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Helligåndshuset i Randers kan dateres til
bage til 1434, hvor det blev bygget af købs
svendenes lav. Det har siden været brugt til
adskillige formål og lagde i perioden 17821876 lokaler til byens latinskole. Her har
bl.a. St. St. Blicher været discipel og senere
adjunkt. Læs om skoler og undervisning i
nummerets tema.
Fotograf: Kathrine Tobiasen
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Hjemmetid er læsetid!
Med den ændrede verden, som vi lever i for tiden, vil vi
gerne give alle mulighed for stadig at få adgang til litteratur, der bruges til slægtsforskning.
Slægtsforskernes Bibliotek har som formål at digitalisere
bøger og anden litteratur, der er vigtig i arbejdet. Det omfatter både slægtsbøger, personalhistorie, lokalhistorie og
en række opslagsværker, vejledninger og registraturer. Vi
passerer netop nu 9.000 online titler, og mange kommer til
hver eneste måned.
Alle disse online titler er tilgængelige gennem søgninger på
bibliotekets side: slaegtsbibliotek.dk. Man kan altså sidde
hjemme og læse en masse litteratur om slægter og den
egn, de har levet på. Det er noget, som er specielt vigtigt i
denne tid, hvor bibliotekerne er lukkede – og noget, som vi
ved, mange sætter stor pris på.
Historikeren Poul Duedahl har i bladet Slægt & Staun skrevet om forårets nedlukning: ”Der er mange bogbaser, som
med fordel kan fremhæves, men lad mig nævne en, som
jeg under hjemmeopholdet fik særlig glæde af, nemlig
Slægtsforskernes Bibliotek”.

Finansieringen af biblioteket sker delvis gennem
Danske Slægtsforskere,
men en væsentlig del
kommer fra sponsorer,
fonde o.lign. Hvis du har
lyst til at støtte bibliotekets arbejde med at gøre
slægts- og lokallitteratur
tilgængelig online, kan
du blive sponsor via den
nævnte side slaegtsbibliotek.dk. Bibliotekets arbejde er afhængig af sponsorstøtte.
Ønsker du at have en bog i hænderne, har foreningens
webshop et rigt udvalg af vejledninger og lærebøger inden
for slægtsforskning og tilstødende emner. Tag et kik på
webshopppen på dsshop.dk – og få bøgerne sendt hjem til
din adresse, hvor du kan fordybe dig i fred og ro.
Per Hundevad Andersen
Næstformand

De senere år er aktiviteterne i Slægtsforskernes Bibliotek
blev øget væsentligt. Selv om al arbejdet foregår ved frivillig
arbejdskraft, er udgifterne tilsvarende vokset, blandt andet
til husleje og IT-udgifter. Vores budget er derfor i dag mere
end tre gange højere end for et par år siden – det tager jeg
det fulde ansvar for!

Familie i Sverige og Amerika?
Søger du slægtninge, der er fx udvandret til Amerika eller kommer fra Sverige? Så har Danske Slægtsforskere et tilbud, som
kan være afgørende for din forskning.
Som medlem af foreningen kan du få foretaget opslag i to betalingsdatabaser ganske gratis. Det er i gruppen Opslag inter
nationalt i vores Forum (forum.slaegt.dk), du finder denne særlig service. Her er to tråde Hjælp med opslag i Ancestry.com
og Hjælp til opslag i ArkivDigital (Sverige). Hvis du ønsker hjælp til et opslag, skriver du simpelthen et svar i tråden, hvor du
forklarer, hvad du søger efter. I løbet af kort vil du få svar tilbage med de forhåbentlig gode oplysninger, der kan trækkes
ud af databaserne.Benyt dig endelig af denne fine mulighed. Husk, at tilbuddet er forbeholdt medlemmer, og du skal være
logget ind på hjemmesiden for at skrive i Forum.
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Dødsårsagsregistret
Af Kirsten Sanders
Formand,
Asselsvej 169,
7990 Ø. Assels.
KIS@slaegt.dk

I forbindelse med lanceringen af Danske Slægtsforskeres
hjemmeside, www.doedsregister.dk, er der kommet en
række henvendelser om omfanget og rigtigheden/troværdigheden af indholdet, ligesom der har været henvendelser
om deciderede fejl.
Denne artikel vil dels fortælle, hvordan vi har behandlet de
modtagne data, dels besvare eller forklare nogle af de problematikker, der har været rejst.

tede samtlige dødsfald i Danmark i perioden 1943 til 1969.
Det, ved vi nu, er en sandhed med modifikationer. Registret
omfatter nemlig ikke personer, der er under anden/udenlandsk jurisdiktion. Dvs. at det bl.a. ikke omfatter de personer, der døde i de tyske efterkrigslejre eller russiske soldater,
der døde i Danmark. De førstnævnte er under indtastning
og vil på et tidspunkt kunne findes her https://wiki.slaegt.
dk/index.php?title=Tyske_flygtninge_i_Danmark. Også de
russiske soldater vil blive optaget i https://wiki.slaegt.dk/.

Omfang og indhold
Da vi fik overleveret data, fik vi oplyst, at registret omfat-

Fra tal til læselige oplysninger
Dette er historien om, hvordan det her
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kunne blive til det her

Baggrund
I foråret 2019 blev Danske Slægtsforskere kontaktet af
Rigsarkivet, som fortalte, at de havde en ”gave” til os. De
ville gerne forære os de digitale dødsårsagsregistre for perioden 1943-1969, dannet af Statens Institut for Folkesundhed.

Navnestandarder
Navnene er ikke skrevet fuldt ud. Det skyldes formentlig, at
man – også dengang alting blev registreret på papir – var i
pladsnød, når der skulle være så mange oplysninger på hver
enkelt linje. Navnene er derfor forkortet efter en særlig
standard, nemlig som følger:

Det kunne vi da bestemt ikke sige nej tak til, da vi var klar
over, at det ville være en væsentlig berigelse for slægtsforskerne i Danmark, at de pludselig kunne finde oplysninger
om afdøde slægtninge i perioden op til dannelsen af CPRregistret, først og fremmest med dødsdato og -sted, og efterhånden også med dødsårsager.

Efternavne, mellemnavne, pigenavne
1943-1969: Afskæres efter 7. bogstav. Dvs. at Pedersen bliver til PEDERSE.

Vi fik hurtigt registrene for 1943 og 1944, og efter lidt skriverier frem og tilbage om, hvorvidt vi også kunne offentliggøre dele af registrene for 1945-1969 (dog uden de særligt
personfølsomme oplysninger, nemlig oplysningerne om civilstand og dødsårsager), blev dette godkendt af Rigsarkivet, og i juni 2020 fik vi disse registre udleveret.
Hver årgang består af en CSV-fil (se eksempel ovenfor), en
fil, der indeholder metadata for filen (dvs. beskriver indholdet detaljeret, felt for felt), en fil med liste over de stedkoder, der er anvendt i filen (se nedenfor), samt 1943-1950 en
fil med liste over dødsårsagerne.

Grundlæggende
Alle registrene omfatter mere end 40.000 personer for hver
årgang.
Registrene indeholder fødsels- og dødsdata, koder for
hjemsted og dødssted, koder for dødsårsag(er) (fra 1951 2
dødsårsager og fra 1953 3 dødsårsager), civilstand og attesttype samt fornavn(e), efternavn, mellemnavn og pigenavn.
Slægtsforskeren 1/2021

Fornavne
Afskæres altid efter 6. bogstav.
1943-1964: Man anfører de 3 første bogstaver i 1. fornavn
+ første bogstav i hvert af de efterfølgende fornavne, dog
max. 6 karakterer i alt. Dvs. at Martin Adolf Søren Peter Johan bliver til MARASP.
1965-1969: Man anfører de 3 første bogstaver i 1. fornavn
+ 3 første bogstaver i 2. fornavn + første bogstav i det næste fornavn, max 6 karakterer i alt. Dvs. at Martine Adolfine
Sørine Petrine Johanne bliver til MARADOS.

Stedkoder
Som det fremgår af illustrationerne nedenfor, har man ikke
maskinelt kunnet oversætte koderne til et stednavn eller en
lægekreds. Det har altså været nødvendigt at etablere tabeller ud fra de modtagne lister, således at hjemsted og
dødssted i programmet kan præsenteres som intelligent information og ikke bare som et volapyk-nummer uden mening.
Det har været et ganske omfattende arbejde.
I perioden 1943-1961 består stedkoderne af 3 tal, og der er
i metadata vedhæftet en fil på i alt 165 stednavne/læge-
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kredse til ”oversættelse” af disse koder. Flere og flere stedkoder optræder dog i denne periode, uden at det er muligt
at identificere, hvad koden dækker over. Henvendelser til
Danmarks Statistik har ej heller kunnet afdække dette.

Afslutningsvis – for 1966-1969 – kommer der igen en ny
tabel, denne gang på hele 65 sider, og man har valgt kun at
anvende 5 tal til stedkode. Havde man valgt 7, kunne vi
have identificeret stedet ned på den enkelte kommune!

I 1962 og 1963 kommer der en ny tabel på i alt 8 sider,
hvor en stedkode på 4 tal identificerer de enkelte lægekredse.

Lægekredsene
Det er altså lægekredsen, brugerne skal tage som udgangspunkt, når de skal finde frem til det sted, hvor den afdøde
har haft sidste bopæl og er begravet. Det giver god anledning til at benytte DigDag.dk. Når man har prøvet det et
par gange, går det faktisk hurtigt med at finde frem til de
sogne, som der kan være tale om. Der henvises i denne forbindelse til artiklen i Slægtsforskeren, nr. 4 2019, hvor der
var en glimrende gennemgang af DigDag.

Denne tabel erstattes i 1964 af en ny på 23 sider, hvor stedkoden stadig er på 4 tal.

Særligt følsomme oplysninger
Disse er først tilgængelige 75 år efter udløbet af det år,
hvor personen er død. I programmet vil brugerne i disse tilfælde blive præsenteret for teksten ”Ikke oplyst (75 års restriktion)”.
Vi har endnu ikke modtaget de særligt følsomme oplysninger
for størstedelen af årene, hvorfor en del af de nedenfor anførte oplysninger alene er uddraget af de modtagne metadata.
Nedennævnte oplysninger opfattes som særligt følsomme.

Civilstand
Igennem hele perioden er der tale om følgende muligheder:
ugift, gift, enke, separeret, fraskilt og uoplyst.
I 1965 kommer der igen en ny tabel, denne gang på 42 sider. Denne gang er stedkoderne på 6 tal, og de identificerer
stadig lægekredsene.

Dødsårsager
Ligesom for stedkoderne viser det sig, at der sker en voldsom udvikling i kompleksiteten i løbet af perioden.
Hvor man i de første mange år kan nøjes med 1 dødsårsag
for en given person og et udvalg på 250 forskellige diagnoser (et gammelt register fra 1938), vokser informationskravet
eksponentielt, idet man først udvider til to og siden til tre
diagnoser pr. person, ligesom antallet af diagnoser vokser fra
de oprindelige 250 til først 4200 (inkl. 3-6 undernumre pr.
diagnose) (i 1948) og siden til 1048 (uden undernumre) (i
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1957) for at ende med 4528 (inkl. undernumre) (i 1969).
Eksempelvis kunne en person i 1944 få følgende diagnose:
Kode 840: Casus mortiferi, vehiculae motor implicatae.
Samme person ville i 1969 eksempelvis få følgende 3 diagnoser:
E812.0: Motor vehicle traffic accident involving collision
with another motor vehicle; Driver of motor vehicle other
than motorcycle.
N804.0: Multiple fractures involving skull or face with other
bones; closed.
531.1: Ulcer of stomach; with perforation only.

Attesttyper
Her angives de forskellige typer dødsattester, som kan udfærdiges i forbindelse med et dødsfald. I løbet af perioden
findes der 5 forskellige typegrupper, som der jo skal tages
højde for i programmeringen af systemet.
Dødsattesterne varierer fra de helt simple, udstedt af ligsynsmand eller læge, over 4 forskellige medicolegale typer
til typer, hvor der også oplyses om obduktion.

De enkelte årgange
1943 og 1944
I første omgang fik vi som sagt oplysningerne for 1943, og i
januar 2020 også oplysningerne for 1944.
Det blev dog hurtigt klart, at vi ikke bare lige kunne offentliggøre registrene, som de så ud. Som det ses, var alting præsenteret ved tal. Vi skulle altså finde de tabeller,
som kunne oversætte tallene. For 1943 og 1944 var det
relativt enkelt. Både stedkoderne (3 sider med i alt 165 koder) og dødsårsagskoderne (10 sider med i alt 250 koder)
blev leveret sammen med tabellerne, så det var til at overskue.
Det viste sig dog, at der var andre problemer med 1943 og
1944. Vi fandt personer, der var født, efter at de var døde,
og det sammenholdt med, at der faktisk ikke var nogen afdøde, som var mere end 99 år gamle, fik os til at kontrollere disse personer via folketællingen 1940, og det viste sig,
at registret ikke havde taget højde for, at fødselsåret skulle
bestå af 4 karakterer (selv om det rent faktisk i filen angives
med 4 karakterer). Ved at sammenholde civilstand og dødsårsag med 0 til 10-årige (der er ingen gifte, enker/enkemænd eller fraskilte i denne aldersgruppe, og der er ingen i
denne aldersgruppe, der dør af senilitet eller hjerteslag) er
det lykkedes at finde frem til nok ikke alle, men i hvert fald
hovedparten af de +100-årige.
Slægtsforskeren 1/2021

Derudover fandt vi ud af, at man i 1943 og 1944 ikke rigtigt havde styr på, hvordan man ville registrere børn, der
døde, før de var navngivet.
År

LBNR

Fornavn

Eftern_1

Eftern_2

1943

25562

JENSEN

BUNDGA

A

Pigen

FD

FM

FAA

DD

DM

DAA

5

5

1943

5

5

1943

Køn
M

Som det ses ovenfor, er kolonnen fornavn udfyldt med efternavnet, og mellemnavnet er spredt ud over Efternavn_1
og Efternavn_2. Fornavn burde korrekt være UOP (=uoplyst), Efternavn_1 være JENSEN, og Efternavn_2 være
BUNDGAA. Dette er blevet rettet hele vejen igennem 1943
og 1944. I alt 1466 personer.
Heldigvis kom der styr på denne type udøbte børn fra 1951
og fremover.
Naturligvis er det ikke registre, der er dannet elektronisk.
Det må antages, at det er maskinskrevne lister, der har gennemgået en OCR-genkendelse. Dette viser sig også i filerne,
hvor der, især i de første år, ganske ofte findes tal og specialtegn i tekstfelterne, fx 3 i stedet for E.

1945-1950
Fra 1945-1964 var der styr på folks alder, dvs. at vi kunne
se, at der var registreret folk, der var mere end 99 år gamle,
og at der var ikke nogen 0-årige, der var født, efter at de
var døde.
Til gengæld stod de udøbte i perioden 1945-1950 således:

Altså med en række XXXX i Pigenavn, og efternavnet angivet i fornavnskolonnen. Og da der kun er plads til max. 6
karakterer i denne kolonne, smider man den sidste karakter
over i Efternavn_1. Det krævede oprydning af i alt 3.903
personer!
Resultatet blev fx (fornavn og fødselsdato i øverste linje):
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Smertensårene 1949 og 1951
Nedenstående illustrerer lidt af de problemer, vi var op imod
(øverst 1949 og nederst 1951):
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ANEK

KRØSTØA

NØELSEN

NØE

THOMSEN

NØELSEN

ANNC

RASMUSS

NØELSEN

RØGM

TALAMO

ANDERSE

KARE

GLAD

CHRØSTE

KAT

NØSSEN

MØLLER

En del af fejlene kunne rettes via søg-og-erstat, når først
man havde fundet ud af, hvad et givet specialtegn dækkede over, fx & = X og 3 = E (som regel, men ikke altid).
Men flere krævede opslag i kirkebøgerne for at finde frem
til, at fx at 6R53 = FREC. Det betyder, at også for 1951 kan
man rende ind i navne, som er stavet forkert.

1952-1964
Disse årgange har ikke givet de store problemer. Det har
selvfølgelig været en udfordring at få de store stedregistre
konverteret pænt og ordentligt ind i de enkelte filer, også
fordi de skiftede så tit og var så lange at skrive af.

I hele registret for 1949 er der ikke et eneste ”I”. De er alle
sammen blevet til ”Ø”. Desværre var det ikke bare lige en
opgave med ”søg-og-erstat”, for alle de rigtige Ø’er skulle jo
meget gerne blive ved med at være der. Så det var hårdt,
manuelt arbejde at gå igennem og erstatte alle de rigtige steder. Der kan dog sagtens være navne, der stadig står forkert!
Fornavn

Efternavn1

&EN

Eftern2

Pigenavn

FD

FM

FAA

SOTNIKO

KASCHIN

5

12

1899

A&E

JENSEN

ANDERSE

12

1

1871

&ENKK

PETERSE

JENSEN

12

11

1889

&ENAA

RIENECK

RØRSTRØ

23

3

1896

A&E

ANDERSE

MAGNUSS

23

6

1876

&ENP

PHISTER

KIÆR

27

10

1894

6R53

RASMUSS

27

4

1873

DD

DM

DAA

Alder

Hjsted

Dødssted

NULL

10

1951

51

101

1

NULL

11

1951

80

251

2

NULL

11

1951

62

507

2

NULL

12

1951

55

101

1

NULL

12

1951

75

505

5

NULL

12

1951

57

103

1

NULL

7

1951

78

559

5

For 1951 var problemet et helt andet. Tilsyneladende er der
gået koks i OCR-genkendelsen af de enkelte kolonner. Men
da originalerne ikke længere eksisterer, er det ikke noget,
der kan rettes op på.
Som det kan ses, mangler dødsdatoen, og dødssted er en
mærkelig/forkert kode. Valgmulighederne i dødssted er 1, 2
eller 5, så det kan ikke være civilstand.
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Derudover må det være en ualmindelig dårlig kopi af en liste, der er lavet OCR-genkendelse på, for 1951 vrimler med
mærkelige specialtegn og tal i navnefelterne.

1965-1969
Her løb vi pludselig ind i det problem, at man igen havde
glemt, at folk kan blive mere end 99 år. Og når man ikke
har hverken civilstand eller dødsårsag, så er det umuligt at
gætte, hvem af de mange 0 til 9-årige, der rent faktisk er
100-109 år gamle. Heldigvis fik vi Rigsarkivet overtalt til at
levere fulde data for disse årgange, således at vi nu kunne
finde frem til så rigtige oplysninger som muligt.
Og det var så her, at vi for alvor stødte ind i udfordringerne
omkring dødsårsagskoderne. De indeholder nemlig som
omtalt ovenfor ufattelig mange dødsårsager. I starten troede vi, ud fra oplysningerne i metadata, at der kun var tale
om 1957-versionen og var glad, for den indeholder kun
1.048 dødsårsager.
Men vi blev klar over, at 1969 var klassificeret efter
1967-versionen, og den indeholder 4.528 dødsårsager
(heraf mange undernumre), hvoraf 800-999 findes i to versioner, en E-version, som fortæller, hvordan det er sket, og
en N-version, som fortæller, hvad der er sket. Desværre indeholdt den modtagne fil kun selve nummeret, men efter
opslag i diverse kirkebøger på enkeltpersoner, kunne vi konstatere, at E-nummeret stod som dødsårsag 1, mens Nnummeret stod som dødsårsag 2 og dødsårsag 3.
Ud fra den nævnte kombination af civilstand og dødsårsager er det lykkedes at identificere mange – forhåbentlig de
fleste – personer, som døde i en alder af mere end 99 år.
Nedenfor er som eksempel vist en del af de personer, der er
identificeret fra 1969. Ud over disse havde systemet også
bestemt sig for, at alle de personer, der var født i 1969 efter
deres dødsdag, var 99-årige. Systemet havde bare ikke rettet fødselsåret, så de var stadig født i 1969.
Slægtsforskeren 1/2021

Fremtiden
Vi håber, at I vil bruge hjemmesiden og meget gerne bidrage med kommentarer og rettelser. Der kommer snart et
kommentarfelt, hvor vi kan lægge oplysninger ind, når vi
retter i registret, således at man altid kan se, hvad registret
oprindelig indeholdt, og hvad der er dokumentationen for
den ændring, der er blevet foretaget.
Hvis der blandt læserne er kommentarer og rettelser til registret, kan de sendes til formand@slaegt.dk.

sten alle – der er døde i Danmark i perioden 1943-1969.
Det har været et hårdt arbejde at gøre data let tilgængelige, men det har været besværet værd.

Konklusion
Vi har fået et elektronisk register over langt de fleste – næ-

Og en udfordring til jer
Hvem er dette:

Årstal

Løbenr.

Fornavn

Efternavn1

1960

24344

5-IEP

HANSEN

7ARK

OMAK

QUIISK

JENSEN

1960
1961

3434

Eft_2

HORA

PN

En særlig tak skal lyde til Poul Erik Nikolajsen, Tommerup
St., som har udviklet hjemmesiden, og som har været meget tålmodig, når der er kommet nye versioner igen-igenigen, og som ligeledes har været lydhør over for ønsker om
og selv har inspireret til ændringer.

M/K

FD

FM

FAA

DD

DM

DAA

Alder

HST

Hjsted

M

7

12

1860

26

2

1960

99

277

Ribe

JEPSEN

K

2

7

1922

27

1

1960

37

OLSEN

K

19

5

1909

27

2

1961

57

Online slægtsforskning
syd for grænsen, men også
lidt i Sønderjylland
Den generelle opfattelse af slægtsforskning syd for grænsen er, at det er besværligt og ikke kan klares online og da
slet ikke uden betaling.
Sådan er mine erfaringer ikke, hvorfor jeg her vil skrive om
de muligheder, jeg selv har brugt. Der er indtastet mange
folketællinger, som man kan bruge kvit og frit. Men først et
overblik over, hvor og hvornår der blev gennemført egent
lige folketællinger.

Slægtsforskeren 1/2021

Gentofte
101

København

Af Inger G. Rasmussen
inger.rasmussen@outlook.dk

Inden man begynder at bruge de mange indtastede eller
scannede folketællinger, skal man tænke på, at ikke alle folketællinger blev gennemført på samme tidspunkt i kongeriget Danmark og i hertugdømmerne Slesvig og Holsten.
Dette gælder også for Sønderjylland, som indtil 1920 var
den nordligste del af hertugdømmet Slesvig.
Fra årene 1769, 1840, 1845, 1855 og 1860 foreligger der
folketællinger fra både kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten.
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1787 blev der kun gennemført en folketælling i kongeriget
Danmark samt i de kongerigske enklaver syd for Ribe og på
øen Amrum.
1801 Folketælling i kongeriget, men i hertugdømmerne 1803.
1819 Folketælling i hertugdømmet Lübeck, som ikke ligger
på ddd.dda.dk, men på de 2 nedenfor nævnte hjemmesider.
1834 Folketælling i kongeriget, 1835 i Hertugdømmerne.
1850 blev der pga. Treårskrigen kun gennemført folketælling i kongeriget.
1864 Folketælling kun i Holsten. Findes på LA SchleswigHolstein og kan ses i fotokopi på læsesalen – uden forudgående bestilling i åbningstiden mandag-fredag kl. 8.30 til 17.

fakta er dog, at begge foreninger stadig eksisterer og indtaster folketællinger.
Den ”nye” forening, akvz.de, er meget aktiv og dygtig til at

På 4 hjemmesider, en dansk og 3 tyske, kan man søge i indtastede folketællinger og tematiske lister:
1) ddd.dda.dk – som vist alle kender,
2) aggsh.de – tysk- og engelsksproget hjemmeside. ag står
for Arbeitsgemeinschaft dvs. et team, og gsh står for Genealogi Slesvig-Holsten,
3) akvz.de – kan bruges på tysk, engelsk og dansk. ak står
for Arbeitskreis dvs. ligeledes team, mens Vz er Volkszählung, folketælling og
4) rootdigger.de engelsksproget, tysk hjemmeside om udvandring fra Slesvig-Holsten.
ad 1)
På ddd.dda.dk ligger der en hel del indtastede folketællinger fra Sydslesvig og Holsten. Se dem ved under Amt at
indtaste hhv. Sydslesvig eller Holsten.
ad 2)
For knap 20 år siden begyndte foreningen www.aggsh.de i
samarbejde med Dansk Data Arkiv at indtaste folketællinger fra syd for grænsen og gøre dem tilgængelige på både
ddd.dda.dk og foreningens egen hjemmeside. På denne
hjemmeside finder man desuden den næsten ukendte folketælling fra
Hertugdømmet Lübeck 1819, hvor der det år boede 18.721
personer. På siden finder man nærmere oplysninger om
dette lille hertugdømme og kort over det.
Man finder her også andre gode oplysninger som fx udvandring, passagerlister, bøder og testamenter.
ad 3)
I den ovennævnte forenings arbejde deltog en mand, der
vejrede en forretningsidé og gik solo, dvs. oprettede sin
egen forening med egen hjemmeside med sine egne indtastede folketællinger, dog kun tilgængelig mod betaling.
Bølgerne gik højt, og der blev talt med store bogstaver;

10

Et kort fra 1819, der viser hertugdømmet Lübeck.

finde overraskende materiale. Dens hjemmeside er nu, da
initiativtageren ikke mere lever, gratis og kræver end ikke
registrering af brugerne. Her findes der uventede folketællinger, som burde kaldes mandtaller i mindre områder, fx fra
en enkelt landsby eller et gods. De fleste kilder er fra Slesvig-Holsten, men der ligger også materiale fra Mecklenburg.
Efter begyndende forbehold bruger jeg nu databasen, som i
skrivende stund har 4.215 indtastede folketællinger/mandtaller med 2.300.675 personer. Den er efter min mening
rigtig god og brugervenlig. På dansk får man en fyldig vejledning og det skema, hvor det søgte navn, sogn eller erhverv skal indtastes. Vær dog opmærksom på, at der her
skal bruges tysk. Hvis man fx søger en pottemager, får man
0 hits, så man skal skrive Töpfer og får da 849. De uvante
gloser kan hurtigt klares på google translate
.
I modsætning til ddd.dda.dk er det ikke nødvendigt at
vælge område eller skrive mindst 3 tegn i navnefeltet; man
kan således under Sogn blot skrive fx Adelby og Witwe unSlægtsforskeren 1/2021

der Erhverv; så får man alle enkerne i Adelby Sogn. Der
fremkommer 3: 2 fra 1769 og 1 fra 1835.
Nogle meget gamle mandtaller skal her beskrives nærmere.
Det drejer sig om årene 1671, 1693, 1707, 1744, 1755,
1778, 1781, 1806, 1828, 1852, 1861, 1866, 1881 og
1946.
1671 er den ældste her indtastede og omfatter 955 fra Ahrensbök, Holsten. Oplysningerne er få: Fornavn kun på familiens overhoved, mens de øvrige personer nævnes som
N.N. og efternavn. Men OK, man får en samlet familie med
relationer som hans kone, søn, tjenestekarl osv. Da sognet
har kirkebog fra 1687, kan man med den ene eller anden
finde en vis sammenhæng i sin forskning.
1693: Fehmarn (under indtastning).
1707: 1326 personer i Neukirchen ved Eutin. Her nævnes
fornavn og civilstand (i sognets KB kan dåb findes fra 1613
og vielser og begravelser fra 1637).
1744: 110 personer i Dassow Sogn, dog kun mænd uden
alder.
1755: 518 personer i Eutin Sogn, alle uden fornavn og alder, men antal voksne og børn i husstanden.
1778: 166 personer i Heiligenstedten Sogn i Propstei
Münsterdorf.
1781: 1748 personer, mange uden fornavn, men med information om formue.
1787: 565 personer på øen Amrum (kongerigsk enklave).
1806: 2717 personer i Altenkrempe Sogn.
1828: 435 personer i byen Plön.
1834: 580 personer på Amrum.
1852: en outsider: 10 personer i Barner Sogn ved Diepholz mellem Bremen og Osnabrück, kun ét familienavn plus en hyrde.
1861: 5304 personer i hertugdømmet Lauenburg.
1866: 3523 personer i Flensborg Amt, udelukkende mænd
med pletfri straffeattest.
1881: 2002 personer på Helgoland.
1946: 620 personer i landsbyen Ausackerholz i Husby Sogn;
jeg undrede mig over årstallet og spurgte, om der forelå en
slåfejl. Svaret var, at 1946 var korrekt, og da der ikke var
personfølsomme data, er det helt i orden.
Opsporing af materiale, som de færreste vel tænker på, synes at være denne forenings styrke. Akvz.de har søgt Rigsarkivet om adgang med offentliggørelse for øje af listerne
over valgberettigede til valget i den nordligste del af Slesvig
i 1920. Disse lister må ikke forveksles med de udfyldte
stemmesedler, som angiveligt er arkiveret i Paris. Grunden
hertil siges at være, at valget blev overvåget internationalt.
1769 blev hele Danmarks og hertugdømmerne Slesvig og
Slægtsforskeren 1/2021

Holstens befolkning talt og noteret på skemaer. Det er den
gængse mening, at resultatet blev evalueret og skemaerne
destrueret, men virkeligheden er anderledes, for meget er
opbevaret og tilgængeligt.
Som jeg har forstået det, er dette materiale fra Slesvig-Holsten aldrig blevet indsendt til et centralt sted, men forblevet
lokalt. Ikke alt findes, men der findes en hel del – og mange
af sognene er indtastet.
For kongerigets vedkommende findes FT 1769 kun få steder, men ”storbyer” som fx Odense, Vejle og Helsingør kan
ses på ddd.dda.dk.
For Sønderjyllands vedkommende ser det bedre ud, idet
materialet fra en del sogne er bevaret.
Et overblik over sønderjyske indtastede og endnu ikke indtastede folketællinger 1769 får man på ddd.dda.dk ”Hvad
er reserveret/afleveret”. Taster man fx Tønder Amt 1769
fremkommer der 23 resultater, hvor 22 er tilgængelige på
ddd.dda.dk, mens Tønder Købstad er under indtastning.
Taster man Haderslev Amt, 1769, fremkommer der 10 resultater: tilgængelig 4 Frøs Herred, 4 Nørre Rangstrup Herred og 1 Sønder Tystrup Herred; ved Haderslev Købstad står
der ”under indtastning”.
For Ribe, Sønderborg og Aabenraa finder man lignende oplysninger.
Tidligere lå Haderslev Købstad 1769 som fotokopi på Rigsarkivet til brug for os slægtsforskere. Efter Rigsarkivets flytning til Det Kgl. Bibliotek er meget anderledes, og den indbundne bog med FT 1769 Haderslev er borte med blæsten.
Nu venter den sammen med andre FT 1769 som nævnt på
indtastning.
ad 4)
Til slut henviser jeg til Rootdigger.de, en meget stor tysk
hjemmeside, som udelukkende bruger engelsk. Temaet er
udvandring fra Slesvig-Holsten, hvorved der anvendes oplysninger om unge mænd, der ikke er mødt på session. Men
der er også indtastet helt almindelige familier, der udvandrede af andre grunde end modvilje mod at springe soldat.
Ofte er der et ? ved fødested eller senere bopæl. Sender
man ganske ukompliceret en e-mail med en supplerende
oplysning, får man straks svar, og oplysningen bliver tastet
ind – altså et ? mindre.
Jeg har her udelukkende nævnt muligheder for at forske på
hjemmesider, der er bygget op som registre med navn, alder, profession og civilstand. Der findes andre seriøse hjemmesider, som fx Ahnenforschung-in-Stormarn.de, som er
fremragende for slægtsforskere med aner i Stormarn mellem Hamburg og Lübeck. Dem er jeg en af.
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En sjællandsk bondesøns
bemærkelsesværdige fortælling
om sit liv midt i 1700-tallet
En aften sad jeg og søgte efter nogle interessante ældre
tekster, og tilfældigvis valgte jeg Inkvisitionskommissionen 1772 om diverse dokumenter i Struensee-sagen. Og
deri stødte jeg på en lille fin håndskrevet bog, som jeg
lige måtte kigge i – en særegen beretning fra en bondesøn fra Kalundborgegnen; jeg har desværre ikke kunnet
finde hans dåb i eksisterende kirkebøger.
Bogen er afskrevet og nænsomt redigeret til en lettere
læselig version, bl.a. ved tildeling af et anseligt antal
kommaer.
Hans mange drømme undervejs er kursiveret af mig. Tilføjet er også en del noter, som forklarer historiske fakta mm.
Originalen kan ses på denne adresse, hvor den indgår i
Dokumenter, som har givet anledning til kvæstioner eller
tjener i andre måder til oplysning i Johan Friderich
Struensees sag:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/
billedviser?epid=21638230 - 403586,74692762

Dette til hans egen fornøyelse opskrævet og ligeledes for
fremtidens skyld
Gud Allene til Ære, og tak.

