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Temahæfte tilegnet A nton Blaabjerg pa 50 årsdagen den 8. februar /999.
SLÆGTENS tidligere og nuværende medarbejdere siger på denne måde tak til vor energiske
redaktør siden bladets start i 1990. Uendelige timer har Anton Blaabjerg lagt i arbejdet med
bladets mange udgivelser: de halvårlige blade, temahæfterne, de egentlige bøger samt
reklamefremstødene (de grønne, gule og røde). Helt ned til mindste detalje har Anton været
omhyggelig og bestræbt sig på, at alt var korrekt og i orden.
Det organisatoriske arbejde er Anton heller ikke gået uden om. Siden 1982 har han været
bestyrelsesmedlem i Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn, heraf 4 år som formand.
I en periode var han i bestyrelsen for Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, og
han er sekretær i Historisk Samfundfor Viborg Amt.
Utallige foredrag og stor berøringsflade med undervisning i slægtsforskning eller gotisk
skriftlæsning - jo, Anton har set mange foreninger "indefra".
Endelig har Anton gennem mere end 25 år haft sin daglige gang på mange af vore arkiver i
sin evige jagt på fortiden; listen er meget lang over de slægtsbøger, som Anton har bidraget til.
Små og store personer, små og store forfædre - Anton har kikket mange over skulderen!
Vi ønsker dig hjerteligt til lykke med den runde dag og siger tak for lærerigt samarbejde i
de forløbne år.
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* ♦ ♦

Slægtsforskning: Er det små sedler med
navne og årstal, ringbind og plastlommer,
tavler og skemaer? Eller er det - også sammenskrivning afalle notaterne, præsen
tation af materialet for "ikke-slægtsforskere" og glæden ved at skrive fremfor ma
nien med al samle?
Diskussionerne herom har været utallige også for Slægtens medarbejdere. Tit og
mange gange har vi søsat hjælpemidler, så
ledes at landets slægtsforskere har kunnet
finde mere og mere, lettere og lettere, hurti
gere og hurtigere. Men var det altid det, der
var meningen? Skulle vi ikke også selv
bremse op en gang imellem, gøre noget an
det og opleve glæden ved det? Med udgivel
se nr. 1 1 - Er du i familie med bryggeren? gjorde vi det, og hvor var det en god og
spændende arbejdsform.
Her i hæftet har vi forsøgt at samle nogle
tanker om det "at gøre noget - ved...alt det
indsamlede", og det er vores håb, at det fal
der i den gamle redaktørs ånd. Anton har i
hvert fald altid været mand for at gøre noget
.... ved det!
Søren Kierkegaard sagde en gang: ”At
turde er at miste fodfæste for en stund - ikke
at turde er at miste sig selv”. Det er vigtigt,
at landets mange slægtsforskere også en
gang imellem vover sig ud på ”usikker is”
og tør gøre noget ved det!

Slægtsforskerens ”jagtmarker ”
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Slægtsforskere: Lad os gøre noget - ved det!
af Birgit Øskov, Rolighedsvej 56, 9400 Nørresundby S 98 17 63 76. E: bojen@daks.dk
terspor da altid et evt. skifte - evt. et gods
skifte. Hvis et sådant findes, find da også
fæstebrevet frem. Ved "husejere/gårdejere" i
nyere tid benyt da matrikelmaterialet, skødeog pantematerialet for at finde noget om
ejendomsforholdene. For Aalborg-folk kan
der sikkert hentes billedmateriale i bl.a.
Tønnies fotosamling (se bl.a. på Internettets
http://arkaalb.homepage.dk)
Læs årbøger fra den egn, hvor dine for
fædre har været bosat - det kunne være, at
de eller deres naboer har været genstand for
artikelskrivning. Gå på biblioteket og lån
bøger (enten faglitteratur eller romaner
(skønlitteratur)) om ting, begivenheder eller
steder, hvor dine forfædre har været med i
eller har været.
Endelig skal du også være meget op
mærksom på, hvad en "mangel" kan betyde.
Her tænker jeg på, hvorfor familien måske
ikke er at finde i en ft, hvor de burde være!
Hvorfor er hun ikke konfirmeret i den kir
ke? Hvorfor kan han ikke findes død i det
sogn? Så benyt enhver lejlighed til at vise
dine fund til andre slægtsforskere og lad
dem hjælpe med ideer til videre forskning!
I nedenstående liste har jeg forsøgt at
notere alle de steder, hvor jeg selv indtil nu
har hentet "kød" til min slægtsforskning.
Tid, fantasi og erfaring er de tre faktorer, der
kan sætte eller udvide grænser for ens
slægtsforskning, men sluttelig er det min
oplevelse, at det bedste "kød" til slægts
forskningen kommer, når man sætter sine
spor, sine fakta og sin historiske baggrunds
viden sammen på papiret og skriver en lille
historie - måske beregnet på "ens lillebror"
eller ens fætre og kusiner, der skal holdes til
ilden. Også ved en diskussion med andre
slægtsforskere kan der komme ting frem i
ens tanker, som man ikke har været op
mærksom på før, og som kan give "kød på".
Eksempelvis via:
- kirkebøger, folketællinger
- nulevende slægtninge, den mundtlige

Foranstående illustration - slægtsforskerens
”jagtmarker” - far forhåbentlig nogle af te
mahæftets læsere til at tænke i ”andre" ba
ner, når det drejer sig om at hente materiale
til belysning af fortiden: slægtsforske! Men
vær opmærksom på forskellen mellem at
arbejde sig hurtigt tilbage, tilbage, tilbage
(til tip-8. der sikkert hedder Søren eller Pe
der) — og så i stedet at bruge sin tid, energi
og fantasi på at finde "kød" på de nærmeste
forfædre!
De traditionelle kilder - kirkebøger og
folketællinger - er særdeles righoldige, og
som udgangspunkt mener jeg, at der kan
hentes meget "kød" i de rene afskrifter af
kirkebøger/folketællinger (efterfølgende blot
forkortet: kb/ft): En søskendefloks livsfor
løb, et ægtepars "mange skæve" giftermål,
skiftende udvælgelse af faddere/forlovere,
husstandens sammensætning i forskellige ft,
naboerne set fra ft, erhvervsbetegnelserne
for hele familien og meget mere. Det gælder
blot om al være "lydhør" overfor de små
"neonglimt", så derfor skriv altid det hele af!
Det er nemlig ikke sikkert, man er "lydhør"
første gang, man ser en indførsel i kb/ft. Ved
en senere gennemlæsning og ved en senere
sammenstilling med andre fund kan der tit
komme "kød" på.
Kb/ft giver af og til selv henvisninger til
yderligere materiale: Aviser; dødsannoncer,
fødselsdags- og bryllupsomtaler, ulykker
(dødsårsagsangivelse). Vejvisere; titler, bo
pæle m.v. Herredsfogedens fogedprotokol;
dødsårsag med "mystisk baggrund". Her
redsfogedens
navneforandringsprotokol;
navnekøb i henhold til loven af 1905. Amt
mandens protokol; "udlagt barnefader", se
paration eller skilsmisse.
Forsvarets Arkiver/soldaterpapirer: ”for
tiden indkaldt til Krigstjeneste” eller
"geworben Soldat1 ”.
Egne ideer til "kød" på: Ved dødsfald ef1 Hvervet soldat
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overlevering, billeder, attester, breve,
dagbøger og "ting"
by- og herredsfogedens dødsanmeldelsesog skifteprotokol, foged- og politiproto
kol, skøde-panteprotokol og realregister
samt navneforandringssager
fængselsarkivalier: fangejoumaler mv.
bispearkiv: skole- og lærermateriale
skoler: protokoller, billeder
amtmandens journaler vedr. skilsmisse,
udlæggelse af barnefader
godsark i vernes fæste- og skifteprotokol
ler
sognefogedens lægdsrullemateriale
Ordenskapitlet: levnedsbeskrivelse (dan
nebrogsmand ffa ca. 1909)
Forsvarets Arkiver: ansøgning om
1848/1864-medalje
biblioteket: udvalg af trykt litteratur, hvor
egne eller "tilsvarende" er omtalt
avisernes dødsannoncer, nekrologer og
mærkedagsstof
kirkegårde: gravstensstudier/fotografier/graverens protokol
lokalark i vkontakt med nulevende "naboer'Vslægtninge

noget!
- Side-formen - hvor du beskriver dine

forfædre én for én og giver dem mindst
en side!
- Talen ved familiefesten, hvor et "fund”

bliver levendegjort.
- Kronikken eller artiklen til den lokal
historiske årbog - hvis du har fundet

noget spændende, sont en større offent
lighed kunne have interesse i - spring ud
i det!
- Slægtsbogen - hvor det hele bliver sam

let. Enten med aner og efterkommere
efter et bestemt anepar, eller hvor alle
dine aner bliver beskrevet én for én.
- Andre måder at gøre det på, kan man

efter eget temperament, tid, pengepung,
evner og lyst sikkert selv komme på. Det
allervigtigste er under alle omstændighe
der, at man gør NOGET!

Jeg vil meget gerne være med til at skubbe
til alle - det, vi finder, SKAL sættes sammen
og blive til historier. Det må ikke blot ende
som en samling notater og småsedler, som
ingen har glæde af.
Hvis du vælger den skriftlige form, prøv
da at være opmærksom på følgende ideer,
der kunne være med til at gøre stoffet læseværdigt og samtidig være med til at under
bygge en "svag" tekstside:

Ved at holde sig for øje, hvad man er i gang
med at gøre (lave en anetavle, en efter
slægtstavle eller en "liniegennemføring"),
kan man også finde anderledes ”kød” på.
Når du som slægtsforsker har samlet
"meget" materiale sammen om dine for
fædre, prøv da at sætte det sammen til en
lille historie. Prøv at gøre oplysningerne til
gængelige for andre med interesse for
"anen" som person på et slægtstræ eller som
repræsentant for en tidsperiode.
Du kan vælge mange forskellige "for
mer”, når du skriver det sammen:

Dødsannoncer, udklip fra aviser/blade - "vi
se ord” - fotos, dels af kendte personer, men
også af "tilsvarende personer" - af gravstene,
kirker, gårde mv. -"udregninger" - "citater”
fra gamle papirer, bøger, breve - eksempler
på historisk baggrund/kommentarer - ren
skrivninger af skifter, skøder, fæstebreve
m.v. - også de oprindelige skriftsider, evt.
nedfotograferede - camouflerede oplysnin
ger fra kb/ft eller andre kilder - sognekorte
ne fra Trap Danmark - billeder - tegninger

- Julebrevet til fætre og kusiner, børn og

børnebørn = den familie-personkreds,
som du arbejder med; udsend en gang
årligt en side med løst og fast til dine
slægtninge, så de ser, at du stadig er i
gang, stadig gerne modtager billeder, ud
klip og oplysninger, og at det biiver til
4

"notater", der hjemme ved skrivebordet ville
blive passet ind i den stadigt voksende rode
bunke.
Mit råd til "samlere" i den forbindelse er
derfor: sæt farten ned og forsøg at være me
re "forskere i slægten" end "samlere". Nogle
(de fleste?) er slægtsforskere ud fra tanken
om hurtigst muligt at nå tilbage til Gorm den
Gamle (så er det også meget lettere at svare
på spørgsmålet "Nå, hvor langt er du så
kommet tilbage?"), og atter andre er mere
opsat på at "kunne følge med", og hermed
mener jeg, at notaterne bør kunne nå at blive
til små historier, før de bliver til alt for man
ge...!

af slægtens kirker, evt. fra kirkeblade/pjecer
om kirkerne.
Der kan nævnes mange flere kilder, men
prøv selv at tænke videre - og sæt DIT mate
riale op. så det præsenterer sig bedst. Husk:
kildeangivelse og husk i forbindelse med al
slægtsforskning:

ANE SKAL HAVE EN
KÆRLIG HÅm

Foranstående kunne let sættes ind i denne
sammenhæng:
Tirsdag den 15. april 1845 - også kaldet
"Flyttedag" - kom en datter til verden i
hjemmet i Nørresundby hos husmand Niels
Pedersen og hans 24 årige hustru, Marie
Hansdatter. Blot 2 dage senere, torsdag den
17. april, blev hun hjemmedobt ogfik navnet
Dorthe Marie Nielsdatter. Måneden efter,
søndag den 25. maj, havde forældrene ind
budt Peter Hansen, Søren Christensen, Niels
Jensens hustru og Ole Sørensens hustru fra
Nørresundby til at være faddere ved hendes
fremstilling i Nørresundby Kirke, og efter
provst Westergaards prædiken den pågæl
dende søndag blev den kvinde, der senere
skulle blive vores oldemor, fremstillet i kir
ken.

Fra notat ti! menneskeord....

[ane 15 og 30/31 ] "Cl42-5 (NB KB), s. 14 *
15.4.1845 Dorthe Marie Nielsd, hmd Niels
Ped, H Marie Ha.d., 24. Hjd 17.4., i K. 1 S e
Trin - F: Pet. Hans, Sø. Chri, Ni. Je. s H og
OleSo.s H, alle i NB."

For nogle år siden holdt Knud Prange fore
drag i Aalborg under overskriften "Fra ro
debunke til slægtsbog", hvor han bl.a. for
talte om de utallige timer, man som slægts
forsker kan få til at gå ved at hælde alle sine
notater ud på skrivebordet, sortere, gå til og
fra, rydde til side og begynde forfra en an
den mørk vinteraften. Oftest ender det hele i
ingenting, de mange timers arkivarbejde
bliver en bærepose notater eller en skotøjs
æske under en seng, der går op i lys lue, når
"samleren" er væk.
Ovenstående "fund" omhyggeligt ned
skrevet en dag på arkivet er hverdagskost
for "samlere" - vi ved nøjagtigt, hvad me
ningen er med alle forkortelserne, og vi kan
på det nærmeste falde i svime over netop
denne korte besked: "der var hun søreme!";
et resultat af mange års søgen, et resultat af
omhyggelige puslespil eller blot et resultat
af "held". Hvis tiden ellers var til det, ville vi
samme dag fortsætte jagten på flere lignende

Der skal ikke megen fantasi til at forestille
sig, hvad flere opslag i kirkebogen angående
forældrenes vielse, hendes øvrige søskendes
fødselsindførsler og folketællingen 1845
kan føre til af yderligere "historier". Det, del
er vigtigst i den forbindelse, er at kunne føl
ge med sig selv - lade sig rive med, når mu
lighederne er der (sporene eller arkivbesø
gene), men så ved førstkommende lejlighed
stoppe op og gøre notaterne til noget mere.
Det første notat er godt nok, så længe vi
sidder på arkivet og samler sammen, men
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når vi kommer hjem til skrivebordet, bør vi
straks gå over til næste udgave af notatet både af hensyn til "ens lillebror", men sø
reme også af hensyn til én selv! Af og til
dukker "små neonglimt" først op, når man
skal sætte menneskeord på sine arkivnotater,
og dermed bliver der flere muligheder til
den næste arkivhuskeseddel.
Der er ingen, der siger, at det nødvendig
vis behøver at blive "fra notat til slægtsbog"
- det lyder måske så prangende og så stort,
at mange vægrer sig ved at tænke tanken,
men "fra notat til menneskeord" er efter min
mening et meget stort skridt på vejen. Vil
man derfra videre, er der utallige måder at
gøre det på: anvende billeder, tegninger,
kort, dødsannoncer m.v. til at illustrere or
dene med, læse lokalhistorie (så 1845-tiden i
Nørresundby kan beskrives lidt mere ind
gående). læse faglitteratur (så en husmand i
Nørresundby 1845 klædes på og gives "hus
og hjem"), læse romaner (så man kan se,
hvordan "rigtige" forfattere giver personerne
tanke og tale) og kikke malerier eller gamle
fotos (så et billede af husmanden og hans
kone fæstner sig på papiret).
I forbindelse med nutidens store anven
delse af computere til slægtsforskning tegner
der sig uanede muligheder, når vi skal "fra
notat til menneskeord". Bruger vi vores
computer som skrivemaskine, er et tekstbe
handlingsprogram som skabt til vores behov
for at skrive, rette, flytte og "sætte op", ef
terhånden som oplysningerne samles sam
men. Det gør ikke noget, at man en dag på
arkivet bliver "klogere"; selvom man dagen
før havde gjort en person "færdig", kan et
nyt fund let indpasses i systemet, og histori
en er stadig "pæn".
Efterhånden udvikles der flere og flere
slægtsforskningsprogrammer, der er ud
mærkede til at holde styr på notaterne, og
efterhånden bliver disse også egnede til at
gøre notaterne til menneskeord. Forsøg at
komme i kontakt med andre, der benytter
samme program, som du selv, så I i fælles
skab kan afprøve de mange muligheder, der
ligger i at få maskinen til at gøre en del af

dette arbejde.
I forbindelse med turen "fra notat til men
neskeord" skal du være meget opmærksom
på, hvornår du går fra menneskeord til digt.
I ovenstående eksempel kunne jeg også væ
re gået et skridt videre - f.eks. til:
Efter en meget lang og svær fodsel fodle
den 24 årige Marie Hansdatter tirsdag den
15. april 1845 sent om aftenen sit forste
barn. Vinden tudede om hushjornet, og reg
nen slog på ruderne. Hendes mand, den
jævnaldrende Niels Pedersen, havde aftenen
før hentet den lokale jordemor til parrets
hjem - et lille husmandssted i Nørresundbys
yderkant, og det var hende, der hjalp den
lille pige til verden. Det bitte skravl var ble
vet klemt og ganske blå over det hele, så to
dage senere fandt familien det bedst at give
hende navnet Dorthe Marie Nielsdatter for
det tilfælde, at de skulle miste hende igen.
Men sådan skulle det ikke være, den lille
pige kom over begyndervanskelighederne,
og snart efter kunne Niels Pedersen tage
rundt til familien og naboerne i byen og be
de til barnedåb søndag den 25. maj samt
udpege fadderne til dette hans forste barns
fremstilling i Nørresundby Kirke. Maries
bror, Peter var den eneste affamilien, der
accepterede hvervet som fadder - resten af
familien havde aldrig tilgivet Niels, at han
for år tilbage var blevet idømt 3 års fængsel
for tyveri af mad fra Vang Hovedgaard, så
derfor var resten affadderne til Dorthe Ma
rie - vores senere oldemor - parrets naboer
fra Nørresundby.
Ja, der er slet ikke grænser, når man først
kommer i gang, men vær i den forbindelse
opmærksom på, hvad du skriver, og hvad du
digter! Det vigtigste er efter min vurdering,
at man gør noget ved sine notater, lader per
sonerne, dataene og stederne blive til men
neskeord "af kød og blod", så bliver
slægtsforskningen også langt mere interes
sant, givende og tidskrævende!
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En hidtil ukendt gren på Anton Blaabjergs anetavle
af Ole Bech Knudsen, Jyllands Allé 2,3. tv., 8000 Århus C S 86 11 55 47.
E:obk.aarhus@maill. stofanet.dk

hæfte på 44 sider, udgivet 1991 af Slægtshi
storisk Forening for Viborg og Omegn,
[hæftet revideret og genudsendt som tema
hæfte 8, forår 2000 - red.] og hvor hele 17
slægtslinjer trækkes fra Valdemar Sejr
(1170-1241) op til nutidens efterkommere,
mellem hvilke naturligvis findes Dronning
Margrethe II, men minsandten også Anton
Blaabjerg selv. Og han har giftet sig til mere
blåt blod, idet også Anne-Lise Kræmmer
tæller Valdemar Sejr blandt sine forfædre!
Men i Statsbibliotekets store slægtsbogs
samling faldt jeg også over bøger, som ikke
svømmede over med fyrstelig afstamning.
Bl.a. en bog udgivet 1985 af Slægtsarkivet i
Viborg. Titlen var Abraham-slægten fra
Rønbjerg Sogn, og en stor del af det genea
logiske arbejde var lavet af Anton Blaa
bjerg. Bogen var uhyre interessant, og ane
tavlen tog sit udgangspunkt i natmanden og
rakkeren Abraham Mortensen, født 1774 i
Rønbjerg, død sammesteds 1831, og hans
hustru Anne Sophie Jørgensdatter, født 1775
i Viborg og død 1831 på Smollerup Mark i
Estvad Sogn. Alle de påviselige forfædre
hørte til de jyske tatere, skøgerne, kæltrin
gerne eller slet og ret ”de rejsénde"! Mens
rakker og natmand var afledt af de mere
fastboendes arbejde med at flå selvdøde kre
aturer m.v. og af arbejdet med renovation i
by og på land, så var tatere, skøgere og kæl
tringer betegnelser for de rejsende - "de jy
ske sigøjnere".
Foruden en udredning af forslægten inde
holdt bogen også uddrag af de mange rets
sager og kontroverser med myndighederne,
som natmanden Abraham Mortensen og
hans elleve børn blev indblandet i. Se. sådan
en slægt var nok værd at arbejde med. Det
væltede frem med kildemateriale, hvori rak
kerne havde sat sig spor. I politiprotokol-

Slægtsforskere: Lad os gøre noget - ved det!
Ja, sådan er titlen på dette temahæfte, og det
er en opfordring, der er svær at sidde over
hørig. Birgit Øskov skriver i sin artikel for
an, "at vi skal være opmærksomme på for
skellen mellem at arbejde os hurtigt tilbage,
tilbage, tilbage------ og så i stedet bruge vor
tid, energi og fantasi på at finde "kød" på de
nærmeste forfædre"! Og dernæst fa det be
skrevet, så andre kan følge med.
Det er så rigtigt, så rigtigt, men det kræ
ver tit et forbistret langt tilløb, før man tager
springet. Der er ingen, der forlanger, at til
løbet skal være en kort 100-meter spurt, det
skal heller ikke være et maratonløb, men
efter et godt og sejt mellemdistanceløb skal
tankerne være afklaret og stoffet gjort skri
veklart. Så lad os kaste os ud i det:

Blåt blod kontra natmænd
For 5-6 år siden var jeg meget optaget af at
hjemlåne næsten hele Statsbibliotekets
slægtsbcgssamling, og den er stor og sær
deles omfattende. Bl.a. har Statsbiblioteket
indsamlet en .neget stor del af de slægtsbø
ger, der er blevet udarbejdet af de erhvervs
genealogiske firmaer, f.eks. fra Dansk
Slægtsforskning i Fredericia, fra Slægtsarki
vet i Viborg og fra Nordisk Slægtsforskning
i Skals. Firmaer, som alle har nydt godt af
Anton Blaabjergs flittige forskning og ikke
mindst hans kritiske indstilling til den kor
rekte gengivelse og udlægning af kildernes
indhold. Ingen vilde historier og gætterier,
ingen anetavler tilbage til faraoerne eller til
Adam og Eva, men hele tiden en meget so
ber fremlæggelse af kendsgerningerne.
Dette forhindrer ikke, at man kan komme
meget langt tilbage i tiden. Læs blot Antons
hæfte Valdemar Sejr og nutiden. Slægts
forskning og Danmarkshistorie, et lille
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leme, i Viborg Tugthus's fangeprotokol, i
by- og herredsfogdemes journalsager, i fat
tigkommissionernes forhandlingsprotokol
ler: kort sagt, mulighederne var utallige.
Jeg snakkede på daværende tidspunkt en
del med Anton om disse natmandsslægter,
og jeg fornemmede, at her var virkelig et
område, han havde fattet stor interesse for.
Sikkert også pga. de uanede og uudtømme
lige mængder af arkivpakker og protokoller
med optegnelser om disse "rejsende”. Pro
blemet var blot da som nu, at det krævede
kolossal tålmodighed og en stor tids- og
arbejdsindsats at finde de enkelte oplysnin
ger. De spredte fund blev noteret ned og
lagt til side til bedre tider. Ja, vi kender alle
melodien. Men det pudsige ved hele sagen
var, at Anton mente, han måske selv stam
mede fra nogle af disse taterfamilier.

