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Af Leif Christensen

yhedssiden er påbegyndt den 12. januar 2011. Den er tænkt som en orientering til læserne
om de nye ting, der kommer til hen ad vejen, og som ikke umiddelbart ses ved almindeligt
opslag på Slægtshistoriesiden.

N

Det kan være, hvilke nye aner, der bliver lagt ind på siden, hvilke nye personbeskrivelser for
anerne, der bliver lavet eller opdateret, hvilke nye artikler af historisk art, der er kommet til eller
bliver opdateret, samt andre nyheder af eventuel interesse for læserne.
Jeg håber, at denne information bliver et nyttigt redskab for læserne, således at de er opdateret
med alle ændringer, der sker på siden, hvilket kan forhindre, at de skal sidde og søge rundt i
blinde for at se, om der er kommet nye ting ind på siden.
God læsning.

Nyt:
24. marts 2018

–

Opdatering – nr. 37 Christiane Samuelsen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med mange
nye data og billeder med stor hjælp fra Jette Bisgaard Jensen.

20. april 2017

–

Ny artikel – Storkommune Støvrings opståen 1803 – 1970 – er lagt ind og kan se under Artikler-historie.

19. april 2017

–

Opdatering – nr. 36 Anders Peder Christensen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med
mange nye data og billeder med stor hjælp fra Jette Bisgaard Jensen.

29. april 2016

–

Opdatering af Artiklen Danmarks befolkning vedhæftet en artikel af Danmarks Statistik fra 2000 – Befolkningen i
150 år af Danmarks Statistik fra 2000.

15. april 2016

–

Opdatering af Artiklen Uægte børn versus ægte børn vedhæftet en artikel af Asbjørn Romvig Thomsen med
titlen Uægte børn – en udstødt befolkningsgruppe, Om uægte børn i Salling fra 1750 til 1830.

30. november 2015

–

Ny Personbeskrivelse – Marsk Stig og Mordet på kong Erik Klipping – udarbejdet af museumsformidler Thomas
Arum for Østfyns Museer 2010. Kilder er fra fakta, klostre, historieskrivere, sagn og folkeviser. Marsk Stig eller
Stig Andersen Hvide, som var han rigtige navn er direkte ane til 3-Henny Christensen (22. generation).

30. november 2015

–

Ny Personbeskrivelse – Sophia Vladimirovna – En bog baseret på fakta og fiktion ”Sophia den glemte dronning”
skrevet af Birgitte Hammer og udgivet af Forlaget Mellemgaard. Sophia er direkte ane til 3-Henny Christensen
(26. generation).

1. september 2015

–

Opdatering af Artiklen Myndighedspersoner blandt vores aner i Artikler-Anerne. Der er skrevet flere myndighedspersoner ind.

5. maj 2015

–

Opdatering af Artiklen Sognefogeder-oprindelse og arbejdsopgaver i Artikler-Historie. Der er tale om få enkelte
nye oplysninger samt links til sider med optegnelse over sognefogeder. Endvidere er billeder af den gamle
Forordning fra 1791 sat ind.

26. marts 2015

–

Ny Personbeskrivelse – 30 Niels Jensen – med udførlig levnedsbeskrivelse og eftertavle. Kan findes på nærværende hjemmeside, på MyHeritage og på Scribd.

22. marts 2015

–

Ny Personbeskrivelse – nr. 68 Knud Christensen, der tidligere er lavet med forkerte dataoplysninger. Nu er
personbeskrivelsen endelig blevet lavet færdig med de nye data og oplysninger, der giver en detaljeret beskrivelse af Knud Christensen’s liv og levned fra han var dreng, teenager, voksen, og til han ender med at blive dømt i
Den store Kommissionssag i Ålborg til afsoning i Stokhuset i København, hvor han bliver syg og dør. – Spændende
læsning. Kan findes på nærværende hjemmeside, på MyHeritage og på Scribd.

