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Formandens klumme 

Så er det endelig 
sommer

Langt de fleste af os er blevet vaccineret, og verden er på 
vej tilbage på sporet.

Det er lidt interessant, at denne lange, ufrivillige isolations-
periode har bragt så meget godt med sig, som den faktisk 
har. 

For Danske Slægtsforskere betyder det, at vi har fået sat 
gang i alternative kontaktmuligheder, som for eksempel 
møder over internettet og online foredrag. Og det har vist 
sig, at foredragene har trukket virkelig mange tilskuere/til-
hørere, især fordi foredragene – selv om de streames i real-
tid – også kan tilgås efterfølgende, så man ikke er bundet 
af det tidspunkt, de udsendes på, ligesom de, hvad der er 
vigtigt for en landsdækkende forening som vores, kan hø-
res og ses, uanset hvor i landet man bor. Det er bestemt no-
get, vi vil fortsætte med i tiden fremover.

Isolationen har også 
betydet, at forenin-
gens flittige forfattere 
igen har produceret 
kærkomment læsestof 
til vores læsehung-
rende medlemmer, se-
nest i form af Kathrine 
Tobiasens bog, som 
jeg i hvert fald har 
glædet mig meget til, 
nemlig en bog med 
hjælp til tydning af de 
gamle håndskrevne 
dokumenter og kirke-
bøger.

Personligt har jeg kæmpet mig igennem indskanningen af 
mere end 2500 billeder fra min slægt, de ældste fra om-
kring år 1900. Og det er jo ikke gjort med bare at skanne 
ind – der skal også skrives navne og bemærkninger på hvert 
billede, og man skal gøre sig overvejelser om, hvorvidt an-
dre i slægten kan have glæde af de enkelte billeder (det er 
der!), eller om der er lokalarkiver, der gerne vil modtage en-

ten originalbillederne (Aalborg 
Stadsarkiv var vilde med at få mine 
Tønnies- og Zehngraf-billeder), eller 
en digital kopi, som også er en kær-
kommen gave mange steder, netop 
fordi der er beskrivelser med. På bil-
ledet ses min mor, Inger Lise (nr. 2 
fra højre) samt hendes storebror, 
Hans Erik, og storesøster, Grethe, 
og 2 legekammerater. Min mormor 
havde haft travlt med at sy mat-
chende fastelavnskostumer til sine 
tre børn.

Nu glæder jeg mig til efteråret, hvor 
vi skal mødes til Slægtshistorisk 
Weekend på Nørgaard Højskole!
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Fastelavn 1924, Hans Erik, ILP, Grethe, Inger Lise og EL

Husk årets generalforsamling
Hvis Corona vil, er det den 19. juni 2021 i Roskilde, det foregår. 

Læs mere på hjemmesiden: slaegt.dk/nyheder/generalforsamling-2021/
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Dette er første del af beretningen om et langt kvindeliv 
gennem hele 1800-tallet. På grund af omfanget må 
den deles i to; anden del følger i Slægtsforskeren nr. 3.

På kirkegården i Sdr. Stenderup står en stor flot, rød granit-
sten. Den er ca. 1 meter høj og ca. 70 centimeter bred, og 
stenen vender mod øst, mod solopgangen. Nu har den 
stået på gravstedet i mere end 120 år, og under stenen lig-
ger en kvinde, Else Sophie Beck, født Kock. Der står også, 
at hun blev født 14. oktober 1799, og at hendes dødsdag 
var 10. september 1900.
Allernederst står: Overlevede 1800 –tallet.

Else Sophies gravsten på kirkegården i Sdr. Stenderup.

Else Sophie er her fotograferet 

som 100-årig i oktober 1899. 

Hun boede da hos datteren og 

hendes mand på Tyrstrupgård, 

tæt ved Christiansfeld.

Mine oldeforældre, bedsteforældre og forældre ligger også 
begravet her, så jeg er ofte på kirkegården, og hver gang 
strejfer mit blik den store røde sten. Indimellem dvæler jeg 
lidt ved den og hæfter mig ved stenens oplysning om Else 
Sophie Beck: at hun overlevede 1800–tallet!

I vore dage ville vi sige om hende, at hun har haft gode ge-
ner, siden hun blev så gammel. Ordene “gode gener” kendte 
tiden i 1800–tallet overhovedet ikke, men under hvilke livs-
omstændigheder har Else Sophie levet, som pige, ung kvinde 
og senere mor til 7 børn og sluttelig i en enkestand på mere 
end 50 år? Og hvad var det for et Danmark, hun fødtes ind i 
år 1799 for at leve gennem det næste århundrede, indtil hun 
døde 1900? Om 100 år er alting glemt, siger man. Det pas-
ser ikke. Vi skal blot kratte lidt i overfladen, så kommer alle 
historierne frem. De gode og de dårlige. Else Sophie levede 
længe nok til at se flere af sin slægt falde bort, men også til 
at opleve glæden ved efterkommere, for hvem det lykkedes 
at “komme godt i vej”, som de gamle sagde.

Et decimeret Danmark
Christian d. 7 var konge af dobbeltmonarkiet Danmark-
Norge og residerede over et rige, der foruden Danmark-
Norge også rummede Grønland, Island og Færøerne, de 
oversøiske kolonier på Guldkysten i Afrika og Trankebar ved 
Indien samt de Vestindiske Øer, Sct. Thomas, Sct. Croix og 
Sct. Jan. Dertil kom de to hertugdømmer Slesvig og Hol-
sten, der statsretligt var tilknyttet kongen på den måde, at 
han var hertug i Slesvig og hertug af Holsten.

Et vidtstrakt imperie, som i løbet af Else Sophies levetid blev 
voldsomt decimeret. Det vil føre for vidt at redegøre for 
baggrund og årsag til det, men i 1814 blev Norge ved Kie-
ler-freden overdraget til Sverige, Trankebar solgt til England 
i 1845 og Guldkysten ligeledes til englænderne 5 år senere. 
Så kom borgerkrigen i 1848–50 og i forlængelse heraf ne-
derlaget i 1864 til Preussen, hvorefter Slesvig–Holsten blev 
indlemmet i Preussen. Danmark blev i løbet af Else Sophies 
levetid en småstat, dog stadig med Grønland og Island 
samt Færøerne under dansk overhøjhed. De Vestindiske Øer 
blev efterhånden en klods om benet på det danske konge-
rige, men det er en anden historie.

Else Sophie Beck, født Kock 
Hun overlevede 1800–tallet

Af Ib Doktor,
lokalhistoriker,

Stenholt 30
6092 Sdr. Stenderup

ibdoktor0@gmail.com
Tlf. 51 78 57 07
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Landsbyen Stenderup
Ved folketællingen i 1801 var Danmarks befolkningstal, fra-
regnet Slesvig, ca. 937.000. Tilsvarende var befolkningstallet 
ved den slesvigske folketælling i 1803, ca. 237.000. I Stende-
rup Sogn taltes ved den slesvigske folketælling i 1803 i alt 
659 indbyggere. Landsbyens navn indtil fredsslutningen i 
1864 var Stenderup. Herefter kaldtes byen Sønder Stende-
rup. Indtil 1864–fredsslutningen var Stenderup beliggende i 
hertugdømmet Slesvig, som på mange måder var længere 
fremme end kongeriget Danmark; det gælder især for land-
bruget, men også skoleforholdene var bedre i Slesvig.

Vi skal forestille os landsbyen, som den kan have set ud, før 
en altødelæggende brand Syvsoverdag, den 27. juni 1807, 
ændrede landsbyens udseende for altid. Smeden ved Stende-
rupgård havde set sig sur på gårdejeren og stak et gloende 
jernrør op i stråtaget. Efter én times brand var 400 menne-
sker husvilde og blottede for alt, undtagen det nødvendigste.

Stenderup By, ca. 1867.

I Stenholt ligger 4 gårde, benævnt nr. 3, 29, 30 og 32a. Gården, som Else Sophie blev født på, er nr. 3, og dens tilliggende er markerne 

mærket 3. Umiddelbart synes markerne at ligge langt fra gården; den yderste ligger således ca. 1,5 km væk. 

Branden i 1807 døde ud omtrent der, hvor kirken ligger. Gårdene blev på deres plads ved udflytningen efter den store brand. Med tiden blev 

staldlængerne overflødige og blev nedrevet eller overgik til andet formål som fx den gamle smedje i Stenholt, hvor der indrettedes værksted. 

Sognebefolkningen udgjorde i 1860 1069 indbyggere. Udsnit af matrikelkort fra 1867

Huse og gårde ligger tæt ved vejen; de skulle ikke optage mere 

plads en højst nødvendigt. Det var vigtigt med så meget produk-

tionsjord som muligt. Eget foto 2021.
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Gårdene lå tæt sammen fra Stenderupgård og ned til byens 
forte1, som lå mellem det tidligere mejeri og skolen, og fra 
mejeriet videre mod nord forbi kirken til byens nordlige del, 
der blev kaldt Stenholt. Hvis man vil danne sig et indtryk af, 
hvordan gårdene lå før branden, kan det ses i Stenholt, 
hvor stuehusene fra de gamle gårde stadig ligger tilbage
Forfatteren Karen Blixen har i novellen Sorg-Agre (Vinter-
Eventyr, 1942) beskrevet en landsby med ”Straatage, der 
trykkede sig i et langt Dalstrøg, som en Gruppe brune Pad-
dehatte – en egen lav, haardfør Markens Grøde – fortalte 
Bondens Historie fra Vuggen til Graven, det Menneske, der 
stod Jorden nærmest og hørte til den, som trivedes i et 
frugtbart Aar, og døde i de Aar, hvori Tørken eller den tid-
lige Nattefrost satte ind”.

Karen Blixen har nok ikke kendt vores landsby, men hendes 
fine prosa fletter sig smukt ind i beskrivelsen af landsbyen 
Stenderup, hvor bebyggelsen fulgte landskabets terræn-
givne muligheder for at placere gårde og huse i læ i slug-
terne, hvilket især ses i Stenholt. Står man på en af høj-
derne over Stenholt, kan man sagtens forestille sig de strå-
tækte huse “som en Gruppe brune Paddehatte”.

Lyse og mørke sider
I 1799 – og de næste 100 år frem – var livsvilkårene hårde 
og barske for den brede del af befolkningen og i særdeles-
hed for nyfødte. Ofte fremhæves de lyse sider ved det 
gamle landsbyliv. Der var talrige fester og gilder, og alle de 
store højtider havde deres særlige traditioner og skikke. 

Til de lyse sider hørte nok også en ikke ringe grad af tryg-
hed, der udsprang dels af en stærk slægts- og familiefø-
lelse, dels af gensidig hjælpsomhed og et stærkt sammen-
hold inden for landsbyen. Landbruget var med et moderne 
udtryk et økologisk landbrug, uden kunstgødning og kemi-
kalier, og husdyrene gik frit i store flokke ude i den grønne 
natur, hvor der var rigeligt af vådområder, snoede vandløb 
og blomster, fugle og frøer i massevis. Hvad kunne man øn-
ske sig mere?

Det gamle landsbyliv havde også sine dystre sider, nemlig 
den ulige kamp mod den almægtige natur. Naturen truede 
hele tiden menneskene på deres eksistens. De fleste levede 
med en meget snæver margen til sultegrænsen. Agerdyrk-
ning, landbrug, som livsgrundlag var altid en kamp for at 
fravriste en modvillig natur føde nok til at bevare liv og hel-
bred. I denne kamp var menneskene i 1700-tallet og et 

1 Forte: den åbne plads midt i landsbyen, der i fællesskabets tid var 
fælleseje og benyttedes som byens samlingssted, som gårdsplads for de 
omliggende gårde o.lign. 

godt stykke ind i 1800–tallet ikke meget bedre stillede end 
de første agerdyrkere mange tusind år tidligere.

Den smalle margen gjaldt ikke blot madforsyningen. Den 
gjaldt også helt direkte forholdet mellem liv og død. Men-
nesker var overalt udsatte for udmattende og dødelige syg-
domme i et omfang, som det i nutiden kan være svært at 
forestille sig for os, der lever i den rige del af verden. Og 
dog: den aktuelle Corona-pandemi har nok løftet forståel-
sen for, hvilket stress-pres der tidligere har ligget på befolk-
ningen, når epidemierne rasede løs.

Madforsyning og sygdomme hang i høj grad sammen. Som 
følge af dårlig ernæring havde befolkningen og især bør-
nene meget ringe modstandsevne over for mange infekti-
onssygdomme, som man blev plaget af. Den bedre ernæ-
ring, som blev mulig i takt med den senere fremgang i land-
bruget, har været blandt de vigtigste årsager til, at dødelig-
heden nu er langt under, hvad den var i 1800–tallet, at den 
almene sundhedstilstand er umådelig meget bedre, og at 
levealderen er blevet fordoblet.

Landbrug under hårde vilkår
I datidens kamp mod naturen var bøndernes viden og 
værktøjer så mangelfulde, at man oftest var magtesløse 
over for naturens luner. Resultatet var små og dårlige afgrø-
der på grund af våde marker, ringe jordbehandling, masser 
af ukrudt og angreb af plantesygdomme.

Bonden Anders Pedersen fra landsbyen Ørsted tæt ved Jels 
skriver i sin optegnelsesbog 1740-1809 under 15. juni 
1799, at ”Grøden blev sildig og ringe, for den haarde Vinter 
og Foraar, som varede til midt i Juni. Bygsæden blev ei 
[saaet] førend i Juni. Høavlingen blev liden for Sommerens 
Haardhed og Vaadhed. Kornhøsten begyndtes ey før 3 
Uger før Mich.dag. Neeg Kornet kom ei alt i Huus før 3 
Uger efter Mich.dag og meget slet og ringe, thi det var ei 
tør Veyr én Dag til Ende fra 16 Dage før Mich.dag og til 12 
eftter, neml. i 4 Uger”.

Året efter skriver han under 23. maj, at ”Foraaret var meget 
got, men Sommeren var haard, kaald og tør, vi fik ikkun 3 
1/2 Læs Høe”.

Mikkelsdag den 29. september var en festdag for ærkeeng-
len Michael. Den første uge af september kunne høstarbej-
det i efteråret 1799 begyndes hos bonden Anders Peder-
sen, hvorefter det blev regnvejr i dagevis indtil næsten 2 
uger ind i oktober måned. Følgelig var kornet vådt og dår-
ligt, da det kom i hus og lade. Misvækstår var hyppige med 
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yderligere forringet ernæring til følge. Også husdyrene var 
dårligt ernærede, små og svage, med ringe modstandsevne 
over for sygdomme.

Børnedødeligheden i slutningen af 1700–tallet og langt op i 
1800–tallet var rystende høj. Den store børnedødelighed 
var nok det mest tragiske element i datidens livsvilkår. Ca. 
20 % eller mindst hvert femte af de fødte børn døde som 
spæde, dvs. inden de var fyldt et år. Yderligere 10–15 % 
døde, inden de blev 10 år. Det vil sige, at hvert tredje barn 
ikke nåede 10–års alderen!

Barn på en stor gård
Vores Else Sophie overlevede “spærregrænsen”, voksede 
op, blev gift og fik børn og levede i enkestand i mange år.  
Hun har ikke efterladt sig skriftlige vidnesbyrd, der kan for-
tælle noget om hendes syn på tilværelsen, om gode eller 
dårlige år, hendes tro og håb om et godt liv for sig og sine. 
Vi kan dog gennem kirkebøgerne og folketællingerne følge 
hendes levetid, ikke i alle detaljer, men nok til at få en for-
nemmelse af hendes livsforløb, kombineret med, hvad vi i 
dag ved om levevilkårene i tidsrummet mellem år 1800 og 
år 1900. Vi er også så heldige at have billeder fra hendes 
livsaften, årene fra 1870’erne til 1900.

Hun blev født på en stor gård ved den lille landsby Højrup, 
lidt uden for Stepping den 14. oktober 1799, kun 6 år efter 
den sidste ulvejagt på Sottrups jorder. Forældrene var bols-
mand Rasmus Marcussen Kock og hustru Elsabe Nisdatter. 
Bag det lidt ydmyge ord bolsmand, gemmer sig den kends-
gerning, at Else Sophies far var Stepping-egnens absolutte 
storbonde på sognets største gård, Satrup (i dag stavet Sot-
trup). Rasmus Marcussen Kock var selvejerbonde, og som 
andre slesvigske gårdmænd havde han fået en god skole-
gang og var bevidst om eget værd.

Hendes forældre, Rasmus og Elsabe, blev gift 2. august 
1788 i Stepping Kirke, og derefter kom en række børn som 
perler på snor. Af en børneflok på otte børn fødtes Else So-
phie som det sjette. Én af hendes ældre brødre, Marcus, 
døde som spæd, 4 måneder gammel, hvorefter hun ryk-
kede op som det femte barn i børneflokken, der nu i alt 
talte syv børn.

Else Sophies indførsel i Stepping Kirkebog 1799

Selv med forældreomsorg og tryghed under barndoms-
årene kunne tilværelsen være barsk og hård, og usikkerhed 
og frygt var ofte følgesvend; men sådan var det for alle, 
ikke blot for Else Sophie og alle andre piger, men også for 
kvinderne for den sags skyld. En pige blev opdraget til en 
dag at skulle overtage en husholdning, stor eller lille. Det 
var hendes eneste mulighed for et sømmeligt liv, og kun 
ægteskabet kunne give hende tryghed for at blive forsør-
get. Kravene til en voksen, udlært pige var, at hun på egen 
hånd kunne brygge og bage, og at hun kunne tage op ef-
ter en høstkarl.

Kvinderoller
Pigerne arbejdede først og fremmest ude, i stald og på 
mark. Malkning var pigearbejde, lige indtil malkemaskinen 
blev opfundet. Det var også pigerne, der splittede møgbun-
kerne, som karlene kørte ud, og pigerne klinede og hvid-
tede husene om foråret. Det var meget og tungt arbejde; 
men man var i reglen flere om det, og der var få og små 
køer i staldene, og da de blev fodret sparsomt, var læssene 
med gødning ligeledes få og små.

Det var nok ubelejligt og kunne koste en del social status, 
men det var ikke den store skam at få et barn uden at være 
gift. Ikke set med bondeøjne. Præsterne tog nok tungere 
på den ting, men de stod i tankegang langt uden for bøn-
dernes verden. Det var ikke i 1800-tallets begyndelse, de 
uheldige piger druknede sig i vandhullerne. Det var ikke på 
landet, den fordømmende kønsmoral blev opfundet, men 
bønderne, og måske især deres koner, skulle komme til at 
overtage den sammen med så meget andet fra det bedre 
borgerskabs kultur.

Ingen var endnu blevet individualiseret. Ansvar og skyld lå 
uden for det enkelte menneske hos Vorherre. Arvesynden 
fik sin del af skylden. Landsbyens lokale heks fik sin del, og 
skæbnen fik den største del. “Det skulle sådan være”, var 
det eneste hørlige suk, når ulykkerne væltede ned.

En datter af en storbonde, selv ud af en søskendeflok på i 
alt syv, har formentlig været noget bedre sikret end den 
gennemsnitlige pige med opfyldelse af de mest basale be-
hov som at få mad på bordet til sig selv og sine søskende. 
Hendes forældre har haft det personlige og sociale over-
skud, der førte til, at alle børnene på nær Marcus, der som 
nævnt døde 4 måneder gammel, overlevede den grasse-
rende børnedødelighed, og ydermere at børnene overle-
vede barndommen og blev voksne. Det vidner om foræl-
dreomsorg og keren sig om børnenes velbefindende. De 
har haft et varmt, trygt og kærligt hjem, hvilket også fik 
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stor betydning for Else Sophie, der selv blev mor til syv 
børn, som alle blev voksne individer.

Skolegang og renlighed
Else Sophie har, ligesom sine ældre søskende gået i skole og 
lært at læse, skrive og regne. Skolegangen fandt sted i sko-
len i Stepping, hvor den første almindelige skole blev byg-
get i 1775. Blandt de slesvigske bønder var der allerede fra 
slutningen af 1500–tallet oprettet bondeskoler, hvor der 
blev undervist i læsning, skrivning samt tysk, der var øvrig-
hedens sprog. Så læse- og skrivekyndigheden i Slesvig var 
udbredt, også i landbefolkningen.

Else Sophie voksede op uden en dag, der var opdelt i ar-
bejde og fritid. Hun skulle naturligvis sætte tid af til skole-
undervisningen, men ellers bestilte man jævnt hen noget, 
når man ikke spiste eller sov. Fordi indsamling af forråd be-
tød så meget, gjorde kvinderne tilsvarende mindre ud af 
madlavning og rengøring. Den daglige kost har bestået af 
grød og atter grød, kål og en gnalling flæsk og brød og ost. 
Hos storbonden såvel som den mindrebemidlede del af be-
folkningen.

Renlighed brugte man ikke megen tid på. Hvor skulle de 
også begynde eller ende i de vandopløselige, lerklinede 
gårdhuse og inderstehuse, med lukkede alkover med halm 
og mus, og med åbne ildsteder, hvorfra røg og aske kunne 
sprede sig overalt? Opvask var ikke noget større problem, 
køteren gjorde sin del, og resten fik en omgang med sand 
og halmvisk, og på samme måde blev si-kar og mælkebøt-
ter gjort rene.

Pæ Egebjerg og hans Kone var et Par gamle brave Folk, 
men der var gammeldags inde hos dem med Hensyn til 
Renlighedsbegreberne. En Dag havde de Besøg. Bedst som 
Folkene sad ved Bordet og fik deres Middagsmad, der be-
stod af Sødsuppe til Efterret, fik en af Folkene en lille Skrub-
tudse på sin Ske. Han lod den forsigtigt glide ned i Sødsup-
pens Dyb igen; men et Øjeblik efter fiskede Pæ Egebjerg 
selv Dyret op. Da standsede Spisningen. Pæ Egebjerg saa 
hen til sin viv og sagde i en bebrejdende Tone: De hær de æ 
sku næsten faa graaw’ Maren! Saa greb han Kalorius ved et 
Bagben, keg lidt paa den, hvorefter han med en foragtelig 
Mine kylte Kadaveret hen paa Gulvet, greb sin Ske og aad 
videre. De andre var imidlertid færdige!
Fra bogen Om Renlighed I Gamle Dage af H. P. Hansen, 
1928.

Ægteskab
Else Sophie giftede sig 10. juni 1820 med Junggeselle (ung-

karl) Hans Petersen Bek, født 29. november 1797 og bosid-
dende i Stenderup. Han var søn af “des weiland Hufners 
hierselbst Peter Jonassen und Anne Christine Hanses ehel. 
Sohn”, altså af en herboende, tidligere bolsmand Peter Jo-
nassen og Anne Christine Hanses ægteskabelige søn. Hans 
mor, Anne Christine, var født 26. august 1765 og hans far, 
Peter Jonassen, 19. april 1771, begge i Stenderup. Et bol-
sted var et landbrug, der var større end et hus, men mindre 
end en ½ gård. Oftest med et tilliggende på 1–2 tdr. hart-
korn (ca. 16 tdr. land). Ejeren eller brugeren kaldtes bols-
mand, landbolemand eller landboler.

Hans’ indførsel i Stenderup Kirkebog 1797. Efternavnet er stavet 

Bek. Senere forfinede man efternavnet til Beck. Familien har optaget 

efternavnet efter bækken Stenderup Bæk, der løber (nu rørlagt) i 

nord-sydlig retning gennem landsbyen. Den mere prosaiske nutid 

kalder bækken for Skidenbæk!

Hans og Else Sophie giftede sig i en ung alder, blot 22 og 
20 år gamle.  Det er ikke lykkedes for herværende forfatter 
at finde frem til, hvor og under hvilke omstændigheder de 
to unge mennesker har mødt hinanden. Else Sophie har 
formentlig været tjenestepige på en gård, hvor også Hans 
tjente som tjenestekarl. Som aldersmæssig betingelse for at 
indgå ægteskab skulle brudgommen være mindst 20 år og 
bruden mindst 16 år. Sådanne unge mennesker skulle dog 
have forældres eller værgers samtykke, da de endnu ikke 
var myndige. Unge mænd mellem 18 år og 25 år var efter 
datidens opfattelse ”mindreårige” og var først efter det 
fyldte 25 år “fuldmyndige”.

Begge kom fra gårdmandsfamilier, så det har nok ikke væ-
ret svært at få forældrenes accept til forlovelse og bryllup. 
Det skyldtes ikke så meget hensynet til de unges følelser 
som, at begge stammede fra samme sociale miljøer, og at 
partiet derfor ikke ville kunne komme til at slå skår i den 
værdighed, der lå i forældrenes omgangskreds. Det var 
kort sagt et passende parti; til gengæld var der næppe 
heller tvivl om, at Else Sophie og Hans skulle have en 
fremtid som gårdmandsfolk. Hvilket kommer til at finde 
sted i Stenderupskov. Else Sophie og Hans bliver stammo-
der og stamfader til en stor Beck-familie på Stenderup-
kanten. Da Else Sophie begraves i september 1900, er hun 
den sidste fra dén Beck-familie, som begraves på kirkegår-
den i Sdr. Stenderup.
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Deres alder var noget under den gennemsnitlige vielsesal-
der for unge på den tid, der typisk for manden var 30–32 
år og for kvinden omkring 28 år. Det rejser selvfølgelig en 
mistanke om, at der kunne være noget på spil her. I folke-
tællingen 1835, hvor Hans Petersen Beck, står nævnt som 
husfader og gårdmand og Else Sophie Kock som hustru, 
kan vi se, at deres ældste søn, Peter Hansen Beck, er 13 år 
gammel. Han er født 3. april 1821, hvilket er 10 måneder 
inde i ægteskabet, så der har ikke været tale om en gravi-
ditet, som har ført til det unge pars bryllup, men noget så 
enkelt og livsbekræftende som en, tør vi godt antage, 
stormende forelskelse i hinanden. Og da nu tingene skulle 
være i orden – samfundsmoralen og ikke mindst kirken 
forventede det – blev der lyst for parret, hvilket skete i 
brudens fødeby de reglementerede tre måneder inden 
brylluppet, i kirken i Stepping, mens brylluppet efterføl-
gende stod i brudgommens kirke i Stenderup. Da loven 
bød, at en vielse skulle finde sted i kvindens hjemsogn, 
studser man lidt over, at det her sker i brudgommens 
kirke, men hvis kvinden løste sognebånd til anden sogne-
kirke eller var medlem af en valgmenighed kunne det lade 
sig gøre. Vi må gå ud fra, at Else Sophie har løst sogne-
bånd til præsten i Stenderup.

Krisetider
Tiden omkring 1820 – årtiets begyndelse – så ikke lys ud 
for et ungt par, der var undervejs til at etablere sig som 
gårdmandsfamilie. Landbefolkningen var så småt ved at 
komme sig oven på den barske sommer 1816 – den korte 
sommer, hvor solen næsten ikke havde vist sig, og meget 
af kornet var regnet væk på markerne. Det var et usæd-
vanligt koldt år og med usædvanlig meget regn. Den 
fejlslagne høst førte til, at bønderne til næste års høst kun 
kunne afsætte små mængder sædekorn til såning, og der 
var udbredt hungersnød og sygdom. Vintrene var i de år 
også usædvanlig kolde med sibirisk kulde til langt ind mod 
maj måned.

Napoleonskrigene (1792-1815) betød en brat afslutning 
på den økonomiske vækst, der, hvor beskeden den end 
var, kendetegnede udviklingen i den danske helstat i sidste 
halvdel af 1700–tallet. Økonomisk gik det så dårligt for ri-
get, at staten gik bankerot i 1813. Hovedparten af landets 
befolkning var bønder, og korn var den vigtigste eksport-
vare. I 1820’erne blev krisen forværret af et voldsomt fald 
i kornpriserne, og først sidst i 1820’erne var den værste 
krise overstået. De fleste gårde slap dog helskindet igen-
nem krisen, der gik værst ud over det store landbrug. 
Landbrugsprodukter kunne igen afsættes, især korn til de 
store markeder i Amerika. Det gav navn til den efterføl-

gende periode helt op til 1870’erne, nemlig kornsalgsperi-
oden.

En udenomsægteskabelig affære
I 1820’erne fik Else Sophie fire børn med 2–3 års mellem-
rum. Den sidste af de fire, Henrik, blev født den 26. marts 
1828. Samme år fødte pigen Birthe Jensesdatter en søn 
den 31. august 1828. Denne dreng blev navngivet Peter 
Hansen Beck, opkaldt efter den udlagte barnefader, Else 
Sophies mand, Hans Petersen Beck!

Hans har altså haft en udenomsægteskabelig affære med 
pigen Birthe – den slags sker jo også i vore dage – men 
dengang fulgte der ofte en mærkbar konsekvens med efter 
et seksuelt forhold, nemlig et barn. Et uægte barn efter kir-
kens og datidens opfattelse.

Vi kan kun gætte på, hvilke tanker der har gået gennem 
hovedet på Else Sophie, der uden tvivl har været udfordret 
på sin tolerance og kærlighed til sin mand. Men hvad skulle 
hun gøre? Skilsmisse var nærmest ikke eksisterende for en 
bondekone. Else Sophie måtte blive, hvor hun var. Landsby-
sladderen har uden tvivl kørt på de høje nagler ved nyheden 
om gårdmandens forhold til pigen Birthe. Giftigheder og 
skjulte spydige bemærkninger må have været utålelige for 
Else Sophie, der måtte se den grumme sandhed i øjnene, at 
hendes mand har været hende utro.

For pigen Birthe har forholdet naturligvis heller ikke været 
uden personlige omkostninger. Vi må gå ud fra, at Hans 
har aftalt med Birthe, at han skulle følge den gældende 
forordning af oktober 1763, hvorefter faderen til et uæg-
teskabeligt barn, skulle afholde halvdelen af de omkost-
ninger, der løb på et barns underholdning, til det var 10 år 
gammelt.

Sigende er det, at præsten ved Birthe Jensesdatters søns 
konfirmation ikke som normalt nævner navnet på drengens 
far! Hans og Sophie har jo også deres egen søn, Henrik, der 
skal konfirmeres sammen med den uægte søn, Peter! Præ-
sten har skullet balancere på en knivsæg; der kunne ikke 
være tale om at udlevere en gårdmand til almindelig spe og 
bespottelse ved den legitime søns konfirmation, og der har 
vel også ligget et ønske om at skåne Birthe Jensesdatter og 
hendes søn.

Birthe lever resten af sit liv som ugift, og dør som fattig 
spindekone i 1884, 79 år gammel.
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Status i 1835
Fremme ved 1835-folketællingen havde parret fem børn, 
Peter, Rasmus, Marie Christine, Henrik og Hans, der var i al-
deren 4–13 år. Forældrene havde et gårdsted i Stende-
rupskov, og faderen benævntes gårdmand. Det er ikke mu-
ligt præcist at fastslå, hvor gårdstedet har ligget. I Stende-
rupskov ligger to mindre gårde ved Mørkholtvej, hvor ejer-
forholdene kan identificeres gennem folketællingerne 1835 
og 1845. Det er gårdene Enemark og Mørkholtgård, der 
ejedes af to forskellige gårdmandsfamilier. I 1845-tællingen 
er stedet benævnt som en gård og Hans Petersen Beck som 
gårdmand. Efter datidens begreber var en gårdmand nød-
vendigvis ikke ejeren af gården, men kunne også være bru-
ger af gården, altså en art forpagter af gården, som havde 
anden ejer. Ved de to folketællinger er der kun én tjeneste-
karl på gården. Det kunne godt tyde på, at det har været 
en mindre gård, tilhørende en af de større gårde i Stende-
rupskov. Gården er muligvis nedrevet senere og jorden lagt 
til den større gård.

Til husstanden i 1835 hørte foruden Hans og Else Sophie 
med børn også hans forældre, stedfaren Hendrich Jensen 
Möller, 65 år, og moren Anne Christine Hanses, 70 år, samt 
gårdmandens 23-årige ugifte halvsøster, Mette Marie Hend-
richs Möller. Tjenestekarl på gården var den ugifte 19-årige 
Peter Thomassen Schmidt.

