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Samlet og redigeret af Leif Christensen 
 
 
 

øgning  efter viden om slægtens og anernes liv og levende, 
deres historie samt forskellige fakta om deres data bringer 

en vidt omkring til mange familiemedlemmer, som man ikke 
kendte, men også frem til diverse skuffer, gemmer og ikke 
mindst alle de offentlige arkiver. 

De fleste oplysninger, der bliver samlet, er som oftest oplys-
ninger om de enkelte aner og de nærmeste familiemedlem-
mer, som bliver indarbejdet og bundet til levnedsbeskrivelsen 
om den/de, det drejer sig om.  

Der bliver imidlertid også samlet mange forskellige oplysninger 
og materiale om forskellige tider, steder, områder og menne-
sker, der er af mere historisk art og omfatter flere og mere end blot enkelte aner og deres nærmeste, men alligevel så 
tæt og personligt bundet op til vores aner, at det ikke kan betragtes som generel historie i et større perspektiv.  

Det er vores aners historie af den værende tid og sted, som de nu måtte leve under efter tidernes gunst og 
omstændigheder. Den er dog uhyre interessant og findes at have afgørende betydning for forståelse af vores aners 
måde at leve og overleve på, samt den indflydelse det havde på den måde, de udviklede sig og gjorde os til dem, vi er i 
dag og i fremtiden. 

Jeg har derfor prøvet at samle diverse stamtræer, anetavler, forskellige optegnelser, beretninger og overleveringer 
mv., som har et bredere perspektiv for vores aner og slægt.  

Ligeledes har jeg forsøgt at finde så mange oplysninger om efterslægten, som det har været muligt. Hvor der er 
opsamlet mange oplysninger om efterslægten, har jeg lavet såkaldte Efterslægtstavler. Der er en del oplysninger om 
nulevende slægter, og finder disse slægter, at det er for meget og tæt på, må de endelig rette henvendelse til mig, så 
vil jeg få disse oplysninger slettet igen.  

Er der slægter, som kan komme med flere oplysninger, som kan være nyttige for Efterslægtstavlerne eller 
Anetavlerne, så vil jeg være meget interesseret i at indarbejde disse oplysninger (vær dog tålmodig efter at I har sendt 
materiale/oplysninger til mig, da der løbende indløber nyt, som jeg er ved at indarbejde). 

Selvom dokumenterne findes på den webside, som I er inde på her, findes der også et index nedennævnt, som viser, 
hvad der findes af Efterslægtstavler af forskellig art. 
 
1) Nr. 10 og 11 Rasmus og Kristine Kristensen’s efterkommere 
- samlet og redigeret af Leif Christensen 
 
2)  Fotobog – Karl Otto Pedersen (nr. 12) og familie  
- samlet af Henny Christensen (nr. 3) og Else Pedersen (datter af nr. 12) i 2009.  
 
3) Nr. 20 og 21 Laurs og Maren Kristensen’s efterkommere 
- samlet og redigeret af Leif Christensen 
 
4)  Optegnelse - Met’ Kirstin’ s (nr. 39) aner og slægt – 1. udgave 
- samlet af Egon Christensen (nr. 4) og hans søn Leif Christensen i forbindelse med en slægtsfest den 21. maj 1977 
 
5) Optegnelse – Met’ Kirstin’s (nr. 39) aner og slægt – 2. Udgave 
- samlet og redigeret af Leif Christensen som en up-date af 1. Udgave, men nu i en mere moderne udgave.  
 
6) 46 og 47 Christen og Ane Thøgersen’s efterkommere 
- samlet og redigeret af Leif Christensen 
 
7) 74 og 75 Samuel Peter og Ane Kirstine Samuelsen’s efterkommere - bind 1 
- samlet og redigeret af Leif Christensen 
 
8) 74 og 75 Samuel Peter og Ane Kirstine Samuelsen’s efterkommere - bind 2 
- samlet og redigeret af Leif Christensen 
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9) 74 og 75 Samuel Peter og Ane Kirstine Samuelsen’s efterkommere - bind 3 
- samlet og redigeret af Leif Christensen 
 
10) Optegnelse - Christen Pedersen (nr. 96) og hans efterkommere 
- samlet af Nielsine Nielsen (søster til nr. 12) i 1955 og redigeret og korrigeret løbende af Else Pedersen (datter af nr. 12). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