13. marts 2015

–

Opdateringer af nr. 18 Søren Christian Christensen, nr. 36 Anders Pedersen Christensen og nr. 37 Christiane
Samuelsen – Det er specielt eftertavlerne, der er opdateret med nye billeder og data med stor hjælp fra Jette
Bisgaard Jensen.

24. oktober 2014

–

Opdatering – Under Artiklen-Historie – Koppebekæmpelse – er opdateret med yderligere oplysninger og fotos.

31. august 2014

–

Opdatering – nr. 18 Søren Christian Christensen – Personbeskrivelsen og Eftertavlen er blevet opdateret med
flere oplysninger, data og billeder med stor hjælp fra Jette Bisgaard Jensen.

07. august 2014

–

Opdatering – Artiklen Ordner, Medaljer og Hæderstegn begunstiget vores aner – Artiklen er opdateret med
tilføjelse til Ridderkors tildelt Tom Kristensen.

07. august 2014

–

Opdatering – nr. 5 Mary Kristensen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med nye data og
billeder.

25. juli 2014

–

Opdatering – nr. 36 Anders Peder Christensen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med nye
data og billeder med stor hjælp fra Jette Bisgaard Jensen.
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17. juli 2014

–

Opdatering – nr. 15 Andrea Petrea Jensen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med nye data
og billeder med stor hjælp fra Hanne Jensen og Jette Sommer Pedersen.

30. juni 2014

–

Opdatering – nr. 37 Christiane Samuelsen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med mange
nye data og billeder med stor hjælp fra Jette Bisgaard Jensen.

4. april 2014

–

Opdatering – Artiklen De Slesvigske Krige 1848 og 1864 er blevet opdateret med tilføjelse af en bog skrevet
af Inge Adriansen og Jens Ole Christensen: ”Anden Slesvigske Krig 1864. Forhistorie, forløb og følger”. Museum
Sønderjylland – Sønderborg Slot og Tøjhusmuseet 2013. © Forfatterne og udgiverne.

2. november 2013

–

Ny artikel – Under Artikler-Anerne er der lagt en optegnelse ind - Ordner, Medaljer og Hæderstegn – der
oplyser om de aner, der er blevet begunstiget med en eller anden form for hæder.

23. september 2013

–

Opdatering – Efter- og slægtsnavne i Danmark – En artikel af Eva Villarsen Meldgaard, Afdelingen for Navneforskning – ”Efternavnets Historie” fra 2008 er vedhæftet min artikel. Findes under Artikler-Historie.

5. juli 2013

–

Opdatering – nr. 28 Jens Nielsen – Personbeskrivelsen og Eftertavlen er blevet opdateret med nye data og
billeder.

24. juni 2013

–

Opdatering – nr. 15 Andrea Petrea Jensen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med nye data
og billeder.

19. juni 2013

–

Opdatering – nr. 37 Christiane Samuelsen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med nye data
og billeder.

19. juni 2013

–

Opdatering – nr. 36 Anders Peder Christensen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med nye
data og billeder – med hjælp fra Inger Huus, Storvorde.

18. juni 2013

–

Opdatering – nr. 5 Mary Kristensen – Eftertavlen i Personbeskrivelsen er blevet opdateret med nye data og ny
billeder.

13. juni 2013

–

Ny Personbeskrivelse – nr. 59 Ane Marie Andersdatter – Kan findes på herværende hjemmeside under Personbeskrivelser, på MyHeritage og på Scribd.

12. juni 2013

–

Opdatering – nr. 28 Jens Nielsen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen har fået tilført flere data og fotografier.

10. juni 2013

–

Ny Personbeskrivelse – nr. 58 Jens Nielsen – Kan findes på herværende hjemmeside under Personbeskrivelser,
på MyHeritage og på Scribd.

4. juni 2013

–

Opdatering – nr. 32 Niels Christian Laursen – Nyt layout af hele Personbeskrivelsen, hvor politirapporten over
hans selvmord er blevet lagt ind, ligesom eftertavlen er ændret.

