Anna SØrensdatter er en ane

- Hvad hed hendes mor?

af Jesper Ratjen, formand

Anna Sørensdatter er en af min svigersøns 3 x tip-oldemødre, som ifølge Ejby
kirkebog, Ramsø herred, Roskilde amt, er født den 10. januar 1808 som datter
af Søren Pedersen og ?. (Ja, hvad hed moderen?). Det er en meget kedelig
sædvane i kirkebøger fra den tid, at moderens navn ikke nævnes, for vi vil
gerne kende hendes navn og herkomst! (Det manglede da bare! - for det er da
hende, som har født bamet!)
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kb. 1797-1814 (FVD), Ramsø h., Roskilde amt Ao 1808

En

fremgangsmåde med faldgruber

Vi har metoder til at finde moderens navn.
Først en konstatering: Da Anna ikke er betegnet "t)ægf,e", må Søren Pedersen
være gift med moderen.

Vi kan så gå frem eller tilbage i tid.
1) Frem til den næst følgende folketælling: 18. februar 1834, som ganske
vist ligger 26 år ude i, fremtiden. Kan vi finde en Søren Pedersen med en ægtefælle "gift lste gang"? I så fald kan ægtefællen være et godt bud på Annas
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1B3a Ejby sogn, Ramsø herred, Roskilde

besværgelsen:

,,* . nå grur*,s {{t[ss

"Gift lste Gang",

t$$41"

amt I0/25

s{tf}

mor. (Men selvfølgelig
kun et bud).

Vi finder kun een S.P.
i folketællingen: En
husmand Søren Pedersen gift med Johanne
Nielsdatter, - men uden

så J.Nd. kan være af et nyt ægteskab?

2) Tilbage til en vielse af en Søren Pedersen (Som selvfølgelig ikke behøver
at være foregået i Ejby, - men måske?)

Ddr er han! Gift den 11. oktober 1806 i Ejby med pigen Kirsten Jensdatter'
Begge af Ejby. Hendes fader nævnes som: Jens Abraham. Lækkert med et
ikke helt almindeligl navn!

-

Men vi havde jo gerne set, at pigen hed Johanne Nielsdatter.

Så pas nu på! Vælg ikke det første og bedste bud! Der kunne
Søren Pedersen i Ejby!

jo være andre

(Eller "vores" S.P. kan være gift i et andet sogn?) - Men prøv at gå lidt længere tilbage i kirkebogen, som i dette tilfælde er ført kronologisk, pænt og
velordnet med blandede ministerialia.

Ejby kb. 1797-lBI4, Rqmsø h., Roskilde amt Ao I806

Heldigt! For ddr er jo "den rigtige" Søren Pedersen; gift med Johanne Nielsdatter den 3.oktober 1800.
Pyh! Godt, at vi ikke forhastede os!
Nu v6d vio at der er 2 Søren Pedersen'er i Ejby, som vi skal sørge for at
skelne imellem!
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I 1809 mister Søren Pedersen og (stadig) unavngiven hustru, som bor i Ejby
H.H.H. 2børn:3/4 åtr gamle Niels og 5 år gamle Maren. Maren må altså være
født i 1804 og derfor ikke datter af panet gift i 1806, men nok af dem gift år
1800 - som altså boede i Ejby H.H.H.
En Søren Pedersen i Ejby Hst. Hauge Huse havde i sept. 1806 fået en datter
Sidse - og nu mister S.P. i Eiby H.H.H i 1809 2bøm. Vores ane Anne er født
1808 (midt imellem de 2 årstal) i Eiby Holme Huse, så hun kan næppe være
datter af den Søren Pedersen, som bor i Eiby H.H.H. i 1806 og 1809.
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Det giver god mening, at den i 1809 afdøde 5-årige Maren fra Eiby H.H.H.
skal erstattes og opkaldes. Det bliver hun med en datter født den 3 juli 1810
og døbt den29.juli. Nu nævnes moderens navn: Johanne Nielsdatter og deres
bopæl: Eibye Heste Hauge H.[use] - hvilket må være løsningen på en tidligere mere kryptisk stedsbetegnelse: Eibye H.H.H.

Vi har netop konkluderet, at vores ane Anne Sørensdøtter næppe er fra Eiby
Heste Have Huse, men angiveligt fra Eiby Holme Huse. - Så: ,4Egteparret
Søren Pedersen og Johanne Nielsdatter er IKKB hendes forældre!
Vi må se, om der siden dukker en Søren Pedersen fra Eiby Holme Huse
op i kirkebogen?
Ja, det gør der!
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Måske?

dukker en Søren Peersen og hustru Kirs ten Jensdatter op med en søn
Peer født den 5. maj. De er af Ejhy Holmehuse, hvor vores ane Anna også
var født, men nu hedder faderen "Peersen" til efternavn. - Er det en ny S.P.?
Nej, for vi kan konstatere, at en ny vikarierende kirkebogsfører nu konsekvent
kalder alle for Peer og Peersen - nok i overensstemmelse med midtsjællandsk
dialekt!
I811

(Han afløses senere i I 8 I l, så nu hedder de igen Peder og Pedersen.
lille "Peer" døde 1 år gammel i 1812, skrives han: Peder!).

-

Og da

Nu er vi tæt ved at kunne foretage et kvalificeret valg: Det er overvejende
sandsynligt, at Annas forældre er husmand Søren Pedersen og hustru Kirsten
Jensdatter fra Holmehuse i Ejby sogn. Det var (alligevel) panet, som blev gift
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1806!

Konklusion: Anne Sørensdatters mor hed Kirsten Jensdatter!
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