Christian Nissen Spangshus

NAVNE I MIN SLÆGT
1217-2017

De i min slӕgt forekommende navne er i denne fortegnelse fordelt på
følgende typer:
Efternavne/Tilnavne:
1. Slӕgtsnavne: Faste, individuelle efternavne, der enten anvendes alene
eller efter et patronymikon (eller et sen-navn)
2a. Patronymika / Fadersnavne: Navne der er dannet af faderens fornavn
2b. Efternavne: Faste efternavne, med form som patronymika („-sennavne”)
I stedet for et patronymikon kan forekomme et matronymikon, der er dannet af
moderens fornavn, men det er ganske sjӕldent.
I modsætning til Danmark, hvor patronymika nu er afskaffet ved lov, bruger
man i visse andre sprogområder stadig patronymika, således i russisk, f.ex.
Gorbatjov, der hedder Michail Sergeevič Gorbačëv, hvilket svarer til et navn
som Peder Madsen Elbech.
Mellemnavn er et navn, der forekommer mellem fornavne og slӕgtsnavne; de
kan have form som patronymika, efternavne eller slӕgtsnavne. Flere
mellemnavne kan forekomme.
3. Fornavne:
Fornavn: det individuelle navn der tildeles ved dåb eller navngivning.
Flere fornavne kan forekomme.
Tidligste navnelove for hele befolkningen:
I Danmark skete en (tvungen) overgang fra patronymika til faste efternavne i
løbet af årtierne efter forordningen om efternavne fra 30.maj 1828 (prӕciseret i
et cirkulӕre fra 6.august 1856), gӕldende for hele befolkningen, men først
omkring 1870 var den gamle skik med patronymika nӕsten udryddet. Et påbud
om overgang til faste efternavne udstedtes meget tidligere for adelsstanden
(1526). Ligeledes gik dele af prӕstestanden og visse borgere over til faste
efternavne (1500-1600-tallet). Men hele befolkningen, herunder bønderne, blev
der først lovgivet for i 1828.
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I 1904 fulgte den tredje lovbestemmelse blandt andet omhandlende hvilke
nedarvede tilnavne og navne på ejendomme, man kunne ansøge om at antage
som slægtsnavn.
Direkte aner:
På listerne er medtaget navne på direkte aner i min fars og mors slӕgt.
Efternavne og slægtsnavne i listerne.
På listen nedenfor over slægtsnavne anføres , i hvor mange generationer det
pågӕldende navn har vӕret anvendt. Faste efternavne (-sen-navne) har for
flertallets vedkommende kun vӕret anvendt de sidste 3-4 generationer.
De forskellige stavemåder af navnene anføres.
Mit eget slӕgtsnavn, Spangshus, er antaget på grundlag af navnet på den

ejendom, som min far ejede ved sin død.
Min far var født Christensen efter sin mor, idet han var født udenfor
ӕgteskab. Min farmor hed Christensen efter sin far, Lars Christensen (min
oldefar). Hans efternavn var imidlertid et patronymikon, idet hans far (min
tipoldefar) hed Christen Jensen Weversted. Så lӕngere går de faste -sennavne altså ikke tilbage i denne linie.
Iøvrigt hed min biologiske farfar også Christensen efter sin far, hvis navn
var et patronymikon dannet efter min tipoldefar i denne linie, der også hed
Christen.
Min mors pigenavn var Nissen efter min morfar, Martin Christian Nissen
(som jeg er opkaldt efter). Hans far hed også Nissen ligesom min
tipoldefar, Hans Nissen. Dennes far hed Martin Nissen, hvis forfædre jeg
ikke har kunnet fastslå med sikkerhed.
Min mormor hed Madsen efter sin far, Hans Madsen, hvilket er et
patronymikon, idet min tipoldefar her hed Mads Hansen.
De seneste slӕgtsnavne, der forekommer, er i min farfars linie Dahl
(1732), i min farmors linie er det Weversted (1796). Dennes sønner
videreførte dog ikke navnet, men et par generationer senere blev det
genoptaget af efterkommerne i formen Vӕversted. I min morfars linie
kender jeg ingen slӕgtsnavne tilbage til ca. 1700. I min mormors linie er
det seneste slӕgtsnavn er Skou (tidl. Schou) (1819), det nӕstseneste er
Elbech (1783), senere videreført som: Elbӕk.
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Hyppigste slægtsnavne:
De slӕgtsnavne, som blandt min fars og mors direkte aner strækker sig
over flest generationer, er navnene:
Munk 10 g.
Rotfeld 10 g.
Dyrskjøt 8 g.
Lunge 8 g.
Calmer 6 g.
Elbech 6 g.
Panter 6 g.
Grubbe 5 g.
Kjærulf 5 g.

