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Afskrift
efter
Viggo
Bendtsen
optegnelser om slægten Bendtsen. Se
også Peder Bendtsen´s Studier og Minder
om samme.
Mariane Madsdatter født 1755, død 1854.
Gift med Morten Mogensen Søe, Sønder
Bandsby, Holmsland, ca. 1790.
Han var søn af Mogens Søe, samme sted,
og hustru Mette Thuesdatter.
Morten Søe født 1742, død 1825.
(Hardsyssels Årbog 27. B. 1933)
De kom til at bo på hans fødegård. Den er
stadig gået i arv til efterkommere. Efter al
sandsynlighed har den været i slægtens
eje i mindst 350 år .
Morten skal have været noget slem i
munden og vanskelig. Mariane skal have
været en meget rar kvinde, og vist nok
snild i tale.
Min far, Niels Bendtsen, lærer i Bølling,
født 1838, død 1913., hvis mormor
Mariane var, yndede at fortælle, at hun
havde været med til at vogte fårene for
ulve på heden ved Herborg. Sammen
med en dreng jog hun engang en ulv på
flugt.
Undertiden gjorde de fra Storgård
hoveriarbejde på Lundenæs. På en sådan
tur kunne Mads Andersen (Marianes far)
have et stykke brød med tillige med et
stort ben. Marven fra benet brugte han
som smør.
Storgård i Herborg brændte i året 1778,
beskrevet i P. Bendtsen´s, Fortællinger
om slægten.
Mariane var 23 år dengang. Hun var løbet
ind i det brændende hus for at redde
noget kød, og mens hun var derinde,
skred taget. Den ulykkelige pige krøb i
sin
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