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Forord ved redaktionen
Bladet du har i hånden om bevaringsværdige gravsten og støbejernskors er
udarbejdet på foranledning af Nr. Omme menighedsråd.

Symbolerne på gravstenene.
Stjernen:
Det mest kendte er stjernen der placeres
foran den begravede persons fødselsdato.
Stjernen symboliserer ”Stjernen over
Betlehem julenat. Jesu fødsel”.

Først omtales bevaringsværdige gravsten og de sidste otte sider omhandler
bevaringsværdige støbejernskors.
Omtalen af de bevaringsværdige gravsten og Støbejernskors er bragt i Grønbjergs lokalblad Runestenen fra nr. 126
til og med 141 i perioden januar 2014 juli 2016 endvidere en enkelt gravsten i
nr. 143 november 2016. Bearbejdningen
er udført i samarbejde med Grønbjerg
Lokalhistoriske Arkiv.

Korset:
Er det centrale symbol på den kristne
tro
Et vidnesbyrd om at her ligger en, der
tilhører den kristne kirke og har hørt
korsets evangelium, som Jesus sagde
om sig selv ”Jeg er opstandelsen og livet, den som tror på mig skal leve om
han end dør” Joh. 11,25.
Korset er ofte placeret foran afdødes
dødsdato.

Nr. Omme sogn omfattede oprindeligt
både Grønbjerg og Ørnhøj. Kirken i Nr.
Omme er opført omkring 1150 og kirken
i Ørnhøj blev indviet i 1915, hvorfor alle
begravelser i sognet før 1915 er sket på
Nr. Omme kirkegård i Grønbjerg.

Skriftet er udarbejdet i 2016 og flere steder er anført gårdejerne med ”i dag”,
hvilket referere til det år, hvor artiklerne
er bragt i lokalbladet Runestenen. Der
kan i den mellemliggende periode være
sket til- og fraflytninger.

I hæftet er der flere steder henvist til lokalbladet Runestenen.
Søgning i Runestenen kan ske på
www.runestenen.dk.

Er man interesseret i at se familiemedlemmers gravsten, kan det lade sig gøre
på:
http://sepper.dk/nromme/

Kildematerialet se side 55
Hvor der er observeret en divergens
mellem gravmindet og kirkebøgerne,
må det antages, at kirkebøgernes optegnelse er korrekte.

I feltet ”Søg efter” skrives det navn man
søger, helst fuldt ud, ellers kommer der
mange navne.
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Forord ved Nr. Omme sogns menighedsråd
Vest for kirkegårdsdiget stod indtil 2012
snesevis af gamle gravsten fra grave,
hvor fredningstiden var udløbet. Pladsen var blevet for trang, og vi var tilmed
blevet pålagt fra Provstiets side, at der
ikke må stå sten udenfor kirkegårdsdiget. Samtidig blev vi pålagt, at sætte de
bevaringsværdige sten på en plads inde
på kirkegården.
Og hvad skal der så til, for at en sten er
bevaringsværdig?
Det har Kirkeministeriet og Statens Museumsnævn opsat følgende kriterier for:

 særlig udsmykning af kulturhistorisk
interesse
 lokalhistoriske, gamle slægts- og
gårdnavne, særlig inskription og stillingsbetegnelser
 udført af anerkendte kunstnere
 fortjenstfulde mænd og kvinder, eller
gravminder der omkranses af støbeog smedejernsgitter

Gravminder der enten er:
 mere end 100 år gamle
 typiske for den enkelte kirkegård

Fra Menighedsrådet skal lyde en opfordring til at aflægge kirkegården et besøg
for at bese disse sten.

Ud fra disse kriterier har et antal sten fået plads syd for kirken.
Hver enkel sten har sin historie.
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Chr. Lindbærg Jensen
Stenen er 53 cm høj over terræn, 34,5 cm
bred ved foden og diameteren for oven
er 30 cm.
Stenens bagside er groft tilhugget og
tykkelsen på stenen er 15 cm.
Stenen der er relativ lille har form som
en ligebenet trapez der for oven afsluttes med en halvcirkel.
Stjernen er her markeret for fødselsdatoen, ligesom korset er placeret ud for
dødsdatoen.
Endvidere er der øverst på stenen placeret endnu et kors som er det centrale
symbol på den kristne tro
Desuden er der nederst på stenen anbragt den lille sentens,
”Hvil i Fred”.
At Fred er skrevet med stort kan skyldes
at man på det tidspunkt skrev navneord
med stort.
Af øvrige bemærkninger kan, i forhold
til kirkebogsoplysningerne nævnes, at
navnet ikke er stavet korrekt (se senere).
Man kan naturligvis også spekulere på
hvordan kommunikationen mellem de
pårørende og stenhuggeren har fundet
sted.

Navnet på fødestedet er stavet Hamrum. Dette navn figurerer på kort fra
1806. Omkring 1900 bliver stedet/byen
kaldt Hammerum.
December er forkortet, måske på grund
af stenens bredde. Desuden er der ikke
punktum efter datoerne, men dette varierer også fra sten til sten. Måske har den
skik været efter hver enkelt stenhuggers
for-godt-befindende.

Stenen er mere end 100 år gammel som
også var/er et af kriterierne for bevaringsværdigheden.
Chr. Lindbærg Jensen boede i Store
Halkjær, som ligger Halkjærsvej 19 i
Ørnhøj.
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At stenen står her på Nr. Omme kirkegård skyldes, at der i 1895 ikke var nogen kirke og dermed kirkegård i Ørnhøj. Ørnhøj var også en del af Nr. Omme sogn, og man fik først en kirke i
Ørnhøj i 1915.

Navnet Lindberg/bærg kan ved en mundtlig kommunikation naturligvis forveksles.
Kristen Lindberg Jensen blev født i Wammengård i Hammerum, Gjellerup sogn.
Kristen Lindberg var kusk ved Ny Mølles papirfabrik i Sdr. Lem, da han den 5.
december 1858 blev gift med Karen Nielsen, enken til den tidligere ejer af Store
Halkjær, Andreas Madsen.

Chr. Lindbærg Jensen
w i Hamrum 3 Decbr. 1827,
 i Halkjær 14 Juni 1895.
Chr. Lindbærg Jensen blev 68 år gammel.

Karen Nielsen blev født i Nr. Felding
den 11. april 1831.
Hun døde den 17. november 1921, 92 år
gammel.

Chr. Lindbærg Jensen hed ifølge kirkebogen:

Karen Nielsen og hendes første mand
Andreas Madsen havde 2 børn:

Kristen Lindberg Jensen.
Her kan skrift- eller stenhuggeren have
en ide om, at Chr. som begyndelse på
navnet så mere æstetisk ud end et Kr.

Christiane født i 1851 og blev gift med
Mogens Østergaard, Grønbjerg.
Caroline født i 1856 og blev gift med
Poul Lund i Måbjerg.

Stående ses fra venstre: Anton Halkjær, Karoline, Kristine Halkjær, Lindberg Madsen Halkjær, Karen Nielsen og derudover to ukendte. Billedet er fra omkring 1910
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Lindberg Madsen Halkjær

Nielsine Halkjær (f. Nielsen)

Kristen Lindberg Jensen og Karen Nielsen fik sammen 3 børn.

Anton Marinus Madsen blev kaldt Anton Halkjær. Han havde en mængde tillidsposter i Ørnhøj. Han var f. eks. meget medvirkende til, at Ørnhøj Station i
1911 blev bygget, hvor den lå. Han var
også medlem af sognerådet i en årrække
hvor han var kommunekasserer.
Endvidere var han medlem af Ringkøbing Banks bankråd. Anton Halkjær var
meget religiøs interesseret og var medlem
af menighedsrådet for Indre Mission.

Ane Marie Malene født i 1863.
Hun blev gift med Svend Madsen, Vester Spåbæk. (Ligger til venstre, når man
kører fra Spåbækvej grusvej ud på Spåbækvej asfaltvej).
Jensine Kjærstine født i 1866 og gift i
1895 med Jens Jensen, Voldsted ved
Vind.

Kristine og Antons søn Lindberg Madsen Halkjær (f. 1902 - d. 1976) overtog
gården efter dem i 1930.

Kristine født i 1869 og gift i 1893 med
Anton Marinus Madsen, Vester Spåbæk
(f. 1869 - d. 1932).
Anton Marinus Madsen overtog gården
efter svigerfaderen Kristen Lindberg i
1894.

Lindberg blev gift med Nielsine Nielsen
fra Videbæk i 1926.
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Lindberg Madsen Halkjær havde også
mange tillidshverv.
Han var f. eks. i sognerådet i mange år.
Var formand for Ørnhøj mejeri og han
var også bestyrer for Ringkøbing Banks
afdeling i Ørnhøj.
Lindberg Madsen Halkjær døde i 1976
Nielsine Nielsen døde i 1991.

Parret fik to sønner Michael og Charles.
Charles Halkjær har i dag familiegården
Store Halkjær.
I 1887 brændte Store Halkjær, men blev
genopført samme sted og i samme stil
som det nedbrændte.
Store Halkjær, der opstod i 1812, er ejet
af samme slægt i 200 år, og i den anledning er gårdens historie belyst i et kompendium, hvorfra ovennævnte oplysninger stammer.