Vi kan følge Else Sophie og hendes gårdmand videre frem 
til folketællingen 1845. Familien er i mellemtiden blevet for-
øget med yderligere to børn, Nis i 1836 og Elisabeth i 1838. 
Hendes svigerforældre bor stadig på gården som aftægts-
folk. Hendes søstersøn, den 31-årige ugifte Henrich 
Glashoff, er logerende på gården og arbejder vel i praksis 
som tjenestekarl.

Enkestand
Den 10. juli 1848 dør hendes mand, forhenværende gård-
mand og nuværende aftægtsmand, Hans Petersen Beck, 51 
år 4 måneder og 19 dage gammel, som præsten Ivar Peter-

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Sønderjylland fra 1836. Her ses, at Else Sophie måtte bevæge sig et stykke vej fra hjemegnen, 

da hun efter vielsen flyttede til Stepping(e). 
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sen noget nøgternt skriver i kirkebogen. Videre noterer 
præsten i kirkebogen, at han efterlader en enke, Else So-
phie Kock, og af dette ægteskab 7 børn: 1. Peter 2. Rasmus 
3. Henrich 4. Hans 5. Nis 6. Maria Kirstine 7. Elsabe.

Omkring 1850 var den gennemsnitlige levealder for mænd 
ca. 43 år og for kvinder ca. 45 år. Vi kender ikke årsagen til 
hans død; præsten skriver ikke noget om det, men det 
kunne være én af de oftest forekommende dødsårsager: 
apopleksi (datidens slagtilfælde), tæring (datidens tuberku-
lose/cancer) eller vattersot (datidens leversygdom). Men 
Hans Petersen Beck bliver endnu et nummer i rækken af 
mænd, som i midten af 18-tallet ikke blev særlig gamle. 
Else Sophie var nu enke, hvilket dengang ofte var lig med 
en økonomisk og social nedtur uden lige. Tabet af manden 
var ofte lig med tabet af forsørgeren, og medmindre man 
var formuende, var man ilde stedt. Allerede i Jyske Lov fra 
1241 nævnes det specifikt i fortalen, der tilskrives biskop 
Gunner af Viborg, at enker er udsatte.

I tilfældet med Else Sophie var hun dog heldigere stillet. I en 
alder af 49 år var hun enke. Hun var over den gennemsnit-
lige alder for kvinders levetid på ca. 45 år, men var gennem 
en aftægtskontrakt med sønnen sikret kost og logi. Hendes 
forsørgelsesgrundlag var altså på plads, hun skulle ikke, 
som andre kvinder, efter en passende sørgetid, ud på “æg-
teskabsmarkedet” for at gifte sig med en mand, som kunne 
forsørge hende og de to yngste børn standsmæssigt. Af-
tægtskontrakten var blevet lavet kort før farens død. Et så-
dant generationsskifte skete uden noget kontant vederlag, 
men til gengæld skulle den nye ejer (sønnen) forsørge for-
ældrene til deres død. Hun blev boende på gården, som 
altså nu blev drevet videre af sønnen Peter Hansen Beck og 
svigerdatteren Lene Juhl, født Schrøder.

Omkring 1840 var landbruget godt i gang med at komme 
til hægterne igen, og opbruddet fra store dele af den tradi-
tionelle bondekultur var lige på trapperne. Forudsætnin-
gerne var til stede. Bønderne skulle blot være helt sikre på, 
at de gode tider var kommet for en rum tid. Og det var de.
Men inden de rigtig gode tider kom for landbruget, kom en 

borgerkrig i vejen; også den mærkede man i Stenderup, og 
Else Sophie kom til mærke nogle af de ubehagelige sider af 
krigen.

Krigen 1848-50
Stenderup lå i det nordøstligste hjørne af Nordslesvig og 
blev dermed direkte berørt af treårskrigen 1848-1850. Un-
der Slesvigs mange hundrede års forbindelse med den tyske 
forbundsstat Holsten og kortvarige opdelinger i mindre her-
tugdømmer var Slesvigs fortyskning skredet jævnt frem. 
Sydslesvig var for længst tabt for danskerne, og sproggræn-
sen rykkede stadig mod nord, til sidst tæt op mod Flens-
borg. Danskerne talte for bevarelse af Slesvigs tilknytning til 
Danmark, og tyskerne talte for en løsning med optagelse af 
Slesvig i det tyske forbund, som Holsten var det.

Det slesvigske spørgsmål endte som bekendt med en bor-
gerkig, tre års krig, som over de tre år bølgede frem og til-
bage i Stenderup, skiftevis med besættelsestropper fra den 
slesvigske, provisoriske regering, der, når disse trak sig til-
bage, blev erstattet af danske regeringstropper. Når det be-
rørte Stenderup så forholdsvis meget, skyldtes det sognets 
beliggenhed ud til Lillebælt, hvorfra der kunne landsættes 
tropper fra Fyn-siden, der hvor Lillebælt er relativt smal. Det 
var også derfra, den svenske konge, Carl Gustav, førte en 
del af sine tropper over isen i 1658, så rationalet var reali-
stisk nok.

Med krigen fulgte som altid i krige spørgsmålet om, hvilken 
side man hver især hældede til. Vi ved ikke, hvordan Else 
Sophie og hendes Hans har stillet sig til spørgsmålet om at 
vælge side i konflikten, men konflikter omkring det har der 
uden tvivl været. På egnen oplevede man sørgelige frafald 
blandt ellers velansete bønder af det store hartkorn, der 
trak andre ”overløbere” med over til tyskheden. “Vi er 
tysk’, for det er ål’ de stor”, lød det fra en kone.

Stemningen i sognet lå dog udpræget til danskheden; det 
kom en ung frivillig fra Stenderup i den slesvig-holstenske 
hær til at føle på den hårde måde. Stemningen var så ond, 
at han i al hast måtte køres af gårde, skjult i et læs halm.

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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På jagt efter Balleslægtens 
ældste led 

Indledning
Under arbejdet med et af de ældste led i min egen slægt 
stødte jeg på en indgift person med slægtsnavnet Balle. Det 
viste sig at være en af forfædrene til den senere biskop over 
Sjælland, Nicolay Edinger Balle. Nysgerrigheden tog over, 
og jeg begyndte at interessere mig for biskoppens genea-
logi.

Hovedværket vedrørende Balleslægten er Louis Eugéne 
Grandjeans bog fra 1922: Biskop Nicolay Edinger Balle’s 
Slægt gennem 350 Aar, som han de følgende to år supple-
rede med fire såkaldte Balleske Familieblade. Med hensyn til 
de ældste slægtsled bygger Granjeans bog på en lille stam-
tavle udgivet af Frederikke Ballé i Stockholm 1893, som på 
sin side bygger på en ældre biografi om biskoppen, forfat-
tet af L. Koch i 1876. Koch refererer til en stamtavle, opstil-
let i et kollegiehæfte i 1859 af en af biskoppens efterkom-
mere, som skulle være i besiddelse af et Nyt Testamente, 
som biskoppens far i sin tid havde foræret sin søn, og hvori 
han havde indskrevet visse slægtsoplysninger.

Gennem alle disse led flyder en ”familielegende” om en 
stamfar ved navn Peder Hansen, som ”skulle have været 
rytter i Chr. IV’s livgarde og have deltaget i Trediveårskri-
gen”. I en anden version skulle han have udmærket sig i et 
slag i Skåne under Svenskekrigene 1657-60, for senere at 
bosætte sig i Jylland i nærheden af landsbyen Balle.  Om hi-
storien indeholder en kerne af sandhed, er umuligt at sige, 
men den er i hvert fald ikke blevet dårligere eller mere fak-
tuel, efterhånden som den er vandret igennem de forskel-
lige led. Der fabuleres lystigt med flere imaginære generati-
oner op til biskoppens forældre og opstilles luftige hypote-
ser byggende på den uudtalte præmis, at alle med navnet 
Balle i sidste ende måtte være beslægtede.   

Det stod mig klart, at oplysningerne om de tidligste led i 
slægten er behæftet med grundlæggende fejl, som i nogen 
udstrækning kan forklares med den tids langt vanskeligere 
adgang til arkivalske kilder. Gennem arbejdet med min 
egen slægt er jeg i besiddelse af konkrete oplysninger, som 
kan belyse flere led af biskoppens aner på den fædrene 
side. Dertil kommer, at man med nutidens lettere adgang til 

kilderne vil kunne opstille begrundede teorier om andre, 
manglende led. Disse teorier vil andre så kunne teste og ef-
terprøve.

Biskoppens forældre
Med hensyn til biskoppens forældre er vi på sikker grund. 
Nikolay Edinger Sørensen Balle blev født d. 12. oktober 
1744 i Vestenskov Sogn på Lolland som søn af stedets 
degn, Søren Pedersen Balle, og dennes hustru, Margrethe 
Dorothea Mundt.

Om degnen, hvis ophav vi her skal forfølge, oplyses, at han 
er født d. 19. august 1715, at hans forældre hed Peder Sø-
rensen Balle (født 1687) og Mette Hegelund. Videre oply-
ses, at han blev student (baccalauer) fra Nakskov Latinskole 
i 1740 efter fem års skolegang. Disse meget konkrete oplys-
ninger må antages at stamme fra de slægtsnotater, som 
degnen indførte i det omtalte nye testamente, som han for-
ærede den senere biskop.

Biskoppens bedsteforældre
Mit første møde med degnens bedsteforældre skete ved 
gennemsynet at et skifte efter en Karen Hegelund, datter af 
min 7 x tipoldefar, herredsfogeden Jacob Sørensen Hege-
lund fra Jerslev Herred i Vendsyssel (se Slægtsforskeren nr. 4 
2020). Skiftet fandt sted ved Bistrup Gods nær Roskilde i 
oktober 1712, og ved den lejlighed optræder en søster, 
Mette Jacobsdatter, med sin trolovede fæstemand, Peder 
Sørensen, ”boende i en Kiælder paa Gam- meltorv i Kiø-
benhavn”. Herfra gik vejen videre til københavnske kirkebø-
ger.

Helligåndskirkens vielsesbog har d. 10. marts 1713: ”Peder 
Sørensen, Arbeidskarl og Metthe Jacobsdatter, Tienestepige 
fra Gl. Torv efter 3 Ganges Udlysning af Prædikkestolen her 
udi Kirken copulerede”.

Den 4. december 1713 tildeles Peder Sørensen borgerskab 
som kældermand, et erhverv der ifølge Ordbog over det 
Danske Sprog betegner en art småhandlende, der boede og 
drev deres forretning – ofte med udskænkning – fra et kæl-
derlokale. De københavnske kirkebøger på den tid ”vrim-

Af Knud Larsen 
Gustav Webersvej 17, 

3520 Farum                         
Tlf. 40 31 84 73

knud-larsen@outlook.com
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lede med kældermænd”. Ud for notatet om borgerskab er 
noteret ”f. v. Clausholm”.

Torsdag den 22. august 1715 (tre dage efter fødslen) døbes 
den senere degn i Helligåndskirken: ”Peder Sørensen, Kiæl-
dermand paa Gl. Torv i Raadmand Fogs Kielder og Metthe Ja-
cobsdatter Hegelund en Søn døbt og kaldt af Mag. Hans 
Sidelmann SØREN. Madame Eilert fra Gotthersgade b. og h. 
B. over, og Kirstine Fog fra Nye Gade h. Kristenhuen. Fadd. Si-
vert Vandel, Hørkræmmer fra Nyegade, Jens Pedersen, 
Øltapper fra Klædeboder, Christen Sørensen, Kiældermand fra 
Gl. Torv og Anders Berentsen, Tobaksspinder og fra Gl. Torv”.

Påskedag d. 18. april 1718 døbes i Helligåndskirken en sø-
ster til degnen: ”Peder Sørensen, Kiældermand i Raadmand 
Fogs Kielder paa Gl. Torv og Metthe Jacobsdatter deres Dat-
ter døbt og kaldet af Mag. Hans Sidelmann BOEL. Madame 
Regiments-Qvarteermester Vogthes Hustru fra Stormgade 
b. og h. Barnet over og Madem. Anne Fog Raadmand Fogs 
Datter fra Nyegade h. Kristenhuen. Fadd. Regiments-Qvar-
teermester Vogt fra Stormgade, Raadmand Fog fra Nye-
gade, Nicolai Vivat, Toldskrifver fra Gotthersgade og Jacob 
Bager fra Nørregade”.

I oktober 1728 brændte store dele af København, og såvel 
rådmand Fogs som degnens familie blev hjemløse og måtte 
indkvarteres, hvor der nu engang kunne skaffes plads. I 
”Indvaanere i de af Branden skaanede Bydele” finder vi i La-
vendelstræde 75: ”Peder Sørensen Balle, som før Ildebran-
den boede i St. Clemen Stræde” tillige med hustru og to 
børn. Familien boede her stadig i 1730, hvor Peder Søren-
sen nu betegnes som arbejdskarl, men herefter forsvinder 
alle spor, indtil degnen pludselig dukker op på Lolland i 
1740 efter fem års skolegang i Nakskov.

Hvad der i mellemtiden er sket med familien, må stå hen i 
det uvisse (se dog visse spekulationer senere), men man kan 
dog her slå fast, at familien aldrig fik mere end to børn, og 
at Peder Sørensen Balle aldrig giftede sig anden gang med 
en Kirsten Thomasdatter som hævdet i Grandjeans værk. 
Derved bortfalder de to anerækker, som betegnes Gren II 
og Gren III. Disse to grenes stamfader er islandsk købmand, 
Peder Pedersen Balle, som levede i København i nogen-
lunde samme periode som Peder Sørensen Balle (i øvrigt li-
gesom et stort antal andre med tilnavnet Balle, hvoraf nogle 
kom fra Norge). Der er med andre ord ingen grund til – 
som man lidt fornemmer hos Grandjean – at betragte bi-
skoppens gren, som noget helt særligt og en mere ”ægte” 
Balle-slægt end så mange øvrige med dette navn, hvilket 
jeg yderligere vil anskueliggøre senere.

Mette Jacobsdatter Hegelunds aner
Her kunne jeg nøjes med at henvise til min artikel i Slægts-
forskeren nr. 4 2020, som jeg dog for fuldstændighedens 
skyld kan resumere som følger: Mette Jacobsdatter Hege-
lund er yngste (overlevende) datter af den afsatte tidligere 
herredsfoged Jacob Sørensen Hegelund og dennes anden 
kone Else Jespersdatter. Hun må være født omkring 1680 
og har altså tilsyneladende ernæret sig som tjenestepige – 
sidst hos rådmand Fog indtil giftermålet med Peder Søren-
sen, der efter det oplyste har været noget yngre.

Om Mettes mor Else Jespersdatter vides ikke meget, bortset 
fra, at hun dør i V. Brønderslev som 80-årig i 1732, hvorfor 
hun må være født omkring 1652. Dermed har hun været 
omkring 20 år yngre end sin mand, den fhv. herredsfoged, 
der selv var født omkring 1631. De blev gift i Tolstrup Sogn 
i 1673, hvilket normalt ville indikere, at hun også var født 
her. 
Mettes far, Jacob Sørensen Hegelund, anses som søn af 
sognepræst Søren Thygesen i Gudum-Fabjerg og dennes 
hustru, Agathe Henrichsdatter. Sidstnævnte var fra Zwolle i 
Holland, født omkring 1586 og blev i 1607 i Ringkøbing 
gift første gang med sognepræst Jacob Hansen Hegelund. 
Søren Thygesen var dennes eftermand i embedet. 
Biskop Peder Hegelund i Ribe kalder i sine almanakopteg-
nelser Agathes far Henrich Willemsøn af Zwolle. Søren Thy-
gesen angives i Aage Dahls Præstehistorie at være født i 
Holstebro og student fra Odense 1627.

Peder Sørensen Balles herkomst
Når det drejer sig om Peder Sørensens herkomst, er man 
mere på bar bund. Der findes alene i Jylland en halv snes 
stednavne, herunder et helt sogn med navnet Balle, men 
jeg hæfter mig ved, at der i forbindelse med borgerskabs-
bevillingen er noteret ”f. v. Clausholm”. Dette gods ligger i 
Voldum Sogn mellem Århus og Randers, og i to nærlig-
gende sogne, nemlig Galten og Todbjerg, ligger der små-
byer ved navn Balle.

Dette blev signalet til en omfattende undersøgelse efter 
den gode gamle ”nålen-i-høstakken-metode”, dvs. en sy-
stematisk gennemtrawling af alle kirkebøger i en snes 
sogne i Clausholms opland fra bøgernes begyndelsesår og 
frem til sidste halvdel af 1700-tallet med henblik på at ind-
fange alle med tilnavnet Balle. Samme procedure blev fulgt 
med hensyn til alle godsskifteprotokoller i området.

Resultatet blev opstillingen af en halv snes familiegrupper, 
hver i 1-3 generationer. Hver familiegruppe var i reglen kon-
centreret om 1 til 3 sogne. På trods af at Balle-navnet var 
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fælles for dem alle, var der meget sjældent slægtsforbin-
delse på tværs mellem de enkelte familiegrupper.

En – og kun en – familiegruppe skilte sig ud som kandidat 
til at kunne være ophav til ”vores” proband, den eftersøgte 
Peder Sørensen Balle.

Clausholms skifteprotokol har i 1742 en skifteforretning ef-
ter en selvejer Rasmus Sørensen Balle i Halling Sogn. Under 
skifteforretningen fremlægges to skøder – det første fra 
1689 – som bevis på adkomst til selvejet. Herved fremkom-
mer navnene på afdødes forældre, som er Søren Rasmussen 
Balle og Boel/Bodil Pedersdatter. Der fremlægges ligeledes 
afkaldskvitteringer fra afdødes søskende, som er en broder 
Thomas Sørensen Balle (visiteur i København) og søstrene 
Mette (gift) og Maren (enke). Ved undersøgelse af de en-
kelte søskendes børneflokke viser det sig, at de alle har 
døbt to af deres børn hhv. ”Søren” og ”Bodil” – opkaldt ef-
ter forældrene. Nøjagtigt som det er tilfældet for vores pro-
band!

Men hvorfor er der så ikke nævnt en Peder blandt afdødes 
søskende? Vi ”ved” jo, at en Peder må have været der, da 
det ifølge gængs opkaldsskik på landet på den tid var nær-
mest ”utænkeligt”, at der kunne døbes en Thomas, før 
begge bedsteforældre var blevet kaldt op – altså både en 
Rasmus og en Peder.

Forklaringen må være, at denne Peder er død før skiftet. 
Faktisk er der netop i Halling Sogn en Peder Balle begravet i 
1735, 49 år gl. Vedkommende optræder ikke i nogen an-
den sammenhæng i Halling kirkebog. Alderen passer jo fint 
med probandens fødeår, som var opgivet til 1687, men i 
strengeste forstand er der ikke tale om det endelige og 
uigendrivelige bevis. Og der genstår stadig en række irrite-
rende ubesvarede spørgsmål:

Hvis det er probanden, der er død i 1735 (samme år som 
degnen begyndte at studere i Nakskov), hvorfor har man så 
ikke forlangt/tilbudt afkaldskvittering fra probandens børn? 
Har man ikke kendt til deres opholdssted? Har det været 
mere bekvemt at undlade det?
Og hvordan går det til, at den unge Søren – søn af en gen-
huset arbejdskarl i det afbrændte København – pludselig 
begynder at studere så langt væk som i Nakskov? Er han 
kommet under vingerne af en eller anden betydningsfuld 
”sponsor”?

Hvad blev der af Mette Hegelund og hendes datter Bodil, 
som blev døbt i 1718? I Vor Frue Sogns ligbog for kirkegår-

den Linden finder man under onsdag d. 29. december 
1745: ”Bodild Pedersdatter, Tienestepige gl. 26 Aar, fra Phi-
lip Christopher Ragel, Seilingsmand i Store Grønnegade”. 
Alderen passer temmelig godt, og Bodil er ikke noget helt 
almindeligt navn (optræder rundt regnet hvert femte år i 
kirkebogen), men også her må det indrømmes, at den ry-
gende pistol mangler. 

Hvad kan man lære?
Turen gennem arkivalierne har i hvert fald vist, at der ikke 
kun findes én ”ægte” Balle-slægt, men tvært imod mange 
med rod helt tilbage i 1600-tallet og tidligere, og at der 
ikke er noget, der tyder på, at de nødvendigvis er indbyrdes 
beslægtede. Også på den tid var det almindeligt, at menne-
sker, der flyttede, antog eller blev tillagt kaldenavne efter 
deres geografiske oprindelse. Og med hensyn til navnet 
Balle var der som nævnt rigeligt med steder at tage ud-
gangspunkt i.

Man kan også gøre sig nogle tanker om værdien af familie-
legender. På grundlag af denne undersøgelse kan man gan-
ske vist ikke afvise, at der engang har eksisteret en tapper 
rytter, der bar navnet Balle, men jeg er ikke stødt på ham 
og er i øvrigt slet ikke stødt på patronymet Hansen i forbin-
delse med Balle.

Ligeledes kan undersøgelsen give anledning til nogle over-
vejelser om, hvilke krav man kan/bør stille til beviser for 
slægtskab, når man bevæger sig tilbage til 1600-tallet. Man 
kan vel ikke påstå at ovenstående med 100 % sikkerhed fø-
jer et ekstra slægtsled til biskop Balles anerække, men i 
modsætning til de mere luftige spekulationer i den snart 
100 år gamle slægtsbog, bygger ovenstående teori i det 
mindste på fakta. Den må stå til troende, indtil en eller an-
den – måske om 100 år – kommer med et bedre bud. 

Kildefortegnelse:
Slægtsforskeren nr. 4 2020: Herredsfoged Jacob Sørensen Hegelund m. kilde-
henvisninger
Alfred Larsen: Lolland-Falsters Degne og skoleholdere, København, 1960
L. Koch: Biskop Nicolai Edinger Balle, København, 1876
Frederikke Ballé: Stamtavle over familien Balle, Stockholm 1893
Louis Eugène Grandjean: Biskop Nicolay Edinger Balle’s slægt gennem 350 år, 
1922
Louis Eugène Grandjean: Balleske Familieblade 1. og 2. hæfte, 1922
Louis Eugène Grandjean: Balleske Familieblade 3. og 4. hæfte, 1923
Aage G. Dahl: Et glemt skud på slægten Balles stamtræ. Vejle Amts Årbog 
1961
En snes relevante kirkebøger fra sogne mellem Aarhus og Randers før ca. 1780
Diverse københavnske kirkebøger, borgerskabsprotokoller og skattemandtaller
Godsskifteprotokoller fra bl.a. Clausholm, Rosenholm, Frijsenborg, Favrskov, 
Løvenholm, Dronningborg Rytterdistrikt m.fl.
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Niels Bjerregaard Jensen
1921*20. april*2021                 

Niels Bjerregaard Jensen, 

1941

Pinsedag, den 5. maj 

1921, fik Niels Bjerre-

gaard Jensen sit navn i 

Resen Kirke.100 års da-

gen bliver markeret med 

dette skrift, der tager sit 

udgangspunkt i hans 

navn: fornavn, mellem-

navn og efternavn med 

hver deres historie.     

Fornavn 
Niels er en nordisk kortform af navnet Nikolaus, som har 
græsk oprindelse. Det er sammensat af ordene Nike, der 
betyder sejr, og laos, der betyder folk. Kendteste bærer af 
navnet er Sankt Nikolaus, der var biskop i begyndelsen af 

300-tallet i Myra i det nuværende tyrkiske Antalya og elsket 
som julemanden. Hans navn hører til de populæreste dåbs-
navne i den kristne verden med formerne Claus, Nikolaj og 
Niels. 

For hundrede år siden var traditionen med opkald stadig le-
vende. Bedsteforældrene eller en afdød ægtefælle skulle 
navnemæssigt leve videre i de efterfølgende generationer. 
Niels’ 1 år ældre bror, Oluf Kristen Bjerregaard Jensen, var 
opkaldt efter farfaren, Christen Jensen, så den næstældste 
dreng fik morfarens, Niels Møller Bendtsens, fornavn. Til-
svarende var de to piger i børneflokken, Kirstine Marie Jen-
sen (med kælenavnet Musse), opkaldt efter farmoren, Kir-
sten Marie Kristiansen, og Anne Kathrine Jensen (kaldet 
Anna) efter mormoren, Kathrine Lauritsen. I folketællingen 
1925 finder vi landbofamilien samlet på gården Bjerregård i 
Resen Sogn vest for Struer. 

Folketælling 1925, Bjerregaard i Resen Sogn, Skodborg Herred, 

Ringkøbing Amt. Personernes fødselsdato og sogn er angivet. Bør-

nene er opført med deres kaldenavne. Til husstanden hører også en 

tjenestekarl og en husassistent.

10 dage efter at Niels var fyldt 12 år, døde hans far på 
Amtssygehuset i Holstebro. Det var et hårdt slag for hele fa-
milien, hvor den ældste var blevet konfirmeret et halvt år 
tidligere. Moren, Kathrine, fik ansat en bestyrer, Jakob Ja-
kobsen; men det blev Niels’ lod at være karl på Bjerregård 
til sikring af driften i 30’ernes vanskelige år. Først i 1945 op-
hørte denne for en ung mand tyngende forpligtelse, da han 
blev gift med Birgitte og blev selvstændig landmand. Det er 
dog ikke denne videre historie, som her skal fortælles.

Efternavn
Jensen var indtil 2015 det mest almindelige efternavn i 
Danmark. Det bæres i dag af ¼ million danskere, men er nu 
blevet overhalet af Nielsen. Tilbagegangen må ses som en 

Af Per Maack Andersen
Hjørring

per.maack@andersen.mail.dk

Enhver slægtsforsker bør på et tidspunkt overveje, 
hvorledes de mange indsamlede oplysninger kan fast-
holdes og formidles til interesserede. Mange viger for-
ståeligt nok tilbage for den store forkromede slægts-
bog; men mindre kan også gøre det, og den afgræn-
sede historie er et godt sted at begynde. Den kan tage 
udgangspunkt i en person, der har vakt særlig inte-
resse, som f.eks. den første bonde på en slægtsgård el-
ler fæstebonden, der køber sin gård til selveje. Begiven-
heden kan om ønsket udvides til at omfatte gårdens 
hele historie. Historien bag et skattet arvestykke eller en 
bestemt begivenhed, som man opdager i en brevsam-
ling, dagbog eller avisartikel, kan der også formes en 
historie over. Et meget konkret udgangspunkt kan være 
et personnavn. Navnet er noget af det mest identitets-
skabende og de fleste, der har fået deres navn i arv, vil 
interessere sig for, hvor det kommer fra – hvad er histo-
rien bag? I det nedenstående eksempel drejer det sig 
om oplægget til en mindesammenkomst for en vestjysk 
bonde, der ville være blevet hundrede år i 2021.
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modvilje mod det, mange i vores individualistiske tidsalder 
opfatter som en massebetegnelse. Derfor har 100.000 be-
sluttet at stryge efternavnet og ophøje et mellemnavn til ef-
ternavn. Derved går man imidlertid glip af en slægtsmæssig 
sammenhæng, der er unik for enhver JENSEN. Frem til nuti-
dens liberale navnelovgivning var det husfarens efternavn, 
som var gældende for hele familien. Ægtefællen udskiftede 
sit såkaldte pigenavn, og alle børnene fik det samme efter-
navn, så familien optrådte navnemæssigt som en enhed. 

Men traditionen var en anden før midten af 1800-tallet. Da 
blev børn på landet kun døbt med et fornavn. ”Efternavnet” 
var et såkaldt patronym bestående af farens fornavn efter-
fulgt af -søn/sen eller -datter. Imidlertid ønskede statsmag-
ten, for bedre at holde styr på familierne, at de fik faste 
slægtsnavne/efternavne. Det vakte stor modstand, fordi det 
nu faste -sen navn efter traditionen derved indikerede, at 
børnene var direkte efterkommere af deres bedstefar. Piger-
nes -datter var blevet til -sen ved det første lovforsøg; men 
det forbedrede ikke just forståelsen, idet pigerne derved så at 
sige skiftede køn. Modstanden var årsag til, at der opstod de 
dobbelte –sen navne: Et patronym og et fastlåst efternavn. 

Hvad man måske ikke havde forudset var, at de mange ens 
–sen navnene i udtalt grad kom til at dominere, fordi udval-
get af det bagvedliggende fornavn var beskedent. Det for-
søgte man så i begyndelsen af 1900-tallet at råde bod på 
ved billigt at kunne gøre de hyppigt brugte tilnavne offi-
cielle. Derved tilkom de mange gård- og stednavne samt 
navne på erhverv, brugt som efternavn og mellemnavn. 

Niels havde sit Jensen fra faren, Jens Christian Jensen. Denne 
var født på Bjerregård i 1885 og blev efterfulgt af 4 søstre. 
Det var derfor klart, at han skulle overtage Bjerregård, hvilket 
skete i 1914. Han var da ugift og havde en husbestyrerinde, 
Marie Villadsen, til at tage sig af de huslige pligter. Med ef-
terfølgeren, Kathrine Bendtsen, gik det, som man ofte ser: 
De blev gift i 1918. I 1920’erne kom så børnene. Begyndel-
sen af 1930’erne var kritiske år for familien på Bjerregård. 
Både i 1931 og ’32 måtte der optages driftslån, og da Chri-
stian, som var gårdejerens kaldenavn, døde af lungebetæn-
delse i 1933, var det med nød og næppe, at Kathrine kunne 
blive ved gården. En trofast bestyrer gennem 30 år og Niels’ 
indsats som karl sikrede en rentabel drift. 

Jens Christian Jensen havde sit efternavn fra sin far, Chri-
sten Jensen, født 1858 i Ølby Sogn. Her er det så heldigt, at 
fast efternavn og patronym er et og det samme: Jensen. 
Christen var ældste søn og nr. 3 i en børneflok på syv. I 
1869 købte hans far Bjerregård i Resen Sogn, og her blev 

Christen konfirmeret. Kirsten Marie Christiansen blev hans 
kone i 1885. Hun var født i Damgårdhus og var tjeneste-
pige på Langergårdhus – begge beliggende tæt på Bjerre-
gård. I folketællingen 1890 bor Christen Jensen og hans 
kone med børnene på Bjerregård sammen med hans foræl-
dre. Han er medhjælper på gården, og hun er skrædder. 
Samme år får Christen Jensen skøde på Bjerregård, mens 
forældrene bliver boende som aftægtsfolk, til de dør. 

Christen Jensen var aktiv i det lokale liv. I datidens aviser 
kan man læse, at han var medlem af sognerådet i Resen-
Humlum Kommune og formand for hesteforsikringen. Da 
sønnen i 1914 overtager driften af Bjerregård, flytter Chri-
sten Jensen og Kirsten Marie Christiansen til den nærlig-
gende Degntoft med lidt landbrug. Her dør hun i 1922, 
men en datter Marie holder hus for sin far, til hun bliver gift 
i 1937. De sidste måneder inden Christen dør i december 
samme år, tilbringer han på Bjerregård, plejet af sin sviger-
datter, Kathrine. 

Med Christen Jensens far, Jens Christian Christensen, er vi 
tilbage til den Jens, hvis fornavn er fastholdt i de efterføl-
gende generationers Jensen. Hans faste efternavn ville have 
været Christensen fra faderen, men det blev patronymet 
Jensen – søn af Jens. Han blev født som tvilling den 22. ok-
tober 1822 af forældrene Christen Jensen Traberg og Ane 
Pedersdatter i Resen By. Samme dag blev tvillingesønnerne 
døbt i hjemmet. 

Resen Kirkebog, fødte af hankøn 1822, den 22. October Tvilling 

Sønner Niels og Jens Christian. Hjemmedøbt den 22. October.  

Daaben Confirmeret 1ste December 1822. Forældrene:  Gaardmand 

Christen Jensen Traberg og Hustrue Ane Pedersdatter i Reesen Bye.  

