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Indledning
Formålet med nærværende skrift er at samle og præsentere information om mine bedsteforældre
Heinriette og Emil Federaus familie og at kortlægge deres oprindelse, geografisk og
familiemæssigt. Formålet er - mens tid er - at få nedskrevet og dokumenteret data om familien,
således at yngre generationer af familien kan lære om deres oprindelse. Ligeledes er det vigtigt
at få kommenteret vigtige dokumenter samt at få bevaret disse for eftertiden. Som det sker for
mange mennesker er der også for mig sket det, at jeg har forsømt at interviewe gamle, nu afdøde
familiemedlemmer om deres oprindelse og om deres erindringer om fortiden. Det samme gælder
alle af min generation af familien. Det betyder at det følgende bliver beskrivelsen af et mindre
stykke detektivarbejde. Det er lykkedes at skaffe oplysninger tilbage til Heinriettes forældre og
til Emils oldeforældre (mine tiptipoldeforældre), og i den anden ende har jeg valgt at stoppe ved
deres børnebørn. Dette skrift dækker altså seks generation af familien Federau. Jeg vil forsøge
så omhyggeligt som muligt, at beskrive hvad jeg har fundet, og hvordan jeg har fundet det. Jeg
vil så prøve at fremlægge fakta og teorier om disses sammenhæng.
Jeg skylder en stor tak til alle der har hjulpet mig med information om familien Federau. Tak til
mine søskende Ervin, Lis og Anne for konsultation og udveksling af erindringer. Tak til mine
fætre Ralph, Bjarne, Poul og George samt Georges kone Annette for vigtig information om hhv.
den bornholmske og den københavnske gren af familien. Tak til min kusine Jette og min fætter
Halvdan for vigtig information om den vestjyske gren. Hvis Halvdan ikke havde sendt en stor
stak dokumenter til min søster Lis, og hvis hun ikke havde distribueret disse til mig og andre
interesserede, så var jeg aldrig blevet inspireret til at gå i gang med dette projekt. Endvidere tak
til Claus Federau, søn af Hakon Federau for værdifuld research af navne og datoer.
Under arbejdet har jeg haft stor hjælp og ikke mindst fornøjelse af at samarbejde med Alexander
Federau, Halvdans søn. Alexander er meget interesseret i de problemstillinger der omhandles i
dette skrift og har som sådan været en nyttig sparringspartner. Han har også, som “bestyrer” af
Halvdans dokumenter, bidraget med nyttig, ny dokumentation.
En stor tak til Frau Ulrike Horstmann, Gemeinde Glasau, Holsten, uden hvis hjælp dette projekt
ville have været betydeligt vanskeligere at fuldføre.
Elisabeth Pabst, Evangelisches Zentralarchiv (EZA) i Berlin har bidraget med information om
Emil Federaus søskende, ligesom også Heiko Klakk, Berlin og Lutz Kosel, også Berlin, har
fundet oplysninger i EZA.
Odense, januar 2016
MF
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2. Heinriette og Emil Federaus Efterkommere
Emil Federau: * 29.11.1878 i Glasau + 27.02.1963 i Aabenraa
Heinriette Scharna * 28.01.1877 i Lipowen + 09.02.1949 i Aabenraa
Ægteskab 21.08.1903 Børn:
Alfred Emil August Federau * 03.01.1904 + 02.11.1993
Hustru: Minna Sophie Toni Margrethe Pedersen * 13.11.1900 + 05.01.1994
Ægteskab 18.10.1924 Børn:
Hakon Jürgen Alfred * 13.02.1925 + 26.05.1991
Ellen Christine Henriette Astrid * 09.02.1926 + 24.02.1927
Harald Bertold, navneændring til Harald Nelting * 01.12.1929
Gerhard Erik* 13.12.1931 + 21.05.2012
Kurt Egon * 25.05.1938
Emil Gustav Albert Federau* 15.06.1906 + 14.04.1980
Hustru: Olivia Abelone Thomsen * 01.10.1904 + 27.07.1997
Ægteskab 24.05.1931 Børn:
Halvdan Scharna * 23.04.1937
Jette Marie * 23.03.1943
Bertold Otto Friedrich Wilhelm Stannum født Federau * 03.11.1908 + 14.02.1981
Hustru: Dagmar Margrethe Jensen * 10.09.1910 + 07.12.1998
Ægteskab 24.03.1937 Børn:
George * 04.07.1937
Poul * 20.10.1939
Herbert Franz Heinrich Federau * 27.10.1910 + 25.01.1988
Hustru: Elise Marie Hansen * 12.02.1911 + 29.04.1979
Ægteskab 14.11.1931 Børn:
Ervin, navneændring til Ervin Federau Nelting * 13.05.1933
Manfred * 29.04.1938
Lis * 06.08.1942
Anne * 29.11.1951
Gustav Walter Fehderau * 31.07.1915 + 07.12.1999
Hustru: Ellen Marie Mathilde Petersen * 23.12.1922
Ægteskab 22.04.1943 Børn:
Vivian * 03.05.1944 + 18.12.1959
Steen Bjarne * 23.02.1948
Ralph * 26.06.1956

Noter:

1. Alle hustruer i denne liste bar/bærer deres mands efternavn. De er her anført med deres pigenavn
2. Børnebørn til Emil Federau (senior) er kun nævnt med fornavn(e), ligesom navneændring er noteret.
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SLÆGTSTRÆ
ET HURTIGT OVERBLIK BAGUD OG FREMAD
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3. Heinriette og Emils oprindelse
Vi har i familien altid fået fortalt at “de kom fra Königsberg”, det der i dag er det russiske
Kaliningrad. Der har også verseret rygter om at familien stammer fra Alsace. Vi ved nu at det
er rigtigt, at de kom fra Østpreussen, men de kom ikke fra Königsberg. Da jeg indledte denne
“afhandling” var der ingen sikker dokumentation for deres oprindelse. Der eksisterede derimod
en række rygter og (desværre ofte modstridende) formodninger herom. Jeg er glad for at kunne
sige at der nu foreligger en veldokumenteret udredning af forholdene om deres oprindelse og
familieforhold. Ligeledes har jeg forsøgt, på grundlag af de - desværre somme tider lidt
modstridende - officielle informationer, at fremsætte plausible formodninger om, hvordan
tingene er forløbet i den lille landsby i Østpreussen.
Jeg vil prøve også at fortælle historien om hvordan jeg fandt frem til mine resultater.
I det følgende vil jeg bruge den metode at jeg vil præsentere en række skriftlige kilder. Disse er
alle forsynet med kildehenvisning så man kan genfinde dokumenterne, ligesom de vil blive gjort
tilgængelige i elektronisk form, så man har mulighed for at “studere kilden” selv. De fleste
dokumenter er “doneret” af Halvdan, andre har været i min besiddelse, mens en hel del vigtig
information - også til oversigten på side 3 - er hentet i personregisteret på landsarkivet i
Aabenraa via internettet. Sidst i forløbet blev jeg opmærksom på at der kunne hentes særdeles
vigtige informationer i “Evangelisches Zentralarchiv” (i det følgende benævnt EZA) i Berlin.
Mere herom senere.
Jeg vil indrette “opklaringsarbejdet” således at teksten kan læses uafhængigt af dokumenterne.
Det sker ved at de for arbejdet vigtige informationer (ikke altid = fakta) er anført nedenfor, i
opremsningen af dokumenterne. Teksten kan så støtte sig på disse informationer, således at kun
meget interesserede behøver at studere selve dokumenterne. Til dem som ønsker at gøre dette,
kan jeg anføre at det kan være vanskeligt at yde teksten, da de fleste dokumenter er enten
håndskrevne eller blanketter der er udfyldt i hånden. Mange vil finde det mere end vanskeligt
at læse det håndskrevne. Jeg har måttet lære mig selv tysk gotisk håndskrift for at kunne tyde
teksten.
Det er også vigtigt at kende det preussiske system for registrering. “Die Deutsche Gründlichkeit”
gør sig gældende på den måde at de fleste hændelser bliver registreret to steder og af to
myndigheder: På Standesamt (civilregisteret) af Standesbeamte og på sognets Pfarramt
(kirkebøgerne) af præsten eller degnen. Der er stor forskel på de to registreringer. I de registre
Standesamt fører - Taufregister, Trauungsregister og Todesregister (hhv. dåbs-, vielses- og
dødsregister) - er der meget detaljerede oplysninger om hændelsen, mens de kirkelige registre
er mere kortfattede.
Hvis vi som eksempel tager August og Caroline Federaus vielse så siger kirkebogen for
Grabowen sogn:
[Trauungsregister 1864] [Nr] 16 Glasau

August Federau Schneider
Jgfr. Caroline Ullrich
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17. Mai

Bemærk stavefejl i Carolines efternavn.
Der er et “l” for meget. Bemærk også at
en dansker ville kunne læse det skrevne
ord som “Ulbrich.