Ole Westermann

Følgende tekst er skrevet på ydersiden af en konvolut indeholdende den lille bog:
Dette i Allerdybeste Underdanighed Maatte Nyde af mig Selv
den storre Naade at blive nedlagt for Vorres Aller Naadigste
Konges Foed og af Mayesteten Selv blive Aabnet og vist i
Naade anseet Gud herudi være Raad og hielpere Gud til Ære
Kongen til Glæde
Mig til Naade baade hos Gud og Kongen.

Teksten på konvolutten og det
fine omslag til bogen med Jacob
Hansens historie

Indeni ses så den lille bog med smukt omslag med gylden
bund og lyseblå blomster/blade.

Gud allene Æren
Hvad skal en fattig Bunde Søn kand talle om uden allene det,
som hand har lært og seet i sin opføtte Bundestand. Nemligt
dette at sige hvorledes at hand maa Arbeyde for sit Brød og
hvordandt det gaar til i hans stand. Velan ieg vil da talle om
lit af det ieg har lært og seet i min opføtte Bundestand hos
mine Forældre. Af 7 Børen var ieg den første Søn, som og
kom først til Skiønsomhed, og det første ieg kand indførre er
dette, at ieg blev som en fattig Bunde Søn vel opdragen og

En Sandfærdig Beskrivelse hvorudi en Bunde Søn hand har
optiegnet lit af hans Levnets løb, og Det mærkværdigste af
samme er dette, at hand har saa offte Seet det i Drømme,
som hand ey har kundet tænke at see i sin leve tid, som var
kuns en fattig Bunde Søn og noeget deraf er gaaet ud paa
ham selv, men Det Høyeste og vigtigste staar endnu til bage.
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Født Aar 1739 den 22de Junii
Jacob Hansen
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lidet ey Nød. Ieg bortdrev mine unge Aar med Skollegang og
opsiegt ved mine yngre Sødskende. Nu kom ieg til en 12
Aars alder, saa ieg maatte nu lære at bestille alt, hvad en
Bunde Dræng kunde forrette. Og det som Aarsens tider
med-bragtte men altsamen med liden løst herudi bestod Det,
ieg saa og lærtte. - Men hør hvad ieg dog en gang kunde
fortelle min Moeder i mine Barne Aar og i min fattige stand,
som var mig Aabenbardt i Nogle Drømme, som saa oftte lod
sig see for mig. Lydende som følger - -

1ste Drøm hos mine Forældre Ieg var i nogle storre værelser for mig ubekientte, og der saa
ieg en stoer Mængde af Herrer og Dammer blaa og hvide Ri
der Alle for mig ubekientte, thi Saadant folk havde ieg aldrig
seet, og i denne Høye forsamling gik ieg saa frit, som ieg
havde der noeget at bestille og ingen taltte mig til derfor.
Dette ansaa ieg med En stoer forundring. Men med merre
fornøyelse og glæde, indtil ieg blev vaagen, thi ieg Sov og
Saa dog ald dette - Min Moeders Svar herpaa som følger - Hvor kand du
Drømme om saa storre ting du fattige Baren, som er opfødt
iblandt Bønder og aldrig har seet saadane folk og mindre
kand ventte at komme i saadan en forsamling, da inggen vil
antage en fattig, og vi er ey i den stand at lade dig lære andet end det Bundestanden giver, der ved har Gud givet os
vort Brød, og det bliver og det du kand ventte, tro derfor ey
paa dine Drømme. Det hialp ey, ieg bevarede dog heller
dette end bortkasted det, og tænkte dog en gang at komme
ud af Bundestanden - Noegen Tid gik, og her kommer
Noeget Merre for mig at see, som ey heller passede paa min
stand og paa det ieg om dagen saa - -

2den Drøm hos mine Forældre Jeg var i en Kiercke, som var vel Prydet, og der sad det Høy
kongelige Herskab med ald sit høye følge, og der sad ieg og
med at hørre paa guds tienste, som der blev forretted. Dette
var og noeget, som ey Passede sig paa mig, som kom aldrig i
anden Kiercke end paa landet, hvor saaes ey andre end Bøn
derfolk og vor Præste Kone en Forpagtter og høyt Kierckens
Eyerre. Dette kunde vist glæde en fattig Bunde Søn at see
saa høye og storre ting, men Den glæde blev til ieg vaag
nede, thi ieg Sov og det var en Drøm - Ieg bevarede alle disse ting hos mig. Men som mine Aar nu
tiltog, saa tiltog og Bunde Arbeyde, saa ieg med taarene paa
Kinderne maatte oftte klage, at mine Kræftter de varre alt
for Svage til det, ieg nu maatte forrette. Og mine Drøme de
hemmelig paaminde mig, at i den stand ieg nu var udi, fik
ieg aldrig at see det, som ieg Sov og saae Slægtsforskeren 1/2021

Min Bøn til mine Forældre Om tilladelße at Reyse ud at
siøege Mit Brød: Nu i Guds Nauven ieg vil nu forlade eder
mine kiere Forældre og siøege mit Brød iblandt fremmet folk.
Men da ieg altid var kuns maadelig af Helbred, fik ieg derpaa
kuns et ubehagelig Svar som følger - Mine Forældres Svar
derpaa: O Ney tænk ey paa det, du Syge og fattige Baren at
forlade Fader og Moeder, det er dig ey tienligt, thi kom du
ud til fremmede folk, du kom snart Syg hiem til os igien, det
var kuns liden trøst for mig. Jeg holt dog an og kom imod
deres villie ud til fremmede folk.

Min 1ste tienste i mit 18 aar Til en Kiøbmand i
Callundborg 1756-57
Der var ieg hel fornøyet og di med mig, men Der falt noeget
som mine Kræftter og var for Svage til at udrette, hvorfor ieg
af 18 Ugers tienste blev hentted Syg hiem - til mine Forældre
og laa i 6 Uger, ieg kom da lit til legems Kræftter igien og
kom til Samme Kiøbsted igien
Min 2den tienste i Callundborg
Nu kom ieg til en Mand som var Postmester og ieg der
maatte Ride Post paa en vey af 4 Mille, og det forretted ieg i
½ aar og saa forlod det, thi dertil havde ieg ey løst, og da
kom atter igien til en Kjøbmand i same Kjøbsted Min 3de tienste i Callundborg
Denne Kiøbmand hand var lige saa vel fornøyet med mig
som de andre, og ieg fant mig godt i alle ting, Men inggen
løst til at blive der længer end ½ aar, hvor ieg kom da ud paa
landet igien til en Præst som Kusk og Bunde Arbeyde at forrette Min 4de tienste i Breyninge - 12 km Ø for
Kalundborg
Der fant ieg mig lit fornøyet og di og med mig og der gik en
tid af 20 uger og ieg kom i en hæftig Sygdom, saa ieg blev
anden gang hentted hiem til mine forældre og laa Syg i ½
aar med et Svagt legem, antog ieg tienste hos en Forvalter
paa en Herregaard - Min 5te tienste paa Bierchendegaard - 6 km Ø
for Kalundborg
Der maatte ieg Ride og Kiøre, det var mit Arbeyde og mine
Kræftter var saaledes, at ieg gik der Syg i et halv aar og stridede for at ey komme 3dje gang Syg hiem, da ieg maatte
oftte hørre, at ieg skulde lydt fader og Moeder og blevet
hiemme, det di nok Sagde mig - Hertil havde mine Drømme
været mig til inggen Nytte, thi langt fra at ieg havde seet
noeget i alle mine tienster, at det ieg havde seet i Drømme
hos mine Forældre - Hvorpaa ieg med liden helbred Reyste til
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Kiøbenhavn 10 Mille fra mine Forældre i haab, at de ey meer
skulde hentte mig hiem, thi det var for langt. Med Graad af
deres Øyne for mig Syge at see Reyse fra dem bad ieg og de
mig Farvel -

Min 1ste tienste i Kiøbenhavn
Nu kom ieg som en fattig og af ingen bekiennt til Kh. og 14
Dage laa lædig og inggen vilde antage en Bunde Dræng.
Dog min Guds haand var min hielp allene. Der træffer mig
en Voegen Mand, som holt 20 Karle at kiøre, ieg toeg tienste
hos ham, og det var vintters tid - der falt strax for mig Reyser
at kiøre med Pasenerer i landet, og mig var inggen vey
bekiendt, men min Gud hand var min hielp og ledsagde mig
Paa alle mine veye, som oftte saae farlige ud for mig, og det
lyckedes mig saa vel, at ieg vant min Hospondes Yndest og
deres med, som ieg Reyste med. Men det var dog ey det, ieg
tragtte eftter, thi mine Drømme blev endnu ey op fylt. Ieg
forlod eftter ½ aars tienste den Mand, imod hans villie, og
ieg forandrede her timmelig min stand og mit Arbeyde, i det
ieg blev antaget hos en Stads Kok som Kocke Dræng i mit
23de Aars allder, dette behaggede mig vel Min Lærre Som Kocke Dræng i Kiøbenhavn 1762
Her sprang ieg fra Kusk til Kocke Dræng, dette fant ieg mig
meget vel udi og blev lovt ald Befordring i tiden til mit timmelige vel, og den goede Mand lovde at vise sig som en Fader til mig, det lyckedes vel for mig, og nu tængtte ieg Ret at
være lyckelig. Men dog havde ieg aldrig seet i mine Drømme
Noeget, som Passede sig paa, at ieg skulde blive Kocke
Dræng. Men hør nu døer min goede Mester, og ieg havde
været 1½ aar hos ham, og det ieg der havde lært, var ey
Noeget at blive hiolpet ved, thi det var saa kort her gik alt mit
haab bort, og ieg blev af alle forladt og laa i 6 uger ledig og
kunde ey finde Raad og hielp. Man var endnu bange for
Bundestanden - Da der nu ey kunde findes for mig Raad,
nærmede ieg som en fattig og vildfaren Bunde Søn mig til
det Kongl Slodt Christiansborg, og her fant ieg Guds haand
og med mig paa de veye, og ved den Høyestes hielp blev ieg
nu hiolpet, Da en god Mand som var den tid Hof Conditter,
antog mig som Læredræng i det Høy Kongelige Condittorey
paa 5 aar at lære og det i mit 24de aars alder Min Lære som Dræng i det Kongl Condittorey
paa Slotted Christiansborg
Nu flytter ieg som en fattig Bunde Søn til Slotted og der opholdes. Nu var det første Befalling til mig denne: holt dig næt
og Recommendert, thi 2de gange om Dagen skal du med de
andre gaa op til det Kongl taffel med Comflækt, ieg med andres hielp blev saaledes, som Ieg kunde og min fattige Evne
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kunde udføre. Ieg kom nu op og saa et Kongl taffel, Ieg
Sagde til mine Kammeratter: sig mig hvem af dem, som sider
til taffels, der er Kongen og Dronningen. Det di og giorde,
ieg falt gandske i forundring og tængtte, nu er ieg vist den
lyckeligste af ald min Slægt - der gik nu en tid og ieg mærkede ey, at tiden gik for den Glæde skyld, at ieg 2de Gange
om Dagen kunde see og høre den Glæde og Prægtighed,
som saaes og hørttes ved et Kongl. Slodt, og ieg gik nu ind
iblandt Herrer og Dammer, ia Meer, ind i Gemacker hvor det
Høy Kongl Herskab de sad og Spiste og hvor der holttes Bael
og Apartemang, og Meer i Kiercken hvor det Kongl Herskab
med høye følge og var, som var i Slodts Kiercken paa Christiansborg. Hvor ieg med Rette fant der en Kiercke, som ey lignet den ieg kom i hos mine Forældre i min opføtte Bundestand. Der indfalt nu saa mange Høye formællings dage med
Vore Naadigste Prinseser og med vor allernaadigste Kron
Prins Christian at ieg blev nu saa hengiven af den storre Ære
og Glæde, at ieg glemtte, at ieg var en Bunde Søn, dog
kunde ieg nu med Sandhed og med tak til min Gud sige, at
nu var Alle mine Drømme bleven opfyltte paa mig Selv, Saa
ieg kunde nu sige, at det ieg hos mine forældre saa med Sovende øyne i min Bundestand, Det saae ieg nu med voegende øyne ved et Saa Høy Kongl Slodt, Min Gud hvad er
ieg Ringe at du agtter mig Saa værdig til saa stoer en Naade Der gik i den Glæde for mig 3 aar og det som et aar for mig,
og ieg lærtte nu at skikke mig i dette, som dog var ey eftter
min opføtte Bundestand. Men hør nu kommer det noeget
andet for mig at see, men dog i Søvne og i Drømme -

1ste Drøm i min lære Paa Slotted
Christiansborg. -1765
Ieg var i en Mængde af storre Værelser for mig ubekientte,
og der saa ieg ingen uden Kongen, hand taltte til mig og gik
med mig, som ieg havde været hans lige, og ieg bar ey frygt
for hans Høye Person, og hand ansaa ey min Ringhed, og ieg
med ham kom af de værelser ind i en Deylig grøn hauge, og
derudi var et lidet vand af en Rundel Smugt indhiegnet og
indretted, og som ieg stod der, blev min Naadige Konge
bortte fra mig, ieg siøgtte men fantt ham ey – Men kom i en
Bedrøvelse for ham, da ieg nu stoed der allene og i saadan
Glæde og Siorg paa en Gang, blev ieg vaer, at ieg Sov, og det
var kuns en Drøm Der gik en kort tid, og ieg seer noeget merre i en Drøm,
dette altsammen i det sidste aar som Kongen levede - - - 176
5

2den Drøm i min lære Paa Slotted
Christiansborg
Ieg gik nu i en Skov som var grøn, og ieg saa der saa mange
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Bierge og Dalle, og der gik ieg gandske allene og som vildfar
ren. Ieg seer for mig en Søe ligende Dybt ned, og som ieg
stod, seer ieg at der kom Seylendes en Baad, hvorudi sad
Kongen i Mitten og en Slobroer i hver ende. Men de kom ey
afsted som Seylende - Thi den Baad foer saa stærk frem i
vandet, at det var umueligt, at noegen Minniske kunde førre
den saa fort. Og ieg med mine øyne kunde ey følge den al
lene med mit syn, og i samme Øyeblik blev den for mig usyn
lig, ieg ventte mig lidet om, og da faar ieg i syne et Slodt li
gende Meget høytt og Noeget fra mig, og samme Slodt
havde en Rød Kolliør over alt, Men en Koliør der skintte af
Klarhed, ia en Koliør uden lige, Ia en Koliør som satte mig i
den Glæde, at ieg var i min Siæl saa glad af det syn, at ieg tør
sige, at det var ey en Jordisk glæde, ey en legemlig glæde al
lene, men en Aandelig, i saa stoer en Glæde siøgtte ieg at
komme op til det saa uligelige Slodt, og ieg kom det lit nær
mere - Og da saa ieg, at det Slodt var saa stærk forvaret med
grøne volde, en Høyere en endanden lige som trappevis, og
næden for de volde var nogle Graver med vand i, og derimel
lem nogle smaa Batterier. Men da dette gik Runden om det
Slodt, Saa ieg inggen Broe eller indgang til samme Slodt, og
ingen folk uden en gik over imellem de Vand Graver, som gik
omkring Slotted, og hand saa ud som en Arbeyds Karel og
havde en Spade i sin haand. Ieg Raabtte til ham Disse ord:
Hvor skal ieg komme over til det Slodt, ieg seer ey noegen
Broe eller indgang til det, og at Svømme derover er nok
umueligt. Ieg fik dette svar af ham: Her op til det Slodt kom
mer ey Noegen uden at sette livet til - Ieg var dog saa fuld af
Glæde at see det Slodt, at ieg vilde vove mit liv derfor og lod
mig saa falde ud i den første grav i haab at Svømme der over
- Men min Gud du er best det bekiendt, Hvad det var for et
vand, thi da ieg kom derudi, gik ieg ey til Buns at Drukne,
men ieg blev bestandig ligende oven i det vand, og der i fant
min Siæl nu atter en Glæde, ieg kand det ey beskrive, thi det
var ey Jordisk men En Glæde uden lige, og at talle derom
endnu kand sette min Siæl i en Glæde, Da ieg best selv kand
smage den Sødhed, som har Erfaret samme goede. Men min
Gud, ieg Sov, og dette var en Drøm og i den Glæde blev ieg
opvæcket.
Men i den forandring at ieg ey vidste, om ieg var her i livet
Eller ieg var i et langt bedre. At talle mer herom kand ieg
intte, thi ingen kand tro mig eller tænke, at det er, som ieg
beskriver, uden ieg der maa Raabe til min Gud og sige: O
hvad er ieg uværdigste støv, at min Gud hand beviser mig
saa stoer en Naade i det timmelige og en forsmag paa det
Aandelige, Ia Herre ieg er alt for Ringe og uværdig til alle de
Midskundheder og Velgierninger, som du beviser mig.
Nu kommer strax herpaa den bedrøvelige tidende for alle tro
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Undersaatter, at vor Naadigste Konge var af en Sygdom lagt
til Sængs, og dette satte frygt i enhvær paa Slotted, saavel
den Ringeste som den Høyere. Og ieg seer i den tiid noeget i
En Drøm som følger –

Sophie Magdalene, dronning af Sverige, malet af Carl Gustaf Pilo
1765. Wikimedia Commons.

3die Drøm i min Lære paa Slotted
Christiansborg
Kort førren Høy Sallig Konges Død - Frederik 5 døde 14. jan.
1766
Ieg stoed oppe i Prinsese Sophia Magdelenes1 forgemacke,
som den tid var mig vel bekiendt, og da seer ieg, at ald ting
var sort beklæt og folk lige Saa, og ieg stoed i en Forundring
her over, og i det samme blev en Dør Aabnet til P.S. Audi
endse gemacke, og ieg saa at P.S. og 2de Dammer stod der
inde alle 3 i dybeste Siørge Klæder, og som ieg stod, saa ieg,
at en af de 2de Dammer falt paa Knæ og gav en Poerliet (Po
stil) til P.S. af de Smuckeste farver. Og hun tog den men med
taushed og Sagtmoedighed, og derpaa blev det for mig
usynlig og ieg Sov og det var en Drøm.
Men satte mig dog i Mere frygt, da ieg var bange, at det var
en Drøm som forkyndet mig en saa Naadig Konges Død,
som paa den tid var syg. Min Gud der gik Nogle dage dereftter, og det blev seet, lige som ieg saa, da ieg Sov, alle ting
blev sort beklætte, og alle Høye og Ringere blev iført en Sort
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Klædning, ia ieg og som den Ringeste ved Hoffet, og det for
en Saa Naadigen Konges Død, som nu blev ud Raabt, til største Siorig for et Folk og Riger. - Og det kom i den Dybeste
Siorg saavit, at en Høy Glædedag blev seet ved Hoffet, da
gud glædet et Sværigs Rige med i tiden at see en saa naadig
Kron Prinsese fra Danemarch at Krones tillige med Deres saa
Naadigge Kron Prins til Rigens Herre over et saa talrig folk og
Riger. Her kom vist den Poestilt, som ieg saa at gives P.S. i
hindes Dybeste Siørgetid. Men Dømmer ieg her i feyl med
Den Drøms udtydning, da beder ieg min Gud om Forladelse,
thi ieg er alt for Ringe og uværdig til at see, hvad gud vil lade
skee ved et Kongelig Huus, det alt staar i guds haand for hvis
Foedskammel ieg mig nedkaster Som en Arm Synder. Nu
kom der en Glæde mit i den største Siorg, idet at vi saa icke
en saa Naadig Kron Prins at beside som fuldkommen Arving
til beste haab, for enhver Retsindig undersaat. Men ieg maa
nu ey udelocke det ieg som en Bunde Søn og som den Ringeste ved Hoffet nu seer i en Drøm.

1ste Drøm i min lære paa Slotted Christiansborg i Vor nu Rigierende Naadigste
Konge C7des første Rigierings Aar.
Ieg saa at Kongen C7de hand Reyste ud at besee sine
Smaalande, og hand havde med sig en liden Musik af Krigs
standen, og som ieg saa dette, kom Kongen i en Bundegaar
og havde 2de Herrer med sig, Som var for mig ubekientte,
og dær saa ieg Kongen at staa i den gaard med de 2de Her
rer og det i en dyb talle med hver andre, og i det samme seer
ieg, at en af de 2de Herrer hand bucker sig ned til Jorden og
toeg der op et stycke peperroed med Jord og Snaus og det
gav hand til Kongen, og i det samme saa ieg, at taaren løb af
Kongens Øyen, og den samme Herre hand taltte derpaa
disse ord: Saaledes gik det til i Kong Friderich den 4des tid,
og derpaa blev de for mig bortte. Ieg siøgtte og fant dereft
ter Kongen sidende i et sted, som lignet et Bunde Huus og
det i en trængsel af Minnisker ved et Bord som i en vigttig
forrætning. Men hand sad ligesom en fangen Mand og Ret
taus og bedrøvet. Ieg Fandt i samme Huus en Bunde Kone
og spurtte hinde, om hun havde noeget at give mig til Kon
gen, som hand kunde Spise, thi hand er her i eders Huus og
er saa bedrøvet. Hindes Svar er dette: Ieg har intte uden et
Æble, det skal hand gierne faa. Ieg trængtte mig ind i den
trængsel af Minnisker og Spurtte Kongen, om ieg maatte
give ham et Æble at Spise, som en Kone havde i dette Huus,
hand Svarede mig Sagtmodig: Io, ieg henttede samme og
gav det til Kongen, hand strax med en Kniv skar det og det
var indvændig hvidt og udvændig Rødt, og dette skeede alt
sammen, mens hand Sad ved det Bord i den storre samling
af Følge. Men ald dette blev for mig nu usynlig, og strax der
paa seer ieg, at Kongen hand kommer mig forbi paa et ube
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kient sted og havde med sig sin forrige Musik, og ald Konge
lig Fornøyelse Saaes nu igien lige som til forren, undtagen at
de 2de Herrer Saae ieg ey Meer, og i det at Kongen kom mig
forbi, taltte hand følgende ord til mig: I Morgen skal du Spise
med Mig til Midag for det, du gav mig her at spise, og af den
Naade og Ære mig af min Konge blev tilsagt paa det Siørge
lige Syn, ieg havde Seet, var det ey at undre, at ieg blev op
vagt, thi ieg Sov, og ald dette saa ieg i en Drøm, som er værd
at bevare iust fordi at det er en Bundesøn, der blev saa høy
en Glæde tilsagt af en Konge.

Christian 7. i al sin magt og vælde på tronen. Måske er det sådan
Jacob Hansen har drømt om ham. Maleriet af Jens Juel er fra 1789.
Kongernes Samlinger, Rosenborg.

Nu eftter 4 aars Lære for mig i det Kongelige Condittorey
som melt er, forandrer Gud nu min stand igien og ieg ved
goede Mands forsiorg til mit vel i hans tancker at fremme,
blev ieg Recommendert til et Herskab som tiener og Conditter, hvor ieg nu opholdes, saa ieg maatte nu forlade et Høy
Kongelig Hof med ald den Glæde, som der var at see, og
kom saa med mit Herskab til dets sted, som var i Sædland 9
Mille fra Kiøbenhavn. Et aars tid gik for mig der, men hør end
nu, hvad ieg seer i en Drøm paa det sted som følger -
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1ste Drøm i min tienest paa Sortebrødre hos
H N Fr. Hvidtfeldt2 - Næstved
Nytaarsdags Nat som entte Aaret 1769
og begyntte Aaret 1770.
Ieg saa et Kongelig Liig ligge paa det saakaltte Parade. Men
hvem og hvor det var alt for mig ubekient, alt det ieg saa var
Kongelig uden dette, at ieg synttes at det Fløeyel og Guld
kroner paa samme, det var ligesom det ey var nyt og om det
var et Mands Liig eller Frues, det kunde ieg ey sige, ieg blev i
det Syn opvagt, thi ieg sov og det var en Drøm. Dagen derpaa sagde ieg som i en skiærts til mine medtie
nere, at i dette Aar fik vi et Kongelig Liig. De beloe mig og
agtted ey min talle. Der gik en tid dereftter af 12 a 16 uger,
og Ieg spurtte tillige med andre, at nu havde vi allerede et
Kongelig Liig, Da Gud havde nu bortkaldet vores nu Høy Sa
lige Droning Sophia Magdelene3 og givet hinde den Arvedel
som hun saa troelig Hafde i saa mange Høyst velsignede Aar
forventted som en saa Høyvelsignet Siæl. - Der gik nu en tid
igien, og ieg saa nogle gange adskillige syner i Drømme om
Det Kongelige Huus, men for deres vitløfttighed vil ieg ude
lade dem og kuns indførre nogle af de mærkhværdigste som
følger –

2den Drøm i min tienest hos H. N. Fr.
Hvidtfeldt paa Sortebrødre
Ieg gik paa Slotted Christiansborg og oppe i den saa kaltte
øverste Meselin (Mezzanin) saae Seer ieg, at i en plæt af Bræ
degulvet tændes en Ild saa hæfttig, at ieg torde nepe see
derpaa, og det saae ud ligesom, at der kunde blæst en stærk
Blæst derpaa og gav saa mange Ildgnister af sig, som fley hist
og her. Ieg spurtte ved mig Selv, hvor af mond den Ild er saa
hæfttig antænt, ieg fik dette Svar: thi det er paa det sted at
det unde bedrives, ieg løb hend at Raabe ud folk, og da ieg
kom ud igien, var det gandske ey meer at see men uden
fare, ieg løb og kom ind i en forgemak, hvor ieg saa en Kam
mer Laqvey og et Fruenstimmer hinde ieg hørtte, at blev kal
det Kronprinsens4 opvarttings Pige, som den tid var kuns 1
Aar gammel, ieg bad hinde at løbe ned til Droningen at
bekiende for Høystsamme, at nu var den saa farlige Ulycke
Dæmpet. Og ingen Frygt meer paa Færde, det hun og
giorde, og i det samme blev ieg opvagt, thi ieg Sov, og det
saa ieg alt i en Drøm.
Dereftter gik et aars tid, og Ieg seer nu noeget meer i en
Drøm som følger 3die Drøm i min tienest hos H.N. Fr. Hvidtfeldt
paa Sortebrødre sidst i aaret 1771.
Nu seer ieg at en Dell Minnisker var samlet og hæfttig i
Arbeyde med at bræke ned af Slotted Christiansborg, og det
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var Paa det hiørne, som er ud til Høybro, som ieg er bekient,
hvor Kongen har sinne Gemacker, var der iust der giortt stil
laßer fra Jorden og op til det høyeste af Slotted en over en
anden, hvorpaa stoed folk at kaste ned de stenne, som blev
udbræcket, og ieg saa, at de storre Rarre huckne sten di falt
til Jorden med saadan en fart, at de gik i støcker. Ieg taltte
disse ord til de folk som var for mig ubekientte: Hvad skal her
nu være, de sagde at der skulde paa det sted giøres en op
gang til Kongens Gemaker, ieg sagde vidre: det er io Synd, at
i lader de stenne Slaas saaledes itu, som har kosted saa me
get, og skal nu Nye steen i steden igien, som vil førre landet i
en Bekostning. Det var det samme Svarede de mig - Og af
dett Syn blev ieg saa opvæcket, thi ieg Sov, og det var kuns
en Drøm - men en Drøm som ieg fantt værdig til at bevare
for fremtidens skyld - Der eftter en kort tid seer ieg et lidet
syn igien i en Drøm

4de Drøm i min tienste hos H N Fr Hvidtfeldt
Paa Sortebrødre
Jeg seer nu paa et andet hiørne af Slotted var nogle i
Arbeyde med at vilde ligeledes Hucke ned af Slodts Bygnin
gen, og dertil havde di nogle Jeren Redskaber - Disse lignede
Matroser i deres Klædedragt, men ieg saa ey Mange folk, og
i det ieg stod noeget derfra, gruede ieg for at det folk skulde
faa magt, da vilde di Ruinere det Prægttige Slodt, og i disse
forrestillinger blev ieg opvagt, thi ieg Sov og det var kuns en
Drøm Mine hemmelige tancker hos mig selv Min Gud hvad har ieg hertil seet. Deraf er noeget ogsaa
skeet. Men nu er tid, ieg mig ifør At komme for min Konges
Dør At sige, hvad ieg veed og kand Til frelse for et Syndig
Land. Min Gud heri forlad mig ey, Men vis mig paa den Rette
vey I Saadan tillid til min Gud. Ieg ventter paa min Konges
bud. Har gud mig heri vildet Raade. Da staar ieg vist i Kongens Naade og tør nu Raabe dette ud: Bevar din Salved
Milde Gud
Sortebrødre ved Nestved den 7de Januarii 1772
Jacob Hansen
Anmærkninger
Hvadsom er sig tildraget fra den tid af, som vor naadigste
Konge Christian den Syvende tiltræde sin Regiering, og til
Den Mærckhværdigste dag, som var Frædagen den 17*de
Janvarii 1772 Da gud hand lod see sin storre hielp i det, at
ugudelig Raad blev nedkast og en saa Naadig Konge frelst af
ald det, som kunde skeet i tiden ved et Saa ugudelig folk. Iaa
Gud skee tak som nu saa i Naade til en Naadig Konge og til
de fortrængtte Riger og Lande, Som Suckede over den storre
Elendighed - Ia tak Milde Gud som nu har saa Naadig ladet
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ald dette blive til en god ende, som ieg uværdigste Synder
havde seet saa Mange forrestillinger om i fortiden i Drømme.
Ia tak min Gud at nu kand ieg og alle See vor Naadigste
Konge lige saa fornøyet og glad som den første dag, hand
træde paa tronen og Gud nu Spare ham og os alle, det beder ieg som er den alleruværdigste til at talle om saa stoer en
Naade, som min Gud har vist mig fra mine unge Aar
og til denne Dag. den 17**de Janvarii 1772
J. Hansen
(Struensee fængsles natten mellem 16. og 17. januar; datoen
her er rettet fra 16)
(og her slutter bogen - derefter et par breve)
- følgende Pro Memoria er måske skrevet efter efterfølgende
brev dat. 7.jan. 1772 til Struense og inden denne fængsles)
Underdaniste P.M.
Ieg ventter nu første Postdag at see deres Befalling, da min
Nærværelse nødvendig behøves at nærmere oplyse den Sag,
som er saa vigttig og uforstaaelig for dem, ingen til mindste
skade, Men Kongen til største Behag, hvis ieg ey seer her i
dette ved deres hielp fuldført, da skal siden den beste leylighed give mig den Naade at bekiende min Sag til vor Naadigste Konge selv og vist i Naade blive anseet.
J. Hansen
(følgende brev synes sendt til Struense den 7.jan.1772 – ca.
9-10 dage før denne fængsles)
Deres Høy Grevelige Exselensee
I Allerdybeste Underdanighed er det, at ieg haster til dem, som
er af Gud betroet høyt som vigttig et Æres sted i tancke, at ieg
ved hielp af dem kand faa mit forset fremmet. Da ieg vil
spørge dem om det ved at melde mig ved dem, kunde undes
mig den Lycke og Naade at knælle for Mayestettens Foed, ey
for min skyld, thi ieg anseer mig til saa stoer en
Naade alt for Ringe og uværdig, men allene for disse tiders
omstændigheders skyld, Som er saa farlige, de paaminder mig
nu at nærme mig til Mayestedens Foed. Hvor ieg da skal vise,
at nu er det tid, at ieg kommer frem med den hemmelige oplysning, ieg har hos mig, ey af Minnisker med fra min Gud,
som ieg bør at bekiende for min Konge dog i stilhed og med
en fast tillid til min Gud - Ey noeget som kand være til noeget
Minniskes skade, ney gud bevare mig for at træde frem i saadant tancker for en Konges Foed. Men langt anderledes mit
Ærende er det, som ieg kand uden frygt frembringe og gud
for aldting ey ventte noeget Minniskes vrede derfor, thi gud er
med mig, hvo kand da være imod mig. Nu saavist som di for
et Riges vel at fremme er af gud sat i saa høyt og vigttig et
sted, saa vist vil di befordre dette mit storre forlangende, da
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det vil og i tiden ey blive unaadig anseet af Magtten Selv. Giør
det med hast, ey for min skyld, men for en Naadig Konges
skyld, her maa ieg standse og underdanist bede, at di forundrer dem ey over denne min uforstaaelige skrivelse – tiden vil
udvise ved den Ære og Naade, at ieg maa sees, at er ieg
Ringe, ieg for dog med noeget vigttig og hemmeligt - det ieg
allene er bekiennt, kand denne storre Naade mig tillades, som
melt er at knæle for Mayestedens Foed, saa er det nu mit
Øndske, at dette maatte af dem i stilhed og taushed nyde den
Naade at leveres til Mayestetterne for at hørre, om ieg som en
Ringe, ia en Bunde Søn, maatte tillades en liden Plet at nedknæle paa for min Saa Naadige Konges Foed, da ieg skal lade
see det, som ey angaar mig, men noeget langt høyere, ia det
aller vigttigste i dette liv, ey en videnskab af Minnisker hørt og
seet, men en Naade af Gud i det hand vil lade mig som en
Arm Synder see noeget, som kand tiene til nest Guds hielp at
hindre det unde, som ugudelige Minnisker vil fremførre i tiden,
nu ey mer nu er ieg undskylt. Nu er det kuns en befalling til
mig med første Post om behager, da ieg skal saa hemmelig
Reyse uden noeget Minniske at vide mit Ærende og Adresere
mig til dem, omendskiøndt mine omstendigheder er saa
knape, at det vil blive mig tungt at Reyse 9 Mile, men lige vel
Gud som sender mig som den Ringeste i saa vigttig en Sag,
hand vil og være min hielp og trøst, at ieg kand ende min
hemmelige Reyse med dette Suk Gud skee tak, som lod mig
finde Naade for min Konges Øyne.
den 7de Janv. 1772.
Deres Excelenses underdaniste og Ringeste tiener
J. Hansen
dernæst på opslag 106 en lille seddel:
Den 7de Jan. 1772
No.2 til M Comte Struense
Fr. Cop..ha..
M Schwartz
Nestved Posthuus
og på opslag 109 et forseglet og tomt brevomslag med udskriften:
à Monsieur
Monsieur J. Hansen
Nestved.
Kongelig Tieneste
angl.
Jacob Hansen bliver faktisk indkaldt til Inkvisitionskommissionen til at give møde 7. februar 1772
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?e
pid=21835181#418511,76973160, midt:
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Den sig i Nestved opholdende og den 4 hujus tilskrevne J.
Hansen mødte og paa Tilspørgende hvad hand havde at angive, indlevered en Skrive-Bog, som hand for nogle Aar siden
havde leveret Hans Mayt. Originalen af, og videre havde
hand ikke at forebringe. Bogen blev efterseet og befunden
ikke at indeholde noget uden Drømme og Syner, hvoraf
Commissionen sluttede, at hand ikke maatte være forvart i

Hovedet, og derfor dimitterede ham.
Så Jacob rejste nok slukøret tilbage til Næstved! - Men for os
andre en fascinerende fortælling!
Hvad der er blevet af Jacob Hansen efter 1772 – det er uvist.

