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Efter 40 års studier af slægter på Fanø kunne Anne Marie
Grønnegaard i påsken sætte punktum med udgivelsen af
fire-binds værket »Nordbyslægter 1600-2015« på i alt 3.864
sider. Lægges dertil de 6 bind om Sønderhoslægterne er det
blev til i alt 7.190 sider. Det svarer til at udgive en bog på 180
sider hvert eneste år i 40 år!

Hvilket gigantisk arbejde har det ikke været, men hvilken
gave er det ikke også til såvel slægtsforskere, som historikere
og andre, der beskæftiger sig med Fanøs historie. Det kan ek-
sempelvis være i forbindelse med identifikation af sparsomt
oplyste navne i trykte og utrykte kilder, eller vanskelig iden-
tifikation af og relation mellem personer på ældre fotogra-
fier.

En teknologisk revolution
Siden Anne Marie Grønnegaard påbegyndte sine studier, er
det sket meget på den teknologiske front. I 1974 har Grønne-
gaard formentlig gjort sine første notater i hånden, måske på
skrivemaskine, da den personlige computer først blev hver-
mandseje i 1990’erne. Kirkebøger og folketællinger måtte
man studere i original eller på mikrofilm på landsarkiverne.
Siden er det gået meget stærkt, og i dag kan begge kildetyper
studeres via internettet hjemme i dagligstuen. I 1974 var
kommunikationsformen telefon eller brev. I dag er e-mail al-
deles uundværlig, når et så omfattende materiale skal være
fyldestgørende og ajour. Hurtigt, effektivt og med vedhæf-
tede dokumenter og billeder har Grønnegaard kunnet ind-
hente oplysninger om slægtsforhold fra de fjerneste egne af
kloden. 

Men trods ny teknologi vil det for den »almindelige« bru-
ger være meget tidskrævende og ofte umuligt at skaffe de
samme sammenkædede oplysninger, som vi alle nu kan få
gennem de to store slægtshistoriske værker.

800 fotografier
Ud over slægtsrækkerne rummer »Nordbyslægter« næsten
800 fotografier, som i sig selv er et lille stykke interessant kul-
turhistorie. Her finder vi den lokale fotografs klassiske ateli-
eropstillinger af skipperfamilier med far, mor og børn typisk
fra årene 1890-1940, og hvor de kvindelige medlemmer er
iført deres smukke nationaldragter. Vi finder værnepligtige,
søfolk og unge kadetter, sølv- og guldbryllupsbilleder, hæ-
dersmænd med ordner og medaljer, men også nutidige ama-

tørfarvefotos. Nogle billeder udstråler både velfærd og stolt-
hed, medens andre vidner om mere ydmyge vilkår, men et
fotografi er det dog også dér blevet til.

Et godt navneregister er alfa og omega
Men én ting har jeg savnet: Hvor »Sønderhoslægter« inde-
holder et navneregister i klassisk form med efternavn først,
dernæst fornavn, fødselsår og sidetal, lader navneregistret til
»Nordbyslægter« desværre meget tilbage at ønske. Helt
usædvanligt er navnene alfabetiseret med fornavnet først!
Leder man eksempelvis efter en Kromann eller en Warrer,
men ikke er bekendt med fornavnet, er man helt fortabt. I
»Sønderhoslægter« kunne man lade blikket løbe ned over
samtlige Kromann’er og lade sig inspirere af sandsynlige for-
navne og tilknyttede fødselsår, hvilket virkelig er en hjælp,
når vi taler om mere end 40.000 navne!

Siden værket udkom, er der heldigvis sket det, at Lars Grøn-
negaard Nielsen har hjulpet sin mor med at udarbejde et
klassisk navneregister, som nu er lagt op på hendes hjemme-
side www.soenderhoslaegter.dk. Herfra kan det hentes kvit
og frit som en søgbar PDF-fil, som endda har den fordel, at
det giver flere søgemuligheder, end hvis det havde været på
papir. Jeg gætter på, at mange har efterlyst et godt register!
Godt det nu er her! Skal jeg være en smule kritisk, kunne jeg
ønske mig, at navnene i registret havde været suppleret med
fødselsår.

Livsværket er en guldgrube
Men på trods af dette »aber dabei« står tilbage, at  Anne
Marie Grønnegaard med sin slægtshistoriske udgivelse har
præsteret et enestående og ufatteligt arbejde, som for nuvæ-
rende og kommende generationer af forskere og slægtshi-
storikere vil have en helt uvurderlig betydning. Med sin
minutiøse kortlægning af vel samtlige slægter og søskende-
rækker, siger det sig selv, at Grønnegaards værk vil være til
en meget stor hjælp mange år frem i tiden. Ord som guld-
grube, ufatteligt og livsværk er næsten utilstrækkelige for at
beskrive Anne Marie Grønnegaards indsats til belysning af
Fanøs historie.
Oplysninger om værket, herunder pris og ekspeditions-
adresse kan fås på hendes hjemmeside.

Per Hofman Hansen

Anmeldelse:

Anne Marie Grønnegaard: Nordbyslægter 1600-2015

Fanø Bio viser: Mig før dig 
26-årige Louisa »Lou« Clark bor i en pittoresk landsby i et
landligt område af England. Hendes liv er blottet for kurs
eller plan og den lettere excentriske, kreative kvinde glider
fra det ene ligegyldige job til det næste, for at hjælpe familien
med at få økonomien til at hænge sammen. Hendes normalt
glade og positive attitude bliver dog alvorligt udfordret da
hun kaster sig ud i sit seneste karriereskift, hvor hun skal
pleje og passe den velhavende unge bankmand, Will Traynor.
Han har nogle år tidligere mistet førligheden, efter en dra-
matisk ulykke, som på et splitsekund ændrede hans liv for
altid, og er nu tvunget til et liv i rullestol. 

