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Personalhistorisk
Tidsskrifts nye årbog
Bestyrelsen for Samfundet for Dansk Genealogi
og Personalhistorie samt redaktionen for Personal
historisk Tidsskrift har valgt, at Danmarks ældste
slægtshistoriske tidsskrift skal overgå fra de
traditionelle halvårlige udgivelser til at blive en
årbog, udgivet i midten af november.
Årbogen får samme sideantal som de to hæfter,

der hidtil er udkommet halvårligt, og giver grobund
for dybdegående artikler om spændende slægter
og personligheder. Den nye årbog giver redaktionen for Personalhistorisk Tidsskrift
mulighed for at tilbyde vores læsere et spændende nyt layout samt fastholde en høj
kvalitet af artiklerne.
Årbogen vil have skiftende tema fra år til år. Temaerne skal være brede, og give
mulighed for at en bred skare af forskere og forfattere kan bidrage med viden og
information om spændende emner. Der vil også være en sektion med artikler udenfor
tema, hvor artikler, der ikke umiddelbart har relation til temaet, er velkomne. På den
måde håber vi at kunne fastholde den spændvidde og afveksling i indholdet, som
Personalhistorisk Tidsskrift altid har stået for.

Selve layoutet vil ligeledes blive ændret og vil fremstå som en reel bog med fast ryg.
Der vil indgå farveillustrationer i artiklerne, og i det hele taget vil årbogen få et løft og
sikre, at Personalhistorisk Tidsskrifts blive en bedre og mere luksuriøs udgave af sit
gamle jeg.

Vi håber, at både vores gamle og nye læsere vil tage godt imod den nye årbog.

På bestyrelsen for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie og Personal
Tidsskrifts redaktions vegne.

historisk

Thit Birk Petersen
Ansv. redaktør
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Kildeangivelser
Hans Peter Bidstrup (1817-1876), i dec. 1830
Stof fra bladet må benyttes med kildean
og viser tre eksempler på tidens mest moder
givelse. Dog må hele artikler eller større
ne urkasser til bornholmeruret. Læs mere om
dele af bladets indhold kun gengives efter
bornholmeruret, tidsmåling, urmageren og
aftale med Slægten og forfatteren.
urmagerslægter i dette nummer q/Slægten.

Slægtens historie og udforskningen af egne og
andres aner kan bringe slægtsforskeren vidt
omkring. Rent geografisk, som den store inte
resse for en bestemt gruppe af indvandrere har
vist. Her tænkes på de danskere, der valgte at
søge lykken i Amerika, og opleve indvandrerli
vet. Eller tidsmæssigt - med et svimlende antal
anenumre - som i den islandske database, der
omtales i dette nummer. Den rækker tilbage til
de første, der gjorde landnam på øen i årtier
ne før år 900!
I artikelrækken om de gamle, danske håndværk
er vi nået til urmageren, og her bevæger vi os
igennem både tiden og dens historie. Endelig
er hovedparten af dette nummer fyldt med de
mange spændende tilbud, som over hele landet
gives danske slægtsforskere i de mange slægts
historiske foreninger. Prøv at kigge indenfor,
hvis tid og sted passer. Gæster er normalt me
get velkomne!
Vi håber, at det hele falder i jeres smag, og der
fortsat vil komme mange spændende bidrag til
de kommende numre. Redaktøren takker i øv
rigt af med dette nummer, da der både skal være
tid til at dyrke slægtens historie - min egen og
konens - men også passe vort lille firma, som
reklamerer på bagsiden af dette nummer. Tak
for denne gang, ikke kun til læserne, men også
til den øvrige redaktion og til SSF’s bestyrelse.
Red.
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SSF’s bestyrelse - 2014

Bladet Slægten:

SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfat
ter 35 foreninger med tilsammen næsten
4000 enkeltmedlemmer.