Noter:
1. Sophie Magdelene (1746-1813), datter af Frederik 5. og hans 1. hustru Louise. Hun blev 1766 gift med den svenske
tronfølger Gustav (Gustav 3.) – et ulykkeligt ægteskab. Mor til Gustav 4. Adolf.
2. Karen Huitfeldt, født Werenschiold (1700-1778), bisat 28. nov. Sct. Morten Kirke, Næstved. Hun havde været overhofmesterinde for Dronning Juliane Marie (1729-1796) (gift m. Frederik 5.) og gift med diplomaten Arild Christopher Huitfeldt. Hun købte som enke Næstved Sortebrødregård (tidl. Sortebrødrekloster). Hun gav 1778 til Sct. Morten Kirke et rødt
alterfløjl med 2 metalbroderede ovale våben (Huitfeldt og Werenschiold) og årstallet 1778 samt en messehagel og et prædikestolsomhæng.
3. Sophie Magdelene (1700-1770) † 27. maj 1770, datter af markgreven af Brandenburg-Kulmbach, ~ 1721 med Christian 6. Hun var stærkt præget af pietismen, mor til Frederik 5.
4. Kronprins Frederik, født 1768, søn af Christian 7. og Caroline Mathilde.

Hermann Göring - kunstflyver
og levemand
Af Jørn Dietrich
Parkvej 18, 2830 Virum
jdparkvej18@gmail.com

Dette er første del af en beretning om Hermann
Görings ophold og meritter i København i 1918-20.
Anden del følger i næste nummer af Slægtsforskeren.

Indledning
I Slægtsforskeren nr. 2, 2019 nævnte jeg i artiklen Hvordan
man ad omveje får vished, at min farfar Alfred Dietrich to
gange havde haft forbindelse til den berømte tyske jagerpilot fra 1. Verdenskrig og den endnu mere berygtede krigsforbryder fra 2. Verdenskrig, Hermann Göring. Første gang
var i København i 1919. Min farfar var formand for de tyske
Slægtsforskeren 1/2021

aviskorrespondenter i København og arbejdede indimellem
for det tyske gesandtskab. I 1920 blev han ansat som ansvarlig for presseforhold i Danmark ved det tyske gesandtskab og havde den stilling til 1934. Anden gang var i Berlin
i 1942. Her sad min farfar i Gestapos fængsel, anklaget for
højforræderi. Begge gange fik stor betydning for deres efterfølgende liv. I 1919 medførte mødet, at Göring forlod
Danmark og tog til Sverige og året efter mødte sit livs
kærlighed og senere hustru. I 1942 foranledigede Göring,
at min farfar blev løsladt fra Gestapos fængsel og herved
undgik en dødsdom ved folkedomstolen i Berlin.
I denne artikel beretter jeg om, hvad Göring foretog sig i
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Danmark i 1919. Artiklen er blevet til ved indsamling af oplysninger fra arkivalier fra Rigsarkivet i København, herunder
Københavns Politi, Justitsministeriets og Hærens Flyveskoles
arkiv, Riksarkivet i Stockholm, Det Danske Aeronautiske Selskabs medlemsblad «Auto» 1919, danske aviser fra 1919 fra
mediestream.dk og Politiken samt en række biografiske bøger om Göring. Ved at sammenkæde de mange oplysninger
er det blevet til denne artikel. Artiklen er en forkortet udgave
af en længere artikel, som blev bragt i tre numre af Flyhistotisk Tidskrift i marts, juni og september 2019.

Våbenhvile efter 1. Verdenskrig
Omtrent et halvt år efter 1. Verdenskrigs våbenhvile, 11.
november 1918, tog Göring til Danmark. Opholdet, som
varede fra slutningen af april til slutningen af december
1919, var et direkte resultat af våbenhvilens betingelse om,
at de tyske krigsfly skulle overdrages til de allierede, og at
den senere Versailles-fredstraktat bestemte, at Tyskland
fremover ikke måtte have et luftvåben. Herved blev det tyske luftvåben nedlagt, og de mange hundrede jagerpiloter
arbejdsløse.

Oberstleutnant Hermann Göring, kommandeur des
Jagdschwaders Nr. 1 ”Richthofen” (in der Hand den
berühmten Richthofenstock).

Göring tager til København til den 2.
Skandinaviske Flyveudstilling i Tivoli
Efter våbenhvilen stod Göring altså uden arbejde. Han ville
ikke deltage i det politiske spilfægteri omkring Weimarrepublikkens etablering og heller ikke i opbygningen af det nye,
reducerede Reichwehr. Han var en ung pilot med ambition
om at flyve. I Tyskland var en karriere indenfor det militære
luftvåben udelukket, og den civile flyvning var endnu ikke
kommet så meget i gang, at der var arbejde til alle de arbejdsløse jagerpiloter. Så måske kunne han finde arbejde i
et af de under krigen neutrale lande. En mulighed for at
skabe kontakter til flyverkredse i Skandinavien opstod, da
en kommiteé under Dansk Aeoronautisk Selskab arrangerede Den 2. Skandinaviske Flyveudstilling i Tivoli i København, som foregik fra 12. til 27. april 1919.

Göring i cockpittet på sin jager
Ved våbenhvilen havde Göring kommandoen over eskadrille
”Manfred Freiherr von Richthofen nr. 1”, som han havde
overtaget 8. juli 1918. Få dage senere mødte han op hos
sin eskadrille på flyvepladsen i Beugneux vest for Reims. Her
holdt han en tale for piloterne, hvor han udtrykte sin
stolthed over at blive fører for Tysklands bedste piloter, og
efter talen overrakte adjudant Bodenschatz von Richthofens
berømte spadserestok til Göring; den ses i Görings hånd på
fotografiet. Manfred von Richthofen med tilnavnet Den
Røde Baron var uden sammenligning den mest berømte tyske jagerpilot. Han havde skudt 80 fjendtlige fly ned og var
både franskmændenes og englændernes mest frygtede (og
respekterede) tyske jagerpilot. Englænderne gjorde sig store
anstrengelser for at få ram på ham, og 21. april 1918 lykkedes det omsider, idet Richthofen blev skudt ned og dræbt.
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Annonce i B.T. for flyveudstillingen
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Göring og filmkamerafabrikant Oskar Messter tog til København 23. april for på udstillingen at fremvise en række rekognoceringsfotografier af landskaber, som var optaget med
et højhastighedskamera monteret på en flyvemaskine. Herudover kunne kameraet bruges til sportslige luftdueller mellem to
maskiner. Kameraet optog automatisk et billede, hver gang piloten trykkede på aftrækkeren til, ikke maskingeværet, men
kameraet. Hvert billede blev forsynet med klokkeslæt for optagelsen, således at det kan ses få minutter efter, at flyverne er
landede, om det ville være lykkedes for en af dem at nedkæmpe konkurrenten. I en artikel i B.T. 24. april kaldte journalisten det for En sensation i sportsverden.
Nationaltidende berettede 12. april 1919 om åbningen af
udstillingen og nævnte alle de vigtigste personer indenfor
den skandinaviske flyververden og herunder Hærens Flyveskole og marinens flyvebådsstation, som Göring må have
mødt og for nogles vedkommende skabt kontakt til. Det
var blandt andet den svenske hærs flyverchef oberstløjtnant
Amundson, den kommanderende danske general Ellis Wolf,
den kommanderende danske admiral Evers, bestyrelsen for
Aeronautisk Selskab, herunder kommandør Maegaard og
kaptajn Rambusch, alle hærens og marinens flyvere og
mange journalister.
Fra den danske flyfabrik Nielsen & Winthers stand i Tivoli

Efter flyveudstillingen blev Göring i København, hvor han
prøvede at skaffe sig et arbejde som pilot ved at bruge de
kontakter, han havde fået under flyveudstillingen i Tivoli. En
af kontakterne var chefen for Hærens Flyveskole på Kløvermarken, oberstløjtnant Koch, som også var medlem af Den
Danske Luftfartkommission. Den var blevet nedsat for at
undersøge forholdene ved den tiltagende lufttrafik på Kløvermarken og komme med anbefaling til, hvilke fly militæret skulle købe. Militæret havde fået en bevilling til at købe
fire fly. Ifølge Dagens Nyheder fra 30. april 1919 afholdt
Luftfartskommissionen 29. april en tre-timers konference
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med de tyske og hollandske flyvere, som havde deltaget i
flyveudstillingen. Som tysk flyver deltog Göring i konferencen, hvor han redegjorde for sine erfaringer med flyvning
og hvilket materiel, han anså for det bedste, og som han
kunne anbefale til det danske militær.
Göring henter et fly i Tyskland
Göring havde gjort et godt indtryk på den danske flyververden og repræsentanterne fra Hærens Flyverskole og marinens flyvebådstation, men hvad hjalp det gode omdømme,
når han ikke havde sit eget fly. Her kom den hollandske flykonstruktør, Anthony Fokker, ham til hjælp. Han var i 1913
flyttet til Tyskland, hvor han havde opbygget en flyfabrik,
Fokker-Flugzeugwerke, i Schwerin, som under krigen byggede krigsfly til det tyske luftvåben, herunder modellen Fokker DVII. Ved fredsforhandlingerne i Versailles forlangte de allierede at få udleveret alle tyske krigsfly, og Fokker frygtede,
at det også gjaldt alle hans færdigproducerede fly, som
endnu ikke var leveret til det tyske luftvåben. Herudover
indså han, at Versailles-traktatens bestemmelser om nedlæggelsen af det tyske luftvåben ville medføre, at fabrikationen
af krigsfly i Tyskland ikke ville være rentabel i fremtiden. Så
da kaos endnu herskede efter våbenhvilen, og inden den allierede kontrolkommission fik overblik over flyfabrikkernes beholdning af fly og materiel, lykkedes det Fokker, bl. a. ved
bestikkelse af sine kontakter indenfor det tyske embedsvæsen, at rejse hjem til Holland med hele tre godstog fyldt med
120 Fokker DVII fly, 60 to-personers rekognoceringsfly, der
aldrig var nået frem til fronten, ca. 20 DVIII-maskiner, 400 flymotorer og mange vognladninger af materialer og produktionsudstyr. Hele operationen, som var godkendt af de tyske
myndigheder, tog seks uger. Ifølge Fokkers senere udsagn
solgte han hovedparten af flyene til den hollandske regering,
og de resterende maskiner blev solgt til andre lande. I
Schwerin dannede han herefter selskabet Schweriner Indu
striewerke, som bl. a. producerede sports- og trafikfly.

Loerzer, Fokker og Göring under 1. Verdenskrig. Loerzer og
Göring har deres fortjenstorden ”Pour le Mérite” hængende
øverst på brystet. Det var den højeste militære orden i Tyskland.
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Fokker kendte Göring fra samarbejdet under krigen om at
udvikle og testflyve jagerfly, så han spurgte Göring, om han
ville demonstrere en Fokker DVII-maskine for det danske
militær og luftfartskommission i København. Göring sagde
ja på betingelse af, at han efter demonstrationen kunne benytte flyet til kunstflyvning ved flyvestævner. Sådan blev aftalen, og 6. maj tog Göring toget fra København til Gedser
og videre med færge til Warnemünde og herfra til FokkerFlugzeugwerke ved Schwerin i Nordtyskland, hvor han hentede et jagerfly, som han 8. maj fløj til København.

Göring holder foredrag om flyvningens
fremtid efter sin første flyveopvisning
Göring landede på Kløvermarken på Amager med en sorthvid stribet Fokker DVII. F.7716/18. Turen var hans første efter et halvt års pause, og det var ikke en maskine, han selv
havde fløjet før, men den tilhørte en kollega fra krigen,
Bruno Loerzer, som havde for vane at male sine maskiner
zebrastribet. I København var det noget af en begivenhed,
da Göring kom flyvende, og der var flere reportere fra de
københavnske aviser på pletten, da han landede. Nationaltidende bragte dagen efter følgende artikel om begivenheden og fik også et lille interview med Göring:
9 Minutter om Turen Køge - Hovedstaden. - Et
Interview med Flyveren, Løjtnant Göring.
Det klare Vejr i Gaar fik Flyverne frem. Om Formiddagen
kom en Maskine fra Warnemünde hertil, og en anden fra
Sydsjælland, vore egne ”Mauricer” dukkede ogsaa op i
Amagerluften, og Marineflyvebaadene passerede Aerodro
men et Par Gange, men det blev Flyverløjtnant Hermann
Göring, der ganske tog Interessen fangen.
Mellem halvfire og fire om Eftermiddagen dukkede en lille
Maskine frem højt oppe imod det blaa, men før Flyverne
havde drøftet mange Sekunder, hvad det var for en Herre,
var han inde over Pladsen, satte Næsen ned mod Grønsvæ
ret og spiralede ned fra eet Tusind Meters Højde.
Da den stribede Maskine holdt, sprang Løjtnant Göring, der
forleden tog med Gedsertoget herfra, ned fra Zebraen, som
man straks døbte den stribede Luftauto, trak Flyverunifor
men af og stod et Øjeblik, efter i graat Homespun og blød
Filthat og fortalte straalende glad, som han altid er, om sin
lille Rejse.
Slet ikke saa lille en Rejse for Resten, men den synes jo
unægtelig ikke at være mere end København - Rungsted en
Søndag, naar man hører, at den kun havde varet i 1¼ Time.
Det var imidlertid fra Schwerin Flyveren var startet - det er
dog en Distance paa 250 Kilometer fra København!

22

Naa, «Bayer»-Motoren paa de 200 Heste, som Görings
«Fokker» og Jager er forsynet med, trækker sine 180-190
Kilometer i Timen. Og da Flyveren straks havde skruet den
op til 5600 Meters Højde for at kunne glide til Land, hvis
Motoren mod Forventning skulde svigte over Østersøen,
havde han jo en ekstra fin Fart paa nedad mod København
– saa fin en Fart, at han kun brugte siger og skriver 9 Mi
nutter om Strækningen Køge - København, «For resten no
get af det Fineste jeg har været ude for». «Hvor var det en
herlig Tur i det klare Solskin,» tilføjer han; «Jeg kunne se hele
Danmark og en stor Del af Sverrig deroppe fra. Folk dernede
paa Jorden ved ikke, hvilken Nydelse Flyveren har ....»
«Men hvorledes var Stemningen der, hvor De kom fra?»
«Overalt knugende” – svarer Flyveren, og Smilet forsvinder
– ”paa Hotellet, i Folkegrupperne, der diskuterede Fredsvil
kaarene paa Gaderne, i Fabriken, paa Flyvepladsen. Lidt
kendte man jo nok til Fredsvilkaarene sent Onsdag Aften,
havde hørt et og andet fra Berlin – men saa slemt troede
man dog ikke, det var blevet. Vi haaber og venter selvfølge
lig, at vi kan forhandle med Ententen om Mildnelse. Ellers
bliver den Situation, der nu dikteres os, kun mere ødelæg
gende end selve Krigen. I Mecklenburg forlød det for Re
sten, at ogsaa vore Aeroplanfabriker og Flyvehavne skulde
nedlægges – ikke mindst dette prægede os, der nu arbejder
i denne Gerning, i Fredens og Fremtidens Tjeneste . . . «
Saa kommer Premierløjtnant Ussing i sin Auto og henter
Løjtnant Göring. Og med en Mappe under Armen med Ma
nuskript om Flyvningens Fremtidsmuligheder gaar han op i
Autoen og fortsætter med de 30 Kilometers Fart ad Kløver
marksvej til Paladshotellet.

Görings zebrastribede Fokker D VII på Kløvermarken
Ved landingen mødte han Flyveskolens chef, oberstløjtnant
J. P. Koch, og Dagens Nyheders fotograf tog de viste billeder af Görings zebrastribede fly og Göring ved siden af
Koch. Göring var inviteret af Aeronautisk Selskab for at
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holde foredrag om flyvningens fremtid samt demonstrere
flyet for Flyveskolen. Foredraget blev holdt 8. maj 1919 på
Hotel Phoenix i Bredgade. Min farfar, Alfred Dietrich, og
hans 13-årige datter Lisa var blandt de ca. 30 personer, som
overværede foredraget. Og det var her, min farfar mødte
Göring første gang. Der var også mødt danske militærfolk
og medlemmer af Luftfartskommissionen op til foredraget.
Nationaltidende skriver 9. maj om foredraget:
En ingenlunde talrig, men stærkt interesseret Kreds af Aero
nautisk Selskabs Medlemmer samledes i Aftes paa Hotel
Pheonix for at høre den tyske Gæst, Flyverløjtnant Göring
tale om Flyvningens Fremtid. Blandt de tilstedeværende var
Flyvekommissionens Formand, Professor Hannover, Genera
lerne Wolff, Ulrich og Castonnier, Chefen for Marinens Fly
vevæsen, Premierløjtnant Grandjean, og de hollandske Fly
veløjtnanter Backer og Bakker.
Kaptajn Ullitz bød med et par udsøgte ord Løjtnant Göring
velkommen i de danske Flyveres Kreds, og i et klart Sprog
gav Flyveløjtnanten en Skildring af den Udvikling, Aeronauti
ken havde gennemgaaet under Krigen. Vi burde imidlertid
ikke blive staaende paa det nuværende Trin, sagde Løjtnant
Göring. Der ville komme en mægtig Lufttrafik, og denne ville
kræve, at der anvendtes de mest mulige Driftssikre Maskiner
og Motorer og de bedste Førere – kun ubetinget erfarne
Luftchauffører - der ikke alene omhyggeligt kunde passe de
res Styregrejer og Instrumenter, men til enhver Tid havde
Oversigt over Landskabet og var klar over, at netop dér laa
den Landingsplads, man maatte ned paa, hvis Motoren
skulde svigte. Det var en Virksomhed, der kunde tage paa
Kræfterne, og Flyveren maatte straks trække sig tilbage, naar
han mærkede, at Nerverne var angrebne – ”Mine egne er det
endnu ikke” tilføjede Göring med et lille lunt Blink.
Vel indrettede Flyvepladser, hvor flere Maskiner kan starte
og lande samtidigt, en Stab af 1. Klasses Montører, gode
Automobilforbindelser mellem Flyveplads og Byens Cen
trum – det maa der ogsaa til. Og Interessen for Flyvningen
maa vækkes, bl.a. gennem Flyvesport-Opvisninger, hvor der
udføres Hurtighedsflyvninger, Højdefarter og ”Luftkampe”.
Om København udtalte han, at vor By vilde blive et Skæ
ringspunkt for de store Ruter mod Nord, Øst, Syd og Vest,
og han sluttede sit Foredrag, der hilstes med Bifald, med en
lille poetisk Bemærkning om den Lykke, det var for Flyveren
at komme bort fra Jorden med alle dens Besværligheder og
frit sejle gennem Luften, Solen nærmere - saadan som han
selv havde gjort det et par Timer i Forvejen.
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Göring og oberstløjtnant J. P. Koch på Kløvermarken
Efter Görings foredrag fortalte Oscar Messter om fotooptagelser fra fly, den samme Messter som Göring havde været
sammen med på den 2. Skandinaviske Flyudstilling i Tivoli
tidligere i april. Dagen efter foredraget foretog Göring en
lang række flyveopvisninger på Kløvermarken for lærere og
elever på flyveskolen, men da Göring som skudt ud af en
Kanon i ét nu dukkede op 1.000 Meter over Frelsertaarnet,
gik der kun faa Minutter før Københavnerne stod i tætte
Rækker på Amagerbrogade og Voldene, og en Strøm af
Cykler og Automobiler jog ud ad Kløvermarksvej. Således
beskrev reporteren fra Nationaltidende i avisen 10. maj
Görings opvisning. Artiklen, som han kaldte En sjælden op
visning i gaar Eftermiddag, vidner om, at det virkelig var
meget opsigtsvækkende, når flyverne viste deres flykunster.
Artiklen fortsætter med at besynge Görings flykunster. Det
var en pragtfuld Opvisning, Flyverløjtnanten gav til bedste,
hovedsagelig til Ære for de danske Flyvere, men sikkert
ogsaa for at holde sig i Træning. Det var igen Flyvninger, vi
aldrig har set før – hidtil ukendte stejle Opvisninger, «Ned
styrtninger», der udførtes med en øvet Flyvers Elegance og
Sikkerhed, Sving saa stejle at Planerne syntes at staa stille i
Luften osv. Snart var Flyveren oppe i 1.500-1.600 Metres
Højde, snart gled han ned over Hangartagene og skød op
imod den hvide Maaneskive. En Opvisning, der vidnede i
lige Grad om Flyverens og Maskinens Sikkerhed.
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Foredraget og flyopvisningen var en stor succes for Göring,
og han blev anbefalet som medlem af Det danske Aeronautiske Selskab af redaktør Aage Schmidt og premierløjtnant Ussing. Om han blev optaget som medlem vides ikke. Ligeledes
henvendte Den danske Luftfartskommission sig til Göring og
bad ham om at give en flyveopvisning for kommissionens
medlemmer samt endnu engang om hans anbefaling om
indkøb af fly til flyveskolen. Oberstløjtnant Koch fik også
Göring til flyveskolen som instruktør i en kortere periode.

Görings anden flyveopvisning på
Kløvermarken
14. maj foretog Göring sin anden opvisning på militærets
flyveplads på Kløvermarken på Amager. Denne opvisning
var for alle spidserne inden for hæren, Søværnet, den danske flyververden og Luftfartskommissionen. I næste dags
avis kalder Nationaltidende Görings opvisning for En smuk
Flyveopvisning i Aftes. Avisen skriver:

Mens Göring var inviteret af Dansk Aeronautisk Selskab,
boede han på Palads Hotel på Rådhuspladsen, men efter
foredraget flyttede han til Klampenborg Strandhotel. Mens
han boede der, måtte han sande, at hans zebra-stribede
maskine ikke kom i luften foreløbigt. Flyveopvisningerne på
Kløvermarken havde taget hårdt på hans maskine. Under
kunstflyvningerne pressede Göring sin maskine til den yderste grænse for dens ydeevne, og da den tids benzinmotorer
ikke var særlig robuste og driftssikre, opstod der regelmæssigt motorproblemer og efterfølgende eftersyn og reparation var nødvendig. Görings maskine havde brug for et hovedeftersyn, og 19. maj søgte han om visum i 3 uger til mekaniker Kerbs fra Schweriner Industriewerk. Han skulle få
Görings maskine flyveklar, til han skulle deltage i den Odenseanske Flyveuge i midten af juni. Samtidig søgte han om
visum i fem dage til diplomingeniør Seekatz fra Berlin. Seekatz var salgschef for Fokker og skulle prøve at sælge Fokker fly til den danske hær. De fik begge de ansøgte visa bevilget og rejste til Danmark.

En række højtstaaende Officerer, Flyvekommissionen m.fl. var i
gaar inviteret til at overvære en Opvisning, som Løjtnant Her
mann Göring – Flyveren, der har tilbagelagt mere end en Halv
Million Kilometer med sit Aeroplan – ville foretage over Ama
ger-Aerodromen. Til stede var bl.a. den kommanderende Ge
neral Ellis Wolff, Generaltøjmester Nørresø, Københavns Kom
mandant General Nyholm, Direktør Lomholt, Professor Hanno
ver, Direktør Tuxen, Orlogsværftet, Formanden for Aeronautisk
Selskab, Kommandør Maegaard og naturligvis Flyvevæsenets
Chef Oberst Koch, og de Fleste af Militærflyverne.
Opvisningen fandt sted mellem Kl. 6¾ og 8 i Aftes og fulg
tes med den største Interesse af de indbudte og de Tusinder
af Københavnere, der fik Øje på Fokker-jageren, med hvil
ken Göring loopede flere gange, og viste alle de andre mo
derne Flyvertricks, som vi før har omtalt, og som Titusinder
nu har set og beundret.

Görings visumansøgning for flymekaniker Kerbs og ingeniør
Seekatz 19. maj 1919
Der bliver spejdet efter Göring højt oppe på himlen. Tids
skriftet Verden og Vi.
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Göring nødlander og henter nyt fly i Tyskland
Kerbs fik gjort den Zebra-stribede maskine klar, og 5. juni
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togGöring en prøveflyvning og fløj fra Kløvermarken mod
nord, men maskinen fik igen motorproblemer, og motoren
satte ud, mens han var over Bellevue i ca. 2.500 meters
højde, og nu skulle han finde en landingsplads ikke alt for
langt væk, så han i glideflugt med en død motor kunne
lande sin maskine. Han valgte at nødlande på fælleden ved
Vognmandsmarken ved Lyngbyvejen bag Ingeniørkasernen
ved Svanemøllen Station. B.T. skrev samme dag i avisen, at
det lykkedes Göring ved en flot Spiral at svinge sig ned paa
Pladsen; Men ved den hurtige Jagers rasende Fart hen over
Fælleden, kom der noget i Propellen saa denne splintredes.
Flyveren maatte lade sin maskine overnatte paa Ingeniørka
sernen, da han ikke kunde faa en ny Propel sat paa iaftes.
Kerbs måtte nu atter i gang med maskinen, men hans visum
stod til at udløbe, så Göring måtte søge om forlængelse af
hans opholdstilladelse. Seekatz var tilsyneladende heller ikke
klar til at tage tilbage til Tyskland, så Göring søgte visum til
dem begge 12. juni, men de fik først visum omkring 1. juli,
så i mellemtiden måtte de tage tilbage til Tyskland. Göring
havde aftalt at deltage i det Odenseanske Flyvestævne, men
da mekaniker Kerbs var taget tilbage til Tyskland, uden, at
den zebrastribede Fokker-maskine var blevet klar, tog Göring
Berlinekspressen til Gedser og færgen til Tyskland og hentede
en sort Fokker D VII-maskine til flyvestævnet i Odense. Den
zebrastribede maskine blev transporteret til Kløvermarkens
Flyveplads og sat ind i en hangar. Det fremgår af et brev dateret 14. oktober til Fokkers nye fabrik Nederlandsche
Vliegtuigenfabrik i Amsterdam fra chefen for Hærens Flyverskole oberstløjtnant Koch. Han skriver, at Görings Fokker D
VII 7716/18 siden propelhaveriet 5. juni har stået i hangaren
på Kløvermarken med afmonterede vinger, og at maskinen
iøvrígt er funktionsdygtig.
Göring flyver til den odenseanske flyuge
I foråret 1919 var interessen for flyvning for alvor vågnet i
Danmark, og mange provinsbyer havde sit flyvestævne med
kunstflyvning og rundflyvning med passagerer. I juni 1919
fik Göring et tilbud fra de danske piloter på 2.500 kr. og al
den champagne, han kunne drikke for to dages kunstflyvning under den Odenseanske Flyveuge, som skulle foregå
fra 8. til 15. juni 1919. Udover Gøring deltog blandt andre
de tyske piloter Nolting og Berthold. De kom til Odense
med deres Sablatnig-maskiner fra Assens, hvor de fredag
13. juni havde fløjet passagerflyvninger over byen og ud
over Lillebælt.
Søndag 15. juni var en journalist og en fotograf fra Fyns Stiftstidende mødt op på den militære flyveplads på Sdr.
Boulevard i Odense for at overvære, at Göring landede.
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Annonce i Middel
fart Venstreblad 7.
juni 1919

Næste dag kunne man
læse i avisen, at Göring landede ved 11-tiden
med sin Fokker-jager, og da han kørte hen over pladsen
overså han en grøft, hvorved den lille maskine gik lige på
næsen ned i grøften. Fotografen forevigede situationen, og
Göring fortalte smilende til journalisten: Jeg startede fra War
nemünde ved 10-tiden og havde god Fart over Østersøen i
ca. 5-6.000 Meters Højde. Det var heldigt, at jeg ikke skulde
længere end til Odense, for jeg har ikke mere end 2 Liter
Benzin tilbage i Tanken. Det var umuligt at faa Benzin i War
nemünde. Journalisten beskriver Göring sådan: von Göring
er en rigtig Sportstype, stærk og sejg, uforfærdet og modig,
kort sagt: Manden uden Nerver. Han synes at befinde sig
bedst, når han svæver et eller andet Sted oppe i Skyerne i en
farefuld Situation.

Göring lander i Odense og taxier hen over landingsbanen
og ender med næsen i en skjult grøft.

