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Skriftets redaktion. 
 

Som tekstbehandling er brugt MS Word, tavler og lister er lavet i Brothers Keeper. Ved seneste ren-

skrift har jeg byttet om på anelister og fem generationers anetavler, sådan at lister med registre kom-

mer først. Bogen er kopieret sammen af godt hundrede PDF-filer eller dele til en enkelt stor PDF-fil 

af min bror Ole. Jeg har desværre ikke kunnet lave en enkelt stor MS Word-fil, og der skal være 

fortløbende sidetal, så jeg har haft svært ved at læse korrektur og foretage tilføjelser og rettelser. Det 

er et par af grundene til nærværende tillæg. 
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Kontaktede om den nye bog. 
 

Det er mine e-mails af 12. januar 2022 om at min slægtsbog netop er kommet online i Slægtsforsker-

nes Bibliotek, slaegtsbibliotek.dk. Det er under mig som forfatter og med nævnte titel: Lars Davidsens 

slægt. 

 

Min bror Ole skal selvfølgelig også nævnes: 

Ole Kjærulff Davidsen 

olekdavidsen@gmail.com 

 

Min nærmeste familie: 

Min slægt nr. 6. Min fætter Søren Uhrenholt. 

uhrenholt@fiberpost.dk 

 

Min farfars side: 

Min farfars slægt nr. 55. Flemming Davidsen. 

f7davidsen@gmail.com 

 

Min farmors side: 

Min farmors slægt nr. 45. Susanne Vincentz Jensen. 

sanne.vincentz@gmail.com 

 

Samme side: 

Min farmors slægt nr. 46. Erik Lydiksen Gregersen. 

pimpernelred@gmail.com 

 

Min morfars side: 

Min morfars slægt nr 64. Bradley Nelson Arakelian. 

bradleynelarak@att.net 

 

Min mormors side: 

mailto:olekdavidsen@gmail.com
mailto:uhrenholt@fiberpost.dk
mailto:f7davidsen@gmail.com
mailto:sanne.vincentz@gmail.com
mailto:pimpernelred@gmail.com
mailto:bradleynelarak@att.net
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Min mormors slægt nr. 13. Knud Th. Pedersen. 

knudthpedersen@gmail.com 

 

  

mailto:knudthpedersen@gmail.com
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Tilføjelser og rettelser efter sidetal. 
 

Jeg har ikke fundet at min bror Ole lavede fejl, da han kopierede de mange PDF-filer sammen for 

mig. Nedenstående handler derfor udelukkende om mine egne fejl og mangler i de tilhørende MS 

Word-filer. For det første er dele af indledende sider om tre adresser i Fuglebjerg gledet ud. For det 

andet knytter der sig nogen til anelister på min mormors side. Ellers er der i min bog ingen udeladelser 

eller dobbeltnumre, kun mindre fejl i sidetal. 

 

Min farfars side: 

 

Del 16 side 854, 856 og 860: 

Her har jeg lavet redigeringsfejl, så der mangler noget. Se bilag i nærværende tillæg om adresser 

i Fuglebjerg neden for. 

 

Min farfar og farmors sider, imellem de to bøger: 

 

Del 41-42 side 1.212: 

Dette nummer er ikke brugt. 

 

Min farmors side: 

 

Del 42 side 1.243: 

En ”forkert” Maren Thorsdatter omtales. Se særligt afsnit i nærværende tillæg neden for. 

 

Del 42 side 1.271: 

Det er en blank side, men der mangler ikke noget. 

 

Del 44-45 side 1.361-1.497: 

Sidehoved mangler, se i stedet sidetal nederst på siderne. 

 

Min morfars side: 
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Del 65-66 side 2.373-2.385: 

Min morfar ane (1) Søren Christensen Uhrenholts aner. Opdaterede versioner: Se del 88-89 side 

4.404-4.468. 

 

Del 67-68 side 2.386-2.423: 

Efterslægtstavler for min morfars tip2-oldefar ane (32) Søren Christensen af Uhrenholt. Efter-

slægtstavler for denne anes far og min morfars tip3-oldefar ane (64) Christen Justesen af Uhrenholt: 

Se del 84-85 side 4.018- 4.371. 

