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Ny bog!
Gotisk - lær at læse og skrive gotisk

qq
Køb bogen for JL • +

på www.gotisk.dk

Jubilæumstilbud fra Slægtens Forlag

Bladet udkommer denne gang som nr. 50!

I den anledning følgende tilbud på hele serien af Gemmesider, nemlig optryk af alle de be
varingsværdige artikler fra bladets første 33 numre, hvor nogle af artiklerne endda er del
vist ført ajour.

Det drejer sig om seks hæfter med tilsammen godt 430 sider med et bredt spekter af artik
ler af slægtshistorisk art til i alt kun 75 kr.! Den normale pris er 160 kr. Og køber man kun 
enkelte hæfter, sælges disse til halv pris.

Den komplette liste over produkter fra Slægtens Forlag kan rekvireres hos
Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, 8 8661 0436, E: blaab@webspeed.dk.

http://www.gotisk.dk
mailto:blaab%40webspeed.dk


Leder INDHOLD

Med denne udgave har Slægten atter fået ny 
redaktør, og jeg vil som en start benytte lejlig
heden til at sige tak til den forgangne redaktør, 
Tommy P. Christensen, for hans indsats.
Jeg er cand.mag. i historie og aut. turistfører, 
har egen virksomhed og arbejder derudover 
freelance som turistguide og som skribent. Jeg 
er endvidere anmelderredaktør ved Personal- 
historisk Tidsskrift. Sidstnævnte er en fordel i 
forbindelse med den gradvise sammensmelt
ning, som der fremover vil ske af SSF, Samfun
det for Dansk Genealogi og Personalhistorie 
samt DIS-Danmark, og et eventuelt kommen
de samarbejde mellem redaktionerne af disse 
foreningers tidsskrifter og årbøger.
I nærværende udgave af Slægten kan man i ar
tiklen Jakten på norske forfedre ( få gode råd 
om slægtsforskning i Norge og samtidig relevan
te oplysninger om særlige forhold i det norske 
samfund, der er værd at vide for slægtsforskere 
med tilknytning til vores tidligere tvillingerige. 
At benytte Facebook i sin søgen efter aner er en 
mulighed, som flere og flere får øjnene op for. 
Artiklen En negerhøvding i familien er et godt 
eksempel på, at sociale medier kan bruges med 
fordel, når man leder efter familiære relationer. 
I artiklen Ejendomshistorie tilbage til 1844 - 
så let er det! får vi en grundig og meget pæda
gogisk gennemgang af de kilder, ikke mindst 
digitale, der er til rådighed, når man beskæfti
ger sig med historien om enkelte ejendomme, 
men som også kan benyttes, hvor der er tale 
om slægtens historie.
Som sædvanligt er der mange spændende pro
grammer for efteråret i hele landet. Det er op
muntrende at se det høje aktivitetsniveau, der 
lægges for dagen i de enkelte foreninger.
Jeg vil gentage den tidligere redaktørs opfor
dring til meget gerne at indsende forslag til 
artikler til bladet. Med ønsket om behagelig 
læsning og en god sommer.

Henriette Kragh Jacobsen 
Redaktør
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Billedet på forsiden
Blandt embedsmænd og borgere i Norge vil 
man ofte finde forfædre fra bl.a. Danmark, og 
i disse grupper er der ligeledes en større andel 
af danske efterkommere, end det er tilfældet 
for den norske bondebefolkning.
Maleri af kvinde i Bergen ca. 1650.
Ukendt maler.

Kildeangivelser
Stof fra bladet må benyttes med kildeangi
velse. Dog må hele artikler eller større dele 
af bladets indhold kun gengives efter aftale 
med Slægten og forfatteren.
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SSF’s bestyrelse
SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfat
ter 35 foreninger med tilsammen næsten 
4000 enkeltmedlemmer.

Trilby L. Gustafson, formand
Kvædegangen 9, 3460 Birkerød 
» 4076 3887,
E: ssf.tgustafson@gmail.com

Anton Blaabjerg, næstformand
Fredensgade 38, 8800 Viborg 
S 8661 0436, E: blaab@webspeed.dk

Lise Kroner, sekretær
Mölndalsparken 87, 2620 Albertslund 
a 2839 5046, E: lise@tcbj.dk

Jonna Qvortrup, kasserer
Prangervej 82, 7000 Fredericia
a 7592 9678, E: jonnaqvortrup@hotmail.
com

Nicolai Johannsen, 
bestyrelsesmedlem
Kystvej 9, 6320 Egernsund 
a 6038 3520, E: nic@egernsund.dk

Ulrich Aister Klug, 1. suppleant
Erritsø Bygade 45, 7000 Fredericia 
a 4116 6177, E: ulrich@dannebrog.biz

Lena Sørensen, 2. suppleant
Løven 28, 3650 Ølstykke 
8 25215562, E: ssf.lenas@gmail.com

Hans Peter Poulsen, webmaster
Rosengårdsvej 17, 2830 Virum 
« 2345 2531, E: hpp@hpp.dk
Se i øvrigt www.ssf.dk

Annoncer. 800 kr. pr. trykside. Bagsiden 
eller indersiden af omslaget med mulighed 
for farvetryk 1000 kr. En halv eller en kvart 
side henholdsvis 400 kr. og 200 kr.
Alle priser er eksklusiv moms.

Bladet Slægten:
Slægten udgives af Sammenslutningen 
af Slægtshistoriske Foreninger to gange 
årligt. Slægten er udgivet med støtte fra 
Disponent Ove Mellerups Mindefond, for 
hvilken vi bringer vor bedste tak.

Layout og tryk
Atlas-Plæhn Grafisk A/S 
Kirstinehøj 63, 2770 Kastrup 
E: ash@atlas-plaehn.dk 
ISSN 0905-7064

Deadlines
Sidste frist for indlevering af materiale er 
den 15. april og den 15. oktober.

Redaktør
Henriette Kragh Jacobsen 
Robert Jacobsens Vej 89,4-th.
2300 København S 
8 4848 0225, E: heja@tdcadsl.dk

Programredaktør
Lena Sørensen
Løven 28, 3650 Ølstykke
S 2521 5562, E: ssf.lenas@gmail.com

Redaktionsmedlem, korrektur
Ole Bech Knudsen
Jyllands Allé 2, 3. tv., 8000 Århus C
8 4016 5547, E: obk.aarhus@stofanet.dk

Chefkorrekturlæser
Hanne Munk
Koldinggade 1, 2.tv., 2100 København 0 
E: hanne@munk-stander.dk

Artikler/stof sendes til:
Henriette Kragh Jacobsen (se ovenfor)

Programtekster sendes til:
Lena Sørensen (se ovenfor)

Reproklare logoer sendes til:
(se ovenfor)
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Skrivevejledning Foreningsprogrammer

Skrivevejledning til artikler og bogan- Amager s.
meldelser Brønderslev s.
Redaktionen ser gerne følgende fulgt: Teksten Djursland s.
skrives i Word med fonten Georgia, 12 pkt., 1V2 Grindsted og omegn s.
linjeafstand og åben højremargin. Hovedover- Guldborgsund s.
skrifter sættes med fed skrift og 16 pkt., mens Hedeboegnen s.
del-overskrifter i teksten sættes med fed skrift Herning s.
og 12 pkt. Hjørring og omegn s.
Citater anføres i citationstegn. Titler på bøger Horsensegnen s.
og tidsskrifter gengives i kursiv. Undgå så vidt Hvetbo Herred s.
muligt understregning, bindestreger, gåseøj- Hvidovre s.
ne, udråbstegn og lignende, hvor disse reelt Kolding s.
kan undværes. Korsør s.

Morsø s.
Illustrationer Nordvestjylland s.
Illustrationer navngives i nummereret række- Odderegnen s.
følge og indsendes som enkelte filer i jpg- eller Odense s.
tif-format med en opløsning på mindst 300 dpi. Randers s.
Billedtekster sendes som ét samlet dokument Roskildeegnen s.
med nummereret angivelse af billederne, så- Rødovre s.
ffemt de skal sættes i en bestemt rækkefølge. Silkeborg s.

Skibbyegnen s.
Boganmeldelser Storkøbenhavn s.
Oplys gerne forfatter, titel, forlag, udgivelsesår, Sydkysten (Gersagerparken) s.
antal sider, hvorvidt bogen er illustreret (ill.), Sydsjælland s.
eventuel pris samt ISBN nr. Sønderjylland s.

Trekantområdet s.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere Vejleegnen s.
i det indsendte materiale. Vestegnen s.

Vesthimmerland s.
Vestlolland s.

Priser Viborg s.
Privatabonnement (to numre inkl. for- 0., V og N. Horne Herreder s.
sendelse) 90 kr. opkræves én gang årligt Aalborg s.
(girokort vedlagt januarnummeret). Ved Århus s.
forsendelse uden for Danmark dog 120 kr.
Ældre numre af Slægten koster 12 kr. pr. 
stk.+ forsendelse.
Betaling til Slægtens konto i Danske Bank: 
reg.nr. 3627, konto nr. 000 094 5587.

Forlaget SLÆGTEN
Anton Blaabjerg, forlagsredaktør 
(se s. 4)



V Sammenslutningen af 
Slægtshistoriske Foreninger

Nyt fra SSF 2013/14

Trilby L. Gustafson, SSF

Foreningerne var sat stævne til Årsmødet i Hi
storiens Hus i Odense lørdag d. 5. april, og 15 
af SSF’s 35 medlemsforeninger, repræsente
rende 28 stemmer, var til stede. Årsmødet blev 
kyndigt afviklet med Bent Olsen, Aalborg, som 
dirigent. Bestyrelsens udsendte beretning blev 
på nogle punkter uddybet af formanden. To 
mindre foreninger er ikke længere tilknyttet 
SSF, den ene er nedlagt, den anden overgået til 
DIS; af de resterende 35 foreninger har nogle 
haft fremgang og enkelte tilbagegang, men til
sammen forholdsvist stabilt.
Slægtens nye redaktør, Henriette Kragh Ja
cobsen, blev præsenteret. Også webmaster 
Hans Peter Poulsen, var til stede. Hans Peter og 
hjemmesideudvalgets tovholder, Ingrid Bonde 
Nielsen, modtager gerne input til hjemmesiden, 
ligesom Henriette Kragh Jacobsen opfordre
de alle foreningerne til at bidrage med indlæg 
til Slægten.

SSF’s virke
Formanden illustrerede SSF’s virke med føl
gende overskrifter, der alle begynder med ”S”: 
Slægten (bladet), ssf.dk, Slægtshistorisk Week
end (SW), Slægten (forlaget), samarbejde, og 
synlighed. Dertil lægges synergi, endnu mere 
synlighed (et kernepunkt når vi taler om at frem
me vilkårene for arkivbrugere og slægtsforskere 
generelt), og sammensmeltning.
Ét eksempel er Slægtshistorisk Weekend, der 
nu flyttes til Brandbjerg ved Vejle og i 2014 ar
rangeres i samarbejde med DIS-Danmark. Der 
opfordredes til endnu mere synlighed for SSF.

Bestyrelsen arbejder på en fremtidig sammen
smeltning af de tre landsdækkende foreninger 

”Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhi
storie”, ”Slægt & Data, DIS-Danmark” og ”SSF”. 
Samarbejdet vil være til stor nytte for alle tre for
eninger, økonomisk såvel som synergimæssigt. 
F.eks. udgiver alle i dag dyre blade, der med for
del kunne samarbejdes om. De efterfølgende 
kommentarer fra salen bekræftede, at der var 
stor tilslutning til, at der arbejdes videre med 
den idé. Bestyrelsen meldte sig parat til at ud
fase Slægtens Forlag i det kommende år.
Det blev nævnt, at Jytte Skaaning i 2013 mod
tog SSF’s slægtsforskerpris. Hun takkede mange 
gange herfor og roste SSF for det store arbejde, 
der gøres. Det blev kommenteret, at enkelte for
eninger føler, at SSF burde bruge mere tid på at 
hjælpe foreningerne, og at sammensmeltningen 
kunne ske noget hurtigere, så vi kommer vide
re. Formanden mindede om, at idéen var helt 
ny for et års tid siden, og at den skulle modnes 
i foreningerne. Efter en lang og god drøftelse 
af fordele og ulemper ved sammensmeltnin
gen, blev beretningen fra bestyrelsen godkendt.

Regnskab, valg og foredrag
Regnskab 2013 samt budgetter 2014-15 blev 
gennemgået og godkendt. Kontingentet for 
medlemsforeningerne forbliver uændret 24 
kr. pr. medlem. Bestyrelsens forslag til æn
dringer af vedtægterne blev gennemgået og 
forslaget godkendt. De nye vedtægter kan ses 
på hjemmesiden.
På valg var Trilby L. Gustafson og Anton 
Blaabjerg, der blev genvalgt for to år. Nyvalgt 
blev Lise Krøner, Vestegnen, for to år og Jon
na Qvortrup, Trekantområdet, for ét år. Som 1. 
og 2. suppleant blev henholdsvis Ulrich Aister 
Klug og Lena Sørensen valgt for ét år. Som re
visor blev Anni Urup, Sydkysten, valgt, og som
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revisorsuppleant blev Grete Modin Grundtvig, 
Amager, valgt. Datoen for næste årsmøde 
blev den 18. april 2015 i Odense. Der blev 
efterlyst en tilrettet liste over foredragsholdere, 
og der arbejdes på sagen. Ingrid Bonde Niel
sen fortalte om, at man i Greve har startet en 
kreds af formænd for mindre foreninger for at 
udveksle ideer og erfaringer, og foreslog andre 
foreninger at tage idéen op, idet samarbejdet 
giver god inspiration.
Dagen afsluttedes med et spændende foredrag 
af rigsarkivar Asbjørn Helium, der med hu
mor, slides og en YouTube video fra Kalvebod

Biygges ijernlager uddybede dagens virkelighed 
hos Statens Arkiver, samt for visionerne og or
ganisationen for de kommende år. Der var tid 
til mange spørgsmål fra de interesserede frem
mødte. Flere spørgsmål og afrunding, herunder 
tak til alle der har ydet et stort arbejde for SSF, 
nåedes efter pausen, og mødet afsluttedes kl. 
16. SSF takker alle for en rigtig god dag, og en 
særlig stor og varm tak til Odense-foreningen, 
der sørgede for husly i Historiens Hus og for 
det store arbejde i forbindelse med forplejning, 
m.m. På gensyn i 2015!

Nøddeknækkeren

Under denne overskrift bringer Slægten i dette og kommende numre små opgaver - ”nød
der” - som læserne kan fordrive tiden med. Opgavernes løsning vil efter en tid kunne ses 
på SSF’s hjemmeside, www.ssf.dk, samt i det kommende nummer af Slægten. På hjem
mesiden vil der også dukke nye opgaver op. Opgaverne vil kunne løses ved opslag på net
tet og vil være i forskellig sværhedsgrad.

Vi lægger ud med denne opgave, der hører til i den nemme afdeling:
Fyrmesteren på Hirsholmene havde i 1901 fem børn i husstanden samt en slægtning 
beskæftiget med ”Husvæsen”.

1. På hvilken måde var hun beslægtet med børnene?
2. Hvor mange af de nævnte børn havde hun været fadder for?
3. Hvor og hvornår blev det ældste af disse børn konfirmeret?

Blandt besvarelserne af denne opgave vil der blive trukket lod om en bog til slægtsforske
rens boghylde. Send besvarelsen senest 15. oktober 2014 til webmasterens e-mailadres
se: ssf.webmaster@hpp.dk.

Efter denne dato vil opgavens løsning blive offentliggjort på hjemmesiden.
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Jakten på norske forfedre

Af Knut Geelmuyden,
AFDELINGSCHEF, BERGEN BYARKIV

Kongerikene Norge og Danmark kom i middel
alderen i personalunion. Den danske kongen 
forsøkte senere å gjøre Norge til en integrert del 
av det danske kongeriket. Men tross forsøkene 
på å integrere Norge var der varige forskjeller 
mellom de to landene.
Særlig på 15- og 1600-tallet kom mange dan
ske menn til Norge for å ta del i styret av landet. 
De ble ofte gift med norske kvinner som hadde 
kapital og jordegods. Mange av disse danskene 
ble værende i Norge og ble forfedre til et leden
de lag av den norske befolkningen. Men man
ge returnerte til Danmark med norske koner. 
Danmark og særlig København var kjernen og 
makten i tvillingriket. Derfor dro også mange 
nordmenn til Danmark i et forsøk på å skape et 
økonomisk bra liv. Det var også mange nord
menn som reiste til København som soldater 
eller sjøfolk på krigskip. Disse fenomenene er 
hovedgrunnene til at mange nordmenn har

danske forfedre, og mange dansker har norske 
forfedre. Denne artikkelen er et forsøk på å bi
dra med en del kunnskap, som kan være nyttig 
for en danske som jakter på sine norske forfedre.

Bondebefolkningen
Den norske befolkningen på 16- til 1800-tallet 
var delt i flere hovedgrupper. Den største grup
pen var bondebefolkningen. De levde ikke under 
myndigheten til et gods, som hovedinntrykket 
er i Danmark. I Norge hadde mye av jordeien
dommene blitt overtatt av geistlige institusjoner 
i løpet av middelalderen. Ved reformasjonen 
overtok kongemakten rettighetene. Gradvis ble 
jorden solgt til norske godseiere, som gjerne var 
embetsmenn eller kjøpmenn. De fikk normalt 
ikke den myndighet og de offentlige administra
tive oppgavene, som danske godseiere hadde 
over befolkningen på sitt gods. Senere ble disse 
godssamlingene etter hvert splittet opp og solgt, 
slik at bøndene særlig fra 1700-tallet og sene
re gradvis overtok eierrettighetene til gårdene. 
Det var alltid en del selveiere, dvs. bønder som 
selv eide sin jord. Flertallet var leilendinger, dvs.

Matrikkel 1886 Hamre kommune i Hordaland. Trykte matriklerfinnes fra 1838,1852-55,1886 
og senere. Utrykte matrikler finnes fra 16-1700-tallet.



at de leiet gården av eierne. Men en leilending i 
Norge var en fri og selvstendig mann, kun med 
plikt til å opprettholde standarden på gård og 
gårdshus og betale sine leieavgifter. Det nor
ske idealet var selveierbonden, men i praksis 
var leie av gård i perioder mer økonomisk for
nuftig for bøndene. Det er tydelig at bøndene 
derfor ofte frivillig valgte den løsningen. En lei- 
lendingsgård var leiet og kunne selvfølgelig ikke 
gå i arv til bondesønnene. Men det var vanlig, 
at bondens sønner overtok bruken av gården. 
Det betyr, at en familie kunne sitte på gården 
i flere hundre år, uavhengig av om de var selv
eiere eller leilendinger. I mange tilfeller ble 
gårdsbruket også delt i flere bruk for å skape le
vebrød til mer enn ett av barnene. Småkårsfolk 
og yngre sønner kunne få leie en husmannsplass 
for å sikre et livsgrunnlag. En husmann kunne 
ha en begrenset arbeidsplikt overfor bonden. I 
Vestnorge var en husmannsplass normalt liten, 
gjerne bare en hustomt, men oftest med litt jord 
i tillegg. I Østnorge kunne en husmannsplass 
være vesentlig større, men førte også ofte til en 
vesentlig større arbeidsplikt.
En matrikkelgård i Norge kan være et stort 
område med et felles navn. Den var gjerne opp
rinnelig ett gårdsbruk. Etter oppdelinger av ma- 
trikkelgården gjennom tidene består den ofte 
av mange gårdsbruk. Et gårdsbruk kan defi
neres som et særskilt matrikulert objekt, d.v.s. 
med selvstendig skatteplikt. Definisjonen på en 
husmannsplass er, at den er ikke særskilt ma
trikulert. Det er med andre ord bonden, som 
betaler skatten for husmannsplassen.

Den enkleste måten å lete etter slekt i Norge er 
å undersøke, om det er skrevet en bygdebok for 
det aktuelle området. De norske kommunene 
er i stor grad basert på de gamle prestegjeldene, 
og det vanligste er at en bygdebok gjelder en 
kommune. En bygdebok er en gårds- og slekts
historie for sitt område, inndelt etter matrik- 
kelgårdene med sine gårdsbruk. Det er også 
vanlig, at en bygdebok har et bind med generell 
kulturhistorie for området. Bygdebøkene kan 
bli solgt gjennom en bokhandel, men like ofte 
bare gjennom kommunenes kulturkontor eller 
gjennom et lokalt historielag. Dersom det er

vanskelig å finne, om det er utgitt en bygdebok 
for et område, kan det være lurt å spørre enten 
det lokale biblioteket eller den lokale kommu
nens kulturkontor. Husk at Norge og Danmark 
har et bibliotek-samarbeid, som gjør det mulig 
å låne bøker til et lokalt bibliotek fra det andre 
landet. Noen bibliotek vil kanskje ikke sende 
bort sine mye brukte bygdebøker, men det er 
alltid verdt et forsøk.

Embetsmenn, borgere og arbeidere
De andre, men mindre delene av Norges gam
le befolkning, er embetsmenn, borgere og 
arbeider-befolkningen i byene. Arbeiderbe
folkningen skal ikke omtales separat. De er i det 
vesentlige barn eller etterkommere av bonde
befolkningen og vil vanligvis i løpet av få gene
rasjoner være ført tilbake dit. Embetsmenn og 
borgere vil ofte blant sine forfedre finne gam
le nordmenn. Men i disse gruppene vil vi også 
ofte finne forfedre fra Danmark, Tyskland og 
mange andre land. Disse gruppene har trolig 
også en større andel danske etterkommere enn 
en vanlig bonde.

Eksempel på hustyper i Bergen.

Fra 'Eldre Bergensarkitektur”.

N avnetr adisj on
Navnetradisjonen i Norge besto i eldre tid av 
fornavn og farsnavn, kombinert med gårds
navnet for den matrikkelgård som personen i 
øyeblikket bodde på. Det betyr at gårdsnavnet 
for en person kunne skifte, dersom han flyttet9



til en annen gård: Ole Olsen Berflord kom 
fra gården Berfjord, men het senere Ole Olsen 
Olsvold, etter at han flyttet til gården Olsvold. 
Faste etternavn var ikke vanlig. Det hendte, at 
en person beholdt gårdsnavnet etter at han 
flyttet fra landsbygden inn til en by. Men det 
var ingen fast praksis. Denne navnetradisjonen 
varte til omkring 1900, men overgangen til faste 
etternavn er flytende i perioden ca. 1850-1930. 
Blant borgere og embetsmenn er det mer van
lig med et fast etternavn/slektsnavn. Grunnen 
er at mange av disse slektene har utenlandske 
forfedre, som brakte med seg navnet til Norge. 
F.eks. kom slekten Geelmuyden til Norge i 
1660 fra byen Geelmuyden (nå skrevet Gene- 
muiden) i Nederland. Innvandreren giftet seg 
med en norsk kvinne med en god økonomisk og 
sosial bakgrunn, og etterslekten beholdt navnet. 
Disse slektene sprer seg ofte i Norge.

Men slektsnavnet gjør, at de likevel kan være 
enklere å følge. I tillegg er det utgitt en del bø
ker om ulike persongrupper. Det finnes f.eks. 
bøker med opplysninger om studenter, mili
tære offiserer, prester, lærere, etc. Et bibliotek 
vil kunne bidra til å finne slike bøker. Vær også 
oppmerksom på at borgere trengte et borger
skap i den byen, som de bodde i. Borgerskap 
ble gjerne notert i en borgerbok, ofte med opp
lysning om fødested. F.eks. finnes for Bergen 
borgerbøker med opplysninger tilbake til 1551. 
(Se https://www.bergen.kommune.no/omkom- 
munen/avdelinger/bergen-byarkiv og klikk på 
Byarkivet forteller, klikk deretter Digitalisert 
materiale, gå ned til du finner Borgerboken i 
digital utgave og klikk. På den siden vil du fin
ne lenke for nedlasting av borgerboken i digi
tal utgave.)

De fleste innvandrerslektene kom på 1600-tal- 
let, men også 15- og 1700-tallet hadde en ikke 
ubetydelig innvandring. Det er ikke uvanlig, at 
det er skrevet en slektsbok om mange av disse 
slektene. Det er utgitt bibliografier med over
sikt over disse slektsbøkene, først Morten Han
sen: Norske slektsbøker (Oslo 1965, bøker utgitt 
inntil 1963), senere Jana og Jan Frederik Solen: 
Norsk slektshistorisk bibliografi (Oslo, i flere

Glassvindu fra Haus kirke i Hordaland. Bilde 
av Bergens-borger og kone. Bildets detaljer 
stemmer med opplysninger i skiftet etter kir- 
keeieren, og kan kanskje være et bilde av ham

utgaver fra 2001-2002), som er et supplement 
til Morten Hansens bok. De fleste slike slekts
bøker er derfor relativt lett å få kunnskap om. 
Bibliografiene inkluderer også slekter, som er 
nevnt i artikler i mange tidsskrifter.

Norges administrasjon og arkiver
På grunn av fellesskapet mellom Norge og Dan
mark inntil 1814 er det stor likhet i adminini- 
strasjon mellom de to landene (bortsett fra 
fraværet av godsmyndigheter i Norge). Kilder, 
som du kjenner fra Danmark, kan du også søke 
etter i Norge. Den norske versjonen av Statens 
Arkiver heter Arkivverket. Det består av Riksar
kivet og otte statsarkiv (=landsarkiv) med ansvar 
for statlige arkiver i sin region. I tillegg finnes 
Fylkesarkiv, som stort sett har ansvar for de ny
ere fylkeskommunene (etter 1972), men også 
kan ha noe eldre materiale. En kommune har 
i prinsippet selv ansvaret for sitt kommunear
kiv. Men de mange små kommunene benytter 
ofte et samarbeidsorgan, en interkommunalt 
arkivorganisasjon, til hjelp i arbeidet.
F.eks. har kommunene i Hordaland fylke hjelp 
av Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH), 
som er samlokalisert med Bergen Byarkiv i
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Skjøte tinglest 1.12.1766fra handelsmann Chri
stopher Rogge til svigersønn Jens Dwerha- 
gen, skipper, på hus med grunn på hjørnet av 
Strandgaten og Torvalmenningen i Bergen. 
Kilde Byfogd og by skriver i Bergen, III.B.a.isb 
pantebok 1759-1769 f 496b

Bergen. Opprinnelig var de interkommunale 
arkivene kun en kompetansebase, men gradvis 
tar de inn kommunearkivene og samler dem i 
sine lokaler. Her er stor variasjon i praksis, og 
de interkommunale arkivene har gjerne et lite 
personale. Noen få kommuner står utenfor de 
interkommunale arkivene. Det gjelder særlig 
noen byer med særlig store arkiver. F.eks. har 
Bergen kommune opprettet en selvstendig, stor 
og meget profesjonell arkivorganisasjon med 
ansvar for alle kommunens arkiver 1551-2014: 
Bergen Byarkiv finner du på nettsidene https:// 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/av- 
delinger/bergen-byarkiv med mye materiale, 
bl.a. en del digitalisert arkivmateriale, et by
leksikon, et oppslagsverk, etc.
Slektsforskerens problem med en arkivinsti
tusjon er, at de har liten kapasitet til å foreta 
slektsundersøkelser for deg. Men dersom du 
har klare spørsmål, som kan undersøkes med 
noen enkle dykk i arkivet, vil de gjerne gjøre et 
forsøk. I Norge er gratis-prinsippet fremdeles 
gjeldende: Det blir normalt ikke spurt om be
taling for de begrensete undersøkelsene, som 
institusjonene kan gjøre i denne type saker.

Det betales vanligvis kun for kopier. Men det 
er kun i saker med karakter av velferd (av stor 
og grunnleggende betydning for individet), at 
det kan skje større undersøkelser. Slektshisto
rie er normalt ikke inkludert der.