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

Trilby L. Gustafson, formand
Kvædegangen 9, 3460 Birkerød

Artikler/Stof:

8 4076 3887 E: ssf.tgustafson@gmail.
com

Henriette Kragh Jacobsen
E: heja@tdcadsl.dk

Nicolai Johannsen, næstformand

Programtekster: Lena Sørensen

Kystvej 9, 6320 Egernsund
8 7444 2383 E: nic@egernsund.dk

E: ssf.lenas@gmail.com

Anton Blaabjerg, sekretær

Atlas-Plæhn Grafisk A/S
E: ash@atlas-plaehn.dk

Reproklare logoer:
Fredensgade 38, 8800 Viborg
S 8661 0436 E: blaab@webspeed.dk

Anne Harring, kasserer
Korvetvej 23, 4040 Jyllinge
» 4678 9700 E: anne@harring.org

Ingrid Bonde Nielsen, menigt
medlem
Bredager 71, 2670 Greve
8 4390 8060 E: ingrid@bnielsen.dk

Lena Sørensen, 1. suppleant

Tommy P. Christensen, red. på nr.
49ECM-Media att. Tommy P. Christensen
Ørestads Boulevard 73, 2300 Kbh S.
8 6171 5864 E: tommypers@gmail.com

Henriette Kragh Jacobsen, red. fra
nr. 50.
Robert Jacobsens Vej 89, 4.th.
2300 København S
E: heja@tdcadsl.dk

Løven 28, 3650 Ølstykke

8 4717 55b2 E: ssf.lenas@gmail.com
Anna Rousing Hadsund, 2.
suppleant
Møllebakken 21, 9550 Mariager
E: arh@p0st7.tele.dk

Lena Sørensen, programredaktør
Ole Bech Knudsen, redaktionsmedl.
Jyllands Allé 2, 3. tv., 8000 Århus C
8 8611 5547 E: obk.aarhus@stofanet.dk

Forlaget SLÆGTEN
Anton Blaabjerg, forlagsredaktør
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Se i øvrigt: www.ssf.dk, bl.a. for SSF’s
repræsentanter i brugerråd m.m.

Priser:

Annoncer: 800 kr. pr. trykside, bagsiden og
indersiden af omslaget med mulighed for
farvetryk 1000 kr., en halv eller en kvart
side henholdsvis 400 kr. og 200 kr. Alle
priser er + moms.

Privatabonnement (to nr., inkl. forsend
else) 90 kr. opkræves én gang årligt (gi
rokort vedlagt januar-nummeret). Ved
forsendelse uden for Danmark dog 120 kr.
Ældre numre af Slægten koster 12 kr. pr.
stk. + forsendelse. Betaling til: Slægtens
konto 3627-000 094 5587 i Danske Bank.

SSF’s slægtsforskerpris 2013 til

Jytte Skaaning
Det er blevet en fast tradition, at årets
Slægtsforskerpris uddeles på Slægtshist
orisk Weekend. I år er det 9. gang, prisen
uddeles. Prisens formål er at hædre en
aktivitet, institution eller person, der
har gjort en stor indsats for at fremme
slægtsforskning.

I år har SSF valgt at hædre Jytte Skaaning
for sit livslange engagement i slægtsforsk
ning. Gennem mere end 30 år har Jytte ar
bejdet med slægtsforskning gennem kurser,
foredrag og ikke mindst bogudgivelsen sam
men med Bente Klercke Rasmussen, “Find
din slægt og gør den levende”, som er blevet
en uundværlig slægtsforskerbibel.
Jyttes engagement og formidlingsevner
er legendariske, og hun har inspireret og
instrueret utallige interesserede elever og
foreningsmedlemmer i, hvordan man net
op gør slægtsforskning til meget mere end
navnelister og tørre årstal.
Jytte Skaaning er formand for Slægtshisto
risk forening Odense, næstformand i Bente
Klercke Fonden - www.klercke-fonden.dk og er tidligere næstformand i - og medlem af
- SSF’s bestyrelse gennem en lang årrække.

Slægten

Lay-out og tryk: Atlas-Plæhn Grafisk A/S
Kirstinehøj 63, 2770 Kastrup
ISSN 0905-7064
Slægten udgives af Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger to gange år
ligt.

