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Eksempler på sager 
  Min svigerfars farmor, Hulda Beda Blomqvist, kom fra et børnehjem i Sverige og var efter 
    sigende datter af en skibskaptajn og en fornem dame, der ikke ville vide af barnet. 

  Carl Ludvig er søn af lensgreve Frederik Christian Danneskjold-Samsøe på Gisselfeld (1798- 
    1869), en efterkommer af Christian den 5 

  Morten Paulsen blev født på Lolland d. 10. marts 1859 og adopteret af et forvalterpar, som 
    ikke kunne få børn. Hans rigtige forældre skulle være en præstedatter og kongen 

  Petrea Pedersen født 11. januar 1897 – en af hendes forfædre skulle kommer fra Sicilien/Italien 

  Erik Påske’s oldefar skulle være tater 

  En ukendt farfar skulle være fransk – bedømt ud fra udseendet 

  I familie med Marilyn Monroe – i familie med ”Bivognen” 



Agenda 

  Spanske soldater 

  Tatere og sigøjnere 

  Myter og fakta 

  De kongelige og adelige 

  De rige 

  Konklusioner 
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De sydlandske 
gener 
 
Spanske soldater 



Spanske soldater 1808 
  Omkring 14,000 spanske soldater under 
Napoleonskrigene i Danmark fra marts til august 
1808  

  Gitte Hovedskov: ”Jeg påbegyndte min 
slægtsforskning, fordi der i min familie var en vag 
historie om, at der skulle være spanske aner på min 
farmors side. Der er mange meget mørklødede og 
mørkøjede både nulevende og afdøde slægtninge, 
der kunne tyde på, at der var noget om dette. Min 
faster mener, at hendes oldemor var en spansk 
sigøjnerpige, og mener at hendes egen 
forkærlighed for flamenco-musik og Andalusien 
også 'beviser', at der ruller spansk blod i vores årer.” 
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Fakta 
  Langeland: 2 børn bevist at have spanske 

fædre – 90% af efterkommerne kunne 

modbevises  

  Kolding: 0 fundet i kirkebøgerne 

  Andre steder: 5-10 børn 

  Der var et antal spanske soldater, der blev i 

Danmark (fx Isodoro Panduro med 300+ 

efterkommere i dag) 
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De sydlandske 
gener 
 
Tatere (=) 
sigøjnere og andet 
godtfolk 



Rejsende folk 
  Der har altid være ”fremmede” folkeslag i Danmark 

  Tyske håndværkere, soldater osv. 

  Huguenotterne i Fredericia 

  Kartoffeltyskerne på Randbøl hede og omegn 

  Hollænderne på Amager 

  Tatere/sigøjnere/romaer var ikke velkomne i Danmark 

  1536: Kongen giver forbud mod tatere i Danmark 

  I 1700-tallet få beretninger om tatere 

  Først fra omkring 1860 igen beretninger om disse i Jylland 

  Ny lov i 1875 kunne de igen udvises 
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Den romantiske forestilling 
  ”Jeg har altid fundet tanken yderst romantisk, og som 
sagt var det mit første formål med slægtsforskning at 
finde den spanske forbindelse” 

  ”Der lå for nogle år tilbage et gammelt og faldefærdigt 
hus, hvori boede en familie, vist af taterslægt, Hans 
Kaspar, sammen med sin moder” (Ilum Pedersen, 1954) 

  ”Der er INTET i Hans Kaspers eller hans families historie 
fra begyndelsen af 1700-tallet og frem, der indikerer, at 
han er af hverken den ene eller den anden slags 
taterslægt” (Bente Rytter, Sejs Lokalhistoriske Forening) 
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Myter og fakta 

Christian den 2. på Sønderborg slot 



Genetik 
MYTE  

  Forældre ligner deres børn 

  Forældre med lyst hår kan ikke få børn 
     med mørkt hår 

  Forældre med blå øjne får altid børn 
     med blå øjne 

  Sort hår/mørke øjne var sjældne i 
    1800-tallet 

  Sort hår/mørke øjne må skyldes gener der 
    kommer udefra 

REALITET 

  Børn kan ligne deres forældre 

  Forældre med lyst hår kan godt få 
     børn med mørkt hår 

  Forældre med blå øjne får tit børn med brune 
     øjne 

  I 1800-tallet var der 8-9% børn med mørke  
    øjne og 17% med mørkt hår 

  Sort hår/mørke øjne ligger latent i generne 
     fra urbefolkning – det lyse er mutationer 



Genetik 
MYTE  

  Forældre ligner deres børn 

  Forældre med lyst hår kan ikke få børn 
     med mørkt hår 

  Forældre med blå øjne får altid børn 
     med blå øjne 

  Sort hår/mørke øjne var sjældne i 
    1800-tallet 

  Sort hår/mørke øjne må skyldes gener der 
    kommer udefra 

REALITET 

  Børn kan ligne deres forældre 

  Forældre med lyst hår kan godt få 
     børn med mørkt hår 

  Forældre med blå øjne får 99% sikkert  
     børn med blå øjne 

  I 1800-tallet var der 8-9% børn med mørke  
    øjne og 17% med mørkt hår 

  Sort hår/mørke øjne ligger latent i generne 
     fra urbefolkning – det lyse er mutationer 



Andre argumenter 
  Man ved alligevel ikke, hvem faderen er 

     (konspirationsteorier) 

