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Forsiden
Syd for den dansk-tyske grænse findes
mange spor fra danskertiden. Et af de
ældste huse i Friedrichstadt er dette
skæve hus på Am Mittelburgwall 52.
Det stammer fra omkring 1620, og
den specielle funktion med gavlen, der
er trukket frem over grunden, skulle
lette arbejdet med at hejse varer op til
overetagen.
Dette nummers tema handler om
slægtsforskning mellem Kongeåen og
Ejderen.
Fotograf: Kathrine Tobiasen
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Formandens klumme

Partnerskabsaftaler
og andet
På trods af den varme sommer er der heldigvis foreninger, der har haft tid og overskud til at beslutte,
at de godt vil indgå partnerskabsaftale med Danske
Slægtsforskere. Det glæder vi os over. Partnerskabsaftalerne og Lokalforeningsrådet er bindeleddet mellem bestyrelsen og foreningerne, hvor vi som
bestyrelse og forening kan finde frem til de indsatsområder, som er væsentlige for lokalforeningerne og
deres medlemmer.
Bestyrelsen ser derfor frem til, at vi kan blive fuldtallige, når Lokalforeningsrådet har holdt sit første
møde den 14. oktober, og der har valgt de to personer, der skal sidde i bestyrelsen.
Det er også dejligt, at den store fusion mellem
Danske Slægtsforskere og Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger i maj har bredt sig som
ringe i vandet og har medvirket til, at de to store
slægtshistoriske foreninger i Aalborg har besluttet
at slå kludene sammen, hvilket skete den 27. juni.
Stort til lykke med det. Vi glæder os til at besøge
foreningen til november.
De to store slægtshistoriske foreninger DIS-Aalborg og Slægtshistorisk Forening for Aalborg-egnen har slået sig sammen til Danske Slægtsforskere Aalborg. Begivenheden fejredes med en fusionskage.
Medlemskampagnen har nu kørt i to
måneder, og i den periode har vi fået
knap 200 nye medlemmer. Velkommen
til jer alle sammen. Vi håber, at I bliver
tilfredse med jeres medlemskab.
Som annonceret ved den seneste generalforsamling har der været en vejledende afstemning på Forum inde på
hjemmesiden om placeringen af de fremtidige generalforsamlinger. Der er mange,
som har været nysgerrige for at se, hvordan det gik, men kun ganske få, som
faktisk har afgivet deres stemme, hvilket
Slægtsforskeren 2/2018

nok kan give lidt anledning til eftertanke. Du kan
læse mere om de overvejelser, man skal gøre sig
ved valg af afstemningsformer andetsteds i bladet.
Og forresten (hvis I ikke har opdaget det) har foreningen fået en facebookside, hvor vi jævnligt lægger nyheder op.
Besøg os på www.facebook.com/Danske-Sl%C3%
A6gtsforskere-291221388065522/ og giv os et

”like”, og følg i øvrigt med i, hvad vi lægger op.
Der er også noget for dig.
Kirsten Sanders
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Gorm den Gamle – er du
efterkommer?
Slægtsforskerne og Gorm

Internettet er til meget stor gavn for os slægtsforskere,
men også til irritation, hvis vi ikke passer på, men er for
godtroende.
Utallige er påstandene om afstamning fra den kendte
konge, men flere af dem holder desværre ikke ved nærmere eftersyn. Hvorfor spreder disse uholdbare påstande
sig? Fordi de tillidsfuldt kopieres fra den ene slægtsforsker til den anden. Det er så let at kopiere, men så tidkrævende at undersøge troværdigheden, og når det nu
står “på både Pers og Pouls hjemmesider” ...
Men et minimum af troværdighedstjek må man kræve,
inden slægtslinjen indlemmes i ens slægtshistoriske arbejde.
En endegyldig facitliste findes naturligvis ikke – desværre. Kritiske historikere bliver klogere tid efter anden.
Det er svært at følge med i de genealogiske landvindinger. Det mange regnede for fuldgyldige sandheder i fx
1930, er nu forældet – for ikke at sige kasseret.

Slægtsforskning i Kongernes Jelling 2017 og -18

For andet år i træk havde Nationalmuseets afdeling Kongernes Jelling inviteret folk til at møde frem med deres

Af Anton Blaabjerg
Fredensgade 38, 8800 Viborg
Tlf. 86 61 04 36
blaab@webspeed.dk

slægtsbøger, -tavler eller -linjer og få en snak herom med
erfarne slægtsforskere.
Som sidste år var jeg inviteret til at møde med et hold
på 5-6 erfarne slægtsforskere, der kunne se lidt nærmere på folks eventuelle slægtsmæssige forbindelse til
den gæve, gode Gorm den Gamle.

En enkelt linje

I din søgen, bl.a. på nettet, finder du måske flere linjer tilbage til Gorm. Og så må du i gang med at skabe en så
stor sikkerhed, som du nu kan.
Det kan anbefales at arbejde med én slægtslinje, som
man synes (eller under arbejdet kommer til at synes) ser
troværdig ud – i stedet for at samle så mange linjer som
muligt, inkl. mange usikre led og sammenhænge.

Som et godt eksempel på en troværdig linje kan
nævnes den, der udgår fra Valdemar Sejrs uægtefødte søn Knud, død 1260, hertug i Estland og senere i Blekinge, videre gennem den såkaldte Skarsholmslægt samt slægterne Galen og Bille på
Sjælland.
Videre gennem Present og Daa til admiral Jørgen
Daa, død 1598, ejer af Snedinge og Vollerup sammesteds. Sidstnævntes datter, Else Daa
“drog til Sverige og skikkede sig ilde”, dvs.
blev gift med svensk lavadelig mand i begyndelsen af 1600-tallet, løjtnant Lars Håkansson Dufva, død 1647 i Skaraborg Län.
Parrets oldesøn, Anders Bengtsson Dufva
(1687-1745), havnede som konstabel ved
admiralitetet i Karlskrona, blev svigerfar til
degnen (klokkaren) Andreas Kullberg i
Tving i Blekinge. Han blev igen svigerfar til
sin efterfølger Nils Estberg, død 1801. Senere
i 1800-tallet kom efterkommere via kvindeleddet, Bergendorff, til København.
Finder du en sådan linje på nettet, må
du på vanlig vis tjekke kirkebøger og andre
normale slægtshistoriske kilder og havner
Jellingstenen over Gorm den Gamle og hans
dronning Thyra, som mange nutidige danskere
søger at føre deres anetråde tilbage til. Billedet
er fra før glasburet kom til. Foto: Anne-Lise Ø.
Kræmmer.
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Skarsholmslægtens
våben med
løven over
hjerter, en
forenklet
udgave var
Valdemarernes
gamle
løvevåben,
viser tydeligt, at
slægten har sit
udspring i
kongeslægten.

så i de svenske og danske adelshistoriske værker
mht. slægterne Dufva og Daa, henholdsvis Gustaf
Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns
ättartavlor, udgivet i mange bind 1925-36 + rettelser 2008, og Danmarks Adels Aarbog, udgivet siden
1884 inkl. rettelser.
Den skitserede linje går gennem ridderen Erik
Bille, død 1455/56, der nævnes som nr. 2597 i 16.
generation af Gorms efterkommere i det store værk
Nachkommen Gorms des Alten (König von Dänemark
– 936) I.-XVI. Generation, udgivet af S. Otto Brenner
1963, optryk 1978.
Selv om forfatteren og hans tidligere arbejder ikke
har det bedste ry, er bogen brugbar mht. henvisninger til litteratur udgivet før 1960. Som udgangspunkt kan man vist sige, at hvis ikke din linje nævnes hos Brenner, så er der noget galt. Men også
modsat: Ikke alle hans linjer bør godtages i dag!
Linjen fra Gorm til Valdemar Sejrs sønnesøn Erik
(Knudsen), død 1304, er alle biograferede i Dansk
biografisk Leksikon, 3. udgave, der først blev afsluttet
i første halvdel af 1980’erne og er skrevet af seriøse historikere, så disse artikler bør konsulteres.
Generelt må man sige, at den skitserede slægtslinje fra Valdemar Sejr og frem til Jørgen Daa bekræftes både af opkaldene med navnene Erik, Torben og Inger samt ikke mindst af godshistorien.
Mht. sidstnævnte kan anbefales opslag i både
Trap: Danmark, 5. udg., og i Danske adelsgodser i
middelalderen, Erik Ulsigs doktordisputats fra 1968.
Blandt efterkommerne efter Gorm findes i 16. generation også Torben (Torbern) Bille, født omkr.
1400, død 1465, ridder og rigsråd, storgodsejer på
Sjælland, hans søn Steen Basse, sønnesøn Claus og
oldesøn Jens Bille, 1531-1575, alle beskrevet i
Dansk Biografisk Leksikon sammen med sidstnævnSlægtsforskeren 3/2018

tes sønnesøn, rigsmarsk Anders Bille, 1600-1657,
og alle nævnt for større eller mindre betydning i
Danmarks historie.
Den nævnte Claus Bille, død 1558, var svigersøn
af bygherren for det velbevarede stenhus, Glimmingehus i Skåne, Jens Holgersen Ulfstand, og Claus
blev morfar til den berømte videnskabsmand og
astronom Tycho (Tyge) Brahe.
Ovennævnte Jens Bille er bl.a. kendt for at have
samlet folkeviser (nu på arkivet i Odense), og hans
børn var udgangspunkt for præsten Lyschanders
rimkrønike om slægtens historie, et af Danmarks allerældste trykte, slægtshistoriske arbejder.
Rigsmarsk Anders Billes svigersøn, Niels Krabbe,
1603-1663, ridder og rigsråd, ejer af godser i
Skåne, på Fyn og i Jylland, er ligeledes medtaget i
Dansk Biografisk Leksikon. Fra ham er det let nok at
følge generationerne via de adelige slægter Trolle,
Lüttichau og Jermiin samt de borgerlige slægter Nybye, Oest, Rasmussen, Overgaard og Kjeldsen til sin
egen ane, alt på ordinær slægtsforskervis.
Anden litteratur
Jagten på Gorm den Gamle og andre europæiske fyrsteog adelsslægter af Kristian Lauritsen er en anbefalelsesværdig artikel fra bladet Slægten, Forum for slægtshistorie, optrykt i Gemmesider II B, 2003.
Europas stamfar, en artikel om mulighederne for at
komme tilbage til Karl den Store, af Anton Blaabjerg, ligeledes fra Slægten, optrykt i Gemmesider III, 2007.
Nutiden og Valdemar Sejr, Slægtsforskning og Danmarks historie. Af Anton Blaabjerg, 2000. Et udvalg på
55 slægtslinjer viser, at et hav af ganske almindelige
danskere også stammer fra den store middelalderkonge.
Dog har det senere vist sig, at linjerne 32-34’s afstamning gennem den sønderjyske Sappi-slægt fra kong Abel
er knap så sikker og ikke mindst knap så enkel at forklare som anført i hæftet.
Hæftet giver en mængde henvisninger til litteratur

Bille-slægtens
ældgamle
våben i
moderne streg,
gengivet efter
Danmarks
Adels Aarbog,
1890.
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publiceret før 2000, men meget mere bør naturligvis
fremfindes!
Dronning Margrethe IIs forslægt – også de hidtil mindre
kendte slægtslinier! Af Kristian Lauritsen, 2000. Også enkelte middelalderlige slægtsgrene behandles i bogen.

Nyeste kritiske bidrag – Skjalm Hvide!

Danmarks Adels Aarbog 2009-11, udg. 2012, indeholder
en uhyre grundig behandling af Skjalm Hvide og hans
slægt af historikeren cand.mag. Michael Kræmmer.
Mange usikre efterkommere er fjernet, og Kræmmer skriver selv: Måske FOR mange! Men eftertanke giver det.
Samtidig er alle tanker om Skjalm som efterkommer af
Gorms søn Toke, Skjalms kone som Svend Estridsens niece og Asser Rigs kone fru Inge som datterdatter af
Knud den Hellige fjernet! Disse påståede afstamninger
kan overhovedet ikke bevises!

Faldgruber

Med udgangspunkt i Gorm den Gamle er det vist aldrig
bevist, at der findes nulevende efterkommere efter andre
end Svend Estridsens to sønner, Knud den Hellige, dræbt
1086 i Odense, og Erik Ejegod, død 1103 på Cypern,
begge konger af Danmark. At Eriks dronning Bodil også
skulle være efterkommer hævdes vist blot af de islandske sagaer – nedskrevet mere end 100 år efter Bodils
død i Jerusalem.
Når vi som nævnt med Michael Kræmmer afskriver de
sjællandske Hviders royale afstamning, er der tilbage vist
blot de danske familier, der gennem svenske fyrste- og
adelsslægter kan stamme fra kong Knud.
Blandt Erik Ejegods efterslægt samler interessen om
sig om sønnesønnen Valdemar den Store, dennes børn,
bl.a. Valdemar Sejr og dennes ægte og uægte afkom.
Her henvises til det nævnte Valdemar Sejr-hæfte med
dets mange litteraturhenvisninger.
Her spiller slægten Løvenbalk, efterkommere af Christoffer II som de hævdes at være, en stor rolle. Datteren
Regitze blev tidligere hævdet at være stammor til nogle
af de skånske medlemmer af slægten Krognos, men det
blev der allerede tidligt i 1900-tallet sat spørgsmålstegn
ved i rettelser i Danmarks Adels Aarbog. Den i genealogisk forstand meget interessante Else Holgersdatter
Krognos, først gift med Anders Ovesen af de jyske Hvider
og siden med Otte Nielsen af den slægt, der senere antog navnet Rosenkrantz, har historikeren Anders Bøgh,
dr.phil., tidl. lektor ved Aarhus Universitet, skudt ned i
adelsårbogen 2006-08. Det sker i rettelser til slægterne
Krognos (1893) og Hak (1896) på grundlag af et større
arbejde, Om Vittskövles kendte ejere før ca. 1420. En
slægtshistorisk oprydning, publiceret i M. Olsson m.fl.’s
Gods och bönder från högmedeltid til nutid, 2006.
Blandt Løvenbalkernes påståede efterkommere er Viborg-munken Thøger Jensen, der samarbejdede med reformatoren Hans Tausen i Viborg i 1520’erne. Om denne
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tvivlsomme afstamning kan man læse i Personalhistorisk
Tidsskrift 1966 og -76, jfr. Valdemar Sejr-hæftets linje 3642, hvor historien afvises.
Figurerer slægterne Holger Eriksen (Rosenkrantz) til
Boller, død 1496, og hustru Margrethe Flemming, død ca.
1490, arving til store godser i Norge, eller medlemmer af
slægten Budde på Hindsels på Thyholm på din
slægtstavle, så kan bogen Karen Iversdatter og Henrik
Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden
1200-1571 af Lars Løberg, 2014, varmt anbefales. I
denne bog gennemgår den norske historiker kritisk disse
norsk-danske slægters afstamning fra den norske kong
Haakon V, død 1319, og hans danske morfar, Erik Plovpenning.
Modsat må der advares mod at tro, at min egen stammor, Johanne Grøn på Oustrupgård i Røgen Sogn, gennem
en Bodil Markvardsdatter Rodsten skulle være ætling af
Gorm den Gamle. Den teori er for længst forladt, jfr. min
anetavle på nettet (med litteraturhenvisninger, www.viborgslaegt.dk/anetavleab.html).

Slægtsbogens vægtning

Har du endelig fundet en slægtslinje til Gorm, som du anser for sikker, og som du så vil fremlægge i en bog, så
pas på vægtningen.
Jeg har set bøger, hvor de jævne borgerlige generationer fylder 20 % af bogen, mens de 80 % optages af
anerne til fx den adelige præstekone fra 1700-tallet. En
modsat vægtning af stoffet ville være sikrere og måske
også fornuftigere. Vi kan jo alle fejle, og jo længere tilbage i slægten vi kommer, desto større er risikoen for fejl
eller for tolkninger på et for løst grundlag, som senere
opdages som fatale – altså for slægtslinjens holdbarhed!
I mange af de slægtsbøger, jeg har leveret arkivstoffet
til, vil man opdage, at fandt jeg en adelig pige, der måske
i begyndelsen af 1600-tallet giftede sig under sin stand,
så har jeg udvalgt en enkelt interessant slægtslinje langt
tilbage i middelalderen og knyttet nogle ganske få supplerende ord til de mest bemærkelsesværdige aner i stedet for slavisk at have afskrevet en 100 sider lang anetavle for vedkommende. For mange af disse fjerne (og
måske lidt usikre) aner siger ikke nutidslæseren ret meget. Så hellere lidt, men godt!

Hjemmesider

I jagten på Gorm som stamfar kan to hjemmesider anbefales; begge kan man let google sig til, nemlig dels Finn
Holbeks dels Steen Thomsens.
Med udgangspunkt i disse hjemmesider kan den yderligere litteraturjagt og de kildekritiske studier begynde.

P.S. De herover nævnte eksempler på litteratur formid-

les af Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf.
8661 0436, mail: blaab@webspeed.dk
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Hvordan opretter man en
kopi af en artikel fra
Mediestream?
Denne artikel fortæller ikke, hvordan man finder en artikel i de aviser, der kan søges i på Mediestream. Artiklen
er blevet til, fordi en slægtsforsker spurgte mig, hvordan
man opretter en kopi på sin egen computer af en artikel,
som man har fundet på Mediestream.
Når man har fundet en avis, der indeholder en artikel,
der kunne være interessant, får man et billede som vist
på figur 1.

Her kan
man blade i
avisen ved at
trykke på feltet [NÆSTE
SIDE >]. Når
man kommer
til den side,
der indeholder artiklen,
man har søgt
efter, vil
søgeordene
være fremhævet med
gul markering, se figur
2.
Når man finder frem til den artikel, man gerne vil have
en kopi af, bruger man [+] knappen på hjemmesiden (i
det grønne felt over avisen) til at zoome ind på den del af
siden, man er interesseret i; man kan bruge musen til at
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Henning Karlby
Rylevej 8,
5464 Brenderup, Fyn
Tlf. 64 44 28 08
karlby privat.dk

trække rundt på siden, til man har artiklen i fokus og
passende forstørret.
Herefter højreklikker man på avisbilledet, og i dialogboksen, der fremkommer, klikker man på Gem billede
som....
Programmet foreslår filnavnet download.png, men det
vil nok være hensigtsmæssigt at vælge et andet navn til
billedet, som siger mere om indholdet, fx et person- og
eller stednavn. Endelig navigerer man frem til den
mappe, hvor man ønsker, at billedet skal ligge, og trykker
på Gem (figur 3). Vupti, nu ligger der en fin og læsbar
kopi på harddisken!

Specielt for Mac-brugere

Hvis du er Mac-bruger og sværger til Safari-browseren,
får du ved højreklik dog ikke mulighed for at gemme billedet.
Her tilbyder browseren Arkiver side som ..., men det
fungerer desværre ikke rigtig godt i forbindelse med Mediestream; hele siden gemmes, men ikke selve artiklen.
I stedet kan du enten zoome ind på den ønskede artikel
og tage et skærmdump af siden, eller du kan bruge
Chrome-browseren, hvor det fungerer helt som på en
Windows-pc.
Generelt er det en god ide at køre med mindst to
browsere. Browsere skal i dag kunne klare mange forskellige funktioner, og hvis noget kniber for den ene, er
det smart at kunne forsøge sig med en anden.
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På sporet af en udlagt
barnefader

Kathrine Tobiasen
Korsagervej 13
8900 Randers
Tlf. 41 28 65 30
tobiasen dis-danmark.dk

Som slægtsforskere er vi på evig jagt efter oplysninger
om vore forfædre, og vi registrerer datoer og steder for
vigtige begivenheder i lange baner. En af de rigtig spændende oplevelser, slægtsforskningen kan byde på, er, når
vi får samlet så mange brikker, at en hel menneskeskæbne kan åbne sig for os, og vi får et glimt af livet før
i tiden, der giver os mulighed for at danne sig et indtryk
af de personer, vi stykker oplysninger sammen om. Mens
vi graver dybere i sagen, støder vi af og til på overraskelser. Og det kan ende med, at vi helt må revidere opfattelsen af en person. Sådan er det gået med min mands 2 x
tipoldefar.

Barnedåb i Gjerrild

Hans tipoldefar hed Anders Carl Jensen, og han kom til
verden som uægte barn den 16. august 1844 i Gjerrild
Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt. Om forældrene
kunne kirkebogen oplyse, at hans mor var tjenestepige
Inger Andersdatter i Gjerrild og som udlagt barnefader
tjenestekarl Jens Andersen i Stokkebro. Fadderne var lokale folk, Mette Marie Pedersdatter, Ane Kathrine Andersdatter, Morten Christensen og Peder Andersen af Gjerrild
og Rasmus Jensen af Stokkebro. Det faldt desuden i øjnene, at der i rubrikken anmærkninger ikke blev nævnt
noget om introduktionen, som kirkebogsføreren ellers
omhyggeligt noterede ved de øvrige barselskvinder.
Faldne kvinder blev ikke fundet værdige til den højtidelige
første kirkegang.1
I folketællingen 1845 fik jeg hurtigt lokaliseret mor og
søn. Den 32-årige Inger Andersdatter og hendes etårige
søn boede i et hus i Gjerrild sammen med tre ægtepar
med tilsammen seks børn, blandt disse en voksen pige,
og desuden en 64-årig ugift kvinde, Karen Nielsdatter,
der levede af dagleje og gårdarbejde, i øvrigt samme beskæftigelse, som Inger ernærede sig ved. Af folketællingen fremgår, at hun ud over sit eget barn også havde
overskud til at tage sig af en 5-årig plejedatter.

