, konf. 09. 04. 1893 i Ydby Kirke 

Niels Christian fik 30. 12. 1905 navnebevis af Hassing og Refs Herreders 
kontor på navnet Niels Christian Sørensen Kammersgaard

Peders navn blev ændret til Peder Christian Sørensen Kammersgaard samti
dig med at sønnen Niels Christian ændrede navn (samme navnebevis).

Ved FT-1890 boede den ældste datter og de to yngste børn hjemme. Den ældste 
datter var væver. Desuden boede bedstemor Ane Kjerstine hos familien. Ved 
FT-1906 boede kun den yngste søn Niels på 26 år hjemme, og han boede også 
hjemme ved FT-1916 og var ungkarl. Om han senere blev gift, ved vi ikke. Der 
står i FT-1916 at Peder havde en indkomst på 1000 kr. og en formue på 7000 
kr.

Niels overtog Kammersgaard omkring årsskiftet 1916-17, og forældrene kom på 
aftægt hos ham. Skøde og aftægtskontrakt er tinglyst 25. 01. 1917, men må være 
udfærdiget tidligere da aftægtskontrakten gælder begge forældre, og Peder døde 
18. 01. 1917. Han var da 77 år gammel. Vi har ikke kunnet finde selve skødet, så 
vi kender ikke prisen for gården. Else døde i Ydby 16. 12. 1824, 87 år gammel. I 
dødsregistreringen i kirkebogen står hun som Else Kammersgaard, født Chri
stensen.

3. Christoffer Ludvig Pretzmann Sørensen, f. 13. 08. 1842, konf. 19. 04. 1857 i 
Ydby Kirke, gift 28. 04. 1874 i Ydby Kirke med Mette Cathrine Laustdatter, 
f. 17. 11. 1846 i Lyngs Sogn. Forlover ved vielsen var bl.a. broren Peder Christi
an Sørensen. Ludvig, som han kaldte sig, var murer, men købte også svigerfaren 
Laust Johannessens ejendom i Refs by, hvor denne kom på aftægt. Denne ejen
dom ligger i dag på Oddesundvej lige nord for Ydby over for Dover Odde
vejen. Ludvig var også spillemand (violin) og havde en række tillidshverv. Karen 
Marie Søndergaard (se nedenfor) fortalte, at han også var med til at grundlægge 
Hurup Brugsforening. Artiklen "Mere om spillemændene i Sydthy'5 (se bilag) i 
Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred 1981 fortæller bl.a. om Chri
stoffer Ludvig.



Christoffer Ludvig og Mette Cathrine fik børnene, alle født i Refs (Hurup 
Sogn), men konfirmeret i Ydby Kirke, selv om forældrene boede i Refs:

a. Søren Møller Sørensen, f. 20. 07. 1874, konf. 30. 09. 1888
b. Frederik Mejner Sørensen, f. 06. 02. 1881, konf. 21. 04. 1895
c. Laurids Møller Sørensen, f. 29. 10. 1882, konf. 11. 04. 1897
d. Mette Marie Sørensen, f. 16. 07. 1887, konf. 06. 10. 1901

Mette Cathrine døde 02. 04. 1909 i Refs, 62 år gammel, og Christoffer Ludvig 
døde 14. 01. 1923 i Refs, 80 år gammel.

4. Johannes Sørensen, f. 17. 03. 1845, død 10. 06. 1849 dødsårsag: giftige ? Be
gravet fra Ydby Kirke.

5. Maren Sørensen, f. 28. 09. 1848, gift 15. 12. 1876 i Ydby Kirke med Lars 
Christensen (Skriver), f. 15. 12. 1846 i Villerslev Sogn. Forlover ved vielsen 
var bl.a. broren Peder Christian Sørensen. Lars var arbejdsmand i Ydby, med 
ved FT-1890 og 1906 var familien samtidig under fattigforsørgelse.