3. juni 2013

–

Opdatering – nr. 37 Christiane Samuelsen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med mange
nye oplysninger og billeder – Stor tak til Jette Bisgaard Jensen for de mange oplysninger og billeder.

3. juni 2013

–

Opdatering – nr. 36 Anders Peder Christensen – Eftertavlen til Personbeskrivelsen er blevet opdateret med
mange nye oplysninger og billeder – Stor tak til Jette Bisgaard Jensen for de mange oplysninger og billeder.

4. april 2013

–

Opdatering – nr. 5 Mary Kristensen - Personbeskrivelsen og særligt Eftertavlen er blevet opdateret med nye
data og billeder med stor hjælp fra Hanne Stevnhoved.

19. februar 2013

–

Opdatering – nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Hoff – Personbeskrivelsen og særligt Eftertavlen er opdateret
med en del nye oplysninger og billeder.

5. februar 2013

–

Opdatering – Alle Anetavlerne er opdaterede med alle de nye aner, der er lagt ind siden sidste opdatering.

17. januar 2013

–

Ny artikel – nr. 5 Mary Kristensen’s dagbog – lagt ind under Artikler-aner. Det er Mary’s dagbogsoptegnelser til
Chalotte Knudsen i original.

17. januar 2013

–

Opdatering – nr. 5 Mary Kristensen – Personbeskrivelsen og Eftertavlen har gennemgået en meget stor og
gennemgribende opdatering med stor hjælp fra familien, særligt Inge og Chalotte.

9. januar 2013

–

Opdatering – nr. 18 Søren Christian Christensen – Personbeskrivelsen/Eftertavle er på ny blevet opdateret med
flere oplysninger i Eftertavlen, igen med stor hjælp fra Jette Bisgaard Jensen.

9. januar 2013

–

Opdatering – nr. 36 Anders Peder Christensen – Personbeskrivelsen/Eftertavle er på ny blevet opdateret med
flere oplysninger i Eftertavlen, igen med stor hjælp fra Jette Bisgaard Jensen.

8. januar 2013

–

Opdatering – nr. 37 Christiane Samuelsen – Personbeskrivelsen/Eftertavle er på ny blevet opdateret med flere
oplysninger i Eftertavlen, igen med stor hjælp fra Jette Bisgaard Jensen.

27. oktober 2012

–

Omlægning – Nærværende hjemmeside har igen ændret forside, hvor de såkaldte iBooks-dokumenter er
fjernet, da de blev alt for store til at åbne. De er i stedet for ny lagt ind som enkelte pdf.-dokumenter, som er
noget hurtigere at åbne. De findes nu under de forskellige links, som findes på forsiden.

26. oktober 2012

–

Ny Personbeskrivelse – nr. 29 Else Kathrine Nielsen. Kan findes på hjemmesiden under Personbeskrivelser, på
MyHeritage og på Scribd.
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6. oktober 2012

–

Ny Personbeskrivelse – nr. 28 Jens Nielsen. Kan ses på hjemmesiden under Personbeskrivelser, på MyHeritage
og på Scribd.

5. oktober 2012

–

Opdatering – nr. 36 Anders Peder Christensen og nr. 37 Christiane Samuelsen
Personbeskrivelserne/Eftertavler er blevet opdateret med stor hjælp fra Jette Bisgaard Jensen.

12. september 2012

–

Opdatering – Artiklen Slægtsgården Nørrevang er udbygget med mange flere oplysninger og personlige notater
af flere beboere gennem tiderne samt yderligere billeder.

12. september 2012

–

Opdatering – nr. 14 Niels Marinus Nielsen er blevet opdateret med flere oplysninger, billeder og eftertavlen er
lavet om. Kan ses under Personbeskrivelser -1. del.