Søndag 15. juni berettede Fyens Stiftstidende
om Görings flyvninger:
Ved 4-Tiden var v. Görings Maskine klar til Start, og da Fly
veren satte sig op i Maskinen, var Spændingen blandt Publi
kum stor. Rygtet om v. Görings Bedrifter var jo løbet forud
for Manden selv, og nu var Øjeblikket altsaa kommet, da
man skulde se hans halsbrækkende Kunster.
Hurtigt strøg Fokker-Jageren hen over Pladsen og med et
pludseligt Ryk steg den til Vejrs og skød sig som en Pil op i
den klare Luft. Som et Stykke Legetøj lystrede den enhver
af sin dygtige Førers Bevægelser med Rorene, svævede som
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en dansende Sommerfugl over Pladsen, faldt det ene Øje
blik i en lynsnar Styrteflugt et Tusind Meter lodret ned, for i
det næste atter at skyde sig til Vejrs med rivende Hast. Un
der Publikums Bifald landede v. Göring efter en halv Snes
Minutters Forløb atter paa Pladsen.
En Times Tid senere gik Flyveren atter op, og denne Gang
forbløffede han Publikum endnu mere end før. Man fik
denne Gang bl.a. nogle rigtige looping the Loop at se.
Pludselig kastede v. Göring Maskinen bagover og efter en
baglæns Koldbøtte, var den atter paa ret Køl igen. Da var
alle Tilskuerne imponerede. Det var noget ganske enestaa
ende flot. Intet Under, at man klappede begejstret, da den
lille Maskine atter holdt stille paa Pladsen.

biografierne ikke har angivet en kilde til historien. En gennemgang af Odense Politis anholdelsesprotokol og arrestjournal viser dog ingen Göring i arresten. Til gengæld var
han skrevet ind på gæstelisten for Grand Hotel fra d. 14.
juni, men det er ikke angivet, hvor længe han boede på hotellet, men det har Fyens Venstreblad skrevet om i avisen
som refereret nedenfor. Om det bare er en god historie, der
måske ikke er helt sand, er således usikker. Men at han
godt kunne lide at feste, er der vist ikke tvivl om.
Fyens Venstreblad var på flyvepladsen tirsdag 17. juni da
Göring, sikkert noget bleg i ansigtet på grund af måske
flere nætters udskejelser, satte sig op i sin Fokker-maskine
for at flyve til København:

Det var vennen, den danske flyver løjtnant Poul Pollner, som
var med til at arrangere flyvestævnet, og da stævnet officielt
sluttede søndag d. 15. juni, blev der til ære for Göring holdt
en stor festmiddag på Pollners moders herregård, Åløkkegård, udenfor Odense. Også på Hollufgaard hos grosserer
Oesterhammel var Göring en skattet gæst og blev hyldet af
det fynske bourgeois. Under en af festlighederne serveredes
smørrebrød med tilhørende øl og brændevin, og Göring
holdt sig ikke tilbage med de våde varer. Efter festen vendte
han tilbage til Grand Hotel i Odense, men i stedet for at gå i
seng begyndte han stærkt beruset på alle mulige løjer. Dengang satte hotelgæsterne deres sko ud på gangen uden for
værelsesdøren, og så blev de sat nypudsede tilbage næste
morgen. Göring byttede om på skoene, hvorefter han gik ud
i byen og festede videre. Blandt andet kørte han rundt med
nogle unge piger i en trillebør ude foran hotellet. Hans løjer
blev for meget for ordensmyndigheden, og Göring endte i
detentionen på Odense Politistation, hvor han sov rusen ud.
Sådan lyder historien i hvert fald i flere af de biografier, jeg
har læst. Hvor meget af historien der er sand, vides ikke, idet

Tidligt i Gaar Morges blev der Liv paa Flyvepladsen. I Bil su
sede Montørerne Klatte og Lucas sammen med Kaptajnløjt
nant Berthold ud paa Pladsen for at gøre D 106 klar til
Hjemturen. Forberedelserne var ikke langvarige. Den ny
Propel var monteret paa i Løbet af Mandagen, og ved 8-Ti
den startede Kaptajnløjtnant Berthold med Klatte og Løjt
nant Pollner som Passagerer. Maskinen steg hurtigt og na
aede i det højfine Vejr i Løbet af en Timestid velbeholdent
København.
Senere paa Eftermiddagen gjorde Oberløjtnant v. Göring,
der er lidt mindre Morgenduelig, sin Fokker klar og fulgte
efter D 106 til København, hvor han en af de nærmeste
Dage vil foretage en Opvisning for Kongen.
Flyveugen var en ubetinget success. I Odense var der om søndagen 16. juni mellem 2.000 og 3.000 tilskuere. Pollner oplyser senere i et interview med Nationaltidende 20. juni, at
man på en ugestid fløj med 300 flyvelystne herrer og damer.
En enkelt dag var der mere end 100 passagerer i luften.

Jubilæum i Viborg
Med godt humør fejrede vi i december 2020 i Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn, at det da var 45 år, siden foreningen blev stiftet. De senere
år har det været lidt vanskeligt at fastholde antallet af medlemmer, men ved årsskiftet 2020/21 var medlemstallet dog stadig godt 200. Foreningen nyder
godt af samarbejde! Naturligvis med Danske Slægtsforskere, med Viborg Kommune, det lokale folkeuniversitet og endelig med den lokale afdeling af
Rigsarkivet. Her varetages den frivillige vejledning i fine og rummelige lokaler på etagen over læsesalen.
Vejledningen finder sted 1. og 3. torsdag i månederne fra september til april, dels med ordinær vejledning fra kl. 10 til kl. 14 og dels med 4 formiddagsintroduktioner til 4 forskellige emner, hver to gange jævnt fordelt over vintersæsonen (jfr. foreningens egen og Rigsarkivets hjemmesider). Hertil kommer
koordineringen af frivillige fotogrupper. Det sidste år har Coronaens smittefare dog delvist ødelagt medlemmernes udbytte af foreningens planlagte aktiviteter. Derfor besluttede bestyrelsen, at foreningens gode økonomi kunne bære en gave til medlemmerne, dels som kompensation for aflyste arrangementer, dels som en jubilæumsgave.
TrapDanmark: Viborg Kommune. Ved storkøb lykkedes det at købe et passende antal af særudgaven af den nye TrapDanmark, nemlig behandlingen af hele den nye Viborg Kommune, et virkelig flot, gennemillustreret værk med fortrinsvis farvefotos,
178 sider plus kort over storkommunen. Et mindre overskydende antal af bogen stilles til rådighed til alle til langt under boghandlerpris, nemlig til kun 250 kr. + evt. forsendelse 65 kr. Henvendelse Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf.
8661 0436, mail: blaabjerga@gmail.com
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Tema - skoler
Af Kathrine Tobiasen
Korsagervej 13, 8940 Randers
Tlf. 41 28 65 30
Mail: kto@slaegt.dk

Indledning
I vore dage er vi vant til at betragte undervisning som en
uomgængelig menneskeret. Kundskaber er værdifulde
grundstene, der anses for nødvendige for, at vores demokratiske samfund overhovedet kan fungere. Som det hedder i Danmarks Lærerforenings logo: Vi lærer for livet – ikke
for skolen. Derfor må alle børn tilbringe et passende antal
år på skolebænken og tilegne sig viden inden for en lang
række fag.
Sådan har det ikke altid været. Det er ingen naturgiven sag,
at en hel befolkning skal udstyres med færdigheder udi læsning, skrivning og regning, ligesom vi heller ikke altid har
haft et demokrati, hvor en oplyst befolkning har været et
mål i sig selv. Samfundets højere klasser har altid set nytten
i og også haft midlerne til at uddanne sig, og for visse erhverv har det været et nødvendigt krav. Folk, der skulle tage
sig af administrationen og retssystemet, skulle mestre både
skrive-, læse- og regnekunsterne, og hvis man ville ernære
sig ved fx handel, har det klart været en fordel med gode
boglige færdigheder.

(https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,94048.0.html),
hvor der ugentligt kommer en liste over nye digitaliserede
titler.

Tidlig undervisning
I middelalderen havde overklassen, adelen og de højere
borgerklasser, stort set eneret på boglige færdigheder, som
man erhvervede ved privat undervisning. Men der opstod et
videre behov for at kunne uddanne sig, primært for at
kunne forberede unge mænd til videregående studier, og
derfor oprettede man i byerne latinskoler, ofte i tilknytning
til en kirke. Disse skoler levede til fulde op til deres navn,
idet al undervisning foregik på latin, undtagen i de mindste
klasser. Det eneste universitetsstudie på banen var oprindeligt det teologiske, og det satte sit præg på fagene i skolen:
kristen litteratur, latin og græsk og oldtidskultur. Her kunne
købstædernes borgere – eller de, der havde råd og overskud til det – sørge for, at deres børn blev udstyret med
passende kundskaber.

Men når det gjaldt den jævne befolkning, almuen, som den
så smukt kaldtes, var det ikke helt så klart. For burde man
ikke sagtens kunne finde ud af at så og høste sit korn og
røre i gryderne i sit køkken uden at skulle ty til forklaringer i
en bog? For slet ikke at tale om selv at kunne nedfælde beretninger på papir? Her måtte andre argumenter til, og
nogle af de mest slagkraftige op gennem historien har religionen, kristendommen, leveret. Andre leverandører har
været strømninger som oplysningstiden.
Dette tema drejer sig om undervisning og skoler, og anledningen er, at Slægtsforskernes Bibliotek sidst på året 2020
modtog den store skolesamling, der oprindeligt sorterede
under Danmarks Pædagogiske Bibliotek, men efter en lidt
omflakkende tilværelse fandt et blivende sted hos Danske
Slægtsforskere, hvor flittige folk gennem de kommende måneder vil digitalisere et væld af spændende arkivalier. Disse vil
efterhånden være at finde på https://slaegtsbibliotek.dk. Et
godt sted at følge med i nyhedsstrømmen fra biblioteket er
tråden i Danske Slægtsforskeres Forums Projekter-gruppe
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Postkort fra ca. 1910, der viser den gamle latinskole i Kalundborg.
Wikimedia Commons.

Økonomien bag skolerne blev hentet fra tiender, men selv
om det var gratis at gå på dem, skulle bøger og andre
materialer samt livsfornødenheder betales, og derfor havde
eleverne (peblingene) ret til at tigge. Når de var nået op i de
højere klasser, kunne de få en tjans som præstens hjælpere
og som lærere på skoler i omegnen, såkaldte løbedegne.
Kvaliteten af undervisningen var mange steder sølle, og
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Tema: Skoler
disciplinen var hård. Ved siden af latinskolerne kom
efterhånden også danske skoler, hvor sproget var dansk.
Det var nok ikke her, man skulle gå, hvis man agtede at
skabe sig en karriere blandt de lærde.
På landet, hvor langt størstedelen af befolkningen boede,
var forholdene anderledes. I små landsbyer kunne man ikke
stable en skole på benene, og landområdernes få lærde og
velhavere, godsejere, præster m.v., ansatte deres egne huslærere. Men mens kongerne og adelen kæmpede om magten, var der nu og da magthavere, som kunne se problemerne i den manglende undervisning. Christian II havde blik
for den jævne befolkning i både by og land, og han fik udformet en by- og en landlov, det første forsøg på at lave en
lov for hele landet. Landloven indeholdt et punkt, der kan
betegnes som den første skolelov i Danmark, nemlig det
125. kapitel, der bærer titlen Om Børn som gaa till Skole.
Tidligere havde bønder, som ønskede, at deres børn skulle
gå i skole, måttet sende dem til købstæderne, hvor de ofte
for at klare til dagen og vejen var henvist til at gå fra dør til
dør og bede om “almisse for Guds skyld”, som det hed i
lovteksten. Denne praksis skulle det nu være slut med: Vill
nogen haffue synne Børn til Skole, tha schulle the sette
thennom til theris Sognepræst, Sognedegn, eller nogen
anden ther utii Byen, som lerde ere, och schulle the først
lere Pater noster, Ave Maria, och Credo &c. paa dansche,
saa the thennom vell kunde lesse och understaa, och siden
at lere at lesse och schrifue paa dansche.1
Hvis en bonde foretrak, at hans søn (døtre kom næppe på
tale) skulle undervises på en skole i byen, fx med henblik på
at blive præst, var det stadig muligt, men han skulle så være
indstillet på selv at betale barnets kost, mens skolemesteren
skulle lære det emnerne fra den tids læseplan: grammatik,
en gruppe klassiske romerske forfattere og videnskabsfolk,
som udgjorde toppen af datidens forestilling om dannelse,
om logik og moral samt lektioner i Det gamle Testamente.
Christian II var på mange måder fremsynet, når det gjaldt
udviklingen af samfundet, og han ønskede at støtte almuen. Allerede i 1524 havde han foranstaltet en oversættelse til dansk af Det nye Testamente, så også almindelige
jævne mennesker kunne læse det. Men da han blev den tabende part i forhold til adelen i 1523, afskaffede man hans
by- og landlove. Ligesom det 250 år senere skete med
Struensees reformer.

Godt et årti senere skete der store omvæltninger i landet,
da reformationen holdt sit indtog. Den lutherske kristendoms holdning til læring var helt anderledes end katolicismens. Tidligere var det nok at møde op i kirken og høre en
latinsk remse blive liret af, men for reformatorerne var det
vigtigt, at de enkelte medlemmer af menigheden selv
gjorde en indsats for at tilegne sig den kristne lære. Luthers
lille Katekismus var grundlæggende stof, som alle skulle
kende.
Et endnu kraftigere skub i retning af, at børn skulle lære
noget, kom med pietismen. Denne retning indenfor kristendommen, som prædikede fromhed og inderlighed, kom til
landet i starten af 1700-tallet og fik stor indflydelse, da
kongehuset blev grebet af den hellige ånd. For pietisterne
var det afgørende at fordybe sig i bøn, og en stribe bønnebøger flød fra trykkerierne og fik stor udbredelse. Naturligvis burde også den jævne befolkning være i stand til at læse
med her. Kongemagten sørgede følgelig for at oprette rytterskoler fra 1720, hvor børn af fæstere på gårde under
kronen kunne modtage undervisning.
Konfirmationen var et andet resultat af pietismen. Fra 1736
skulle unge mennesker bekræfte den dåb, de havde fået
som spæde, men inden de kunne gøre det, skulle de aflægge en prøve på, at de havde tilegnet sig den rette lære,
altså kunne bl.a. katekismen på fingrene. Hvilket igen stillede krav til, at de kunne læse de hellige skrifter. Og det
nyttede ikke at tage let på sagen, for uden konfirmation
kunne de unge ikke få en skudsmålsbog og derved søge arbejde og heller ikke gifte sig. Kunne man ikke svare nogenlunde fyldestgørende på præstens spørgsmål ved konfirmationen, afskrev man sine muligheder for en fremtid med et
normalt familieliv.

Christian VIs Forordning Angaaende den tilvoxende
Ungdoms Confirmation og Bekræftelse udi deres
Daabes Naade er en lang og udførlig sag på 12 artikler.
Her følger de to første:
1.
Skal Børnenes Confirmation og Indvielse saavel som de
res offentlige Examen og Prøvelse, være en almindelig
Regel og skyldig Pligt, som alle Børnene udi Meenighe
den, ingen undtagen, af hvad Stand og Condition de
end maatte være, skal nødvendig være bunden til, paa
det ikke Persons Anseelse skal giøre nogen Spliid udi
Meenigheden.

1 Citeret efter danmarkshistorien.dk, hvilket også gælder de følgende
citater fra love og forordninger

28

Slægtsforskeren 1/2021

Tema: Skoler
2.
Skal ingen Børn til Confirmation blive antagen, hvilke
ikke tilforne ere blevne holdne til Skole og underviiste
udi de nødvendigste Christendoms Stykker, eller hvor
der endnu ikke ere nogle offentlige Skoler blevne ind
rettede udi Meenigheden, der maae de dog først af
Klokkeren eller et andet beqvemt Menneske være
anførte til at kiende GUD, førend de til sidst af Præsten
blive catechiserede, examinerede og confirmerede.

Man kan godt gå rundt med en forestilling om, at i hvert
fald den jævne befolkning, før en egentlig skoleundervisning blev indført, stort set var rene analfabeter. Hvem skulle
lære dem at læse og skrive, og hvorfor skulle de gøre det?
Men som det fremgår af ovenstående var der stærke kræfter blandt myndighederne, der plæderede for, at folk i hvert
fald skulle kunne læse.
Som ved mange andre forhold er skifterne et godt sted at
gå hen, hvis man vil have en fornemmelse for, hvordan det
stod til med folks boglige færdigheder. Blandt rigtig mange
afdødes efterladenskaber er det meget normalt at finde en
salmebog. Selv en fattig husmandsfamilie kunne snildt have
en sådan. Måske delte salmebogen hyldeplads med en eller
flere bønnebøger, og hvis familien havde lidt flere midler,
kunne den slå op i en bibel. Ved skifteforretningen i 1777
efter den velhavende gårdmandsenke, Barbara Windfeld, i
Farup, Ribe Amt, kunne opregnes følgende bogværker: 1
stor Dansk Bibel i Fol., 1 Psalme bog, 8 Andre Geistlige Bø
ger af adskillige Slags2. Barbara havde næppe haft så
mange skrifter blandt sine ejendele, hvis hun ikke havde
været i stand til at læse i dem, og det samme må formentlig
have været tilfældet i andre husstande med bøger. Som
husfaderen i Jeppe Aakjærs Spurven sidder stum bag kvist,
der ganske vist mange år senere, ta’r ned saa tung en Bog,
med Gud han hvisker sammen.

lære, vi her skal lægge mærke til, moren er nemlig ansvarlig
for at børnene lærer, hvad de skal. Ikke at hun selv skal fungere som lærer, men hun skal sørge for, at de modtager
den nødvendige lærdom.
Hans Henrik Appel har i sin bog Tinget, magten og æren
nogle interessante overvejelser over landbefolkningens læsefærdigheder i 1600-tallet. Han tager afsæt i Skast Herred
i Ribe Amt, men det er sikkert ikke helt galt at antage, at
noget lignende kunne gælde andre steder i landet. Også
han bruger skifterne som en vigtig kilde, og her finder han
en omtale af en bonde, der havde midler til at sende to
sønner på et års skoleophold i Hamburg. Andre steder lægges der vægt på “gudelig optugtelse”, “katekismus og børnelærdom”, “deres børnelærdom på prent at læse” og
“læse evangelii bøger”.4 Allerede på dette tidlige tidspunkt
har det været sædvane, at børnene i hvert fald lærte at
læse, så de kunne lære katekismen udenad, noget, man
kunne kalde religiøs læsefærdighed.

Bønder på tinge. På stokken sidder de såkaldte stokkemænd, der
lytter til de indstævnedes forklaring. At begå sig her krævede et vist
kendskab til lovene. Billedet, der skyldes Olaus Magnus, er fra 1531,
men vil være dækkende for forholdene i 1600-tallet.

En anden ting, vi kan bemærke ved skifterne, er
enke(manden)s forhold til eventuelle umyndige børn. Maren Nielsdatter, enke efter Søren Bundesen i Ål Sogn, bliver i
1740 alene med seks børn under 18 år, og i skiftebrevet noteres, at hun som en Rætskafen Christen Moder lover og
her ved sig bepligter at opholde og opdrage sine Børn, med
Føde og klæder samt ære og lære, som hun for Gud og
øfrigheden vil være ansvarlig3. Det er især ordene ære og

Fra læsning er der et skridt videre til skrivning og regning.
Disse færdigheder var ikke nødvendige af hensyn til religionen, så der var ikke noget pres fra den side for, at børnene
skulle lære at skrive og regne. Men det har alligevel været
nyttige kompetencer at være i besiddelse af, når en gård
skulle drives, og nogle sørgede for at få dem. Appel har
også undersøgt disse ting og registrerer i 1600-talsskifterne
flere omtaler af, at drenge skulle lære at regne og skrive.
Han har desuden kigget på, hvor mange af bønderne der
selv har kunnet underskrive dokumenter på tinge. Han

2
3

4 H.H. Appel: Tinget, magten og æren. Odense Universitetsforlag,
1999, s. 164

Ribe Stiftamt. Skifteprotokol 1777-1785, fol. 340b-353a
Hesselmed Gods. Skifteprotokol 1725-1758, s. 144-149
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Et lille udsnit af skiftet efter Karen Tarp, Varde, hvor hendes grandnevø Iffuer Christensen med initialer skriver under på, at han har modtaget
den lod, som hans mor og moster tilkommer.

nævner bl.a., at landsbyvedtægterne fra Grimstrup By, der
er bevaret fra fire år i perioden 1662-1682, er underskrevet
af en lang række af byens beboere, mens nogle stykker
hverken har skrevet deres navn eller sat et mærke5. Det har
altså ikke været ualmindeligt at kunne skrive i hvert fald til
husbehov, men mange har sikkert haft det som Iver Christensen af Janderup, der den 30. maj 1671 måtte nøjes
med at prente sine initialer, da han på sin mors og ugifte
mosters vegne skrev under på, at han havde modtaget en
arv fra deres afdøde faster.
Holger Hertzum-Larsen har i sin slægtsbog Niels Pedersen
og Ingeborg Christensdatter i Janderup flere eksempler på
folk, der i det tidlige 1600-årstal underskrev med egen
hånd. En af dem var delefoged6 i herredet og færdedes som
sådan hjemmevant på tinget. Det kan se ud, som om skrivefærdighederne var mere udbredte i starten af århundredet end senere, og en mulig årsag kunne være, at folk dengang i højere grad mødte op på tinget og brugte det, mens
Danske Lov i 1683 førte til en professionalisering af retsprocesserne. Prokuratorer tog over, og jævne folk havde ikke
længere deltagelse i sagerne som tilskyndelse til at skaffe
sig ekstra boglige kompetencer.

Forordning om skoler på landet 1739
Med de nye krav til forberedelsen til konfirmationen lå det i
luften, at der måtte gøres noget, og 23. januar 1739 udstedte Christian VI en forordning, der påbød, at alle børn,
rige som fattige, i by og på land, skulle sættes i stand til
læse de kristelige tekster. Forordningen omfattede både bestemmelser for undervisningen, for hvem der skulle stå for
den samt opførelse af passende skolebygninger. Udgiften til
5 Ibid, s. 169
6 Delefoged: retskyndig bonde, der tog sig af mindre stridigheder og
fremførte sager på tinget på godsejerens vegne
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de sidste blev placeret hos godsejerne, hvilket førte til kraftige protester. Derfor blev forordningen allerede i 1740
fulgt af en Placat og nærmere Anordning angaaende Sko
lerne paa Landet i Danmark, der modificerede disse bestemmelser.
Allerede i indledningen til forordningen gør majestæten
klart, hvad det drejer sig om: Saa have Vi anseet det for een
af de største Velgierninger for Vore kiære og tro Undersaat
ter, og for en u-forbigiengelig Nødvendighed for Landet,
efter Vores Høyst-Saligste Herr Faders høylovlig Ihukom
melse Hans Exempel, at lade Danske Skoler overalt i Vort
Rige Danmark paa en bestandig Foed saaledes indrette, at
alle og enhver, end og de fattigste Børn, overalt paa Landet,
kunde tilstrækkeligen underviises om Troens Grund, samt
Salighedens Vey, Orden og Middeler, efter Guds Ord og den
Evangeliske Kirkes sande i Børne-Lærdommen korteligen
forfattede Lære, saa og i at læse, skrive og regne, som saa
danne Videnskaber, der ere alle og enhver, af hvad Stand
og Vilkor de end maatte være, nyttige og fornødne.7
Forordningen bestemte, at samtlige børn skulle undervises
sommer og vinter. Undervisningen kunne dog godt foregå i
hjemmet eller hos fx præsten eller degnen, og for børn på
landet gjaldt, at de kunne tages ud af skolen, når der var
brug for deres arbejdskraft hjemme på gårdene. Der var
formentlig blik for, at det var klogt at satse på forældrenes
velvilje og ikke lade undervisningspligten komme på tværs
af deres behov. Der var ingen faste planer for, hvor meget
eleverne skulle lære, og hvor længe de skulle gå i skole; formålet var primært, at de skulle lære tilstrækkeligt til, at de
kunne arbejde sig igennem katekismen og andre kristelige
bøger. Læsningen var det absolut vigtigste, som alle skulle
7

Citeret efter danmarkshistorien.dk
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have timer i; skrivning og regning blev derimod anset for at
være færdigheder, som nok var nyttige at have, men som
forældrene måtte betale for at få deres børn undervist i.
Det blev pålagt degnene at holde ordentlig Dansk Skole og
at underviise Ungdommen flittig i deres Christendom, Læ
sen, Skriven og Reignen. Allerede dengang var der dog forståelse for, at det måske ikke var alle degne, der skønnedes
at være lige “bekvemme” for denne nye opgave, så det var
tilladt en degn – der ikke var i besiddelse af pædagogiske
evner, men ellers udførte sit job pietetsfuldt – at finde en
substitut, som så skulle lønnes med en del af degnens indkomst. Det var et selvfølgeligt krav, at degnen førte et kristeligt og anstændigt liv, uden at forfalde til drukkenskab,
sværgen og anden ugudelighed, og fremover skulle det
være en betingelse for at søge et degnekald, at man havde
erfaringer fra tjeneste i en dansk eller latinsk skole som hører8 eller lærer.
Tilsyn med degnenes ulastelige levned hørte under biskoppen, og en del steder har der uden tvivl været problemer. Et
eksempel fra Janderup Sogn er Henning Günther, der havde
spiritusproblemer, som fik ham til at glemme at komme til
bryllupper og begravelser, til stor gene for præst, familie og
menighed. Han gjorde dog selv en tilsyneladende succesrig
indsats for at komme ud af misbruget. Ved en visitats 1751
skrev biskop Brorson: “Degnen Henning Günther, studiosus, som har været noget hengiven til drukkenskab, hvorfor
han og er bleven sat i rette, klagede præsten denne gang
ikke over, men sagde, han havde en del forbedret sig”. I
1755 hed det, at han “holder skole for det meste af hovedsognet, som han i de sidste åringer vel har forestået, ligesom han og i den tid har været ustraffelig i sit levned.”9

Den ældste skole i landsbyen Godsted på Lolland. Den er fra midt i
1700-tallet og kaldtes Degnegården. Wikipedia.
8
9

Hører: underlærer, underviser i de mindste klasser
Janderup og Billum Sogne, bd. 1, s. 89
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Der skulle være et sted for undervisningen, så hvis ikke man
kunne udvide degneboligerne med 2-4 fag til en passende
skolestue, måtte der bygges nye skolehuse. Også degnenes
aflønning satte forordningen takst på. De skulle nyde aarli
gen af den almindelige Skole-Cassa skal betales 6 Rdlr. i
tvende Terminer, hver gang 3 Rdl. Dertil kom et kvantum
korn, svarende til en tredjedel af hvad præsten fik, 20-25
læs tørv eller brænde samt græsning og foder til to køer de
steder, hvor der ikke hørte græs eller avling til degneboligen. Til gengæld var degnen forpligtet til at undervise alle
børn i sit distrikt, og i modsat fald stod han til at betale hele
4 rdl. for hvert barn, han vægrede sig ved at antage.
Mange sogne var dog så store, at en enlig degn ikke kunne
klare al undervisningen, ligesom det kunne være nødvendigt at oprette skoler i andre byer end hovedbyerne i sognene. Det var her overladt til stiftamtmanden og bispen
“efter nøye Undersøgning” at fastlægge, hvor de øvrige
skoler skulle placeres.
Til skolerne skulle findes skoleholdere, som ikke måtte være
under 22 år, medmindre det havde vist sig umuligt at finde
nogen i en duelig alder, og derudover stilledes en række
krav:
Han skulle være i stand til at lære børn at læse.
Han skulle forstå sin katekismus og den rette saliggørelsens
orden og kunne gøre rede derfor på en enfoldig, forstaaelig
og indtrængende Maade.
Han skulle have gode vidnesbyrd om et u-lasteligt Forhold,
og i Særdeeleshed at han ey bander, ey lyver, ey er tilgene
gen til Drukkenskab, Liderlighed eller U-fredelighed.
Han skriver og reigner vel, eller saa godt, som i hans Skole
behøves.
Artikel 29 og 30 handler om skolens inventar:
29. Enhver Skoleholder skal ved sit Skolehold have en Bibel,
hvilket tillige med andet Skole-Inventario af dem besørges,
som bekoste Bygningen, eller hvor ingen Skole-Huus er, da
af Sognets Skole-Cassa eller Almue. Ligesom der og i hver
bestandige Skole, bør skaffes tvende store sorte Tavler til In
formationen, samt tvende Blek-Horne, og tvende stærke Li
nealer, til de Børns Brug, som lærer at skrive; For hvilket alt
Skolemesteren bør være ansvarlig.
30. Til Børnenes, helst de Fattiges Fornødenhed, bør SognePræsten besørge Forraad af de umisteligste Bøger, saasom
A.B.C Bøger, Catechismer, Catechismi-Forklaringer, DavidsPsaltere, Nye Testamenter og Psalme-Bøger. Disse Bøger an
nammer Skoleholderen af Præsten imod sin Haand, og sva
rer til dem, uden for saavidt de til Fattige Børn uddeeles, og
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af dem opslides eller forbruges, saafremt den opslidte Bog
forevises; Dog bør ingen af de fattige Børn nogen Bog be
troes med sig hiem, uden efter Præstens Raad og gotfin
dende.

get, som ikke har været helt almindeligt på egnen: en temaskine. Men ved skiftet diskuterede man, om hans begravelse, der løb op i 7 rdl. 3 mk. 10 sk., havde været for bekostelig. Var han måske begravet over sin stand?11

Den nævnte skolecassa, som finansierede bl.a. lærerløn og
bøger til de fattige børn, bidrog sognets beboere til med
beløb, der var beregnet efter deres næringsvej. De mere
holdne blandt beboerne måtte selv betale for bøger og øvrige materialer. At man tog undervisningen seriøst viser en
bemærkning i forordningen: Vi allernaadigst have over
veyet, at de Penge, som hidtil aarlig ved alle Kirker i Kiøb
stæderne og paa Landet, til Lys paa Alteret, som et i sig selv
u-skyldigt og velmeent, men dog ufornødent Brug ere an
vendte, med større Nytte til Ungdommens bedre Underviis
ning, som et for Gud tækkeligere og for Kirken og Landet
høyst nødvendigt Verk, kunde anvendes, og Vore kiære troe
Undersaatter derved i de til Skole-Væsenet fornødne aarlige
Udgifter lættes.

Myndighederne – forordningen nævner her både amtmanden, bispen og provsten – havde til opgave at føre tilsyn
med undervisningen, hvilket skete gennem visitatser, hvor
provsten eller bispen besøgte skolen og tjekkede elevernes
færdigheder. Nu og da kan vi finde notitser om visitatserne i
kirkebøgerne. Det påhvilede skoleholderen at tage affære,
hvis han opdagede, at forældre holdt deres børn hjemme
fra skole. I sådanne tilfælde måtte han tage en alvorlig samtale med de forsømmelige forældre, og hvis det ikke hjalp,
kunne der vanke bøder.

