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Jeg forsker hovedsageligt i det sønderjyske område, de 8 sogne, Eltang-Vilstrup, Nørre Bjert, Seest, samt Lejrskov sogne.  

Jeg forsker også lidt i det fynske, nemlig Kerteminde og Odense med udløbere af Bom-slægten til USA og Australien.  

Jeg arbejder på min fars slægt, Fuglsang, samt min mors slægt, Mathiesen. Sideløbende arbejder jeg på min mands slægt, Majlandt/Mailand, som 
stammer fra Ødis i Nørre Thyrstrup h., Vejle a.  

  

Hvis din slægt har forbindelse med min eller min mands slægt, er du velkommen til at rette henvendelse. Måske kan vi sammen udveksle oplysninger. 

Jeg har ikke indtastet oplysningerne komplet i et slægts-program, idet jeg bruger word-programmet. 

  

Mine 8 oldeforældre er født i følgende sogne: 2 i Sdr. Bjert sogn, Vejle amt. 2 i Kliplev sogn, Aabenrå amt. 2 i Seest sogn, Vejle amt. 1 i Bjerning sogn, 
Haderslev amt. 1 i Kerteminde, Odense amt.  

  



Her er et lille uddrag af mit slægtsarbejde:  

Min tipoldefar blev døbt med efternavnet Fuglsang. Navnet stammer fra den gård i Fjelstrup sogn, Haderslev a., som hans farmor var født på. Tilnavnet 
Fuglsang har været brugt i slægten lige siden.  

Min oldefar Henrik Simonsen Fuglsang (1831-1901) blev født i Agtrup, Sdr. Bjert s. Gift 1.g. med Mette Catrine Thuesen (1835-1866) fra Skarre i 
Agtrupskov, Sdr. Bjert s. De fik ingen børn sammen. 

Henrik gift 2.g. med min oldemor Eline Jørgensen Beck. (1851-1926) f. i Agtrup, Sdr. Bjert s. 

Henrik og Eline boede på et kådnersted  i Skarre Klit, Agtrupskov (matr. 37a), som stormfloden tog 13. nov. 1872. Bygningerne forsvandt i fjorden. De 
byggede derpå et nyt kådnersted op på matr. nr. 38. Henrik købte en del tilligende jord, så stedet blev ændret til gårdstørrelse.  

Min oldefar Jens Christian Mathiesen (1835-1908) var bødker i Vranderup, Seest s., Vejle a. Han blev gift med min oldemor Julie Vilhelmine Bom 
(1851-1922) født i Kerteminde (Se slægten Bom udarb. af Ove Hansen og E. Juel Hansen 1925, ajourført 1982)  

Jens Christian og Julie blev skilt i 1893.  

Jeg vil her fortælle lidt om, hvad jeg fik ud af mine bestræbelser på at finde frem til slægten i Australien.  

Min oldemor Julie Vilhelmine Marie Boms far, Hans Bom (1816-1908) f. i Kerteminde, var ud af en skomagerslægt og blev selv skomagermester samt 
mølleejer i Kerteminde. Han blev gift med min  tipoldemor Anne Marie Caroline Madsen (1824-1859) f. i Odense, og de fik 8 børn sammen. 

Hans Bom giftede sig ikke igen, men opdrog selv børnene, bortset fra den ældste datter, som boede hos sin faster og onkel, som selv var barnløse.  

Hans Bom emigrerede i en alder af 68 år til Australien sammen med en søn, svigerdatter, barnebarn samt en datter (min oldemors tvillingsøster) Denne 

tvillingesøster var uheldig at falde og brække halsen, da hun gik fra borde i Adelaide. Hun blev begravet i byen Hahndorff, hvor hendes storebror en del 
år forinden havde slået sig ned som stenhugger. I Min tipoldefar tog igen, på trods af sin høje alder, sit håndværk op som skomager i Hahndorff. Ingen 
af dem kom nogensinde tilbage til Danmark. 

Min mand og jeg var i slutningen af 2005 i Australien og besøgte nogle af efterkommerne i hhv. Sydney og Hahndorff. Vi var selvfølgelig på kirkegården 
i Hahndorff, hvor alle gravstederne stadig findes. (NB. Hahndorff ligger ca. 30. km. sydøst for Adelaide).   

I år 2007 havde vi efterfølgende  besøg af de samme efterkommere, som vi besøgte i 2005.   


