
Artikler - aner                                                              Slægtshistorie 

Leif Christensen 
Redigeret og udgivet 28-07-2012 – opdateret 25-02-2022 

1 

 
 
Artikler - aner 
Historiske optegnelser direkte og tæt på anerne 
 
Samlet af Leif Christensen 
påbegyndt, den 31. marts 2011 
 
 
 

øgning  efter viden om slægtens og anernes liv og levende, 
deres historie samt forskellige fakta om deres data bringer 

en vidt omkring til mange familiemedlemmer, som man ikke 
kendte, men også frem til diverse skuffer, gemmer og ikke 
mindst alle de offentlige arkiver. 

De fleste oplysninger, der bliver samlet, er som oftest oplys-
ninger om de enkelte aner og de nærmeste familiemedlem-
mer, som bliver indarbejdet og bundet til personbeskrivelsen 
om den/de, det drejer sig om.  

Der bliver imidlertid også samlet mange forskellige oplysninger 
og materiale om forskellige tider, steder, områder og menne-
sker, der er af mere historisk art og omfatter flere og mere end blot enkelte aner og deres nærmeste, men alligevel så 
tæt og personligt bundet op til vores aner, at det ikke kan betragtes som generel historie i et større perspektiv.  

Det er vores aners historie af den værende tid og sted, som de nu måtte leve under efter tidernes gunst og 
omstændigheder. Den er dog uhyre interessant og findes at have afgørende betydning for forståelse af vores aners 
måde at leve og overleve på, samt den indflydelse det havde på den måde, de udviklede sig og gjorde os til dem, vi er i 
dag og i fremtiden. 

Jeg har derfor prøvet at samle diverse stamtræer, anetavler, forskellige optegnelser, beretninger og overleveringer 
mv., som har et bredere perspektiv for vores aner og slægt.   

Materialet er samlet i pdf-dokumenter, og det eneste som kræves er, at I har mulighed for at åbne det i Adobe 
Reader, Acrobat eller lignende medie (Adobe Reader kan downloades gratis). 

Materialet findes også i programmet Scribd, som I kan klikke ind på nederst på websiden på Scribd logoet. 

Selvom dokumenterne findes på den webside, som I er inde på her, findes der også et index nedennævnt over, hvad 
der findes. 

 
1)  Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark                
- af Leif Christensen, den 11. juli 2010. 
 
2) Dagbog - Mary Kristensen (nr. 5) 
- af Mary Kristensen, der har lavet optegnelser over sin barn- og ungdom. Skrevet 1991-1992 
 
3)  Myndighedspersoner blandt vores aner 
- af Leif Christensen, den 1. april 2011. 
- En optegnelse over de myndighedspersoner, der har været beskikket blandt vores aner gennem tiderne 
 
4) Ordner, Medaljer og Hæderstegn 
- af Leif Christensen, den 2. november 2013. 
- En optegnelse over de aner, der gennem tiden er blevet begunstiget med medaljer, ordner og/eller hæderstegn mv. 
 
5)  Onsild og dens første beboere  
- En sammenskrivning af oplysninger fra Onsild Lokalhistorie. 
- af Leif Christensen, den 28. juni 2010	
 
6)  Gudumholms Lokalhistorie 
- Historisk sammenskrivning af oplysninger om Gudumholm 
- samlet af Leif Christensen, den 16. december 2011 
 
7) Skelund i gamle dage 
- af Leif Christensen, den 23. juli 2012 
- En beskrivelse af forholdene i Skelund i gamle dage baseret på optegnelser af Valdemar Pedersen (bror til nr. 6 Ove Pedersen) 
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8)  Slægtsgården Nørrevang i Skelund 
- samlet af Leif Christensen, den 03-06-2010, med udgangspunkt i ovennævnte fortegnelse om ”Efterkommere efter Christen Pedersen  
(96), slægtens fotografier og oplysninger skaffet via overleveringer og fra internetter. 
 
9)  Vindbylund Gård, Gjerlev, Gjerlev Sogn og Herred, Randers Amt.  
 - fra hjemmesiden www.vindbylund.dk. 
(slægtegård for nr. 64 Laurs Christensen, nr. 128 Christen Nielsen og nr. 252 Niels Lauritzen). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