I 1965 overtog sønnen Anton Halkjær
gården.
Anton blev gift med Mary Holmgaard i
1963.
Anton Halkjær døde 2001.
Mary Halkjær døde i 2003.
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Mads Enevoldsen og hustru
Stenen er på det højeste sted 72 cm over
terræn, måler 39 cm i bredden ved foden og 32 cm hvor rundingen for oven
begynder. Stenen er 14 cm i tykkelsen
og er fremstillet i hvid sandsten.
Stenen er ikke poleret, og inskriptionen
er ikke fremhævet med en kontrastfarve
til den hvide sten. Havde den været det,
er det forsvundet over tid.
Øverst på stenen er der en cirkel indeholdende de tre tegn: korset, hjertet og
et anker - Tro, Håb og Kærlighed, som
er de tre teologiske dyder, kendt fra den
såkaldte kærlighedens højsang i Det
Nye Testamente (Paulus' 1. Korintherbrev, kap. 13).
Stenen bærer ikke de kendte tegn for
fødsel og død, man har valgt at benytte
et ”f” for fødsel og ”d” for død.
Øverst på stenen er skrevet ”Minde
over” og derefter navnene på de begravede. Der ud over er navnene med en
væsentlig større skrifttype end fødselsog dødsdatoerne.
Stenen er efter inskriptionen at dømme
opsat i 1911 og er dermed godt 100 år
gammel.
Den hvide sandstens-gravsten samt
cirklen øverst med de tre symboler kors,
hjerte og anker kan være med til at gøre
stenen bevaringsværdig.

I kirkebogen er anført at Mads Enevoldsen er født den 5. december 1829 og at
Ane Kirstine Enevoldsen er født den 2.
januar 1841 og hun er død 30. juli 1921
Her kan man tale om en del divergens
fra kirkebog til gravsten.
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Minde over

Ørnhøj hørte på det tidspunkt til Nr.
Omme sogn, og de er derfor begravet på
Nr. Omme kirkegård.

Mads Enevoldsen
f i Lundsby i Aadum
15 Dec 1829

Mads Enevoldsen boede i Nedergård,
Hovedgaden 2, Ørnhøj.

d i Nedergaard i N. Omme
27 Febr 1911

Barn: Thomas Nedergaard Enevoldsen
f. 1865 d. 1930, enebarn.
Thomas blev gift med Kristine Svendsen
fra Skråstrup.

Ane Kirstine
Enevoldsen
f. Thomsen
f i Nedergaard d 2 Jan 1840
d s St. 30 juni 1921

Én af deres sønner, Mads Nedergaard,
blev gift med Kirstine fra Pøhl.

At han og hans hustru er begravet i Nr.
Omme skyldes, at der på tidspunktet for
det første dødsfald ikke var en kirke i
Ørnhøj (den kom til i 1915).

De overtog Nedergård 1932. Gården
brændte ved lynnedslag i 1936.
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Lærer Anders K. Vestergaard og hustru Magdalene Vestergaard
Stenen er 57 cm høj over terræn og måler 90 cm på det bredeste sted. Stenen er
14 cm i tykkelsen. Endvidere er stenen
poleret og inskriptionerne er udført i
messing og sandsynligvis limet fast på
stenen. Der ud over er der i hver side,
inden for de 90 cm, to striber i forskellig
højde, afrundet for oven og med hver
sin form for polering.
Gravstenen er ikke hundrede år gammel
da Anders Chr. Vestergaard, der er den
først afdøde af ægteparret, afgik ved døden i 1949.
Årsagen til bevaringsværdigheden er
sandsynligvis, at Anders Chr. Vestergaard, der blev ansat som lærer i Grønbjerg i 1895, udførte et meget stort stykke arbejde for Grønbjerg i tiden 1895 1931.

LÆRER

ANDERS K. VESTERGAARD
w I TVISLUND
^ I OMMELUND

9. 1. 1867
7. 3. 1949

MAGDALENE VESTERGAARD
w I LØSNING
^ I STRUER

2. 8. 1874
23. 10. 1952

Nederst på stenen er inskriptionen
”ÆRE VÆRE GUD I DET HØJE”
Et citat der forekommer i bl.a. salmen
”Krist stod op af døde”. Salmen er af
tysk oprindelse og bearbejdet i flere omgange, bl.a. af N.F.S. Grundtvig.
Stenen er ved navnene forsynet med de
to kendte symboler stjerne for fødsel og
kors for død.

Magdalene og Anders Chr. Vestergaard (ca. 1925)
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Hvordan denne divergens er opstået,
kan man kun gisne om.

Lærer Vestergaard var én af de foregangsmænd, der var med til at stifte og
oprette meget i sognet på sin tid. Han
var bl.a. medstifter af Kiddal-Klink- og
Nørhede Aktieplantage, Grønbjerg mejeri, Grønbjerg Forsamlingshus, oprettede aftenskole for de unge i Grønbjerg
og meget andet deltog han i.

Anders Chr. Vestergaard blev lærer og
kirkesanger i Nr. Omme i 1895 og fik bevilget sin afsked i 1927.
Han flyttede ind i skolen, som på det
tidspunkt lå ved hovedvejskrydset A11
og Grønbjergvej (bygning eksisterer ikke længere).
I 1896 blev der bygget en ny skole på
Sønderkjærsvej 1 (i dag beboet af Karen
Margrethe og Henning Bülow Møller),
hvortil Anders Chr. Vestergaard flyttede
i 1897.
Lærer Vestergaard opførte Ommelund i
1927 (Algade 69), der i 1931 blev overtaget af hans søn Laurids Vestergaard. I
dag beboet af Ole Bendtsen og ejet af
Bjarne Hansen (Algade 73).

I nogle sammenhænge bliver Anders
Chr. Vestergaard nævnt Laustsen eller
Lauritsen. Anders Chr. beder om og får
i 1905 navneændring til Anders Chr. Vestergaard.
På gravstenen står der Anders K. Vestergaard.
I kirkebøgerne er det fundet at Anders
Chr / K. Vestergaard er døbt Anders
Christian Laustsen, og over anførte døde noteret, Anders Kristian Vestergaard.

Ommelund 1953
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I 1931 byggede Ander Chr. Vestergaard
”Havehuset” Vinkelvej 2 (i dag beboet
af René og Beyhan Nielsen) og flyttede
ind i november 1931.

Parret fik tre børn:
Marie Fugl Vestergaard
Laurids Vestergaard
Luise Margrethe

Anders Chr. Vestergaard døde den 7.
marts 1949 hos sin søn i Ommelund, og
er begravet på Nr. Omme kirkegård.

Anders Chr. Vestergaards erindringer er
bragt i Runestenen fra nr. 90 udgivet
den 16. januar 2008 til og med nr. 112
udgivet den 21. september 2011.
Numrene af bladet kan ses på runestenen.dk

Lærer Vestergaards kone Magdelene
Vestergaard døde den 23. oktober 1952
på Røde Kors Sygehjem i Struer og blev
begravet på Nr. Omme kirkegård.
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født i 1901
født i 1903
født i 1910

”Havehuset” Vinkelvej 2 - ca. 1950
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Kresten Madsen og hustru Ane J. Madsen
Stenen er på det højeste sted 105 cm
over terræn, måler 43 cm i bredden og
er 16 cm tyk. Det er dermed den højeste
af de bevaringsværdige gravsten.
Stenen er råt tilhugget, medens et ovalt
poleret areal på 54 x 36,5 cm er fremhævet med ca. 15 mm.
På det polerede areal er teksten på stenen indgraveret og de karakteristiske
tegn, stjernen for fødselsdato og korset
for dødsdato er også anvendt her.
Derudover er stenen graveret med et
kors øverst på den ovale polerede flade.
Korset er det centrale symbol på den
kristne tro.
For neden i det polerede areal er indgraveret Ps.68,21 - hvilket ifølge bibelselskabet.dk er følgende:
”Gud er for os en Gud til frelse, hos Gud
Herren er der vej ud af døden”
Stenen er efter inskriptionen at dømme
opsat i 1925 og er dermed knap 100 år
gammel.
Den specielt tilhuggede og polerede sten
samt inskriptionen nederst i det polerede areal kan være med til at gøre stenen
bevaringsværdig.

Kresten Madsen
w i Ravnsbjerg 2·3·1835
^ i Kodal 28·3·1925.

I kirkebogen er der anført følgende:

Hustru

Ved Kresten Madsens død er navnet
Christen Madsen, og fødselsdatoen for
Ane Jensine Madsen f. Jensen er den 22.
oktober 1835.

Ane J. Madsen
w i Sig 23·10·1837
^ i Kodal 23·2·1932.
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forældre, Jens Poulsen og Maren Jensdatter.
Sønnen Mads Raunsbjerg Madsen blev
gift med Madsine Kirstine Andersen.
De fik bl.a. datteren Marie Kirstine Madsen der blev gift med Viggo Georg Madsen.
De fik bl.a. Agnes Kirstine Madsen (1934
- 2004) der boede Ørnhøjvej 2 i Grønbjerg, og Villy Madsen der havde Kodalsvej 10, men nu bor i Spjald.
Ejere af gården på Kodalsvej 6:
1842: Jens Poulsen fra Brejning og
Maren Jensdatter fra Ny Sogn.

Ane Jensine og Kresten Madsen

Kresten og Ane Jensine Madsen blev
gift den 2. marts 1865 og de fik syv
børn:
Jens
født i
1867
Mads R. Madsen født den 25-11 1867
Maren
født den 13-4
1870
Svend
født den 15-9
1872
Mette
født i
1876
Hans
født i
1879
Karen Marie
født i
1881

1871: Chr. Madsen fra Brejning og Ane
Jensine Madsen, f. Jensdatter.
1898: Mads Raunsbjerg Madsen og
Madsine Kirstine Andersen.
1938: Viggo Ledgaard Madsen.
1972: Elmer Madsen og Torun.

Kresten Madsen overtog Kodalsvej 6,
også kaldet Ledgård, efter sine sviger-

1982: Ken Østergaard Johansen og
Lene Hammer.