Hjælpen til mindrebemidlede beboere beroede i vid udstrækning på private donationer, også ud over bidrag til
skolekassen. I Ansager Kirkebog kan man således læse om
en gave på otte bibler fra sal. Lauritz Tiistrup og kæreste,
som over årene 1772-1793 uddeles til værdigt trængende.
Hver tildeling er punktligt indført i kirkebogen: Den 1ste Bi
bel af Sal. Tiistrups Donation, som kom her til Sognet til Ud
deling, blev skiænket Jens Jensen i Andsager Nørrebye, si
den han baade er en fattig Mand og har mange Børn, som
han dog altid har søgt at faae skikkelig underviist i deres
Christendom. De øvrige heldige modtagere får en lignende
begrundelse med på vejen10.
Det har uden tvivl tit været svært at finde en skoleholder,
der levede op til kravene. De kunne være håndværkere med
tilstrækkelige kundskaber, “halvstuderede røvere” som elever i latinskolen eller tidligere officerer. En sådan afdanket
sergent finder vi i skolehuset i Billum Sogn, Ribe Amt, midt i
1700-tallet. Jacob Jensen Outrup benævnes ofte 'foureren’;
han har som underofficer haft den særlige opgave at tage
sig af fødevareforsyningen til soldaterne og har som sådan
haft behov for gode regnekompetencer. Derfor er han sluppet igennem nåleøjet som et emne som skoleholder, og han
har haft et skolehus på fem fag at udøve sin gerning i. Det
var ingen guldgrube at være skolelærer, og skiftet efter
ham viser, at han ikke har efterladt megen luksus. En enkelt
ko og et par får i udhuset og i stuen har han haft et stueur i
futteral og et par lænestole. Og så har hans familie haft no10 Ansager Kirkebog 1744-1793, s. 62
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På papiret er der altså en del gode hensigter, men spørgsmålet er, i hvor høj grad de blev ført ud i livet. Der var jo ingen bestemmelser for, hvor længe børnene skulle gå i
skole, og hvad de egentlig skulle lære. Et kig i skifte- og
skøde- og panteprotokoller afslører da også, at rigtig
mange i 1700-tallet og et stykke ind i 1800-tallet måtte nøjes med initialerne, når de skulle underskrive et dokument,
hvis de da ikke skrev med ført eller påholden pen. Læse til
husbehov har de fleste kunnet, og bibelhistorien og de almindeligt brugte salmer har de været hjemme i, men med
skrivningen og regningen har det ligget noget tungere. Se i
øvrigt artiklen om en bondesøns historie andetsteds i bladet, som giver et eksempel på en bondedreng, som både
har lært at læse og skrive i sin skoletid.

Skoleloven 1814
I 1814 skete der noget afgørende: det, der regnes for at
være en første egentlig skolelov, så dagens lys. Det skete i
form af tre forskellige love, dækkende hvert af områderne
København, købstæderne og landet. Det var resultatet af et
kommissionsarbejde, som var sat i værk 1789. Lovene slog
fast, at alle børn skulle gå i skole fra de var 7 år, til de blev
konfirmerede som ca. 14-årige. Det var ikke uden grund, at
der var tale om tre love, for der var klare forskelle på områderne. I byerne havde man de lærde skoler, latinskolerne,
der udgjorde et system for sig selv, og op gennem 1800-tallet fik et bredere sigte; naturfag og moderne sprog kom på
skemaet, og kravene til lærerne blev styrket, så de nu skulle
være faglærere.12
I byernes ‘almindelige’ skoler var der færre børn i klasserne
end på landet, hvor man samlede flere alderstrin i en klasse;
11 Ribe Stiftamt. Skifteprotokol 1777-1785, fol. 507b-510b
12 denstoredanske.dk, artiklen Latinskole
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reglen var to klasser, hvor børnene blev fordelt efter alder.
Bybørnene havde fag, som blev anset for at være unødvendige for landbobørn. Alligevel var Anordning for AlmueSkolevæsenet paa Landet i Danmark af 29. juli 1814 et stort
skridt fremad for uddannelsen af børn på landet.
Det blev fastslået, at skolerne skulle forsøges lagt, så ingen
børn havde mere en 1/4 mil (knapt 2 km) til skole. I tyndt
befolkede egne kunne man dog indrette sig med omgangsskoler, hvor en lærer tog rundt og holdt undervisning 2-3
forskellige steder for de lokale børn. Til gengæld måtte læreren så nyde husly og forplejning, hvor undervisningen
foregik.

over havde forældre og husbond ret til at holde deres børn
(herunder også tjenestedrenge og -piger) over 10 år
hjemme fra skolen 2-3 uger om foråret og 3-4 uger om efteråret, når der bevisligt var brug for deres arbejdskraft ved
landbruget. Det skinnede tydeligt igennem, at myndighederne og lovgiverne ikke mente, at børn på landet havde
behov for samme sofistikerede uddannelse som byernes
børn. Og desuden skulle der tages hensyn til bøndernes behov for arbejdskraft. Til gengæld faldt hammeren i form af
mulkter (bøder), hvis forældrene ikke sørgede for, at børnene passede skolen resten af tiden. Eneste gyldige undskyldning for fravær var sygdom og ufremkommeligt vejr.
Samme regler gjaldt for eventuelle tyende i den skolepligtige alder.
Denne specielle skoleform overlevede på landet til langt op
i 1950’erne. Den vestjyske landsbyskole, hvor jeg tilbragte
min første skoletid, havde to klasser. I den “lille skole” gik
om sommeren 1. og 2. klasse og i den “store skole” 3.-5.
klasserne, mens 6. og 7. klasse holdt fri for at hjælpe til
derhjemme; også børn af landsbyens håndværkere, købmænd m.v. måtte holde fri. Om vinteren vendte de så tilbage til skolebænken i den store skole, og 3. klasse rykkede
midlertidigt ned i den lille skole. Sognets degn var lærer for
de store børn, og en ugift lærerinde tog sig af de små klasser. Ingen af de to lærerkræfter havde uddannelse i nymodens fag som engelsk og fysik, så da disse blev påbudt i
1958, måtte skolekommissionens medlemmer lægge hovederne i blød for at udtænke en løsning, der ikke væltede
skolebudgettet. De første år klarede man sig med, at sognepræsten (der sjovt nok var formand for skolekommissionen) velvilligt stillede sig til rådighed som engelsklærer (med
eller især uden pædagogiske kompetencer). Karakterer blev
der aldrig talt om, og jeg gik i den naive tro, at man ikke
brugte den slags i landsbyskolen – indtil jeg opdagede, at
det lokale arkiv faktisk opbevarede protokollerne i dets
samling.

Lorenz Frølich er mester for denne tegning af en lille dreng på vej i
skole med bøger og lineal under armen, mens hans søster kigger ef
ter ham i døren. SMK Open.

Der var forskel på, hvor længe børnene gik i skolen. I byerne måtte de afsted på alle hverdage, mens landbobørnene kunne nøjes med tre dage, hvor skoletiden bestod i
tre timer om formiddagen og tre timer efter middagspausen. I fire uger fra høstens start var skolen lukket, og derudSlægtsforskeren 1/2021

Formålet med undervisningen (Anordningens § 22) må
være ens for alle skoleformerne: Ved Børnenes Underviis
ning skal der i Almindelighed tages Hensyn til at danne
dem til gode og retskafne Mennesker, i Overeensstemmelse
med den evangelisk-christelige Lære; samt til at bibringe
dem de Kundskaber og Færdigheder, der ere dem nødven
dige for at blive nyttige Borgere i Staten.13
Anordningen fastslår også, hvad der skal undervises i: Der
skal i Skolerne undervises i Religion, Skrivning og Regning
13 Citeret efter danmarkshistorien.dk
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samt Læsning; ogsaa bør Skolelærerne veilede Børnene til
ordentlig Sang.
Ved Læsningen skulle fornemmeligen saadanne Bøger
benyttes, som kunne give anledning til at danne Børnenes
Sindelag, og som indeholde et kort Begreb om deres
Fædrelands Historie og Geographie, samt meddele dem
Kundskaber, der kunne tiene til Fordommes Udryddelse og
blive dem til Nytte i deres daglige Haandtering; og bør der
ved al Underviisning søges Leilighed til passende Forstandsøvelser for de unge (§ 23). Endvidere betones det, at hvis
skolen har en lærer, der ved de af Os allernaadigst auctori
serede Skolelærer-Seminarier have nydt Underviisning i
Gymnastik eller paa anden Maade have erhvervet sig den
Duelighed, skal der idræt på skemaet, såsom Løbe-,
Springe-, Klavre-, Svømme- og militaire Øvelser, og der skal
indrettes en passende plads til det. Man aner her begyndelsen til den linje, der skulle lede til de gymnastik-, ungdomsog skytteforeninger, som i sidste del af 1800-tallet blev
enormt udbredte. Og i øvrigt var det vigtigt at pleje religionen og nationalfølelsen.

Øverst blandt fagene i skolen stod religion, og undervisningen
havde til formål at ”danne Børnenes Sindelag”, gøre dem til gode
kristne som den gamle kone her, der er faldet i søvn inden læsning
af bibelen. Xylografi af F. Hendriksen fra ca. 1850-70. SMK.Open.

Uddrag fra Instruction for Lærerne i Almueskolerne paa
Landet i Danmark
§. 4.
Reenlighed er en nødvendig Egenskab hos velopdragne
og dannede Mennesker, den er ogsaa vigtig med Hensyn
til Helbredens Vedligeholdelse. Skolelæreren bør derfor
omhyggeligen paasee, at Børnene holde sig reenlige.
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Erfares det Modsatte, og det kan skiønnes, at det er Bar
nets egen Skyld, skal han advare dette; og, naar saadant
intet frugter, giøre Barnet opmærksommere paa sig selv
ved at afsondre det fra de øvrige Børn og anvise det en
særdeles Plads i Skolen; hvorhos Forældrene, Værgen el
ler Huusbonden bør gives Underretning derom. Befindes
det, at Skylden har været hos Forældrene, Værgen eller
Huusbonden, da søger han at formaae disse til en bedre
Omsorg for deres Børn eller Tyende; men dersom de vise
sig forsømmelige, anmelder han det for Sognets Skole
commission til sammes videre Beslutning.
§. 11.
Fremfor alting bør Skolelæreren søge at opvække Lærvil
lighed hos Børnene. Dette vil ikke falde ham vanskeligt,
naar han, fornemmelig ved Læsebøgernes Afbenyttelse,
kommer Børnenes naturlige Nysgierrighed til Hielp, og
ved fornuftig Veiledning søger at forvandle den til
gavnlig Videlyst. Denne Hensigt vil bedst kunne opnaaes,
deels ved fattelige Anmærkninger over det, som læses,
deels ved Samtaler om enkelte Ting i Naturen, som falde
i Sandserne; deels endelig ved lærerige Fortællinger, som
give Anledning til at vække Indbildningskraften og øve
Hukommelsen; hvormed tillige bør forbindes en oftere
gientagen Henviisning til den nyttige Anvendelse, der i
sin Tid vil kunne giøres af de Kundskaber og Færdighe
der, som Børnene skulle erhverve sig i Skolen. En saadan
Læremaade bør især iagttages ved de mindre Børn i 1ste
Classe, som mere behøve Veiledning til at tænke rigtigt
over, hvad der giør dem opmærksomme, end Underviis
ning i Ordets egentlige Bemærkelse.
§. 15.
Underviisningen om Formiddagen begyndes altid med
andægtig Sang og Bøn og endes med en kort Bøn og et
Vers. Sangene bør vælges med Overlæg og saaledes, at
Børnene kunne forstaae dem. Bønnen forretter Læreren
saavelsom Børnene staaende. Kommer et Barn for sil
digt, skal det staae udenfor eller ved Døren, indtil Bøn
nen er til Ende, for ei at forstyrre Andagten. For de
smaae Børn søger Skolelæreren Leilighed til, ved at
bibringe dem de første Begreber af Christi Lærdomme,
tillige at forklare Bønnens Hensigt og giver dem
passende Exempler derpaa; samt udtolker for dem et el
ler andet fatteligt Vers, som opgives dem til at læres
udenad.
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Der blev holdt øje med undervisningen. To gange årligt
skulle børnene overhøres og vise deres kunnen i overværelse af den lokale skolekommission. Også her faldt der bøder til forældre, der holdt deres børn væk fra overhøringerne. Skolekommissionen bestod af sognepræsten, sognets skolepatroner (folk, der ejede mindst 32 tønder hartkorn) og en eller to skoleforstandere, der var udpeget af
amtsskoledirektoratet blandt sognets hæderligste bønder.
Det kan være tilfældigt, om man kan finde oplysninger om
sådanne tillidshverv, men af folketællingen 1834 for Ål
Sogn kan vi se, at gårdmand Niels Jensen Christensen er
skoleforstander.
Disciplinen fik sit eget afsnit i anordningen. Børnene skulle
møde i skolen reenligen og sømmeligen paaklædte (forældrene kunne risikere mulkter, hvis dette ikke blev overholdt),
og de skulle vise ærbødighed og lydighed overfor læreren.
Men strenge straffe var ikke tilladt, som det hed i § 32: Alle
haarde Straffe-Instrumenter i Skolerne skulle afskaffes, og in
gen Mishandling mod Børnene finde Sted. Men naar et Barn
begaar nogen Feil, da bør Skolelæreren søge at rette det ved
Formaninger; og naar disse ikke frugte, straffes Barnet saale
des, som i Instructionen for Skolelærerne bestemmes. At det
nok alligevel kneb med at overholde denne paragraf, tyder
mangfoldige beretninger på. I slutningen af århundredet gik
diskussionen om, hvorvidt skoledrenge fik for mange bank i
skolen, så livligt, at den inspirerede til en tegning i det
nystartede julehæfte Blæksprutten.

De smukke hensigter med anordningen om almueskolen
fejlede ikke noget, men ude omkring i de små sogne har
det uden tvivl haltet en del, når der skulle leves op til dem.
Ikke mindst, når det drejede sig om at finde kompetente,
veluddannede lærerkræfter. Ikke desto mindre menes det,
at den største del af befolkningen var i stand til at læse omkring 1830.

Nyere tid
1855 kom en ny skolelov. Denne ændrede skolepligten til
undervisningspligt; hvis forældrene selv havde tilstrækkelige
kundskaber – eller midler til at ansætte en privatlærer – blev
det legalt at undervise børnene i hjemmet. De skulle blot aflægge en halvårlig eksamen for at dokumentere, at de
havde lært, hvad der krævedes.
En vigtigere aflægger af loven var fremvæksten af friskoler,
der især blev sat i værk af et par prægnante folkeoplysningsfortalere. N. F. S. Grundtvig gjorde sig mange tanker
om undervisningen; han mente, at den traditionelle skole,
der var præget af megen udenadslære, kedede børnene og
fik dem til at pjække. I stedet skulle der undervises i ting,
som interesserede eleverne såsom spændende beretninger
fra danmarkshistorien, oldtid, ordsprog, alt, hvad der kunne
udvikle og nære Fædrelands-Kiærlighed.14 En anden bemærkelsesværdig tænker var Christen Kold, der mente, at skolen skulle oplive, før den oplyste. Han byggede på fortællin14 danmarkshistorien.dk, artiklen Grundtvig som samfundstænker

De forenede kjøbenhavnske Skolers Central Drenge-Bankemaskine som den blev fremstillet i Blæksprutten i 1890.
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gen, personlighedens vækkelse, og hans tanker fik langvarig indflydelse på den danske skole.

og at styrke deres karakter og give dem nyttige kundskaber,
stadig overensstemmende med folkekirkens evangelisk-lutherske lære.

Der kom med en ny lov i 1899 faste mål for, hvad der skulle
nås i skolen. Timetallet var nu 21 pr. uge i byerne, mens
landet fortsat kunne spises af med mindre, nemlig 18 timer.
Klassekvotienten blev sat ned, så den nu var det formidable
35 i byerne og 37 på landet, hvor der tilmed var flere alderstrin samlet i én klasse.
Med Lov om højere Almenskoler af 24. april 1903 var det
slut med at skelne mellem latinskolen og den almene skole.
Der skulle skabes mulighed for større social mobilitet, og
den såkaldte enhedsskole blev indført. I 1850 var studentereksamen blevet flyttet fra universitetet til latinskolen, der nu
blev til gymnasieskolen og en del af det samlede skolesystem. Til at bygge bro mellem grundskolen og overbygningen, skabtes mellemskolen, som eleverne efter at have bestået en adgangsprøve kunne starte i efter 5. klasse og gennemføre over fire år. Herefter kunne de så fortsætte i gymnasiet, der havde bevæget sig væk fra den gamle latinskole
og havde fået en matematisk-naturfaglig og en nysproglig
linje ved siden af den gammelsproglige, hvor latin og oldgræsk var faste bestanddele.
Et andet afgørende nybrud var, at piger endelig fik adgang
til gymnasiet. Den unge Nielsine Nielsen, født 1850 i Svendborg, havde som den første banet vejet, da hun i 1874 ansøgte Kirke og Undervisningsministeriet om tilladelse til at
tage studentereksamen. Tilladelsen blev givet, og 1877
kunne hun og en jævnaldrende pige som de første kvinder
sætte studenterhuen på hovedet.
Loven om almenskoler udbredte sig med smukke ord om
ambitiøs pædagogik, og mange nye fag som fremmedsprog, naturlære og tegning kom til, men realiteten i skolerne var stadig terperi og disciplin, og fysisk afstraffelse var
ganske udbredt.
Endelig blev land og by i 1958 ligestillet, og til erstatning
for mellemskolen indførtes 8.-9. klasse og den treårige realafdeling, der var for de boglige elever. Og to år senere satte
Den Blå Betænkning gang i nytænkning inden for pædagogikken med forslag til nye undervisningsformer og skolebogssystemer. I 1970 måtte daværende undervisningsminister Knud Heinesen svare på spørgsmål fra en sognepræst
om, hvorfor det fremover skulle være frivilligt at deltage i
kristendomsundervisning, mens seksualundervisning var obligatorisk for alle. Skolens formål var med 1958-lovens formulering at fremme og udvikle børnenes anlæg og evner
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Første side af Nielsine Nielsens ansøgning til Kirke og Undervisnings
ministeriet “om at meddeles Tilladelse til at underkaste mig Examen
artium ved Kjøbenhavns Universitet.”

Kilder
Der er gode muligheder for at gå på jagt efter kilder til skoleforhold. Forskellige arkivalier fra folkeskolerne er afleveret
til Rigsarkivet og kan findes ved at søge via Daisy på skolens
navn. Det drejer sig om fx skolekommissionsprotokoller og
andet, mest af ældre dato. Større gevinst får du dog på de
lokalhistoriske arkiver, hvor man vil ligge inde med mange
billeder, karakterprotokoller m.v. Det er en rigtig god idé at
starte med en søgning på arkiv.dk, hvor skolebilleder er et
favoritemne og derfor typisk vil være lagt ud i righoldige
mængder. Databasen kan også bruges til at få et overblik
over andre arkivalier, men det vil kun være et udvalg, der er
medtaget, så tøv ikke med at planlægge et besøg på arkiverne i dine interesseområder.
Endelig er der den skolehistoriske samling, som er ved at
blive digitaliseret. Mere om den senere i temaet.
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Lærere
Som vi har været inde på tidligere, var det ingen let sag at
finde kvalificerede lærere til skolerne, når vi er tilbage i
1700-tallet og det tidlige 1800-tal. Forordningen af 1739 prøvede at tage højde for problemet, idet artikel 3 lyder: Og paa
det Deignenes Skoler i Fremtiden vel kunde vorde forsynet, be
fale Vi hermed Allernaadigst, og ville alvorligen, at ingen efter
dags maa nyde enten Patronens Kalds-Brev, eller Bispens Col
latz til noget Deigne-Kald, som ikke tilforn har tient enten ved
Latinske eller Danske Skoler, som Hører eller Skoleholder, og
derved beviist sig at have de Qvalitæter og Videnskaber, som til
en god Skoleholder udkræves, og siden opregnes. Den gode
hensigt manglede ikke noget, men det var jo ikke tilstrækkeligt, da degnene ikke stod for alle skoler, og mange steder
måtte man nok nøjes med den mindst uegnede.
1791 blev det første lærerseminarium, Blaagaards Seminarium på Nørrebro i København, grundlagt. Her kunne unge
mænd i løbet af tre år blive udannet til lærergerningen; det
kostede 40 rdl. årligt at deltage i undervisningen, men så
fik man også både kost, logi og brænde oveni. Det gik dog
ikke uden problemer og mistro, for dele af offentligheden
mente, at lærerne fra Blaagaard var indbildske og irreligiøse15. Allerede dengang var der åbenbart gnidder mellem
hovedstaden og udkanten.

af 1900-tallet. Det kan nok heller ikke overraske, at de kvindelige læreres løn var lavere end de mandlige kollegers, og at
de typisk var henvist til at undervise de yngste elever, som vi
så det i den tidligere omtalte vestjyske landsbyskole.
I sidste halvdel af 1800-tallet opstod mange seminarier, og
ikke overraskende blandede især religiøse strømninger sig
koret og oprettede seminarier, der lagde vægt på det kristelige. Håndarbejde var også et emne, der skabte grobund for
særlige uddannelser, og i 1900-tallet kom flere børnehaveseminarier til.
Kilder
Har du lærere i familien, kan du finde seminariernes arkiver
på Rigsarkivet. Det gælder også mange af de gamle og for
længst nedlagte præstegårdsseminarier. Desværre er der
ikke meget at hente på Arkivalieronline, så du må ty til
Daisy. Vælg avanceret søgning og søg i arkivskaberfeltet på
seminariets navn – eller blot 'seminarium’, der giver dig et
samlet overblik over, hvad der findes af seminarier. Det kan
være et godt udgangspunkt, hvis du er på gyngende grund
med hensyn til, hvor dine læreraner kan være uddannet.
Det kan være meget blandet, hvad der er bevaret fra de enkelte seminarier, alt fra eksamensprotokoller og klassebilleder til lærerrådsprotokoller og personalesager.

Allerede i 1793 fulgte endnu et lærested, da den
skoleinteresserede grev J. L. Reventlow oprettede
et seminarium på Brahetrolleborg, som dog stoppede i 1826. Seminarierne kunne slet ikke dække
behovet, så de blev suppleret med såkaldte præstegårdsseminarier, som præster tog initiativ til
hjemme i deres præstegårde. I de første årtier af
1800-tallet opstod en håndfuld af sådanne lærerudklækningssteder, som for de flestes vedkommende dog fik en ret kort levetid. Nogle lukkede
og andre blev omdannet til egentlige seminarier.
I 1850’erne blev der arbejdet på at forbedre uddannelsen, nye fag kom på skemaet, og fra ca.
1860 fik også kvinder mulighed for at være med
på vognen. Ikke ved at blande sig med mændene, men ved at tage en særlig eksamen for
kvinder. De første var N. Zahles Seminarium i
1860 og Femmers Seminarium i 1861. Vordingborg Seminarium fra 1882 var vist det første fællesseminarium, men alligevel fortsatte kønsopdelingen på mange seminarier helt frem til midten
15 www.dengang.dk/artikler/2048
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En lærerinde lytter – måske en anelse utålmodigt – til sin elev. Maleri af Axel Hel
sted fra 1885. SMK.Open.
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Højskoler
En særlig dansk form for efteruddannelse for de unge og
lidt ældre, der har afsluttet folkeskolen, er højskolerne. Højskolerne vandt stor udbredelse i anden halvdel af 1800-tallet og var især inspireret af den utrættelige folkeoplyser N.
F. S. Grundtvig. I sit digt Oplysning fra 1839 giver han klart
udtryk for sin holdning til emnet:

for, at også de mindre velhavende landboere skulle have mulighed for at være med, og på hans skole skulle der ikke være
stor forskel på livet her og i de jævne hjem, eleverne kom fra.
Indre Mission oprettede også højskoler, mens bybefolkningen
aldrig rigtigt kom med på vognen. 1910 startedes dog en socialdemokratisk højskole i Esbjerg. Efterhånden kom der også
en del landbrugsfaglige højskoler.

Er Lyset for de Lærde blot
Til ret og galt at stave?
Nei, Himlen under Flere godt,
Og Lys er Himlens Gave,
Og Solen staaer med Bonden op,
Slet ikke med de Lærde,
Oplyser bedst fra Taa til Top,
Hvem der er mest paafærde.

Som nævnt var der stor søgning til højskolerne, og de var
med til at præge politiske og samfundsmæssige holdninger
især i landbefolkningen gennem flere generationer. Både
mine forældre og bedsteforældre havde som den naturligste sag af verden haft deres ophold og talte om dem som
en oplevelse for livet.

Undervisning var ikke bare noget, der sluttede med de syv
års skolegang; folket skulle oplives og oplyses, og det kunne
bl.a. gøres ved at invitere de unge mennesker til at tilbringe
en vinter på en højskole (sommeren skulle bruges i bedriften
derhjemme), hvor de i fællesskab med en gruppe andre unge
blev inspireret gennem foredrag, sang og gymnastik i en
“kristelig-historisk-poetisk” stemning. Det er karakteristisk
for højskolerne, at de var absolut eksamensfrie; deres fremmeste formål var at uddanne eleverne til gode engagerede
samfundsborgere. Det skulle være en skole for livet.
Denne invitation var der rigtigt mange, især blandt gårdmændenes sønner og døtre, der fulgte. Den første højskole
blev oprettet i Rødding i 1844, på initiativ af netop Grundtvig, og nationalfølelsens opblomstring efter de sønderjyske
krige var uden tvivl med til at give skolerne vind i sejlene.
Alene i 1867 så 21 højskoler dagens lys, og historien blev
helt central i undervisningen. I starten var opholdet forbeholdt unge mænd, men fra 1863 fik også pigerne adgang.
De måtte dog nøjes med et tre-måneders sommerkursus, så
kønnene ikke blev blandet. Først i 1940’erne blev fællesskoler udbredte.
Fra starten var det praksis, at eleverne boede på højskolen,
og det fælles liv havde afgørende betydning. Skolerne måtte
gerne have et hjemligt præg. Højskolelærerne var af en særlig støbning, evner til levende og begejstret formidling var
vigtigste kvalifikation, og derfor stilledes der heller ikke krav
om en læreruddannelse for at arbejde på en højskole. Det
var muligt at vende tilbage og tage endnu et år på skolen,
denne gang med mere boglig-skriftlig undervisning.
Ved siden af Grundtvig virkede Christen Kold, der fik startet en højskole i Ryslinge på Fyn i 1853. Han havde forståelse
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Nogle højskoler har afleveret deres arkiver til Rigsarkivet –
søg dem via Daisy. Men som private foretagender er de ikke
afleveringspligtige, så det vil være en god ide at spørge på
det nærmeste lokalhistoriske arkiv. Begynd evt. med at søge
på arkiv.dk. Eller henvend dig direkte til højskolen.

Skolesamlingen
Denne samling kommer til at få en særstilling i Slægtsforskernes Bibliotek, idet der bliver oprettet en speciel hjemmeside til den, skolehistorie.dk. I skrivende stund er den endnu
ikke åben, og det er usikkert, om den vil være det, når bladet
er ude. Materialet er så stort, at det sikkert vil tage 2-3 år at
få det hele digitaliseret, men det kommer! Også titler vedrørende skolehistorie, som tidligere er doneret til biblioteket, vil
indgå i samlingen. Selv om de mange titler vil være registreret i deres egen samling, vil de naturligvis også kunne findes
ved en 'normal’ søgning i hele biblioteksbasen.
Hvad indeholder samlingen så? Der er en del titler om forskellige skoler, deres historie og lister over studenter, typisk
fra 1800-tallet. Fortegnelser over danske studerende ved
universiteter i udlandet og titler som Degne og Skolehol
dere paa Møen 1728-50 og Friskolefolk. Mange af disse er
allerede indgået, så hvis du har forfædre med en boglig
karriere, kan der være gevinst at hente. Husk, at du ved en
søgning via Google-feltet søger i alle bøgernes fulde tekst
og fx vil fange et navn på en elev, der måtte være nævnt et
sted i et værk.
Den nye donation fra den skolehistoriske samling rummer
et væld af årsberetninger fra gymnasier og lignende skoler.
Disse vil indeholde lister over lærerne og måske også eleverne. Der vil være oplysninger om studieretninger, og tit vil
der være en artikel om et emne, som har optaget sindene
på det pågældende tidspunkt.
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Der kan være indbydelsesskrifter til eksamener, som ofte
også indeholder skoleefterretninger. Fester og jubilæer på
skolerne blev markeret højtideligt; et vidnesbyrd om en sådan festivitas er den Cantate til Høitideligheden i den adelige
Friskole Herlufsholm, som blev opført på skolens stiftelsesdag
i 1816. Cantaten er trykt og findes i samlingen (se billedet).

En specialitet er elevblade og julehæfter fra diverse skoler.
Det er materialer, som vil være svære at finde andre steder,
idet en del vil nærme sig unica-tryk. Som Metropolitanskolens julehæfte fra 1919, der er forsynet med en sirligt håndskrevet (og -tegnet) forside.

Forsiden til cantaten ved Herlufsholms stiftelsesfest.

Det omhyggeligt skrevne og tegnede omslag til julehæftet for 1919
fra Metropolitanskolen.

Læs mere
Aarhus Universitets webside, danmarkshistorien.dk, er også i dette tilfælde et fremragende sted at gå hen. Her er både
gode oversigtsartikler, gengivelser af originale kilder, altid forsynet med forklarende noter, og link til relevante sider.
Aarhus Universitet står også som udgiver af et hovedværk om skolehistorie i bogform: Dansk skolehistorie. Hverdag,
vilkår og visioner gennem 500 år. Det store værk i fem tykke bind udkom 2013-15, og hvert bind omhandler en periode. Lad dig ikke afskrække af, at det er en universitetsudgivelse; det er skrevet, så man ikke behøver en magistergrad
for at være med, og er desuden et smukt og velillustreret værk.
Derudover er der udkommet mange bøger og artikler om skolehistorie i forskellige lokalområder og om enkelte skoler.
Prøv at søge på bibliotekernes fælles database, bibliotek.dk. Hvis du vælger at søge blandt Alle materialer, vil du få
både bøger og artikler med og ligeledes digitale værker, og det er der sund fornuft i i dette tilfælde, da der vitterligt
findes meget i artikelform. En søgning i de lokalhistoriske årbøger, der dækker dine interesseområder, vil med stor
sandsynlighed give resultat. Husk, at mange af disse årbøger allerede nu kan findes i digitaliseret udgave på Slægtsforskernes Bibliotek.
Om højskolerne kan nævnes: Roar Skovmand: Højskolerne gennem 100 Aar. Schultz, 1944.
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Mysterierne om
dansk-amerikaneren
Chris Madsen (1851-1944)
Forfatteren arbejder for Aarhus Universitetsforlag med en ny biografi
om Chris Madsen. Der er masser af kilder og dokumenter, men lige så
mange spørgsmål. Måske ligger nogle slægtsforskere inde med svar?
Hvis nogle af læserne skulle have ekstra informationer eller gode tips,
modtages de gerne på adressen: frans@edu.au.dk

Af Frans Ørsted Andersen
lektor, ph.d., Aarhus Universitet
frans@edu.au.dk

Det opslag passer fint, både med navn og dato, ja også
med navnene på forældrene (Mads og Maren) og de fire
søskende (Kirsten, Karen, Niels og Jørgen), som CM selv angiver. Forældrene var daglejere og fødehjemmet, ”Rørmosehus” fungerede også som posthus. Så vidt så godt.

Kirkebogsopslaget med Christen Madsen fra Ørsted Sogn, Fyn,
25.2.1851. ©Arkiv.dk

“Rørmosehuset” – som der ser ud i dag. Landsbyen Ørsted 2021.©
Frans Ørsted Andersen
Chris Madsen som US Marshal cirka 1892.© University of Okla
homa. Western History Collection. Fergusson 226.