Will har mistet alt eventyrlyst og livsglæde og er nu for-
andret til en kynisk og sortseende mand uden mål eller frem-
tid. Lige til den dag, hvor Lou dukker op i hans liv og
beslutter sig for at vise ham, at livet trods alt er værd at leve.
Sammen kaster de sig ud i en række eventyrlige begivenhe-
der, hvor både Lou og Will oplever mere end de havde drømt
om og til deres overraskelse finder, at deres liv – og hjerter –
byder på så meget mere, end de i deres vildeste fantasi havde
forestillet sig…

Michael Rasmussen

Vadehavets ånd
Som en del af kunstprojektet Laboratorium for Vadehavets
ånd, inviterer vi til en aften-event på Fanø. Aftenen vil byde
på en række oplæg af projektets involverede kunstnere, og
vi inviterer til en fælles dialog om, hvad Vadehavets ånd er.
Hvis vejret er til det, vil vi være udendørs. Undervejs byder
vi på forfriskninger. Det finder sted tirsdag d. 28. juni kl.
19.30 - 21.30 på Vagtbjergvej 28, 6720 Fanø.

Oplæggene vil være af 10 min. varighed og tage udgangs-
punkt i tanker og materiale relateret til Vadehavs ånd / un-
dersøgelser af steders atmosfære. Oplæggene vil blive holdt
af: billedkunstner Annette Skov, koreograf og landskabsar-
kitekt Peter Vadim, performer Helga Rosenfeldt-Olsen, mu-
siker Simon Voigt, formand for foreningen Rebekka af Fanø,
Bent Overgaard, filosof Carsten Friberg og billedkunstner
Maj Horn. Oplæggene er tænkt til at åbne op for en fælles
diskussion om Vadehavets ånd. Hvis man har billeder, en
sang, en historie eller noget andet, som man tænker bør
indgå i laboratoriet for Vadehavets ånd, må man meget
gerne medbringe det. Vi er også åbne for andre indslag.

Tilmelding: Alle er velkomne, så inviter gerne din familie,
ven eller nabo med. Arrangementet er gratis. Tilmelding 
senest dagen før, den 27. juni Tilmelding til mail:
majhorn@msn.com, tlf.: 26 82 87 07.

Gode hilsner, 
Carsten Friberg & Maj Horn

Om Laboratorium for Vadehavets ånd:
I forbindelse med Vadehavsfestival 2016 arbejder vi, Maj Horn og
Carsten Friberg, på et kunstprojekt, der undersøger hvad Vadeha-
vets ånd er. Siden efteråret 2015 har vi holdt møder og workshops
med en stor gruppe mennesker bosat i Vadehavsområdet, og vi har
udleveret et indsamlingssæt til ni institutioner, hvori der er bliver
lagt noget – ting, og tanker – som man mener fortæller om
stedet. Til Vadehavsfestivalen 1. – 4. september 2016, laver vi en
laboratorium-inspireret udstilling, baseret på det materiale og den
viden som vi har indsamlet i løbet af året. Udstillingen bliver på
everten Rebekka af Fanø, som vil ligge til i Nordby, Fanø. 
Vores faglige baggrunde og kompetencer er billedkunst i form af

socialt inddragende kunstprojektet (Maj), og filosofi og arkitektur,
særligt i forhold til rum og atmosfære (Carsten). Vi er begge bosatte
i København, men Maj er født og opvokset ved Vadehavet. Carsten
har tidligere undersøgt og skrevet om kystområder, eksempelvis som
underviser på Arkitektskolen i Aarhus. 
Annette Skov, billedkunstner, arbejder stedsspecifikt og per-
formativt og er optaget af at undersøge forholdet mellem ste-
der, mennesker og historier. Stikord for hendes praksis er:
naturhybrider, menneskeplanter, landskabskroppe. Hun er
optaget af lyng, sand, jord og vand og undersøger som regel
landskaber ved brug af hendes krop.

Helga Rosenfeldt-Olsen, performer og projektleder m.m.,
arbejder med interaktiv og sitespecific scenekunst både i
større professionelle produktioner og i dialogiske kunst kon-
tekster, hvor hun arbejder med mennesker i lokalsamfund
omkring deres historier. 

Peter Vadim, landskabsarkitekt og koreograf, udforsker
igennem hans arbejde, hvilke sociale rum, der opstår i mødet
mellem kroppe og natur og byrum. Han sammenfletter
mange års erfaring fra at arbejde som danser og koreograf
med viden om rum og landskabsarkitektur, blandt andet
igennem kortlægninger og performances.

Simon Voigt, musiker, er uddannet fra Esbjerg Musikkon-
servatorium og bosat på Fanø. Han spiller en række forskel-
lige instrumenter, er sanger og særlig optaget af
historiefortælling. Voigt samler Fanøs lyde ind til Laborato-
riet for Vadehavets ånd og er med til at udforme en lydvan-
dring i Fanøs natur, som vil finde sted som del af
udstillingen. 

Bent Overgaard, formand for Rebekka af Fanø. 
Den gamle evert, Rebekka, er det sidste eksemplar, af den
over 1000 år gamle skibstype, evert, der i 1921 blev bygget
på Fanø. Efter en broget skæbne kom skibet tilbage til Fanø,
og blev restaureret, for nu 20 år siden. Som selv født ud af
Vadehavets ånd, er Vadehavets egen skibstype, everten, et
naturligt fikspunkt i denne søgen. 
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