Søgning via slektshistoriske foreninger 
og nettet
Å besøke arkiver i andre land kan være kostbart 
pga. reise- og hotellutgifter. Men de fleste arki
vinstitusjoner i Norge vil ta godt imot deg og bi
dra så godt som mulig. En alternativ løsning kan 
være gjennom de slektshistoriske foreningene 
(f.eks. den norske gren av DIS - Data i slekts
forsking) å forsøke å finne samarbeidspartne
re, som du kan bytte arbeid med: Det er mange 
private slektsforskere i Norge, som har behov 
for undersøkelser i Danmark. Er du heldig og 
finner en dyktig kontakt kan resultatet bli bra. 
Den viktigste muligheten du i Danmark har for 
å finne kildeopplysninger om din norske slekt, 
er likevel på internet. Det norske Arkivverket 
har nettsiden www.Arkiwerket.no. Der finner 
du helt øverst på siden lenke til Arkivportalen, 
som er under utvikling som en viktig inngang 
til bl.a. arkivregistraturer etc. Viktigere er at du 
finner lenke til Digitalarkivet, som inneholder 
både databaser med søkbare registrerte kilder 
og bilde-digitaliserte kilder, særlig kirkebøker 
og tinglyst materiale. Innholdet i Digitalarkivet 
er omfattende og vokser stadig. I tillegg til de 
statlige kildene har de også inkludert en del da
tabaser registrert fra kommunale arkiver. Men 
det er ikke avgjort om de generelt skal åpne for 
den muligheten, slik at norske digitalt tilgjen
gelige kilder i større grad kan bli samlet ett sted 
på internet. Dessverre er siden under omlegging, 
og trolig fra 1. april vil det gamle Digitalarkivet 
være erstattet av en ny versjon. Det er en ge
nerell holdning blant norske slektsforskere, at 
den nye versjonen er mindre god å søke i enn 
den gamle versjonen. Men vi håper at søke
redskapene etter hvert skal bli bedre. Et godt 
råd vil være å gjøre deg godt kjent med det nye 
Digitalarkivet under www.Arkiwerket.no, slik 
at du får best mulig resultat av dine søk. Digi
talarkivet er meget innholdsrikt og inneholder 
uendelig mange kilder fra hele Norge.

http://www.bergen.kommune.no/omkommunen/av-delinger/bergen-byarkiv
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En negerhøvding i familien?

Af Allan Pedersen, slægtsforsker, København

Nogle gange har man lov til at være heldig - og 
nogle få gange har man lov til endog at være 
meget heldig! Et sådant sjældent held tilsmilede 
mig en efterårsdag i 2013, hvor jeg bl.a. kom 
i besiddelse af et 127 år gammelt foto af min 
tipoldefar!
Men lad mig starte noget før, helt præcist den 
sørgelige januardag i 1983, da jeg mistede min 
sidste bedsteforælder, nemlig min morfar. Han 
blev desværre ikke ret gammel; 63 år, men han 
døde af sorg. Han havde mistet sin elskede kone 
(min mormor) i 1966, og havde altså gået og væ
ret trist og ked af det i næsten 20 år. Han be
gyndte også at drikke, så han døde af en skidt 
kombination af øl, smøger og sorg.
Jeg blev selvfølgelig ked af det, da min mor for
talte mig om dødsfaldet dagen efter. Selv om 
han på dengang 9-årige mig altid havde virket 
som en gammel, gnaven mand, så var han dog 
min morfar, og nu havde jeg ingen bedstefor
ældre tilbage!
Efter nogen tid, hvor jeg havde bearbejdet sor
gen, fik jeg en stor lyst til at vide mere om min 
familie, måske mest pga. de familiemedlemmer, 
der nu ikke var her mere. Jeg spurgte derfor 
min mor, som har vist sig at have en helt ele- 
fantastisk hukommelse på dét punkt. Konstant 
fremtryllede hun guldkorn, som jeg flittigt skrev 
ned. Mit slægtstræ tog efterhånden form, i star
ten som et lille, tyndt birkeslægtstræ med nogle 
mere eller mindre tilfældige skud hist og her. 
Min far havde jeg ikke glæde af, da han var 
ude af familien allerede et halvt års tid før jeg 
blev født, men at støtte mig til min mors før
nævnte hukommelse var også mere end rigeligt. 
Hun fortalte mig allerede fra starten, at jeg, på 
min fars side, stammede fra Dansk Vestindien, 
og at der således vistnok var negre i familien. 
Det skulle angiveligt være min oldefar Edvin 
Seymour Donovan, og han blev derfor hurtigt 
den tids mest interessante person for mig. 
Årene gik, jeg voksede, og dét gjorde mit

slægtstræ også. Der var kommet nogle fætre 
og kusiner samt nogle nevøer og niecer på, men 
jeg kom egentlig ikke ret langt tilbage i tiden, 
hvilket jeg jo ellers synes er det mest interes
sante. Jeg havde fundet en tipoldefar, men mere 
blev det ikke til.
Så kom internettet! Jeg kom online i 1997, men 
der gik en del år, før jeg opdagede www.arkiva- 
lieronline.dk og alle de andre sider, jeg kunne 
bruge. Derefter gik det stærkt! Jeg fik udfyldt 
en masse huller i min mors familie. Det kneb 
dog stadig noget på min fars side.

Facebook
Det begyndte at hjælpe gevaldigt på det, da Fa
cebook meldte sin ankomst. Min mor havde for
talt mig om min fars fire søskende, så en dag fik 
jeg pludselig den ide at kigge efter dem på Face
book, og de var der skam! Tre ud af fire i hvert 
fald, idet den ældste bror var død. Jeg skrev til 
mine to fastre og min onkel og forklarede dem 
situationen. De bød mig hjertelig velkommen 
i familien, og jeg fik masser af oplysninger!
Én oplysning var jeg dog ikke helt tilfreds med. 
Det viste sig nemlig, at min meget eksotiske 
oldefar, Edvin, ikke var det fjerneste eksotisk 
alligevel. Han var nemlig født i 1887 i noget så 
dansk og kedeligt som Skt. Matthæus sogn på 
Vesterbro! Nu var min illusion om denne for
fader fra et varmt og fjernt land pludselig ta
get fra mig! Øv!
Jeg hæftede mig dog alligevel lidt ved efter
navnet. Dette ikke særligt danskklingende ef
ternavn, Donovan, som også Edvins far Albert 
(altså min tipoldefar) bar. Var der alligevel no
get eksotisk over det? Jeg forskede videre, lær
te også at bruge www.politietsregisterblade.dk, 
www.slaegogdata.dk’s forum, folketællingerne, 
etc., og pludselig en dag fik jeg et gennembrud: 
Jeg fandt nemlig min tipoldefar, Albert Do- 
novans, død i kirkebogen. Og bingo: Dér stod, 
at han stammede fra Vestindien, nærmere be
stemt Kingstown! Nu vidste jeg, at der var no
get om snakken. Det var blot ikke min oldefar, 
men min tipoldefar!
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En ægte negerhøvding var Albert Donovan 
ikke, men flot ser han ud i sit kostume.

Herefter koncentreredes meget af min videre 
slægtsforskning sig om Albert. Jeg ville vide, 
hvor han kom fra, hvor jeg kom fra, men jeg 
kunne ikke finde nogen Kingstown i Dansk Vest
indien. Jeg gik - til min store irritation - igen i 
stå! Så besluttede jeg mig en dag for at prøve 
Facebook igen. Jeg havde jo før haft held dér, 
så hvorfor ikke? Jeg skrev et længere brev til, 
jeg tror de første 100-150 Donovan’er, på Fa
cebook. De fleste svarede. Mange af dem var i 
familie med ham på den ene eller anden måde, 
og mit slægtstræ voksede sig efterhånden til et 
stort egetræs-slægtstræ med en meget vidtræk
kende trækrone! Desværre udeblev det rigtige 
gennembrud!

www.slaegtogdata.dk’s forum
Lige indtil jeg en septemberdag i 2013 modtog 
et svar på et indlæg, jeg havde skrevet på www. 
slaegtogdata.dk’s forum, hvor jeg havde spurgt

om noget vedrørende Alberts rejse til Danmark. 
Svaret kom fra en Steen Gregers Ellebæk Do
novan! Jeg spurgte ham, hvorfra han egentlig 
havde det efternavn, da det jo var sandsynligt, 
at han på en eller anden måde stammede fra 
Albert Donovan. Hans svar var: ”Jamen, Albert 
er da min tipoldefar!” Jeg troede ikke mine egne 
ører/øjne, og jeg tabte yderligere kæben et par 
centimeter, da Steen sagde, at han skam havde 
et billede af både Albert og dennes kone, Caro
line Amalie Frederikke Jensen, gift 
Donovan!

Efter sigende så Caroline Jensen sin tilkom
mende første gang, da Albert var udklædt i 
fuld mundering.

Jeg kunne næsten ikke holde fingrene og mig 
selv i ro, da jeg skrev tilbage til ham, at jeg 
meget gerne ville se disse billeder. Vi fik kon
takt på Facebook, og få minutter senere sad 
jeg og stirrede på et billede af min tipoldefar, 
Albert Donovan. Billedet skulle være fra 1886, 
og dermed 127 år gammelt. Få sekunder senere 
dukkede endnu et billede op: et bryllupsbille
de af Albert og Caroline, som blev gift i 1887.
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Jeg sad nu og gloede med åben mund på to af 
mine tipoldeforældre, som de så ud for mere 
end 125 år siden. Det var næsten ikke til at for
stå. Dette var i sandhed ét af højdepunkterne i 
min slægtsforskning!

Personligt møde
Min begejstring havde ikke mere end lige lagt 
sig, da der kom endnu en appelsin dryssende 
ned i min turban. Jeg kom i kontakt med en 
Lenni Donovan, og da hun boede ganske tæt 
på mig, aftalte vi en dag at mødes. Lenni viste 
sig nemlig at være oldebarn af Albert Donovan 
(og dermed barnebarn af min oldefar, Edvin), 
og hun var meget interesseret i at se, hvad jeg 
havde fundet ud af indtil videre. Da jeg kom 
hjem til hende en aften, snakkede vi en hel del, 
og pludselig tog hun en bunke billeder frem, 
hvor der var flere af Albert og Caroline, og også 
af min oldefar Edvin, samt en masse tilhøren
de børn. Og minsandten om der ikke også var

et billede af Alberts svigermor Johanne Ma
nuella altså min 2-x-tipoldemor. Billedet var 
fra omkring 1903, så hun var ca. 70 år på det. 
Hvilket scoop! Hun er den hidtil tidligste ane, 
jeg har fundet et billede af.
Hvis vi for en stund vender tilbage til tipoldefar 
Albert, så kan man måske undre sig over hans 
påklædning på billedet. Jeg kalder det et indi- 
aner-outfit, hvilket jo passer lidt med den fa
milieskrøne, jeg altid havde hørt: at der skulle 
være en negerhøvding i vores familie. Det viste 
sig, at han kommer fra øen Tortola, som er en 
mindre 0 i Britisk Vestindien beliggende tæt på 
de to tidligere dansk vestindiske øer, St. John 
og St. Thomas. (Måske var det derfor, at der 
var en forvirring omkring Dansk Vestindien?). 
I hvert fald fik jeg bekræftet, at der var noget 
sandt i, at jeg stammede fra Vestindien.

Jeg fik fortalt af Lenni Donovan, at Albert op
trådte som ”vild i et bur” i 1880’erne, og at han
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derfor var klædt ud som på fotografiet. Det var 
hans arbejdstøj. Det var nok mere normalt den
gang, at man sådan satte anderledes mennesker 
til skue, og jeg har ydermere fået fortalt, at hans 
kommende kone, Caroline, havde været tilskuer 
ved et sådant arrangement, hvor hun altså var 
faldet for denne flotte fyr. (Hvilket jo i bund 
og grund er meget heldigt for min eksistens). 
Jeg forsker stadig videre. Jeg vil gerne vide, 
hvordan og hvornår Albert er kommet til Dan
mark etc., og er i det hele taget lige så begejstret 
for slægtsforskning, som jeg altid har været. Og

så hjælper det jo naturligvis på motivationen, 
når sådanne appelsiner drysser ned i turbanen. 
Man kan jo altid håbe, at man vil være lige så 
heldig én gang til, engang i fremtiden.

Som det fremgår afkortet, er de britiske vest
indiske øer og de tidligere danske vestindiske 
øer beliggende ganske tæt på hinanden.

Norsk Slektshistorisk Forening
Norsk Slektshistorisk Forening har fejret 200-året for vedtagelsen af den norske grundlov 
17. maj 1814 med udgivelsen af et stort værk om de 112 ”eidsvollsmennene”, anetavler - også 
med danske forbindelser, biografier, portrætter, underskrifter og segl.

Værket koster 495 norske kroner + forsendelse fra Oslo, med en specialaftale gør, at Slæg
tens Forlag kan sælge værket til kun 405 danske kroner + forsendelse fra Viborg!

Bestil hos AB, E: blaab@webspeed.dk
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Ejendomshistorie tilbage til 1844 — så let er det!

Af Michael Dupont, overassistent, Rigsarkivet

Ejendomshistorie er en af de hjælpediscipliner 
til slægtsforskningen, der så småt begynder at 
få større interesse. En del af denne interesse 
hænger uløseligt sammen med, at flere og flere 
ejendomshistoriske kilder bliver digitaliseret i 
disse år og lagt på internettet. Desuden vil det 
for de slægtsforskere, der ikke kun interesse
rer sig for ”kedelige” navne og årstal, også være 
naturligt at se på forfædrenes omgivelser. Og 
her er ejendommen noget af det mest oplagte! 
Den nugældende matrikel for landsognene går 
tilbage til 1844, og derfor vil det ofte være re
lativt nemt at føre en ejendom tilbage til det
te årstal. Købstæderne blev først matrikuleret 
i 1863; men det nedenstående vil også kunne 
bruges til ejendomshistorie i byerne.
Poder man de oplysninger, man finder i kirke
bøgerne og folketællingerne, med kildemateri
ale som skifter - og ejendomshistoriske kilder 
- vil man komme meget tæt på sine forfædre. 
Kirkebøgerne og folketællingerne sætter nav
ne og årstal på de personer, man arbejder med, 
mens skifterne fortæller, hvad de ejede (potter, 
pander osv.), og ejendomshistorien danner ram
men om det hele.
Det er forskelligt, hvad der er udgangspunktet 
for en ejendomshistorisk undersøgelse. Nogle 
ønsker at følge en adresse tilbage i tiden, mens 
andre har fundet en person i en folketælling og 
gerne vil have lidt mere konkrete oplysninger 
om stedet.

Mingrund.dk
Hvis udgangspunktet for en ejendomshisto
risk undersøgelse er en konkret adresse, er det 
første problem at finde frem til navnet på det 
ejerlav, ejendommen ligger i, samt dens ma
trikelnummer. En anden relevant oplysning er 
selvsagt retskredsen, da de mest oplagte ejen
domsarkivalier vil være skabt af retterne (før 
1919 retsbetjentene) og derfor vil være arkiveret 
under de pågældende myndigheder i Statens

Arkivers database Daisy. Men i første omgang 
er retskredsen ikke så relevant.
På hjemmesiden www.mingrund.dk kan man 
slå en adresse op og få oplyst dens ejerlav og 
matrikelnummer. Hvis man fx tager udgangs
punkt i adressen Stenager 216, 2600 Glostrup 
(min bopæl), så får man oplyst, at denne adres
se hører under Hvessinge By, matr. 4bi. ”By” 
skal her forstås som ejerlav (se illustration 1).

Giostrup Kommune ▼ Væig ejertav »

Stenager

Matrikeloplysninger:

Hvessinge By, Glostrup (20453)

Matr. nr. 4bi

Areal 5632 m1

Vejareal 0 m*

Noteringstype Del af samlet 
fast ejendom

Modermatrnr 4f
Joumalnr. U2001/01369

Ændringsdato 09-mar-2001

SagsID 20124849

SFE ejdnr 8674501
Alta hala ûiflnrinmmfln

Illustration 1.
Hjemmesiden www.mingrund.dk, der viser 
matrikeloplysninger for adressen Stenager 216, 
2600 Glostrup, nemlig Hvessinge By, matr. fbi.

Tingbøger på AO
Under ”Ejendomsoplysninger” i Arkivalieron- 
line finder man den landsdækkende tingbog, 
der i begyndelsen af 1990’erne blev brugt som 
grundlag for indtastningen i Den elektroniske 
tingbog.1 For at sammenligne med noget af 
det ældre materiale, så er tingbogen ikke en 

”skøde- og panteprotokol”, men et ”realregi
ster”, altså en oversigt over ejendomme, hvor 
hver ejendom som udgangspunkt har to sider 
med kortfattede oplysninger om ejendomsret, 
byrder, pantehæftelser og matrikuleringsop- 
lysninger. Netop fordi der er oplysninger om 
ejendomsret (navne på ejere), kan man bruge
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materialet til ejendomshistorie.
I Arkivaliero nline har man mulighed for at væl
ge region, retskreds og ejerlav. Når man ken
der ejerlavet, kan man med det samme rulle sig 
frem til det pågældende ejerlav uden at tænke 
på region eller retskreds.
Illustration 2.

Illustration 2.
Arkivalier online, der under ”Ejendomsoplys
ninger” viser ting bøgerne for Hvessinge By, 
Glostrup, bind 13-18.

Vælger man ejerlavet ”Hvessinge By, Glostrup”, 
får man seks tingbøger frem, nemlig bind 13-18 
(se illustration 2). En brist ved indtastningen 
i Arkivalieronline er dog, at det ikke fremgår, 
hvilke matrikelnumre de enkelte bind indehol
der. Når man skal finde matr. 4bi, må man alt
så prøve sig frem, bind for bind. Hvessinge By 
er ikke verdens største ejerlav, så det er hurtigt 
klaret; men samme problem gør sig også gæl
dende for de store ejerlav, hvor det kan være 
temmelig tidskrævende. Heldigvis indeholder 
tingbøgerne ofte et ”Henvisningsblad” forrest, 
der kort fortæller hvilke matrikelnumre, bin
det indeholder.
Hvis man vælger det først bind, bind 13, fortæl
ler henvisningsbladet, at bindet bl.a. indeholder 
matr. 4bi ; men at man skal finde oplysninger om 
dette matrikelnummer under matr. 4f. Under 
matr. 4f fremgår det, at matr. 4f (herunder matr. 
4bi) blev solgt 11.10.1978 af Glostrup Kommu
ne til Glostrup Boligselskab (se illustration 3). 
De nuværende bygninger på matriklen - også 
Stenager 216 - er bygget o. 1980 af Glostrup 
Boligselskab.

e* Akt Skab £ nr. » A m«,i nr. ?
Kvt Mngc by, CJtøsthip »op®

SS 777
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&
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Illustration 3.
Opslag i tingbogen på Arkivalieronline.dk, 
Hvessinge By, Glostrup, matr. 4f (herunder 
matr. 4bi). Under ”Ejendomsret” ses ejerne 
af matriklen.

Man kan desuden bruge tingbogsbladet til at 
få oplyst, hvad der skete før 1978, for under 

”Bemærkninger” fremgår det, at matr. 4f blev 
oprettet 08.12.1978 ved udstykning af matr. 4a. 
Tallet i matrikelnummeret viser i øvrigt ofte til
bage til det matrikelnummer, ejendommen op
rindeligt fik ved matriklen 1844. 4a har derfor 
oprindeligt heddet matr. 4.
Under matr. 4a fremgår det, at ejendommen 
blev skødet 23.12.1929 fra S.N. Sørensen til 
handelsgartner H. Suhr, Møllegaarden, og igen 
08.12.1965 til Glostrup Kommune, der senere 
foretog en lang række udstykninger. Udstyk
ninger kan være meget svære at arbejde med, 
da man må holde øje med ofte små og gnidrede 
henvisninger til tidligere matrikelnumre. Det 
er et uundgåeligt puslespil, især i 1900-tal- 
let, hvor så mange markjorder blev udlagt til 
parcelhuskvarterer.
På den nuværende matr. 4ar ligger Hvissinge- 
gården, der i dag er daginstitution og har adres
sen Hvissingegade 15, 2600 Glostrup. Engang 
var det her, ejeren af matr. 4a boede.
De tidligste ejeroplysninger, vi finder i tingbo
gen for Hvessinge By, matr. 4a, er fra 1929, og 
for at komme længere tilbage, må vi søge til en 
anden kildegruppe, nemlig realregistrene, ting
bogens forgænger.

Realregistre
Realregistrene indeholder ligesom efterfølgeren, 
tingbogen, kortfattede oplysninger om ejendom
me, nemlig deres ejendomsret, byrder, pante
hæftelser og matrikuleringsoplysninger. Hver
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ejendom har som udgangspunkt to sider. 
Realregistrene øst for Storebælt findes endnu 
ikke på Arkivalieronline, men skal i stedet be
nyttes på film, der står fremme til selvbetjening 
på Rigsarkivets filmlæsesal. Realregistrene vest 
for Storebælt skal benyttes på de pågældende 
landsarkiver. Problemet med realregistrene er, 
at de ikke kan fjernlånes, da de hører til grup
pen af hyppigt brugte arkivalier. Man kan dog 
undersøge i Daisy, om realregistrene også fin
des på film, for filmeksemplaret kan modsat 
originalen ijernlånes. Ad åre vil det hele blive 
lagt på nettet.
Med realregistrene er vi tilbage i en periode, 
hvor man skal kende retskredsen for at finde 
et realregister. På Statens Arkivers hjemmeside 
findes der en liste over sogne og deres retskred
se -1919 øst for Storebælt: ”Opslag - Retsbe
tjente. Hvilke retsbetjente har sognene hørt til? 
(2003)”. Den ligger på www.sa.dk under ”Brug 
arkivet” ■=> ”Udgivelser til download”. Glostrup 
Sogn mangler ved en fejl; men som alternativ 
kan man slå sognet op i ”De brune kasser”, der 
står på Rigsarkivets læsesal. Her fremgår det, at 
Glostrup Sogn 1819-1956 hørte under retskred
sen Københavns Amts søndre Birk.
Hvis man arbejder med sogne vest for Store
bælt, kan man finde administrationshistoriske 
oplysninger om retskredsene i forskellige op
slagsværker, fx Karl-Erik Frandsen (red.): At
las over Danmarks administrative inddeling 
efter 1660 (1984) eller i de forskellige udgaver

af Trap Danmark. Med tiden vil man kunne 
bruge www.digdag.dk.
Når man ved, at det pågældende realregister 
skal findes under Københavns Amts søndre 
Birk, kan man lave en søgning i Daisy. Søg
ningen giver en lang række resultater, hvoraf 
man skal have fat i den arkivserie, der hedder 

”Realregister: Glostrup”, da Hvessinge By lig
ger i Glostrup Sogn (se illustration 4). Arkivse
rien består af 5 bind eller 1 film. Hvis man bor 
i nærheden af Rigsarkivet, kan man i Rigsar
kivets registratur ”Tinglæsnings-arkivalier” slå 
de pågældende bind op og få en henvisning til 
de filmruller, der står fremme til selvbetjening 
på Rigsarkivets filmlæsesal, nemlig bind R18-R 
22, der findes på filmnr. LAK 3.539-LAK 3.541. 
På filmnr. LAK 3.539 findes hovedrealregistret, 
mens de efterfølgende film indeholder sup
plementer. Forrest i bind R 18 findes et nav
neregister for alle ejerlavene med angivelse af 
matrikelnumre. I andre tilfælde, hvor der ikke 
er navneregister, og realregistret dermed bliver 
sværere at arbejde med, kan man gøre sig for
håbninger om, at der findes et matrikelregister 
til realregistret. Matrikelregistrene på Rigsarki
vet dækker Danmark øst for Storebælt og står til 
selvbetjening på Rigsarkivets hovedlæsesal. Et 
matrikelnummer skal her findes efter retskreds, 
ejerlav og matrikelnummer. Ud for de enkel
te matrikelnumre vil der være en direkte hen
visning til, hvor man kan finde ejendommen i

Illustration 4. Statens Arkivers database Daisy, her en søgning 
på realregistre fra Københavns Amts Søndre Birk.
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Illustrations. Opslag i Københavns Amts Sønd
re Birk (i): Realregister: Glostrup 1813-1971, 
bind R 18 (B.2-R.18), der også findespå film- 
nr. LAK 3.539. Under ”Adkomster” ses ejerne 
af matriklen. Det tidligste skøde er fra 1846; 
men under ”Ejendommen”(matrikeloplysnin
ger) nævnes ”Vartou Gods”, der må tolkes som 
en endnu tidligere ejer.

realregistret (bindnr. + sidetal).
I omtalte navneregister finder man nemt S.N. 
Sørensen med henvisning til fol. 101. Når man 
bladrer sig frem til det pågældende sidetal, får 
man hurtigt ført matr. 4a tilbage til første halv
del af 1800-tallet, nu omtalt som matr. 4 (se 
illustration 5).

Hvis udgangspunktet for ens ejendomshisto
riske undersøgelse ikke er en konkret adres
se, men i stedet en person, man fx har fundet 
i en folketælling, må man bladre sig igennem 
realregistret, til man støder på personen (med
mindre man er så heldig, at der er navneregister 
til realregistret!). Folketællingerne 1901,1906, 
1911 og 1921 nævner i øvrigt matrikelnumre. 

Opsamling
Når man har været tingbogen på Arkivalieron
line og realregistret for Glostrup Sogn igennem, 
kan man let stykke ejendomshistorien sammen 
for adressen Stenager 216, 2600 Glostrup:

Matr.nr. Periode Ejernavn

4bi 1978- Glostrup
Boligselskab

4a 1965-1978 Glostrup
Kommune

4a 1929-1965 H. Suhr, 
handelsgartner

4a 1888-1929 Søren Niels 
Sørensen

4 1846-1888 Christian Fre
derik Olsen

4 ????-i846 Bøcker,
gårdejer

Vartov Hospital

Det fremgår i realregister bind R 18, at ejen
dommen tidligere hørte under ”Vartou Gods”, 
dvs. Vartov Hospitals Gods. Det fremgår dog 
ikke umiddelbart, hvornår hospitalet solgte 
ejendommen til gårdejer Bøcker. Hvis man 
vil finde frem til det, må man grave dybere i 
de ejendomshistoriske kilder, noget der ligger 
uden for denne artikels periode.
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Skødernes fulde ordlyd
Hvis man vil læse skødernes fulde ordlyd efter 
1927, skal man bestille de udtagne skødegenpar
ter frem i Daisy fra den pågældende retskreds. 
De kaldes ofte ”skødegenparter” eller ”skøde- 
og servitutgenparter” og består af ikke længere 
gældende skøder, som retterne har afleveret til 
Rigsarkivet og landsarkiverne.
Øst for Storebælt findes de i to arkivserier for 
hver retskreds, nemlig 1927-1976 og 1977-1992. 
I den første periode findes de matrikelnum
merordnet under hvert ejerlav, og i den sene 
periode skal de findes efter udtagelsesår un
der det pågældende ejerlav. Med udtagelsesår 
menes der det år, hvor skødet ikke længere var 
gældende, dvs. det år, hvor ejendommen blev 
handlet igen. Et skøde fra 1945 for en ejendom, 
der først blev genhandlet i 1982, skal altså fin
des under 1982, ikke under 1945.
Hvis man arbejder med tiden før 1927, skal man 
have fat i retskredsens skøde- og panteprotokol. 
I realregistret vil der være henvist til den dato, 
hvor skødet blev tinglæst, og i så fald må man

bladre sig frem under den pågældende dato i 
skøde- og panteprotokollen (vær opmærksom 
på, at der sagtens kan være mange tinglæsning
er samme dag). Andre gange findes der direkte 
henvisninger til bindnr./bind-litra og sidetal/ 
løbenr., og så er det bare at bestille den pågæl
dende skøde- og panteprotokol frem og slå op. 
I realregistret for Hvessinge By, matr. 4 (illu
stration 5) er der fx en direkte henvisning til Sø
ren Niels Sørensens skøde, dateret 31.10.1888, 
tinglæst 07.11.1888, nemlig til skøde- og pan
teprotokol 5C, løbenr. 323.1 Daisy kan man se, 
at Københavns Amts søndre Birk netop har en 
skøde- og panteprotokol nr. 5C (B.2-5.C), der 
går fra 1888-1889. Når man slår op på tinglæs
ningsdatoen, finder man let løbenr. 323. Mange 
skøde- og panteprotokoller findes i øvrigt ind
skannet i Daisy.