Uklarheder omkring Chris(ten) Madsens
fødested, barndom og ungdom i Danmark
Den 25. februar 1851 blev der født en usædvanlig dansker
ved navn Christen Madsen (CM). Han udvandrede til Amerika knap 25 år senere, nemlig 26.12.1875 og ankom til
New York 17.1.1876. Det står fast – de datoer bekræfter
”alle”, herunder CM selv. Men hvor i Danmark blev han
født? Det er let at finde et kirkebogsopslag fra 25.2.1851
med en Christen Madsen fra Ørsted Sogn på Vestfyn.
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Problemet er bare, at selv om CM er enig i dato og navne,
så hævder han i sine selvbiografiske skriverier (1921, 1935
og 1942), at fødestedet var Sønderjylland, nærmere bestemt Jaruplund Sogn (Jarplund på tysk), i den dengang
danske by, Flensborg. Jeg har dog ikke været i stand til at
lokalisere, at der blev født nogen Christen Madsen på Flensborgegnen de år. Men det ligger dog fast, at familien fra
Ørsted havde forbindelser til Sønderjylland – den ene bror
slog sig efter 1864 ned i landsdelen, der nu var blevet tysk.
Måske kan de to versioner af hans barndom på en eller
anden måde være vævet sammen? Det er imidlertid besværligt at søge i datidens kirkebøger og andre dokumenter
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fra Flensborg-området. Jaruplund Sogn ligger nu i Tyskland,
mens fx Bov Sogn, som Chris Madsen også et sted nævner
som fødested, stadig ligger i Danmark, lige nord for den
nuværende grænse. Flere af egnens kirkebøger fra den tid
er ikke digitaliserede og skal gennemses på Landsarkivet i
Aabenraa (nogle i form af mikrofilm), andre skal lokaliseres i
tyske arkiver. Billedet nedenfor viser spiret på Diakonissehospitalet i Flensborg. CM nævner, at han kunne se det fra
barndomshjemmet. Det kan godt passe, da det ligger på en
bakke og stadig, den dag i dag, er synligt fra stor afstand
på trods af al det høje byggeri, der er kommet til siden da.
Spiret på Diakonissehospitalet
i Flensborg, som det ser ud i
dag © Frans Ørsted Andersen

På det danske bibliotek i
Flensborg har de en lille
samling af CM dokumenter, der peger på Jaruplund Sogn som muligt fødested for CM, men ikke
noget afgørende bevis.
Alle kilderne, herunder CM selv, er dog enige om, at han
blev på fødeegnen, om den så var Fyn eller Sønderjylland
(eller måske et helt tredje sted), indtil et år eller to efter
konfirmationen. CM’s egne selvbiografiske skriverier (1921,
1935, 1942) blev til i USA i en høj alder (hhv. 70, 84 og 91
år). Måske har det været svært for ham at rekonstruere en
fjern barndom i et land, han aldrig genså. Men kan der
også være tale om, som forfatterne Leif Ernst og Nancy Samuelson hævder, at CM bevidst ønskede at sløre sin fortid?
Mere om det senere i artiklen.

Et spændende radiointerview med Chris
Madsen fra 1938
Der findes et lydmæssigt udmærket og meget interessant
amerikansk radiointerview med Chris Madsen fra 1938. Da
var han 87 år gammel, men stadig frisk og energisk, hvilket
han faktisk var indtil sin død i 1944 (han omkom af komplikationerne af en faldulykke). I den radioudsendelse taler
Chris Madsen amerikansk-engelsk med en meget tydelig
dansk accent. Han vedblev, årtier efter ankomsten til USA i
1876, at læse og skrive på dansk – og han havde hele tiden
tæt kontakt til andre dansk-amerikanere i USA. Han var del
af en aktiv og selvbevidst dansk-amerikansk kultur, der dengang var dansksproget med fx lokale udgivelser “på prærien” (hvor de danske udvandrere især slog sig ned) af danske aviser, ugeblade og bøger. I de danske kirker, skoler og
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forsamlingshuse derovre blev der således også talt dansk
dengang. Chris Madsen skrev også artikler på dansk i USA
og sendte dem hjem til “det gamle land”. Fx fik han publiceret en interessant artikel i det danske tidsskrift, “Dannebrog. Ugeblad for Hær og Flaade” nr. 36, 4.6.1881, med
titlen, “Fem Aars Felttog på Vestamerikas Prærier”. På det
tidspunkt havde han netop været godt 5 år i USA som soldat i “det vilde vesten”. Selvbiografien “Med Sabel og Pistol” fra 1921 blev også skrevet og udgivet på dansk, på et
dansk-amerikansk forlag (Axel H. Andersens Forlag i Omaha, Nebraska). På dette tidspunkt havde Chris Madsen levet 45 år i USA. En amerikansk Chris Madsen-ekspert, Warren Watson fra Det danske Museum i Elk Horn Iowa (Museum of Danish America), mener således, at CM alle årene i
USA (1876-1944) var mere “en dansker i Amerika” end en
“dansk-amerikaner”.
Jeg har fået radiointerviewet fra 1938 analyseret af flere
danske dialektforskere, herunder en ekspert i den særlige
vestfynske dialekt fra Ørsted-Vissenbjerg-området. En anden er ekspert i sønderjysk dialekt. Det interessante er, at
man ikke kan identificere nogen spor af disse to danske dialekter i Chris Madsens ellers tydelige dansk-amerikanske
tale. Det er imidlertid velkendt, at de fleste danskere, der
udvandrede i 1800-tallet og starten af 1900-tallet, i høj
grad bevarede deres hjemlands dialekter i en eller anden
form i de nye hjemlande, fx Australien, Canada og USA,
også når de talte det nye engelsksprogede modersmål.
Chris Madsens dansk-engelske udtale fra 1938 kunne tyde
på, at han selv/familien måske har rejst mere rundt i Danmark, end vi ved. CM’s forældre havde en usædvanlig høj
alder, da han blev født (moren var næsten 50, faren kun
godt 40), så måske har lille Christen været anbragt hos familie andetsteds i perioder?

Udvandring i december 1875 – og den
mystiske ”anden Chris Madsen” fra
Kerteminde, der omkom i slaget ved Little Big
Horn 25.6.1876
Der er også enighed i de mange forskellige kilder om, at
Christen Madsen omkring 17-18-års alderen tog til København, og at han 5-6 år senere, nemlig i december 1875, udvandrede til USA. Derovre blev han senere en kendt sherif
(“US Marshal”) under navnet “Chris Madsen”. Man kan på
mange måder betragte ham som en af de allerstørste Western helte, et rigtigt ”Wild West ikon”, for “han var med
hele vejen rundt”: først 15 år som kavalerist, hvor han deltog i adskillige krige mod indianerne, eller mere korrekt
Amerikas oprindelige folk, herunder det berømte felttog
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mod Sioux og Cheyenne stammerne i 1876. Den kampagne
er kendt fra klassiske film som fx “Little Big Man” med Dustin Hoffmann og “Danser med ulve” med Kevin Costner.
Det var i det felttog, general Custer og hele hans styrke omkom i slaget ved Little Big Horn i Montana den 25.6.1876.
Chris Madsen var tæt på dette slag, men heldigvis for ham
var han ikke med i de enheder, der kæmpede den dag (så
var hans liv nemlig sluttet brat). Men et af de mange mysterier i hans liv er, at han faktisk står anført på den store mindesten over de faldne ved Little Big Horn. Den amerikanske
lægdsrulle bekræfter, at der døde en kavalerist ved navn
Chris Madsen den 25.6.76. Denne mystiske Chris Madsen
blev ifølge kilderne indrulleret i den amerikanske hær den
24.8.1872 i byen Cleveland, Ohio. Han var af dansk afstamning, født i “Kjerteminde” (Martofte Sogn) 1847 og udvandret til USA i 1870. Flere amerikanske fagfolk har beskæftiget sig med denne underlige Chris Madsen fra Kerteminde,
bl.a. forfatteren John Minion, der i 1964 udgav en bog om
ham med titlen “The Death of a Survivor”. Men jeg har ikke
kunnet lokalisere en Chris(ten)(tian) Madsen fra Kerteminde/
Martofte fra de år (slutningen af 1840’erne).

Indianernes sag og kampen for naturfredning
Men “vores” Chris Madsen døde ikke i slaget ved Little Big
Horn, selv om han selv siger, at han var blandt de første, der
nåede frem til og undersøgte slagmarken efter slaget. Dog
er alle enige om, at Chris Madsen var med i flere andre
kampe under det store felttog på prærien den sommer – og
andre tilsvarende felttog i årene derefter. CM var fx med i
forreste linje i det voldsomme slag om Slim Buttes i Dakota
den 9.9.1876. I de efterfølgende træfninger var han den
12.9.76 meget tæt på at blive dræbt i et bagholdsangreb,
hvor hans bedste ven, menig Milner, mistede livet. Han var
også med i træfninger i forbindelse med den såkaldte
“Cheyenne outbreak” i 1878 og i den meget barske krig
med Ute-stammen 1878-79. Her omkom i øvrigt en anden
dansk-amerikaner – den episode blev beskrevet i et digt af
Chris Madsen. Og sådan fortsatte hans 68 år i USA. Drama
hele vejen igennem. Men han gjorde sig også bemærket på
mere fredelige og “moderne” områder. Selv om han havde
været i krig mod indianerne, fik han tidligt sympati for deres
synspunkter – og senere fik han mange indianske venner og
arbejdede for at fremme deres sag. Og så havde Chris Madsen en aktie i oprettelsen og bevaringen af Yellowstone området som verdens første nationalpark, idet han i 1883 var
leder af den militære fortrop i præsident Arthurs
ekspedition til netop Yellowstone området. Ekspeditionen
sikrede fredningen af både landskab og dyreliv i dette
unikke naturområde.
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Noget af alt det var i fokus i en spændende Chris Madsen
DR drama-dokumentar, som blev bragt i DR TV (der var kun
1 kanal dengang) i 1987. Denne udsendelse er næsten ikke
til at opdrive længere, men jeg har dog en dårlig dvd-kopi
af programmet liggende. Stig Thornsohn var tv-producer,
og Jens Okking spillede Chris Madsen. Nok så interessant er
det, at Chris Madsens barnebarn, Joan McGrath Madsen,
gæstede Danmark i forbindelse med optagelserne. Hun
skulle stadig være i live her i 2021, angiveligt bor hun på et
plejehjem i Texas. I så fald vil hun sandsynligvis være en af
de sidste nulevende personer, der har kendt og været tæt
på Chris Madsen, mens han stadig var i live. På nettet kan
man finde en anden tv-optagelse, hvor hun fortæller om sin
bedstefar. Billedet nedenfor viser Joan McGrath Madsen og
Jens Okking.

Jens Okking og Joan McGrath Madsen © Hanne Lund Larsen

Op- og nedture
Mest berømt blev Chris Madsen nok som US Marshal cirka
1892-1915. Her var han med til at få skovlen under vestens
organiserede bandekriminalitet. Det var bl.a. Chris Madsens
opgave at nedkæmpe de berygtede Dalton- og Doolinbander, hvilket faktisk lykkedes for ham, men først efter mange
års slidsom, omdiskuteret og særdeles farlig indsats. Som
gammel gik han ind i den nye blomstrende filmindustri og
skabte sit eget filmselskab, der selvfølgelig producerede westerns.
Slægtsforskeren 1/2021

Der var aldrig stille i hans liv – også pandemier ramte hårdt.
I København (cirka 1868-1871) blev han hospitalsindlagt
med noget, der kunne have været en slags corona-virus;
det tog ham meget lang tid at komme sig, og hospitalsopholdet i den danske hovedstad satte ham i dyb gæld. Hans
elskede, unge amerikanske hustru, Maggie Madsen, døde i
1898 af influenza, og efterlod Chris Madsen som enkemand alene med to små børn. Selv var han tæt på at dø af
malaria året efter. Alt det er veldokumenteret. Men efter
nedtur kom altid optur – og så tilbage mod afgrunden igen.
Sådan var hans lange liv. Både det fysiske og mentale
helbred må have været godt. Kosten var simpel – i dag ville
vi sige usund – i store dele af hans liv: røget flæsk, tørre
kiks, gamle brødskorper og dåseærter og -majs. Men der
var fest, når han kom hjem fra jagt og fisketure.
Men især hans 25 år i Danmark er som nævnt omgærdet af
mystik. Hans egen version af den danske tid er meget anderledes end det, førnævnte Leif Ernst og Nancy Samuelson har
fundet frem til, selv om der trods alt også er noget, de er
enige om. Men mystikken er måske en af årsagerne til, at
Chris Madsen aldrig er blevet så kendt, som hans dramatiske
liv lægger op til. Mange spørger stadig, hvem Chris Madsen
egentlig var, og er usikre på hans 25 år i Danmark. Og hvad
er det for noget med denne mærkelige “Chris Madsen fra
Kerteminde”, der i mangt og meget minder om “vores Chris
Madsen”? Kan de to på eller anden måde have byttet identitet? Eller var de to måske i virkeligheden den samme person?
Var der noget, CM ville skjule? Ja netop, siger Ernst og Samuelson: Chris Madsen havde nemlig en “mørk periode” i
Danmark, som han for enhver pris ville sløre. De to mener, at
CM i sin ungdom, efter en nedtur i København, indledte en
“karriere” som periodisk svindler, der kulminerede med dom
og fængsling i 1874. Ernst og Samuelson hævder, at Chris
Madsens egen fortælling er en dækhistorie, hvor han visker
svindelårene bort ved at gøre sig selv til sønderjyde og en
dreven militærmand, der bl.a. gjorde militærtjeneste i København (og den franske fremmedlegion) i de år, hvor han ellers
var på kant af loven. Historien om de sønderjyske rødder gav
ham jo tilmed en slags flygtningestatus i USA, for da han ankom dertil i 1876, var Sønderjylland annekteret af Tyskland.
Det er i hvert fald en fortælling, Chris Madsen selv lægger
stor vægt på i sine mange skriverier. Hans barndomsegn blev
taget fra ham af en invaderende fjende. Han var i den forbindelse stolt over, at sønnen Reno Madsen meldte sig som
amerikansk soldat i 1. Verdenskrig. Reno var med i de allieredes sidste og afgørende offensiv på vestfronten i efteråret
1918. Det var den offensiv, der slog Tyskland helt ud – og
dermed medvirkede til, at Chris Madsens gamle hjemegn,
Sønderjylland, efter Versailles-freden kunne blive genforenet
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med Danmark. Året, hvor det skete, 1920, var året, hvor CM
påbegyndte sin første og bedste selvbiografi, “Med Sabel og
Pistol”.
Jeg har dog ikke i den danske lægdsrulle kunnet finde dokumentation for, at Chris(ten) Madsen skulle have gjort tjeneste i militæret herhjemme. Men da Chris Madsen i januar
1876 ankom til New York og fortalte sin historie, blev han
øjeblikkeligt indrulleret i den amerikanske hær og med de
militære erfaringer, han angav at have, røg han direkte ud
til nævnte krig i vesten. Der klarede han strabadserne særdeles godt. Han viste, at han i den grad havde militære evner, og han blev ret hurtigt forfremmet og gjorde imponerende karriere i det amerikanske kavaleri i hele 15 år. Det tyder jo på, at han må have haft nogle militære kompetencer
med sig i bagagen. Men hvorfra? For ifølge Ernst og Samuelson kom Madsen direkte til fra fængslet til Amerikadamperen, fra Vridsløselille, hvor han afsonede en længere
fængselsstraf for svindel, til USA. Derfor er det et mysterium,
at han kunne klare sig så godt i disse krige, medmindre han
altså selv har ret. Måske kan der også være tale om helt andre forklaringer eller mellemregninger, der er gået tabt.
I nævnte 1876-felttog, som CM røg hovedkulds ind i, led
den amerikanske hær meget store tab, ikke bare pga. kampene, men også pga. sygdom, strabadser, tørke, præriebrande, sult, skybrud, oversvømmelser og masser af deserteringer. Indianerne blev ikke besejret militært, men de
tabte alligevel i sidste ende, fordi deres levebrød, de store
bisonflokke, blev udryddet af hvide jægere. Men Madsen
klarede alle strabadserne, også den berygtede “starvation
march” under ledelse af general Crook.

Kavalerister slagter egne heste under “Crook’s Starvation March”
sommeren 1876. Chris Madsen kan i princippet være med på bille
det. ©Denver Public Library. Western History Collection X-31754.
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Det gik helt galt og endte med, at kavaleristerne måtte
slagte deres egne heste for at få noget at spise. Madsens
stjerne steg dog voldsomt, da han viste sig som en særdeles
dygtig jæger, der kunne bringe masser af vildt hjem til de
sultende kammerater. Som det blev sagt: “Han vandt officerernes anerkendelse, kammeraternes venskab og fjendens respekt”. Men amerikanske fagfolk diskuterer alligevel, om Chris Madsen måske mere var en kynisk opportunist, der hele tiden stræbte efter at udnytte alt til egen fordel, og ind imellem så stort på normer og regler for at
fremme egen karriere, omdømme og velfærd. Det passer
også til fortællingen om den lidt anløbne og selvpromoverende dansker, der forfaldt til svindel hjemme i det gamle
land ind imellem. Over for det står CM selv, familien og en
del fagfolk, der hævder, at CM faktisk var en sand Westernhelt, helt på linje med Buffalo Bill, Wild Bill Hickok og Wyatt
Earp, modig, dygtig, empatisk og hurtig med seksløberen,
altid i kamp for lov og retfærdighed. Selv arbejder jeg med
en hypotese om en meget mere kompleks personlighed,
der måske var lidt af begge dele – og jo mere jeg graver, jo
flere spændende detaljer om et langt og fantastisk
spændende liv finder jeg frem. Men spørgsmålene hober
sig også op.

nu på at få skrevet endnu en biografi om CM, denne gang
langt mere videnskabelig med fx meget mere direkte brug
af de mange både nye og gamle kilder i ind- og udland.
Hver en sten skal vendes, så vi forventer ikke at være færdige før 2024, hvor bogen udkommer på Aarhus Universitetsforlag.

Mit eget arbejde med Chris(ten) Madsen
Mit eget arbejde med Chris Madsen blev indledt i perioden
2016-2019, hvor jeg var med i et kulturstyrelsesprojekt,
som bl.a. medførte, at jeg skrev og udgav en biografi om
Chris Madsen: Et liv på kanten. En biografisk fortælling om
Chris Madsens dramatiske liv (forlaget Mellemgaard, 2018).
Den bog er primært baseret på de med * markerede fem
værker, der står til sidst i artiklen (se litteraturlisten).

Croy, H. Trigger Marshal. The Story of Chris Madsen. New York:
Duell, Sloan & Pearce (bygger i høj grad på interview med Chris
Madsens søn, Reno Madsen) (1958). *

I forbindelse med dansk slægtsforskning er Leif Ernsts bog
Skurk i Danmark, helt i Amerika særlig interessant. Jeg har
haft et godt samarbejde med Leif Ernst (der nu er pensionist), og hans arbejde med bogen fra 2003 var omfattende
og grundigt. Men Leif Ernst havde ikke for 20 år siden, da
han arbejdede med bogen, adgang til alle de digitale arkiver og kilder, vi i dag kan søge i via Internettet, så han rejste
land og rige rundt og fandt papirdokumenterne i de mange
små og store arkiver. Hans bog har en imponerende samling
af noter om og referencer til danske kilder og viser bl.a. en
masse om Chris Madsens mange rejser rundt i landet i perioden 1868-1874.
Imidlertid er der siden da dukket en masse nyt materiale op,
både dokumenter og artefakter om Chris Madsen i Danmark såvel som USA. Sammen med danske og amerikanske
kolleger, herunder førnævnte Warren Watson, arbejder jeg
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Indtil da hører jeg meget gerne fra
slægtsforskere, der er stødt på ma
teriale, som kan sige noget om
denne farverige dansk-amerikaner. I
så fald kan I sende en mail til mig
på: frans@edu.au.dk

Chris Madsens skrivepult fra US Marshal
kontoret i Oklahoma. © Warren Watson.
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hente CM’s selvbiografi fra 1921.
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Slægtsforskning og DNA
Af Arne Bjørn Jørgensen
Kirsebærlunden 26,
3460 Birkerød
Kirse26@gmail.com

Nu har jeg igennem 15 år dyrket slægtsforskning, og jeg
har oplevet, at den første, mangeårige bølge af slægtsforskning foregik ved at studere gamle bøger og dokumenter på arkiver. I den anden bølge er der foregået en omfattende digitalisering af dokumenter, så oplysningerne blev
tilgængelige på Internettet, således at slægtsforskningen i
vid udstrækning kunne foretages hjemmefra, og nu er den
3. bølge med DNA-forskning startet for alvor.
Hidtil har jeg været noget skeptisk over for, om DNA-forskningen kunne føre til noget, men efter et foredrag på Rigsarkivet i oktober 2018 blev jeg overbevist om, at det er en
endog meget spændende og lovende metode til slægtsforskning.

DNA-foredrag
Det var den dygtige arkivar, Michael Dupont, som holdt
foredraget. Han fortalte om, hvad DNA-slægtsforskning gik
ud på, og hvordan det hele foregik. Derefter gav han et
meget overbevisende og personligt bevis på DNA-slægtsforskningens styrke. Han havde selv fået taget en DNA-test,
idet han havde en faderskabssag tilbage fra starten af
1800-tallet blandt sine direkte aner. Hans 2 x tipoldemor
blev gravid, og den formodede far nægtede faderskabet,
men myndigheder afgjorde alligevel, at han måtte være faren. Michael fandt en direkte efterkommer efter den formodede barnefader, og da han havde fælles DNA med
denne person, kunne de nu her 200 år efter faderskabssagen fastslå, at han rent faktisk var far til barnet, og at de
dermed var i familie! Det er da utroligt!
DNA-prøve
Herefter var jeg overbevist om dueligheden af DNA-prøver,
og jeg fik derfor taget en prøve via slægtsforskningsfirmaet
MyHeritage. Jeg sendte en mail og et dollar beløb svarende
til 550 kr. til firmaet i USA. Efter nogen tid kom et testset
med nogle vatpinde og en vejledning. Jeg tog et mundskrab i kinden og sendte det tilbage til deres laboratorium i
USA, og ca. 1 måned efter fik jeg resultatet.
DNA-laboratoriets skøn er, at jeg er 68 % skandinav, 17,9
% østeuropæer og 14,1 % englænder. Dette skal man tage
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med et stort gran salt, da deres områdeangivelser har vist
sig at være meget usikre. Min egen slægtsforskning viser, at
mine aner i de 5 første slægtled er fra Danmark, og først
derfra kommer der tyskere, nordmænd og skotter m.fl. ind
i billedet.
De detaljerede data blev samtidig uploadet på min slægtsside, og i dag er jeg kommet op på, at programmet viser et
muligt slægtskab med ikke mindre end 6.567 mennesker
fra hele verden. Mine detaljerede slægtsoplysninger opbevarer jeg i slægtsforskningsprogrammet Legacy, som jeg
udelukkende har på min eget computer.

DNA-slægtsforskning
Som nævnt har jeg en omfattende liste med DNA-testede
(formodede) slægtninge, men der er et godt stykke vej fra
listen og til at finde ud af, hvordan vi er i familie. Det kræver nemlig, at begge parter har dokumenteret deres familie
tilbage til omkring år 1800 og gerne længere tilbage. Herefter skal man finde ud af, om der blandt de mange forfædre er nogle fælles. Det er et større detektivarbejde.
Ind imellem mange andre gøremål, så har jeg fået set på
nogle af DNA-matchene, og indtil nu er det faktisk lykkedes
mig at finde 16 personer, som jeg deler DNA med, og som
jeg har fundet slægtskabet med.
Der er 3 personer på min farfars side, hvoraf de 2 er fra
USA.
Der er 1 person på min farmors side; han er fra Odsherred.
Der er hele 11 personer fra min morfars side, heraf er 8 fra
Danmark, 2 fra USA og 1 fra Sydney i Australien.
Samt min datter, som jeg har 49,7 % DNA-sammenfald
med.
De fundne DNA-match bekræfter min hidtidige slægtsforskning, og de øger desuden antallet af fundne slægtninge betragteligt.
Udover de 16 hidtil fundne slægtninge har jeg fundet en
hel del oplysninger om mange andre, bl.a. på min mormors
side, og jeg er i dialog med andre slægtsforskere herom.
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Min 3 x tipoldemor på min mormors side kommer fra Bornholm, og det kan måske forklare min store, østeuropæiske
arvemasse (hvis MyHeritage regner bornholmere som østeuropæere?!), men der har ikke endnu været bingo med at
finde den fælles forfader eller -moder i disse tilfælde.
I det følgende giver jeg nogle eksempler på, hvad jeg har
fundet frem til via DNA-test samt ved kommunikation med
de nyfundne slægtninge.

Farmors slægt fra Odsherred
Jeg har fælles DNA med Sven Holm Hansen, som også er
slægtsforsker. Denne gren havde vi i fællesskab fundet frem
til i forvejen, men det er nu bekræftet med DNA-testen, at
slægtskabet også hænger sammen rent biologisk.
Svens og mine fælles 4 hhv. 3 x tipoldeforældre er Bodil Andersdatter (1784-1849) og Jens Christian Pedersen (17801853). Slægten er på min farmors side, og de levede alle i
Odsherred på Vestsjælland.

Farfars slægt fra USA
På min farfars side fandt jeg via DNA 2 fjerne slægtninge
fra USA. Det ene var Melodee Basset (født omkr. 1978), og
vores fælles formoder er Maren Christensdatter (17431807). Hun var først gift med Rasmus Jensen (1739-1768),
og dette par er 5 x tipoldeforældre til Melodee. Maren blev
efter Rasmus’ død gift med Anders Larsen (1730-1787), og
dette par er mine 3 x tipoldeforældre på min farfars side.
Melodees 2 x tipoldefar var Anders Rasmussen (18291907). Han var født i Højbjerg ved Ubberud på Vestfyn. Han
blev gift med Karen Jørgensdatter (1829-1879) den 25.
marts 1852 i Ubberud Kirke. Da hun døde, emigrerede han
med sine 4 børn til Provo i Utah i USA. Her blev han gift
med Ida Kirstine Jørgensen, og de fik sammen 6 børn, så
jeg har masser af familie i USA!
Hendes tipoldefar Rasmus Rasmussen blev født i Vejrum
ved Ubberud på Fyn i 1853, og han emigrerede sammen
med sin far og sine søskende til USA, hvor han blev gift
med Hannah Sophia Zobell (1854-1944) fra Kalvehave. De
bosatte sig i Magrath i Alberta i USA.
Den anden amerikaner, som jeg har fundet slægtskab med i
min farfars familie, er Nancy Stewart (født omkring 1945 i
Utah, USA), og hun bor stadig i USA. Hendes oldefar er
ovennævnte Anders Rasmussen og hendes oldemor er hans
anden kone Ida Kirstine Jørgensen (1855-1938).
De fik datteren Minnie Leonora Rasmussen (1886-1970),
som levede hele sit liv i danskerkolonien Provo i Utah i USA.
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1

Melodee Bassett er 3x tipoldeforældres 5x tipoldebarn * til Arne Bjørn Jørgensen
Anders Larsen
(5 Feb. 1738 - 7 Sep. 1787)
Maren Christensdatter
(1743 - 10 Aug. 1807)
Gift 12 Apr. 1765

Christen Andersen
(1770 - 16 Okt. 1852)
Kirsten Rasmusdatter
(14 Mar. 1778 - 6 Dec. 1855)
Gift Omkr 1802

Hans Christensen
(17 Maj 1806 - 11 Apr.
1875)
Nikoline Markusdatter
(24 Okt. 1822 - 25 Dec.
1903)
Gift 25 Jul. 1857

Jesper Jørgensen
(25 Dec. 1845 13 Feb. 1937)
Ane Kirstine
Hansen
(11 Mar. 1860 - 1
Jun. 1948)
Gift 29 Dec. 1880

Niels Peter Jørgensen
(9 Feb. 1883 - 9 Jul. 1974)
Anna Kirstine Larsen
(10 Jan. 1886 - 16 Maj 1972)
Gift 16 Okt. 1909

Otto Jørgensen
(15 Feb. 1916 - 2 Feb.
2008)
Else Marie Jørgensen
(14 Maj 1924 - 13 Sep.
2008)
Gift 28 Dec. 1947

Arne Bjørn Jørgensen
(10 Jul. 1949 )

Et andet
Ægteskab

Rasmus Jensen
(Omkr 1739 - 1765)
Maren Christensdatter
(1743 - 10 Aug. 1807)
Gift 23 Apr. 1762

Karen Rasmussen
(1763 - 1 Jun. 1823)

Rasmus Rasmussen
(24 Jan. 1796 - 21 Mar. 1834)
Anna Cathrine Andersdatter
(1796 - 9 Aug. 1865)
Gift 26 Apr. 1824

Anders Rasmussen
(12 Sep. 1829 - 29 Jun.
1907)
Karen Jørgensdatter
(12 Okt. 1829 - 18 Feb.
1879)
Gift 25 Mar. 1852

Rasmus Rasmussen
(6 Sep. 1853 - 22 Okt.
1921)
Hannah Sophis Zobell
(26 Jun. 1854 - 3 Aug.
1944)

Milo Ammon Bassett
(13 Feb. 1870 - 26 Nov. 1945)
Camilla Rasmussen
(25 Sep. 1880 - 10 Apr. 1971)

Ammon Bassett
(1900 - 4 Apr. 1990)
Lucile Tippets
(1908 - 15 Jan. 1995)

Udskrift fra Legacy den 26 Dec. 2020

Hun blev gift med John Ernest Farrer (1883-1959), og de fik
datteren Hilda Ellen Farrer (1911-2001), som er Nancys mor.

Morfars slægt fra Jylland
En af de første slægtninge, jeg fandt ved hjælp af DNA, var
Paul Agernem Siig (født i 1947). På min morfars side blev
flere af hans aner kaldt Siig, så jeg søgte straks den vej, og
der var hurtigt gevinst. Vores fælles tipoldeforældre er Ane
Kirstine Christensen (1816-1903) og Peder Albæk Pedersen
(1816-1892). Hans oldemor, Ana Marie Catrine Pedersen
(1855-1885), er søster til min oldefar Niels Munkgaard Pedersen fra Snejbjerg.
Hans farmor er Else Katrine Fjortine Ottemine Jensen (18991952). Hun blev viet til Jens Marius Siig (1898-1974), og de
fik sønnen Gunner Agernem Siig, som er Pauls far.
Gunner blev gift med Thora Kristine Johansen (1922-1991),
og de fik sønnen Paul den 8. maj 1947.
Paul og jeg har skrevet sammen, og vi er nu også Facebookvenner. Han er administrerende direktør i Vinderup ved
Ginding. Han er gift med Biegala, og han har inviteret mig
på frokost, hvis jeg kommer på de kanter, hvor han bor!
Hans søn, Martin, er også DNA testet, og ham er jeg naturligvis også i slægt med.
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Morfars slægt fra USA
Der er også mange slægtninge i USA. Jeg har bl.a. fælles
DNA med Michael Adam Stone (født omkr. 1977).
Vores fælles forfædre er Anne Johanne Sørensdatter (17811862) og Christen Pedersen (1775-1849). De er vores 3 x
tipoldeforældre. Det er også på min morfars side. Christen
Pedersens mor er i øvrigt Inger Jensdatter Fonnesbech
(1740-1799). Hun er ane til de senere meget kendte grundlæggere af Fonnesbech Stormagasinet i København.
De fik 6 børn sammen, hvoraf Ane Kirstine (1816-1903) er
min 2 x tipoldemor, og Peder Christensen (1805-1879) er
hans 2 x tipoldefar. Han blev født i Ikast, og han blev gift
med Elisabeth Frandsdatter (1802-1881) den 7. maj 1834 i
Horsens kirke. De fik sønnen, Søren Peter Christensen.
Søren Peter Christensen (1837-1915) er Michael Adam Stones tipoldefar. Han blev født i Ørridslev i Voer ved Skanderborg. Han mødte Anna Marie Nielsen (1831-1869), der var
født i Sønder Vilstrup ved Vejle, og de blev gift den 8. maj
1863. Straks efter brylluppet emigrerede de til Utah i USA i
1863, hvor han arbejdede som landmand. De fik sammen 2
børn. Anna Marie døde dog allerede i 1869.
En del år senere traf han Karen Marie Elisabeth Jensen
(1861-1918), der var født i Horsens, og som også var taget
til Utah. De blev gift den 13. november 1884 i Salt Lake
City i Utah og fik sammen 4 børn, bl.a. Lilie Deneva.
Michael Adam Stones oldemor er Lilie Deneva Christensen
(1893-1978). Hun blev født i Salem i Utah. Hun blev den
17. april 1918 gift i Salt Lake City med Henry Elmer Sabin
(1892-1985). De fik bl.a. sønnen Marvin Elmer Sabin (19192017) fra Orem i Utah i USA. Han blev gift den 10. august
1944 med Sylvia Wall (1927-2004), og de fik en datter, som
er mor til Michael Adam.
Vi har endnu ikke kontaktet hinanden, så jeg har ikke yderligere oplysninger om ham.