9. september 2012

–

Ny Personbeskrivelse – nr. 15 Andrea Petrea Jensen – er lavet og lagt ind på hjemmesiden. Kan ses under
Personbeskrivelser -1. del.

28. august 2012

–

Opdatering – Myndighedspersoner i vores slægt. Siden er blevet opdateret med flere embeder og personer
i vores slægt, som har haft myndighedsembeder. Kan ses under Artikler-Aner.

13. august 2012

–

Opdatering - Personbeskrivelse af nr. 70 Johannes Jensen Brosholm. Siden er blevet lavet i nyt layout og har
fået tilføjet en side med Dybe sogn, samt ny billeder af gården Brosholm og enkelte andre smårettelser. Kan ses
under Personbeskrivelser -2. Del.

7. august 2012

–

Anetavler – Der er nu oprettet anetavler for hver familiegruppe, hvilket skulle gøre det lettere at få et overblik
over den familie, som man er interesseret i. Der er fortsat en samlet anetavler, hvor alle personer medtaget i
denne slægtshistorie kan ses. Anetavlerne er oprettet i pdf.filer, og når I åbner filen, kan det se meget småt ud. I
skal blot indstille %-størrelsen til den størrelse, som I finder, det er bedst at læse anetavlen.

6. august 2012

–

Opdatering - Optegnelsen over Met’ Kirstin’s aner og slægt 2. Udgave er blevet opdateret med oplysninger
under Mathine Jensen’s slægtled – 4. og 5. generation på siderne 39, 40 og 46.

23. juli 2012

–

Ny artikel – Under ”Historiebrug–Anerne” er der kommet en ny artikel ”Skelund i gamle dage”, der fortæller lidt
om livet i Skelund i gamle dage. Indholdet stammer hovedsagelig fra en gammel håndskreven beretning af
Valdemar Pedersen (søn af nr. 24 Niels Pedersen).

22. juli 2012

–

Redigering – Artiklen Sognefoged er blevet redigeret, der er kommet enkelte nye oplysninger til.

24. juni 2012

–

Ny funktion – en hurtigere måde at se personbeskrivelser.
Nederst på siden er der kommet en ny knap – Scribd. Hvis I klikker på den, kommer I til en dokumentoversigt, der
viser alle personbeskrivelserne, når jeg har fået dem lagt ind. Foreløbig er der kun lagt få personbeskrivelser ind,
men de skal nok blive lagt ind alle sammen.

23. juni 2012

–

Nye opdateringer – igen af eftertavlerne – af nr. 36 Anders Peder Christensen og nr. 37 Christiane Samuelsen.

17. juni 2012

–

Ny Personbeskrivelse – nr. 14 Niels Marinus Nielsen – er lavet og lagt ind på hjemmesiden.

16. juni 2012

–

Opdateringer af nr. 18 Søren Christian Christensen, nr. 36 Anders Peder Christensen og nr. 37 Christiane Samu-.
elsen. For alle personbeskrivelsers vedkommende drejer det sig om eftertavlerne, hvor der er kommet flere
oplysninger og navne til.

7. maj 2012

–

Orientering – Samlingen af personbeskrivelser er nu blevet så stor, at det ikke længere er muligt at uploade den
som 1 fil. Derfor har jeg opdelt personbeskrivelserne i 2 files, som har fået betegnelsen personbeskrivelser-1 og
personbeskrivelser-2.

6. maj 2012

–

Ny Personbeskrivelse for nr. 156 og 212 Adam Sørensen og 157 og 213 Mette Laursdatter er udfærdiget og lagt
ind på hjemmesiden. Bemærk anesammenflad, hvorfor de også er lagt ind som 212 og 156 Adam Sørensen samt
213 og 157 Mette Laursdatter.

2. maj 2012

–

Ny artikel – Under ”Historiske–artikler” er der indført en ny artikel ”Danmark – befolkning”, der fortæller lidt om
befolkningstallets udvikling i Danmark fra 1735 til 2010.

