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Min morfars slægtsbog

 I. W. Hanssen, Rådmand Jørgen  Bang i 

Assens (1520 – 1579)

https://dis-danmark.dk/bibliotek/909348.pdf

 Om slægten Bang:

http://www.elisabethborries.dk/14297327

https://finnholbek.dk/getperson.php?personID

=I1300&tree=2

 Et par kendte Bang-aner:

 Journalist, forfatter Herman J. Bang (1857-1912)

 Conseilpræsident Peter G. Bang (1797-1861), har lagt navn 

til Peter Bangs Vej på Frederiksberg

https://dis-danmark.dk/bibliotek/909348.pdf
http://www.elisabethborries.dk/14297327
https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I1300&tree=2


Mygindslægter

 Mygindslægter fra Mygindgård ved 

Assens, Postmester Th. Myginds efterslægt, 

hans forfædre samt disses andre 

efterkommere med navnet Mygind, 
https://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=9097

 Et par kendte Mygind-aner: 

 Skuespiller Peter Mygind (1963 - )

 Forfatter Klaus Rifbjerg (1931-2015)

https://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9097
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Holevad-Sandager egnens store gårde

Videnskaberne Selskab 1772-1777, Historiske kort – www.historiskatlas.dk/
Billeder: arkiv.dk

2 km

http://www.historiskatlas.dk/


Målsgårde – Mygindgård – Holevad

 Herredsfogedgård, hvis historie går tilbage til kong Hans’ tid 

(1481-1513). Nuværende stuehus er fra 1789.

 Det hedder i kongebreve af 25. juli 1386 og 15. aug. 1430 om en 

Målsgård i Mygind i Holevad sogn, at der af 8 marks sølvs jord 

gives brevviseren "tillige-med vore andre målsmænd bestandig 

frihed, dog således at han hvert år skal betale til vort bord 

ovenskrevne jords størrelse”. 

Eget foto, 2013Torben Lindegaard Jensen ‘Fynske Gaarde’Arkiv.dk Mygindgård

 Målsbonde/målsgård: 

Målbonde, en bonde, der 

havde en målsgård eller 

målsgods i fæste mod en 

passende årlig modydelse til 

kongen. 

Torben Lindegaard Jensen ‘Fynske Gaarde’ & Landsarkivar Hans Knudsen ‘Fyenske Målsmænd og Målbønder, Fyenske Årbøger’ 1941  



Historisk kontekst

 Optegnelser fra Holevadgården, optegnelser 
foretaget af Anders Andersen 1+2, gårdmand på 
Holevadgården og senere (sønne)søn Lars 
Andersen

 1767 – 1863, optegnelser for hver måned

 Landbrugsmæssige noter i overtal, enkelte 
familiære noter og lokal befolkningsstatistik

 Oplevelser af begivenheder som:

 1801 Slaget på Reden

 1813-1814 indkvartering af Napoleons lejesoldater

 1813 - statsbankerotten, pengeombytning

 1816 - året uden sommer, frost i juni

 1848-1851 3 års krigen – gilde for soldaterne
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Året uden sommer 1816

https://en.wikipedia.org/wiki/Year_Without_a_Summer

• Global middeltemperatur sank 0.5

• Næst koldeste år siden år 1400

• I England døde mange kreaturer af sult

Grønlandsk iskerne måling
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Tambora



Året uden sommer 1816 – AAs noter

Fra Anders Andersens ‘Optegnelser fra Holevadsgården’ læses:

 MARTIUS: den 19. begynte jeg at pløje…Den heele maadne var det bestandig 
en stærk østen, norden og nordost vind of frost, saa vi neppe kunde pløje.

 APRILIUS: Den hele maaned var det nesten en stærk østen og nordost vind, saa
at rug, gres og trær ej kunde faa nogen fremgang.

 MAJUS: … temelig sterk frost og sterk snefog. Den 11. kunde vi begynde at saa
byg igen, men var dog en temmelig kulde og blest, som nesten holt ved den 
heele maaned tillige med nogen regn.

 JUNI: Den. 1. 4. 5. 6. og 7. saade jeg og baaget, som formedelst det udstadig
vejr med regn og blest forhindrede at blive før færdig.

 …

 DESEMBER: Aaret det er nu til ende. O Gud vi tak til dig opsende.



Min farfars slægt – skeletterne i skabet

 Et ‘ubeskrevet’ kapitel – ingen kendte slægtsbøger

 Mit mellemnavn ‘Karlskov’ – hvor søren kom det fra?

 Skeletter i skabene og tabuer!

 Min fasters brev – Gyldensteen Gods blindgyden

 Forbindelser til 

 Bayreuth. Tyskland

 Vejlby, Fyn

 Linå, Silkeborg

 Århus



Hvorfor er mit mellemnavn ‘Karlskov’?

