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Er der flere Oddershede-slægter? 
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Mange i Thy bærer navnet Oddershede. Det er jo et lidt 

specielt stednavn. Ingen tror, at alle med navnet Overgård er i 

familie, eller at alle med navnet Bjerregård er i familie – for 

gårde med de navne har der nok været mange af. Man kunne 

godt tro, at der gjaldt noget andet for navnet Oddershede, når 

det nu er så specielt og når flertallet af dem, som bærer 

navnet, bor i Thy. 

 

I en artikel om efternavne i Jyllands Posten 31.7.2011 af 

journalist Karina Oddershede Dahlgaard, tager hun bl.a. 

udgangspunkt i sit eget efternavn ’Oddershede’, og opsøger 

det sted i Thy i Hillerslev sogn, som er oprindelsen til navnet. 

Hun tager kontakt til rektor for Syddansk Universitet Jens 

Oddershede, og de mødes på Kåstrup Kirkegård, hvor der 

findes en del gravminder med familienavnet, bl.a. et jernkors 

som angives som det ældste gravminde på stedet med navnet 

’Oddershede’. Jens Oddershede har studeret sin slægts 

historie og fortæller om, at Kiersten Pedersdatter Oddershede 

født 1721, død 1780 er den første, som bliver døbt Odshed, 

og siden på gravstedet kaldt Oddershede.  

 

Jeg er ikke af familien, kun en god kender af – hvad der ser 

ud til at være en af de familier, som kan kalde sig 

Oddershede! 

Jeg har lavet en hjemmeside ’Hvorfor hedde Oddershede?’ 

http://www.per-olof.dk/stedet.htm om den familie, som er 

efterkommere efter Lars Peter Knudsen Oddershede, som i 

1864 får tillagt efternavnet Oddershede ved kongelig 

bevilling til sig og sine børn og dermed for sine 

efterkommere. 

http://www.per-olof.dk | mailto:mail@per-olof.dk |   Blog: http://perolofdk.wordpress.com/  

 

 
            Trykt i Thisted Dagblad 12. september 2011     

Det er naturligvis en vovet sag 

at kaste sig ud i en snak om 

slægter, hvis man ikke er 

slægtsforsker og selv har haft 

næsen i kilderne! Så læs dette 

med alle mulige forbehold – 

som spørgsmål og ideer! 
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Oddershedevej er i dag ikke mulig at passere fra enden til anden, da en 

grusgrav er kommet i vejen, opdagede vi. Men herfra ser vi op ad bakken 

til gården ’Oddershedegård’ 2011. 

 

Hans far Knud Andersen købte gården Oddershedegård i 

1830. Knud blev født i Hjardemål 1788, havde sammen med 

sin kone en gård i Vigsø til de flyttede til Oddershedegård i 

Hillerslev Sogn. Hverken de selv eller nogen af deres 

forfædre havde haft tilknytning til stedet. Lars Peder Knudsen 

Oddershede køber 1851 gården efter faderen. Om han har 

underskrevet sig Oddershede før 1864 ved jeg ikke, men lidt 

motivforskning er vel ikke af vejen: Gården hed i hvert fald 

siden 1600-tallet Oddershedegård efter stedet, som kaldtes 

Oddershede. Man kunne altså godt siges ’at være fra 

Oddershede’, uden at være bosiddende på gården. 

 

Den familie ’Oddershede’ som Karina Oddershede Dahlgaard 

omtaler i sin artikel, har selvfølgelig haft sit oprindelige 

udgangspunkt i Oddershede og er åbenbart siden blevet bosat 

i Kåstrup. 

Lars Peder Knudsen har med sit kendskab til familienavnet 

Oddershede i det nærliggende Kåstrup måske følt sig mere 

berettiget til navnet, men har måttet søge kongelig bevilling 

for at kunne kalde sig det med rette. Det er da en morsom 

tanke, at de to familier siden har blandet blod uden at nogen 

har spekuleret over det – det må slægtsforskerne afgøre. 

 

I artiklen af Karina Oddershede Dahlgaard siges altså, at 

Kiersten Pedersdatter Oddershede er den første, som bliver 

døbt Odshed, og siden på gravstedet kaldt Oddershede. 