Opas forældres vielse. Indførelsen i kirkebogen i Grabowen
1864.

Til sammenligning kan her anføres transskriptionen af Opa og Omas vielsesregistrering hos Apenrade Standesamt:

Apenrade am einundzwanzigsten August tausend neunhundert und drei.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zweck der Eheschliessung:
1. Der Arbeiter Emil Fehdrau, der Persönlichkeit .. nach .. bekannt evangelischer Religion,
geboren am neunundzwanzigsten November des Jahres tausend acht hundert siebzig und acht
zu Glasau, wohnhaft in Apenrade. Sohn der verstorbenen Wirt August Fehdrau zuletzt wohnhaft
in Glasau, und dessen Ehefrau Caroline, geboren Ulrich, wohnhaft in Glasau.
2. Die unverehelichte Dienstmagd Heinriette Scharna, der Persönlichkeit .. nach .. bekannt
evangelischer Religion, geboren am achtundzwanzigsten Januar tausend acht hundert siebenzig
und sieben zu Lipowen, wohnhaft in Apenrade. Tochter der Arbeiter Johan Scharna und dessen
Ehefrau Charlotte geborenen Abranowsky, beide wohnhaft in Gruntzken.
På næste side nævnes de to vidner, her Samuel Poschwatta og Gottlieb Jeschonneck.
Som det ses kan der trækkes en masse informationer ud af en sådan registrering: Hvis vi havde
haft en sådan attestation af vielsen af Opas forældres, August og Caroline, ville vi vide mere om
August: fødselsdag, fødested m. v. Desværre har vi kun kirkebogsudskriften, se nedenfor!

3.1 Dokumenter
3.1.1. Opas forældres vielse.
Kilde: EZA, KB582, S. 47, Nr. 16 (Kirkebog 582, side 47, indføring nr. 16), se transskription
ovenfor.
Info:

Trauungsregister for Grabowen 1864: August Federau “Schneider” og Caroline Ullrich
“Jungfrau” blev viet i Grabowen 17.05.1864. Augusts stillingsbetegnelse er skræder.

3.1.2. Opas fødselsregistrering.
Kilde: EZA, KB582, S. 274, Nr. 90
Info:

Det endelige bevis på Opas fødested. Taufregister for Grabowen 1878: Opa er født 29.
November 1878 i Glasau og døbt Emil Federau. Forældre: Wirt August Federau og
Caroline, født Ulrich.
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3.1.3. Omas fødselsregistrering.
Kilde: Originalen befinder sig hos Alexander Federau
Info:

Heinriette Scharna bliver født i Lipowen, Kreis Lötzen den 28.01.1877 som datter af
Wirt Johan Scharna og hustru Charlotte født Abranowsky.
Dokumentet er rekvireret hos Standesamt Orlowen af personregisterføreren i Apenrade.
Det er udstedt den 27. Juli 1903.
Afskriften er bekræftet den 6. August 1923, sandsynligvis til brug for erhvervelse af
dansk statsborgerskab. Side 1 bærer nemlig stemplerne “If22.SEP25R33240" og
“IR12.DEC.1925 - Jnr. 33582". De samme stempler bærer Opas attest for erhvervelse
af statsborgerskab, se nedenfor.

3.1.4. Omas attest for konfirmation.
Kilde: Originalen befinder sig hos Alexander Federau
Attesten er i håndskrift og ser således ud i transkription:
Bescheinigung
Es wird hierbei amtlich bescheinigt, daß die
am 28ten Januar 1877 (1800 sieben und
siebzig) geborne He[i]nriette Scharnowski
aus Glasau (Stiefvater Wirt Christian Sadowski zu Glasau) am 27ten September 1891
in der evangelische Kirche hierselbst konfirmiert worden ist.
Grabowen ...... 14ten Juli 1903.
Evangel. Pfarramt Vierhuff (sign)
[Siegel der Kirche Grabowen 1880]

Info:

Omas attest for konfirmation udstedt af kirkekontoret i
Grabowen 14. juli 1903. Bemærk hendes efternavn og
navnet på hendes stedfar.

Attesten er udstedt den 14. Juli 1903.
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Den i 1877, den 28. Januar fødte
Heinriette Scharnowski (!?) blev den
27. September 1891 konfirmeret i
den evangeliske kirke i Grabowen.
Det må betyde at hun på udstedelsesdatoen boede Glasau hos sin stedfar, Wirt Christian Sadowski.

3.1.5. Opas attest for konfirmation.
Kilde: Originalen befinder sig hos Alexander Federau
Transskription:
Bescheinigung.
Es wird hiermit amtlich bescheinigt, daß der am 29[.] November 1878 geborene Emil Federau
aus Glasau [(]Mutter Witwe Caroline Federau -- Glasau) am 25ten September 1892 in der
evangelische Kirche hierselbst konfirmiert worden ist.
Grabowen den 14[.] Juli 1903.
Evangelischen] Pfarramt Vierhuff (sign.)
[Siegel der Kirche Grabowen 1880]
Info:

Den i 1878, den 29. November fødte Emil Federau blev den 25. September 1892
konfirmeret i den evangeliske kirke i Grabowen. På udstedelsesdatoen boede han i
Glasau hos sin mor, enken Caroline Federau.
Attesten er udstedt den 14. Juli 1903.

3.1.6. Oma og Opas vielsesregistrering.
Kilde: Åbenrå Personregister 01.10.1874 - 1925. Viede, Biregister 1901 - 1903 Bog 9 nr. 33. Se
transskription ovenfor.
Info:

Registreringsdato (bryllupsdato): 21.08.1903
Opas navn: Emil Fehdrau, Arbeiter
Opas forældre: afdøde Wirt August Fehdrau, sidst boende i Glasau og Caroline, født
Ulrich, boende i Glasau
Omas navn: Heinriette Scharna
Omas forældre: Arbeiter Johan Scharna og Charlotte, født Abranowsky, boende i
Grunzken.
Tilføjelse af 24.12.1933:
Aabenraa, den 27 December 1933. Ifølge fremskaffet Fødselsattest er Brudgommens
navn Emil Federau. Tilført i Henhold til Justitsministeriets bemyndigelse af 7.
december 1933 - H. 5118 - jfr. Aabenraa Sønderborg Amts Skrivelse af 22. December
1933. j. nr. VI 54/33.
Personregisterføreren, Efter Bemyndigelse
J. Christensen.
Tilføjelsens Overensstemmelse med Personregisterførerens Udskrift af Hovedregisteret
bevidnes (Jfr h. Ark J. Nr. 21/1934) den 11. Jan. 1934.
Frode Gribsvad (sign)
Stemplet Landsarkivet for de Sønderjydske Landsdele Åbenrå
Opslag i kirkebogen for Apenrade viser at de er blevet kirkeligt viet i Sct. Nicolai Kirke
samme dag (se omslaget).
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3.1.7. Opas attest for erhvervelse af dansk statsborgerskab.
Kilde: Originalen befinder sig hos Alexander Federau
Info:

Udstedelsesdato: 10.09.1925
Opas navn: Emil Fehdrau (tilføjet i håndskrift: Federau)
Opas fødested: Altenbude - Tyskland

3.1.8. Minna og August Mischorrs vielsesregistrering.
Kilde: Åbenrå Personregister 01.10.1874 - 1925. Viede.
Info:

Registreringsdato: 05.09.1905
Navn: Minna Mischorr født Fehdrau.
Minnas fødested og -dato: Glasau, Kreis Goldap 06.02.1877
Minnas forældre: afdøde Wirt August Fehdrau, sidst boende i Glasau og Caroline, født
Ulrich, boende i Glasau.
Augusts forældres bopæl: Zangersdorf, Kreis Rastenburg

3.1.9. Caroline Federaus dødsregistrering.
Kilde: Åbenrå Personregister 01.10.1874 - 1925.
Info:

Anmelder: Minna Mischorr født Federau, Norderchaussee 66 Apenrade
Afdøde: enken Caroline Federau, født Ulrich, anmelders moder
Afdødes fødested: Königsfeld, Kreis Darkehmen
Afdødes ægtefælle: afdøde Landmann August Federau
Afdødes forældre: afdøde ægtefolk Inste Johann Ulrich og Maria, pigenavn ubekendt.
Tid og sted for dødsfaldet: 09.10.1916 i anmelders bolig i Apenrade

3.1.10. Opas dødsattest.
Kilde: Originalen befinder sig hos Alexander Federau.
Info:

Afdødes navn: fhv. arbejdsmand Emil Federau
Afdødes fødested: Glasau
Afdødes ægtefælle: Heinriette Federau, født Scharna
Afdødes forældre: afdøde ægtefolk Gæstgiver August Federau og Caroline, født Ubrich.
Tid og sted for dødsfaldet: 27.02.1963 i Aabenraa.
Bemærk Opas fars stillingsbetegnelse og stavningen Omas mors pigenavn.