Morfars slægt fra Australien
Min mest spændende DNA-match er med Pamela Gibbons
fra Sydney i Australien. Vi har fælles 2 x tipoldeforældre,
Anna Pedersdatter (1790-1877) og Peter Mortensen (17891854).
Vi har mailet sammen, og hun har pr. post sendt beretninger om sin familie og billeder, og jeg har sendt hende en
udførlig slægtsberetning om hendes danske familie, for
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hun kendte den ikke længere tilbage end til sin bedstefar,
Jens Christian Christensen (1887-1961).
Pamelas tipoldemor, Kirsten Maria Pedersdatter (18281900), er søster til min tipoldefar, Peder Albek Pedersen
(1816-1892). Pamelas oldeforældre, Jeppemine Christensen
(1863-1911) og Otto Svendsen (1862-1923), fik hendes
bedstefar, Jens Christian, som uægte tvillingebarn i Sunds
den 2. september 1887. Den anden tvilling var dødfødt.
Jens Christian var født udenfor ægteskab, og kort efter
hans fødsel i 1887 drog faren Otto til USA med skibet
Thingvalla og kaldte sig nu Otto Swensson; han stiftede familie i byen Clark i Washington. Han havde her en frugtfarm. Han døde i 1923 i Vancouver i Canada efterladende
sig 12 børn med sin kone Laura Sine Hansen, så der har jeg
en stor flok slægtninge. Moderen Jeppemine blev i Danmark, og hun giftede sig i 1892 med Jens Jacobsen. De bosatte sig i Over Simmelkær i Hammerum Herred og fik 6
børn sammen. Jeppemine døde i 1911.
Pamelas bedstefar, Jens Christian, måtte hutle sig igennem
tilværelsen. Han tog til Tyskland, men kunne ikke finde arbejde, så han tiggede om mad, og en vred mand skød ham
gennem armen, fordi han tiggede. Herefter tog han til
England, og efter en tid blev han den 30. marts 1905 –
som så mange andre fattige – sendt med båden Falkirk til
Australien.
Jens Christian kom til Hunter Valley i New South Wales i
Australien, hvor han fik arbejde i kulminerne under jorden.
Det var et hårdt arbejde, og han beskadigede sit ene ben i
en grotte, hvilket gjorde ham halt for resten af livet. Efter
det hårde arbejde i kulminerne fandt han arbejde på et
handelsskib, der sejlede kul til Japan og andre lande. Det
var i årene 1937-1958. På et tidspunkt som sømand mistede han sit venstre øje.
I 1958 gik han som 71-årig på pension, og han boede i sine
sidste år i Weston i New South Wales i Australien, hvor han
døde i 1961, 74 år gammel.
Han blev gift med Ester Doreen Gardner den 7. juni 1919 i
Hamilton i New South Wales i Australien. De fik sammen 2
børn, den ene Terence William Jens Christensen, der blev
født den 30. april 1921. Han er Pamelas far. De 2 sønner
arbejdede også i kulminerne, indtil de blev 14 år.
Pamelas far Terence blev gift med Edna Scott i 1943 i Sydney, og de fik 4 døtre, hvoraf Pamela, der blev født i 1945,
er den ældste.

47

Slægtskabsskema

1

Pamela Dianne Gibbons er tiptipoldeforældres tiptipoldebarn til Arne Bjørn Jørgensen
Fælles ane

Peter Mortensen
(7 Nov. 1789 - 12 Maj 1854)
Anna Pedersdatter
(12 Maj 1790 - 31 Dec. 1877)
Gift 23 Mar. 1811

Peder Albek
Pedersen
(12 Feb. 1816 - 18
Maj 1892)
Ane Kirstine
Christensen
(7 Jun. 1816 - 24
Aug. 1903)
Gift 9 Nov. 1841

Niels Munkgaard
Pedersen
(23 Jun. 1862 - 24
Aug. 1940)
Mette Marie
Pedersen
(22 Maj 1864 - 11
Nov. 1947)
Gift 2 Dec. 1890

Peter Gram Petersen
(31 Jul. 1894 - 28 Maj 1982)
Maren Elisabeth Petersen
(4 Apr. 1899 - 20 Maj 1980)
Gift 29 Jan. 1922

Otto Jørgensen
(15 Feb. 1916 - 2 Feb. 2008)
Else Marie Jørgensen
(14 Maj 1924 - 13 Sep.
2008)
Gift 28 Dec. 1947

Arne Bjørn Jørgensen
(10 Jul. 1949 )

Svend Christensen
(1806 - 27 Maj
1866)
Kirsten Maria
Pedersdatter
(26 Feb. 1828 21 Aug. 1900)
Gift 7 Jun. 1853

Otto Svendsen
(22 Dec. 1862 - 1 Mar.
1923)
Jeppemine Christensen
(27 Nov. 1863 - 1911)

Jens Christian Christensen
(2 Sep. 1887 - 24 Jun. 1961)
Esther Doreen Gardner
(8 Aug. 1882 - 18 Aug. 1936)
Gift 7 Jun. 1919

Terence William Jens Christensen
(30 Apr. 1921 - 16 Aug. 2000)
Edna Scott
(13 Okt. 1923 - 26 Jul. 2009)
Gift 1943

Pamela Dianne Gibbons
(26 Apr. 1945 )

Her er det vigtigt at have sin egen familie dokumenteret
korrekt og præcist, så slægtsforskningsfirmaet, de andre
slægtsforskere og jeg selv kan finde de korrekte slægtsforbindelser. På nettet findes mange nyttige og rigtige oplysninger, men der er også en del fejltagelser, så man skal
være meget omhyggelig, når man tilføjer nye slægtninge til
sin slægtsforskning.
Indtil videre har jeg ikke fundet forskelle mellem min traditionelle slægtsforskning, og det, jeg har fundet via den biologiske DNA-slægtsforskning. Der kan jo være forhold, hvor
det biologiske slægtsforhold, som DNA-testene viser, ikke
falder sammen med den juridiske slægt, som fremgår af kirkebøger, folketællinger m.v. Det er slet ikke utænkeligt, og
det er der jo et eksempel på i Peter Olsens artikel i Slægtsforskerens decembernummer, 2020.
For nyligt tog min datter og hendes mand også en DNAtest, så nu ser vi også på, hvad det kan give af match på
min kones side og på min svigersøns side. Jeg har foretaget
en grundig og traditionel slægtsforskning på både min kones og min svigersøns slægt, så nu venter jeg spændt på,
om DNA-match kan bekræfte min slægtsforskning!

Udskrift fra Legacy den 24 Dec. 2020

Pamela blev gift med George John Gibbons omkring 1970,
og de fik datteren Shane. George var erhvervsfisker i over
40 år. Ved siden af fiskeriet havde de en lille farm på 200
acres med kødkvæg. I 2019 købte Pamela og hendes mand
en turistbåd, og de lever nu af at sejle turister rundt i området omkring Sydney, som min kone og jeg i øvrigt besøgte i
år 2009. Hvis vi havde kendt slægtsforholdet dengang,
kunne vi have besøgt dem!

DNA fremover
Der er som sagt yderligere tusindvis af personer, som jeg
har fælles DNA med, så der er nok at gå i gang med. Værktøjerne til fremvisning af sammenhængen mellem slægtningene udvikler sig stærkt, og jeg modtager jævnligt oplysninger om eventuelle fælles steder, fælles forfædre og
endda forslag til, hvordan slægtskabet kan være. Hver
gang, der er en ny person, som får taget en DNA-test, som
matcher med mig, får jeg besked!

Det kunne også være spændende om andre fra min familie
lod sig DNA-teste, og priserne for testen er klart faldende.
MyHeritage lokker også med tilbud på en sundheds DNAtest, men det venter jeg med.
DNA-slægtsforskningen giver på overraskende vis en helt ny
vinkel på slægtsforskningen. Tænk, at der i vores biologi er
indbygget historien om vores aner mange generationer tilbage i tiden. Det er da fantastisk.

Sidste nye
Mens jeg skrev ovenstående artikel, fandt jeg endnu en
DNA-match, og det var netop på min mormors bornholmske gren! Den fælles ane var min 6 x tipoldefar Eskild Sandersen Dich (1600-1666). Han er søn af den skotske skipper
Sander Dich (1571-1612), som er stamfader til den bornholmske Dich slægt!

Modtager du foreningens nyhedsbrev?
Danske Slægtsforskere udsender et nyhedsbrev på e-mail 1-2 gange om måneden.
Hvis du ikke allerede modtager dette, kan du tilmelde dig ved at klikke på boksen Nyhedsbrev nederst på
hjemmesiden www.slaegt.dk.
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Min oldefar i krigen 1864
Af Jørgen H. Møller
Sneppevænget 14
5610 Assens
Tlf. 64 71 27 14/51 78 27 14
sneppe14@webspeed.dk

8. Brigades berømte modangreb ved Dybbøl. Maleri af Vilhelm Rosenstand. Wikipedia.

Min oldefar, Christen Hansen Philipsen, blev født 14. juli
1837 i Holm, Nordborg Sogn, og døde 25. september 1914
samme sted. Og han deltog i krigen 1864.
Christen H. Philipsen var tilknyttet 1. Kompagni - 20. Regiment - 8. Brigade, som var en del af 3. Division under kommando af generalmajor P.F. Steinmann. 8. Brigade bestod af
9. og 20. Regiment, hvis kommandør var oberst P.U. Scharffenberg. 20. Regiment bestod af 1., 2., 5. og 6. Kompagni,
og det var altså 1. Kompagni, hvis chef var kaptajn H.H.N.J.
Daue, som Christen H. Philipsen hørte til.
Han var med i tilbagetoget fra Dannevirke til Sønderborg
den 5.-8. februar 1864. I bogen Den dansk-tydske Krig
1864,1 Bind 1, s. 268, kan man følge hans og kompagniets
tilbagetog.
1 Den dansk-tydske Krig 1864, bd. 1-3, udgivet af Generalstaben i
1890-92.
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Tilbagetoget fra Dannevirke
5. februar:
Afmarch fra stillingen.
	
8. Brigade maatte standse ved Taterkro
(kun en fjerdingvej fra Slesvig) og kunne
først om Morgenen Kl. 3 fortsætte Mar
chen (side 275).
6. februar:
20. Regiment besatte midlertidig den syd
lige Rand af Skoven (side 283).
20. Regiment trak sig tilbage gennem 9.
Regiment til Høiderne ved Sr. Smedeby
(side 284.)
Kampen ved Sankelmark (side 285).
Generalmajor P.F. Steinmann, kommandør
for 3. Division bliver saaret (side 291).
8. Brigade tog Stilling S. for Byen (side

293).
	
Oberst Neergaard tog i den saarede
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General Steinmanns Sted Kommandoen
over 3. Division (side 293).
	3. Division med 7. og 8. Brigade tager op
stilling umiddelbart N. for Flensborg (side
295).
7. februar:	3. Division havde uden Afbrydelse fortsat
Marchen til Sønderborg, hvor dens hoved
styrke forblev (side 301).
8. februar:
General Wilster ansættes under General

Steinmanns Forfald som Kommandør over
3. Division (side 305).
9. februar:
I Henhold til den tagne beslutning om at
overføre 3. Division søværts til Fredericia
stode om Morgenen Kl. 7 8. og 9. Brigade i
Sønderborg færdige til Indskibning. Over
førslen foretoges i halv Storm og Snefog,
saa at kun 3 af skibene naaede Fredericia
om aftenen og foretog Landsætningen til
dels i Baade; de andre maatte overnatte
dels uden for Fredericia, dels ved Assens
(side 309).
	På Als foretoges en Omflytning efter 8. og
9. Brigades Bortmarch (side 309).
10. februar:
8. og 9. Brigade under Kommando af

Oberst Neergaard ere i dag overskibede til
Fredericia. Der er tillagt Oberst Neergaard
Ordre at melde sig hos General Hegermann
og at rykke frem fra Fredericia efter hans
nærmere Anordning, saasnart Tropperne
ere i Stand til at tiltræde Marchen (side
312).
	I løbet af dagen landsattes Resten af 8. og
9. Brigade i Fredericia. Vejret var meget
slet, stærkt Snefog med Frost og Blæst
(side 312).
11.-17. februar:	8. Brigade sendes frem til Kolding afsnittet,
men beordres atter tilbage til Fredericia
(Bind 2, side 18).
8. marts:
20. Regiment havde Forpost bag Elbo Da
len. 1. Kompagni Ø. for Krybily Kro (side
59).
8. marts:
20. Regiments 1. Kompagni afskæres ved
Snoghøj og maatte overgive sig (side 65).
Kompagniet tages til fange.
8. Brigade blev som nævnt overført med skib fra Sønderborg til Fredericia den 9. og 10. februar. Her deltog min oldefar i flere fægtninger i Fredericia fra 11. februar til 8.
marts.

Forfatterens oldefar, Chri
stian Hansen Philipsen

Fangenskab i
Spandau
Men den 8. marts gik
det galt, idet 20. Regiments 1. Kompagni
blev afskåret ved
Snoghøj, og hele kompagniet blev taget til
fange og ført til Tyskland. Fangerne kom til
fæstningen Magdeburg, men det gjaldt
dog ikke alle, idet Christen H. Philipsen blev overført til
fængslet Spandau ved Berlin. Det ved jeg bl.a. fra en lille
salmebog, som er bevaret i familien. Den stammer fra tiden
i Spandau, for han har skrevet i den: Denne Psalmebog har
jeg faaet udleveret, da jeg sad i Krigsfangenskab i Spandau
i Preusen. Christen Philipsen, 20. Regiment, 1. Compagni,
Nr. 467.

Uddrag fra Fredericias historie. Fredericia 1864
Efter den danske hærs tilbagetrækningen 6. februar 1864
fra Dannevirke til Dybbøl, nåede de prøjsiske og østrigske
tropper i begyndelsen af marts til Fredericia. Den 8. marts
blev kaptajn H.J. Daue afskåret med hele 20. Regiments 1.
Kompagni foran fæstningen og taget til fange og sendt til
fæstningen Magdeburg som krigsfanger. Han beretter selv
følgende om begivenheden i et brev hjem til sin afdeling:
”Jeg ser mig om til alle Sider for at se Fjendens Stilling, og
hvilken Udvej, der mulig var. Foran mig, langs Bakkerygnin
gen og tæt ved Skrænten til Havet stod der mindst et
fjendtligt Kompagni, til venstre rykkende ned fra Bakkerne
og ud af Skoven 2 Kolonner mindst af 5 á 6 Kompagnier
frem, og paa Bakkerne bag dem prodsede2 Kanoner af,
mens jeg ved Siden af dem saa Overkroppen af de
saakaldte røde Husarer. Bagved mig, paa den Bakke, under
hvis Skrænt jeg nys var rykket frem, var mindst et par
fjendtlige Kompagnier, og jeg var saaledes på de tre Sider
omgivet af mindst 2000 Mand af alle tre Vaaben, der ved
blev at myldre frem, at formere sig mere hvert Øjeblik og
sende tusinder og atter tusinder af Projektiler ind imod
Kompagniet, som var næsten aldeles udækket. Paa den
fjerde Side havde jeg Havet, hvor intet Fartøj, ingensom
helst Hjælp viste sig. Min lille Skare, som var reduceret til
2
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prodsede: blev gjort skydeklar, kørt i stilling
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120 Mand, laa for Størsteparten i Sandet. Min ældste Løjt
nant var enten død eller meget haardt saaret, Mandskabet
havde for Øjeblikket for det meste ingen Skud i Geværet og
var meget udmattet af de overordentlige Anstrengelser. Jeg
stod i Dalen. Den vel 20 Gange stærkere Fjende stod paa
Bakkerne i en Afstand af 100-300 Alen. Forinden jeg med
mit udmattede Mandskab havde naaet Halvhøjden af en af
de Bakker, jeg maatte storme for at bryde gennem Fjendens
Kreds, ville Kompagniet være fuldkommen omringet og
massakreret. Forsøget dertil syntes mig at være det samme
som til ingen Verdens Nytte at lade mine Folk slagte. Jeg
gav Tegn til Overgivelse. Det var omtrent kl. 1½ Eftermid
dag." 3
Fægtningen blev naturligvis omtalt i den lokale presse. I
Middelfart Avis den 9. marts 1864 hedder det:
Igaar morges begyndte en stærk Skydning i Jylland. I Løbet
af Formiddagen kunde man herfra Byen iagttage, hvorledes
Fægtningen trak sig nærmere og nærmere mod Kysten,
indtil den omtrent ved Middagstid stod ved Snoghøi. Den
tæt ved Færgegaarden beliggende Skov synes for en Tid at
have været Kamppladsen; men vore Tropper nødtes til atter
at trække sig tilbage. Desværre lykkedes det her Fjenden at
afskjære et Compagni af Vore, der bleve tagne tilfange;
men vi maa høilig beklage og forundre os over, at de fyen
ske Batterier ved Kongebroen ikke vare satte istand, da
disse ellers vilde kunne have forhindret Fjenden at nærme
sig Stranden, medens man i Baade havde modtaget Solda
terne. Kampen fortsattes om Eftermiddagen, Skydningen
blev stærkere, Fægtningen var nu Ø. og NØ. for Snoghøi
imod Fredericia og skal endogsaa have trukket sig betydelig
ad Veile. Først i Mørkningen blev Alt roligt. Fjenden sendte
Granater over imod Striib nok egentlig efter en i Bugten lig
gende Skonnert, dog uden at træffe denne; men det synes
ogsaa her forunderligt, at Batterierne ved Striib ikke vare
belagte med Kanoner, skjønt der nu i lang Tid er arbeidet
paa disse Dag for Dag. Der sendtes ogsaa Granater imod
Batterierne ved Kongebroen, men ogsaa her uden at gjøre
Skade. En af disse faldt og sprang i Hindsgavls Gaard.
Om forholdene under fangenskabet i fæstningen har vi en
beskrivelse, som en anden fange, Mikkel Nielsen, sendte
hjem til sin familie. Han fortæller:
Den 1. April om Aftenen Kl. 8 kom vi til en Fæstning, som
hedder Spandau, og som ligger 36 Mil fra Hamborg, og 2
Mil nær Berlin. Der fik vi den første Aften Ærter, og saa blev
vi henført et Stykke uden for Byen, hvor vi kom ind i et Ho
tel, hvor det ellers var, det kunde jeg ikke se, for det var jo
3 https://www.fredericiashistorie.dk/html/fredericia/artikler/fa_1864.html
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Aften. Men da vi kom derind, da laa der en tynd Halmsæk,
et Lagen og to Tæpper til hver Mand, det skulde saa være
vores Seng.
Hvad der nu var det mest behagelige for mig, det var at
komme af Klæderne, thi det var en Nyhed, da det var første
Gang, siden Krigen var udbrudt, og jeg sov saa godt til næ
ste Morgen. Da jeg saa kom op og kom ud, saa jeg, at vi
laa i et muret Blokhus inde i en Skanse. Huset var stærkt,
thi der var 3 Alen Mur, og saa var det tildækket med Jord
foroven.
Vi kom til at ligge en 120 Mand i denne yndige Bopæl, og
hvad vores Levemaade angaar, da er det for tiden saaledes:
Hver 4. Dag faar vi et Brød, som jeg antager vejer mellem 5
og 6 Pund. Brødet er godt. Hver Morgen faar vi hver en
Portion Kaffe, som er ganske tynd og simpel. Om Midda
gen faar vi hver anden Dag Ærter og hver anden Dag Bøn
ner, og saa fremdeles. Sommetider faar vi hvert et lillle
stykke Kød eller Flæsk, men ellers er det kogt paa Kartofler
og Peber. Hver Eftermiddag faar vi hver 3 Lod Fedt eller
Smør, det er vores hele Forplejning.
Forresten er Tiden lang og kedelig, vi maa gaa paa
Fæstningsarbejde hver Formiddag fra Kl. 5 til 11, den øvrige
Tid skal vi Holde os i dette Blokhus. Penge er der ingen Tale
om, andre end de vi kunde faa fra Hjemmet.
Mens Christen H. Philipsen sad som fange i Spandau,
sendte han et brev hjem til sine forældre. Han skrev heri:
Til: Hans Christian Philipsen i Holm,
pr. Nordborg paa Als i Danmark
Spandau d. 25. Marts, 1864
Kære Forældre.
Nu er jeg kommen langt Sydpaa siden sidste Brev jeg
sendte Eder, men jeg haaber nok I ved, hvorledes det er
gaaet med mig og hele Compagniet, da vi fik nogle til at
gøre det bekjendt, da vi rejste herop. Vi blev taget til Fange
d. 8. marts om Middagen nede ved Stranden ved Snoghøj,
vi blev helt afskaaret, og hele Compagniet med Offiserer og
det hele blev taget. Tabet af Mandskab var ubetydelig, men
I kan tro, det var en varm Formiddag, vi var ude på Forpost
et par Mil uden for Fredericia, men Fjenden kom straks om
Morgenen, og Overmagten var der. Jeg er sund og rask,
som jeg ønsker, at I ogsaa er, men længes hver Dag efter, at
der maatte blive Fred i Landet, at jeg kunne komme hjem til
Eder igen, jeg er i Fangenskab i Spandau i Preuhsen, 35
Mile fra Hamborg, og vi ere 14 fra Als. Jeg beder Eder kære
Forældre at hilse deres Familie, nemlig H. Johnsen, C.
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Hansen, P. Thomsen og H. Berthelsen, at de ere raske. Paa
sken er ikke saa for os her, som hjemme, men jeg haaber at
det vil blive bedre til næste Paaske. Vi gaar paa arbejde hver
Formiddag, nemlig om Søgnedagene, men Arbejdet er ikke
saa strænkt. Nu ender jeg min Skrivelse med et hærligt Hil
sen til Eder kære Forældre og Søskende og min Ven.

Beviset er udstedt i Gamtofte Sogn den 19. december
1872. I kirkebogens afgangsliste for Gamtofte fremgår det,
at han er rejst tilbage til Slesvig den 2. november 1872.
Vi har i familien været bekendt med, at han blev fængslet i
14 dage efter sin hjemkomst. Forklaringen på det kan være,
at han ikke havde fået sit Hjemstavnsbevis rettidigt.

Christen Philipsen
Hvis I vil probere at skrive mig til, da er min Adresse til:
Christen Philipsen, 20. Regiment 1. Compgn. Nr. 467
Krigsfange i Spandau.

Efter krigen
Christen vendte tilbage til hjemmet, og den 23. maj 1867
blev han gift med Oline Rosalie Kjestine Jørgensen fra
Augustenborg.
Men nu var Slesvig kommet under Preussen, og det gav nye
problemer. Allerede i 1870 var Preussen i krig igen, og han
kunne forvente at blive indkaldt til den fransk-tyske krig. Eftersom han havde bevaret sin danske indfødsret, valgte han
at optere til Danmark, og derfor rejste han til Fyn.
I 1870 nægtede Preussen personer, som havde opteret til
Danmark, tilladelse til at vende tilbage til deres hjemstavn,
medmindre de foreviste et Hjemstedsbevis, som kunne udstedes af den kommune, hvor optanten sidst havde opholdt
sig.

Ansøgningen om erindringsmedaljen, rekvireret fra Rigsarkivet

Hjemstavnsbeviset forpligtede kommunen til i trangstilfælde at forsørge optanten og hans familie, hvis det blev
nødvendig. Staten ville så refundere kommunens eventuelle
udgifter til ”Slesvigerens forsørgelse”, også efter at han
eventuelt rejste tilbage.

Erindringsmedaljen for 1864 – og Christian H. Philipsen med medal
jen på jakken

Christian Hansen Philipsens hjemstedsbevis

52

Veteranstævne og hædersgave
Efter krigen blev der fremsat forslag om, at alle deltagere i
de slesvigske krige som erkendtlighed for deres dåd skulle
have en medalje. Men man kunne i Rigsdagen dog ikke
blive enige om det, så da det endelig blev besluttet i 1876,
var der gået så lang tid, at fortjenstmedaljen blev omdøbt
til erindringsmedaljen. Krigsveteranerne skulle selv søge om
Slægtsforskeren 1/2021

tildelingen. Man regnede med, at ca. 46.000 var berettiget
til 1848-50-medaljen, mens antallet for 1864 var ca.
58.000. Ca. 2.900 mænd udmærkede sig ved at kunne
søge begge medaljer. Der blev præget tre forskellige medaljer: en for dem, der havde været med i 1848-50, en anden
for deltagerne i 1864 og endelig en særlig medalje for dem,
der havde deltaget i begge krige. Medaljerne blev uddelt i
1876-77 i små hvide papæsker uden navn.
Som så mange andre veteraner søgte også Christen H.
Philipsen om erindringsmedaljen, da det blev muligt. Og i
1914 modtog han den livsvarige hædersgave for sin deltagelse i kampen for fædrelandet i året 1864. Gaven var på
100 kr. om året. Han opnåede dog kun at få udbetalingen
en enkelt gang, inden han døde den 25. september 1914.

Vi ved, at han deltog i et Veteranstævne i København, som
blev afholdt i dagene 17. - 19. april 1914. Der var lagt et
fint program for stævnet:
Fredag: Ankomst til København.
Lørdag: 	Gudstjeneste i Vor Frue Kirke. Veterantogskørsel.
Højtidelighed i det kgl. Teater.
Sammenkomster i forskellige foreninger.
Søndag:	Modtagelse på Københavns Rådhus og på Frederiksberg Slot.
Festforestilling i ”Det ny Teater”
Mandag:	Mindekoncert i Vor Frue Kirke.
Forestilling i ”Det ny Teater”
Hjemrejse.
Under opholdet var der for alle veteraner, der bar emblem,
gratis kørsel med alle sporvogne, og gratis adgang til forskellige museer og biografteatre. Det har været en stor begivenhed for folk fra hele landet, hvoraf mange nok ikke
var vant til at færdes i hovedstaden. Men udenbys veteraner
skulle ikke føle sig fortabt i storbyen, for de var når som
helst i løbet af dagen velkomne i Kristelig Forening for unge
Mænds Soldaterhjem i Gothersgade 115. Her ville der stå et
dækket kaffebord til fri rådighed.

Hædersgavebrevet fra finansministeriet til Christian Hansen Philipsen
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Det store veteranstævne fik stor omtale i tidens aviser. Her er et bil
lede fra Frederiksberg slotsgård kommet på forsiden af Nationalti
dende den 20. april. Mediestream.
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Vinding/Winding Slægterne.
Et præliminært studie
Af Michael Vinding
michaelvinding@hotmail.com

Artiklen ’Vinding/Winding Slægterne. Et præliminært studie’1, som nu er blevet offentliggjort gennem Slægtsforskernes Bibliotek, er et delresultat af års slægtsforskning.
Jeg er i tidens løb som så mange andre blevet spurgt, om
jeg var i familie med en bestemt person, som jeg deler efternavn med. For bedre at kunne besvare dette har min
slægtsforskning ikke blot omfattet min egen æt, men også
andre, der bærer efternavnet Vinding (Winding, Windinge).
Jeg har således identificeret otte separate slægter, der har
navnet Vinding/Winding, men der er givetvis flere, bl.a. de
17 personer, der i 2020 havde efternavnet Windinge.
Der er to motiver til, at jeg til trods for studiets præliminære
karakter nu har valgt at offentliggøre mine data. For det
første for at give andre slægtsforskere adgang til mine data.
For det andet er det mit håb, at andre forskere vil komme
med nye oplysninger, således at artiklen kan blive korrigeret
og opdateret.

Lokaliteter
Der er flere lokaliteter i Danmark, som hedder Vinding(e),
bl.a.:
1.	
Vindinge (Fyrendal) Landsby, Fyrendal Sogn, Næstved
Kommune. Vindingslægterne nedstammende fra Povel
Jensen, f. 1509 (slægt 1), og Rasmus Jensen, d. 1608
(slægt 2), har navn efter denne lokalitet.
2.	
Vinding Landsby, Vinding Sogn, Silkeborg Kommune.
Vindingslægterne nedstammende fra Anders Mikkelsen,
d. 1596 (slægt 3), Søren Jensen, d. senest 1672 (slægt
4), og formentlig Søren Sørensen Winding, f. 1806
(slægt 6), er opkaldt efter denne landsby.
3.	Vinding Landsby, Vinding Sogn, Vejle Kommune. Vindingslægten nedstammende fra Peder Nielsen, d. 1660
(slægt 5), og formentlig også slægten efter Claus Magnus Søren Vinding, f. 1845 (slægt 7), har navn efter
denne lokalitet.
4.	Vinding Landsby, Vinding Sogn, Herning Kommune. Vindingslægten nedstammende fra Peder Steffensen Vinding, f. 1783 (slægt 8), er opkaldt efter denne landsby.
1 Find teksten på https://bibliotek.slaegt.dk ved at søge på 'vinding
winding’ (husk gåseøjnene)
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Slægterne Vinding/Winding(e)
I 2020 var der 680 personer med efternavnet Vinding, 366
hed Winding og 17 Windinge. Inden for de enkelte slægter
har nogle benyttet skrivemåden Vinding, andre Winding; enkelte personer har benyttet begge skrivemåder. Tidligere benyttede man på dansk sædvanligvis Vinding, på latin Windingius. Nogle personer formodes at have benyttet Winding, da
man fandt det ’finere’ end Vinding; enkelte er dog gået den
anden vej og skiftet Winding ud med Vinding.
Der er mindst otte separate slægter, der har navnet Vinding/Winding.
1. Slægten nedstammende fra Povel Jensen, f. 1509
Den ældste af de kendte Vinding-slægter nedstammer fra
Povel Jensen, 1509-1572, der var rådmand og skattemester
i Kolding. Foruden Vinding-slægten gennem sønnen, rådmand, tolder Jens Povelsen, d. 1592, var Povel Jensen også
stamfar til bl.a. slægten Anchersen (inkl. Ancher Anchersen,
1644-1701, biskop i Ribe), og slægten Munk (Munck) gennem sønnen Iffver Povelsen, 1567-1622, borgmester i København.
Slægten bærer navn efter landsbyen Vindinge nær Næstved
(lokalitet 1), hvor Povel Jensens sønnesøn, provst Povel Jensen Kolding, 1581-1640, var sognepræst. Kolding var forstander for Herlufsholm Skole og kendt ordbogsforfatter.
Hans ældste søn, professor, lector theologiæ, Jens Povelsen Vinding, 1609-1655, fik i 1609 som det første medlem af slægten efternavnet Vinding. (For den interesse, det
måtte have, kan det oplyses, at jeg tilhører denne æt.)
2. Slægten nedstammende fra Rasmus Jensen, d. 1608
Slægten bærer – ligesom slægt 1 – navn efter landsbyen
Vinding nær Næstved, hvor Rasmus Jensen var præst. Efter
Rasmus’ død i 1608 blev hans enke gift med sognets nye
præst, Povel Jensen Kolding (se ovenfor). Sønnen Samuel
Rasmussen Winding, 1607-1655, var kun ét år gammel, da
hans far døde. Han voksede op med Kolding som sin far. I
1634 blev han kaldet til præst til Fræninge og Valsø (Fränninge og Volsjö) i Skåne. Flere af hans efterkommere var
præster.
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3. Slægten nedstammende fra Anders Mikkelsen, d.
1596
Anders Mikkelsen, præst i Dover og Venge, hvis søn, præst
samme sted Niels Andersen Svejstrup, d. 1630, var far til
Anders Nielsen Svejstrup Winding, 1621-1662, præst i Vinding, Bryrup og Vrads.
4. Slægten nedstammende fra Søren Jensen, d. senest
1672
Søren Jensen, Ørslevkloster, hvis søn Albert Sørensen, 16501724, forpagter Ørslevkloster og Skivehus, var gift med Maren Andersdatter Winding (d. 1719) fra slægt 3. Deres efterkommerne tog efternavnet Winding.
5. Slægten nedstammende fra Peder Nielsen, d. 1660
Peder Nielsen, d. 1660, hvis tipoldebarn var Søren Hansen,
1754-1796, ejer af Vinding Overgaard. Han søn var Niels S.
Vinding, 1784-1842.
6. Slægten nedstammende fra Søren Sørensen, f. 1806
Søren Sørensen, f. 1806, Mollerup, Linaa Sogn, Silkeborg.