Jeg vil godt rejse tvivl om hvorvidt hun blev døbt ’Odshede’. 

Ifølge den udskrift fra kirkebogen jeg læser, står der om 

faderen: ”Den 3. April 1721 Peder Christens i Odshede og 

Maren Andersdatters Datter til Daaben kaldet Kiersten.” først 

ved sin død 8.2.1780 kalder kirkebogen hende 'Kiersten 
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Pedersdatter Odshede'. Bemærk at kirkebogen siger om 

faderen ’i Odshede’, det er altså en stedsangivelse. Kiersten 

blev gift med en Christen Nielsen iflg. hjemmesiden 

wegeberg.dk og fik i hvert fald en datter, som fik navnet 

Kirsten Christensdatter Oddershede. Var der også sønner i 

ægteskabet, kan de jo også have fået Oddershede som 

tilføjelse til sen-navnet, selvom de nu boede i Kåstrup. Men i 

hvert fald: Den Kristen Pedersen Oddershede, som senere 

nævnes i artiklen som forfader til hende selv og Jens 

Oddershede, kan godt være efterkommer efter Kiersten, men 

han optræder ikke blandt anerne til Lars Peter Knudsen! Dette 

slutter jeg af den slægtsbog, som firmaet 'Nordisk 

Slægtsforskning Aps', Skals har udarbejdet for Lars Peter 

Knudsen Oddershedes familie i 1980. 

 

Lars Peter Knudsens slægt fremad og bagud virker ved den 

slægtsbog rimeligt dokumenteret. Noget lignende kunne være 

af interesse at se fra den eller de andre slægter, som bærer 

navnet. Men en ting synes at være sikker: Der er tydeligvis 

tale om flere slægter 'Oddershede'. 

 

I en familie med Oddershede-navnet, som udvandrede til 

USA, var man åbenbart, jf. hvad de har skrevet til mig, 

bevidste om, at der var to familier med navnet. I USA har de 

siden kaldt sig ’Odders’. Dette var blot eet af de resultater, jeg 

fik ud af at have publiceret hjemmesiden og lavet en 

facebook-gruppe om Oddershede-navnet. 

 

En passant kan nævnes, at et andet resultat var, at der blev 

sluttet kontakt til den gren af familien efter Lars Peter 

Knudsen Oddershede, som var havnet i Chile, idet to af hans 

børnebørn, som var brødre var udvandret sammen omkring 

1910. Om myte eller ej så fortælles det, at den ene af 

brødrene havde inviteret en yngre bror med på turen, men at 

denne på grund af sit nærtstående giftermål fik lokket en 

anden bror til at overtage billetten, hvilket siden plagede ham 

en del! Bortset fra en enkelt gang havde der i alle de år ikke 

været kontakt mellem familierne. Nu er der i hvert fald en 

viden om sammenhængen og lejlighedsvis kontakt.  

 

Artiklen i Jyllandsposten illustreres med stenen foran gården 

Oddershedegård. Hvorvidt denne gård har nogen relation til 

den slægt Oddershede, som Karina og Jens Oddershede 

stammer fra, vil jeg anse for et åbent spørgsmål. 

En oversigt over ejerforholdene for Oddershedegård fra 1660 

til 1970, som jeg finder på nettet, nævner flere ejere med 

tilføjelsen Oddershede, men om dette er at forstå som 

efternavn eller blot stedangivelse, skal jeg ikke kunne afgøre. 

Men hvad jeg finder værd nærmere overvejelser er, at for 

årsangivelsen 1820/39 står ”Ejer og Bruger Anders 

Oddershede, nu Knud Andersen Oddershede.”  Lars Peter 
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Knudsen overtager gården efter sin far Knud Andersen i 1830 

– var der mere end én gård, som kaldtes Oddershedegård? 

Det var et spørgsmål blandt mange til den, der både er gård- 

og slægtsforsker! Måske er der lokalhistorikere, der kan 

bringe orden i sagerne? 

 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

 

  
I begyndelsen af 80’ fandt vi vejen…. 

 

 

 
20 år senere blev det til at køre helt op til gården… 

 

 
 
Efter lidt besvær genfandt vi vejen 2011 


