Slægtsforskning et
tålmodigt arbejde
Ole Færch, Aølborg haude hel.det med sig i Københaun
Slægtsforsker€ er ei tålmodigt folkefærd. De Aive.
aldrig op. Bruger lusinder aI
iimer på arbejdet, og stædiA
h€den belønnes med siældne
Iund. Det oDleved; Ole

Færch, Aalboia, furnvlis
Han har i åre.6 løb smlel

mange tusinde navne på et
terkommere i sin slæg1.
- For et slykke tid siden var
jeg på Der Konseliee Biblio,
rek i København for at finde
no8le oplysnineer i e. gam-

mel Berlingske Tldende fra
1880

i lorbindel*

med

mi.

slægtsforekning. Der viste sig

imidlerlid. at åvis.rne skrllF

s6 i en afdeling iDde i riol
stræde. o8 då der kuD var

kort tid ril. al hrn llvver skul
le hlem ul Aålbo*, reenede
j€e med, at beegel vår forgæ-

Menjeglik

då en li1le snak

om hvad leg arbeldede med,
og årkrvaren spurate om leg
havde været nede i billedsåmlingen, det kunne måske
n5s. Det havde tes ,kke Der

blev endt bud ned r åfdelrh
8en, og leh hinutter senere
btev jeg henler af årkivar A.

I

løbet ål et

øFbIk håvde
hån funder hv,.t.l.' vå'

',.der navnet Færch - oe det var
Iaklisk ikke så lidt , .leriblandt de to billed€r af Niels

N,elsn Eæ(h

oe hans

husru

Cårhrine El'qåtFrh R.hdFN

Jeg vår ved åt gå bågover,
for det hår ållid værel nogei i
retninAeD åt en kendsger-

1831, og

det vårede ni år at

afslutte boet. så omfåtænde

og kompliceret var de1. Hans
grav s6 endnu på Nibe kirke
gård.

ning, at der ikke eksisterede

billeder al Niels Nielsn
Færch. men her var der i
hve.r f,ld er Et fDnd. iDrei

Cathrine Elisabeth Rehdeh

mindre. Dåsen var reddet.
Ha.ry Christensn omlåIer
i sin bog ,Ni tværsnil åf Nib6
Historie" et male.i af Søren
Nlels. Færch. en broder til

er lodl i

købmæDd Niels Nielsn
Færcb og Nieis AndeMn

v'ldmo*.. Hån var insækrør

gård

Neumann CåNr€n Rehders
\d. hllsrrner !ts Llev ånsåt ai
r, C Schimmelmann på Lin'
denborg til åt fuldløre arber
der med opdyrknrngen af
Då

Cåthrine Elisåbeth R;hde6
ind hos sønnen CaBten An-

Niels Nielsn Færch var

Aggerta.gens gennembrud i 1825 eller
sildens lunefulde vandnnger,

der vår årsagen, men under
ålle omslændigheder var det

OleFærch giordeetrund på Det
Kongelige Bibliolek.

lra foræl'
drene. Men han klarede
aruede ikke mesel

skærene og kom med i en af

de støNle opgånesperioder,

hvis ikke den største. som sildefiskeriet nogeEinde håvde
brået Nibe. Hån -forstod at

udnytte iiderne. Ar efter år
forøBed6 haDs ngdom. Selv

en katalrole for Nib€.
Niels Nielsen Færch er født
I 1?74 i Nibe søn åf Niels
Nielse. Fæ.ch den ældre.

ikke k,t;§rrDfFn lAr5 drr
elle6 braste fallit' oA ø(ono

med kort meliehruh i 1?85.
og han og hans fire søskende

der*n Færch. kunn€ knække de.n€. Han døde 22. juni

Hån vår kun 11 år da både
fåderen og moderen døde

V,ldm@pård.som h;n oe-

så rorestod opbygnrngen å1.
EfrFr m:ndFns da.l flv A.lF

Færch. Dette e. nu altså ikke

vår overfiskeri,

1?74 på Yildnose
Mou $gn, datter aI

CåNten Rehdes og Mårie

Niels Nielsen Færch, oe skri
ver, alder ikke kendes nogen
biueder ål de ro sbr€ Nibe-

slldesalrer op storkøbmånd i
Nibe, oe er måske en åf d€
bedst k€ndæ Nibe-købeænd
trå Nibes glansperiode, dasildefiskeriet vår på sit højeste
fra o. 1800 ogindtil 1825, hvor
silden pludælig forsvåndt.
Det diskuteres endnu. om dei

I

mck shhenbrud over så
mange, bl.a. hans lætær, køb
mand og sildelter Niels An-

dreas Fær.h på Knud*je i
Skæve sogn. Hun d6de 26
æptember 1842 i Københåvn
under et ophold h6 datleren
Måren Kirstine, gjlt med lus

trtsiåd Måthia Frrdelchsen

og ligger b€gråvet på Frede-

rilsberA klrkegård.

De to lotografier
åf f otogråferinger

$m

er

åf malerie.,

e.i 1968s}ænkeltilDetKon-

geiige Bibliotek af landsrets

saglører viggo Fride.ichsn,
Gentofre, soh er efterkom-

mer efter Niels Niel*n
Fær.h. Hvor originalmalerierne befilder sig i dag, er

jeg ikke Llarover jeg haren
teori om der, så der e. noAer

Niels Nlelsen Færch var slorkøbmånd o9 sildesalter i Nibe.

Cathrine Elisabelh Rehders ligger begråvet på Frcdeiksberg