Matrikelkort
Det kan somme tider give en meget god forstå
else af gamle ejendomsoplysninger, hvis man 
finder adressen på et gammelt kort.
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Illustration 6.
Geodatastyrelsens matrikelkort for ejerlavet 
Hvessinge By, Glostrup, der var gældende 
1856-1877 (fundet på www.gst.dk). Den grå 
plet markerer placeringen af den nuværende 
adresse Stenager 216,2600 Glostrup.

På Geodatastyrelsens hjemmeside (tidligere 
Kort- og Matrikelstyrelsen), www.gst.dk, fin
des der en meget stor samling af digitale ma
trikelkort, ofte helt tilbage til o. 1800. Hvis 
man vælger ”Se på kort” ^”Historiske kort”, 
kan man søge sig frem til matrikelkort for et 
bestemt ejerlav.

Hvis man vælger ejerlavet Hvessinge By, Glo
strup, finder man udstrækningen af matr. 4, bl.a. 
på det kort, der gjaldt i perioden 1856-1877 (se 
illustration 6). På det nyere kort, I10062, der 
gjaldt 1959-1992, ses udstrækningen af matr. 4f,

altså udstykningen af hovedmatriklen 4a. Dis
se kort kan man evt. sammenligne med et nu
gældende matrikelkort for at finde frem til den 
omtrentlige placering af matr. 4bi på den oprin
delige matr. 4a og senere på matr. 4f. Jeg har 
markeret den nuværende adresse Stenager 216, 
2600 Glostrup på illustration 6 med en grå plet. 
Flere af de gamle matrikelskel og landeveje ses 
både på kortet 1856-1877 og kortet 1959-1992, 
hvilket kan lette arbejdet med at sammenligne 
og forstå udstykningernes placering.

1 Gældende ejendomsoplysninger findes på 
www.tinglysning.dk. Når man har logget sig ind med 
NemID, kan man foretage en "forespørgsel" i tingbogen, og 
under punktet "Tingbogen - udvidet adgang" kan man søge 
sig frem til gældende (eller nyere) historiske oplysninger 
om en given ejendom, heriblandt indscannede dokumenter 

som skøder og deklarationer.

Dine københavnske rødder mangler din hjælp
Hver dag sætter en trofast skare af flittige mennesker sig til tasterne og indtaster oplysninger 
på Politiets Registerblade. Indsatsen gør det muligt for alle os andre let og enkelt at søge 
efter vores københavnske slægtninge. Men der er plads til flere indtastere og alle er mere 
end velkomme til at være med. Vi er nået langt: Alle personer er indtastet og over 70 % af 
bladene er komplet registreret med samtlige adresser. Hvis du også giver en hånd med, når 
vi sikkert 100 %! Politiets registerblade dækker perioden 1890 til 1923. På den tid fungere
de politiet som vore dages Folkeregister. Derfor kan du i registerbladene finde oplysninger 
om, hvor og hvornår dine københavnske slægtninge er født, hvad de har levet af, hvor de 
har boet. Der findes i alt 1,4 mio. blade. Men de er lettest at bruge til slægtsforskning, hvis 
oplysningerne er indtastede og dermed søgbare.

Sådan gør du
Du finder Politiets registerblade på adressen: www.politietsregisterblade.dk
Alle kan søge, men hvis du vil indtaste, skal du oprette dig som bruger. Det gør du nederst på 
siden. Når du er logget ind, kommer der et nyt menupunkt til syne kaldet ”Indtaster”. Her 
finder du hjælp, vejledninger og ikke mindst Forum. På Forum drøfter alle, der indtaster, 
små og store udfordringer og hjælper hinanden, når skriften driller. Superbrugere hjælper 
nye indtastere godt på vej. Når du har læst indtastningsvejledningen er du klar til at gå i 
gang. Start fx med en tilfældig søgning og klik på ”Gå til næste ikke komplet registrerede” 
registerblad. Indtast oplysningerne på bladet i de passende felter.
God fornøjelse og tak for indsatsen - alle bidrag tæller!

Københavns Stadsarkiv
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Verdens største optegner af folkeminder

Af Henriette Kragh Jacobsen, 
REJSEARRANGØR OG FREELANCE SKRIBENT

”Det er en underlig rodløs tid, vi nu lever i, og 
jeg ser med nogen ængstelse på fremtiden. Den 
opvoksende ungdom bliver stadig vænnet til at 
se fremad og aldrig tilbage. De unge interesse
rer sig ikke for, hvordan deres bedsteforældre 
har levet og virket. Det er knap nok, de kender 
deres fulde navne, eller hvor de er født. Det er 
dog for mig en såre vigtig sag at kende noget 
til livet, som det levedes i gamle dage, og hvad 
tanker, der rørte sig i vore forfædre, for at vi 
skal danne os en forestilling om hvad rod, vi 
er rundet af.
Det står for mig som noget vigtigt, at der bliver 
ved med at være en sammenhæng mellem den 
gamle tid og den ny tid - imellem forfædrene 
og efterkommerne. Et træ kan ikke blive ved 
med at vokse, når det bliver skilt fra roden, og 
sådan må det også være med menneskelivet.”

Sådan beskrev folkemindesamleren Evald 
Tang Kristensen én af de bevæggrunde, der 
betød, at han viede hele sit liv til at indsamle 
og udgive folkeminder og dagliglivets historie. 
Beskrivelsen indgår i en lille tale, som ved hjælp 
af en fonograf blev optaget i Tang Kristensens 
hjem to år før hans død i 1929. Den originale 
fonografvalse med lydoptagelsen findes i Dansk 
Folkemindesamlings arkiv sammen med andre 
fonografoptagelser, fotografier og håndskrevet 
materiale, som Tang Kristensen foranledige
de bevaret, og som i dag udgør en enestående 
samling af kilder til en anden tid og nogle be
folkningsgrupper, der ellers sjældent får mæle 
i historien.

Det håndskrevne materiale består bl.a. af 
24.000 sider optegnelser, som Tang Kristensen 
nedskrev efter mundtlig meddelelse fra 3348 
mennesker, som han besøgte på sine mange 
indsamlingsrejser. Dermed anses han for at 
være den største folkemindeindsamler i verden.

Skønt Evald Tang Kristensen gennem mange 
år vandrede tusindvis af kilometer, eksisterer 
der ingen fotografier af ham på feltfod. Bille
det, der er taget mellem 1895 og 1900 i foto
graf Martinus Christensens atelier i Sindal, 
viser det udstyr, Tang Kristensen medbragte 
på sine indsamlingsture.

Træets rod på den jyske hede
Evald Tang Kristensen blev født i 1843 i Nørre 
Bjert ved Kolding. Han voksede op i de store 
hedeegne omkring Viborg, der senere skulle bli
ve hans foretrukne indsamlingsområde. Tang 
Kristensens erindringer, Minder og Oplevelser, 
giver indtryk af en noget trist barndom. Det var 
til gengæld i barndommen, at de første spæde 
tegn på hans livsbane som folkemindesam
ler viste sig. Allerede som 11-12-årig begyndte 
han nemlig at nedskrive nogle gåder efter an
dre skoledrenge.
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Både Evalds far og senere stedfar ernærede 
sig som skolelærere, og det blev også den le
vevej, som Tang Kristensen først fulgte. Som 
18-årig dimitterede han i 1861 fra Lyngby Se
minarium v/Grenå, og samme år påbegyndte 
han sin første stilling som hjælpelærer i Husby 
ved Nissum Fjord. Efter to år blev han selvstæn
dig lærer i Helstrup ved Randers, hvor han i de 
næste tre år brugte sin fritid på at forberede sig 
til en tillægseksamen i musik og kirkesang. Det 
var under dette musikalske selvstudium, at hans 
interesse for folkelig musik blev vakt: ”Da jeg 
nu havde fået al den masse af danske folkeme
lodier at arbejde med og tilegne mig, så fik jeg 
også øret opladt for det hjemlige i vore egne 
melodier, og særlig dette var mig til uberegne
lig nytte i mit fremtidsarbejde”, skrev han i sit 
erindringsværk.

Fra 1866 til 1876 havde han embedet som 
degn og kirkesanger i Gjellerup ved Herning, 
hvorefter han flyttede til Fårup ved Bjerring
bro, og i 1884 videre til Brandstrup tæt derpå. 
Fra 1888 fik Tang Kristensen tildelt en fast år
lig understøttelse fra staten, som gjorde det 
muligt for ham at opgive skoleembedet og helt 
hellige sig folkemindeindsamlingen. Han flyt
tede da til Hadsten, hvor han opholdt sig i ni 
år, hvorefter han tilbragte de sidste 32 år af sit 
liv i Mølholm ved Vejle. Folkemindesamleren 
var gift tre gange og fik otte børn i de to sidste 
ægteskaber.

Evald Tang Kristensen (tv.) og Percy Grainger 
(mf.) rejste landet rundt og optog bl.a. folke
viser med fonograf. Her er de sammen med 
visesangeren Jens Christian Jensen fotogra
feret afH.P. Hansen i 1922.

Indsamling af folkedigtning
Det var, mens Evald Tang Kristensen boede i 
Gjellerup, at han for alvor gik i gang med at ind
samle folkeminder. I sit virke som kirkesanger, 
stemte han melodierne op, som han havde lært 
dem i løbet af sin uddannelse. Men så viste det 
sig, at folk i sognet havde deres egen måde at 
synge på, og Tang Kristensen begyndte da at 
interessere sig for forskellene.

På samme tid gjorde hans mor ham opmærk
som på en gammel kone i nærheden, der kun
ne synge en mængde viser. Tang Kristensen 
besøgte konen i julen 1867 og optegnede dér 
sin første folkevise, En jøde gik til helleland. 
Da han berettede om denne vise under et besøg 
hos en ven, viste det sig, at vennen kunne en 
anden melodi til visen. Tang Kristensen skrev 
den ned, og dermed var hans virksomhed som 
folkemindesamler begyndt. I de næste man
ge måneder vandrede han på sine friaftener 
rundt i sognet, hvor han besøgte gamle mænd 
og kvinder og fik dem til at synge viser og for
tælle sagn og eventyr.

Det var en helt ny, men uddøende, poetisk 
verden, der på den måde åbnede sig for ham. 
Han opdagede, at der i de stadig aktive bin
destuer kunne gøres de mærkeligste fund af 
middelalderlig folkevisedigtning, men at der 
samtidig var tale om en arv, der havde stadig 
trangere kår og som truede med at uddø helt. 
Tang Kristensen så en særlig værdi ved folke
minderne, som han betegnede ”... den bro, der 
binder fortid til fremtid over glemslens å” (Skat
tegraveren 15. juni 1886).

Indsamlingsturene udstraktes med tiden 
til rejser af fleres dages eller ugers varighed i 
hele Jylland, ligesom interessen efterhånden 
udvidedes til alle arter af folkeminder, såsom 
eventyr, sagn, ordsprog m.m. Tang Kristensen 
foretog kun undtagelsesvist indsamlingsrejser 
i det østlige Danmark, da han her ikke var for
trolig med de lokale dialekter. Til gengæld fik 
han forbindelse til en lang række folkeminde- 
interesserede fra alle landets egne, som send
te materiale til ham. På den måde lykkedes det 
ham at indsamle i alt ca. 3000 viser med 1000 
melodier, 2450 eventyr, mere end 15.000 sagn, 
talrige ordsprog, rim og gåder samt titusindvis
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af optegnelser om skik og dagligliv.
I øvrigt etablerede Tang Kristensen også et 

væsentligt samarbejde og venskab med flere 
af datidens betydelige humanistiske forskere i 
København, ikke mindst med de to folkemin
deforskere Svend Grundtvig og Axel Olrik. De 
ansporede ham begge til at forsyne hans folke
mindeudgaver med videnskabelige kommen
tarer, men Tang Kristensen betragtede ikke 
sig selv som teoretiker, men derimod som ”et 
skrivende mellemled mellem de gamle fortæl
lere og den videnskabelige gransker” (citat fra 
efterskriften i Danske Sagn).

Evald Tang Kristensens egne håndskrevne 
feltoptegnelser er af en helt særlig kvalitet. Dels 
var han i stand til at skrive så hurtigt, at det 
ikke blev nødvendigt at afbryde folk midt i de
res fortællinger og sange. Dels gjorde han sit 
yderste for at fange det jyske talesprog og søgte 
at gengive det mundtligt fremstillede så ”tro
hjertig” som mulig.

Når han efter sit feltarbejde atter var hjem
me, renskrev han sine kladdehæfter og bear
bejdede optegnelserne let, så de fremstod mere 
fuldstændige. At læse disse kladder er næsten 
som at være til stede og høre mennesker fra 
1800-tallet fortælle og synge.

I det hele taget besad Evald Tang Kristensen

”Folkeminder gemmes mest affattigefolk, og 
det er, ligesom livets velvære harfortrængt de 
åndelige overleveringer”, skrev Tang Kristen
sen i en utrykt afhandling. Her ses Ole Nielsen 
Mønsted, husmand, soidemager og kostebin- 
der, Hulbæk, Ørum sogn (f. 1812), der var én 
af de eventyr- og sagnfortællere, som optræ
der i fotobogen Gamle kildevæld.

Foto: OlafSand Kristensen.

en række egenskaber, der var ham til gavn i hans 
virke som indsamler. Han nævnte selv tålmo
dighed, evnen til at overnatte under primitive 
forhold på indsamlingsrejser, at skrive hurtigt 
og tydeligt efter diktat og at kende den lokale 
dialekt som vigtige egenskaber. Evnerne som 
sjælesørger for de fattige meddelere i hytterne 
var sværere at konkretisere, men de var nød
vendige i lige så høj grad, som villigheden til 
at hjælpe med praktiske spørgsmål var. Ende
lig fremhævede Tang Kristensen optegnerens 
musikalitet og færdighed i at nedskrive toner
ne til de viser, han hørte.

I sine erindringer beretter han om et besøg 
i 1874 hos en mand kaldet Grå-Erik, der boe
de på Feldborg hede i ”en elendig faldefærdig 
hytte - ja den var næsten hverken til mennesker 
eller fæ. Man kunne ligefrem stikke fingre ud 
mellem karm og sprosse, og loftet var så åbent, 
at varmen absolut måtte søge ud der igennem. 
Konen sagde også, at hun næsten havde tabt sit 
syn ved at gå der i al den træk og elendighed. 
Grå-Erik så ret stærk ud og var ved helt godt 
mod. Jeg fik ham snart i gang med at fortælle, 
og konen sang for mig, og alt gik fortræffeligt 
til ud på aftenen. Men da jeg skulle til at tæn
ke på, hvor jeg skulle tilbringe natten, så var 
jeg straks klar over, at det var umuligt at fin
de derfra og hen til beboede egne. Nu var det 
så heldigt, at der i stuen stod en gammel seng 
med nogle pjalter, som jeg da kunne ligge på, 
og så lagde jeg mig der, som jeg var med alle 
klæderne på, blot undtagen støvlerne, og så 
hyllede jeg min regnfrakke over mig. Men at 
jeg ikke fik megen søvn, forstår sig selv, og jeg 
frøs jo over al måde i det utætte hus.”

Tang Kristensen havde ifølge egne udsagn 
ikke problemer med at få folk til at synge og24



fortælle. I artiklen Om gamle Folks villighed 
til at fortælle for mig (1902) skriver han: ”Jeg 
må da erklære, at en hel del mennesker, der har 
fortalt for mig, har vist glæde over at se deres 
minder opbevarede til efterkommerne.”

Det var imidlertid ikke i alle kredse, at hans 
fokusering på gammel overtro åbnede døre. I 
samme artikel fortsætter han: ”Tilhængere af 

”Den Indre Mission” har så godt som altid stillet 
sig Çendtlig overfor mig og mit arbejde. Jeg har 
næsten aldrig af dem fået nogen egentlig hjælp, 
men endog tit de største ubehageligheder. For 
dem er indsamlingen af folkeminder åbenbart 
en djævelsk gerning.”

Hvor det især i starten af Evald Tang Kristen
sens virke var den uddøende folkedigtning, der 
interesserede ham, ændredes dette til senere 
også at omfatte den danske almues festskikke, 
dagligliv og kulturhistorie. I begyndelsen hav
de han ikke lagt særlig vægt på at stedfæste 
sine optegnelser. Det samme forhold gjorde sig 
gældende med hensyn til kilderne. Han antog 
nemlig, at den almindelige folkedigtning kun
ne findes overalt. Det afhang blot af, om den 
rigtige optegner fandt den rigtige meddeler.

Da hans indsamlingsområde blev øget og han 
dermed opdagede lokale og regionale forskel
le, ændrede han imidlertid opfattelse, og det 
blev siden hen af største vigtighed for ham at 
få stedsbestemmelserne angivet nøjagtigt. Det 
har været medvirkende til, at han for sin tid blev 
den folklorist, som bedst dokumenterede sine 
optegnelser.

Samtidig gik det op for Tang Kristensen, at de 
mange meddelere, han besøgte, ikke kun var 
passive bærere af århundredgamle fortællin
ger og viser, men at dette traditionsmateria
le fungerede som en integreret og aktiv del af 
deres hverdag. Det bevirkede, at han i højere 
grad noterede sig og studerede sine informan
ters livsvilkår og miljø for at kunne sige noget 
om folketraditionens betydning og sammen
hængen mellem personen og fremtrædelses
formen (visen, eventyret, sagnet mv.).

Fra folkets poesi til helstøbt kulturarv
Da Evald Tang Kristensen begyndte sine folke
mindeindsamlinger, var det for at afdække ældre 
lag i folkets poetiske forestillingsverden. Men 
på sine talrige hjemmebesøg fandt han nogle 
levende mennesker, hvis liv og skæbner kom 
til at interessere ham mere og mere, fordi det 
var hos dem, poesien havde overlevet selv un
der materielt set vanskelige kår.

Det særlige ved Tang Kristensen som folke
mindesamler er, at han efterhånden udviklede 
et nyt og bredere syn på folkemindebegrebet. 
Han forstod, at der var en kobling mellem folke
digtningen og de mennesker, der bar den. Han 
udvidede i løbet af 1880’erne og 1890’erne sit 
arbejdsområde til også at formidle de betin
gelser, som folkedigtningen udsprang af. Med 
et mere nuanceret og kulturhistorisk syn på 
folkeminderne, lagde han nu vægt på også at 
skildre sine informanter. Med nogle meget fine 
portrætter af navngivne hedebønder, husmænd, 
håndværkere, tjenestefolk og aftægtsfolk tråd
te han i karakter både som skribent og som 
dokumentarist.

Han havde stor respekt for såvel fattige som 
særlinge, og pointerede denne indstilling i bog
en om Ole Veed-Fald fra 1918:

Evald Tang Kristensen med sin tredje hustru 
Marie. I januar 1924 overdrog han ved et gave
brev samtlige sine folkloristiske manuskripter, 
folkelige tryksager (skillingsvisetryk, folke
boger m.m.), billeder og fonogr af optag eiser 
til Dansk Folkemindesamling, mens han skæn
kede flere af sine genstande til museerne i Her
ning og Vejle.
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”Det kan være, at mangfoldige af de såkaldte 
små i samfundet har i det stille og skjulte udret
tet meget mere, end vi nogen sinde får begreb 
om. Jeg har nu altid følt mig meget tiltalt af at 
fæste øjet på småfolkene og få et indblik i deres 
sjæleliv. Det er jo særlig de små og ringeagtede 
i verdens øjne, jeg har opsøgt, og hos hvem jeg 
har øst det rige udbytte af folkeminder, som jeg 
har optegnet: småkårsfolk, indsiddere og almis
selemmer, der ikke kan siges at have udrettet 
noget videre til det almene bedste i den store 
verden, og dog ved vi i grunden slet ikke, hvad 
nytte de alligevel har gjort for at bære åndsliv 
og bedre tanke-sæt fremad i tiden. Ja, jeg tør 
næsten sige, at disse ringe mennesker måske 
har bidraget mere til at befrugte os end mange 
store digtere...”.

Evald Tang Kristensen medbragte ved fle
re lejligheder professionelle fotografer på sine 
indsamlingsrejser, ligesom han flere gange fik 
foretaget lydoptagelser af meddeleres viser på 
en fonograf. Foruden den tidligere omtalte tale, 
har Tang Kristensen også selv indsunget en ræk
ke salme- og visemelodier på fonografvalser.

Tang Kristensen klagede i sin tid over, at 
hans indsamlede stof ikke blev brugt i skoler
nes læsebøger. Det ville givet have vakt hans 
glæde, at hans materiale senere er blevet an
vendt i undervisningssammenhæng, og at det 
i Dansk Litteraturs Kanon fra 2004 anbefales, 
at eleverne i folkeskolen læser danske folke
eventyr, herunder særligt eventyr indsamlet 
af Tang Kristensen.

Broen over glemslens å
Med utrættelig energi har Evald Tang Kristen
sen reddet historisk set uvurderlige skatte af 
dansk folkedigtning og folkesang fra total for
glemmelse, og han har på dette felt inden for 
den internationale folkemindeforskning skaffet 
Danmark en ærefuld plads i nationernes ræk
ke. Han blev da også i sin samtid hædret med 
festskrifter af nordiske fagfæller.

Ildsjælen Evald Kristensen sammenfattede 
sit livsværk i Visesangere og eventyrfortællere 
i Jylland (1898), hvor han skriver: ”Jeg er da 
gennem samlivet med de gamle og ved at sid
de og lytte til deres fortællinger kommen til at

For sin særlige indsats blev Evald Tang Kri
stensen i 1898 slået til ridder af Dannebrog, 
og i 1917 fik han tildelt Dannebrog ordenens 
hæderstegn.

blive bedrøvet over meget af det, der nu sker, og 
er blevet ængstelig for, hvad fremtiden vil brin
ge. Netop af den grund søger jeg, så meget jeg 
kan, hvor jeg træffer unge mennesker, der ville 
høre på mig, at oplade deres syn for og give dem 
lyst til at sysle med vore folkeoverleveringer, ej 
alene på kulturhistorisk måde, men også som 
et stof, der har livsværdi i sig, der kan hjælpe 
til at oplade øjet for det poetiske i livet og kan 
danne en modvægt mod den stedse mere over
håndtagende materialisme”.

Den rodløshed, der for Evald Tang Kristensen 
allerede for 100 år siden, syntes at have været 
i samfundet, og hans angst for at ungdommen 
ville glemme den fortalte fortid, førte til hans 
livslange helt enestående indsats for at bevare 
en på tidspunktet stadig levende, men døen
de kulturhistorie. Formålet med hans indsats 
må derfor siges at være opnået, måske på nær 
modvægten mod materialismen. Måske denne 
del af hans ønske kan nås endnu ved at arbejde 
videre med og formidle hans indsamlede ma
teriale til ungdommen?
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Boganmeldelser

For slægtsforskere kan det være relevant at låne 
bøger af og om Evald Tang Kristensen, dels fordi 
han har besøgt utallige navngivne personer, dels 
på grund af hans skildringer af den tid, som de 
mange meddelere levede i. Man kan endvidere 
forsøge at søge i Dansk Folkemindesamlings

håndskrift- eller billedarkiv for kildemateriale 
om sine aner. Se mere på www.dafos.dk. Læs 
også boganmeldelsen Det skjulte Jylland og se 
eksempler på portrætter af Tang Kristensens 
meddelere andetsteds i bladet.

Artiklen har tidligere været bragt i: Jes Fabricius Møller (Red.): HISTORIENS ILDSJÆLE, Dansk Historisk Fællesråd 2009. 
Billederne i nærværende artikel er fra Dansk Folkemindesamlings billedarkiv.

Evald Tang Kristensen, født 24. januar 1843 Nørre Bjert v/Kolding. Død 8. april 1929 Møl
holm v/Vejle. Begravet i Vejle. Forældre: Lærer Anders Christensen (1811-46) og Ane Persine 
Sand (1813-91). Gift 1. gang 16. maj 1866 med Frederikke Duedahl (17. juli 1840-02. novem
ber 1866). 2. gang 24. januar 1872 med Ane Margrethe Risum (03. august 1840-08. februar 
1900). 3. gang 29. oktober 1905 med Kirsten Marie Jensen (18. februar 1863-20. oktober 
1934). Børn: Frederikke, Anders Olaf, Lavra, Nanna, Sigyn, Astrid, Hans Frode, Johannes.

Det skjulte Jylland
Palle O. Christiansen: Dagligliv i i8oo-tallets JYLLAND - Evald Tang Kristensen om mennesker 
og landskaber, Forlaget Hovedland 2014, 213 sider, ill., indbundet, 268 kr.
ISBN 978-87-7070-395-6.

Evald Tang Kristensen-forskeren, Palle O. Chri
stiansen, udgav i 2011 bestselleren De forsvund
ne - Hedens sidste fortællere, og sidste år kom 
Tang Kristensen og tidlig feltforskning i Dan
mark. Sammen med denne udgivelse udgør 
bøgerne en fremragende trilogi om forskellige 
aspekter af folkemindesamlerens arbejdsme
tode og hans informanter, om hans position i

forskningen og om det dagligliv, han erindre
de og oplevede i 1800-tallets bondesamfund. 
Der er genbrug af både tekst, viden og billeder 
i alle tre værker, men det er ikke kritisk ment. 
Tværtimod er det vanskeligt, hvis man læser 
bøgerne hver for sig, at undvære den viden, der 
går igen fra bog til bog.
I forlagets pressemeddelelse lægges vægt på 
det skjulte Jylland, som københavnerne ikke 
havde ”opdaget”, før digtere og kunstmalere 
fik øje på hedens motivmuligheder. Tang Kri
stensen arbejdede netop i dette skjulte Jylland, 
og han foretrak til enhver tid de ydmyge hus
mandssteder frem for de rige gårdmænd. Det 
var som regel i det skjulte, i de fattige miljøer, 
at viserne og eventyrene stadig kunne erindres 
og genfortælles.

Dagligliv i i8oo-tallets JYLLAND består 
af Evald Tang Kristensens egne artikler og
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Illustration fra bogen. Maren Jensdatter (f. 
1812), som sammen med sin mand, Erik Jen
sen, endte sit liv under fattigvæsenet, kunne 
synge gamle viser, som Evald Tand Kristen
sen nedskrev til eftertiden.

erindringer om forskellige emner. Bogen er 
delt op i en indledning samt ni kapitler.
Palle O. Christiansen giver i indledningen en 
introduktion til Evald Tang Kristensens arbej
de, men også til Jyllands position som mørk og 
uopdaget. Ud over indsamling af viser og even
tyr skrev Tang Kristensen adskillige etnografi
ske og lokalhistoriske artikler om diverse emner, 
og de er omdrejningspunktet for de følgende 
kapitler om bl.a. mennesker, mad og bolig, stu
dedrift og handel, kæltringer, sagnets væsen og 
juletraditioner. Palle O. Christiansen giver en 
introduktion til hvert kapitel, hvor han dels be
skriver Tang Kristensens eget syn på emnet ud 
over det, der fremgår af artiklen, dels redegør 
for samtidens og eftertidens opfattelse. Deref
ter følger Tang Kristensens egne ord i form af 
en artikel eller et boguddrag om emnet.
Noter, som primært er ordforklaringer af Tang 
Kristensens jyske vendinger, findes på de enkel
te sider. Hvert kapitel er rigt illustreret, og bogen 
har et gennemført layout og er æstetisk at læse. 
Opdelingen af kapitlerne - introduktion og 
genoptryk - fungerer fremragende. Desuden er 
det en stor fornøjelse at læse Tang Kristensens 
egne betragtninger, for han er en god fortæller. 
Uanset om han beskriver barndommens lands
by, Brandstrup, eller skriver om jydernes bo
lig- og familieforhold, flyver siderne mellem

fingrene på én. De 213 sider tager ikke lang 
tid at læse, men man vil vende tilbage til dem 
igen og igen. Særligt ud fra et slægts- og per- 
sonalhistorisk perspektiv er Tang Kristensen 
uundværlig. Han er ikke bare indsamler, han er 
også iagttager af og en samtidig kilde til det liv, 
som mange af vores aner levede. Beskrivelser
ne af ægteskabelige forhold blandt kæltringer, 
bondebørns vilkår, madkultur samt fornøjelige 
legestuer for tjenestefolkene er med til at ska
be mentale billeder af vores fælles baggrund.
I det sidste kapitel vender Tang Kristensen per
spektivet. Han har været i København og dér 
overværet den lokale domstol dømme - eller 
frikende - det, der bedst kan betegnes som 
byens underklasse. De københavnske dagbla
de refererede ofte fra retssalene for at give de 
mere veluddannede læsere et billigt grin. Tang 
Kristensen tog sine observerende briller på og 
studerede københavnervid, socialklasser og 
opførsel i retten. Resultatet blev trykt i Viborg 
Stiftstidende i 1879, og det bliver tydeligt, at 
det ikke kun var i Jylland, der fandtes ander
ledes personager og et folkevid, der kunne tåle 
et nærmere studie.
Anmelderen håber, at trilogien udvider sig til 
en tetralogi, pentalogi osv., for der findes et

Illustration fra bogen. Hans Kristensen Lund 
(f. 1817), der havde arbejdet som både træsko
mand, hosebinder og skorstensfejer, var blandt 
de godt 70 informanter, som Evald Tang Kri
stensen sammen med fotograf Peter Olsen af
fotograferede i 1895.
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nærmest uudtømmeligt materiale fra og om 
verdens største folkemindesamler, og Palle O. 
Christiansen er en blændende formidler.