Endnu et uægte barn

Samme folketælling fortalte, at Inger var født i Rimsø
Sogn, og da jeg havde hendes alder, var det ingen sag at
få fastslået, at også hun var et uægte barn, født den 28.
februar 1813 i Rimsø som datter af ”Pigen Karen Nielsdatter Axel udj Rimsøe Hyrdehuus”. Som barnefader ud1
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Kirkebog for Gjerrild 1832-1861, s. 21

Gjerrild Kirke, hvor det uægte barn, Anders Carl Jensen, i
1844 blev døbt.

lagde hun ungkarl og hoboist2 ved hr. Grev Scheels Batallion, Anders Jacobsen Nøragger.3 Et par af dennes soldaterkammerater optrådte som faddere for barnet, men noget ægteskab mellem de to kom ikke på tale. Altså et
ganske typisk eksempel på social arv fra den ene generation til den næste, hvor et uægte barn selv bliver mor
til et uægte barn, et udbredt fænomen, som ikke mindst
Agnete Birger Madsen kan fortælle om i sine beretninger
om enlige mødre på Hjørringkanten4.
2
3
4

Hoboist, gl. stavemåde for oboist, tidligere også brugt om militærmusikere
Kirkebog for Rimsø 1779-1814, s. 137
Som eksempler på titler af Agnete Birger Madsen kan nævnes: Et
meget ilde berygtet fruentimmer (Vendsyssel Historiske Museum,
2017), Barnemordersken på Aastrup (Vendsyssel Historiske Museum, 2003) og Ægte historier om uægte børn (Kvindemuseet i
Danmark, 2001)
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Karen Axel kom til at leve sit liv som ugift, og
mor og datter støttede hinanden livet igennem,
idet Karen viste sig at være identisk med den
64-årige kvinde i huset i Gjerrild ved 1845-tællingen (som mærkeligt nok ikke nævner noget
om familiesammenhængen). At så mange mennesker levede stuvet sammen i et formentligt
ikke særlig stort hus, var heller ikke spor usædvanligt. En mand eller kvinde kunne have haft
mulighed for at købe et hus, men havde så brug
for ekstra indtægter fra lejere. I tilfældet fra
Gjerrild er alle beboere dog indsiddere, altså
har de alle lejet sig ind.
Fem år senere holdt mor og datter stadig
sammen, og de øvrige familier i huset var også
de samme bortset fra, at en enkelt familie var
skiftet ud med en anden. Karen og Inger levede
nu af at spinde. I 1853 døde moderen dog som
indsidderske i Gjerrild, 71 år gammel. Kirkebogsføreren har i parentes tilføjet: og ugift Fruentimmer;
her skal ikke være tvivl om, hvad det var for et kvindemenneske, der – i hr. pastorens øjne – var stedt til hvile.
Dødsårsagen blev opgivet som “Alderdoms Svaghed“.5

På fattiggård

Inger levede videre som ugift og uden at få yderligere
børn. En tid boede hun alene, men ved 1880-folketællingen er hun flyttet ind hos sin søn i Villersø. Der må have
været knuder i forholdet til familien, for hun døde som
fattiglem på Dalstrup Fattiggård (i Villersø) den 23. marts
1887, 73 år gammel. Inger blev begravet den 29. marts
på Gjerrild Kirkegaard. I dette sogns kirkebog, hvor hun
får tilføjet sin mors slægtsnavn Axel, er noteret om dødsårsagen: Ej epidemisk (nok en hentydning til at der var
mange dødsfald pga. tyfus på samme tid), Alderdoms
Svaghed, i mange Aar blind.6
Dødsfaldet er også indført i Villersøs kirkebog, og her
har man åbenbart ikke haft helt styr på tingene, for hun
benævnes enke; man ved dog, at hun er død af alderdom, 74 år gammel.7 Faktisk var hun fyldt 74, men selv
kirkebøger kan fejle – her gør de det endda hver på deres måde.

Barnefaderen

Men hvad så med den udlagte barnefader, som ifølge kirkebogens oplysninger var tjenestekarl i Stokkebro og tydeligvis ikke havde i sinde at gifte sig med kvinden, han
havde gjort gravid? Igen en af disse tølpere, der muntrer
sig med svage kvinder og så stikker af, var min første
indskydelse. Men naturligvis skulle der mere kød på.
Stokkebro er en lille by i Gjerrild Sogn, men selv om
folketællingen 1845 er så dejligt tæt på Anders Carls
5
6
7

Kirkebog for Gjerrild 1832-1861, s. 273
Kirkebog for Gjerrild 1861-1890, s. 349
Kirkebog for Villersø 1850-1892, s. 268
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Manzas kort fra 1843 viser det nordøstlige Djursland med
de mange små sogne, som Jens Andersen i 1840’erne og
’50’erne bevægede sig omkring i (Geodatastyrelsen).

fødsel, at enhver slægtsforsker ville føle, at hun her
havde trukket et heldigt lod i det store udredningsspil,
ledte jeg forgæves efter en Jens Andersen i sognet. Det
eneste emne, der kunne komme på tale på egnen var en
Jens Andersen, 40 år og ugift, der tjente hos i en gårdmand i nabosognet Veggerslev og var født så langt væk
som Værum sydvest for Randers. Kunne det mon være
ham, der havde været på spil?

Til- og afgangslisterne

Svaret på dette spørgsmål måtte kunne findes i kirkebøgernes til- og afgangslister, så her fortsatte jagten. I Gjerrild optrådte godt nok en Jens Andersen, der 1. maj
1843 ankom til sognet for at blive tjenestekarl i Stokkebro. Han var 38 år, og både sted og tid passede perfekt
med, at han kunne være både folketællingens Jens Andersen og barnefaderen. Han var noteret for et godt
skudsmål. Jeg kunne desværre ikke finde ham i hverken
afgangslisten for Gjerrild eller tilgangslisten for Veggerslev, men der er jo smuttere i disse lister, så …
I 1846 dukkede han op på en afgangsliste i Gjerrild.
Han måtte altså være taget tilbage til Gjerrild, dog ikke
til Stokkebro. Han var nu 41 år og agtede sig til Aalsrode
i Aalsø Pastorat. I øvrigt kunne han her oplyse om et
slægtsnavn, Elgaard, som han siden brugte jævnligt.
Nogle gange nævnte listerne også, at han var vaccineret
den 8. februar 1820 – en nyttig oplysning at have med,
da den kan hjælpe med identifikationen, hvis man er
tvivl, om det er den rette person, man har fat i.
Ved at følge sporene i til- og afgangslisterne og ind
imellem kombinere med folketællingerne lykkedes det at
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tegne et rids af mandens liv gennem ca. 10 år. Jens Andersen førte et ganske omflakkende liv, fra han 1842
kom til Benzon Teglværk (under godset Benzon, i dag
Sostrup, i Gjerrild Sogn) til han 1. november 1853 afgik
fra en plads hos gårdejer Høvring i Lund, Homå Sogn. Var
han rastløs af natur, eller havde han bare svært ved at
finde sig til rette? Han blev sjældent længere end et år i
pladserne, før han igen meldte sig hos sognepræsten og
blev opført på afgangslisten, ofte som den suverænt
ældste blandt de registrerede.

På vand og brød i Grenå

Skudsmålet var de første år godt, men da han den 28.
februar 1847 efter en længere tur tværs over Djursland
ankom til Trige i Aarhus Amt for at tjene på gården
Petersminde,

noterede pastoren under anmærkninger:
Har været straffet for tyveri.8 Opholdet her blev ikke
langt, for allerede godt to måneder senere var han på
farten igen, og med et “ret godt Vidnesbyrd” drog han atter østpå til Homå Sogn. Her skrev præsten i tilgangslisten, at Jens havde siddet på vand og brød i Grenå – og
gav ham et ‘g’ som skudsmål.9
Disse notater fortalte noget, som jeg ellers ikke ville
have opdaget: Vor mand havde begået noget kriminelt,
og det måtte undersøges. Da der havde været tale om
en straffesag, gik jeg til domsprotokollen for Grenå Byfoged og Djurs Nørre og Sønder Herreder. Den er indrettet
med et indledende register, og ved hjælp af det var det
ikke besværligt at finde frem til sagen. Jens havde den
3. august 1846 været inde hos guldsmed Juul i Grenå
for at købe et merskums pibehoved, og her havde han
set sit snit til at putte en sølvurkæde med signet i lommen og gå afsted med den. Tyveriet blev dog afsløret;
han var ikke på nogen måde en garvet tyv, og han tilstod
uden videre og leverede kæden, der var vurderet til en
sum af 2 rdl., tilbage til ejermanden.
Det kunne altså ikke bortforklares, at Jens havde overtrådt loven, men dommeren kunne få øje på flere formildende omstændigheder, og derfor “formeenes Straffen
med Hensyn til det Stiaalnes ubetydelige Værdie, Tiltaltes aabenhiertige Tilstaaelse og hans foregaaende ulastelige Vandel at kunne bestemmes til 2 Gange 5 Dages
Fængsel paa Vand og Brød”, hvilket var det mindste inden for den tids straframme. Udover omkostninger ved
opholdet i arresten og sagens førelse blev Jens også
dømt til at betale anklagerens og forsvarsadvokatens salærer på henholdsvis 4 og 3 rdl., og efter udstået straf
måtte han affinde sig med en plettet straffeattest i form
af anmærkninger i skudsmålsbogen.10

gen 1850 finder vi ham som 46-årig tjenestekarl hos en
yngre husmand og tømmermand og hans kone. Nu skulle
man måske ikke tro, der kunne ske så meget mere i et
halvgammelt tyendes liv, men faktisk lykkedes det ham
at finde sig en kone.
Da han 1. maj 1853 meldte sin ankomst til Glæsborg
Sogn, var der på tilgangslisten anført en “Karen Laursdatter – 43 Aar – Hustrue til ovenanførte Jens Elgaard”.11
Vielsen fandt jeg i Hoed Sogns kirkebog, som kunne berette, at “Enkemand Jens Andersen Elgaard af Lund” den
7. oktober 1851 blev viet til enken Karen Laursdatter af
Glatved12. Hun havde tidligere været gift med Claus Rasmussen Farre, som var død af tæring 10 måneder tidligere, og med hvem hun havde fire børn, alle under konfirmationsalderen. Ved vielsen kunne man læse, at der for
begge ægtefællers vedkommende var tale om andet ægteskab. Nå, tænkte jeg, hvad var nu det? Forholdet til Inger Andersdatter kunne næppe betegnes som et ægteskab, selv om der var kommet et barn ud af det. Spørgsmålet blev indtil videre dog parkeret i venteposition.

Familiesammenføring og -forøgelse

Jens blev hængende nogle år i Homå, og ved folketællin-

De første par år som ægtemand har Jens formentlig fortsat tjent på en gård og boet der, penge skulle jo skaffes
til huse, men 1853 er både han og konen opført på tilgangslisten i Glæsborg Sogn, hvor de flyttede ind i et hus
på Stenvad Hede. I følge listen kom de fra hver sit sogn,
så det var først efter et par års ægteskab, de reelt
kunne flytte samme. Nu tituleres han som arbejdsmand.
Jens og Karen var et velvoksent par i fyrrerne, da de
giftede sig, men ikke desto mindre fik de skabt et barn
sammen. Den 8. juli 1853 fødte hun en søn, som fik
navnet Martinus. Desværre var drengen ikke levedygtig;
han blev “Hjemmedøbt paa 28. Juli af Faderen formedelst Sygdom”, og han døde før dåben kunne publiceres13. En trist skæbne for Jens, der måske endelig stod
med et barn, han kunne have fulgt i dets opvækst, men i
stedet måtte tage afsked med.
Ægteparret er ikke at finde ved folketællingen 1855 i
Glæsborg, og heller ikke sognets afgangslister kender
noget til dem. Måske var de så meget ude af tyendesystemet, at de ikke længere behøvede at melde flytning
hos præsten? Men den 20. marts 1859 ankom indsidder Jens Andersen, 54 år, til Fjellerup Sogn fra Gjesing
med skudsmål fra hr. Koch i Gjesing (hvor afgangslisten
ikke nævnte ham). Samme dag kom Karens søn af første ægteskab, Claus, til sognet for at tjene på en gård.14
Karen og Jens boede ved folketællingen 1860 i Fjellerup
by som indsiddere og daglejere og uden nogen af børnene hos sig.
Her ender sporet i hvert fald indtil videre blindt. Hverken Jens eller Karen er døde i Fjellerup, og de ses ikke

8 Kirkebog for Trige 1841-1851, s. 31
9 Kirkebog for Homå 1841-1860, s. 188
10 Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged. Domprotokol 1836-1860, s. 415

11
12
13
14

Ægteskab
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Kirkebog for Glæsborg 1829-1869, s. 446
Kirkebog for Hoed 1830-1852, s. 170
Kirkebog for Glæsborg 1829-1869, s. 68
Kirkebog for Fjellerup 1828-1867, s. 239
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på afgangslisterne. Sektionerne med døde og begravede
i samtlige kirkebøger i Djurs Nørre Herred og tilgrænsende sogne er gennemtrawlet uden succes, ligesom
han ikke ser ud til at være vendt tilbage til sit fødesogn.
De indtastede folketællinger fra 1870 og 1880 har heller
ikke oplagte bud.

Jens’ forhistorie

Men Jens har selvfølgelig også en forhistorie, som måtte
undersøges. FT 1845 m.fl. oplyste, at han var født i Værum, og det viste sig at være ganske vist: “D. 9de Junii
havde ligeledes Parcellisten Anders Elgaard og Hustrue
Mette Andersdatter paa Frisenvold Nørskovmark en Søn
til Daaben i Værum Kirke. Han var fød d. 6te maii og i
hiemmedaaben d. 8 Junii var kaldet Jens”, som Værumpræsten kunne melde i sin kirkebog anno 1805.15
Hans far, Anders Pedersen Elgaard, var en ældre herre
på 62 i sit andet ægteskab, og Jens var næstyngste søn
af en børneflok på seks. Da der blev skiftet efter Anders’
første kone, var der ikke meget at rutte med i boet, men
siden gik det fremad. Han blev i stand til at købe sin fæstegård i selveje; dog endte familien på det noget mindre
sted, Lille Tvillingborg i Værum, en udstykning fra godset
Frisenvold. Her var ikke basis for at holde børnene
hjemme, til de var voksne, og da Jens blev konfirmeret i
1820, var han allerede ude at tjene, godt nok i hjemsognet. Der har sikkert ikke været tid til at pleje de boglige
kundskaber, og hans dom angående kundskaber og opførsel lød kun på “temmelig god.” Fem år senere døde
Anders Elgaard, og den 20-årige Jens måtte formentlig
klare sig selv. Det lille sted i Værum havde den ældste
bror, Peder Andersen Elgaard, sat sig på.

Lægdsruller

Jeg stod med et hul i historien og vidste ikke, hvad Jens
havde foretaget sig fra faderens død, til han dukkede op
ude på Djursland i begyndelsen af 1840’erne. Hvorfor
ikke prøve, om lægdsrullerne kunne fylde hullet ud? Det
gav pote, og rullen fra 1822 afslørede, at Anders El

gaards søn Jens nu havde opholdssted i nabosognet Vissing, hans fars fødesogn, hvor det kunne tænkes, at han
tjente hos slægtninge. Lægdsrullen fortalte også, at
Jens har været en lille mand, der kun målte 61 tommer,
hvilket senere blev forhøjet til 61 1/4 tommer. Knapt
160 cm har han raget op.16
Han opholdt sig en del år i Vissing, men i 1828 var
der tilføjet et nyt lægd under opholdssted. Residensen
var rykket nogle kilometer til Ødum Sogn, hvor han holdt
til, indtil han omkring 1838 vendte tilbage til sit fødesogn. Hvad havde han så bedrevet den halve snes år i
Ødum? Heldigvis er der her en folketælling at ty til, og
den kunne fortælle, at 30-årige Jens Andersen var husmand og daglejer i Selling by og gift med Ane Kirstine Jakobsdatter, 26 år og skrædder. Nu faldt brikken med de
to ægteskaber fra vielsen i Hoed på plads.

Endnu et ægteskab

Ane Kirstine og Jens blev gift i Ødum Kirke den 22. november 1831.17 Deres første barn, en dreng, der fik navnet Søren, blev født i august 1832, men døde halvanden
måned senere. Samme kranke skæbne overgik to andre
børn; det ene døde endda, inden det blev døbt, og kun
5-årige Ane var i live ved 1840 tællingen. Selv om der
ikke var voldsom langt mellem Værum og Ødum, var der
tilsyneladende ingen tæt forbindelse mellem Jens og
hans familie; i hvert fald sås der aldrig familiemedlemmer som faddere til børnene. Men et eller andet har dog
været rivende galt i ægteskabet, præcist hvad står ikke
klart, men 1838 brød Jens op fra hjemmet og forlod
kone og datter.
Konen blev boende i Ødum, hvor hun i 1840 havde lejet sig ind hos en smed; hendes 10 år yngre søster var
også en del af husstanden. Året forinden havde hun
muntret sig med en tjenestekarl ved navn Jens Christian
Jessen, og det kom der et barn ud af, sønnen Jens, som
blev født den 20. januar 1839 og døde den 26. februar.18
Kirkebogen benævner hende “Jens Andersens fraskilte
Hustru”, mens hun selv ved folketællingen 1840 kaldte
sig enke! Herefter har jeg tabt sporet af Ane Kirstine og
hendes datter. Om de to har gennemgået en regulær
skilsmisse, som på den tid var en omstændelig sag, eller bare er gået fra hinanden, er ikke afklaret.

Hårdt liv på samfundets bund

Klip fra hovedrullen fra 1822, lægd 126, der viser Anders
Elgaards søn Jens på 16 år, nu med opholdssted i Vissing
(lægd 114).
15 Kirkebog for Værum 1749-1813, s. 41
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Også Jens smyger sig indtil videre uden om indekserede
folketællinger og kirkebøger, og der er foreløbig ingen
spor, der kan vise, hvor han videre er draget hen på sin
udefra set trøstesløse færd. Måske viser der sig en brik,
der kan lede til en løsning. Indtil videre er jeg holdt op
med at tænke på ham som “igen en af disse tølpere”.
16 Diverse lægdsruller 1805-1838 for lægdene 126 (Værum), 114
(Vissing) og 117 (Ødum). Nemmeste adgang via www.laegdsruller.dk
17 Kirkebog for Ødum 1824-1844, s. 37
18 Kirkebog for Ødum 1814-1843, s. 54 og 195
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Han har først og fremmest haft et hårdt liv tæt på samfundets bund, og trods mange odds imod sig har han
langt hen ad vejen fået gode skudsmål og har rettens
ord for ulastelig vandel.
Interessant nok endte hans tre brødre også på Djursland. Den yngste bror, Niels, blev gårdfæster i Glæsborg,
hvor han fik 10 børn, uden at Jens en eneste gang optrådte som fadder, og Søren, der var lidt ældre end Jens,
ernærede sig en tid som smed i Lille Sjørup, Ørsted
Sogn og senere Langkastrup, Virring Sogn. Den ældste,
Peder, brød omkring 1844 op fra fødegården og fik en
gård i Fjellerup. Hvor meget de har omgåedes hinanden

vides dog ikke; det eneste dokumenterede eksempel på
samkvem mellem brødrene, jeg har fundet, er en kontrovers mellem Søren og Niels om 17 rdl., som den sidste
havde lånt af sin bror og vist ikke var villig til at betale tilbage; i hvert fald kom der en politisag ud af det.19 Samt
at Peder og hans hustru jævnligt var faddere til Niels’
børn, efter at de var flyttet til Fjellerup.
Tag Jens’ historie som et eksempel på, at det faktisk
kan lade sig gøre af få en del kød på et sådant lidet misundelsesværdigt liv.
19 Grenaa Købstad m.v. Politiprotokol 1842-1844, s. 271b

Demokrati og afstemningsformer i
Danske Slægtsforskere
Af Kirsten Sanders
I dag fastslår vedtægterne, at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, at deltagerne hver især
højst kan medbringe 1 fuldmagt, og at bestyrelsen er
den øverste myndighed imellem to generalforsamlinger.
Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt dette er
den rigtige form for demokrati i en forening med mere
end 7000 medlemmer, fordelt over hele Danmark og
med enkelte medlemmer i udlandet.
Det er vigtigt, at vi som forening forholder os til, hvad
der skal forstås ved ”demokrati”. Demokrati er også retten til at stemme, men endnu vigtigere er det retten til at
ytre sig, såvel på Forum som på generalforsamlingen eller ved direkte henvendelser til bestyrelsen, for derigennem at påvirke de beslutninger, der træffes.
Ytringsretten har vi gennem vores Forum, gennem
medlemmernes deltagelse i generalforsamlingerne og
ved deres direkte henvendelser til bestyrelsen, og det
skal der ikke ændres på. Herudover har vi nu også vores
Lokalforeningsråd, hvor medlemmerne i lokalforeningerne har mulighed for at have en direkte dialog med bestyrelsen.
Med hensyn til stemmeretten, så har vi også denne allerede i dag, dels gennem direkte deltagelse i generalforsamlingerne, dels gennem den fuldmagt, man kan give til
en anden person, hvis man selv er forhindret i at deltage.
Der findes en række alternativer eller supplementer:
1. Afstemning via brev
2. Vejledende afstemning via internettet
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3. Direkte afstemning via internettet
4. Direkte, online afstemning i forbindelse med en pågående generalforsamling
5. Mulighed for at medbringe et vilkårligt antal fuldmagter

Afstemning via brev

Anvendelsesområde: Denne afstemningsform kan kun
anvendes i forbindelse med konkrete, forud definerede
og afgrænsede forslag/spørgsmål, eksempelvis ”Hvor
skal den kommende generalforsamling afholdes, Århus,
Odense eller København?”
Sikkerhed: Rimelig sikker og forsvarlig afstemningsform, idet det dog ikke med sikkerhed kan afgøres, om
det rent faktisk er medlemmet, der har afgivet stemmen.
Omkostninger: Brevafstemning er voldsomt omkostningstung, idet der skal udsendes nummererede breve til
samtlige medlemmer, og et revisionsfirma skal kontrollere, at der kun er kommet et svar fra hvert medlem. Anslåede omkostninger: 70.000 – 100.000 kr.
Anvendelighed i Danske Slægtsforskere: Brevafstemning må anses for uegnet. Kræver vedtægtsændring.

Vejledende afstemning via internettet

Anvendelsesområde: Denne afstemningsform kan – ligesom brevafstemning – anvendes i forbindelse med konkrete, forud definerede og afgrænsede forslag/spørgsmål.
Det er ikke muligt at anvende en vejledende afstem-
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ning fx i forbindelse med personvalg, da der altid på generalforsamlingen vil kunne blive opstillet nye kandidater,
eller de foreslåede kandidater trækker deres kandidatur.
Det er ej heller muligt at anvende afstemningsformen i
forbindelse med noget svarende til den netop overståede
beslutning om fusion mellem SSF og DIS-Danmark, idet
forslaget løbende undergik forandringer, ligesom der på
selve generalforsamlingen blev foretaget ændringer, der
ville have gjort en forud afgivet stemme irrelevant, fordi
netop det punkt, som vedkommende var imod, blev ændret gennem vedtagelse af et ændringsforslag på selve
mødet.
Problematik: Hvad skal man bruge den vejledende afstemning til? Skal bestyrelsen følge den vejledende afstemning? Har det betydning, om det er 2% af medlemmerne eller 80% af medlemmerne, der har stemt?
Afstemningen vil ikke være anonym idet personer med
adgang til stemmesystemet vil kunne aflæse afgivne
stemmer. Alternativt skal der bruges et uafhængigt firma
til at stå for afstemningen med omkostninger som følge
heraf.
Sikkerhed: Man vil formentlig med rimelig stor sikkerhed kunne etablere en platform på Danske Slægtsforskeres hjemmeside, der vil kunne håndtere kontrol af, at
et givet medlem kun stemmer én gang, men om det er
medlemmet selv eller en helt anden person vil ikke
kunne verificeres.
Omkostninger: Vil kræve en nyudvikling/ændring af
den eksisterende hjemmeside, men det vil formentlig
kunne etableres for 20-30.000 kr.
Anvendelighed i Danske Slægtsforskere: Vejledende
afstemninger vil kunne anvendes i begrænset omfang til
afklaring af medlemmernes holdning til konkrete spørgsmål. Det vil dog i sidste ende altid være bestyrelsen, der
træffer den endelige beslutning, uanset udfaldet af den
vejledende afstemning.