Ledgård 1988
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Anders Kr. Holmgaard og hustru Else Holmgaard
Stenen måler 29 cm i bredden, er 47 cm
høj over terræn og er 11 cm tyk.
Stenen er én af de mindste bevaringsværdige sten på Nr. Omme kirkegård.
I stenen er der yderligere hugget en fordybning på 28,5 x 23,5 cm. I fordybningen er den hvide plade med inskriptionen anbragt. Pladen er sænket så meget
ned i stenen, at der er én cm kant ud til
gravstenens forkant. Derudover er der
på gravstenen placeret en engel der omkranses af oliegrene fra oliventræet.
Englen er symbolet for budbringeren fra
Gud eller forkyndelsen om Jesu fødsel
og opstandelse, medens oliegrenen er
symbolet for fred.
Stenen er mere end 100 år gammel, som
også var/er et af kriterierne for bevaringsværdigheden. Derudover har stenen en inskription forneden på stenen
og stenen har desuden den nedsænkede
inskriptionsplade samt englen som karakteristika.

Anders Kr.
Holmgaard
Herom har Brorson (1694-1764) skrevet i
salmen:

 1880, 61 Aar
Hustru

Den store hvide flok vi se:

Else Holmgaard
 1908, 88 Aar

Citatet stammer fra 1. Johannesbrev kapitel 1.7.

Den store hvide flok vi se/som tusind
bjerge fuld af sne,/med skov omkring/
af palmesving,/for tronen, hvo er de?/
Det er den helteskare, som/af hin den
store trængsel kom/og har sig to't/i
Lammets blod/til Himlens helligdom!/
Dér holder de nu kirkegang/med uophørlig jubelklang/i høje kor,/hvor Gud
han bor/blandt alle engles sang.

”Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han
er i Lyset, have vi Samfund med hverandre,
og Jesu, hans Søns, Blod renser os fra al
Synd.”

Brorsons salmedigtning havde rod i den
dengang herskende pietisme, og Indre
Mission var blandt pietismens kirkelige
arvtagere.

Citatet forneden på stenen:
”Kristi Blod renser
fra al Synd”
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datter ifølge folketællingen af 1845 ejede
Øster Holmgård (i dag Jens og Tina Kirks
ejendom, Holmgårdsvej 2).
Senere ifølge folketællingen af 1850 ejede Anders Kr. og han kone Else (f. Pedersdatter), Øster Holmgård. De har på
det tidspunkt fem børn og Anders Krs.
forældre var aftægtsfolk.
I 1860 bor de stadig på Øster Holmgård
og har nu syv børn (heriblandt Hans Peder Andersen) og en plejedatter.

På stenen er der for begge personer kun
anført korset som angivelse af året for
dødsfaldet, men ikke datoen, men til
gengæld er anført deres alder i dødsåret.
I følge kirkebøgerne er Anders Kr.
Holmgaard født den 4. juni 1819 og død
den 18. november 1880, og Else Holmgaard er født den 24. juli 1820 og død
den 26. januar 1908.

I 1870 bor Anders Kr. og Else Holmgaard med børn stadig på Øster Holmgaard.

Anders Kr. Holmgaard er født Sørensen, og døde i 1880 under samme navn,
men på stenen har man åbenbart skrevet kaldenavnet Anders Kr. Holmgaard.

I 1873 har deres søn Søren Andersen
overtaget Øster Holmgård.

Årsagen hertil kan være, at hans forældre
Søren Mouridsen og Birgitte Christens-

Spåbækvej 2, (i dag Spåbækvej 15) Lille Holmgård eller Holmgård Mark. Med sandsynligvis følgende
personer:
Fra venstre: Anders Chr. Holmgaard (søn), Chr. Holmgaard (aftægtsmand), Søren Holmgaard (søn),
Bendt Holmgaard, står foran Else Holmgaard (bedstemor) - Sidsel Larsen Holmgaard (mor). Årstal ca.
1906.
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Sidsel Larsen og Hans Peder Andersen
ca. 1890

Ifølge folketællingen i 1880 bor Anders
Kr. og Else Holmgaard samt deres 25
årige søn Hans Peder Andersen på Lille
Holmgaard (Spåbækvej 2).
Hvornår Lille Holmgård eller Holmgård
Mark er udstykket og bygget er der ingen eksakte data på.
Anders Kr. Holmgaard dør i 1880, og
hans kone Else Holmgaard bliver boende på Lille Holmgård.
Ifølge folketællingen af 1890 bor der nu
på Lille Holmgård, Hans Peder Andersen, medens hans Mor Else Holmgaard
er på aftægt.

Bendt Larsen Holmgaard
ca. 1980-85

I 1901 er Hans Peder Andersen blevet
gift med Sidsel Larsen, der stammer fra
Brejning.

Hans Peder Andersen og Sidsel Larsen
fik som før nævnt bl.a. sønnen Bendt
Larsen Holmgaard der overtog gården i
1940 og forblev ugift.
I 1985 blev gården solgt til Mogens Ballegaard, der igen i 1996 solgte gården til
Lisbeth Sand og Alan Larsen.

Ved folketællingen i 1906 er der kommet flere børn, hvoraf Bendt Holmgaard
er født i 1902.

Da Mogens Ballegaard overtog gården i
1985, blev det oplyst at stuehuset var
opført omkring 1867.

I 1908 dør Else Holmgaard, og ifølge bogen ”Grønbjerg By- og Land før og nu”
skulle Hans Peder Andersen have overtaget gården i 1889 efter sin mor, hvilket
også stemmer overens med folketællingen af 1890.

Lille Holmgård, der i 1985 var beliggende på Spåbækvej 2, ændrede i 2009
adresse til Spåbækvej 15, idet der i Ørnhøj også eksisterer en adresse, der hedder Spåbækvej 2. Det har i tidens løb givet anledning til levering af forskellige
varer til den forkerte adresse.
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Bendt Holmgaard i haven på Lille Holmgård hvor hans husbestyrerinde, Jensine, havde en stor have
med mange stauder. Personerne ved stigen og på taget er ukendte. (1985)

Lille Holmgård eller Spåbækvej 2, anno 1985
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Andreas Iversen og hustruers gravsted.
Stenen med måler 71 cm i højden over
terræn og bredden er 44 cm. Tykkelsen
er 17,5 cm.
Af stenen fremgår det ikke, hvornår den
er opsat. Sandsynligvis har børnene opsat gravstenen efter Andreas Iversens
død i 1932 eller efter dennes sidste hustru, der døde i 1943. I så fald er stenen
ikke over 100 år gammel.
Stenen er karakteristisk på den måde
den er forarbejdet på.
Selve inskriptionen, korset over inskriptionen og det omkransende ornament er
poleret medens den øvrige flade er forsænket og efterladt med mejselmærker.
Bagsiden er ligeledes glat tilhugget med
mejselmærker.
Ydermere er stenen karakteristisk for
hele sin inskription, idet den blot fortæller, at det er et gravminde for Andreas
Iversen og dennes hustruer. Ikke fordi
Andreas Iversen var bigamist, for en
nærmere undersøgelse viser, at han var
gift tre gange.

Ud over disse oplysninger fremgår der
også et citat:

Derudover er der skrevet nederst på stenen at:

Skilles i Livet og mødes hist.
Tag os til Nåde o Herre Krist.

”Börnene ærer Forældrenes Minde.”

Det minder om linjer fra et vers fra salmebogen, men på nuværende tidspunkt
har det ikke været muligt at finde frem
til den eventuelle salme.

At forældrene og minde skrives med
stort skyldes at man på det tidspunkt
skrev navneord med stort, det blev ophævet i 1948.
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Andreas Iversen og hans første hustru
Mariane Knudsen fik sammen seks
børn.
Iver Kristian
født 1871
Knud
født 1872
Ellen Katrine
født 1874
Kirsten
født 1876
Niels Marinus
født 1878
Hans Peder
født 1881

Det nærmeste vi (i samarbejde med pastor Bodil Toftdahl) kan komme sentensen er, at det ligger tæt op ad Grundtvigs salme ”Helgen her og helgen hisset” (DDS 573) og Jens Schjørring salme
”Herrens venner ingen sinde” (DDS
546), og dermed Romerbrevet kap. 8
vers 38 og deromkring.
Andreas Iversen, der stammer fra Staby,
kom til Fejsøhus, Nørhede, Ørnhøj omkring 1870.

Efter Andreas Iversens første kone Marianes død i 1882, giftede Andreas Iversen
sig med Cecilie Kjerstine Iversen, der
var i tjeneste ved sin familie i Øster
Holmgård (i dag ejet af Jens og Tina
Kirk, Holmgårdsvej 2).
Sammen fik de den 7. august 1887 sønnen Marinus Iversen.

At han og hans hustruer er begravet i
Nr. Omme skyldes, at der på tidspunktet for det første og det andet dødsfald
(se herunder) ikke var en kirke i Ørnhøj.
Endvidere hørte området Nørhede til
Nr. Omme sogn, og de blev derfor begravet ved kirken her.

I 1906 var Andreas Iversen igen enkemand og boede stadig i Fejsøhus, Torsted. Herefter giftede han sig med Inger
Andersen fra Nørremosebjerg, Galtmosevej i Ørnhøj.
Fejsøgård blev solgt i 1912, hvor parret
flyttede til Naur lidt vest for Holstebro.
Her døde Andreas Iversen i 1932.

Personerne der er begravet ved denne
gravsten er:
Andreas Iversen
født 1848 død 1932
Hans første hustru
Mariane Knudsen
født 1855 død 1882

Inger Andersen flyttede efter Andreas
Iversens død til Vorgod og levede her til
1943, hvor hun døde. Inger Andersen
blev også begravet i Nr. Omme.