kan bladre kirkebogen igennem. Her var
virkelig en sag, hvor man skulle lægge ho
vedet i blød og overveje strategien for en
videre undersøgelse. Det kunne stærkt for
enklet stilles op i to kernepunkter: Hvor
stammede Maren Diderichsdatter fra? Og
hvor blev hun af? Jeg besluttede mig for at
lave en lille privat efterforskning - vel at
mærke uden at orientere Anton! Hvis jeg nu
alligevel ikke kunne finde noget, var der jo
ingen grund til at fortælle, hvad jeg havde
"spildt" tiden på.
Når man giver sig i kast med sådan en
undersøgelse, er det vigtigt først og frem
mest at kontrollere de kendte oplysninger.
Ikke nødvendigvis, fordi man tvivler på rig
tigheden, men ligeså meget for ved selvsyn
at se indførslerne i protokollerne, at leve sig
ind i personkredsen, at fa en fornemmelse af
miljøet og tiden. Men også for at konstatere,
om kilden er totalt udnyttet, med andre ord:
at alle oplysninger er afskrevet og intet
udeladt eller oversprunget, fordi det fore
kom at være uden betydning. Lad os derfor
starte med et resume af, hvad Anton vidste,
da han indrykkede sine efterlysninger i
Hvem Forsker Hvad'.
Antons tipoldemoder, Ane Marie Tho
masdatter Jørgensen, blev født 18.1.1825 i
Tiufkær, Smidstrup Sogn, syd for Vejle.
Som forældre anføres "den ugifte qvinde"
Maren Diderichsdatter og udlagt barnefa
der Thomas Jørgensen, tjenende hos gene
ral Heinen ved Kolding. Der var anført en
henvisning til "almindeligt jævnførelsesre
gister" fol. 381, nr. 12. Den slags henvis
ninger er en af de meget fa ting, jeg altid
plejer at springe over, da de ofte blot er en
kronologisk opremsning af de personer,
som er omtalt i kirkebogen på et eller andet
tidspunkt. Oprindelig var det meningen, at
personerne i det almindelige jævnførelses
register skulle anføres med fødselsdato og sted, konfirmation, tilgang og afgang fra
sognet, eventuel vielse mv. Men der var
desværre ikke mange præster, der levede

Antons tiptipoldemoder
Han havde i Hvem Forsker Hvad 1985 og
1989 efterlyst oplysninger om sin tiptipol
demoder: "omstrejfende kvinde" Maren Di
derichsdatter. født ca. 1795, død efter 1832.
Han kendte kun hendes færden i perioden
1825-32. hvor hun fik 3 børn udenfor ægte
skab, mens hun opholdt sig i Smidstrup
Sogn, senere i Kolding By og sidst i Skanderup Sogn, herefter forsvandt hun - vist
sydpå over Kongeåen til Sønderjylland,
hvor hendes ældste datter, Antons tipolde
moder, Ane Marie Thomasdatter Jørgensen,
født 1825. dukkede op i 1840’rne på Lade
gård (Lajgård) i Kværs Sogn. Datterens fa
der, Thomas Jørgensen, stammede vist fra
slægten Kjelst i Torstrup Sogn ved Varde,
født 1794 som søn af gårdmand Jørgen
Nielsen (Kjelst) (1764-1824) og hustru Ma
ren Mortensdatter (1753-96) i Tange By.
Dette var i store og grove træk, hvad Anton
vidste om sin tiptipoldemoder Maren Diderichsdatter.
Jeg har altid været meget interesseret i
den type undersøgelser, hvor det hele ikke
bare dukker frem lige så hurtigt, som man
8

Mon ikke, det var den general Heinen, som
Thomas havde tjent? I anmærkningerne
læstes: "Et uægte barn i Heins brakke ved
Slotssøen". Det var et utrolig heldigt fund,
Anton der havde gjort. Ellers havde hele
undersøgelsen været afsluttet, næsten før
den var begyndt.
Tilgangslisten for Kolding viste, at Ma
ren var kommet til byen 1826 som 31-årig
tjenestepige fra Lerbæk, en hovedgård i
Hover Sogn lidt nordvest for Vejle. Her fik
vi igen en ny oplysning, nemlig Marens
alder. Hun var altså født ca. 1795. Et kon
trolopslag i Hover Sogn viste, at Maren
havde anmeldt tilgang 1825 som kommen
de fra Smidstrup Sogn. Rejsen til Starup
var aldrig blevet til noget, eller også var
hun fortsat direkte til herregården Lerbæk.
Efter et år i Kolding rejste Maren, 32 år
gammel, til Skanderup lige udenfor købsta
den. Tilgangslisten for Skanderup var først
bevaret fra 1829, afgangslisten fra 1833, og
Maren optrådte ingen af stederne. Men igen
havde hun faet et barn udenfor ægteskab,
nemlig sønnen Diderich Christensen, født
31.1.1829 i Skanderup Sogn. Maren var
indsidder i huset Venneborg på Dollerup
Mark, og som barnefader var angivet Chri
sten Jørgensen, [Torstrup] Sogn, Tange By.
Herefter gik undersøgelsen i stå. Maren og
hendes 3 børn var ikke nævnt i sognet ved
folketællingen 1834, og hun var ikke død i
sognet eller anført i afgangsi isten.

op til disse intentioner. Nå, da det jo skulle
være en grundig undersøgelse, slog jeg al
ligevel efter på fol. 381, nr. 12. Her var
noteret: "Ane Marie Thomasdatter i Tiufkær, datter af en omrejsende ugift quinde",
med henvisning til fol. 61, nr. 5, hvor Ane
Maries dåb var indført. Altså ikke noget
nyt, og dog. Det lille ord "omrejsende" stod
der ikke noget om under dåbsindførslen.
Her fik vi såiedes en lille antydning af, at
moderen Maren Diderichsdatter nok ikke
hørte til nogef fast sted i sognet. Og det var
sikkert også dette ord, der har faet Anton til
at mene, at hun muligvis var af taterslægt,
af en omrejsende familie.
Kort tid efter fødslen rejste Maren fra
sognet, og præsten anførte hende i af
gangslisten 1825 som "pigen /: den besovede :/ Maren Diderichsdatter, ved bonde
håndtering. bortrejst til Starup". Ingen al
dersangivelse eller yderligere detaljer. Med
Starup mentes der vel nabosognet Øster
Starup i Brusk Herred, men her var det ikke
muligt at finde Maren i tilgangslisten. Hvad
nu? Var vi allerede kørt fast? Ja, tilsynela
dende. Så må vi prøve at kigge på barnefa
deren Thomas Jørgensen, som tjente gene
ral Heinen ved Kolding. Og minsandten om
Thomas ikke var blevet udlagt som barne
fader til Jørgen Thomsen, født 26.10.1826 i
Kolding. Som barnemoder anføres igen
Maren Diderichsdatter, "tjenestepige hos
Hein".

Maren og Thomas med de
res børn? H.P. Hansen:
Natmændsfolk og kjæltringer, bind I. 1959.
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Men når man finder børn født udenfor ægte
skab, bør man altid lede i amtsjournalerne
efter en eventuel faderskabssag (= alimenta
tionssag). Det havde Anton naturligvis også
gjort, men uden resultat. Vejle Amts jour
naler havde ingen oplysninger om de 2 æld
ste børn i 1825 og 1826. Skanderup Sogn
hørte under Ribe Stiftamt, men heller ikke
her var der noget at finde 1829. Nu er det
slet ikke ualmindeligt, at man ikke kan finde
en faderskabssag i forbindelse med børn
født udenfor ægteskab. Måske har foræl
drene klaret sagen i mindelighed, eller fade
ren har været så fattig, at moderen på for
hånd har opgivet at fa nogen hjælp fra den
side. Maren havde i hvert fald ikke anlagt
alimentationssag ved amtet, hvad grunden så
ellers har været.
Maren blev nu tilsyneladende i nogle år i
Skanderup Sogn. Sidste gang, Anton fandt
hende, var da den ældste søn Jørgen Thom
sen døde 2.3.1832 - kun 5/2 år gammel. Han
benævnes i kirkebogen som "indsidder Ma
ren Diderichsdatters s legfred søn2". Man for
nemmer næsten præstens forargelse. Heref
ter forsvandt Maren fra sognet, ifølge Anton
"vist sydpå over Kongeåen til Sønderjyl
land". hvor hendes datter, Antons tipolde
moder, Ane Marie Thomasdatter Jørgensen
dukkede op i 1840'me på Ladegård i Kværs
Sogn.

ningspligten var fastsat i forordningen af
25.3.1791 § 4, og den blev indskærpet ved
forordning af 24.7.1822. Foruden løsgæn
gere burde præsten indberette, "om der
fandtes nogen i sognet, om hvem der var
anledning til mistanke, samt, om der sam
mesteds måtte findes nogen, som, skønt
uden at være egentlig løsgænger, dog ikke
på aldeles lovlig måde ernærede sig".
I indskærpelsen fra 1822 hed det endvi
dere i § 1 : "Når nogen fremmed ankommer
til et sogn på landet, og der opholder sig fle
re nætter, skal det, såfremt denne ikke er en
bekendt aldeles umistænkelig person, i
overensstemmelse med Danske Lovs 3-19-8
(3. bogs 19. kapitels 8. paragraf) påligge
den, som tager ham til huse, derom at gøre
anmeldelse til sognepræsten inden 24 timer
og forevise denne persons pas og besked.
Præsten haver da at undersøge samme, og,
hvis omstændighederne kræve det. nærmere
at afhøre personen, og såfremt noget mis
tænkeligt findes, bør han give det tilkende
for sognefogden, der uopholdeligen haver at
fremstille den pågældende for stedets poli
timester".
Sognepræsten i Skanderup. Peder Nielsen
Gade, indberettede 30.5.1832. at "for tiden
opholder sig her i sognet af tyendeklassen
som løsgænger Maren Diderichsdatter. Skal
opholde sig hos husmand Dines Snoer i
Skanderup, som har optaget hende til huse,
uden derom ifølge forordningen 24.7.1822 §
2 for mig at have gjort nogen anmeldelse,
ikke heller Maren Diderichsdatter har an
meldt hendes ankomst her til sognet for mig.
- Hun skal efter rygtet have opholdt sig her
hele vinteren".
Nu blev Maren indstævnet til at møde i
Anst og Slavs herreders politiret 26.6.1832
for at afgive forklaring, men hun havde
åbenbart fornemmet, hvad der var under
opsejling, og da stævningsmandene mødte
op i Marens bopæl, "var hun der ej. og hav
de ej været der i 14 dage". Ærgerligt, så fik
vi ikke nogen forklaring om hendes tidligere

Maren som losgænger
At Maren forsvandt fra Skanderup Sogn,
vidste Anton fra en gennemgang af Ribe
Stiftamts journal 1832. Stiftamtmanden
havde bedt om indberetninger fra sognepræ
sterne angående løsgængeri, og alle disse
indberetninger var bl.a. samlet under jour
nalnummer C 1061/1832. Gruppe C var sa
ger vedrørende justits- og politivæsen. Præ
sterne skulle årligt indsende indberetninger
til amtmanden, om der i sognene fandtes
løsgængere efter skiftedagene. Indberet
’ Son. f odi uden for ægteskab
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som så blev udnævnt til interims (midlerti
dig) fysikus i Sønderborg, hvor han var til
1853, da han blev afskediget pga. den poli
tisk meget spændte situation. Det kunne ly
de som den rigtige "doktor Krüger", og et
opslag i Vejledende Arkivregistratur VI.
Landsarkivet for de sønderjyske landsdele.
En oversigt - udgivet 1944. viste, at der i
Sønderborg Fysikatsarkiv var bevaret vacci
nationsprotokoller og -lister 1811-1920. Det
lød lovende. Måske kunne en indførsel om
Ane Maries vaccination kaste lys over mo
deren Maren Diderichsdatters opholdssted.
Det var vel en arkivrejse værd!
Tilbage til Ane Maries konfirmation 1840
i Ullerup. Her fik jeg mit første møde med
en del af de sønderjyske kirkebøger. De var
skrevet på tysk! Hvilket chok. Nå, der var
ikke andet at gøre end at kaste sig ud i det.
Så måtte det vise sig, hvor meget af tysk un
dervisningen fra skoletiden der endnu hang
fast. Også ved konfirmationen nævntes Ane
Marie som "Karen Anna Maria Thomasdatter", men med en tilføjelse "genant Nielsen",
altså kaldet Nielsen. Hun var i hus hos Ras
mus Rasmussen i Avnbøl, Ullerup Sogn.
Om forældrene var der intet nyt, kun
hvad vi vidste fra dåben 1825 i Smidstrup.
Men hvordan i alverden var Ane Marie hav
net helt nede på Sundeved? Og hvorfor blev
hun nu pludselig kaldt Nielsen? Hvert ene
ste nye fund rejste blot yderligere 2 eller 3
spørgsmål. Her var ikke um iddel bail nogen
løsning i sigte.

gøren og laden. Maren var forduftet, inden
lovens lange arm nåede hende.
Hvordan kommer vi nu videre? Ja, hun
fik jo som sagt 3 børn uden for ægteskab,
nemlig Ane Marie, Jørgen og Diderich. Det
har ikke været nogen nem tilværelse at rejse
rundt med 3 små børn og hele tiden prøve at
holde sig ude af myndighedernes, specielt
fattigvæsenets, søgelys. Sønnen, Jørgen,
døde 1832 i Skanderup - kun 5/2 år gammel.
Antons tipoldemoder
Ane Marie. Antons tipoldemoder, kendte
han den videre skæbne for. Som han skrev i
Hvem Forsker Hvad 1989. dukkede hun i
1840'rnu op i Kværs og Felsted sogne. Hun
var gift 2 gange, første gang 18.1.1852 i
Felsted, helt ned syd for Aabenraa, med
ungkarl Jens Hansen, tjenende på Lajgård
(Ladegård. Kværs Sogn). Ane Marie tjente
da hos Søren Dinesen Smidt i Tråsbøl i Fel
sted Sogn. Hun kaldtes ved trolovelsen og
vielsen "Karen Anna Marie Jørgensen eller
Thomasdaiter". Hvordan, hun har faet tillagt
sig navnet Karen, er en gåde. Ægteskabet
blev kortvarigt, da Jens Hansen, som stam
mede fra Marstal, døde 13.12.1852.
2. gang giftede "Karen Anna Maria Han
sen, født Jørgensen" sig 24.1.1855 i Felsted
med ungkarl Christen Andersen Qvist, An
tons tipoldefader, tjenende på Kiding i sog
net. Han var født 1807 i Tødsø på Mors og
var kommet langt hjemmefra, men ifølge
AB vendte de senere tilbage til Mors.
I anmærkningerne ved Ane Maries første
ægteskab fik vi en, nej faktisk to interessante
oplysninger, nemlig at hun var vaccineret
4.9.1839 af doktor Krüger, og at hun var
konfirmeret 1840 i Ullerup på Sundeved.
Hvem var denne doktor Krüger? Hvor hav
de han praktiseret, og fandtes hans vac
cinationsprotokol endnu? Jeg fandt frem til
en bog af Johannes Brix: Lægevirke i Søn
derjylland for 1864, udgivet 1980. Her
nævntes Friedrich Christian Krüger, som
praktiserede indtil 1838 i Flensborg, men

Igang med lægdsrullerne
Men Maren Diderichsdatter havde jo også
sønnen Diderich. Han måtte kunne findes i
lægdsrullerne. I modsætning til kirkebøger
nes til- og afgangslister, hvor personerne
ofte forsvinder ud i den blå luft, så holder
lægdsrullerne fast i dem, indtil de til sin tid
slettes. Det er et fortrinligt hjælpemiddel,
når man eftersøger mandspersoner af bonde
stand eller lignende i hele første
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halvdel af 1800-tallet. Diderich var født
1829 i Skanderup Sogn, lægd nr. 73 i Ribe
Amt, og her finder vi ham helt efter reglerne
i tilgangsrullen 1829. Det anføres, at han
1830 er flyttet til lægd nr. 83, Anst Sogn.
Hovedrullen 1830 viser, at Diderich da op
holder sig i Store Anst, og i næste hoved
rulle 1833 bliver han slettet af rullen. Det
fremgår nemlig af anmærkningerne, at han
er "død efter 1. Slesvig Holstenske Distrikts
skrivelse af 2. april 1834. Grundet på præsteattesi." I lan var altså død enten 1833 eller
i begyndelsen af 1834 - men hvor? Slesvig
Holstenske Distrikt omfattede, så vidt jeg
kunne se. hele Sønderjylland. Nu var gode
råd dyre. Da Diderich kun var 4-5 år gam
mel, da han døde, tydede alt på, at han sta
dig opholdt sig hos moderen Maren Dide
richsdatter. Det var således af afgørende
betydning at finde hans dødssted.

På dette tidspunkt af undersøgelsen
(sommeren 1996) havde landsarkivet i Vi
borg netop faet mikrokortene fra alle de
sønderjyske sogne. Og jeg øjnede kun én
mulighed, en højst uvidenskabelig måde,
nemlig slavemetoden: En gennemgang af
alle de sønderjyske kirkebøger for dødsfald
1833-34! Heldigvis begyndte jeg i den øst
lige del af Haderslev Amt. Og efter at have
været igennem 20-25 sogne, var der pludse
lig gevinst i Vedsted Sogn. Gram Herred.
Her kunne jeg læse, at "Diderich - et uægte
barn af moderen Maren, tjenende p.t. i
Vonsmose i Vilstrup Sogn, og var taget i
kost hos Mathias [Læteren?] i [Almids?],
var død 15.6.1833, 4 år gammel". Maren
havde det ikke let, og det havde været nød
vendigt for hende at sætte sønnen i pleje,
mens hun selv prøvede at skaffe sig til da
gen og vejen i et af nabosognene. Jeg hå
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om, at det ved Deres gode foranstaltning
desanlangende måtte vorde moderen til om
skrevne reserve tilkendegivet, at hun uden
ringeste henstand haver at tilstille mig et i
anordnet form affattet kautionsbevis, behørligen attesteret for så vidt kautionistens ve
derhæftighed angår, på det at derefter kan
vorde udfærdiget amtspas for oftnævnte re
serve, og må hun vente i tilfælde af. at det
givende pålæg ikke efterkommes, at blive
tiltalt og straffet i overensstemmelse med
anordningerne." Sådan! Nu kørte maskine
riet! Maren blev indstævnet til at møde 8.4.
1828 for politiretten, som blev afholdt på
herredskontoret i Kolding, og hun berettede
da, "at hun ikke har kunnet skaffe kaution
for derefter at erhverve amtspas, og heller
ikke selv har kunnet med sin søn tage op
hold i Kolding Sogn, da hun allerede havde
for sidst afvigte år lejet sig en bopæl og sik
ret sig erhverv i Skanderup Sogn. - Hun for
sikrer således, at ingen modvillighed er
skyld i, at hun har efterladt den hende med
hensyn til sin søns lægdsstilling påhvilende
pligt, og indlod for øvrigt sagen til rettens
skånsomste dom".
Dommen lød på en mulkt af 5 rigsbank
daler sølv til Vejle Amts fattigkasse. Et be
løb, som Maren naturligvis på ingen måde
var istand til at udrede. Men der var ingen
barmhjertighed. Hun måtte derfor afsone
mulkten med 5 dages fængsel på vand og
brød i Kolding Arrest, hvilket attesteredes af
herredsfogden 4.6.1828 i brev til Ribe Stift
amt. (Sagen findes under Vejle Amts j.nr. J
135/1827, Ribe Stiftamts j.nr. 971/1827,
samt Anst-Slavs herreders j.nr. 264/1827 og
108/1828).

bede nu al kunne finde hende i folketællin
gen 1835 (i Sønderjylland et år senere end i
kongeriget), men netop for Gram og Hader
slev herreder manglede meget store dele af
denne folketælling. Det var et punkt, jeg al
drig fik undersøgt.
Diderichs ældre broder Jørgen havde jeg
også fulgt i lægdsrullen. Han var født i Kol
ding, som udgjorde Vejle Amts 119. lægd,
og her var han i tilgangsrullen 1827, flyttede
året efter til Vranderup i Seest Sogn lige
udenfor Kolding, men beliggende i Ribe
Amt, og derfra videre i 1830 til Store Anst i
samme år. Det oplystes i anmærkningerne,
at Jørgen døde 1832 i Ribe Amts 72. lægd,j
Skanderup Sogn. Det vidste vi i forvejen.
|

Maren på vand og brod
1
Der syntes nu kun at være en mulighed til
bage. Som omrejsende med 3 uægte børn
måtte Maren simpelthen have været i kajffi^ja^med my nd ighederne, og det bur-]
de sætte sig spW'l
havde fundet sagen fra 1832 om løsgængeri
i Ribe Stiftamt. Men da Maren jo havde op
holdt sig 1825-27 i Smidstrup og Kolding,
gennemgik jeg Vejle Amts journaler for dis
se år, og en enkelt sag dukkede op. I 1827
flyttede hun fra Kolding i Vejle Amt til
Vranderup i Seest Sogn, Ribe Amt, med
bringende sønnen Jørgen. Og det måtte hun
ikke uden at løse amtspas for sønnen og
stille med en kautionist, der ville garantere
for, at Jørgen ikke forsvandt, når han til sin
tid skulle møde på sessionen. Militæret var
meget nøjeregnende, og når Jørgen først var
kommet i rullen, slap man ham ikke.
Herredsfogden i Anst-Slavs herreder
"skulle ikke undlade herved ærbødigst at
indberette" i maj 1827 til Vejle Amt, at Ma
ren var dukket op i Skanderup Sogn med
sønnen Jørgen uden det fornødne amtspas.
Amtmanden i Vejle for i blækhuset og
sendte brev til Ribe stiftamtmand for
"tjenstlig al anmode Deres Højvelbårenhed

Marens fodested
Undersøgelsen lå nu stille til efteråret 1997.
Var det virkelig umuligt at Unde frem til
Marens fødested? Jeg fandt alle notaterne
frem igen for at konstatere, om jeg havde
overset noget. En enkelt ting manglede at
blive efterset. Lægdsrullerne havde oplyst,
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at Maren og sønner 1828 var flyttet fra
Skanderup til Vranderup i Seest Sogn, og i
1829-30 opholdt de sig i Store Anst i Anst
Sogn. Selv om jeg ikke havde de store for
håbninger. måtte jeg hellere lige fa de sidste
opslag på plads omkring kirkebøgernes til
og afgaiigslister for Seest og Anst sogne. I
Seest Sogn var Maren slet ikke omtalt.
Derimod i Anst Sogns tilgangsliste 1829
som "34-årig bondepige ankommen fra
Skanderup Sogn”. I 1831 flyttede hun som
”36-årig bondefruentimmer til Hjarup Præ
stegård". Da det jo skulle være en grundig
undersøgelse, og det var ved at være sidste
udkald, burde jeg nok lige kigge efter i det
almindelige jævnførelsesregister i Anst
Sogns kirkebog.
Og endelig, endelig, stod lykken den
kække bi!! Præsten i Anst, Hr. Caspar Fre
derik Junghans, havde virkelig forstået hen
sigten med det almindelige jævnførelsesre
gister. På fol. 152, nr. 200 stod Maren Diderichsdatter pænt og nydeligt optegnet: "Hvor
anført som født: Ullerup, mellem Apenrae
og Flensborg - 1795. Hvor anført som kon
firmeret: ibidem 1810. Tilgangslisten 1829,
nr. — Afgangslisten 1831, nr. 12". Jamen,
det var jo helt fantastisk. Alle oplysningerne
serveret på et sølvfad. Et kort øjeblik var jeg
lidt ærgerlig over det med Flensborg, for så
skulle vi jo syd for grænsen. Men hurtigt
kom jeg i tanke om, at Marens datter Ane
Marie var konfirmeret 1840 i Ullerup Sogn,
som lå på Sundeved, altså på den danske
side af den nuværende grænse, og dermed
kunne jeg gå lige over til arkivhylden og
tage det sønderjyske bind med mikrokort fra
Ullerup. Det var simpelthen bare en god
dag!
Inden vi kaster os over det sønderjyske,
skal vi have gjort arbejdet med til- og af
gangslisterne færdig. Maren var som nævnt i
1831 rejst fra Anst til Hjarup Præstegård.
Og præsten bar anført hende som "Maren
Diderichsdatter af Avnbøl, 36 år, tjeneste
pige hos sognepræsten" både ved ankomsten

1831 og afrejsen samme år til Skanderup
Sogn. Avnbøl viste sig at ligge i Ullerup
Sogn. Lige pludselig var der ingen grænser
for oplysningerne om Marens fødested.