Direkte afstemning via internettet

Anvendelsesområde: Svarer til anvendelsesområdet for
vejledende afstemning via internettet.
Sikkerhed: do
Omkostninger: do
Anvendelighed i Danske Slægtsforskere: Direkte afstemning via internettet er uegnet til brug i Danske
Slægtsforskere. Hvis en afstemning skal være bindende,
skal man være helt sikker på, at der ikke kan fifles, at
der kun kan afgives én stemme, at det kun er medlemmer, der kan afgive stemmer, og at afstemningen er helt
anonym. Denne sikkerhed har man ikke vurderet kunne
etableres ved fx kommunalvalg, så det bliver nok også
svært for os.

Direkte, online afstemning i forbindelse med en
pågående generalforsamling

Anvendelsesområde: Denne afstemningsform kan anven-
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des på alle typer af beslutninger og valg. Det skal dog
bemærkes, at formen vil besværliggøre personvalg, hvor
der kun er én kandidat, som normalt vælges med applaus. I disse tilfælde må man nødvendigvis afvente, at
alle de personer, der er online, afgiver deres stemme på
vedkommende.
Problemstillinger: Denne afstemningsform kræver, at
der er en god, online streaming af generalforsamlingen
med mikrofoner i hele salen, samt at de personer, der
ønsker at stemme online i et stykke tid (1-2 timer før
start), har registreret sig, således at dirigent og stemmetællere har klart overblik over antallet af stemmeberettigede.
Skal disse online stemmeberettigede kunne stille
spørgsmål og kommentere, hvad der sker under generalforsamlingen?
Hvis online-systemet går ned, skal generalforsamlingen så aflyses?
Hvis en deltager ikke kan finde ud af at logge ind eller
den pågældende PC ikke kan køre det nødvendige
streamingsoftware, hvad så?
Kan en anden person pludselig overtage PC’en? Hvordan opdages dette? Skal man kunne lukke ned for en given forbindelse, og hvordan gør man det?
Kan flere medlemmer deles om en PC og hvordan
håndterer man så afstemningen?
Omkostninger: En tilfredsstillende teknisk løsning vil
formentlig være rimeligt omkostningstung, måske
100.000 kr?
Anvendelighed i Danske Slægtsforskere: Umiddelbart
virker løsningen for omkostningstung og teknisk besværlig i forhold til de ganske få gange, hvor der reelt kunne
være et behov herfor. Løsningen kan genovervejes, når
de tekniske muligheder er blevet bedre. Kræver vedtægtsændring.

Vilkårligt antal fuldmagter

Anvendelsesområde: Kan anvendes i alle spørgsmål og
valg.
Problemstilling: Fuldmagtsgiver giver en generalfuld-
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magt til fuldmagttager, hvilket kan være problematisk,
hvis det viser sig under generalforsamlingen, at afstemningstemaet ændrer sig, eller det er andre personer, der
stiller op.
Modellen frarådes, da en enkelt eller få personer med
et tilstrækkeligt antal fuldmagter vil kunne overtage hele
foreningen.
Omkostninger: Ingen.
Anvendelighed i Danske Slægtsforskere: Vil kunne anvendes, hvis generalforsamlingen træffer beslutning
herom. Kræver vedtægtsændring.

Konklusion

Uanset hvilken afstemningsform man vælger, vil man altid stå tilbage med spørgsmålet: Hvordan kan man være
sikker på, at man opnår et mere direkte demokrati ved
de ovennævnte typer af afstemninger i forhold til en generalforsamling, hvor ethvert medlem, der ønsker at blive

hørt, kan deltage? (Vi ser her lige bort fra den ene procent, der bor i udlandet (– undskyld)).
Bestyrelsen har allerede på forsøgsbasis haft en vejledende afstemning på Forum, hvor medlemmerne kunne
give deres mening til kende om placeringen af de fremtidige generalforsamlinger. Der har være stor interesse for
at følge med i, hvad andre mente, men det er faktisk kun
ganske få, der har valgt at afgive deres stemme.
Hvis der kommer andre emner op i bestyrelsen, som vi
skønner, vil være egnede til en vejledende afstemning, vil
vi endnu en gang forsøge os med dette, men de første
resultater har ikke umiddelbart givet anledning til større
overvejelser om denne form for medlemsinddragelse
Bestyrelsen vil endvidere overveje muligheden for at
streame den kommende generalforsamling for eventuelt
at opsamle erfaring med brug af streaming (hvor effektivt
er det; hvor mange følger generalforsamlingen; er den
tekniske løsning acceptabel).

Den Dansk-Tyske
Slægtsforskerdag
Den Slesvigske Samling på Flensborg Bibliotek inviterer
for tredje gang til det største genealogiske træf i regionen. Arrangementet foregår

Den 27. oktober 2018 kl. 12 til kl. 18
Årets tema er „Hvor er du fra?“. Det er et af de spørgsmål, som alle sandsynligvis har spurgt sig selv om før.
Dem, der søger et svar, vil næsten uundgåeligt bevæge
sig ind på det brede og spændende felt, slægtsforskning.
I 2014 og 2016 besøgte flere hundrede gæster messen for at finde forfædre i nabolandet eller i det tidligere
hertugdømme, Slesvig. Netop på grund af de forskellige
sprog og arkivstrukturer er en sådan søgning en særlig
udfordring for enhver forsker. Foreninger, arkiver og erfarne slægtsforskere kan i mange tilfælde give de besøgende nyttige tips eller endda de konkrete data, de leder
efter. Hvis man ikke kommer til Flensborg med en bestemt forespørgsel, så kan man også nyde at se store
stamtavler, fotografier, postkort og krøniker, eller bare
hygge sig med andre interesserede over en kop kaffe og
et stykke kage.
Udover det vil der være foredrag på tysk og dansk
med værdifulde tips til forskning eller beretninger om
spændende familiehistorier. I år vil foredragsholderne
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selvfølgelig også prøve at fokusere på spørgsmålet:
”Hvor er du fra?”
Hvor man kommer fra, kan f.eks. afkodes af familienavnet. Ikke sjældent giver det en idé om, hvor forfædrene har været bosat. Tysklands mest kendte navneforsker, prof. Jürgen Udolph, giver på underholdende vis indsigt i navnenes betydning og oprindelse samt navngivningens praksis i gamle dage. Læge- og slægtsforsker Jacob H. Gren forfølger en helt anden tilgang til at besvare
spørgsmålet ”Hvor er du fra?” Han er koordinator for
Dansk Selskab for Genetisk Slægtsforskning og forklarer
mulighederne ved at bruge DNA-analyse.
Det er ligegyldigt, om vi forsøger at forfølge spørgsmålet via vores navne, vores gener eller generationerne i vores stamtavle: Den Dansk-Tyske Slægtsforskerdag i
Flensborg kan under alle omstændigheder hjælpe med
at komme tættere på svaret.
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Kvaliteten af de indekserede
folketællinger, et eksempel
Både FamilySearch.org og MyHeritage.dk har indekseret
folketællingerne fra 1834, 1840, 1845, 1850, 1855,
1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916,
1921, 1925 og 1930.
I denne artikel vil jeg benytte FamilySearch, som er
gratis.
Det undrede mig, at jeg ikke kunne finde Karen Larsen
i FT 1906 på FamilySearch. Jeg besluttede mig for at undersøge sagen nærmere.
Karen Frederike Larsen er født den 30. september
1887 i Birkerød, og fra Politiets registerblade ved jeg, at
hun den 2. november 1905 befandt sig hos Bekker på
Amagertorv 21, 3.

Jan Andersen
Boelsvang 26,
2970 Hørsholm
janand janand.dk

Man søger således i danske folketællinger hos FamilySearch: Tryk på Europa under Research By Location og
vælg Denmark i pop op menuen.
Under Filter by collection vælges Show all 28 Collections:

Vælg herefter Denmark Census, 1906.
Udfyld søgefelterne således:

Jeg gætter på, at hun fortsat befinder sig Amagertorv
21 i 1906. Og ganske rigtigt finder jeg hende der:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=12485&side=33

Hun tjener hos Georg F. Becker, der er født 1. oktober
1873 i Frederikssund
Jeg leder nu efter Georg F. Becker i FT 1906:
Resultatet er desværre negativt:
No records found for Name: Georg Becker, Event:
Birth, Event Range: 1873-1873
Jeg transskriberer nu hele Amagertorv 21 for at se,
om her er en person, som kan være den rette blandt de
indekserede i folketællingen.
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Der bor 4 familier på adressen, og førstnævnte i hver
af de 4 familier er:
Brede Eriksen født 1834
Frants Berg født 1840
Georg F Becker født 1873
Wilhelmine E Lund født 1863
Jeg leder nu efter Brede Eriksen.

Resultat:
1-3 of 3 results for Name: Brede Eriksen, Event: Birth,
Event Range: 1834-1834
Den første viser sig at være den korrekte. Jeg vælger
View the original document.
Nederst I skærmbilledet under scanningen af folketællingen ses de indekserede data:

						Marital
Birth
		
Name
Place 		
Residence Gender
Status
Date 		
									
Brede
Eriksen
København Denmark Amagertorv Male
Married
16
Sep
1834
Mathilde Marie
Eriksen
København Denmark Amagertorv Female
Married
26
Apr
1842
Anna Petrea
Eriksen
København Denmark Amagertorv Female
Single
1
Jul
1883
Olga Frederikke
Eriksen
København Denmark Amagertorv Female
Single
28
Jan
1885
Henriette Christiane Jørgensen København Denmark Amagertorv Female
Single
27
May
1886
									
Frants
Berge
København Denmark Amagertorv Male
Married
12
Sep
1840
Christine
Berge
København Denmark Amagertorv Female
Married
28
Jan
1882
									
Georg F
Berge
København Denmark Amagertorv Male
Married
1
Oct
1873
Alfred
Berge
København Denmark Amagertorv Female
Married
10
Mar
1877
Georg Larry Edmund Berge
København Denmark Amagertorv Male		
6
Feb
1901
Karen
Larsen
København Denmark Amagertorv Female
Married
30
Sep
1837
Ane
Jansen
København Denmark Amagertorv Male
Married
2
Jan
1877
									
Wilhelmine E Lund Lund
København Denmark Amagertorv Female
Widow
25
Dec
1863
Ettie E
Lund
København Denmark Amagertorv Female
Single
16
Jun
1891
Min ane, Karen Larsen, blev altså ikke fundet, fordi hun ifølge indekseringen var født 1837, hvor det korrekte er 1887.
Men der er mange flere fejl, når jeg sammenligner med min transskription:
						Marital
Birth
		
Name
Place 		
Residence Gender
Status
Date 		
									
Brede
Eriksen
København Denmark Amagertorv Male
Married
16
Sep
1834
Mathilde Marie
Eriksen
København Denmark Amagertorv Female
Married
26
Apr
1842
Anna Petrea
Eriksen
København Denmark Amagertorv Female
Single
1
Jul
1883
Olga Frederikke
Eriksen
København Denmark Amagertorv Female
Single
25
Jan
1885
Henriette Christiane Jørgensen København Denmark Amagertorv Female
Single
27
May
1886
									
Frants
Berg
København Denmark Amagertorv Male
Married
12
Sep
1840
Christine
Berg
København Denmark Amagertorv Female
Married
28
Jan
1852
									
Georg F
Becker
København Denmark Amagertorv Male
Married
1
Oct
1873
Sophie
Becker
København Denmark Amagertorv Male
Married
10
Mar
1877
Georg Ludvig
Edmond
Becker
København Denmark Amagertorv Male 		
6
Feb
1901
Karen
Larsen
København Denmark Amagertorv Female 		
30
Sep
1887
Ove
Foersom
København Denmark Amagertorv Male 		
2
Jan
1877
									
Wilhelmine E Lund Lund
København Denmark Amagertorv Female
Widow
25
Dec
1863
Ettie E
Lund
København Denmark Amagertorv Female
Single
16
Jun
1891

De steder, hvor jeg er uenig med de indekserede data, er
markeret med fed Italic.
Jeg mener, der er fejl i 6 af de 14 listede.
Familien Becker er indekseret som hørende til familien
Berge
Værst er nok, at manden Ove Foersom er blevet til
manden Ane Jansen.
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Når man bruger de indekserede folketællinger, skal
man virkelig være kreativ.
Og man skal altid gå til originalen og tjekke, om de indekserede data er korrekte.
God fornøjelse.
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Tema:
Slægtsforskning mellem Kongeåen og Ejderen
’Det er for svært’ – siger mange. Nu er det jo en individuel afgørelse, om noget er for svært, men at det er
anderledes at slægtsforske i Sønderjylland, landet mellem Kongeåen og Ejderen, det er en kendsgerning.
Og hvorfor er det anderledes? Hertugdømmet Slesvig hørte godt nok under den danske konge, men enevælden blev aldrig gennemført syd for Kongeåen. Derfor er forholdene mere sammensatte end i Kongeriget.
Desuden havde Hertugdømmerne fra 1665 eget universitet i Kiel; herfra blev præster og andre embedsmænd uddannet. Udover at store dele af Sønderjyllands befolkning var tysksproget, er det én af årsagerne til, at både forvaltningssproget og kirkesproget i
området i stor udstrækning var tysk. Det burde ikke
give uløselige problemer: Forskellen på indholdet i en
tysksproget og en dansksproget kirkebog i Sønderjylland er ikke stor, så man er godt hjulpet på vej med
DIS-Wikis Tysk ordliste; problemerne med håndskriften
er de samme som i samtidige dansksprogede kilder,
og et kendskab til gotisk tekstlæsning er lige så nødvendigt syd for som nord for Kongeåen. Rigsarkivet har
desuden gjort deres for at lette arbejdet, idet man har
indrettet en særlig indgang til sønderjyske kilder. Med
disse værktøjer nogenlunde på plads kan man gå i
gang med jagten.
Hvis du klikker på Se
flere blandt linkene til
Arkivalieronline,
åbnes der op for en
række nye
muligheder,
heriblandt
Sønderjylland &
Hertugdømmerne,
som samler
indgangen til kilderne
til grænseområdet.

DIS-Wiki:

Danske Slægtsforskeres Wiki for slægtsforskning
(wiki.dis-danmark.dk/). Opslagene med sønderjysk
indhold er markeret i de enkelte opslag og kan findes, hvis man i søgefeltet t.v. på siden skriver Sønderjylland. Så får man en lang liste, der hver for sig
er et link til hovedopslaget, hvor ordet forekommer.
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Tekster: Inger Buchard

Administrative forhold før 1864

Man må som ’kongerigsk’ slægtsforsker altså affinde
sig med, at man ikke finder alle de kendte standardkilder, når man arbejder med Sønderjylland, i hvert fald
ikke i samme form som man måske er vant til. Der er
ikke mange skifter; lægdsrullerne er ordnet anderledes
end i kongeriget, hvis de overhovedet findes, til- og afgangslisterne i kirkebøgerne findes kun i de sogne, der
førtes efter kongerigsk ordning, og hvordan finder man
fæsteprotokollerne?

Amter og herreder i Slesvig før 1867
1: Haderslev Amt
2. Aabenraa og Løgumkloster Amt
3. Tønder Amt
4. Sønderborg Amt
5. Flensborg Amt
6. Gottorp Amt, herunder også Schwansen Godsdistrikt
7. Husum og Bredsted Amt
8. Hütten og Stapelholm Amt
9. Fehmarn Amt
gult: kongerigske enklaver
Dermed er det største problemkompleks ved
slægtsforskning i Sønderjylland antydet: de administrative forhold. Hvorfor biskoppen i Ribe har myndighedsområde i den nordlige del af Sønderjylland, skal man
finde en forklaring på i middelalderen, men tilbage
står: Hvordan får man et overblik over Sønderjyllands
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Tema: Slægtsforskning mellem Kongeåen og Ejderen
administrative inddeling, når det kongerigske Ribe Stift
forvalter kirkelige anliggender langt ind i det slesvigske
Haderslev Amt og de kongerigske enklaver i Tønder
Amt, og når det meste af Als en overgang hørte under
Odense Stift? Den bedste vej frem er at bruge det digitale atlas over Danmarks historisk-administrative geografi DigDag (www.digdag.dk) til at fastslå et bestemt
områdes tilhørsforhold i det ønskede kalenderår. Også
Worsøe: Slægtshistorie i Sønderjylland giver en god
sammenfatning af forholdene.
Men man kan samtidig glæde sig over, at kirkebøgerne i Sønderjylland ofte giver meget fyldige oplysninger.
Et eksempel fra kirkebøgerne:
Ved Johann Hinrich Buchards første ægteskab 1805 noterer kirkebogen for Felsted, at han er skrædder og søn
af skoleholder Johann Peter Buchard og hustru Anna f.
Moellern i Anklam, Preussisk Pommern. - Det bliver bekræftet af Anklams skrædderlaugs protokoller, at Johann Peter Buchard dukker op i Anklam i 1790, og at
hans søn Joh. Hinr. Buchard aflægger svendeprøve i
1798. Skrædderen selv har aflagt mesterprøve i Stavenhagen, Mecklenburg. - Men kirkebøgerne i Felsted og
Ensted er ikke enige.
Ved Joh. Hinr. Buchards andet ægteskab i 1834 noterer kirkebogen for Ensted, at han er født i Rademannshagen i det preussiske.
Han er ikke fundet født i kirkebøgerne for Anklam,
og et Rademannshagen i det preussiske findes ikke,
men lige syd for Stavenhagen i Mecklenburg ligger et
Rottmannshagen, hvor skoleholderen hed Peter Pochat
i det relevante tidsrum. Rottmannshagen ligger i en
preussisk-pommersk enklave i Mecklenburg. Mange
landsbyskræddere var samtidig landsbylærere.
Ved Joh. Hinr. Buchards død 1854 indeholder kirkebogen for Ensted som så ofte et helt slægtstræ: navnene på hans forældre, hans to ægtefæller, børnene i
de to ægteskaber og disses ægtefæller. Efterslægten er
altså ikke noget problem, men om hans far er identisk
med den skoleholder Peter Pochat i Rottmannshagen,
der får en flok børn i 1760-1780’erne, er genstand for
yderligere forskning i Nordtyskland.
Det administrative er lige så speget på det civile
område som på det kirkelige. Ser man på et kort over
amter og herreder i Sønderjylland, kan man nok efter
kongerigsk mønster finde Haderslev, Tønder, Aabenraa
og Sønderborg amter, dog med en anden geografisk
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En side fra kirkebogen for Felsted Sogn 1767-1862;
midt på siden, under 19. oktober, ses Johann Hinrich
Burchards vielse.
udstrækning end efter 1920, men går man til de scannede og de indtastede folketællinger, dukker der en
række områdebetegnelser op, som ikke ofte ses i kongeriget. Ud over herreder finder man birk, landskab,
godsdistrikt, kirkegods, oktrojeret kog, fogderi og distrikt som betegnelser på jurisdiktionerne. Enevældens forenkling af forvaltningsstrukturen nåede altså
ikke over Kongeåen.
Hvor hører en person hjemme?
Hvad gør man så? Én mulighed er at bruge folketællingerne som middel til at få et overblik over, hvilke jurisdiktioner der findes i et givet sogn. Heldigvis er indtastningstætheden hos DDA stor, og desuden er der på
DIS-Wiki i alle artikler om sønderjyske sogne linket til
de enkelte filer hos Statens Arkiver. Især i Sydslesvig
spiller godsdistrikterne en vigtig rolle i folketællin-

Slægtsforskeren 3/2018

Tema: Slægtsforskning mellem Kongeåen og Ejderen
gerne; på kortet over amter og herreder i Sønderjylland
viser området ’6i’ Svansens adelige District, hvor stort
et godsdistrikt kan være (se kortet på forrige side).
Her vil man også se de kongerigske enklaver syd for
den nuværende grænse. Enklaverne følger kongerigets
tællingsår: 1801 (ikke 1803) og 1834 (ikke 1835),
fordi de som sagt hørte under Ribe Amt. Forvaltningen
forenkles noget efter 1850, men dette når ikke at få
stor effekt, inden Preusserne tager over efter 1864.
Den vigtigste overvejelse, man som slægtsforsker
på jagt efter civile kilder skal gøre sig:
Er den søgte person kongerigsk eller slesvigsk undersåt? Hører han under herredet eller under én af de
andre jurisdiktioner, fx et gods eller en oktrojeret kog?
Det har konsekvenser for, hvor man skal lede efter de
civile kilder om vedkommende. De kongerigske enklaver i Sønderjylland er nogenlunde kendte, men ukendt
er det nok for de fleste, at de nordvestlige sogne i Sønderjylland alle havde en større eller mindre andel af
kongerigske undersåtter; nord for Ribe drejer det sig
om op mod 50 %. Her er folketællingslisterne den bedste vej til viden om jurisdiktionen og til, hvem der var
kongerigsk, og hvem der var slesvigsk undersåt. Herefter kan man give sig til at lede efter fx retsprotokoller.
Hvor mange kongerigske undersåtter, der var i de enkelte sønderjyske sogne, ser man lettest i Trap: Slesvig
(1864); sognesiderne på DIS-Wiki linker til de enkelte
sider i Trap, der også forsøger at opregne, hvilke lokaliteter i sognet der var kongerigske, og hvilke der var
slesvigske.
Kortet viser de
vigtigste
kongerigske
enklaver omkring
Ribe og Tønder
(med blåt).
Wikipedia

Jurisdiktion
I FT 1845 er Joh. Hinr. Buchards ældste datter gift med
en snedker i Felsted Sogn. Som adresse angives (på
tysk):
Aabenraa, Lundtoft, Felsted, Gut Schobüllgaarde,
Schobüllgaardfeld, Parzelengebäude
Selve indtastningen er altså ordnet efter amt – herred – sogn, men den originale folketællingsliste skal findes under Skovbølgaard, altså et godsdistrikt, ikke under Lundtoft Herred. Ejendommen er en parcel på Skovbølgaard Mark,der altså er udstykket fra Skovbølgaard
Gods.
Med kendskabet til jurisdiktionen kan man på DAISY
gå på jagt efter grundbøger, lægdsruller og de få skifter, der findes. Lægdsrullerne findes noget spredt, ikke
velordnet som i kongeriget. Skifterne er heldigvis indekseret med præcise kildeoplysninger på DDA, lidt
gemt af vejen under Andre databaser. Med disse oplysninger kan man finde de scannede originaler hos Statens Arkiver. Man kan søge efter fæsteprotokoller på
DAISY; de store godsers arkiver er ret velbevarede og
lette at gå til. Men det kan være en god ide at bruge
søgeordet ’oppebørsel’, når man leder efter bønder under amterne. Og skulle man have forfædre på de store
frigårde i Haderslev Amt, er det dette søgeord, man
skal bruge – eller Vorwerk, når det drejer sig om store
forpagtergårde som Revsøgård.
Syd for grænsen møder man det forhold, at de store
godser stadig er i adeligt eje og oftest har beholdt de-

Et eksempel på en fortegnelse over fæstere fra Søgaard
og Aartoft Godser. Siden omhandler Skovbølgaard i Felsted Sogn.