Foreningsprogrammer
Amager

s. 38

Brønderslev

s. 39

Djursland

s. 40

Grindsted

s. 41

Guldborgsund

s. 42

Hedebo

s. 43

Herning

s. 44

Hjørring og Omegn

s. 45

Horsens

s. 46

Hvetbo Herred

s. 47

Hvidovre

s. 48

Kolding

s. 49

Korsør

s. 50

Morsø

s. 51

Nordvestjylland

s. 52

Odder

s. 53

Odense

s. 54

Randers

s. 56

Roskilde

s. 57

Rødovre

s. 58

Silkeborg

s. 59

Skibby

s. 60

Storkøbenhavn

s. 60

Gersagerparken

s. 62

Sydsjælland

s. 63

Sønderjylland

s. 64

Trekantområdets

Vejle

s. 66
s. 67

Vestegnen

s. 68

Vesthimmerland

s. 69

Vestlollands
Viborg og Omegn

s. 70
s. 71

0., V. og N. Horne Herreder

s. 72

Aalborg
Århus

s. 73
s. 74

Slægten er udgivet med støtte fra Dispo

nent Ove Mellerups Mindefond, for hvilken
vi bringer vor bedste tak.
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Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger
Årsmøde lørdag den 5. april 2014
i Historiens Hus i Odense
Klosterbakken 2, 5000 Odense C

Program
10.30- 11.00
11.00-13.00
13.00-13.30

13.30- 14.30
14.30- 15.00
15.30- 16.30

Kaffe/te og et rundstykke
Årsmøde
Frokost. Enten medbragt mad eller en forudbestilt sandwich.
SSF koordinerer indkøb. 01 og vand kan købes.
Inspirationsmøde.
Kaffe/te med kage.
Evt. kulturelt indslag, hvorom der orienteres i den endelige indkaldelse til
foreningerne.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal senest 1. februar 2014 tilsendes formanden,
Trilby L. Gustafson, Kvædegangen 9,3460 Birkerød, S 4076 3887, E: ssf.tgustafson@gmail.com

Tilmelding med navns nævnelse
og evt. ønske om sandwich skal senest en måned før mødet tilsendes kassereren, Anne Harring,
Korvetvej 23, 4040 Jyllinge, S 4678 9700, E: anne@harring.org

Priser
Formiddagskaffe, sandwich og eftermiddagskaffe 150 kr. pr. person. Eftermiddagskaffe alene
50 kr. Adgang til selve årsmødet er naturligvis gratis!
Beløbet indbetales senest 1. marts på SSF’s konto 3627-000 094 5587 i Danske Bank - ellers
kontakt kassereren!

Nyt fra SSF 2013/14
Trilby L. Gustafson, SSF

Når jeg skriver disse linier, sunder vi os efter
oktoberorkanen. Når I læser dette, står julen
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for døren - eller måske har I allerede skålet
nytåret 2014 ind... Ja, det er den travle tid, vi
går i møde. Men også den tid, hvor minderne
kommer op til overfladen, og man mødes må
ske med slægtninge, der kan kaste lidt mere lys
over anernes liv og færden rundt om i landet og
verden. Ikke al slægtsforskning foregår på net
tet, selv om man i disse tider måske fristes til at