  Det er blevet fortalt i generationer, så 

     det er nok rigtigt 

  Der er ikke røg fra en brand uden der har 

     været ild i den 
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Den historiske mytes natur 
  Den har udspring i rigtige historier 

  Faste elementer, der går igen (”mørke  

     øjne”, ”den rige og stuepigen”, ”kongens 

     sidespring”, ”karlen der tager skylden for 

     gårdmandens sidespring”) 

  Går fra generation til generation 

  Skaber fælles følelse, identitet, forklaring 

     eller romantisering 
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Konger og 
adelige 

Frederik den 6. og Fru Dannemand (1790-1862) 



De mange historier 
   ”En folkeskolelærer jeg engang havde, fortalte hun 

havde leget med kongens uægte børn, det skulle vist 

være et sæt pige tvillinger” 

  ”Min mor har fortalt mig, at der i hendes unge dage gik 

rygter om at Kong Frederik 9. skulle have fået et barn 

sammen med en præstedatter fra Århus” 

  ”Det var ikke en præstedatter. Moderen til tvillingerne 

er faktisk søster til en kær skuespillerinde vi alle kender” 

  ”De 2 tvillingepiger findes under efternavnet 

Castenskiold og er i dag 62 år. De ligner ganske vist 

Dronning Magrethe til en forveksling 

  ”Min mor er også datter af Frederik d. 9.”  
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Carl Ludvigs historie 
  Født den 11. marts 1817 på Fødselsstiftelsen i København. 
Forældrenes navne forseglet (læs af ukendte forældre) 

  Sat i pleje hos husmand Jens Andersen i Herlufmagle (hvem 
betalte for det?) 

  Faderen må være lensgreve Frederik Christian Danneskjold-
Samsøe på det nærliggende Gisselfeld (1798-1869) 

  Moderen må være Mademoiselle Therese Cornelia Duckett 
fra Frankrig, anstandsdame på Gisselfeld 

  Carl Ludvig fik arbejde på Gisselfeld (blev han beskyttet?) 

  Carl Ludvig købte senere en gård (hvordan fik han penge til 
det?) 
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Carl Ludvigs historie undersøgt 
MYTE  

  Forældres navne forseglet 

  Sat i pleje tæt ved Gisselfeld 

  Mademoiselle Therese Cornelia 

Ducket er moderen 

  Carl Ludvig fik arbejde på 

Gisselfeld 

  Carl Ludvig købte senere en gård 

REALITET 

  10% børn på Fødselsstiftelsen have ukendte forældre 

  Mange af disse børn blev udleveret som Carl Ludvig til Det 

Kvindelige Velgørende Selskab, hvor Henriette Danneskjold-Samsøe 

var aktiv og sørge for plejefamilier på egnen 

  Therese Cornelia Ducket kom til Gisselfeld ca. 1823 – længe efter 

Carl Ludvigs fødsel (Aalborg Stiftstidende) 

  Ja, han blev postbud på godset 

  Carl Ludvig købte gården før greven døde, og han er ikke nævnt i 

testamentet. Han måtte sælge gården igen efter 1 ½ år 

 



Den klassiske myte 
  Cirkulære argumenter: Hvis moderen kom fra Gisselfeld-
egnen, hvem betalte for at fragte hende til Fødselsstiftelsen 
for at føde? 

  Konspiration: Penge til et illegitimt barn kunne nemt 
skjules, så at der ikke er nogen spor er ikke noget bevis 

  Sortering i oplysninger: Det kostede penge at få børn i 
pleje – ingen forsøg på at finde kilden 

  Persistent: ”Rygtet har været meget standhaftigt” 

  Fornægtelse: To henvendelser til Jette Jørgensen, der 
vedligeholder hjemmeside om Carl Ludvigsen – ingen 
respons 

Per Andersen                      www.familiesogning.dk                    per@andersen1.dk 



De rige 



Hulda Beda Blomqvist 
  Født den 16. september 1862 i Stockholm 

  Opvokset på børnehjem og i pleje i Sverige indtil 

konfirmationsalderen 

  Kom derefter til Sjælland på Borreby slot, fandt sin mand 

der og stiftede familie 

  Familien fortalte, at hun var datter af en skibskaptajn og 

en rig pige i Stockholm, født uden for ægteskab og ”skaffet 

af vejen” betalt af den rige familie 

  ”…. Og det finder vi nok aldrig ud af” 
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Hulda Beda Blomqvists virkelige liv 
  Født den 16. september 1862 i 

Stockholm, uden for ægteskab 

  Moderen den fattige pige Anna Amalie, 

selv født uden for ægteskab 

  Faderen var skomageren Carl Fredrik 

Halldén, der sad i straffeanstalt for tyveri 

ved datteren fødsel 

  Moderen syg efter fødslen og barnet 

derfor fjernet og sendt på børnehjem 
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Konklusion 

  Der er ikke noget nyt: Undersøg alt med skriftlige 

kilder også selv om familien er overbevist om, at en 

historie er rigtig 

  Drop pseudo-argumenter som ”mørkt hår og 

mørke øjne” 

  Der er tydelige tegn på myter – hold øje med dem 

og vær kritisk 

  Konspirationsteorier kan ikke bruges til noget – kun 

positive beviser eller indicier 

  DNA-test kan måske blive en løsning hen ad vejen 

  … men myterne vil sikkert bestå! 



Tak for opmærksomheden ….  


