1 Fad d erne er vigtige - bru g d em !
2019 – Ulrich A lster Klug – FB: Slægtsforskning – Ulrich A lster Klug – ulrich@dannebrog.biz
N ye slægtsforskere får altid at vid e, at d e skal notere hvert barn s fad d er om hyggeligt, ford i de
alm ind eligvis blev valgt ind enfor fam ilien.
Såled es også, d a Lars Rasm ussen Langkilde blev d øbt i Lund e kirke i 1706.
Det er nok et af d e flotteste tilfæld e, jeg nogensinde har set, på at fam ilie fra nær og fjern har stået
fad d er.
Se bare her: Lund e KB, 1706:
d. 17. December da var Rasmus hansens lille Søn Lauridz af langkilde Kresnet hans fadder var hans
Stæffensen i Espe, Jørgen A ndersen i Suanninge, A nders hansen i lunde, A nders Rasmussens datter i
guldtued, Peder bochers datter i høye, Rasmus hansens Kone i Lunde, Christen Sørensens Kone i guldbierg
bar hannem til daaben.






H ans Stæffensen var farfaren, som boed e i Espe,
Jørgen Andersen var en m orbror,
And ers H ansen m å være en farbror,
And ers Rasm ussens datter i Guld tved , var barnets m oster og And ers Rasm ussen d erfor
barnets m orfar,
Christen Sørensens kone i Guld bjerg, som var gudm or, var barnets m ors første m and s bror
og d ennes 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 m ors første m and , for Lars var nemlig m oren s første barn af d ette
ægteskab.
Og m orens navn? Det står d er ikke, m en stam tavlerne over slægten Langkild e oplyser, hun hed
Maren Ped ersd atter.
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Dette er im idlertid ikke korrekt. Jeg har gransket sagen nøje og har fund et, at hun var fød t i
Guld tved som d atter af And ers Rasm ussen, så hend es navn var altså Maren And ersd atter.
Gård en Langkild e hed d er for resten ikke Langkild egård , kun Langkild e, ford i d et var en enlig
gård og d er ingen land sby hørte til d en.

Rasmus Hansen og M aren Pedersdatter, fra C. V . Langkildes
stamtavle over slægten Langkilde fra 1889.

Slægten Langkildes gravsted på Lunde kirkegård.

Langkilde, M atr. 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.
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