Hans anden hustru
Cecilie Kjerstine Iversen
født 1845 og død i 1905

Med familiens ringe tilknytning til
Grønbjerg har det ikke for nuværende
været muligt at føre slægten hertil.

Hans tredje hustru
Inger Andersen
født den 31. august 1863
død den 7. januar 1943
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Kristian Jensen
Stenen er på det højeste sted 66 cm over
terræn, måler 39 cm i bredden ved foden og 33,5 cm hvor stenen begynder at
spidse til. I tykkelsen spidser stenen også til hele vejen op, idet den er 17 cm
ved foden og 13 cm tyk for oven.
Stenen er efter inskriptionen at dømme
opsat i 1909 og er dermed godt 100 år
gammel.
Inskriptionen, datoformen og den specielt tilhuggede sten kan være med til at
gøre stenen bevaringsværdig.
Stenen er graveret med de karakteristiske tegn, stjernen for fødselsdato og
korset for dødsdato, og så har den en
blankpoleret forside.
Derudover er stenen graveret med et
kors i den øverste opadstræbende trekant. Korset er det centrale symbol på
den kristne tro.
Et andet karakteristika er den måde fødsels- og dødsdatoen er skrevet på.
Den 15/3 og den 15/4.
Denne måde at skrive en dato på er ikke
set på nogle af de øvrige bevaringsværdige sten.
Der ud over er der komma efter Jensen
og efter 1876 og punktum efter 1909,
hvilken skrivemåde der også er stor forskel på fra sten til sten.

Håber, der er et udsagnsord, er med
stort, måske fordi det er et inderligt ønske, medens himlen er navneord der i
1909 blev skrevet med stort. Bogstavet å
blev først indført i 1948. Endvidere er øet i mødes skrevet som prikke-o, hvilket
i nogen sammenhænge blev benyttet officielt helt op til 1957.

Forneden på stenen er anført citatet:
”Jeg Haaber vi mödes i Himlen.”
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Stenen er opsat over Kristian Jensen der
boede på gården Fædal i Ørnhøj, Trehøjevej 91. Første vej på højre hånd når
man har krydset A11, ved Ørnhøj. Dermed ligger gården også i Nr. Omme
sogn og Kristian Jensen er begravet i Nr.
Omme, da man i 1909 hvor Kristian Jensen døde, endnu ikke havde fået en kirke i Ørnhøj.

gift med Jensine Andersen (f. 16. maj
1878) (folketællingen foregik sikkert tidligere på året).
De fik to børn:
Jeppe Kristian Jensen
f. 20. juni 1907 - d. 1935
Kristine Jensen f. 23. april 1909

Kristian Jensen,

Enken Jensine Andersen, drev gården
videre efter mandens død i 1909 og indtil 1930, hvor sønnen, Jeppe Kristian Jensen, overtog gården.
Ifølge ”Ørnhøj før og nu” blev han kaldt
Kr. Højlund. Vi har ikke kunne finde en
forklaring på dette tilnavn.

w i Haderup 15/3 1876,
^ i Nr. Omme 15/4 1909.

Ved folketællingen 1906 står Kristian
Jensen som gårdejer og ugift boende i
Fædal i Ørnhøj, nuværende Dalgård,
Trehøjevej 91. Kristian Jensen overtog
gården i 1903 og døde i 1909.
Den 14. august 1906 blev Kristian Jensen

Jeppe Kristian Jensen blev gift med Marie
Jensen fra Gimsing, der efter mandens
død i 1935 drev gården videre med en bestyrer indtil 1942, hvor gården blev solgt.

Fædal, Trehøjevej 91, Ørnhøj
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Villads Kjærgaard og hustru Karen Kjærgaard samt sønnen Henrik
Stenen måler 43 cm ved foden og ca. 40
cm hvor den begynder at spidse til for
oven, som bortset fra den svage runding minder om en ligebenet trekant.
Stenen er 97 cm høj over terræn og er 1516 cm tyk.
Stenen er én af de største bevaringsværdige sten på Nr. Omme kirkegård.

Stjernen er også her markeret for fødselsdatoen, ligesom korset er placeret
ud for dødsdatoen.
Øverst er stenen forsynet med et kors
der er omkranset af et ornament med
”stræbere” ind mod korset der er det
centrale symbol på den kristne tro.
Der er ikke tilføjet sentenser af nogen
art, men derimod er Villads Kjærgaards tillidspost som Sognefoged påført over hans navn. En sognefoged var
på det tidspunkt udpeget af amtmanden til at udøve en begrænset politimyndighed i sognet. Ikke at forveksle
med en sognerådsformand (datidens
borgmester) som Villads også var i en
periode.
Stenen er mere end 100 år gammel, som
også var/er et af kriterierne for bevaringsværdigheden.
Stenen er højest sandsynlig rejst da Villads Kjærgaard døde i 1889.

Sognefoged

Villads Kjærgaard
w

20 · 9 · 1827

^

31 · 1

1889

Karen Kjærgaard
w 9 · 1 · 1836
^ 2 · 5 · 1922

Henrik Kjærgaard
w 3 · 1 · 1875
^ 16 · 10 · 1898
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Villads Graversen Kjærgaard

Karen Kjærgaard f. Bertelsen

Villads Kjærgaard blev født i Ringkøbing i 1827 af forældrene Gravers Villadsen og Erikke Sophie Jacobsdatter.
De blev gift i 1827, og da Villads
var syv uger gammel flyttede forældrene til Nr. Omme, hvor de havde
købt Kjærgård, Algade 75, på 585 tdr.
land ”ved tvangssalg”.
Villads Kjærgaard var den ældste af en
søskendeflok på seks. Fire drenge og to
piger.

Villads’ bror, Lars Peder Kjærgaard, beholdte gården Kjærgård, Algade 75, og
sammen med faderen Gravers udstykkede og dyrkede de Algade 75 fra 1827
- 1903 (i dag beboet af Birthe og Anders
Kamp Jensen).

I 1846 fik Villads tilladelse til at undervise i ”Kjærgaard Biskole”. Han havde
før undervist pastor Cramers børn til
dennes tilfredshed. Han havde også undervist i et par nabosogne. Pastor Cramers var præst i Nr. Omme 1834 - 1844

I 1856 blev Villads gift med Karen Bertelsen.
De fik sammen ti børn, hvoraf den
ældste kom til at hedde Gravers Kjærgaard.
Den 3. januar 1875 blev Henrik Kjærgaard født. Henrik døde den 16. oktober 1898 og fik, som det fremgår af
gravstenen, plads ved siden af sin far,
og da Villads’ kone Karen døde i 1922,
blev hun begravet samme sted.

I 1855 overtog Villads Kjærgaard en
parcel fra forældrenes gård, hvorpå
han byggede gården Algade 72 (i dag
beboet af Anders og Karen Højmose).

I Runestenen med numrene 83 - 84 - 86 87 - 88 og 89 kan man få et indblik i
Villads Graversen Kjærgaards liv og
levned i de unge år, og ikke mindst da
27

Algade 75 omkring 1910. Personerne på billedet er ukendte

han var indkaldt til militærtjeneste i
1852 og undgik derved treårs krigen
1848 - 1850, der var en forløber for
konflikten og krigen i 1864, hvor Villads
Kjærgaard dog ikke var involveret.

jeg var første som i dåben den 21. september blev kaldt Villads Graversen.
Herud fra kan vi sikkert udlede, at
Villads og den øvrige familie har taget/
fået efternavnet Kjærgaard, efter det
sted som faderen købte i 1827.
Af Villads Graversen Kjærgaards beretning kan man endvidere udlede, at
han var utrolig vidende og bevidst om,
hvordan man på bedste måde driver et
landbrug.
Villads G. Kjærgaard drev desuden en
slags bankvirksomhed, hvor han lånte
penge ud til nybegyndere inden for
landbrug, længe før Landbobanken
drømte om at opstå.
Villads G. Kjærgaard var i en periode
amtsrådsmedlem, foruden at han i en
periode også varetog opgaven som
Sognefoged.
Villads G. Kjærgaard var sognerådsformand i perioden ca. 1878 - 1882.

Villads Kjærgaard indleder sin beretning med ordene:
Denne bog tilhører mig Villads Graversen Kjærgaard.
Kort efter fortæller han følgende:
År 1827 d. 20. September - skriver atten hundrede toti og syv, den tyvende
september, blev jeg født til verden af mine
forældre Gravers Villadsen og hustru
Erikke Sophie Jacobsdatter, som begge,
født af fattig stand. I deres unge år måtte de ud iblandt fremmede for at erhverve
det nødvendige til livets ophold. Efter at
de således til deres 31 års fylde kunne de
blive forenet i ægteskab og i samme velsignet med 4 sønner og 2 døtre. Af hvilke
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Algade 76
(Henriette Qvist og Jørgen Rasmussen)

Udstykningerne fra Algade 75
Vi kan af bogen ”Grønbjerg By og land før og nu” se at følgende adresser er udstykket fra Kjærgård på Algade 75:

Algade 77 "Østergaard"
(Birgit og Ejgild Skytte)

Kjærgårdsvej 2
(Hanne og Klaus Meiner Tang)

Anerne fra Kjærgaard
Af anerne fra Villads Graversen Kjærgaards forældre kan vi følge Villads’
bror Lars Peder Kjærgaard til i dag, idet
Gravers Kjærgaard (Kjærgårdsvej 10) og
Gravers Sønderbys (Nylandsvej 16)
tipoldefar er Lars Peder Kjærgaard.
Hans søn igen, Gravers Larsen Kjærgaard, er deres bedstefar.

