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Forord
Det startede allerede i slutningen af 1970’erne.
På et tidspunkt spurgte Mads undrende,
hvorfor vi altid skulle besøge alle de gamle
mennesker? Senest her gik det op for mig, hvor
vigtigt det var at kunne formidle familiehistorien – og dermed sammenhængen – for
dem, så de kunne forstå, at der var en grund
til, at vi besøgte ’de gamle’. Flemming og jeg
lavede derfor dengang en stor opslagstavle i
alrummet, så ungerne kunne holde styr på de
mange oldeforældre, de havde.
Da Mogens flyttede ind 2007, og begge
drengene for længst var flyttet hjemmefra og
selv havde stiftet familie, måtte den vige
pladsen for de nye tider, men jeg lovede mig
selv, at slægtsforskningen var et kapitel, jeg
ville gøre mere ved, når jeg engang fik tid.
Det fik jeg så, da jeg gik på pension fra Århus
Statsgymnasium i sommeren 2014, og siden da
har jeg brugt nogle vintermåneder hvert år til
at nærlæse kirkebøger og anden dokumentation, så jeg har fået et overblik over både
Flemmings og min familie, mine børns aner.
Flemmings gren har jeg fået stor inspiration til
og hjælp fra via hans mor, Bodil, der dels selv
har udgivet sin historie, dels har indsamlet
materiale fra sin og Richards familier.
Men mine egne forældre havde jeg kun nødtørftigt beskæftiget mig med, højst sørget for at samle alt
arvegods fra deres liv i farmors gamle brudekiste i alrummet på Møllegangen. Men foråret 2018 var det så
vidt. Nu var det på tide at finde ud af, hvad kisten egentlig gemte, og få lidt samling på de mange brikker til
en mosaik, der gemte sig. Og hvor har jeg dog flere gange ærgret mig over, at jeg ikke fik begyndt i tide, så
man også kunne have spurgt nogle fra den ældre generation, inden det var for sent.
Det efterfølgende er derfor, hvad jeg har kunnet finde frem til ved gode venners, nye bekendtskabers og
mange onlinekilders hjælp. Det har været sjovt at lave, har aktiveret meget hjerneakrobatik, og Mogens har
tålmodigt frembragt mangen en kop the. Men frem af tågerne er kommet ufatteligt mange sjove, pudsige
og glemte erindringer, samt nye bekendtskaber. Undervejs har jeg kæmpet med en fordom om, at
slægtsforskning er en støvet og nørdet pensionistbeskæftigelse, men i virkeligheden handler det først og
fremmest om identitetsforståelse og i sidste ende om refleksioner over eksistens. Helt banalt, men absolut
ikke simpelt: Hvem er jeg? Måske kan andre have glæde af det, jeg har fundet frem?
Af praktiske grunde har jeg delt mine forældres historie op i to, da de ellers ville fylde for meget. Så her er
først Mors Slægtsbog.
Maj 2018

Lidt praktisk:
Alle personer er løbende nummererede med mig selv som beskedent nr. I for første generation.
Generationerne efter mig har romertal, således at min far er nr. II.3, mens min mor bliver II.4. (Flemmings
forældre er hhv. II.1 og II.2) Dermed er alle kvinder altid lige tal, mens mænd er ulige. Søskende er
nummererede kronologisk efter den lige linje i anerækken, således at min morfars – III.7 - bror Iwer er nr.
III.7.3 som nr. 3 og sidst i rækken af den søskendeflok. Indgiftede personer i ikke lige linje har fået tilføjet et
b, fx var mormors farfar, Johann Friedrich Breyer, IV.29, gift to gange, og hans anden hustru, Anna Christina
Andersen, er derfor IV.30b. Ægtefæller til søskende har samme nr. som den, de er gift med, men tilføjes et
a. Således er kusine Susanne I.4.2.2 (I – min generation, I.4 - mors linje, I.4.2 – mors bror, I.4.2.2 – Helmuths
andet barn). Hendes anden mand er følgelig I.4.2.2b. Lyder det indviklet? Det fungerer!
Undervejs i processen har engagerede og hurtige folk hjulpet på diverse fora: bl.a. Ahnenforscher Flensburg
og Genealogisk Forum, begge grupper på FaceBook, som jeg er stor tak skyldig. Fætter Hans har stået på
hovedet i Sønderborg Arkiv for at udrede gamle gader og familieforhold, kusine Susanne måtte på loftet for
at finde morfars gamle soldateralbums, og Jan-Helge, som mor passede som barn, blev et dejligt nyt
bekendtskab, der kunne hjælpe med at få brikkerne i mors ungdomsliv på plads. Uden dem var dette blevet
en anderledes fattig historie. Bilag og dokumentation, der ikke er indsat herunder, findes i righoldige
ringbind på Møllegangens hylder.
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