Slægt skal følge slægters gang
B.S. Ingemann (1850)

“Dejlig er Jorden” er B.S.Ingemann’s tekst til den flotte schlesiske folkesang, som vi synger hvert
år til jul.
Ved at fortsætte og udbygge andre slægtninges arbejde med at beskrive slægten kan vi være med til,
at også vores efterkommere har noget at bygge deres identitet op på.
Jeg har opdelt slægtsarbejdet i flere grene, og nogle har fået en betegnelse, som jeg vil prøve at beskrive her.
SANDVADSTED-slægten :
er min farfars slægt.
Slægten har fået sit navn efter bostedet “Sandvad” ved byen Korup lidt uden for Odense.
Navnet ses i kirkebogen for fødslen af min farfars mor : Maren Madsen (26/8-1849).

DE FIRE STEN-slægten :
er min farmors slægt.
Slægten har fået sit navn efter bostedet “Fire sten” ved byen Skovby lidt uden for Bogense.
Navnet ses i kirkebogen for min farmors far’s død : Peder Nielsen (24/11-1904).

STRUDAL-slægten :
er min mormors slægt.
Navnet ses i kirkebogen for min mormors brors barn : Arnold Strudal Petersen (19/6-1937).
Navnet går helt tilbage til min mormors mors farfar : Christen Hansen Strudal (1773)

STENMANN / LYMANN-slægten :
er min morfars slægt.
Slægten har fået sit navn, Stenmann, efter min morfars far Claus Larsen. Claus sagde, at han ville
gerne, at alle hans børnebørn fik navnet Stenmann, fordi folk altid sagde, når de skulle hen til
Claus, at nu skulle de hen til ‘stenmanden’. Det kom af, at familien på det tidspunkt boede i et hus,
hvor soklen var af kampesten eller også, at der var mange sten på grunden.
Føste gang jeg har set det i kirkebogen, er ved Anker Charles Stenmann Larsen (11/12-1908), som
er søn af Thorvald Hans Jørgen Larsen (søn af Claus).

Slægten har fået sit navn, Lymann, også efter min morfars far Claus Larsen, som havde arbejde
som skovløber på Glorup gods ved Ørbæk på Fyn. Da han kom til skovrideren og fortalte ham, at de
havde fået en søn (nr. 10 barn), sagde skovrideren : Hvordan kan I dog blive ved med at finde på
navne til alle de børn ?” Hertil svarede Claus : “Ja, vi kan jo opkalde ham efter Dem !” “Ja, det kan
De godt” svarede skovrideren. Derfor fik min morfar navnet Frederik Valentin Lyman Larsen. Herefter blev nogen af os børnebørn opkaldt efter min morfar (og nogen andre fik navnet Stenmann). I
dagligt brug blev navnet dog til “Lymann”, altså med 2 n’er.

I kirkebogen for min morfars fødsel, konfirmation, vielse og død er navnet stavet med ét “n”, men i
kirkebøgerne for os børnebørn er det stavet med 2 “n”-er, ligesom på morfars gravsten

LUND-slægten :
er min kones slægt.
Navnet ses i kirkebogen for min kones oldemor : Mette Lund Christensen (22/1-1867).

BIRK-slægten :
er min svigersøns slægt.
Birk er et stednavn tæt på Herning.
Navnet ses i kirkebogen for min svigersøns tipoldefar : Lars Birk Jacobsen (18/7-1844).
Navnet går helt tilbage til min svigersøns 4xtipoldefar : Niels Larsen Birk (1743), som iøvrigt også
er min datters 4xtipoldefar, blot med en anden kone !

Den 15. april 2022
Villy Lymann Pedersen