Slægtsforskeren 3/2018

19

Tema: Slægtsforskning mellem Kongeåen og Ejderen
res kilder i godsets eget arkiv. De er vanskelige at få
adgang til. Man kan på Landesarchiv Schleswig i oversigten over kildegrupper ’Bestände’ finde frem til,
hvilke godser der har afleveret materiale til LAS.
Skyld- og panteprotokoller
Hvad man kommer til at lede forgæves efter, er Skødeog panteprotokoller. Dels fordi de i Sønderjylland hedder Skyld- og panteprotokoller, men også fordi det offentliges kontrol med låntagning i fast ejendom var
længe om at slå igennem overalt, dvs. især på godserne og de øvrige jurisdiktioner uden for herrederne.
DAISY reagerer meget præcist på søgeordet Skyld- og
panteprotokol og oplyser også, om der findes navneregistre og bibøger til protokollerne. Uden navneregistrene vil det være et stort arbejde at finde frem til en
aktuel ejendomssag. Desværre er der endnu ikke
mange af arkivalierne, der kan findes på Arkivalieronline.
Ud over tingbøger med lokale retsstridigheder og
skyld- og panteprotokollerne med ejendomsforhold findes der i det slesvigske system også kontraktprotokoller med oplysninger om fx aftægtskontrakter og andre
forpligtelser knyttet til et ejerskifte.
Skyld- og panteprotokol
I 1810, seks år efter at han har giftet sig, og ca. otte år
efter at han er kommet til Sundeved, har Joh. Hinr.
Buchard fået overskud til at købe en parcel under Skovbølgaard i landsbyen Svejrup, Felsted Sogn. Af skyld- og
panteprotokollen for Skovbølgaard jurisdiktion fremgår,
at han omkr. 1820 er nogenlunde gældfri.
Skyld- og panteprotokollen for 1833 fortæller, at Joh.
Hinr. Buchard sælger denne ejendom. Køberen er hans
svigersøn, snedker Joh. Hinze, der for indsidderstedet
på 4 tdr. land betaler 1350 Mk. courant eller 720 Rigsbankdaler i sølv. På ejendommen er der nu gæld på
1000 Mk. courant eller godt 533 Rbdl i sølv. Restbeløbet blive stående hos køberen, som skal betale normal
markedsrente 4 % p.a. af beløbet. Den aftægtsaftale,
der hviler på parcellen, aktiverer Joh. Hinr. Buchard
ikke.
Dermed har Joh. Hinr. Buchard frie hænder til at blive
sættebonde på et parcelliststed i Ensted Sogn; han gifter sig med enken dér, forvalter som sættebonde ejendommen, indtil hendes ældste søn kan overtage stedet,
og fortsætter samtidig aktiviteten som landskrædder.
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Her er lokaliteten Skovbøl i Felsted Sogn fundet i DigDag.

Borgere, præster m.v.
Andre emnegrupper er mindre arbejdskrævende at arbejde med:
Borgerbøgerne for nogle købstæder eksisterer, enten i trykt version (Aabenraa) eller som scannede kilder (Haderslev, Sønderborg og Tønder). Flensborgs borgerbog er trykt, og den ældste adressebog fra Flensborg (1847) kan læses online hos CompGen (se tekstboks senere i temaet). Fra de øvrige sønderjyske købstæder i Sydslesvig skal man søge oplysninger om borgerskaber på stadsarkiverne.

Trykte borgerbøger:

Morten Kamphøvener: Borgerskaber i Åbenrå
1686-1867 I-II, Åbenrå 1974
Bürgerbuch der Stadt Flensburg 1558-1869 I-III,
Flensburg 1999
Bøgerne kan bestilles via bibliotek.dk.

Ligesom Wibergs præstehistorie dækker de kongerigske sogne, har Arends skrevet en præstehistorie for
Slesvig (og Holsten). Oplysninger om Nordslesvigs
præster i disse to præstehistorier er sammenskrevet
og kan findes via DIS-Danmarks Arkivalielister, mens
hele Arends bogværk, dvs. også materialet om de sydslesvigske sogne, kan læses i scannet form hos Wadschier. Arkivalielisterne finder man på Danske Slægtsforskeres hjemmeside www.slaegtogdata.dk under fanebladet Kilder, og Wadschiers scanning af Arends’
præstehistorie kan læses på Wadschiers hjemmeside
www.wadschier.dk under fanebladet Kilder og herunder
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Søg litteratur. På Wiberg.net findes også en del af præsterne fra Arends’ bogværk inkorporeret, nemlig for de
10 herreder, der blev danske efter 1920.
Man kan i Nygaards Sedler (ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp) være heldig at finde navnestof om personer, som Nygaard har fundet oplysninger om i de nørrejyske kilder – og som også har været aktive syd for
Kongeåen, fx som kongelige embedsmænd eller officerer.

Efter 1864

Efter 1864 begynder en omfattende modernisering af
forvaltningen i Sønderjylland. Området ender sammen
med Holsten som en preussisk provins, og med etableringen af det tyske kejserige 1871 kommer forvaltningen af provinsen Slesvig-Holsten til at afspejle, at Tyskland er en stat med grænser som nævnt i nationalsangen: fra Elsass til Litauen, fra Alperne til Østersøen.
Det medfører, at store indenrigspolitiske temaer får
konsekvenser for danske slægtsforskere i den nye provins Slesvig-Holsten. Kirke og stat adskilles, præsten
er ikke længere personregisterfører, og forvaltningen
moderniseres løbende.
Personregistre
I slutningen af 1874 indføres obligatorisk civil registrering af fødsel, vielse og død; registreringen foretages i
såkaldte Personregistre på kommunekontoret; kirkebøgerne er herefter kun medlemsprotokoller for det aktuelle kirkesamfund. Den civile registrering har rødder tilbage til Napoleons nyordning af de besatte områder i
Tyskland i begyndelsen af 1800-tallet, og den var så
fremtidssikret, at den bruges i Nordslesvig også i dag,
dog med undtagelse af vielsesregisteret, der fra 1925
kun omfatter de borgerlige vielser som i Danmark,
mens den kirkelige vielse igen blev retsgyldig i Sønderjylland. Personregistrene har arkivmæssigt samme status som kirkebøgerne og er som disse tilgængelige i
scannet version på Statens Arkiver. De er ikke ordnet
efter sogn, men efter de preussiske kommuner, som er
mindre end et dansk sogn. Som hjælp til at finde den
rigtige kommune er der linket til de enkelte personregistre på DIS-Wikis sognesider. Her vil man se, at der i
takt med befolkningsudviklingen løbende sker justeringer af, hvilken kommune man skal finde et områdes
personregistre i. En oversigt over de preussiske kommuner i kortform udleveres på RA Aabenraa og kan
også findes gengivet via DIS-Wikis opslag Kort under
stikordet Den preussiske inddeling i landkommuner.
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Personregister
I personregisteret for Abild noteres Chr. G. Buchards
fødsel 20.3.1910. Forældrene bagermester Jes G.
Buchard og Elisabeth f. Kock nævnes, og der angives et
fødselstidspunkt: kl. 3 om morgenen.
Kirkebogen rummer de sædvanlige oplysninger, men
navnet på fadderne ved dåben den 17.4. afslører, at der
må have været problemer: dels er det en hjemmedåb,
men det er alle dåb i Abild på den tid; mere iøjefaldende er det, at ingen af fadderne er til stede – de har
skaffet sig stedfortrædere. Det kan ikke være på grund
af transportproblemer: der var togforbindelse til Tønder
fra Sønderborg. Forklaringen finder man i personregisterets vielsesprotokol: den civile vielse foregik
18.1.1910, dvs. bruden var på dette tidspunkt højgravid.
Det fremgår ikke af personregisteret, heller ikke af kirkebogen, men da det ikke var første gang, bageren
gjorde en husbestyrerinde gravid, har baglandet nok
været noget ophidset og markeret det ved at være fraværende.

Her ses Christian Gottfried Buchard indført i personregistret for Abild.
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Adskillelsen af stat og kirke får også den konsekvens, at kirkebøger fra Sydslesvig ikke ligger på LA
Schleswig. De befinder sig under Nordkirches egen forvaltning, som i Slesvig er opdelt efter kirkekredse (Kirchenkreis); heldigvis er det lykkedes for Statens Arkiver at forhandle en ordning med Nordkirche, så danske
slægtsforskere kan se sydslesvigske kirkebøger frem
til ca. 1880 på mikrofiche på Statens Arkiver. Vil man
lede efter fødsel, vielse og død fra 1875 og frem, skal
man i Sydslesvig finde det relevante Stads- eller Kredsarkiv, der som civil myndighed er arkivansvarlig for det
område, man søger i. Dette er noteret på DIS-Wikis
sognesider, der også omfatter de sydslesvigske sogne.
Nogle af disse kirkebøger er på vej til Internettet,
men da der jo ikke står én statslig myndighed bag digitaliseringen syd for grænsen, må man søge flere steder: Archion, de tyske evangeliske kirkers kirkebogsportal, vil efterhånden lægge de sydslesvigske kirkebøger på nettet – Nordfriesland er nu tilgængelig;
Ancestry er meget aktiv og har ud over spredte kirkebøger også personregistre i deres tilbud, fx fra Flensborg.
Familysearch kan også være aktiv, men nu i samarbejde med Ancestry. Både Ancestry og Archion finansieres via brugerbetaling, men giver adgang til, at man
kan se, om der er noget relevant på serveren, før man
afkræves betaling.
Folketællinger
Andre kendte kildetyper savner man fra preussisk tid.
DDA har logisk nok ingen folketællinger fra Sønderjylland 1864-1920, hvor området var preussisk, men de
tyske statsarkiver har det heller ikke. Der blev foretaget hyppige folketællinger i Tyskland i perioden, men listerne blev destrueret, når de var bearbejdet statistisk. Kun én overregional FT-kilde har overlevet: FT
1885 med opstillingskort for danske statsborgere på
tysk jord, de såkaldte optanter. Flertallet er selvfølgelig
fra Nordslesvig, men også danskere i fx Berlin er
nævnt her – og det er spændende læsning at se, hvem
der tog den vanskelige situation på sig at være dansk
statsborger i Preussen. Disse folketællingskort er af
uransagelige årsager blevet afleveret til den danske
stat; kortene fra de sønderjyske amter er nu digitaliseret og indtastet under SA’s crowd sourcing-projekt (cs.
sa.dk > Sønderjyske arkivalier).
Folketælling 1885 - optanter
En gennemgang af de prøjsiske folketællingskort viser,
at Peter Hansen Petersen (Jark) i Stubbæk, Ensted
sogn, havde opteret for Danmark. Hans kone og de tre
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Peter Hansen Petersens folketællingskort fra 1885. Vi
ser bl.a., at han ernærer sig som Tagelöhner (daglejer)
og er Däne (dansk statsborger)

børn har også hver deres folketællingskort. Familien
blev boende i sognet til 1920. Med oplysningen om optanter i familien kan man forsøge at lede efter slægtninge i den værnepligtige alder nord for Kongeåen: Peter H. Petersens yngre brødre gik alle over Kongeågrænsen; her fandt de arbejde bl.a. hos DSB. Men den ældste blev i sognet, så nogen kunne overtage ansvaret for
de gamle, når den tid kom.
Har man optanter i sin slægt, kan det også være en
ide at søge efter dem i landrådens sager vedr. statsborgerskab. Her dukker eventuelle konflikter mellem
optanterne og den preussiske administration op på
personniveau; optanter risikerede altid at blive udvist.
Søgeord i Daisy: Landrat zu … fx Landrat zu Apenrade.
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Skyld- og panteprotokoller
Til gengæld kommer der efter 1864 styr på de gamle
skyld- og panteprotokoller. Det preussiske system bygger på de matrikelkort, der blev udarbejdet i
1870’erne; før 1864 fandtes der i modsætning til Kongeriget ikke matrikelkort i Sønderjylland. De preussiske
matrikelkort er fremragende materiale til at se en parcels beliggenhed i lokalområdet. Med kortene og de alfabetiske navneregistre til grundbøgerne, der kan findes i SAs arkivskabte hjælpemidler under stikordet Artikelnummerregister, finder man ret nemt rundt i ejendomsforholdene.

Et eksempel på de fine preussiske matrikelkort, et udsnit, der viser landsbyen Svejrup i Felsted Sogn.

Grundbøgerne er ordnet efter begreberne bind og
blad, fx Øster Løgum Bind II Blad 17. Her finder man
alle handler og lån med sikkerhed i ejendommen.
Grundbøgerne er opdelt i tre afsnit: I, der noterer ejendommens ejere, II servitutter og hæftelser og III oplysninger om grundskyld, hypoteker og gæld i øvrigt.
Ofte vil man i preussiske grundbøger finde en henvisning til ejendommens nummer i de gamle slesvigske skyld- og panteprotokoller, og da det preussiske system er i brug til efter 2. verdenskrig, vil også oplysninger om ejendomme være at finder efter det preussiske
system, dog suppleret med det danske matrikelnummersystem. En fornuftig start på en bestemt ejendoms
historie vil altså være de preussiske grundbøger. Et
godt hjælpemiddel er i øvrigt RA Aabenraas nøgle
Bind/Blad => Matrikelnummer, der er scannet og kan
læses online.
Når det kommer til ejendommenes indretning, som
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man i kongeriget kan finde oplysninger om i brandforsikringsprotokollerne, løber man ind i det problem, at
brandforsikringer ikke var et lovkrav i Preussen. Selvfølgelig var mange brandforsikret, men ofte i overregionale forsikringer, der ikke kan findes i det danske arkivsystem.
Lægdsruller
En anden kilde til personhistorie, som i høj grad savnes fra tiden før 1864, nemlig lægdsrullerne, bliver
særdeles velordnet i preussisk tid. Her udarbejdes
hvert kalenderår ud fra først dåbsprotokollerne, siden
personregistrene lister over personer i kommunen,
som fylder 18 år i dette kalenderår. Oplysningerne
samles i de såkaldte Alfabetiske lister, ordnet efter fødselsår, og så først amt/Kreis, derpå kommune og sidst
alfabetisk efter efternavn. Her får man vigtige oplysninger om forældre, erhverv, bopæl, fysisk tilstand, hvilken våbenart den enkelte blev udset til og sluttelig
dato for indkaldelse og navnet på den faktiske enhed.
Var man under uddannelse, kunne man komme op på
tre sessioner – dvs. slægtsforskeren kan følge den
værnepligtiges fysiske udvikling over godt to år. Første
fødselsår, der er optaget i de alfabetiske lister, er
1847!
Hvis man ikke var til rådighed for udskrivningskommissionen på grund af flugt, udvandring eller død, blev
dette noteret. Deserterede blev eftersøgt og i påkommende tilfælde straffet – dette er noteret, og hvis vedkommende som søn af optanter var dansk statsborger,
blev det også noteret. Var han selv flyttet fra udskrivningsamtet, blev det noteret, og han blev overført til de
alfabetiske lister i det pågældende bopælsamt.
Statens Arkiver har inddraget de alfabetiske lister i
crowd sourcing-projektet, men det er en meget stor opgave, som det vil tage lang tid at færdiggøre. De allerede indtastede lister kan søges på SA.

De slesvigske krige

Et stort spørgsmål for mange, der forsker i deres sønderjyske slægt, er, hvad man kan finde om eventuel
krigsdeltagelse, både i de slesvigske krige 1848 og
1864 og i første verdenskrig.
De, der levede længe nok til at opleve genforeningen, kunne sammen med de rigsdanske veteraner,
men dog noget forsinket, søge om at få tildelt erindringsmedaljen for deltagelse i de slesvigske krige
1848 og 1864; ansøgningerne herom er bearbejdet i
Statens Arkivers crowd sourcing-projekt, og man kan
søge på navn m.m. i søgefunktionen Søg i samlingerne.
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En preussisk
lægdsrulle. Her
en side fra den
alfabetiske liste
fra 1901,
Königliche
Landrat zu
Apenrade.

Pensionssager
En del af dem, der deltog i 1. verdenskrig, kan man
finde fyldige oplysninger om i de invalide- og enkepensionssager, der ofte blev en følge af krigsdeltagelsen.
Blev man invalideret, fik man tilkendt en pension. Blev
hustruen enke, eller blev umyndige børn faderløse,
fordi man faldt, fik de efterladte tilkendt en enkepension. Efter genforeningen overtog den danske stat
disse ydelser; heldigvis, for som situationen blev i
Tyskland i 1920’erne, blev de tyske pensioner hurtigt
udhulet til ingenting.
Kilderne til pensionssagerne er meget omfattende
og stadig underlagt 75-års adgangsfrist. Man skal derfor søge om adgang til kilderne. På DIS-Wiki-siden Invalidenævn ligger en foreløbig oversigt over sagsnumre
for I-akter (invalider) og E-akter (enker). Her kan man få
en ide om, om den søgte person selv eller vedkommendes efterladte er nævnt. Med sagsnummeret kan
man derpå bestille pakken til gennemsyn på nærmeste afdeling af SA og samtidig søge om adgang til kilden – søgeord: Invalidenævnet for De Sønderjyske
Landsdele.
Indholdet går fra et resume af vedkommendes militære forløb, deltagelse i slag, udmærkelser (og evt.
straffe), til også at omfatte det lange forløb som rente-
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modtager, indtil udbetalingen ophørte. Her kan altså
findes oplysninger om familieforhold, helbred, erhverv,
bopæl o.l. til langt efter 2. verdenskrig.
Invalideakter
Jes G. Buchard, født 1883 som søn af førstelærer i
Egernsund Chr. Fr. Buchard, blev som alle andre af fødselsårgangene frem til 1899 indkaldt til tjeneste i den
preussiske hær. Han måtte i 1914 forlade kone og tre
børn for at gå i krig og holdt sig uskadt til foråret 1918,
hvor han blev såret og hjemsendt.
Hans invalidesag giver oplysninger om hans opholdssteder inden værnepligten: han var på valsen efter
svendeprøven som bager og konditor og kom helt til
Augsburg. Han blev gift, fik tre børn i Abild frem til
1914. Uden bagermester måtte bageriet sælges, og
hans kone forsørgede familien som husmand. Hans
krigsdeltagelse begyndte i september 1914, men han
indledte krigen med et ophold på lazaret i Straßburg på
grund af en venerisk sygdom. Derefter deltog han i diverse slag, som er nævnt med dato, og en måned efter,
at han blev såret i foråret 1918, fik han tildelt et jernkors. Invalidesagen fortæller også, at han forsøgte at få
sin méngrad sat op, efter at den danske stat overtog
udbetalingen af invalideydelsen, men det strandede på,
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at han havde lige meget hård hud på begge hænder –
hans gennemskudte venstre arm var i de mellemliggende år blevet lige så brugbar som den stærkere højre
arm!
Deltagere i 1. verdenskrig
De øvrige krigsdeltagere findes der ikke lettilgængelige
kilder om, da kilderne til 1. verdenskrig gik tabt under
et bombardement af Berlin i slutningen af 2. verdenskrig. Der blev dog i løbet af 1. verdenskrig udarbejdet
et meddelelsesblad, der noterede, hver gang en soldat
blev ukampdygtig, fordi han faldt, blev såret, blev syg,
forsvandt o.l., dvs. at alle, der midlertidigt ikke deltog i
tjenesten, kan findes. Databasen kan findes på Google
med søgeordet Verlustlisten 1914-1918; den omfatter
ca. 8 mio. navne og – afhængigt af tidspunktet – oplysninger om enhed og dele af fødselsdatoen. Hvor dette
er oplyst, vil man kunne lede efter generelle oplysninger om enhedens indsats i de relevante regimentshistorier, der i et stort omfang kan findes på GenWiki;
GenWiki er CompGen’s slægtsforskningsordbog.

CompGen:

Den tyske Verein für Computergenealogie har over
mange år udbygget et hjemmesidekompleks med
hjælp til slægtsforskning. Forsiden kan genfindes i
dansk version på DIS-Wiki under opslagsordet
Tyskland. Her finder man indgangen til en GenWiki,
som er foreningens online-leksikon. Man finder et
flersproget stednavneregister GOV, der dækker det
meste af Europa; indtastede kirkebøger i databaseform OFB Ortsfamilienbücher; kirkegårdsdatabaser Grabsteine; slægtstavler under punkterne
FOKO og GedBas; alle navnedatabaser kan gennemsøges på én gang under Metasuche.

