
Forord
Laust Spangsberg udgav i 1934 slægtsbogen “Familien Spangsberg af 12. Juni 1781”
— datoen for hans oldefars fødsel.
Han var hele familiens “Onkel Lasse” - og hans interesse for både sine rødder og den dalevende 
familie virkede utroligt inspirerende. BL a. var han stærkt medvirkende til, at jeg for mange år siden 
gik i gang med at få samling på mine egne aner, deriblandt min farmors. I lun var søster til onkel 
Lasse.
Travlhed med job og fimi1ie nødvendiggjorde imidlertid en lang pause, og først efter min 
pensionering kom der gang i sagerne igen — stærkt hjulpet af den moderne teknologi. Jeg købte et 
EDB-baseret slægtsprogram og startede med at få alle kartotekskort og løse lapper overført til noget 
mere overskueligt. Det blev efterfulgt af arkivstudier, interviews af familiemedlemmer, udveksling 
af data med andre slægtsforskere etc., og såvel personkredsen som informationen om de enkelte 
personer i min database har siden udvidet sig eksplosiv.
Men tilbage til Onkel Lasse. Det har længe været en tom i mit øje, at hans store arbejde med 
slægtsbogen ikke er blevet fulgt op, så derfor startede jeg målrettet i 1998 med at opdatere specielt 
denne gren af familien. Det ville imidlertid være alt for overvældende at prøve at spore alle 
efterkommerne til Onkel Lasses oldefar fra 1781, så jeg valgte at begrænse opgaven til at omfatte 
mine egne oldeforældres - Morten Spangsbergs (*14 Juli 1835) og Cecilie Lauridsens aner og 
efterkommere
Resultatet er blevet, at alle efterkommere — med undtagelse af Arne Hedegaards 3 børns eventuelle 
familier i USA — er kommet med i efterslægtsrapporterne. Imidlertid har der været en del 
uforudsete vanskeligheder med at få de sidste informationer med, og dette har naturligvis givet 
forsinkelser, så — med få undtagelser dækker bogen situationen, som den var i 1998, og læserne må 
så leve med, at en del ting har ændret siden da — og det vil de jo nok blive ved med!
Også kendskabet til Mortens og Cecilies aner er blevet væsentlig forøget.
Takket være andre slægtsforskeres resultater — og egne undersøgelser af bl.a.
Cecilies slægt er der dukket mange nye informationer op.
Alle disse oplysninger er ret pladskrævende og jeg har derfor valgt at begrænse bogens biografier 
væsentligt, specielt for alle de personer som er senere end Mortens og Cecilies børn og deres 
ægtefæller. Informationerne findes naturligvis stadig i min database og kan hentes frem om 
nødvendigt men hensynet til pris, omfang og overskuelighed har nødvendiggjort denne reduktion.

Og så skal jeg beklage, at bogens opbygning og sprogbrug er ret monoton og kedelig. Dette skyldes 
ikke alene mine begrænsede evner som skønlitterær forfatter men også, at det anvendte Edb-
baserede slægtsprogram anvender en standard opbygning af de forskellige rapporttyper og bruger en 
række generelle vendinger, som kun i ringe grad kan varieres. Bl.a. bruges de samme sætninger 
gang på gang og der anvendes “forkerte” ord som f. eks. “børn” - selv om der kun er et!
Dette har jeg lært at leve med og håber, at læserne kan det samme. Alternativet ville være at skrive 
og redigere hele teksten fra en ende af— og tage højde for den nødvendige systematik - hvilket ville 
være næsten uoverkommeligt.
Som hjælp til udarbejdelsen af efterslægtsrapporterne og billedmaterialet har jeg modtaget talrige 
informationer fra en række familiemedlemmer. Det har været al’ uvurderlig betydning - bl.a. fordi 
det er umuligt at anvende traditionelle kilder som kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, 
skifteprotokol ler etc. på grund af den begrænsede adgang til arkivernes kildematerialer af nyere 
dato.
Alle disse bidragydere skal derfor have en stor tak — og det har været en fornøjelse at træffe jer - 
mange af jer for første gang.



Det samme gælder de slægtsforskere, som har leveret spændende nyt materiale om slægten langt 
tilbage.
Desværre lykkedes det ikke at få afsat så mange eksemplarer, at det ville være økonomisk muligt at 
udgive materialet som en trykt bog. Jeg har derfor valgt at få fremstillet en “skrabet model”, hvilket 
naturligvis er gået ud over kvaliteten ikke mindst af billedmaterialet.
Trods alt håber jeg at mange i familien vil finde bogen nyttig.
Moseby den 16 April 2002
Ole Wulff


