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Mine børnebørns forfædre *) 
*) og lidt mere. 

 

Børnebørnenes forældre 

2. Michael. 

3. Anna. 
 

Bedsteforældre 

4. Henning. 

5. Marianne. 
 

6. Finn. 

7. Amy. 
 

Oldeforældre 
 

8. Holger Willy Møller, 1916-80, lagerarbejder i Odense. 

Gift 1942 sst. (Skt. Hans) med 

9. Gerda Marie Madsen Bøje, født 1920 i Sølt, Gislev s., 2 sønner. 
 

10. Johannes Kristian Nielsen, 1907-94, tømrersvend i Odense. 

Gift 1937 sst. (Ansgar) med 

11. Marie Vilhelmine Sørensen, 1909-2003, 3 børn. 
 

12. Erling Hansen Nielsen, 1910-82, overlærer i Sønderborg. 

Gift 1936 i Tønder (Rådhus og Kristkirke) med 13. 
 

24. Peter Jessen Nielsen, 1876-1962, mejeribestyrer, sen. købmand i Østergård 

ved Gram. Gift 1903 sst. med 

25. Cathrine Lovise (Visse) Mailand, 1883-1962, mejerske, senere købmands- 

kone, 3 børn. 
 

13. Anneliese (Anli) Grandt, 1912-2004, lærer, 2 børn. 
 

26. Thomas Heinrich Grandt den yngre, 1864-1918, skibskaptajn i Tønder. 

Gift 1900 i Hongkong, Kina med 

27. Anna Luise Margarethe (Grete) Böhm, 1873-1955 – født i Berlin, lærer- 

inde bl.a. i Hamborg. Gift 2° 1933 i Tønder med 

*) Broder Friedrich Andresen, 1867-1949, manufakturhandler og bankdirektør 

i Tønder, barnløse. 
 

*) AG’s svoger Andreas Christian Hansen (Bau), 1908-58, født på Harkær i 

Kollund, Bov s., dyrlæge i København. Gift 1942 i Tønder (Rådhus og Kristkirke) 

med Marie (Maria / Maruschel) Grandt, 1916-2006, lektor på Niels Steensens 

Gymnasium. 
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14. Svend Aage Larsen, 1908-94, cementstøber i Appenæs, Vejlø s. 

Gift 1942 i Næstved (Rådhus) med 

15. Judith Hansen, 1916-92, pottemagersvend, datter. 
 

30. Reinhold Thorvald Hansen, 1878-1943, stenhuggermester i Næstved. 

Gift 1912 (Rådhus) sst. med 

31. Anna Kaalund Ramm, 1888-1981, bl.a. papirarbejder. 11 børn. 
 

Dokumenter og fotos m.v. fra familierne. 
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Slægtsforskning er en af mine ældste hobbys. I 1952 lånte jeg Kønigsfeldts dengang 

mere end 100 år gamle tavler over Nordens og Europas kongefamilier af forældrene 

til min sidekammerat. Jeg blev så optaget af indhold, systematik og den typografiske 

fremstilling, at jeg skrev det meste af bøgerne af i to kollegiehefter (1952-53). Og 

derefter startede jeg med egen familie. Først og fremmest min mormors. Omtrent på 

samme tid skrev min farfar på sine erindringer som mejerist til Nationalmuseets 

industri-, håndværker og arbejderundersøgelser, og nogen i familien havde udfyldt et 

cirkulært anetavle skema (fra et familieblad) med de forhåndenværende oplysninger. 

Mit første arkivbesøg fandt sted 27.12.1957 i Aabenraa, og jeg besøgte de øvrige 

landsarkiver (minus Fyn) samt Rigsarkivet kort efter at jeg var blevet student i 1959. 

Jeg begyndte med min morfar og farmor, da jeg vidste mindst om deres familier. 

Samtidig fortsatte jeg også med at udbygge min mormors familie i Tyskland. 

Desuden arbejdede jeg lidt med min mors stedfars familie (der hang gamle anebilleder i 

min mormors stue) og med min onkels familie (hos min moster lå arkivet fra hans fødegård 

tilbage til 1599). Han (og andre familiemedlemmer) havde også dyrket slægtsforskning og 

bl.a. sørget for at opbevare de gamle dokumenter, som en morbror havde samlet. 