Charlotte Lindhardt 
Cand.mag. i lokalhistorie og semiotik

Selvstændig konsulent og forlægger

Netsukernes og slægtens historie
Edmund de Waal: Haren med de ravgule øjne, Hr. Ferdinand 2012,288 sider, ill., 129 kr. ISBN 
978-87-92845-23-8.

Haren med de ravgule øjne er skrevet af Edmund 
de Waal, der er født i 1964 i Holland, men bosat 
i London. Han nedstammer fra en velhavende 
jødisk slægt, som har boet i forskellige dele af 
verden, og som for fleres vedkommende har haft 
betydende poster i samfundet i deres samtid. 
En dag arver Edmund de Waal en samling ja
panske keramikfigurer, såkaldte netsuker, som 
har været i familiens eje i mere end 130 år. De 
vækker hans nysgerrighed. Dels fordi han selv er 
keramiker og er fascineret af de 264 netsukers 
kunstneriske kvalitet og deres udtryk, dels for
di han nu ved, at de har tilhørt bestemte per
soner i hans familie, som han kun ved ganske 
lidt eller intet om.
Han sætter sig derfor for at udforske figurer
nes liv gennem generationer og ikke mindst de

familiemedlemmers historie, der tidligere har 
været ejere af figurerne.
Det skal vise sig at blive en slægtsrejse, der så
vel bogstaveligt fører de Waal til andre lande, 
men som også i overført betydning lader ham 
komme ganske tæt på afdøde slægtninge.
Det er en spændende og tankevækkende rejse, 
forfatteren tager sine læsere med på. Den fører 
ham og os til Paris i slutningen af 1800-tallet, 
til Wien i begyndelsen af det 20. århundrede, til 
Slovenien, Wien og England under anden ver
denskrig, til Tokyo i anden halvdel af 1900-tal- 
let og endelig til Odessa, Tokyo og London i de 
første år af det 21. århundrede.
Foruden at man således geografisk kom
mer langt omkring, dykker vi også med ned 
i voldsomme og store verdenshistoriske begi
venheder, der i den grad fik betydning for denne 
families skæbner, og da slægten qua sin økono
miske, elitære og samfundsmæssige status til 
tider har tilhørt en minoritet, får vi samtidig 
et indblik i en verden, der i dette tilfælde har 
betydet skelsættende op- og nedture for flere 
af forfatterens aner.
Det har været forfatterens hensigt at skrive en 
personlig historiefortælling med de 264 net
suker som omdrejningspunkt, deriblandt haren 
med de ravgule øjne, og at undersøge, ”hvad 
den har været vidne til”.

29



Boganmeldelser

Bogens forfatter er som nævnt keramiker og 
ikke forfatter. Man skal da heller ikke læse den
ne bog for dens litterære kvalitet, men som en 
anderledes måde at skrive en slægtshistorie på. 
Der er sikkert mange af os, der ejer genstande, 
som har været i familiens eje gennem genera
tioner, og som - hvis de kunne tale - kunne 
fortælle et og andet om vores aners liv, tan
ker, håb og drømme, som vi gerne ville vide i 
dag. Det har ikke været nogen let sag for Ed
mund de Waal at finde brugbare oplysninger 
om sine aner, men ikke desto mindre er der 
kommet en bog på 388 sider ud af anstren
gelserne. Den kan da ind imellem også være 
lidt omstændelig, men det er vi jo som slægts
forskere vant til!

Bogen lægger sig på samme linje som den 
tidligere udenrigsminister i USA, Madeleine 
Albrights, Vinter i Prag fra 2012, der er en blan
ding af selvbiografi og slægtshistorie, ligesom 
den danske lektor i historie, Karin Lützen, der 
med titlen Mors hemmelighed i 2010 berettede 
om sin opdagelse af det for hende ukendte fak
tum, at moderen var jøde, og derefter satte sig 
for at forske i sin moders baggrund.
Haren med de ravgule øjne kan anbefales som en 
mangesidig, betagende og oplysende bog, der 
især kan give inspiration til vordende slægts- 
historiske skribenter.

Henriette Kragh Jacobsen 
Cand.mag. historie & aut. turistfører

Gotisk - lær at læse og skrive gotisk
Mette Fløjborg og Aase Beyer Clausen (Red.): Gotisk - lær at læse og at skrive gotisk, DIS-Oden- 
se 2013, ill., 62 s, 99 kr.

Gotisk håndskrift kan for den uøvede se skræk
kelig svært ud, og selv efter lang tids arbejde 
hermed kan en for læseren ”ny” skrivers skrift 
være virkelig tidrøvende. Der er udgivet en lang 
række af publikationer i bestræbelserne på at 
gøre denne skrift tilgængelig for nye slægts-, lo
kal-, eller endda ”rigtige” historikere. Og mange 
har afholdt kurser med dette tema. Nogle kaster 
sig blot ud i det og vænner sig til at læse i bille
der: sådan ser det ord ud, og sådan ser det ord 
ud. En samling af gotiske alfabeter fra forskel
lige tidspunkter er også nyttige og anvendelige. 
Men nogle undervisere sværger til den metode, 
at via skrivning tillæres læsningen bedst, og det 
er sikkert rigtigt. Det her foreliggende hæfte op
fordrer til skrivemetoden og kombinerer hæfte 
med hjemmesiden www.gotisk.dk, der har end
nu flere tekster end i hæftet. Hæftet kan bruges 
både til selvstudium og til undervisning, men 
prisen for så få sider kan måske nok virke lidt 
voldsom. I efterordet takkes mange for hjælp og 
inspiration, bl.a. Per Maack Andersen i Hjør
ring, der også i mange år har undervist i gotisk

skrivning. Det kan måske nok undre, at Jytte 
Skaaning i Odense ikke nævnes, for hun har da 
ligeledes i mange år arbejdet med gotisk skriv 
ning efter metoder, der minder meget om det 
her foreslåede. At forsiden (se annoncen side 
to i dette blad) prydes af ordet gotisk skrevet 
med den tilgængelige skriftfond fra nettet ser 
efter min menig ikke pænt ud! Det lille s og k er 
ikke sammenskrevet, og det røber teksten inde 
i hæftet, at udgiverne naturligvis er helt klare 
over, at sådan ser sammenskrevet sk altså ikke 
ud! Men det er ikke altid, man kan få maskiner 
til at makke ret! Hæftets udvalg aflæsestykker 
kunne måske med fordel have været udvidet 
med flere dokumenter af slægts- og lokalhisto 
risk art. Flertallet er her hentet fra 1800-tallets 
skriftlæsningsbøger fra børneskolen. Dette mis
forhold kan oprettes på den tilhørende hjem 
meside. Men alt i alt: God studie- og skrivelyst!

Anton Blaabjerg 
Bestyrelsesmedlem SSF
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Dødsfald og udstilling

Lige før julen 2013 udkom sidste nummer af 
bladet med Jens Mandrup Frandsens lille op
sats om jagten på ulve, og hans adresse blev 
oplyst. Men 2. januar døde den gamle slægts
forsker mæt af dage, 88 år gammel.

Siden slutningen af 1960’erne levede og åndede 
Frandsen for arbejdet med de henfarne slægter 
og var en flittig gæst på Landsarkivet for Nørre
jylland i Viborg og arkiver andre steder i landet. 
Hans genealogiske arbejder publiceredes i op 
mod 200 slægtsbøger udgivet af Dansk Slægts
forskning, Fredericia, og Slægtsarkivet, Viborg, 
og disse bøger er tilgængelige i det offentlige 
biblioteksvæsen og for Slægtsarkivets vedkom
mende også på landsarkivet i Viborg. Forarbej
derne til Dansk Slægtsforsknings bøger findes i 
Rigsarkivet, se Ole Bech Knudsens stykke herom

Jens Mandrup Frandsen med soldaterfor
ening ens jubilæumsmedaljer for tjenesten ved 
grænsebevogtningen 1947-48. Frandsen fik 
medaljer efter både 50, 60 og 65 år!
Foto: Kurt Pajbjerg.

i Slægten nr. 41, januar 2010.1 de trykte bøger 
findes genealogens navn blot i Slægtsarkivets. 
Allerede i 1947 var Frandsen første gang på ar
kivet i Viborg, hvor han påbegyndte udforsk
ningen af sin egen slægt og de lokalhistoriske 
tildragelser i hjemstavnen mellem Silkeborg 
og Aarhus.
Han lagde stor vægt på, at hans arbejder blev 
publiceret til gavn og glæde for andre! Såle
des kom der tre større artikler i årbogen Øst
jysk Hjemstavn i henholdsvis 1966 om Søbyvad 
Kro, i 1989 om syn over Frijsenborg Grevskabs 
hoved- og ladegårde og i 2007 om voldstedet 
Hagested i Haurum Sogn (i samarbejde med 
Conny Ditlev Jensen). I årene 1992-2008 kom 
der hvert år bidrag fra hans hånd i Røgen-Farre 
Lokalhistoriske Forenings årbog, ligesom han 
ofte indsendte lokalhistoriske bidrag til Midt
jyllands Avis.

Dokumenterfra immatrikulationen 1953, bl.a. 
et på latin! Foto: Anne-Lise Kræmmer.

Frandsen fandt i sin tid historien bag ”DRABET 
I SØNDERSKOVEN” publiceret af Arne Gam- 
melgaard i år 2000. Det drejer som om den 
voldsomme død, som blev skovrideren Ulrich 
Thomsen til del i 1810 i skoven ved Frijsenborg. 
Skovrideren kendes som hovedpersonen i min 
egen navnehistoriske artikel Ulriksen i Slægten 
nr. 43, januar 2011.

Udstilling på landsarkivet i Viborg
Jens Mandrup Frandsen efterlod sig et væld 
af personlige papirer og dokumenter af en art,
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Den tyske bajonet fra 1864. Foto: Anne-Lise Kræmmer.

som jo ellers ikke bevares på Statens Arkiver. 
Men midlertidigt har de altså fået lov til at gæ
ste Landsarkivet for Nørrejylland, før de havner 
enten hos familien eller på det lokalhistoriske 
arkiv i Gjern i hjemstavnen mellem Silkeborg 
og Aarhus.
Det drejer sig om minder fra barndommens 
spejderliv, forberedelseseksamen i Viborg 1947 
med første besøg på arkivet, soldatertiden med 
bevogtning af den dansk-tyske grænse 1947-48, 
studentereksamen og immatrikulation på Kø
benhavns Universitet 1953. Man forbavses over, 
at dokumentet herom - på så sent et tidspunkt 

- er udfærdiget på latin! Hans uafsluttede me
dicinstudier førte til forsøget på at tage patent 
på en skinne til fiksering af underarmen ved 
blodtransfusion.
Også hans senere liv med tilknytningen til slægts
forskningen på arkivet i Viborg er belyst på ud
stillingen.
I forbindelse med denne udstilling har Slægts
historisk Forening for Viborg og Omegn tilli
ge samlet krigsminder med slægtshistoriske

relationer. Minderne er fra både 1600-tallets 
svenskekrige og begge de slesvigske krige i 
1800-tallet, bl.a. en original erindringsmedal
je fra Treårskrigen, en kanonkugle, og et par 
kopier af ansøgninger om erindringsmedaljer 
fra begge disse krige. Desværre kunne et par 
bajonetter af sikkerhedsmæssige grunde ikke 
udstilles, så vi måtte nøjes med fotos!

Den ene bajonet har ellers tilhørt Jens Man- 
drup Frandsen selv, der havde arvet den efter 
sin tipoldefar, ”den kloge skomager” Jens Niel
sen Ballebye, 1801-1881, bosat i Grølsted Ny- 
gaard i Skorup Sogn. I sine unge år på valsen 
havde han lært sig tysk, så han måtte fungere 
som tolk for besættelsestropperne i somme
ren 1864. Da disse soldater igen forlod egnen, 
efterlod de altså denne tyske bajonet hos Jens 
Ballebye i Grølsted. Den sidste af montrerne 
belyser Slægtshistorisk Forening for Viborg og 
Omegns virke, både lokalt i Viborg og i samvir
ket med SSF, DIS og Samfundet.

Anton Blaabjerg 
Bestyrelsesmedlem SSF

Skovrider Ulrich Thomsens drab 1810
Skovrider Ulrich Thomsens drab 1810
Arne Gammelgaard har på forbilledlig vis formidlet denne spændende historie fra Ham
mel-egnen i en 30 sider lang artikel i hæftet ”Drabet i Sønderskoven”, udg. 2000.

Hæftet koster kun 25 kr. og kan bestilles hos AB, E: blaab@webspeed.dk
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Amager Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE
Helle Agerskov, formand, ® 4040 3225, Tømmerupvej 37, 2770 Kastrup 
E: heagerskov@hotmail.com
Kim Andersen, næstformand, S 2671 5782, Televænget 14, st.tv, 2770 Kastrup E: kimvibeke@gmail.com 
Jytte Frank Dekov, kasserer, ® 3250 4567, Munkebjergvej 102, 2770 Kastrup E: jytte.dekov@mail.dk 
Paul Steffensen, sekretær. Jægergården B103,2791 Dragør E: paul.stef@email.dk
Eilert Larsen, bestyrelsesmedlem, Starup Allé 32, 2770 Kastrup E: eilert@larsen.mail.dk

Mandag i. september - kl. 19
Foredrag om Slægtsforskning i Nyboder med 
slægtsforsker Lone Wredstrøm, som fortæller 
om sin egen slægtsforskning i Nyboder. Se op
slag længere nede i programmet. Efter foredra
get holder vi alm. medlemsmøde med workshop.

Lørdag 13. september - kl. 12
Årets efterårsudflugt går til Nyboders Minde
stuer og museum.
Slægtsforsker Lone Wredstrøm vil guide os 
rundt og fortælle om områdets historie. Der 
vil bl.a. blive mulighed for at se museets eneste 
arkivalier - Protocol over Liig-Cassen for hol
mens Tommermænd med medlemslister fra ca. 
1816-1909. Mere information kommer senere.

Mandag 6. oktober - kl. 19
Slægtsforskning i de svenske arkiver. Denne 
aften har vi inviteret vores medlem Camilla 
Knutsdotter Hallingby til at fortælle om Slægts
forskning i de svenske arkiver. Nærmere infor
mation følger. Efter aftenens oplæg vil der være 
medlemsmøde med workshop.

Mandag 3. november - kl. 19
Lær at bruge lægdsruller - Foredrag v/ Erik 
Kann. Lægdsrullerne rummer den civile re
gistrering fra 1788 af alle danske mænd, som 
kunne udskrives som soldat. Kildegruppen er 
uhyre vigtig, fordi den bl.a. oplyser om fødested,

og fordi den gør det muligt at følge alle flytnin
ger, der foretages af den registrerede. En fanta
stisk kilde, som mange synes er lidt vanskelig 
at anvende. Ved aftenens foredrag lærer du at 
arbejde med lægdsrullerne, og du bliver vejledt 
i, hvordan rullerne skal anvendes på Arkivali- 
eronline. Kom og vær med. Når du går hjem, 
kan du bruge lægdsruller.

Mandag 1. december - kl. 19
Julemøde og medlemsmøde. I lighed med 
sidste år vil vi igen i år begynde aftenen med 
alm. medlemsmøde, hvor vi denne gang har 
temaet om Hvordan holder vi orden i vores 
slægtsforskning?
Derefter fortsætter vi med julehygge med gløgg, 
kaffe eller the med lidt mundgodt til. Af hen
syn til indkøb er tilmelding nødvendig senest 
d. 24.11.14 på S 3250 4567 eller
E: jytte.dekov@mail.dk.
Prisen er sædvanligvis kr. 25,- pr. person.

Tid og sted
Ordinære møder er kl. 19 i møderum 2 + 3 på 
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10,2770 Ka
strup. Kaffe og te kan købes på møderne. Gæster 
er velkomne og kan deltage for 25 kr. pr. person.

Hjemmeside
www.amagerslaegt.dk
Find os også på www.facebook.com
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Slægtshistorisk Forening for Brønderslevegnen
BESTYRELSE
Britta Burskov, formand, Stenberggade 7,9700 Brønderslev S 9882 1621 E: burskov7@c.dk
Kirsten Nielsen, næstformand. Markedsvej 21 7, 9700 Brønderslev 8 2156 2014 E: kimo@turbopost.dk 
Jens Dybro, kasserer. Løkkenvej 452 Stenum, 9700 Brønderslev 8 9883 8050 E: kaerholt@worldonline.dk 
Leif Olesen, sekretær, Bundgårdsvej 13,9700 Brønderslev 8 9882 5821 E: leifo@mail.dk
Connie Rasmussen, Otte Mallings Kvarter 9, 9700 Brønderslev 8 2257 8049 E: conras.rasmussen@gmail.com

Weekenden 6.- 7. september
Vi deltager med en stand på Vildmosemuseets 
aktivitetsdage. Vi medbringer PC og mikrokort- 
læser og sætter nye forskere ind i søgemulighe
derne. Begge dage er det kl. 10 - 16.
Adressen er Paukærvej 15, 9700 Brønderslev.

Tirsdag 7. oktober kl. 19.30
Foredrag af Bjarne Thorndal. ”Nordjyske skur
ke og helte”. Det omhandler redningsfolk ved 
strandinger i Skagen. Den danske flåde under 
krigen, og et familiedrama i Hals ca. 1840. 
Endvidere om en nordjyde i tysk tjeneste under 
krigen. Foredraget ledsages af billeder. Der ser
veres kaffe og kage. Prisen er 50 kr. pr deltager.

Torsdag 6. november
Vi tager en fællestur til Landsarkivet i Viborg. 
Vi mødes ved Mejerigade 9 kl. 7.30 og kører 
fælles i private biler. Du kan få hjælp til bestil
ling af arkivalier via Daisy de sidste åbnings
dage inden turen.

Lørdag 8. november
Vi har åbent hus i Mejerigade 9 i forbindelse 
med ”Arkivernes dag”. Vi viser, hvilke arkiva
lier vi har, og hjælper nye forskere i gang med 
slægtsforskningen.

Tirsdag 2. december kl. 19.30
Julemøde med Poul Erik Andreasen fra Lokal

historisk Arkiv i Brønderslev, der fortæller om 
det gamle Brønderslev ledsaget af film og bille
der. Der bliver serveret kaffe, julegløgg og æb
leskiver. Prisen er 50 kr. pr. deltager.

Sted
Begge ovennævnte foredrag holdes i sognegår
den, Bredgade 104, 9700 Brønderslev.

Åbningstider
Mejerigade 9, 9700 Brønderslev.

Hver onsdag: Åbent hus kl. 13 - 17 
Hver torsdag: Åbent hus kl. 19 - 22
Første åbningsdag efter sommerferien er 13. 
august, sidste åbningsdag inden juleferien er 
11. december.
Gotisk læsning - Studiekreds for medlemmer 
starter onsdag den 17. september kl. 9.30 -11.30 
i lokalerne Mejerigade 9. Derefter hver onsdag 
samme tid og sted til og med den 26. november. 
Dog afbrudt af ferie i uge 42.

Kontingenter
125 kr. Par 175 kr.

Hjemmeside
www.slaegtshistoriskforeningforbroendersle- 
vegnen.dk Nyhedsmails: Send din mailadres- 
se til sekretæren.
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland
BESTYRELSE
Kjeld Simonsen, formand, August Kroghsvej 93, 8500 Grenaa 8 8632 3305 E: kksgrenaa@gmail.com 
B.K. Johansen, næstformand. Nellikevej 50, 8500 Grenaa 8 8630 9387 E: de-nijs.johansen@stofanet.dk 
Ulla Bugstrup Jensen, kasserer, Ludvig Holbergs Vej 10,8500 Grenaa 8 8632 1106 E: bunnygaard@hotmail.com 
Niels Kjeldsen, sekretær. Bellisvej 10, 8500 Grenaa 8 8632 0093 E: nckp@stofanet.dk
Geert Henriksen, Duevej 24, 8500 Grenaa 8 8632 5193 E: geertjemrolsem@stofanet.dk
Hanne Andersen, Fasanvej 6 B, 8500 Grenaa 8 8630 0365
Ivan Jensen, Hyldehaven 60,8520 Lystrup 8 8622 3718 E: lj@oncable.dk

Tirsdag 2. september - kl. 19
Foredrag om turismen i Grenaa gennem 100 år 
ved tidl. museumsdirektør Brita Mosdal.

Tirsdag 16. september - kl. 18
Historisk byvandring i Grenaa by under ledel
se af arkivleder Trine Grejsen. Start fra Grenaa 
Egnsarkiv. Turens længde ca. 3 km.

Tirsdag 7. oktober - kl. 19
Foredrag om den nye skolelov fra 1814 ved hi
storiker, cand. mag. Pernille Sonne, Kbh. Emnet 
er aktuelt i 200-året for loven, der var skelsæt
tende i dansk skolehistorie.

Tirsdag 21. oktober - kl. 19
Klubaften i mødelokalet på Grenaa Egnsar
kiv med fokus på DAISY under ledelse af Ivan 
Jensen.

Tirsdag 4. november - kl. 19
Foredrag om julen i kulturhistorisk betydning 
ved overarkivar Else Marie Kofod, Dansk Fol
kemindesamling, København.

Tirsdag 18. november - kl. 19
Klubaften med Grenaa Kirkes historie ved Kjeld 
Simonsen. Vi mødes ved Grenaa Kirke, hvor der

er rundgang og fremvisning. Efterfølgende går 
vi ned i Sognegården, hvor historiefortællingen 
fortsættes ved kaffebordet.

Tirsdag 2. december — kl. 19
Foredrag ”Fra 1814 over 1864 til 1914” ved lo
kalhistoriker Vilfred Friborg Hansen, Rønde. 
2014 er historisk set et jubilæumsår ud over 
det sædvanlige. Foredraget følger en rød tråd i 
hundredåret fra 1814 over 1864 til 1914, og der 
vil hele tiden blive fokuseret på, hvilke følger 
begivenhederne fik på Djursland.

Sted
Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i 
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11,8500 Grenaa. 
Øvrige arrangementer som anført i programmet.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 160 kr. og par 240 kr. inkl. 
Slægten.

Hjemmeside
www.djursslaegt.dk
Bl.a. med Dj urslandsdatabasen med mere end 
33.000 personer med tilknytning til de 6 her
reder på Djursland.
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening for 
Grindsted og Omegn
BESTYRELSE:
Judith Andersen Sørensen, formand, Ravlundvej 9a, 7200 Grindsted 8 7534 8260, E: ncsjas@gmail.com 
Carsten Sander Christensen, næstformand, Borgergade 33,7200 Grindsted 8 4031 1811 E: csc@billund.dk 
Bent Krogsgaard, kasserer, Dalsøvej 47, 7200 Grindsted 8 7532 1901, E:kbk@turbopost.dk
Adolf B. Sørensen, sekretær, Lærkevang 12, 7200 Grindsted 8 7532 3765, E:adolf@mvb.net
Lene Broberg Vesterby, medlem, Vejlevej, 7260 Sdr. Omme 8 7534 1511, E: lbroberg@pc.dk
Preben Bjørn, medlem, Vedbendvej 9, 7200 Grindsted 8 5059 9352, E:loneogpreben@hotmail.com 
Johannes Moesgaard, medlem. Nygade 23, 7200 Grindsted 8 7532 1748, E: johs.moesgaard@gmail.com

Lørdag 23. august
Fra Magion, kl. 13, Klelund Plantage. Fælles
kørsel. Husk kaffe.

Fredag 29. august
Festugen i Grindsted, i Magion, kl. 18 - 22. 
Mød Slægts- og Lokalhistorisk Forening. 
Få en orientering og et indblik i slægts- og 
lokalhistorieforskning.

Onsdag 10. september
I Magion, lokale 2, kl. 14 - 16.
Se gamle billeder fra Grindstedegnen. Grindsted 
Lokalhistoriske Arkiv viser billederne, hvem er 
de, hvor er de fra, giv svarene.

Lørdag 20. september
Afgang fra Magion kl. 10.
Tur til Vadehavet. Fælleskørsel.
Husk madpakker.

Tirsdag 23. september
Magion lokale 2, kl. 19 - 22.
Fhv. jagtkonsulent Svend Lærke Mølle fortæl
ler om naturen og oplevelserne derude i ord og 
billeder. Entre 30,- kr.

Lørdag 4. oktober
Fælleskørsel fra Magion kl. 13.30 - Tilmeld se
nest 27. okt.
Give Egnens Museum rundvisning med guide, 
se udstillingerne m.m. Entre og kaffe købes.

Onsdag 29. oktober
Magion, lokale 2, kl. 19 - 22.

Fra barn, ung, politiker og statsminister. Hør 
historien om I. C. Christensen ved lokalhisto
riker Niels Åge Thomsen.

Lørdag 1. november
Afgang Magion kl. 12.30.
Tur til Gram Slot, fælleskørsel.
Rundvisning kl. 14. Kaffe kl. 15.
Entre inkl. kaffe 100 kr. Tilmeld senest 25. okt.

Tirsdag 18. november
Foredrag om Randbøl Hede ved Gudrun Gorm- 
sen, se sted ved senere annoncering.

Medlemskab
Bliv medlem af foreningen.
Enkelt 175 kr. ægtepar 225 kr.

Hjemmeside
www.grindsted-slaegt-lokalhistorie.dk
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Slægtshistorisk Weekend
Arrangeret af SSF og DIS-Danmark, Slægt & Data 

samt Folkeuniversitetet på Brandbjerg Højskole ved Vejle / Jelling

24. — 26. oktober 2014
”Undervisning og uddannelse”

Fredag 24. oktober

Ankomst, indkvartering inkl. kaffe/te

Velkomst og introduktion til kurset

Middag

Asbjørn Romvig Thomsen, ph.d., arkivar, Viborg:

Faddere
Fadderstudier i et jysk lokalsamfund 1750-1830 fortæller, hvem de typiske fad
dere var. Valget viser samfundsudviklingen, hvorfor blev nogle valgt og andre 
ikke.

20.00 Kaffe/te-pause. - Efter foredraget egen tid (litteraturformidling, udstilling
af deltagernes slægtsforskning m.m.).

Lørdag 25. oktober

8.00-9.00 Morgenmad

9.00-10.30 Ulrich Alster Klug, slægtshistorisk skribent og underviser:

Diverse uddannelser før 1930
Nu tænkes mest på boglige, men tidligere var de vel mest praktiske. Det forsø
ges at spore og dokumentere fortidens mere eller mindre formelle uddannelser 
med eksempler fra landbrug, søfart og andre erhvervsgrene.

10.30-11.00 Kaffe/te

Magne Jubl, lic.med., fhv. overlæge, Viborg:

Jordemodervæsenet før 1900 - uddannelse og kilder
Protokol over de i København eksaminerede jordemødre findes fra 1739, men 
behovet for uddannelsen medførte, at der allerede før 1800 arbejdedes på at ud-
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........................ ....... .....................................
Spørgecentral
Den er delvist inkorporeret i workshops og forsøger traditionen tro at hjælpe med spørgsmål, 
hvor findes kilderne på arkiverne, og hvordan finder man rundt i det genealogiske materiale? 
- Tag endelig egne arbejder med! Få hjælp og gode råd fra erfarne slægtsforskere!