Kjærgårdsvej 4
(Majbrit og Kim Lørdal)
Kjærgårdsvej 8 ” Langmose”
(Gitte Led og Asger Andreasen)
Kjærgårdsvej 10
(Hanne og Gravers Kjærgaard)

Ligeledes kan slægten også føres til Ole
Østergaard der i dag bor Grønbjergvej
16, Torsted og også videre til familien
Skytte Algade 77, samt familien Ingrid
og Hans Erik Hansen, Kastanjeallé 1,
Grønbjerg.

Algade 72
(Karen og Anders Højmose)
Her ud fra er igen udstykket
Algade 74
(Jette og Karsten Hansen)

Algade 72 omkring 1910. Personerne på billedet er ukendte.
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Inger Marie Pedersen og Else Pedersen
Stenen er rektangulær og har en højde
over terræn på 50 cm, en bredde på 37
cm samt en tykkelse på 4,5 cm, og kan
som sådan betegnes som en plade.
Stenen er måske over 100 år gammel og
har en speciel inskription for neden på
stenen:
”Jesus er vor fred.”
Desuden er stenen ekstra markeret med
korset over navnene.
Man kan måske undre sig over, at Inger
Marie står øverst da hun døde sidst. Det
kan naturligvis skyldes, at familien har
opsat en ny sten efter Inger Maries død,
hvor begge navne var på. I så fald er stenen knap 100 år gammel.

Inger Marie Pedersen

Kirkeklokke! når til sidst du lyder
for mit støv, skønt det dig hører ej,
meld da mine kære, så det fryder:
Hun sov hen, som sol i høst går ned.
N.F.S. Grundtvig 1845

w 4. 8. 1890,  16. 9. 1917

Else Pedersen
w 24. 11,  26. 11. 1894.

Salmen er sidste vers af
”Kirkeklokke! mellem ædle malme”

Inger Marie Pedersen blev 27 år gammel.
Inger Marie Pedersen blev født på
gården Voldbjerg (Ørnhøjvej 28,
Grønbjerg) og døde samme sted i ugift
stand.

dog sang man ”Hun sov hen” i stedet
for ”Han sov hen” som der står i
Grundtvigs salme.
Inger Andersen tror endvidere, at gravstenen ikke var en gravsten for den to
dage gamle pige, Else Pedersen, men at
hendes navn er hugget ind i stenen, da
søsteren Inger Marie døde. Inger Andersen ved det som sagt ikke, men tror det.

Inger Maries niece Inger Andersen,
Kjærsvej 5, Ørnhøj, (datter af Peder Kr.
Pedersen), beretter i dag:
Inger Marie var syg af tuberkulose og
ved hendes dødsleje sang man salmen:
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Inger Maries far:
Mads Pedersen var søn af Inger Marie
og Peder Chr. Mohrsen, Bjerg, Ørnhøj.

Else Pedersen, født den 24. november
1894, er en søster til Inger Marie og blev
også født på gården Voldbjerg.
Hun blev hjemmedøbt af Pastor Chr. E.
Th. Olsen, men døde to dage gammel,
før fremstilling i kirken.

Inger Maries mor:
Mette Andersen, var datter af Else og
Anders Chr. Sørensen, Holmgård,
Holmgårdsvej 2, Grønbjerg (i dag beboet af Tina og Jens Kirk).

Inger Maries bror Peder Kristian Pedersen, gift med Ane Marie Lind Madsen,
født i Aarup, Bøvling overtog gården
Voldbjerg efter forældrene i 1924.

Inger Maries forældre byggede gården
Voldbjerg i 1876 (i dag ejet af Kresten og
Rita Vestergaard).

I 1950 overtog de gården Ørnhøjvej 24 (i
dag ejet af Ivan og Hanne Mortensen).

Familien Pedersen med forældrene: Mette og Mads. Børnene fra venstre er: Jens, Inger Marie som blev
kaldt Marie, Else (nogle valgte at opkalde et nyt barn efter den afdøde), Søren, Anders Kristian og Peder
Kristian som overtog gården i 1924 og som blev kaldt Peder Voldbjerg.
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Inger Maries bror Anders Kristian Pedersen var gift med Ane Helene Jørgensen fra Nr. Vium.
Anders Kristian Pedersen byggede gården Landlyst der er beliggende Holstebrovej 30, Grønbjerg (i dag ejet af Vinni
Sanggaard).
Ejere af gården Voldbjerg, Ørnhøjvej 28,
Grønbjerg gennem tiden:
1876: Mads Pedersen og Mette Andersen.
1924: Peder Kristian Pedersen og Ane
Marie Lind Madsen.
1952: Villy Andersen og Inger Mette
Andersen født Pedersen.
1987: Kresten Vestergaard og Rita
Grundtvig Vestergaard som er
gårdens nuværende ejere.

Inger Marie Pedersen (ca. 1915)
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Her foran ”Voldbjerg” står forældrene Mads og Mette yderst til højre medens børnene fra venstre er Inger Marie, Peder Kristian, Søren og Else. (ca. 1910)
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Jakob, Margrethe, Hans Chr. Hansen og Hansine Hansen Kjærgaard
Stenen med inskriptionerne måler 80 cm
i bredden, er 44,5 cm høj over terræn og
er 20 cm tyk.
”Overliggeren” er 90 cm i bredden, på
midten måler den 25 cm i højden og er
24 cm tyk. ”Hele stenen” er knap 70 cm
høj. Overliggeren går 3-4 cm ud over
gravstenen foran og ”naturligvis” 5 cm i
hver side. Både overligger og selve gravstenen er plan tilhugget på bagsiden.
Stenen er karakteristisk ved, at der oven
på selve stenen med inskriptionen er
placeret en ”overligger”, hvori der er
hugget ordet FRED med nogle specielle
typer. På hver side af ordet er der hugget et symbol, der kan være et keltisk inspireret uendelighedssymbol.

Jakob Kjærgaard var født Graversen, og
han var søn af Gravers Villadsen og
Erikke Sofie Jakobsdatter som boede Algade 75, (i dag Birthe og Anders Kamp)
og var dermed bror til Villads Graversen Kjærgaard som er omtalt på side 26
- 27.

Personerne der er begravet, er Jakob
Kjærgaard der var gift med Margrethe
Kjærgaard og deres datter Hansine der
var gift med Hans Chr. Hansen Kjærgaard.

Jakob Kjærgaard var gift med Margrethe Kjærgaard (f. 1839), der var født
Poulsen, og hun var datter af Marie og
Poul Jensen, der ejede Grønbjerggård
fra 1829 til 1861 (Annebergs kontorbygning Algade 14 Grønbjerg (i dag Annebergvej)).

I kronologisk orden er personerne afgået ved døden i 1881, 1912, 1948 og 1952.
Såfremt der ikke er ændret på stenen er
den fra 1881 og dermed over 100 år
gammel.

Parret fik følgende børn:
Erikke Sofie
Marie
Paulin
Henrik
Ane Hedvig
Hansine

JAKOB KJÆRGAARD
w 23. 9. 1830  29. 3. 1912

MARGRETHE KJÆRGAARD
w 11. 1. 1839  24. 5. 1881

HANS CHR. HANSEN KJÆRGAARD
w 2. 5. 1871

født 1860
født 1863
født 1865
født 1867
født 1869
født 1874

Jakob og Margrethe Kjærgaard boede på
Kjærgårdsvej 2, der i 1857 blev udstykket fra Algade 75, af Jakobs far Gravers
Villadsen.

 15. 1. 1948

HANSINE HANSEN KJÆRGAARD
w 18. 10. 1874  16. 5. 1952
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Deres datter Hansine Hansen Kjærgaard
blev gift med Hans Chr. Hansen (f.
1871), der ifølge kirkebogen var født i
Nørre Omme i Mølgård. (Mølgård hentyder til Grønbjerg Mølle, hvor der var
en gård ved dette navn, før møllen blev
bygget.)
Det var åbenbart muligt at kombinere navnene således at både Hansine og Hans Chr.
fik efternavnene Hansen Kjærgaard.
Hans Chr. Hansens far var gårdbestyrer
Laurids Hansen, Højris, Algade 2A (i
dag beboet af Sally og Nicolai Vestergaard).
I 1902 overtog Hans Chr. Hansen Kjærgaard og Hansine Hansen Kjærgaard
gården, Kjærgårdsvej 2, efter Hansines
forældre.
Margrethe og Jakob Kjærgaard fra omkring 1900

Fra 1913 til 1926 havde gården flere forskellige ejere indtil Sarinus Tang købte
gården.
Sarinus Tang er Klaus Tangs farfar og
gården har siden 1926 været i slægtens
eje, og er nu beboet af Hanne og Klaus
Tang Meiner og deres tre børn Morten,
Rikke og Mia.

Kjærgårdslægten er ført videre til i dag.
Dermed er Jakob Kjærgaard og datteren
Hansine Kjærgaard i slægt med Gravers
Kjærgaard og Gravers Sønderby samt
Ole Østergaard, Ejgild Skytte og Ingrid
Østergaard Hansen.
Se endvidere side 29.

Kjærgårdsvej 2 fra 1949
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Henrik Christian Henriksen og hustruer
Stenen eller måske rettere pladen måler
78,5 cm i bredden, 47 cm over terræn og
har en tykkelse på 3,5 cm. Pladen er helt
hvid og formodes at være udført i marmor.
Pladen er én af de bredeste i rækken af
bevaringsværdige gravsten og måske
også én af årsagerne til, at den er bevaringsværdig. Pladen er rektangulær
uden nogen former for buer eller andet.
Pladen er støttet bagpå af en sten for at
stå oprejst, hvilket muligvis kan skyldes,
at pladen har ligget og dækket gravstedet, som er det der forstås ved en gravplade.

