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Inga Hørdums forskningsområde: Min slægt stammer hovedsagelig fra Jylland med enkelte aner fra
Holsten. Min morfar arbejdede en del år med sin slægtsforskning og kom ofte på Landsarkivet i Viborg, og
som barn fik jeg fortalt mange historier om slægten både af min mormor og morfar. Det blev derfor en
selvfølge, at jeg fortsatte min morfars forskning, da jeg kom til at bo i nærheden af Viborg.
Min tipoldefar Rasmus Jensen i Sahl ved Bjerringbro var urmager og bandagist, og hans sønner fortsatte i
samme branche. Hans far kom fra Thisted, hvor en forfader Bertel Mortensen Bay var købmand og
skudeejer i begyndelsen af 1700 tallet. Han kom fra Vester Vandet, hvor han stammede fra slægterne
Bagge og Hammer. Hans hustru Karen Christensdatter Bang stammede fra slægten Bang i Sjørring. Min
tipoldemor var datter af mølleren Jens Thomasen i Øster Velling mølle. I hendes slægt var bl.a. Jens
Christensen Pind / Højlund i Sdr. Vinge.
Min oldemor kom fra gården Koudal i Hvorslev sogn. Slægten boede på denne gård i 200 år, og jeg har
meget materiale samlet om den. Ellers kommer hendes slægt fra sognene Hvorslev, Vellev, Sahl, Gullev,
Gerning, Granslev og Blach-slægten i Lerbjerg.
Flere slægtled var møllere i Hagenstrup mølle. Bl.a. Jens Joensen, der var gift med Anne Marie Sørendatter
Møller, der døde i barselseng 1712. Hendes bror Palle Møller blev forpagter på Hagsholm i 1709, og blev
formodentlig gift ved samme tidspunkt med Ide Nichelsdatter Seidelin fra Skanderborg. Senere oprettede
han et manufakturværk i Nørremølle. Jeg er meget interesseret i at finde disse to søskendes forældre.
Jeg arbejder også med gårdene i Pederstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt.
Gårdene i Pederstrup er gennemgået efter matrikelnummer og ses i hjemmesidens hovedmenu.