 

Del 69-70 side 2.424-2.511: 

Efterslægtstavler for Jørgen Laursen kaldet Pors. Blandt andet med amerikanere. Se særligt 

afsnit i nærværende tillæg neden for. 

 

Del 84-85 side 4.018-4.371: 

Sidehoved mangler, se i stedet sidetal nederst på siderne. 

 

Del 90-91 side 4.491 og del 95-96 side 4.696: 

To sider har fået det samme nummer. 

 

Min mormors side: 

 

Del 98-99 side 4.797ff: 

Fejl i anelister på min mormors side. Se særligt afsnit i nærværende tillæg neden for. 

 

Del 101-102 side 4.822: 

Dette nummer er ikke brugt. 

 

Del 104 side 5.106 og 5.154 samt del 105 side 5.179: 

Det er blanke sider, men der mangler ikke noget. 
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Bilag om adresser i Fuglebjerg på min farfar og farmors sider. 

Udfald. 

 

Startsider til følgende tre adresser i Fuglebjerg er faldet ud: 

Sorøvej 10: Her havde Marie Alberta Larsen, som var i født i Staffenstrup, og som var søster 

til min farfars mor Anna født Larsen, en trikotageforretning i 1919-24. Min farfars side. 

Lundevej 15 - Thomasminde: Denne ejendom købte Niels Peter Larsen, som var født i Staffen-

strup, og som var bror til min farfars mor Anna født Larsen, i 1913. Min farfars side. 

Lundevej 7: Her boede min farmors forældre Peter Larsen og Christine Christoffersen, efter at 

de havde solgt Langgaarden i Sneslev i 1918, og til deres død. Dette bilag er kommet med på min 

farfars side. 

Kilde til disse tre adresser i Fuglebjerg: En trekant side 30-32, 79-80 og 96-98. 

 

  



5419 | S i d e   S l æ g t s b o g  t i l l æ g  

 

 

Tillæg til bilag VIII.1t. Sorøvej 10. 

Se del 16 side 854. Kilde: En trekant side 30. 

 

 

 

Fortsættes: En trekant side 31-32. 
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Tillæg til bilag VIII.1u. Lundevej  15 -  Thomasminde. 

Se del 16 side 856. Kilde: En trekant side 96. 

 

 

 

Fortsættes: En trekant side 97-98. 
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Tillæg til bilag VIII.1x. Lundevej 7. 

Se del 16 side 860. Kilde: En trekant side 79. 

 

 

 

Fortsættes: En trekant side 80. 
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Fejl i anelister på min mormors side. 
 

Min mormor Anna Pedersen gift Uhrenholts aner: Der er fejl i anelister eller del 98-99 side 4.797ff. 

Der mangler et par overskrifter i indholdsfortegnelse over tavler og et navneregister til aneliste med 

søskende, og der er dobbeltnumre. 

 

I indholdsfortegnelse over tavler, som er bilag II, er 1aa kommet med, mens 1ab-ac mangler. 

Del 98 eller side 4.797-4813: Ny indholdsfortegnelse til: 1a. Anelister. 

1aa. Aneliste for ane (1) uden søskende: Del 98 side 4.799-4.803. 

1ab. Aneliste for samme med søskende: Del 98 4.804-4.812. 

1ac. Fælles register for disse to anelister: Mangler ved en fejl, der er blot en overskrift på 

en ellers blank side: Del 98 side 4.813. 

Del 99 eller side 4.799-4.805: Bemærk dobbeltnumre. Svarer til tavle 1aa, dvs. aneliste uden 

søskende, men med register, se registret side 4.804-4.805. 

Del 100 eller side 4.806-4.813: Der fortsættes med fortløbende sidetal til fem generationers 

anetavler, som også står korrekt i indholdsfortegnelse over tavler, se anetavler 1b. 

Som man kan se er der dobbeltnumre del 98-100 side 4.799-4.813 eller for 15 sider. Det er 

beklageligt. 
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En ”forkert” Maren Thorsdatter på min farmors side. 
 

