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Min slægt stammer hovedsagelig fra Jylland og Fyn, dog med et par udenlandske undtagelser. Jeg har endnu mange tomme felter i
mit slægtsskema, så hvis nogen forsker i samme slægter, kunne vi udveksle vores fund. Følgende er et udpluk:
Min oldefar Morten Christensen Gammelholm, 1847-1917, blev født i Sønderup Sogn. Navnet Gammelholm fik han fra gården af
samme navn, som ligger nord for Haverslev, slægten her kan føres tilbage til 1600 tallet. Han fik i 1877 en søn, Peder Christian
Christensen (min farfar), med Karen Kirstine Hansen, 1853-1878, født i Haverslev Sogn. Parret blev aldrig gift, om de skulle have
været det, ved jeg ikke, men Karen Kirstine døde, da min farfar var knap et år. Min farfar voksede op hos sine morforældre, Hans
Nielsen Kudsk, 1805-1887, som var ud af Markmand slægten fra Årestrup, og Kirstine Nielsdatter, 1827-1906, hvis slægt stammer
fra Sebber og Bislev.
Min farmors forældre boede det meste af deres liv i Storarden, Jens Christian Lauritzen, 1839-1914, var skomager og født i
Udbyneder Sogn. Han var gift med Emma Ludovicha Robenhagen, 1847-1909, født i Gravlev Sogn. Hun var jordemor i Rold,
Storarden, Astrup og Rostrup Sogne, og fødte selv 15 børn. Den samme levevej havde hendes mor Julie Maria Brandt, 1819-1902,
født i Horsens. Brandt slægten kan følges til Brandts Klædefabrik i Odense, kateketer og klokkere ved Sct. Knuds kirke i Odense og
til Gomme Jensen, ca. 1625-1689, som var købmand og rådmand i Ærøskøbing samt til præsteslægten Holm på Fyn.
I den gren af slægten var også, Inger Nielsdatter, 1732-1810, som efter bekendtskabet med de ”højere” kredse kaldte sig Saaby.
Hun var datter af en fattig fæstebonde i Såby i Yding sogn. Knap 44 år gammel blev hun gift med godsejeren på Agersbøl, Peder
Marcussen. De fik ingen børn, men i de næste 4 generationer blev børn opkaldt efter dette par!
Førnævnte tipoldemor, Julie Maria Brandt, var gift med Heinrich Friderich August Robenhagen, som var hoboist ved Infanteri
Regimentet i Ålborg og var født i Eckernförde. De blev separeret, men to år efter fik de alligevel deres niende barn!

Et andet par af mine oldeforældre er, træskomager Hans Christian Jensen, 1842-1881, født i Bigum Sogn, og Karen Bolette
Pedersdatter, 1842-1932, født i Ulbjerg Sogn.
I den gren er Niels Jepsen Salling(boe) eller Boller, ca.1686-1741, som var gift med Margrethe Pedersdatter Ledertouger, 17001753, de havde gården Sct. Mathias Gade 88 i Viborg. Desværre blev gården revet ned i 1973, men portbjælken er bevaret og kan
ses på Viborg Stiftsmuseum. I samme oldeforældres linie er Johanne Jensdatter, 1760-1846, født i Lee Sogn, hun var først gift med
mølleren i Junget, Povel Andersen, efter hans død giftede hun sig med forpagteren på Lille Himmestrup, Peder Sørensen. Efter et
kort ægteskab blev han syg og døde, Johanne forblev enke, men havde nu store midler til rådighed, så hun lånte penge ud.
Min sidste oldefar, Anders Pehrsson, 1835-1923, blev født i Önnestad i Sverige, Han havde et hidsigt gemyt, og var indblandet i
både slagsmål og bedrageri og var da også på ”vand og brød” et stykke tid. Han endte sit liv i et fårehus på Hvilsom Hede, hvor han
hængte sig. Af hans slægt kender jeg kun hans mor, Karna Andersdatter, som er født i Knislinge i 1811, kirkebogen er desværre
brændt! Svenske Anders, som han blev kaldt, var gift to gange, hans sidste hustru blev min oldemor, hun hed Karen Mortensdatter,
1841-1916, født i Lynderup Sogn. Hun stammer fra slægten Slot i Låstrup.