Marens forslægt
Nu kunne ikke engang den tyske tekst slå
mig ud. I Ullerup kirkebog. Nybøl Herred,
læser vi, at den 16.3.1795 fødtes "Maren
Diedrichs des Seefarenden Dietrich Christi
ans in Auenbul und Maren geboren Lützen
daselbst eheliche Tochter, wegen vorgegebenerSchwachhei^nJde^
l^aesloSelar^va^Its^ensøfanencI^D1?
derich Christiansen og hustru Maren Lützen
i Avnbøl. De var blevet gift i al hast i Ulle
rup 22.1.1795, og præsten tilføjede da også i
en parentes om moderen: "gravida". Dide
rich Christiansen døde kort efter datterens 1
års fødselsdag. Han forulykkede med en båd
lastet med mursten på Nybøl Nor og druk
nede 16.7.1796. Begravelsen fandt sted i I
Broager.
^R^^^Htasmusdatter Lützen giftede sig
igen 25.11.1797 i Ullerup med smedesvend
Peter Christiansen. De blev boende i Avn
bøl, hvor Peter Christiansen døde 1838 og
Maren Rasmusdatter Lützen 1846. En af de
gode ting ved de sønderjyske kirkebøger er
deres ofte meget detaljerede biografier ved
dødsfald. I 1846 anførtes følgende om Ma
ren Lützens datter Maren Diderichsdatter:
"Maren, die von etwa 14 Jahren nach Jyl
land gezogen und seitdem verschollen ist".
Maren var for ca. 14 år siden taget til Jyl
land og siden da sporløst forsvunden. Hun
skulle således være rejst fra Avnbøl ca.
1832. Det lød lidt mærkeligt, da vi jo havde
mødt hende allerede 1825 i Smidstrup Sogn.
Skulle de virkelig huske hele 7 år forkert?
Herom senere.
Som jeg citerede Birgit Øskov for i ind
ledningen, drejer det sig ikke altid om at ar
bejde sig hurtigt tilbage, tilbage, tilbage.
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Nr 10 Maren Diedrichs, født 16.3.1795. Ullerup Sogns kirkebog, Nybøl Herred.
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Jeg vil derfor nøjes med at give en kort
oversigt over Maren Diderichsdatters nær
meste aner. Hendes fader Diderich Christi
ansen var fra Langeland og født 1772 i
Rudkøbing, som søn af nævnings- og vurde
ringsmand samt skrædder Christian Clausen
(ca. 1732-99) og hustru Maren Nielsdatter
Steensen (ca. 1736-1812). De var blevet gift
i Rudkøbing 4.7.1770. Christian Clausen var
søn af skrædder Claus Hansen (ca. 170990), mens Maren Nielsdatter Steensen var
datter af kleinsmed Niels Steensen (ca.
1700-76). Alle i Rudkøbing.
Maren Diderichsdatters moder Maren
Rasmusdatter Lützen blev født 1765 i Adsbøl, som datter af indsidder Rasmus Jesper
sen Lützen (ca. 1711-84) og hustru Anna
Leonora Pctersdatter. Ægteparret boede til
sidst i Avnbøl, Ullerup Sogn. Det må være
nok om forslægten. Der skal også være no
get til Anton selv at forske videre i.

Armenkasse". Her kaldtes hun Nielsen, som
det jo også var tilfældet ved hendes konfir
mation, og hun boede der på fattigkassens
regning.
Der fandtes en del fattigvæsenssager i
Ullerup Præstearkiv. 1 en fattigregnskabsbog
1780-1842 anførtes under 1832, at der var
betalt kostpenge og underhold for "Maren
Diderichs Kind in Auenbüll" med henholds
vis 4 rdl. 47 ski. og 2 rdl. 47 ski. I 1833 og
1834 nævntes barnet ikke. Men hvert år fra
1835 til og med 1840 blev der udbetalt "Er
ziehungsgelder und Unterhaltungskosten"
for Anna Maria Nielsen i Ullerup. Her op
træder efternavnet Nielsen atter. Jeg ved
ikke, hvordan det er opstået, men i en proto
kol over dem, som nyder offentlig under
støttelse af fattigkassen i Ullerup 1839.
nævnes under Avnbøl: "Anna Maria Nielsen
Thomasdatter, udsat hos Rasmus Tychsen i
Avnbøl for 12 rdl. årlig". Det overstregede
navn Nielsen og tilføjelse af Thomasdatter
må indikere, at det er en og samme person,
der optræder i fattigregnskabet.

Besøg på landsarkivet i Aabenraa
Nu er det på tide at vende tilbage til Maren
Diderichsdatters ældste og eneste overle
vende barn. Ane Marie Thomasdatter Jør
gensen. Som vi husker, blev hun konfirme
ret 1840 netop i Ullerup, moderens fø
desogn. Der var ikke længere noget at stille
op, det var simpelthen nødvendigt at gen
nemføre mit første besøg nogensinde på det
lille hyggelige landsarkiv i Aabenraa. En af
dagene under storstrejken i maj 98 kunne
bekvemt udnyttes til en tur sydpå.
Vel ankommen begyndte jeg med at gen
nemgå vaccinationsprotokollen fra Sønder
borg Fysikatsarkiv, og hurtigt fandt jeg un
der nr. 380/1839 Anna Marie Thomasdatter
fra AuenbuII. Kirchspiel Uldrup, vaccineret
af Krüger 4.9.1839. Som forældre anførtes
blot "Thomas aus Jutland", ikke noget om
moderen.
Herefter prøvede jeg folketællingen 1840
for Ullerup Sogn, og hos Rasmus Rasmus
sen, Kätner (husmand) i Avnbøl, fandt jeg
"Anna Maria Nielsen, 16, fur Rechnung der

Maren og fattigvæsenet
Men det mest interessante fund gjorde jeg i
en pakke i Ullerup Præstearkiv med sager
om fattigvæsen. Opdagelsen gjorde jeg me
get kort før lukketid. Det drejede sig om 7
breve alle fra 1832 og naturligvis på tysk. I
al hast lykkedes det at få bestilt fotokopier,
inden toget gik til Århus. Men det var yderst
heldigt, for i disse breve oprulledes hele Ma
ren Diderichsdatters hidtidige skæbne:
Sognepræsten i Ødis syd for Kolding
indberettede 2.8.1832 til Haderslev Amthus,
at det barn, amtet havde overgivet fattigvæ
senet til pleje, indtil den pligtige forsørgel
seskommune var fundet, hed Ane Marie,
datter af en vis Maren Diderichs fra Avnbøl,
ca. 7-8 år gammel, født i Smidstrup i Jyl
land. Angivelig fader var en vis Thomas
Jørgensen, som p.t. tjente en bolsmand
Staffen Hansen i Højrup, Stepping Sogn, i
det nordligste af Haderslev Amt. Faderen
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de lært Maren at kende for ca. 8 år siden, da
han tjente på Petersholm ved Vejle. Han
havde lejet et hus til hende i Smidstrup, hvor
deres datter Ane Marie blev født. Maren
havde derefter tjent 1 år på herregården Ler
bæk, */? år i Kolding, 2 år i Skanderup, '/z år i
Store Anst, inden hun forrige sommer tjente
hos sognepræsten i Hjarup. Sidste vinter
havde hun atter ophold i Skanderup, men
hvor hun nu var, vidste han ikke. Han var på
opfordring ingenlunde villig til at påtage sig
forsørgelsen af datteren. Tidligere var han
indstillet på at gifte sig med Maren, men da
hun havde været ham utro (!!), havde han
opgivet denne tanke.
Efter dette forhør var der ikke flere mu
ligheder for Ullerup Fattigkommission. Den
måtte påtage sig forsørgelsen af Ane Marie
Thomasdatter Jørgensen. Hun blev nu over
sendt fra Ødis Sogn til Ullerup, og hendes
videre skæbne er tidligere omtalt.
Maren Diderichsdatter har jeg desværre
ikke kunnet finde, efter at hendes yngste søn
Diderich døde 1833 i Vedsted. Da tjente hun
i Vilstrup Sogn. Er hun blevet i det sønder
jyske, eller har hun atter søgt arbejde på
nogle af de nørrejyske herregårde? En be
sværlig og tidskrævende løsning er naturlig
vis en gennemgang af folketællingen 1840
for det østlige område af Nørre- og Sønder
jylland, men det vil samtidig være nødven
digt at efterse kirkebøgernes dødsfaldslister
1833-40 i samme område. En rigtig slave
undersøgelse! En anden mulighed er de år
lige indberetninger til amterne om løsgænge
re, men også det vil kræve sin tid.

havde sammen med en broder bevidnet bar
nets identitet over for sognepræsten, og for
klaret, at moderen havde efterladt barnet i
Højrup, antagelig for at påtvinge ham ud
gifterne til forsørgelsen. Moderen var med
endnu et uægte barn draget til sit hjemsogn
Ullerup. Præsten oplyste endvidere, at Tho
mas Jørgensen aldrig ville kunne blive gift
med Maren Diderichsdatter, da han endnu
ikke ved Ane Maries fødsel i 1825 var ble
vet skilt fra sin hustru!! Præsten noterede, at
da uægte børn ifølge gældende forordninger
fulgte moderen, så måtte Ullerup Sogn være
forsørgelsespligtig for Ane Marie.
Maren Diderichsdatters moder og stedfa
der havde 19.8.1832 forklaret til sognepræ
sten i Ullerup, at Maren for 13 år siden var
draget hjemmefra som tjenestepige sammen
med en Nicolai Juhler og hustru til herre
gården Petersholm ved Vejle, senere til her
regården Tirsbæk øst for Vejle. De vidste
ikke meget om hendes øvrige opholdssteder,
og Maren havde kun besøgt dem een gang
for godt seks uger siden, og da kun været
der i fire dage sammen med sin yngste søn.
Hun havde fortalt dem, at hun havde over
givet sin datter Ane Marie til sin samlever
[ihrem Buhlen] til forsørgelse.
Pastor Meyer i Ullerup sendte 29.8.1832
en omfattende indberetning til Sønderborg
Amthus. Han erkendte, at da Maren Dide
richsdatter var født i Ullerup Sogn, havde
fattigkommissionen dér også forsørgelses
pligten for hendes datter Ane Marie. Han
klyngede sig dog til det halmstrå, at Maren
eventuelt havde opholdt sig i en 3-års peri
ode i et af sognene i Jylland og dermed op
nået hjemstedsret dér. Eller at den udlagte
barnefader Thomas Jørgensen ville vedstå
sig pligten til at opdrage og underholde sin
datter. Meyer håbede, at Haderslev Amthus
ville sørge for at udspørge faderen nærme
re.
Dette skete ved et politiforhør i Haderslev
11.9.1832. Her forklarede Thomas Jørgen
sen, at han va?* 38 år gammel, og at han hav

Barnefaderen Thomas Jorgensen
Som afslutning vil jeg fortælle lidt om den
udlagte barnefader Thomas Jørgensen.
Anton mente jo, at han var født 1794 i
Tange, Torstrup Sogn, i Vestjylland. Lad os
prøve at følge ham i lægdsrullen. De første
14 år var han i Torstrup Sogn. 1808 flyttede
han til
17

"Transportschein’'. Ane Marie Thomasdatters oversendelse fra Ødis til Ulleriip 1832. Ulle-

rup Prcestearkiv-fattigvæsenssager.
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mand i Dyreby, Henne Sogn. Laust Thom
sen (1819-77), husmand på Veldbæk Mark,
Jeme Sogn, og Mads Christian Thomsen
(1822-?), husmand i Over Fidde, Henne
Sogn. Disse 3 sønner var således halvbrødre
til Antons tipoldemoder Ane Marie Tho
masdatter Jørgensen, men hun har næppe
nogensinde set dem, endsige kendt til deres
eksistens.
Allerede året efter den yngste søns fødsel
kunne sognepræsten i Lunde 3.4.1823 ind
berette til Ribe Stiftamt, at "et par gifte folk
fra et hus på Frøstrup Hede i Lunde Sogn,
nemlig Thomas Jørgensen og Karen Lau
ridsdatter, har i flere år ved deres uenighed
indbyrdes ført et ulykkeligt ægteskab. Flere
gange har jeg haft dem hos mig i den anled
ning, men mit håb om fred og enighed
blandt dem er forsvundet! De attrår skils
misse og beder om Deres Højvelbårenheds
tilladelse dertil".
Amtmanden indkaldte parterne til den
lovbefalede verdslige mægling på amts
kontoret i Ribe 23.4.1823, og her blev det
bestemt, at Karen Lauridsdatter skulle be
holde "Duehuset" mod at svare den påhvi
lende gæld og aftægt samt påtage sig for
sørgelsen af deres 3 børn. Ligeledes overtog
konen alt indbo, og Thomas fik alene udle
veret sine gangklæder. Det lød som et hårdt
forlig, men så havde han heller ingen for
pligtelser. Han var tilsyneladende lidt af en
omstrejfende fri fugl. Efter denne forening
fik parret udfærdiget en separationsbevil
ling. Nu skulle der ifølge loven gå 3 år, før
de kunne fa den endelige skilsmissebevil
ling. Meget længere gik der heller ikke, før
tjenestekarl Thomas Jørgensen på herregår
den Kærgård i Hunderup Sogn 30.6.1826
søgte om sit ægteskabs aldeles ophævelse
samt tilladelse til at indgå nyt og andet ægte
skab. Han fik jo i 1825 en datter med Maren
Diderichsdatter og havde åbenbart nu planer
om at gifte sig med hende.
Men der var en alvorlig forhindring for
dette ønske. Thomas Jørgensen blev nemlig

Hodde Sogn, hvor han boede i Hulvig, 1815
til Næsbjerg Sogn, 1816 tilbage til Torstrup
Sogn, videre 1818 til Lunde Sogn, hvor han
boede i Frøstrup Hede. I 1826 flyttede han
til Hover Sogn ovre ved Vejle, og herfra var
han forsvundet 1833.
Årstallene stemmer ofte ikke helt med
kirkebøgernes til- og afgangs lister. Det vir
ker, som om lægdsforstanderne har været
lidt træge med at fa ajourført deres lister.
Men man slap ikke de værnepligtige af syne.
Kun hvis de rømte, som Thomas Jørgensen
tilsyneladende gjorde, hvilket først blev op
daget 1833. selvom vi ved, at han allerede
1832 opholdt sig i Højrup i Stepping Sogn.
Rømningen blev undersøgt ved et politi
forhør på Nørvang-Tørrild herreders kontor
i Vejle 12.11.1833. Thomas var sidst mødt
på sessionen 1829 og havde da meddelt, at
han havde ophold i nærheden af Kolding.
Hvor han siden havde opholdt sig eller for
tiden var al finde, vidste lægdsmanden ikke.
Vejle A ml bad derefter om at fa Thomas
Jørgensen efterlyst i Haderslev, Ribe, Ring
købing, Skanderborg og Viborg amter, men
uden resultat, selvom præsten i Ødis jo vid
ste, al han opholdt sig i Stepping Sogn i
1832, og b\ fogden i Haderslev havde ham i
politiforhør samme år. Myndighederne talte
heller ikke sammen dengang. (Vejle Amts
j.nr. J 144/1833 og Ribe Stiftamts j.nr. C
2100/1833).

Thomas Jorgensens ægteskab
Fra forsørgelsessagen i Ullerup fik vi kend
skab til. al Thomas Jørgensen havde været
en gift mand, da han fik datteren Ane Marie
udenfor ægteskab i 1825. Hun var altså efter
lovens definition "et horebarn". Thomas
blev gift 22.6.1816 i Lunde Kirke med pigen
Karen Lauridsdatter af Frøstrup Hede, og
samme är fik han skøde på "Duehuset", som
lå på en lille parcel på Frøstrup Hede (Øster
og Vester Horne herreders skøde- og panteprotokol 1830-33, fol. 62-63). De fik 3
drenge: Jørgen Thomsen (1816-1900), hus
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tilkendegivet, at hans ansøgning burde bi
lægges med attest om hans forhold i separa
tionstiden fra den eller de sognepræster, i
hvis menigheder han i ommeldte tid havde
haft ophold, og forinden hans forhold såle
des oplystes, kunne ansøgningen ikke blive
videre fremsendt. Det var mere end Thomas
brød sig om. Og det så jo heller ikke så godt
ud med el horebarn i separationstiden. I
august 1826 fik han derfor ansøgning og
bilag tilbageleveret.

udsætte på kost og pleje hos omkringboende
bønder. Man tog pant i "Duehuset" og ind
satte en fæster til at drive stedet. (Øster og
Vester Home herreders skøde- og panteprotokol 1836-39, fol. 71).
Karen Lauridsdatter var på sin flugt hav
net helt oppe i Salling, hvor hun døde
30.12.1834 i Hjerk Sogn. I Sallingland Her
reders skifteprotokol 1834-39 står der i
dødsanmeldelsen: "Omvandrende ukjendt
betlerske, navnlig Karen, død i Vium. Hjerk
Sogn. Begravet for fattigkassens regning".
Det var den rene elendighed. Men hendes 3
sønner med Thomas Jørgensen klarede sig,
og alle 3 blev fastboende husmænd.
Afslutningsvis skal det nævnes, al der i
folketællingen 1840 fandtes en Thomas Jør
gensen, 46 år, enkemand, daglejer og hus
mand, som boede i et hus sammen med 13
andre personer i Seest By og Sogn. Anst
Herred, Ribe Amt. Det kunne godt være vo
res Thomas, men han var væk i folketællin
gen 1845.
Såvel Maren Diderichsdatter som Tho
mas Jørgensens oprindelse og identitet lyk
kedes det at fastslå. Tilbage slår problemer
ne om deres videre skæbne.
Se, det var en historie med kød på! Så
heldig kan man dog ikke være hver gang.
Når det har været muligt at finde så mange
detaljer, skyldes det ikke mindst, al såvel
Thomas Jørgensen som Maren Diderichs
datter levede under meget dårlige sociale
vilkår, og derfor ofte kom i klammeri med
myndighederne. Men en spændende under
søgelse var det!