Efter 1920

Efter genforeningen i 1920 skulle Sønderjylland så integreres i det danske forvaltningssystem. Det blev
længe overvejet, om man blot skulle indføre danske
forhold, men det blev hurtigt klart, at det var mere fornuftigt at bevare de moderne sider af den preussiske
forvaltning.
Den civile personregistrering overlevede og gælder
stadig; som tidligere skrevet blev den obligatoriske civile vielse afskaffet i 1925, men det er navngivningen i
personregisteret, der er gyldig i Sønderjylland, ikke den
fra kirkebogen, også i dag.
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Det preussiske grundbogssystem blev også bevaret.
De preussiske amter, Kreise, fortsatte også nogenlunde uændret, hvad størrelse angår. Det medførte, at
de sønderjyske amter blev meget små i forhold til de
kongerigske; i overgangstiden efter 1920 var det en
fordel, men Aabenraa og Sønderborg amter blev lagt
sammen allerede i 1932. Købstæderne blev administrativt overført fra fællesskabet med den preussiske
kreds til dansk købstadsstatus under indenrigsministeriet.
Haderslev Amt var før 1920 meget stort: det gik fra
Østersøen til Vadehavet. For at skabe et rimeligt befolkningsgrundlag i det nye Tønder Amt blev den vestlige del af Haderslev Amt, Hviding Herred, overført til
Tønder Amt, der ved grænsedragningen i 1920 havde
oplevet en halvering. Amtet var blevet delt i Kreis Südtondern med Husum som forvaltningscentrum og Tønder Amt nord for grænsen. Det betyder, at man arkivmæssigt stod med det problem, at kilderne til amtsforvaltningen burde ligge både på LA Schleswig og på RA
Aabenraa, eftersom jo begge delamter havde brug for
adgang til sagernes historik. Løsningen var en opdeling, som aldrig blev god, men i dag kan man finde kilder til Tønder Amt i to arkivfortegnelser for tiden indtil
1867, og for 1867-1950, der er udarbejdet af de to arkiver i Aabenraa og Schleswig i fællesskab. De kan
begge findes på Daisy under arkivskabte hjælpemidler.
De ændringer i tilhørsforhold, der var sket efter
1864, blev ikke ført tilbage efter 1920: Nørre Tyrstrup
Herred blev i Vejle Amt, Ærø blev i Svendborg Amt – og
enklaverne nord for den nuværende grænse blev i Tønder amt. For slægtsforskeren betyder det, at man skal
være på vagt, når man leder efter kilder fra disse områder: det kan betale sig at søge i begge mulige amter.
Grænsedragningen 1920 omkring jernbanestationen
i Padborg, der ligger på dansk jord, medførte, at Bov
Sogn i 1920 ændrede omfang. Flensborgs nordlige opland kom under Flensborg og den nordlige del af Handewitt Sogn kom til Bov Sogn.
Endnu en vigtig overgangsproces var den enkelte
borgers overgang til dansk statsborgerskab. Det gik
forholdsvis gnidningsfrit; skæringsdatoen 1.10.1918,
altså oplysningen om, hvor man havde boet 1. oktober
1918, som blev noteret i FT 1921, gjorde overgangen
automatisk for de fleste, der boede i Sønderjylland. De
mere tvivlsomme sager var igennem en sorteringsproces på kommunalt niveau; kilden til denne proces er
det nationale register fra 1921, der kan læses på RA
Aabenraa. I meget mobile familier kan det tilføre
slægtsforskningen ny viden.
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Tema: Slægtsforskning mellem Kongeåen og Ejderen
En del af dem, der ikke opholdt sig i Sønderjylland
efter 1920 eller på grund af andre aktiviteter ikke fik
søgt dansk statsborgerskab omkr. 1920, opdagede
først i midten af 1930’erne, at de stadig var tyske
statsborgere – det var vist nok indkaldelsen til Hitlers
nydannede Wehrmacht, der førte til en brat opvågnen.
Deres ansøgning om dansk statsborgerskab kan findes i DDAs indvandrerdatabase.

Afrunding

Kan man altså i Sønderjylland i dag slægtsforske og få
noget ud af det? Ja, selvfølgelig. Af og til skal man
have ordbogen frem – eller spørge om hjælp til de
sproglige problemer i Forum; af og til skal man repetere pointerne i ovenstående – eller spørge om en genopfriskning i Forum. Men spændende er det.
Og har man nogenlunde fod på det sønderjyske, er
fordelen, at man herefter er godt kendt med søgningen
i Sydslesvig. Her mangler godt nok overgangen til
dansk administration efter 1920, men det er vel egentlig blot en lettelse, at syd for grænsen fortsætter den
preussiske administration nogenlunde uændret indtil
1933.
Et kort resume kan måske gøre tilgangen til slægtsforskning i Sydslesvig til en forlængelse af erfaringerne
i det nuværende Sønderjylland:
Kirkebøgerne kan ses frem til ca. 1880 på Rigsarkivets afdelinger; efterhånden også på Archion
Personregistrene fra 1875 og frem skal man søge i
Kreis- og Stadt-arkiver, hvor man også finder kilder til
Kreis- og Stadt-forvaltning.
Overregionale forvaltningskilder, også for koge og en
del godser, ligger på LA Schleswig.
Indtil videre kan man ikke søge i LA Schleswigs arkivfortegnelser online. En del er trykt og kan findes
som pdf-filer under Hamburg University Press – søgeord Findbuch og Landesarchiv Schleswig, mens andre
er håndskrevne registranter, der kun kan læses på LA
Schleswig. Indtil LA Schleswigs søgeportal kommer online, må man nøjes med arkivets online Beständeübersicht.
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Landsarchiv Schleswig-Holsteins hjemmeside med
oversigten over bestandene

Læs mere
Litteratur:
Sønderjylland A-Å, Aabenraa 2011
Hans H. Worsøe: Slægtshistorie i Sønderjylland – en
vejledning, Aabenraa 1999
J. P. Trap: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig I-III, Viborg 1864
Ordbøger:
DIS-Wiki: Tysk ordliste og Plattysk ordliste. I
1600-1700-tallet kan man støde på kirkebøger og andre kilder på plattysk.
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Død i barselsseng
- barnet overlevede
Inger G. Rasmussen
Ådalen 21, 4850 Stubbekøbing
inger.rasmussen@outlook.dk

Når der ikke er mere at finde om anerne i kirkebøger og
folketællinger, kan man i arkivalier som skifteprotokoller
og retssager med tålmodighed finde mange episoder fra
deres liv.
Ved at se på skifter fra samme sogn, som ens aner
boede i, kan man ofte finde oplysninger om ens egne
aner, som enten var værge for børn eller enker eller var
vurderingsmænd. Disse perifere oplysninger er især værdifulde, hvis kirkebogen mangler, for så ved man i det
mindste, at ens ane på det tidspunkt var i live og rask
nok til at varetage en tillidspost.

Aalborg Hospital

I 1700-tallet var næsten alle bønder fæstebønder og dermed underlagt retsmyndigheden i det gods, der ejede jorden. Jeg interesserer mig især for området syd for Aalborg, hvor Aalborg Hospital ejede mange fæstegårde.
Aalborg Hospital, også kaldet Aalborg Kloster, kan følges tilbage til 1431, altså til katolsk tid. Dengang varetog klostrene mange sociale opgaver, hvilket Aalborg Hospital vedblev med efter reformationen i 1536. Aalborg
Hospital kan sammenlignes med godserne Buderupholm og Lindenborg, blot med den forskel, at indtjeningen gik til socialt arbejde og ikke til godsejerens privatforbrug.
Til alt held er Aalborg Hospitals godsarkiv fyldigt og
velbevaret, så jeg fandt skifteprotokoller fra de sogne i
Himmerland, hvor jeg har mange aner, nemlig Gravlev og
Buderup.

Død før introduktionen

Min interesse blev vakt af skiftet fra 1738 efter Mette
Lauridsdatter, der døde få uger efter at have født en datter. Hun boede med sin mand, husmand Chr. Sørensen
Rytter, og sin 6-årige søn Søren i Sørup i Buderup Sogn,
som ligger ca. 20 km syd for Aalborg. Sognets ældste
kirkebøger er gået tabt, men fra 1733 har præsten noteret de kirkelige handlinger opdelt efter dåb, vielser og begravelser. Mette Lauridsdatter står for første gang i kirkebogen, da datteren blev døbt d. 2. maj 1738. Ved dåben
nævnes hun to gange, en gang som barnets moder og
en gang ved introduktionen: ”døde inden hun blev introduceret”. Dvs. at hun døde, inden hun som alle gifte kvinder, der havde født, skulle have været mødt af præsten
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uden for kirkedøren og ført ind i kirken. Først efter denne
introduktion ca. 6 uger efter nedkomsten måtte kvinden
igen deltage i kirkelige handlinger.
Om begravelsen skrev præsten i kirkebogen, at
”Mette Lauridsdatter af Sørup, 43 Aar 6 M” var blevet
begravet 2. søndag efter Trinitatis dvs. 15. juni. Præsten
noterede altså i kirkebogen, hvornår han havde udført en
kirkelig handling, men ikke hvornår den afdøde var gået
bort.
I skiftet får man indblik i de vilkår, Mette Lauridsdatter
havde levet under. I dette tilfælde får vi desuden et eksempel på, hvordan man før i tiden løste problemer.

Afdødes klæder

I et skifte fra dengang nævnes altid først den person,
der anmelder dødsfaldet til godsets skifteforvalter. Derefter står med navns nævnelse to vurdering- og registreringsmænd samt en værge for de efterladte børn og en
værge for enken, hvis den afdøde var hendes mand –
dette uanset enkens alder, for en kvinde kunne jo ikke
selvstændigt varetage ret meget. Selv om ingen af disse
mænd var medlemmer af min familie, blev min interesse
dog vakt, da jeg læste disse to citater:
”Disse Klæder angav Enkemanden, at den sal(ige) Kone
i hendes levende Live haver foræret Børnene. Resten af
den sal Kones Klæder berættede hand at have foræret
Peder Nielsen Bødkers Hustru i Grauleuf, som det spæde
Barn til Opfostring havde modtaget og ellers derhos til
kiendegav at samme var faae og ringe.”
Hvilke klæder, der var tale om, er omhyggeligt registreret i skiftet, nemlig:
1
1
1
1
1
1

gl graae hverkens (hvergarn = vævet) kiortel
gl sort klæde skiørt
sort vadmels dito
dito trøje
gl sort klædes trøje
gl rød sexes (serges = atlasvævet af uld eller silke)
dito
1 2nden (anden) dito klædes.
Denne garderobe, som hverken indeholder strømper eller
sko (Mette gik sikkert i træsko med halm i), viser parrets
fattigdom, og man har svært ved at forestille sig, at
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disse klædningsstykker kan gives i arv og bruges til delvis betaling for pleje af barnet.

Opfostring af det spæde barn

Det andet citat lyder:
”Enkemanden angav at hand skulle betale til bemeldte
Peder Nielsens Hustrue af Grauleuf for hands spæde barn
Kirsten Christensdatter at opfostre, som hand viste til
hende var skyldig 3 Rdr 2 Sk”.
Som netop nævnt var det på den tid naturligvis kun
mænd, der blev betroet et tillidshverv i skifterne. Her
dukker der imidlertid en kvinde op, som bare ikke nævnes ved navn, men som bødkerens kone i nabosognet.
Hun er min ane Kirsten Nielsdatter, som jeg kender ganske udmærket, selv om der ikke står meget om hende i
kirkebogen. 1734 var hun blevet enke efter husmand Peder Jensen Bæch i Gravlev. og hun var da mor til fire
børn mellem 12 og 3 år, hvoraf den ældste allerede var
ude at tjene i nabosognet, Rebild. Kirsten Nielsdatter
kunne blive boende på husmandsstedet, fordi hun, der
var omkring de 50, efter kort tid blev gift med den ca. 20
år yngre bødker, Peder Nielsen fra Stenum i Vendsyssel.
Det lille husmandssted var for så vidt egnet til en håndværker, idet avlsbygningerne gav mulighed for lagring af
de mængder træ, som bødkeren først kunne bruge et par
år efter fældningen. Jorden havde bødkeren ikke brug for,
så den blev forpagtet af nabogodset Buderupholm, hvilket ses i Aalborg Hospitals regnskaber. Kirsten Nielsdatter gik altså fra at være husmands- til at være håndværkerkone.

Bødkerfamilien

Selv om pengene var små hos Kirsten Nielsdatter og
hendes mand, tror jeg ikke, at bødkerkonen var henvist
til at tjene en ekstra skilling, da et spædbarn her og nu
havde brug for en plejemor. Bødkerhåndværket var nemlig uundværligt i hele samfundet, for anden form for solid

emballage fandtes vist ikke, så bødkeren havde arbejde
sommer som vinter. Desuden var der altid lunt i bødkerboligen, idet der på værkstedet faldt høvlspåner og pindebrænde af, som i øvrigt også var en eftertragtet handelsvare, der indgik i byttehandler eller gav gangbar
mønt.
Det havde været nærliggende, at den moderløse pige
kom i pleje hos den nærmeste familie, men hverken
Mette Lauridsdatters eller hendes mands familie lader til
at have kunnet hjælpe. Vi kender ikke familieforholdene
og ved ikke, hvem der har formidlet en plejefamilie for
den moderløse Kirsten Christensdatter. Mit gæt er, at
præsten har haft en finger med i spillet, for han var
præst i både Buderup og Gravlev Sogne og har nøje
kendt sine sognebørn.

Skærene blev klaret

Da børnedødeligheden tidligere var stor, havde ingen undret sig, hvis barnet døde under eller kort tid efter fødslen, mens moderen levede videre. Mette Lauridsdatter
døde imidlertid, mens barnet levede videre. For et moderløst spædbarn var overlevelseschancerne på den tid
ikke store, når der ikke var modermælk til stede, og det
var der ikke i plejefamilien i Gravlev. Men Kirsten plejemor og Kirsten plejebarn må have klaret skærene, for
barnet levede videre.
Som i dag fik en plejefamilie også tidligere betaling for
at tage et barn til sig, men det er svært at dokumentere.
I lille Kirstens tilfælde giver skiftet efter Mette Lauridsdatter fyldige oplysninger, fordi der blev trukket rede
penge til pleje af barnet og værdien af den afdødes
brugte tøj ud af opgørelsen.
Lille Kirstens ophold i nabosognet var dog af kort varighed, for hendes far, enkemanden Chr. Sørensen, forblev ikke enkemand ret længe. Den 26. august samme
år noterede præsten, at Chr. Sørensen og Else Jespersdatter agtede at gifte sig. Derefter blev der lyst 3 gange i
september måned, og den 22. oktober foretog sognepræsten vielsen i Buderup kirke.

Nyt ægteskab

Buderup gamle kirke, hvor lille Kirsten Christensdatter og
hendes forældre blev begravet, ligger smukt ved Lindenborg Å. Den er i dag ødekirke, der bruges til kulturelle formål. Billedet er taget af Anders Straarup i april 2003.
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Som man ser, giftede både Kirsten Nielsdatter og Chr.
Sørensen sig igen kort tid efter, at de havde mistet deres
ægtefælle. Sådan gjorde man, for hverdagen skulle
hænge sammen, og ægteskabet var i høj grad et arbejdsfællesskab.
Kirstens far og stedmoder tog med sikkerhed den lille
Kirsten Christensdatter til sig i Sørup, hvor hun døde i
oktober 1739 i en alder af 1 år og 6 måneder.
26. januar 1745 blev der skiftet efter Chr. Sørensen,
hvilket skulle ske inden for en måned efter dødsfaldet.
Mellem 6. december 1744 og 14. marts 1745 har præsten ikke noteret nogen begravelse, så den fattige husmand Chr. Sørensens begravelse er nok blevet glemt.
Noget kan tyde på, at præsten har ført kirkebog efter hu-
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kommelsen, for de 4 begravelser, han har indført i 1745,
står i rækkefølgen 21. marts, 14. november, 26. september, 14. marts. Chr. Sørensen er formodentlig død lige
før juledagene, hvor præsten havde meget om ørerne.
Den slags forglemmelser skete og var intet mod, at kirkebogen slet ikke blev ført i Buderup og Gravlev mellem
1756 og 1762.
Chr. Sørensen efterlod ifølge skiftet enken Else Jespersdatter og sønnen Søren på 14 år.

Kilder:

Aalborg Hospitals skifteprotokol 1719-1755, pag. 594 B
ff.
KB Buderup 1733-1813 opslag 6, 42, 43 og 52
Examinations Forretning for Restancerne paa Aalborg Hospitals Bøndergods 1734
Litteratur: Jørgen og Steffen Duus, Håndværk – da det
var håndens værk, Bd. 1 og 2

Slægtshistorisk Dag
2018
Årets Slægtshistoriske Dag afholdes lørdag d.
3. november 2018 kl. 10.00—16.00.
Der er gratis adgang for alle interesserede. Slægtshistorisk Dag afholdes i kirkebygningen på Langenæs Allé 31,
Århus, hos Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
Dagen vil byde på forskellige foredrag og udstillinger
såvel som fremvisning af film fra ’RootsTech’ 2018 i Salt
Lake City samt mulighed for at udveksle erfaringer og
måske få hjælp fra andre med samme interesse.

Danske Slægtsforskere deltager med en stand
ved arrangementet.

Tilmelding er nødvendig, da der ikke kan være mere end
175 personer på dagen. Registrering kan ske på denne
adresse: https://www.eventbrite.com/e/slgtshistoriskdag-2018-tickets-47301543189. Man vil derefter mod-

tage en gratis billet til arrangementet pr. e-mail. Denne
billet bedes medbragt og skal fremvises ved ankomsten.

Program for dagen:

Kl. 10:00-10:30: Velkomst
Kl. 10:30-11:30: ”Nyt fra FamilySearch”
v. Bodil Grove Christensen og Peter
Højvang Christensen
Kl. 10:30-11:30: ”Slægtsforskning for begyndere”
v. Dorte Kreiberg
Kl. 12.30-13:30: ”Faderskabssager og uægte børn”
v. Svend Erik Christensen
Kl. 12:30-13:30: ”Slægtsforskning for begyndere”
v. Niels Nybo Jakobsen
Kl. 14.30-15:30: ”Lægdsruller” v. Mette Fløjborg
Kl. 14:30-15:30: Video fra RootsTech 2018
Der vil i løbet af eftermiddagen blive serveret forfriskninger i form af boller, kage, frugt og saftevand, og der er
mulighed for at spise sin medbragte mad.
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Smarte søgninger i folketællinger
på Danishfamilysearch.dk

Bodil Grove Christensen
Hvedevej 1, 7490 Aulum
Tlf. 9747 2887
grove dis-danmark.dk

Start på Danishfamilysearch.dk, og log ind
– det gør du under fanebladet Bruger:

Hvis du ikke har en medlemskonto, må du lige lave
en sådan først.
Så vælger du amtet ved at
trykke på amtskortet, og
vælg så sognet.
Vælg fanebladet Folketællinger og vælg, hvilken folketælling du vil kigge i, klik på
luppen

Her er nu nye, smarte måder at søge på:
Klik f.eks. på ”Se efternavne”:

Vælg så efternavnet:

Vælg personen ved at klikke på luppen:
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Nu har du så opslaget på personen:
Læg mærke til fanebladene ”Original kilde”
og ”Fejlmelding” øverst.
Så du kan nemt tjekke opslaget i den originale
kilde, og hvis du ser en fejl, kan du fejlmelde
den, så den bliver rettet.
På samme måde som vi søgte i folketællingen
efter personen ved at se på efternavnet, kan
du vælge fornavn, stednavn, erhverv – eller se
hele familier sammen.

Nyt fra Slægtsforskernes Bibliotek
Online-projekter

Antallet af titler, der er tilgængelige online, har nu passeret 3.000. Blandt større serier, der er skannet de seneste måneder, kan nævnes:
• Personalhistorisk Tidsskrift mellem 1981 og 1999 (27
bind, flere følger)
• Danmarks Adels Aarbog (10 bind, flere følger)
• Jyske Byer og Deres Mænd (11 bind)
• Samlinger til Jydsk Historie og Topografi (18 bind)
• Årbøger fra Historisk Samfund for Præstø Amt (96
bind)
• Afskrifter af tingbøger m.v. fra Landbohistorisk Selskab (15 bind)
• Hvem Forsker Hvad (18 bind)
Derudover er der naturligvis kommet et større antal
slægtsbøger og lokalhistoriske bøger, der er bibliotekets
fokusområder.

Søgning

Man søger i bibliotekets bestand af bøger på siden bibliotek.dis-danmark.dk, hvor man kan søge i titler m.v. for
samtlige af bibliotekets bøger (øverste søgelinje), eller
man kan lave fritekstsøgning i samtlige tilgængelige online-bøger (nederste søgelinje). Det sidste kan anbefales,
hvis man søger oplysninger om en slægt, en person, et
stednavn eller et specifikt emne inden for slægtsforskning.
Der har i 1. halvår 2018 været mere end 37.000
downloads af bøger, og det omfatter kun downloads via
bibliotekets side. Hertil kommer et endnu større antal
downloads, der er sket direkte via almindelige Googlesøgninger.
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De mest downloadede titler i 2018 har indtil nu været:
• Danmarks Adels Aarbog 1920
• Kortfattet topografisk-personal Vejviser for Landet
• Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 1631-1844
• Personalhistorisk Tidsskrift 1880 1. rk. 1. bd.
• Danmarks Adels Aarbog 2009-11
• Danske slægtsbøger 1986-2001

Sådan hjælper du Slægtsforskernes Bibliotek

Etableringen af dette unikke værktøj for slægtsforskere
og historikere er kun muligt gennem en stor hjælp fra en
masse personer og organisationer. Her er tre muligheder
for, hvordan du kan hjælpe os videre med arbejdet:
• Donationer af bøger: Vi modtager altid gerne bøger inden for bibliotekets emner fra både privatpersoner og
institutioner. Kontakt os med oplysninger om, hvad du
har mulighed for at donere.
• Bidrag: Biblioteket er baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft, men der er løbende udgifter til bl.a. anskaffelse af skannere og andet udstyr. Du kan donere et
beløb til os ved at indbetale beløbet på konto 95705012058. Skriv ”Bidrag til bibliotek” som tekst til
modtager
• Frivillig hjælper: Vi søger fortsat personer, der har lyst
til at hjælpe med arbejdet i biblioteket. Særlig søger vi
personer til efterbehandling af skanninger: Dette foregår hjemmefra på egen PC. Vi installerer software og
sørger for oplæring. Forudsætningen er et vist kendskab til brug af PC-programmer og interesse i layout/
æstetik. Kontakt os og hør nærmere.
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Sall Data – meget mere end
arkivalier

Kathrine Tobiasen
Korsagervej 13
8900 Randers
Tlf. 41 28 65 30
tobiasen dis-danmark.dk

Mange kender hjemmesiden Sall Data som en fin genvej
til de mange skannede kilder, som Rigsarkivet har lagt
ud til glæde for alle slægtsforskere. Til glæde, men også
til hovedbrud, fordi mange oplever systemet som besværligt og uigennemskueligt og alt for arkiv-agtigt. Her
tilbyder Sall Data en enklere vej, hvor man navigerer via
dropdownmenuer ad stier, man kan føle sig nogenlunde
hjemme på. Denne måde at præsentere arkivalierne på
har skaffet siden et højt besøgstal.

kategori, får du bogryggene stillet op på en reol, og ved
at føre musen hen over ryggene afsløres titlerne; et klik
på en titel – og du kan gå i gang med at læse bogen.

Mange andre tilbud

Men hvad ikke så mange ved er nok, at Sall Data faktisk
har mange andre gode tilbud, og i anledning af at manden bag siden, Lars Jørgen Helbo, er årets modtager af
Slægtsforskerprisen, skal der her gøres opmærksom på
disse godbidder.
De fleste går ind på siden ao.salldata.dk, hvor valget
af arkivalietype foregår. Hvis du vil kigge på de øvrige tilbud, bevæger du dig over i øverste højre hjørne og klikker
på pil-ikonet her. Du får nu en oversigt over sidens indhold. Alternativt kan du starte direkte på www.salldata.
dk, hvor du via syv slides kan bevæge dig gennem hovedgrupperne og ved hver gruppe få en oversigt over,
hvad der gemmer sig her.

Menuen med de gode tilbud hos
Sall Data

Et klik på de fine gamle bogrygge åbner for herlighederne.

