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Længe savnet oplysning 

endelig fundet 
Af Ulrich Alster Klug, 2020  

 

 

Ulrich Alster Klug  

er foredragsholder, fagbogsforfatter og 
underviser i slægtsforskning. 

Han er ekspert i dansk slægtsforskning. 

ulrich@dannebrog.biz – www.dannebrog.biz. 

 

Det er helt almindeligt, at man som historisk forsker eller 
slægtsforsker må lede længe efter en oplysning, man søger. Det jan 
vare årevis, før man får fat i den lille brik, der gør, at man med 
sikkerhed kan vide, at man er kommet skridt videre. 

Således har jeg i mange år ønsket at finde dåbsindførslerne for en 
søskendeflok på fem piger. 

 

Hvor findes oplysningerne på nettet? 

Det drejer sig om Sarah Turner, der døde i 1827 i Ivy House, Stoke-
on-Trent i Staffordshire i England. Tingene er naturligvis blevet 
kompliceret af den fysiske afstand, men heldigvis er de fleste 
engelske ældre kirkebøger nu enten skannet og indekseret eller blot 
indekseret, alt tilgængeligt på forskellige websites: 

 www.familysearch.com, 

 www.ancestry.com, 

 www.findmypast.co.uk og 

 www.myheritage.com, 

hvoraf jeg primært benytter de to første, især den første faktisk. 

 

Udgangspunktet for søgningen 

Om Sarah Turner vidste jeg, at hun i 1776 blev gift i Staffordshire, og 
at hun døde i 1827 i en alder af 79 år.  

 

Parish register, St. Peter ad Vincular, Stoke in Trent, 1828, Nov. 

 

Til at begynde med vidste jeg også, at hendes far fra 1773 til sin død i 
1779 boede 1 Great Cumberland Street, St. Hanover Square, London, 
og at han havde været en købmand fra Birmingham. 

Nu vil man jo som udgangspunkt regne med, at Sarah var født i 
Staffordshire, Birmingham eller i London, nemlig et af de steder, hvor 
hendes far vides at have boet – og hun må være født sådan cirka i 
1748.  

Det er nemt nok at finde en Sarah Turner, der er døbt som datter af 
en John Turner, for navnene er temmelig almindelige, men hvordan 
finder man ud af, hvilken Sarah Turner, der er den rigtige? 

Mapco.net har nogle 
gamle engelske kort 

På sitet www.mapco.net ligger 

en del gamle kort fra England 

til frit download. 

 

 

Kortudsnittet her fra 1817 viser kvarteret 
omkring Great Cumberland Street, som er 
anden gade fra oven. Kortet har vest 
øverst. Fra en bog med foreslåede gåture i 
London. 

 

Udsnit af kort over Westminster fra 1593. 
Løg mærke til de perspektivtegnede huse – 
og de overdimensionerede kronhjorte, som 
står i parken er herlige. 
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Den samlede, kendte sø skendeflok ser sådan ud: 

 Lucy Turner, der døde ugift i 1829 i London i en alder af 87, 
dvs. født omk. 1742 – hvilket ikke kan passe, da hendes 
forældre først indledte deres forhold i 1744. 

 Henrietta Maria Turner, der blev gift i 1772 i London, død 
1834 i Birmingham i en alder af 89 år, dvs. født omk. 1745, 

 Charlotte Turner, der blev gift i 1772 i Shropshire, og som 
døde 1844 i Birmingham i en alder af 93, dvs. født omk. 1751. 

 Maria Turner, der blev gift i 1783 og må være død før 1830. 

Jeg har forsøgt at søge på kryds og tværs. Jeg valgte de ualmindelige 
fornavne og søgte på dem ét efter ét for at finde relevante 
dåbsindførsler. Når jeg fandt en relevant dåbsindførsel, så søgte jeg 
på kombination af  

 fader = John Turner, 

 sogn = det, som jeg havde fundet, en mulig søster var døbt i, 

 barnets efternavn = Turner, 

 periode = 1744 – 1760, 

og så fik jeg en liste over børn af mænd ved navn John Turner. 

Det skal indskydes, at moderens navn meget ofte er udeladt fra 
dåbsindførslerne, så en identifikation af søskende ved hjælp af 
moderens fornavn, er ofte ikke mulig. Desuden oplyses kun 
moderens fornavn og ikke hendes fødenavn. 

Den skitserede metode fungere fuldt tilfredsstillende, når en familie 
har fået alle børnene i samme sogn, men mindre godt, når de er 
flyttet rundt, mens de har fået børn. Man kan så udvide søgningen til 
et helt county, dvs. amt, men John Turner er så almindeligt et navn, 
at det er uanvendeligt her. 

 

Jagten på flere oplysninger 

Der måtte flere oplysninger på bordet. 

Jeg søgte i The London Gazette efter oplysninger om John Turner og 
fandt ud af, at det tog lang tid at behandle hans bo. Derfor kunne 
hans testamente også være konfirmeret længe efter hans død.  

På www.ancestry.com og på www.nationalarchives.co.uk findes 
indekser til de testamenter, der blev konfirmeret af gejstligheden i 
Canterbury og i London og i Lichfield. De fik indtægten af 
konfirmation af testamenter, hvor der blev testeret over mere end 10 
pund, eller hvor der omtales ejendom i mere end et provsti. 