På min farmors side er der hendes dobbelte tip3-oldemor ane (95) og (111) Maren Thorsdatter (omk 

1716-1782), som giftede sig første gang i 1737. Hvad med tiden for hende førhen, hendes dåb og 

forældre? Vi er i en kirkebog for Karrebæk sogn, Sorø amt, i 1715-16. 

 

Rigsarkivet. Arkivalieronline. Karrebæk kirkebog 1679-1813, opslag 58: 1715 (nummer) 1 d(en) 13. 

januarij kop(uleret) (dvs. viet): Tord Nielsen og Kirsten Madsdatter af Gump(erup). 

Samme opslag: 1716 (nummer) 2: Den 26. januarij hjemmedøht Maren Thorsdatter: Faderen 

(var) Tord Nielsen i Gumperup. Dertil faddere, hvis navne er svære at læse. 

Samme kirkebog, opslag 59: 1716, d(en) 2. februarij: Begrafv(et) Tord Nielsens datter af 

Gump(erup), (som) var (blev) 12 dage (gammel). 

 

Som det ses af denne opstilling, er dåben ”forkert,” hvis jeg har læst årstallene i kirkebogen korrekt. 

Det er et skoleeksempel på hvor let slægtsforskeren kan blive snydt, særligt i en ældre kirkebog fra 

før 1813, selv om alder og et tilpas usædvanligt navn umiddelbart passer fint. Jeg var først ikke op-

mærksom på begravelsen. Et barn, der kun blev få dage gammelt, kan selvfølgelig ikke stå på en 

anetavle. Hvis forældrene alligevel var ”rigtige,” fik de senere en anden datter af samme navn, det 

tyder hendes alder ikke på. Slægtsforskeren Erik Lydiksen Gregersen mener at parret rent faktisk var 

”rigtigt,” og at datteren var døbt 16. januar 1718. Denne dato har jeg ikke kunnet finde og bekræfte. 

Der er tydeligvis huller i kirkebogen. Måske står den ”rigtige” dåb på samme kirkebogs opslag 61, 

hvor en del af denne kopi på Rigsarkivets Arkivalieronline er ulæselig. Jeg er ikke sikker på det, 

således hverken på dåben eller forældrene, som derfor er taget ud og ikke er kommet med i den seneste 

udgave af min bog. 
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Tyskere på min farfars side og amerikanere på min morfars. 
 

Slægtsforskeren Flemming Davidsen, som jeg er beslægtet med på min farfars side, undersøger 

Davidsen-slægtens danske stamfar Johan Struve eller Strue og Struve-slægten i Tyskland. Flemming 

mener at stamfaren må være født i Rendsborg, Holsten, i 1671. Han mangler bevis for denne forbin-

delse til vores danske slægt, men han har masser af gode indicier (Korrespondance med Flemming 

Davidsen januar 2019). 

Man kan i en retssag godt blive dømt på indicier, hvis de er mange og gode nok, og det er de 

vistnok, så han var ”den skyldige” og er således ”den rigtige.” Jeg har ikke selv søgt hjælp hos tyske 

slægtsforskere og arkiver. 

 

Alle de udenlandske slægtsforskere, jeg selv har været i kontakt med, er amerikanere på min morfars 

side. Min morfars morfar Jørgen Laursen kaldet Pors (1827-1912) havde tre børn og flere andre ef-

terkommere, som udvandrede fra Danmark til USA. Den første, som tog turen over Atlanterhavet og 

rejste til mulighedernes land i håb om et bedre liv, var sønnen Jens Peter Laursen i 1881. Vi mangler 

at finde ud af hvordan han rejste, men jeg er sikker på årstallet og de nærmeste amerikanske slægt-

ninge. Se efterslægtstavler for Pors Jørgen. 

Mange historieinteresserede i USA interesserer sig også for slægtsforskning. Landets historie 

er kun få hundrede år gammel, og så vil mange af dem gerne vide, hvorfra deres slægt stammer og er 

indvandret fra. Det kan for eksempel være Danmark. Næste trin vil være at finde flere aner i det gamle 

land. Det har jeg hjulpet med. 
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Materialet og internettet. 
 