 Min far havde mellemnavnet, men ikke min faster!

 Oldefar Hans Knudsen Jensen (1858 – 1949)

 vokser op i udkanten af skovområdet Karlsskov

 Hans Karlskov?

 Hans Karlskov Jensen?

 Oldemor Mette Kirstine Albertsen (1867 – 1936)

 Fra Linå

 Betænkningen "Dansk Navneskik" 

fra 1899,

Navneloven af 1904.

Borgerne opmuntres til at tage

et mellemnavn.

højkantskort fra 1899 - www.historiskatlas.dk/

http://www.historiskatlas.dk/


Drilske 

navnesammenfald

og rakkere.

Oldingen fra 

Bayreuth

Rakker

grenen



Mette Marie Johannesdatter (1811- 1882)
- omstrejfer og rakkertøs

 1811 Datter af  rakkerkongen Johannes Axelsen & Mette Kerstine Pedersdatter 
Møller, født i Linaa

 1816 Fattigkolonien "Sammelstedby” på Ørre Hede, fattighuset inspirerede St. St. 
Blicher til novellen "Kjeltringliv", skrevet 1829.

 1835 indfanges hun som løsgænger under Ahlefeldt Laurvigs omfattende jagt 
på omstrejfende folk i Ringkøbing, Viborg, Aalborg og Randers amter.

 1842 gift med Bartholomæus Albrecht, nedkommer med sønnen Peder 
Bartholomæus Albrechtsen

KB 1768-1814 FVD, Skanderborg Amt, Gjern Herred, Linaa Sogn, opslag 67Johannes Axelsen’s families fattighus 

på Ørre Hede(foto af H.P. Hansen)



Bartholomæus Albrecht 1722 -1841

Bartholomæus Albrecht malet af Emilius 
Bærentsen, Statens Museum for Kunst.

Fyns Stiftstidende 2. august 1964, s. 14
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Nu lidt om mine slægtsnoter -

Udfordringerne

 Mange løsrevne noter og et utal af Word-dokumenter

 Slægtstræ: PowerPoint, Excel, Visio, Word – hvad er bedst?

 Hvordan skabes et arbejdsgrundlag, der også er nogenlunde præsentabelt?

 Uafklarede spørgsmål?

 Styring af relationer, generationer og aner

 Flere noter

 Søgning i egne noter

 …

MAN LAVER DA EN 

DYNAMISK SLÆGTSBOG!

Hvorfor så ikke 

bare bruge et 

slægtsprogram?



Slægtsnoter i Word

 P.t. 222 sider

 Indholdsfortegnelse

 Tabel-, Figur- og Fotofortegnelser

 Navneindeks med sidehenvisninger

 Slægtstræ som tabel

 Hyperlinks til personer og kilder

 Fodnoter med kildeangivelser og links

 15 bilag m/breve, oplysninger mm.

 Undreliste



Indeksering – m/Word-funktioner



Hyperlinks

Hyperlinks:

 Egl. en HTML-kode

 Kræver brug af PC, Tablet el. 
Mobiltelefon

 Aktive dokumentforbindelser 
el. kæder til internetsider, 
andre dokumenter osv.

 Bringer én hurtigt frem og 
tilbage i dokumentet med et 
museklik

 Følger med over i PDF-
udgave

Link til ane

Fodnoter 

m/hyperliinks

Footer-link til 

indholdsfortegnelsen

Link til ane

Fodnoter 

m/hyperliinks

Footer-link til 

indholdsfortegnelsen



Slægtstræ som tabel



Print

https://nemprint.dk/print-og-papir/print-af-rapporter

Printformat/

indbinding

Upload PDF-fil

Enkelt/

dobbeltsideprint

Antal 

eksemplarer

https://nemprint.dk/print-og-papir/print-af-rapporter


OneNote som værktøj

 Kan gemme tekst, billeder, links, lyd, video m.m.

 Nem at bruge

 Gemmes i ‘Skyen’, altid lige ved hånden

 Kan tilgås fra alle platforme inkl. mobiltelefon og

uanset hvor man befinder sig



OneNote i Skyen



Sikkerhedskopi på E-Boks

 1 GB gratis plads

 Alle filformater kan uploades

 Max. filstørrelse 99.5 MB

 Arvinger kan søge adgang til E-
Boks via Skifteretten

 Andre kan gives adgang under 
‘Mere’

Adgang til upload i 

dropdown ‘Menu’



Vi ser det, vi vil se!

 Vi er tilskuere til vore aners liv

 Vi ser kun glimt af det levede liv

 Vi søger den fortælling, der passer ind i vores 

egen forståelsesramme

 Vi er tilbøjelige til at (be-)dømme ud fra 

vores egen, nutidige målestok

Salvador Dali: Love Piero

HVAD SÅ I HER?



Love Piero!



Tak fordi I lyttede på