Jens Christian Christensen voksede op på Jacobsgård i Re-
sen Sogn. Efter faderens død i 1837 videreførte enken går-
den med hjælp af Jens Christian, til hun døde som aftægts-
kone i 1850. 4 år senere giftede Jens Christian Christensen 
sig med Maren Henriksen. Hun var 5 år yngre, og begge 
opholdt sig i Ølby. De er ikke med i folketællingen fra 1855 
i Ølby; men da parret køber Bjerregård i 1866, er han 
nævnt som fra Raunsgård i Ølby. Han dør som 71-årig af-
tægtsmand på Bjerregård i 1893, og Maren Henriksen bli-
ver 85 år og dør først i 1912.
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Den fædrene stamrække til Niels Bjerregaard Jensen, der viser, hvor-

ledes fornavnet Jens fra 1822 bliver til Jensen.   

Bevarede gravsten fra Resen Kirkegård af 2 generationer, hvor kal-

denavnene findes anført. Fra venstre Jens Christian Jensen (1885-

1933) og Christen Jensen (1858-1937).

Mellemnavn
Niels Bjerregaard Jensen havde sit mellemnavn fra føde-
hjemmet Bjerregård. Første led, Bjerre, er en ældre form af 
ordet bjerg, der tidligere var betegnelsen for en bakke. På 
et luftfotografi fra 1954 ser man bakken, der har givet går-
den navn, til venstre. Fra den har der gennem årene været 
hentet sand, og i dag er den næsten bortgravet for at give 
plads til to lange avlsbygninger. 

Bjerregård ligger placeret i området, hvor isen i sidste istid 
havde sin øst-vest gående stilstandslinie med de sandede 
hedesletter mod syd. Mod vest ved Gudum og mod øst har 
smeltevand under isen i tunneler skabt Kilen og de tilstø-
dende dalstrøg. Administrativt ligger Bjerregård i det tidli-
gere Ringkøbing Amt og Skodborg Herred samt nuværende 
Resen Sogn og ejerlavet Resens vestlige del. Matrikelnum-
meret er 21b og postadressen Resenborgvej 1. 

Før Struer blev en større by, gik trafikken øst-vest nordligere 
gennem Humlum og Nr. Nissum. I dag er der lavet ny vej 
kort nord for Bjerregård. Den nuværende ejer af gården fra 
2006, Henrik Borg, er søn af Kaj Borg, der betalte 300.000 
kr. til Kathrine Jensen ved salget i 1964. Jord er blevet til-
lagt, og Bjerregård er derfor en af de gårde, der ser ud til at 
overleve strukturændringen i landbruget. I realregisteret til 
skøde- panteprotokollerne kan man for hver gård se, hvor-
når skøderne er tinglyst for de skiftende ejere. 

Som det fremgår af det foregående afsnit, var Bjerregård i 
Niels’ slægt i 100 år: Kathrine Jensen fra 1933 til 1964, Jens 
Christian Jensen fra 1914 til 1933, Christen Jensen fra 1890 

Niels Bjerregaard JENSEN (1921-2001)


Jens Christian JENSEN (1885-1933)


Christen JENSEN (1858-1937)


JENS Christian Christensen (1822-1893)

Bjerregård med ”bjerget” tv., som har givet gården navn, og hede-

bakken vist på målebordsbladet med tætte højdekurver og 88 me-

ters højde mod vest. Bjergegård er her navnet.
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til 1914 og Jens Christian Jensen fra 1866 til 1890. Skødet fra 
1866 blev først tinglyst 30. juni 1869, men 1866 er altså tids-
punktet, hvor Niels’ oldefar bliver ejer af Bjerregård. Det frem-
går, at gården ligger på hovedparcellen 21b. Men yderligere 
hører 3 mindre jordstykker med. Prisen for Bjerregård var 
2000 rigsdaler, men så medfulgte også korn og redskaber.  

To år senere købte Jens Christian Jensen Nørhedehus med 
matr. nr. 6a. Jorden lå bekvemt som et indhak i 21b. Herved 
fik Bjerregård en velarronderet mark mod vest til gården 
Nørrehede for en købesum af 500 rigsdaler. Med i købet 
fulgte også aftægt til de forrige ejere med årlige leverancer 
for 169 rigsdaler og 10 skilling. Kontrakten fortæller om 
datidens krav til fornødenheder samt fornøjelser omkring 
højtiderne med kaffebønner, lakrids og sukker. Også bræn-
devin skulle leveres med 7 liter årligt. Her gamblede af-
tægtsmanden Peder Jensen med køberen, idet det blev be-
stemt, at han skulle fortsætte med fuld ration, hvis konen 
døde først, men ophøre, hvis Ane Johanne skulle overleve 
ham. Han tabte som den først afdøde i 1879; men hun har 
nok fået en dram på Bjerregård, hvor hun tilbragte sit en-
lige år som enke. Aftægtskontrakten er underskrevet af 
parterne: Jens Christian Christensen egenhændigt, men Pe-
der Jensen med ført pen.

Bagud i tiden før 1866 var Bjerregård ikke i Niels’ slægt, 
men gården har en lang historie, som her skal skitseres. 
Jens Christian Christensens forgænger, Niels Pedersen Skak-
kenborg, havde som 31-årig ungkarl giftet sig med en 47-
årig enke og var derved kommet i besiddelse af Meld Bje-
rum i Gudum Sogn. Den solgte han samtidig med købet af 
Bjerregård i 1859. De forudgående 20 år var der 3 forskel-
lige ejere på Bjerregård. 

Omkring 1814 købte Laust Madsen gården. Han var gift med 
Ane Jeppesdatter, og de havde 4 børn, da han som 56-årig 
døde i 1828. Derfor skulle boet opgøres, så børnene senere 
kunne få deres fædrene arv. Af skiftet kan man se, at gården 
var trelænget med stuehus, stald og lade. Stuehuset bestod 
af storstue og dagligstue med alkover, køkken og bryggers. 
Besætningen omfattede 3 køer og 1 kalv, 7 får og 2 lam 
samt 2 heste. Der var ingen svin eller fjerkræ. Boet viste sig at 
være insolvent med flere forskellige lån, og skiftet bærer 
præg af fattigdom på Bjerregård. Mærkeligt nok lignede si-
tuationen for enken Ane Jeppesdatter med 4 børn vilkårene 
for Kathrine et århundrede senere. 

I 1828 skyldtes de ugunstige konjunkturer for landbruget 
statsbankerotten i 1813 og afståelsen af Norge året efter. 

Også engelsk korntold betød dårli-
gere afsætningsforhold for danske 
bønder med lave priser til følge. I 
1834 stod Ane som gårdejerske på 
Bjerregård med en søn og en datter 
hos sig. Hun valgte da at sælge til 
sønnen Christen Mogensen, og få 
indrettet en aftægtsstue på gården. 
Han var udlært murer og ikke interes-
seret i at føre gården videre, så da 
han 3 år senere fandt en køber, der 
var villig til at overtage aftægtsfor-
pligtelsen til moderen, valgte han at 
sælge. Ane Jeppesdatter levede såle-
des sine sidste år på Bjerregård til 
hun som 68-årig døde af astma i 
1846. 

Laust Madsen og Ane Jeppesdatter 
drev Bjerregård fra omkring 1814, 
hvor de er nævnt i kirkebogen som 
boende dér ved første barns dåb. Et 
skøde har ikke kunnet findes, men 
heller ikke alle blev tinglyst, og hvis 
det skete, var det ofte flere år efter 
aftalens indgåelse. Ved folketællin-

Matrikelkort over Resen Sogn 1860-1880. Bjerregård ligger på hovedparcellen 21b med 6a, 

som blev tilkøbt i 1868.
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gerne 1787 og 1801 bor Ole Andersen og Anne Marie Chri-
stensdatter på Bjerregård. De har 4 sønner, som bliver konfir-
meret i Resen i perioden 1782-93, men er ikke døbt i sognet. 
Ole Andersen er interessant, fordi han i 1781 køber Bjerre-
gård til selveje efter at have været fæstebonde på gården. 
Sælgeren er Hans Billeschou fra gården Vejbjerggård, der lig-
ger i Humlum Sogn neden for bakken mod Oddesund. 

Luftfoto af Vejbjerggård fra 1946. Øverst tv. ses vejen mod over-

fartsstedet Oddesund og th. oddens østre strand. I dag er der økolo-

gisk landbrug med Bed & Breakfast i stuehuset.

Hans Billeschou betegnes i folketællingen 1787 som propri-
etær og jordegodsejer. Han købte Bjerregård for 360 rigsda-
ler blot et år før videresalget til Ole Andersen. Denne havde 
ifølge skødet som fæster ret til at købe sin gård for samme 
beløb. Skødet fortæller også, at den tidligere ejer var Peder 
Madsen på Struerdahl. Bjerregård har åbenbart være ejet af 
smågodser frem til selvejet. Fra disse er der ikke bevaret ar-
kivalier. Det var tiden med store ændringer i landbruget i 
form af udskiftning af jorderne og stavnsbåndløsning i 
1788. Det sidste findes der et eksempel på lige efter Ole 
Andersens skøde, hvor sønnen Christen Olesen får tinglyst 
fripas til at kunne søge tjeneste udenfor godset. 

Ole Andersens forgænger på Bjerregård kan navngives ud 
fra kirkebogens oplysninger. I 1770 troloves Christen Peder-

sen og enken Johanne Pedersdatter i Bierregaard; men to 
personer kaldet Christen Bierregaard lever samtidig i Resen 
Sogn i midten af 1700-tallet med dødsår 1769 og 1779, og 
de kan ikke ud fra kirkebogsoplysningerne adskilles. Resen-
Humlum kirkebog fra 1. halvdel af 1700-tallet er så beskadi-
get, at den er uanvendelig, så her stopper Bjerregårds bebo-
ere. Dog er det muligt at få et par navne på Bjerregårds fæ-
stegårdmænd i 1600-tallet gennem matriklerne. Det er en 
fortegnelse over alle landets ejendomme værdisat i hartkorn, 
som har til formål at skabe grundlag for jordskatterne. 

Den nugældende matrikel stammer fra 1844, hvor alle mar-
ker blev opmålt med areal og ydeevne. For Bjerregård vises 
her ejeren Mikkel Christensen, matrikel-nummeret 21b, den 
gamle hartkorns-ansættelse på 2-6-1-2 og den ny på 2-0-2-
2½ (tønder – skæpper – fjerdingkar - album, 1td = 8skp, 
1skp = 4fdk, 1fdk = 3alb). De ældre matrikler var baseret 
på landgilden, dvs. fæstebøndernes årlige leje, som igen var 
baseret på høstudbyttet. Årstallene er 1688 og 1664. 

Bjerregård i 1600-tals matriklerne. Den øverste fra 1688 viser tv. fæ-

steren Niels Christensen og th. ejeren Christian Juell. Den nederste 

fra 1664 viser i Resen Sogn ejeren af Bøvling Slot tv. og fæsteren 

Christen Nielsen i Bjerregård th. Navnene indikerer far og søn.

Indledningen til Ole Andersens skøde på Bjerregård. ”Jeg Hans Billeschau til Weybergaard kiendes og hermed vitterligggiør at have solgt og 

afhændet ligesom jeg hermed fra mig og mine Arvinger aldeeles skjøder, sælger og afhænder til Ole Andersen af Resen og hans Arvinger, 

een mig tilhørende og i bemeldte Resen Sogn Schodborg Herred Boufling Amt beliggende Bondegaard Bierregaard kaldet som staaer for 

Hartkorn nye Matr Agger og Eng 3 Td 3 skp hvilken Gaard fornævnte Ole Andersen forhen har besiddet som Fæster”.
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I 1688-matriklen står Christian Juel som ejer af Bjerregård. 
Han er en kendt person, som via ægteskab blev ejer af Ry-
sensteen Gods i 1679. Svigerfaderen, Henrik Ruse var hol-
lænder og tilkaldt for at bygge Københavns fæstning under 
svenskekrigene. Som betaling fik han af kongen i 1664 
Bøvling Slot nord for Nissum Fjord i Vestjylland. Ruse, udtalt 
med y, tilkøbte så mange gårde i Vandfuld og Skodborg 
Herreder, at baroniet Rysensteen kunne oprettes. 
I 1664-matriklen står Bøvling Slot som ejer, hvilket er det 
samme som kong Frederik III. Bjerregård har altså hørt un-
der Rysensteen, før den blev solgt til Struerdahl eller et an-
det gods forinden. Det er sandsynligt, at Bjerregård har væ-
ret krongods tilbage til reformationen i 1536. Før den tid 
var det Ribe bispestol, hvor hovedsædet i 1401 kaldes ca-
strum Bøflingæ. 

Landejendommenes værdiansættelse med bygningernes 
antal, størrelse, materialer og brug kan man få gennem 
brandforsikringen, som var statslig indtil 1872. For Bjerre-
gårds vedkommende findes taksationer med beskrivelse fra 
1820, 1833, 1848 og 1856. I 1820 er Laurs Madsen ejer, 
gården er 3-længet med stuehus i nord, stald i øst og lade 
og vognport i syd. Alt er bindingsværk og tagene stråtækt. 
Vurderingen er 600 rigsdaler. Landbrugskrisen er endnu 
ikke slået igennem. Det er den til gengæld i 1833, hvor Ane 
Jeppesdatter er enke på gården. Nu er den østre staldlænge 
faldet sammen og den søndre længe både stald og lade. Til 
trods for Anes aftægtsstue med nyindrettet køkken og 
skorsten er stuehusets værdi halveret. Det samme er udhus-
længen, så den samlede værdi er skrumpet til 280 rigsdaler. 
I 1848 er gården stadig en parallelgård med to længer. Nu 
er der indrettet plads til får, høns og tørv i Anes gamle stue, 

og vestgavlene og sydsiden af stuehuset er blevet grund-
muret. Pladsen er altså den samme, men standarden for-
bedret til 360 rigsdaler. I 1856 er der yderligere sket forbed-
ringer. Nu er hele stuehuset grundmuret og bruges til bebo-
else, idet et særskilt hus er bygget ved østenden af ladehu-
set til køer og får. Værdien er 800 rigsdaler. I herrederne 
Skodborg og Vandfuld findes flere gårde med navnet Bjer-
regård. Stednavnet vil derfor være overført til navne på per-
soner, som ikke er beslægtede. Men Niels Bjerregaard Jen-
sens 19 efterkommere, der bærer hans mellemnavn, véd 
nu, hvorfra netop deres Bjerregaard stammer. Og så kan de 
jo tænke på den bonde, der for måske tusind år siden be-
sluttede sig for at sætte bo neden for bjerget.

Rysensteen tegnet i 1868. Hovedbygningen er fra 1638, hvor nav-

net var Bøvling Slot, ejet af kronen med en lensmand som admini-

strator.

Niels Bjerregaard Jensens oldebarn, Anne Bjerregaard Jespersen, be-

søgte i 2018 stedet, hvorfra hun har sit mellemnavn.
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Skærbækfortællinger –
hvordan blev de til?
                 

Gik man på biblioteket eller søgte på internettet, kunne man 
i 2010 intet finde om Skærbæk ved Fredericia. Det måtte 
der rådes bod på, tænkte Kirsten Nielsen og John Rasmus-
sen. Og da ”Taulov før og nu” lige var udkommet, blev det 
startskuddet til ”Skærbækfortællinger”. Gennem mange år 
eksisterede der et modsætningsforhold mellem Taulov og 
Skærbæk. Rivaliseringen kommer op til overfladen indimel-
lem, men har været aftagende, efter man fik bygget en fæl-
les sportshal i 1966. – Men nu var der skrevet to bøger om 
Taulov!! 

Tiden var moden til at også Skærbæk fik sin historie fortalt, 
og de to initiativtagere fik hver to andre personer med i pro-
jektet. En studiekreds blev dannet, og så gik der to år med 
forberedelser.

Der findes ingen rigtig måde at skrive egnshistorie på – og 
heldigvis for det. Vi havde mange forskellige slags historie-
formidling mellem hænderne, vi diskuterede størrelsen på en 
udgave, indbinding, økonomi og i høj grad form. Skulle det 
være en engangsforestilling, eller kunne vi satse på årlige 
udgivelser? Vi fik en tidligere skoleelev, nu journalist, til at 
undervise os i interviewteknik og fortælle om de værste fald-
gruber i skriftlig kommunikation. – Hvem skrev vi for? Hvor 
stor var kredsen? Havde vi stof nok? Det sidste blev ikke no-
get problem, for vi fik hurtigt udarbejdet en liste med mere 
end 100 emner. Vi finder eller får stadig spændende emner, 
breve eller fotos, der venter på, at andre tager handsken op 
efter os.

Det, der for alvor sporede os ind på den form, vi har arbej-
det efter i 10 år, var bøgernes undertitel: Gode historier – 
om dem vi husker – om det vi husker. Vi ville skrive fort-
ællinger og prøve at dække følgende områder: Handel og 
håndværk – Fiskeri og landbrug – Store virksomheder – 
Kultur – Historie og Offentlige Institutioner. 

En datter af en af initiativtagerne, Birgit Basballe, er professi-
onel grafisk designer. Hende skylder vi tak for bogens ram-
mer og opsætningen af de enkelte fortællinger. Hver fortæl-
ling indledes med et billede, der skal stimulere læserens fan-

tasi og give et hint om, hvad der venter. Jeg har haft mange 
gode oplevelser med Birgit, når disse billeder skulle i kassen. 
Således løb vi efter en mand på en halvrusten cykel og 
råbte ham an, blot fordi modellen lignede den, som fortæl-
lingens hovedperson havde haft. Senest har vi fået lov til at 
låne forsidebilledet fra ”Slægtsforskeren”, nr. 3 2020, til en 
fortælling om vævere i Skærbæk.

Efter billedet følger en side med en 1. overskrift, en 2. over-
skrift samt et 2-4 linjers uddrag af fortællingen. Det er gjort 
enkelt, og når dertil lægges bøgernes papirkvalitet, gode 
limning, to flapper med henholdsvis indholdsfortegnelse og 
kolofon, mener vi at kunne tillade os at præsentere bøgerne 
som coffee table books. En lokal stenfisker, dykker m.m., 
står for akvarellerne både til bogomslagene og til enkelte 
fortællinger.

Vi kommer vidt omkring i bøgerne, hvilket måske bedst kan 
belyses ved at nævne nogle af titlerne, bare fra de første 
fem bøger: Hun kunne rubbe neglene (en filetpige) – Thue 
og trolden – Tusses cirkus – Marsvinejægerne -Dahls Varehus 
– Skærbæk telefoncentral – Havenes Rolls Royce – Multiba-
nen – Sprit Peter, en fri fugl – Spionen på Avernakøvej – 
Fransk visit i Skærbæk – Soldaten og skønjomfruen – Skær-
bæktangoen – I kløerne på den russiske bjørn – Brand på El-
sam – Sue Ellen, Sofie og Miss Piggy – Modeshow.

Skal jeg trække et område ud, som både har givet kvaler og 
glæder, må det blive arbejdet med folks erindringer. Et ek-
sempel er papirerne fra en tidligere savværksejer, som havde 
afleveret godt 50 maskinskrevne foliosider til Nationalmu-
seet i 1954. Han havde altid ført dagbog, skrev godt med 
både indsigt, humor og ironi. Derfor blev det noget af en 
øvelse at udvælge de passager, som en bred læserskare ville 
finde interessante. Naturligvis var vi under processen i kon-
takt med nogle af hans efterkommere for at få deres accept 
af de mange udeladelser. Der blev skrevet små stykker ind i 
fortællingen, så den fik et naturligt flow. Møder vi disse 
slægtninge i dag, udtrykker de stadig glæde over resultatet, 
og så det har været arbejdet værd. 
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Flere af studiekredsens medlemmer dyrker slægtsforskning, 
hvilket vi har kunnet bruge, når der skulle fakta på personer 
eller begivenheder. Vi skal heller ikke glemme vores sponso-
rer, der gennem årene har været henholdsvis Ørsted (tidlige 
Dong Energy og Elsam), Dagli’ Brugsen og Heidis Rideud-
styrsbutik i Skærbæk, Velux Fonden og Vejle Amts Folke-
blad. Støtten har gjort, at bøgerne har kunnet sælges til 130 
kr. stykket. Bog 1, trykt i 600 eksemplarer er udsolgt, og der 
er kun få af de øvrige årgange, alle trykt i 500 eksemplarer, 
tilbage. I 2020 bor der 2073 personer i dejlige Skærbæk, så 
vi er godt tilfredse med salget. 

Alle, der skriver egnshistorier, synes vel, at netop deres sted 
er unikt – det gør vi også. Vægtige argumenter for os er 
placeringen ved hav og fjord samt i nyere tid de to befolk-
ningsgrupper, der har måttet vænne sig til at leve side om 
side. Den oprindelige fisker- og landbobefolkning og de 
højere uddannede på først Skærbækværket, så Elsam, se-

nere: Eltra, dernæst hovedkvarter for DongEnergy og nu ho-
vedkvarter for Ørsted. Men vi har også set, at forskellene har 
betydet dynamik, når først man havde set hinanden an.

Studiegruppen har næsten alle årene haft seks medlemmer, 
hvoraf de fire har været med fra start. Vi har forskellige 
spidskompetencer, og diskussionerne kan gå højt. Men for-
tællingerne er kommet ud over rampen ved fælles hjælp. I 
år har vores gennemsnitsalder sneget sig op på 83 år, så vi 
stopper med bog 10, der skal udkomme til november. Men 
hvad skal vi så lave? - Ja, nogle af os går og pusler med 
spændende ideer – det er svært at holde op, hvis man er hi-
storisk interesseret.

På studiegruppens vegne
Bodil Munk Hansen
bodil@munkhansen.net

Skærbækfortællingers 9. bind med akva-
rel af Jens Gibe på omslaget. Bogens 

historier spænder vidt,  fra oldtidens urne-
gravpladser og rester af et middelalder-
slot over en stille sypigeeksistens i star-
ten af 1900-tallet og CivilBeskyttelsens 
Udrykningstjeneste under anden ver-
denskrig til nutidens Skærbækværk og 
revyer. Alle artikler er illustreret med 
et væld af gamle og nye billeder. 

Interesserede kan købe bøgerne ved 
henvendelse til gruppens kasserer 
Troels Thomsen på mailadressen 
troels1962@gmail.com eller på  
telefon 40 68 51 22. Bog 1 er dog 
totalt udsolgt, og der er heller 
ikke noget stort oplag tilbage af 
de øvrige. Pris 120 kr./stk. plus 
forsendelse.
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Beretning fra Nykøbing Mors 
omkring år 1860.

Som nybegynder ud i slægtsforskning starter man naturligt 
med sin egen familie. Jeg kendte alle mine 4 bedsteforæl-
dre, da vi boede i et lille øsamfund. Allerede ved mine olde-
forældre begyndte det at knibe med at huske; jeg husker 
heller ikke, at det var noget de voksne talte meget om, men 
det kan også være, at jeg bare ikke lyttede.

Jeg gik ombord i projektet og havde overhovedet ingen 
anelse om, hvor mange timer jeg i årene frem ville komme 
til at bruge på min nye hobby. Jeg fik nogen, ikke megen, 
interesse fra omgivelserne, der lidt spydigt spurgte, om jeg 
forventede at støde på prominente personligheder, fx gre-
ver og baroner, eller i den anden ende af skalaen misdæ-
dere som fx tyve og voldsmænd.

Hvad blev det så til?
En hønsetyv! 
Da jeg kom til min farmors farfar (altså min tipoldefar), duk-
kede Peder Mikkelsen op.
Peder var uddannet murer og arbejdsløs i Nykøbing Mors. 
Han blev gift med Christence Johansdatter i 1853. Børn 
kom hurtigt dengang, og da Peder var hos præsten i 1858 
for at få indskrevet en datter til dåb, gjorde præsten en 
note i kirkebogen.

Så var jeg sat i sporet. Det undrede mig, at præsten blan-
dede sig i den slags, men jeg har senere konstateret, at 

nogle præster var flittige til at gøre sådanne principielt 
uvedkommende noter i kirkebøgerne, og det kan vi slægts-
forskere så nyde gavn af i dag.

Jeg tog fat i byfogedens journaler, og ganske rigtigt havde 
Peder Mikkelsen skaffet sig plads i den skrevne historie. 

Sagen mod Peder Mikkelsen og hustru kan læses i Nykø-
bing Mors Byfoged, politiprotokol 1857-1859, side 161-
167, døgnrapport 18. marts 1858.

At blive smidt i kachotten krævede selvfølgelig også den-
gang medvirken af en dommer.

Derfor blev politiretten sat den 18. marts 1858 kl. 7 mor-
gen (bemærk tidspunktet) i Nykøbing og skulle bedømme, 
om der var tilstrækkelig baggrund for at arrestere min tipol-
defar.

Der forelå en anmeldelse om tyveri fra en gård i byens ud-
kant. Tyveriet omhandlede en ikke ubetydelig del fødevarer. 
Politiet havde været aktivt og gennemført en husundersø-
gelse hos den mistænkte og fundet fødevarer, der svarede 
til anmelderens beskrivelse. Den mistænkte var ikke til stede 
ved husundersøgelsen, men kom senere og gav usammen-
hængende forklaringer. Det blev anført i retten, at mis-
tænkte var fattig og dermed havde et motiv til tyveriet.
Tyvekosterne blev taget i forvaring af retten.

Dommerens afgørelse lød:

Sagen er allerede nu beskrevet på hele 10 sider i retsproto-
kollen.

Af Hugo Odgaard
Kornvænget 48,  

3660 Stenløse
Tlf. 47 17 11 46 /40 76 50 09 

hugo@hugoodgaard.dk

Faderen blev 17de Martii arresteret for Indbrudstyveri og Moderen 

med 2 Børn ere flyttede til Hvidberg Sogn Karby Pastorat, hvor de ere 

anerkjendte forsørgelses berettigede.

Thi kendes:

Peder Mikkelsen bør at belægges med personlig Arrest.

Kjendelsen blev Arrestanten oplyst og denne til Arresten afgi-

ven.

Forhøret endt.

Retten hævet.
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Nykøbing Mors Byfoged, justitsprotokol nr. 31, side 27 og 
side 31 og siderne 38 til 40.
 
Første retsmøde fandt sted 16 maj 1858: 

Anklageren fremlagde stævningen samt øvrige bilag i sa-
gen.
Arrestanten blev løs og fri for retten fremstillet og gjort be-
kendt med anklagerens påstand.
Tiltalte Christence Johansdatter var mødt og blev ligeledes 
gjort bekendt med anklagerens påstand.
Dommeren gennemgik dåbsattester og konfirmationsatte-
ster på de tiltalte og fik accept fra de tiltalte.
Dommeren konstaterede med de anklagedes accept, at in-
gen af dem var tidligere dømt og straffet.
Arrestanten derefter igjen til Arresten afgiven.
Næste retsmøde blev fastlagt, og retten blev hævet. 

På det næste retsmøde blev det oplyst, at købmanden, der 
havde fået stjålet nogle høns, og høkeren (nogle pølser) 
begge havde frafaldet deres krav på erstatning for de 
stjålne varer.

Endelig fulgte retsmøde 12 juni 1858. 

Tiltalte Christence Johansdatter erkender at have tilberedt 
de stjålne kødvarer, uagtet hun godt vidste, på hvilken 
måde de var anskaffet. Desuden havde hun givet urigtige 
oplysninger til betjenten, der ransagede hjemmet.

Rettens dom:
Tiltalte vil herefter ikke kunne undgå et ansvar med straf ef-
ter forordning 11. april 1840, hun, der er over kriminel lav-
alder og ikke tidligere har været tiltalt eller straffet, efter 
omstændighederne findes at kunne bestemmes til to gange 
fem dages fængsel på vand og brød.

Sagens omkostninger, herunder salær til anklager og til for-
svarer, 8 Rdl. til førstnævnte og 5 Rdl. til sidstnævnte, er ar-
restanten og tiltalte for begge og begge for én at udrede.

Aar 1858 d 26 Mai formiddag kl 10 blev Nykjøbing Kjøbstads 

Extraret sat paa 

Raadstuen, administreret af den ordinære dommer og (…. …..)

N: 82.-1858.

Anklager

ctr.

      Arrestanten Peder Mikkelsen 

og Hustru.

Sagen mod Peder Mikkelsen og hustru:

Dom

Anklager

ctr.

Arrestant Peder Mikkelsen og

tiltalte Christence Johansdatter.

Arrestanten Peder Mikkelsen dømmes for tyveri og bedrageri 

og Christence Johansdatter for hæleri. 

Thi kendes for ret: 

Arrestanten Peder Mikkelsen bør hensættes til seks års forbed-

ringshusarbejde, tiltalte Christence Johansdatter bør hensættes 

i fængsel på vand og brød to gange 5 dage.

Peder Mikkelsen dømmes for:

sidste vinter at have stjålet et stykke pølse vurderet til 14 skil-

ling.

sidste vinter at have stjålet noget brænde og 2 høns, ikke vær-

disat, da erstatning er frafaldet.

bedraget arbejdsgiver 7 mark, som han fik udleveret til at be-

tale en regning med. I stedet købte

han smør til sig selv, og senere tilbage betalte han arbejdsgive-

ren 4 mark retur.

imellem 15. og 16. marts at have stjålet kød for anslået 3 rigs-

daler gennem et ulåst vindue. 

Tiltalte har tilstået de ovennævnte forhold, er over den krimi-

nelle lavalder og er ikke tidligere dømt og straffet.

Rettens dom:

Straf efter forord. 11. april 1840 §12, 2. lovbrud, der efter om-

stændighederne som disse kunne bestemmes til 6 år i forbed-

ringshusarbejde efter lov 30. nov. 1851, og ved hvilken straf 

han ved de øvrige mod ham oplyste tyverier og bedragerier må 

som forskyldt accepteres.
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Her ses dommen over Peder Mikkelsen og hustru Christence Johans-

datter, der er indført på side 200 i Højesterets domprotokol 1858 

B-1859 B.

Peder Mikkelsen blev indsat i Viborg Tugthus, og vi finder 
ham side 9 i tugthusets Fangeprotokol 1858 – 1865, hvor vi 
får følgende oplysninger: 

Dom No. 6425 1859. Peder Michelsen Forbedringshuusfange 

No. 217.

Ifølge Høisteretsdom af 1ste December 1858 inddømt til Straf-

fearbejde i Forbedringshuset paa 6 Aar. Dømt i 1ste Instants 

ved Nykjøbing Kjøbstads Extraret den 12 Juni 1858.

Afleveret til Strafanstalten 1. Januar 1859.

Med kongl. reskript af 4 februar 1859 er straffetiden nedsat til 

1 års Forbh.arbejde.

Straffetiden udløber 1ste Januar 1860, 

afgaaet den 1ste Januar 1860.

Hoide: 65. 14 Tommer

Lemmer: stærke

Øine: brune

Ansigtfarve: sund

Figur:  proportioneret

Haar: blond

Næse: lige

Taler: Dansk

Kjendemærker: et lille Ar i Panden.

Værnepligt: 6. Distrikt, Thisted Amt, 94 Lægd, Nr. 70, nyt k  46, 

Fødested:  Øster-Hvidbjerg paa Mors

Forsørgelsessted: Thisted Amt

Sidste Opholdssted: Agger paa Morsø 

Næringsvei: Muursvend

Alder: 36 Aar

Religion: Luthersk

Confirmeret: Karby

Kan læse: Nei

Kan skrive: Nei

Er gift har 2 Børn

Sundhedstilstand ved Ankomst: God

Tidligere straffet: Nei

Forbrydelsen hvorfor Fangen er idømt: 

Indbrudstyveri og Bedrageri.

Oplysninger angaaende Fangens foregaaende Levned: 

Har 6 Sødskende. 

Hans Kone er straffet med 5 Dages Vand & Brød for Delagtighed 

i hans Forbrydelse. Ingen af Familien har ellers været straffet.

Medbragt i Straffeanstalten:

I penge eller deslige: intet 

Af Klædningsstykker: 1 sortenfarvet Frakke, 1 ternet Bomulds 

Vest, 1 gl graalige Buxer, 1 gl Undertrøje med Ærmer, 1 gl 

Bryst(x)ude, 1 par gl Underbuxer, 1 par Strømper, 1 par Sokker, 

1 par graa Vanter, 1sort kedles Kaskjæt, 1 par stribede Muffedi-

sser, 1 graat Halstørklæde, 1 bruunt Halstørklæde, 1 par Træ-

sko, 1 xxxxx Skjorte.