3.1.11. August Federaus medaljediplom.
Kilde: Originalen befinder sig hos Alexander Federau.
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Info:

Dette dokument viser at August Foederau deltog i felttoget mod Østrig i 1866 som husar
i 4de Eskadron 1ste Landwehr Husaren Regiment. Bemærk stavningen af hans
efternavn.

3.1.12. Supplerende info fra EZA Berlin.
Informationer fundet i EZA i Berlin af Elisabeth Pabst og Heiko Klatt:
Info:

August og Caroline Federaus bryllupsdato: 17.05.1864 Grabowen kirke1)
August Federaus dødsregistrering: Glasau 19.05.1889 47 år gammel2)
Børn:
Gustav Carl
* 05.02.1865 Glasau3)
+ 20.05.1885 Glasau
3)
Friedrich August * 28.05.1867 Glasau
Anna
* 15.02.1870 Glasau3)
+ 10.09.1879 Glasau
3)
Franz August
* 24.04.1872 Glasau
August
* 21.09.1874 Glasau4)
+ 28.08.1884 Glasau
4)
Albert
* 02.11.1875 Glasau
Minna
* 06.02.1877 Glasau4)
+ 31.01.1962 Aabenraa
4)
Emil
* 29.11.1878 Glasau
+ 27.02.1963 Aabenraa
1)
August Federaus erhverv angives som Schneider
2)
August Federaus erhverv angives som Pächter
3)
August Federaus erhverv angives som Eigenkähtner
4)
August Federaus erhverv angives som Wirt

August Federaus død i Glasau 19. maj 1889 “ 5 Uhr Nachm.” 47 år gammel. Bemærk stillingsbetegnelse: Pächter

Heiko Klat har fundet to yderligere personer med navnet Federau i Todesregister Grabowen:
Landmann Johann Federau, wohnhaft Altenbude * 1797 + 26.12.1847
Instmann[-]sohn Ernst Federau wohnhaft Rosinko * 1826 + 18.07.1856
Bem.: Det er usædvanligt at Ernst F. er benævnt Inste Sohn (søn af en logerende
landarbejder) i en alder af 30 år. Disse personer kan udmærket være i familie med
August Federau, men det kan ikke påvises, da de - som August - ikke er født i
Grabowen sogn eller et andet sogn, hvor kirkebøgerne har overlevet.
3.1.13. Informationer fundet i EZA af Lutz Kosel.
Info:

Caroline Federau, født Ulrich.
* 04.10. 1843 Königsfelde EZA KB 293
Forældre: Lossmann Gottlieb Ulrich og Maria geb. Sallein.
Søster: Wilhelmine * 14.09.1842 sammesteds.
Bem.: Fødeår er 1843, ikke 1842 som angivet i hendes dødsregistrering. Faderens navn
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er Gottlieb og ikke Johann som angivet i hendes dødsregistrering.
Info:

Gottlieb (måske Gottlieb Johann eller Johan Gottlieb) Ulrich. Caroline Federaus far
* ca 1816 + 25.05.1889 Glasau 73 år gl. Efterl. Enken “und eine major. Tochter”.
Erhverv ved sin død: Altsitzer i Glasau.

Info:

Maria Sallein * 14.08.1818 Königsfelde + 08.04.1905 Glasau. Caroline Federaus mor
Maria Sallein dør i Glasau 08.04.1905 angiveligt 88 år gammel. Forældre: Martin
Sallein og Maria, født Wolff. Maria Sallein havde fem søskende født mellem 1811 og
1826, alle i Königsfelde.

Bem.:

Caroline mister sin far kun 6 dage efter tabet af sin mand. Man kunne tvivle på om
denne Gottlieb Ulrich er Carolines far, da hans fornavn ikke passer med Carolines
dødsattest fra Apenrade, ligesom Carolines fødselsår er ét år forkert. Det viser sig dog
at det ikke er ualmindeligt, at mennesker optræder under forskellige fornavne, da de
ofte havde mere end ét. Det forekommer desuden usandsynligt, at der i så lille et
samfund som Glasau skulle findes en anden Ulrich med den rigtige alder, som har en
datter Caroline med den “rigtige” fødselsdag. Denne datter er født det “rigtige” sted,
Königsfelde på den rigtige dag og med en mor, der hedder Maria. Det forekommer
derimod sandsynligt, at Opas søster, der indberetter Carolines død til Apenrade
Standesamt har glemt eller ikke har kendt detaljer som moderens fødselsår og faderens
erhverv. Det ses også af, at Carolines mors pigenavn bliver indberettet som “unbekannt”. Og i øvrigt: Hvilken “Stand” skal man anføre for en person, der ved sin død var
“Altsitzer”? Minna har nok sagt at han var Landmann og så har registerføreren antaget
at han var landarbejder. Den korrekte betegnelse ville have været “ehemalige Wirt, el.
do. Landmann”.