Sønnen Søren Sørensen, f. 1840, og dennes børn fik i 1905
(og 1933) ret til at bære efternavnet Vinding. Da Mollerup
er beliggende tæt ved landsbyen Vinding mellem Silkeborg
og Horsens, formodes det, at slægten har taget navn efter
denne landsby (lokalitet 2).
7. Slægten nedstammende fra Claus Magnus Søren
Vinding, f. 1845
Claus Magnus Søren Vinding, f. 1845, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, var den første i slægten, der fik efternavnet Vinding. Måske fik han sit efternavn efter landsbyen Vinding (lokalitet 3). Han døde 1899 i Vorbasse Sogn,
Ribe Amt.
8. Slægten nedstammende fra Peder Steffensen Vinding, f. 1783
Slægten nedstammer fra Peder Steffensen Vinding, født 1783
i landsbyen Vinding, 8 km syd for Holstebro (lokalitet 4). Peder gjorde tjeneste ved strandbevogtningen i Sejerøbugten,
hvor han giftede sig med en lokal pige og bosatte sig i Asmindrup; han døde 1860 i Lumsås.

Skriv til os
Til hvert nummer af Slægtsforskeren arbejder redaktionen på at samle en buket af gode og læseværdige artikler, store
og små.
Men bladet skriver bestemt ikke sig selv! Derfor vil vi opfordre jer alle til at sætte jer til tasterne, hvis I har et eller andet, som kunne være til nytte eller inspiration for andre. Vi søger indlæg, der viser, hvordan vi gør slægtsforskningen
bedre, finder de gode kilder og udnytter de mange muligheder indenfor IT og på nettet. Men en god slægtshistorie
med anvisning på, hvordan den blev gravet frem, eller en præsentation af en særlig kilde, tager vi også med glæde
imod. Eller måske en beretning om, hvad en DNA-test har bragt med sig.
Vi er sikre på, at mange i vores store, brede medlemsskare ligger inde med spændende viden og nyttige erfaringer inden for slægtsforskningen. Dem skal vi dele med hinanden, så skriv endelig løs! Redaktionen hjælper gerne med den
sproglige udformning, hvis det skulle være et problem.
Skriv artiklen i Word eller en anden tekstbehandler. Undlad gerne at formatere teksten – vores layouter sletter alligevel
alle forsøg på opsætning af artiklerne og sætter dem op på sin måde. Tænk på billedstof og send evt. illustrationer
som særskilte billedfiler i bedst mulig opløsning. Vær opmærksom på, at der ikke er ophavsretlige problemer med billederne; oplys om kilden. Det er fint at angive, hvor i artiklen billederne skal placeres. Det kan klares ved at vedhæfte et
udkast som PDF, hvis I har gjort jer tanker om layoutet.
Vi glæder os til at høre fra jer! Kærlig hilsen
Redaktionen
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Dr. Leunbach
Af Anton Blaabjerg
Fredensgade 38,
8800 Viborg
86 61 04 36
blaabjerga@gmail.com

Vi husker vist alle det afsnit fra 1935 af tv-serien Matador,
der omhandlede et ”kvinde-rabaldermøde” på Hotel Postgården i Korsbæk, hvor Elisabeth Friis havde forsvaret abortlægen, dr. Leunbach. Og dagen efter blev det hele beskrevet
i avisen, hvor der også stod, at konsulinde Holm ligefrem
måtte støttes af andre, da hun forlod mødet i protest!
Blandt de bøger af personalhistorisk interesse, der er anmeldt i Personalhistorisk Tidsskrift 2020, årbogen med titlen
Genforeningen 1920, er journalisten, forfatteren og forlæggeren Jens-Emil Nielsens værk fra 2019: Doktor Leunbach.
Abortlæge, idealist og seksualoplyser. En biografi.
Den yderst læseværdige bog om dr. Leunbach fortæller
godt og grundigt om hans liv og levned. Hans engagement
kostede ham endda både en politisag og i anden omgang
et fængselsophold.
Hans og nogle slægtninges lidt usædvanlige udseende, som
han måske endda blev mobbet med som barn, førte til, at
han interesserede sig lidt for sin brogede afstamning: mormorens kulørte afstamning fra bl.a. Dansk Vestindien.
Bogen fortæller således, at han som 45-årig bidrog med fotografier og oplysninger til en artikel om The Leunbach Fa
mily med undertitlen A Danish Family with American Indian
Blood. Den er skrevet af O.A. Merrit-Hawkes fra Birmingham
i England til tidsskriftet Journal of Heredity, oktober 1929.
Leunbachs mor tilhørte en dansk-vestindisk slægt, Hjardemaal, der naturligvis stammede fra det nordvestjyske. Men
mormoren, Lucy Frances Pinel, blev født ca. 1813 i Den Dominikanske Republik og døde 1887 hos Leunbachs forældre
i præstegården i Vester Skerninge på Fyn.
Hendes endnu ukendte far skal have tilhørt en kendt fransk
lægeslægt, Pinel, og være kommet fra Den Dominikanske
Republik via Martinique til Charlotte Amalie på St. Thomas i
1827.

kommere peger dog også på afstamning fra Afrika. Så den
lige mødrene slægtslinje på anetavlen indeholder mange
endnu ukendte elementer. Heller ikke Pinel-familiens fortid i
Frankrig er påvist.
Leunbachs fædrene slægt hed i første halvdel af 1700-tallet
Poul- eller Paulsen, men en dansk major, Carl Leopold Poulsen,
fik 1765 udstedt adelspatent af kongen på navnet von Leuenbach/Leunbach. Og i 1771 giftede han sig – med lidt pengemidler til følge – ind i officersfamilien Lüttichau på
herregården Lerkenfeld i Himmerland. Denne slægt var adelig i
Tyskland, men ikke i Danmark. Først så sent som i 1887 fik
slægten, der da i mange generationer havde hørt hjemme på
godset Tjele i Midtjylland, status som adelige i Danmark.
Dr. Leunbachs far og farfar var sognepræster i den danske
folkekirke, men slægten havde altså adelige officerer længere tilbage. Leunbachs mellemnavn Høegh stammede fra
en præsteslægt med afstamning fra en bror til den kendte
politiker Ove Høegh-Guldberg, der kom til magten efter
Struensees fald og henrettelse i 1772. Denne sammensatte
afstamning ville det være interessant at dykke længere ned i.
Rent afstamningsmæssigt var dr. Leunbach et ualmindelig
interessant menneske med et spektakulært livsforløb, som
du kan læse mere om i bogen på 284 sider. Samfundets for
Dansk Genealogi
og Personalhistorie sælger bogen i
sin webshop på
hjemmesiden genealogi.dk for
kun 199 kr. (ordinær boghandlerpris er 250
kr.).

Familiens træk skulle vise, at Lucys mor stammede fra indianerne i det nordlige Sydamerika, Arawakerne, og fra den
undergruppe af disse, der betegnes tainoer, og som befolkede de caribiske øer, før Colombus’ spaniere kom dertil i
1490’erne. – DNA-prøver fra et par af dr. Leunbachs efter-
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Generalforsamling
Danske Slægtsforskere - 2021
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Slægtsforskere
lørdag den 17. april 2021 kl. 11.30 Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for
det kommende år (2022).
5. Behandling af indkomne forslag.
5 a. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at holde foreningens hjemmeside opdateret løbende (Ingrid Sørensen).
5 b. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at hæve de adgangsbegrænsninger, som jeg og min mand er
udsat for i forbindelse med Danske Slægtsforsker hjemmeside og Facebookgrupper (Ingrid Sørensen).
5 c. Generalforsamlingen ophæver beslutninger truffet på den ekstraordinære generalforsamling
den 24.februar 2013 (Ingrid Sørensen).
6. Valg til bestyrelsen.
6a. Valg af formand (kun lige år).
6b. Valg af kasserer.
6c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Lone Bergmann, Anton Blaabjerg.
6d. Valg af suppleanter.
På valg: Yvonne Christiansen, Billy Skiøtt Sørensen.
7. Valg af interne revisorer.
7a. Valg af en intern revisor for to år.
På valg: Knud Spangsø.
7b. Valg af en revisorsuppleant for et år.
På valg: Per Vengfelt.
8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om ”Flytteangivelser mellem linjerne – om oversete kilder, som kan
bringe os på sporet af vores forsvundne aner” v/kommunikationskonsulent, cand.mag. Erik Kann.
Program for generalforsamling
11.30 – 12.45: Ankomst, registrering og frokost.
12.45 – 13.00: Udlevering af stemmesedler.
13.00 – 15.00: Generalforsamling.
15.15 – ?: 	
”Flytteangivelser mellem linjerne – om oversete kilder, som kan bringe os på sporet af vores
forsvundne aner” v/kommunikationskonsulent, cand.mag. Erik Kann.
Du er velkommen til at tage én ledsager med. Forplejning er gratis, også for ledsageren. Hvis du/I vil deltage i frokosten,
skal du tilmelde dig. Dette skal ske senest 12. april 2020 på hjemmesiden. Tilmelding til generalforsamlingen er ikke
obligatorisk, men det letter planlægningen af arrangementet, hvis du tilmelder dig.
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Bestyrelsens beretning for året 2020
2020 har været et mærkeligt år for Danske Slægtsforskere.
Der er egentlig sket meget, men året har samtidig været
præget af en uvelkommen gæst, Coronaen.
Bestyrelsesmøderne har til dels været holdt digitalt. Det har
vist sig, at denne mødeform – på trods af den manglende
fysiske tilstedeværelse – har været effektiv, selv om der er
en fornemmelse af, at de små detaljer og indskydelser og
underfundigheder går tabt. Så på sigt vil det ikke være hensigtsmæssigt at fortsætte rent digitalt. Vi glæder os til igen
at ses ansigt til ansigt.
I efteråret valgte Ivan Jensen at trække sig fra sin post i bestyrelsen, hvor han sad som indvalgt fra Lokalforeningsrådet. Vi vil gerne hermed takke Ivan for den store indsats,
han har ydet i den tid, han har siddet i bestyrelsen, især i
forbindelse med arbejdet med hjemmesiden. I hans sted er
indtrådt Kurt Pajbjerg, Viborg.
Vores planlagte ÅbentHus arrangementer forsvandt også i
Coronaens skygge. Vi håber dog at kunne genoptage dem i
det kommende år.
Administrationen
2020 var året, hvor vi for første gang skulle opkræve kontingenter via et helt nyt og anderledes medlemssystem.
Dette taget i betragtning, gik opkrævningen bedre end forventet, selv om opkrævningstidspunktet blev lidt senere
end normalt. Dette har vi rettet op på i år.
Der er stor tilfredshed med det nye medlemssystem, der giver en række fordele i forhold til det tidligere, både for
medlemmer og for lokalforeninger – om end vi er begrænset af, at der er tale om et standardsystem og ikke et egetudviklet system.

Økonomi
Resultatet for 2020 blev tilfredsstillende med et væsentligt
overskud i foreningen. Det var større end budgetteret
blandt andet på grund af Corona-effekten: Færre bestyrelsesmøder, nedskaleret generalforsamling og ingen møder i
lokalforeningsrådet. Derudover har vi kunnet optimere arbejdet i både ekspedition og regnskabsførelse som følge af
de nye systemer. Endelig kunne vi med 3 nye udgivelser i
2020 notere os et markant øget salg af bøger og andre materialer.
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Medlemsbladet har fået del i nogle fondsmidler, som foreningen har fået tildelt, og det har betydet, at det kan udgives med flere sider og dermed endnu mere læsestof. I
gennemsnit har bladene været oppe på 56 sider. Målet er
fortsat at rumme alt, hvad der har interesse for slægtsforskere, såvel metoder, kilder og IT, som gode, inspirerende
slægtshistorier finder i stigende omfang vej til spalterne.
Skrivelysten hos medlemmerne fejler ikke noget, så redaktionen lider uhyre sjældent under stofmangel, tværtimod må
folk nu og da vente nogle måneder på at se deres indlæg
på tryk. Stor tak til alle bidragyderne.
Hjemmesiden
Den nye hjemmeside blev sat i drift 1. januar 2020, og den
udbygges og opdateres løbende med nye sider og funktioner, ofte på baggrund af konkrete henvendelser fra medlemmerne.
En af de nye funktioner er muligheden for at uploade sin
gedcom-fil, således at oplysningerne heri bliver gemt for eftertiden.
Forum
Der er kommet nye moderatorer i flere af grupperne – velkommen til dem og tak til dem, der har trukket et læs igennem mange år. Det er tydeligt, at der stadig er mange
slægtsforskere, der foretrækker at bruge en hjemmeside til
at søge hjælp frem for den mere flygtige Facebook. Hver
gruppe får typisk mere end 20 nye indlæg hver dag, og den
store fordel i forhold til Facebook er, at indholdet i Forum
kan googles direkte.
Nyhedsbreve
Bestyrelsen besluttede, at vi ville give vores nyhedsbreve en
make-over, så de nu fremtræder i lækkert og moderne design. Vi har i løbet af året udsendt i alt 13 nyhedsbreve. Det
har været en god mulighed for kontakt til medlemmerne,
og af statistikkerne kan vi se, at det enkelte nyhedsbrev bliver flittigt læst, og at læserne klikker på de links, der er i
nyhedsbrevet.
Publikationer og materialesalg
Materialesalget i 2020 tegnede sig for en langt større del af
foreningens indtægter end tidligere. Det skyldes især tre
nye udgivelser fra foreningen: ”Find din familie – slægtens
gåder i 1900-tallet”, ”Slægtshistoriske Temaer” og en helt
ny udgave af ”Sogn – Herred – Amt”. Derudover blev maSlægtsforskeren 1/2021

terialesalget udvidet med en række titler fra andre forlag.
Med mere end 1.600 bøger solgt i 2020 har Danske
Slægtsforskere webshop markeret sig som stedet, hvor man
finder de materialer om slægtsforskning, som man har behov for.

line-titler har nu passeret 8.000. Også brugen af biblioteket
blev forøget, og vi skønner, at der var mindst 675.000
downloads af bøger – online adgang til bøger er netop i
denne tid vigtig for historikere, slægtsforskere og andre.

Facebook og andre internetkanaler
FB-siden, Danske Slægtsforskere, er foreningens ansigt udadtil på Facebook (for dem, der ikke benytter hjemmesider
så ofte). Det er en god mulighed for at promovere foreningen og gøre opmærksom på fx nye publikationer, særlige
tilbud og andet godt fra foreningen, og vi ser den som et
godt supplement til vores andre medlemsrettede kanaler.

Mod slutningen af 2020 indgik vi aftale med Skolemuseum
Sønderjylland om overdragelse af en unik samling af skolehistoriske skrifter. Overdragelsen er sket med henblik på digitalisering af den store samling. Den landsdækkende samling
består af årsskrifter fra en lang række skoleinstitutioner såsom latinskoler, realskoler, gymnasier, lærerseminarier, højskoler m.fl. De dækker fra begyndelsen af 1800-tallet og
frem til slutningen af 1900-tallet.

Slægtsforskning. Gruppen er nu vokset til 23.000 medlemmer, og der er stor aktivitet med mange spørgsmål og utroligt mange søde og hjælpsomme personer, der står på
spring for at svare på de spørgsmål, der dukker op.

Biblioteket har i lyset af de nye, store samlinger udvidet kapaciteten i Albertslund med flere arbejdspladser og flere
skannere m.v., der nu står parat, til det igen bliver muligt at
åbne for aktiviteterne på stedet.

DNA-Slægtsforskning med knap 2000 medlemmer, hvor
man kan blive inspireret eller få hjælp til at komme i gang
med eller videre med sine DNA-undersøgelser.

En mere detaljeret årsberetning for Slægtsforskernes Bibliotek findes på https://slaegtsbibliotek.dk/, som er bibliotekets
nye hjemmeside. Her er der adgang til de forskellige søgemuligheder i biblioteket, ligesom man kan finde lister over
online titler m.v.

Genealogy Research Denmark er en ny gruppe, oprettet i
2020, der er specielt målrettet engelsktalende slægtsforskere, der har brug for hjælp til deres forskning efter danske aner. Gruppen er kommet godt i gang og har allerede
mere end 500 medlemmer.
Slægtshistorier er også en ny gruppe, hvor medlemmerne
har mulighed for at dele deres gode historier om slægten,
lægge billeder op og i det hele taget hygge sig sammen.
I april lancerede Danske Slægtsforskere en ny kanal til formidling: podcasts, som forhåbentlig vil nå ud til nye målgrupper. Mette Borchert Vahlun meldte sig efter et opslag i
Slægtsforskeren og gik straks i gang med at producere programmer. Hun lagde ud med en ny podcast hver anden
uge, hvilket var en lidt stor mundfuld, så hyppigheden er
gået noget ned. Indholdsmæssigt er Mette kommet omkring både praktiske tips til slægtsforskning og interviews
med personer, der har spændende oplevelser og erfaringer
at fortælle om. Desværre ligger produktionen stille i øjeblikket, coronaramt, som så meget andet.

Slægtsforskernes Bibliotek
Også Slægtsforskernes Bibliotek var Corona-ramt i 2020
med perioder, hvor der var helt lukket ned. Alligevel er det
lykkedes at digitalisere mere end 3.100 titler, hvilket er en
markant stigning i forhold til året før. Det samlede antal onSlægtsforskeren 1/2021

Lokalforeningsrådet
I årets løb er der to foreninger, der har opsagt deres partnerskabsaftale, da foreningerne er blevet nedlagt, nemlig
Hvidovre og Vestsjælland. Herudover er der en ny partnerskabsaftale på vej i det midtjyske.
På grund af Corona-epidemien er det ikke lykkedes at få afholdt møder i Lokalforeningsrådet i det forløbne år. Det betyder blandt andet, at begge vores repræsentanter i Danske
Slægtsforskeres bestyrelse er på valg ved det førstkommende møde.
Markedsførings- og Aktivitetsudvalget
Udvalget har haft et roligt år grundet Corona-epidemien.
Der har ikke været brug for genoptryk af de sædvanlige foldere m.v. Udvalget har holdt et enkelt online-møde, hvor
man planlagde en hvervekampagne og overvejede nye
medlemstiltag.
Slægtshistorisk Weekend
På trods af Coronaen lykkedes det at gennemføre Slægtshistorisk Weekend på Nørgaards Højskole. Det var et vellykket arrangement med nye indslag i form af interaktive foredrag.
Slægtsforskerprisen blev tildelt Slægtsforskernes Bibliotek
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for det fantastiske arbejde, som de frivillige gennem deres
indsats har gjort for at gøre slægts- personal- og lokalhistoriske kilder digitalt tilgængelige for alle med interesse inden
for disse områder.

Doedsregister.dk
Kort før jul lykkedes det at blive klar med årets julegave til
danske slægtsforskere, nemlig hjemmesiden https://doedsregister.dk/default.aspx, hvor man kan finde oplysninger om
afdøde personer, der er døde i perioden 1943-1969. Man
kan finde dødsdato og -sted samt hvor personen boede på
dødstidspunktet. Endvidere kan man for personer døde i
perioden 1943-1945 også se dødsårsagen og personens civilstand. Statistikken viser, at der er ca. 5000 søgninger og
ca. 1500 resultatvisninger hver dag.

Trods Coronaen lykkes det med succes at afholde Slægtshistorisk
Weekend.

Rigsarkivet
Danske Slægtsforskere noterer sig med glæde, at samarbejdet mellem Rigsarkivet og Danske Slægtsforskere kører
gnidningsfrit. Vi holder jævnligt møder, hvor vi udveksler informationer, og vi deltager også i Arkivalier Onlines Brugerråd og i KildeIndtastningsKomiteen.

Til generalforsamlingen var der masser af plads på stolerækkerne –
helt som det skulle være dette herrens år!

Husk at aflevere din slægtsbog!
Slægtsforskernes Bibliotek modtager gerne din slægtsbog, fx i elektronisk form. Så stiller vi den til rådighed på
bibliotekets side for alle og for eftertiden. Den bliver også en del af bibliotekets søgbare bestand af bøger.
Kriterier:
Bogen skal være i Word- eller PDF-format.
Du giver os ret til at publicere bogen online.
Bogen må ikke indeholde kommercielle fotos med ophavsret.
Bogen må ikke indeholde personlige oplysninger om nulevende eller nyligt afdøde personer (10 år).
Hvis du er i tvivl, så kontakt os for råd. Vi modtager også gerne et eksemplar af din fysiske slægtsbog.
Kontakt: Per Andersen, Slægtsforskernes Bibliotek, pan@slaegt.dk
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Genforeningen 1920
2020-udgaven af Samfundet for Dansk Genealogi og
Personalhistories Personalhistorisk Tidsskrift har meget
oplagt gjort genforeningen 1920 til årets tema. Derfor
drejer nummerets to hovedartikler sig om dette emne, og
selv om der i det forløbne år er blevet skrevet og talt ubeskriveligt meget om begivenheden, tager artiklerne her
fat fra en vinkel, som ikke så ofte er set, hvorfor der for
mange læsere uden tvivl vil være nyt at hente.
Erik Nørr tager udgangspunkt i Hof- og Statskalenderen
og bruger dens oplysninger om borgmestre og amtmænd i det sønderjyske område i perioden 1848-1920
som spejl på, hvad der skete politisk. Det fremgår tydeligt, at i takt med, at magten bølgede frem og tilbage
mellem Danmark og hertugdømmerne, blev embedsmænd sat fra bestillingen og erstattet med andre, hvis
indstilling rimede bedre med de øjeblikkelige magthaveres. I nogle tilfælde vendte den tidligere borgmester eller
amtmand tilbage, når “det nationale pendul atter svingede en halv omgang”.
Jørgen Mikkelsen viser i sin artikel, De valgte dansk stats
borgerskab, at det ikke kun er et nutidigt fænomen, at
det kan være en kringlet sag at opnå dansk statsborgerskab. Efter genforeningen blev det muligt for folk med
tysk statsborgerskab, som var født i Nordslesvig, men af
en eller anden grund opholdt sig andetsteds, at søge
dansk statsborgerskab, at optere for Danmark. Efter en
indledning om lovgivningen på området fremlægger Mikkelsen en stribe forskellige skæbner fra de 5.133 optantsager. Det gik ikke altid så gelinde, som man måske
kunne forvente; der var tidsfrister, der skulle overholdes,
og optanter måtte stille til forklarende samtaler og nu og
da affinde sig med nøl fra myndighedernes side.
Blandt de øvrige artikler udmærker Michael Duponts historie om Jensine Jensens faderskabssag sig som en klar
og velskreven demonstration af, hvad en DNA-test kan
bruges til. Der lykkes det ham at dokumentere, hvem den
udlagte barnefader til et uægte barn i 1878 var i et tilfælde, hvor de traditionelle kilder ikke slog til. Og Adam
Lindgreen viser, hvor langt man kan komme ved at ind-
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Genforeningen 1920.
Personalhistorisk Tidsskrift 2020. Redigeret af Ronja
Hougner Vejdegren og Tommy P. Christensen. Sendes
til alle medlemmer af Samfundet for Dansk Genealogi
og Personalhistorie. Se mere her: https://www.genealogi.dk/index.php/tidsskrift.html.

drage fadderanalyser i forskningen; i det givne tilfælde
påviser han forbindelsen mellem to slægter, Lund og
Bruun, på Tønderegnen i 1600-tallet. Et eksempel til efterfølgelse for alle slægtsforskere.
Endelig bringer skriftet et par mindre stykker med emne i
middelalderhistorien, bl.a. overvejelser over, hvordan biskop Beldenaks alter er endt i Nørholm Kirke, samt en
anmeldelse af de 12 seneste årgange af Blå Bog; Erik
Nørr viser, hvordan indholdet i sværvægteren med 8.546
biografier har forskudt sig mod en større vægt på kulturområdet, så man i dag kan finde mange pop- og sportsstjerner.
Tidsskriftet afsluttes med en store sektion (ca. 50 sider)
med anmeldelser af årets høst af bogtitler inden for det
historiske område. Der er tale om meget grundige omtaler skrevet af fagfolk, og det er som sædvanligt et rigtigt
godt sted at følge med, hvis man vil holde sig ajour på
denne front.
Med hensyn til boghåndværk er det en lækker bog i et
indbydende layout med mange velvalgte illustrationer. At
korrekturen har overset, at der er rodet lidt med slægtstavlerne i artiklen En nordisk släkthistoria, er kun en lille
skønhedsplet.
Anmeldt af Kathrine Tobiasen
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Slægtens Myter
- Fakta og Fiktion
Min farfars far står ikke skrevet ind i kirkebogen, men jeg ved fra min faster, at det var den rige grosserer, som min oldemor tjente hos, som var
far til barnet.

Per Andersen: Slægtens Myter –
Fakta og fiktion. Danske Slægtsforskere, 2021. 220 sider, rigt illustreret, indbunden. Pris 248 kr.
Kan bestilles i Danske Slægtsforskeres webshop, www.dsshop.
dk.

Vores tilgang til slægtens historie kan være meget forskellig fra person til
person, og som underviser på aftenskolen hører jeg om mange spændende historier. Jeg plejer at smile venligt og sige, at det må vi da lige
undersøge nærmere. Og oftest går det jo sådan, at vi finder en mere ydmyg barnefader, som troligt har betalt alimentation til barnet, måske
endda giftet sig med barnets moder senere.
I det hele taget er myter om slægten med til at holde historierne i gang
om afdøde forfædre, enten det nu drejer sig om spanske soldater, romaer, tatere, natmænd, sømænd, afrikanere, eller hvad der nu kan
krydre slægtens historie og give forklaring på de brune øjne, den mørke
lød, det krusede hår eller andre fysiske træk hos familiens medlemmer.
Endnu bedre bliver det, hvis man kan tilskrive slægten at have sit udspring hos nogle ”højt på strå”, altså en gårdmand, herremand, greve,
baron, konge, eller en kendt eller rig person. Desværre er det også set i
slægtsbøger, at slægtsforskeren er hoppet over hegnet, hvor det var lavest, og har valgt den rige Hans Jensen fremfor fattiglemmet Hans Jensen. Vi kan nok hurtigt blive enige om, at det ikke er slægtsforskning,
men gode historier uden bund i virkeligheden.
Hvordan kommer vi disse myter til livs? Per Andersen har skrevet en bog
om emnet, ikke en lærebog i slægtsforskning, men en bog med fokus
på de aspekter, som er specielt anvendelige i forbindelse med myterne.
De fremmede og eksotiske
Bogens første del handler om ”De fremmede og eksotiske”. Bogen dokumenterer ved henvisning til adskillige undersøgelser, at andelen af ”De
fremmede og eksotiske” i den danske befolkning er yderst minimal i den
tidsperiode, som vi normalt beskæftiger os med i slægtsforskningsregi.
Et spændende indslag i denne del er henvisningen til, hvordan disse myter har blandet sig op i litteraturen og billedkunsten gennem tiden og
dermed har været med til at befæste opfattelsen af, at myten var en
sandhed.
Endelig har Per Andersen fundet masser af eksempler på familier, hvor
myten enten afkræftes eller bekræftes, og mange illustrationer sammen
med en særdeles velskrevet tekst gør, at man fanges af de spændende
historier i bogen og får lyst til at dykke yderligere ned i emnet – og der
er en fyldig litteraturliste efter hvert emne i bogen.
Første del af bogen afsluttes med kapitlet ”Slægtens Genetik”, som
også er interessant, og hvor der henvises til blandt andet undersøgelser
gennem tiden af hårfarve og øjenfarver hos soldater, skolebørn og borgere. Et kapitel, som jeg personligt blev overrasket over at læse, og hvor
jeg lærte noget om genetik, og hvordan man argumenterer.

afsnit som ”Retten til den første nat” til ”Uægte børn” og ”Husholdersker”. De to sidstnævnte er vel at finde i de fleste familiers stamtræer.
Som i bogens første del er der også her henvisning til solide undersøgelser, som er med til at afdække myterne som det, de er – myter!
Man kunne jo så tænke, at det ville en DNA-undersøgelse kunne afdække, men det er jo ikke denne bogs mål, og emnet bliver derfor også
kun omtalt kortvarigt.
Kapitlet om ”Grever og Baroner” har spændende beretninger om uægte
børn fra grever og baroner, og ikke mindst, hvordan myterne herom kan
afdækkes, fx ved at følge pengesporet.” Hemmelige forældre og udsat i
pleje” – alene titlen kan nok få de fleste slægtsforskere op i gear, og kapitlet er både spændende og lærerigt.
Når vi kommer til afsnittet om kongerne og deres friller/elskerinder/hustruer til venstre hånd, ja så er historierne mange og som regel også veldokumenterede. Vi når omkring personer som H.C. Andersen, Christian
d. 8, adelige familier og deres mulige tilhørsforhold til kongehuset. At
blive kaldt op efter kongen er ikke et argument for at have kongen som
far; man kan blot konstatere, at det i det 19. århundrede blev populært
at blive kaldt op efter kongen.
Familier med indvandrede eller udvandrede forfædre er ofte uden viden
om forfædrenes ophav eller historie, og myter opstår derfor let. Kapitlet
om ”De rige og kendte” giver eksempler på, hvordan nutidig slægtsforskning med adgang til udenlandske kilder kan være med til at skyde
sådanne myter ned.
Mytens Natur og Myter Undersøges
Bogen afsluttes med to kapitler om Mytens Natur og Myten Undersøges.
Vil man forstå myter, er det interessant at læse om, hvad en myte er, historiske myter og slægtsmyter – og konspirationsteorier, som alle har lidt
af samme ophav.
Nu skrev jeg ganske vist, at bogen ikke er en lærebog i slægtsforskning,
men det sidste kapitel giver anvisninger på, hvordan man laver gedigen
slægtsforskning og undgår myterne i familien.

De fornemme
Bogens anden del handler om ”De fornemme” – altså den del af samfundet, som er lidt højere på strå end os selv, og som vi gerne vil have på
stamtræet om muligt.

Anbefaling
Bogen er velskrevet og virkelig spændende, med fine illustrationer og
fyldige litteraturhenvisninger, som sammen med de interessante beretninger i alle kapitler gør den særdeles læsværdig.

Myterne omkring de fornemme er mange og meget udbredte, og der er

Anmeldt af Bodil Grove Christensen
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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.

Hjemmeside

Danske
Slægtsforskeres
hjemmeside
www.slaegt.dk
Webmaster: Jesper Skov
webmaster@slaegt.dk

Kommende møder
i Danske Slægtsforskere
Bestyrelsesmøder:
12.-13. juni 2021
Weekendmøde i Roskilde
Generalforsamling:
Lørdag 17. april 2021
Østervangsskolen,
Astersvej 15, Roskilde

Danske Slægtsforskeres ekspedition
Henvendelser til
Danske Slægtsforskeres ekspedition
sker via adressen:

Ekspeditionen står for:

ekspedition@slaegt.dk
Tlf. 52 79 90 20
Telefonen er åben for ekspedition
Onsdag kl. 15-17 - ellers telefonsvarer

● Forsendelse af bøger, blad, m.v.
Se udvalget her: www.dsshop.dk

● Pasning af foreningens medlemskartotek – Udmeldelser,
adresseændringer for medlemmer, der ikke selv kan klare dette

● 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
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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
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Hans Mølgaard, Markvej 46, 2660 Brøndby Strand
Kurt Pajbjerg, Vestervænget 26, 8832 Skals. Tlf. 61 30 03 69
Suppleanter
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YCH@slaegt.dk
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En opgave til de små grå
Selv ivrige slægtsforskere kan have behov for at slappe af fra anejagten. Her er et alternativt forslag til hjernegymnastik, en
krydsogtværsopgave, ovenikøbet med et anstrøg af slægtsforskning, som John Christensen har leveret. Han har stillet flere
opgaver i udsigt.
Har du brug for hjælp, kan du finde løsningen på Danske Slægtsforskeres hjemmeside www.slaegt.dk > Om os > Bladet
Slægtsforskeren > Se bilag til bladet.
Rigtig god fornøjelse.
1-2021
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