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oldemor Johanne Pedersen og Oldefar Jens Anton Jensen
Slægshistorie Fra Voerladegaard
Den 26-10-1917 i Voerladegaard kirke blev mine Oldeforældre Jens Anton Jensen og Johanne
Pedersen på min fars side gift.
Jens Anton Jensen var født i Mesing den 24-9-1889 af Forældrene Anders Jensen og Petrea Marie
Nielsen Sandberg og Johanne Pedersen den 26-2-1896 af ugifte Kirsten Pedersen Faderen ukendt.
Jeg har aldrig Kendt min oldefar han døde i 1960 2 år før jeg blev født, men Olde Har jeg Kendt og
elsket, hun var en vidunderlig oldemor og min far kaldte hende for mutter, det er min oldemor og
Hendes datter min bedstemor der er skyld i at Jeg interesserer mig for slægtsforskning. De 2 damer
var et par pragtfulde livstykker de Havde meget let til smil og sidstnævnte Selv om livet ikke Havde
Været let for dem.
Oldemor blev født som uægte, uægtebarn som der står i kirkebogen, med en fader som var ukendt,
men som så Mange Andre Dengang Vidste familien godt hvem Faderen var, Desværre har jeg ikke
et efternavn på ham men et fornavn Akademius, han skulle værer død på Hansted hospital af
Tuberkulose
Jeg har prøvet på Finde ham der, men, det er Desværre mislykkes, sa det er nok en blind ende, jeg
har et billede af ham, men er ikke sikker på det er ham.
Min Oldemor har Så VIDT jeg kan Huske aldrig snakket om ham, men bedstemor Havde for det er
fra hende jeg har Navnet på ham. men, det er Desværre Sådan med overleveringer de bliver bedre
og Bedre som åerne går og sommetider husker man forkert, det kan udmærket Værer Tilfældet med
min bedstemor. min bedstemor skrev Dagbøger og de er væk, der ingen der har set dem siden ca. 2
år før hun døde, der er Nogle der mener det var dem min bedstefar brændte Omme i Skanderborg
før de flyttede til Østbirk, men væk er de.
Kirsten Pedersen
som sagt blev min oldemor født uden for ægteskab den 26-2-1896 i Højlund ved Voerladegaard,
min tipoldemor Hed Kirsten Pedersen og var datter af Snedker Niels Pedersen og Kirstine
Christensdatter, hun blev født på Naldal Mark I Underup sogn den 6-8 -- 1868 og døbt i Underup
kirke den 11-10-1868. den 1-4-1874 flyttede familien til Voerladegaard sogn, Hvor Niels Havde fået
arbejde på Kloster Mølle samt han lavede Forskelligt Snedker arbejde, det kan man se ud fra
Folketællingen 1880 i Voerladegaard Hvor han står som snedker og fabriksarbejder. Den 1-10-1882
blev Kirsten konfirmeret i Voerladegaard kirke. Folketællingen for Voerladegaard sogn i 1890 er
hun ikke. Den 26-2-1896 føder hun en pige Johanne Pedersen da er hun 28 år gl., Hun bor Sammen
med sine forældre, i kirkebogen står der" Ugift Kirsten Pedersen 27 aar af Kloster Mølle (ingen far)
fadder: Skrædderkone Johanne Pedersen af Ry.pigBarbera Mortensen i Vissing Kloster,Møllebygger
Peder Pedersen af Højlund,Ungkarl Andreas Smidt af dørup Skov, Ungkarl Peder Kristiansen af
Vissing Kloster.Anmærkning: moderens Skudsmaalbog udviser,at hun 10 måneders dagen før sin
nedkomst har haft fast ophold i Voerladegaard sogn" .Så Faderen må man Regne med også har