3.2 Stillingsbetegnelser og social status
For at forstå familieforhold og levevilkår er det en god ting at vide hvad disse mennesker havde
af profession, og hvad deres sociale status var. Det er så heldigt at i de fleste tilfælde er
(mandens, naturligvis) stilling nævnt i forbindelse med indføring i registrene. Da det ofte drejer
sig om gammeldags betegnelser og betegnelser der ikke er kendte i Danmark, vil jeg her citere,
hvad internettet siger om disse ting.
Kvinder bliver betegnet i let forståelige termer, såsom Wittwe, Jungfrau, Dienstmagd, ja endda
“unverehelichte Dienstmagd “. For mændenes vedkommende er der tale om følgende
“stillings”betegnelser: Wirt, Pächter, Eigenkäthner, Lossmann, Inste eller Instmann. Endvidere
er der tale om begrebet Altsitzer. Betegnelsen Arbeiter forekommer også, men faktisk kun i
Apenrade/Aabenraa-æraen.
3.2.1 Wirt
Opas fars erhverv (“Wirt[h]”)bliver visse steder oversat til “gæstgiver”. Det viser sig at være
forkert. Min holstenske kilde (se nedenfor) har givet følgende forklaring på begrebet: Als
"WIRTH" wurde in den Kirchenbüchern und Prästationstabellen gemeinhin der Inhaber einer
Bauerstelle mit 2 bis 3 kulm. Hufen Land bezeichnet. Nur in den Grundsteuerurkataster von 1830
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im Reg.-Bezirk Königsberg/Preußen. sind diese Namen mit der Berufsbezeichnung "BAUER"
aufgeführt. Man kann also davon ausgehen, daß ein "Wirth" in heutigem Sinne ein Bauer oder
Landwirt war.Der GASTWIRT wurde damals als "Krüger" bezeichnet. En Hufe svarer til hvad
én familie kunne passe (alene). En Hufe = 30 Morgen og en Morgen er ca = 1 tønde land. En
Wirth er altså en gårdejer med mellem 60 og 90 tønder land. Der er altså tale om en gård af en
ret anseelig størrelse, ligesom det vel også ligger i begrebet, at en Wirt har folk i sit brød.
3.2.2 Pächter
Wiktionary: Eine Person, die durch einen Pachtvertrag eine Pachtsache - in der Regel eine
Liegenschaft oder einen Betrieb - gepachtet hat. Begrebet svarer nøje til det danske forpagter.
Der kan være tale om et enkelt grundstykke, et hus eller en gård.
3.2.3 Eigenkäthner
Wikipedia: Im Gegensatz zum besitzlosen, abhängigen Käthner, ist er der Eigentümer eines
kleinen Kates (eine kleine Bauernstelle, Insthaus) sowie auch einer oder einiger Parzellen Land,
die aber zur Lebenserhaltung nicht ausreichten. Der Käthner wurde quasi gezwungen (er war
im Abhängigkeits-verhältnis), beim Großbauern, Gutsbesitzer oder auf einer Domäne als
Gutstagelöhner für Barlohn, Land und Naturalien zu arbeiten. En Eigenkäthner ejer altså sin
bolig men må supplere sin indkomst med løsarbejde. Det svarer vel til hvad man i Danmark
benævnede en husmand på den tid.
3.2.4 Lossmann eller Losmann
Wikipedia: Losmann (plural: Losleute) ist die Bezeichnung für einen kleinen Feldpächter im
ehemaligen Ostpreußen. Einem Losmann wurde neu urbar gemachtes Ackerland per Los
zugeteilt. Da die Größe dieses Ackerlandes für den Unterhalt einer Familie nicht ausreichte,
verdingte sich der Losmann als Landarbeiter, Knecht, Holzfäller oder Tagelöhner. Det må
antages at denne betegnelse dækker over en placering under begrebet husmand.
3.2.5 Inste eller Instmann
Wikipedia: Als Inste oder Instleute bezeichnet man einen vor allem für Nord- und Ostdeutschland eigentümlichen Typus von Gutstagelöhnern auf den großen Gütern. Eingebunden war dabei
die ganze Familie. Die Insten ließen sich mit ihrer Familie und ein oder zwei Knechten
(Hofgänger oder Scharknechte genannt) auf einem Gut nieder und arbeiteten für den
Gutsherren. Dabei waren sie durch einen langfristigen Vertrag an den Gutsherren gebunden.
Ihr Einkommen bestand aus verschiedenen Bestandteilen. Dazu gehörte die Entlohnung in Geld
und Naturalien. Hinzu kam das Nutzungsrecht für die eigene kleine Landwirtschaft oder das
Halten von Vieh. Das Vertragsverhältnis der Insten mit den Gutsherren war eine eigentümliche
Mischung. Sie waren keine Lohnarbeiter, sondern standen auch in einem Herrschaftsverhältnis
zum Gutsherren. Det ser ud til at denne ansættelsesform var knyttet til godser eller store gårde.
Insten boede hos sin arbejdsgiver men havde visse friheder. Altså en jobtype der ikke findes
mere.
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3.3 Hvor kom de fra?
Jeg må her indrømme at jeg en lang overgang var af den mening, at Glasau var det Glasau, der
ligger i Holstensk Schweiz. Der skete det at jeg googlede “Glasau+Polen” og fandt ud af, at det
ikke gav noget resultat. Så prøvede jeg “Glasau” alene. Det gav to hit, ét i Østrig og ét i Holsten.
Jeg tænkte som så at det egentlig gav god mening, at han bare var rejst fra Holsten til Apenrade.
Jeg kunne på det tidspunkt ikke tyde skriften i hans ovennævnte konfirmationsattest, andet end
at jeg kunne forstå “zu Glasau” og “konfirmiert worden ist” samt datoerne.
Jeg fandt så hjemmesiden af Gemeinde Glasau (i Holsten) og skrev - på mit bedste skoletysk en mail til deres kontaktadresse, vedlagt kopi af Opas konfirmationsattest. Jeg fik ret prompte
svar fra en rar dame, Ulrike Horstmann:
“Hallo Herr Federau, mit Interesse habe ich Ihre Nachricht gelesen und werde versuchen, in
den Kirchenbüchern unserer Gemeinde für Sie zu forschen. Einen befreundeten Pastor, der
dänisch spricht und schreibt, werde ich bitten, das eingescannte Dokument zu übersetzen.Sobald
ich mehr weiß, werde ich mich melden. Gerne würde ich wissen was Sie veranlasst hat, die
Familiengeschichte zu erforschen.
Mit freundlichen Grüßen Ulrike Horstmann”
Det resulterede så i at jeg et par dage senere modtog Opas konfirmationsattest, dels i tysk
transskription, dels i dansk oversættelse. Det var helt forrygende, for nu forstod jeg, at Opa
faktisk var konfirmeret “hierselbst”, altså i Grabowen. Google fortalte mig, at der desværre var
(havde været) mere end ti Grabowener, heriblandt mange i den del af Preussen, der i dag ligger
i Polen. Jeg spekulerede så på om han eventuelt (fordi hans mor var “Witwe”) var blevet sendt
østpå for at arbejde, mens moderen stadig opholdt sig i Holsten. Det viste sig dog at Frau
Horstmann endnu en gang viste sit værd, da jeg dagen efter modtog følgende mail:
Hallo Herr Federau,
ausgehend von der Tatsache, dass Sie den Geburtsort
Ihres Großvaters in Polen vermuteten, bin ich auf eine
interessante Seite gestoßen. Der Ort G³azewo hieß bis
1945 Glasau, liegt in Polen und gehört zu Westpreußen.
Vielleicht liegt der Ursprung ggf. auch dort?
Viele Grüße
Ulrike Horstmann
Nu var der pludselig en ting der faldt på plads. Jeg skulle
være opmærksom på at alle de navne, jeg fandt på dokumenter, kunne - højst sandsynligt ville være - ændret til
Glasau sat på kortet. Kort fra den tid hvor
man stadig håbede på en genforening med polske navne. Jeg fandt ud af at Grabowen kunne være det
Tyskland. Bem. “zur Zeit unter sowjetisch polske Grabowo, som jeg fandt beliggende i det nordøstlibzw. polnischer Verwaltung”.
ge Polen tæt ved grænsen til det russiske Kaliningrad.
Problemet var så at det Glazewo, jeg kunne finde, lå
mange hundrede kilometer vest for det Grabowen, jeg havde fundet. At Glasau skulle have ligget
i Vestpreussen passede heller ikke rigtig med den “gængse” opfattelse i familien. Østpreussen
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ville passe bedre.
Et andet bidrag til forvirring er, at på Opas “Attest for
Dansk Statsborgerskab” er hans fødested anført som
“Altenbude, Tyskland”. Der er altså tre “ubekendte” i
ligningen: stednavnene Glasau, Grabowen og Altenbude.
Løsningen af ligningen kræver en påvisning af sammenhæng mellem disse lokaliteter.

Inddeling af Østpreussen i Landkreise på det
tidspunkt Oma og Opa opholdt sig i Glasau.

Gennembruddet kom da jeg fik det indfald at se på Opas
søster Minnas forbindelse med sagen. Vi har altid vist at
hun boede i Aabenraa og var gift med August Mischorr.
Det viser sig efter lidt detektivarbejde at de også - til alt
held - blev viet i Apenrade og ikke hvor de kom fra. Det
skete den 5. september 1905 - og deres vielsesregistrering
viser noget interessant: Hendes fødested bliver angivet
som “Glasau, Kreis Goldap”. Jeg fandt et kort over
inddelingen i “Kreise” hvor det ses, at Goldap, foruden at
være en stor by også er en “Kreis” (egentlig Landkreis).
Begrebet svarer vel til en mellemting mellem et amt og

en kommune.
Hvis man googler Glasau+Kreis Goldap finder man:
[Kowalki, deutsch Kowalken, 1938 bis 1945 Beierswalde)] Das kleine Dorf mit späterem Gut,
das vor 1734 Konopken, nach 1785 Kowalcken und bis 1938 Kowalken hieß, erfuhr vor 1566
seine Gründung. Zwischen 1874 und 1945 gehörte der Ort zum Amtsbezirk Altenbude (polnisch:
Siedlisko) im Kreis Goldap im Regierungsbezirk Gumbinnen der preußischen Provinz
Ostpreußen. Kowalken zählte im Jahre 1910 insgesamt 156 Einwohner. Am 30. September 1928
wurden Teile des Dorfes ausgegliedert: das Gut Nossuten (polnisch: Nasuty) kam zu
Friedrichswalde (polnisch: Cicholaski, nicht mehr existent), die Güter Gustavshöhe, Kowalken
und Kreiswald wurden nach. Glasau (Glazejewo, auch nicht mehr existent) eingemeindet....
Glasau var altså Glazejewo og ikke Glazewo, og i eller ved landsbyen er der (senere, men
hvornår?) en stor gård eller en herregård, Gut Kowalken. Området Altenbude er et “Amtsbezirk”
i Landkreis Goldap og stedet (landsbyen) Altenbude er det polske Siedlisko (NB. der er flere
Siedlisko’er i Polen i dag). Goldap er en stor by der stadig hedder Goldap. Den er beliggende i
det nordøstlige Polen, lige under grænsen til Kaliningrad. De stednavne der skal kombineres er
altså:
Det tyske Glasau hhv. det polske Glazejewo (hedder nu Kowalki).
Det tyske Grabowen hhv. det polske Grabowo.
Det tyske Altenbude hhv. det polske Siedlisko.
Det viser sig at det lønner sig at søge på de tyske navne, da der på tysk findes en mængde
information om enklaven Østpreussen i det stortyske rige. Tyskland var på den tid administrativt
opbygget på denne måde: Regierungsbezirk - Landkreis - Amtsbezirk - Gemeinde, ligesom der
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også var “Amtsgericht” og
“Gutsbezirke” altså en meget mere fintmasket opdeling end den vi kender i
Danmark i dag; det er et
tegn på at det tyske system
var mere bureaukratisk.