Maren og Lars fik børnene (alle født i Ydby):

a. Christian Laurids Christensen, f. 08. 02. 1878
b. Søren Christian Christensen, f. 13. 06. 1879, død 29. 06. 1879
c. Søren Christian Christensen, f. 12. 06. 1880

Ved FT-1906 gift med Thomine Magdalene og husmand i Tvolm,
Ydby Sogn

d. Anton Johan Christensen, f. 19. 06. 1881, konf. 21. 04. 1895 i Ydby Kirke
e. Johannes Christensen, f. 17. 06. 1882, konf. 04. 10. 1896 i Ydby Kirke
f. Lars Toftdal Christensen, f. 08. 09. 1883, død 23. 09. 1883
g. Laust Toftdal Christensen, f. 07. 10. 1884, konf. 02. 10. 1898 i Ydby 

Kirke, gift 23. 02. 1908 i Magleby Kirke, Langeland, med Anna Marie 
Hansen (iflg. Nan Toftdal Lund, hvis tipoldefar han er).
Laust og Anna Marie fik børnene:
- Thorvald Toftdal Christensen, f. 27. 07. 1908 i Magleby Sogn
- Karl Edvard Toftdal Christensen, f. 09. 08. 1914
- Ellen Toftdal Christensen

h. Martin Christensen, f. 19. 05. 1886, konf. 22. 04. 1900 i Ydby Kirke
i. Else Marie Christensen, f. 11. 06. 1888, død 18. 02. 1889
j. dødfødt dreng 26. 10. 1889
k. Christian Laurids Christensen, f. 11. 09. 1892, død som lille
l. Edvard Martinus Christensen, f. 07. 07. 1895, konf. 03. 10. 1909 i 

Ydby Kirke

Ved det sidste barns fødsel var Maren 46 år.



De to første døde børn blev hjemmedøbt, og i begge tilfælde var Marens far, 
Søren Christensen Kammersgaard, vidne.

Maren døde 26. 02. 1908 på Ydby Østerhede, 59 år gammel.

6. Johannes Sørensen, f. 24. 09. 1851, død 22. 02. 1852 (ingen dødsårsag). Begra
vet fra Ydby Kirke.

Som allerede nævnt boede Søren og Ane Kjerstine på aftægt hos sønnen Peder og 
hans kone Else fra begyndelsen af 1867.

Søren døde 14. 10. 1883 i Ydby, 80 år gammel. I kirkebogen står hans dødsregistre
ring lige efter sønnesønnen Lars Toftdal Christensens, ved hvis hjemmedåb han 
havde været vidne.

Ane Kjerstine døde 01. 12. 1891 i Ydby, 83 år gammel.

Ved et besøg på Egnsarkivet i Hurup i april 2008 mødte vi Karen Marie Sønder- 
gaard, født Kammersgaard. Karen Marie er en snakkesalig dame på ca. 70 år, og 
hun har interesseret sig en hel del for sin slægt. Søren Christensen (Kammersgaard) 
er hendes tipoldefar idet hun er barnebarn af Poul Christian Kammersgaard, som er 
bror til "Vores” købmand Søren Kammersgaard. Hun fortalte at slægten har tater
blod i årerne! Nøjagtig hvorfra det kommer, vides ikke, men de kønne mørke piger 
skulle have været eftertragtede blandt egnens unge mænd.

Hun fortalte også at Søren Christensens datter Maren, hvis familie var under fattig
forsørgelse, på et tidspunkt skulle have været uønsket hjemme på gården. Måske 
har hun bedt om for megen hjælp, for ved juletid sendte hun iflg. Karen Marie sine 
børn til gården for at tigge.



Ediths dåbsdag den 21. september 1907

9. Hans Christian Lund, f. 28.11.1874. 
bror til Niels

10. Nabo
11. Tante Mette, gift med Christian
12. Nabo
13. Ane Sofie Lund, f. 06.04.1893, 

halvsøster til Niels
14. Ubekendt
15. Ane Marie Hansen, f. 18.11.1860, 

stedmor til Niels
16. Ane Christine Lund, f. 11.01.1895, 

halvsøster til Niels
17. Niels Christian Hansen, f. 02.06.1889 

Ane Maries søn
18. Johanne Marie Olsen (lille Marie), f. 18.04.1898 

Hannes (Johannes) datter af 1. ægteskab
19. Hans Christian Lund, f. 28.11.1874

1. Karen Elisabeth Kammersgaard, gift Lund, 
f. 23.03.1885, d. 11.03.1978

2. Edith Lund, f. 14.08.1907, d.l 1.10.1992
3. Niels Christian Lund,

f. 21.06.1885, d. 20.03.1927
4. Nabo, måske Gudmor?
5. Nabo, måske Gudfar?
6. Martin Kammersgård, f. 06.07.1897,