Indtastede kilder indeholder folketællingerne, og du
kan her vælge mellem at søge i eller bladre gennem
dem. Skulle det have nogen betydning? Normalt søger vi
efter bestemte personer, og det hurtigste er naturligvis
at bruge søgefunktionen; hos Sall kan du vælge mellem
at søge hos DDD eller FamilySearch. Men bladringen har
bestemt sine fordele. Du bliver taget med på en rundtur i
sognet og kan se, hvem naboerne til din familie har været. Det giver et andet og lidt mere udbygget kig ind på
familiens liv dengang. Der er overalt link fra det indtastede til en skanning af originalen, så du straks kan
sikre dig, om tydningen er rigtig.

Gamle love og forordninger

Et bibliotek af gamle bøger

Under skannede kilder ligger udover de velkendte arkivalier også Bøger, Hammel Avis og Gamle postkort. Under
Bøger kan du vælge mellem en lang stribe kategorier, fra
1. verdenskrig over læge- og kogebøger til slægtsbøger
og vejvisere. Alle de gamle bøger ligger frit tilgængelige
og kan læses fra siden, men den måde, de præsenteres
på, fortjener et par ord med på vejen. Når du har valgt en
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Under indtastede kilder finder du også en samling gamle
danske love og forordninger, som kan være af stor interesse og gode at have ved hånden. Her er fx den samlede Danske Lov af 1683, forskellige udgaver af Grundloven og forordninger om stavnsbåndet af 1788 og om vaccination af 1810. Ikke at forglemme forordninger og love
om skoler og personnavne. Alt sammen trykt med latinske bogstaver, men i gammel sprogform og stavemåde.
De indekserede kilder rummer Arne Julins indeks til
københavnske kirkebøger, der ikke er altomfattende og
heller ikke klar med hensyn til, hvad der er medtaget og
udeladt, men som altid er et forsøg værd, når der skal
søges i utallige forskellige sogne. Desuden findes her
Københavns skipperlaugs examinationsprotokoller og erindringsmedaljerne fra krigene i 1848-50 og 1864. Menuen Kort til kilder giver mulighed for via et kort at klikke
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sig frem til kilderne vedrørende sognene, nærmere bestemt kirkebøger og folketællinger.

Ordbog og kalender

Menuen Hjælpemidler indeholder en række ting, som alle
slægtsforskere har brug for. Her finder du en ordbog,
hvor du kan vælge mellem at kigge en alfabetisk liste
igennem eller søge direkte på bestemte ord og begreber.
Stednavneregistret finder og forklarer, i hvilket herred og
amt et sted hører hjemme – med link til skannede kirkebøger og folketællinger fra sognet.
Kalenderen er et alternativ til diverse udgaver af Bauers kalender, men denne har den finesse, at den medtager de enkelte dages navne. Hvis du står med et barn,
der af uransagelige grunde bliver udstyret med et navn,
der ikke umiddelbart ser ud til at have nogen forbindelse
til slægtninge, kunne det være den helgen, som har givet
navn til datoen, der har inspireret forældrene.

Sall Datas kalender er udstyret med hver enkelt dags
navn.

Officielle folketal giver en nem adgang til folketallet i
samtlige danske sogne i de år, der har været holdt folketællinger, og har du brug for at finde ud af, hvilket sogn
en københavnsk gade ligger i på et givet tidspunkt eller
skal have styr på lægdsnumrene, kan du her slå op i de
relevante databaser og få svar på spørgsmålene.

Hjælp til gotisk skrift

Om det så gælder en øveside til gammel skrift, går du
ikke forgæves. I skrivefeltet kan du få vist store og små
alfabeter samt lister med titler eller navne; du kan også
selv skrive en tekst og få den omsat til gammel skrift.
Fra dropdownmenuen under skrivefeltet finder du så den
skrift, du ønsker vist. Her kan vælges mellem både forskellige typer fraktur (gotisk tryk), gotisk håndskrift og
skråskrift. Skrifterne er nummererede, hvilket ikke siger
så meget om den enkelte skrift, men for den gotiske
håndskrift gælder, at jo højere nummer, jo ældre er skriften. Listerne med navne og titler kan være meget nyttige,
når du sidder og bakser med kirkebøgerne.

På skriftsiden kan du få vist, hvordan forskellige erhverv
kan tage sig ud, skrevet med gotisk håndskrift.
Vejledninger skal også lige nævnes. Her ligger nogle
små instruktive introduktioner til fx at klippe en artikel
fra Mediestream og lave indrammede profilbilleder til
anerne. Endelig er der også et hjørne til Helbos egen
slægtsforskning, inkl. billeder og historier.
Som det forhåbentlig er fremgået, er der rigtigt meget
at hente hos årets flittige prismodtager. Alt sammen lige
til at gå i gang med. Brug det!

At skrive slægtshistorie

Kenneth Konrad Knudsen skrev i sin anmeldelse af bogen i Slægt & Data:
Hvis du drømmer om at få noget af alt dit slægtsmateriale publiceret, men ikke ved,
hvad du skal gribe eller gøre i, så er “At skrive slægtshistorie” et godt sted at starte.
Bogen giver dig ikke svaret på, hvordan du skal gøre, men den klæder dig på til at træffe
de rigtige valg for dig og dit projekt.
Bogen er udgivet af DIS-Danmark, og koster for medlemmer 149 kr.
Bestil den via bestillingsformularen i ’butikken’ på hjemmesiden
(under Foreningen) eller send en mail til ekspedition dis-danmark.dk
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Håndholdt skanner contra
flatbed eller foto
Jeg vil her fortælle om mine erfaringer med en håndholdt
skanner, IRIScan Book 5 Wifi, som jeg købte i efteråret
2017 for 1075 kr.
Jeg har altid kopieret/skannet meget fra især gamle
slægtsrelaterede bøger. Jeg har igennem årene dels
brugt en gammeldags kopimaskine, dels en flatbedskanner eller et digitalt fotoapparat. Mange bruger nu nok
også en tablet eller en mobiltelefon. Der er en sjette mulighed, en håndholdt skanner. Disse skannere har eksisteret en del år, men først i nyere tid er de kommet i en
ordentlig kvalitet. Jeg havde en for mange år siden, men
den var ikke meget bevendt.
Flatbedskanneren, fotoapparatet, mobiltelefonen og
tabletten har visse ulemper, så da jeg af en slægtsforsker blev anbefalet ovennævnte håndholdte skanner –
dog en version uden wi-fi – besluttede jeg at købe den,
da den syntes at være en meget handy skanner, der var
nem at bruge, kunne skanne store bogsider, og som lavede skanninger i høj kvalitet.
Man skal dog lige være opmærksom på, at det ikke er
tilladt at bruge skannere på nogen af Rigsarkivets læsesale.

IRIScan Book 5 Wifi

Sammen med skanneren fulgte der et USB-kabel, en
pose til at have skanneren i og en lap papir med oplysninger om, at man kunne hente brugsvejledningen og
nogle computerprogrammer på firmaets hjemmeside.
Brugsvejledningen og deres lille skannerprogram, InstantResult, er på engelsk, men deres kombinerede skannerog OCRprogram, Readiris 15, er med danske menuer og
med dansk brugsvejledning. Readiris er et udmærket
program til at lave skannet tekst til redigerbar tekst.
En flatbed skanner har den ulempe, at den ikke sådan
lige er til at slæbe med, hvis den skal bruges uden for
hjemmet, og fotoapparatet har bl.a. den ulempe, at der
kan mangle ordentligt lys til emnet, man vil fotografere,
da den indbyggede blitz ikke giver et specielt godt lys. En
håndholdt skanner har derfor nogle umiddelbare fordele:
Den er nem og handy at bruge og tage med sig ud, og
den har et indbygget godt lys. Så det lyder som den perfekte skanner, som man bare lige fører over det, man vil
kopiere, og så får man et perfekt billede lige til at bruge
– men så enkelt er det dog ikke.
Den håndholdte skanners største problem er, at det
kræver nogen øvelse at føre skanneren korrekt over det,
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Af Peter Kelstrup
Stjerneparken 15, 8660
Skanderborg
peter.kelstrup@mail.dk

man vil skanne. Det er noget, man skal lære og øve sig
på, inden man for alvor begynder at skanne i større
mængder; ellers vil man bare ærgre sig over skæve billeder, specielt hvis det er meget vigtige skanninger.
Fører man ikke skanneren lige, støt og roligt over emnet, bliver billedet skævt, og ikke bare skævt, det kan
også blive let forvrænget, forstrakt eller sammenpresset.
Det gør ikke så meget, at et tekstbillede er lidt skævt,
man kan sagtens læse teksten alligevel. Værre er det,
hvis man får en skæv eller forvrænget tegning eller foto,
som man senere vil bruge til et eller andet seriøst. Et sådant billede kan godt rettes op i et fotoprogram, men det
nemmeste er selvsagt at lære sig at føre skanneren lige,
støt og roligt over forskellige emner, specielt når det er
billeder.
Skanneren er udstyret med en lille skærm på 1,5”, så
man kan se det indskannede. Men skærmen er desværre så lille, at det kan være svært at se, om man har
skannet rigtigt ind. Med nogen øvelse bliver man dog
bedre til at vurdere skærmbilledet, men en lidt større
skærm ville have været praktisk. Man kan ganske vist
godt zoome det skannede op på den lille skærm, men
det tager jo ekstra tid, hvis man skal gøre det hver gang.
En af den håndholdte skanners store fordele er, at
man kan skanne sider i tykke bøger, hvor siderne jo er
buede. En sådan bog kan vanskeligt skannes i en flatbedskanner, og et fotoapparat laver lidt skæve og
uskarpe billeder. Så her er den håndholdte skanner praktisk. Hvis indermargenen – og i visse tilfælde også ydermargenen – i bogen er lille, skal man vurdere, hvilken vej
man vil skanne for at få det bedste resultat: Om man vil
skanne ind mod midten af bogen, fra midten og ud, ind
over bogens midte eller fra oven og ned. Man kan så i et
fotoprogram, fx firmaets program InstantResult, eventuelt
vende billedet korrekt. Bøger med lille margen kan give
en del problemer, så her skal man især være kreativ
med, hvordan man vil skanne. Så man skal øve sig på at
skanne sider i bøger med lille margen, og det kræver en
del omtanke. Derved bliver man også klar over, hvad der
overhovedet er muligt.
Når man har lært at føre skanneren korrekt over emnet – og man kan endog gøre det ret hurtigt – så får man
nogle særdeles fine billeder i en dejlig høj opløsning på
både 300, 600 eller 1200 dpi, som kan gemmes i formaterne .jpg og .pdf.
Skanneren gemmer billederne på et SD hukommelses-
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Min IRIScan Book 5 Wifi håndholdt skanner.

kort. Der medfølger et 4GB kort, som er fint til mit brug.
Der kan maksimalt være et kort på 32GB.

USB-kabel

Når man slutter skanneren til sin computer med det
medfølgende USB-kabel, kan man på computeren med
sit fil-program, fx på sin PC med Windows Stifinder,
straks se skanneren og dermed indholdet på SD hukommelseskortet. Og man kan så straks overføre filerne til
sin computer.
Og starter man det medfølgende program, InstantResult, kan man nu skanne direkte til computeren (dog kun
til PC’er), så det skannede straks dukker op på skærmen i programmet InstantResult.
Desværre sidder kablets stik ikke specielt godt fast i
skanneren, og der kan være fare for, at man trækker stikket skævt. Der burde være en eller anden form for holder, man kunne klipse på, så stikket sidder godt fast i
skanneren. Men det er virkelig praktisk og smart, at man
straks ser det skannede på computerens skærm – og
derved tydeligt kan se, om det er korrekt skannet – og at
man ved et enkelt musetryk kan gemme det på computeren.
USB-kablet bruges også til at oplade det indbyggede
batteri fra fx en computer. På et fuldt opladet batteri kan
der skannes et sted mellem 500 og 700 gange – alt efter hvor megen tid, man bruger på det.

Wi-fi forbindelse

Skanneren har indbygget wi-fi, men dog desværre i en noget enkel udgave og via en internetbrowser, fx Google
Chrome.
Man kan således ikke skanne et billede, så det via wifi straks dukker op på computerens skærm. Wi-fi-forbindelsen til en computer (både PC og Mac) kan kun bruges
til at overføre billederne fra hukommelseskortet til computeren eller til blot at se billederne på computeren.
Når man overfører filer til sin computer via wi-fi-forbindelsen, foregår det via en webbrowser, hvor et specielt filprogram hentes. De overførte filer bliver gemt på computeren i formatet .tar og altså ikke i deres originale format
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.jpg eller .pdf. Formatet .tar er et komprimeringsformat,
så man skal pakke tar-filen ud, fx ved hjælp af programmet 7-zip, for at kunne bruge den. Der er dog en anden
metode, der ikke umiddelbart fremgår af brugsvejledningen: Man kan bare trykke på den ønskede fil, så billedet
kommer frem på skærmen, og dernæst trykke med højre
musetast på billedet og i den fremkomne menu vælge
Gem Billede Som... Så gemmes billedet i det oprindelige format.
Man kan også tilslutte sin smartphone eller tablet til
skanneren via wi-fi og en internetbrowser, og her gemmes filerne ved overførslen i deres originale format.
Desuden kan man hente en speciel app til sin tablet
eller smartphone, som gør det muligt at skanne fra
disse. Men denne app virker ikke på min smartphone eller tablet, fordi de begge har styresystemet Android
4.4.2, og der kræves Android 4.4.4 eller nyere udgave,
eller en ipad/iphone med iOS 8.0 eller nyere.

Konklusion

Hvis man kan lære at skanne rigtigt, så er det en meget
handy og fortrinlig skanner, der er hurtig, nem at bruge,
og som leverer nogle særdeles fine billeder, uanset hvor
dårlig belysningen er i det rum, hvor man skanner. De
skannede billeders kvalitet er fuldt på højde med, hvad
man får fra en flatbedskanner. Skanneren er meget kvik i
sin opdatering, så man særdeles hurtigt kan få skannet
en masse sider. Er det fx en bog, der er nem at skanne,
kan man skanne 4-5 sider i minuttet.
Skanneren egner sig dog ikke til alle opgaver, specielt
ikke til visse bøger med meget lille indermargen, så fx et
digitalt fotoapparat vil være godt at have som supplement.
Jeg er skuffet over skannerens wi-fi muligheder til en
computer.

Omtale af IRIScan Book 5 Wifi på Internettet

http://uk.pcmag.com/iriscan-book-5-wifi/89088/review/
iriscan-book-5-wifi
http://www.irislink.com/EN-US/c1485/IRIScan-Book5---IRIScan-Book-5-Wifi---Book-scanner.aspx
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Kunstneriske udfoldelser
i kirkebøgerne
De gamle kirkebøger, dem fra før ca. 1814,
kan være temmelig rodede, men også meget
personlige; vi kan her møde præster, der nedfælder deres uforbeholdne meninger om sognebørnene, og andre, der udsmykker de hvide
blade med forskellige rids og tegninger.
Efter at de fortrykte kirkebøger blev indført,
kom der styr på tingene, og oplysningerne
blev præsenteret i faste rammer. Men det forhindrede dog ikke enkelte kirkebogsførere i at
slippe kreativiteten løs. Således har degnen
(formentlig) tegnet en galopperende hest på
side 17 i kontraministerialbogen 1831-1862
for Linde Sogn, Nørhald Herred, Randers Amt.
Har hesten mon en forbindelse til dåbsbarnet Christen Jensen Børresen eller hans forældre?
Eller til gårdmandssønnen nedenunder?
Eller sidder degnen og drømmer om en
smuk hest?
Det kan vi kun gisne om.

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie
Gode tilbud er i hus ved et samarbejde med Dansk Historisk Fællesråd.

mange felter bidraget til at kaste lys over Danmarks historie.

Dansk kulturhistorisk Opslagsværk, det store to-bindsværk
på knap 1.100 sider – 100 kr!
Værket, der er redigeret af Erik Alstrup og Poul Erik Olsen, blev udgivet 1991 som en afløser for Håndbog for danske lokalhistorikere, redigeret af afd. rigsarkivar Johan Hvidtfeldt og udgivet 1952-56.
Det store opslagsværk er kendetegnet af færre, men meget længere artikler end den tidligere håndbog, der havde
mange korte artikler. Til gengæld er opslagsværket forsynet
med et omfattende stikordsregister, og litteraturhenvisningerne er forsøgt ført ajour.

Skoven i lokalhistorien. Redigeret af Bo Fritzbøger, udgivet
1999 af DHF og Skovhistorisk Selskab, 110 sider – 25 kr.
Antologien ser skoven og dens folk fra flere sider. Skovbrugets personalhistorie bliver der således taget vare på af
Tommy P. Christensen – et velkendt navn i Samfundet.
Heraldik og Historie. Af Knud Prange, 2. udvidede udgave
1977 i DHF’s håndbogsserie, 76 sider – 40 kr.
Prange samler i denne lille bog sine mange års erfaringer
med heraldikken som hjælper i både lokal- og personalhistorien. Få steder får man så mange gode råd for så beskedent et beløb!

Af andre tilbud kan nævnes:
Historiens ildsjæle, udgivet 2009, ca. 150 sider – 40 kr.
Bogen blev udgivet i anledning af Dansk Historisk Fællesråds 100 årsjubilæum og indeholder en kort skildring af
18 ildsjæle, født mellem 1843 og 1968. Ældst var Evald
Tang Kristensen, og de fleste af dem lever desværre ikke
længere; det gælder dog ikke Samfundets tidligere redaktør
og formand, Hans H. Worsøe. De 18 ildsjæle har på lige så
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Ved Samfundets foredrag i Harsdorffsalen ved Rigsarkivet/
Slotsholmen kan du hente bøgerne og spare forsendelsesomkostningerne på 120 kr. Men vi sender naturligvis med
glæde.
Mail din bestilling til Anton Blaabjerg:
blaab webspeed.dk.
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Søren Christensen Bhi i
Ingstrup og hans forfædre i
Voer Herred.
En rettelse til præstehistorien

I Wibergs præstehistorie angives det, at sognepræst i
Ingstrup-(Vester) Hjermeslev-Alstrup i Vendsyssel Søren
Christensen Bhis forældre var magister Chr. Hansen Riber, biskop i Aalborg, og Mette Mathiasdatter. Dette er
ikke rigtigt; det er også forkert, at han skulle være født i
Skanderborg, som Wiberg og dermed også Carl Klitgaard
og Vello Helk hævder1. Slægtsnavnet, der også staves
Bie, blev latiniseret til Melisseus ved slægtens gejstlige
medlemmers indskrivning på universitetet.
Derimod kan det nu med sikkerhed bevises, at Søren
Christensen Bhi er født i Hjordbjerggård i Hylke Sogn i
Voer Herred.
Beviset findes i Voer Herreds tingbog i 1667, da man
efter den svenske besættelse endelig fik afgjort en strid
om retten til at besidde Testrupgård i Kattrup Sogn. Striden stod om, hvem af et større antal slægtninge og efterkommere efter Christen Adsersen Bhi og hans hustru
Mette Sørensdatter, der havde adkomst til den største
del, og som derved var berettiget til at få tinglæst skøde
på gården.
Den 18. juli 1656 stævnede Christen Knudsen Bhi i
Horsens Jørgen Jensen i Testrup imod dom og rettergang, som Christen Knudsen Bhi på hr. Peder Bhi i Bøvling, såvel som på mors og egne vegne vil igå, så og Laurits Jensen Frost i Hoved og Peder Bhi i Borup, om de har
noget der imod at svare, og fremlagde sit indlæg angående Jørgen Jensens adkomst til at bebo Testrupgård,
som de mener efter skiftebrevs indhold er fællesgård, og
deres arvelige anpart deri udelt er, og fremæsker, om Jørgen Jensen eller Laurits Frost har flere adkomstbreve
end dem, der blev fremvist ved skiftet efter salig Christoffer Pedersen, som boede og døde i Testrupgård, at
de måtte for retten fremlægges, eftersom Christen Knudsen tilholdt sig en søsterlod, da Laurits Frost bekom det
ulovlige skøde på gården, hvilken søsterlod ikke er specificeret i skødet, og hendes anpart er ikke afskilt og delt
efter hans salig oldefars skøde, som blev fremvist ved
skiftet, og Jørgen Jensen, der så lang tid har boet på
uhjemlet gods, som de mener er deres arvepart, om han
ikke bør lide som vedbør.2
Den 29. august 1656 mødte Christen Knudsen Bhi
med 6 ugers opsættelse med fuldmagt af hr. Peder Bhi i
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Af
Kirstin Nørgaard-Pedersen,
Agernvej 95, 8330 Beder,
E: kirstin@mail.dk

Bøvling, dateret 22. april 1656, og tingsvidne, udstedt 9.
marts 1655, og skødebrevs-vidne, udstedt 3. november
1654. Hvorimod at svare mødte Jørgen Jensen i Testrup
og Laurits Frost i Hoved, og Jørgen Jensen fremlagde et
pergamentskøde af Voer herredsting 13. november
1616, Christen Adsersen i Hjordbjerg da har solgt og afhændet fra sig og hustru Mette Sørensdatter til Maren
Christensdatter i Testrup og hendes søn Hans Christoffersen al den lod, part og rettighed, som han havde købt
af salig Anne Ibsdatter i Stadsgård [nu Constantinsborg],
af Sejer Pedersen, som boede i Kattrup, og af Knud Andersen i Ejer i den bondegård Testrupgård og al dens tilliggende ejendom efter skøder og adkomster. Så fremlagde Jørgen Jensen et husbondhold, dateret 10. april
1655, på den anpart af Testrupgård, han har tilforhandlet
sig, hvorfor han udgav en okse, og han fremlagde et pantebrev, udstedt 2. november 1655, og et syn, og så fremlagde Christen Knudsen en dom af Viborg Landsting 24.
oktober 1655, at da der ikke er givet varsel til hr. Peder
Bhi for lovbud, så han kunne svare derimod, så kendes
lovbudet magtesløst at være, hvorefter der blev afsagt
dom: Da Christen Adsersen og hustru Mette Sørensdatter i Hjordbjerg har solgt til Maren Christensdatter og
hendes søn Hans Christoffersen den part, han har købt i
Testrupgård, og kendt sig og sine arvinger ingen ydermere lod del eller rettighed at have til førnævnte gård, og
ikke Christen Knudsen på hr. Peder Bhi, sin mor eller
egne vegne gør videre vedkendelse, og Maren Christensdatter, som endnu lever, har pantsat al hendes part i Testrupgård, som hun har arvet og købt, til Laurits Frost efter pantebrevs formelding, som Jørgen Jensen nu bruger
og har taget husbondhold på, så kunne herredsfogeden
ikke kende, at hr. Peder Bhi, Christen Knudsen, hans
mor, Kirsten Christensdatter bør at have nogen arvepart i
Testrup, så vidt Maren Christensdatter eller hendes salig
husbond er skødet i samme gård og dens tilliggende3.
30. januar 1657 begærede Christen Knudsen Bhi
tingsvidne, og Maren Christensdatter, salig Christoffer Pedersens i Testrup hans efterleverske, nu værende i Horsens, gav Christen Iversen, borger i Horsens fuldmagt til
at give Christen Knudsen Bhi skøde på hendes andel i
Testrupgård, så vidt hun deri kunne være berettiget efter
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hendes adkomst. Her imod at svare mødte Laurits Christensen Frost i Hoved og berettede, at fornævnte hendes
andel havde hun tilforn skødet til ham, men da samme
varsel ikke var givet til hr. Peder Bhi i Bøvling, er samme
skøde magtesløst kendt, og hun har siden pantsat hendes andel til ham for 400 rigsdaler, hvorfor han har ladet
hende tiltale til Horsens Byting for hans penge, og satte i
rette, at eftersom salig Peder Bhis børn i Borup, som er
lige så nær i byrd og blod, som hr. Peder Bhi og Christen
Knudsen Bhi, ikke har fanget varsel for lovbud, formente
han, at intet skøde uden lovligt lovbud imod recessen
kunne udstedes, hvilket herredsfogeden dømte4.
6. februar fremlagde Christen Knudsen Bhi på tinget
et købebrev fra Maren Christensdatter, sl. Christoffer Pedersens, forrige i Testrup, til [ham] hendes søstersøn
Christen Knudsen Bhi og hans arvinger, den anpart lod
og del, som hun har i den bondegård Testrup, med al
dens jords tilliggelse i skov, mark og eng, hvorfor hun har
annammet 300 sletdaler i rede penge, underskrevet
MCD, og han begærede tingsvidne. Så fremstod Laurits
Frost i Hoved og fremlagde et tingsvidne, udstedt 12. januar 1655, indeholdende hans købebrev, og mente, at
der ikke burde udstedes Christen Knudsen tingsvidne.
Men Christen Knudsen kunne fremlægge en seddel som
lød: Kendes jeg mig Laurits Frost i Hoved, at jeg afstår
dette pantebrev på Testrup til min svoger Jørgen Jensen,
og afstår dette lovbud på mine søsterbørns vegne, nemlig Christen Pedersen og Niels Pedersen, dateret Hoved
15. februar 1657, Laurits Frost egen hånd. Derefter fik
Christen Knudsen skøde: Maren Christensdatter, salig
Christoffer Pedersens, forrige i Testrup, med hendes fuldmægtig solgte og skødede hendes part i Testrup til hendes søstersøn Christen Knudsen Bhi i Horsens.
Samme dag stævnede hr. Peder Sørensen Bhi i Bøvling Laurits Frost i Hoved og Jørgen Jensen i Testrup
imod dom for deres grove indlæg, som på Voer herredsting 29. august 1656 blev fremlagt, som de bør bevise
eller lide tiltale for. Sagen blev opsat 6 uger.

