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Indledning
Efter mange års forskning i min, min kones og senere min svigersøns slægt har jeg fundet det på
tide, at også andre slægtsforskere får gavn af mit arbejde.
Min slægtsforskning startede så småt tilbage sidst i 1960’erne i studietiden i København. Interessen
blev ansporet af en familieskrøne om ”en præst i Grønland”. Mangen en lørdag sad jeg på
Rigsarkivet, dels på den fine, gamle læsesal, dels i mikrofilmrummet med mormonernes
kirkebogsfilm. Her fandt jeg bl.a. ud af, at begge dele, præst og Grønland, optrådte i min slægt men ikke sammen. Min 3 x tipoldefar, nordmanden Johan Christian Mørch (1768-1830), var næsten
30 år i Grønland, dels som assistent, dels som kolonibestyrer under Kongelig Grønlandske Handel.
Det med præsten kom ind på den måde, at hans søn, min 2 x tipoldefar, Hans Jacob Mørch (17991869), der var det eneste af kolonibestyrerens mange børn, der fik sin fremtid i Danmark, blev gift
med en præstedatter, Kirsten Bang Steenberg (1792-1864), min 2 x tipoldemor (JCM vendte tilbage
til Norge efter tiden i Grønland).
Efter studietiden fortsatte slægtsforskningen med forskellig intensitet under mine ansættelser i
Silkeborg, Ribe, København og til sidst Aabenraa, hvor jeg også frekventerede landsarkiverne i
Viborg, Odense og Aabenraa (Viborg og Odense dog med lange mellemrum).
Geografisk spreder jeg mig over hele Danmark og enkelte andre lande, men de primære
forskningsområder er Østjylland (navnlig Voer, Nim, Vrads, Bjerre, Hads og Andst Herreder) og
Sønderjylland (navnlig Nr. Rangstrup, Hviding, Tønder, Højer og Lø Herreder).
Siden midten af 1980’erne har jeg samarbejdet med Svend Jacobsen om afdækningen af
efterslægten efter herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn, der levede i 1400tallet. Baggrunden var, at Svend Jacobsen ved et foredrag i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
om Troels Winther havde påvist, at min kone var en efterkommer efter Troels Winther. Først mange
år senere – i starten af det nye århundrede – fandt vi ud af, at jeg også selv var en efterkommer efter
Troels Winther, hvilket resulterede i mine første sønderjyske forfædre – en betydelig del heraf sjovt
nok fælles med min kone.
Samarbejdet med Svend Jacobsen resulterede i 1996 i udgivelsen af ”10 generationer med rod i
marsken”, en efterslægtstavle i 3 bind for Troels Winther. Arbejdet med efterslægten fortsatte i de
efterfølgende år, og i marts 2016 var vi så vidt, at vi kunne lægge en database ud på nettet med
dengang ca. 56.000 personer. I skrivende stund indeholder den nu ca. 67.000 personer, hvoraf ca.
45.000 er egentlige efterkommere efter Troels Winther, mens resten er ægtefæller til efterkommerne
og forældre til ægtefællerne (www.troelswinther.dk).
Da Troels Winther som sagt er en af både min kones og mine forfædre, indgår Troels Wintherefterslægtstavlen naturligt i min egen samlede database på ca. 133.000 personer over mine
børnebørns forfædre med tilhørende familier. Resten af min database indeholder imidlertid også
mange andre personer og slægtssammenhænge, der kan være af interesse for mange slægtsforskere,
idet jeg i betydeligt omfang har forsket i vore aners efterkommere.

Juni 2018

Jeg har derfor valgt også hermed at lægge en betydelig del af resten af min database ud på nettet.
Der er et mindre overlap i forhold til Troels Winther-databasen, dels fordi vores anelinjer fra Troels
Winther er medtaget, dels fordi der er TW-efterkommere, der også er efterkommere efter nogle af
vores øvrige aner. Desuden kan der forekomme TW-efterkommere blandt ægtefæller til
efterkommere efter nogle af vores øvrige aner.
Blandt personerne i denne database kan man finde flere af de såkaldte ”stærke” aner, dvs. personer,
der har efterladt sig en stor mængde efterkommere. Det gælder først og fremmest Troels Winther,
hvor vi stadig har adskillige efterkommere, der endnu ikke er indtastet, men også borgmester
Christiern Nielsen i Varde, der levede omkring år 1500 er en kendt repræsentant, som er med i
databasen. En betydelig del af dennes efterslægt blev allerede behandlet af sognepræst Jens Vahl i
slutningen af 1800-tallet i den måske mest refererede danske slægtsbog. Der kendes i dag vel
mindst 30.000 efterkommere. Vahls slægtsbog medtog dog kun de første generationer af min linje
tilbage til Christiern Nielsen. Det er der rådet bod på i databasen.
En tredje person, der optræder i databasen, og som måske på sigt kan betegnes som en ”stærk” ane,
er Holger Ottesen Rosenkrantz til Boller (1517-1575). Han fik i sit ”illegitime” samliv med Kirsten
Nielsdatter 3 børn, Gabriel, Christoffer og Diana, hvoraf sønnerne har mange efterkommere.
Mere om Holger Ottesen Rosenkrantz’ illegitime efterkommere under link 3. Og under link 4 er der
redegjort for vore børnebørns forbindelser tilbage til Holger Ottesen Rosenkrantz.
Databasen indeholder også en del nulevende personer. For fødte fra 1960 og fremefter er
personerne anonymiserede, dog således at et eventuelt kendt fødselsår er oplyst (af hensyn til den
tidsmæssige sammenhæng). Såfremt nulevende personer født frem til 1960 også ønsker en
anonymisering, vil dette – på anmodning herom – naturligvis blive imødekommet.
Databasen er naturligvis ikke færdig og er heller ikke på nogen måde fejlfri. Derfor vil jeg meget
gerne modtage kritik, kommentarer, rettelser, supplerende oplysninger m.m., som kan gøre
databasen mere komplet og korrekt.
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