tro det. Der er stadig meget at hente ved f.eks.
at bytte gamle billeder og minder, genopfriske
beretningerne om anernes liv for de yngre ge
nerationer og i det hele taget mindes og sam
le historierne sammen, måske til slægtsbogen
eller blot den mundtlige overlevering til børn
og børnebørn. Også i vore foreninger får vi mu
lighed for at lære meget mere om vilkårene for
100-200 år tilbage, for dermed at kombinere
det overordnede med det nære. Det er hygge
ligt - men også ydmygt - at forestille sig livet på
landet som langt de flestes aner har oplevet det.
Jeg ”tænker” 110 år tilbage, hvor min mormor,
den eneste datter i søskendeflokken, var fyldt 5
år. Hendes fem brødre strakte sig i alderen fra
3 måneder til 9 år, og de holdt jul i deres for
holdsvis nybyggede farmhouse ude på landet,
fast plantet ”over there” blandt staten Washing
tons store hvedemarker i USA’s nordvestlige
hjørne. Sammen med dem i helligdagene var
flere familiemedlemmer og den unge Frøken,
der underviste i 1. - 6. klasse på Rocklyn School,
et ”one-room schoolhouse” som de var flest på
landet på den tid. Frøkenen spiste ofte med hos
familien Maurer, der var gæstfri og altid havde
mad nok, selv om de på ingen måde levede et
luksusliv. Juleaftensgudstjenesten fandt sted i
Zion Methodist Church uden forbyen Rocklyn,
hvortil man ankom i kane fra de nærliggende
gårde, hvis der var faldet sne.
Børnene glædede sig meget til næste morgen,
hvor der sikkert ville befinde sig et lille stykke
legetøj i den uldstrømpe, som de omhyggeligt
havde hængt foran kaminen juleaften, men
mest af alt glædede alle sig til noget helt andet
- nemlig den store, flotte appelsin, der også blev
lagt ned i strømpen, når de små havde fundet
deres senge. Det var årets lækkerbisken - en
rigtig appelsin, der havde vokset i en fjern egn
og på mirakuløs vis fundet vej til det Vilde Ve
sten og hjem til en helt almindelig bondefa
milies jul! Appelsinen var bare det bedste ved
julen! Ja, sådan én fik man kun mulighed for
at smage den ene gang om året!
Det siges, at hver generation kan huske to gene
rationer tilbage og genfortælle lidt fra den tid,

som den historie, jeg her har delt med jer. Den
personlige fortælling og egen forskning supple
rer vi alle meget gerne med viden og oplysnin
ger fra andres forskning, studier og erfaringer.
Og hvilken bedre måde at gøre dette end ved at
mødes i foreningen til foredrag, udflugter, stu
diekredse, m.m.? Der foregår så meget rundt
omkring i landet, at man næsten bliver svim
mel, når man læser om alle de mange spæn
dende oplevelser, vi tilbyder i foreningsregi
landet over! Udover i Slægten har vi på nettet
stor succes ved at lægge disse arrangementer
ind i den onlinekalender, der siden sæsonstart
i efteråret køres i fællesskab med slægtsfor
skerkollegaerne i DIS-Danmark. Dette betyder,
at alle slægtsforsker-arrangementer over hele
landet kan ses på begge foreningers hjemme
sider. Allerede nu har jeg modtaget adskillige
positive tilkendegivelser om, at foreningerne
har stor glæde af nye, interesserede deltagere
til møder og arrangementer - og det vidner om,
at én slægtsforskerkalender, der ses af rigtigt
mange på to forskellige hjemmesider, med det
samlede udbud af foredrag og arrangementer
over det ganske land, er et rigtig stort plus for
vore foreninger! Derudover får vor Facebook
side, i samarbejde med de to øvrige foreninger,
10-20 nye medlemmer dagligt, så når I læser
dette, har gruppen ”Slægtsforskning” for længst
passeret de 5.000 medlemmer. Også her er det
tilladt, at fortælle om foreningsarrangementer,
og lign., samt at yde assistance til de mange,
der er nye - eller gamle - i faget og søger hjælp.
Eller måske har man bare lyst til at dele ople
velser og fund. Disse tiltag tegner rigtigt godt
for slægtsforskningens fortsatte vækst og triv
sel i årene fremover - til stor glæde for os alle!
På vegne af SSF’s bestyrelse ønsker jeg alle
en rigtig god jul og et godt og lykkebringende
slægtsforskerår 2014!
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Fra bondedreng til præst eller storkøbmand i

1700-tallet - nogle eksempler på fremadstræbende

bondedrenge
Af Peter Kelstrup

I ældre tider var det mest normale, at man ’blev
ved sin læst’, altså at sønnen typisk fortsatte i
faderens metier, at en bondesøn blev bonde i
en eller anden udstrækning, håndværkersønnen
blev håndværker som faderen, præstesønnen
blev præst, degn og skoleholder etc. Bonde
sønner nåede sjældent højere op i det sociale
hierarki end til for eksempel degne eller gods
forvaltere, og kom de til byerne, kunne de blive
håndværkere eller måske ansat i et administra
tivt embede, hvis de var gode til at skrive og læse.