Henrik Christian Henriksen der var født
i Vesterbæk lige vest for Spjald by, blev
ud fra gravpladen 57 år gammel, døde i
Grønbjerg og overlevede to hustruer.

Pladen er forsynet med de karakteristiske tegn, stjernen for fødselsdato og
korset for dødsdato.

Ifølge kirkebogen er han døbt Henrik
Kristian Henriksen den 10. april 1864 og
dødsfaldet er ifølge samme kilde den 29.
marts 1922.

Stenen over Henrik Christian Henriksen
og han to hustruer, der boede på gården
Sig, Nylandsvej 16, Grønbjerg, er efter
inskriptionen at dømme opsat i 1907 og
er dermed godt 100 år gammel.

En divergens i forhold til inskriptionen
på gravpladen, der siger 1921. Henrik
Chr. Henriksen blev dermed knap 58 år.
Hvor fejlene er opstået, kan man kun
gisne om.

Karen Marie Henriksen
w 1865

^ 1907

Henrik Chr. Henriksens første hustru:
Karen Marie Henriksen født Larsen i
Aulum og døde i Grønbjerg 42 år gammel.

Ane Jensine Kristine Henriksen
w 1886

^ 1914

Henrik Christian Henriksen
w 1864

^ 1921
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Henrik Chr. Henriksens anden hustru:
Ane Jensine Kristine Henriksen blev
født i Brejning, og døde i Grønbjerg 28
år gammel.

I 1890 eller 1891 (to forskellige oplysninger) døde Karen Maries mand Lars Jensen, hvorefter Karen Marie, som enke
førte gården videre.

For Karen Marie Henriksens vedkommende er der også en lille uoverensstemmelse mellem gravpladen og optegnelserne i kirkebogen, der skriver, at
hun er født den 27. maj 1865 og død den
17. maj 1908, hvilket betyder, at hun
blev knap 43 år gammel.
For Henrik Chr. Henriksens anden kones vedkommende stemmer inskriptionen overens med kirkebogen, der siger,
at hun er født den 24. april 1886 og død
den 17. september 1914, hvilket betyder,
at hun blev omkring 28 og et halvt år
gammel.

På et tidspunkt i 1890 (ifølge folkeoptællingen) er Henrik Chr. Henriksen karl
på gården (tjenestetyende, som der står i
folkeoptællingen, og Karen Marie er enke, husmoder og gårdbestyrerinde).
Karen Marie drev gården videre i fire år,
og i 1894 overtog Henrik Chr. Henriksen
(30) gården, hvor han sandsynligvis var
blevet gift med Karen Marie (29).
I det nye ægteskab kom der fire børn:
Mathilde Henriksen
født 21. april 1895.
Karen Vestergaard Henriksen
født 19. juni 1897.
Mads Henriksen
født 27. april 1900 døde 19. september
1903.
Kristiane Margrethe Henriksen
født 22. december 1905.

Gården Sig, Nylandsvej 16 blev udskilt
fra Ommegård i 1797. De første ejere,
som vi umiddelbart har kendskab til,
ejede gården fra 1860.
Der var to ejere inden Lars Chr. Andersen købte gården i 1875. Lars Chr. Andersen var gift med Kirstine Nielsdatter.
De fik to børn, hvoraf ovennævnte Karen Marie Henriksen f. Larsen var én af
dem og var ovennævnte Henrik Chr.
Henriksens første hustru.

I 1907 døde Karen Marie som nu hed
Henriksen, 42-43 år gammel, og efterlod
de umyndige børn til faderen.
Henrik Chr. Henriksen førte gården videre og den 4. april 1913, hvor han var
49 år gammel, blev han viet til Ane Jensine Kristine Henriksen f. Lauridsen der
var 27 år gammel.

Karen Marie Larsen blev imidlertid gift
første gang med Lars Jensen og de overtog gården i 1885 efter hendes forældre.
Parret fik to børn.
Lavra Kristine Jensen
født 1884
Jens Peder Jensen født 13. februar 1885

Ane Jensine døde den 17. september
1914 godt 28 år gammel. Parret var gift i
knap halvandet år.
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Fra 1919 og indtil i 1993 havde gården,
Sig, seks ejere, og i 1993 købte Grethe og
Gravers Sønderby gården og byggede
nyt hus på grunden.

Henrik Chr. Henriksen drev gården, Sig,
videre, og i 1919 blev Sig overtaget af
den næste ejer.
Henrik Chr. Henriksen døde, ifølge
gravpladen, i 1921, 57 år gammel.

Se billeder fra gården herunder op på
næste side.

Det har ikke været muligt på kort tid at
spore slægtninge til familien, der i øvrigt ikke har speciel tilknytning til Grønbjerg.

Sig omkring 1966

38

Sig omkring 2009
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Møller og Bager Søren M. D. Nielsen og Severine Nielsen
Stenen er ca. 57 cm bred, 74 cm over terræn og har en tykkelse på 16 cm.
Stenens forside er glatpoleret og sluttes
foroven med en ”bølge”, hvorunder der
er plads til ordet FRED, der er omkranset af keltisklignende ornamenter. Under navnene er skrevet ordene:
”Tak for alt.”
Stenen er også forsynet med de karakteristiske tegn stjernen for fødselsdato og
korset for dødsdato.
Stenen er efter inskriptionen at dømme
opsat i 1926 og er dermed knap 100 år
gammel.
Møller og Bager

Søren M. D. Nielsen
w i Søvind 30 · 9 · 1869,
 i Grønbjerg 10 · 5 · 1926.

Severine Nielsen
w i Nr. Omme 4 · 5 · 1880,
 i Grønbjerg 2 · 9 · 1963

De fik børnene Olga Knudsine Nielsen
og Martin Møller Nielsen.

Søren M. D. Nielsen blev knap 57 år
gammel, og Severine Nielsen blev godt
83 år gammel.

Den første mølle i ”Grønbjerg” blev opført nær Grønbjerggård (Annebergs
kontorbygning). Møllen blev i 1896 flyttet til bakken mod nordøst (i dag Algade 4A beboet af Tommy og Inger Kjeldgaard).

Søren Marinus Degn Nielsen blev gift
med Severine Madsen (den 1. april 1898)
datter af Mads Madsen og Mette Margrethe Thomsen, Holstebrovej 16, Grønbjerg også kaldet ”det lille teglværk” (i
dag beboet af Henrik Ahm og Jakoba
Fejsø Boel).

Til hjælp ved opførelsen af møllen kom
ovennævnte Søren Marinus Degn Nielsen fra Søvind. Søren Marinus Degn Nielsen købte møllen og nedsatte sig som
møller og bager i Nr. Omme.
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Møllen blev opført i 1896. I 1898 giftede Søren M. D. Nielsen sig med Severine og i 1897 opførte Søren
stuehuset med bageri, beboelse, butik og stald. En anden kilde mener at det er Søren (28) og Severine (17)
der står foran stuehuset. Det er også tydeligt, at der mellem 1897 og 1921 er sket en ændring med bebyggelsen. Hvorvidt huset i 1905 tog skade, da møllen brændte vides ikke, men taget er udskiftet ligesom de
to skorstene har skiftet udseende og tilsyneladende også placering.

Møllen med stuehuset foran er fra tidsrummet 1921 - 1923. På det tidspunkt er der opsat elmaster for at
føre strømmen ud til husene i Grønbjerg. Personerne i forgrunden er sandsynligvis Søren Marinus Degn
Nielsen og han hustru Severine. Desuden kunne det formodes, at tilbygningen bag hestene kunne være
elektricitetsværket eller bageriet.
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Året efter, i 1897, købte Bertel Christensen syv tdr. land i ”Grønbjerg” efter at
have drevet købmandshandel fra
”Nyborg” som lå på det nordøstlige
hjørne af A11 og Grønbjergvej (er nu
nedrevet, og den gamle hovedvej blev
rykket mod vest til den nye A11-føring).
Sammen med møller Søren M. D. Nielsen var de to medvirkende til, at Grønbjerg udviklede sig. Grønbjerg fik sit
navn i 1911 efter stationen.

Søren M. D. Nielsens datter Olga Knudsine Nielsen, der var gift med Peder
Tolsgaard Pedersen fra Vejrum ved
Struer, overtog stuehuset.
Søren Møller Degn Nielsen opførte
imidlertid et nyt bageri i Algade 21.
I 1930 overtog Søren Marinus Degn Nielsens søn Martin Møller Nielsen bageriet og tilhørende forretning, og sammen med sin kone Emma, der var fra
Brejning, opbyggede de en stor og omsig-gribende virksomhed med kaffebord
ud af huset. De havde på et tidspunkt
flere biler til transport af kaffeborde ud i
mange sogne, når der skulle festes.

I 1905 brændte møllen, men blev genopført. Søren M. D. Nielsen byggede ligeledes et bageri ved møllen. I 1920 blev
der stiftet et El-selskab i ”Grønbjerg” og
man vedtog at opføre et elværk, også
ved møllen, i 1921. Søren M. D. Nielsen,
der også var medlem af bestyrelsen, fik
til opgave at bestyre elværket.
I 1923 brændte både møllen, bageri og
elværket, medens stuehuset ikke tog
skade. Elværket blev herefter opført i
Algade 19 (beboet af Chimma Photjman
og Søren Skinhøj).