Thomas Jorgensens hustru
Karen Lauridsdatter ønskede dog også at fa
sagen bragl lil ende, og hun søgte i novem
ber 1826 om skilsmisse og gratis bevilling
til at indgå nyt ægteskab. Hun kunne bedre
klare den pletfri vandelsattest og fik skils
missebevilling 12.1.1827 med tilladelse til at
indgå nyt ægteskab. Thomas var således
også blevel skilt, men han havde ikke tilla
delse lil at gifte sig igen. Det var den ubeha
gelige vandelsattest, det drejede sig om!
(Ribe Stiftamts j.nr. 617/1823, 982 og
1735/1826. samt Hovedforligelseskommissionsprotokol 1819-30, fol. 193-94).
Nu var Karen Lauridsdatter 32 år og stod
med 3 små uforsørgede drenge. Hun giftede
sig igen 1827 i Lunde med ungkarl Niels
Jessen. 40 år gammel, og fik yderligere 2
børn med ham. Niels Jessen overtog "Due
huset" med den påhvilende aftægt til Karen
Lauridsdatlers forældre, men det gik ned ad
bakke, og 1834 stak Karen af fra "Duehu
set" efterladende sine børn, som Lunde-Ovtrup Kommunes fattigkommission måtte

Og derfor bøje vi vort sind, hvor vi i verden går,
med længsel mod de strømme, som disse kyster når;
og derfor samle vi hvert navn, som steg affolkets jord,
i dem vor fortid leved', af dem vor fremtid gror.
"Jeg ser de bøgelyse øer" afL.C. Nielsen, 1901.
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Personalhistorie - hvad gør den grå slægtsforsker?
af Ingvar Musaeus, Videbechs Allé 50, Hald Ege, 8800 Viborg S 86 63 83 39.

tid kan endnu et moment spille ind: Den al
mindelige, menneskelige beskedenhed og
tilbageholdenhed.
Jeg tror, at mange holder sig tilbage fra at
begynde det skriftlige arbejde, som der kun
ne være ønske om at udføre på baggrund af
det righoldige materiale, de har liggende; de
kommer ikke i gang på grund af ængstelse
for at skulle virke som nybegyndere og for
ikke at kunne gøre det godt nok, og måske
vil der blive rejst kritik af det færdige arbej
de, fordi det ikke lever op til de krav, der af
faghistorisk art kunne stilles. Der er mange
grunde til, at "den grå slægtsforsker" viger
tilbage fra at gå i gang med et slægtshisto
risk skrift. Jeg kender dem fra mig selv.
Fabritius og Hatt beskriver i deres Hånd
bog i slægtsforskning, hvad genealogi er: de
giver en definition og fastslår bl.a., at "gene
alogien har sin plads blandt de historiske
discipliner, idet dens mål er at fremlægge
historiske kendsgerninger, at dokumentere
de påståede slægtskabsforhold under anven
delse af historisk-kritiske metoder, idet dens
kildemateriale ligger indenfor det sædvanli
ge historiske kildestof'.
Kan "den grå slægtsforsker" leve op til
håndbogens formuleringer? Føler han sig
afmægtig? Han kan i hvert fald føle sig for
trolig med dette citat fra bogen: "Slægtsvi
denskaben fremlægger sine arbejdsresultater
i to grundformer, anetavlen og efterslægstavlen." Det arbejde mestrer han.
Her løfter jeg en pegefinger: Pas på ikke
at nøjes med disse tavler! Jeg slår et slag for
personalhistorien, levnedsbeskrivelsen biografien.
Har vi ikke alle ind imellem under arbej
det med slægten fundet os selv siddende i
tanker og funderet over det liv. vor forfader
levede? Hvilke forhold drev ham, hvilke
erfaringer høstede han, hvilke følelser næ
rede han i livets forløb? Hvilke ... hvad ...
hvorfor ..? Ofte har vi vel også på hans veg
ne prøvet at formulere et svar på sådanne

Jeg tænker til tider på, hvor meget de mange
slægtsforskere mon far ud af deres iver og
omhu. Der er i Danmark flere tusinde helt
almindelige mennesker, der af interesse dyr
ker denne forskning, og heraf er godt 2000
[i 1987, red.] medlemmer af en slægtshisto
risk forening. Der er for mig ingen tvivl om,
at de sætter mange timer af for, at deres
forskningsarbejde skal give så godt et re
sultat som muligt - og det både hvad kvalitet
og kvantitet angår.
Hvad far de ud af det? Først og fremmest
kommer der naturligvis fornøjelse ud af det.
Det er lysten. der driver værket, og det er en
tilfredsstillelse i sig selv at se resultaterne
"hobe sig op". Anetavlerne fyldes ud, og
efterslægtslavlerne udarbejdes og omfatter
flere og flere personer, som tiden går. Man
ge notater med supplerende oplysninger og
kildehenvisninger føjer sig til.
Bag det hele ligger ofte en ambition om
på et eller andet tidspunkt at ville udfærdige
et slæglshistorisk skrift - måske en slægts
bog. Men jeg har på fornemmelsen, at det,
for flere end godt er, går sådan, at resultatet
af de mange års talrige timers arbejde til
sidst ender nede i skuffen eller lægges i ska
bet i kasser og ringbind. Ved siden af de
mere monumentale værker, som den slægts
historiske litteratur uomtvisteligt byder på,
kommer mange slægtsforskeres arbejde til at
blegne.
Ved at indføre begrebet "den grå slægts
forsker" ønsker jeg at betegne den, der re
præsenterer de mange slægtsforskere, som
helt på amatørbasis trofast arbejder med de
res interesse, men som desuden klart føler
de snævre grænser, der er sat for, hvor me
gen tid. hvor meget arbejde og hvor mange
penge den enkelte kan lægge i de ønskede
projekter.
"Den grå slægtsforsker" far ikke gjort
alvor af sit ønske om at skrive sin slægts
bog; det kan skyldes de manglende ressour
cer, men altså ikke manglende lyst. Imidler
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spørgsmål: det ville være spændende at ska
be et billede af denne forfader. - Jamen, så
gør det!
Selvfølgelig er det ikke enhver af os, der
har en forfatters eller digters evne, men
mindre kan også gøre det. Jeg vil driste mig
til at påstå, at man bør prøve at lade sin fan
tasi spille, så en levnedsskildring far kød og
blod. Det er ikke alt i livet, der 100-200 år
senere kan dokumenteres som historisk kor
rekt; men det skal efter min mening ikke
være en hindring for at berette derom. Vi
har fundet data om en forfaders fødsel, æg
teskab og død samt om de børn, han fik men hvad hændte der ham ellers mellem
fødsel og død? Der er mange muligheder for
i forskellige kilder at finde dokumenterede
antydninger af enkelthændelser, og det må
oftest række - resten må slægtsforskeren
selv fylde på og skrive ned.
Historie kan skrives på mange måder,
mere eller mindre tørt, mere eller mindre
populært - der kan tages mere eller mindre
alvorligt på kravet om at skulle dokumentere
de fremlagte kendsgerninger. Der er diver
gerende synspunkter på dette område, og
bølgerne kan gå højt, når synspunkterne
forfægtes: I Ivor langt kan man tillade sig at
gå, når man bevæger sig ud over grænsen
for det veldokumenterede og lader fantasien
spille med i beretningen?
Som eksempel vil jeg nævne forfatteren
Ebbe Kløvedal Reich, der med sine histori
ske foredrag og bøger har givet anledning til
både begejstret bifald og forarget rynken-på-næsen. Ved at høre ham og læse
ham har jeg været vidne til en fortælleform
og en udlægning, der ikke behøver at ligge
længere fra sandheden end de lærdes af
dækning af kilderne.
En sådan oplevelse illustrerer lidt af det
dilemma, man kan komme i: men den ople
vede fortælleform kan inspirere "den grå
slægtsforsker" til at vove at gå ud over, hvad
der ellers betragtes som tilladeligt.
Jeg vender tilbage til forfaderen fra før hvad hændte der ham mellem fødsel og
død? De fundne og dokumenterede antyd

ninger af enkeltoplevelser må det være til
ladt at kæde sammen på en måde, der base
rer sig på studier af tilgængelige oplysninger
og kendskab til tidens livsformer og forhol
dene i øvrigt. Hvis der ikke kan beskrives et
dokumenteret livsforløb fra den ene enkelt
hændelse til den anden, vil jeg påstå, at val
get af en beskrivelse kan være lige så for
svarlig som valget af en anden. Blot skal
man være åben og til den valgte beskrivelse
oplyse: "Dette er mit bud på sandheden."
Læseren skal vide, hvor det dokumenterede
holder op, og fantasien begynder. Jeg me
ner, at det således er muligt for "den grå
slægtsforsker" ved siden af sine mange tav
ler også at lægge vægt på person historier og så at komme i gang med at skrive dem.
Jeg har været gennem overvejelser af
denne art, da jeg ønskede at skrive et personalhistorisk skrift. Først måtte jeg finde et
sted i anetavlen at sætte ind, og jeg fandt det
fornuftigt at gå tilbage til mine oldeforældre.
Jeg skrev en bog om det ene oldeforældre
par og dets efterslægt. Jeg vidste ikke meget
om dette par, og da jeg tog fat på at beskrive
den valgte oldefaders liv og oplevelser,
måtte jeg gennem mange bøger og histori
ske skildringer, før jeg var i stand til at for
tælle min udgave af historien om ham. Hvis
min fortælling i hver detalje skulle kunne
dokumenteres, ville et par ark papir have
været tilstrækkeligt.
Et andet aspekt grunder sig på, at det
egentlig forbløffede mig, så lidt jeg vidste
om mine oldeforældre. Der var ikke efterladt
mange mindelser i slægten om deres liv og
færden, så jeg kunne nemt forestille mig den
situation, at mine børnebørn som voksne
heller ikke vil vide meget om deres oldefor
ældre. Der måtte gøres noget, så derfor er
jeg gået i gang med at skrive en biografi om
min fader. "Den grå slægtsforsker" bør ikke
bare se tilbage i tiden på hensvundne slægt
led, han bør også se fremad og gøre sig
klart, at han selv er et led i slægten og en
gang vil forekomme at være en forfader, der
synes endnu mere grå, end han er i dag som
slægtsforsker - med mindre han nu tager fat
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> Ovenstående har tidligere været bragt
som tillæg til Slægtshistorisk Forening
for Viborg og Omegns program for l.
halvår 1987.

og begynder at skrive personalhistorie. Be
gynd med egne forældre. Overvej også egne
erindringer, memoirer eller en selvbiografi.
For slægtens kommende generationer vil
dagens "gra slægtsforsker" da kunne fremstå
som en farverig og nuanceret forfader. Lad
personalhistorien være levende - enhver af
vore for fæd re var det.

> Heri med forfatterens tilladelse.

Historie om, hvordan Jorden og menneskene blev skabt!
af Simone og Sarah, 5.B - Skansevejens Skole, Nørresundby.

Det hele startede med, at ude i rummet mange tusinde kilometer væk fandtes der en kæmpe
stor ildkugle, som så på et tidspunkt blev sprunget i luften. Derpå kom noget, vi kalder vand,
og deri kom nogle små væsener, der voksede sig større og blev det, vi kalder fisk.
Fiskene lavede nye væsener, som blev til noget, som vi kalder aber, og de aber lavede på
en måde Adam og Eva, som blev de første mennesker på den ildkugle, som hedder Jorden.
Adam og Eva fandt så ud af, hvordan man lavede nye mennesker, og til sidst blev det så til
en hel familie på Jorden, som startede samme sted.
Alle de millioner familier på Jorden fik så et stamtræ hver, som de kunne lave familien vi
dere med. Grenene på stamtræet var flere tusinde kilometer lange - de kunne aldrig stoppe,
for så ville der ikke være flere mennesker på Jorden.
Familierne kunne jo kun stoppe, hvis Jorden forsvandt til støv, eller hvis der kom for
mange mennesker, så der ikke var nok at spise og drikke til alle, så menneskene døde, når de
var små.

Hvad affædres saga findes, bør af efterslægten mindes.

Gennem jordbundsundersøgelser ved vi, at vort land er bygget op af en række geologiske lag,
der skyder sig ind under det som blade i et løg, og følger i den samme orden ligegyldig næ
sten på hvilket punkt af dets overflade vi stiller os. Men denne lagdelte historie ophører ikke
med geologien, men gælder også i vort samfundsliv, så at de samme historiske aflejringer vil
træffes i omtrent enhver del af det danske land. Man kan da studere hele Danmarkshistorien
gennem et enkelt sogns eller herreds historie, kan blotte alle aflejringer lige fra oldtiden til
vore dage, hvis da ellers dokumenterne står os bi.
Det er dette, der gør topografien og lokalhistorien så tiltrækkende - i hvert fald for mig, så
jeg i de sidste 20 år har tilbragt mindst en ofte to måneder på arkiver. Et sogns historie er et
lands historie; de samme skæbner, de samme kampe, de samme ængstelser, de samme håb;
kort sagt samfundstilstanden grebet i sine store almindelige træk vil på ethvert som helst tids
punkt af Danmarkshistorien være ens i Fjends- og Sokkelund Herred.

- skrev Jeppe Aakjær i forordet til Jens Langkniv, april 1915.
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Personalhistorie - digt eller virkelighed?
af Henning Ole Mathiesen, Ringstedvej 119, Lellinge, 4600 Køge S 56 66 00 77.
E: henning.mathiesen@rnail.dk

Det er mit indtryk, at mange slægtsforskere
viger tilbage for at skrive den egentlige
slægtshistorie. Det er, indrømmet, heller
ikke let. sammenlignet med f. ex. at ind
samle og organisere data. Mange overvejel
ser gør man sig, og mange skriveformer
afprøves, inden man finder en egentlig
form.
Især har én bestemt problematik optaget
mig under skrivearbejdet: Hvor meget, hvis
overhovedet noget, kan man tillade sig at
digte i en slægtshistorie? Selv i den kilde
mæssigt mest veldokumenterede familie vil
der være mange ubesvarede spørgsmål om
liv og levned og mange store huller i livs
forløbet. som kilderne ikke formår at ud
fylde. Alligevel er der mange steder i det
materiale, man samler, små, ofte udefiner
bare tegn, der tilsammen danner et billede i
vort baghoved (eller hvor det nu er).
Spørgsmålet er nu: Skal man give sig seiv
lov til at prente de billeder, man ser for sig,
mens man arbejder med materialet?
Til belysning af disse problemstillinger
vil jeg give følgende eksempel på en lev
nedsbeskrivelse:

mere, at der døde en lille, men fire yngre
søskende klarede det første års strabadser;
det var Karen og så Jens, Kirsten og Hans,
de var alle mere end 10 år yngre end Inger.
Dengang skulle der meget held til for at
overleve
de farlige
sygdomme
i
barndommen; Inger fik f eks. kopper som
barn, hun overlevede den jårlige sygdom,
men var for altid vansirel af de mange
koppear.
Det var heller ikke nemt for familien at
klare sig igennem de trange forhold, ver
den bød husmændene. Især dem, der ingen
jord havde, men måtte klare sig med dag
lejerarbejde. Ingers far var som nævnt en
sådan husmand, han har formentlig haft en
del arbejde i skoven Gunder up Kohave
(som mange andre i min slægt), men hårdt
og fattigt har det været. Og alligevel - trods
alt blev forældrene gamle, meget gamle,
endda; faderen døde som 84-årig og mode
ren var næsten 90 år på et par måneder
nær, da hun sagde verden farvel.
1821. Men Inger lever det liv. der nu en
gang er tildelt hende. Hun bliver voksen,
men da hun begynder at interessere sig for
det andet køn, er der ligesom ikke rigtig
nogen, der virker interesserede i hende.
Hun deltager selvfølgelig i de gilder og
andre begivenheder, der giver unge mulig
hed for at mødes, og da hun er 24 år, ser
hun endelig lykken smile til sig i form af
den meget flotte Peder, Kohavebondens
søn fra Herfølge, som ellers aldrig har set
til hendes side. Hans farfar var den gamle,
afdøde Per Smed i Enderslev. Hans Smeds
far, så derfor er han deltager i julelegene
her i byen. Han er høj og flot og danser
som en hvirvelvind. Hun smelter, når han
ser på hende og smiler med sine glade oj-

1796. I begyndelsen af 1796, midi i den
strengeste vinter, blev Inger født i Ender
slev, i et lille, fattigt husmandshjem tæt ved
skoven på overdrevet. Hendes far var den
nylig hjemsendte landsoldat Peder Jensen,
Per Jen eller Per Soldat er han måske ble
vet kaldt, som nu arbejdede som daglejer.
Han og Anna blev gift et par år tidligere,
kort for hun skulle nedkomme med den for
ste, Margrethe.
Indtil Inger var 5 år, havde hun kun
Margrethe at lege med; godt nok fik mor en
lille sosler en gang, men hun døde næsten
lige efter, hun var født. Det skete en gang
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mere få. Altså levede hun med sin lille
dreng, Ole, hjemme hos mor og far. Dren
gen kom tidligt ud at tjene, var vel kun 8-9
år.

ne. Skidt med, at han kun lige er fyldt tyve,
han er allerede et stærkt mandfolk, og tænk
nu - tænk, om hun kunne blive gårdmands
kone på den store, ansete Kohavegård!
Pludselig ser verden helt anderledes ud der er virkelig en vej ud af den forkuede
husmc inc /stilværelse !
Hun lod ham få, hvad han ville. Eller
måske ville hun også selv. I hvert fald be
gyndte resultatet at vise sig i løbet affor
året. Desværre er drømme og luftkasteller
ikke gjort af særlig solidt stof, og for Inger
var det en brat og hård nedtur. En nedtur
af en slags, som er set så mange gange før
og siden. Kohavebonden 01 Pæs afviste
pure at indgå nogen som helst forbindelse
med den fattige skovarbejderfamilie. En
lille klat penge én gang for alle kunne vel
ordne den sag. Ja, hvad kunne Per Skov
hugger vel stille op mod dette? Gård
mandssønnen fik måske en gang prygl af
faderen, voksen eller ej; men så var han
ellers også ude af den affære. Men pigen hvad skulle hun gøre? Maven blev større
og storre, men hendes fremtidsudsigter var
med ét slug skrumpet ind til ingenting.
Hvilken fremtid tegnede der sig for Inger?
Et liv i et landsbysamfund af mennesker,
der nok vidste at vise deres foragt, så læn
ge de havde deres på det tørre. For hvem
ville have et koparret, skamløst fru
entimmer uden anden medgift end en hore
unge?
Ja, måske var hun en flyvsk sjæl; måske
havde hun kendt både den ene og den an
den og blot været uheldig denne ene gang.
Men de små bidder, vi kan stykke sammen i
arkivalierne, lader i høj grad samfundsfor
holdene skinne igennem. Der er så meget,
der ty der på. at hun var en ganske almin
delig pige, som håbede og skuffedes, som
satsede - og tabte.

1832. Først langt senere dukkede der en
delig en mulighed op for ikke at ende som
gammel alene. Niels, hed han, han tjente
hos en bonde i Valløby. Noget særlig godt
parti var han ikke. Han var egentlig fra
Terslev, fattig husmandsson, vanfor. men
en god og reel mand. Formentlig var huns
handicap skyld i, at han havde måttet for
lade pladsen i Valløby. Han og Inger gif
tede sig i Enderslev Kirke i juni 1832. Han
var 12 år yngre end hun, men hvad gjorde
det; hun var i det mindste ikke mere alene.
Hun havde en forsørger, om det så kun var
på papiret. Ludfattige var de, og mulighe
derne for selv at forskaffe sig foden var
meget små for de besiddelseslose, og for
handicappede som Niels var det helt umu
ligt at klare sig selv. De kunne ikke blive
boende hos svigerforældrene. Begge Niel
ses forældre var døde, der var ingen hjælp
at få nogen steder.
Foråret efter brylluppet anvistes de en
plads i fattighuset Ulstrup Hospital i Ter
slev Sogn, hvor Niels jo kom fra. Ulstrup
Hospital var i 1821 oprettet af grev A.W.
Moltke for fattige under Bregentved Gods.
Det er muligt, at Niels har stået på venteli
ste nogen tid, idet grev Moltke i et brev til
birkedommeren (der som medlem affattig
kommissionen administrerede hospitalet,
herunder ind- og udflytninger) anforer, at
"Lars Knudsens afdøde enkes son, som
vistnok hedder Niels Larsen, formentlig
opholder sig i Endesløv". Det var altså ikke
Niels selv, der havde forespurgt om en evt.
ledig plads på hospitalet. Var man nodt til
at modtage understøttelse af det offentlige,
måtte man tage den i den form, den fore
faldt. I Niels' og Ingers tilfælde var der in
gen mulighedfor at takke nej!

1821, Situationen var for almindelig til, at
hun blev udstodt af sin klasse, men nogen
chancer for at avancere ville hun aldrig
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1833. Inger og Niels ankom til fods med
deres fa ejendele sondag den 14. april. På
trods aj Ingers højgravide mave havde de
måttet vandre hele den i mere end én for
stand tunge vej fra Enderslev. Alting var
vådt og klamt og vejene dybe og plørede
efter flere dages regn. Solen skinnede i de
store pytter, skønt en kold vind blæste.
Vinterens kulde havde endnu ikke sluppet
sit tag i luft og jord.
1 fattighuset skulle de bo sammen med en
familie med 3 børn, 2 gamle ægtepar, 5
gamle enker ug enkemænd og en forkrøblet
kvinde i 3O'rne, som kun kunne krable
rundt med to krykker. 17 mennesker i 4 små
rum i en stank af urenlighed og fugt, i sel
skab med væggetøj, rotter og mus og til
musik af tuberkuløs gammelmandshoste og
skænderier om de få og fattige fødemidler
og ejendele, der i øvrigt nu alle ejedes af
hospitalet.
Så var Inger altså kommet så langt ned,
som man næsten kunne. Hun ejede intet
mere end ikke sin værdighed. Og i hendes
mave rorte sig det nye liv - hvad skulle der
blive aj den lille stakkel, født i dybeste ar
mod.
For Niels var der ingen vej ud af
fattighuset. 37 år gammel dode han i 1845,
og Inger kunne se frem til hvor mange år,
der nu var tilbage, i fattigdom i hospitalets
klamme. overfyldte stuer, med "de
fremmeste"* afmålte almisser som eneste
tilskud til fattighusets forsørgelse. 49 år var
hun. Drengen Jens, der nu var 11 år, blev
straks efter faderens død af greven (d.v.s.
birkedommeren) sendt ud på en gård. Da
han var 16, i 1850, fik han plads i
Ringsbjerg.
Jo, Ingers alderdom begyndte tidligt. Da
havde en anden mand, hun engang kendte,
allerede været overhoved på sin faders fæ
stegård i 12 år, med kone nr. 2 og gården
fuld afborn og tjenestefolk.
Inger dode på Ulstrup Hospital den 25.
juli 1869, 73 år gammel. Næsten halvdelen

afsit liv levede hun i fattighuset.

Ovenstående levnedsbeskrivelse kan deles i
tre elementer:
a) faktuelle oplysninger, dokumenteret i
kilderne,
b) formodninger, foretaget udfra tileg
net almenviden
c) ren digtning, spontant opstået under
skrivning og under arbejdet med
materialet som sådan.

Jeg vil kort gøre rede for min metode til at
opbygge en levnedsbeskrivelse for en fa
milie: Når jeg finder oplysningerne, bliver
de i kort form noteret i kronologisk orden.
Efterhånden, som de bliver flere og mere
detaljerede, eller hvis jeg f. eks. kan se inte
ressante sammenhænge eller måske hæn
delser af forskellig art, finder jeg tiden inde
til at starte på den første levnedsbeskrivelse
i tekstform. Og da er det, at jeg ikke kan
nære mig for at "krydre" teksten som vist i
eksemplet.
Jeg er naturligvis meget bevidst om ikke
at fordreje "sandheden" (hvis det da er
sandheden, man nedfælder!). Familiemed
lemmer, som har læst nogle af teksterne,
har givet udtryk for, at de var læsbare og
har ikke stillet spørgsmålstegn ved, om det
f. ex. virkelig havde regnet, da Niels og
Inger ankom til fattighuset.
I ovenstående eksempel er der flere ek
sempler på ren digtning; eksempelvis er
sceneriet omkring Ingers møde med bonde
sønnen Peder naturligvis opdigtet. Histo
rien har måske i virkeligheden været en
helt anden, men fakta i den forbindelse er
a) tidspunktet for hendes barns fødsel.
Trækker man 9 måneder fra denne
dato, passer det præcis med tiden for
julens lege.
b) Inger har intet mere med bondesøn
nen at gøre, ligesom barnet (drengen
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På den måde vil man hele tiden kunne re
latere de almindelige historiske begiven
heder og gøre dem personligt interessante.
Modstandsbevægelsens historie er nu en
gang anderledes interessant, hvis man har
haft en morbror, der var modstandsmand!

Ole) ikke arver efter sin biologiske
far. De to personers sociale og fami
liære herkomst er klarlagt, ligesom
deres videre skæbne hver især. Såle
des er der, selvom ingen har fortalt
historien til slægtsforskeren, indicier
så tydelige, at historien ligesom
fortæller sig selv.

Jeg ved, at for nogle har denne problem
stilling slet ikke været aktuel, men at andre
spørgsmål har stillet hindringer for at påbe
gynde en egentlig slægtsA/.s/ur/e. Derfor
håber jeg med dette indlæg at have pirret
lidt til lysten til at skrive, for til syvende og
sidst er det vel dét, det drejer sig om. Eller
hvad?

Hvis personalhistorien skal fange sin læser,
må den have en "krop", en volumen af en
vis størrelse. Jo længere man kommer til
bage i tiden, desto tyndere bliver det kil
demateriale. der indeholder individuelle
personoplysninger, og man tvinges nær
mest til at fylde ud med generelle historiske
facts. Heri ligger der den fare, at man i
værste fald kommer til at skrive en historie,
som allerede er fortalt andre steder.
Man må derfor jævnligt standse op i
skriveriet, lukke øjnene og prøve at fore
stille sig personen ud fra den viden, man nu
engang har om hans/hendes status i familie
og samfund, og hvad betydning, ændringer
i personens omverden sandsynligvis fik for
vedkommende. Hvad betød svenskernes
plyndringer for en gårdmandsfamilie i
1659? Hvad betød fattigforordningen af
1803 for en gammel skrædder eller en lille,
forarmel familie, en krigsinvalid eller et
handicappet barn uden forældre? Og så vi
dere.

Ovenstående artikel har tidligere været
bragt i Årsskrift 1994 for Roskildeegnens Selskab for Genealogi og
Personalhistorie.