2. maj 2012

–

Ny opdatering –Nr. 00018 Søren Christian Christensen, 00019 Marthine Jensen, 00036 Anders Peder Christensen
og 00037 Christiane Samuelsen er opdateret og indført.

14. marts 2012

–

Met’ Kirstin’s Optegnelse over Aner og Efterkommere fra 1977 er blevet opdateret til en mere ny og moderne
version med alle de sidste ændringer, som p.t. er kendte. Den findes nu på computer og er derfor lettere at holde
opdateret, når slægt og familie melder ændringer ind.
Der er lagt et links ind på forsiden.

31. januar 2012

–

Personbeskrivelser for ane nr. 106 Lars Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Hoff er udfærdiget og lagt
på hjemmesiden, hvor anetavlen er ajourført.
Nr. 106 Lars Adamsen og nr. 78 Christen Adamsen er brødre, hvorfor der for deres far Adam Sørensen og tidligere generationer tilbage vil være anesammenfald. Adam Sørensens personbeskrivelse vil senere blive lagt ind.
Personbeskrivelserne kan nu også læses på familiens slægtshistorie-side www.Myheritage.dk
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15. januar 2012

–

Ved nærmere studier af anerne er det konstateret, at nr. 68 Knud Christensen havde andre forældre end først
antaget, hvilket betyder, at alle anerne fra nr. 136 og 137 og frem i nr., men tilbage i tiden er ændret. Der vil senere blive lavet en ny personbeskrivelse om Knud Christensen, som det nu foreligger oplysninger om, at han har
siddet i tugt og forvaringshus i København. (siden er rettet og opdateret – meget interessant læsning – se
nyheder fra 22-03-2015).

10. januar 2012

–

Personbeskrivelser for ane nr. 78 Christen Adamsen og hustru nr. 79 Anne Christensdatter er udfærdiget og
lagt på hjemmesiden, hvor anetavlen også er ført ajour.

31. december 2011

–

Der er indsat en NY-Anetavle, der på en lidt anden måde giver overblik samtidig med de mest almindelige
oplysninger om anernes fødsel og død. Den er endnu ikke helt opdateret med alle kendte aner, men hen ad vejen vil dette arbejde blive tilendebragt. Der er fortsat mulighed for at se oversigten i den gamle anetavle.

16. december 2011

–

Personbeskrivelser for ane nr. 36 Anders Peder Christensen og hustru nr. 37 Christiane Samuelsen er udfærdiget og lagt ind på hjemmesiden.

15. oktober 2011

–

Ændring i hjemmesidens opbygning.
Der er nu lavet links for 3 eBooks – Personbeskrivelser, Historiske artikler og Historiebrug-Anerne, således at I
kan hente dem ned og læse disse i programmet Adobe-Reader, og hvis I ønsker det, kan I gemme eller downloade disse eBooks på jeres egne computere, iPad, iPod eller andre moderne medier og læse og finde dem frem
når I ønsker det. De tidligere links med indledning og nyheder er der fortsat, men indholdsfortegnelsen er fjernet, da der i hver eBook er et udførligt links.

10. september 2011

–

Rettelse til personbeskrivelsen for ane nr. 39 Mette Kirstine Christensen – på side 5 er alle navnene på billedet
med Met’ Kirstin’ og hendes børn nu ført på. Dette er lykkedes ved hjælp fra Helle Kruse Olesen, Storvorde, der
er svigerdatter til Nielsine Merete Nielsen, der er datter af Elvine Jensen, hvis moder er Met’ Kirstin’.

28. juni 2011

–

Personbeskrivelser for ane nr. 38 Niels Jensen og hans hustru ane nr. 39 Mette Kirstine Christensen er lagt ind
og stamtræet er opdateret.