10 års opsættelse

På grund af krig og svenskernes besættelse af Jylland
kom sagen faktisk ikke længere, indtil Christen Knudsen
den 12. april 1667 stævnede Johan Ernst, KM ridefoged
til Skanderborg, imod æskning og dom.
Johan Ernst, KM ridefoged, stævnede Christen Knudsen i Testrup, og fremlagde en registrering af 8.september 1655, hvor efterskrevne var forsamlede i Skanderborg i Clemend Clemendsen, ridefoged til Skanderborg,
hans hus for at opbryde det skrin, som i Testrup over
skifte blev forseglet med hvis ejendomsbreve skøder og
adkomstbreve, som der da fandtes på Testrupgård.
Først et skøde, udstedt af Voer herredsting 27. maj
1601, Anne Ibsdatter i Stadsgård hendes part og Sejer
Pedersen i Kattrup hans part, solgt til Christen Adsersen
i Hjordbjerg, efter en landstingsdom dateret 12. februar
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1603, hvori to købebreve er indført, hvoraf fornævnte to
lodder er solgt for 300 rigsdaler, for begge parter 600
rigsdaler.
Et skøde, dateret Voer herredsting 22. december
1602, Mette Ibsdatter i Ejer solgte [til] Christen Adsersen. Et skøde af Voer herredsting 1616 på en søsterlod,
Mette Olufsdatters anpart solgt til Christoffer Pedersen
og Maren Christensdatter.
Et skøde 10. november 1630 Karen Madsdatter i Ørridslev og Jørgen Madsen på sine egne og bror Jep Madsens vegne solgte til Christoffer og Maren Christensdatter.
Et skøde 1637, Søren Eskesen i Hylke på sine egne
og søster Birgitte Eskildsdatter og hans brødre Sejer
Eskesen, Christoffer Eskesen, Tomas Eskesen, og Maren
Eskildsdatter i Ustrup hendes vegne skødede til Christoffer Pedersen og Maren Christensdatter.
Et skøde 3. juni 1640 Dorethe Ibsdatter i Vormstrup
skødede til Christoffer Pedersen og Maren Christensdatter.
Dernæst blev fremlagt et genpartsskøde, dateret Voer
herredsting 13. november 1616, Christen Adsersen har
solgt Maren Christensdatter i Testrup og hendes søn
Hans Christoffersen den part, han havde købt af Anne
Ibsdatter i Stadsegård og af Sejer Pedersen i Kattrup og
af Knud Andersen i Ejer, og disse skøder med andre
gamle adkomster blev igen nedlagt i samme skrin under
forsegling, undtagen det sidste genpartsskøde, som Jørgen Jensen igen annammede.
24. Maj 1667 efter en opsættelse fra 12. april 1667
fremlagde Christen Knudsen tingsvidnet fra 6. februar
1657 om hans mors opladelse af de arveparter, som
havde tilhørt hendes søster Maren Christensdatter, og
som han havde fået skøde på 20. februar 1657. Dernæst fremlagde han et pergamentsskøde udstedt 13.
november 1616, hvormed Christen Adsersen i Hjordbjerg
og hustru Mette Sørensdatter solgte og skødede til sin
datter Maren Christensdatter i Testrup og hendes søn
Hans Christoffersen al den lod og del, han har købt af
salig Anne Ibsdatter i Stadsegård, Sejer Pedersen, som
da boede i Kattrup, og af Knud Andersen i Ejer i bondegården Testrup.
Desuden fremlagde han en dom udstedt 29. august
1656, at eftersom Jørgen Jensen fremlægger et forseglet pergamentskøde, 13. november 1616, hvormed Christen Adsersen skøder al den ret og rettighed, han havde
i Testrup, og kender sig og sine arvinger ingen ydermere
lod, part eller rettighed, i, eller til fornævnte gård, og da
det bevises at Christen Adsersen ikke har tilforhandlet
sig nogen part deri, siden samme skøde er udgivet, så
kunne dommeren ikke kende, at hr. Peder Bhi, Christen
Knudsen, hans mor Kirsten Christensdatter bør have nogen arvepart i Testrup, så vidt Maren Christensdatter og
hendes søn Hans Christoffersen er tilskødet i gården.
Endelig fremlagde Christen Knudsen sit skriftlige ind-
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læg imod Johan Ernst, ridefoged, anlangende Testrupgård efter de skøder, der er fremlagt, som lyder, at salig
Christen Adsersen Bhi, forrige i Hjordbjerg, den største
part, fast al Testrup med sin tilliggende ejendom at have
købt, hvilken ejendomspart, Christen Knudsen har afkøbt
hans mors søster, efter hans skøde, uanset efter skiftebrevs indhold førnævnte skøder med flere ejendomsbreve skal være i forsegling i et skrin, som han har fremæsket ved landsting, hvorpå de 12. april blev fremlagt og
som melder, at salig Christen Adsersen Bhi har indkøbt
fast al Testrup, som Christen Knudsen har tilforhandlet
sig, og sætter i rette, om ejendommen ikke bør følge
ham, og Johan Ernst bør annamme skæppeskyld, og han
begærede endelig dom. Hvorimod at svare mødte Anders
Ibsen på Johan Ernsts vegne og fremlagde:
1. et pergaments pantebrev, hvori Søren Sejersen af
Hylke kender sig at være hans bror Peder Sejersen i
Testrup skyldig 40 jokimsdaler, hvorfor han pantsætter hans arvepart i Testrup, som han har arvet efter
hans salig far og bror, Sejer Andersen og Anders Sejersen, som døde i Testrup, og andre parter, som
han siden har købt, som er i efterskrevne jord og
ejendom.
2. et brev udgivet 3. januar 1604 i Skanderborg af Christen Adsersen i Hjordbjerg, hvori han gør vitterligt, at
hvis pant, salig Peder Sejersen i Testrup har af Søren Sejersen i Hylke udi Testrupgård, på 40 jokims-

3.
4.

5.

6.

daler forpligter Christen Adsersen sig ingen lod eller
ret at have dertil, undtagen hvis (dvs. hvad) han kan
have i Peder Jensen i Stadsegård hans vilje og
minde på hans hustrus vegne.
et register over ejendomsbreve.
et skøde, udstedt 20. november 1616, hvormed
Mette Olufsdatter i Horsens med hendes husbond
Rasmus Skriver sst. hans pålagte hånd og solgte og
skødede til Christoffer Pedersen og hans hustru Maren Christensdatter, den lod og part, som Mette
Olufsdatters mor, Maren Olufs i Brestenbro, har arvet efter hendes salig bror Sejer Sørensen, som er
en søsterlod i Testrup,
et pergamentskøde, udstedt 10. november 1630,
hvor Karen Madsdatter i Ørridslev med hendes ægtemand Niels Jørgensen, Jørgen Madsen og Jep
Madsen i Ørridslev solgte fra dem og til Christoffer
Pedersen hans hustru Maren Christensdatter den
lod og part, som de har arvet efter deres salig forældre Mads Jørgensen Hovgård og Margrete Ibsdatter,
der døde i Ørridslev, som er i Testrupgård med dens
tilliggelse i Overlund og Nederlund, som Christoffer
Pedersen bruger, og hans salig forældre har brugt
før ham,
en skriftlig fuldmagt, hvormed Sejer Eskesen og
Christoffer Eskesen i Hylke giver deres bror, Søren
Eskesen i Hansted, fuldmagt til at tilskøde Christoffer Pedersen i Testrup den lod og part, som kunne

Hylke Kirke (Trap Danmark, 4. udg.)
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7.

8.

9.
10.

11.

12.
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tilfalde dem i Testrup, dateret Hylke 1. februar 1637
Sejer Eskesen KE, hvorpå er skrevet, som er halvparten af den femte part, og derefter et pergamentskøde, udstedt 8. marts 1637, hvor Søren Eskesen
i Hylke på egne og søster Birgitte Eskildsdatter i
Hylke hendes vegne med hendes pålagte hånd og
på brødre Sejer Eskesen og Christoffer Eskesen deres vegne Tomas Eskesen i Hylke på egne vegne
Maren Eskildsdatter i Ustrup med hendes ægtemand Mikkel Lassen i Ustrup hans pålagte hånd
solgte fra dem og deres arvinger og til Christoffer
Pedersen og hans hustru Maren Christensdatter den
lod part og rettighed, som de arveligt er tilfaldet efter deres salig far Eske Sørensen, som er halvparten af den femte part, såvel som den part, deres salig far havde indkøbt af hans salig søster Maren Sørensdatter, som boede i Brestenbro, som er i Testrup med al den tilliggende ejendom,
et skøde, udstedt 3. juni 1641, hvor Mads Knudsen
i Balle, som er hendes frænde, med fuldmagt af Dorethe Ibsdatter i Vormstrup, skøder den lod og part,
som arveligt er tilfaldet hende efter hendes salig oldefar Hans Sejersen, som boede og døde i Hoved,
til hendes søstersøn Christoffer Pedersen i Testrup,
som er i Testrup med tilliggende ejendom i Overlund
og Nederlund, så vidt Peder Sejersens far og oldefar
brugte før ham, som er den sjette part af den femte
part, som Hans Sejersen havde i den ejendom med
sin bror Peder Sejersen,
et pergamentskøde, udstedt 12. januar 1655, hvor
Karen Sejersdatter, da boende i Testrup, med hendes ægtemand Oluf Hansen Saxe solgte fra dem og
deres arvinger og til Peder Gjordsen og hans hustru
Maren Tomasdatter den lod, part og rettighed, som
Karen Sejersdatter har arvet efter hendes farbror salig Christoffer Pedersen, som boede og døde i Testrup,
et delingstingsvidne, udstedt 24. marts 1655, angående deling af Testrupgård og mark mellem Jørgen
Jensen og Peder Gjordsen,
et tingsvidne, udstedt 9. august 1663, hvor Peder
Gjordsen tilbød Christen Knudsen den part af Testrupgård, han har købt, eftersom recessen tilholder
én lodsejer og ikke flere at besidde bondeeje, såfremt han vil betale ham det, han har betalt derfor
og det, han har bekostet derpå,
et skøde, udstedt 12. oktober 1666, hvorved Peder
Gjordsen og hustru Maren Tomasdatter skødede til
Johan Ernst og hans hustru Abigael Jensdatter den
part og del, Peder Gjordsen havde købt af salig Christoffer Pedersens arvinger,
Johan Ernst fuldmagt til ham om at gå i rette med
hans nabo, som bor på gården med ham, og han
svarede, at efter dom er gården delt i to lige parter,
og Peder Gjordsen og hustru Maren Tomasdatter,

som solgte gården til Johan Ernst, havde købt den af
de rette fødte arvinger til Testrup, og de skøder, Maren Christensen og hendes og Christoffer Pedersens
søn har fået af hendes far Christen Adsersen, har
de fået, siden de kom sammen i ægteskab, og Anders Ibsen formener, at Christen Knudsen, som har
skøde på det, som er indkøbt i fællig til Christoffer
Pedersen, ikke kan have så god føje til at besidde
Testrup som Johan Ernst, og må tage skæppeskyld
af hans part, hvorpå fogeden fremæskede delingsbreve, ejerbreve, hvorledes gården i forrige tider
kunne være delt i lodder, og hvor mange lodder, den
kunne have været delt i, men der fandtes ikke andet
end, som fremlagt er, hvorefter der blev afsagt dom:
da der ikke fremlægges dokumenter, hvoraf kan ses,
hvor mange søskendelodder, gården kan være delt i,
hvoraf kunne erfares, hvor mange lodsejere, der har
været til Testrup, så bør [der] opkræves selvejere til
skille, hvem der har bedst føje efter loven og recessen.5
Det tog næsten et helt år før de selvejere “som af landsdommerne var tilfundet at gøre det til endelighed mellem
Johan Ernst, ridefoged i Voer herred, på den ene side, og
Christen Knudsen Bhi i Testrup på den anden side, at
omskille hvem af dem mest lod og del i Testrup bondegård kan tilkomme, da har de overset alle skøder og adkomster, og da tilkommer Christen Knudsen Bhi de to
parter i Testrupgård og ejendom, med den søsterlod iberegnet, som Knud Andersen i Ejer til Christen Adsersen,
forrige i Hjordbjerg, har solgt, og Johan Ernst kan ikke tilkomme uden den 3. part efter landstingsdoms og adkomsters indhold”6.

Børn af Christen A. Bhi

Alene ved Christen Knudsens lovbud til præsten hr. Peder Sørensen Bhi i Bøvling, inden han fik tinglæst sit
skøde på Testrupgård 6. februar 1657, og hr. Peder Bhis
protest imod en tidligere dom samme dag, ses det med
sikkerhed, at han var barnebarn af Christen Adsersen
Bhi og Mette Sørensdatter i Hjordbjerg, som har efterladt
sig følgende børn, hvoraf den ene dog ikke er nævnt i sagen om arvelodderne i Testrup:
1. Søren Christensen Bhi, sognepræst i Ingstrup, gift
med Kirsten Jacobsdatter Holm. Søren Christensen
Bhi studerede i Rostock 1601 og i Wittenberg 1603.7
Deres søn, Peder Sørensen Bhi, sognepræst i Bøvling,
fik lovbud i 1657 i sagen om salg af arveparter i Testrupgård.
2. Adser Christensen Bhi, sognepræst i Øster Bjerregrav
1609 og død sst. 1623. Gift i Skanderborg 18. november 1610 med Karen Poulsdatter Schandorph.8
Adser Bhi studerede sammen med broderen i Wittenberg 1603.
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3. Maren Christensdatter, gift med Christoffer Pedersen;
deres eneste søn, Hans Christoffersen, døde uden
livsarvinger, efter han havde fået skøde på Testrupgård.
4. Kirsten Christensdatter, gift med Knud (Andersen).
Deres søn Christen Knudsen boede først i Horsens og
siden i Testrupgård. Det var ham, der startede hele
sagen i 1655.
5. Peder Christensen Bhi i Borup, død sidst på året
1656. Hans enke hed Karen Christensdatter og var
Laurits Frosts søster, hvilket ses flere steder i Voer
Herreds tingbog.9

Mette Sørensdatters forslægt

Foruden konstatering af, at Søren Christensen Bhi, præst
i Ingstrup, var født i Hjordbjerg i Voer Herred, kan det
lade sig gøre at berette om hans og hans søskendes
mor, Mette Sørensdatters forslægt gennem de mange
gamle dokumenter, som blev fremlagt i sagen om retten
til at få udstedt skøde på Testrupgård. Søren Christensen Bhi må være opkaldt efter sin morfar, og en af hans
døtre var opkaldt efter hans mor. En søn blev kaldt Adser,
og med det lidt usædvanlige navn må han være opkaldt
efter sin oldefar, som i det mindste har heddet Adser
Bhi.

Af et gammelt pergamentspantebrev ses: “At Søren
Sejersen af Hylke kender sig at være hans (= sin) bror
Peder Sejersen i Testrup skyldig 40 jokimsdaler, hvorfor
han pantsætter sin arvepart i Testrup, som han har arvet
efter sin salig far, Sejer Andersen, og bror, Anders Sejersen, som døde i Testrup. Endvidere fremlagdes endnu et
brev, udgivet 3. januar 1604 i Skanderborg af Christen
Adsersen i Hjordbjerg, hvori han gør vitterligt, at den pant
i Testrupgård på 40 jokimsdaler, som salig Peder Sejersen i Testrup havde af Søren Sejersen i Hylke forpligtet
Christen Adsersen sig ingen lod eller ret at have til, undtagen hvad han kan have i Peder Jensen i Stadsgård
hans vilje og minde på hans hustrus vegne. Når sidstnævnte skulle give minde til dette, var det, fordi det var
på sin hustru Mette Sørensdatters vegne, han kunne
købe Testrupgård.10 Altså var Christen Adsersen Bhi’s
kone, Mette, datter af Søren Sejersen i Hylke, som pantsatte sin arv i Testrup, sidstnævntes bror Sejer Sørensen.
Sejer Sørensen er desuden nævnt i et skøde udstedt
20. november 1616, hvor Mette Olufsdatter i Horsens
med sin husbond Rasmus Skrivers pålagte hånd solgte
og skødede til Christoffer Pedersen og hans hustru Maren Christensdatter den lod og part, som Mette Olufsdatters mor, Maren Olufs i Brestenbro, har arvet efter sin

Hylke og omegn, hvor en del af de agerende i artiklen havde deres bopæl. Kortet er fra Trap Danmark, 4. udg.
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SEJER ANDERSEN
+ i Testrup før 1604

—————————————————————————————————————————

ANDERS SEJERSEN
+ i Testrup før 1604

SØREN SEJERSEN
boede i Hylke 1604

PEDER SEJERSEN
+ i Testrup omtrent 1604

—————————————————————————————————————CHRISTEN ADSERSEN BHI ~ METTE SØRENSDATTER
SEJER SØRENSEN
i Hjordbjerg, køber arveparter
i Testrup og skøder 1616
til datter og svigersøn
————————————
MAREN (Olufs)
~ Oluf … i Brestenbro
————————————METTE OLUFSDATTER ~ Rasmus Skriver
* Brestensbro
i Horsens

————————————————————————————————————————————————————SØREN CHRISTENSEN BHI
KIRSTEN CHRISTENS- MAREN CHRISTENSPEDER CHRISTENSEN
DATTER ~ Knud …
DATTER ~ Christoffer
i Borup + sidst i 1656
* Hjordbjerg, sognepræst
køber af søster 1657
Pedersen
~ Karen Christensdatter
+ Ingstrup 1640 ~ Kirsten
Jacobsdatter Holm
—————————
KNUD CHRISTENSEN
som købte arveparter
af sin mor, skøde 1657

—————————
Hans Christoffersen
+ uden livsarvinger
før 1655

————————————
Mange arvinger, som havde
arveparter i Testrupgård

BØRN I TRE RÆKKER
Christen Sørensen Bhi
før 1655, rektor i
Aalborg

Else Sørensdatter
~ 1 Hans Nielsen
~ 2 Hans Lucassen begge
præster i Jetsmark

Jacob Sørensen Bhi
præst, Saltum Hune
~ 1 Anna Johansdt.
~ 2 Mette Christensdatter

Peder Sørensen Bhi
præst, Bøvling-Flynder
~ 1 Kirsten Christensdt.
~ 2 Anne Nielsdatter
~ 3 Ingeborg Peders.