Endvidere i Koldinghus-Forening af
Slægtsforskeres blad Min slægt - Din
slægt, 1998:3.
> Heri med forfatterens tilladelse.

Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej de drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.

"Som dybest brød gi'r altid klarest vand"
af Jeppe Aakjær, 1916.
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Skriv en slægtsbog
af Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg S 86 61 04 36.
E: anton _blaabjerg@post.tele.dk

Nedenstående artikel er en bearbejdning af
et foredrag - holdt siden januar 1994 i de
slægtshistoriske foreninger i bl.a. Aalborg,
Århus, Tarm, Holbæk og Nakskov. Foredraget holdt i Aalborg blev optaget på
bånd af K.E. Jacobsen, bearbejdet og tilføjet
elementer
fra
senere
foredrag;
illustrationerne
er
transparenter
fra
foredraget.

fire hold oldeforældre og deres efterkom
mere, samt de otte hold tipoldeforældre og
deres efterkommere og så videre. - Det vil
sige, at i en konsangvinitetstavle findes op
lysninger om samtlige slægtninge, alle
blodsbeslægtede - idet konsangvinitet bety
der af fælles blod.

Slægtsbog
Endelig kan begrebet en slægtsbog bestå af
en anetavle for en given søskendeflok, kom
bineret med en efterslægtstavle for de sam
me søskende - rettere en efterslægtstavle for
søskendeflokkens forældre.

Det følgende har sit udspring i egne erfarin
ger med al lave slægtsbøger - et levebrød,
jeg har haft siden 1972, så det er blevet til et
par stykker. Det, jeg fortæller om, er min
opfattelse af, hvordan man kan gøres. Andre
kan have andre meninger.
Efter en kortfattet forklaring af begreber
(som bør anvendes entydigt) følger over
skrifter. som måske kan opfattes som forslag
til en disposition, eller blot ting, vi skal
huske.

I det følgende skitseres kort det eventuelle
indhold afen sådan slægtsbog:
Titelblad/forside
Det er rart, når et pænt titelblad - en ordent
lig forside - fortæller noget om bogens ind
hold. En kort, rammende titel - enten Slæg
ten "et eller andet" eller - da de fleste stam
mer fra bønder - noget med Peder Chri
stensen og Maren Jensdatter med tilføjede
oplysninger om erhverv, bopæl og fødselsog dødsår. Parret udgør således udgangs
punktet for slægtsbogen: Det anepar, for
hvem bogen indeholder oplysninger om for
fædre og efterkommere. Kort sagt det smalle
sted i den timeglasformede konstruktion,
som en slægtsbog er.
Til udgangspunkt for slægtsbogen vælges
et mere eller mindre tilfældigt anepar blandt
de 64 aner på anetavlen, og dette anepar fin
der man alle forfædre til og alle efterkom
mere efter.
Titelbladet skal også oplyse om, hvem
der har lavet arbejdet, og hvornår dette er
udgivet eller afsluttet.

Anetavle
En anetavle en fremstilling, der fortæller om
forældre, bedsteforældre, oldeforældre - alt
så bag ud i slægten.
Efterslægtstavle
En efterslægtstavle fortæller om slægtens
forgreninger fra et sted i fortiden og fremad
mod nutiden.

Konsangvinitetstavle
En konsangvinitetstavle er en lidt indviklet
kombination af en anetavle og de tilhørende
efterslægtstavler. Kai Albertsen fortæller i
jubilæumsudgaven af Personalhistorisk
Tidsskrift om opstillingsprincipper og per
sonnummerering i konsangvinitetstavler.
Senere har Knud Højrup 1996 på illustrativt
vis udgivet en konsangvinitetstavle for dron
ning Margrethe II.
Konsangvinitetstavlen
fortæller
om
forældre og deres efterkommere. De to hold
bedsteforældre og deres efterkommere. De

Indholdsfortegnelse
Derpå følger bogens vigtigste side, ind
holdsfortegnelsen: Listen over bogens af
snit, disses rækkefølge og respektive sidetal.
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Register
Sidst i bogen findes navneregisteret, og ar
bejder man med computer, er fremstillingen
heraf overkommelig. - Oversigtstavler er
også nyttige redskaber ved læsningen af
bogen.

ord eller begreb, er det en god ide at samle
disse forklaringer i en liste bag i bogen.
Ordlisten i Lad os vedgå arv og gæld (te
mahæfte nr. 4 fra SLÆGTEN, red.) er ikke
udtømmende, men eksempler på forklarin
ger på visse ord og begreber.

Kildeangivelse
1 forbindelse med bogens indhold er kilde
angivelser en vigtig ting. Det skal fremgå,
hvor de enkelte oplysninger stammer fra!
Jeg har set slægtsbøger, hvor der bag i
bogen - på sidste blad - står: Kilder: Kirke
bøger. skifteprotokoller, fæsteprotokoller på
Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. En
sådan oplysning er absolut værdiløs!
Når jeg taler om kildeangivelser, mener
jeg de primære kilder, de virkelige kilder f.eks. fæsteprotokoller, skifteprotokoller, og
hvad del nu måtte dreje sig om, altså ikke
henvisninger til andre slægtsforskeres ikkepublicerede arbejder, som jo ikke kan kon
trolleres af læseren. - En henvisning til an
dres større slægtshistoriske arbejder hører
hjemme i forordet, hvor man også kan næv
ne, at man har modtaget hjælp fra eller blot
snakket med andre slægtsforskere og derved
fået gode ideer osv.

Illustrationer
Vigtigt er også illustrationer. I en bog på et
par hundrede sider, som består af den ene
side efter den anden med "brødtekst", er det
absolut nødvendigt med illustrationer - som
afveksling, som lidt "luft" og som led i be
stræbelserne på at få læseren til at fortsætte
"hele værket" igennem!
Illustrationer/tegninger kan også ofte me
get bedre og hurtigere forklare forskellige,
måske forældede forhold. - Hav derfor øje
for stregtegninger (der er masser af dem).
Eller få kopier af gamle dokumenter, så læ
seren forstår, hvilke forfærdelige vanskelig
heder I har været igennem, da I skulle tyde
det pågældende dokument.

Hvis man stammer fra andre befolknings
klasser end såkaldte jævne bønder, kan det
være uoverkommeligt at kontrollere samtli
ge primære kilder, selv om det er en gylden
regel, al man ikke må stole på andre end sig
selv. - I lar man brugt trykt litteratur f. eks.
vedrørende fremtrædende personer eller
slægter, kan man - i al fald til en vis grad nøjes med al henvise hertil.
Men pas på, brug den sunde fornuft. Slavisk/ukritisk afskrift efter en tilfældig
slægtsbog med fejl i afslører, at stoffet er
tyvstjålet. - Det lønner sig ofte at gå andres
arbejder kritisk efter i sømmene, selv om det
kan være et stort arbejde.
Ordliste/begrebsliste
Det er en god idé med en sådan liste - en
forklaring på ældre tiders forhold. I stedet
for at forklare hver eneste gang - eller i hvert
fald første gang, man træffer på et gammelt

Og så er vi nået til det væsentlige: Efter
slægtstavlen og de enkelte biografier.

Efterslægtstavlen
Der er flere metoder/principper til opstilling
af efterslægtstavlen. Det anbefales at følge et
af de anerkendte principper, der er beskrevet
i bl.a. håndbøgerne i slægtsforskning - f.eks.
Albert Fabritius og Harald Hats Håndbog i
Slægtsforskning eller Hans H. Worsøes
Håndbog i Slægtshistorie - fremfor selv at
fremstille et.
Et hjemmelavet system kan have mange
stærke sider og kan være udmærket for
læsere, som ikke tidligere har set en
efterslægtstavle. Men for de læsere, der i
forvejen er fortrolig hermed, er een af de 4-5
anerkendte systemer så langt at foretrække.
Og disse systemer er:

1) indrykningssystemet
2) generationsvis opstilling

3) tabelform.

3) Tabellariske system
I dette system fortælles i de enkelte tabeller
(far-mor-bøm-grupper eller kærnefamilier)
alt, hvad man ved om de enkelte familier, og
om de børn, som ikke vokser op og selv
danner kærnefamilier, fortælles der færdigt i
forældrenes tabel. - For de børn, der der
imod selv danner kærnefamilier, henvises
der i forældrenes tabeller til hver enkelt af
disse børns egne tabeller.
Den fortløbende række af tabeller er op
stillet generationsvis.

1) Indrykningssystemet
Børn af proband-parret betegnes her med ro
mertal, børnebørnene med STORE bogsta
ver, oldebørn med arabertal og tipoldebøm
med små bogstaver - f.eks. II, B, 2, a eller
II.B.2.a. Herefter kan systemet fortsættes
med forskellige krumspring som f. eks.
parenteser eller rettere sagt halve parenteser,
klammer eller hvad man nu vil kalde det.
Indrykningssystemet er meget upraktisk
eller rettere sagt uanvendelig til store efter
slægtstavler med 6-7 generationer eller flere.
Og indrykningssystemet har også den ulem
pe, at der i bogen kan være 50 eller 100 si
der mellem f.eks. to søskende.
Derimod har indrykningssystemet sin
styrke under indsamlingsfasen - mens der
samles materiale til efterslægtstavlen, fordi
det ikke betyder noget, hvis en glemt person
og dennes efterkommere skal tilføjes på et
senere tidspunkt.
Men problemer med personer, der blev
glemt i første omgang, er bortelimineret ved
computerens indtog, hvorimod de i de gam
meldags skrivemaskiners tid forårsagede
idelige omskrivninger af større dele af ma
nuskriptet.

De enkelte biografier
På samme måde som ved valget af system til
opstilling af efterslægtstavlen kan man i for
bindelse med udformning af biografien an
befales at kigge i et anerkendt biografisk
værk, for at finde et efterlignelsesværdigt
forbillede.
Valget faldt her på Dansk Biografisk Lek
sikon, og her præsenteres straks en ordentlig
kildeangivelse, idet det her drejer sig om 3.
udgave, bind 16, trykt 1984, side 58.

DBL 3-16, 1984, s.58

2) Generationsvis opstilling
I dette system berettes først om probandparrets børn, deipå om ældste barns børn, så
næstældste barns børn o.s.v.- og senere hele
børnebørnsrækken. Derefter følger oldebømsrækken o.s.v. - Alle personer betegnes
i een fortløbende talrække, der ikke siger
noget om personernes indbyrdes relationer.
Ved den generationsvis opstilling siger
det ikke noget, at man får at vide, at Peter
Jensen har nr. 37, og Jørgen Christensen har
nr. 87.
Derimod fortæller to personers betegnel
ser i indrykningssystemet, f.eks. I.A.4.a og
II.C.7, at romertallene var søskende, de store
bogstaver søskendebøm (fætter/kusine),
arabertallene næstsøskendebøm osv. - een af
førstnævntes oldeforældre var således
søster/bror til en af sidstnævntes bedstefor
ældre.

Her ses biografien over den tidligere lands
arkivar i Aabenraa, Hans H. Worsøe - skre
vet af S.E. Sørensen, tidligere formand for
SSF, Sammenslutningen af S/cegtshistoriske
Foreninger.
Biografien er her delt op afvandrette stre
ger for at adskille de enkelte elementer.

Worsee,

Hans

Holten,

* 1932,

landsarkivar.

Øverste del af biografien indeholder en
overskrift, som fortæller, at Worsøe er født
1932. Han er landsarkivar. Så ved vi altså,
hvem det drejer sig om!
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udvikling. - I dette stykke ses et eksempel
på, at de akademiske grader, her cand.mag.
er sammenskrevet blot med . mellem og
uden mellemrum foran forkortelsen mag.

* 11.11.1932 i Randers (Skt. Mortens landsg.y. F:
civilingeniør, senere værkstedschef Kai Holten
W. (1894-1961) og Jørgine Nielsen (1889-1971).
~4.6.1955 i Nakskov med ergoterapeut Inger
Margrethe Ernst Kristoffersen, *31.5.1929 i
Nakskov, d. af bankdirektør Aage K. (1894—
1967) og Ellen Anna Marie Ernst (* 1900).

jSkønt hans
fag ikke var historie blev hans væsentligste inter
esseområde slægts- og personalhistorie inden for
hvilken også hans litterære produktion især fal
der: Grundbog i slægtshistorie. 1962 (5. opl.
1976), Vejledning i slægtshistorie, 1973 (3. rev.
udg. 1982), Wilhelm Adolph Worsøes slægtsbog
(s.m. H. Aarup), 1965, Slægtshistorie i Sønderjyl
land - en vejledning, 1983. I Åbenrå bys historie
II, 1967, skrev han perioderne 1712-1814 og

Derpå følger de genealogiske detailoplys
ninger, nemlig hans fødselsdato -år og -sted
11.11.1932 i Randers Set. Mortens Land
sogn. Faderen var civilingeniør og senere
værkstedschef, Kai Holten Worsøe, med an
givelse af fødsels- og dødsår. Og hans mor
er anført med pigenavnet, Jørgine Nielsen,
og fødsels- og dødsår.
Dernæst oplyses, at Worsøe blev gift
4.6.1955 i Nakskov med ergoterapeut Inger
Margrethe Ernst Kristoffersen med fødsels
dato, -år og -sted, hendes forældre samt års
tal på disse svigerforældre. - I private
slægtstavler kan det vel være for grundigt
også at medtage oplysninger om svigerfor
ældres fødsels- og dødsår. - Men det kan ha
ve haft betydning for den biograferedes se
nere livsforløb, hvis vedkommende var ble
vet forældreløs som barn.

1848-64, i III, 1974, perioden 1864-1920. Endvi
dere har han redigeret Landsarkivet for Nørrejyl
land og hjælpemidlerne til dets benyttelse f, 1980.
Han har .udgivet Vonsild Kirkebog 1659-1708,
1982 og var redaktør af Fra Viborg Amt 196973, af Personalhistorisk tidsskrift 1966-80 og re
digerede jubilæumsbogen Personalhistoriske stu
dier, 1979. Desuden1 har han offentliggjort en
række artikler i Personalhistorisk tidsskrift bl.a.
den meget nyttige Fortegnelse over slægtshisto
risk litteratur 1948-72 ( 1974).

Som det ses, har Worsøe uddannelsen som
cand.mag. i tysk og latin. Det kan måske un
dre og far da også S.E. Sørensen til at skri
ve: ”Skønt hans fag ikke var historie, blev
hans væsentlige interesseområde slægts- og
personalhistorie”.
Derpå nævnes de vigtigste af de skrifter,
Hans H. Worsøe har begået, og som alle har
noget med slægtsforskning at gøre. - Det et
ikke stillingen som landsarkivar, der be
tinger Worsøes optagelse i Dansk Biografisk
Leksikon.
Det er den ekstraordinære indsats i
forskellige sammenhænge, som gør ham
selvskreven til optagelse; her nævnes hans
slægtsforskningsmæssige litterære virk
somhed og de skelsættende slægtshistoriske
kurser på Køng Folkehøjskole.

Det var afsnittet med de genealogiske oplys
ninger.
W. blev student 1951 (Randers), cflndmng i tysk
og latin 1958 (Århus univ.), arkivar ved Landsar
kivet for de sønderjyske landsdele 1960, ved
Landsarkivet for Nørrejylland 1968 og landsar
kivar for landsarkivet i Åbenrå 1981 ?,

Derpå følger selve biografien. Her har S.E.
Sørensen valgt først at fortælle om Worsøes
uddannelse og ansættelser; sidst står derfor
landsarkivar for Landsarkivet i Aabenraa fra
1981. Så er der punktum ved afslutningen af
den uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige
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S.E. Sørensen har altså valgt at gennemgå
Worsøes biografi i - om så kan siges - 3 søj
ler: Først den uddannelsesmæssige historie,
den litterære virksomhed og så hans del
tagelse i organisationer af samfundsmæssig
karakter - altså den ekstraordinære indsats,
der begrunder optagelsen i værket her.
Et sted står der for øvrigt noget sprogligt
"vås”, som absolut bør undgåes: "fra 196980”. Det er noget vrøvl. Hvis man skriver
"fra”, så hedder det "til”. Hvis man vil have
"streg - " mellem de to årstal, ja, så er der
ikke noget "fra” foran. En sådan fadæse
burde redaktionen være faldet over og have
faet fjernet. - "Fra kl. 8-9” betyder nemlig
ikke "fra kl. 8 til kl. 9", men fra et tidspunkt
mellem de to klokkeslæt og - vel - det meste
af formiddagen!

Söm leder af slægtshistoriske kurser pà Kong
folkehøjskole 1962-69, som initiativtager til ud
givelse af Hvem Forsker Hvad (redaktør 1962—
69), som underviser i slægts- og lokalhistorie på
aftenhøjskole og aftenskole, og som en skattet
foredragsholder, især i slægtshistoriske forenin
ger, har W. ydet en meget betydningsfuld indsats
og medvirket til at gøre slægtsforskning til en
folkelig bevægelse. W. er medarbejder ved nær
værende udgave af Dansk biografisk leksikon og
har bl.a. udarbejdet alle oversigterne over de
borgerlige slægter. - W. er medlem fra 1979 af
kirkeministeriets arbejdsgruppe vedr. rationali
sering af kirkebogførelsen, medlem af bestyrel
sen for Historisk samfund for Sønderjylland
1963-69 og igen fra 1981, af Historisk samfund
for Viborg amt 1969-81 og]fra^ l^S$^80^sekretær
for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie hvis formand han blev 1981. W. er kor
responderende medlem af Norsk Slektshistorisk
Forening 1976 og af Zentralstelle für Personenund Familiengeschichte, Frankfurt a. M. 1981,
Schleswig-Holsteinische Gesellschaft für Famili
enforschung 1983 og var en af initiativtagerne til
Nordisk slægtsforskerkonference 1982.
[K. Hoegh-Hanscn og Hans Worsoe:] Udskrift af fami
lien Worsoes slægtsbog, 1959.

Et eksempelfra en slægtsbog
Der følger nu et eksempel - en gennemgang af et ganske almindeligt anepar fra en slægtsbog.
Også her adskiller vandrette streger for anskuelighedens skyld de enkelte afsnit, og er
selvfølgelig ikke med i slægtsbogen.
Overskrift
Det er del, der svarer til: "Worsøe, Hans Holten, født 1932, landsarkivar".

2. generation: Forældre: Ane 2-3:
Ane 2
Ane 3

Christen Madsen, f. 1740, d. 1800.
Margrethe Laursdatter, f. 1746, d. 1838.

Her er vi inde i en slægtsbog og er nået til 2.
generation af anetavlen efter den tællemåde,
at probanden tælles som 1. generation og
forældrene som 2. generation osv.
Først anføres aneparrets navne, fødselsår

og dødsår.
Levned, kort
Dette lille afsnit er en meget kortfattet lev
nedsbeskrivelse af manden - nu er vi så
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digheder omkring hans liv.
Når vi er så langt tilbage, er det vanske
ligt at finde ud af, om han var rødhåret og
blåøjet - eller hvad. Egentlige karakteristik
ker af forfædrene må vi oftest opgive at
sammensætte, men i stedet koncentrere os
om at klarlægge de sociale forhold omkring
disse mennesker.

langt tilbage, at konen oftest følger med som
"det tynde ø!". Der vides for lidt om hende
til, at der kan laves en levnedsbeskrivelse af
hende.
Manden kan der derimod godt laves en
levnedsbeskrivelse for, dog vel at mærke of
test en levnedsbeskrivelse, der indskrænker
sig til at fortælle om de sociale omstæn

Christen Madsen var landsoldat for Knivholt gods til 1766/67, hvorefter han 1767 næv
nes hjemme i Dal i Flade sogn. 1768-78 var han fæster under Knivholt af Vestergaard
i Flade sogn med knap 4 tdr. hartkorn og derpå 1778-1800 af Skavtved i Aasted sogn
med 5 1/2 td. hartkorn, ligeledes under Knivholt. - Skavtved blev overtaget af sønnen
Lars, ane 1.
Om Christen Madsen her ses, at han var
landsoldat i fødebyen og så blev fæster un
der godset Knivholt af en gård på knap 4
tdr. hartkorn, nemlig Vestergaard i Flade
Sogn ved Frederikshavn. 1778 overtog han
gården Skavtved i Aasted Sogn; den var på
5/2 tdr. hartkorn - også under Knivholt.
Vi fik altså en kort præsentation af hans
livsforløb. Endelig ses, at gården blev over
taget af sønnen.

fædre og -mødre. Nemlig i følgende
rækkefølge: Mandens fødsel og forældre,
mandens død, parrets giftermål, konens
fødsel og forældre, konens død.
Disse kirkebogsuddrag er ikke afskrevet
ord- og bogstavret, men det, der står her, det
står i kirkebogen, blot ikke i samme ræk
kefølge.
Af denne indførsel kan det ses. hvad står
der, og hvad står der ikke i kirkebogen! Det,
der ikke står i kirkebogen, men som vides ad
anden vej, er tilføjet i [skarpe parenteser].
Kirkebogen fra Flade er hårdt medtaget.

Derpå følger de gængse kirkebogsoplysnin
ger, som alle ønsker at finde om deres for

Christen blev født 1740 i Dal i Flade sogn, døbt 14. april, som søn af M[ads] Jensen
og hustru Johanne Nielsdatter. - Faddere ved hans dåb var Christen i Suderbo [egl.
Sødderboe], Giert Olesen, Christen Christensen i Tronderup [egl. Trunderup], Johanne
Poulsdatter og Birgitte Olesdatter.

Mandens fodsel og forældre
Det ses. at Christen Madsen blev fødi 1740 i
Dal, Flade Sogn, døbt 14. april, som søn af
Mads Jensen og hustru Johanne Nielsdatter.
I faderens fornavn, der kendes andet sted
fra, er der skarp parentes om de 3 sidste
bogstaver: [ads], da disse ikke kan læses i
kirkebogen.

Faddere ved hans dåb var - og så følger
disse, altså Christen i Suderebo. Her er der
tilføjet en skarp parentes: [egl. Sødderboe],
fordi det står der i kirkebogen. - Det er
måske at foretrække i stedet at skrive det,
der virkelig står i kirkebogen, og så i skarp
parentes at tilføje den normaliserede form.
Stednavne bør altid normaliseres efter
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tilfældig præst hitter på at stave vore for
fædres navne i 1600-tallet! - For det er ikke
noget præsten har tænkt over - og manden
hedder ikke "Påfu'el"; han lød det ganske
almindelige navn "Poul". Men - for kuriosi
tetens skyld - kan stavemåde medtages.
En af de nævnte faddere boede i Tronderup; også er den normaliserede form skrevet
med tilføjelse af præstens gamle stavemåde
med u.

Trap: Danmark, 5. udg. og/eller efter Postadressehogen.

Alle ganske almindelige bondenavne - vel
også
slægtsnavne - . bør normaliseres.
Selvfølgelig kan det være morsomt at se, at
præster kunne hitte på at stave fornavnet
Poul således: "Poffuell". Men det er imidler
tid slægtsforskningsmæssigt og juridisk og i
næsten alle andre sammenhænge end dia
lektale "hamrende ligegyldigt", hvordan en

Som Kristen Madsen Skaftved døde han 1800 [hverken døds- eller begravelsesdato an
gives], 62 [rettere 60] år gi.