Emma og Martin Møller Nielsen fik tre
børn. Henning, der overtog bageriet efter sine forældre i 1965, samt Betty og
Bodil.
Efterkommere herfra har ikke direkte
tilknytning til Grønbjerg.

Til venstre: Et par-tre af bager Møller Nielsens bilpark til udbringning af ”kaffeborde” i det meste af
Vestjylland.
Til højre: Emma, Martin og Henning Møller Nielsen på vej ud med kaffebord i en nyere udgave af bilparken.
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Møllens fundament der står endnu, knap 120 år efter opførelsen af den oprindelige mølle, danner rammen om Inger og Tommy Kjeldgaards hestebokse.
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Ane Kirstine Kjærgaard
Stenen er 90 cm høj over terræn, måler
35 cm i bredden for oven og 31 cm i
bredden ved foden og er 13 cm tyk. Bagsiden er plant tilhugget.
Stenen er efter inskriptionen at dømme
opsat i 1916 og er dermed knap 100 år
gammel. Inskriptionen og den specielt
tilhuggede sten kan være med til at gøre
stenen bevaringsværdig.
Stenen er graveret med de karakteristiske tegn, stjernen for fødselsdato og
korset for dødsdato.
Derudover er stenens kant tilhugget, ligesom korset for oven på stenen er
fremhævet, ved at det udvendige og
indvendige er hugget til på en måde, så
korset fremstår tydeligt og poleret sammen med den øvrige sten.

Ane Kirstine
Kjærgaard
f. Andersen
w I Vesterbæk

22.2.1863

 I Granlund 25.10.1916

Verset under navnet er fra salmen
”Helgen her og helgen hisset”

Sammen bo vi i Guds Haven
Skilt kun ved et lille Bælt
Til at flyve over Graven
Vinge låner os vor Helt

nr. 537 i salmebogen af bl.a.
N.F.S. Grundtvig i 1837
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Se Villads og Karen Kjærgaard og dennes slægt på side 27 ff.
Ane Kirstine og Gravers Kjærgaard opførte i 1888 Sønderkjærsvej 26.
De kaldte stedet Granlund.
De fik seks børn:
Villads Kjærgaard (1889 - 1950)

Ane Kirstine og Gravers Kjærgaard

Anders Vesterbæk Kjærgaard
(1891 - 1929)

Ane Kirstine Kjærgaard blev født i Vesterbæk lige vest for Spjald by som datter af Mariane Henriksen og Anders
Kristensen. Ane Kirstine Kjærgaard blev
godt 53 år gammel.

Mariane Vesterbæk Kjærgaard
(1893 - 1903)
Karen Kjærgaard
(1896 - ??)
Karen Kjærgaard blev uddannet lærer
og var en overgang lærer i Nr. Omme.
Flyttede i 1922 til Kyse på Sjælland hvor
hun blev gift og fik tre børn.

I 1888 blev hun gift med Gravers Kjærgaard (1857 - 1907), der var ældste barn
af Villads Graversen Kjærgaard og Karen Kjærgaard og som boede Algade 72
(i dag beboet af Anders og Karen Højmose).

Anders Vesterbæk Kjærgaard

Villads Kjærgaard
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Henriette Kjærgaard
(1899 - ??)
Hun blev uddannet lærer og bosat i
Aarhus.

I 1933 tog broderen Villads hjem fra lærerseminarium og overtog gården som
han førte videre til 1950.
Villads Kjærgaard blev gift med Kirstine
Steiner (1890 - 1947) fra No i 1932. Parret
fik ingen børn.

Marie Kjærgaard
(1902 - ??) blev uddannet lærer og var
ansat ved flere skoler. Hun fik fire børn.

I 1950 solgte Villads gården til Henry
Halkjær.

I 1916, efter moderen Ane Kirstines død,
overtog sønnen Anders gården og førte
den videre indtil sin død i 1929.
Anders Vesterbæk Kjærgaard blev aldrig gift og havde ikke registrerede
børn.

I 1987 købte naboen, Kristian Knudsen,
gården og solgte huset fra, der efter et
par andre ejere blev solgt til Ulla og
Hans Chr. Birkebæk, som ejer den i dag.

Granlund omkring 1905 Granlund, Sønderkjærsvej 26 (opført 1888). Personerne på billedet er ikke verificeret, men kan være, fra venstre: Mariane, Marie, moderen, Ane Kirstine Kjærgaard (Andersen), Henriette, Gravers Kjærgaard og muligvis en bedstefar.
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Granlund omkring 1950
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Bevaringsværdige støbejernskors
har vi Københavns Amt med 23 støbejernskors og Aabenraa amt med 26 støbejernskors.
I den periode hvor støbejernskorsene
havde sin kulmination omkring 1875,
var der i Danmark omkring 142 støberier med i alt knap 5000 ansatte.

Danske støbejernskors.
Gravminderne over afdøde har gennem
tiderne skiftet fra nærmest ingen ting i
de romerske katakomber til store voluminøse monumenter over kendte personer og personligheder. Sten, granit og
marmor har været og benyttes stadig til
gravminder, men i en periode fra 1820
til 1920 med kulmination omkring 1875
(for Ringkøbing amts vedkommende),
blev der i stor udstrækning anvendt støbejernskors.
Tidligere er smedejernskors også anvendt.
Det store brug af støbejernskors falder
naturligvis sammen med industrialiseringen, hvor støbejern blev det modemateriale som plastikken er i dag. Alt
blev nærmest udført i støbejern - husgeråd, smykker, brugsgenstande i både
landbrug og industri.

Ovenstående oplysninger er taget fra
”Danske Støbejernskors” af Aase Faye,
der har undersøgt danske kirkegårde i
perioden 1965 – 1975, og at det naturligvis er de støbejernskors, der findes på
kirkegårdene i den periode, der er optegnet og gjort til genstand for undersøgelsen. Aase Faye nævner også, at mange støbejernskors er fjernet fra kirkegårdene. Specielt har de ”velfriserede” kirkegårde ingen støbejernskors.
Nogle steder har støbejernskorsene lidt
en krank skæbne – blevet smidt hen i et
hjørne af kirkegården. Andre er anbragt
i lapidarier (et område ved en kirkegård
hvor særligt bevaringsværdige gravsten
opstilles), og andre igen står på deres
oprindelige plads.

Der er forskel på udbredelsen af støbejernskors i Danmark. Jo længere vestpå
vi kommer fra København og Sjælland,
jo hyppigere ser vi støbejernkorsene, og
de fleste Støbejernskors finder vi i Ringkøbing amt.
Udbredelsen af støbejernskorsene har
dog været i alle sogne landet over med
et større eller mindre antal på de enkelte
kirkegårde.
Det største antal støbejernskors findes i
Ringkøbing Amt med 407 støbejernskors skarpt forfulgt af Thisted amt med
307 støbejernskors, og i den anden ende

Kirkegården ved Nr. Omme kirke har
ifølge ovenstående undersøgelse haft otte støbejernskors.
Menighedsrådet har besluttet at restaurere fire af de otte støbejernskors, og det
er de fire støbejernskors der er gjort til
genstand for en videreførelse af artiklerne om bevaringsværdige gravminder.
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Menighedsrådet oplyser:
Korsene blev udtaget fordi de af aldersmæssige grunde er bevaringsværdige.
Korsene har stået mellem træer bag diget, men de har ikke været skjult.
Ved en runde med kirkegårdskonsulenten blev det påpeget, at de kunne stå
ved vestsiden af våbenhuset, det syntes
vi nu ikke, derfor er tiden gået (ca. 4 – 5
år).
Vi fandt en god placering, synes vi selv,
hvor de så står nu (nordøst for våbenhuset).
På Jelling kirkegård så jeg lignende
kors, metalliseret og malet og derved
“langtids-holdbare”, fortæller Gravers
Kjærgaard, der er kirkeværge.
Vi tog kontakt til Spjald Sandblæser,
som mente, at det godt kunne lade sig
gøre for 500 kr. pr. stk. – og at teksten
ikke ville blive udslettet. Det var vi nu
noget spændte på, men teksten er
mindst lige så tydelig som før behandling.
Graveren ved Nr. Omme kirkegård Iver
Sørensen har støbt nye fundamenter, da
de gamle skulle fjernes, for at sandblæseren kunne behandle korsene.

Lidt om støbejernskorsenes udformning og mål.
Støbejernskorset kan groft sagt deles op
i Korsstammen og Korsarmene.
Støbejernskorsene er udnyttet fuldt ud,
idet der på stammen over korsarmene
ofte er skrevet MINDE OVER og derunder på korsarmene en lille tekst og navn
på den begravede og dato og sted for
fødsel og død på en mere eller mindre
udførlig måde.
De fleste af støbejernskorsene på Nr.
Omme kirkegård er forsynet med relieffer af blomster, kranse og andre figurer,
og alle korsene har endvidere relieffer af
hjerte og kors forneden på korsstammen.
Støbejernskorsenes mål er for hvert enkelt kors angivet ved højden over soklen
samt ved længden af korsarmene samt
ved bredden af kors-arm og stamme
Da teksten på støbejernskorsene i nogle
tilfælde kan være vanskelig at se, er inskriptionerne, mellemrummene og linjeskift på korsene forklaret med en tekst.

