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04 Johannes Livbjerg Pedersen
 Johannes Livbjerg Pedersen blev født 30. 
september 1915. Som søn af Postpakmester 
Peder Christensen Pedersen, 38 år, og Hustru 
Ane Nielsine Livbjerg, 38 år, han blev født i 
Struer, og døbt i Struer kirke den 10. oktober 
1915.  Struer sogn, Hjerm herred, Ringkøbing 
amt.

Faddere
Cementfabrikant Kristen Kristensen og
Hustru Johanne Andrea Livbjerg, Lem-
vig
Malermester Emil Livbjerg og
Hustru Sofi e Friis, Struer

Johannes får en navnerettelse ifølge kongelig 
bevilling af 12. december 1945, hvor han får 
slettet Pedersen fra sit navn.

Konfi rma  on
Konfi rmeret i Struer kirke den 27. september 
1931.

Hans gudmor var hans moster Johanne Liv-
bjerg (moster Hanne), gift med cementstøber 
Christensen i Lemvig.

Han holdt meget af sin gudmor, og opholdt sig 
i alle sine ferier hos hende, de havde et som-
merhus ved Vesterhavet og der var han altid 
med ude.
(Moster Hanne er altså mor til Thomas Liv-
bjerg.)

Livshistorien
Han tog præliminæreksamen, på Struer pri-
vate realskole den 4. juli 1932. med 104 
points, hvilket vist noget nært er en udmær-
kelse.

Han havde store drømme om en fremtid, som 
skolelærer, men dette lod sig ikke gøre, da 
der var 7 børn i hjemmet, og hans mor døde 
da han var 17 år, og med dette dødsfald brast 
hans drømme.

Han blev først mælkedreng. – Derefter soldat 
i Næstved, garderhusar, her blev han Sergent. 
Var ved militæret i to år, fi k tilbud om, at gå 
videre der, men militæret var ikke hans ønske.
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Da han kom hjem fra soldatertjenesten søgte 
han ind til DSB, jeg ved ikke helt, hvornår han 
kom ind her, men han var togbetjent i 1944 
(da jeg kom ind i hans tilværelse). Blev pak-
mester 1. juli 1952, og togfører den 1. april 
1961.

Bryllup
Han blev gift med Ellen Jensen Bøvling, den 
8. august 1944 i Feldingbjerg kirke, Fjends 
herred, Viborg amt.

Børn
Deres første barn bliver en søn, han bliver født 
i Struer den 17. august 1945. På det tidspunkt 
bor familien Jyllandsgade 26. Drengen bliver 
døbt den 9. september og får navnet Per Liv-
bjerg Pedersen.

Forældrene var Togbetjent Johannes Livbjerg 
Pedersen og hustru Ellen Jensen Bøvling.

Dåben blev foretaget af Pastor Tibiger Dag-
næs i Feldingbjerg kirke, men dåben er note-
ret i Struer sogn, Ringkøbing amt.

Faddere
Forældrene
Sygeplejerske Ragnhild Jensen, Bøvling 
af Skive
Fru Grethe Klitgaard, Viborg
Tømrermester Søren Jensen Bøvling, 
Stoholm.

I kirkebogen fi ndes en lang række notater i 
forbindelse med Pers fødsel.

Pers navn ændres til Per Bøvling Livbjerg 
og hans far ændre sit navn til Johannes Liv-
bjerg.

Navne ændret i henhold til Kongelig bevilling 
af 12. december 1945 (til Per Livbjerg).

Navnerettelse 2. gang i henhold til navnebe-
vis af 9. maj 1948 Ringkøbing amt Journal nr. 
310-97-68 til Per Bøvling Livbjerg.

Per Bøvling Livbjerg 6. februar 1974 udtrådt 
af folkekirken efter anmeldelse til Sognepræ-
sten i Bramminge.

Det næste barn bliver også en søn, han bliver 
født den 25. maj 1947 i Struer, adressen er den 
samme. Han bliver døbt 29. juni 1947 og får 
navnet Jens Livbjerg.

Forældrene er Togbetjent Johannes Livbjerg 
og hustru Ellen Jensen Bøvling.

Dåben blev forrettet af Pastor Garsdal, Struer 
kirke.

Faddere
Sygeplejerske Anna Bøvling, Skive
Snedkermester Søren Bøvling og
hustru, Kirsten, Stoholm
Forældrene.

Død
Han døde, til stor sorg for os alle, den 30. 
juni 1968, på Kommunehospitalet i Køben-
havn. Han var tjenestekørende derover, men 
kom hjem som død. Vi havde knap 24 dejlige 
år sammen alt for kort tid. Blev begravet på 
Struer kirkegaard, den 4. juli 1968, kun 52 år 
gammel.