Mandens dod
Her står der "som Kristen Madsen Skaftved
døde han". Der står Kristen med K i kir
kebogen. og det er meget usædvanligt, så
derfor er det formuleret som anført. Præsten
har tilføjet gårdnavnet, som en slags
slægtsnavn.

Det bemærkes også, at hverken døds- el
ler begravelsesdatoen findes i kirkebogen.
At præsten påstår, at han var 62 år, kan ikke
passe. Han var højst 60, måske blot 59 år gi.

Christen Madsen, ungkarl af Dal og landsoldat med sessionsbevis af 10. oktober, blev
gift 1766 i Flade, trolovet... oktober og viet 9. november, med Margrethe Laursdatter.
- Forlovere var Lars Larsen Smed af Flade og Jens Madsen af Fladbjerg [henholdsvis
brudens far og gommens bror].

Det slås atter fast, at disse identifikationer
i skarp parentes viser, at disse oplysninger er
hentet andet steds fra - de står ikke i
kirkebogen det pågældende sted.

Parrets giftermål
Der står: "Christen Madsen, ungkarl af Dal
og landsoldat med sessionsbevis af 10. okto
ber, blev gift i Flade". Derefter følger da
toerne for trolovelse og vielse samt brudens
navn. Sa folger navnene på forloverne med
identifikation i skarp parentes.
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Margrethe eller "Magrette", som hun blev indført i kirkebogen, blev født 1746 [i Smedegaarden i V. Flade] i Flade sogn, døbt 30. marts, som datter af Lau[rids] Lauridsen
og hustru Maren Nielsdatter. - Faddere ved hendes dåb var Anne Marie Thomasdatter
Calmer, Johan .... How, Mads Henrichsen, Anders Nielsen og Christen af "Heeas" i
Aasted sogn [morbrødrene fra Hedeaas; afstamningen fra Hedeaas bekræftes af den
kendsgerning, Margrethe Laursdatters mand Christen Madsen 1778 underskrev skiftet
efter Margrethes moster Ide Nielsdatter(l)].

Konens fodsel og forældre
Dernæst folger bruden/konens fødsel. Hun
hed Margrethe stavet på normal vis med "r"
og "the", men præsten har indført hende som
"Magretie" uden "r" og med dobbelt t "tt".
Det er et eksempel på, at det måske kan
være morsomt at medtage kirkebogens
"spøjse" stavemåde.
Så kommer hendes fødselsår. Og hendes
fødehjem er identificeret og anført i skarp
parentes. Ilendes fars fornavns sidste led
kan ikke læses i kirkebogen, men er rekon
strueret. han hed Laurids.
Senere ses nogle prikker, idet teksten ikke
er til at læse! - Det er bedre at være ærlig og
opgive en tydning, fremfor at postulere læs
ning af en tekst, som senere viser sig ikke at
kunne holde!

De sidste to faddere var Anders Nielsen
og Christen af "Heeaas", og det forklares,
hvem de var: Barnets morbrødre fra Hede
aas, sådan hedder gården!
Derefter tilføjes noget, som er vigtigt i for
bindelse med denne gårdmandsslægt, idet
der er en afstamning tilbage til de adelige
Munk'er på Hedeaas. Og via denne afstam
ning kan slægtslinjer følges langt tilbage i
middelalderen.
Derfor noteres det, at afstamningen fra
Hedeaas bekræftes af den kendsgerning, at
Margrethe Laursdatters mand. Christen
Madsen, 1778 underskrev skiftet efter Mar
grethes moster, Ide Nielsdatter. Derefter er
der en kildeangivelse "(1 )".

Som Margrethe Larsdatter, gårdmand Lars Christensens moder af Skavtved, døde hun
8. marts 1838, 92 år gi.

Konens dod
Den er formuleret: "Som Margrethe Larsdat
ter, gårdmand Lars Christensens moder af
Skavtved dode hun, 92 år gi.".
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Børn

Parret fik 9 børn, det ældste født i Dal, de følgende 4 i Vestergaard i Flade og de 4
yngste i Skavtved:
1
Mads Christensen, f. 1767, hjemme ved folketællingen 1787, nævnt 1808 i
Fladstrand (som fadder hos 4).
2
Maren Christensdatter, f. 1769. Gift 1798 med Christen Christensen af Børsholt
i Tolne sogn. Christen Christensen, kaldet Børsholt, bosatte sig i Reberholt i
Aasted sogn; parrets søn Jens Chr. Christensen, f. 1807, blev gift med sin kusi
ne Christiane Larsdatter, se efterslægtens III.
3
Jens Christensen, f. 1771, hjemme ved folketællingen 1787.
4
Laurs/Lars Christensen, f. 1774, ane 1.
5
Johanne Christensdatter, f. 1777. Gift 1803 med enkemand Christen Christen
sen af [Sdr.J Stenhaven i Flade sogn.
6
Niels Christensen, f. 1780, hjemme ved folketællingen 1801.
7
Christen Christensen, f. 1782, hjemme 1801.
8
Maren Christensdatter, f. 1785. Gift 1809/10 med enkemand Christen Christen
sen Tronderup i Flade sogn.
9
Marie Christensdatter, f. 1788. Gift 1809 med enkemand Peder Olesen af Favrholt i Aasted sogn.

yngste i Skavtved. - For at forenkle er
disse børns fødesteder nævnt øverst een
gang for alle, for at spare plads i
opremsningen af børnene. Og født er
forkortet til "f." med efterfølgende årstal.
Ved barn nr. 1 nævnes, at han var
hjemme ved folketællingen 1787. og at han
blev nævnt i Fladstrand 1808. da han var
fadder hos 4 - altså broder nr. 4. identisk
med ane 1.

Born
Det er en god ide, hvis en sådan anetavle
også oplyser noget om de enkelte aners øv
rige børn - i al fald har en kortfattet over
sigt over, hvad der var af børn i ægteska
bet. Selv om den definerede efterslægt blot
stammer fra det ene barn, er det rart at vide
lidt om disse søskende, hvis der er søsken
de, for de optræder oftest som faddere den
følgende generation.
Der findes derfor et afsnit om børn, og
der står, at det ældste barn blev født i Dal,
de 4 næste i Vestergaard i Flade og de 4

Christen Madsen

I sin ungdom må han have været landsoldat for godset Knivholt, idet han både ved gif
termålet i efteråret 1766 samt ved det ældste barns fødsel og dåb 1767 betegnes land
soldat; 1767 boede parret i Dal i Flade sogn, hvor han og hustruen må have været ind
siddere hos hans mor og stedfar.
Christen Madsen
Indledningsvis biev der fortalt meget kortfattet om, hvor han boede, og hvornår han flyttede
fra det ene sted til det andet - og alt uden kildeangivelse. - Det rådes der nu bod på, hvor hele
hans levned gennemgås minutiøst.
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8. december 1768 udstedte Knivholts ejer Ch. I. Mönbo [Christen Jensen Møenbo] fæ
stebrev, hvis indledning er ødelagt, til Christen Madsen, der både i selve dokumentet
og afslutningsvis betegnes med tilnavnet Dahl. Ifølge dette fæstebrev overtog han en
gård i Flade, hvis tidligere fæster var blevet dømt derfra; gårdens oprindelige hartkorn
pa 4 tdr. 3 skpr. 2 fjkr. ? alb. var reduceret til 3 tdr. 7 skpr. 2 fjkr. [gården er identisk
med Flades største gård, Vestergaard grænsende op til Knivholt hovedgaard].
For den årlige landgilde, 4 rdlr. til Mortensdag, blev han fritaget indtil 1770.
Som fæster blev han palagt at "vedligeholde stedets bygninger og besætninger med til
liggende agre og enge samt diger og lukker, hvor årlig sættes 6 favne stendiger og
plantes 20 pile eller andre træer", hvortil kom den ordinære hoveri; endelig blev han
fritaget for hartkornsskatter til næstkommende april kvartal. Den - beskedne - besæt
ning, der fulgte med gården bestod af 1 ko og 4 heste [betegnet bæster]. - "Og for
Christen Madsen Dahl des bedre og des snarere kan få alle ting i behøvende god stand,
gives ham til des hjælp 30 rdlr. og frihed for hoveri til næste Mikkelsdag, uden i ager
og eng, som med lydighed, flid og troskab forrettes, når tilsiges."

Efter 10 års forløb fraflyttede Christen Madsen 1778 Vestergaard i Flade, hvor han må
være blevet efterfulgt af Jørgen Nielsen, hvis fæstebrev dog ikke er at finde i Knivholt
fæsteprotokol; da Jørgen Nielsen døde, afstod enken(2) 9. juli 1791 Vestergaard i Flade
med 3 tdr. 7 skpr. 2 fjkr. hartkorn til Ole Christensen Tronderup.
Den her fulgte fremgangsmåde på at sam
menskrive et anepars biografi kan godt re
sultere i lidt gentagelser - i al fald af den i
starten meddelte korte biografi. Der følger

her et fæstebrev - rettere sagt uddrag af et
fæstebrev, og her er der blot skrevet, at 8.
december 1768 udstedte Knivholts ejer,
Christen J. Mønboe, det og det fæstebrev.

Flytningen til Skavtved 1778
Knivholts nye ejer, der havde giftet sig til godset med Chr. Møenbos enke, udstedte
2. maj 1778 følgende fæstebrev til Christen Madsen på den lidt større gård Skavtved
i Aasted sogn.
Peder von Leth, deres kongelige majestæts major af kavalleriet og kommandant
over Fladstrands og Hals fæstninger, gør vitterligt: At Christen Madsen, som hidtil har
beboet Vestergaard i Flade by, og han godvillig har afstået og kvitteret, han bliver her
ved stedet og fæstet Skavtved [Schavtved] udi Aasted sogn, som afgangne Palle Chri
stensen sidst beboede og hans enke sig frasagt haver; hvilken gård Skavtved, der er ager og engs hartkorn 5 tdr. 4 skpr., med al dens retté tilliggende bemeldte Christen
Madsen i fæste hans livstid skal nyde, bruge og beholde på følgende konditioner:
Efter del fyldige uddrag af fæstebrevet fulg
te kort el stykke, hvori det fortælles, at efter
10 år fix itede han fra den første gård.
Så følger et helt nyt afsnit med overskrif
ten: Flytningen til Skavtved 1778.

Det var et så radikalt indgreb i Christen
Madsens levnedsløb, at det har affødt nævn
te overskrift. - Gården af så slor betydning
for slægten, at hele fæstebrevet er af.
Indledningen ses her, de enkelte punkter er
37 udeladt.

bogstaveret, men det er forståelsen af det læserens forståelse af fæstebrevet, der kom
mer i første række, og så må de "sjove stave
måder" vige for en lettere tilegnelse.
Ved at normalisere bevares "sprogdragten" - man kan sagtens fornemme, hvordan
dokumentet har været skrevet. Dokumentet
er blot renset for "de værste fjollerier".
Der er ligeledes sat lidt flere punktummer og
kommaer, end skriveren havde gjort.

Skavtved blev slægtens stamgård - det var
herfra den udgrenede sig, og gårdens histo
rie har betydning for slægten. Derfor blev
dette, det første fæstebrev på slægtsgården
medtaget i fuld størrelse..
For al lette læserens forståelse af det læste
er en såkaldt normaliseret form for gengi
velser uf dokumenter valgt. Det betyder, at
dokumenterne er afskrevet ordret, men ikke
bogstavret. Det synes igen ligegyldigt,
hvordan den tilfældige skriver har

Margrethe Laursdatters enkestand

Før sin død oplod Christen Madsen fæstet af Skavtved til sønnen Lars, ane 1, der fik
fæstebrev herpå 7. juni 1800; men senere samme år døde Christen Madsen.
Ved folketællingen 1. februar 1801 nævnes sønnen Lars Christensen som 27 årig ugift beboer af gården Skavtved, hvor han hos sig havde dels sin 58 årige mor Mar
grethe Larsdatter og dels sine 5 yngste søskende i alderen fra 23 til 12 år.
Margrethe forblev i Skavtved til sin død som 92 årig, og følgende blev da tilført
skifteprotokollen^): År 1838, den 9. marts anmeldte gårdmand Lars Christensen af
Skavtved i Aasted sogn, at hans moder Margrethe Larsdatter, aftægtskone samme sted,
i nat ved døden er afgået uden at efterlade sig noget.

Endelig dør Chr.
overtager gården.

protokollernes navne og yderår, f.eks.
"Ellinggaard skifteprotokol 1775-1815" er
suppleret med arkivsignaturen"G3-l" og
folieangivelsen "fol.28b".

Madsen, og sønnen

Noter
Det sidste afsnit er noterne, kildeangivelser
ne, hvor del "system" er valgt, at

Noter:
1
Ellinggaard skifteprotokol 1775-1815, G.3-1, fol.28b.
2
Knivholt fæsteprotokol 1678-1849, G.8-2, fol. 199b.
3
Frederikshavn købstad og Horns herreds skifteprotokol for Horns herred 183642, B.26-313, fol.95.
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bogsuddrag, som alle bestræber sig på at fin
de frem til, er her - med indbyggede - mang
ler sammenskrevet i en kortere form med
udeladelse af faddere og forlovere.
Fadderne til et barn fortæller heller ikke
noget som helst om dette barn, men udeluk
kende noget om forældrenes slægtninge og
måske deres omgangskreds. Det kan derfor
anbefales under et anepar at samle oplysnin
ger om fadderne til parrets samlede
børneflok, finde frem til "gengangerne" ved
de forskellige børns dåb. identificere
fadderne og forsøge at angive disses
relationer til forældrene. - Sådanne
fadderanalyser
kan
suppleres
med
undersøgelser af, efter hvem aneparret lod
deres børn opkalde, og i hvilken rækkefølge
opkaldelserne fandt sted.
I det viste eksempel er forsøgene på at ka
ste lys over ægtemandens herkomst samlet
til et fortællende stykke lige efter kirkebogs
uddragene. - Er der problemer med at spore
slægten længere tilbage, er det positivt at
sammenskrive ens overvejelser og teorier i
sådanne henseender. Skriv en liste over de
forhold, som kan støtte en eventuelt udtænkt
teori.
Afsnittet om aneparrets børn er i dette til
fælde sammenskrevet i en mere kortfattet og
kompakt liste med disse børn uden
linjeskrift og nummerering.

Det er sel. at nogen har nøjedes med at angi
ve arkivsignaturen som kildeangivelse, f.
eks. "G3-1. fol.28b". Og efter dette kan man
foreløbig også godt finde dokumentet frem
igen - men kun indtil arkivledelsen beslutter
at lave en større eller mindre gennem
gribende omlægning af godsarkivalieme.
Det er enhver arkivleders ret at omregistrere
arkiver, og det er sket flere gange.
Hvis man f.eks. tager et ældre bind af Jy
ske Samlinger og finder en artikel, der hen
viser til nogle dokumenter fra Aalborg
Bispearkiv. Så står der, at disse dokumenter
befinder sig i "Egestræsskab Nr. 15, Capsa
77". På landsarkivet spørger man - absolut forgæves efter Aalborg Bispearkivs "Ege
stræsskab Nr. 15, Capsa 77", for da artiklen
blev skrevet i 1888 befandt "bispearkivet"
sig i bispegården i Aalborg. Først efter 1891
blev det overflyttet til provinsarkivet, senere
landsarkivet i Viborg. Selve egetræsskabene
fulgte sikkert ikke med, og i Viborg blev
arkivet vel tørst midlertidigt registreret og
senere omregistreret mindst et par gange! Så man må selv slutte eller gætte sig frem til,
hvor og under hvilken signatur de
pågældende dokumenter nu befinder sig
blandt
det
pågældende
bispearkivs
hundredvis af protokoller og pakker.
Derfor: En kildeangivelse omfatter altid
protokollen/pakkens navn og yderår! Disse
ting er - i al fald for protokollernes vedkom
mende - uforanderlige.
Den registrering, arkivalierne har nu, er
sikkert af rimelig blivende karakter, men
principielt kan arkivsignaturer altså ændres.
- Men "t'llinggaard skifteprotokol 17751815" bliver aldrig ændret!

Ja, sådan var meningen bag foredraget (i
mundtlig og jævn sprogdragt) - også i Aal
borg 3. januar 1994!
Jeg kan håbe på, at jeg måske kan have
afsluttet med noget i retning af: l behover
ikke at gøre ligesådan - det vigtigste er. at 1
gør et eller andet ved det!
AB

Kortere version
På næste side findes en "kortere version" af
samme "side" i en slægtsbog.
I bestræbelserne på at gøre formidlingen
af slægtsforskning mere "strømlinet", korte
re og knap så "langtrukken" kan følgende
redigeringsforslag måske finde anvendelse.
Afsnittene "overskrift" og den korte bio
grafi er uændret fra den allerede anførte ver
sion. - Men de 5 standardmæssige kirke
39

'Den korte version1

Ane 10
Ane 11

Niels Poulsen, kaldet Bundgaard, f. ca. 1708, d. 1775.
Else Pedersdatter, f. 1730, d. 1786.

Ved giftermålet 1749 overtog Niels Poulsen, kaldet Bund- eller Bondgaard, fæstet af sin
første svigerfars gård, den halve Bundgaard i Roum by og sognmed knap 3 tdr hartkorn
under Lynderupgaard og senere under Hersomgaard. - Enken drev gården til 1785, da den
blev overtaget af svigersønnen Anders Jensen Baggesen, se ane 4-5; gården er identisk med
den senere Taarupgaard, nuværende matr.nr. 12.

Niels Poulsen, kaldet Bund- eller Bondgaard, blev født ca. 1708 - uvist hvor - og døde 1775
i Roum by og sogn, begr. Dom. 15 p. Trin. [24. september], 67 år gi. Han var af ukendt
herkomst, dog kendes hans søskende, se nedenfor.
Som Niels Poulsen blev han gift første gang 1749 i Roum, trolovet 3. august og viet
Dom. 9 à Trin, og 19. à Trin. [12. oktober], med Kirsten Mortensdatter, født 1716 i Roum
by og sogn, død sst. 1752, begr. [Fest. Set. H. Evangelist. [24*. juni]. Hun var datter af Mor
ten Nielsen, kaldet Bundgaard, [død 1760] og hustru Kirsten Knudsdatter [død 1756].
Niels Poulsen blev gift anden gang 1753 i Skals, trolovet 20. maj og viet 17. okto
ber, med Else Pedersdatter, født 1730 i Skals by og sogn, døbt Dom. 18 p. Trin. [8. okto
ber], død 1786 i Roum by og sogn, begr. Dom. Misericordia [23. april]. Hun var datter af
Peder [Jørgensen] Vorre og hustru [Johanne Henrichsdatter].
Niels Poulsens familie
Som anført er det ikke lykkedes at identificere hans forældre; men fra skiftet 1782 efter hans
barnløse bror Søren Poulsen Præstgaard i Roum1 kendes hans søskende. - Herefter var Niels
Poulsen [f. ca. 1708] ældst, hvorefter fulgte hans bror, arveladeren Søren Poulsen, kaldet
Præstgaard [f. ca. 1712, d. 1782, 70 år gi., gift 1750 med Niels Præstgaards enke Bodil Jens
datter i Roum]. Af yngre halvsøskende nævnes to, nemlig Christen Poulsen i Ettrup i Fjelsø
sogn [f. ca. 1726, d. 1798, .72 år gl., gift 1. g. 1758 i Fjelsø med Inger Olufsdatter, d. 1777,
44 år gi., og 2. g. med Anne Lauridsdatter, der ved folketællingen 1787 var 30 år gi.], samt
Bendid Poulsdatter [f. ca. 1730, d. 1773 i Ettrup i Fjelsø sogn, 43 år gl., gift 1. g. 1752 i
Fjelsø med enkemand Christen Nielsen, d. 1756, 38 år gi., og 2. g. 1756 med Jacob Simon
sen, d. 1773, 45 år gi., begge bosat i Ettrup]. Endelig nævnes en søster Karen, der var død uvist hvor - før 1782, men om hun var hel- eller halvsøster til arveladeren, nævnes ikke.

Børn
Niels Poulsen, kaldet Bund- eller Bondgaard, fik i sine to ægteskaber 11 børn, 2 i første og
9 i andet ægteskab, alle født i Roum; børnene var: Morten 1750, Maren 1751, Kirsten 1754
[d. 1756], Karen 1756 [d. samme år], Kirsten 1757, Karen 1760 [ane 5], Poul 1763 [d.
senest 1769], Johanne 1765, Poul 1769 [d. samme år], Peder 1770 og Bendi 1773 [d. 1787].
Noter:
1

Hersomgaard skifteprotokol 1719-88, G.202-1, fol.409.
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Hvordan udgiver jeg mit materiale?
afPaul Rasmussen, Fuglesangsvej 21,2680 Solrød Strand S 56 14 54 79.
En væsentlig del af fornøjelsen ved slægts
forskning er at delagtiggøre andre i sine re
sultater. Efterfølgende har jeg kort redegjort
for mine erfaringer i forbindelse med be
handling af og offentliggørelse af mit
slægtsmateriale, idet jeg håber overvejel
serne og anvisningerne kan være til nytte for
andre, der spekulerer på, hvorledes de skal
gøre deres materiale tilgængeligt for en stør
re kreds af interesserede.
Jeg har været aktiv slægtsforsker siden
1981. men har kun i perioder haft mulighed
for at arbejde intenst med forskningen. Alli
gevel har jeg faet indsamlet en del materiale
om min hustrus og min slægt.
Materialet er ordnet alfabetisk efter per
sonernes efternavne. Derudover har jeg lø
bende udarbejdet mindre tværgående over
sigter på skrivemaskine (primært ane- og
efterslægtstavler). Jeg følte dog ikke, at ma
terialet rigtigt kom til sin ret, det var for be
sværligt al vedligeholde, ligesom jeg i sti
gende grad følte, at jeg ikke havde det for
nødne overblik over materialet.
Jeg har derfor i år besluttet systematisk at
sammenskrive materialet med henblik på
offentliggørelse. Denne beslutning tjente
flere formål:
• For det første var det væsentligt for mig
at kunne vise andre resultatet af forsk
ningen. om end i vidt omfang i ufuld
stændig form.
• For det andet har udarbejdelsen med of
fentliggørelse for øje tvunget til kritisk
behandling, sortering, systematisering og
registrering af materialet.
• For det tredje håbede jeg, og håbet er ble
vet opfyldt, at offentliggørelsen ville re
sultere i en høj grad af tilbagemeldinger i
form af supplerende oplysninger; jeg bil
der mig ind. at det er væsentligt nem
mere at overbevise folk om, at deres in
formationer ikke blot ender i mit arkiv,
hvis de kan se konkrete eksempler på,
hvorledes materialet præsenteres i rime
ligt overskuelig og forståelig form.

