Fra Erik Lauridsen, Vinkel via Bent og Inge Christiansen.
Notat om bogen Myndige slægter
Myndige slægter var en meget populær tekst i Vinkel. Den er fiktion men bygget over virkelige
personer, som har fået andre navne. Teksten er oprindeligt angivet at være trykt på Viborg Stifts
Bogtrykkeri i 1904. Alle vidste dog godt, hvem der var tale om. Forfatteren er Peter Thisted, som
bruger aliaset Povl Hertel. Teksten cirkulerede i sognet i flere afskrevne eksemplarer. Her er
skannet et meget flot indbundet eksemplar med specielt tykt papir, der faktisk består af to lag.
Bagerst et næsten kartonagtigt papir, hvor der ovenpå er klæbet et tyndt næsten
gennemslagsagtigt papir, som nogle steder har været temmelig slidt, før det blev klæbet på.
Teksten er maskinskrevet med enkelte rettelser hist og her. Nogle steder virker det også, som om
teksten ikke er skrevet helt korrekt af. På indersiden af titelbladet er der senere skrevet nogle
oversættelser til slægtsnavnene i bogen. På titelbladet er der efter forfatternavnet Povl Hertel
med samme maskinskrift i parentes skrevet Peter Thisted, så afskriften er foretaget senere end
den oprindelige tekst, hvor forfatteren godt måtte være kendt.
Teksten handler om kærlighed og indgåelse af trolovelser og ægteskaber i lokalsamfundet med
udgangspunkt i nogle få slægter. Ind i historien er der flettet kommentarer om livet i
lokalsamfundet. Tidsrummet for historien er en kort indledning, der rækker tilbage til selvejets
start. Derefter kommer hovedhistorien, som må foregå omkring 1875 ud fra kommentarerne i
afslutningen om, at hovedpersonerne nu er midaldrende og at teksten er skrevet i 1904. Man
fornemmer, at forfatteren kan være den hyrdedreng, der oplevede historien som tjenende på
Mølgaard og som senere blev ansat som karl på gården.
Persongalleri:
Ved selvejets etablering:
- Kancelliråd Selmer
- Jordemoder Stine Gejster
I selve historien:
Holmstrupper:
Karen (bedstemoder) gift med Niels
Anton
Gift med
Else Severine

Kirsten
gift med
en udenbys karl

Ane
gift med
Jens

Niels
Har nok været
Kæreste med
Ane Marie Hvam

Karen Jørgensen 22 år
Kæreste med
Sofus Hansen Bødker
(har 4 brødre)
Bliver gift med
Christian Mølgaard

Maren
Forlovet med
Kristian Mølgaard
Bliver gift med
udenbys enkemand

Mølgaard:
Jens (død)
Havde 5 søskende
Christian 28 år
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Øvrige:
33, 27 og 55 = soldaterkammerater til Kristian Mølgaard. Især 55 fra Horsensegnen.
Ane Marie Holm. Formodentlig kæreste med Niles Holmstrup.
Hyrdedrenge. Især en fra Kristian Mølgaards, som senere bliver karl samme sted.
Pigen Mariane hos Else Severine og Anton Holmstrup.
Trine Munk. Tidligere kæreste til Sofus Hansen Bødker.