Det var således meget sjældent i ældre tider, at
en bondesøn blev præst eller for eksempel stor
købmand, da de færreste overhovedet lærte at
læse, skrive eller regne ordentligt. Men nogle
lykkedes det dog for - især for dem, hvis far var
en velstående bonde, og som havde forståelse
for boglig lærdom. Af de få kendte eksempler
fra den ældre historie er der for eksempel den
kendte sprogforsker, folkemindesamler og sog
nepræst Peder Syv (1631-1702). Peder Syv var
søn af en velstående fæstebonde i Kirke-Syv ved
Roskilde. Han kom i Roskilde Latinskole, men
det vides ikke, hvilket år han fik sin teologiske
embedseksamen i København. Han blev i 1658
rektor i Næstved og i 1664 sognepræst i Helle
sted i Stevns Herred. Han er bl.a. kendt for sin
danske grammatik, den første nogensinde, og
for sine folkemindesamlinger, bl.a. samlingen
af Almindelige Danske Ordsprog.

Der var meget få skoler ude på landet i 1600-tallet, og de var helt afhængige af degnens kunnen
og den var tit yderst ringe. Der kunne eventuelt
om vinteren være lidt privatundervisning på går
dene af en omrejsende lærer. Først i 1700-tallet
kom der for alvor ’rigtige’ skoler, da Frederik IV Af storkøbmænd er der for eksempel Rasmus
i årene 1721-1727 fik oprettet de såkaldte Ryt Pedersen Thestrup (1588-1656), der kom fra
terskoler i rytterdistrikterne rundt om i landet. Testrup ved Mårslet lidt syd for Aarhus, hvor
11739 kom der en lov om undervisningspligt hans far havde en gård, Nedergaard. Hans for
for alle børn på landet, og i de følgende år blev ældre og alle hans søskende døde af pest, da han
der bygget en del skoler. Men undervisningen var 15 år gammel, alligevel lykkedes det ham at
var fortsat noget lemfældig og gav næppe me gøre karriere som storkøbmand i Aarhus, hvor
gen inspiration til bondedrenge, men der ske han blev rådmand med mange tillidshverv. Han
te da nogen bedring i løbet af 1700-årene. I ejede adskillige gårde i omegnen. Der er et epi
1789 kom den første store skolekommission, tafium over ham i Aarhus Domkirke.
og med skolereformen i 1814 kom der for alvor
gang i ordentlig skoleundervisning alle steder Holder vi os til 1700-tallet, var der for eksem
pel en bondedreng, Peder Lauridsen Tang
ude på landet.
I 1733 blev stavnsbåndet indført. Det gjorde (1737-1826), der var født i Ulfborg sogn ved
det ikke nemmere for bondesønner at prøve Ringkøbing. Han blev storkøbmand, og sam
noget andet og komme op ad den sociale rang men med sin bror købte han godset Nørre Vosstige. Lykkedes det at få et frihedspas fra gods borg, som deres far havde været fæstebonde un
ejeren, hvorunder de hørte, skulle de tit betale der. Og der er den mere kendte bondesøn, Niels
dyrt for det. Stavnsbåndet blev officielt ophæ Ryberg (1725-1804), der var født i Rybjerg i
vet i 1788, men blev kun langsomt udfaset ind Salling, 7-8 km SV for Glyngøre.
til omkring 1800.
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Peder Christensen
—
1614-1695
Fæstebonde i Borre v/Vejerslev
/-------------------------------Michel Pedersen Borre
1669- 1724
Storkøbmand i Aarhus
gift 1712 med
Anna Mogensdatter Blach
1692 - 1726

gifte. 1659 —
med

.

Niels Pedersen Bone
1665- 1717
Købmand, Skipper
i Aarhus
Ugift

/

Peder Christensen Borre
1720- 1789
Grosserer, Etatsraad i København
gift 1751 i Kbh. med
Sophia Aagaard 1735-1778

Bodil Nielsdatter Koudal
1635 -1717

Christian Pedersen Borre
1672 - 1752
Fæstebonde i Borre v/Vejerslev
gift 1718 med
Kierstine Eschildsdatter Spentrup
1687- 1768

Anne Bodillene Christiansdatter Borre
1725-1779

gift 1755 i Vejerslev med
Christian Lauritsen Meyer, 1723-1797
Præsti Vellev 1750-1793

Christiane Meyer___ gift
1759 - 1823
1795
med
Stamtavle, der viser bondesønnerne Michel
Pedersen Borre, Peder Christensen Borre og
Hans Henrich Hassagers familieskab.