Mette Sørensdatter Bhi
~ 1 Niels P. Bjerregård
~ 2 Laurs Poulsen
Aalborg, begge
præster på Gjøl

Karen Sørensdatter
~ Mads Jensen
Hygum, præst
i EngbjergHarboøre

Margrethe Sørensdatter
~ i Saltum med
Niels Christensen
Bøvling, præst i
Torsted-Hover

Anne Sørensdatter
~ 1 Tomas Nielsen
~ 2 Clemend G.
Horsens
~ 3 Frands Christensen
Torslev, alle præster i
Tornby-Vidstrup

Kirsten Sørensdatter
gav afkald 1655

Jens Sørensen
gav afkald 1655

Adser Sørensen
gav afkald 1655

———————————————————————————————————————————————————NB! Christen Adsersen Bhi og Mette Sørensdatter havde endnu en søn, som ikke er omtalt i arvesagen i Voer Herreds
tingbog:
ADSER CHRISTENSEN BHI
* Hjordbjerg + 1623, præst i Øster Bjerregrav ~ Karen Poulsdatter Schandorf
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salig bror Sejer Sørensen, som er en søsterlod i Testrup.
Maren Olufs har altså også været Søren Sejersens datter, og hun har heddet Maren Sørensdatter, mens hendes
mand Olufs patronymikon ikke kendes.
Den arvelod i Testrup, Søren Sejersen pantsatte,
havde han arvet efter sin far, Sejer Andersen, og bror, Anders Sejersen. Sejer Andersen døde i Testrupgård efter
1545 og før 1604.
Før Skanderborg rytterdistrikts gods skulle sælges på
auktion i 1767, skulle selvejerne fremvise deres adkomster, som blev skrevet af og sendt ind til Rentekammeret,
som bevis for at det var ret selveje, som var arvet eller
skødet gennem generationer:
“Eskild Andersen herredsfoged i Elling, Søren Elbæk,
Anders Otte i Gedved og Jens Pedersen i Mundberg gør
vitterligt, at år efter Guds byrd 1545 tirsdagen næstefter
quasimodo geniti søndag (14. april) på Voer Herreds ting
var skikket Sejer Andersen i Testrup, Peder Kjær i Grumstrup, Anders Kjær og Jens Kjær, hvilke dér lovlig
æskede, bad og fik et fuldt tingsvidne af 8te lovfaste
dannemænd, der så, at Anne Olufs i Ørridslev og hendes
rette myndige værge Oluf Madsen ibm. og Kirsten Jenses med hendes rette myndige værge Jens Troelsen stod
her samme dag på fornævnte ting inden alle 4 stokke
solgte, skødede og aldeles afhændede fra dem og deres
sande arvinger og til Sejer Andersen, Peder Kjær, Anders
Kjær og Jens Kjær til dem og deres sande arvinger en
halv søsterlod i så mange gårde og ejendomme, som her
efterfølger, som de havde arvet efter deres rette forældre. Primo en halv søsterlod i en gård i Kattrup, Jens
Kjær iboer, item en halv søsterlod i den gård, Sejer Andersen i Testrup iboer, item en halv søsterlod i en halvgård, hedder Nederlund, item en halv søsterlod i en halvgård, hedder Overlund, af hvilken halve søsterlod i fornævnte gårde og ejendomme Sejer Andersen skal have
halvparten og Peder Kjær og hans brødre halvparten, og
kender vi os at have oppebåret penge, fyldest og fuld
værd. anno ut supra”.11
Formodentlig var den umyndige Kirsten Jensdatter,
som solgte sin arvelod i Kærsgård, Sejer Andersens svigerinde. Dette kan sandsynliggøres med en sag ført 15.
maj 1537 på Kongens Retterting, som da var sat på
Åkær13. En sag imellem nogle af Jens Johansen og
hans hustru, Mette Jens’, arvinger. Knud Krogbag i Testrup i Kattrup Sogn på sin hustru Anne Jensdatters
vegne imod Marine Julsdatter ved hendes husbond Jørgen Olufsen. “Var skikket for os Knud Krogbag og havde i
retten stævnet Marine Julsdatter for nogle pendinge,
Niels Knudsen nogen tid siden forleden skulle have antvordet, hendes fader Jens Johansen tiltroet hende, som
skulle have været seks tusind mark og et hundrede gylden i guld, som [han] skulle have givet hende til fæstensgave. Og berettet, at hendes egen broder siden ihjelslog
fornævnte Niels Knudsen, den tid han begyndte at tale
på sine pendinge og dem igen have ville, og siden bø-
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dede ham igen med sine egne pendinge,12 og fornævnte
Marine Julsdatter og hendes barn endnu holder hans hustru samme pendinge for og ej dem følge lade ville.
Dertil sv[arede] Jørgen Olufsen, fornævnte Marine
Julsdatters husbond, at der var gangen afkald mellem
fornævnte Knud Krogbag på sin hustrus vegne og imellem fornævnte Marine Julsdatter og hendes barn om arvegods, rørendes og urørendes, og om al gæld dem
havde imellem været til den dag, og var endeligen fordragen og forligte derom.
Og i rette lagde et tingsvidne udgivet til Horsens
byting, lydendes det Knud Ottesen i Gedved, Knud Krogbag og Sejer Andersen i Testrup havde gjort Rasmus Jensen en fri og fuldt afkald for arv og gæld, som deres hustruer var tilfaldet efter deres fader Jens Johansen, og
efter deres moder Mette Jenses.
Item et forligelsesbrev som fornævnte Knudt Krogbag
selv havde udgivet og beseglet, at han og hans hustru
vare aldeles venlig og vel forligte om alle det regnskab,
arv og gæld, som fornævnte hans hustru og hendes broder Rasmus Jensen havde imellem været, i hvad det
helst var, intet undertaget, og havde givet fornævnte Marine Julsdatter og hindes lavværge og arvinger kvit og
kæreløs for alle ydermere tiltale og krav af hannem, hans
hustru og deres arvinger udi alle måder, som samme
kontrakts brev ydermere udviser og indeholder, og gav de
dennem der om i rette på både sider.
Da efter breve etc. var der så på sagt for rette, at efterdi der er gangen fri afkald og forligelse imellem fornævnte Knud Krogbag og hans hustru Anne Jensdatter
og fornævnte Rasmus Jensen, hendes broder og fornævnte Marine Juls[datter] og hendes barn for arv og
gods, rørendes og urørendes efter deres fader og moder
og desligeste for al den gæld, dennem havde imellem
været til den dag, så de havde ladet dennem nøje på alle
sider, da bør fornævnte Marine Julsdatter og hendes
barn for den sag kvit og kæreløs at være. Datum Åkær,
tertia feria post dominicam exaudi, præsentibus hr. Oue,
Mogens Munck, Knudt Persen, Erick Kromedige, Per Ebbesen etc.13
Troels Dahlerup har tolket familiesammenhængen således:
Jens Johansen [død før 1537], g.m. Mette Jens’ [død før
1537]
5 børn: 1-5:
1 Rasmus Jensen
2 Marine Julsdatter, g.m. Jørgen Olufsen. – Et barn.
3 Anne Jensdatter, g.m. Knud Krogbag [i Gedved].
4 N.N., g.m. Knud Ottesen [i Testrup].
5 N.N., g.m. Sejer Andersen [2 sønner: 6-7
6 Anders Sejersen, død før 1604 i Testrup
7 Søren Sejersen, boede 1604 i Hylke]
Flere efterkommere på den store slægtstavle.
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Noter og henvisninger:

1 Carl Klitgaards Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier, 1945, side 207, S.V. Wibergs Almindelig
dansk Præstehistorie, 1870-73, bd. 2, side 32 (nu
Wiberg-net.dk) og Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660. Med en matrikel over studerende i udlandet, af Vello Helk,
1987, side 168.
2 LAV. Voer Herreds tingbog 1656, fol. 19 (første bevarede side af tingbogen).
3 LAV. Voer Herreds tingbog 1656 18/7, fol. 53. Oldefar betød dengang bedstefar.
4 LAV. Voer Herreds tingbog 1657 30/1, fol 115-1 (1.
af 2 folier med samme nr.).
5 LAV. Voer Herreds tingbog 1667 12/4, fol. 96 og
24/5, fol. 120.

6
7
8
9
10

LAV. Voer Herreds tingbog 1668 22/5, fol. 2.
se note 1, Vello Helks bog.
Ovennævnte netudgave af Wibergs præstehistorie.
LAV. Voer Herreds tingbog 1665 7/7. Fol. 47.
LAV. Voer Herreds tingbog 1667 24/5 fol 120, 1668
22/5 fol. 2.
11 RA. Renteskriverkontorerne 1679-1771, diverse,
2247.24-25 Kommissionsakter vedr. afhændelsen
af kronens gods i Skanderborg distrikt.
12 Rasmus Jensen havde bødet af egne penge, det vil
antagelig sige, at han havde betalt bod for manddrab.
13 Det Kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger
fra Christian III’s Tid, v. Troels Dahlerup, 1959-69,
bd. 1, side 194-95. Teksten her lettere normaliseret.

Et lille mysterium fandt
en løsning
Når jeg roder rundt med slægtsforskning, interessere det
mig ikke, om jeg kan finde tilbage og vise, at jeg er i familie med Gorm den Gamle.
Jeg forsøger i stedet at finde så mange oplysninger
som muligt om de enkelte familier, som udgør mine aner.
En af mine aner var en tjenestekarl, der hed Niels
Rasmussen; han har været lidt af en charmør og måske
også lidt pigeglad. Han blev født den 21. maj 1815 i
Øster Skerninge Sogn, hvor hans forældre boede nede i
Ballen, der ligger ude ved kysten på Sydøstfyn. Da han
var omkring 20 år, tjente han i Stågerup, som er en lille
landsby lige nord for Vester Skerninge. En af de gange,
han var hjemme for at besøge sin mor, hoppede han i kanen med moderens tjenestepige, Kirsten. Kirsten blev
gravid og nedkom med en datter den 14. april 1837; datteren fik betegnelsen slegfredbarn i kirkebogen, da forældrene jo ikke var gift.

Uægte børn på stribe

I 1840, da Niels var på nyt besøg i hjemmet, endte han
igen i kanen med Kirsten, og endnu en gang ”gik det
galt” – Kirsten blev gravid igen. Den 5. april 1841 nedkom hun med en datter, som fik navnet Anne Kathrine
(hun blev mor til min farfar). Her tror jeg, at fruen i huset
trådte i karakter og sagde til sønnen: ”Nu må du stå ved,
hvad du har gjort og gifte dig med Kirsten”. Kirsten og
Niels blev i hvert fald gift den 17. december 1841.
MEN – Niels havde ikke ”nøjedes” med Kirsten. Ovre i
Stågerup gik der en tjenestepige ved navn Johanne Ma-
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Rylevej 8,
5464 Brenderup, Fyn
Tlf. 64 44 28 08
karlby privat.dk

rie Magdalene Mathiasdatter; hun kom oprindelig fra
Lunde Sogn ved Stenstrup. Den 25. juni 1842 nedkom
hun med en datter, og hun udlagde Niels som barnefader. Kirsten blev gravid igen efter brylluppet, og den 15.
februar 1843 fødte hun en søn, som fik navnet Rasmus.
Fjerde gang, Kirsten blev gravid, var i 1845, men denne
gang gik det ikke så godt, idet hun fødte en dødfødt datter. Men ikke nok med det, hun fik en blodstyrtning og
døde i barselssengen sammen med den lille nye.

Gift igen

Da hans Kirsten var død, stod Niels alene tilbage med
tre små børn, og nu kom han i tanker om Johanne ovre i
Stågerup. Han tog en tur til Stågerup og opsøgte Johanne, som han jo havde en datter med. Han har nok
brugt lidt overtalelse, men de blev gift den 17. april
1846, og allerede ca. otte måneder senere nedkom Johanne med en datter. Johanne blev således stedmor til
de børn, som han havde med Kirsten, samtidig med at
han tog den datter til sig, som han i forvejen havde med
Johanne. Ud over den datter, som Johanne havde med
Niels, medbragte Johanne også en uægte søn, Peter
Rasmussen, der var født omk. 1839-40, men hvor?
Folketællingen 1845 fortæller, at hans fødested var
Brudager, mens der i folketællingen 1850 står, at fødestedet var Gudme. Der er dog ingen Peder Rasmussen
med en moder, der hedder Johanne Marie Magdalene
Mathiasdatter eller forkortelser af dette i Brudager eller i
det hele taget i hele Gudme Herred eller flere andre
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Brudager hed Peder Rasmussen og var født den 17.
August 1840 (altså lægdsrulleår 1841), og da jeg derpå
fandt en Peder Rasmussen 1 år gammel i lægdsrullen
for Brudager, stod her, at hans mors navn var Johanne
Marie Mathiasdatter. Ja, det var altså den rigtige dreng
med den rigtige mor! Kirkebogens “Hansdatter” var en
vildledende sjuskefejl!

Slettet af rullen

Oversigt over Niels Rasmus-sens familieforhold

sogne, hvor jeg kunne gætte på, at han kunne være født.
Jeg prøvede Lunde Sogn, hvor Johanne var født, og Stenstrup Sogn, som er det store nabosogn, og heller ikke i
Stågerup var der født nogen Peder Rasmussen. Ligeledes kunne jeg ikke finde nogen Peder Rasmussen i sognet, hvor sygehuset i Svendborg lå.

En eneste mulighed

I Brudager kirkebog findes dog en Peder Rasmussen,
født den 17. august 1840 af en ugift mor, Johanne Hansdatter, og med udlagt far Rasmus Pedersen; men i samtlige andre kirkebøger, jeg har været igennem, var der ikke
nogen Peder Rasmussen. Øv!
Alle drenge kan normalt findes i lægdsrullerne, og
med aldersangivelsen født omkring 1839-40 skulle Peder være kommet i lægdsrullen som 0-årig. Men for at
søge i lægdsrullen skulle jeg vide, hvor han var bosiddende, da han bliver født, og hvor var det?
Da der kun var en eneste Peder Rasmussen, jeg
kunne finde i samtlige undersøgte kirkebøger, valgte jeg
at tage chancen med Peder fra Brudager, der er lægd nr.
62 i 4. Udskrivningsdistrikt. Drengen i kirkebogen fra

Hvad blev der siden af Peder? Man plejer at kunne følge
de værnepligtige i lægdsrullen, men med Grundloven
1849 blev optagelse i lægdsrullen udskudt til 14-15 årsalderen, og som 9-årig blev Peder slettet. Kort efter deres bryllup i 1846 rejste Niels og Johanne med deres
børn til Svendborg, hvor familien blev forøget med en datter, der fik navnet Sophie Kirstine. Ved folketællingen
1855 boede den 12-årige Peder sammen med familien.
Svendborg Købstad er lægd nr. 90 i 4. Udskrivningsdistrikt, og derfor skal der nu søges efter Peder Rasmussen i Svendborg i lægdsrullen for 1856, hvor han da
også var. Han var en stor dreng; sessionsmålet var
68½” = 179 cm, hvilket var højt på dette tidspunkt. På
sessionen tildeltes han ”Utjenstdygtighedspas”. Årsagen
til, at han blev slettet, var, at han arbejdede ved landbruget og havde ”blodårebrok” (hvad det så var på en ung
mand på 16 år?); i hvert fald slettedes han af lægdsrullen!

Ude af historien

Ved folketællingen 1860, hvor Niels og Johanne var flyttet ind til centrum i Svendborg og boede i Kedelsmed

stræde, boede Peder ikke længere hjemme hos familien,
og hvad der blev af ham, ved jeg ikke. Men jeg fandt
ham, uden dog at kunne ikke følge ham videre, dertil er
hans navn for almindeligt.
Det gør ikke så meget, for han er ude af min families
historie. Peder Rasmussen hører ikke blandt mine direkte aner, men da han blev stedsøn til min tipoldefar,
hører han alligevel til den historie, jeg gerne vil kunne
fortælle om min oldemors familie.

Sogn Herred Amt
er et uundværligt opslagsværk for alle slægtsforskere.
Her får du styr på, i hvilket herred og amt et givet sogn ligger, og du får et nemt overblik over,
hvilke sogne der grænser op til det.
Bogen er forsynet med kort over alle danske amter med angivelse af herreder og sogne og en
introduktion til den administrative opdeling i Danmark gennem tiderne.
Desuden er der historiske sognekort over Færøerne, Grønland, Dansk Vestindien, Holsten,
Sydslesvig, Dithmarsken og Lauenburg.
Bogen er udgivet af DIS-Danmark, og medlemspris er 99 kr.
Henvend dig til Ekspeditionen, ekspedition dis-danmark.dk, eller brug bestillingsformularen i
'butikken’ på hjemmesiden under foreningen.
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Gotisk læseprøve
Dette nummers gotiske øvetekst er hentet fra en større
indberetning fra byråd og gejstlige i Fredericia, der som
led i et landsdækkende projekt, senere kendt som De
Jessenske Relationer (projektet blev omtalt i Slægtsforskeren nr. 2 2018), blev bedt om at svare på 40 spørgsmål om diverse forskellige forhold i byen samt det herred, den ligger i, i dette tilfælde Elbo Herred.
Uddraget her er leveret af Jens Jensen Bergendal, sognepræst ved byens hovedkirke, Trinitatis, og det gælder
spørgsmålene 27 og 38, som drejer sig om, hvad der af
“Curiositeter og Merkværdigheder i Amtet findes, og
hvad besynderligt det har frem for de øvrige omliggende

Amter.” og 38: “Om nogen Antiqvitæter findes i Amtet og
hvad Sogn, paa hvad Stæd etc. Om der viides, at nogen
Auctor ex. Gr. Olaus Wormius eller andre vore Skribentere kunde have mældet, om sligt er accurat, eller hvad
derudi kan være feylet?”
Læs teksten igennem, gerne flere gange. Når du ikke
synes, du kan komme videre med den, finder du en korrekt tydning på Danske Slægtsforskeres hjemmeside
www.slaegtogdata.dk under menuen Foreningen > Bladet
> Bilag til bladet.
Originalen kan ikke ses på nettet.

Ny forening – stiftende generalforsamling
En ny lokalforening ser dagens lys - Slægtsforskere i Hillerød og omegn - bliver stiftet ved en generalforsamling den 9. oktober 2018, kl. 19.30 i Kedelhuset, Hillerød.
Alle er velkomne.
Hvis nogen derudover har lyst, energi og tid til at deltage i arbejdet
- så kontakt venligst Birgit Vinholt Hansen.
Vi har allerede mange ideer, der skal igangsættes - og håber foreningen bliver til fælles glæde.
Kontakt: Birgit Vinholt Hansen, tlf. 30269812. Mail: vinholt3400@live.dk.
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Hjemmeside

HUSK
at du selv skal kontrollere
og opdatere dine
medlemsdata, såsom
post- og mailadresse.
Kun på den måde sikrer
du dig, at du får bladet
hvert kvartal.
Det er vigtigt, at vi har din
mailadresse, da du så får
vores nyhedsbreve, og vi
kan kontakte dig, hvis der
skulle opstå problemer.

Danske
Slægtsforskeres
hjemmeside

Kommende møder
i Danske
Slægtsforskere

www.slaegtogdata.dk

Bestyrelsesmøder:
26. august 2018
13. oktober 2018
19. januar 2019
3. marts 2019

Webmaster: Jesper Skov
webmaster slaegt.dk

Lokalforeningsrådsmøde:
14. oktober 2018
Generalforsamling:
27. april 2019

Danske Slægtsforskeres ekspedition
Henvendelser til
Danske Slægtsforskeres ekspedition
sker via adressen:
Arne Christiansen
ekspedition slaegt.dk
Tlf. 52 79 90 20
Telefonen er åben for ekspedition
Tirsdag kl. 14-18 – ellers telefonsvarer

● Pasning af foreningens medlemskartotek – Ind/udmeldelser,
adresseændringer for medlemmer, der ikke selv kan klare dette
● Forsendelse af bøger, blad, CD’er m.v.
Se udvalget her www.slaegtogdata.dk/foreningen/butikken
● Hjælp til medlemmer, der har login-problemer
● Besvarelse af diverse spørgsmål, dog ikke decideret
slægtsforskningshjælp

Danske Slægtsforskeres bestyrelse
Kirsten Sanders, Formand. Asselsvej 169, 7990 Ø. Assels. Tlf. 21 21 30 91

KIS slaegt.dk

Per Andersen, Næstformand. Jyllingevej 111, 2720 Vanløse

PAN slaegt.dk

Annette Skov Pedersen, Kasserer. Prins Valdemars Vej 19, 2820 Gentofte

ASP slaegt.dk

Kathrine Tobiasen, Redaktør. DIS-Forum. Korsagervej 13, 8940 Randers SV. Tlf. 41 28 65 30

KTO slaegt.dk

Michael Dupont, Sekretær. Erdalsvej 60, 2600 Glostrup

MID slaegt.dk

Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg. Tlf. 86 61 04 36

ABL slaegt.dk

Bodil Grove Christensen, Hvedevej 1, 7490 Aulum. Tlf. 26 17 87 59

BGC slaegt.dk

Jesper Skov, Grøndalsvej 4, 9500 Hobro

JKS slaegt.dk

Lone Bergmann, Kærlundevej 50, st.th., 2730 Herlev

LOB slaegt.dk

Nicolai Johannsen, Suppleant. Kystvej 9, 6320 Egernsund. Tlf. 74 44 23 83

NIC slaegt.dk

Yvonne Christiansen, Suppleant. Stubmøllevej 16, 4800 Nykøbing Falster. Tlf. 53 49 11 07

YCH slaegt.dk
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Hvad gør vi med vores
slægtsdata?
Jeg har med interesse læst artiklerne om bevaring
af slægtsdata. Det er givende at læse om, hvilke
tanker, andre har gjort sig, og hvilket resultat, de er
kommet til. Selv har jeg forsket i godt 25 år, har nu
nået en alder af 86 og tænker naturligvis i samme
baner. Jeg synes dog, at der i de fremlagte løsninger mangler noget. De fleste slægtsforskere har
vel samlet nogle fysiske ting, dokumenter, breve,
billeder. Spørgsmålet om, hvad der skal ske med
dem, har optaget mig de sidste par år.

Udvandrere og kærestebreve

Mit problem: I min kones slægt er der et led, hvor
syv ud af ni søskende udvandrede til Amerika. Fra
dem og deres efterkommere har vi ca. 200 breve
og et tilsvarende antal fotos. I samme slægt ligger
vi inde med dokumenter fra en slægtsgård. I min
egen slægt er der to glasmagerfamilier, der er indvandret fra Tyskland, en slægt af bønder og skolelærere fra Sjælland og en bondeslægt fra Fyn. Desuden 25 breve, som min oldefar skrev til sin kæreste under treårskrigen.
Jeg har skrevet om familien. Ikke en samlet
slægtshistorie, men hæfter om emner, som jeg
anså for stort set udforskede. Børn og børnebørn
har fået dem påtvunget, og andre interesserede familiemedlemmer har også fået dem. Der har været
vist interesse blandt de unge, og der er mulige arv-

Ove Kühn
Kalørvej 25, Ubberud
5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 74 49
Mobil 28 77 66 01
Mail: ove@kuehn.dk

tagere til mine slægtsdokumenter. Der er blot det
problem, at de er nyuddannede og i færd med at
etablere sig med arbejdsliv og familie, og ingen
ville have mulighed for at opbevare tingene.

Sådan har vi løst problemet

Her er vores løsning: Fra vort eget arbejde på et lokalarkiv ved vi, at der bliver sagerne registreret og
vil være tilgængelige. Vi forespurgte i relevante arkiver, om de ville modtage og opbevare arkivalierne, og vi fik alle steder positive svar. Derefter
fulgte et langsommeligt arbejde med at sortere arkivalierne i de rette bunker, sikre, at alle billeder
havde navne og årstal, og at der var baggrundsmateriale med, så de enkelte billeder og dokumenter
kunne sættes ind i en sammenhæng.
Herefter gik der en flyttekasse til udvandrerarkivet, og oldefars breve kom til Sønderborg Museum
sammen med oplysninger om hans liv. Resten blev
fordelt på fire forskellige lokalarkiver.
Efterfølgende lavede vi en fortegnelse, der viser,
hvorledes arkivalierne er fordelt på de forskellige
arkiver. Denne fortegnelse blev sendt til familiemedlemmer i både ind- og udland.
Mine hæfter om familien har jeg valgt at lave så
enkelt som muligt. Jeg bruger A4-format, laver selv
layout og får dem trykt på en kopicentral på ordentligt papir og samlet med en plastryg.

Gode historier fra Ove Kühns forskning er trykt i hæfter, der kan laves rimelig enkelt.

48

Slægtsforskeren 3/2018