Opførsel: Upaaklagelig!

Oplagt Overarbejdsfortjeneste: Datum: April 1 - Decbr 31. 

Beløb: 56 Skilling heraf forbrugt 20 Skilling.

9 Rdl. 95 Skilling  -  2 Rdl. 8 Sk.

Reisepenge : 31 Skilling  

Rest: 7 Rdl. 74  Skilling.     
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Refleksioner over det skete  
og tiden, da det skete:
Præsten fandt det relevant at gå tilbage i kirkebogen og 
indføje noten om, at barnefaderen var arresteret for tyveri. 
Nykøbing Mors var en købstad med relativ få indbyggere 
omkring 1860. Alle kendte alle, og præsten lagde øre til 
sladderen: ´Peder Mikkelsen er arresteret´. 

Jeg vælger at se min tipoldefar som en stille og fattig ung 
familiefar, der ikke kunne forsørge den lille familie, men der 
skulle dog skaffes den nødvendige mad til konen og bør-
nene. Desværre valgte han den forkerte vej og begyndte 
med rapserier. Han blev dømt og fik sin straf.

Min tipoldefar var arbejdsløs murer, men var han det, fordi 
der ikke var murerarbejde at få, eller var han bare en dårlig 
håndværker som ingen ville hyre; jeg ved det ikke.

Han havde en anden vej at gå for at skaffe mad på bordet. 
Han kunne have henvendt sig til fattigvæsenet. Jeg tror, 
han bevidst fravalgte fattigvæsenet, fordi det at blive 
stemplet som ´fattiglem´ var så stigmatiserende, at risikoen 
ved rapserier var et mindre onde. Det var på den tid den al-
mindelige opfattelse, at var du først stemplet som fattig-
lem, så var det næsten umuligt at slippe ud af den gruppe 
borgere, ´der lå samfundet til last`.

Fattigvæsenet var sogne- og byrådet, der bevilligede hjælp 
til fattiglemmerne. Medlemmerne af sogne- og byrådet var 
folk, der havde deres på det tørre, og de så med tidens øjne 
ned på dem, der ikke kunne sørge for sig selv. Det har da 
sikkert været en sur pligt at opkræve skatter for så at dele 
dem ud på folk, der burde tage sig sammen og sørge for 
sig selv. Det var dog ikke længere præsten, der i kirken på-

lagde fx gårdejer Pedersen at levere en tønde korn til fattige 
Lars.

Det var en tid, hvor sogne- og byrådene oprettede fattig-
gårde rundt om i landet. Det evindelige tiggeri var en sand 
plage, og med et tvivlsomt lovgrundlag blev fattigfolk ´ind-
lagt´ på fattiggårdene. For de fattige var det dog sikkert en 
fordel at få tag over hovedet og mad hver dag. De enkelte 
kommuner organiserede endda ´stodderkonger´, der skulle 
jage de forhutlede væk.

Det bemærkes, at købmanden ikke krævede erstatning for 
de stjålne høns m.m., hvorimod gårdmanden straks an-
meldte tyveriet. Man fristes til at tro, at købmanden godt 
vidste, at tipoldefar tog lidt med hjem.

Vi taler stadig proportionalitet mellem forseelse og straf ef-
ter løbende ændringer i moralkodekset. At taksere forseel-
sen til 6 års tugt- og forbedringshusarbejde synes i dag 
svært at forstå.  De sociale forhold skabte til stadighed 
mange tiggere og tyveknægte. De, der havde noget, havde 
et større mas med at holde dem væk, der ikke havde noget.
Tipoldefar blev løsladt allerede efter 1 år i tugthuset ved 
kongelig reskript. Begrundelsen for den langt mildere straf 
kendes ikke. Jeg vælger at tro, at tipoldefar var en meget 
rolig og stille fange.

At tipoldemor blev ikendt 10 dage på vand og brød, var 
helt i overensstemmelse med opfattelsen af hæleri.
Tipoldefar slap aldrig ud af fattigvæsenet og døde som 64-
årig fattiglem.

Børnene: 6 blev det til, hvoraf 3 døde, inden de blev 5 år, 
mens 3 kom godt i vej og klarede sig ved egen hjælp.

Hjælp til søgning i udlandet
Søger du familie i USA, Canada, UK, Østrig, Ungarn, Tjekkiet eller Australien?

Så skal du være klar over, at der sidder en gruppe forskere i disse lande klar til at hjælpe dig – som tak for den hjælp, de 
selv har fået af danske forskere. Alt hvad du skal gøre, er at sende dem en mail og forklare, hvad du søger efter. Du finder 
deres navne og mailadresser i vores forum forum.slaegt.dk/index.php > AneEfterlysning > emnet Hjælp til søgning i udlan-
det (øverst på siden blandt de faste indlæg).

Brug endelig dette fine tilbud!
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Indledning
Der er nok nogle blandt os, der kan registrere forfædre, 
som har boet i jordhuler. Eller røvere, der skjulte sig i Rold 
Skov, eller Jens Langkniv, som fandt sit helle i Daugbjerg 
Kalkminer. Men bortset fra sådanne undtagelser kan vi 
regne med, at vores aner har haft et hus at søge ly i. Uanset 
om de selv har ejet det eller har måttet tage til takke med 
at bo til leje hos andre, måske endda været henvist til blot 
en krog i stuen, så har de dog haft tag over hovedet. 

Huset kunne være mere eller mindre prangende. Det 
kunne være en pragtvilla i klassisk stil i købstaden, fyldt 
med alskens luksus og kunstfærdigt fremstillede møbler 
eller en ussel, faldefærdig rønne med kun det nødvendig-
ste indbo. Begge dele hører med i billedet af, hvordan vo-
res forfædre har levet og boet og i mange tilfælde også 
har kunnet udøve deres erhverv. Derfor er anernes boliger 
en vigtig og spændende ting at beskæftige med i slægts-
forskningen. 

Heldigvis er det også et emne, som vi har mange kilder til. 
Vi kan gå til skifter, brandforsikringer, taksationer i forbin-
delse med fæsteoverdragelser, skøde- og panteprotokoller 
m.v. Og selv om billeder af lige netop ‘vores’ gårde og huse 
kan være svære at opdrive, når vi kommer tilstrækkelig 
langt tilbage i tiden (med mindre vi har med adelige og høj-
borgerlige aner at gøre), kan vi besøge museer som Fri-
landsmuseet Det Gamle Danmark, Den fynske Landsby, 
købstadsmuseet Den gamle By og museet Hjerl Hede og få 
et levende indtryk af, hvordan anerne kan have boet – om 
de så har været ved muffen eller det meste af tiden har 
måttet suge på labben. 

Mennesker har evnet at bygge både stort, flot og solidt 
gennem århundreder, ja, endda årtusinder. Vi behøver blot 
at tænke på Egyptens pyramider, templerne på Akropolis 
og de middelalderlige katedraler i europæiske storbyer for 
at finde passende eksempler på, hvad menneskehænder 
har kunnet udrette uden hjælp af moderne værktøj og kra-
ner. Men det er også klart, at alle de gode kræfter og vel-
udviklede færdigheder sjældent blev brugt på at skærme al-
mindelige, jævne mennesker mod vejr og vind. Det var de 

højere magter, religiøse eller royale, der blev tilgodeset. 
Hvad vi ved om befolkningens boliger i fortiden, har vi stort 
set fra, hvad arkæologer har fundet af spor efter stolper og 
gårdspladser. Vi må frem til 15-1600-tallene, før der i et vist 
omfang er bevaret huse og gårde, og før vi finder beskrivel-
ser af dem i kilderne.

Huse på landet
Langt den største del af befolkningen har op gennem histo-
rien boet på landet, så her starter vi denne lille rundtur. Og 
mange af os har nok et billede af den idylliske, traditionelle 
bondegård i fire længer og bindingsværk, tækket med strå-
tag og med stokroser op ad væggen. 

En husmandsfamilie ved deres beskedne hus, der som tusindvis af 

andre huse er opført i bindingsværk og med stråtag; væggene er 

her kalkede. Malet af L.A. Ring i 1897. Ribe Kunstmuseum.

Når vi går tættere på, vil det vise sig, at der var forskelle fra 
egn til egn, men det ligger fast, at bindingsværket var gen-
nemgående. Bindingsværk var så langt den mest brugte 
måde at bygge huse og gårde over det meste af landet. Det 
bestod af et skelet af tømmer, funderet på “jordleider” eller 
et “syldtræ”, som blev lagt på jorden, gerne ovenpå en 
grundflade af store sten. I syldtræet tappede man stolper, 
som blev forbundet vandret med løsholter, nogle gange 
også med skråstivere på tværs. Dette skabte det karakteri-
stiske billede af mure bygget af kraftige bjælker med hvid-

Tema: Boliger
Af Kathrine Tobiasen

Korsagervej 13, 8940 Randers
Tlf. 41 28 65 30

Mail: kto@slaegt.dk
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kalkede mure imellem. Feltet mellem stolperne danner et 
fag, et udtryk, det er vigtigt at kende, fordi bygningerne 
overalt i vores kilder måles i netop fag. Et lille hus kunne 
være i fem fag, mens en større gård kunne bryste sig af 12-
15 fag alene til stuehuset. Tingene er ligesom sat på plads, 
når vi får præciseret antallet af fag. 

Opadtil kronedes byggeriet med en tagrem, som spærene 
til taget blev fastgjort i. Disse udgjorde sammen med hane-
bjælkerne og lægterne overtømmeret, mens stolper, løshol-
ter m.v. i murene kaldtes undertømmeret. Til de første 
kunne fint bruges det billigere fyr, mens undertømmeret 
helst skulle være i eg, da det gerne skulle holde i mange år-
tier. Begreberne over- og undertømmer støder vi på i taksa-
tioner af ejendommene. Tagdækningen bestod ofte af lang-
halm eller tagrør, men hvor disse manglede, kunne græs el-
ler lyngtørv fint bruges. I hedeområderne kom lyng i anven-
delse, somme tider afvekslende med strå. Og på Læsø ud-
nyttede man produkter fra havet i form af tang – eller ret-
tere søgræs. 

Rummene mellem træværket var lerklinede vægge, som ty-
pisk blev kalket. Ler var ikke noget solidt materiale; det 
kunne beskadiges af for meget regn og sne. Derfor beskyt-
tede man nogle steder i landet væggene med et lag af strå, 
andre steder med græstørv, der blev stablet op mod væg-
gene. 

Skitser, der viser, hvordan skelettet i et bindingsværkshus bygges 

med stolper, løsholter og skråstivere. Wikipedia.

Bindingsværk
Bindingsværk krævede selvsagt tømmer, og træ fandtes 
ikke i uanede mængder overalt i landet. Derfor ser vi også, 
at der var store forskelle fra landsdel til landsdel på, hvor 
meget tømmer man brugte i byggeriet, afhængig af, hvor 
meget skov der var på egnen. Således var de fynske og øst-
jyske gårde specielt tømmertunge, mens man i Nord-, Midt- 
og Vestjylland måtte spare på det. På Sjælland brugte man 
en ældre byggeskik, som ikke krævede så meget træ – 
skønt man jo havde det i nærheden! Det fynske bindings-
værk er med historikeren Axel Steensbergs ord ikke pran-
gende, men harmonisk og kultiveret, landets mest idylliske. 
På Fyn malede man sit bindingsværk, mens man på Sjæl-
land kalkede væggene helt, så træværket blev skjult.

En helt anden form for byggeri repræsenterede de såkaldte 
bulhuse. De var bygget af træstolper, hvor fyldningerne ikke 
var af ler, men af træbjælker. Følgelig krævede de rigtig me-
get godt træ, og byggestilen blev forbudt af Christian III, 
der så andre og i hans øjne mere fornuftige ting at bruge 
det kostbare træ til. Forbuddet forhindrede dog ikke folk i 
at fortsætte med at bygge bulhuse, og i det skovrige Østjyl-
land fandtes der tidligere en del. 

Længer
Oprindeligt bestod gårdbyggeriet af en enkelt længe, som i 
den ene ende husede folkene og i den anden ende gav 
plads til deres husdyr og måske hø eller andre afgrøder, 
man havde brug for at gemme til vinteren. Men allerede i 
1600-tallet fortæller kilderne om massevis af gårde i flere 
længer. Det kunne være fire længer, som man kan forestille 
sig lukkede sig om en indre gårdsplads, men hvis man kig-
ger på angivelser af antal fag i de enkelte bygninger, som vi 
kan finde i kilderne, fremgår det tydeligt, at antallet sim-
pelthen ikke går op – det passer ikke med en nogenlunde 
lige firkant, så bygningerne må have ligget i hvert fald del-
vist for sig selv. 

Antallet af længer kan ikke alene fortælle, om vi har at gøre 
med en stor eller lille gård. Derimod kan antallet af fag bru-
ges som en tommelfingerregel for størrelsen. Jo større gård, 
jo flere fag. Men fagene kunne placeres forskelligt, og her 
havde landsdelene deres egne skikke. Nogle steder brugte 
man to parallelle længer, hvor den ene rummede stuehus 
og stald, mens den anden fungerede som lade; andre ste-
der var trelængede gårde mest udbredte, eller man foretrak 
fire længer. Og hertugdømmerne skilte sig radikalt ud. I 
Slesvig havde man brede gårde med et højt tag, hvorunder 
der var plads til næsten alle funktioner, idet man indrettede 
det store rum i mange mindre lokaler. Skikken bredte sig 

Tema: Boliger
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også nord for den nuværende grænse, hvor man i marskeg-
nene stadig kan se gårde med de store tage.

En sønderjysk gård med det karakteristiske, høje tag. Her Kiers gård 

i Højer. Wikipedia.

Det var ingen selvfølge, at et hus, selv om det var beregnet 
på beboelse, var forsynet med et forsvarligt loft af brædder. 
Tidlige lofter kunne være et såkaldt slydeloft, der bestod af 
rafter med et lag af tørv over. Hvilket trods alt var et frem-
skridt i forhold til at kigge direkte op i lægterne og stråene.

Det var ifølge Danske Lov kun tilladt at bedrive bondehånd-
værk i landsbyerne, håndværk, som var nødvendige i dag-
ligdagen. Det foregik i det små, typisk som et bierhverv, og 
det kan være svært at afgøre, om en person på landet over-
hovedet udøvede et specielt erhverv. Meget af det, de ud-
førte, var noget, som bønderne selv kunne lave derhjemme. 
De byggede fx selv størstedelen af deres gårde og fik kun 
hjælp af tømrere, når taget skulle sættes op. I beskrivelser 
af husene kan det være svært at finde tegn på, om det var 
en bødker eller træskomager, der holdt til her. Smeden har 
dog skilt sig ud, ved at hans håndværk har krævet såvel 
særlige redskaber som færdigheder, og han har haft en 
smedje at arbejde i. 

Skorstene og vinduer
Helt centrale elementer i husene var ildstedet og skorste-
nen. Ilden skulle sikre varme i kolde vintre og gøre det mu-
ligt at lave mad til husstanden, men den livsfarlige røg 
skulle man gerne slippe af med. I de ældste huse nøjedes 
man med en åbning i taget, en lyre, som røgen skulle ledes 
ud af. Men snart fandt man ud af at bygge skorstene og 
ovne i sten eller ler. I 1600-tallet taltes der ved syn på gårde 
af og til om skorsten, som ikke er gjort færdige, men kun 
ført op gennem loftet (loftskuddet), hvorefter røgen så 
måtte finde vej ud af lyren i taget. Men de mere eller min-
dre veludførte ildsteder har uden tvivl været årsag til mange 
af de gårdbrande, der jævnligt hærgede, og man har været 
klar over, at man skulle forsøge at forebygge. Det gjaldt 

ikke mindst godsejerne, der i sidste ende stod med tabet, 
og vi kan ved synsforretninger se, at der blev afsat penge til 
udbedringer.

Henrik Vensild nævner i sin bog Bondegårde i Skast Herred 
flere eksempler på jordejere, især ejerne af godset Endrup-
holm, der har beordret skorstene forbedret og ført godt op 
over tagene for at nedsætte risikoen for brande. De har 
også krævet lofter indlagt i deres gårde, og fritliggende 
bryggers og bagehuse begyndte at dukke op.1 
1686 var der syn på Laurids Antonisens gård i Grimstrup, 
som godt nok havde stået tomt et års tid, efter at han med 
sin familie var stukket af fra den. Det hedder her bl.a. 
“Skorsteenen i Stuen Befantis Refnit og brøstfeldig, vil til-
hamret Nedtages om den Ellers schal være uden Fare; den 
anden Skorsten Vester i Huuset er ichun halfft op Muret, 
behøfvis igennem Tagit at opmuuris”.2

Det har været almindeligt at kigge på antal skorstene, når 
en gårds størrelse skulle anslås. Havde den en eller to skor-
stene? Det ses også ved ildstedsskatterne i slutningen af 
1600-tallet, hvor man blev beskattet af antallet. Men fak-
tisk var det almindeligt med i hvert fald to skorstene. Den 
ene fra ildstedet i stuen, der skulle bidrage med varme, den 
anden fra ovnen i bryggerset, hvor man både bagte sit brød 
og bryggede sit øl og havde malt og humle til 
ølfremstillingen liggende til tørring i den indretning, man 
kaldte (malt)køllen.

1  Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Herred 1636-1760, s. 137
2  Skast Herred. Tingbog 1684-1688, s. 121-22
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Bilæggerovnen havde en central plads i bondestuen. Her har stolen 

og spinderokken fået plads tæt ved varmekilden, og ovenpå er et 

par støvler sat til tørring.
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Landsdelene kunne have deres egne måder at udforme 
skorstene på. På Sjælland havde man kun en skorsten, der 
var bygget, så køkkenet så at sige befandt sig inde i skor-
stenen som et særligt rum. På Fyn fulgte man modellen 
med to skorstene, en til ovn og bryggers og en anden, min-
dre af kamintypen i stuen til opvarmning. I Vestjylland 
havde man også mange steder kun en skorsten, men her 
var bageovnen indrettet i et lille hus for sig selv, et arrange-
ment, der mindskede brandfaren. Vendsyssels bygninger 
har haft mange gamle træk, og her kunne man i 1908 se 
Danmarks på den tid eneste skorstensløse hus med en lyre, 
der ledte røgen fra ildstedet direkte ud gennem hullet i ta-
get.

Som nævnt havde man tidligt fundet ud af at bygge små 
ovne i ler, men fra midt i 1600-tallet begyndte jernovnene 
at vinde indpas. I starten mest som en bilæggerovn, der var 
bygget ind i væggen mellem to rum, så man fodrede den 
med brænde fra køkkenet eller bryggerset, mens en del af 
ovnen rakte ind i stuen og gav varme fra sig der. Siden duk-
kede også regulære kakkelovne op i stuerne. Fra midt i 
1700-tallet ses jernovne tit i skifterne, hvor de som regel 
hører blandt det dyreste indbo. 

Et hus skulle have vinduer og døre. Dørene kunne være delt 
på midten, så man kunne lade den øverste del stå åben. Af 
hensyn til brandfaren var der krav om en slags mansardtag 
over indgangsdøren, så stråtaget ikke gled ned for døren i 
tilfælde af ildløs. Vinduerne var blyindfattede og ikke be-
regnet på at kunne åbnes. Træk kunne jo forårsage lunge-
betændelse og andet skidt, så det skulle undgås. Først i 
1800-tallet blev man klar over, at frisk luft faktisk var sundt, 
og efter koleraepidemien blev det påbudt, at mindst et vin-
due skulle kunne åbnes.3

Grundmurede bygninger
Efterhånden som mere jord blev opdyrket, blev træ i flere 
dele af landet en mangelvare, og dertil kom brandfaren ved 
bindingsværkshusene. Derfor var der basis for at bygge på 
en ny måde, og grundmurede bygninger, huse, der var byg-
get af brændte sten, bredte sig. Metoden kom sydfra, for-
mentlig fra Holland, men også i Slesvig var man godt med. 
Herfra var vejen videre nordpå åben. Der var nemlig en livlig 
forbindelse mellem hertugdømmerne og det sydlige udland 
og byerne og sognene i Vestjylland fra marskegnene op til 
Ringkøbing Fjord. Dels sejlede man sydpå og handlede iv-
rigt, dels var det meget almindeligt, at unge folk fra egnen 
periodevis tog arbejde på gårdene i marskområdet og fik ny 

3  Alex Steensberg: Gamle danske bøndergårde, s. 18

inspiration til både landbrug og byggeskik. Erich Pontoppi-
dan skrev om det i sit Danske Atlas midt i 1700-tallet: “Fra 
disse Egne udgaaer aarlig en god Deel unge Karle og Piger 
til Marsklandene og Holsten for at fortiene noget, hvilket 
haver den Nytte, at de lære og føre med sig tilbage et og 
andet nyttigt Handgreb i Landvæsenet og Oeconomien, sa-
asom at opgrøfte og inddige deres nedrige4 Marker, at 
bygge med Grundmuur i steden for Bindingsverk og Leer-
vegge, hvilket her paa syndre og vestre Kanten nu meget 
bruges, og hvortil de har indrettet adskillige Tegl-Ovne”5. 
Ikke mindst har det været oplagt i det vestlige Jylland, hvor 
der var stor mangel på træ, at gå fra bindingsværk til mu-
rede vægge. 

Det startede allerede med den store stormflod i 1634, der 
krævede nyopførelse af mange ødelagte bygninger, og det 
fortsatte med krigene senere i århundredet, der bød på nye 
ødelæggelser. Fordi det nu kneb med træ, måtte der tæn-
kes i nye byggematerialer. 

Som ved mange andre forhold var det de højere klasser, der 
først tog skikken til sig i starten af 1600-tallet, og da Skast 
Herreds præstegårde i 1663 blev synede, var det tydeligt, at 
bevægelsen var godt i gang. De fleste havde stenmuret 
væg mod syd og traditionelle lervægge i nordsiden af sals-
husene6. Herefter bredte byggemåden sig til den jævne be-
folkning. Da Christen Nielsens fæstegård i Aal Sogn, Ribe 
Amt, i 1809 skulle synes i anledning af et generationsskifte, 
lød beskrivelsen af salshuset:  “Vaaningshuuset er 17 Fag, 
en Længde fra øster til vester, deraf bruges og er indrettet 
til Vaaningshuus 10 Fag og resten 7 Fag til Koestald, i den 
søndre side og begge Ender Grundmur af brændte sten, 
men Nørre side Eege og Fyrre Bindingsværk med Leer 
Vægge”.7 Det var meget typisk for byggestilen, at bindings-
værket havde fået lov til at blive stående på nordsiden, og 
det var ligeledes typisk, at en del af det lange stuehus blev 
brugt til stald. 

De mange mursten, der nu blev brug for, kunne man ikke 
bare hente i naturen, som det var tilfældet med træet og le-
ret. De skulle produceres, og derfor ser vi, at små teglvær-
ker mange steder blev sat i gang af driftige folk – som 
Pontoppidan også havde blik for i sit atlas.

Ejerskab
For fæstegårde gjaldt det helt overordnet, at såvel jorden 

4  nedrige: lavtliggende 
5  Pontoppidan: Den Danske Atlas, bd. V, 2, s. 658
6  Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Herred 1636-1760, s. 99
7  Hesselmed Fæsteprotokol 1725-1809, s. 242 ff
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som bygningerne tilhørte godsejeren, som via fæstebrevet 
overlod brugsretten til fæsteren. Det var så selvfølgeligt, at 
det sikkert vil overraske mange, men faktisk var der flere 
egne i landet, hvor fæstebønderne selv ejede deres bygnin-
ger. Det gjaldt således på Vardeegnen (Skast Herred), kro-
nens gårde i Odsherred og Nordsjælland og nogle steder på 
Lolland.8

På Skast Herreds ting troppede 24 mænd fra herredet den 
20. marts 1638 op og aflagde ed på, at så langt tilbage de 
kunne mindes, havde der aldrig været slinger i valsen: “Thi 
Husene er Bøndernes egne her udi Schadst Herred oc der-
for gange udi Arffue oc schift lige ved Andet rørendis 
Godtz og Løsøre i alle Maader.”9

Som dokumentation for at folk virkelig ejede deres huse 
kan nævnes et andet eksempel fra Skast Herreds tingbog. 
1653 omtales en situation i Bryndum Sogn, hvor en enke, 
Ingeborg Pedersdatter, sælger “vesterenden af salshuset 5 
fag og skorstenen, som står i det sjette fag ... og 12 fag af 
det sønderlades vester ende og de 2 fag østen den sten der 
imellem begges deres gårdsrum af samme 12 fag hus” til 

8  Bondens boliger. Dagligliv i Danmark i det syttende og attende år-
hundrede, 1. bind, s. 558
9  Skast Herredsfoged. Tingbog 1638, s. 23

sin svigersøn, Jens Jepsen.10 Hun har altså solgt en nøje spe-
cificeret del af bygningerne til næste generation, mens hun 
selv indtil videre har beholdt resten. 

At folk selv ejede deres huse, betød naturligt nok, at byg-
ningernes tilstand var bedre. Når man vidste, at ens investe-
ringer også blev til glæde for en søn eller datter, og at man 
ligefrem kunne sælge bygningerne og skaffe sig kapital, var 
der god fornuft i at holde dem ordentligt ved lige. Men 
ejerskabet til bygningerne forsvandt stille og roligt sidst i 
1600-tallet, hvor svenskekrigene med efterfølgende pest-
epidemier og øget skattetryk gjorde det umådeligt svært at 
holde økonomien på ret køl. Når man ikke kunne betale sin 
landgilde og de kongelige skatter, lå det lige for at pant-
sætte de værdier, man havde, og overlade dem til husbond. 

Enestegårde og flere fæstere pr gård
I de tyndt befolkede dele af landet støder vi ofte på udtryk-
ket enestegård. Dette begreb dækker over en gård, der lå 
for sig selv, et stykke vej fra den nærmeste landsby. Disse 
gårde er opstået, hvor landbrugsjorden har været så karrig 
med afgrøde, at et brug skulle have meget jord for overho-
vedet at kunne give et rimeligt udbytte. 

10  Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Herred 1636-1760, s. 66
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Alex Steensberg beskriver den typiske vestjyske gård som grundmuret og firlænget, med stuehus mod syd, stald mod vest, lade mod nord og 

portlænge mod øst. Døråbninger går ud til det fri, og møddingen er flyttet uden for gårdspladsen. Hans beskrivelse passer til punkt og 

prikke på denne gård vest for Varde.
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Enestegårde var ofte gårde af en vis størrelse, men med ti-
den blev mange af dem delt i to eller flere mindre gårde. 
Der skulle skaffes brug til flere nye bønder i takt med, at 
befolkningen voksede, og da man samtidig gradvist blev i 
stand til at dyrke jorden mere effektivt, gik det an. Det, der 
tidligere havde været en enkelt gård, udviklede sig til en lille 
bebyggelse, måske endda en hel landsby. 

Et strejftog gennem kilder som Matriklen 1688 og ældre 
jordebøger vil afsløre, at der på rigtigt mange gårde sad to 
eller endda flere fæstere. Den mand, man delte gård med, 
var ens gårdmand. Det kunne være far og søn, der i en 
overgangsperiode deltes om fæstet, men meget ofte var 
det folk, der på ingen måde var beslægtede. Man har skul-
let have beskæftiget folk, og når der var basis for et ind-
komme for to familier på en gård, var det en acceptabel 
løsning med en deleordning.

Hvordan man så klarede det rent praktisk, er svært at få 
rede på. Vi ved fra kilderne, at der var fx to fæstere på en 
gård, men boede de også sammen og delte husholdning? 
Eller havde de hver deres rum eller måske hver et salshus? 
Og nøjedes med at være fælles om ting som brønd og ba-
geovn? Det siger kilderne ikke meget om, men i Skast Her-
reds tingbog findes nogle eksempler på, hvordan folk har 
delt deres gårde (og fået delingen tinglæst). Her kan vi se, 
at to familier allerede i 1637 får delt gården med et nøje 
defineret skel gennem gårdspladsen, hvoromkring deres 
længer er placeret. Der er bestemmelser for, at de hver må 
bygge et mindre hus i skellet, men dog sådan at de ikke må 
opsætte noget hus eller plankeværk, der kan spærre for ly-
set til gårdmandens vinduer.11

Formentlig er opdelingen af en gård foregået gradvist, så 
den er endt med at være to eller måske flere helt selvstæn-
dige gårde. Ligesom vi så det med enestegårdene. Det har 
ført til, at man kunne tale om halv- og kvartgårde, hvilket 
bl.a. havde betydning for omfanget af det hoveri, som fæ-
sterne var forpligtede til at udføre. Beboeren på en kvart-
gård skulle kun præstere det halve af, hvad en halvgårds 
fæster måtte finde sig i.

Præstegårde
udgør et særligt kapitel i historien om danske gårde. De var 
som regel sognets største gård, som præsten kunne skaffe 
sig indtægter fra, oftest ved at forpagte jorden ud. Præsten 
var desuden mange steder sognets eneste embedsmand, en 
uddannet person med kontakter udadtil, og derfor var det i 

11  Vensild, s. 57 ff

præstegårdens bygninger, nye tendenser viste sig. Pastoren 
blev den naturlige forgangsmand; som nævnt ovenfor var 
det som regel her, man først så grundmurede vægge ude i 
de små samfund. 

I forbindelse med præstegårde skal også nævnes anneks-
gårde. Disse er opstået i sogne, som blev lagt sammen med 
et nabosogn, så de var fælles om præsten. Han havde sin 
gård i hovedsognet, mens anneksgården lå i annekssognet, 
hvor det var stedet, som sognehyrden kunne opholde sig i, 
når han var på besøg i sognet. Anneksgården hørte under 
kirken og blev fæstet eller forpagtet ud. Desværre er der 
sjældent bevaret arkivalier om disse forhold.

Indretning på landet
Vi vil nu kigge indenfor i det hus, der har været brugt til be-
boelse. Kært barn har mange navne; det, vi i dag kender 
som stuehuset, gik tidligere under navnet salshuset eller vå-
ningshuset. Nogle steder brugte man betegnelsen ralings-
huset for denne vigtige del af en gård. 

Det helt oprindelige har været et hus med et enkelt stort 
rum, som efterhånden er blevet opdelt i flere separate rum 
med hver sin funktion. Det var praktisk, at køkkenet (eller 
stegerset) fik sin egen afdeling i tilknytning til dagligstuen 
eller dørnset, som det også kaldtes, men det er først efter 
1600-tallet, at køkkener for alvor begynder at vinde indpas.  
I forlængelse af køkkenet finder vi bryggerset, der med 
store kedler og bageovnen stillede særlige krav til plads. I 
bryggerset var også maltkøllen placeret. 

Større gårde havde typisk flere rum. Ofte storstue, der nok 
kunne tages i anvendelse ved store fester, men mest blev 
brugt til opbevaring, hvorfor den gerne var udstyret med 
skabe og kister, men sjældent med ovn eller kamin. I øvrigt 
var den ikke nødvendigvis meget større end dagligstuen. 
Der kunne også være flere kamre, nogle til opbevaring af 
særlige varer, fx mælk, eller til sengepladser. 

Vi kan nu og da støde på benævnelser som svende-, pige- el-
ler sengekammer, men hovedreglen var, at sovepladserne var 
fordelt i alle rummene. I opholdsstuen var der typisk indbyg-
gede senge (alkover) langs den ene væg, og også øvrige rum 
havde sengesteder. Husstandene var store, da man boede 
flere generationer sammen og ofte havde tjenestefolk, så der 
var brug for adskillige sovepladser, selv om det slet ikke var 
almindeligt, at nogen havde en seng for sig selv. 

Det var ikke ualmindeligt, at et hus kunne have et loft eller 
en kælder – eller måske begge dele. De blev gerne brugt til 

Tema: Boliger
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opbevaring; ting, man ikke brugte så tit eller som var “ge-
brækkelige”, kunne passende stuves af vejen på loftet; at 
smide tingene væk var ikke noget, man for alvor kendte til. 
Også kviste kan vi støde på. Tidligere var der ikke tale om 
udbygninger i tagetagen, som vi kender dem i dag, men 
om små tilbygninger til selve huset, hvor der kunne være en 
stue eller aftægtsrum. De var bygget som en form for 
knopskydning for at skaffe mere plads.