Litteraturformidling/materialer til salg
Anton Blaabjerg medtager materialer fra Slægtens Forlag, jf. Slægtens litteraturliste på 
SSF’s hjemmeside eller rekvireres ajourført hos Anton, E: blaab@webspeed.dk. Deltagere er 
velkomne til at fremlægge materiale på eget ansvar.

Aktiviteter ud over foredragene
Deltagere kan fremvise egen slægtsforskning m.v. Spanske vægge til større udstillinger kan 
bestilles hos:
Jonna Qvortrup 
Prangervej 82 
7000 Fredericia 
E: jonnaqvortrup@hotmail.com

Tilmelding, betaling og praktiske oplysninger
Tilmelding sker lettest via formularet på SSF’s hjemmeside www.ssf.dk eller via DIS-Dan- 
marks hjemmeside, www.slaegtogdata.dk, hvor betaling kan ske direkte med dankort! 
Evt. spørgsmål vedr. tilmelding stiles til SSF’s kasserer:
Jonna Qvortrup 
Prangervej 82 
7000 Fredericia 
« 7592 9678
E: jonnaqvortrup@hotmail.com.
Betaling kan også ske ved overførsel til Danske Bank,
Reg. nr. 1551, kontonr.: 0016863408.
Tilmelding kan ske hele året, dog senest 15. september.
Betaling skal finde sted senest 15. september.

”Først til mølle princippet” bliver anvendt ved tilmeldingerne. Ved evt. overtegning 
bliver det indbetalte kursusbeløb tilbagebetalt fuldt ud, mens der ved afmelding forbeholdes 
ret til at tilbageholde 350 kr. Der ydes ingen tilbagebetaling ved afmelding efter 15. september.

Slægtshistorisk Weekend finder i år sted 24.- 26. oktober på Brandbjerg Højskole, Brand
bjergvej 12, 7300 Jelling, S 7587 1500, www.brandbjerg.dk, hvor vi lejer os ind for weeken
den. Evt. spørgsmål vedr. tilmelding og praktiske oplysninger bedes rettet til SSF’s kasserer 
Jonna Qvortrup
Prangervej 82 
7000 Fredericia 
« 7592 9678
E: jonnaqvortrup@hotmail.com. Behov for diabetikerkost/særkost bedes meddelt kasserer 
Jonna Qvortrup. Brandbjerg Højskole er desværre ikke velegnet for kørestolsbrugere.
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Priser:

A. Pakke med dobbeltværelse inkl. fuld pension, alle foredrag, samt aktiviteterne som skitse
ret i programmet. Par har førsteret til dobbeltværelser.
Pris pr. person i dobbeltværelse: kr. 2100,-

B. Pakke med enkeltværelse inkl. fuld pension, alle foredrag, samt aktiviteterne som skitseret 
i programmet.
Pris pr. person i enkeltværelse: kr. 2300,-

Tilmelding bekræftes, når betaling er modtaget. Desuden modtager deltagerne primo oktober 
informationsbrev pr. mail med bl.a. deltagerliste. Listen kan benyttes til evt. arrangering af 
samkørsel.

Vel mødt på Brandbjerg Højskole ved Jelling til årets Slægtshistorisk Weekend!

www.brandbj erg. dk
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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
BESTYRELSE
Inger G. Rasmussen, formand, Ådalen 21,4850 Stubbekøbing 8 5460 6393 E: l.Rasmussen@email.dk 

Christina Juel, næstformand, Nørre Alslev Birkevej 4,4840 Nørre Alslev 8 5443 4784 E: cju@maill23.dk 
Mogens Allerup, kasserer, Sørupvej 15,4863 Eskilstrup 8 5443 6048 E: allerup@post7.tele.dk 
Margit Pedersen, medlemsansvarlig, Nørre Alslev Birkevej 6. 4840 Nørre Alslev 8 2324 3769 
E: margit@nanet.dk
Kate Andersen, bestyrelsesmedlem, Rodemarksvej 7,4850 Stubbekøbing 8 5444 4164 E: ka-ro@nypost.dk 
Lis Lund, suppleant og sekretær, Skovtoften 9,4800 Nykøbing F. 8 5485 9585 E: sekretaersfg@outlook.dk 
Yvonne Christiansen, 1. suppleant. Stubmøllevej 16,4800 Nykøbing F. 8 5486 8363
E: Yvonnechristiansenl010@gmail.com
Jørgen Gammel, revisor, Donnemosevej 4,4800 Nykøbing F. 8 5482 0375 E: gammel@nypost.dk 
Jørn Ringsing, revisorsuppleant, Korsvej IB, 4894 Øster Ulslev 8 5486 5125 E: j.ringsing@gmail.com

Lørdag 20. september
Fra land til by (FU). Ved Otto Bendixen, cand. 
scient. I tidens løb er mange flyttet fra landet 
og ind til byerne, men hvad blev der af dem? 
Otto Bendixen anviser forskellige muligheder 
for at finde svaret på dette spørgsmål. Samti
dig fortæller han om, hvorledes det er muligt 
at spore, hvorfra byfolkene kom. Der vil blive 
gennemgået en række kilder, som kan hjælpe 
i søgen efter anerne.

Lørdag 25. oktober
Bjarne Due Pedersen fortæller om sin database 
med p.t. ca. 17.000 personer, herudover er ca. 
15.000 opført på Excelskemaer, som løbende 
bliver indtastet. Alle de registrerede personer 
har rødder på Lolland og Falster, og de fleste er 
fundet i kilder uden for Maribo amt. Det er bl.a. 
en komplet gennemgang af ægteskabsbøgerne 
for København, Gentofte og Frederiksberg 1923- 
1961. Bjarne Due giver ligeledes anvisninger 
på, hvordan Excelskemaet kan bruges til mang
foldige søgninger efter forsvundne slægtninge.

Lørdag 22. november
Sognefogeder, julearrangement.
Jørn Ringsing, Slægtshistorisk Forening Guld
borgsund, fortæller om sognefogeder i al almin
delighed, men giver også eksempler fra egen 
slægtsforskning.
Herefter vil der være julehygge. Foredragene 
holdes, hvis ikke andet er anført, kl. 13 på

Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 
4800 Nykøbing F. Gratis for medlemmer, gæ- 
stekort kr. 40.

Gotisk værksted
Hjælp til selvhjælp. For begyndere/let øvede. 
Ons. 17. sept., tirs. 21. okt., man. 17. nov.

Tors. 18. september, man. 20. oktober, 
ons. 19. november
For øvede med rimeligt godt kendskab til go
tisk, her arbejdes med egne tekster.

Åbent værksted
Gæster kr. 40. Tidspunkt alle dage: 16.30-18.00 
Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, lokale 2.

Arbejdsgruppe ”Nye Slægtsforskere”
Man. 22. sept., tors. 23. okt., ons. 26. nov. Kræ
ver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@ 
outlook.dk. Tidspunkt alle dage: kl. 19 - 21. 
Sted: Slægtsforskerrummet, Rosenvænget 17, 
4800 Nykøbing F.

Kultur natten, fredag 3. oktober
Vi er også med på Kulturnatten, følg os på 
Facebook og vores hjemmeside: 
www.slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

F or eningskontingent
Personligt medlemskab 170 kr.
Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr.
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Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
BESTYRELSE
Birgit Larsen, formand, Charlotteager 124,1 th., 2640 Hedehusene 8 4656 5396 E: Formanden@hedeboslaegt.dk
Vagn Hansen, næstformand, 8 4399 8239
Arne Ole Mortensen, kasserer, 8 4656 2330
Claus Asmussen, 8 2986 7786
Otto Jakobsen, 8 4352 0789
Eva Wrobel, suppleant, 8 4399 1389
Bjarne Larsen, redaktør af hjemmesiden, 8 3082 7889 E: webmaster@hedeboslaegt.dk

Torsdag 4. september
Vi starter med et formiddagsmøde.

Torsdag 2. oktober
Udflugt til Greve museum og udstillingen ”Sko
len 200 år”.

Torsdag 9. oktober
Krigen 1864, Magne Lund, forfatter og forsker, 
fortæller i dette foredrag om faldne og sårede 
soldater fra krigen 1864. Tilværelsen efter kri
gen som krigsinvalid. Om forsørgelsen af krigs
enker og børn. Magne Lund, der arbejder tæt 
sammen med Historiecenter Dybbøl, har skre
vet adskillige artikler i historiske bøger m.v. og 
arbejder pt. på bogen Fra Altona til Dybbøl.

Torsdag 16. oktober
Efterårsferie

Torsdag 6. november
Erik Kann kommer og fortæller, hvordan vi 
finder rundt i de nu digitaliserede lægdsruller. 
Lægdsrullerne er sammen med kirkebøgerne, 
folketællingerne og skifterne et af de allervæ- 
sentligste kildematerialer i slægtsforskernes 
jagt på anerne. Dette skyldes ikke mindst, at 
ruller lige fra påbegyndelsen i 1788 rummer 
oplysninger om fødesteder og om alle de flyt
ninger, de registrerede foretog.
Der skulle være styr på folk, hvis de skulle ind
kaldes! Rullerne betragtes af mange som ”van
skelige” at arbejde med. Ved første øjekast kan 
det måske være rigtigt. Men sandheden er, at 
registreringen er opbygget efter et helt simpelt 
og ikke mindst fuldstændigt logisk system. Har

man først forstået dette system, er vejen åben 
for arbejdet med rullerne

Torsdag 11. december
Sidste møde inden jul.
Vi holder møde hver torsdag i Medborgerhuset, 
Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup.
I lige uger kl. 10 - 12.30 og i ulige uger kl. 19 
- 21.30.
På formiddagsmøderne skal vi høre forskel
lige spændende indlæg m.v. samt læse gotisk 
håndskrift.
Ud over aftenforedragene har vi nogle klubaf- 
tener, hvor vi bl.a. forsøger at hjælpe hinanden, 
hvis der er problemer med at finde en ane, eller 
med at læse et gotisk ord eller sætning.

Se den fulde kalender og mange andre gode op
lysninger på foreningens hjemmeside: 
www.hedeboslaegt.dk

I 2015 starter vi torsdag 8. januar med 
et formiddagsmøde

Hvis du har fået interesse for foreningen, er du 
velkommen til at være med til f. eks. en klu
baften, inden du evt. melder dig ind. Her kan 
du få lidt hjælp til at komme i gang, og evt. se 
slægtsprogrammer og lign, samt få en ide om 
foreningen.

Kontingent
150 kr. pr. medlem - 200 kr. for ægtepar.

Hjemmeside
www.Hedeboslaegt.dk
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Slægtshistorisk Forening Herning
BESTYRELSE
Tage Andersen, formand, 8 9726 7548 E: tage.andersen@post2.tele.dk
Svend Eriksen, næstformand, S 9711 9013 E: svrie@eriksen.mail.dk
Bjarne Eg, kasserer, 8 9714 7727 E: Bjarne.eg@gmail.com
Finn Larsen, bestyrelsesmedlem, 8 9714 5416 E: finnlarsen@fiberpost.dk
Henny Wedel, bestyrelsesmedlem, 8 9726 7306 E: hwedel@privat.dk
Erling Agesen, suppleant, 8 9712 9432 E: erling.agesen@mail.dk
Else Marie Kibsgaard, suppleant, 8 9711 9013 E: Kibsgaard@nygaard.mail.dk

Mandag 15. september kl. 19 (FU)
Charlotte Lindhardt, konsulent, cand.mag. i 
historie, Herning.
”De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949 - kil
der til personal- og verdenshistorie”.
I foråret 1945 flygtede næsten en kvart million 
tyskere til Danmark. Den danske stat stod over 
for en overvældende opgave med at indkvartere 
og brødføde de mange mennesker. Flygtningene 
boede på skoler, i forsamlingshuse og senere i 
store lejre. Med udgangspunkt i lejrene Grove 
og Gedhus ved Karup fortæller historiker Char
lotte Lindhardt om de tyske flygtninge. Deres 
tilstedeværelse aflejrede sig i både den statslige 
og lokale administration, og kilderne er frem
ragende til lokal- og slægtshistoriske studier. 
Aftenen byder på et indblik i flygtninges liv og 
redskaber til, hvordan kilderne kan bruges af 
slægtsforskere.

Mandag 20. oktober kl. 19 (FU)
”Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner...” 
Peter Wodskou, Vagtmester på Rigsarkivet, 
København, fortæller historier fra egen slægts
forskning. Eksemplerne tager udgangspunkt i 
aner, som i første omgang syntes umulige at 
komme videre med. Men ved ihærdig søgen i 
mindre benyttede arkivfonds er det lykkedes 
at finde nye - både spændende og bevægende - 
oplysninger i slægtshistorien.

Mandag 17. november kl. 18.30 (FU)
”Lær at bruge lægdsruller!” ved Erik Kann, se
niorkonsulent, genealog, København. Lægds- 
rullerne rummer den civile registrering fra 1788 
af alle danske mænd, som kunne udskrives som 
soldat. Kildegruppen er uhyre vigtig, fordi den 
bl.a. oplyser om fødested, og fordi den gør det 
muligt at følge alle flytninger, der foretages af 
den registrerede. En fantastisk kilde som mange 
synes er lidt vanskelig at anvende. Men faktisk 
er det ligesom at lære at køre på cykel. Det er 
svært lige i starten, men når du først har fået 
det lært, glemmer du det aldrig. Ved dagens 
foredrag lærer du at arbejde med lægdsruller- 
ne, og du bliver vejledt i, hvordan rullerne skal 
anvendes på Arkivalieronline. Kom og vær med. 
Når du går hjem, kan du bruge lægdsruller. 

Tid og sted
Møderne begynder kl. 19. (17/11 dog 18.30). 
Alle møder foregår i Herning Frivillig Center, 
Fredensgade 14,7400 Herning. Kaffe kan købes 
(6 kr. pr. kop) og brød må gerne medbringes.

Kontingent
200 kr. årligt for foredrag og abonnement på 
Slægten. Ikke-medlemmer kr. 30 pr. foredrag.
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Slægtshistorisk Forening 
for Hjørring og Omegn

forening 
for Hjørring og Omegn

BESTYRELSE
Per Maack Andersen, Christiansgade 24,9800 Hjørring, 8 9892 7075 E: permaack@slfhj.dk 
Gunvor Johnsen, Borrisholtvej 82,9800 Hjørring, 8 9896 5152 E: gunvorjohnsen@slfhj.dk 
Erik W. Christiansen, Vestergade 3A, 9800 Hjørring, 8 9890 9640 E: erikwchristiansen@slfhj.dk 
John Bruun Thomsen, Spangkærparken 11, 9800 Hjørring, 8 2246 1689 E: johnbruun@slfhj.dk 
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45, 9800 Hjørring, 8 9892 2477 E: janrasmussen@slfhj.dk 
Asger Bruun, webmaster, Pileurtvej 1, 9800 Hjørring, 8 98911984 E: asgerbruun@slfhj.dk

Tirsdag 9. september (FU)
Ulrich Alster Klug, forfatter og slægtsforsker: 
Kriminelle aner. Hvordan kommer man på spo
ret af retssager og kriminalitet i slægten? Efter 
en gennemgang af retsinstanserne og fortidens 
lovgrundlag får vi eksempler fra foredragshol
derens egen slægt med løsgængeren og den 
ærlige slave.

Tirsdag 23. september (FU)
Seniorforsker dr. phil. Erik Nørr: Ny dansk sko
lehistorie og gennemførelsen af skolelovene af 
1814 i praksis. I anledning af 200-året for sko
lelovene af 1814 udkommer en ny dansk sko
lehistorie i fem store bind. Foredragsholderen, 
som er en af forfatterne, vil fortælle om vær
ket og om gennemførelsen af de nye skolelove i 
praksis, som først skete over lang tid. Foredra
get vil desuden fortælle om de protokoller og 
indberetninger, som de nye skolelove krævede 
ført, og som slægts- og lokalhistorikere kan be
nytte som kilder i deres forskning.

Tirsdag 7. oktober, TILMELDING
Lars-Martin Sørensen, filmhistoriker: Vores 
nazistiske kulturarv. Med baggrund i sin bog 
Dansk film under nazismen fortæller og viser 
forskningslederen ved Det Danske Filminsti
tut med eksempler, hvilken gennemslagskraft 
den nazistiske kulturpolitik fik i Danmark. 
Danske filmselskaber kollaborerede, an
gav tyskfjendtlige medarbejdere og ansatte 
højtstående nazister for at tækkes besættel
sesmagten, ligesom jøder blev udelukket fra 
dansk film. Foredraget er arrangeret sammen

med biblioteket og finder sted i bibliotekets 
mødesal i Metropolen kl. 19. Gratis adgangs
billetter udleveres ved møderne eller bestilles 
hos formanden og udleveres ved indgangen.

Tirsdag 28. oktober
Samarbejdsaften med deltagernes egne slægts
historier og nye fund fra forskningen.

Tirsdag 18. november, TILMELDING
Ekskursion til Egnssamlingen i Saltum. 
Egnssamlingen ligger på adressen Fårupvej 3 i 
Saltum og består af lokalhistorisk arkiv og mu
seum i 3 bygninger. Efter en halv times intro
duktion ved lederen, cand. mag. Steen Poulsen, 
deler vi os og går på egen hånd rundt i sam
lingerne. Efterfølgende er foreningen vært ved 
kaffe med kringle.

Tirsdag 9. december
Fhv. lærer Bjarne Thorndahl, Østervrå: Nordjy
ske helte og skurke. Ledsaget af billeder fortælles 
om redningsfolk ved strandinger, et familie
drama i Hals ca. 1840, den danske flåde under 
2. Verdenskrig og en nordjyde i tysk tjeneste. 

Tid og sted
Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, 
Østergade 9 i Hjørring. Kaffe og brød kan kø
bes i pausen for 15 kr. Foredraget den 7. okt. 
i bibliotekets mødesal i Metropol kl. 19. Eks
kursionen 18. nov. på Egnssamlingen i Saltum 
kl. 19. Husk forhåndstilmelding til møderne 7. 
okt. og 18. nov.
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Kontingent
175 kr.

Hjemmeside
www.slfhj.dk

Lørdagsåbninger
Historisk Arkiv i Hjørring holder åbent kl. 10 
-15 følgende lørdage: 6. sept., 4. okt., 1. nov. 
og 6. dec., hvor vores arkivlaug vil være til 
rådighed med hjælp på læsesalen. Introduk
tion til slægtsforskning kl. 10.30 og gotisk skrift- 
læsning kl. 13 -15, hvor alle er velkomne til at 
deltage og bidrage med egne dokumenter.

Kursus i slægtsforskning
v/ Hugo Kristensen.

Begynderhold hos FOF tirsdage fra d. 16. sept, 
og fortsættere fra d. 18. nov.

Samarbejde med Museumsforeningen
Slægtshistorisk Forenings medlemmer har ad
gang til arrangementer i Museumsforeningen 
ved Vendsyssel Historiske Museum.
Se indlæg i VHM-Nyt eller på www.vhm.dk

Horsensegnens Slægtsforskere
BESTYRELSE
Jens Andersen, formand, Solvej 15,8700 Horsens 8 2970 9115 E: jcandersen7@gmail.com 
Claus Poulsen, kasserer. Fjordparken 246,8700 Horsens 8 4084 7384 E: clauspoulsen246@gmail.com 
Bente Østergaard, sekretær, Bellisallé 13,8700 Horsens 8 7564 3699 E: bentebost@gmail.com 
Hanne Bjørn, kurser. Bregnevej 6,8700 Horsens 8 2143 0024 E: habjoern@gmail.com
Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, 8700 Horsens 8 7564 4143 E: britt.peter47@gmail.com

Medlemmernes aften
Tirsdag 9. september, tirsdag 7. oktober, tirs
dag 11. november.

Torsdag 25. september (FU)
Henning Bender: Udvandring fra Østjylland. 
Kønsskifte og foryngelseskur over Atlanten.

Torsdag 27. november (FU)
Annette Hoff: Herregårdsfruers hverdagsliv.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19 og foregår i Åpark- 
centret, Løvenørnsgade 21, Horsens.

Kursusvirksomhed
Horsensegnens Slægtsforskere træffes i Lokal

samlingen på Horsens Bibliotek 1. og 3. man
dag i måneden kl. 16 -18 fra 1. sept. - 1. dec.

Gotisk læsning
Tirsdagene 21. og 28. oktober samt 4. novem
ber - tilmelding på forenings mail.

Studiekreds tilmelding til Hanne Bjørn
onsdage kl. 15-17 i ulige uger og 19 - 21 i lige 
uger, start 3. september.

Kontingent
175 kr. pr. husstand.

Hjemmeside
www.slaegt-horsens.dk
E: slaegthorsens@gmail.com
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Slægtsforskningsforeningen i Hvetbo Herred
BESTYRELSE
Tove Andersen, formand og sekretær Løkkenvej 30,9490 Pandrup 8 4041 3339 E: ta.vendelbo@gmail.com 
Holger Andersen, kasserer, Rosenvænget 12,9490 Pandrup 8 3063 8814 E: holger.andersen@skolekom.dk 
Conni Julie Nørkjær, Skolegade 17, Kaas, 9490 Pandrup 8 9824 5340 E: conni.noerkjaer@gmail.com 
Alice Christensen, Skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup 8 9824 5936 E: keac@stofanet.dk
Knud Erik Christensen, Skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup 8 9824 5936 E: keac@stofanet.dk

Workshop for begyndere og øvede - 
formiddagsholdet
Vi hjælper og støtter hinanden i vores egen 
slægtsforskning - herunder studier i gotisk 
skrift. Vi vil også informere hinanden om de 
mange nye muligheder, der er kommet, og til 
stadighed kommer, for at finde oplysninger om 
vores aner. Mandagene 1/9,15/9, 6/10,20/10, 
3/11, 17/11, 1/12 i tidsrummet 9-12. Den 1/9, 
6/10, 3/11 deltager Arne Leismann og hjælper 
os med Legacy.

Workshop for begyndere og øvede - 
aftenholdet
Vi hjælper og støtter hinanden i vores egen 
slægtsforskning. Mandagene 15/9,13/10,10/11 i 
tidsrummet 19-21.30.

Legacy — kursus over 3 eftermiddage 
for begyndere og øvede
Mandagene 15/9, 13/10, 10/11 i tidsrummet 
14-17. Arne Leismann er instruktør. Deltager
betaling pr. gang 20 kr. for medlemmer af for
eningen og 40 kr. for ikke-medlemmer.

Tirsdag 9. september kl. 10.
Udflugt til Vendsysselske Historiske Museum 
og Lokalarkiv i Hjørring 
Vi mødes ved museet, Museumsgade 3, Hjør
ring. Der er arrangeret rundvisning på museet,

og der bliver mulighed for at se i arkivalierne 
på arkivet. Rundvisning og entré er gratis. Der 
bliver arrangeret fælleskørsel i egne biler.

Tirsdag 7. oktober
Fællestur til Landsarkivet i Viborg.
Der bliver arrangeret fælleskørsel i egne biler. 
Der er mulighed for at få hjælp til bestilling af 
arkivalier i workshoppen den 15. september.

Onsdag 12. november kl. 19.
Foredrag om lettiske flygtninge i Nordjylland, 
Peter Wendelboe fortæller om, hvordan disse 
flygtninge har opholdt sig i bl.a. Blokhus. Delta
gerbetaling 20 kr. for medlemmer af foreningen 
og 40 kr. for ikke-medlemmer. Kaffe og brød 
er inkl. i prisen.

Sted
Hvor andet ikke er nævnt, afholdes arrange
menterne i Egnssamlingen, Faarupvej 3, Saltum.

Kontingent.
200 kr. årligt.
For medlemmer af Egnssamlingens Støttefor
ening dog 150 kr. årligt.

Hjemmeside
www. egnssamlingen. dk/
da/94287-Slgtsforskning
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Hvidovre Slægtsforskere
SCviàcvre

Slægtsforskere

BESTYRELSE
Marian Stenak, formand, Immerkær 9, st.tv., 2650 Hvidovre 8 3675 8195 E: bm.stenak@webspeed.dk 
Lone Klint, næstformand, Nybølvej 16, 2610 Rødovre 8 3670 8024 6: nyboel@privat.dk 
Egon R. Andersen, kasserer, Kirkegade 6, 2650 Hvidovre 8 3675 4891 E: era@postll.tele.dk 
Frank Ortmann, bestyrelsesmedlem, Alkestien 4, 2650 Hvidovre 8 3677 1963 E: FHO@live.dk 
Jørgen Svensson, revisor. Rødager Allé 57E, 2610 Rødovre 8 3670 6183 E: ingesvensson@2net.dk

Tirsdag 16. september
Kontingentbetaling og udlevering af bladet 
Slægten. Medlemmerne fortæller, hvad de 
har arbejdet med siden sidst.

Tirsdag 23. september
Avisen, en kilde for slægtsforskere ved Tommy 
P. Christensen. På mødet vil der især fokuseres 
på de stofområder i de gamle aviser, der kan 
være af interesse for slægtsforskeren. Hvilke 
metodiske problemer, kan der være ved brugen 
af aviser. De metodiske problemer illustreres 
med eksempler og endelig gennemgås de almin
deligste hjælpemidler til opsporingen af gamle 
aviser og placeringen af disse avissamlinger.

Tirsdag 30. september
Opfølgning på sidste foredrag og gotisk skrift.

Tirsdag 7. oktober
Vandrende håndværkere ved Hans Peter Poul
sen, slægtshistoriker og underviser. Mange 
håndværkssvende drog på valsen, rundt i Dan
mark og sydpå og de kan være vanskelige at 
spore. Hvorfor gjorde de det, hvor tog de hen, 
og hvilke muligheder har vi for at spore dem? 

Tirsdag 21. oktober
Opfølgning på sidste foredrag. Medlemmerne 
fortæller nyt fra deres slægtsforskning.

Tirsdag 28. oktober
I Holgers kølvand 1911-1920 - Sømandens liv

ombord på sejlskibe. John Simonsen, slægts
forsker, mistede sin far som 2-årig i 1934. Nu 
70 år efter har han en detaljeret beskrivelse af 
faderen, Holger, som sømand. På sejlskibene 
krydsede han de syv verdenshave, han opleve
de farefulde sørejser, optakt til mytteri, forli
ste under stormvejr, tjente i US NAVY under 
1. Verdenskrig.
Beretningen bygger på dokumenter fra en æske, 
moderen havde opbevaret, samt på forskning i 
såvel indenlandske som udenlandske arkiver. 
Holger blev politibetjent, fik i 1926 dusør fra 
Carnegies Belønningsfond for Heltemod.

Tirsdag 2. december
Opfølgning på sidste foredrag og gotisk skrift.

Tirsdag 9. december
Juleafslutning.

Tid og sted
Kl. 14-16 på Rytterskolen, Hvidovre Kirke
plads 1, 2650 Hvidovre. Der tages forbehold 
for ændringer i programmet. Vi henviser til 
vores hjemmeside.

Kontingent
150 kr. pr. halvår inkl. Slægten. Gæster 30 kr. 
pr. foredrag, kun efter aftale pr. mail.

Hjemmeside
www.hvidovre-slaegtsforskere.dk
E : kontakt @hvidovre-slaegtsforskere. dk
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Koldinghus - Forening af Slægtsforskere
BESTYRELSE
John Rasmussen, formand, Kobbelskoven 10,6000 Kolding 8 7553 4955 E: grejo@stofanet.dk 
Tina Nikolajsen, næstformand /sekretær, Svendborgvej 5, 3.tv. 6000 Kolding 8 6167 9059 
E: tina@nikolajsen.org
Henning Steen Højvælde, kasserer, Kongsholm 2, 6051 Almind 8 7556 1088 E: hsh@hsteenh.dk 
Ingrid Majgaard, redaktør, Varmkærvej 10, Egtved 8 7555 3709 E:ingmaj@profibermail.dk 
Per Rasmussen, webmaster, Doritshave 41,6040 Egtved 8 7555 0061 E: ejr6040@gmail.com 
John Vikkelsøe-Nielsen, suppleant. Vestergade 34, 6622 Bække 8 7555 1791 E:johnvn@gmail.com

Tirsdag 2. september (FU)
Dydens smalle vej, om etik i slægtsforskning, 
ved Erik Kann. Alle slægtsforskere vil gerne 
vide alt - men det er ikke alt, vi gerne vil have, 
at andre skal vide! ! Hvordan skal vi klare dette 
problem i vores slægtsbøger? Hvor meget kan 
man tillade sig at lægge ud på nettet, skal man 
indhente samtykke, hvor meget må man redi
gere i fotos osv.?