Glasau, Altenbude og Grabowen. Kortet må være fra perioden mellem 1938 og
1945, da Grabowen hed Arnswald og Glasau Beierswalde. Hvis man ser godt
efter kan man se de tre godser i området, ét (Kowalken) i landsbyen Glasau,
ét(Kreiswald) sydøst og ét (Gustavshöhe) nordøst herfor.

Oma og Opas hjemegn som den ser ud i dag. Glasau ligger lidt nord for
markeringen “Kowalki”, se kortet ovenfor. Lige til venstre for markeringen
“Glasau” anes resterne af godset Kreiswald.

har haft ca. 4 kilometer at gå hver vej.
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Jeg vil ikke gå i detaljer
med at studere dette system
men hvis man koncentrerer
sig om det, der er interessant
i denne forbindelse, så er
det: Landkreis Goldap hørte
til Regierungsbezirk Gumbinnen. Kommunen Glasau
hørte til Amtsbezirk Altenbude, mens Grabowen og
Altenbude også var Amtsbezirke. Hvis man ser på et
kort over dette område, opdager man at de steder, der
interesserer os, nemlig Glasau, Altenbude og Grabowen, ligger med få kilometers afstand fra hinanden.
Ligningen med “tre ubekendte” har fundet sin løsning!
Det er altså ikke (helt) sandt
at Opa kom fra Regierungsbezirk Königsberg som dengang udgjorde den vestlige
del af Østpreussen, mens
Gumbinnen udgjorde resten,
den østlige del. Det giver
derimod god mening at Opa
både kommer fra (er født i)
Glasau og Altenbude, da
Glasau er en del af Altenbude Amtsbezirk. Grabowen
var et lidt større sted med en
kirke hvor Opa blev konfirmeret. Han har givetvis også
gået i skole i Grabowen; han

Glasau (Kowalki) havde ved folketællingen i 1905 124 indbyggere og er i dag blot en samling
huse langs en smal vej. Gut Kowalken havde 156 indbyggere, hvori landsbyens indbyggere kan
have været inkluderet.
Det skal her indskydes at det et utroligt held at netop kirkebøgerne fra Grabowen sogn blev bragt
i sikkerhed i Berlin ved afslutningen af anden Verdenskrig, da alle tyskere blev fordrevet fra
Østpreussen. I de fleste andre tilfælde blev alle dokumenter brændt eller gik tabt på anden måde.
Dette gælder desværre også kirkebøgerne fra Omas fødesogn, Orlowen. Med disse oplysninger
på plads kan man begynde at sammenstykke en beskrivelse af familieforholdene.

3.4 Familieforholdene
Lad os begynde med Carolines far, Gottlieb Ulrich. Vi ved ikke hvor han er født men ved sit
bryllup angives han at stamme fra Kariotkehmen, en landsby i Landkreis Darkehmen, der
grænser op til Landkreis Goldap. Junggeselle Gottlieb Ulrich gifter sig 20.11.1841 med Jungfrau
Mari(a) Salein fra Königsfelde, der er et Gutsbezirk, også i Kreis Darkehmen. Både Kariotkehmen og Königsfelde hører til Kirchspiel (kirkesogn) Wilhelmsberg. De slår sig tilsyneladende
ned i Königsfelde, da deres to (første) børn er angivet at være født der, Wilhelmine 14.09.1842
og Caroline 04.10.1843. Hans stillingsbetegnelse er da Lossmann. Han har sikker arbejdet på
godset Königsfelde. Det er besynderligt at der ikke er registreret flere fødsler. De kan være født
et andet sted og/eller være døde i en tidlig alder. Ved sin død i 1889 angives det at han efterlader
sig én datter. Det må være Caroline.
Den 17.5 1864 bortgifter Ulrich sin datter Caroline til Schneider August Federau. Vielsen sker
i Grabowen hvilket betyder, at han på det tidspunkt bor i Glasau, og at de unge mennesker også
slår sig ned her. Deres otte børn bliver i hvert fald født her. Desværre har vi fra vielsen kun en
kirkebogsindføring, som ikke nævner Gottliebs stilling på dette tidspunkt.
Gottliebs død er noteret således i Grabowen kirkebog: “Glasau: Gottlieb Ulrich, Altsitzer, 73
Jahre alt, +25.05.1889 (um) 2 Uhr Nachmittags (Grabowen KB den 26.05.89 Nr. 56), begraben
29.05, hinterläst die Wittwe und eine major. Tochter”. Major. står for majorenn, der betyder
myndig el. fuldvoksen.
Gottlieb er altså aftægtsmand ved sin død. Siden det er normalt at det er ens søn eller svigersøn,
man er på aftægt hos, og siden vi ved, at Caroline først dør i 1915, må det være Caroline, der er
hans “eine major. Tochter” (arving).
Carolines mor overlever sin mand i 16 år og dør jfr Grabowen kirkebog: “Maria Ulrich geb.
Salein +08.04.1905 an Altersschwäche, 88 Jahre alt (StA Grabowen Nr. 35) begraben 12.04".
Kolonnen “Erbe” er med håndskrift rettet til “Kirchliche Begleitung” og her er anført
“Lehrer”(!?). Bem.: Hendes alder angives til 88 år. Det passer ikke med at hun er født
14.08.1818, altså et yderligere eksempel på fejlskrivning - eller forkert erindring.
Om Opas far August Federau ved vi desværre ikke så meget. Vi kender hverken hans fødested,
fødselsdato eller navnene på hans forældre. Til trods for søgning (af Lutz Kosel) i alle
tilgængelige (desværre er det ikke mange) Taufregistre i nærheden er det ikke lykkedes at finde
ud af, hvor han stammer fra. Det eneste vi ved med sikkerhed er, at han døde i
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Glasau19.05.1889, 47 år gammel. Min teori er at han har aftjent sin værnepligt i en af de talrige
garnisoner i området, og så har han i løbet af sin soldatertid lært Caroline Ulrich at kende. Han
var som husar med i felttoget mod Østrig i juni/juli 1866. Da havde han været gift i lidt over ét
år og havde en søn på ca. et år.
August og Caroline Ulrich sætter i forløbet af 13 år otte børn i
verden med Opa og tante Minna, som vi kender fra Aabenraa,
som hhv. den yngste og næstyngste. Tre af børnene dør tidligt,
Anna i 1879 som niårig, unge August i 1884 som niårig og
Gustav Carl, den ældste, i 1885 som tyveårig. Det oplyses at han
ved sin død var “Dragoner, Gefreite”, dvs. korporal. Han døde
altså i tjenesten, men nok ikke med støvlerne på, for han døde i
Glasau. Det kan læses af Augusts dødsregistrering at han
efterlader sig “die Witwe u. 4 kinder”. Det må betyde at endnu et
barn er død inden hans død i 1889. Når det ikke er nævnt i
Grabowen Todesregister må det skyldes, at vedkommende ved
sin død har været “wohnhaft” dvs har boet udenfor sognet. Der
kan derfor kun være tale om Friedrich, der er (eller ville have
været) 22 år gammel på det tidspunkt, mens Franz og Albert er
hhv. 17 og 14 år gamle på det tidspunkt. Vi ved yderligere at Opa
havde en bror, der levede og døde - senere end Opa - i Oldenburg.
Vi ved at han hed Fr. Federau. Det har nok været Franz.
Husar fra 1ste Leib-Husar Regiment, hvor August tilhørte 4de
Eskadron. De kaldtes også “Totenkopfhusaren” efter deres markante
hueemblem.