Bertel Larsen Dam på Læsø
På Læsø havde Bertel Larsen Dam og hans hustru Karen Lars-
datter Dam sidst i 1700-tallet et mindre hus, selv om han 
som skipper i hvert fald i perioder tjente godt. Efter Karens 
død 1761 giver skiftet efter hende et indblik i, hvad de to har 
haft at gøre med. Velstanden viste sig bl.a. i konens klædeki-
ste, hvor der befandt sig adskillige livstykker, alle udstyret 
med 15-16 sølvknapper og i øvrigt et flot udvalg af skørter, 
trøjer og forklæder. Desuden havde Bertel været i stand til at 
låne en del penge ud til andre Læsøboere, og i boet var der i 
kontanter 73 rdl., et for den tid ganske højt beløb.

Huset var der til gengæld ikke meget prangende ved; det 
bestod af en stue og et ilders, bryggers, samt en kælder. I 

stuen havde parret et fyrrebord med to skuffer og åben 
fod. Ved datidens borde skelnede man mellem en åben og 
en lukket fod i en sådan grad, at det næsten altid nævnes i 
fx skifteopgørelserne, om bordet havde det ene eller det 
andet. Den lukkede fod var udformet således, at den endte 
i en magasinkasse, hvor husmoderen kunne gemme fx 
grøntsager. En åben fod kunne afsluttes med en fodskrave, 
hvor man kunne hvile fødderne, mens man sad ved bordet.

Bertel og Karen havde to træstole i stuen, og dertil kom 
helt sikkert en bænk langs den ene væg, som dog ikke blev 
nævnt blandt værdierne, da den hørte blandt det nagelfa-
ste indbo. Der stod endnu et lidet, gammelt bord og et fyr-
reskab med to døre og uden lås i stuen, men pragtstykket 
har uden tvivl været det “Fiire og Tyve Tiimers Seyerværk 
med Foderal” (stueur), som de var ejere af. 

Husets beboere behøvede ikke at fryse, for der nævnes hele 
to jernbilæggerkakkelovne; hvorfor der har været to, mel-
der historien ikke noget om, men ingen af dem var forsynet 
med prædikatet “gammel”, så det var ikke, fordi den ene 
af dem var udtjent. Endelig var der to sengesteder, det østre 
og det vestre, begge fyldt med alt det sædvanlige sengetøj, 

Tema: Boliger

Gårdmanden med kone og to døtre poserer her i storstuen, hvor de ret usædvanligt har fået fotografen til at indfinde sig med alt sit udstyr. 

Der er et tykt tæppe og en stor blomsteropsats på bordet, hvor formentlig familiens fotoalbums ligger fremme. Bemærk “skilderierne” på 

væggene, de små nipsting på reolen i hjørnet og de draperede gardiner. Billedet er fra ca. 1900.
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over- og underdyner, puder og hørlærredslagner. Foran sen-
gene har nok hængt de “tvende Cartunes12 Gardiner med 
Kappe”, som nævnes.

Service har de ikke haft overflod af. Der nævnes blot et 
halvt dusin tintallerkener og “tvende Dosin Hollandske 
steen Tallerkener”. De sidste er interessante ved, at de viser 
forbindelsen ud til den store verden. Bertel har været på 
langfart og har nok kunnet tage gode ting med hjem. At 
skiftet ikke opregner flere ting, er dog ikke ensbetydende 
med, at der ikke har været mere i husholdningen; potter og 
fade i ler (såkaldte jydepotter) og skeer skåret i horn havde 
lav værdi i penge og blev derfor som regel udeladt i skif-
terne. 

I kælderen blev opbevaret tønder og fustager til ølbrygning 
og 3 stk. brændevinsankre; desuden nogle mælkebøtter, et 
par spader og en lygte. Ilderset var bedre udstyret, her fin-
der vi brændevinskedler (en dyr genstand, der blev vurderet 
til 6 rdl.) og kogegrej som jerngryder og -pander, kar, tøn-
der og spande og den uundværlige jerntrefod, som brugtes 
til at placere gryden på over ilden, og kedelskeen, som gry-
den kunne hænges i.13 

Velhaverhjem i marsken
Hos Barbara Windfeldt i Farup ved Ribe møder vi anderle-
des store forhold. Hun var velhavende selvejer, og da hun 
døde 1770, efterlod hun sig en bolig med både daglig- og 
storstue, spisekammer, køkken og bryggers samt mælke-
kammer og forstue. Forstuen kunne nok ikke helt sammen-
lignes med vore dages entré; Barbara havde her et skab og 
en kiste stående sammen med et par skrin og nogle skæg-
mænd (lerflasker, ofte brugt til brændevin) og glaskrukker. 
Endelig var der loft i huset og et rullekammer, hvor der bl.a. 
stod “1 Rulle, 4 Stokke og 4 Rulleklæder”. 

Hendes dagligstue var møbleret med et blåmalet slagbord 
og et brunmalet ditto (skriverne var altid omhyggelige med 
at notere genstandenes farver), og omkring dem kunne 
hun sætte seks læderstole samt to små læderstole. En læ-
derlænestol havde hun mulighed for at slå sig ned i, og op-
varmningen blev leveret af en jernkakkelovn med to mes-
singknapper. Et for den tids bondegårde sjældent møbel 
som et egechatol med skab kunne hun fremvise. Dette var 
møblerne i rummet, men hvad der måske især var bemær-
kelsesværdigt her, var pyntegenstandene. Væggene var pry-
det med hele 26 små og store skilderier, tidens gængse be-

12  Cartunes: bomuld
13  Læsø Landfoged, Skifteprotokol 1759-1768, fol. 521-527

tegnelse for billeder, og inde i stuen stod krukker med ekso-
tiske ting som balsamin, cypresser og krusemynte. Selvføl-
gelig manglede der ikke et stueur, og Barbara havde gardi-
ner for vinduerne og et blåt trykt klæde på et af bordene. 

Storstuen var ikke forbeholdt opbevaring; godt nok stod 
her en solid egedragkiste, men der var også et rundt, rød-
malet fyrrebord og et blåmalet tebord samt endnu en læne-
stol. Væggene var også her pyntet med skilderier og et spejl 
i sort ramme, og i et stort fyrreskab opbevarede fruen ser-
vice, hun kunne dække op med: flere kaffekander og tepot-
ter og diverse forskellige tekopper. Desuden stod her to 
gueridoner, små, høje borde beregnet til at stille fx lysesta-
ger på, et møbel, som mest sås i købstadshjem. Hos Bar-
bara skulle man ikke nøjes med den indre varme i storstuen; 
her fandtes nemlig også en jernkakkelovn, ligesom der var 
gardiner for vinduerne. 

I spisekammeret var en stor del af husets righoldige køkken-
grej placeret. Her var både kobber-, messing- og tintøj i 
lange baner, foruden stentøj. Selvfølgelig havde også Bar-
bara et udvalg af blå og hvide hollandske fade, og ting som 
suppe- og fiskefade fortæller, at her nøjedes man ikke med 
grød og søbemad. Man kunne også servere lækkerier fra 
vaffel-, krum- og gode råd-jern. 

Nogle eksempler på det fine stentøj i blåt og hvidt, som blev impor-

teret fra Holland i stor stil. Set på Ringkøbing Museum.

Et særligt soveværelse var der ikke, men der nævnes senge-
steder i begge stuerne og køkkenet. I stuerne var der tale 
om skaksengesteder, himmelsenge med to lodrette og to 
skrå stolper til at støtte overdækningen, mens sengen i køk-
kenet var en fritstående standseng. Alle sengene var særde-
les velforsynede med sengetøj, og derudover havde fru 
Windfeld et linnedskab, der bugnede med ekstra lagner, 
duge i hørgarn og damask og gardiner i fint netteldug. 
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Loftet var nok stedet, hvor ting, der ikke blev brugt til dag-
lig, blev sat hen, men her i huset var der både flere borde, 
en masse sengetøj, nogle bikuber og en spinderok. Og så 
var der et “gl. bedærvet Claveer”. Hvem i familien, der 
havde trakteret instrumentet, vides der ikke noget om.14

Op gennem 1800-tallet ændrede indretningen i landbohu-
sene sig langsomt; der dukkede flere møbler og ting op, 
som ellers mest hørte købstæderne til. Midt i århundredet 
var det ikke usædvanligt med et chatol, og stueure fandt 
vej ind i stuerne. Desværre holdt skifteforvalterne samtidig 
op med at registrere boet så minutiøst, som man tidligere 
gjorde. Det var tilstrækkeligt blot at gøre værdierne op, så 
vi snydes for rundvisningen i boet. 

Gårdmandshjem anno 1893
Men da der i 1893 skulle skiftes efter Christen Jessen i 
Oksby Sogn, Ribe Amt, fulgte man ikke den sædvanlige 
procedure. Her bliver vi inviteret indenfor i et ganske jævnt 
bondehjem, hvor de moderne tider så småt har vist sig. I 
dagligstuen stod et ovalt spisebord med fem 
wienerstole, en mahognifineret kommode og 
et poleret egetræschatol. På væggene hang 
syv skilderier. I et rum, der benævnes sove-
kammeret, har man haft alkover, for der er 
ikke nævnt senge. Til gengæld har det nok 
været familiens almindelige opholdsrum med 
et rødmalet bord og fire træstole. Endvidere 
en hjørnehylde med en tobakskasse, et spejl, 
en lampe, et stueur og en af boets få egent-
lige værdigenstande: Et sølvlommeur med 
kasse. 

En storstue fandtes også i huset. Den var dog 
sparsomt møbleret med et par klædeskabe, et 
chatol og en dragkiste. Dertil 4 frakker, 2 par 
benklæder og en hat – her har det stadig væ-
ret gældende, at storstuen mere var til opbe-
varing end til fest!15 

Byhuse
Byerne har altid været længere fremme i sko-
ene end landområderne; man var først til at 
rette ind efter nye tendenser og moder, også i 
boligbyggeriet, men der var store forskelle 
mellem hovedstaden og de små provinsbyer. 

14  Ribe Stiftamt. Skifteprotokol 1777-1785, fol. 340b-353a
15  Skifteprotokol for Øster og Vester Horne Herred 1891-1896, s. 150 
ff

Fra gammel tid havde man placeret husene, hvor det pas-
sede den enkelte bygherre, uden nogen overordnet plan. 
Når huse først var bygget, rev man dem ikke ned på stribe 
for at få orden i tingene, så resultatet var det middelalder-
lige bybillede med små krogede og smalle gader. 

Haver hørte også med til husene, og det var almindeligt, at 
man havde husdyr til sit daglige forbrug, høns i baggården 
og køer, der om dagen blev drevet ud på byens græsnings-
arealer. Der kunne godt være et vist landsbypræg over de 
små gamle købstæder. 

Affald var et stort problem, da man jo ikke havde møddin-
ger som på landet. Man anbragte sit skidt på gaden foran 
huset, og renovationen fungerede ikke altid, som det kunne 
ønskes. I København siges det, at gaderne i Nyboder på et 
tidspunkt var så fyldt med affald, at husenes gulve var 
kommet til at ligge et stykke under gadens niveau. Skidtet 
var dog guf for husdyrene, der rodede yderligere i det og 
dermed ikke gjorde problemerne mindre. 

Byernes bindingsværkshuse kunne være høje og imponerende. Her ses 

et eksempel på, hvordan man for hvert stokværk flytter murene lidt ud. 

Udrykningen er overalt understøttet af udskårne knægte. Tagene er af 

tegl. Den Gamle By, Aarhus.
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Tidligere, til langt op i 1700-tallet, var bindingsværk mest 
brugt i byerne, og det var kun meget velhavende folk, der 
havde råd til at bygge i sten. Købmænd kunne dog ud-
smykke deres træværk med udskæringer, og mellemrum-
mene behøvede ikke at være lerklinede, de kunne være 
bygget med mursten. Store gårde kunne sagtens være i to 
etager, typisk indrettet sådan, at det øverste stokværk ra-
gede lidt ud over stueetagen. Dette stokværk og ligeledes 
taget understøttedes ofte med knægte, der kunne være 
meget smukt udskårne. 

Også dørene var et emne, der kunne udnyttes repræsenta-
tivt. Hovedindgangen fra gaden var i de riges huse ofte 
pragtfuldt udsmykket og forsynet med inskriptioner og byg-
herrens (og måske hans kones) navn. 

En fint dekoreret dør. På tavlen over den fortæller ejerparret at de i 

1788 har repareret og istandsat denne gård. Den Gamle By.

Købmændene udgjorde overklassen i byerne, og de var 
bygherrer til de store huse, mens håndværkerne måtte nø-
jes med meget mindre. Det normale var, at boligen og ar-
bejdspladsen var ét og det samme. Købmanden boede i sin 

gård, hvor handlen foregik, og håndværksmestrene havde 
indrettet deres værksteder i et af husets lokaler. Helt småt 
stod det til med de boder og lejehuse, som de fattige måtte 
tage til takke med. De ejedes ofte af storkøbmændene, der 
lejede dem ud.

Stråtagene forsvandt tidligere i byerne end på landet. Alle-
rede i 1609 bestemte byrådet i Randers, at der ikke måtte 
lægges stråtag på noget hustag inden for portene. I Køben-
havn var bygninger under universitetet fra midten af 
1500-tallet forsynet med tegltag; det samme gjaldt dog 
ikke for resten af byens huse, og i flere mindre byer kunne 
ses stråtage op i 1800-tallet.16

Frygten for ild
Brandfaren lurede konstant, da alle huse havde åbne ildste-
der og var bygget i letantændelige materialer. Man forsøgte 
at forebygge ved at have brandvagter, brandkorps og 
strenge straffe for letfærdig omgang med ild. Der er beret-
ninger om, hvordan man forsøgte at få fx pottemagere og 
smede til at flytte ud i udkanten af byerne. 

København blev moderniseret af nød efter storbranden i 
1795 og bombardementet i 1807, hvor store dele af byen 
var ødelagt. De nye huse blev opført i enkel, klassicistisk stil. 
Man begyndte også at bygge i flere etager for at skabe 
større boligarealer og skabe rum for den voksende befolk-
ning. Købstæderne haltede bagefter, og tiderne var i star-
ten af 1800-tallet så dårlige, at der ikke var stort overskud 
til at holde bygninger og gader ved lige. Det stod skidt til 
med gadebelysning og brolægning, og udviklingsplaner og 
forhåbninger til fremtiden var tilsvarende små; tiden stod 
stille. 

Der var ingen stor forskel på små købstæder og landsbyer, 
og bindingsværket dominerede fortsat gadebilledet. Til 
gengæld blev det i starten af 1800-årene moderne at kalke 
eller pudse murene, så alle spor af dekorativt træværk blev 
dækket godt og grundigt. Men fra midten af 1800-tallet 
var grundmur og tegltag slået igennem i byerne, selv om 
det dog kunne knibe med side- og baghusene. Det be-
gyndte også at blive almindeligt med to eller flere etager.

Ejerforholdene var forskellige i byerne. I købstæderne var 
det almindeligt, at man selv ejede sit hus, og det gjaldt 
også håndværkere, mestre som svende. I hovedstaden for-
holdt sig helt modsat. Her lejede man en lejlighed, uanset 
hvordan ens placering i samfundspyramiden var. Men lejlig-

16  Dagligliv i Danmark i det sekstende og syttende århundrede, s. 480
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heden kunne være stor og herskabelig eller mere beskeden, 
alt efter lejerens økonomisk formåen. For byernes under-
klasser var forholdene dog ens overalt; de var henvist til at 
leje deres meget ydmyge boliger.

Indretning i byerne
Ligesom på landet var det sædvanligt, at man havde en 
stue til stads, som ikke blev brugt til daglig. Uanset om man 
havde en stor lejlighed eller en lille, så skulle der være et 
præsentabelt sted at indbyde gæster til. De typiske møbler 
var sofa, bord, stole og et chatol, der kunne være mere eller 
mindre fint udført. Man kunne brillere med kostbare træ-
sorter, hvis man havde råd – og behov for at vise det. 

Møblerne havde tidligere et tydeligt repræsentativt formål. 
De skulle først og fremmest tage sig ud, men efterhånden 
bevægede man sig hen mod, at de skulle være behagelige 
at sidde i, ja, det måtte gerne være hyggelige, bløde og be-
trukne sofaer i runde former og gardiner, der blev draperet 
kunstfærdigt. Nipsting, hentet fra det store udland, var ef-
tertragtede og kom til at fylde godt op i stuerne, hvor der 
endelig ikke måtte være for mange tomme pladser.Midt i 

1800-tallet blev det moderne at dække væggene i stuerne 
med tapeter, oftest i papir, men for de meget velhavendes 
vedkommende kunne det være fine franske stoftapeter. Ta-
peterne kunne være dekoreret med naturbilleder eller sce-
ner fra populære romaner – øjet skulle fodres med indtryk 
alle vegne i en lejlighed. Farverne måtte gerne være mørke; 
det hjalp alt sammen med til at skabe en lidt huleagtig, 
hyggelig stemning. Tendensen kulminerede i klunketidens 
overfyldte stuer.

Helt anderledes var det med de fattiges boliger, der var 
yderst simple, små og beklumrede og desuden fugtige og 
usunde. Behovet for billige lejligheder voksede i takt med, 
at folk flyttede fra landet til byerne. Der måtte bygges tæt 
og småt, uden smålige hensyn til sundhed og komfort. 

Skomager i Skanderborg
Skomagere tilhørte middelklassen i byerne. I 1744 får vi lej-
lighed til at se os omkring i skomagermester Andreas Ben-
dixens hjem i Skanderborg, da der skal skiftes efter hans 
kone, Karen Augustinusdatter. Han har ejet et stuehus i 
otte fag ud til gaden, og i gården bagved har der været 
både bryggerhus og stald i fire fag og svinested i to fag 
samt tilhørende have. Der nævnes ingen husdyr i skiftet, så 
stalden har været tom, men i bryggerhuset fandtes udstyr 
til brændevinsbrænding, bagetrug – og et natskrin, et klo-
set.

Stuehuset har rummet både stue (det er usikkert, om der 
var en eller to stuer, da der tales om både stor- og daglig-
stue, mens registreringen kun gennemgår en stue, “den In-
derste eller Stoere Stue”), et “lidet Cammer ved Daglig 
Stuen”, køkken og værksted, hvor det eneste udstyr var en 
gammel presse med jernskruer og en hammer. Men her var 
både jernbilægger kakkelovn og fire “læderovertrukne” 
stole. Måske har det lille kammer også været taget i brug til 
håndværket, for her opbevaredes en “heel Deel gamle Læ-
ster, ubrugelige”, en foldekniv og et skrabejern. Det kunne 
se ud, som om skomageriet var under nedtrapning.

I stuen havde familien det forventelige møblement: et ovalt 
slagbord og seks læderbetrukne stole, et par egekister, to 
hængeskabe og et stort “anstrøgen”17 fyrreskab med lås og 
nøgle. Ægteparret sov i en skakseng med fire blå anstrøgne 
egestolper og “cartuns omhæng med overtræch eller 
Sænge Dæche, omhænget bestaaende af 4re stk. med 
Kappe oven omkring”. Der var ingen skilderier på væg-
gene, men et spejl i sort ramme med to kroge og en pyra-

17  anstrøgen: overstrøget, påstrøget, en let form for maling
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En typisk stue i et middelklassehjem. Her er bløde, afrundede møb-

ler, mørke mønstrede tapeter på væggene og små borde til nips. Set 

i Den Gamle By. 
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mide (en lille trekantet “Amagerhylde”), og lys skaffede 
man sig fra et par “messing Lysestager eller Arme, som er 
fastgiort i een af Væggene“ og et par gammeldags messing 
lysestager. Der var “8 stk. hviide Gardiner med Kappe” for 
vinduerne. 

I køkkenet befandt sig to nagelfaste senge med det sæd-
vanlige sengetøj. Tjenestepigen måtte dog tage til takke 
med en slagbænk i fyr, som også stod i her. Blandt udstyret 
i køkkenet sås et par fyrfade i kobber, kedler i både kobber 
og messing, 10 tinfade og en kokkekniv. Endvidere kunne 
man holde tøjet pænt strøget med et “Malm Stryg iern 
med 2de Bolter.”18

Købmand i Aarhus
Thomas Thomasen Sabroe, død 1772, var storkøbmand i 
Aarhus, og han boede i en imponerende gård i byen. Ud 
mod gaden lå hovedbygningen i 20 fag, og i gården var der 
et sidehus i 12 fag, et baghus i 13 fag, “alt 2 Loft høj” – 
altså i to etager. Endelig var der et baghus i seks fag og en 
etage og “Hauge Plads, samt den tilhørende Tofte Paa 
Studsgade”.  

Men med købmandsgården er vi slet ikke færdige med at 
opregne Sabroes ejendomme. Han var også i besiddelse af i 
alt 17 små boder, der lå forskellige steder i byen, og som 
han lejede ud. Disse boder, der var tænkt til beboelse, var i 
3 fag, men enkelte kom op på 10 fag, og 2 boder “belig-
gende paa Meddelgade nest op til St. Olai Kirke gaard” 
måtte nøjes med sølle 1 1/2 fag. Samlet havde disse boder 
en værdi, der nærmede sig 2/3 af købmandsgårdens værdi.

Registreringen af boet starter med sølvting, som han har en 
overvældende mængde af, tin, malm, stentøj og sengetøj i 
lange baner. Beskrivelsen af møbleringen af rummene for-
svinder næsten i mængderne, men vi kan dog konstatere at 
købmandsfamilien i bagstuen har haft et stort lakeret slag-
bord, to mindre borde og et tebord “med blaa Steen” (for-
mentlig en form for keramisk udsmykning). Stole har det 
været småt med, da der kun registreres to lænestole “med 
udsyet Sæde” og to taburetter. Der er to lampetter på væg-
gene og et spejl i forgyldt ramme. Desuden nogle skabe og 
kister og til opvarmning en “Toe Etagie Vind Kackelovn 
med Jern Foed og Rør”.

I dagligstuen, som var det egentlige opholdsrum, var der 
også et slagbord, her i egetræ, seks læderstole og to læne-
stole. Desuden et chatol og et hjørneskab og et otte dages 

18  Skanderborg Byfoged. Skifteprotokol for Skanderborg amtstue 
1738-1744, fol. 270-276

viserværk (et ur, der kunne gå otte dage, før det skulle 
trækkes op igen). Et stort spejl i brun ramme kunne ikke 
undværes, og det samme gjaldt helt sikkert vindkakkelov-
nen. I dagligstuen finder vi en alkove, udstyret med tre un-
derdyner, en overdyne, fem hovedpuder og et par blår-
garns lagner, og skærmet for omverdenen af “2 stk. Kartuns 
hæng med Kappe”, men ellers udmærker dette hjem sig 
ved at have både et sovekammer og et sengekammer. I det 
sidste stod en nagelfast seng, mens det første åbenbart 
blev brugt til alt andet end at sove. Her bestod møblemen-
tet af et 24-timers stueur med futteral, en vindkakkelovn, 
en kobbertemaskine med fod, et tebord med voksdugsbe-
træk, et “indlagt” chatol og et “Nyrenberger Speil” – vi må 
formode, at spejlet er købt, inden Nürnbergkram blev et 
negativt ladet begreb.

Gården havde et lokale kaldet kramboden, som husede en 
mængde forskellige varer: krydderier, træ, jern, lærred, salt, 
læder – og en musefælde! Det har været ret uoverskueligt, 
og omkring i andre lokaler, pakhus, lofter og kældre, ven-
tede mange andre varer på at blive solgt. At Sabroe også 
gjorde i handel med korn kan ses af, at der både var et 
rugloft og et bygloft samt et maltloft. Der har virkelig været 
tale om en blandet landhandel, et sted, hvor man kunne få 
næsten alt, hvad der på den tid kunne skaffes.

Kilder
Den suverænt bedste kilde til viden om, hvordan vores 
aners boliger har set ud, er skifterne. Når en person døde, 
blev boet registreret punktligt og vurderet. Vi kommer altså 
på rundtur i husene, i hvert fald indtil midt i 1800-tallet, 
hvor registreringerne gradvist glider ud. 
Skifterne er noteret i skifteprotokoller, som skal findes un-
der den skiftemyndighed, som anerne sorterede under. 
Groft sagt var det for byboere byfogeden, mens selvejere 
på landet hørte under først amtmanden og siden herredsfo-
geden. Godsejerne var skifteforvaltere for deres fæstebøn-
der, og københavnerne havde deres helt eget system. De 
fleste af skifteprotokollerne er digitaliserede og kan læses 
på Arkivalieronline. 

Brandforsikringsarkivalierne er en anden fin kilde, der be-
skriver selve bygningerne: hvor mange længer, fag, etager 
var de bygget i og af hvilke materialer? Derimod finder vi 
ikke meget om indretning og bohave. De vigtigste protokol-
ler er forsikringsprotokollerne og taksationerne. Også disse 
kan findes på Arkivalieronline, men desværre er en del af 
protokollerne ikke bevaret.

Når en ny fæster overtog en gård, skulle den fra slutningen 
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af 1700-tallet synes og takseres. Her blev bygningernes til-
stand vurderet, og vi får en beskrivelse af størrelse og byg-
gematerialer samt eventuelle mangler. Taksationer er tit ind-
ført i fæsteprotokollerne.

I aftægtskontrakter, som blev oprettet ved generationsskif-
ter, og som kan findes i skøde- og panteprotokollerne sam-
men med skødet, er der tit nedfældet bestemmelser om det 
aftægtshus, som skulle opføres, hvis de gamle ikke bare 
blev boende i husstanden. Der kan også være noteret møb-
ler og genstande, som aftægtsfolkene ville tage med sig til 
den nye bolig. 

I de gamle tingbøger, der i vid udstrækning er tilgængelige 
på Arkivalieronline, kan vi med lidt held finde både skifter 
og taksationer. Nemmest, hvis du har en henvisning til en 
bestemt dato eller side, da tingbøgerne ikke er udstyret 
med registre.

Som nævnt i indledningen er det også givende at gå på 
museum, hvor man kan færdes i bygningerne og se gen-
stande, som kunne have været vores forfædres. Husk også 
specialmuseer, hvis dine aner har haft arbejde inden for de-
res område. Gå desuden på jagt efter billeder på fx arkiv.dk. 
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Læs mere
Som ved mange andre emner er Dagligliv i Danmark i det sekstende og syttende århundrede og Dagligliv i Danmark i 
det attende og nittende århundrede også i dette tilfælde et oplagt bud. Alle bindene har gode artikler om boliger og 
byggeskikke på land og i by. De er ovenikøbet lige ved hånden, idet de er digitaliseret på Slægtsforskernes Bibliotek. 
Aksel Steensberg er nestoren, når det kommer til huse på landet. Han har skrevet klassikeren på området Gamle dan-
ske bøndergårde, Forum, 1978. Blandt hans talrige bøger og artikler kan også nævnes bogen Danske bondemøbler, 
Nyt Nordisk Forlag, 3. udgave 1977. Gamle danske bøndergårde kan læses online på Slægtsforskernes Bibliotek.

Henrik Vensild: Bøndergårde i Skast Herred 1636-1760. Deres byggemåde og indretning. Landbohistorisk Selskab og 
Historisk Samfund for Ribe Amt, 2004. Går tæt på bygninger og indretning med mange eksempler fra tingbøger og 
jordebøger. 

Peter Henningsen: Dengang vi var bønder. Gads Forlag, 2019. Har et fyldigt og velillustreret afsnit om “bondegård og 
byggeskik”, der dækker hele landet.  

Desværre er der ikke skrevet så meget i bogform om byhuse. Men Hugo Matthiassens fotografier fra forskellige køb-
stæder i begyndelsen af 1900-tallet giver et godt billede af, hvordan der har set ud i byerne i alle samfundslag. En del 
af dem er udgivet af forlaget Hikuin med titler som Hugo Mathiessens Ebeltoft, Hugo Mathiessens Aarhus og Hugo 
Mathiessens Viborg.

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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Søg efter litteratur om en slægt
Slægtsforskernes Bibliotek i Albertslund er en del af Dan-
ske Slægtsforskere, og vi har i dag mere end 40.000 bø-
ger og tidsskrifter stående med relevans for slægtsforsk-
ning og danskernes historie. Der kommer stadig nye bi-
drag og samlinger til, og registreringen af de mange vær-
ker foregår ved frivillig arbejdskraft.

Af de mange titler placerer omkring 10.000 titler sig in-
den for slægts- og personalhistoriske bøger. Dermed rå-
der vi over landets ubetingede største, mest komplette og 
unikke samling af slægtsbøger, der stilles til rådighed for 
både foreningens medlemmer og almenheden.

De frivillige arbejder også med at digitalisere de mange 
slægtsbøger, og der er i dag omkring 3.000 slægtsbøger 
online, et tal, der øges for hver uge. På grund af en afta-
lelicens med Copydan har vi mulighed for at publicere 
slægtsbøger online, som ikke er digitaliseret andre steder. 
Søger man derfor slægtslitteratur, er Slægtsforskernes 
Bibliotek det oplagte sted at starte.

Men det kan være uoverskueligt at finde bestemte titler, 
netop fordi vores samling er så stor og komplet. Bibliote-
ket har derfor nu skabt en ny og meget simpel mulighed 
for at søge efter slægtslitteratur om en bestemt slægt:

1) Gå til biblioteket side: slaegtsbibliotek.dk
2) Vælg i menuen Søgninger: Søg Slægtsnavn
3) Indtast et slægtsnavn i feltet 

Denne søgning er ideel, hvis du gerne vil se, om bibliote-
ket har litteratur om en bestemt slægt, og som resultat vi-
ses både bøger, som er online, og bøger, der på nuvæ-
rende tidspunkt kun findes fysisk på biblioteket. I sidst-
nævnte tilfælde er det muligt at lave en aftale om at be-
søge biblioteket for at se bogen – eller man kan bede os 
om at få den pågældende bog skannet.

Fritekst søgning
Der er også andre muligheder for at søge efter litteratur 
om en given slægt, og her skal nævnes vores fritekst søg-
ning.

Denne søgning finder man i samme menu som nævnt 
ovenfor, men man vælger i stedet Søg Fritekst blandt un-
derpunkterne.

Her kan man indtaste et eller flere ord, som man ønsker 
at søge på, fx navnet på en slægt eller en person. Søgnin-
gen fungerer som en Google-søgning.

Fordelen ved denne søgning er, at den finder de fleste af 
de bøger, hvor de pågældende ord optræder et eller an-
det sted i bogen. Ulempen er, at man kan få rigtig mange 
søgeresultater, heriblandt en del, der nok ikke er så rele-
vante. Og en anden ulempe er, at der kun vises resultater 
fra online-titler, mens søgning Søg Slægtsnavn er mere 
målrettet og søger blandt både online- og fysiske titler.

Man kan med fordel søge på begge måder, hvis man sø-
ger litteratur om en be-
stemt slægt.

Per Hundevad Andersen,
Leder, Slægtsforskernes 
Bibliotek

Nyt fra Slægtsforskernes Bibliotek
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Göring er tilbage i København
Göring var nu tilbage i København. I løbet af maj måned 
var der kommet flere udenlandske, forhenværende jagerpi-
loter til København for at søge lykken. De deltog sammen 
med Göring og nogle af de danske piloter i flere flyveopvis-
ninger rundt omkring i Danmark, herunder den omtalte fly-
veuge i Odense og i flere af de fynske byer. Her skal blot 
nævnes nogle af de tyske flyvere, for der gik stort set ikke 
en dag, hvor der ikke i en eller flere af de danske aviser om-
taltes nogle af flyvningerne eller de enkelte piloter. Ud fra 
avisartiklerne ses, at de mest aktive var de tyske piloter Ru-
dolf Berthold, Nolting, Lorinzer og Parge samt østrigeren 
Sparmann.

Görings flyveopvisninger i Nordsjælland i juli 1919
I Nordsjælland viste Göring sine flyvefærdigheder, denne gang 
sammen med den danske pilot Henry Erlind, som havde fået 
sit militære certifikat i april måned. Flyveopvisningerne star-
tede i Helsingør 6. juli, og i den følgende tid blev der afholdt 
flyvestævner i Hillerød, Helsinge og Frederikssund. 

