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Slægtsnavnet – PUGDAL ! 

 
Ifølge Danmarks Statistik findes der i dag (Januar 2016) kun 11 personer i landet med 

efternavnet Pugdal (og 2 med navnet Pugdahl). 

Heraf bor de fleste i Hjørring. De har imidlertid ingen relationer til ”Pugdalerne” fra 

Vildbjerg.  

Den ældst registrerede ”Pugdal” i vores slægt er Lars Andersen Pugdal, født ca. 

1732, død 14. november 1789 (57 år gammel). 

 

Min relation til Lars Andersen Pugdal: 

 
 Leif Andersen  >  Jørgen Peder Andersen > Jens Sivert Pugdal Andersen > Severine Kristine Jensen > 

            mig                     min far                                   hans far            hans mor 

 

Dorthe Kirstine Christensen > Kirsten Larsdatter > Lars Andersen Pugdal 

           hendes mor      hendes mor                   hendes far 

 

 

Pugdal-navnet fra Vildbjerg dukker ”i nyere tid” op i vores familie, da Jens Sivert 

Pugdal Andersen, født den 27.03.1879, får det indføjet som dåbsnavn, skønt han 

ikke bliver født på Pugdal Mark som de andre af hans 8 søskende (men måske 

derfor?). Kun søsteren, Dorthea Kirstine Pugdal Andersen, døbes også med 

mellemnavnet. 

Moderen, Severine Kristine Jensen, er født på Pugdal Mark (Pugdalhus), hvilket må 

have været inspirationskilden til mellemnavnet. Severine Kristine Jensens ældre 

søster, Severine Maria Kirstine Jensen – gift med gårdmand Jens Riis Pedersen 

(Nørre Pugdal) – har 6 år tidligere døbt en søn, Jens Sigvard Pugdal Pedersen (f. 

1873), samt endnu en søn, Søren Kristian Pugdal Pedersen (f. 1875). Han ændrer i 

1905 navn til Søren Kristian Pugdal Grimstrup, mens en datter, Dorthea Kirstine 

Maria Pedersen (f. 1868) i 1913 ændrer navn til Kirstine Maria Pugdahl 

Pedersen. 

 

Ingen af Jens Sivert Pugdal Andersen og Ellen Kristine Pedersens 9 børn døbes 

”Pugdal”. Aage Andersen og Anine Margrethe Andersen får det tilføjet den 

10.05.1989, jvf. Lov af 29.04.1981 om navneforandring, men navnet dukker igen op i 

næste generation, hvor først Ejnar Christian Andersens og siden Oda Andersens 

og Anine Margrethe Andersens børn døbes – Pugdal – som mellemnavn. Jens 

Marius Andersen (søn af Laurits Severin Andersen) får det tilføjet som 

mellemnavn den 08.12.1987, så hans 2 døtre også kan få det tilføjet. Pugdal-navnet 

føres derefter videre som mellemnavn af adskillige børn i næste generation. 

 

Der findes 2 Pugdal – stednavne i Danmark. 

 

1.  Pugdal (bebyggelse) i Thisted kommune – lidt øst for Hanstholm. 
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     (har sandsynligvis lagt navn de fleste ”Pugdalere” i diverse slægtshistorier samt 

     de nuværende i Hjørring). 

 

2.  Pugdal Mark – Pugdal Gårde i Vildbjerg. 

 

I forskellige artikler på nettet kan om sidstnævnte sted bl.a. læses: 

 
-  Herning Museum har i årsberetningen fra 2008 beskrevet udgravningen af 2 huse 

   fra før-romersk jernalder (500 år f.v.t. – år 1 e.v.t.) på Pugdal Gårde (mon beboerne 

   her er aner til nutidens ”Pugdalere” ? 

    

-  Pugdal Mark har også lagt jord til en flygtningelandsby i 1990´erne. 

 

-  Området er nu udstykket til parcelhusgrunde og industriarealer omkring Pugdalvej 

   og Pugdalvænget. 

 

Men ”Pugdalerne” fra Vildbjerg er som sagt ikke de eneste ”Pugdalere”. 

Personer med mellem - eller efternavnet Pugdal findes der adskillige af i diverse 

slægtshistorier m.v. 

 

F.eks : 

 

Peder Michelsen Pugdal f. 1653 i Hansted 

 

Søren Andersen Pugdal (1659 – 1724) i Thisted amt 

 

Niels Pugdal, Højme v. Odense (omtalt i skifteprotokol fra 1761) 

 

En ny navnelov (af 20. april 1904) gav danskere mulighed for at tage et nyt 

slægtsnavn – men trods alt ikke efter frit valg. Familier med slægtsnavne kunne 

anmelde deres navn til en liste over forbeholdte navne (navne, der ikke kunne tages af 

andre). Denne liste, der i første omgang kom til at omfatte 7.391 navne, indeholdt 

ikke navnet Pugdal, men på en senere opdateret udgave figurerer navnene Pugdahl, 

og Pugdahl-Pedersen. Reglerne foreskrev desuden, at man heller ikke kunne få et 

navn, der i stavemåde og/eller udtale mindede om et forbeholdt navn, hvorfor ingen 

fremover kunne erhverve Pugdal som efternavn. 

 

Ifølge den seneste navnelov (2005) er det dog nu muligt at erhverve sit mellemnavn 

(f. eks. Pugdal) som slægtsnavn mod betaling af et gebyr (kr. 460,oo). 

Andre vil derimod ikke være i stand til ”at købe” navnet. Dette kan kun lade sig gøre 

med navne, som mindst 2000 danskere i forvejen hedder.  

 

 

Oplysningerne samlet af Leif Andersen. 