ID

Niels Jensen Hadsager, d. 1742
Fæster af Hadsagergaard
i Skjød sogn
gift 1721 med
Mette Pedersdatter
d. 1763

Søren Nielsen Hadsager
1728 - 1818
Fæster af Hadsagergaard
gift 1762 med
Karen Pedersdatter 1739-1789

Hans Henrich (Sørensen)
Hassager
1767- 1834
Præst i Vejerslev 1795-1834

Han kom i lære hos sin morbror i Aalborg og
kom så til København, hvor han i 1753 tog bor
gerskab som grosserer og blev handelsmand i
stor stil samt skibsreder og godsejer.
Af de få bondesønner, der blev præster, er der
for eksempel Rasmus Møller (1763-1842), far
til digteren, teologen, professoren, Poul Mar
tin Møller. Rasmus Møllers far, Niels Hansen
Møller, var af gammel jysk bonde- og møller
slægt og ejede en gård i Stovstrup ved Frederi
cia. Begge forældre døde, da Rasmus var ung,
og de efterlod sig intet af betydning. Rasmus
Møller blev sognepræst, magister i latin og til
slut biskop over Lollands stift.

Endelig er der også den legendariske bondesøn
Rasmus Nyerup (1759-1829), født i lands
byen Nyrup ved Glamsbjerg på Fyn. Han blev
litteraturhistoriker, sprogforsker, bibliotekar
og provst på Regensen i København. Rasmus
Nyerup var kun blevet teolog for at glæde fade
ren! Der er lavet en meget fin bog om Rasmus
Nyerup redigeret af Rasmus Agtertoft: I Gamle
Bøger, I Oplukte Høje, hvor der fortælles om
hans liv og hans virke og om den sociale mobi
litet i 1700-tallet.

født i Skjød sogn mellem Hadsten og Ham
mel som søn af en fæstebonde under Bidstrup
gods.
o Min tip4-oldefars bror, Michel Pedersen
Borre (1669-1724), blev storkøbmand i Aar
hus. Han var født i den lille flække Borre
ved Vejerslev i Houlbjerg herred som søn
af en fæstebonde under Frijsenborg gods.
Hans bror, Niels Pedersen Borre (16651717), blev også købmand i Aarhus og des
uden skipper. Deres bror, min tip4-oldefar,
Christen Pedersen Borre, overtog deres fars
fæstegård.

o Min tip4-oldefars søn, Peder Christensen
Borre (1720-1789), blev handelsmand, di
rektør m.m. i København og blev udnævnt til
hofagent og etatsraad.

Hans Henrich Hassager (1767-1834)
hed oprindelig Hans Henrich Sørensen
Hadsager. Hans far, Søren Nielsen Hadsager

(1728-1818), havde en ret stor fæstegård, en
enestegård, uden for Skjød by, på hartkorn 7
tdr. 6 skp. 1 fdk. 1 alb. Hans Henrich havde 5
søskende, hvoraf 2 døde tidligt, 1 døde som 17I min slægt er der flere bondesønner i 1700-tal årig og 1 døde som 27-årig. Den sidste, sønnen
let, der har gjort en bemærkelsesværdig karriere: Jens Sørensen Hadsager, overtog fæstegården
efter faderen i 1809.
o Min tip2-oldefar, Hans Henrich Hassa Hans Henrich kom i Aarhus Latinskole som
ger (1767-1834), blev sognepræst. Han var 13-årig. Det vides ikke, hvem der så hans gode