Göring flyveopvisning på Kløvermarken 21. juli
I slutningen af juni måned søgte Göring Justitsministeriet om 
tilladelse til, at den tyske flyver Parge fra Schwerin fløj en tysk 
landflyvemaskine fra Tyskland til Kløvermarkens Flyveplads. 
Göring og Ingeniør Seekatz, der var i København i juni, havde 
tilsyneladende fået en aftale om at demonstrere et Fokker bi-
plan for postvæsenet, hærens og marinens flyverne og højt-
stående officerer, idet man overvejede at forsøge sig med 
postflyvning over land. Siden den 25. juni havde marinens 
vandflyvere (man havde i maj 1919 købt fem vandfly af typen 
Friedrichshafen F.F. 49) som forsøg dagligt fløjet post mellem 
København og Stege med stor succes. Nu ville man også un-
dersøge mulighederne for postflyvning over land. Parge fik 
udstedt et tre dages visum af det danske Gesandtskab i Berlin 
og kom flyvende til Kløvermarken 19. juli med en tosædet 

Fokker C1. Demonstration foregik på Kløvermarken 21. juli.

På Kløvermarkens Flyveplads var der følgende Opslag: ”Færd-
sel over eller Ophold paa Fælleden kan, naar der flyves, være 
forbundet med Livsfare og er til enhver Tid forbudt. Komman-
danten i København».

Kløvermarkens flyveplads c. 1930

I Nationaltidende skrev en reporter, som overværede demon-
strationsflyvningen, at er der noget Forbud, der er på sin 
Plads, er det dette. Der var nemlig ingen afspærring af flyve-
pladsen, og da interessen for flyvning var stor, strømmede tu-
sindvis af mennesker til om eftermiddagen den 21. juli, da 
man inde over Holmbladsgade kunne se flyverne loope højt 
oppe over Kløvermarken. Det var Göring og Parge, der viste 
deres flykunster. Hærens Flyveskole havde til huse på flyve-
pladsen, og chefen for skolen, oberstløjtnant Koch, havde 
kun få mænd til at foretage vagttjeneste, så han havde anmo-
det avisredaktionerne om at hemmeligholde klokkeslettet for 
demonstrationen. Han frygtede, at der ville ske en ulykke på 
grund af den mangelfulde afspærring. Tillige havde han an-
modet politiet om hjælp til at holde publikum på afstand af 
flyveopvisningen.

Ifølge Nationaltidende gik først Göring op med sin Fokker-Ja-
ger med en kvindelig passager. Det var den sorte Fokker D VII-
maskine, som havde været brugt til flyvestævnet i Odense. Da 
Göring landede, steg Parge til vejrs med C1-maskinen med 
flyverchefen, oberstløjtnant Koch, som passager. Nationalti-
dendes reporter skriver, at det var en overordentlig elegant 

Hermann Göring - kunstflyver  
og levemand, 2 

Dette er anden del af beretningen om Herman Görings 
ophold og meritter i København i 1919. Første del blev 
bragt i Slægtsforskeren, nr. 1 2021.

Af Jørn Dietrich
Parkvej 18, 2830 Virum
jdparkvej18@gmail.com
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Flyvning, man fik at se. Looping paa Looping, Styrt og alle 
mulige Kunster i øvrigt, der vidnede om, at det var en fortræf-
felig Maskine. Flyverløjtnant Gundel, der i Forgaars Aftes 
havde loopet 8 Gange med Maskinen, erklærede, at hvis han 
havde haft de 18.000 Kr., Flyveren forlanger for den, havde 
han købt den paa Stedet.

Oberstløjtnant Koch var begejstret, da han kom tilbage til jor-
den. Det lykkedes dog ikke Parge at overtale direktøren for 
Polyteknisk Læreanstalt, Hannover, og Generalsekretær i post-
væsenet, Hollnagel-Jensen, til at gå med sig på en ny tur. Der-
imod gik militærflyveren, sergent Carl Erlind, op, og påny så 
man en række flotte looping the loop.

Der blev også foretaget faldskærmsudspring. Da maskinen var 
oppe i 800 meters højde og ude over Holmbladsgade, kaste-
des en stor hvid faldskærm med sandsække i stedet for et 
menneske ud fra flyveren. Avisen skriver, at i de sidste Aar 
skal over 100 Passagerer paa Flyvemaskiner have reddet Livet 
ved at springe ned med disse Skærme, naar Aeroplanet var 
kommet i Brand. Det vakte enorm Interesse blandt de Tusin-
der af Tilskuere, der troede, der virkelig var Passager med 
Faldskærmen. Den dalede ned paa Flyvepladsen og de ri-
dende Betjente havde et haardt Arbejde med at holde Publi-
kum tilbage, saa at Flyvemaskinen fik fri Bane til Landingen. 
Den interessante Flyveopvisning sluttede ved 8-Tiden med, at 
de to ”Fokkere” arrangerede en Slags Luftduel med looping, 
og hvad der iøvrigt hører til en saadan Duel – Skydevaaben 
dog eksclusive.

Görings højdeforsøg i august 1919
Göring gør et sidste forsøg på at holde interessen om ham i 
live med et forsøg 8. august på at slå den skandinaviske høj-
derekord. Forsøget er malende beskrevet af Zebra i Berlingske 
Politiske og Avertissementstidende, og man fornemmer i ar-
tiklen, at der er en vis nervøsistet over, at Göring var væk så 
længe oppe over skyerne, og at det begyndte at blive mørkt. 
Han fløj med C1-maskinen og nåede op i 6.200 meters højde. 
Ifølge Nationaltidendes reporter, som også var til stede på fly-
vepladsen, var temperaturen deroppe nede på ÷ 20-25 °C, og 
de havde iltmasker med. 

Den skandinaviske Højdeflyvningsrekord slaaet
Tyskeren Göring stiger fra Hærens Flyveplads op i 6.200 Me-
ters Højde. 
For en Maaneds Tid siden satte Sønderjyden Schmidt med sin 
Albatrosmaskine den skandinaviske Højdeflyverekord, idet 
han med Premierløjtnant Lichtenberg og Direktør Aksel Faber 
steg op til en Højde af 6.100 Meter over Hærens Flyveplads. 
Rekorden havde hidtil været 5.000 Meter. 

I aftes havde den tyske Krigsflyver Göring, som med sin Fok-
kermaskine efterhaanden er blevet et kendt Ansigt i Luften 
over Kjøbenhavn, besluttet sig til at sætte en Ekstrarekord. 
Den skandinaviske Højderekord var ham ikke nok; han vilde – 
forlød det – op på de 8.000 Meter!

Under Opmærksomhed fra de danske Flyvere, som havde 
samlet sig paa Pladsen, tog Göring Kl. 7 Plads i sin Fokker, 
hvis Propeller begyndte at klapre glubskt. Han havde en Pas-
sager med, en Købmand Meyer fra Tyskland. Kl. 7,10 gik Fok-
keren tilvejrs og forsvandt ret hurtigt gennem Skydækket. 
Kvarter gik efter Kvarter. Skumringen sænkede sig over Flyve-
pladsen, Lygterne begyndte at tændes Inde over Byen. Man 
spejdede op gennem den slørede Luft. Hvis Göring skulde 
have Udsigt til at komme ned, mens Forholdene blot var no-
genlunde sigtbare, saa maatte det ske nu. Klokken var et 
Kvarter over otte ... Der gik 5 Minuter endnu, der gik 10 – saa 
skilte et mørkt Punkt sig ud fra Skylaget, et slag af Propeller 
hørtes – og ned paa Flyvepladsen dalede Hr. Göring.

Hvor højt havde han været? Flyveren trak paa Skuldrene: Han 
var ikke naaet de 8.000. Kun de 6.200, som ganske vist be-
tød, at den skandinaviske Højderekord var slaaet mod 100 
Meter. Da han var kommet saa højt, blev han betænkelig ved 
at gaa videre; han frygtede for, at det ellers skulde blive for 
mørkt til at finde ned til Flyvepladsen.

Der blev ikke Tid for Göring til at sige meget mere. Thi ind 
over Pladsen – der, som tidligere omtalt, ligger ganske pris-
givet enhver Indtrængen ved Dag og Nat – stormede Publi-
kum frem, trængtes om Göring og klamrede sig til Maski-
nen, da den rullede ind. Tilbage blev Militærflyveren Erlind 
staaende. Det har vel været en kold Tur? Over Erlinds 
Ansigt spillede et Smil: Jeg tror det ikke. De var jo klædt 
paa som to Eskimoer.

Det var så vidt vides Görings sidste flyveopvisning i Køben-
havn. En uges tid senere var der dog et forsøg på at få Göring 
til Hillerød. I Isefjordposten den 13. august var der en lille arti-
kel om, at Göring, som forlystede Byen og Landboerne paa 
det store Dyrskuedage i Hillerød, nu har faaet Dispensation 
fra sit Forbud mod at flyve med Passagerer. Dyrskuet fandt 
sted i dagene fra 8. juli, og Görings flyveopvisning var endnu 
en succes, og nu ville han igen flyve med passagerer, hvis der 
meldte sig mindst 10 interesserede. Göring manglede sikkert 
penge til sit udsvævende natteliv. Avisen skriver, at Prisen er 
sat betydelig op som alt andet, 100 blanke Kroner for en lille 
Lufttur på ca. 15 Minutter, og vil man tillige have nogle ”Sløj-
fer” i Luften med Hovedet nedad, maa man op med 100 Kro-
ner ekstra. På Hotel Leidersdorff i Hillerød kunne man melde 
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sig, hvis man ville vove forsøget, men arrangementet blev 
ikke til noget, da der ikke meldte sig nogen til flyvningen.

Parge og Göring flyver til Tyskland
Efter flyveopvisningen på Kløvermarken 21. juli fløj Parge til-
bage til Tyskland 24. juli med den sorte Fokker D VII-maskine, 
og nogle uger senere omkring midten af august fløj Göring 
C1-maskinen til Tyskland. Görings opholdstilladelse var ved at 
udløbe, så umiddelbart før Göring fløj til Tyskland, søgte Koch 
2. august Justitsministeriet om opholdstilladelse til Göring, og 
6. august fik han to måneders ekstra opholdstilladelse. Koch 
havde tilsyneladende stadig brug for Görings tilstedeværelse. I 
en indberetning af 18. juli til Krigsministeriet vedrørende sam-
menligning af de anslåede omkostningerne til at ansætte en 
udenlandsk flyveinstruktør i forhold til at sende flyverne til ud-
dannelse i udlandet henviste Koch til, at Göring anbefalede 
køb af franske fly til postflyvning. Senere i juli var Göring 
blandet ind i et eventuelt køb af C1-fly fra Fokker, og Göring 
foretog  også en teknisk afklaring i forbindelse med et tilbud 
på levering af seks stk. C1-fly, som Seekatz havde sendt til 
Koch. Tilbuddet blev 11. september sendt direkte fra Amster-
dam, men på grund af manglende bevilling til at købe fly og 
måske også af frygt for, at de tilbudte fly stammede fra de til 
Holland udsmuglede ”tyske” fly, meddelte Koch, at den dan-
ske regering forholdt sig afventende og formentlig ikke ville 
købe fly i denne vinter. Først i 1923 købte Hærens Flyvertrop-
per tre C1-maskiner af Fokker. Det handlede nok lige så me-
get om, at ministeriet på det tidspunkt havde overvejelser om 
helt at nedlægge Hærens Flyveskole og lukke Kløvermarkens 
flyveplads. 

Hvem ejede den zebrastribede Fokker  
D VII 7716/18? 
Görings gamle zebrastribede Fokker D VII 7716/18 stod i han-
garen på Kløvermarken med afmonterede vinger, men i sep-
tember blev hans rådighed over flyet inddraget, idet Fokker-
Flugzeugwerke 17. september skrev til Hærens flyverchef, 
oberst Koch, at en hr. Blomstroem ville komme og besigtige 
derværende Fokker D VII, og samtidig meddeltes det, at 
Göring ikke længere havde et fly fra Fokker-Flugzeugwerke til 
sin rådighed. Meddelelsen betød i realiteten, at Göring var fy-
ret og ikke mere repræsenterede Fokker-Flugzeugwerke. Må-
ske havde Fokker fået nys om Görings eskapader i Køben-
havn. Det var herefter Seekatz, der var Fokker-Flugzeugwer-
kes eneste repræsentant. Koch svarede 14. oktober Fokker-
Flugzeugwerke, at hr. Blomstroem aldrig mødte op på Kløver-
marken, og at der kun befandt sig én Fokker-maskine i han-
garen på Kløvermarken, nemlig den zebrastribede D VII 
7716/18. Den havde stået ubrugt i hangaren siden Görings 
propelhaveri 5. juni. 

Fokkers telegram 17.9.1919: Oberleutnant Goering stehen keine 

Flugzeuge unserer Firma mehr zu verfügung.

En måned senere, den 12. november, fik Koch et brev fra Fok-
ker i Amsterdam, hvori man spurgte, om der var mulighed for 
at få Fokkeren D VII 7716/18 tilbage, og i givet fald ville man 
sende en mand til Kløvermarken for at hente flyet. 22. de-
cember skrev Koch til Fokker-Flugzeugwerke i Schwerin og 
anmodede fabrikken om en skriftligt bevis på ejerskabet, be-
kræftet af det tyske Generalkonsulat i København. Herefter 
ville Koch udlevere maskinen efter at have modtaget hangar-
leje for begge Fokker D VII-maskinerne (den zebrastribede og 
den sorte).

Fokker-Flugzeugwerke i Schwerin bekræftede 9. januar 1920 
modtagelsen af Kochs brev af 22. december 1919 og med-
delte, at de snarest ville vende tilbage til sagen. Men Koch fik 
formentlig ikke den ønskede dokumentation for, at Fokker i 
Amsterdam ejede flyet. Til gengæld fik han 16. februar 1920 
et telegram fra Fokker i Amsterdam med følgende tekst: Wal-
ter Becker ist berechligt ueber unsere dortige d sieben zu ver-
fuegen, underskrevet Fokker. På telegrammet noterede Koch: 
Maskinen kan udleveres til Sverrig, når hangarleje er betalt. 
Underskrevet J. P. Koch. Om Walter Becker nogensinde duk-
kede op, fremgår ikke af flyverskolens korrespondancebog. 
Her står til gengæld en notits om, at en hr. Lignell 24. februar 
1920 betalte 79,80 kr. i hangarleje for et D VII fly for perioden 
1. november 1919 til 25. februar 1920, præcis fra den peri-
ode Koch havde varslet, at der ville blive pålignet hangarleje 
for. Karl Lignell var teknisk chef i Svenska Lufttrafikaktiebola-
get (SLA). Af en visumansøgning ses, at Göring, som var i Sve-
rige på dette tidspunkt, fik visum til at rejse til Danmark 14. 
februar 1920 med tilbagerejse 17. februar, og han skrev i an-
søgningen, at han skulle besigtige fly for Svenska Lufttrafikak-
tiebolaget, som i følge Lennart Anderssons bog (se litteraturli-
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sten) havde købt flyet for 8.000 kr. Göring var altså i Køben-
havn for at arrangere transporten af flyet, som kom til Stock-
holm med jernbane. Her fik flyet en ny propel, hvorefter 
Göring viste maskinen frem og siden prøvefløj den til 
Malmslätt ved Linköping.

Göring gør sig upopulær i København
Under opholdet i København blev Göring som tidligere nævnt 
en eftertragtet deltager ved borgerskabets selskaber. Han var 
ung og charmerende, så godt ud og var ugift. Den unge fly-
verhelt blev en eftertragtet bordherre. Han blev også populær 
hos den tyske koloni i København og dens danske venner og 
blev inviteret til mange middagsselskaber med blandet tysk og 
dansk deltagelse. Göring fløj om dagen og festede om nat-
ten. Men hans popularitet holdt ikke evigt. 

I januar 1919 begyndte ententemagterne, dvs. England, Frank-
rig, USA og Italien, på forhandlingerne om en fredstraktat. 
Tyskland havde accepteret våbenhvilen på baggrund af den 
amerikanske præsident Wilsons 14-punkts plan og tog for gi-
vet, at fredstraktatens vilkår skulle forhandles mellem krigens 
parter, altså være en forhandlingsfred med udgangspunkt i Wil-
sons plan. Men Tyskland blev ikke inviteret med til forhandlin-
gerne. 25. april blev Tyskland kaldt til Versailles, ikke for at for-
handle, men for at blive præsenteret for ententemagternes 
fredstraktat, som i indhold var milevidt fra indholdet i Wilsons 
14-punktsplan. Det var en diktatfred, som tyskerne ikke havde 
haft nogen indflydelse på, og i Tyskland anså man betingel-
serne for vanvittige og fuldstændig uantagelige. Tyskerne 
kaldte fredsaftalen en skændselsfred (Schandfried), og der var 
udpræget stemning for ikke at underskrive traktaten. I løbet af 
maj udarbejdede Tyskland nogle modforslag, men ententemag-
terne var ubøjelige og accepterede kun få, ubetydelige ændrin-
ger, hvorefter man meddelte tyskerne, at hvis de ikke under-
skrev, ville man fortsætte krigen. Siden våbenhvilen i november 
1918 havde ententemagterne videreført blokaden af Tyskland, 
som bevirkede, at fødevaretilstanden i landet var så  kritisk, at 
befolkningen sultede. Hertil kom, at der efter kejserrigets sam-
menbrud umiddelbart efter våbenhvilen var revolutionsagtige, 
væbnede optøjer og borgerkrigsligende tilstande mange steder. 
Så med ryggen mod muren endte tyskerne med at underskrive 
traktaten under protest 28. juni 1919. USA meddelte senere, at 
man ikke ville ratificere aftalen, da man mente, at vilkårene var 
for hårde. De tre væsentligste betingelser, som tyskerne betrag-
tede som ydmygende, var, at Tyskland måtte afstå store land-
områder, alene fik pålagt hele skylden for krigen og måtte be-
tale en gigantisk krigsskadeerstatning, som man anså for umu-
lig at opfylde. I Tyskland, og i øvrigt også i mange andre lande, 
var man lamslået over fredstraktaten, og ydmygelsen føltes 
uhyrlig. 

Om nogen følte Göring ydmygelsen. Den sved i ham, og han 
havde svært ved at undertrykke sin vrede over selve traktaten 
og ikke mindst de tyske politikeres forræderi ved at indgå vå-
benhvilken i november 1918 og senere underskrive fredstrak-
taten. I Görings og i øvrigt mange andre hærfolks  forståelse 
havde tyskerne ikke tabt krigen, og politikerne havde dolket 
hæren i ryggen ved at indgå våbenhvilen og senere under-
skrive fredstraktaten. Han anså den franske premiermini-
ster Georges Clemenceau som hovedarkitekten bag de ydmy-
gende vilkår.

Under sit ophold i Købehavn i 1919 indledte han et forhold til 
en gift kvinde, hvilket udløste en skandale i det københavnske 
borgerskab. Jeg har læst en del biografier om Göring, men 
fandt ikke ud af, hvem kvinden var, før jeg for nyligt læste 
Bjørn Fontanders bog fra 2001, Görings Sverige - en hatkär-
lek. Her fortælles, at kvinden efter alt at dømme var Soffy 
Topsøe. Bjørn Fontander fik i begyndelsen af 1960’erne et 
brev fra en svensk journalist, Inger Reimers, som fortalte, at 
hun var en god ven af Soffy (Sophie Hedvig) Topsøe og hen-
des familie. Soffy var på Tyringe Sanatorium hos Inge Reimers 
far en gang i 1920’erne med två småpojkar, og her lærte de 
hinanden at kende. I 1930 blev Soffy skilt fra sin mand, Flem-
ming Topsøe. Inger besøgte i 1933 Soffy i København, og det 
var, mens de gik tur i Tivoli, at Soffy fortalte om Hermann 
Göring, ett dejligt stykke mandfolk. Inger Reimers skriver vi-
dere i sit brev til Bjørn Fontander, att han varit hennes älskare, 
tvivlar jag inte på. I 1962 udgav Manvell og Fraenkel en bio-
grafi om Göring, og heri fortæller Inger Reimers samme histo-
rie om Soffy og Hermann Göring til Manvell. Kort tid efter 
Hitlers magtovertagelse i januar 1933 sender Göring et signe-
ret fotografi af sig selv i uniform med mange ordner på bry-
stet til Soffy. Bag på skriver han, at hvis hun nogensinde be-
høver hjælp eller penge, skal hun bare kontakte denne hän-
givne og tacksamme vän.

Ifølge Thomas Larsens bog Haldor Topsøe-Et portræt mødte 
Göring Soffy via hendes mand, ingeniørkaptajn Flemming 
Topsøe, som fik til opgave at afsøge markedet for nyt materiel 
til det danske forsvar. Herigennem kom han i kontakt med 
Göring i foråret 1919, samme periode hvor Versailles-freds-
traktatens vilkår blev kendt for offentligheden. Under et mid-
dagsselskab hos Topsøe, hvor Göring deltog, har man givet 
talt om fredsaftalen, og selskabet har sikkert vendt sig mod 
Göring og spurgt ham som tysker og ikke mindst aktiv jager-
pilot under krigen om hans vurdering af fredstraktaten. Følel-
sen af afmagt, ydmygelse og vrede kunne Göring ikke holde 
tilbage, og han tog ordet og holdt en kort og kontant tale, 
hvor han med adresse til den franske premierminister Georges 
Clemenceau, som på grund af sin kamp- og debatlyst bar 
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øgenavnet Tigeren, blandt andet sagde: Lige nu griner du, 
gamle Tiger, men om ti år står jeg på bakkerne foran Paris, og 
da vil du komme til mig på dine knæ. Og jeg vil brænde Paris 
ned. Og jeg vil sige til dig: Se, dette er dit Værk. 

Tidligere i maj måned, da ententens fredsbetingelser blev 
kendt, skulle han angiveligt også have skabt en pinlig situa-
tion ved et større middagsselskab. Man talte også her om 1. 
Verdenskrig, og da talen faldt på Versailles-fredstraktaten, 
skulle Göring have råbt ud over selskabet, at Eines Tages wer-
den wir zurückkommen, um einen anderen Vertrag zu schrei-
ben (en dag kommer vi tilbage og så skriver vi en ny traktat). 
Det er muligt, at der i virkeligheden er tale om samme situa-
tion, blot med forskellig udlægning af, hvad Göring rent fak-
tisk sagde, men læsning af de forskellige biografier om ham 
giver et tydeligt indtryk af, at han følte en stor personlig yd-
mygelse ved våbenhvilens indgåelse og Versailles-traktatens 
uhyrlige betingelser.

Görings udtalelser blev opfattet særdeles provokerende, og 
de blev formentlig kendt i vide kredse i København og kom 
sikkert også til kendskab i det tyske Gesandtskab og Justitsmi-
nisteriet. I dag forstår man nok bedre Görings frustration over 
fredstraktaten, som mange historikere i dag mener var den 
væsentligste årsag til 2. Verdenskrig. 

Göring får visum til Sverige
Da Göring ankom i sin Fokker-jager i begyndelsen af maj 
1919, var det en nyhed, som de fleste aviser skrev om, og 
hans deltagelse i de forskellige flyveopvisninger var en stor 
succes, som blev fulgt nøje af avisernes reportere. Flyvning var 
noget sensationelt, som stort set ingen havde set før. Göring 
var en berømt krigsflyver, og hans flyveopvisninger var sensa-
tionelle og folks interesse stor. De første kunstflyvninger blev 
næsten udelukkende udført af tyske piloter, men der gik ikke 
lang tid, før flere af de danske militærflyvere også kunne 
deltage i kunstflyvningerne og flyvning med passagerer 
med fly, som var købt i Tyskland af private personer. Det be-
tød, at Göring efter august 1919 ikke mere blev inviteret til 
de flyveopvisninger, de danske og andre tyske flyvere deltog i, 
hvilket han formentlig også selv bidrog til med sine eskapader 
i nattelivet og sin affære med en af borgerskabets gifte kvin-
der. I den tyske koloni i København, hvis medlemmer var både 
danske og tyske, og som tidligere på sommeren havde taget 
så godt imod ham, var man nu temmelig irriteret over hans 
opførsel, både hans politiske udtalelser om Versailles-freds-
traktaten, men nok mest hans eskapade med en af koloniens 
gifte kvinder. 

Der var nogle personer, som begyndte at arbejde på at få 

ham ud af landet. Fra august boede Göring skiftevis på 
Palads Hotel og Hotel d´Angleterre, og der gik rygter om, at 
han ikke kunne betale sine hotelregninger. Min farfar, som 
ind imellem arbejdede for det tyske gesandtskab i København 
og kendte gesandten von Neurath, skriver et sted, at en del af 
min tid gik med at berolige Görings mange Kreditorer rundt 
om i København, men at hans Gæld alligevel voksede, og at 
han hermed blev en irritation også for det tyske gesandtskab. 
Den tyske koloni i København havde tæt kontakt til det tyske 
gesandtskab og gesandten von Neurath, så sammen har de 
formentlig arbejdet på at få Göring til at rejse. Gesandtskabet 
havde kontakt til det danske Justitsministerium og lod det sik-
kert forstå, at man gerne så, at Göring ikke fik forlænget sin 
opholdstilladelse. Alligevel blev Göring i København helt frem 
til slutningen af december, men jeg tror, at han fornemmede, 
at hans tilstedeværelse var stadig mere uønsket, idet han for-
søgte at komme til Sverige allerede i juli måned. 

I København var der i slutningen af juni ankommet en finsk 
kvinde ved navn May Wrede, som Göring mødte, og sammen 
søgte de om visum til Sverige i juli. I udenrigsdepartementet i 
Stockholm har man formentlig gennem konsulatet i Køben-
havn fået nys om Görings uheldige optræden i København, 
måske også hans eskapader i nattelivet og politiske udfald 
mod Versailles-traktaten, så 21. juli afslog man hans ansøg-
ning, og Göring måtte blive i København. På Görings visum-
ansøgning anførte han som reference chefen for de svenske 
marineflyvere, Thor Lübeck, og direktør Hedberg, som var gift 
med May Wredes søster, Leonore. Senere besøgte Lübeck Kø-
benhavn. Det var i slutningen af november, og han mødtes 
formentlig med Göring. Da Göring fik afslag på visum til Sve-
rige, blev han nødt til at få forlænget sin opholdstilladelse i 
Danmark, så 28. juli søgte han Justitsministeriet om ophold til 
21. oktober. Som formål for sit ophold anfører han munde-
ring af flyvemaskiner. Senere får han igen forlænget sin op-
holdstilladelse til 20. december 1919. 

Görings visum til Sverige, december 1919
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Enden på historien om Görings ophold i København blev, at 
han 26. november igen søgte visum til Sverige på det svenske 
konsulat i København, og denne gang fik han tilladelse til op-
hold fra 20. til 31. december 1919. Göring forlod Danmark 
sikkert efterladende sig regningen for sit ophold på Køben-
havns dyreste hotel, Hotel d’Angleterre. I Sverige lavede han 
også skandale ved at forelske sig i en gift kvinde. Det blev 
dog hans livs kærlighed, og hun blev skilt fra sin svenske 
mand og giftede sig med Göring. Senere tog de i 1927 til 
Tyskland, hvor Göring gik i gang med at få nazisterne til mag-
ten og Hitler gjort til Reichkanzler. Men det er en anden histo-
rie.

Görings dødsdom
Efter 2. Verdenskrig blev Göring anholdt af amerikanerne 8. 
maj 1945 i Østrig og stillet for krigsforbryderdomstolen i 
Nürnberg. Her blev han dømt til døden ved hængning, men 
det lykkedes ham at unddrage sig dommens fuldbyrdelse ved 
at begå selvmord 15. oktober 1946 i sin celle med en ind-
smuglet cyanidkapsel, få timer før han skulle hænges. Som 
en slags gengældelse for hans deltagelse i nazisternes 
forbrydelser blev hans lig transporteret til Dachau 
Koncentrationslejr og brændt i en af krematorieovnene og 
hans aske kastet i en flod et ukendt sted. 

En helt almindeligt udseende ung mand bader i en sø, og 30 år senere brændes hans lig i en krematorieovn i Dachau Koncentrationslejr, og 

hans aske kastes i en flod et ukendt sted.

Kilder:
Rigsarkivet i København
Riksarkivet i Stockholm
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Lennart Andersson: Görings Sverige en hatkärlek, 2001
Lennart Andersson: Hermann Göring och Sverige, 2014
Thomas Larsen: Haldor Topsøe-et portræt, 2013
Bjørn Fontander: Görings Sverige - en hatkärlek, 2008
Martin H. Sommerfeldt: Hermann Göring, 1933
Charles Bewley: Hermann Göring, 1956 
Fraenkel & Manvell: Göring, 1962
Jack El-Hai: Nazisten og psykiateren 2013
Kim Simonsen: Herman Göring og Den odenseanske Flyveuge, Odensebogen 2009
Willy Johannsen: Da Göring loopede over Helsingør, 2008
Uffe Mühldorff: Kunstflyvning over Nordsjælland, 2000
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I Link-Lives laver vi simple, 
computergenererede livsforløb 
for alle danskere 1787 til 1968

Kirsten Sanders har bedt os skrive lidt om, hvad meningen 
er med forskningsprojektet Link-Lives. Hvad har vi fundet 
ud af indtil nu? Vil slægtsforskere kunne få glæde af det, vi 
laver eller kommer Link-Lives til at spolere fornøjelsen ved 
at lave slægtsforskning? 

Hvad er Link-Lives
Link-Lives er et forskningsprojekt, hvor vi finder og ”linker” 
oplysninger om samme person i alle de transskriberede fol-
ketællinger, kirkebøger og københavnske begravelsesproto-
koller foreløbig 1787 til 1901, senere helt til 1968. Resulta-
tet bliver rygraden i en ny forskningsinfrastruktur. Partnere i 
projektet er Rigsarkivet, Københavns Stadsarkiv og Køben-
havns Universitet. Se mere på Link-Lives.dk

Formålet er at gøre det muligt for historikere, epidemiolo-
ger, økonomer og andre forskere at forske i de rige, danske 
kilder til enkelte menneskers liv i stor skala. Når Link-Lives 
forskningsinfrastrukturen kommer op at køre, vil forskere 

kunne zoome ind og ud mellem statistiske oversigter over 
hele befolkningen og de enkelte mennesker, som udgør en 
gruppe. For eksempel søskendeflokke med mange døde i 
en mæslingeepidemi, kvindelige håndværksmestre eller fa-
milier, hvor alle børn blev voksne. På den måde kan vi få et 
helt nyt perspektiv på livet i Danmark de seneste århundre-
der. 

Forskningsinfrastrukturen kan blive ved at vokse, fordi sta-
dig flere transskriberede kilder kan inddrages og andre 
forskningsprojekter, som Rigsarkivets Multigenerationsregi-
ster-projekt kan give synergi. 
Læs mere om Multigenerationsregistret her: www.sa.dk/da/
om-rigsarkivet/samarbejder/etablering-af-nyt-multigenerati-
onsregister/. 

Men det er fremtiden. Lige nu laver vi den forskning, der 
gør det muligt at lave computergenererede links. Teamet 
består af historikere og computerscience-eksperter.

Af Anna Kristiane Mortensen, 
Barbara Revuelta-Eugercios  

og Anne Løkke
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Regelbaserede links og Machine Learning 
baserede links
Et ”link” er i Link-Lives én linje i en database, der giver 
argumentet for at en personregistrering i én kilde vedrører 
samme person som en personregistrering i én anden kilde. 
For eksempel at en regelbaseret sammenligning af folketæl-
lingen 1860 med folketællingen 1850 viser at én Bodil 
Madsen i 1860 er den samme person som én bestemt Bodil 
Madsen i 1850, fordi navn, fødested og alder er ens, og der 
ikke er andre kandidater i hele Danmark, hvor dette er til-
fældet. 