Det sidste medlem af den kendte Munk-slӕgt blandt mine direkte aner,
Gjertrud Pedersdatter Munk, døde i 1579.
Rotfeld er en meget gammel jysk slӕgt. Den sidste Rotfeld blandt mine
direkte aner, Jens Nielsen Rotfeld, døde i 1504.
Dyrskjøt-slӕgten stammer fra Ditmarsken. Peder Dyrskjøt døde i slaget
ved Hemmingstedt, Ditmarsken, d.17.februar 1500. En søn boede i Angel
og hans søn igen bosatte sig i Nordjylland. De følgende generationer var
knyttet til Vendsyssel. Den sidste Dyrskjøt blandt mine direkte aner, Anne
Kirstine Mogensdatter Dyrskjøt, døde i 1811; hun var min farmors
tipoldemor.
Lunge: Christense Olufsdatter Rotfeld (f.Lunge) døde 1469. Hendes mor,
Karen Nielsdatter dog først i 1507.
Calmer-navnet menes at stamme fra et gårdnavn i Åsted sogn, (det
tidligere) Hjørring amt. Den senest fødte med dette navn i min direkte
slægt var Inger Eline Sørensdatter Calmer (1677-1719). Hendes far, Søren
Christensen Calmer overlevede hende dog og døde først i 1726.
Elbech: Den sidste person, der bar dette navn, var min tipoldemor Mariane
Madsdatter Elbech (1783-1865).
Panter-slægten: Den sidste Panter med relation til min familie, Johanne
Andersdatter Panter døde i 1479.
Grubbe-slægten var en betydelig og vidt udbredt slægt, dog især med
tilknytning til Sjælland. Der findes også en linie i Tyskland. Den sidste
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Grubbe i slægten var Elsif Pedersdatter Grubbe, der formentlig døde i
begyndelsen af 1400-tallet.
Kjærulf: Den sidste Kjærulf blandt mine aner var Anne Berthelsdatter
Kjærulf (1556-1641).
Efternavne/sen-navne i den nærmeste familie:
Christensen
(dvs. min fars umiddelbare forfædre fra og med seneste patronymikon til og med min egen
generation)

farfar : 4 g
farmor: 4 g
Nissen
(dvs. min mors umiddelbare forfædre fra og med seneste patronymikon til og med min egen
generation)

morfar: 6 g.
Madsen
(dvs. min mors umiddelbare forfædre fra og med seneste patronymikon til og med min mors
generation)

mormor: 2 g.
Vendsyssel og Sønderjylland:
Min fars aner var helt overvejende knyttet til Vendsyssel, hvorimod min
mors aner var fra Sønderjylland/Slesvig.
På min farfars side har slægtens medlemmer haft bopæl i Vendsyssel 9
generationer tilbage (dvs. så langt som jeg har kunnet komme i den linie).
På min farmors side kan forbindelsen til Vendsyssel føres 10 generationer
tilbage.
På den anden side kan min morfars slægts forbindelse til Sønderjylland
føres 6 generationer tilbage.
På min mormors side går hendes forfædre tilbage til min tipoldefar fra
Føvling sogn i det tidligere Ribe amt.
Holstebro, 10.sept. 2017
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Nedenfor følger listerne over slægtsnavne, patronymika/efternavne/sennavne samt fornavne (inclusive min egen generation)