Tirsdag 16. september
Slægtscafé: Vi mødes for at drøfte vores slægts
forskning og måske få løst op for problemer, 
som er opstået.

Lørdag 20. september
25-års fødselsdag med frokost i ”Madkælderen” 
på Koldinghus.

Tirsdag 7. oktober (FU)
Rolf Engel: Introduktion til DAISY. Der vil blive 
demonstreret, hvordan man søger i Daisy, fin
der oplysninger om de enkelte arkivserier, pak
ker og bind, og hvordan man hjemmefra kan 
bestille arkivalier til brug på læsesalen.

Tirsdag 4. november
Peter Wodskou Christensen. ”Plejebørn, tyve
knægte og andre skæbner....” Foredragsholde
ren fortæller historier fra egen slægtsforskning.

Tirsdag 18. november
Slægtscafé. Vi mødes for at drøfte vores slægts
forskning og måske få løst op for problemer, 
som er opstået.

Tirsdag 2. december (FU)
Pernille Sonne: Arkivalieronline - mere end 
kirkebøger og folketællinger. I dette foredrag 
gennemgår vi flere af de nye kildegrupper, for
trinsvis skifter uden for København, borgerlige 
vielser, københavnske skifter og familieretslige 
sager i København. Især de to sidste grupper 
kræver særlig viden at benytte og er langtfra 
selvforklarende.

Tirsdag 6. januar, 2015 (FU)
Gudrun Gormsen: Landhåndværk og landhånd
værkere. Om landhåndværkerens arbejde gen
nem tiderne, og om hvordan landhåndværket 
har udviklet sig og forandret sig i takt med sam
fundets udvikling.

Tid og sted
Foredragsaftener den første tirsdag i måneden 
kl. 19 - 21.30 i Auditoriet, KUC, Ågade 27,6000 
Kolding. Café møderne finder sted i mødesalen 
over Kolding Stadsarkiv, Nicolai komplekset, 
Skolegade 2, 6000 Kolding fra kl. 19 - 21.30.

Studieture til Landsarkiverne
Via vores hjemmeside hjælper vi medlemmerne 
med at etablere fælleskørsel til landsarkiverne. 
Kontaktperson: Webmaster Per Rasmussen.

Kontingent
200 kr. Samlevende par 300 kr. Gæster 50 kr. 
pr. foredrag.

Hjemmeside
www.slaegtsforskning.kolding.dk
Link: Vonsilds-slaegter.dk
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Slægtshistorisk Forening Korsør
BESTYRELSE
Hans Burchardt, formand, Møllebjergvej 26,4220 Korsør ffi 5837 2275 E: hansburchardt@mail.dk 
Kirsten Christensen, kasserer, Kjærsvej 10,4220 Korsør S 5837 3263 E: sheba@christensen.mail.dk 
Birgit Johansen, Bragesvej 132,4220 Korsør S 2712 6723
Pia Jensen, Strandvej 12, 4220 Korsø, S 5837 6017
Karin Vedel, Højen 21,4220 Korsør « 5837 1119
John Hansen, suppleant, Vagtelvej 8,4220 Korsør 9 5838 0213
Lise Sørensen, revisor. Fuglebakken 3,4220 Korsør S 5837 1780
Jonna Green, revisorsuppleant, Christiansgave 43,4220 Korsør & 5837 5168
Clara Svendsen, webmaster. Helenevej 23,4220 Korsør S 2652 6576
Hjemmeside: www.korsoerslaegt.dk. Aktiv fra medio september 2014

Torsdag il. september
Foreningens nye hjemmeside præsenteres. 
Efter et meget omfattende arbejde kan Clara 
Svendsen til vores første møde i efteråret vise 
foreningens medlemmer, hvordan den hjemme
side, hvis etablering blev vedtaget på general
forsamlingen den 20. marts, er kommet til at se 
ud. Bemærk ovenstående: hjemmesidens navn.

Torsdag 25. september
Ove Jensen, Korsør, som har gæstet os flere 
gange, kan præsentere en ny publikation: ”Fra 
Slottensgade og ned til Havnen”. Der er tale om 
et foredrag, som hviler på et hæfte svarende til 
dem, han har udgivet flere af de senere år. Altså 
om ejendommene og beboerne i de gamle gader 
i Korsør. Hæftet kan købes og koster kun 40 kr. 

Torsdag 9. oktober
Så er Jytte Skaaning, lokalarkivar, tilbage igen 
med: ”Lokalarkiver og slægtsforskere - hvor
dan kan vi supplere hinanden?” Samt: ”Hvad 
kan slægtsforskere finde på lokalarkivet?” Et 
relevant emne efter besøget den 3. april 2014 
på Lokalarkivet i Korsør.

Torsdag 23. oktober
Foredrag og orientering ved centerleder fra 
Slagelse, Helle Hirschmann: ”Mormonernes 
hjemmeside, FamilySearch.”

Torsdag 6. november
Cand. mag. i historie Michael Dupont, Rigsarki
vet, er vor gæst og holder foredrag om ejendoms
historie: ”Ved du, hvor dine forfædre boede?” 
De fleste kender kun landsbyens navn, men 
ikke den eksakte matrikel. I mange tilfælde kan 
man føre en ejendoms historie flere hundrede 
år tilbage i tiden, og måske står huset der end
nu! Kom og hør, hvordan du finder frem til dine 
forfædres bopæl. Vi kommer også ind på gamle 
matrikelkort og udskiftningskort.

Torsdag 20. november
Historiker Jesper Vaczy Kragh fra Svendborg 
Forsorgsmuseum vil holde foredrag over føl
gende emne: ”Anbragtes historier gennem ti
den.” En fortælling om de mange mennesker, 
som har levet på samfundets skyggeside. Hvor
dan var det at være anbragt? Vi vil også høre 
om forskellige typer kildemateriale, som kan 
findes hos Statens Arkiver.

Torsdag 4. december
Vi skal have et hyggeligt julemøde, hvor der 
startes med lidt at spise. Nærmere om trakte
mentet og pris udsendes senere. Efterfølgende 
vil Kurt Jacobsen fra Korsør By- & Overfarts- 
museum vise videofilm og lysbilleder fra det 
gamle Korsør.
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Morsø Slægtshistoriske forening
BESTYRELSE
Gunhild Olesen Møller, formand. Strædet 38, 7990 0. Assels, 8 23 329 210. E: gunhild.olesen.moller@rn.dk 
Bjarne Nielsen, kasserer, Ranunkelvej 16. 7900 Nyk. M.
Jørgen Kibsgaard, sekretær, Agertoften 9, Vodstrup, 7900 Nyk. M.
Inge Langballe, Snerlevej 49,7900 Nyk. M.
Kirsten Sanders, it- hjælper, Asselsvej 169,7990 0. Assels, E: kirstensanders@gmail.com

Arkivaftener
Arkivaften mandag den 3. november kl. 19.30. 
Arkivaften mandag den 8. december kl. 19.30. 
Lokalarkivet er beliggende Dueholmgade 7. 
7900 Nyk.

Internetslægtsforskning kl. 19.00 hver anden 
onsdag i måneden efter tilmelding.
Præstealle 1. 7990 Øster Assels.

Kontingent
kr. 125,00.

Nyt forlag for slægtsforskere

I februar 2014 blev der oprettet et nyt forlag med speciale i lokal- og slægtshistoriske udgivelser. 
Forlaget UBIREX Herning er en platform for de private, foreninger og virksomheder, 
der har lyst til at udgive deres egen bog, men mangler den faglige sparring og hjælp 
til udgivelsen. Forlaget henvender sig til dem, der har et materiale, men mangler hjælp til 
den endelige publikation.
Forlaget tjener ikke penge på salget af bogen, men forfatteren investerer i stedet i den faglige 
og tekniske hjælp. Se mere på www.ubirex.dk.
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Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening
BESTYRELSE
Hans Toudal, formand, S 2629 7467
Jørgen Ladegaard, kasserer, 8 9740 6666
Svend Jørgensen, sekretær, 8 9744 6222
Per Nørgaard Laugesen, webmaster, 8 2040 9299
Carsten Kamuk, bestyrelsesmedlem, 8 9743 5529
Jens Erik Villadsen, suppleant, 8 2222 5308
Kontakt Ringkøbing-Skjern: Gitte Lund, 8 2216 0024 og Erik Nørgård Jacobsen, 8 9735 2091

Torsdag 25. september
Magne Lund, forfatter, forsker: Efter Dybbøl 
1864. Et foredrag om faldne og sårede solda
ter, tilværelsen efter krigen samt forsørgelse af 
krigsenker og børn. Magne Lund vil også have 
eksempler fra Ringkøbing Amt.

Torsdag 30. oktober
Michael Bregnsbo, ph.d., lektor Syddansk Uni
versitet: Det danske imperium i opløsning. 1814 
og adskillelsen fra Norge.

Tirsdag 18. november: NB Afholdes på 
Dejbjerglund Efterskole.
Anton Blaabjerg, genealog, Viborg: Ejendoms
historie før 1920. Ved at følge gårdenes og ejen
dommenes historie og ved at finde ud af, hvem 
stamfaderen overtog efter og afstod til, fås et 
godt indblik i de forskellige slægtleds økono
miske forhold og deres sammenhæng.

Torsdag 27. november
Jørn Buch, cand.phil., seminarielektor, Univer
sity College, Haderslev: Dybbøl og Als 1864 - 
baggrund og forløb. Krigen havde sin rod i de 
nationale modsætninger i hertugdømmerne og 
monarkiets forfatningsproblemer.

Medlemsaftener
Holstebro på Aktivitetscentret, Danmarksga
de 13A - Lokale E. Uformelle aftener med fri 
diskussion afholdes torsdage 11. september, 16. 
oktober, og 13. november. Projektor og trådløst 
internet til rådighed. Medbring evt. egen PC 
eller data på USB-stik, hvis du vil vise noget. 
Skjern på adressen Tømrervej 11. Uformelle

aftener med fri diskussion afholdes torsdage 
4. september, 2. oktober, 6. november og 4. 
december.

Kursusvirksomhed
Undervisning i edb-programmer: Brother’s 
Keeper. Vi afholder lejlighedsvis workshop på 
Dejbjerglund Efterskole. Det foregår en lørdag 
fra kl. 9.30 til ca. 16. Der er begynder- og fort
sætterhold. Der medbringes egen bærbar PC. 
Kursusgebyr kr. 200 inkl. fortæring.
Legacy: Vi har lejlighedsvis gennemført under
visning i programmet og forventer at fortsætte 
hermed. Vi arrangerer løbende kortere og læn
gere kurser i slægtsforskning for begyndere og 
fortsættere under LOF. Kurserne afvikles i Hol
stebro, Struer, Skjern, Ringkøbing m.fl. byer. 

Læsegrupper
Den gotiske håndskrift volder alle slægtsfor
skere problemer. Interesserede medlemmer 
kan samles i mindre grupper, hvor man hjæl
per hinanden med at tyde ”hieroglyfferne”. Det 
foregår oftest i dagtimerne på Aktivitetscentret 
i Holstebro eller på Tømrervej i Skjern.

Tid og sted
Kl. 19, foredrag afholdes på Holstebro Muse
um, Museumsvej 2. Undtagen 18. nov. 2014.

Årskontingent
175 kr. pr. husstand.

Hjemmeside: www.nordvestjysk-slaegt.dk 
Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes på 
e-mail via hjemmesiden.
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Slægtshistorisk Forening for Odderegnen
BESTYRELSE
Niels Aage Holmgaard, formand. Lillegade 15 2th., 8300 Odder, S 2065 5167 E: naah@mail.tele.dk
Erik Jensen, næstformand
Ivan Pedersen, kasserer
Jette Sørensen, sekretær
Ragnhild Laumark, bestyrelsesmedlem

Onsdag 3. september
Museumsinspektør Eva Schmidt, Bjerager, Od
der, fortæller om Emil v. Holstein Rathlou med 
familie.

Torsdag 2. oktober
Almindelig klubaften, hvor vi behandler de ting, 
som medlemmerne medbringer.

Onsdag 5. november
Peter Wodskou Christensen, vagtmester, RA: 
Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner. Der vil 
blive fortalt historier fra egen slægtsforskning.

Torsdag 4. december
Juleafslutning, hvor vi som sædvanlig vil hyg
ge os med gløgg og æbleskiver, en julehistorie 
bliver det nok også til samt et par julesange.

Tid og sted
Alle arrangementer foregår på Arkivet, Mølle
vej 3-5, Stuehuset på Odder Museum. Arran
gementerne starter alle kl. 19.

Kontingent
175 kr. for enkeltmedlemmer/225 kr. for par om 
året. Pris ved foredrag inkl. kaffe/te er for med
lemmer 40 kr. og 50 kr. for ikke-medlemmer. 
Det vedtoges på generalforsamlingen at juste
re kontingent med virkning fra 1. januar 2015 
til 200 kr./3OO kr.

Hjemmeside
www.slaegtshistorie.odderweb.dk 
E: slaegt@odderweb.dk
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Ane Sofie Lavridsdatter, Skovhus, Øster Bording, 

Balle sogn. Født ca. 1805 i Krog, Dalsgård, Hørup 
sogn. Datter af kone fra Havbakke, Vinderslev sogn. 

Gift med Kristen Degn fra Refshale, Kragelund 

sogn. Indsidderske, spinderske. Syv år efter man

dens død flyttede hun til Jens Andersen Nyhus i 
Sinding.

Foto og tekst fra Gamle kildevæld, Nyt Nordisk For

lag Arnold Busck 1981.
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Slægtshistorisk Forening, Odense
BESTYRELSE
Formand og foreningens repræsentant i Byhistorisk Udvalg,
Jytte Skaaning, Vinkældervej 6A, 5000 Odense C., S 6614 8877 E: formand@odenseslaegt.dk
Ulrich Alster Klug, næstformand og webmaster, Erritsø Bygade 45, 7000 Fredericia, S 4116 6177 
E: webmaster@odenseslaegt.dk
Ulian Hedelund Rasmussen, kasserer. Ørnevej 22, 5210 Odense NV, 8 2267 4487
E: kasserer@odenseslaegt.dk
Erling Kildal, sekretær, Kronhjortløkken 220, 5210 Odense NV, 8 21 79 26 33 E: sekretair@odenseslaegt.dk

Tirsdag 9. september
Arrangeret i samarbejde med DIS-Odense. 
Johnny Fredslund: Hvem drømmer ikke om at 
holde sin slægtsforskning og computer fri for 
virus, hackerangreb, toolbar’snask’ og andre 
ubudne gæster? Johnny arbejder med IT-sik- 
kerhed til daglig hos Forsvaret og har mange 
gode råd til, hvordan vi som almindelige bru
gere kan beskytte os bedst muligt, når vi bevæ
ger os på internet.

Onsdag 24. september
Arrangeret i samarbejde med DIS-Odense og 
Folkeuniversitetet. Ulrich Alster Klug, forenin
gens næstformand og webmaster: Forsvarets 
arkiver, hærens stambøger. Med udgangspunkt 
i konkrete eksempler, der vedr. hhv. officerer, 
professionelle soldater og indkaldte værneplig
tige, demonstreres brugen af Forsvarets arkiver 
på Rigsarkivet.

Torsdag 9. oktober
Arrangeret i samarbejde med DIS-Odense.
Pia Fris Laneth, forfatter: Lillys Danmarkshi
storie - kvindeliv i fire generationer.
Vi skal høre 150 års danmarkshistorie som en 
sprudlende familiekrønike, hvor personerne på 
gulbrune billeder får mund og mæle. Oldemød
re med store børneflokke knokler hele livet for 
at holde sulten fra døren, først som tyende, si
den som gifte koner uden stemmeret og foræl
dremyndighed over deres børn.

Onsdag 22. oktober - bemærk ændret 
dato! Arrangeret i samarbejde med 
DIS-Odense. Studiebesøg på Landsarkivet

for Fyn - Læsesalen er åben for medlemmer 
kl. 19-22. Der er mulighed for vejledning og 
hjælp af bestyrelsesmedlemmer under besø
get, og vi holder små foredrag om spændende 
arkivalier. Du er også velkommen til at grave 
dig ned i din egen slægtsforskning. Husk at 
bestille arkivalier på www.daisy.sa.dk - antal 
læsesalspladser 52 - Foreningerne giver 
kaffe/the og kage. Adresse: Jernbanegade 36, 
5000 Odense C.

Tirsdag 11. november
Arrangeret i samarbejde med DIS-Odense og 
Folkeuniversitetet.
Mette Seidelin, arkivar på Landsarkivet for Fyn: 
Arkivjagt efter forbrydere i perioden 1870-1970. 
Forbrydere og forbrydelser forekommer selv i 
de bedste familier. Spørgsmålet er, hvordan 
man kommer på sporet af sine forbryderiske 
aner og deres forbrydelser! I dette foredrag vil 
arkivar Mette Seidelin tage tilhørerne med på 
arkivjagt efter kriminelle personer i historien. 
Kilderne rummer ofte righoldige informationer 
om de kriminelle og deres baggrund og indi
mellem ses også fotos af domfældte i materialet.

Onsdag 26. november
Arrangeret i samarbejde med DIS-Odense. 
Merete Mørk Madsen, foreningsmedlem: En 
fortælling om min tip-tip-oldefar Henrik Mel
hof Mørk fra Bogense, hans fantastiske liv belyst 
gennem de mange kilder, jeg fandt i arkiverne, 
bl.a. Søetatens journaler. Han kom til verden 
som købmandssøn i Bogense 1768, sejlede 12 
togter som matros på de største orlogsskibe og 
deltog blandt andet i Slaget i 1801 på Linieskibet
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”Sjælland”. Senere deserterede han og blev dømt 
mange gange for politiuordener og tyverier, 
indtil han endte sine dage i Tugt-, Rasp- og 
Forbedringshuset på Christianshavn året 1829.

Onsdag 28. januar 2015
Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Tid og sted
Alm. møder kl. 19 i den store sal (1. etage) 
på Odense Kommunes Uddannelsescenter, 
Schacksgade 39, 5000 Odense C. Elevator og 
gode parkeringsmuligheder i skolegården. Bus 
nr. 41, 81, 82, 91 og 92 (Nyborgvej/Nansens- 
gade). Kaffe/kakao, sodavand/øl kan købes 
i automat ved de almindelige møder. Der af
holdes spørgecentral V2 time før hvert møde 
- undtagen studiebesøget på Landsarkivet for 
Fyn. Bestyrelsesmedlemmer vil være til stede og 
hjælpe med ”de krøllede bogstaver”, edb-pro- 
blemer og arkivspørgsmål.

Slægtsroderi
Arrangeret i samarbejde med DIS-Odense. 
Starter onsdag 10. september 2014 kl. 9.00- 
11.45. Hver anden onsdag i hele efteråret frem 
til 19. november 2014. Workshop om slægts
forskning. Vi fortæller om ’dagens emne’, og der
efter hjælper vi hinanden med at slægtsforske.

Snakkedag på Landsarkivet, kl. 9-12
Arrangeret i samarbejde med DIS-Odense. Før
ste torsdag i måneden, start 4. september 2014 
kl. 9-12.
Vi gennemgår ’dagens arkivalie’, og vores hjæl
pere guider dig i arkivspørgsmål. Husk at be
stille arkivalier via DAISY: www.daisy.sa.dk

Kontingent
Enkeltmedlemmer 100 kr., par 140 kr. for for
eningens tilbud og Slægten to gange årligt.

Kursusvirksomhed
Se ”kurser” på www.aftenskole.nu

Hjemmeside
www.odenseslaegt.dk
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Ane Kristine Jakobsdatter, Over-Feldborg mark, 
Haderup sogn. Født ca. 1817 i Sverige i Längeland 

sogn ved Göteborg. Hun var gift to gange, første 
gang i Sverige, anden gang i Danmark, hvortil hun 

kom omkring 1865. Hendes mand var aftægtsmand 

på Over-Feldborg hede; han hed Søren Eskesen. 

Spindekone. Aftægtskone hos Kr. Nielsen Dam på 

Over-Feldborg mark, hvor hun døde 25. marts 1905. 

Foto og tekst fra Gamle kildevæld, Nyt Nordisk For
lag Arnold Busck 1981.
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Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers j jforcmun Äiinbers

BESTYRELSE
Jørn Lund, formand, Skovbrynet 11, 8450 Hammel 8 8696 3705 el. 4072 4441 E: jlund@post.tele.dk 
Poul Høj, kasserer og næstformand, Niels Steensensvej 1, 8920, Randers NV 8 8643 1716 
E: poul-hoj@fiberflex.dk
Kirsten Christensen, Chr. Winthersvej, 2, 8920 Randers NV 8 5194 1941 E: kirstenchr2@gmail.com 
Britta Juul, Frejasvej 55,8920 Randers NV 8 2250 9977 E: britta.j@pc.dk 
Kathrine Tobiasen, sekretær, Korsagervej 13, Haslund, 8940 Randers SV 8 4128 6530 
E: k_tobiasen@mac.com
Henning Torp Jensen, suppleant, Fuglebakken 4, Assentoft, 8960 Randers SV 8 4242 7733 
E: henningtorp@gmail.com
Anna Rousing Hadsund, suppleant, Møllebakken 21,9550 Mariager 8 9854 2516 E: arh@post7.tele.dk

Tirsdag 2. september (FU)
Torben Tvorup Christensen, cand. mag., Det 
Danske Udvandrerarkiv, Aalborg: Udvandrer- 
skæbner. Hvem var udvandrerne, og hvordan 
gik det dem i det fremmede? Den engang be
rømte skuespiller Jean Hersholt (2 Oscars) og 
den berygtede Hertug Holm var udvandrere fra 
Danmark. Begges historier bliver fortalt. Det 
samme vil historien om de mange anonyme fa
milier, der gennem tiden har forladt Danmark 
for at søge lykken under fremmede himmelstrøg.

Tirsdag 30. september (FU)
Ulrich Alster Klug, forfatter, underviser: Em
bedslægearkiver, dødsattester og sindssygean
stalter. Dette er en appetitvækker til brug af 
dødsattester og jordemoderprotokoller m.v. 
Desuden berøres de statslige sindssygeanstal
ter, der blev grundlagt i i85O’erne, og i hvis 
patientjournaler der kan hentes enestående op
lysninger. Efter en gennemgang af arkivfonde 
og arkiver samt søgning i DAISY giver Ulrich 
nogle interessante eksempler.

Tirsdag 21. oktober
Foreningsaften. Internetworkshop.
Der sker hele tiden noget på internettet! Efter 
et oplæg om nyheder på nettet udveksler vi 
erfaringer med gode internetsider. Alle er vel
komne til at byde med gode fund.

Tirsdag 18. november (FU)
Agnete Birger Madsen, historiker, Aarhus: 
Kvindfolk og fattigfolk på landet ca. 1850. 
Forholdene for de forladte koner og ugifte mød
re på landet, der ofte ernærede sig som spinde-, 
sy- og vævekoner. En af disse kvinder skrev 
gentagne gange til amtmanden. Disse breve 
er med til at belyse hendes vilkår. Andre kil
der er fattigprotokoller, faderskabssager og 
politiprotokoller.

Tirsdag 2. december
Foreningsaften. Arvegods og slægtsforskning. 
Denne aften inviterer vi medlemmerne til at 
tage en ting eller et arvestykke med, som har 
betydning for dig i din slægtsforskning. Vi ud
veksler gode historier omkring tingene. Efter 
besigtigelsen af tingene er foreningen vært ved 
den traditionelle julekaffe og -bagværk.

Tid og sted
Arrangementerne finder sted kl. 19 i Fritidscen
teret, lokale 8, 1. sal. Vestergade 15, Randers, 
hvis ikke andet er anført.

Kontingent
160 kr. pr. år (arrangementer og Slægten).

Hjemmeside
www.slaegtranders.dk
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Hanne Rosenkilde Larsen, formand, Hortenziavej 4, Vester Såby 4330 Hvalsø S 4649 9384 
E: formanden@roskildeslaegt.dk
Kirsten Printzlau, kasserer, Linkøpingvej 275 st. th. 4000 Roskilde S 4675 1128
E: kassereren@roskildeslaegt.dk
Ole Sylvester-Nielsen, sekretær. Skovlyst 75 A, Himmelev 4000 Roskilde 8 4675 3076 
E: sekretaeren@roskildeslaegt.dk
Martin Bang Dahl, Stenkrogen 13 1, tv. 4000 Roskilde 8 4636 1488 E: martin@roskildeslaegt.dk 
Inge Bigum, Skyttevej 6,4000 Roskilde 8 3082 4636 E: bigum@roskildeslaegt.dk

Tirsdag 9. september
Medlemmernes egen aften. Kom med din viden 
og dine problemer, så vil vi forsøge at hjælpe 
og komme med gode råd. Der vil være rig lej
lighed til at tale og dele erfaringer med andre 
slægtsforskere. Der vil være adgang til inter
nettet. Tag din egen PC med.

Tirsdag 7. oktober
”Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner.” Vagt
mester på Rigsarkivet Peter Wodskou fortæller 
historier fra egen slægtsforskning. Eksemplerne 
tager udgangspunkt i aner, som i første omgang 
syntes umulige at komme videre med. Men ved 
ihærdig søgen i mindre benyttede arkivfonds 
er det lykkedes at finde nye - både spænden
de og bevægende oplysninger i slægtshistorien.

Tirsdag 11. november
Immigrantmuseets museumsinspektør Freja 
Gry Børsting fortæller om 500 års indvandring 
til Danmark. Med udgangspunkt i såvel lovgiv
ning, traditioner og emner som arbejdsindvan- 
dring, er foredraget en rejse i immigranternes 
møde med Danmark.

Tirsdag 9. december
Julemøde. Traditionen tro vil vi hygge, besty
relsen sørger for kaffe og hjemmebagt kage. Ju
letradition kan være forskellig fra egn til egn, 
også i familier kan der være stor forskel. Fortæl 
hvilke traditioner der er i din familie. Tilmel
ding til sekretæren senest 7. december.

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt, holdes møderne kl. 
19-30 på Kildegården, lokale nr. 101, Helligkors
vej 5, 1. sal, 4000 Roskilde. Hjælp til slægts
forskning kan fås af en erfaren slægtsforsker 
en time før hvert møde, efter aftale med sekre
tæren. Medbring selv kaffe/the m.m. 

Kontingent
Enkeltmedlemmer 150 kr., par 200 kr. inkl. 
Slægten og foreningens Årsskrift. Gæster 30 
kr. pr. møde.

Hjemmeside
www.roskildeslaegt.dk
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Slægtsforskerne i Rødovre
BESTYRELSE
Ole Olsen, formand, Kamstrupvej 103 A, 2610 Rødovre S 3670 7172 E: fam.olsen@123mail.dk 
Karin Forslund, næstformand. Koldbyvej 42, 2610 Rødovre S 4484 2717 E: forslund@post.cybercity.dk 
Kirsten Alphin, kasserer, Fortly 2J, 2610 Rødovre fi 3641 0073 E: thora@mail.dk
Edvin Bolsmand, sekretær, Låsbyvej 29. 2610 Rødovre 9 3641 0807 E: ebolsmand@live.dk

Onsdag 17. september kl. 10-12
Opstart på den nye sæson.

Onsdag l.oktober kl. 10-12
Garnisons kirkegård.

Medlemsmøder kl. 10-12
Onsdag 15. oktober, onsdag 29. oktober.

Onsdag 12. november kl. 10-12
Matr.nr.-historie.

Onsdag 26. november kl. 10-12
Fødselsstiftelsen - Hans Peter Poulsen.

Onsdag 10. december
Nattevægterne i København - Juleafslutning.

Møderne
Afholdes i denne sæson i Hestestalden på 
Rødovregård.

Hjemmeside
www.slaegtsforskere-i-roedovre.dk

DIS-Danmark
- en slægtsforskerforening for alle
Som medlem får du:
Medlemsbladet Slægt & Data fire gange årligt
Adgang til alle aktiviteter på en dynamisk og spændende hjemmeside med bl.a. Danmarks 
bedste hjælpecentral for slægtsforskere, DIS-Forum.