Hvis man vil gøre sig overvejelser over Augusts liv i Glasau, er
det eneste vi har at holde os til de stillingsbetegnelser, vi kan
finde noteret ved hans børns dåb. Ved brylluppet er han Schneider men ved dåben af de fire første børn, altså i perioden fra 1864
til 1872 benævnes han Eigenkähtner. Det betyder at han efter
brylluppet har formået at anskaffe et (lille) hus i Glasau. Der hører måske lidt jord til og han har
måske også en ko og nogle svin, men han må tage arbejde som daglejer for at skaffe til sit
udkomme. Han kan have udnyttet sit skrædererhverv og/eller han kan have haft arbejde på godset
Gut Kowalken, som ligger i tilknytning til landsbyen.
I 1874 skifter hans stillingsbetegnelse til Wirt. Det er meget sandsynligt at det betyder, at han på
det tidspunkt overtager sin svigerfar Gottlieb Ulrichs gård mod at have ham og sin svigermor på
aftægt. Gottlieb Ulrich er ganske vist kun 58 år på det tidspunkt men vi kender ikke de nærmere
omstændigheder. Jeg indrømmer at det er ude af trit med min teori, at August ved sin død i
Glasau bliver betegnet som Pächter! Med den erfaring jeg har fået ved denne studie vil jeg
imidlertid tilskrive dette “kiks” en fejlskrivning eller misforståelse. Dette kan også underbygges
af det faktum, at August i mange dokumenter udfærdiget efter 1874 er benævnt Wirt.
Hvad der sker efter Augusts død ved vi ikke med sikkerhed. Caroline er nu alene med fire børn,
Franz August på 17, Albert på 13, Minna på 12 og Opa på 10 år. Desuden skal hun tage sig af
sin gamle mor. Det er sandsynligt at hun bliver boende på gården. Den ældste søn er nok ikke
gammel nok til at tage over, så hun har nok anskaffet sig hjælp - måske i form af en Instmann.
Franz August eller Albert kan have taget over senere. Det er ret sikkert at Opa ikke har!
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Senere rejser Caroline til Apenrade og flytter ind
hos sin datter, “vores” tante Minna på Norderchaussee. Vi ved ikke hvornår det sker, men det må
have været ret meget senere end det tidspunkt, hvor
hun bliver enke. Vi ved fra Oma og Opas vielsesregistrering at hun på dette tidspunkt, august 1903, er
“wohnhaft” i Glasau. Det er hun også i september
1905, jfr. Minna og August Mischorrs vielsesregistrering. Hendes mor, Maria Sallein, dør 18.
04.1905, så det er sandsynligt, at hun er rejst til
Apenrade kort tid herefter, måske i forbindelse
med Minnas bryllup. De kan have inviteret hende
Figur 4. Kirken i Grabowen hvor Oma og Opa blev
til at bo hos sig allerede fra begyndelsen af deres
konfirmeret
ægteskab. Jeg må i denne forbindelse medgive at
det var ret overraskende for mig at erfare, at min
oldemor også har opholdt sig i Apenrade. Ved et rent og skært tilfælde faldt jeg i kirkebogen
over registreringen af hendes død og begravelse. Det fremgår af registreringen at hun er død den
9. oktober 1916 og begravet den 14. oktober “hierselbst”, altså “her”, på Aabenraa kirkegård,
grav nr. 977 N1. Det fremgår også at hun var født den 4. oktober 1842 (var i 1843,se ovenfor).
Hvornår kom Opa til Apenrade? Det er ikke muligt at se nogen officiel registrering, men en
notits i avisen (det må have været “Sønderjyden” for Opa var socialdemokrat) i anledning af hans
80-års fødselsdag i 1958 kan give et fingerpeg. Der kan læses:
............... Emil Federau stammede fra Bergental i Tyskland og kom i 1890 til landsdelen, hvor
han først arbejdede ved landbruget, indtil han fra 1900 til 1902 aftjente sin værnepligt ......I
1903 var Federau blevet gift og i ægteskabet kom der fem sønner ..............
Vi kan fastslå at journalisten åbenbart har fået forkert fat i noget eller har misforstået Opa. Han
kan ikke være kommet til Apenrade allerede i 1890. Da var han kun 12 år gammel og det kan
dokumenteres, at han blev konfirmeret i Grabowen i 1892. Vi kan også fastslå at han ikke
stammede fra Bergental. Han kan muligvis have opholdt sig her lige inden han tog nordpå. Man
kan fastslå at stednavnet Bergental ikke findes i dagens Tyskland, derimod fandtes der et
Bergenthal i det daværende Østpreussen.
Det er således muligt at Opa har været i Apenrade inden han aftjente sin værnepligt. Det er
rigtigt at tjenestetiden dengang var to år, men det forekommer mærkeligt, at han var 22 år
gammel, da han blev indkaldt. Dette kan ikke verificeres med mindre der kan fremskaffes
soldaterpapirer. Det kan derimod påvises at han hele december måned 1898 arbejdede ved
jernbanen i Düsseldorf. Dette “frigørelsesbevis” viser det:
Entlassungs-Schein
Der Arbeiter Emil Federau war am 7. November 1898 bis 24. Dezember 1898 als Postenarbeiter
bei mir beschäftigt und wird hiermit ordnungsmäßig entlassen.
Derselbe war Mitglied der hiesige Ortskrankenkasse und hat seine Beiträge zur desselben bis
24 Dezember 1898 entrichtet.
Düsseldorf, den 27. Dezember 1898
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Rheinische Bahngesellschaft
Bahnabteilung
Reisenratz (sign)
Det er således sandsynligt at Opa har været i Apenrade, måske i flere omgange, inden han i 1903
slår sig fast ned her og stifter familie. Der er noget der tyder på, at der har været en “koloni” af
østpreussere i byen. Navnene Samuel Poschwatta og Gottlieb Jeschonneck lyder tydeligvis heraf,
ligesom det kan påvises, at August Mischorr var født i Huslak, Kreis Heilsberg. Hvordan hans
bekendtskab med Minna, Opas søster, opstår, vides ikke, men det er da sandsynligt, at Opa og
han kendte hinanden fra “derovre”.
Hvor stammer Oma så fra og hvordan kommer hun ind i billedet?
Af hendes fødselsregistrering fremgår det at
hun blev født i Lipowen, og at hendes far
var “Wirt” i Lipowen, Johan Scharna. Lipowen var del af Kirchspiel Orlowen (kan
hedde Adlersdorf). Lipowen ligger tæt på
Byen Grunzken (kan hedde Funken) der
ligger få kilometer fra Orlowen og Lipowen.
Alle lokaliteter er i Landkreis Lötzen ca 20
km syd for Glasau-Altenbude-Grabowentrekanten. Lipowen hed fra 1928 Lindenheim og efter 1945 Lipowo.
Af hendes konfirmationsattest fremgår det
at hun på tidspunktet for attestens udstedelse, 14.07.1903, opholder sig i Glasau hos
sin stedfar, Christian Sadowski. Hun må
dog være indskrevet til konfirmationsforberedelse under navnet Scharnowski, siden
det er, hvad der står på attesten. Der er
således noget om det “rygte” at Oma hed
Scharnowski og ikke Scharna selv om det
ligger fast, at hun er født Scharna. Det vigtige er her at vi kan fastslå, at hun befandt sig
i Glasau, hvilket forklarer, hvordan hun har
mødt Opa.