I dag (2022) kan man let læse kirkebøger og folketællinger på Rigsarkivets tjeneste Arkivalieronline 

med de scannede arkivalier, blot man har en computer. Når slægtsforskeren har benyttet hovedkil-

derne til de grundlæggende persondata, det vil sige fødsel, viede og død, bliver det næste skiftepro-

tokoller. Det er begyndelsen på det lokalhistoriske og herunder det ejendomshistoriske (Note: Slæg-

ten og lokalhistorien: For eksempel Worsøe side 147-59). 

Tilbage i 1990erne skrev jeg kun på min morfars side fordi han var fra Himmerland, som lå 

under Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg og således ikke under Landsarkivet for Sjælland i Kø-

benhavn. Mine øvrige bedsteforældre var fra Sjælland, og jeg har selv bopæl så langt væk som i 

Aarhus. Allerede dengang havde jeg svært ved at inddrage det ejendomshistoriske på min morfars 

side. Det har ændret sig rigtig meget med internettet, der er tale om en revolution. Det har også betydet 

at mange af mine gamle henvisninger er forældede fordi et stort antal kilder til slægtsforskning og 

lokalhistorie skal og kan læses online. 

 

På Rigsarkivets tjeneste Arkivalieronline, som blev lanceret af Statens Arkiver i 2002, og som i dag 

er opdelt efter temaer, er de mest benyttede temaer kirkebøger, folketællinger, lægdsruller og skifter. 

De er nævnt først af hensyn til slægtsforskere, som udgør hovedparten af brugerne, og jeg har selv-

følgelig brugt alle disse fire kildegrupper. Det gælder alle grene af min slægt, hvor det har kunnet 

lade sig gøre, og jeg har også redegjort herfor. 

Desuden har jeg i høj grad brugt temaet ejendomme: Brandforsikring, Christian 5.s matrikel, 

digitaliserede tingbøger, matrikler samt realregistre og skøde- og panteprotokoller. Jeg har også brugt 

temaerne godser med blandt andet fæsteprotokoller og retsvæsen med retsbetjente indtil 1919. 

 

Vil man lave en moderne historisk undersøgelse af en ejendom skal man starte med at slå op i den 

nugældende tingbog, www.tinglysning.dk, sammenholdt med Bygnings- og Bolig-Registret (BBR), 

www.ois.dk. Her er det let at gå fra matrikelnumre til de moderne postadresser og omvendt. Det er 

guld værd. 

Historiske kort på nettet er mere omfangsrigt, end titlen siger. De moderne matrikelnumre hen-

fører til 1844-matriklen, og de er meget stramt opdelt efter ejerlav i hvert sogn. Under fanen matri-

kelkort indtaster man ejerlavet i sognet, og herunder er der mange udmærkede historiske matrikelkort. 

http://www.tinglysning.dk/
http://www.ois.dk/
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Under fanen sogne- og herredskort indtaster man sognet og får en masse også gode kort, som henfører 

til den nugældende matrikel. Her kan man zoome ind og ud og læse alle de matrikelnumre, som er 

gældende i dag. Det gør det let at orientere sig i selv større landsbyer, for eksempel i Veddum, som 

har sit eget ejerlav i Skelund sogn, og i ejerlavet Helberskov, som ligger i Als sogn. Endelig er der 

under fanen protokoller lister, som er forarbejder fra 1806 og senere til 1844-matriklen, inden den 

trådte i kraft. Alt i alt er historiske kort på nettet et fremragende redskab. 

 

Af de kilder, jeg har anvendt, det være sig ”ren” slægtsforskning, ejendomshistorie og anden lokalhi-

storie, er der ikke kun Rigsarkivets Arkivalieronline. Der er som allerede nævnt også andre internet-

sider. Det er heller ikke alle kilder, som er scannede og ligger online endnu, selv om der hele tiden 

kommer flere til. Se lister over materialet. 

 