12. juni 2011

–

Personbeskrivelserne for ane nr. 70 Johannes Jensen Brosholm og nr. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie er
blevet opdateret, da der er modtaget flere oplysninger bl.a. om gården Brosholm, som Johannes havde i mange
år og tog navn efter, men også om en orkan i området i 1887. Oplysningerne er modtaget fra Lemvigs Lokalhistorisk Forening, Lemvig Bibliotek.

20. maj 2011

–

Personbeskrivelse for ane nr. 19 Marthine Jensen og hendes mand nr. 18 Søren Christian Christensen er lagt
ind og stamtræet er opdateret.
Optegnelser over efterkommere efter Mette Kirstine Christensen nr. 39, lavet i forbindelse med slægtsfest den
15. maj 1977, er ligeledes lagt ind.

6. maj 2011

–

Personbeskrivelser for anerne nr. 64 Laurs Christensen og nr. 65 Anne Margrethe Nielsdatter er lagt ind og
stamtræet er opdateret. Endvidere er der lagt en lille artikel ind om Vindbylund gård Gjerlev, Gjerlev Herred,
Randers Amt. Det er gården, hvor Laurs Christensen boede fra fødsel til død.

30. april 2011

–

Artikel om ”Koppebekæmpelse” er lagt ind. I begyndelsen af 1800-tallet var der en række koppeepidemier, som
var en meget farlig og dødelig sygdom. Kong Frederik den 6. udarbejdede derfor en forordning den 3. april 1810
om, at alle borgere skulle lade sig vaccinere mod kopper. I personbeskrivelserne over aner fra 1800-tallet, vil der
ofte fremgå i kirkeregistreringerne over kirkehandlinger, om de pågældende er vaccineret.

29. april 2011

–

Gorm den Gamles slægtslinie er udvidet med aner før Gorm den Gamles tid og lagt ind. Endvidere er bilagslisten opdateret med bogen Danske konger – før Gorm den Gamle.

28. april 2011

–

Danmarkshistorie før og nu, der på en kort og let forståelig måde fortæller om Danmark gennem tiderne fra
vores oprindelse til i dag, er nu lagt ind og kan findes i indholdsfortegnelsen.

14. april 2011

–

Personbeskrivelse for anerne nr. 66 Anders Nielsen Smed og hustru nr. 67 Else Jensdatter er lagt ind og stamtræet er opdateret.

4. april 2011

–

Artikel om ”Kirkebøger for begyndere” er lagt ind, så interesserede læsere kan danne sig et indtryk af, hvilke
muligheder og udfordringer, som slægtsforskere kan komme ud for.

1. april 2011

–

Optegnelse med de myndighedspersoner, som sognefogeder, sognerådsformænd mv., der har været blandt
vores aner gennem tiden.

31. marts 2011

–

Index over personbeskrivelser er lagt ind på hjemmesiden.

31. marts 2011

–

Personbeskrivelse for anerne nr. 32, Niels Christian Laursen og hustru nr. 33, Anne Margrethe Andersdatter er
lagt ind og stamtræet er opdateret.

31. marts 2011

–

Annullering af 12. januar 2011-opdateringen til og med nr. 9230065825. Ved nærmere studie er der fundet frem
til, at 1100 Anders Kjærulf Jensen ikke er søn af Anders Nielsen Kjærulf. Han ses at have fået Kjærulf-navnet fordi
han er opkaldt efter sin mors første mand Anders Nielsen Kjærulf på Avnkødt Mølle i Skæve sogn. Det er således
en hel anden gren, som anerne kommer fra, og den adelige del, som viste tilbage til grever og fyrster i Østrig er
således meget forkert – Stamtræet er rettet i overensstemmelse med dette.

28. februar 2011

–

Artikel om – Uægte børn versus ægte børn.
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–
–
–
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Anerne nr. 68, Knud Christensen, og nr. 69, Mette Marie Jensdatter er opdateret med personbeskrivelse.
Stamtræet er opdateret fra nr. 68 til og med nr. 9230065825 i forskellige grene.
Stamtræet er opdateret fra nr. 69 til og med nr. 1111.
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