Foredrag d. 9. april på Arkivet i samarbejde med Historie Aalborg.

Foredragsholderen var vores medlem Tommy Eggers. Han holdt et spændende foredrag om sin egen
slægtsforskning.Det drejede sig om Tommys far, Børge Eggers aner. Som Tommy sagde, så var hans mors
linie helt uden "spændende" historier.
Det som Tommy har været mest interesseret i, selvfølgelig ud over de klare fakta, er de historier, som er
blevet fortalt i familien. Historier, som sætter lidt "kød/ kulør" på anerne. Historier, som var så
interessante, at andre har skrevet om dem.

Navnet Eggers kan spores helt tilbage til 1600 tallet. Den første historie vi hørte om var Christian Eggers.
Han var en dygtig og driftig mand. Han købte Dyrehovedgaard, som ligger lidt nord for Korsør.Siden tilkøbte
han Taarnborg gods, som han omdøbte til Taarnholm Herregård.
Ægteparret fik en del børn, men kun én søn, Niels Christian Eggers.
Niels Christian arvede gård og formue efter faderens død i 1793. Der blev ikke foretaget skifte, men Niels
Christian skulle forpligtige sig til at tage sig af moderen og de mange søstre, altså sørge for deres underhold
på anstændig vis.
En af søstrene, Marianne, er hende Tommy nedstammer fra.
Det gik ikke alt for godt for Niels Christian, så der gik rygter om, at hans svogre malkede ham for penge.
Præsten, Thorkild Winter, ved Taarnborg Kirke skrev en bog om sognet, hvori han omtalte Niels Christian og
hans storforbrug af penge og som underbyggede teorien om, at han måske blev udnyttet af sine svogre.
En anden version af historien var, at Niels Christian var lad, doven, og slet ikke levede op til sine
forpligtigelser som storbonde og Herremand, og at det var grunden til at gård og formue blev formøblet.

Tommy har fundet optegnelser skrevet af en Johan Jacob Buntzen, en politiassessor. Niels Christian var
onkel til Buntzen, eller beslægtet med ham.Buntzen har måske været vred over at han ikke fik nogle penge!
Tommy hældede dog mest til teorien om, at svogrene havde malket Niels Christian for penge. Præstens
udsagn virkede mest troværdigt.
Tommy satte denne tidsperiode i relief til, hvad der skete ude i verden og hjemme i Danmark.
Svenskerkrig, Stavnsbåndets ophævelse, dårlige tider for landbruget i det hele taget.
Niels Christian måtte optage lån for at klare sig og til sidst var der ikke mere at tage af. Niels Christian var
meget forarmet sine sidste leveår. Og en periode måtte han bo hos en af sine fæstere. Så det var en nedtur
af de store. Han døde i 1841.

Derefter kom vi lidt længere bagud i tiden i Tommys slægt.
Vi hørte om en Biskop i Aalborg - Jacob Jensen Holm. I Budolfi Kirke hænger der et maleri med Jacob
Jensen Holm og hele hans familie, 13 børn og hans 2 koner.
Han levede i slutning af 1500-tallet/ først i 1600- tallet og var Aalborgs 3. Biskop. Jacob Jensen Holm blev
gift med Else Pedersdatter, som muligvis stammer fra en johanittermunk, Thøger Jensen, som (
muligvis)stammer fra slægten Løvenbalk, og længere tilbage fra Kong Kristoffer d. 2.
Ligesom mange andre slægtsforskere vil Tommy også gerne kunne finde slægtskab helt tilbage til Gorm d.
Gamle
Det springende punkt er om Thøger Jensen var i slægt med Else Pedersdatter. Og det er fortsat et åbent
spørgsmål.
Men Tommy vælger at tro det, da det er det mest spændende og en god historie.
Tommy havde fundet mange oplysninger i Personalhistorisk Tidsskrift og i Adelsårbogen.
En spændende aften.
Birgitte Brem