Området omkring Lipowen hvor Oma blev født

Vi kender ikke omstændighederne omkring
og tidspunktet for Omas status som steddatter af Christian Sadowski. Det kan være sket
tidligt og hun kan således være vokset op
sammen med Opa. Hun er jævnaldrende
med Opas søster Minna. De har gået i skole
og til præst sammen, hvilket kan forklare, at
Her har Oma, Opa og tante Minna gået til præst og her har Minna senere følger Oma og Opa til ApenOma og Opa fået udskrevet deres konfirmationsattester.
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rade for at gifte sig med August Mischorr. Ved brylluppet bliver Oma betegnet som “Dienstmagd”, altså tjenestepige, og det kan ikke udelukkes, at hun har tjent på Opas fødegård - eller
måske på Gut Kowalken.
Navnene Sadowski og Scharnowski ligner hinanden så
meget at man kunne fristes til at tro, at der er tale om en
fejlskrivning. På samme måde kunne man fristes til at slutte
at når han var hendes stedfar kunne det kun betyde, at han
har giftet sig med hendes mor Charlotte. Ingen af delene
passer dog. På hjemmesiden MyHeritage kan man bl. a.
finde følgende under navnet Sadowski:
“Justine Christine Sadowski (geb. Ammonat(is)) blev født
den --- 1834, i ---, af Christian Ammonat og Louise Zimmermann. Justine blev gift med Christian Sadowski den --1857, i en alder af 22 i ---. Christian blev født den 4.
December 1815 i Glasau, Kreis Goldap. De havde en søn:
August Sadowski. Justine døde den --- 1891, i en alder af 57
i ---.” (De manglende data skal man betale for, og det antog
Mindesten over faldne i 1ste Verdenskrig. jeg ikke var nødvendigt). Denne Christian Sadowski kan
Stenen står i landsbyen Groß Konopken
ikke have været stedfaderen, thi en anden indføring i
der ligger meget tæt på Lipowen. Adolf
MyHeritage siger: “Christian Sadowski blev født den --Scharna kan være i familie med Oma.
1815, i --- til Johann Sadowski og Lenore Sadowski (født
Zilius). Christian blev gift med Justine Christine Sadowski
(født Ammonat(is)) den --- 1857, i en alder af 41 i ---. Justine blev født den 15. Juni 1834, i
Grabowen. Christian døde den --- 1874, i en alder af 58 i ---.” Han døde altså før Oma blev
født.
Et andet indicium på tilstedeværelsen i Glasau af en gårdejerfmilie ved navn Sadowski er
følgende (også fra MyHeritage):
“Caroline Sadowski *1827 in Glasau, Arnswald, Goldap + 16.12.1911 in Babken
1.Ehegatte: (1st spouse) Friedrich ZIPPLIES * 12.12.1820 in Babken + 22.02.1873 in Babken.
De blev gift i kirken i Grabowen 05.05.1850.”
Hun kunne være ovennævnte Christians søster, men selv om hun ikke er det, så er oplysningen
et indicium på tilstedeværelsen af Sadowski’er i Glasau. Dette faktum giver desværre ikke svar
på, hvorfor Heinriette tilsyneladende på et tidspunkt har kaldt sig Scharnowski. Min teori - som
kan støtte sig på det faktum at Oma talte et gebrokkent polsk/tysk - er, at hun er blevet taget i
pleje af Sadowski’erne meget tidligt. De har talt polsk i hjemmet, og de har måske - af en eller
anden grund - “forpolsket” Scharna til Scharnowski da de indskrev hende til konfirmationsforberedelse i Grabowen. Vi får aldrig sandheden at vide.
Fredag den 21. august 1903 - altså kun fem uger efter datoen på konfirmationsattesterne - bliver
Heinriette og Emil gift i Apenrade. Det fremgår af deres vielsesregistrering at Omas forældre er
Arbeiter Johan Scharna og Charlotte, født Abranowsky, og at disse på vielsestidspunktet
tilsyneladende er boende i Gruntzken. Der er altså noget, eller flere ting, der ikke passer. Vi ved
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ikke hvad der er sket, men min teori er, at scenariet er følgende:
Det passer ikke Opa (han var angiveligt meget dominerende) at hun skal registreres (i sit nye
hjemområde) som en Scharnowski. Han siger til hende: ”So ein quatsch, du bist ein Scharna und
dein Vater war Johan Scharna”. Hendes forældre bliver registreret som Johan Scharna og
Charlotte, født Abranowsky hvilket er korrekt, og de registreres som “wohnhaft” i Grunzken. Vi
ved ikke om de på det tidspunkt er levende, eller om de har givet Heinriette fra sig fordi de var
fattige. Jeg tror at der er noteret, hvor de er født, kommer fra, og ligesom Opa kunne opgive, at
han var født i Altenbude, så kunne Grunzken være korrekt pga. at Lipowen hørte under Grunzken. Det er uvist hvorfor hans “Stand” her er angiver som “Arbeiter”.
Samme dag som de registreres på Apenrade Standesamt bliver Oma og Opa viet i Sct Nicolai
Kirke. Det kan betyde at optagelsen i kirkebogen sker på grundlag af det af dem samme dag
underskrevne dokument til registrering i Standesamt (de har fået udleveret en registreringsattest).
Der er anført i kirkebogen at Heinriette er konfirmeret 1891 men hun har nok ikke fremvist sin
konfirmationsattest, for vielsen bliver indført i kirkebogen som indgået mellem Emil Fehdrau
og Heinriette Scarna - ikke Scharnowski.
Hvis man sammenholder indhold og karakter af konfirmationsattesterne og udskriften fra
Standesamt Orlowen om Omas fødsel kan man fremsætte nogle teorier om, hvornår de rejste til
Apenrade. Konfirmationsattesterne blev udskrevet samtidigt, tirsdag den 14. Juli 1903. De siger
begge at personerne er boende i Glasau, men man må huske, at det normalt er sådan, at en
Bescheinigung beskriver forholdene - her hvem der er deres “ophav” og hvor de bor - på
tidspunktet for den kirkelige handling, her konfirmationen. Omas stedfar kan således være død
længe inden hendes bryllup, og de kan begge udmærket være flyttet til Apenrade længe inden
brylluppet.Mandag den 27. Juli samme år - altså 13 dage senere - udsteder Standesamt Orlowen
en attest på Omas fødsel. Det ser ud til at den er rekvireret fra Apenrade. Opa må have haft en
lignende dokumentation, se dog nedenfor! Hvis alle papirerne blev rekvireret fra Apenrade tyder
det på, at de har levet her “på polsk” et stykke tid, hvilket på den tid var meget usædvanligt, ja
nok ret uhørt. Hvorom alting er, så slog de sig ned i Schiffbrückstrasse 18, og det har være lidt
“op over”, thi hun var fire måneder gravid med min onkel Alfred da de blev gift.