De sidstnævnte to tavler ligger dog nærmest stille i dag. 
 

Fra 1965 kom min kones familie ind i billedet og fra 2008 vores svigersøns. Efter en 

periode, hvor jeg især udbyggede min svigerfars og min mors familier – dem jeg da 

vidste mindst om – har fokus i den seneste tid været på de nyest tilkomne. Efter nogle 

gode erfaringer med kontakter via andres hjemmesider har jeg besluttet, at det også 

skal være en af de veje, hvoraf jeg kommer videre. 

Jeg har selvsagt gennem de mange år været i kontakt med hundredevis af med- 

forskere, hvis materiale også indgår i det følgende. Deres bidrag er bl.a. nævnt i mine 

slægtebøger, der gennem årene er vokset fra 2-4 til 4-6 og nu til 8-10. Jeg har skiftet 

nummersystem en enkelt gang og probant / startperson d.v.s. nummerering to gange. 
 

De tretten anetavler er ikke et dækkende billede på min indsamlingsmetode og den 

måde mit materiale foreligger. Jeg er stadig lige fascineret af begge de to genrer:  

Anetavle og efterslægtstavle. Og har valgt at kombinere dem på den måde, at jeg for 

hvert anepar opstiller efterslægt – bortset fra den person, der selv tidligere har været 

præsenteret som ane. Lige nu indeholder de otte hovedtavler + ”det løse” *) omkring 

2000 aner / forfædre tilhørende omkring 500 familier / efterslægter. 
 

Min tekst – ikke denne oversigt – er forholdsvis tungt læselig, fordi jeg indarbejder 

de fleste oplysninger i den – og kasserer afskrifter efter de mest almindelige kilder 

(kirkebøger og folketællinger), der nu kan nå’s via et par klik på nettet. Til gengæld 

fylder mit ”arkiv” mindre og mindre, efterhånden som jeg får ryddet op – der er dog 

stadig 4-5 meter i behold. NB. Jeg har (endnu) ingen databaser. 
 

Finn Grandt-Nielsen, Stavrevej 27, Måle, DK 5300 Kerteminde, tlf. (+45) 6534 2430 

Finn@Grandt-Nielsen.dk 

mailto:Finn@Grandt-Nielsen.dk
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Billeder af dokumenter, fotos og manuskripter m.v. – kun for familierne. 
 

12. Erling Hansen Nielsen. 

24. Peter Jessen Nielsen. 

 48. Hans Thygesen Nielsen. 
 

  49. Maren Nielsdatter Rahr. 
 

 25. Cathrine Lovise (Visse) Mailand. 

  50. Hans Jepsen Mailand. 
 

  51. Hansine Pedersdatter Møller. 

   102. Peder Hansen Ganderup. 

   204. Hans Adamsen. 
 

13. Annelise (Anli) Grandt. 

 26. Thomas Heinrich Grandt den yngre. 

  52. Jacob Petersen Grandt. 

   104. Thomas Hinrich Grandt den ældre. 

    208. Jochen Jacob Grandt. 

     416. Hinrich (August Jörgen) Grandt den yngre. 

      832. Hinrich Grand den ældre. 
 

   105. Hanna Maria Nielsen / Petersdatter / Petersen. 
 

 27. Anna Luise Margarethe (Grete) Böhm. 

  54. Johann August Hermann Böhm. 
 

  55. Anna Auguste Charlotte Bauer. 

   110. Johann Wilhelm Bauer. 

    220. Johann Peter Bauer. 
 

   111. Caroline Wilhelmine Höckendorff. 

    222. Friedrich Wilhelm Höckendorff. 
 

1. Broder Fridrich Andresen. 

 2. Karsten Ludwig Andresen. 
 

3. Marie Lucie Stehr. 

   6. Johann Balthasar Stehr. 

    12. Frederik Christian Stehr. 
 

  13. Lucia Margrethe Rieffestahl. 
 

  7. Charlotte Amalie Radoor. 

   14. Hans Radoor. 

   15. Marie Elisabeth Outzen. 



 5 

 