Regelbaserede algoritmer, der sammenligner alle personer i 
to databasefiler, er standardmetoden til at generere så-
danne links. Vi har sammenlignet alle de transskriberede 
folketællinger fra 1787 til 1901 for hele Danmark. To folke-
tællinger ad gangen i alle relevante kombinationer. Først 
kun med attributterne køn, navn, fødested og alder. Deref-
ter med en algoritme, der også inddrager oplysninger om 
husstanden. På den måde kommer det i linkets attributter 
til at fremgå, om husstand er brugt eller ikke brugt som ar-
gument for linket. Vi afstår fra at lave et link, når der er to 
eller flere lige gode kandidater til et link. Det gør vi, fordi vi 
prioriterer troværdige links over mange links, når vi er tvun-
get til at vælge.

Indtil nu har vi slet ikke brugt attributterne erhverv og bo-
pæl, fordi det så vil være meget nemmere at linke folk, der 
hele livet har samme erhverv eller bor det samme sted end 
at linke folk, der flytter meget eller skifter erhverv. Det har 
forskere internationalt ønsket at undgå for at få et retvi-
sende billede af, hvor ofte folk flytter og hvor tit de skifter 
erhverv, når data bruges til at lave statistik for at undersøge 
disse variable. 

Lige nu danner alle vores regelbaserede links mellem folke-
tællingerne stumper af livsforløb (det kalder vi life-course 
frames) for cirka halvdelen af befolkningen 1787-1901. Vi 
arbejder videre med at programmere andre algoritmer, der 
kan generere regelbaserede links fra begravelser til folke-
tællinger. Stadig kun to kilder ad gangen: altså begravelses-
registrene i kirkebøgerne er én kilde, der skal sammenlignes 
med én folketælling ad gangen. Én begravet person, der er 
gammel nok, vil optræde i flere folketællinger. Så når vi har 
fået først begravelserne og derefter resten af kirkebøgerne 
med, vil vi have mange links per person og dermed bedre 
beskrevne livsforløb for en større del af befolkningen end 
folketællingerne kan give alene. Vi tror på, at vi kan komme 
op på at have regelbaserede livsforløb bestående af trovær-
dige links på 60 - 70 % af befolkningen 1787-1901 i løbet 

af et års tid. Det er fint i forhold til regelbaseret linkning in-
ternationalt, men de danske kilder er så gode, at vi ikke sy-
nes det er en tilfredsstillende succesrate på længere sigt.

Derfor arbejder vi samtidig med at udvikle Machine Lear-
ning baserede links. Her bruger man links lavet af menne-
sker for en lille del af kildedata som træningsdata til at op-
lære et computerprogram til at kende forskel på links og 
ikke-links. Derefter lader man maskinen lave links af hele 
det store kildedatasæt. For at kunne bedømme kvaliteten af 
det maskinen laver, deler man sin pulje af menneskeskabte 
links i to: træningslinks og ”facitliste”-links, så man kan 
tjekke om maskinen er blevet lige så troværdig som menne-
sker til dette arbejde. De foreløbige testresultater tyder på 
at denne metode faktisk kan blive lige så dygtig som de 
mennesker, der har lavet træningslinkene.

Menneskeskabte links
Erfarne historikere og slægtsforskere, der arbejder længe, 
hårdt og går detektivisk til værks, kan finde næsten hele 
deres slægt fra fødsel til død eller udvandring i folketællin-
ger og kirkebøger. Så succesraten på danske kilder kan blive 
meget tæt på 100 % for mange 1800-tals danskere, når 
man inddrager oplysninger fra mange kilder til at bekræfte 
eller afkræfte fundene. Men er det muligt for historikere og 
slægtsforskere at finde flere troværdige links end de regel-
baserede algoritmer, når de også kun må sammenligne to 
folketællinger ad gangen? Det spørgsmål besluttede vi at 
undersøge nærmere. Fem erfarne historikere og slægtsfor-
skere linkede uafhængigt af hinanden alle beboere i det 
samme sogn i folketællingen 1850 til folketællingen i hele 
landet i 1845 efter reglerne for regelbaseret linkning. Et an-
det hold af fem gjorde det samme med et andet sogn 1860 
til 1850. Resultatet var, at for 1850 til 1845 var alle fem 
slægtsforskere og historikere enige om, hvad der var det 
rigtige link for lidt mere end 80 % af de sognets beboere i 
1850, der ville kunne linkes (potentielt linkbare = over fem 
år gamle i 1850). Resten havde de enten ikke fundet, eller 
de var uenige om, hvilket link der var det bedste. For 1860 
til 1850 var de enige om lidt mindre end 80 %. Et lovende 
resultat, fordi 80 % er en meget høj succesrate i internatio-
nal sammenhæng. Men også et resultat, der viste os, at når 
vi laver træningslinks til Machine Learning, skal vi håndtere, 
at selv trænede linkere ikke når til det samme resultat for 
alle links, selv om de er enige om langt de fleste. 

Derfor bruger vi to trænede linkere, når vi laver trænings-
data til Machine Learning. De to skal linke samme data uaf-
hængigt af hinanden. Deres links blive herefter sammenlig-
net, hvorefter de begge på ny tager stilling til de links, hvor 
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de er kommet til et forskelligt resultat. De links som de to 
fortsat ikke er enige om, bliver derefter gennemgået af en 
tredje erfaren linker, der beslutter om et af de to bud er 
mere troværdigt end det andet. Hvis det ikke er tilfældet, 
linkes ikke. 

Ved linkningen af træningsdata for 23 landsogne har vi tjek-
ket hvor ofte de to linkere havde forskellige bud på et link, 
og hvor høj en succesrate de tilsammen nåede efter hele pro-
ceduren med tjek og tredjepart. Ved linkningen af et sogn ad 
gangen fra FT 1860 til hele landet 1850 og tilsvarende for FT 
1850 til 1845 var der forskellig opfattelse af, hvad der var det 
bedste link for mellem 4 % (Sejerø 1850-45) og 15 % 
(blandt andre Krønge 1860-50) af de potentielt linkbare i 
startfolketællingen. Resten af sognene lå derimellem. Der var, 
som forventet, størst uenighed om sogne, hvor mange bebo-
ere flyttede ind og ud. Linkningsprocenten efter sammenlig-
ning og tredjeparts gennemgang var mellem 70 % i det mest 
besværlige sogn og 98 % i det nemmeste. Resten lå derimel-
lem med et gennemsnit på 87 %.
 
Hele denne omstændelige dokumentation af, hvad menne-
sker gør, når de linker to folketællinger ad gangen, har gi-
vet os ny viden om forskellen på regelbaserede, computer-
genererede links og de links, mennesker kan lave med de 
samme oplysninger. Nu er vi gået i gang med at undersøge 
forskellen på links lavet af mennesker, regelbaserede algo-
ritmer og Machine Learning algoritmer, når vi inddrager kir-
kebøger og de københavnske begravelsesprotokoller. Vi for-
venter, at både mennesker og Machine Learning algoritmer 
vil kunne se mere komplicerede mønstre i livsforløb, så flere 
af de svære links vil kunne finde et match, og at links, vi al-
lerede har lavet, vil kunne be- eller afkræftes, ligesom vi må 
være forberedt på, at nogle af de lette links vil ende med et 
nyt spørgsmålstegn.

Kan slægtsforskere bruge Link-Lives?
I løbet af efteråret 2021 vil vi på Link-Lives.dk være klar til 
at vise en test-udgave af de foreløbige livsforløbsstumper, 
som vores regelbaserede og Machine Learning baserede al-
goritmer på det tidspunkt kan præstere. Man vil kunne se 
og søge i både livsforløbsstumperne og de transskriberede 
kilder, vi har brugt, uanset om de indgår i en livsforløbs-
stump eller ej. Vores gæt er, at hvad angår livsforløb, vil der 
ikke være så meget at hente for slægtsforskere, fordi de fle-
ste vil have bedre styr på deres egen slægt end vores algo-
ritmer har. Algoritmerne kan ikke opnå den dybde i viden 
om et menneske og en slægt, som slægtsforskere opbyg-
ger. Det, algoritmerne giver, er en anden slags viden, der er 
simpel og rå, men som dækker hele befolkningen to kildefi-

ler ad gangen, så vi kommer til at vide, præcis hvem, der er 
matchet i disse to kilder og hvem, der mangler et match. 

Det betyder at de to typer viden kan komplettere hinanden 
og at Link-Lives kan få stor glæde af slægtsforskeres erfa-
ring og viden, hvis de har lyst til at bidrage. Derfor er vi i 
gang med at udvikle en feedback funktion, så man kan 
logge ind og markere om algoritmerne leverer troværdige 
links. Hvis vi kan få det til at virke, og tilstrækkeligt mange 
har lyst til at bidrage, vil vi senere forsøge at finde en god 
måde at udvide den interaktive del på, så slægtsforskere 
kan lave nye links baseret på de kilder, der allerede er i sy-
stemet. 

For forskerne i Link-Lives vil det være meget værdifulde bi-
drag, hvis mange vil deltage, fordi det vil give mulighed for 
at give Machine Learning algoritmerne flere typer trænings-
data at arbejde med: både dem, der er lavet sogn for sogn 
af Link-Lives linkere og dem, der er lavet slægt for slægt. 
Endnu er det for tidligt at sige, hvilken og hvor stor en for-
skel det vil gøre, men Machine Learning eksperter ved fra 
erfaringer med at linke andre oplysninger, at det kan gøre 
en stor forskel i hvilken rækkefølge match laves. Vi vil gerne 
undersøge, om det også gør en forskel for livsforløb. For 
slægtsforskere vil der måske blive noget at hente ved at 
kunne sammenligne egne links med algoritmernes og med 
andre slægtsforskeres, der kommer til slægten fra en anden 
gren. 

Vi tror altså ikke, at Link-Lives vil ødelægge fornøjelsen ved 
at lave slægtsforskning. Tværtimod kan det på længere sigt 
ende med, at vi sammen, historikere, slægtsforskere, uni-
versiteter og arkiver, kan opbygge en Dansk Historisk Be-
folkningsdatabase med links mellem mange forskellige 
slags kilder. Det vil være en fantastisk ressource for forskere 
fra mange discipliner. Men det vil også være en måde, 
slægtsforskere kan publicere deres forskning på: En ny type 
Danmarkshistorie: alle danskeres Danmarks historie, hvor 
mange slægters billeder, breve, dagbøger, avisudklip med 
videre kan linkes på relevante andre kilder til en person (for 
eksempel personens optræden i en folketælling eller en kir-
kebog) med oplysninger i linket om hvem, der har uploa-
det. Så vil de mange små historier tilsammen fortælle en 
Danmarkshistorie, der griber langt flere menneskers erfarin-
ger end vi har kunnet skrive frem i bogform.
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Af Linda Pilegaard
Røstofte Skovvej 5

4735 Mern
linda@pile-gaarden.dk

I december måned 2018 aflagde jeg traditionen tro et jule-
besøg på mine forældres gravsted i Øster Egesborg på Syd-
sjælland. Dette år havde min mand og jeg besøg af vores 
tre yngste børnebørn, der deltog i julebesøgene. Vi kiggede 
på de pyntede gravsteder og på gravstenene samt de 
navne, der var indgraveret på stenene.
På Øster Egesborg kirkegård ligger Astrid og Karl Emil Jen-
sen, de mindste børns oldeforældre, deres mors mormor og 
morfar og deres mormors mor og far.

Børnebørnenes spørgelyst og interesse for at vide, hvem de-
res oldeforældre var, var stor, og ligeledes hvor gamle de 
blev, samt hvorfor og hvordan de døde. Mange filosofiske 
og fornuftige spørgsmål blev stillet, og der blev svaret på 
bedst mulig måde i børnehøjde, idet nogle af spørgsmålene 
ikke kunne besvares, da vi ikke kendte svarene.

Det fik mig til at tænke over min familie på min mor og fars 
side. Familier, som jeg ikke havde det store kendskab til, 
idet mine forældre flyttede fra Oddesund i det nordjyske til 
Svendborg. Og inden længe flyttede familien fra Fyn til Vor-
dingborg, inden jeg var to og et halvt år gammel. Senere 
blev de skilt.

Med familier i det nordjyske og på Fyn svandt familierelatio-
nerne gradvist. I de seneste 45 år har jeg ikke haft forbin-
delse til min fars familie og kun sporadiske besøg hos min 
mors familie. Hvem lever, og hvem er døde, er et ubesvaret 
spørgsmål.
I juledagene fandt jeg i en af min fars efterladte kasser et 
glansbillede, som han havde givet mig, da jeg var barn.

Et glansbillede af en engel, hvor der på bagsiden står ”En 
julehilsen til bedstemoder i Sverige, fra Magda”. Jeg hu-
skede, at Magda var min farmor. Flere gange under min op-
vækst fortalte min far mig, at jeg havde familie i Sverige. 
Længere nede i kassen lå der nogle gamle anetavler med 
svenske og danske navne, navne, jeg ikke umiddelbart 
kendte. ”Jensen, født 21.10.1911 i S. Sandsjö” stod øverst, 
og det næste var et svenskklingende navn, ”Emilia Samu-
elsdotter, født 30.1.1877” også i S. Sandsjö???

Jeg kunne ikke finde min farmors eller farfars navne på 
anetavlen.  På stamtavlen stod på 3. pladsen efter Emilia et 
navn på en ”Maja Lisa Matsdotter” … det navn forsøgte 
jeg at Google. 

Så kom der flere velkendte billeder og navne op på skær-
men. Billeder, der var magen til dem, der igennem flere år 
har prydet vores væg i dagligstuen, fordi de passer fint ind i 
stil og tid. Billederne på væggen havde jeg tidligere fundet i 
en af min fars kasser. Et af billederne viste sig at være min 
svenske tipoldemor, Maja Lisa Matsdotter, fra Södre Sandsjö i 
Sverige, som glansbilledet var skrevet til. Et billede, hvor hun 
og min tipoldefar, Samuel Gustavsen sidder i deres fine tøj.

Maja Lisa Matsdotter og Samuel Gustavsen

Et lille glansbillede  
gav mig blod på tanden

For- og bagsiden af glansbilledet, jeg fik af min far.
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Peter og Charlotta

Det andet af billederne var af min oldemor, Charlotta, fra 
Sverige og min oldefar, Peter, fra Nørresundby ved Aalborg.

Nu var tiden inde, og jeg var klar til at finde min fars og 
mine slægtninge og aner i både Danmark og Sverige. Så jeg 
hoppede ud med begge ben i et slægtsforskerprojekt uden 
nogen forestillinger eller anelse om, hvad jeg vil komme til 
at møde på min vej. Jeg ville lade mig overraske, mærke og 
føle fortiden komme mig i møde. Jeg er jo ikke en garvet 
slægtsforsker, så jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gribe 
denne forskning an.

Sammen med min mand begav vi os ud på dette, skal vi kalde 
det ”eventyr”, fyldt med overraskelser og ikke mindst med 
masser af danske, nordiske, europæiske og historiske vingesus. 

Dokumentation
Jeg startede med at oprette en konto i Danish Family 
Search. Her fandt jeg hurtig frem til kirkebøger og folketæl-
linger omhandlende mine danske slægtninge i ArkivDigital. 
Herefter oprettede jeg en konto i FamilyTree.org og be-
gyndte at bygge mit familietræ. På denne sides svenske del 
kunne jeg pludselig komme ind på svenske husundersøgel-
ser, den svenske udgave af folketællinger og kirkebøger. 
Fødsler og vielser, udvandringsoplysninger og meget andet. 
Denne vej til forskning kunne jeg få gavn af i perioden fra 
1985 – 1835. Under min videre forskning fik jeg kontakt til 
tre forskere i Sverige, Ulrika Lindhe, Christer Lindström og 
Sven-Erik Johansson.

Men hvordan skulle jeg nu komme videre??
Jeg blev opfordret til at oprette en konto på MyHeritage, og 
så skete der et lille ”gennembrud”. Jeg fik en henvendelse 
fra en kvinde fra Stockholm, som senere viste sig at være en 

svensk ”sysling”, på dansk en grandkusine, til mig. Jeg 
kendte intet til hendes eksistens. Maj Martinsson Wiberg, 
som hun hedder, og hendes mand havde fundet mig på 
nettet. Og jeg skal måske lige understrege, at udover at 
være min slægtning, så har hun også beskæftiget sig med 
slægtsforskning siden midten af 60’erne.

Hun hjalp mig med rigtig mange oplysninger omhandlende 
perioden fra 1835 og til 1768. Oplysninger, hun havde søgt 
og var kommet i besiddelse af ved hjælp af blandt andet 
www.sok.riksarkivet.se, den svenske udgave af det danske 
Rigsarkiv. Det viste sig, at den håndskrevne anetavle, som 
jeg havde fundet i min afdødes fars gemmer, havde Maj 
fremsendt til min gudfar og gudmor. Herfra må min far 
åbenbart have fået den engang omkring 1967.

Perioden fra 1768 – 1569
Og efter dette nyopdagede familiebekendtskab skal jeg da 
lige love for, at der gik ”hul på bylden”. Jeg kunne komme 
videre. For lige pludselig ”vrimlede” det med våbenskjolde, 
og den ene adelsslægt efter den anden dukkede op.
Nu var det Geni og FamilySearch og Wikipedia, som blev 
mine foretrukne søgemaskiner. 

Fra min svoger, Ole Pilegaard Hansen, som på samme vis som 
min grandkusine har arbejdet med slægtsforskning i mere end 
50 år, fik jeg det gode råd, at det var en god ide at ”dobbelt-
tjekke” oplysninger. Derfor valgte jeg nu at søge på siden 
www.adelsvapen.com og biografiska anteckningar på www.
mattiasloman.se og hermed dobbelttjekke mine oplysninger. 

Perioden fra 1569 – 1408
Det skal måske lige nævnes, at jeg søgte efter mine slægt-
ninge på en lidt anderledes måde, end hvad en ”normal” 
slægtsforsker gør. Jeg besluttede mig nemlig for udeluk-
kende at gå efter én direkte linje. Når vi fx søgte tilbage i ti-
den, kunne vi enten vælge far eller mor. Og omvendt, når vi 
fx startede med Kong Karl, valgte vi datteren. Dernæst et af 
hendes børn (dreng eller pige) og efterfølgende samme 
procedure. Valget blev rent intuitivt. Det gjorde så, at jeg ef-
ter ugers søgen var blev efterkommer af Kong Karl VIII 
Knutsson Bonde. Oplysningerne havde jeg stadig hentet via 
Adelsvapen, Geni, FamilyTree, Wikipedia, men derefter la-
vede jeg endnu et dobbelttjek på www.finnholbek.dk og 
www.mattiasloman.se. 

Tænk, at jeg var i familie med en konge. Jeg var målløs. Så 
målløs, at jeg fik blod på tanden. Nu måtte der være mere.

Fra 1408 – 890 fortsatte jeg med de samme kilder, indtil jeg 
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nåede ned til den 
danske prinsesse In-
gegerd, datter af 
Knud Den Hellige. 
Her udvidede jeg 
mine kilder med 
www.danmarkshi-
storien.dk. Og sådan 
nåede jeg ned til 

Gorm Den Gamle. Under www.adelsvapen.com findes opkla-
rende oplysninger om følgende adelsslægter: Bonde nr. 11. 
Bielke nr. 8, Gyllenstierna nr. 3, Pauli nr. 96, Vasa og Fol-
kungaättan

Mentorer: Maj Martinsson Wiberg og Ole Pilegaard Hansen

I sensommeren 2019 udgav jeg så min første bog omhand-
lende ”Mine svenske aner”.
Tanken med denne bog var at give mine efterkommere, 
børn og børnebørn samt svigersønner, en mulighed for at 
lære deres families rødder at kende. 
Jo længere jeg kom tilbage i tiden ved hjælp af andre 
slægtsforskere i både Sverige og i Danmark, gik det op for 
mig, at historien allerede på forhånd var skrevet. Den før 
omtalte anetavle var det arbejdsredskab, som efter de 
navne, der stod beskrevet, fik mig ført videre via internettet, 
hen til de efterfølgende mange våbenskjold. Våbenskjold 
og adelsslægter nærmest væltede frem på internettet. 

Den håndskrevne anetavle fra de gamle gemmer

Bogen er blevet til i et sandt bombardement af følelser: yd-
myghed, stolthed, glæde, begejstring, overraskelse, sørg-
modighed, glædesløshed, vemodighed, tristesse og opgi-
venhed. 

Af forfædre i direkte linje kan nævnes følgende adelige 

slægter: Pauli, Von Post, Stake, Ribbing, Gyllenstierna, Bi-
elke, Vinstorp, Bonde, Sparre, Vasa og ikke mindst hele Fol-
kungaätten. Sidstnævnte er netop direkte efterkommere af 
prinsesse Ingergerd af Danmark, datter af Knud den Hel-
lige. Og når jeg nævner Knud den Hellige, så ved enhver 
også, at han var søn af Svend II Estridsøn, som igen var søn 
af prinsesse af Danmark Estrid Margrethe Svendsdatter, hvis 
far var Svend Tveskæg, og så ender vi med Gorm den 
Gamle. Alle danske konger, som vi allerede kender, men ud-
over disse var der også en svensk af slagsen, Kong Karl VIII 
Knutson Bonde, som levede fra 1408 og indtil 1470. Di-
rekte stamfar som værende 14. tipoldefar.

Gennem hustruen, Adele af Flandern, gift med Knud den Hel-
lige, er jeg også endt med slægtsskab til Alfred den Store. Af 
andre kendte, direkte forfædre kan jeg nævne Sten Bengtsson 
Bielke, der sammen med Karl Ulfsson Sparre av Tofta, var med-
underskrivere ved Kalmarunionens Traktat. Samtidig deltog de 
også under kroningen af Erik af Pommern.

En tur rundt i Sverige
I forsommeren 2019 hev jeg 14 dage ud af min kalender og 
tog sammen med min mand til Sverige for ved selvsyn at 
opleve de mindeværdige steder, som hører til min historie. 
Det blev til en fantastisk rejse. Det vil nok være en god idé 
at læse bogen for at kunne opleve samtlige steder, men jeg 
har valgt nogle ganske få.

Ved Dala Kirke står en kæmpe gravplade til minde om stat-
holder Erik Svensson Ribbing og hans hustru, Emerentia 
Eriksdotter Gyllenstierna, forældre til min 7. tipoldemor, 

Artiklens forfatter ved kong Karls gravmæle

Gravplade over Erik Svensson Ribbing 

og Emerentia Eriksdotter Gyllenstierna 
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Metta Stake (1597-1658). På gravpladen er deres 5 børn 
indhugget som silhuet sammen med børnenes initialer. 

Vi besøgte ligeledes Nynäs Slot, som tilbage i 1522 var i 
Marina Nielsdotter Grips besiddelse; hun var gift med en 
Gyllenstierna. Deres barnebarn, Erik Carlsson Gyllenstierna, 
overtog slottet i 1564, og han er min 10. tipoldefar.

Vadstena Kloster og Klosterkirke var nok en af de største 
oplevelser og overraskelser. Det er jo her, den hellige Bir-
gitta af Vadstena var hjemmehørende, netop den Birgitta, 
som kapellet i Roskilde Domkirke, hvor Dronning Margrethe 
2´s gravmæle står, er opkaldt efter. Her lå flere direkte stam-
fædre og mødre begravet. Den svenske dronning, Birgitta 
Turesdotter Bielke (min 14. tipoldefar, Kong Karl VII Knuts-
son Bondes hustru) og naturligvis Sten Bengtsson Bielke 
(16. tipoldefar), medunderskriver af Unionstraktaten.

Og endelig Skara Domkyrka, hvor min 12. tipoldefar, Erik 
Eriksson Gyllenstierna af Lundholm, ligger begravet. Ikke 
nok med at vi fandt hans gravplade, men en guide, inde-
holdende en plan over samtlige gravplader i domkirken, 
havde forsiden dekoreret med en tegning af gravpladen.

At tænke sig …
Jo dybere og tættere jeg kommer på mine forfædre, jo 
mere føler jeg, at jeg kender dem. Jeg oplever en følelse og 
fornemmelse af de vilkår, de levede under, både som kon-
gelige, rige adelsfolk og som fattige bønder og fattiglem-
mer.

Hustruerne, som måtte leve med, at deres mænd som en 
selvfølge, havde en eller flere friller, samt børn ved siden af i 
deres ægteskab. Mænd, der levede et liv i evig krig, med ri-
siko for eventuelt at miste livet, for kongen og fædrelandet. 
Et liv, der levedes i rigdom og et liv i den yderste fattigdom, 
hvor ingen kender dagen i morgen. Magtesløshed over ta-
bet af de små og nyfødte børn. Sulten, der gnaver i krop-
pen og dagligt banker på døren i en ubønhørlig og ulige 
kamp. En kamp for liv eller død.
Det har været en rutsjetur af dimensioner, som jeg tror, kun 
de færreste kan forestille sig.

Generne, arvemassen, ligger dybt begravet i os alle, i hver 
eneste lillebitte celle, og gemmer på hemmeligheden, om 
hvem vi er, siger videnskaben. Vi kan alle sammen, efter si-
gende, spores tilbage til vores oprindelsessted. 

Det tror jeg på, for når jeg tænker på de brave mænd og 
kvinder, der er i mine svenske aner, forstår jeg bedre, hvor-

for jeg fægter med åben pande og entusiasme, når jeg 
brænder for en sag. Selv når jeg bliver slået tilbage til start, 
så starter jeg påny, indtil sejren er i hus.
Bogen ”Mine svenske aner” er en familiesaga henover 
mere end 1000 år, som indeholder historiske vingesus, ba-
seret på virkelige nordiske og europæiske historier. En lev-
nedsskildring, som beskriver min slægts kamp om titler, 
magt, rigdom, overlevelse og anerkendelse. En slægt, der 
nægter at uddø, trods de kummerlige forhold, de bliver 
budt i 1700-tallet og frem til det 20’ende århundrede. En 
kamp for overlevelse under de barskeste forhold i Småland i 
det sydlige Sverige. De levede som fattiglemmer, boende i 
backastuga (jordhytter) og kunne næsten ikke brødføde fa-
milien, ej heller tage hånd om deres gamle forældre, som 
måtte flytte på fattiggården.

Sidst i 1890’erne udvandrede flere familiemedlemmer, heri-
blandt min oldemor Charlotta, for at finde lykken i Dan-
mark, ligesom to af hendes brødre, der udvandrede til 
Amerika.

Et citat af Søren Kierkegaard lyder: ”Når jeg hører nogen 
sukke, “livet er så hårdt”, fristes jeg altid til at spørge: 
”Sammenlignet med hvad?”

Dette citat får mig til at tænke på min 3. tipoldemor Lovisa 
Juliana Camberg, som blev født i Finland ind i en adelig 
familie. Hun giftede sig under sin stand og flyttede til Södra 
Sandsjö. Et område i det sydlige Sverige, hvor fattigdom, 
nød og armod blev en daglig kamp for at overleve. Hendes 
mand Håkan Lång døde 1. maj 1820, altså 14 år før hende.
Lovisa døde den 30. marts 1834, ensom og fattig i Fattig-
huset, i Södra Sandsjö og blev efterfølgende begravet i fat-
tighjørnet på kirkegården den 4. juni 1834, 65 år gammel.

Hendes datter, Brita, og svigersøn, Mathis, førte den sociale 
arv videre fra Britas forældre. De døde ligesom Britas foræl-
dre som ”fattighjoner” (fattiglemmer). De kæmpede for at 
overleve og gav denne genmasse videre til min tipoldemor. 
Uden hende var jeg ikke her i dag, og så ville mine svenske 
aner være uddøde sammen med dem. Disse overlevelses- 
og fighter-gener er blevet givet videre til mine efterkom-
mere med et håb om, at de hver især vil kæmpe for alt, 
hvad de har kært.

Mit eget citat: ”Hvis man kæmper, kan man tabe. Hvis man 
nægter at kæmpe, har man allerede tabt.”
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Under søgningen på min tipoldemors Nyboder-slægt stødte 
jeg for nylig på en Simon Mølmarck, der var gift med min 4 
x tipoldefars yngre søster, Rebecca Maria Salvesdatter. 
Ham havde jeg ikke hørt om før, så jeg forsøgte at google 
ham og fandt da også en henvisning til en artikel i Personal-
historisk Tidsskrift 1964 om ”Slægten Mølmark” (1). Her 
findes dog kun ganske få oplysninger om Simon, som jeg 
nu kan supplere.

Ovennævnte artikel kunne berette følgende: ”35. f. Simon 
Mølmark, f. 1741 paa Gunderup (Tvilling), dbt. 5. Nov. i 
Herfølge, var 1762 ”kommen fra Bengalen som Kaptajnens 
Tjener” og boede hos sin Moder, der logerede hos Vajsen-
husbogbinder Frantz Herman Fossgraf i Studiestræde i Kø-
benhavn, ved Skiftet efter Broderen Johan Christian 1779 
oplystes det, at han var paa Rejse til Kina.”

Simons mor og de mange søskende  
– ifølge ovennævnte artikel
Simons mor hed Mette Marie Simonsdatter Kierumgaard 
(også skrevet Kærumgaard), og hun var åbenbart efter sin 
ægtefælle, Peder Johansen Mølmarks, død i 1750 med sine 
børn flyttet til København, hvorfra hun også stammede.

I starten – og i hvert fald i 1760 – boede hun i Skt. Peder-
stræde, men senere flyttede hun til Studiestræde. Hun døde 
i 1777 i Toderup Præstegaard, hvor hun boede hos sin dat-
ter, Anna Marie, og svigersønnen, Peder Gregersen Strange, 
som var sognepræst til Tingsted. Måske er Simon Møl-
marcks lille søn, Peter, som omtales senere, efter sin mors 
død i 1773 kommet i huset hos sin farmor eller en af sine 
fastre? Der er desværre ikke fundet oplysninger om denne 
drengs skæbne.

Simon havde mange søskende, blandt andre den et år æl-
dre søster, Ulrikke Antonette Mølmark, der i 1771 var med 
til dåben af Simons søn, Peter, og boede i Studiestræde li-
gesom sin mor. Ulrikke var 31 år gammel i 1771 og blev gift 
året efter.

Simons ældste søster, Catrine Sophie, boede til 12. marts 

1760, da hun blev gift i Vor Frue Kirke, hos sin mor i Skt. 
Pederstræde. Hendes mand var i 1762 ”Silkevævermester 
ved den kgl. Fabrik”, og Catrine levede i 1811 som enke i 
København.

Søsteren Anna Marie blev gift i København den 15. novem-
ber 1771. Inden brylluppet boede hun hos sin bror, Urte-
kræmmer Møllmarch, i Rådhusstræde.  Bagefter flyttede 
hun til Tingsted, hvor hendes mand, Peder Gregersen 
Strange, var sognepræst.  Moren, Mette Marie, flyttede 
med, og hun døde 24. april 1777 hos datteren og sviger-
sønnen i Toderup Præstegaard.  Strange døde i 1778, og 
Anna Marie blev i 1779 gift med sognepræsten i Vording-
borg, der dog døde senere samme år. Otte år senere blev 
hun gift med sognepræsten i Arninge, hvor hun døde i 
1793.

Søsteren, Ulrikke Antonette, boede som nævnt hos sin mor 
i Studiestræde i 1771, da hun var gudmor til Simons søn, 
Peter. I 1772 blev hun gift med sin fætter, Lars Morsleth, 
som i en årrække var fuldmægtig i det københavnske rente-
skriverkontor. Ulrikkes gudsøn kan muligvis være kommet i 
huset hos dem efter sin mors død i 1773, da Simon derefter 
atter tog ud at sejle. Ulrikke Antonette døde i 1800 i Aar-
hus, men Simon er ikke nævnt blandt hendes søskende. 
Han er muligvis død inden da, efter 1779.

En anden søster, Anna Sophie, boede også hos sin mor i 
Studiestræde, indtil hun i 1773 blev gift med den reside-
rende kapellan i Nakskov. Hun ses i folketællingen 1787 i 
Nakskov med mand og børn, men har ikke sin bror Simons 
søn, Peter, hos sig.