Slӕgtsnavne:
Banner /4/
Bastholm /2/
Benderup /2/
Bugge /1/
Bull /1/
Bøistrup/Bøjstrup /3/
Bølle /4/
Calmer /6/
Dahl /1/
Dotting /3/
Drefeld /3/
Dyrskjøt /8/
Daa /1/
Elbech /6/
Engesgaard /1/
Everstein/Eberstein /4/
Finche /2/
Foss/Voss /3/
Galen /2/
Glug /3/
Grubbe /5/
Holck /3/
Hvide /1/
Hørby /1/
Høst /3/
Juul /2/
Kalf /2/
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Kjørsing /1/
Kjӕrulf /5/
Krabbe /2/
Kusk /3/
Kaas /1/
Lundmand /2/
Lunge /8/
Lykke /1/
Lӕndi /1/
Meyer /1/
Munk /10/
Mørk /2/
Olling /2/
Panter /6/
Rantzow /2/
Reisig /3/
Ribberholt /2/
Rosensparre /3/
Rotfeld /10/
Rød /1/
Saltensee /3/
Skadeland /2/
Skou/Schou /3/
Spangshus /1/
Steen /3/
Stenbrikke /4/
Sӧeschou/Sӧeskov /2/
Thott /2/
Ulfeldt /2/
Ulff /1/
Vendelbo /3/
Vestergaard /2/
Weversted/Vӕversted /1/
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Patronymika og efternavne:
Albertsen
Albrechtsdatter
Andersdatter
Andersen
Axelsdatter
Bengtsen
Bertelsdatter
Brodsen
Buggesdatter
Christensdatter
Christensen
Christiansen
Christiernsdatter
Clausen
Conradsen
Eriksen
Erlandsen
Esbensdatter
Gundesen
Gødikesdatter
Hansdatter
Hansen
Henriksdatter
Ingesen
Ingvorsen
Jacobsen
Jakobsen
Jensdatter
Jensen
Jepsdatter
Jepsen
Johannesen
Johansen
Jonsen
Jørgensdatter
Jørgensen
Larsen
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Lauersen
Lauridsdatter
Lauridsen
Lauritsen
Laursdatter
Laursen
Lydersdatter
Madsdatter
Madsen
Maltesdatter
Matthissøn
Matzen
Mogensdatter
Mogensen
Nielsdatter
Nielsen
Nisdatter
Nissen
Olafsdatter
Olafsen
Olesdatter
Olufsdatter
Olufsen
Ottosen
Ovesen
Pallesdatter
Pallesen
Pedersdatter
Pedersen
Persdatter
Philipsdatter
Poulsdatter
Saksesen
Saxesdatter
Simonsen
Skammelsen
Stephansen
Strangesen
Svendsdatter
Svendsen
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Sørensdatter
Sørensen
Thomasdatter
Thomsen
Thøgersen
Torstensen
Tygesen
Udsen
Wogensdatter
Aagesen

Fornavne:
Aksel
Albert
Anders
Ane
Anna
Anne
Arine
Axel
Bertel
Birgitte
Brod
Cathrine
Catrine
Cecilie
Christen
Christence/Christense
Christian
Christiane
Christiern
Christine
Claus
Conrad
Dorethe
Dorte
Dorthea
Ebbe
9

Eiler
Eilersdatter
Eline
Elisabeth
Ellen
Else
Elsif
Engel
Erik
Erland
Eslif
Gertrud
Gjertrud
Gunde
Gødike
Hanne
Hans
Helena
Helvig
Henrik
Ide
Inge
Ingeborg
Ingegerd
Ingeline
Inger
Ingerd
Ingerline
Ingvar
Iver
Jacob
Janicke/Janiche
Jens
Jep
Johan
Johanne
Johannes
Jon
Jørgen
Kaj
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Karen
Karine
Kirsten
Kirstine
Kjerstine
Kristine
Lars
Laurids
Laurs
Line
Lyder
Mads
Magdalene
Maren
Margrethe
Mariane
Marianne
Marie
Martha
Martin
Mathias
Matthissøn
Metta
Mette
Mogens
Niels
Nis
Olaf
Ole
Oluf
Otto
Ove
Palli
Palne
Peder
Philippus
Poul
Saxe
Sidsel
Skammel
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Sophie
Stephan
Strange
Susanne
Svend
Søren
Theodor
Thomas
Thomis
Thøger
Torsten
Tyge
Ud
Vilde
Aage
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