
Lokalhistorikeren, ingeniør Hans Gjedsted Kristensen, Møllebakken 34, Støvring, 75 år. Han 
var født i Østrup, hvor hans far arbejdede ved Hobro-Løgstørbanen. Efter skolen blev han 
elektriker og senere elektroingeniør. Værnepligten aftjente han i København, og her mødte 
han sin kone Alice fra Amager. Han blev ansat ved firmaet Nordelektro og en af hans første 
opgaver var til Limfjordstunnellen i 1970. Senere blev han ansat i firmaet LM Ericsson og 
arbejdede med lysreguleringer til vejanlæg.  Da Alice blev ramt af sygdom, passede han 
hende, så længe det var muligt. Alice døde i 2006. Han var i årene under hendes sygdom en 
tid beskæftiget ved Stadsarkivet i Aalborg. Hans Gjedsted gav et stort bidrag til Himmerlands 
historie med mange bøger og artikler i områdets lokal- og slægthistoriske foreningers 
tidsskrifter, men specielt ved arbejde med tingbøger. Starten på dette var et besøg på 
Lokalhistorisk Arkiv, Ø. Hornum, først i 1970-erne, hvor man havde en kopi af Hornum 
herreds tingbøger 1636-88. Den gotiske skrift inspirerede ham, og han gennemlæste de flere 
tusinde sider og maskinskrev et kort et uddrag af hver enkelt sag. Dette stillede han til 
rådighed for arkivets besøgende, som med et trylleslag fik åbnet op for forskning i en tid før 
kirkebøger og folketællinger.  
Senere tilkom uddrag af andre af Himmerlands tingbøger, skifte- og fæsteprotokoller m.v. 
Det drejer sig om op mod 100.000 enkeltsager, som i originalerne kan være mange sider, et 
gigantisk arbejde. Hans forskning er senest lagt på Internettet på Slægtshistorisk Forening 
for Aalborgegnens hjemmeside. Hans arbejde har i høj grad været grundlag for og inspiration 
for mange, der også har nyt godt af hans legendariske hukommelse. Han var en tid i 
bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv for Støvring kommune og lagde et stort arbejde her med 
bl.a. arkivets halvårlige tidsskrift Hanen. 

Han forskede naturligvis også i sin egen slægt, med aner tilbage til herredsfogedslægterne 
Schiønning og Byrialsen, der var arbejdsomme og temperamentsfulde, og disse egenskaber 
havde han i rigt mål. Hans Gjedsted var et hjælpsomt og venligt menneske, men mødte han 
smålighed eller manglende respekt for sin forskning kunne han være skarp, og man fik at føle 
hvilken slægt han var ud af. Han tilbød sit venskab sparsomt og forsigtigt, men havde man 
opnået det, var han altid parat med gode råd eller oplysninger.  

I foråret 2009 brød en kræftsygdom, som han gennem flere år havde været plaget af, ud i 
lys lue. Han vidste, at han ikke kunne vinde denne kamp, men brugte de sidste kræfter til at 
videregive mest muligt af sit arbejde. 
   Ved Hans Gjedsteds død har sønnen Peter i Kansas, USA, og datteren Tina i Støvring 
mistet en varm og kærlig far og lokalhistorieforskningen har lidt et smerteligt tab. Æret være 
hans minde. 
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