Om de to brødre, Johan Christian og Søren, vides at den 
første løste borgerskab som urtekræmmer i København 13. 
maj 1765, og den anden arbejdede som svend hos en urte-
kræmmer, også i København. To andre søstre vides at være 
blevet gift, mens en tredje endte sin dage i huset hos sin 
søster, Ulrikke Antonette, og hendes mand, der i mellemti-
den var blevet amtsforvalter i Skive. 

Af Anne-Birgitte Larsson
Søen 1, Kærby

4400 Kalundborg
anla06.fkb@gmail.com
www.aliceogasmus.dk

En tilføjelse til slægten 
Mølmark
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Simons konfirmation og første togt 
Mens Simon boede hos sin mor i København, blev han kon-
firmeret i Vor Frue Kirke den 13. april 1760, hvor han note-
res som “Mad. Molmarchs Søn, 17 Aar gammel” (2).
I artiklen fra Personalhistorisk Tidsskrift berettes, at Simon i 
1762 var “kommen fra Bengalen som Kaptajnens Tjener og 
boede hos sin Moder, der logerede hos Vajsenhusbogbinder 
Frantz Herman Fossgraf i Studiestræde i København”.

Antagelse ved Holmen, trolovelse og familie
Nogle år senere erfarer vi, at Simon fra 5. november 1767 er 
blevet “antaget til at tjene ved Holmen i 3. Divisions 8. 
Compagnie som Bøsseskytte No. 6 i 6 Aar” – altså til 1772 (3).

Indførslen i divisionsbogen, hvor vi kan læse om Simon Mølmarks 

antagelse ved flåden for 6 år.  

Det var samme division og kompagni, som min 4 x tipolde-
fader Ole Salvesen tjente i – ligeledes som bøsseskytte – og 
der knyttedes en forbindelse mellem de to unge mænd og 
deres familier, således at Simon få år senere trolovede sig 
med Oles yngre søster, Rebecca Maria Salvesdatter.

I juni 1770 må Simon Mølmark være blevet far til et uægte-
skabeligt barn, hvis fødsel imidlertid ikke med sikkerhed er 
fundet, og hvis liv vi kun kender fra et notat om hendes be-
gravelse i Holmens Kirkebog i 1771, hvor “Simon Mølmark 
Constabel Art.Comp. Datter Rebecca Maria, 1 ½ år gl. fra 
Christianshafn” blev begravet den 19.12 (4).

Da barnet kun blev halvandet år gammel, må vi således an-
tage, at hun må være født ca. 19. juni 1770. Der er imidler-
tid ikke fundet nogen indførsel på fødslen i Holmens Kirke-
bog for denne periode, heller ikke blandt de børn, som var 
født uden for ægteskab. Der er en mulighed for, at Rebecca 
Maria Salvesdatter valgte at føde anonymt på Fødselsstiftel-
sen. Her ses ikke mindre end to små piger, der er døbt Re-
becca. Den ene er født den 21. maj 1770 og den anden den 
9. juni 1770. Moderens navn er ikke opgivet ved fødslerne. 

Den 7. juli 1770 blev Simon trolovet med Rebecca Maria i 
Holmens Kirke. Simon angives her at være bøsseskytte i 3. 
Division, 8. Compagnie (5). Det virker påfaldende, at Re-
becca Maria Salvesdatters far, Salve Olsen/Olufsen, ikke er 
hendes forlover ved trolovelsen.  Vi erfarer imidlertid 3 år 

senere, ved hans død i 1773, at han da havde haft en lang 
forudgående svaghedsperiode og ikke de sidste 3 år havde 
betalt til ”Liig-Cassen”, så han har formodentlig været for 
svagelig til at optræde som forlover allerede her i 1770.
At Rebecca Marias bror, Ole Salvesen, heller ikke var forlo-
ver skyldes, at han fra 23. april 1770 var på togt med et af 
flådens skibe. 

Rebecca Maria Salvesdatter var yngste datter af Salve Oluf-
sen/Olsen og Mette Andersdatter. Hun var født omkring 
slutningen af april måned 1746 og døbt den 1. maj 1746 i 
Holmens Kirke. Hendes far gjorde da tjeneste ved “2.
Comp. ved SøeEtaten”, hvor han havde været bøsseskytte i 
hvert fald siden 1729. Han ses først i kirkebøgerne ved søn-
nen Anders’ dåb. Familien boede dengang i Rosengaden, 
hvor også de senere børn fødtes: Berethe i 1731, Ole i 
1734 (død 12 dage gammel), Ellen Maria i 1735, Rebecca i 
1738 og Oluf (den senere nævnte Ole Salvesen) i 1740, 
hvor Salve Olufsen var “Arbejdskarl i Rosengaden”. Ved 
sønnen Christians dåb i 1743 var Salve Olsen “Skriver ved 
Tøjhuset” og stadig med bopæl i Rosengaden.
Året efter trolovelsen blev Simon og Rebecca Maria så for-
ældre til endnu et barn, en lille dreng, som den 5. april 
1771 blev døbt Peter. I kirkebogsindførslen for dåben op-
træder en sær fejl. Som mor angives “Rebeca Marie OlsDat-
ter”.  Der kan imidlertid ikke være tvivl om, at der her er 
tale om Rebecca Maria Salvesdatter, datter af Salve Olsen/
Olufsen. Bemærk, at Simons 1 år ældre søster, Ulrikke An-
tonette, er gudmor til sin nevø. Og at hun her bor i Studie-
stræde (6).
Den 29. juli 1771 blev Simon Mølmark og Rebecca Maria 
Salvesdatter copuleret i Holmens Kirke.  Det er noteret, at 
Simon var bøsseskytte “paa Christianshafn”. Hvor parret 
præcist boede, vides ikke (7).
Fra 27. juli 1771 til 9. september 1772 er det noteret, at Si-
mon var tilknyttet – og måske på togt med – “Orlogsskibet 
Wilhelmine Caroline” og tilsyneladende syg ved hjemkom-
sten (8). 

I orlogsdatabasen findes disse tegninger af detaljer af orlogsskibet 

Wilhelmine Caroline.
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I december måned 1771 døde Simons lille datter, Rebecca 
(Maria), blot halvandet år gammel, og blev begravet den 
19. december fra Holmens Kirke (4).

Den 9. september 1772 vendte Simon tilsyneladende hjem 
fra togtet med Orlogsskibet Wilhelmine Caroline. Og han 
var da – eller havde været – syg. 
I januar måned 1773 døde Simons svigerfar, Salve Olsen/
Olufsen, 88 år gammel og fattiglem. Han blev begravet den 
18. januar fra Vor Frelser Kirke “til Fattig Kirkegaard” (9).

Ved skiftet efter svigerfaren, som fandt sted den 23. marts 
1773, deltog Simon sammen med Rebecca Maria og svoge-
ren, Ole Salvesen:
“Ao 1773 den 23 Martij blev foretaget Session … Afg. 
Salve Olsen Constabel ved Holmen, hans Boe … mødte den 
Afdødes Datter Rebecca Maria Salvesdatter tilligemed hen-
des Mand Simon Møllmarch, Constabel ved 3. Div. 8. 
Comp. No. 6 og …. Den Afdødes Søn Ole Salvesen, Con-
stabel af 1ste D., 8. Comp. No. 6, mødte …” Skiftet er un-
derskrevet af både Simon Mølmarck og Ole Salvesen (10).

Detalje fra skifteprotokollen med Simon Mølmarks underskrift ved 

skiftet efter hans svigerfar

Kort efter drog Simon atter på togt, denne gang fra 1. april 
1773 til 16. september samme år med “Orl.sk. Prægtige” 
(= Orlogsskibet ”Den Prægtige” også benævnt ”Dronnin-

gen”; i www.orlogsbasen.dk findes flere tegninger af dette 
skib). Mens Simon var væk, døde Rebecca Maria og blev 
begravet den 15. september 1773. Mon Simon lige nåede 
hjem til begravelsen, som foregik fra Holmens Kirke? (11)

Tegning af orlogsski-

bet Den Prægtige. 

Orlogsdatabasen

Tiden efter Rebecca Marias død
Den 29. oktober 1773 lod Simon sig ansætte til at tjene 
yderligere 3 år ved Holmen fra 5. november 1773, stadig 
som Bøsseskytte i 3. Divisions 8. Compagni. Og den 1. juli 
1774 blev han “hensat til Matros under No.15”(3).
1777 nævnes Simon Mølmark i skiftet efter sin mor, Mette 
Marie Simonsdatter Kærumgaard, men blot med navn og 
alder (28 år) (12).
I artiklen om Slægten Mølmark er der noteret, at “ved Skif-
tet efter Broderen Johan Christian 1779 oplystes det, at han 
(Simon) var paa Rejse til Kina” (13). 
I Skiftet efter søsteren Ulrikke Antonette d. 24. marts 1800 
nævnes Simon ikke, hvorfor det må formodes, at han er 
død mellem 1779 og 1800 (14).

Simon Mølmarks videre skæbne er ikke blevet sporet, lige-
som jeg heller ikke har fundet yderligere oplysninger om 
sønnen Peter, men da denne heller ikke er nævnt i skiftet 
efter Johan Christian i 1779, må også han formodes at 
være død inden skiftebehandlingen.

Noter:
1) Knud Bierfreund og E. Juel Hansen: Slægten Mølmark. Personalhistorisk Tidsskrift 1964. Årgang 84, 14. række, 6. Bind, 1.-2. Hæfte, side 27-49

2) KB: Kbh. A., Sokkelund, Vor Frue, 1747-1813, EM, K – opsl. 48 (ao.salldata.dk) 

3) Chefen for Orlogsværftet: Divisionsbøger for 3. Division (Mandskabsfortegnelse) 1771-1774, opslag 30 og opslag 394

4) KB: Kbh. A., Sokkelund, Holmen, 1761-1772, EM, D – opsl. 239 (ao.salldata.dk) 

5) KB: Kbh. A., Sokkelund, Holmen, 1767-1778, EM, V – opsl. 91 (ao.salldata.dk) 

6) KB: Kbh. A., Sokkelund, Holmen, 1758-1771, EM, F – opsl. 625 (ao.salldata.dk)

7) KB: Kbh. A., Sokkelund, Holmen, 1764-1780, EM, V – opsl. 114 og 115 (ao.salldata.dk)

8) Chefen for Orlogsværftet: Divisionsbøger for 3.Division (Mandskabsfortegnelse) 1771-1774, opslag 30 og opslag 394. 

    – i www.orlogsbasen.dk findes flere tegninger af dette skib

9) KB: Kbh. A., Sokkelund, Vor Frelser 1737-1789, EM, D, opsl.117

10) Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission.  Behandlingsprotokol 8A (1771,1797. 8A) opsl.89 tv+th. Nr. 654 

11) KB: Kbh. A., Sokkelund, Holmen, 1773-1795, EM, D, opsl.21

12) Skifter, hele landet: Maribo Amt, Falster Nørre Herreds Provsti 1758-1823, opsl. 291-293 (sa.dk)

13) Knud Bierfreund og E. Juel Hansen: Slægten Mølmark. Personalhistorisk Tidsskrift 1964. Årgang 84, 14. række, 6. Bind, 1.-2. Hæfte, side 27-49: --- her side 34

14) Skifter, hele landet: Aarhus Amt, Aarhus Byfoged, Skifteprotokol 1790-1808, opsl. 114
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Mere om skoler

Skole-temaet i sidste Slægtsforskeren har fået flere medlemmer til tasterne. Karen Nygård, Aarhus, har sendt et billede af  
Asferg Kirke og Skole, som hendes 3 x tipoldefar, Friederich Rasch, har malet. 

Friedrich Raschs billede af Asferg Kirke og Skole 

Om skolen skriver Karen: 
Ovenstående billede menes at være malet omkring 1768 af 
pastor Friederich Rasch, der senere blev præst et par steder på 
egnen, nemlig Kristrup/Hornbæk 1794-1802 og Harridslev/Al-
bæk 1802-1818. Det viser en af de typiske, men stadig gan-
ske sparsomme landsbyskoler, Asferg Skole og Kirke ved Ran-
ders. 

Pastor Rasch, der var født i 1742, student fra Fredericia Latin-
skole 1759 og cand.theol. fra Københavns Universitet 1770, 
havde selv været huslærer hos den trættekære præst, Mo-
gens Lassen (omtalt i Historisk Aarbog fra Randers Amt 2008), 
i Asferg Præstegård i sine unge år. Skolebygningen, der ligger 
til venstre for kirken, er for længst revet ned, og det gælder 
også kirkeladen, som ses foran kirken. Kun ganske få af de 
´almindelige´, stråtækte landsbyskoler fra 1700-tallet har kla-
ret tidens tand. Derimod har de grundmurede og teglstensbe-
lagte rytterskoler, der var i en klasse helt for sig selv og har 
udgjort en betydelig kontrast til de stråtækte bindingsværks-
skoler, overlevet til vore dage. Selv om det ofte er i meget om-
bygget stand.

Der findes desuden kun ganske få samtidige billeder af 
1700-tallets landsbyskoler, men det ganske vist lidt naive bil-
lede af landsbyskolen i Asferg giver alligevel et glimrende ind-
tryk af tidens traditionelle landsbyskole. Der findes vist ikke et 
eneste maleri fra 1700-tallet, der på tilsvarende måde som 
ovenstående viser en rytterskole i en landsby.

Tønder Seminarium
Inger Buchard gør opmærksom på, at det nok ikke er helt 
korrekt at påstå, at Blaagaards Seminarium var landets første 
seminarium. I hvert fald ikke, hvis hertugdømmerne regnes 
med. Allerede i 1788 oprettedes et seminarium for mænd i 
Tønder. Provst Balthasar Petersen tog initiativet til at uddanne 
lærere efter August Hermann Franckes metoder. Francke, teo-
log og pædagog, havde på sit institut i Halle i 1698 grundlagt 
et seminarium praeceptorum. I starten, indtil 1829, blev semi-
nariet i Tønder nærmest drevet som et præstegårdssemina-
rium.
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Rundt omkring i danske hjem findes der skatkamre af gamle 
billeder. Gemt i slidte albums er der fotografier fra vore bed-
steforældres og oldeforældres tid. En guldgrube af doku-
mentation fra en svunden periode i familiernes historie. 

Men hvilken tilstand befinder billederne sig i? Selv om bille-
derne har været opbevaret forsvarligt, er de mange år ikke 
gået sporløst hen over dem. De kan være gulnede eller fal-
mede, selv om det i sandhedens interesse skal nævnes, at 
det med den tids teknik var almindeligt, at billederne blev 
fremkaldt brune. Der kan også være billeder med ridser, 
knæk og andre skavanker. Nogle af billederne er i en tilstand, 
der gør dem uegnede til fx at indsætte i en slægtsbog. 

Heldigvis er der hjælp at hente. Hjælpen har én forudsæt-
ning, nemlig at billederne digitaliseres. Det er heldigvis no-
get, mange kan gøre hjemme, for stort set alle blækprintere 
kan scanne. Sørg for, at glaspladen er helt ren og fnugfri. En 
side fra et album med flere billeder scannes i sin helhed, 
hvorefter det beskæres billede for billede. Husk at give det 
enkelte billede en tilføjelse i navnet, når det gemmes, fx et 
tal eller bogstav. Det er desuden vigtigt at navngive bille-
derne, så det er nemt at identificere de enkelte personer. De 
slægtninge, der siden skal have fornøjelse af billederne, vil 
sandsynligvis ikke vide, hvem der er hvem.
Men der kan være tilfælde, hvor scanning ikke kan praktise-
res, fx hvis billedet vil tage skade af at blive fjernet fra album-
met. Så er der en anden mulighed, nemlig affotografering. 
Det kræver et godt kamera på stativ og en belysning, der 
indstilles, så lyset ikke skinner i billedet, men fordeles jævnt. 

Indstillingen af fokus skal være helt præcis. Stil ISO-værdien 
til 100, blænden til 8, og lad kameraet bestemme lukkerti-
den. Afstanden fra objektiv til billede skal være sådan, at 
mest mulig af billedfladen udnyttes, uden at det går ud over 
skarpheden. Rigtigt udført bliver resultatet lige så godt som 
ved scanning. Har man ikke selv de tekniske muligheder, vil 
en fotograf eller en fotoforretning kunne hjælpe. 

Er der ønske om et print af billedet, vil selv de mest alminde-
lige blækprintere kunne klare opgaven i op til størrelse A4. 
Kvaliteten af fotopapiret er altafgørende. Giv hellere lidt eks-
tra for 230 grams papir eller højere. Det vil lønne sig. 

Ved scanning og affotografering ændres billedet fra at være 
et analogt til et digitalt billede. Med det digitale billede åbner 
der sig 3 betydelige fordele: 

•  Med et godt billedbehandlingsprogram kan et billede be-
skæres eller rettes op; det falmede billede kan få sit oprin-
delige sort/hvide udseende tilbage og fejl i billedet kan 
rettes  

•  Det digitale billede kan deles i familien i stedet for at ligge 
upåagtet ét sted, og det kan flettes ind i en slægtsbog 

•  Det forbedrede billede kan printes, eventuelt i forstørret 
udgave.  

Med den teknik og det programmel, der nu står til vores rå-
dighed, vil vi kunne redde en betydelig del af familiens histo-
rie fra yderligere forfald. Det giver god mening at gøre det, 
mens tid er. 

Af Niels L. Grauslund 
Sortbærvej 43, Sejs-Svejbæk

8600 Silkeborg 
86 84 53 19

niels.l@grauslund.dk
www.photonova.dk

Billeder i slægtsforskningen

Et billede fra omkring 1915-20, i original og scanning. Familien på gården har besøg af et vennepar og er derfor trukket i det pæne tøj. Læg 

mærke til de øvrige personer på billedet og deres gøremål. Det giver et indtryk af, hvor mange der arbejdede på landet på den tid. 
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Krydsogtværs

Også dette nummer byder på en opgave til hjernecellerne, hvis der er brug for lidt afslapning. Det er igen John Christen-
sen, der har leveret krydsogtværsen. 
Må du give op, findes løsningen på Danske Slægtsforskeres hjemmeside www.slaegt.dk > Om os > Bladet Slægtsforskeren 
> Se bilag til bladet.

God arbejdslyst til de små grå!
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Kathrines formål med bogen er at give læseren, eller rettere brugeren, 

en indføring i kunsten at læse håndskrift. De tidligere bøger har udeluk-

kende beskæftiget sig med den gotiske håndskrift, mens Kathrine giver 

introduktion til og læseprøver på såvel den latinske håndskrift (skråskrift) 

som den gotiske skrift. Dette er en genial idé, fordi det hos de fleste un-

der 40-50 år kniber med at kunne læse skråskrift, idet der længe for-

trinsvis er undervist i formskrift i landets folkeskoler. 

Først er der et kort afsnit, som indeholder dels introduktion til bogen og 

dels til det at læse skråskrift og gotisk skrift. Afsnittet forekommer mig 

lidt rodet, og i faglig henseende kunne det også være lidt mere præcist 

og fyldestgørende. På den anden side lægger bogen ikke op til at være 

bogen over alle bøger, og litteraturhenvisningerne bagest i bogen henvi-

ser også til bl.a. Skriftens historie i Danmark fra reformationen til nutiden 

(udgivet 1970), hvor man kan fordybe sig i skriftens historie og udvik-

ling, hvis man føler for det. 

Hovedvægten i bogen er lagt på læsestykkerne og de dertil hørende 

transskriptioner (oversættelser), og der er lagt et stort arbejde i at ud-

vælge læsestykkerne. Der er nemlig eksempler fra forskellige dele af lan-

det, og det er lidt spændende, om jeg nu ville finde nogle fra de egne, 

jeg har beskæftiget mig med, og det var der faktisk. Der er udvalgt læse-

stykker som eksempler på kilder fra 1900-tallet og tilbage til 1600-tallet, 

og emnemæssigt breder de sig fra kirkebøger og folketællinger over 

skifter, skøder og borgerskaber til matriklen 1664. 

De fleste af skriftprøverne er fra Rigsarkivets samlinger, og med de fine 

kildehenvisninger er det muligt at finde skanningerne på nettet, hvis 

man f.eks. vil læse hele skiftet eller studere samme del af matriklen men 

for et andet sogn. Der er også et par sjove tekster fra Kathrines egen 

slægt, bl.a. et eksempel fra forhandlingsprotokollen for en afholdsfor-

ening. De hører til gruppen af kilder, som kaster særligt lys over en 

slægtning og over dagligdagen og foreningslivet på den egn, hvor slæg-

ten har levet. Det er sjove og vedkommende eksempler.

Det er lykkedes Kathrine at udvælge tekster, som rent faktisk kan læses, 

fordi kvaliteten af skriften og af gengivelsen er god. I Georg Simons bog 

Gotisk Skrift var en del af teksterne så utydeligt gengivet, at det ikke in-

spirerede ret meget til nærmere studium af disse tekster.

Jeg har kun gennemgået transskriptionerne sporadisk, men det ser ud 

til, at de er godt gennemarbejdet og ikke fyldt med fejl. Det må givetvis 

have været et meget stort arbejde for Kathrine og Ole Westermann, der 

har læst korrektur på transskriptionerne, at nå dertil.

Til hvert læsestykke findes i Katrines bog en kort forklaring vedrørende 

den pågældende kilde, og den indeholder nok til, at man kan kaste sig 

over transskriptionen, men den er ikke så udførlig, at alle læserens 

spørgsmål vil blive besvaret. Ønsker man dybere forklaringer, må man 

søge svarene ved at læse litteraturen om de slægtshistoriske kilder eller 

gå på et kursus eller deltage i en studiekreds i gotisk skriftlæsning. En 

bog på 128 sider, hvor de fleste skal anvendes til skriftprøverne og over-

sættelserne af dem, kan i sagens natur ikke samtidigt levne plads til at 

besvare alle spørgsmål, som læseren måtte få undervejs under arbejdet 

med transskriptionen.

Som bilag til bogen får man et stort ark med bogstaver fra forskelige al-

fabeter, fra runer til skråskrift, og det er et fortræffeligt hjælpemiddel 

ved studiet af de gotiske skriftprøver. Start med de yngste eksempler og 

gå trinvis bagud i tiden, når det er nødvendigt. 

Til hjemmestudium er bogen velegnet, og den er måske netop særligt 

egnet for en studiegruppe eller et kursus i gotisk skriftlæsning. Proble-

met med lærebøger, der indeholder løsningen sammen med opgaven, 

er, at det kræver en del disciplin at transskribere stykket, uden at skele til 

oversættelsen. Men måske er det bedre at bruge bogen på en helt an-

den måde. Man kan jo læse forklaringen først, derefter oversættelsen, 

og så vente en dags tid og så forsøge at oversætte tekststykket. Det lig-

ner mere den fremgangsmåde, jeg ofte har benyttet på kurserne, hvor 

jeg har uddelt en tekst og læst den højt, hvorefter deltagerne fik til op-

gave at oversætte teksten til næste mødedag. Det vil også give god me-

ning, hvis brugeren af bogen giver sig til at skrive transskriptionen af 

med gotisk skrift, og når der opstår tvivl om, hvordan bogstaverne bin-

des sammen, eller om det nu skal være et krølle-s eller et langt-s mv., så 

kan læsestykket konsulteres. 

En ting er nemlig udeladt af Kathrines bog, det er nytten af at skrive en 

skrift for at lære den. Det er ved at skrive bogstaverne enkeltvis og som 

ord, at man virkeligt får lært at læse skriften, og det gælder både skrå-

skriften og den gotiske håndskrift. Men her er der jo Danske Slægtsfor-

skere Odenses hæfte, som udkom for nogle år siden, og hvor der læg-

ges megen vægt på det at skrive gotisk som en vej til at lære at læse 

skriften. På den måde supplerer bøgerne hinanden så fint.

Kathrines formål er også at præsentere læseren for forskellige kildetyper 

og at hjælpe slægtsforskere i gang med at tyde og tolke nye typer kilder, 

og det gør hun på smukkeste vis. Jeg håber, bogen på den måde vil in-

spirere til, at folk får arbejdet med flere af de mange spændende kilder, 

som findes på arkiverne, og som bare venter på, at man begynder at 

bruge dem.

Anmeldt af Ulrich Alster Klug

Håndskrifter for 
slægtsforskere

Kathrine Tobiasen: Håndskrifter for slægtsforskere. Danske Slægts-

forskere, 2021. 128 sider, illustreret. Pris: 168 kr. Kan bestilles i Dan-

ske Slægtsforskeres webshop, https://www.dsshop.dk.  
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Laurids Prip (1842-1925) var gennem 26 år sognepræst på den lille ø 

Orø i Holbæk Fjord. Han var vokset op under fattige forhold som søn af 

en skibsbygger i Fredericia, og inden han kunne afslutte sit teologiske 

studium, havde han måttet passere forskellige bump på vejen, heriblandt 

krigen i 1864, hvor han deltog som frivillig i forsvaret af Als. Han gik hel-

ler ikke direkte ud i et præsteembede, men måtte først omkring hverv 

som både kapellan og overlærer i Svendborg, og som sognepræst kom 

han til at virke i Ærøskøbing, på Strynø og i Værum ved Randers, før han 

fandt sit blivende sted på Orø. 

Allerede i 1911 fik han udgivet sine ungdomserindringer som en del af 

serien Memoirer og Breve, der blev udgivet af Julius Clausen og P. Fr. 

Rist. Han fortsatte siden sine skriverier, nok med henblik på en udgivelse, 

men en sådan blev dog aldrig til noget. I stedet havnede manuskriptet 

og andre papirer i et privatarkiv på Rigsarkivet. Det har et oldebarn af 

Prip, Jens Overø, nu fundet frem til og omsat til en bogudgivelse, forsy-

net med indledning og noter, hvor især de mange personer, der optræ-

der i erindringerne, bliver præsenteret kort. 

Erindringerne starter med studietiden i København, hvor den kunstinte-

resserede unge mand plejer omgang med malere og kunsthistorikere, 

men også bliver forstyrret af, at han må tage sig af sine gamle forældre 

og deltage i krigen. Han bliver gift, men oplever den store sorg, at hu-

struen dør i barselsseng og efterlader enkemanden med en lille datter. 

Efter et par år kan han gifte sig igen med Anna Jacobine Smith, en sø-

ster til en billedhugger, som skulle lave en buste af hans afdøde hustru, 

og i det nye ægteskab bliver han far til 10 børn, hvoraf kun et dør som 

lille. 

Laurids Prip fortæller stort og småt om sit liv som præst i den lille køb-

stad Ærøskøbing (landets mindste), landsbyen Værum og på de små øer. 

Han var glad for Ærø, men måtte søge til et mere indbringende sogn for 

at kunne forsørge sin familie. I det hele taget var økonomiske problemer 

hans tro følgesvend gennem det meste af hans karriere, hvilket bl.a. 

skyldtes uheld med landbruget og en brand på præstegården i Værum 

samt pensionen til en præst, som han havde efterfulgt i embedet og 

skulle betale til. Men familien overlevede ved nøjsomhed og hjælp fra 

menighederne og holdt fanen og livsmodet højt ud fra princippet “at 

prise den Sol, der skinnede”.

Forholdet til de forskellige menigheder kommer han også ind på. I en 

tid, hvor bølgerne mellem de politiske partier Venstre og Højre gik højt, 

sørgede han klogeligt for at holde sig neutral og ikke tale om politik. Vi 

hører også om, hvordan han som øbo finder det nødvendigt at anskaffe 

sig en båd, som han betjener hjemmevant, og hvordan han i isvintre 

kunne bevæge sig ud i farlige situationer, når han måtte gå over en sine 

steder usikker is for at komme fra Strynø til Marstal. 

Pastoren var en mand med flere talenter ud over de rent teologiske. Han 

dyrkede gennem hele livet sin interesse for kunst og var selv en habil 

træskærer, og i bogen vises nogle eksempler på skabe, han var mester 

for. Han var beskæftigede sig også med historie og havde blik for værdi-

fulde antikviteter på bøndergårdene, ligesom han yndede at indlede af-

snittene om sine pastorater med lidt om stedets historie. 

Laurids Prip er en udmærket fortæller og skribent, og som læser får man 

et fint indblik i livet i præstegårdene i slutningen af 1800-tallet. Hvordan 

klarede man sig økonomisk, og hvordan var skoleforholdene? Prip havde 

privatlærer ansat for at sikre sine egne børn en ordentlig skolegang; til 

de ældste børn var det en lærer, mens de to yngste måtte nøjes med en 

lærerinde. Man behøver bestemt ikke at være efterkommer efter den 

gode pastor for at læse med interesse!

Der er tale om en fin lille udgivelse, der også rent fysisk er nydelig, pænt 

trykt og illustreret og indbunden i solidt stift bind. 

Anmeldt af Kathrine Tobiasen

Præstelige erindringer

Laurids Prip: Efterladte erindringer. Udgivet og kommenteret af Jens 

Overø. 2017, 200 sider, illustreret. Bogen kan bestilles ved henven-

delse til Jens Overø, jens@overoe.dk. Pris 100 kr. + forsendelse. 
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Temaet i dette nummer drejer sig om boliger, og i den anled-
ning er tekstprøven hentet fra en af de bedste kilder til huse 
og bygninger, som vi kan øse af, nemlig brandforsikringsarki-
valierne. Der er tale om taxationsprotokollen 1800-1841 for 
Vandfuld Herred under Holstebro Branddirektorat. Ligesom 
øvrige arkivalier indenfor området kan du finde den på Arki-
valieronline > Se mere > Ejendomme > Brandforsikring. Vælg 
herefter Ringkøbing Amt og Holstebro Branddirektorat. Ek-
semplet er fra opslag 105.

Læs teksten grundigt igennem. Hvis betydningen ikke står ly-
sende klar efter første gennemlæsning, hjælper det helt sik-
kert at tage en runde til – og måske endnu en. Efterhånden 
vil du få bogstaverne på plads. 
Men hvis du alligevel ender med at mangle noget eller er 
usikker på din læsning, kan du som sædvanligt finde den kor-
rekte tydning på Danske Slægtsforskeres hjemmeside www.
slaegt.dk > Om os > Tilbud > Bladet Slægtsforskeren > Se bi-
lag til bladet. 

Gotisk tekstprøve
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Kommende møder
i Danske Slægtsforskere

Bestyrelsesmøder: 
Søndag 22. august
Lørdag 23. oktober

Begge møder holdes i Odense

Generalforsamling:
Lørdag 19. juni
Hotel Comwell,  

Vestre Kirkevej 12, Roskilde

Ekspeditionen står for:

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

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

● Hjælp til medlemmer, der har login-problemer

● Besvarelse af diverse spørgsmål, dog ikke decideret slægtsforskningshjælp

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

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

Danske 
Slægtsforskeres 

hjemmeside

www.slaegt.dk

Webmaster: Jesper Skov
webmaster@slaegt.dk

HjemmesideHUSK
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.



Slægtshistorisk Weekend 2021
Efter en lang periode med nedlukninger uden mulighed for at være sammen og udveksle erfaringer om vores dejlige hobby 

trænger vi i den grad til igen at mødes. Derfor er det også med særlig glæde, vi kan invitere til Slægtshistorisk Weekend 2021. 
Den traditionsrige begivenhed finder sted 17.-19. september, og stedet er det velkendte, Nørgaards Højskole i Bjerringbro.  

Programmet byder som sædvanligt på en stribe inspirerende foredrag,  
der vil bringe os godt omkring i det slægtshistoriske rum. Glæd jer til at blive klogere på:

Fredag
Søruller v/Erik Kann

Historiske kort v/Peter Korsgaard
 

Lørdag
Begravelses- og kirkegårdskultur 1650-1900 v/Elof Westergaard og Karin Kryger

Skifter v/Michael Dupont (med praktiske opgaver og hands-on)
Skøde- og panteprotokoller v/Michael Dupont (ligeledes med praktiske opgaver)

 
Søndag

Slægtens myter v/Per Hundevad Andersen

Lørdag aften er der festmiddag, og vi uddeler årets slægtsforskerpris. 

Programmet er igen i år lagt, så der er god tid til socialt samvær, hvor vi kan udveksle oplysninger og snakke og hygge. 
Og møde nye slægts-kolleger og -venner. Du tilmelder dig på www.slaegt.dk. Husk, at det ikke er klogt at vente for længe. 

Der er rift om billetterne, og reglen er først til mølle! 


