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Viborg den 26. nov. 2009.

Kære Carl Heinrich Burchardi!

Som aftalt sender jeg skriftet udarbejdet af Adolf Burchardi  ”Minder om min kjære afholdte Hu-
stru”. Det er vedlagt.

Som jeg fortalte i telefonen den 25. november fandt jeg det hos min mor, der bor i Vejen, dagen før. 
Det er foreløbig ukendt hvordan det er landet i hendes chatol. Min mor er født Straarup og er ud-
over af den slægt også af en Jacobsen-slægt (der stammer fra Sønderjylland), men blev smidt ud af 
Sønderjylland af tyskerne (efter 1864). Straarup-slægten har tilbage i 1800-tallet haft meget med 
stiftelsen af valgmenigheder at gøre – og i øvrigt også højskolebevægelsen, hvilket også Simonsen-
slægten har haft med at gøre (min tipoldefar, Anders Simonsen, var med til at stifte Askov Højskole, 
han har været nogenlunde jævnaldrende med Adolf). 
Min afdøde far var meget aktiv omkring slægtshistorie – men især omkring Lokalhistorie (oprettede 
Vejen Lokalhistoriske Arkiv), måske han har fået det udleveret i den forbindelse. Den eneste forbin-
delse jeg kan finde til Vejen er, at billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen (ham med troldespring-
vandet i Vejen) har lavet en gravsten over Anna Henriette Burchardi Jensen, der angiveligt skulle 
være opstillet i mindelunden ved Udstrup, Sønder Nissum. Billedhuggeren løste mange opgaver in-
denfor højskole- og valgmenighedskredse. Vejen Kunstmuseum er oprindelig grundlagt (1924) som 
ramme om hans livsværk. Jeg kan se i skriftet, at (Anna) Henriette var gift med en Knud. Fødsels-
datoer mv. passer med data fra Internettet – og så var Knud Markus Jensen ejer af Hovedgården Ud-
strup (denne herregård er vist under renovering pt.). Det er ikke lige i nærheden af Vejen – men ef-
terkommere kan jo sagtens have en sådan forbindelse. Måske de har fundet skriftet og ikke vidst 
hvad det var (det er jo desværre ret almindeligt man ikke ved mere om sin slægt end 2 generationer 
tilbage, og de er jo Jensen'er).  Henriette var ifølge skriftet yndlingsdatter (sådan tolker jeg det), så 
det er meget sandsynligt at netop hun har opbevaret sin fars skrift.

Vi finder jo nok ikke ud af, hvordan dette absolut bevaringsværdige skrift er landet i Vejen hos min 
mor. Men der kan jo ligge en interessant historie bag.

Da jeg fik fat i skriftet gik jeg med det samme i gang med vha. Internettet at finde oplysninger. Det 
var ikke så svært, da Burchardi er et sjældent navn. Det første jeg slog op var faktisk Hermann Bur-
chardi, da jeg i skriftet kunne se, der var født en sådan – og det gav hit med det samme. Det var 
vedrørende Hornum Kirkegaard, og ud af oplysningerne kunne jeg se, at fødselsdatoerne stemte 
overens (gravstenen eksisterer formentlig stadig). Det næste jeg fandt var dele af en slægtstavle, der 
fortæller, at Hermann Burchardi var søn af Adolf, og at denne var mejeriforpagter på Birkendegård 
ved Kalundborg. Der findes også oplysninger på Internet, der viser at Adolf var aktiv omkring etab-
lering af valgmenigheder. Osv.

Derefter besluttede jeg at kontakte Burchardi'er pr. telefon – og du var nummer 2 jeg ringede til. 
Bingo!

Jeg håber og tror i får glæde af det!

Med venlig hilsen