Karens lillebror,
7. Hanne (Johanne) Kammersgård, f. 19.07.1874, 

Sørens 2. hustru
8. Søren Christian Sørensen Kammersgård, 

f. 23.02.1859, Karens far



Gården KAMMERSGAARD i Ydby

I folketællingen 1906 for Ydby Kort- og Matrikelstyrelsens kort 1842-1899
Sogn, Refs Herred, Thisted 

Amt, står der at Peder Chri
stian Sørensen Kammersgaard 
og hans kone Else boede i 
Kammersgaard i Ydby. Iflg. 
skøde i Hassing-Refs herreds
fogeds skøde- og panteproto- 
kol købte han gården af faren,
Søren Christensen, i 1867, og 
forældrene kom på aftægt hos 
ham og hans kone. Det frem
går af skødet at faren, der og
så blev kaldt Søren Christen
sen Kammersgaard, havde 
købt gården i 1836. I skødet 
er den ikke benævnt Kammersgaard, men der står at den lå på matrikel 15a, Ydby By og 
Sogn, og at dens størrelse i hartkorn var 1 tønde, 5 skæpper, 3 fjerdingkar og 2% album (1 
tønde hartkorn = 8 skæpper a 4 fjerdingkar a 3 album). Peders søn Niels Christian Søren
sen Kammersgaard overtog gården efter sin far omkring årsskiftet 1916-17. Forældrene 
skulle have været på aftægt hos ham, men faren nåede det ikke. Han døde kort forinden.

Kort- og Matrikelstyrelsens gældende kort (2008)

Den nuværende Kammersgaard 
ligger på Kammersgaardsvej 9 syd 
for Ydby. Det er en moderne svi- 
negård, hvor der med store bog
staver står Kammersgaard på gav
len. Den gamle Kammersgaard 
blev revet ned i 1998. Den lå tæt
tere på vejen (som det ses på det 
øverste billede), men den nuvæ
rende gårds avlsbygninger ligger 
stadig på den gamle Kammers- 
gaards jorder, mens stuehuset lig
ger på den tidligere Ydbygårds 
jorder.

Kammersgaards ejer hedder i dag (august 2008) Bjarne Thing, og han har fortalt os om 
gården.

Bjarne Thing overtog Kammersgaard efter sin far, der købte den af Niels Kammersgaard 
- eller rettere sagt: af Niels Kammersgaards dødsbo. Niels giftede sig aldrig, og han øn
skede at Bjarne Things far, der var mælkekusk, men hjalp Niels meget på gården, skulle 
have gården efter ham, ja faktisk ville han ikke sælge til andre end ham. Niels døde inden 
handelen gik i orden, men advokaten sørgede for at hans ønske blev opfyldt (omkring 
1962).



Der havde aldrig været el eller 
indlagt vand på gården, og den 
blev i Bjarne Things barndom 
brugt til opbevaring af halm og 
lignende. På et tidspunkt boede 
der et par ^hippier”, Bent og 
Liv, der satte den lidt i stand og 
fik den gamle brønd til at virke 
igen. Liv Strange, der var norsk, 
blev på egnen og arbejder i dag 
som væver og arkitekt.

I 1700-tallet eksisterede Kam- 
mersgaard også, og det pudsige 
var at der også eksisterede en 
Søren Christensen Kammers- 
gaard. Der er en artikel i Histo

risk Årbog for Thisted Amt 1947 om herregården Skibstedgård, der var nabogård til 
Kammersgaard. I artiklen står der at ejeren af Skibstedgaard, Mikkel Christensen, døde i 
1706, hvorefter hans enke giftede sig med Søren Kammersgaard fra nabogården, og han 
overtog Skibstedgaard. Denne Søren Kammersgaard kan vi finde i mormonernes navne
database, hvor han hedder Søren Christensen Kammersgaard og var gift med Mikkel 
Christensens enke Anna Margrethe Lauridsdatter Beck. Det er lidt svært at forestille sig at 
en bonde på en mindre gård giftede sig til en herregård, så Kammersgaard har sikkert væ
ret større dengang end da Vores” Søren Christensen Kammersgaard ejede den.

Vi har ledt efter Kammersgaard i gamle tekster, på gamle kort og i fortegnelser over gam
le gårde, men har ikke haft større held med os. Den findes dog på Kraks kort 1842-1899. 
Trap Danmark fra 1929, som opremser en del gårde på Ydby-egnen, nævner den ikke i 
opremsningen, men der står senere i teksten at højen Storhøj ligger øst for Kammers
gaard.

Parti fra Ydby, omkring år 1900, Ydby kirke til venstre