Jeg arbejder for tiden sideløbende med 4
forskellige offentliggørelser: en anetavle
(for min hustru og min søn) samt tre efter
slægtstavler for tre udvalgte ægtepar på
anetavlen. Nedenfor gennemgås som et ty
pisk eksempel for processen udgivelsen af
Efterslægtstavle for Hein Diderich Diinweber og Kirstine Regine Nielsdatter (ISBN
87-982305-1-4).
Jeg er i den heldige situation at have ad
gang til et professionelt tekstbehandlings
program (WordPerfect fra SSi Software,
dansk agent bcp hardware), men det betyder
intet for efterfølgende fremstilling (selvom
det unægteligt letter registrerings- og ajour
føringsarbejdet væsentligt). Jeg har dels på
forhånd, dels i løbet af processen truffet en
række beslutninger om behandlingen af
materialet. De væsentligste af disse er anført
i det efterfølgende:
• Efterslægtstavlen skrives på A4-papir.
• Efterslægtstavlen opstilles generalionsvis.
og de enkelte efterkommere efter probandeme nummereres fortløbende (probandeme er nr. 1) - jeg finder, at dette
system er enklest at forstå for "ukyndige"
læsere af efterslægtstavler.
• Jeg benytter konsekvent fodnoter (i mod
sætning til slutnoter) i forbindelse med
kildeangivelser, henvisninger m.v. - jeg
har altid fundet det irriterende at skulle
bladre frem og tilbage mellem tekst og
(slut)noter.
• Jeg har valgt at føre efterslægtstavlen så
langt frem i tiden som muligt - det væ
sentlige har for mig været at dokumen
tere så meget som muligt, frem for at af
grænse efter et vilkårligt antal slægtsled.
for herved at have en mere "komplet" ef
terslægtstavle indenfor del begrænsede
antal slægtled; yderligere har min løs
ning den fordel, at man øger sandsynlig
heden for, at en læser kan finde sig selv i
efterslægtstavlen, og det er naturligvis i
slægten den primære læserkreds skal fin41

des.
• Jeg har valgt at citere rundhåndet fra sær
ligt interessante kilder, såvel primære
som trykte (dette er ikke aktuelt for den
nævnte efterslægtstavle, men er det for
nogle af de andre udgivelser, jeg har
planlagt). Da jeg primært henvender mig
til ikke-slægtsforskere, forventer jeg ik
ke, at de vil låne bogen for at fa be
grænsede supplerende oplysninger. Jeg
har derfor bestræbt mig på, at interessant
stof citeres fyldigt, selv om det kan gå ud
over balancen i beskrivelsen.
• Jeg har udarbejdet et register omfattende
alle nævnte personer. Registeret henviser
til disses nr. i efterslægtstavlen - ikke til
sidenumre - da sidstnævnte vil gøre
ajourføring i forbindelse med tilføjelse af
nye personer, som ændrer nummerføl
gen, alt for besværlig.
• Jeg har \ algt ikke at illustrere bogen (ikke
i den forste udgave i det mindste), men i
stedet ved de enkelte personer angive,
hvis jeg har et eller flere billeder af dem
("foto"). Så kan interesserede rekvirere
kopier (mod betaling af omkostningerne)
af fotografierne hos mig.
• Jeg har forsynet bogen med ISBN-nummer. Tildeling af ISBN-numre (Interna
tionalt StandardBogNnummer) fremgår
af ISBN-vejledning udgivet af Dansk
Bogfortegnelse, Dansk Bibliotekscenter
as, 'lempovej 7-11, 2750 Ballerup (S
44 97 40 00). Denne tildeling medfører,
at bogen registreres i Dansk Bogforteg
nelse og dermed kommer til en større
kreds' kendskab.
• Jeg har valgt at mangfoldiggøre bogen
ved fotokopiering, fordi det er den enkle
ste form for mangfoldiggørelse, jeg ken
der til - og man kan betale sig fra det.
• Bogen er hæftet sammen, der anvendes
altså ikke noget løsbladesystem; et så
dant kan umiddelbart synes lettere at
vedligeholde ved udsendelse af enkelte
ajourføringssider - jeg foretrækker imid
lertid at udsende samlede nye udgaver,
når stofmængden berettiger dertil.
• Bogen er udsendt til en bred kreds af inte 42

ressenter. Udsendelse skal ske til Dansk
Bogfortegnelse og Det kongelige Bibli
otek. Derudover har jeg sendt bogen til
Slægt og Stavn og Personalhistorisk
Tidsskrift til orientering, til nogle lokal
historiske arkiver, som kan have inte
resse i den, samt til forskellige af de nu
levende personer i efterslægtstavlen, som
i særlig grad har hjulpet med oplysninger
i forbindelse med udarbejdelse af den.
Endelig har jeg nævnt bogen i mit indlæg
i Hvem Forsker Hvad, 1987. Allerede
kort tid efter udsendelsen har jeg fået po
sitive tilkendegivelser, bl.a. omfattende
supplerende oplysninger til efterslægts
tavlen.

Der kan fremføres indvendinger mod efter
slægtstavlen, ikke mindst er der mange kil
degrupper, som endnu ikke er undersøgt til
bunds, så efterslægtstavlen vil let kunne
suppleres. Jeg har valgt at udsende materi
alet med de fejl og mangler, der måtte være,
og til gengæld regner jeg med, når jeg har
tilstrækkeligt nyt stof, at udsende en ny ud
gave, uden at det vil kræve det store arbejde,
idet jeg løbende ajourfører efterslægtstavlen.
Udover den nævnte bog har jeg følgende
bøger i gang på tilsvarende måde:
• Efterslægtstavle for Jonas Tengstedt og
Bodil Kirstine Nielsen (ISBN 87982305-2-2).
• Efterslægtstavle for Niels Larsen og Anne
Nielsdatter (ISBN 87-982305-3-0f.
• Anetavle for Christian Lysholdt Diinweber(ISBN 87-982305-4-9).

> Ovenstående artikel har tidligere været
bragt i Slægt og Stavn, 1988 nr. 11.

> Heri med forfatterens tilladelse.

Mit største ønske - min sidste vilje!
af Peter Kudsk. Søvej 7 B, 8800 Viborg S 86 60 08 11. E: pkudsk@postl2.tele.dk
er meget fa slægtsforskere, der ønsker deres
store indsamlede materiale smidt væk. riår
boet skal gøres op. Hvordan forebygges så
denne ulykke?
Nu. Nu, hvor du har tid og mulighed, bør
du gennemgå dit indsamlede materiale, dine
bøger og de ting, du har samlet. Del er dig,
der kender dit materiale og ved. hvem der
kan fa mest glæde af det. Hvem der kan ud
nytte dine "fund" og det, du har samlet.
Gennemgå hylder, skuffer og gemmer.
Notér og markér. Hvem skal overtage hvad?
Er der noget, der blot skal kasseres?
Jeg har i de sidste par år været med til at
rydde op i to meget store efterladte samlin
ger.
Den ene samling blev efterladt "uden var
sel", så der var ikke taget stilling til. hvem
der skulle have hvad, og om noget kunne
kasseres. Hvordan hele materialet var regi
streret og arkiveret, var jo også væk, så der
lå et stort stykke arbejde i al få materialet
delt op og fa fundet ud af, hvor materialet
kunne gøre mest gavn og glæde. - Materialet
var jo samlet for at blive brugt. At slægtsbo
gen ikke nåede at blive lavet, var ikke plan
lagt, og berettigede i hvert fald ikke til. at
materialet skulle smides væk. Materialet
blev fordelt til fem lokalhistoriske arkiver
samt til et par slægtninge. På lokalarkiverne
har andre slægtsforskere nu glæde af materi
alet, og slægtningene fik, hvad de havde in
teresse i at gemme. En stor del af bogsam
lingen blev foræret til den slægtshisloriske
forening, hvor afdøde havde været medlem i
mange år. Foreningen solgte bøgerne, og
mange, der havde kendt ham. tik nu glæde
af dem, og foreningen fik en økonomisk ge
vinst til glæde for foreningens medlemmer.
Den anden samling blev først efterladt
efter et længere varsel. Materialet nåede at
blive sorteret. En stor del blev fordelt, inden
han døde, til forskellige "arvinger" - fami
lien, arkiver, museer og private. Og resten
var der også taget stilling til. Modtagerne
kunne endog nå at fa svar på nogle spørgs

Mange, der går en tur langs havet, vil gå
med et stort ønske om at finde et stort stykke
rav med et Hot insekt indstøbt. - Kun fa er
heldige at lå dette ønske opfyldt. De heldige
findere vil ofte efterfølgende fa ravstykket
lavet til et Hot smykke.
Et ravsmykke vil ofte gå i arv til et barn
eller barnebarn. Måske bliver det overladt
som en ga\ e længe før ejeren dør. Måske er
det bestemt, hvem der skal arve ravsmykket.
Måske indgår det blot i fordelingen sammen
med mange andre ting. Kun fa gange vil det
blive smidt væk.
Anderledes er det ofte med de ting, vi
slægtsforskere finder. - Vi søger oplysninger
i årevis. Finder mange småstykker. Mødes
og udveksler med andre slægtsforskere. Vi
bearbejder fundene en smule og leder vi
dere. Renskriver lidt, finder noget andet og
prøver så måske med noget helt tredje.
Mange lår ikke lavet den slægtsbog, som de
har arbejdet på i årevis.
Derfor x i I jeg her komme med en opfor
dring til alle: Stop op, gør status og tænk på,
hvad du vil med det, du har samlet - og far
samlet. Hvem der skal have det, hvis du ikke
selv når at lå lavet slægtsbogen?
Har de. der skal rydde op efter os, ikke
den slægtshistoriske interesse, kan jeg flyg
te, at en meget stor del af de indsamlede
oplysninger, som vi med møje har faet
samlet, men ikke har faet færdigbearbejdet,
ofte vil blive smidt væk. Og det er jo ikke
det, vi har samlet for!
På trods af, at vi som slægtsforskere nok
har samme ønske som dem, der leder efter
rav - at finde den helt store private samling
af oplysninger om ens egen familie - tror
jeg, al del er fa af os, der far vore notater
m.v. samlet til en ”klump", som andre finder
og far bearbejdet. Slægtsforskerne bør fær
digbearbejde noget af deres materiale i ste
det for al vente, til samlingen er komplet for det bliver den jo aldrig!
Ingen afos ved, hvor lang tid, vi har til
bage. Og som nævnt er jeg sikker på, at det
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Tag evt. kontakt til dit lokalhistoriske ar
kiv eller din slægtshistoriske forening - jeg
tror, de gerne vil hjælpe og vejlede dig. Du
kan også beskrive på et stykke papir, hvad
du har, hvad det kan bruges til. hvis du ikke
når det, du gerne vil, og sidst men ikke
mindst, hvem der skal have dit indsamlede
materiale! Skal det forblive samlet? Skal det
på et arkiv eller fordeles på flere lokalarki
ver? Er der evt. noget, som en slægtning
eller anden slægtsforsker kan have glæde af,
og derfor skal det frasorteres?
Hvem skal have din bogsamling? En
slægtning? Flere? Et lokalarkiv? En slægts
historisk forening? Lav en kort beskrivelse,
hvis du ikke laver en hel bogfortegnelse.
Der er spørgsmål nok, så stop op nu - gør
det! Vi ved ikke, hvornår del er for sent!
Tænk på, at alternativet kan være containe
ren!

mål.
I disse lo eksempler mener jeg, indsam
lerne mätte være glade for den videre ud
nyttelse af det indsamlede materiale. Des
værre kender jeg også eksempler på, at alt
"det gamle ragelse" straks blev smidt i con
taineren eller blev brændt.
Hvordan og hvornår afleverer jeg så mit
materiale? Hvordan og hvornår afleverer du
dit?
Vi ved heldigvis ikke, hvor lang tid, vi
har igen. Men har vi forberedt os lidt, vil det
være lettere for dem, der skal rydde op efter
os, og materialet vil nok ende der, hvor det
kan gøre mest gavn. Vi har i det mindste
gjort, hvad vi kunne for at forebygge, at
materialet ender i containeren.
Selvfølgelig skal vi ikke tro, at livet ender
i morgen, men hvor lang garanti har vi? Så
derfor stop op nu og gør status!
Har du en nær slægtning, der gerne vil
overtage hele dit materiale, et det jo blot at
sige til vedkommende (og andre pårørende),
at materialet kan hentes, når den tid kom
mer. Men har du det som mange af os andre,
må du lage stilling til, hvor dine ting skal
hen, når du ikke skal bruge dem mere. For
tæl dine nærmeste om dine ønsker.

> Ovenstående artikel har tidligere været
offentliggjort i SLÆGTEN nr. 18. juli
1998.
> Heri med forfatterens tilladelse.

HUSK:
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Slægtsforskeren og skønlitteraturen
af Birgit Øskov, Rolighedsvej 56, 9400 Nørresundby tlf. 98 17 63 76. E: bojen@daks.dk
af Hans Worsøe bør ligge under ethvert
juletræ, hvor en slægtsforsker "spirer" - den
er uundværlig, når vi skal have hjælp til
"Hvor finder jeg det?" - "Hvordan stiller
jeg en tavle op?" - eller "Hvor ligger
nærmeste landsarkiv?" Og Lad os hige og
søge i bøgerne (SLÆGTENS temahæfte om
litteraturmulighederne for slægtsforskere)
er efterhånden kommet i et oplag på 2000
stk., så guiden rundt i faglitteraturen er
også
på
mange
slægtsforskeres
materialehylde.
Men en helt anden, righoldig og sær
deles anvendelig verden ligger og venter
forude på enhver slægtsforsker - nemlig i
vores store samling af skønlitteratur. En
lang række nutidige forfattere er ved at
gøre H.C. Andersen rangen stridig - ikke
som verdensberømt eventyrforfatter, men
som eminente penneførere, når det drejer
sig om at skildre en tid, nogle forhold,
nogle personer og nogle skæbner, som
ligner det, vi forestiller os, har været vore
forfædre/formødre til del. Det kan ikke
undgås, at vi engang imellem vender
blikket indad, når en "formor. enke på 50 år
med kro, fæstehus og 8 børn gifter sig med
sognets ungkarl på 20" - hvordan har livet
ikke formet sig for familien de næste 5 år,
indtil hun døde, og han indgik nyt
ægteskab med en jævnaldrende, der dermed
blev stedmor til langt ældre børn!
Ja, det kan selvfølgelig være svært altid
at have "fantasi nok" til at afdække den lod,
der er blevet disse vore forgængere til dels,
og derfor er det rart, at mange forfattere
efterhånden har faet øjnene op for de
mange gruopvækkende "oplysninger", vi
slægtsforskere med jævne mellemrum
afdækker fra historien. Flere og flere ro
maner med "slægtshistorisk kerne" ser
dagens lys, og ved læsning af disse er det
ikke svært at fa "vore egne" i tankerne.

”Der var engang en prins, han ville have
sig en prinsesse, men det skulle være en
rigtig prinsesse.” - Ja, vi kender vel alle
starten på H.C. Andersens eventyr
Prinsessen på ærten, der snart efter lader os
se ind i de fine stuer og fornemme, hvilke
problemer man der måtte slås med. Andre
af fortidens eventyr og eventyrforfattere er
af os alle læst med stor fornøjelse, og
bagefter har vi vidst lidt mere om "livet i
gamle dage”, lidt mere om de trængsler,
glæder og forhold, der herskede i hvert fald
i forfatternes "verden".
Og hvorfor nu denne indledning i et blad
(oprindeligt i SLÆGTEN nr. 10, red.), der
normalt ikke beskæftiger sig med at "digte
og skrive historier", men om at give ideer
til at indsamle konkrete oplysninger og
måske en gang skrive "rigtig historie"? Ja,
fordi vi i meget høj grad kan bruge
forfatternes historier til at lære noget mere
om vore egne forfædres og formødres tid,
og dermed måske bedre blive i stand til at
formidle vore indsamlede oplysninger
videre til den undrende skare, der står
udenfor vores kreds. De, der undres vildt
og inderligt over, at vi gang på gang kan
bruge en hel dag på nærmeste (fjerneste)
arkiv; undres over, at selv små sparsomme
oplysninger (dyrebare fund) kan bringe én i
ekstase: undres over, at man stadig gider
blive ved!
I den store og mangfoldige verden af
litteratur - udgiven og blandt andet til
gængelig via den danske biblioteksverden har faglitteraturen faet sin helt naturlige
plads. Et problem - stort eller lille - kan
altid finde sin løsning ved, at man spørger
nærmesle bibliotekar. Hun har garanteret
en bog. hun kan slå op i og finde forkla
ringen på "Hvad er en strippe?" "Hvad er
en inderste?" eller "Hvad er tamperdage?"
Derudover ved vi alle, at Find dine rødder
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Engang mente jeg, at disse mange romaner
kunne
være
sommerens
måde
at
slægtsforske på, når arkivbesøg var umu
liggjort af "det gode vejr”, men som vejret
de senere år har artet sig, bør man vel gøre
det til en helårsbeskæftigelse at læse
romaner.
"En lang og trælsom vinter gik sin
gang", da Helene Stranges Sværkeslægten
fik lov at være med og samtidig på glim
rende vis skildrede fæstebondens vilkår på
Lolland-Falster-egnen, de unges "flugt til
Amerika" og nye tiders indtog blandt
bondebefolkningen. Jeg har ikke siden haft
problemer med at forestille mig mine egnes
lignende situationer!
Sværkeslægten er måske den klassiske,
men den har i de senere år faet følgeskab af
Kirsten Pedersdatter af Erik Lau Jørgensen
og Rigmor Christiansen Holdts seneste Den
glitrende o. hvor hun som efterkommer
"overthere" forundres og undres så meget
over de oplysninger om hendes forfædre
her, at hun skriver den murstenstykke
roman
om
hendes
egen
Kirsten
Kristensdatter på Glænø i slutningen af
1700-tallet.
De kriminelle blandt vore forfædre bli
ver mesterligt beskrevet af Hans Lyngby
Jepsen i Else med en engels ansigt, mens
Lone Linck gør det ligeså godt i Hvem
leger bedst. Et kik ind i hele anetavlens
væld af personligheder og skæbner, som vi

på en eller anden måde bærer rundt på i
dag, skildres eminent godt af Gerd Rindel i
Nu, mens det udenlandske islæt i anerækken kan hjælpes på vej af Albert Ga
briel Jensens Den svenske Kudsk eller Ib
Michaels Den 12. rytter.
Romanerne kan bruges til at give ens
egne oplevelser/oplysninger "rum og
klædedragt", men de kan bestemt også
bruges til at give inspiration til én selv om
at gøre ligeså. En stor del af vores omgi
velser, familie, venner, bekendte, ar
bejdskolleger, må jo næsten dagligt lægge
øre til vores fund af facts, men hvis de en
dag fik de samme oplysninger serveret i en
fin indpakning af kød og blod (inspireret af
blandt andet romanlæsning), ville de
sikkert stille sig mere lyttende/læsende an!
Vi skylder vores forskning at gøre historien
til historier!

> Første gang offentliggjort i SLÆGTEN nr.
10, 1994.

> Dernæst i Gemmesider, temahæfte nr. 7
fra SLÆGTEN, 1999.
> Heri - ændret - med forfatterens tilla
delse.

Litteraturliste
af Birgit Øskov, Rolighedsvej 56, 9400 Nørresundby S 98 17 63 76. E: bojen@daks.dk
udgivet af forfattere/slægtsforskere, der "nu
turde" - eller i romaner, hvor "rigtige forfat
tere" boltier sig på livet løs med "historisk
stof' til eftertanke!

Her til slut har vi valgt at bringe en oversigt
over de inspirationsmuligheder, som vi lige
nu - foråret 2000 - ser for slægtsforskere, der
ønsker at gøre noget ved det. Der findes en
lang række muligheder - kun slægtsforske
rens egen tid, fantasi og energi kan tænkes at
sætte grænser. Inspirationen til at gøre noget
kan hentes i de slægtsbøger, som allerede er

❖ Slægtsforskere: Lad os hige og soge i
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bøgerne. Temahæfte nr. 2 fra SLÆGTEN,
4. udgave 1998 - titlerne 167-170 og

❖ Inga Linde Jensen: Dengang på slottet.

174-175.
hvor
opmærksomheden
henledes på oversigten over (oftest
kommercielt fremstillede) slægtsbøger.
Desuden titlerne 187-198, hvor der
omtales forsøg fra "private" på at gøre
et eller andet, og endelig titlerne 481521. hvor vi ser nærmere på den
skønlitteratur og de tegneserier, der har
et slægtshistorisk udgangspunkt.

Holkenfeldt, 1999.
❖ Birgit

Pouplier:
Rosinante, 1999.

Den

Brøgger:
Gyldendal, 1997.

❖ Susanne

sorte

rose.

Jadekatten.

❖ Lotte Tarp: - det sku' nodig hedde sig.
❖ Elo Harfot: Trævlerødder - alternativ

L.R.Fakta, 1997.

slægtshistorie. En samling af ideer, der
viser, hvorledes slægtsforskerne kan
bruge lokal- og kulturhistorien, så de
tørre navne og årstal bliver til en
levende slægtshistorie. Dansk Historisk
Håndbogsforlag ApS, Kbh., 1984.

festlige Den gronne
port; Erindringer fra tremmeseng til
brudeskammel. Høst og Søn, 1998. Stof
derfra
er
anvendt
som
baggrundsmateriale
for
Klinkevalstrilogien. Høst 1999.

❖ Jane Aamunds

❖ Hugo Kcldby Nielsen: Tilbage til vore

rødder. Hernov, 1994.

Linck: Tiden der
Forlaget Samleren, 1997.

❖ Lotte

revnede.

❖ J.P. Skov: Det står skrevet i kirkebøger

skoder, skifter, folketællinger og mange
andre arkivalier. SLÆGTEN, 1998.

❖ Erik

Lau Jørgensen: Spillemandens
himmerige; Skabelsens folk. Hovedland,
1995.

Møller: Min navnkundige
Oldefar Løjtnant v. Buddinge og andre
slægtninge. Forlaget Aros, 1988.

❖ Asger

❖ Albert Gabriel Jensen:

Den svenske
kusk (1991) og Kaptajnen på Thorup
(1997). Begge udgivet af Dansk
Historisk Håndbogsforlag.

❖ Rachel og Israel Rachlin: Blade fra en

slægtshistorie. Aschehoug, 2000.
❖ Kirsten Ruth: Drømme og forlis - eller

Baronen på Læsø. Klim, 1999.

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF)
udgiver - som bindeled, både til de 35 medlemsforeninger og disses medlemmer, de ca. 4.000 enkelte
slægtsforskere - først og fremmest bladet SLÆGTEN - Forum for slægtshistorie to gange årligt, 1.1.
og 1.7. - Foruden programmer fra de fleste af SSFs foreninger bringer bladet meddelelser fra SSF.
referat fra årsmødet, foredragsholdernes litteraturlister fra det årlige weekendkursus samt nyttige ar
tikler. råd og vejledninger samt tilbud fra den slægts- og lokalhistoriske verden.
- Kasserer: Ole Bech Knudsen. Jyllands Allé 2.
3. tv., 8000 Arhus C » 86 11 55 47. giro:
094-5587. E: obk.aarhus@mail 1 .stofanet.dk

- Redaktor: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38,
8800 Viborg ® 86 61 04 36.
E: anton blaabjerg@post.tele.dk
47

- Ekspedition: Se nedenfor.

Praktisk hjælpemiddel til at finde de rigtige mi
krokort med kirkebogen fra det rette sogn, her
red og amt. - Med kirkebøgerne fra samtlige lan
dets sogne på alle Statens Arkiver er dette hæfte
med bl.a. pastoraternes/sognenes numre og kir
kebøgernes begyndelsesår u-undværlig. både
under forberedelserne derhjemme og på selve
læsesalen. - Hæftet kan også benyttes til at finde
sognets folketælling.
Udgaven indeholder et tillæg om flere end 150
kirkebogsnøgler (afskrifter/registre). Lengnicks
kirkebogsuddrag og S. Nygårds sedler (bl.a. kir
kebogsuddrag).