Du bliver del af et fællesskab, der arbejder for bedre 
muligheder og nemmere adgang til arkivalier for alle 
slægtsforskere.

Det koster kun 200 kr. årligt.

Se mere på www.slaegtogdata.dk

57

mailto:fam.olsen%40123mail.dk
mailto:forslund%40post.cybercity.dk
mailto:thora%40mail.dk
mailto:ebolsmand%40live.dk
http://www.slaegtsforskere-i-roedovre.dk
http://www.slaegtogdata.dk


Slægtsforskerne i Silkeborg
BESTYRELSE
Bent Nymand formand. Teglgårdsparken 42, 8882 Fårvang 8 8687 1844 E: inbe@fiberpost.dk 
Torben Skov, næstformand, Guldborgvej 11, 8600 Silkeborg 8 8682 9838 E: torben.peter.skov@mail.dk 
Ole Porup, kasserer, Thorupsgårdsvej 20A, Voel, 8600 Silkeborg 8 8685 3770 E: oleporup@msn.com 
Birgit Pedersen, sekretær, Rudbølvej 27, 8600 Silkeborg 8 2789 9283 E: birgitp@oncable.dk 
Grethe V. Hansen, Rudbølvej 17, 8600 Silkeborg 8 8681 5062 E: grethe@privat.dk

Der er studiekreds i gotisk læsning
26. august, 9. september, 7. oktober, 4. novem
ber, 2. december.

23. september
Lær at bruge lægdsruller ved Erik Kann, senior
konsulent ved Kennedy Centret under Juliane 
Marie Centret på Rigshospitalet. Lægdsruller- 
ne rummer den civile registrering fra 1788 af 
alle danske mænd, som kunne udskrives som 
soldat. Kildegruppen er uhyre vigtig, fordi den 
bl.a. oplyser om fødested, og fordi den gør det 
muligt at følge alle flytninger, der foretages af 
den registrerede. En fantastisk kilde, som mange 
synes er lidt vanskelig at anvende. Men faktisk 
er det ligesom at lære at køre på cykel. Det er 
svært lige i starten, men når du først har fået 
det lært, glemmer du det aldrig. Ved dagens 
foredrag lærer du at arbejde med lægdsruller- 
ne, og du bliver vejledt i, hvordan rullerne skal 
anvendes på Arkivalieronline. Kom og vær med.

21. oktober
Rene Rasmussen, Museumsinspektør, Dybbøl. 
Fra Slagtebænk til Genforening. Krigen i 1864 
og dens følger. Da våbnene på Dybbøl og Als tav 
i 1864, kom der ganske vist fred, men det betød 
ikke, at der også kom ro. Indbyggerne i den aller- 
nordligste provins i Det tyske Kejserrige havde

ikke tænkt sig at slå sig til tåls med at være pre
ussere, men organiserede sig for at bevare deres 
danske sprog og kultur. Og det havde de held 
med. Men der skulle endnu en krig til, mere 
ødelæggende end nogensinde, før landsdelen 
kunne stemme sig hjem til Danmark i 1920.

18. november
Retsopgøret ved Henrik Skov Kristensen, Mu
seumsinspektør for Frøslevlejren. 
Frøslevlejren var fra 1944-1945 en tysk fange
lejr. Men fra 1945-1946 skiftede den selv sam
me lejr navn til Fårhuslejren. Lejren modtog 
nu fanger; men nu var det landssvigere. Ca. 
5000 har i perioden været interneret. Det tyske 
mindretal har været utilfreds med den efterføl
gende behandling fra danske myndigheders og 
modstandsbevægelsens side. Henrik Skov Kri
stensen fortæller om retsopgøret, der fulgte, og 
som nager mange den dag i dag.

9. december
Julemøde.

Mødetid og sted til alle arr. er kl. 19
I Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg.

Hjemmeside
www.silkeborgslægt.dk

58

mailto:inbe%40fiberpost.dk
mailto:torben.peter.skov%40mail.dk
mailto:oleporup%40msn.com
mailto:birgitp%40oncable.dk
mailto:grethe%40privat.dk
ww.silkeborgsl%25c3%25a6gt.dk


Slægtsforskerne på Skibby-egnen
BESTYRELSE
Hans Christian Nielsen, formand, E: hchr@mail.tele.dk 
Christian Krogsgaard, næstformand, E: chr40@c.dk 
Per Birch, kasserer, E: pbl@mail.dk
Carl Guldbjerg Jensen, hjemmeside, E: cg@carlguld.dk 
Britta Jensen, bestyrelsesmedlem, E: j-p-j@mail.dk

Medlemsmøder
kl. 14-16 hver måneds 3. tirsdag i september, 
oktober og november i Skibby Fritidscenter.

Arrangementer og ændringer
Se: www.skibbyslaegt.dk

Erik Larsen Andersen, Tranflod, Ulfborg sogn. Født 

14. januar 1844 i Sønderkær, Ulfborg sogn. Søn af 

gårdmand Anders Christensen Ulfkjær (Uglkjær). 

Gift med Marie Katrine Elise Andersen. Udlært i fo

tografi i Randers. Ville være fotograf i Ulfborg, men 
endte som pottemager i Tranflod. Ligesom faderen 

og broderen, Lars Kanneworff, praktiserede han 

som klog mand. Død 1. september 1908 i Tranflod. 
Hans mellemnavn skrives også Lassen.
Foto og tekst fra Gamle kildevæld, Nyt Nordisk For

lag Arnold Busck 1981.
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Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
BESTYRELSE
A.M. Krogh-Thomsen, formand, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke 8 4717 9251 E: krogh@get2net.dK 
Lena Sørensen, kasserer, Løven 28, 3650 Ølstykke 8 4717 5562 E: sfs.lenas@gmail.com 
Margit Dujardin, sekretær, Erling Dujardin bestyrelsesmedlem. Aspegården 38, 2670 Greve 8 4390 8625 
E: fam.dujardin@image.dk
Gitte Bergendorff Høstbo, redaktør, Ettehavevej 51 b, 2730 Herlev E: janhb@mail.danbbs.dk
Peter Wodskou, bestyrelsesmedlem, Arnesvej 44, 2700 Brønshøj 8 3828 9475 E: peter.wodskou@get2net.dk 
Bodil Thomasberg, bestyrelsesmedlem, Anemonevej 44, 3450 Allerød 8 4814 2793 E: bodil@bodilogniels.dk 
Aino Kronsell, suppleant, Cypressen 4,4000 Roskilde 8 4638 3487 E: aino@kronsell.dk

Onsdag io. september
”Huguenotterne: De reformerte calvinister i 
Danmark og i udlandet” og filmen ”Min fran
ske forbindelse” ved Johanne Louison Thorup 
Koudal og Inger Lise Kragh - se uddybende 
omtale på www.genealogi-kbh.dk.

Onsdag i. oktober
”Kvinder i mandsklæder” v/arkivar Tyge Krogh. 
11700-tallet valgte en del fattige kvinder i hem
melighed at tage mandeklæder på og gennem 
flere år udgive sig for mænd. De kunne også 
have seksuelle motiver, men nok så meget trak 
det at opnå mændenes større frihed og høje
re lønninger. Foredraget vil fortælle to af dis
se kvinders historie i 1700-tallets København.

Lørdag 18. oktober
Ugifte kvinders liv og skæbne. Årets slægtsfor
skerdag med 3 gode og spændende foredrag. Se 
mere på hjemmesiden www.genealogi-kbh.dk.

Onsdag 12. november
Forbrydelsens ansigt, portrætter af den krimi
nelle underverden 1850-1920.
Professor Poul Duedahl ved Historiestudiet 
på Aalborg Universitet viser udvalgte forbry
derbilleder og fortæller om baggrunden for, at 
vedkommende blev fotograferet. Til ethvert bil
lede hører nemlig hundredvis af håndskrevne

sider i form af politirapporter, domstolssager 
og fængselsarkivalier. Dokumenter som langt 
om længe er blevet tilgængelige.

Onsdag 10. december
”Hvad kan vi finde i aviserne om vore aner” 
ved Erik Kann, senior-konsulent ved Kennedy 
Centret. En af dine aner er afgået ved døden, en 
anden har måske været ude for en ulykke? Gad 
vide om der er blevet skrevet noget i avisen om 
dødsfaldet eller ulykken. Men hvordan finder 
man frem til aviserne, kan de findes på nettet, 
skal jeg på lokalarkivet eller? Foredraget giver 
dig hjælp til at finde ud af, hvilke aviser der er 
udkommet, og hvorledes du finder frem til disse. 

Tid og sted
Foredragene begynder kl. 19 og afholdes i Mor
monkirkens lokaler på Nitivej 8, Frederiksberg, 
der er gode bus- og togforbindelser.

Kontingent
250 kr. pr. person, 300 kr. for samboende inkl. 
Slægt og Stavn, som udkommer 4 gange årligt, 
plus Slægten, som udkommer 2 årligt.
Gæster 25 kr. pr. foredrag.
Fra 2015 er kontingentet kr. 275/325.

Hjemmeside
www.genealogi-kbh.dk
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Sydkystens Slægtsforskerforening i Gersagerparken
BESTYRELSE
Ingrid Bonde Nielsen, formand 8 4390 8060 E: ingiïd@bnielsen.eu
Jytte Rasmussen, kasserer, 8 4390 3564 E: kasserer@sydslaegt.dk
Lisbet Larsen, næstformand, 9 4615 0571 E: naestformand@sydslaegt.dk
Vivi Bruhn Jørgensen, sekretær, 8 5180 3212
Bjarne Fallesen, 8 4390 4588

Mandag i. september
Foredrag: Møller og møllere i Danmark v/Hans 
Peter Poulsen.

Mandag 8. september
Gotisk læsning kl. 13 og 14.

Mandag 15. september
Tema: Forbrydere i slægten - hvor finder man 
dem? v/alle.

Mandag 22. september
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag 29. september
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag 6. oktober
Foredrag: Hørom RAs tilbud v/Michael Dupont.

Mandag 13. oktober
Gotisk læsning kl. 13 og 14.

Mandag 20. oktober
Tema: Hvad kan vi som slægtsforskere bruge 
Det Kgl. Bibliotek til v/alle.

Mandag 27. oktober
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag 3. november
INTET AFTENMØDE.

Tirsdag 4. november
Udflugt til Immigrantmuseet i Farum kl. 11. Til
melding senest 20. okt. Begrænset antal max 
25/først til mølle.

Mandag 10. november
Gotisk læsning kl. 13 og 14.

Mandag 17. november
Tema: Økonomisk på spanden - og hvad så? 
v/alle.

Mandag 24. november
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag 1. december
Juleafslutning med gløgg og julestue. Tilmel
ding senest 24. november. Pris 20 kr. Desuden 
har vi diverse ikke planlagte arrangementer 
efter aftale.

Tid og sted
Aftenmøder afholdes kl. 19 - 21 i lokalet, med 
få undtagelser, dagmøder se program, ”Slægts
forskerforeningen”, Gersagerparken 49, parter
re, 2670 Greve.

Kontingent
Enk. 225 kr., samboende 275 kr. pr. år. Gæ
ster 25 kr. pr. gang efter aftale med formanden.

Hjemmeside
www.sydslaegt.dk
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Slægtshistorisk Forening for Sydsjælland
BESTYRELSE
Ole Pilegaard Hansen, formand, Fyrrevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard 8 5554 6405 E: pilbach@stofanet.dk 
Hans Jørn Fris Sørensen, kasserer, Chr. Winthers Vej 127,4700 Næstved 8 5577 0561 E: frisl27@ofir.dk 
Keld Andersen, sekretær og webmaster, Askovvej 25, Åside, 4733 Tappernøje 8 5596 5736 

E: keld23@mail.dk
Karin Mørck, Nykøbingvej 79,4850 Stubbekøbing 8 5599 2923 E: karin.morck@stofanet.dk
Uffe Juul, redaktør af nyhedsbrevet, Thitt Jensens Vej 42,4700 Næstved 8 5577 1718
E: uffe.juul@stofanet.dk

Onsdag lo.september
”Den Gule Gård i Blangslev og dens beboere“ ved 
Ole Pilegaard Hansen. Foreningens formand 
har netop i 2013 udgivet en bog om en slægts
gård, der blev bygget til hans oldeforældre. Ole 
Pilegaard Hansens oldefar havde været med i 
krigen i 1864, og foredraget indeholder bl.a. 
også en beskrivelse af denne situation. Slægts
gården blev bygget i 1866/67 og har bortset fra 
en kortere periode været i familiens eje lige si
den. Efter foredraget er der indkaldt til ekstra
ordinær generalforsamling med henblik på at 
afgøre foreningens fremtid.

Onsdag 8.oktober
Medlemsmøde med indlæg fra medlemmerne. 
Annelise Wichmann har bl.a. lovet at fortælle 
om sin egen slægtsforskning og om, hvordan 
hun kom i gang og fandt frem til en slægtsgård 
på Lolland, som i dag ligger i frilandsmuseet i 
Maribo. Hun vil samtidig fortælle om Skalke
korset ved Freilev nord for Nysted. Afhængig 
af resultatet fra den ekstraordinære generalfor
samling den 10. september kan der også blive 
indkaldt til ny ekstraordinær generalforsam
ling denne aften.

Onsdag 5.november
Foredrag om landsbysmedens betydning gen
nem flere tusinde år. Foreningen har formået 
museumsleder Kaare Johannessen fra Middel
aldercentret på Lolland til at komme og fortæl
le den spændende og interessante historie. Da 
størstedelen af landets befolkning i årtusin
der har boet i landsbyer rundt omkring i lan
det, så var smeden en vigtig person - måske

den allervigtigste. Ud over selve håndværket 
fungerede smeden også som tandlæge, kirurg, 
troldmand og måske endnu flere funktioner. I 
foredraget vil Kaare Johannessen komme nær
mere ind på smedens rolle, status og funkti
on i nærmiljøet gennem tiden, fra oldtiden til 
1800-tallet.

Onsdag 3.december
Julemøde med sædvanlig hygge i form af gløgg 
og kager til. I forbindelse med julemødet vil 
Hans Jørn Fris Sørensen fortælle om et af de 
mindre populære håndværk, nemlig bødlens 
arbejde. Så hyggen kan hurtigt bliver ændret 
til uhygge.

Tid og sted
Alle møder afholdes i lokale 117 på Grønnegade 
Kaserne i Næstved med startidspunkt kl 19.30. 

Nyhedsbreve
Foreningen har den senere tid iværksat en ny 
form for kommunikation med medlemmerne, 
idet der forud for møderne udsendes et nyheds
brev til samtlige de medlemmer, der har med
delt deres mail-adresse til foreningens kasserer. 
Nyhedsbrevet fungerer dels som en påmindelse 
om kommende møder og dels som et mindre 
referat af foregående møde.

Hjemmeside
www.ssf25.dk. På foreningens hjemmeside kan 
man finde oplysning om bestyrelsens sammen
sætning og programmet for den kommende 
sæson. Endvidere ligger et link til at læse om 
foreningens 25-årige historie.
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Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
BESTYRELSE
Nicolai Johannsen, formand, Kystvej 9, 6320 Egernsund 8 7444 2383 E: nic@egernsund.dk
Bent Pawlowski, næstformand, 6360 Tinglev
Margit Hansen, kasserer, Smedevænget 20, Guderup, 6430 Nordborg 8 7445 8184 E: margit@markur.dk 
Hanne Christensen, sekretær, Stenbjergparken 6A, 2. tv, 6400 Sønderborg 8 7442 2113 E: skriver@shfs.dk 
Ingeborg Kraft, Karin Clausen, Tage Lahn Sloth, alle 6400 Sønderborg

Lørdag 20. september, kl. 10 - ca. 16
Slægtsforskertræf, (FU)
På Slægtsforskertræffet vil der være udstilling 
af slægtsforskning, foredrag, slægtsforsker-cafe, 
mulighed for gode råd og tips og ikke mindst 
hyggeligt samvær med andre.
Vi opfordrer alle interesserede fra hele landet 
til at deltage - Læs mere på foreningens hjem
meside eller kontakt sekretæren direkte.

Samme dag, kl. 14 - ca. 15.30
”Begravelsesprotokoller og stolestader” (FU) 
ved Jytte Skaaning, arkivleder og medforfatter 
til Find din slægt - og gør den levende. Begra
velsesprotokoller og stolestader er arkivalier, 
der kan bruges som supplement til kirkebøger, 
især hvor disse mangler. Hvor findes arkiver
ne, og hvordan kan de bruges af slægtsforske
re? Der bliver givet eksempler fra et landsogn 
og et bysogn.

Tirsdag 7. oktober, kl. 19
på Landsarkivet, Haderslewej 45,6200 Aaben
raa. Leo Vinther Pedersen, vagtmester ved 
Landsarkivet i Aabenraa, vil fortælle om em
net: ”Hvad kan slægtsforskere bruge Landsar
kivet til?” og vise en del af de kilder, der kan 
være interessante for slægtsforskere.

Torsdag 23. oktober, kl. 19 - ca. 21
Medlems- og kontaktmøde, hvor medlemmer
ne opfordres til at tage en ”gammel” ting med 
og fortælle om historien bag. Det kan være en 
dagbog, porcelæn, en familiebibel. Eneste be
tingelse er, at genstanden kan sættes i relation 
til slægts- eller lokalhistorien og ikke er ny. Vi 
skal mindst tilbage til vore forældres generati
on. Det er også tilladt at tage en ting med, som

man gerne vil vide noget mere om. Erfaringer 
med at inddrage genstande i præsentationen af 
slægtshistorien vil ligeledes være af interesse.

Lørdag 1. november, kl. 10 - ca. 16
Humlehøjhallen, Mødelokalet ved svømmehal
len, Stråbjergvej 1, 6400 Sønderborg. Dagens 
foreløbige program:
Kl. 10
Jørgen Green fortæller om lægdsrullerne og 
deres tydning samt giver gode råd til, hvordan 
man kan komme videre i sin slægtsforskning 
ved brug af hærens arkiver.
Kl. 13.30
FamilySearch.org
Mormonkirkens hjemmeside ved A.M. Krogh- 
Thomsen. FamilySearch.org er blandt verdens 
største og mest brugte genealogiske hjemme
sider, den er blevet ændret flere gange, sidst i 
marts 2014. En gennemgang af den nye hjem
meside og alle dens muligheder, samt fordelen 
ved at kombinere søgninger med hjemmesiden 
Hammerum-Herred.dk.
NB: Der må ikke medbringes mad eller drik
kevarer i lokalerne, men der er et cafeteria 
umiddelbart ved lokalet. Der er gode parker- 
ingsmuligheder.

Onsdag 26. november, kl. 19
Foredrag ved Lars Henningsen: En oprørs
mand i revolutionstidens Nordborg. Andreas 
Petersen døde i Holmgade 6 i Nordborg i 1831 
som agtet kromand. Han havde været en om
stridt person i flækken. I de første år var han 
fuldmægtig for herredsfogeden på Tangsholm, 
men blev afskediget og førte sig i årene omkring 
den franske revolution frem med skrap kritik 
af alle de kongelige embedsmænd.
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I foredraget tegner dr. phil. Lars N. Henning- 
sen billedet af et farverigt liv i Nordborg i årene 
på begge sider af den store brand i 1792. Sam
tidig gøres opmærksom på arkivkilder, som 
sjældent benyttes, og som er højst interessan
te for slægtsforskere.

Udover de ovennævnte møder arrangerer for
eningen også en række møder og kurser, der 
fortrinsvis er forbeholdt medlemmerne. Des
uden vil der særligt ved lørdags-arrangementer 
være mulighed for at få hjælp og tips til slægts
forskning. Det samlede program udsendes til 
medlemmerne og lægges på foreningens hjem
meside i løbet af sommeren 2014.

Medmindre andet er oplyst, afholdes arrange
menterne på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 
19-27, 6400 Sønderborg. Indgang og P-plads 
via Ahlmannsvej. Møderne er - som hovedre
gel - åbne for ALLE interesserede, dog således 
at gæster (dvs. ikke- medlemmer) betaler 20 kr. 
i entre. Ved særlige arrangementer kan entre
en være højere, hvilket vil være annonceret på 
foreningens website.

Kontingent
170 kr. pr. husstand årligt. Indmeldelse i for
eningen sker ved henvendelse til kassereren.

Hjemmeside
www.shfs.dk

Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE
Jesper Ratjen, formand. Majvænget 66, Bramdrup, 6000 Kolding S 7551 8063 E: j.ratjen@stofanet.dk 
Kai Aurbo, næstformand, Borggårdsparken 38, 7080 Børkop S 7586 8315 E: kaiaurbo@gmail.com 
Jonna Qvortrup, kasserer, Prangervej 82, 7000 Fredericia 8 7592 9678 E: jonnaqvortrup@hotmail.com 
Niels Thomsen, sekretær, Agatvænget 7, 7000 Fredericia 8 4045 2673 E: aase.niels.thomsen@gmail.com 
Jens Chr. Bruun-Toft, bibliotekar, Blåkjærsvej 16, Erritsø 7000 Fredericia 8 7594 0810 E: bruun-toft@mail.dk 
Hanne Olsen, forlystelsesråd, Vesterdalsvej 6, 7000 Fredericia 8 40411879 E: hannejonolsen@gmail.com 
Karen Petersen, moccamester. Rygårdsvej 4, lejl.51, 7000 Fredericia 8 7533 7312 
E: karen.margethe.petersen@gmail.com
Vakant, ass. moccamester
Webmaster og redaktør: Næstformanden

Lørdag 6. september
Sensommerudflugt til Herrnhutterbyen Christi
ansfeld. Se hjemmesiden vedr. mødetidspunkt, 
program og pris.

Mandag 8. september
Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner (FU). 
Peter Wodskou Christensen, vagtmester, Rigs
arkivet fortæller fra egen slægtsforskning. Ek
semplerne tager udgangspunkt i aner, som i 
første omgang syntes umulige at komme videre 
med. Men ved ihærdig søgen i mindre benyt
tede arkivfonde er det lykkedes at finde nye, 
både spændende og bevægende oplysninger 
til slægtshistorien.

Onsdag 17. september
Slægtsprogrammet LEGACY 8. Slægtstemaaft
en med Mette Fløjborg, formand for DIS-Oden
se. Vi bliver taget en generel tur rundt i slægts- 
programmet Legacy og får vist nogle af de rigtig 
gode funktioner i programmet og eksempler på 
udskrifter og plancher.

Mandag 13. oktober
Når døden indtræder (FU). Michael Dupont, 
overassistent, cand.mag., Rigsarkivet: Når en 
person dør, skal der udstedes en dødsattest. 
Dødsattesterne giver oplysning om dødsårsag 
og fødested, og skifterne kan give et interessant 
indblik i den dødes ejendele og familie.
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Tirsdag 21. oktober
Foreningens 40-års-jubilæumsdag.
Besøg på Rigsarkivet.
Vi tager et tidligt morgentog til København. 
Klokkeslet, tilmelding og pris vil fremgå af vo
res hjemmeside.

Mandag 10. november
Kort- og billedsamlingen på Det kgl. Biblio
tek (FU).
Henrik Dupont, forskningsbibliotekar, cand. 
scient., Det kgl. Bibliotek. Hvad indeholder 
samlingerne? Hvordan kan vi som slægtsforske
re finde og bruge disse ældre kort og billeder?

Onsdag 19. november
Brug af slægtsfotos.
Slægtstemaaften med Henning Karlby og For
manden. Lidt om datering af portrætfotos. Hvor
dan kan man bruge gamle slægtsfotos og ved 
indscanning og evt. billedbehandling gøre dem 
anvendelige til bl.a. slægtsbogen?

Mandag 8. december
Da Frøken Jensen blev moderne (FU).
Helle Juhl, journalist og forfatter, Sdr. Bjert: 
Frk. Kristine Marie Jensen (1858-1923) var 
ugift husbestyrerinde i København. Men hun, 
der startede som forældreløs pige i Randers, fik 
et eventyrligt kvindeliv, idet hun som forfatter

til en højt skattet kogebog endte som hele Dan
marks ”Frøken Jensen”. På hjemmefronten blev 
hun reservemor og mæcen for den senere kend
te operastjerne, Lauritz Melchior.

Tid og sted
Møder afholdes 2. mandag i månederne sep
tember-april. Ofte i samarbejde med Lillebælt 
Folkeuniversitet (FU). De begynder kl. 19.15 og 
afholdes på Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III’s 
Vej 6, Fredericia. Mødelokalet er åbent fra kl. 
18.30, således at der er lejlighed til slægtssnak 
og til at benytte foreningens bibliotek. Udlån 
sker i forbindelse med møderne. Møderne ind
ledes med “medlemmernes 10 minutter”, hvor 
der kan fortælles om gode oplevelser, givtige 
kilder, læses op, gives tips osv. I forbindelse 
med møderne vil der altid være hjælp at hen
te til tydning af gotisk skrift eller ideer til at 
komme videre.
Kaffe/te: 5 kr.

Medlemskab
(inkl. abonnement på ”Slægts-Tidende” og SSF’s 
Slægten)
Pr. år 190 kr. - par 260 kr. GÆSTER ER VEL
KOMNE. Gæstebilletter 35 kr. pr. foredrag.

Hjemmeside
trekanten-slaegt.dk

Hans Kristensen Lund, Sømosehus ved Madum sø, 

Astrup sogn. Født 25. november 1817 i Store-Brøn- 

dum. Hans far var fra Skindbjerglund, Skørping 
sogn, hans mor fra Volsted. Gift med Juliane Jen

sen. Har været tjenestekarl. Træskomand, kostebin- 

der og skorstensfejer. Boede i en simpel hytte ved 

østre ende af Madum Sø.

Almisselem. Far til Jensine Hansen. Blev kaldt Lun 

Hans.

Foto og tekst fra Gamle kildevæld, Nyt Nordisk For
lag Arnold Busck 1981.
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Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE
Anton Dorph-Petersen, formand, Heliosvej 43, 7100 Vejle 8 7583 7691 E: anton@dorph-petersen.dk 
Leif Solberg Andersen, kasserer, Vardevej 264A, 7100 Vejle 8 7583 2853 E: solberg@c.dk 
Britt Kristensen, sekretær, Bystedvænget 7, 7080 Børkop 8 5134 5262 E: britt@kristensen.mail.dk 
Conni Jørgensen, Nyboesgade 11 A, 2. tv., 7100 Vejle 8 3135 7181 E: hecolo@gmail.com 
Torben Bank Sørensen, Jellingvej 137, 7100 Vejle 8 3171 0925 E: torben@polsterbo.dk

Tirsdag 2. september (FU)
Svend-Erik Christiansen, cand. phil. i historie: 
'Slægtsforskning via nettet - hvor er vi?” Vi vil 
i foredraget gøre status over internet-mulighe- 
derne i 2014. Bl.a. kommer vi omkring indgan
ge til kirkebøger, folketællinger og lægdsruller, 
store personbaser, crowd-sourcing, kontakt
annoncer for slægtsforskere, registre til kilder, 
netpræsentationer af slægten og historiske kort. 
- En linksamling vil blive knyttet til foredraget. 

Tirsdag 7. oktober
Anton Dorph-Petersen, formand for Vejle
egnens Slægtshistoriske Forening, fortæller om 
forskning i sin slægt med eksempler på metode 
og personhistorier.

Tirsdag 4. november
Mette Fløjborg, formand for DIS-Odense: ”Le- 
gacy - en rundtur i programmet og gennem
gang af nogle gode funktioner”.

Tirsdag 2. december
Juleafslutning. - 2-3 medlemmer af foreningen 
vil kort fortælle lidt om deres slægtsforskning. 

-Tag den bærbare med. Der vil blive lejlighed 
til julehygge med diskussioner om personlige 
spørgsmål vedr. slægtsforskningen.

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne kl. 
19.15 på Vejle Stadsarkiv, Enghavevej 2, 7100 
Vejle. Eventuelle programændringer vil blive 
meddelt på foreningens hjemmeside.

Kontingent
150 kr. pr. person pr. år. Gæster 50 kr.

Hjemmeside
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf
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Jesper Pedersen (Talund), Sammelsted, Ørre sogn. 