I en auktionsannonce fra 1780 omtales en pæn malerisamling, en 
lille, men udsøgt bogsamling, et harpsichord og et forte-piano mv., og 
da datteren Henrietta Maria bliver gift i 1773 nævnes i avisen, at hun 
kom med en formue på 5000 pund. Kort sagt, der har været så 
mange penge, at der må være et testamente at finde, fordi der var 
noget at fordele, og fordi en mand kun kunne sikre sin kone gennem 
en ægteskabskontrakt med hendes familie og gennem et testamente. 
Kvinder arvede som grundregel ikke deres mænd ifølge loven, det 
gjorde børnene til gengæld, men begrebet tvangsarvinger fandtes 
ikke i engelsk arvelovgivning. 

Og testamentet må nok være konfirmeret mellem-centralt, og ikke 
ved den lokale provstiret. 

Et testamente blev aldrig konfirmeret, før testator døde, så jeg kunne 
begynde ved John Turners dødsdato og så kigge frem i tiden. Hver 
gang der var et testamente fra en John Turner og hvor jeg syntes, det 
kunne være hans, læste jeg det. Under 1782 fandt jeg testamentet. 

Coleman’s 
Buildings 

 

 

Coleman’s Buildings må være den 
bygning, man ser yderst til højre. Akvarel, 
udført 1851 af Thomas Colman Dibdin. 

Det lykkedes at finde lidt 
oplysninger om John og Rebeccas 
bopæl i 1751. 

 

Beskrivelse af bygningens beliggenhed fra 
John Lockie’s liste over gader og huse, hvis 
navn ikke fandtes på samtidens kort over 
London, udgivet 1810. 

Beskrivelsen lyder: Coleman’s 
Buildings, Coleman-Street, - i nr. 71, 
sjette dør på venstre side fra London 
Wall.  

 

Udsnit af kort over Coleman’s Ward, 
1772. Bygningen benævnes ”The New 
Building”, men den er vel opført før 1744. 

Af en anden beskrivelse ses det, at 
Coleman’s Buildings mod syd stødte 
op til Swan Alley.  

Af et kort fra 1667 ses det, at området 
gik til ved den store brand i 1666. 

 

 

http://www.ancestry.com/
http://www.nationalarchives.co.uk/
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Her omtales hans partner som døtrene mor og ikke som hans kone. 
Parret var åbenbart aldrig blevet gift. Partnerens navn var Rebecca 
Goodall, og hun overlevede sin partner, for hun er nævnt som legatar 
i testamentet.  

 

Forbavsende nyt om Sarahs forældre 
Nu havde jeg så moderens navn. Google – og de andre søgemaskiner 
– er fortræffelige til at finde frem til bearbejdede oplysninger, 
således fik jeg ramt plet og stødte på et slægtssite, 
www.wikitree.com, hvor en dame havde lagt sin slægt på, og her 
optræder Rebecca Goodall og John Turner sandelig. Hvor jeg 
stammer fra en datter af Rebeccas andet parforhold, så stammer hun 
fra et af børnene fra det første forhold. Rebecca blev nemlig gift i 
1741 med en Francis Goodall – deraf hendes efternavn i 1779, og hun 
var født Rebecca Banner. 
Damen havde fundet en skilsmisseretssag fra 1757, hvor Francis 
Goodall søger skilsmisse grundet konens utroskab. Det korte af det 
lange er, at de boede i Birmingham, og i 1744 tog Rebecca London, 
hvor John Turner en måned senere sluttede sig til hende, og de 
indledte et forhold, hvor de fik flere børn.  
De fik separation af samme årsag. 
Det kom frem under retssagen, at i 1750 boede John og Rebecca i 
noget, der blev Coleman’s Buildings. Det måtte jeg undersøge, og 
denne bygning lå i Coleman Street i Coleman’s ward i London. Deres 
indgangsdør var nummer 6 på venstre side af gaden, når man kom fra 
den nordlige ende, som begynder ved London Wall. 
 

Endelig fandt jeg dåben 
Jeg søgte på Ancestry og fandt de relevante Sarah Turner en gang til, 
og vupti, så dukkede der en Sarah Turner op, døbt i 1748 i St. 
Stephen’s Church Coleman Street. 
Det må simpelthen være den rigtige Sarah Turner!! 
 

 

Parish Register, St. Stephen’s Coleman Street, London, 1748 March. 

 
Nu mangler jeg bare at finde hendes søskende! 
To forhold besværliggør dog dette: 

 Parret er sikkert flyttet rundt i byen i takt med, John tjente 
flere penge, og 

 en del af kirkebøgerne fra London er gået tabt. 
 

St. Stephen’s Church 
 

St. Stephen’s Church, Coleman Street, 

London. 

Den gamle middelalderkirke gik til 
ved den store brand i 1666. 
Derefter opførtes på fundamentet 
af den gamle kirke en ny efter 
tegninger fra den berømte 
Christopher Wrens tegnestue. 

Under et bombardement i 1940 
ødelagdes kirken området. Kirken blev  
efter krigens slutning ikke genopført. 

Heldigvis foretog den engelske stat i 
1929 en undersøgelse af 
bevaringsværdige mindesmærker i 
London. I det bogværk, der kom ud af 
undersøgelsen, findes en plan over 
kirken, ligesom der er et par fotos, 
som ses nedenfor. 

 

 
Alteret i St. Stephen Coleman’s Street, 

1929. 

 

 
Dommen på den yderste dag, relief fra 

samme kirke. 

 

http://www.wikitree.com/