opholdt sig i Voerladegaard sogn omkring det Tidspunkt, da der ikke er Folketælling i 1895 i
Voerladegaard, kan jeg ikke Finde Nogle ved navn akademinus eller noget der bare ligner. Fadder
ved Johanne Pedersen`s dåb er: Skrædderkone Johanne Pedersen i Ry og pige Barbara Mortensen i
Vissing Kloster samt Møllebygger Peder Pedersen (Kirstens bror) og ungkarl Andres Smidt i Dørup
Skov samt Peder Kristiansen i Vissing Kloster.
Den 1-8 - 1899 føder Kirsten en dreng Marius Pedersen også uden for ægteskab i Kirkebogen står
der: Ugift Kvinde Kirsten Pedersen, boende ved Kloster Mølle og udlagt barnefader Fabriksarbejder
Hans Andersen i Kloster Mølle, han er døbt den 3. september I Voerladegaard Kirke og Gudmoder
husmand Niklas Pedersens hustru af Højlund (Kirstens Bror og Svigerinde), husmand Peder
Pedersen og sammes hustru af Højlund (Kirstens bror og svigerinde), fabriksarbejder Rasmus
Mortensen af Kloster Mølle og fabriksarbejder Niels Jensen af Kloster Mølle. Anmærkning:
Moderen opholdt sig timånedersdagen ved Kloster Mølle i Voerladegaard sogn.
I FT 1901 for Voerladegaard sogn, oplyses der hvornår familien Pedersen kommer til Voerladegaard
sogn og hvorfra.
Skanderborg amt,Tyrsting Herred,Voerladegaard sogn Kloster mølle matr no 9b ejerens navn
F.Bodenhoff, no 1
Niels Peder Pedersen f 23/2 1841 i Sindbjerg sogn Vejle amt ankommet til sognet 1873 sidste bopæl
før tilflytningen, baureds Mølle, Huusfader, snedkermester. Hvor mange levende børn i ægteskabet:
3. anden anmærkning 29. Kirstine Pedersen født den 6/2 1829 i Ringkøbing ankommetsognet Do
Hosmoder. Kirsten Pedersen født den 6/8 1869 i Underup sogn do do barn. Marius Pedersen født
den 1/8 1899 i Voerladegaard sogn do. Johanne Pedersen fødten 26/2 1897 i voerladegaard sogn do.
I FT 1906 bor Kirsten og børnene stadig sammen med hendes far, moderen døde den 4/6 1905
I FT 1916 bor Kirsten i Voerladegaard sogn Højlund matr 9f,2 alene hun ernærer sig ved
rengøring,Vasketøj og andet.
I FT 8-11-1924 bor Kirsten på matr 9f i højlund Voerladegaard sogn sammen med sønnen Marius
som er arbejdsmand.
Kirsten Pedersen har født 2 børn født udenfor ægteskab Johanne og Marius, Kirsten bor i
Folketællingen for 1901 Sammen med sine forældre og 2 børn på Matrikel nr. 9b Voerladegaard
sogn i Folketælling 1906 bor hun Sammen med sin far Snedkermester Niels Pedersen der blev
enkemand i 1905 og børnene Johanne og Marius i Kloster Mølle no. 10 Hvor hun er
husbestyrerinde. I Folketællingen 1916 bor hun på Matrikel 9 fi Højlund Voerladegaard Sogn og i
Folketællingen 1925 bor hun på Samme adresse. Kirsten dør den 16-12-1929 på Brædstrup Sygehus
og Bliver begravet på Voerladegaard kirkegård den 21-12-1929. Hun blev 61 år gl.
Johanne Pedersen
Min oldemor Johanne Pedersen født den 26-2-1896 i Kloster Mølle blev konfirmeret den 10-4-1910
i Voerladegaard kirke, efter hvad min far fortæller har hun Arbejdet på Kloster Mølle i sine unge
dage, der skulle hun Havde mødt oldefar Jens Anton Jensen som også arbejde der, Anton som han
blev kaldt kom fra Mesing sogn Hvor han blev født den 24-9-1889 og døbt den 8 / 12 1889 Han var
søn af Anders Jensen og Petrea Marie Nielsen Sandberg.

Johanne og Anton blev gift den 26-10-1917 i Voerladegaard kirke forlover, var : Chr P Christensen
Kalshryl her i Højlund og Christen Jensen arbejdsmand i Mjesing.
Familien Jensen.
de flyttede en del rundt i de første år af deres ægteskab, det kan man se ud fra at deres børn er født
forskellige steder. Petrea i voerladegaard, Villy i Illerup Dover sogn, Svend Åge i additnæs,Sønder
Vissing sogn, da Bedstemor blev født var de flyttet til Glarbo hvor også Vagn Blev født, der boede
de i mange år i det lille stenhus på Melbjergvej der er min far Poul Erik Nielsen født samt flere af
deres børnebørn .
I Folketællingerne 1925 boede de i MATR 17G-17F -17? NO 10 i Glarbo på adressen er følgene
personer.
Jens Anton Jensen født 24-9-1889 i Mjesing sogn, Johanne Jensen født 26-2-1896 i Voerladegaard
sogn, Petrea Marie Jensen født 30-3-1918 i Voerladegaard sogn,Villy Jensen født 19-5-1920 i
Voerladegaard sogn,Svend aage Jensen født 8-12-1921 i Voerladegaard sogn, Else Jensen døst den
24-9-1923 i Rye sogn, Dreng udøbt født den 18-9-1925 i Rye sogn. I FT 1925 står der at flere af
derbørn er født i Voerladeg sogn, men det er de ikke.

Johanne og Anton Jensen i GL Rye
I ca 1957 købte Oldemor-Oldefar huset på Nyvej 19 i GL Rye og flyttede derind,