Korsarm



Stamme

49

Ole Nielsen
Målene på korset er følgende:
Højde over sokkel:
110 cm
Længde på korsarmene:
67 cm
Bredde af korsarm og -stamme: 12 cm
Her benytter støberen et ”f” for fødsel
og ^ for død.
Minde
over
Derunder på én linje:
den i Herren hensovende Mand
Ole Nielsen
Derunder igen på én linje:
f i Skrustrup i Nr. Omme 2 august 1802
^ 18 April 1870
Under korsarmen er skrevet:
Fred med
dit Støv
solgt til gårdens sidste fæster Niels Stephansen gift med Maren Olesdatter. De
drev gården til 1838, hvor de solgte til
sønnen Ole Nielsen gift med Ane Christensdatter fra Tim.
Efterfølgende var den stadig i familiens
eje indtil 1883 hvor den blev solgt til
Hans P. Jørgensen fra Lønborg.
I 1922 blev gården købt af Evald Jensen,
som allerede i 1924 solgte til Niels Chr.
Jørgensen fra Lønborg.
I 1930 blev gården købt af Svend E. Nedergaard.
I 1976 skiftede gården igen ejer. Den nye
ejer blev Chr. Emil Mikkelsen, søn af
Anitta og Kristian Mikkelsen, Hover,
gift med Karen Kirk datter af Ingrid og
Johannes Kirk, Holmgård, Grønbjerg.

På forsiden af korset er der forneden dekorationer i relief - bl.a. et hjerte. Korsarmene og korsstammen er afsluttet med
tre cirkulære halvringe.
Bagsiden har relief af et kornneg, hø-le
og segl.
Korset er sat op i 1870, hvor støbejernkorsenes kulmination er omkring 1875.
Ole Nielsen døde som aftægtsmand på
gården Skråstrupvej 4, den 18. april
1870.
Skråstrupvej 4 som kaldes Lille Skraastrup ligger i Ørnhøj.
Gården har været fæstegård under Pallisbjerg i Staby indtil den i 1819 blev
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Mourids Pedersen
Målene på korset er følgende:
Højde over sokkel:
107 cm
Længde på korsarmene:
67 cm
Bredde af korsarm og -stamme: 12 cm
Støberen benytter et ”f” for fødsel og ^
for død.
Minde
over
Derunder på én linje:
den i Livet gudhengivne og nu i Herren
hensovede Mand
Derunder igen på én linje:
Mourids Pedersen f i Agerfeld i Vinding
1806
Og igen på én linje:
^ i st Spaabek i Nr. Omme 12 Januar 1869
omtrent 62 Aar gl
Gården blev overdraget til sønnen Peder Mouridsen af første ægteskab. I 1911
afstod de gården til sønnen Marinus
Spaabæk, Marinus døde i 1947 og hans
kone Barbara drev gården videre til sin
død 1950.
Derefter blev gården overtaget af sønnen Peder Spåbæk. Han døde i 1995,
hvorefter hans bror Erling overtog Store
Spåbæk.

På forsiden af korset er der relieffer af
en krans og forneden dekorationer i relief - bl.a. et hjerte. Korsarmene og korsstammen er afsluttet med tre cirkulære
halvringe.
Korset er sat op i 1869, hvor støbejernkorsenes kulmination er i omkring 1875.
I 1843 blev Store Spåbæk i Ørnhøj købt
af Mourids Pedersen. Han var gift med
Marie Thomasdatter fra Vind. Efter hendes død blev han gift med hendes søster
Mariane Thomasdatter.

Store Spåbæk ligger på Torstedvej 3 i
Ørnhøj.
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Christen Iversen
Målene på korset er følgende:
Højde over sokkel:
122 cm
Længde på korsarmene:
87 cm
Bredde af korsarm og -stamme: 12 cm
Støberen har valgt at benytte ”f” for fødsel og ^ for død.
MINDE
OVER
CHRISTEN IVERSEN
Derunder på én linje:
F I TISTRUP d. 1. JANR 1807 ^ I HOLMGAARD D 30 MARTS 1895
Derunder:
FRED MED
DIT STØV
På bagsiden af korset er der et relief af et
håndtryk og på forsiden relieffer af en
krans og forneden dekorationer i relief bl.a. et hjerte. Derudover er armene og
det øverste af korsstammen afsluttet
med blomster- eller bladlignende dekorationer.
Korset er sat op i 1895 ca. tyve år efter
støbejernskulminationen.

Kristen Iversen der overtog gården som
vi kalder Vester Holmgård (Holmgårdsvej 1) i 1838, blev gift med Kirsten
Sørensdatter der var enke efter den tidligere ejer Hans Madsen.
Kristen Iversen og Kirsten Sørensdatter
fik efter husstandsoptegnelsen af 1880 to
børn.
Det fremgår også af optegnelsen at de
havde et plejebarn, en tjenestepige og en
tjenestekarl. Derudover boede der på
gården også en handlende ved navn Jacob Villadsen.

Christen Iversen er ifølge kirkebøgerne
anført som Kristen med K.
Kristen Iversen er født i Tistrup ved
Varde.
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I 1955 overtog Asger Berthelsen gården
efter sine svigerforældre.
Asger Berthelsen var søn af Katrine og
Anton Berthelsen, Ramme og var gift
med Bodil Korsholm.

I 1861 overtog sønnen Hans Kristian
Christensen gården efter sine forældre. I
1910 tog Hans Kristian navneforandring
til Holmgaard.
Gården Vester Holmgård førte i perioden 1911 - 22 en tid med indviklede ejerforhold.

I 2008 blev gården solgt og jorden sammenlagt med Gården Klink, Holmgårdsvej 4.

I 1923 overtog Peder Korsholm gården.
Han var født i Stadil og søn af Ane og
Eskild Korsholm. Peder Korsholm var
gift med Asta Thomsen som var datter af
Maren og Jens Theodor Thomsen, Nees.

I dag ejes gården, der er under ombygning, af Dan Jensen.

Vester Holmgård 1948
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Uskyld Nielsdatter
Målene på korset er følgende:
Højde over sokkel:
110 cm
Længde på korsarmene:
67 cm
Bredde af korsarm og -stamme: 11 cm
Her benytter støberen et ”f” for fødsel
og ^ for død.
Minde
over
Derunder på én linje:
Uskyld Nielsdatter
Derunder på én linje:
f i Stauning 1792 ^ i Spaabæk 3 november
1882
På forsiden af korset er der forneden dekorationer i relief - bl.a. et hjerte og
planteornamenter. Korsarmene og korsstammen er afsluttet med tre cirkulære
halvringe.
Bagsiden har relief af et håndtryk.

ne fire børn. Der stod hun med fire børn
og uden offentlig hjælp. To af børnene
kom ud til hendes familie og én kom til
degnen i Ølstrup og den yngste tog hun
med.
Uskyld kom senere til at tjene i Nr. Omme præstegård hvor hun lærte ungkarl
og gårdmand Christen Pedersen at kende. Han kom fra Øster Lille Spåbæk.
De blev gift i Nr. Omme kirke i 1834 og
overtager gården Øster Lille Spåbæk efter hans far. De fik to børn sammen.
Øster Lille Spåbæk er i dag beliggende
på Spåbækvej 14, der ligger i Ørnhøj.
(citat fra ”Vores slægts historie” af Bent
Lauridsen).

Korset er sat op i 1882 hvor støbejernkorsenes kulmination er i omkring 1875.
Uskyld Nielsdatters skæbne
Uskyld Nielsdatter blev gift med Christian Christensen, Ølstrup. De fik sammen fire børn. Chr. Christensen skulle
overtage faderens gård, men døde før
han fik skøde på gården (efter den tids
skik gav den gamle ikke skødet fra sig,
før han så, hvad de unge duede til).
Da sønnen var død ville svigerfaderen
ikke have mere med svigerdatteren at
gøre, men jog hende ud af huset med si54

i en tid hvor det blev anset som en
"social omstændighed". Det forekommer
nutiden barbarisk - også fordi der ikke
findes tilsvarende navne til drengebørn.
Drenge behøvede med andre ord ikke
være så uplettede i kanten som piger.
(Københavns universitet Humanistisk
afdeling for navneforskning).

Navnet Uskyld
På hjemmesiden, Danskernes Navne
2005, kan man se, at Uskyld er brugt
som pigenavn, meget sjældent, og kun i
Vestjylland.
Navnet Uskyld er sammen med det meget mere almindelige Skyldfri blevet givet til pigebørn født uden for ægteskab,

Kildemateriale:
Dansk Stenhuggerier: ”minder & mennesker”, ”Grønbjerg by og land - før og nu”, ”Ørnhøj før og nu”,
Slægtsbøger, Kirkebøger, ”DDS - Den Danske Salmebog”, ”Det Nye Testamente”, Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Aase Faye - ”Danske Støbejernskors” og Københavns universitet Humanistisk afdeling for
navneforskning.
Oplysningerne kan være behæftet med fejl.

Billeder:

Odense Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek:

Side 13

Aalborg Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek:

Side 47

Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek:

Side 35 og 53

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv:

Siderne: 7, 8h+v, 12n, 15, 17ø+n, 19, 20h+v, 25, 27h+v, 28, 29,
31, 32, 33, 35ø+n, 38, 39, 41ø+n, 42v+h, 45ø+nv+nh, 46 og 47.

Mogens Ballegaard:

Forsiden og siderne 6, 10, 12ø, 16, 18, 21ø+n, 22, 24, 26, 30,
34, 36, 40, 43, 44, 50, 51, 52, 54 samt bagsiden.

ø = øverst - n = nederst - m = midten - h = højre - v = venstre
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Bevaringsværdige gravsten og støbejernskors på Nr. Omme kirkegård
omfatter beskrivelsen af stenene og støbejernskorsene, samt en uddybning
af den(de) person(er) minderne er sat over. Der hvor det har været muligt,
er slægten ført frem til i dag, ligesom ejerne af de gårde hvor de afdøde
har haft bopæl, er ført frem til i dag.
Heftet er udarbejdet på foranledning af Nr. Omme menighedsråd i 2016.