Født 7. oktober 1823 i Nørre-Talund. Søn af Jesper 

Talunds enke Ane Kirstine Frandsdatter. Som far 
udlagdes en kræmmer fra Holsten ved navn Peter. 

Gift. Som 11-årig gjort til krøbling af gigtfeber. Ud
lært skrædder. Husmand. Død 9. maj 1902 i Sam

melsted. Blev kaldt Jesper Skrædder eller Jesper 
Talund.

Foto og tekst fra Gamle kildevæld, Nyt Nordisk For

lag Arnold Busck 1981.
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Slægtshistorisk forening for Vestegnen I gw
BESTYRELSE
Yrsa Holm Kristensen, formand. Poppelhusene 33, 2600 Glostrup 8 4344 9741 E: flyr@mail.tele.dk 
Lise Kroner, næstformand, Mölndalsparken 87, 2620 Albertslund 8 4364 4371 E: lise@glostrupnet.dk 
Annie Aabin, kasserer, Havrens Kvt 4 B, 2620 Albertslund S 4364 4469 E: annie@dkdata.dk 
Niels Holger Jensen, sekretær, Lyngtoftevej 8, 2605 Brøndby 8 4159 3346 E: nhjensen@live.dk 
Kay Høier, Rugens Kvt. 7A, 2620 Albertslund 8 4364 3378 E: hoeier.slaegtsf@g.mail.com

Tirsdag 30. september
Pernille Sonne: Arkivalieronline er mere end 
kirkebøger og folketællinger. I flere år har arki
valieronline givet slægtsforskere nem og hurtig 
adgang til de fleste kirkebøger og folketællinger. 
De er forholdsvis enkle at benytte. Fra 2012 er 
nye kildegrupper kommet på, og flere af dem 
giver helt andre udfordringer, men også andre 
muligheder. I dette foredrag gennemgås flere af 
de nye grupper - vielser, københavnske skifter 
og familieretslige sager i København. Især de to 
sidste grupper kræver særlig viden at benytte 
og er langtfra selvforklarende.

Tirsdag 28. oktober, kl. 16
Udebesøg til Arbejderbevægelsens Bibliotek & 
Arkiv, Hørsvinget 5, 2630 Tåstrup. Vi mødes 
udenfor kl. 16.00. Tilmelding efter først-til-møl- 
le-princippet, medlemmer har fortrinsret.

Tirsdag 25. november
Mette Mortensen: I 1874 fjernede man den 
københavnske gyde Peter Madsens Gang fra 
bykortet. Her boede byens fattigste tæt og le
vede fra hånden til munden. 100 år senere var

København omgivet af et forstadslandskab med 
tusindvis af parcelhuse som symboler på den 
velfærd, der nu var tilgængelig for flertallet. 
Foredraget tager tilhørerne med på en rejse fra 
middelalderbyen til forstaden og derigennem 
en rejse gennem den danske velfærdsstats kul
turhistorie i det 20. århundrede.

Tid og sted
Hvor intet andet er anført, afholdes vore møder 
hver tirsdag fra kl. 19 til kl. 21.30 i Aktivitets
centret, Sydvestvej 12, Glostrup. (Ved Glostrup 
station). Ud over foredragsaftener vil de øvrige 
tirsdage veksle mellem temaaftener og klubaf- 
tener, hvor vi hjælper hinanden. På temaafte
ner vil vi forsøge at arrangere korte indlæg af 
medlemmerne. Ret til ændringer forbeholdes. 

Kontingent
Medlemskab 250 kr. pr. år. Ægtepar 400 kr. 
Gæstebetaling ved foredrag 30 kr.

Hjemmeside
www. sfv-glost r up. dk
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Slægtsforskerne i Vesthimmerland
BESTYRELSE
Carsten Byrialsen, formand, Løgstør E: cby2701@gmail.com 
Elin Jacobsen, næstformand, Løgstør E: elin.jakobsen@yahoo.dk 
Lis Thomsen, kasserer, Aars E: aage.lis.thomsen@gmail.com 
Peter Olsen, sekretær, Thisted E: frimor@smilemail.dk 
Lilian Frimor, Aars E: frimor@smilemail.dk
Peter Ginnerup, suppleant, Løgstør E: peterg@dlgmail.dk 
Leif Madsen, revisor, Nibe E: leifgmadsen@webspeed.dk 
Poul Carstensen, revisor suppleant, Rønbjerg E: pfoca@smilepost.dk

Onsdag 13. august kl. 19
Foredrag.
På Farsø Skole, indgang fra hovedindgangen 
på C.R. Brixvej og oppe på 1. sal.
Emne: Deroppe i venstre hjørne, om bestilling 
af arkivalier via Daisy v/Erik Kann (FU). Kaffe 
og brød medbringes.

Onsdag 27. august kl. 19
Medlemsmøde.
Farsø Skole, indgang fra hovedindgangen på 
C.R. Brixvej og oppe på 1. sal.
Opdeling i grupper efter behov. Diverse søg
ninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning 
af egne ”fund” på AO eller ting på papir. Da- 
isy-bestillinger til Landsarkivet 9. sept. 2014. 
Kaffe og brød medbringes.

Tirsdag 9. september kl. 9
Tur til Landsarkivet i Viborg.
Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. 
Oplys ved tilmelding om du er selvkører, og 
hvor mange du har plads til i bilen, eller oplys 
om du ønsker kørelejlighed.
Kaffe og brød medbringes.

Onsdag 24. september kl. 14-17
Netcafe for Slægtsforskere (medbring evt. com
puter), Løgstør GI. Skole, Østergade 5 1. sal (i 
gården). Få hjælp til kildesøgning, pc-proble- 
mer, slægtsforskerprogram, internet-søgning 
m.m. Kaffe og brød medbringes.

Onsdag 8. oktober kl. 19
Medlemsmøde.

Farsø Skole, indgang fra hovedindgangen på 
C.R. Brixvej og oppe på 1. sal.
Forfædrenes bolig: Vi følger en familie, der be
boede samme husmandsted gennem godt 100 
år, og finder oplysninger om boligens udseende 
og indretning via fæstepapirer, brandtaksatio
ner, skifter, matrikel- og landkort samt andre 
kilder, v/Peter Olsen. Opdeling i grupper efter 
behov. Diverse søgninger på nettet, gotisk skrift, 
hjælp til tydning af egne ”fund” på AO eller ting 
på papir. Daisy-bestillinger til Landsarkivet 1. 
nov. 2014. Kaffe og brød medbringes.

Onsdag 22. oktober kl. 19
Foredrag i Mormonkirken i Ålborg, Riishøjsvej 
20, 9000 Aalborg.
Emne:
Mormonernes hjemmeside FamilySearch 
v/Peter Højvang Christensen.

Lørdag 1. november kl. 9
Tur til Landsarkivet i Viborg.
Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. 
Oplys ved tilmelding om du er selvkører, og 
hvor mange du har plads til i bilen, eller oplys 
om du ønsker kørelejlighed.
Kaffe og brød medbringes.

Onsdag 12. november kl. 14-17
Netcafe for Slægtsforskere (medbring evt. com
puter). Løgstør GI. Skole, Østergade 5 l.sal (i 
gården).

- Få hjælp til kildesøgning, pc-problemer, slægts
forskerprogram, internet-søgning. Kaffe og brød 
medbringes.
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HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Tilmelding
til alle arrangementer senest dagen før til en 
af nedennævnte:
Carsten Byrialsen, Løgstør,
« 2968 3441, E: cby2701@gmail.com 
Lis Thomsen, Aars, « 6092 3806,
E: aage.lis.thomsen@gmail.com 
Bodil Klitgaard, Farsø,
8 6126 1465, E: bodil461@hotmail.com 
Oplys ved tilmelding om du er selvkører, og

hvor mange du har plads til i bilen - eller om 
du ønsker kørelejlighed.
Vi samarbejder med Ældre Sagen vedr. slægts
kurser (Løgstør og Års). Det vil foregå i Ældre 
Sagens regi.
Se aktivitetskalender for Ældre Sagen.

Kontingent
200 kr. pr. husstand.

Hjemmeside
http://vesthimmerlandslaegt.dk

Maren Jensdatter, Skadekærhus på Feldborg hede, 
Haderup sogn. Født 2. september 1812 i Spegebjerg, 

Avlum sogn. Datter af Jens Christensen og Kirstine 

Andersdatter. Gift med Erik Jensen, også kaldet 

”Grå Erik”. De havde et husmandssted i Skade

kærhus. Da sønnen overtog stedet, kom de under 

fattigvæsenet, hvor de var i syv år. Flyttede 1894 til 

Avlum, hvor de lejede et hus. Der opholdt de sig, da 

Evald Tang Kristensen fik dem fotograferet. Foto og 
tekst fra Gamle kildevæld, Nyt Nordisk Forlag Ar

nold Busck 1981.
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Vestlollands Slægtsforsknings Forening
BESTYRELSE
Hanne Britt Johannessen, formand, Erantisvej 29.4900 Nakskov 9 2966 7774 E: hannebritt46@gmail.com 
Anne Hansen, næstformand, Stormarks Allé 5,4900 Nakskov 9 2487 5800 E: ahhansen57@live.dk 
Lynge Petersen, kasserer, Pederstrupvej 17,4900 Nakskov 9 5492 1088 E: lynge-petersen@youmail.dk 
Lone Rasmussen, sekretær, Hoskiersvej 40,4900 Nakskov 9 5492 7154 E: lonerasmussen@live.dk 
Lene Lund, bestyrelsesmedlem, Østergade 6,4900 Nakskov 9 5493 4959/2133 0748 E: leneblikl@gmail.com

Torsdag 18. september
Søren Kolstrup, forfatteren bag bl.a. Polske 
stemmer, kommer og fortæller om ”roepolak- 
ker og jøder” og baggrunden for sine bøger.

Torsdag 23. oktober
Kammertjener Anker Andersen fortæller om 
sine oplevelser i kongehuset - først som kam
mertjener for kong Frederik og derefter for 
prins Henrik.

Torsdag 20. november
Slægtforskningsprogrammer - hvad skal jeg 
vælge, og hvem kan hjælpe mig i det program, 
jeg har valgt. Vi udvælger 3-4 af de program
mer medlemmerne bruger og laver grupper, 
hvor man kan hjælpe, vise og spørge hinan
den om programmernes forskellige mulighe
der. Målet er, at vi alle kan lære mere om det 
program, vi har valgt.

Torsdag 11. december
Det traditionelle julemøde med æbleskiver og 
gløgg. Vi viser et par af arkivets gamle film.
Vi har valgt at stryge pakkerne, men husk lidt 
mønter til et lille jule-lotteri.

Forår 2015
Torsdag 29. januar 2015
Vi skal besøge den katolske kirke i Nakskov, 
Sankt Franciscus Kirke. Vi vil blive vist rundt 
og få noget at vide om de kirkelige handlinger 
og ritualer.

Klub- /arbejdsaftener
Vi mødes, hjælper og støtter hinanden i vores 
slægtsforskning:
Torsdag 7. august, kl. 17 - 21.
Torsdag 4. september, kl. 17 - 21 
Torsdag 2. oktober, kl. 17 - 21 
Torsdag 6. november, kl. 17 - 21 
Torsdag 4. december, kl. 17 - 21 
Torsdag 8. januar 2015, kl. 17 - 21 
Husk madpakken.

Tid og sted
Foredrag og møder holdes, hvis ikke andet er 
anført, i Nakskov lokalhistoriske Arkivs avissal, 
Jernbanegade 8, 4900 Nakskov, kl. 19.
Husk at medbringe kop eller krus, da der kan 
købes kaffe/the ad libitum for 10 kr.

Kontingent
100 kr. pr. person - 150 kr. pr. par. Gæster be
taler et gebyr på 25 kr. pr. møde.
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SLÆGTSHISTORISK FORENING 
FOR VIBORG OG OMEGN

BESTYRELSE
Karen Straarup, Form., Karetmagervej 25, 8920 Randers NV 8 8644 3014 E: karen.straarup@viborgslaegt.dk 
Anton Blaabjerg, næstformand. Fredensgade 38,8800 Viborg 8 8661 0436 E: blaab@webspeed.dk 
Grete Pedersen, kasserer. Topmejsevej 2,8800 Viborg 8 8661 0868 E: top2viborg@gmail.com 
Tove Krog, sekretær, Møllevej 11 A, 8800 Viborg 8 8667 1099 E: tove-krog@jubii.dk
Lene Majlandt, PR-ansvarlig, Søvej 7C, 8800 Viborg 8 8725 0452 E: lemi@mail.dk
Kurt Pajbjerg, suppleant, Vestervænget 26, 8832 Skals 8 6130 0369 E: pajbjerg@post3.tele.dk 
Karen Straarup, webmaster, E: webmaster@viborgslaegt.dk

Torsdag 4. september, kl. 19.30
Medlemmerne fortæller om slægtsforskning 
med tilknytning til 1864. Som en del af marke
ringen af skæbneåret 1864 opfordres medlem
merne til at fortælle små beretninger (måske 
bare 10 minutter). Det kunne også være inte
ressant, hvis nogen er i besiddelse af en erin
dringsmedalje eller andet fra de slesvigske krige. 
Der er endnu plads på programmet til din for
tælling!

Søndag 7. september, kl. 8 - ca. 19
Se foreningens hjemmeside Pris: 360 kr. Til
melding kan ske fra 1. maj, helst til kassereren.

Torsdag 16. oktober, kl. 19.30 -(FU)
Museumsinspektør Gudrun Gormsen: Bondens 
bygninger. Der gennemgås de vigtigste variati
oner i byggeskikken på landet før industriali
seringen, og det vises, hvordan byggemåden i 
flere henseender kan sættes i forhold til de na
turforhold og byggematerialer, bønderne havde 
adgang til i det pågældende lokalområde. Kon
struktionsformer gennemgås. Foredraget op
regner nogle af de benævnelser, som man kan 
træffe i skifter og andet ældre kildemateriale.

Torsdag 13. november, kl. 19.30
Overlæge Magne Juhl: Nyt sygehus i Viborg i 
1889. Hvilke sygdomme og behandlingen heraf?

Hvad kan vi finde i sygehusets journaler, der er 
bevaret fra 1883?

Torsdag 11. december, kl. 19.30 -(FU)
Magister Mette Gundel: Bødlen, natmænde- 
ne, rakkerne og kæltringerne - en skamplet på 
Danmarks historie? Læs mere om foredraget 
på www.rakkerne.dk. Dette er også julemødet, 
hvor vi trods emnet hygger os lidt, og forenin
gen giver kage til den medbragte kaffe.

Tid og sted
Hvis ikke andet er angivet, foregår møderne på 
Viborg Hovedbibliotek (indgang ad døren til 
venstre for hovedindgangen), Vesterbrogade 
15, Viborg. Tidspunkter angives ved de enkel
te arrangementer. Medbring selv kaffe og brød. 

Hjemmeside
www.viborgslaegt.dk hvor man kan se meget 
mere om alle arrangementerne og evt. ændrin
ger og andre nyheder. I årets løb arrangerer vi 
åbne møder, små kurser i forskellige emner og 
workshops. Vi fortæller om disse i nyhedsmails 
og på foreningens hjemmeside. Nyhedsmail ud
sendes til medlemmerne ca. 10 gange om året. 

Kontingent
180 kr. pr. husstand for foredrag og Slægten. 
Gæster ved foredragene: 30 kr.
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BESTYRELSE
Karl Møller Bargisen, formand, Grindstedvej 18, 6870 Ølgod 8 7524 3053 E: kmb@direkte.org
John Bach Thygesen, næstformand, Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod 8 7524 5215 6: medumgaard@gmail.com
Ivar Kristoffersen, Drosselvej 4,6900 Skjern 8 9736 8151 E: ivarkristoffersen@skjern-net.dk
Birte Vejen-Jensen, Præstevangen 18,6823 Ansager 8 7529 7052 E: vejen-jensen@privat.dk
Niels Aage Thomsen, Påbølvej 19, Hoven, 6880 Tarm 8 7534 3262 E: naat@mail.dk
Vagn P. Lund, Søndergade 18, 6870 Ølgod 8 7698 2500 E: vapl@varde.dk
Villy Johnny Baden Madsen, Vestergårdsvej 4, Sdr. Vium 6893 Hemmet

Onsdag 17. september
Foredrag ved Jørgen Buck, Haderslev: - Vejen 
mod krigen i 1864. Denne store krig om Søn
derjylland, der set med slægtsforskerøjne både 
har betydning for at finde og følge slægten 1864 

-1920 gennem arkivalier og ikke mindst de ofre, 
vore forfædre på alle måder blev udsat for un
der kamphandlingerne.

Onsdag 8. oktober
Foredrag ved Agnete Birger Madsen, historiker, 
ph.d., Kvindemuseet i Danmark, Århus. - Føds
ler i dølgsmål, barnemord og fosterfordrivelser

i Danmark 1900 -1950. En fortælling om Erna, 
Johanne, Marthalena og mange andre barne- 
mordersker og fosterfordriversker. Det er et 
stykke Danmarkshistorie, der her fortælles om 
ulykkelige ”unge” kvinder, der i deres fortviv
lelse drives ud i kriminalitet. Det er en barsk 
skæbne, disse kvinder udsættes for.

Tid og sted
Alle arrangementer holdes i Kulturhuset, Ve
stergade 5, 6870 Ølgod. Starttidspunkt kl. 19. 
Der er kaffe med brød, pris 35 kr. Gratis entré. 
Alle er velkomne.
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slaegt-aalborg.dk
Slægtshistorisk Forening For AalborgEgnen

BESTYRELSE
Bent Olsen, formand, Carsten Hauchs Vej 8, 9000 Aalborg S 9816 0338 E: chv@stofanet.dk
Birgitte Hansen, næstformand, Plutonvej 33, 9210 Aalborg SØ 8 2868 1303 E: ellenbirgitte@hotmail.com 
Flemming Pedersen, kass., Strubjerg 21 st.th. 9400 Nørresundby 8 21401120 E: flemmingviking@yahoo.dk 
Jens Villadsen, sekretær, Herningvej 81,9220 Aalborg Øst 8 4053 1635 E: jensaase@gmail.com 
Flemming Thryssøe, Parkvej 29,9700 Brønderslev 8 9880 2390 E: fidje@info.dk

Mandag 8. september
Winnie Østergaard, forfatter: Trilogien om 
Helvig Pedersdatter fra Refs. Hvordan så man 
på ”uægte” børn i 1800-tallet? Hvorfor døde 
så mange småbørn i denne periode? Winnie 
Østergaard har fulgt Helvig fra fødsel til død, 
og der tegnes et broget billede af høj og lav på 
Helvigs vej gennem livet. I en sen alder foreta
ger hun en rejse til Aalborg i en ganske særlig 
hensigt. Endelig giver forfatteren eksempler på, 
hvad slægtsforskere kan gøre for at ”offentlig
gøre” deres eget materiale.

Mandag 6. oktober
Erik Nørr, seniorforsker, dr. phil.: Skolelove
ne af 1814. Gennemførelsen i praksis med sær
ligt henblik på Aalborg og Østhimmerland. Der 
skulle gå mange år, før de nye skolelove var 
gennemført overalt i landet. Foredraget vil bl.a. 
indeholde lokale eksempler fra skolevæsenet i 
Aalborg og de østhimmerlandske sogne. Endvi
dere vil der blive omtale af de protokoller og ind
beretninger, som de nye skolelove krævede, og 
som kan anvendes som kilder af slægtsforskere.

Mandag 3. november
Lene Dige, arkivar: Stærke kvinder i Dronning
lund. Historien om seks kvinder fra slutningen 
af 1600-tallet og til vor tid, meget forskellige 
fra prinsesse til tigger. Kvinder som har været

stærke, fordi de gennem deres valg har været 
med til at forme deres eget liv og skæbne.

Mandag 1. december
Jens Villadsen: En pæn familie, eller hvad fo
tografiet gemte på. Jens Villadsen fortæller om 
sin slægtsforskning.

Tid og sted
Møderne i september og oktober holdes i Audi
torium T, Strandvejen 35, 9000 Aalborg. Mø
derne i november og december afholdes på 
Stadsarkivet, Arkivstræde 1,9000 Aalborg. Alle 
møder starter kl. 19.

Legacy og gotisk læsning
Grupperne fortsætter i efteråret. Se tid og sted 
på vores hjemmeside: slaegt-aalborg.dk.

Kurser
Der forventes oprettet kursus i slægtsforskning 
for begyndere. Nærmere oplysning og tilmel
ding hos FOF i Aalborg.

Kontingent
Kontingentet for året 2014/15 er 150 kr. pr. 
husstand.

Hjemmeside
www.slaegt-aalborg.dk
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Slægtshistorisk Forening, Århus
BESTYRELSE
Ole P. Bielefeldt, formand, Violvej 36, 8680 Ry 8 4054 0909 E: formand@slaegt-aarhus.dk
Jesper Nødholm, næstformand, Provstebakken 12, Hasle, 8210 Aarhus V » 3211 8210 E: jn@slaegt-aarhus.dk 
Kjeld Kibsgaard, kasserer, Nattergalevej 18B, 8210 Aarhus V 8 8616 0546 E: kasserer@slaegt-aarhus.dk 
Gitte Dalhoff, sekretær, Hellasvej 6, Hårup, 8530 Hjortshøj 8 8699 9354 E: gd@slaegt-aarhus.dk 
Ove Clausen, bestyrelsesmedlem. Terosevej 25,8541 Skødstrup 8 8699 1433 E: oc@slaegt-aarhus.dk 
Janni Christensen, webmaster, suppleant, Tornskadevej 12,8210 Aarhus V E: webmaster@slaegt-aarhus.dk 
Sten Fjellerup, suppleant, Toftevænget 1, 8250 Egå 8 8616 2808 6: sf@slaegt-aarhus.dk

Mandag 8. september
Anne Marie Holck: Legacy. Orientering om Le
gacy Family Tree version 8 og de vigtigste og 
mest brugte funktioner i programmet som f.eks. 
personlig opsætning af programmet, kilderegi
streringer, slægtstavler, Slægtsbogscentret og 
øvrige rapporter mm.

Mandag 6. oktober
(bemærk i. mandag i måneden)
Erik Kann: I skole - på godt og ondt. Forordnin
gerne om skolevæsenet fra 1814 lagde grunden 
til et meget dominerende forvaltningsområde, 
og mængden af arkivalier om det danske sko
levæsen er som følge deraf særdeles omfatten
de. Foredraget ser bl.a. på, hvor man finder 
oplysninger om anernes skolegang, men også 
på skolen og dens funktioner i en lidt bredere 
samfundsmæssig sammenhæng.

Mandag 17. november
(bemærk 3. mandag i måneden)
Mette Seidelin: Retsbetjenten - lokalforvaltning
ens dømmende og udøvende magt. Retsbe
tjenten er en fællesbetegnelse for de byfogeder, 
herredsfogeder og birkedommere, som før 1919 
varetog den lokale politi- og domstolsforvalt
ning. Foredraget belyser retsbetjentens man
geartede opgaver og præsenterer, hvorledes 
man kan bruge kilder fra retsbetjentene til at 
komme tæt på sine aner.

Mandag 1. december
(bemærk 1. mandag i måneden)
Lars Bisgaard: Tiende. Som slægtshistoriker 
støder man på tiende i mange sammenhænge. 
Dette foredrag trækker de lange linjer i tien
dens historie på tværs af århundrederne. Den 
fungerede forskellig fra stift til stift indtil Refor
mationen, og i skøde- og panteprotokoller er op
lysninger herom jævnlige. 1800-tallet markerer 
endnu en fase af dens historie, før tienden blev 
afviklet i begyndelsen af det 20. århundrede.

Spørgehjørne på Hovedbiblioteket
Foreningen tilbyder hjælp i bredeste forstand til 
medlemmernes læsning af gotisk, forsknings
metodik, kildesøgning m.m. den 2. tirsdag i 
måneden kl. 13-16.
Datoerne er: 12. august, 9. september, 14. okto
ber, 11. november, 9. december. Tilmelding pr. 
E-mail eller telefon til Jesper Nødholm.

Tid og sted for foredrag
September til december: Kl. 19:15 i Lokalcen
ter Fuglebakken, Festsalen, Morten Eskesens 
Vej 2, 8210 Aarhus V. (GPS-adresse: Morten 
Eskesensvej 13).
Betaling: 20 kr. for medlemmer, 50 kr. for ik
ke-medlemmer dækkende foredrag, kaffe og 
kage.

Kontingent
220 kr. omfattende foredragene og Slægten.

Hjemmeside
www.slaegt-aarhus.dk
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Samfundet for Dansk Genealogi 
og Personalhistorie

Til alle interesserede!
Siden stiftelsen 1879 har Samfundet udgivet Personalhistorisk Tidsskrift med et væld af 
vægtige indlæg om dansk genealogi og personalhistorie - de første ca. 50 år tillige norsk!

Kontingent
Årligt 250 kr. for hidtil to garnbundne hæfter, hver på 120 sider, og nye medlemmer 
modtager straks det foregående års to hæfter! Fra og med 2014 udsendes tidsskriftet som 
én solidt indbundet årbog sidst på året.

Velkomstgave: Resten af 2014 modtager nye medlemmer straks de 4 hæfter fra 2012 og 
2013 helt gratis!
Ældre årgange, hver à to numre, sælges til flg. priser pr. årgang: Siden 2004 kun 200 
kr., 1990-2003 kun 150 kr. og de ældste årgange fra 1989 og tidligere kun 80 kr. - De 
allerfleste hæfter siden 1981 kan stadig leveres!

Nyeste tiltag: CD-rom - for kun 50 kr.!
Akkumuleret Personregister til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-2012. Af 
Poul Steen. Hurtig og praktisk indgang til de mange tusinder af navne på personer, der i de 
132 årgange er omtalt i tidsskriftet!

Andre gode tilbud! Tilbud - for kun 100 kr.!
Det fast indbundne 110 års indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 

1880-1990, på 400 sider, og 10 års indholdsfortegnelse til Personalhistorisk 

Tidsskrift 1991-2000, 7 sider. - Kun 100 kr.!

Borger og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur. AfOle Degn, 2000, 

118 sider, kun 90 kr. (før 180 kr.). Grundig indføring i alle de specielle kilde- og 
litteraturforhold omkring vore byer - specielt tilrettelagt for slægts- og lokalhistorikere.

Mig & mine, bliv detektiv i din egen slægt og find dine FOKFÆDREl Af
Charlotte S.H. Jensen, 2001, 48 sider, kun 40 kr. (før 100 kr.). Klassesæt: Mindst 20 stk.
kun 25 kr. pr. stk.

Instruktiv og flot illustreret vejledning i slægtsforskning tilrettelagt for større børn!

Alle priser ex. forsendelse
Bestillinger:
Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg,
S 86 61 04 36, E: blaab@webspeed.dk.
Fællesekspedition for Samfundet og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. - 
Dér fås også den ajourførte bogliste for Slægtens Forlag; listen ajourføres tid efter anden på 
SSF’s hjemmeside: www.ssf.dk
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Finn släkten i Sverige!

ArkivDigital har källorna
Aldrig förr har det varit enklare att finna 
sina förfäder och släktingar i Sverige!

ArkivDigital digitaliserar sedan ett 
tiotal år svenska kyrkböcker, bouppteck
ningar, militära rullor och många andra 
källor och gör dem tillgängliga på Inter
net. Med ett abonnemang får du tillgång 
till ArkivDigitals ständigt växande data
bas med närmare 100 miljoner sidor 
med gamla dokument. Du kan söka dina

förfäder och släktingar i hela Sverige (och 
på Åland) i födelse-, vigsel- och dödböck
er, flyttningslängder och i de så kallade 
husförhörslängderna (se bilden), ett slags 
kontinuerligt förda folkräkningar (folke
tellinger).

Nu kan du pröva ArkivDigital gratis | 
i sju dagar (ord. pris: 85 svenska kr). Ett | 
helårsabonnemang kostar 1295 svenska | 
kronor.

www.arkivdigital.se

ARK [TAL
ArkivDigital digitaliserar historiskt källmaterial med nyaste teknik och tillhandahåller 
bilderna via internet åt historiker, släkt- och hembygdsforskare och andra intressera
de. ArkivDigital startade 2005 och har ca 35 anställda och 370 aktionärer.

http://www.arkivdigital.se

