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Nye slægtsforskere får altid  at vide, at de skal notere hvert barn s fadder omhyggeligt, ford i de 

almindeligvis blev valgt indenfor familien. 

 

Således også, da Lars Rasmussen Langkilde blev døbt i Lunde kirke i 1706. 

 

Det er nok et af de flotteste tilfælde, jeg nogensinde har set, på at familie fra nær og fjern har stået 

fadder. 

 

Se bare her: Lunde KB, 1706:  

d. 17. December da var Rasmus hansens lille Søn Lauridz af langkilde Kresnet hans fadder var hans 

Stæffensen i Espe, Jørgen Andersen i Suanninge, Anders hansen i lunde, Anders Rasmussens datter i 

guldtued, Peder bochers datter i høye, Rasmus hansens Kone i Lunde, Christen Sørensens Kone i guldbierg 

bar hannem til daaben. 

 

 Hans Stæffensen var farfaren, som boede i Espe, 

 Jørgen Andersen var en morbror, 

 Anders Hansen må være en farbror, 

 Anders Rasmussens datter i Guldtved , var barnets moster og Anders Rasmussen derfor 

barnets morfar, 

 Christen Sørensens kone i Guldbjerg, som var gudmor, var barnets mors første mands bror 

og dennes kone, 

 

  

Steenstrup-Lunde pastorats kirkebog, 1706.  

Lars’ dåb ses midt på højre side af opslaget. 

Gården Langkilde efter maleri fra 1800-tallet. Den 

statelige gård blev opført efter en brand i 1802. 

 

For Lars blev opkald t efter sin mors første mand , for Lars var nemlig morens første barn af dette 

ægteskab. 

 

Og morens navn? Det står der ikke, men stamtavlerne over slægten Langkilde oplyser, hun hed  

Maren Pedersdatter. 
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Dette er imidlertid  ikke korrekt. Jeg har gransket sagen nøje og har fundet, at hun var født i 

Guldtved  som datter af Anders Rasmussen, så hendes navn var altså Maren Andersdatter. 

 

Gården Langkilde hedder for resten ikke Langkildegård , kun Langkilde, ford i det var en enlig 

gård  og der ingen landsby hørte til den. 

 

 
 

Rasmus Hansen og Maren Pedersdatter, fra C. V . Langkildes 

stamtavle over slægten Langkilde fra 1889. 

Slægten Langkildes gravsted på Lunde kirkegård. 

 

 

Langkilde, Matr. 38a af Lunde sogn, matrikelkortet A1, ca. 1815-1847. Fra: www.hkpn.gst.dk.  

Det ses, at ejeren på opmålingstidspunktet var Hans Hansen Langkilde, mens ejeren i 1841 var hans søn 

Hendrik Hansen Langkilde. 

http://www.hkpn.gst.dk/