- Hjemmeside på Internettet
http://w\v\v.ssf.dk/slaegten.htm
Udover bladet SLÆGTEN findes følgende ud
givelser:

1 Slægtsforskning - din Danmarkshistorie.
(ISBN 87-90331-17-6) 5. udg., 2000,
16 s.. 5 kr.
Kort introduktion til slægtsforskning. Her for
klares de absolut nødvendige grundbegreber og
fortælles, hvor på biblioteket bøger for slægts
forskere findes. Desuden oplyser en aktuel
adresseliste om de statslige arkiver og de slægts
historiske foreninger i og uden for SSF, samt
om mulighederne for at komme i kontakt med
andre i litteraturen og på Internettet.

6 Slægtsforskere: Lad os stå vagt og værne!
(ISBN 87-90331-04-4) 2. udg.. 1998.
56 s., 20 kr.
Hæfte om militære emner som lægdsruller. dis
ses forkortelser, stambøger, del militære sprog,
introduktion til Forsvarets Arkiver, krigsdelta
germedaljer mv.

2 Slægtsforskere: Lad os hige og søge i bøger
ne! (ISBN 87-90331-07-9) 4. udg.,
1998.44 s., 20 kr.
Præsenterer over 500 titler af den righoldige lit
teratur Ibr slægtsforskere. - Litteraturliste tileg
net Hans 1 1. Worsøe på 60 årsdagen 1992.

7 Gemmesider - fra nr. 1-10 (1990-94) Red.
Anton Blaabjerg. (ISBN 87-90331-125) 1999, 88 s., 25 kr.
SLÆGTENS første numre er forlængst udsolgte. I
hæftet her genudgives derfor de artikler fra bla
dets første 10 numre, som ikke indgår i tema
hæfter, som fortsat genoptrykkes. - Hæftet ud
sendes som en hilsen efter Birgit Oskovs 40 års
dag 1999.

3 Sognefoged, lægdsmand og Dannebrogs
mand. (ISBN 87-984484-0-4) 2. udg.,
1997. 24 s., 20 kr.
Med udgangspunkt i den store sognefoged-for
ordning 1791 fortælles om denne lokale myn
dighedspersons arbejdsområder. Desuden oplys
ninger om hvervet som lægdsmand samt om
Dannebrogsmændenes Hæderstegn. - Temahæf
te tilegnet SSFs daværende formand Ingvar Musaeus på 70 ai sdagen 1993.

8 Nutiden og Valdemar Sejr. Slægtsforskning
og Danmarks historie. Af Anton Blaa
bjerg. (ISBN 87-90331-13-3) 2000. 92
s., 25 kr.
1999 blev udnævnt til middelalderår - med hun
dredvis af aktiviteter og udstillinger på museer
mv. landet over.
Derfor genudgiver SLÆGTEN det udsolgte
hæfte Valdemar og nutiden, som ved årsskiftet
1991/92 blev udgivet af Slægtshistorisk Fore
ning for Viborg og Omegn. Den nye udgave er
både rettet, forøget og forbedret med særligt
henblik på slægtsforskning i middelalderen. Flere slægtslinjer er medtaget!

4 Slægtsforskere: Lad os vedgå arv og gæld!
(ISBN 87-90331-06-0) 4. udg., 1998,
32 s.. 20 kr.
Kortfattet hjælpemiddel til studiet af skifter - en
14 siders ordliste med forklaring på mange af
skifternes gamle ord og begreber, artikler om
bl.a. afholdelse af skifte, en oversigt over de
myndigheder, der afholdt disse, og en litteratur
liste. - Temahæfte tilegnet Slægtens første
kasserer Peter Kudsk på 50 årsdagen 1998.

9 Skanderborg Rytterdistrikt. - Uddrag af
samtlige bevarede 3.002 skifter 16801765. Udarbejdet af Erik Brejl. (ISBN
87-985050-6-8) 1995. 296 s.. 130 kr.
Referat med samtlige arvinger i de mange skifter
fra rytterdistriktet mellem Vejle. Brande. Silke-

5 Sogn, herred - kirkebøgerne på Statens Arki
ver. (ISBN 87-90331-14-1) 4. udg.,
1999. 72 s, 25 kr.
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Jacobsens mors næstsøskendebarn: En skomager
i Vejle, der kvalte sin kone og blev halshugget
1839! - Desuden forbindelser til forfatterne Leif
Panduro og Alexander Kielland, eventyreren
Jørgen Jürgensen (Kongen af Island) og hans
nevø, den humoristiske tegner Fritz Jürgensen samt en lang række slægtsforskere!

borg og Arhus. - Register over arveladere og
ægtefæller. 6.226 navne; desuden en liste over
skifternes fordeling på sogne og lokaliteter.

10 Litteraturfortegnelse 1980-85. Litteratur for
slægtshistorisk interesserede. - Perso
nalhistorie. Lokalhistorie. Arkivvæsen.
Udarbejdet af Ingvar Musaeus. (ISBN
87-985050-8-4) 1996, 120 s., 40 kr.
Godt 1.000 litier vedr. personal- og lokalhistorie
samt arkiwæscn udgivet 1980-85. De lokalhi
storiske lider opført i topografisk orden, amt for
amt, sogn for sogn; under sognene henvises til
de personalhistoriske titler, som desuden er op
ført al fabel i sk. - Udgivelsen er forløberen for
SSFs litteraturliste, der siden 1987 findes i
Hvem Forsker Hvad, og den lukker hullet mel
lem Dorlhe Gissels fortegnelse over dansk
slægtslitleralur 1973-79 (Personalhistorisk Tids
skrift 1982) og listerne i Hvem Forsker Hvad.

12 Voer og Nim samt Nørvang herreder. - Ud
drag af samtlige bevarede 2.959 skif
ter i herredernes godser og hospitaler
1716-1850. - Udarbejdet af Erik Brejl.
(ISBN 87-90331-05-2) 1997. 291 s.,
130 kr.
I retskredsen Voer og Nim herreder ved Skan
derborg og Horsens ligger godserne Rask. Serridslevgaard, Stensballegaard, Tamdrup Bisgaard, Tyrrestrup, Urup og Klags Mølle samt
hospitalerne i Hansted og Horsens, hvortil
kommer øen Endelave. - Erik Brejls uddrag af
skifterne fra nabo-området Skanderborg Rytter
distrikt er velkendte, og i lighed hermed er også
her medtaget samtlige arvinger, lavværger og
formyndere i uddragene. Personregisteret omfat
ter afdøde og ægtefæller. Hertil kommer en
oversigt over skifternes fordeling på lokaliteter.
- Brejls gennemgang har vist, al landsarkivets
registre mangler henvisninger til ikke færre end
120 skifter fra Rask og Stensballegaard.
Som tillæg genudgives Erik Brejls uddrag afalle
bevarede 660 godsskifter fra Nørvang Herred
ved Vejle, nemlig skifteprotokollerne fra god
serne Agersbøl, Brandholm. Grundet og Højgaard, Hvolgaard, Laage, Mindstrup. Skovgaard
og Stougaard.

11 Er (lu i familie med bryggerne? - Slægterne
bag J.C. og Carl Jacobsen på Carls
berg. - Publiceret af Birgit Øskov og
Anion Blaabjerg. (ISBN 87-90331-028) 1997. 90s., 30 kr.
Omfangsrig anetavle for Carl Jacobsen, 18421914, tilbage til 1600-tallet og endnu længere
tilbage. - 25 efterslægtslinjer viser forbindelser
til kendte og ukendte før og nu.
Anetavlens personer er ikke omtalt i den tra
ditionelle rækkefølge: Generation for genera
tion, men i slægtslinjer: Slægt efter slægt.
Oplyser om bl.a. den fædrene slægt af vendsysselske bonder (bl.a. Clemen- og Løve- eller
Levi-slægterne fra egnen ved Aså og Melholt).
Dertil pant mager-slægten Holst fra Thisted og
Aalborg, den norske slægt Hille- eller Hellemann fra Stavanger, præsteslægteme Hofmann
og Lind fra Norge, den dansk-norske slægt Scavenius fra København og Stavanger, garver- el
ler feldberederslægten Sæbye fra Thisted og
Aalborg med afstamning via den gamle herreds
fogedslægi fra Fleskum Herred fra Kjærulfslægten. præstesi ægterne Steenstrup og Vogelius samt orgelbyggerslægten Bodtzen, slægten
Søltoft med afstamning fra de gamle Ribe-slægter Baggesen. Friis, Stage, Klyne m.fl., samt de
vestjyske slægter Ballebye og Dahl fra Strandbjerggaard og Vadskærgaard. - Fra anetavlens
personer henvises til litteratur med fyldigere op
lysninger.
25 slægtslinjer viser forbindelser til bl.a. Carl

13 Det står skrevet i kirkeboger, skoder, skif
ter, folketællinger og mange andre ar
kivalier. Samlet og bearbejdet 1990-98
af Jens Peder Skou. (ISBN 87-9033109-5) 1998, 365 s., 175 kr.
Forfatteren er født 1922, uddannet som mikro
biolog, sluttelig dr.agro. 1979: efter 30 års an
sættelse ved Forsøgscenter Risø saml en periode
som professor ved Roskilde Universitetscenter
kastede han sig over udforskningen af sin egen
slægt.
Resultatet fremlægges her i bogform på ikke
færre end godt 360 sider! - Og til belysning af
forfædrene og stammodrenes livsforhold er bo
gen ikke fyldt med lange afskrifter af skøder,
fæstebreve og skifter o.s.v., som i bund og grund
keder i al fald de læsere, der ikke har el meget
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intenst forhold til de nærmere eller oftest fjerne
re aner; og for alle andre end efterkommerne er
disse fuldstændige afskrifter af dokumenter of
test uden større interesse.
Derimod fortælles instruktivt og kortfattet ofte med uddrag af de fundne dokumenter - om
de mange forfædre og stammoder i ca. 60 kapit
ler, hver omfattende slægtslinjer med naturlig
indbyrdes samhørighed. Beretningen starter med
slægtsliniens ældst påviselige stamfar og følger
så linjen frem mod vor tid. - Kapitlerne er forsy
net med gode oversigtstavler.
Bogen indeholder epokegørende nyheder om
den yngre Sadolin/Sadelslægt og dens afstam
ning fra slægten Høfding, gode oplysninger
om de ældste præstefamilier i Virring-Essenbæk og Lyngå-Skjød. - Og rigtig mange bon
deslægter i Skanderborg Rytterdistrikt er fulgt
tilbage til 15- og 1600-tallet som i feks. Alken,
Firgaarde og Svejstrup - en enkelt linje i Mesing tilbage til 1400-tallet!

ses ægtefæller; desuden indeholder hæftet et
stedregister over skiftelokaliteterne.

Rabatpriser
■ for pjecen 1: Rabatpris ved kob af 40 stk. og
100 stk. henholdsvis 4 og 3 kr.
- for temahæfterne 2-4 samt 6 og 14: Rabat
pris ved køb af 15 og 40 stk. af samme hæfte
henholdsvis 12 og 10 kr.
- for hæfterne 5 og 7-8: Rabalpris ved køb af
12 og 40 stk. af samme hæfte henholdsvis 15
og 12 kr.
- for bogen 10: Rabatpris ved kob af 40 stk. 25
kr. pr. stk.

Priserne er inkl. moms, men exel. forsendelse. Publikationerne bestilles hos Slægtens ekspe
dition; Birgit Øskov, Rolighedsvej 56. 9400
Nørresundby ® 98 17 63 76. E: bojen<a’daks.dk
Bor du et sted, hvor der enten ikke er nogen
slægtshistorisk forening - eller den lokale for
ening ikke abonnerer på bladel, kan du selv
abonnere på Slægten for kun 50 kr. årligt inkl.
forsendelse; abonnenter bosat i udlandet (også
Norden), der benytter giro til betaling, dog 65
kr. + forsendelse.

14 Slægtsforskere: Lad os gøre noget - ved det!
(ISBN 87-90331-18-5) 2000, 52 s., 25
kr.
Hæfte med artikler, der belyser forskellige over
vejelser vedr. færdiggørelse af indsamlet slægts
historisk materiale. Hvordan skal vi gøre det hvad skal vi lænke igennem, før vi gør noget og hvem er målgruppen? Gode begrundelser,
metoder, former og tips, således at vi kan kom
me i gang med al gøre - noget ved alle vore no
tater. Desuden indeholder hæftet en større arti
kel om "en hidtil ukendt gren af Anton Blaabjergs anetavle", hvor en slægtsforsker grundigt
viser, hvordan han gør noget - ved det!
Temahæfte tilegnet Slægtens redaktør An
ton Blaabjerg på 50 årsdagen 1999.
2. reviderede og forøgede udgave udgivet for
året 2000.

Slægtshistoriske foreninger
Af følgende liste kan du se, om der findes en af
SSFs slægtshistoriske foreninger der. hvor du
bor - eller der, hvor dine forfædre og stammodre
engang boede. - Måske arbejder lokale slægts
forskere med dine aner eller slægtninge!
Medlemsforeningeme følger her i den række
følge, hvori de er tilmeldt SSF (samtidigt til
meldte i alfabetisk orden). - Mærkningen i (pa
rentes) betyder; S angiver evt. kendt stiftelsesda
to og M nyeste kendte medlemstal. A abonnerer
på SLÆGTEN (29 foreninger), B abonnerer på
Hvem Forsker Hvad (7 foreninger) og C ud
giver eget medlemsblad (8 foreninger).

15 Torrild Herred, Uddrag af de 894 skifter i
herredets godser 1721-1816. Udarbej
det af Erik Brejl. (ISBN 87-90331-168) 1999. 88 s., 40 kr.
Vest for Vejle ligger Tørrild Herred, og i skif
teprotokollerne for godserne Brandbjerg, En
gelsholm. Haraidskær og Lerbæk samt hede
kolonien Randbøl Hede er bevaret knap 900
skifter. - Uddragene omfatter samtlige arvinger,
lavværger og formyndere. Hæftets personregi
ster omfatter arveladerne, altså de afdøde og dis

F.01 Bording Slægts- og Lokalhistorisk Fore
ning (M 24, A), Jens Ernst Nielsen. Gedhusvej
17, Munklinde, 7441 Bording ® 97 14 54 50.

F.02 Grindsted og omegns slægts- og lokalhi
storiske Forening (M 80, A). Jens Erik Starup.
Horsbølvej 13, 7200 Grindsted ® 75 32 23 53.
E: Jens.Starup@post2.tele.dk
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F.03 Siægtshistorisk Forening Herning (S
2.3.1970. M 54. A). Ingelise L. Nielsen, Granly
1. 7451 Sunds ® 97 14 16 32. E: ingelise.egil.nielsen@mail.tele.dk

F.13 Siægtshistorisk Forening Århus (S
1.4.1957, M 209, AB). Tove GI ud Rasmussen.
Nøddevej 2, 8260 Viby J ® 86 14 43 11. E:
toveglud@mail 1 .stofanet.dk

F.04 Siægtshistorisk Forening for Hjørring og
Omegn (S 15.2.1979, M 114. A), Per Maack
Andersen. Christ i ansgade 24A. 9800 Hjørring
® 98 92 70 75. Hjemmeside på Internettet
http://\v\\ w .ssf.dk/04

F.14 Siægtshistorisk Forening Sønderjylland
(S 8.8.1981, M 155. B), Ole H. Jensen. Kløver
marken 3. 6430 Nordborg ® 74 45 02 35. E:
ohj@adr.dk
Hjemmeside på Internettet
http://home3.inet.tele.dk/svmi/sfs.htm

F.06 Morso Siægtshistoriske Forening (S
12.12.1978. M 56), Gunhild Olesen Møller,
Strædet 38. Vester Assels, 7990 Øster Assels,
Mors ® 97 76 42 77.

F.15 Siægtshistorisk Forening for Aalborg-eg
nen (S 16.3.1976. M 380, AB). Birgit Øskov,
Rolighedsvej 56, 9400 Nørresundby ® 98 17
63 76. E: bojen@daks.dk

F.07 Slægtshistorisk Forening Odense (S
26.1.1971. M 269. A), Jytte Skaaning, Vinkæl
dervej 6a. 5000 Odense C ® 66 14 88 77. E:
skaaning a email.dk

F. 16 Egns- og Siægtshistorisk Forening, Hol
stebro (S 4.4.1977, M 49. A). Jytte Knudsen.
Fabersvej 48, 7500 Holstebro ® 97 42 69 86/97
49 51 00.

F.08 Slægts- og Egnshistorisk Forening i Ran
ders (S 25.3.1971. M 82, A), Karl Erik Jensen,
Præstegårdsvej la. Øster Velling, 8900 Randers
® 86 46 70 08.
E: raskjens a post9.tele.dk

F.18 Sæby Kommunes historiske forening (M
60), Jørgen Bruun Nielsen. Karmishohvej 20.
Skæve, 9352 Dybvad ® 98 86 90 05. Fore
ningsadresse: v/ Herbert Nielsen. Kloslervænget
28, 9300 Sæby ® 98 46 13 07.

F.09 Slægtshistorisk Forening for Storkøben
havn (S 7.1.1977. M 403, AC). Anna Margrethe
Krogh- Thomsen. Hedebyvej 5. 3650 Ølstykke
® 47 17 92 51.
E: krogh a get2net.dk
Hjemmeside på Internettet
http:// www .danbbs.dk/~kbh09

F.20 Haderslev Slægtsforsknings Forening (S
25.1.1984, M 129, A). Orla Iver Madsen. Skov
brynet 15. 6100 Haderslev ® 74 52 15 14. E:
oim@get2net.dk
Hjemmeside på Internettet http://
home3. inet.tele./dk/svmi/hadersle\7htm

F.22 Siægtshistorisk Forening Korsør (M 22.
AB), Karin Vedel. Højen 21.4220 Korsør ® 58
37 11 19.

F. 10 Trekantområdets Slægtshistoriske Fore
ning, Fredericia (S 21.10.1974. M 78, A), Jesper
Ratjen. Majxænget 66. Bramdrup, 6000 Kolding
® 75 51 80 63.
E: Rjåfkolding-gym.dk

F.23 Slægts- og Lokalhistorisk Forening Fre
derikshavn (M 108), Hardy Jespersen, llånbækvej 30 A. 9900 Frederikshavn. 1 oreningsadresse: Lokalhistorisk Arkiv for Frederikshavn.
Bangsbo Museum og Arkiv. Dr. Margrethesvej
1, 9900 Frederikshavn ® 98 42 31 11.
Hjemmeside på Internettet http://
www. bangsbomuseum .dk/sf- foren i ng. h t m I

F. 11 Slægtshistorisk Forening Vestsjælland (M
99, AC')- Bjarne Petersen, Wessels Have 4, 4300
Holbæk ® 59 44 12 40.
E: bjpe'ez ramsoe.dk
F.12 Slægtshistorisk Forening for Viborg og
Omegn (S 3.12.1975, M 318, AB), Holger Hel
bo, Niels Bodkersvej 6, Hvomum, 9500 Hobro
® 98 54 70 15.
E: helbo.finderup@get2net.dk

F.24 Roskildeegnens Selskab for Genealogi og
Personalhistorie (M 60, AC). Kit Bisgaard.
Åstoften 14, Svogerslev. 4000 Roskilde ® 46
38 35 14.
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E: kitbD/ gci2net.dk
Hjemmeside på Internettet
http://home6.inet.tele.dk/jvo/rsgp

F.36 Lokal- og slægtshistorisk forening for
Brande og omegn (M 37), Hans Andersen.
Krøsbærvej 4, 7330 Brande ® 97 18 05 48.

F.25 Slægtshistorisk forening for Sydsjælland,
Næstved (S 1988. M 94, A). Henning Ballegaard. Vagtel vej 35, 4700 Næstved ® 55 75 15
24. E: henbal@post7.tele.dk

F.37 Slægts- og Lokalhistorisk Forening for
Østdjursland (S 1980, M 105. AC). Ib Asmus
sen, Krokusvej 10, 8500 Grenaa ® 86 32 31 71.
E: ibasmussen@mail.tele.dk

F.26 Koldinghus Forening for Slægtsforskere
(S 22.5.1989. M 87, C), Søren Stengaard, Jern
banegade 10. 6580 Vamdrup ® 75 58 39 46.

F.39 Slægtshistorisk Forening for Storstrøms .
Amt (S 28.3.1984, M 85?, AC). Ina Antonscn,
Nykøbingvej 65, 4863 Eskilstrup ® 54 43 64
28.

F.27 Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland,
Køge (S 20.3.1991, M 130. AC), Raymond
Brix, Skovparken 66 st.th., 4600 Køge ® 56 63
93 60.

F.40 Vestlollands Slægtsforsknings forening (S
22.2.1996, M 61, A). Helge Rasmussen. Have
byen 17,4900 Nakskov ® 54 92 09 61.

F.29 Slægtsforskerne i Silkeborg (S 17.3. 1993,
M 54. A). Î 'lia Nørskov, Solbakkevej 67, 8600
Silkeborg ® 86 82 07 14.
E: bent.ulla a vip.cybercity.dk

F.41 Nordsjællands Slægtshistoriske Forening
(S 1992, M 102, AC), Arne Kej. Stenhøjen 18,
Hesbjerg, 3250 Gilleleje ® 49 71 72 32.
F.42 Horsensegnens slægtshistoriske forening
(S 18.1.1999, M 50, A), Rasmus Reedtz. Stati
onsvej 40. Hatting. 8700 Horsens ® 75 65 39
19. E: ras.reedtz@get2net.dk

F.30 Amager Slægtshistoriske Forening (S
13.9.1993. M 74. A). Britta S. Mortensen, Die
sen Allé 25. 2791 Dragør ®/Fax 32 94 17 12
® 20 90 94 10.
E: staugrd a postl0.tele.dk

F.43 Slægts- og Lokalhistorisk Forening for
Løgstør og Omegn (S 30.9.1999. M 91. A),
John Nielsen, Øster Allé 20. 9670 Løgstor ® 98
67 12 34.

F.31 Ry Slægtshistorisk Forening (S 1993, M
20, AB). Knud Aagaard, Kirkevej 73, 8670
Låsby® 86 95 15 86.
E: kaagaard a post3.tele.dk
Hjemmeside på Internettet
http://home3.inet.tele.dk/kaagaard

1.32 Sydkystens Slægtshistoriske Forening (S
24.2.1994. M 38). Jørgen Seide Petersen. Gersa- ’
gerparken 121, 1 .tv., 2670 Greve ® 43 69 19
05. E: seide a post3.tele.dk

F.33 Slægtshistorisk forening Brønderslev (S
okt. 1992. M 50, A), Grethe Jensen, Vesterholtvej 35. Kraghede, 9382 Tylstrup ® 98 26
15 39. E: grethc@Obcon.dk

F.34 Hvidovre Slægtsforskere (S 1.8. 1993, M
20, AB). Dan Olsen, Spurvehøj vej 17, st. tv.,
2650 11 v ido\ re ® 36 78 86 42. fax 36 49 31 81.
E: davao a post.tele.dk eller
E: Hvidovrerylterskole@mail.tele.dk
52