4. Navnet Federau
Mange kilder nævner at navnet stammer fra Østpreussen. Hvis man vil forske i betydningen af
navnet skal man gøre sig klart, at dette område sprogligt har ført en omtumlet tilværelse. Der har
været talt mange sprog: tysk, polsk, russisk, lettisk, littausk og en masse dialekter. Det betyder
at navnet foruden varianterne Federau, Fedrau, Fehdrau, Fedderau, Federowitz, Fedrowitz,
Federop, Fedrowski også findes i varianter med W, såsom Widdra, Wider, Widrinka, Widrinkow,
Weder. Betydning kan være: Allgemein betrachtet etwas sich Windendes, Drehendes,
Wirbelndes. Hinweis auf einen Wohnplatz an einer Flusswindung oder an einem strudelbildenden Gewässer (Wikipedia).
Det kan også nævnes at der i Kreis Heiligenbeil (nu i russiske Kaliningrad) var et sted, der hed
Fedderau: Am 30. September 1928 schlossen sich Heide, Fedderau (heute nicht mehr existent)
und teilweise auch Lokehnen zur neuen Landgemeinde Fedderau zusammen, die dann ab 1929
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zu dem umbenannten Amtsbezirk Windkeim (der Ort existiert auch nicht mehr) gehörte
(Wikipedia).
Det næste man skal gøre sig klart er, at det er meget almindeligt at navne i tidligere tider har
skiftet stavemåde mere eller mindre tilfældigt. Det var ikke som i dag, hvor man officielt skal
tage navneforandring. Man tog det ikke så højtideligt. Et eksempel herpå er Opas fars diplom
for modtagelse af medalje for deltagelse i fettoget mod Østrig i 1866. Her bliver navnet
pludseligt stavet i en helt ny version: Foederau . Man kan undre sig over at den brave husar
August ikke har gjort vrøvl. Det gjorde man nok bare ikke.
Jeg kan give et andet eksempel på at stavning af navne dengang kunne være meget “flyvsk”.
Under min søgning på Omas stedfar Christian Sadowki stødte jeg på et register over fødsler i
nabosognet til Grabowen. Her optræder en vis Caroline (født) Sadowski som får 9 børn mellem
1852 og 1868. Manden hedder Friedrich til fornavn, mens hans efternavn varierer således:
Ciplies, Ciplies, Ciplies, Ciplies, Ciplies, Zilius, Ciplies, Zieples, Czyplies! Man kan endvidere
udlede at Caroline har efterkommere i Hamborg under navnet Zipplies!
Det betyder at i vores tilfælde kan mennesker med navnene Fehdrau og Fehderau udmærket være
i familie med dem, der kalder sig Federau. Forklaring herpå følger nedenfor!
Man kan få en idé om hvor almindeligt forekommende varianterne er ved at se på, hvor mange
hits, de får på Google. Federau får 91.500, Fehderau 7.250 og Fehdrau 2.600 hits.
I vores familie er der to variationer af stavemåden idet den bornholmske gren staver navnet
Fehderau. Resten, bortset fra dem, der har foretaget navneændring (Stannum og Nelting, se
ovenfor), fører navnet Federau.
Jeg skal i det følgende forsøge at udrede trådene i de(n) forvikling(er) der har ledt til denne
situation.
Man kan indlede ved at fastslå at udviklingen har været: Federau bliver til Fehdrau, der bliver
til Fehderau og tilbage til Federau, og der er ingen tvivl om at denne udvikling skyldes, at navnet
bevidst er blevet opgivet forkert til Standesamt i Apenrade. Det viser sig nemlig at i alle
indskrivninger mellem august 1903 og december 1933 er navnet anført som “Fehdrau”.
Det ældste af mig kendte eksempel (i vores familie) på navnet Fehdrau er Oma og Opas
vielsesregistrering. Som det ses er brudgommens navn stavet Emil Fehdrau. Den er også
underskrevet af både brud og brudgom med navnet Fehdrau. På attesten er en vigtig tilføjelse
som er gengivet i lettere læsbar form ovenfor. Det skal her indskydes at dokumentet stammer fra
biregisteret, som er en afskrift af hovedregisteret. Man kunne så tro at det er fordi, det er en
afskrift, at navnet er stavet forkert. Det viser sig imidlertid at i hovedregisteret findes begge
underskrifter i egne håndskrifter, men begge stavet Fehdrau . Det er uvist hvorfor Opa tilsyneladende bevidst - gør dette, når det kan påvises(se nedenfor) at han hidtil har kaldt sig
Federau. Det er også uvist hvorfor han venter til 1933 med at rette fejlen, han må jo have oplevet
at alle attester udskrevet i mellemtiden, fødselsattester af børn og endda børnebørn og attester
for 5 børns vielser bærer et forkert stavet navn.
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I vielsesregistreringen for Opas søster Minna og August Mischorr (1905) er Minnas navn også
Fehdrau. Dette sker to år efter Oma og Opas bryllup, og man fristes til at tro at de (August og
Opa) har aftalt dette. Besynderligt nok er navnet Federau for både Minna og Caroline i
registreringsattesten (1916) for Opas mors død.
Der er i øvrigt noget mystisk ved Apenrade Standesamts registrering af vielsen af Heinriette og
Emil. På den ene side må man antage at man ikke kan blive gift uden at fremvise en eller anden
form for identifikation, typisk en fødselsattest, som den Oma fik udskrevet (se ovenfor). På den
anden side forekommer det så besynderligt, at tilføjelsen af 24.12.1933 siger: ”ifølge fremskaffet
Fødselsattest er Brudgommens Navn Emil Federau”. Det betyder enten, at der ved vielsen har
foreligget ID for navnet Fehdrau eller, at registreringen er foregået uden ID. Opa kan ikke have
brugt sin konfirmationsattest, for den lyder klart på navnet Federau (se ovenfor).
Hvis man studerer kirkebogsindføringen af
Opas fødsel (se hosstående udsnit) kan man
fremsætte en interessant teori: Opa kan have
brugt en udskrift af denne som ID ved vielsen.
Rettelsen (“e”) kan have medført at udskriften
fejlagtigt har lydt på navnet Fehdrau. Tilskriften
“Federau” kan så være påført i 1933, da Opa
rekvirerer en fødselsudskrift (lydende på det
“rigtige” navn) fra Standesamt Grabowen.
Kirkebogsindføringen af Opas fødsel (udsnit)
Dette forklarer naturligvis ikke hvorfor Opa ved
vielsen “frivilligt” har underskrevet sig Fehdrau. Forklaringen kan være at han rent faktisk har
haft en attest, der lyder på navnet Fehdrau, og at han ikke tør modsige en måske bøs Beamter ved
Standesamt Apenrade.
Kigger man i “Taufregister” (altså kirkebogen) for Apenrade kan man finde indførelser for alle
Emils fem sønner. Der kan ses nogle meget interessante forskelle.
Alfred er indført under navnet Fehdrau og der er ingen rettelse.
Emil er indført under navnet Fehdrau, rettet af “Pers. R. F.2 17/1 1934 til Fehderau.
Otto er indført under navnet Fehdrau rettet til Stannum 23/7 1936.
Herbert er indført under navnet Fehdrau rettet af “Pers. R. F.” 17/1 1934 til Fehderau.
Gustav er indført under navnet Fehderau og der er ingen rettelse.
Det giver tre varianter: FEHDRAU ikke rettet (Alfred), FEHDRAU rettet til FEHDERAU (Emil
og Herbert)og endelig FEHDERAU (Gustav) ikke rettet.
Man kan altså konstatere at bemeldte “Pers. R. F.” ikke gør sit arbejde ordentligt, da han 17.
januar 1934 skal rette i kirkebogen. Han retter til Fehderau eller lader være med at rette. Man kan
hæfte sig ved at Gustavs navn er indført i kirkebogen som Fehderau - og her er ikke rettet i 1934.
Det faktum at Gustavs indførsel i kirkebogen har stået der som Fehderau, da der skulle rettes i
1934, kan være årsagen til at de andre er rettet til Fehderau. Det er min erfaring efter lang tids
studium af diverse registre, at fejlskrivninger desværre er meget almindelige.
Hvad kan man så konkludere om navnet? Indledningsvis, at det er IKKE således at den oprin25

delige version er FEHDRAU, og at versionen FEDERAU er kommet til senere. Det omvendte
er tilfældet hvilket bedst påvises ved at se på de ældste dokumenter, August og Carolines
vielsesregistrering og Opas fødsels-ditto - sidstnævnte dog med den første korrektur! Det handler
her ikke om at fastslå, hvad der er rigtigt eller forkert, men om at fremlægge forløbet. Det man
kan fastslå er, at Opa oprindeligt hed Federau og at de andre varianter skyldes hans autoritetstro
(eller “nykker”) og andres uduelighed ved kopiering.
Et andet vigtigt indicium herpå er naturligvis den omstændighed, at Opa tilsyneladende selv
tager initiativ til at få rettet fejlen i personregisteret. Desværre er han ikke herre over hvordan
rettelsen sker i kirkebogen. Andre indikationer er alle de eksempler på brug af versionen Federau
fra tiden inden rettelsen sker i december 1933.
Det ældste eksempel jeg kender er Opas forældres Trauung i Grabowen 1864, andre er Opas
registrering i Taufregister Grabowen, hans konfirmationsattest fra 1903, og stavemåden i Opas
mor Carolines dødsregistrering 1916. Man kan her hæfte sig ved at sidstnævnte er skrevet sytten
år før Opa tog initiativ til at få rettet navnet i personregisteret. Af samme dokument fremgår at
Opas søster står noteret som Minna Mischorr, geb. Federau.
Der er andre indicier på brugen af versionen Federau fra før december 1933. Der findes en
kvittering for betalt sygekassekontingent, der viser, at Opa opholder sig i Düsseldorf omkring
juletid 1898, jfr. ovenfor. Her staves hans navn Federau. Der er i min besiddelse tre dokumenter:
Min fars Abgangs-Zeugnis fra Apenrader Bürgerschule fra 30.09.1924, hans lærekontrakt fra
01.01.1925 og hans svendebrev fra 03.04.1929. I alle tre dokumenter staves hans navn Federau.
Jeg er sikker på at andre kan bidrage med lignende eksempler fra perioden, før fejlen blev rettet.
Gustav valgte at beholde stavemåden Fehderau, og det med god ret. Det må have stået på hans
dåbsattest. Havde han (efter december 1933) fået udskrevet en fødselsattest ville den have lydt
på navnet Federau. Han har måske også syntes at Fehderau “lød bedre”. Hans søn Ralph har
fortalt mig at Gustav overvejede at tage navnet Fehdrau. Det havde også kunnet lade sig gøre.
Man får det indtryk at både Opa og alle brødrene har kaldt sig og er blevet kaldt FEDERAU hele
tiden, men hver gang de har haft brug for en attest, er den kommet ud med noget andet: FEHDRAU eller FEHDERAU. På et tidspunkt bliver det for meget, og man tager initiativ til at få
rettet fejlen.
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Gravstenen på Aabenraa Kirkegård. Foto Claus Federau

Efterskrift:
Forskningen i slægten Federaus historie har ikke kun været udbytterig, den har også været
fascinerede. Det er derfor mit håb at nærværende lille skrift kan medvirke til, at fremtidige
efterkommere af Heinriette og Emil Federau kan få samme fornøjelse af at forske videre.
Specielt ville det være interessant om man kunne udrede mere om Emils fars, August Federaus,
rødder. Dertil kommer at dette skrift kan danne grundlag for udbygning af stamtræer i fremtiden.
Mindst tre generationer efter Heinriette og Emil er allerede tilstede og kan udnytte denne
mulighed. For den yngste af disse generationer gælder at de med data fra dette skrift kan føre
deres slægt syv generationer tilbage til Anna Maria Wolff og Martin Sallein.
Odense, januar 2016
Manfred Federau