Frihedsbrev
Ifølge Danske Lov (1683) skulle en vorned enten have boet ti år i en købstad eller 20 år i
en landsby uden for husbondens ejendom for at være berettiget til et frihedsbrev. Et så
dant kunne også købes af husbonden. Vornedskabet ophævedes ved forordning af 21. fe
bruar 1702, men omfattede dog kun drengebørn født efter kong Frederik d. 4.S tronbesti
gelse d. 25. august 1699. Kort forinden havde dog en anden forordning af 22. februar 1701
sikret godsejernes rettigheder med henvisning til soldaterudskrivningen. Stavnsbåndets
indførelse ved forordning af 4. februar 1733 blev yderligere skærpet i 1735.
Man kan læse mere om vornedskab, fripas og frihedsbrev i Håndbog for danske Lokalhi
storikere. Red. Johan Hvidtfeldt (1952-1956/1970) eller dens afløser: Dansk kulturhi
storisk Opslagsbog I-II (Red. Erik Alstrup og Poul Erik Olsen (1991).
Red.
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boglige evner, eller hvem der forberedte ham
til optagelsesprøven til latinskolen, men da han
gik der i 7 år, havde han næppe fået nogen stør
re undervisning forinden.
Han blev student fra Københavns Universitet
i 1787, og han fik sin teologiske embedseksa
men i 1791 med en første-karakter, Laudabilis.
Allerede året efter blev han kapellan i Ødum
og 2 år senere, i 1795, blev han sognepræst i
pastoratet Vejerslev-Aidt-Thorsø i Houlbjerg
herred, ca. 15 km vest for sin hjemegn i Skjød.
Hans Henrich fandt sig hurtigt en kone, for V2
år efter sin ordination blev han i nabosognet
Vellevs kirke viet til præstedatteren Christiane
Meyer (1759-1823), og de fik med tiden 3 børn.
Hans Henrich Hassager var en munter og musi
kalsk person, der tog dagligdagen let og kunne
se de sjove ting i tilværelsen. Han gik ikke så
højt op i teologien og havde et meget rationali
stisk livssyn. Hans store interesse var Holberg,
hvis skuespil han kunne til fingerspidserne.
Hans Henrich Hassagers og Christiane Meyers
gravsten er stadig på Vejerslev kirkegård lige
ud for korsarmen. Det er 2 store sten på 160 x
92 cm hver. Af deres 3 børn blev datteren Anne
Bodil Lene Hassager (1800-1873) gift med sog
nepræsten i Øls, Peter Albert Raaschou (17981876). Den ene søn, Christian Meyer Hassager
(1796-1881), blev købmand i Randers med en
stor købmandsgård på Torvegade nr. 21.
Den anden søn, Carl Hassager (1798-1875), blev
sognepræst 3 forskellige steder, sidst i Særslev
på Fyn. Han blev i 1831 gift med den kun 16-årige præstedatter fra Sevel præstegård, Dorthea
Hansine Hørning (1814-1897), som efter hans
død i 1875 testamenterede deres kæmpe-formue
til et kollegium på Frederiksberg i København,
Hassagers Collegium, og til fattiglegater i de
sogne, hvor de havde været.
Dorthea Hansine Hømings far, sognepræst Ras
mus Hørning (1767-1831), var for øvrigt også
søn af en bonde, Peder Espensen (1732-1794)
i Hørning ved Aarhus.

Hans Henrich Hassagers gravsten på Vejer
slev kirkegård. (Foto: Peter Kelstrup 2008).

en velstående købmand i Aarhus med en køb
mandsgård i Brobjerggade, i dag Frederiksgade,
helt nede ved åen. Det er uklart, hvordan han
er kommet ind i den metier, men hans far drev
muligvis noget handelsvirksomhed fra sin gård
i Borre. Michel blev i 1712 viet i Aarhus Dom
kirke til købmandsdatteren Anna Mogensdatter
Blach (1692-1726), og de fik 2 sønner, hvoraf
kun den ene blev voksen.
Sammen med broderen, Niels Pedersen Borre
(1665-1717), der meget usædvanligt var blevet
skipper, drev Michel handel på Norge, men
han mistede jævnligt nogle laster eller skibe un
der Den Store Nordiske Krig (1709-1720), hvor
svenske sørøvere hærgede farvandene.
11717 sejlede Niels med sit skib EMANUEL en
last malt til Larvik. På hjemvejen sidst i decem
ber måned sejlede han i konvoj med 60 andre
handelsskibe, men julenat kom de i Oslofjorden
ud i en af de værste storme i mands minde, der
desværre medførte, at EMANUEL blev opslugt
af bølgerne og forsvandt sporløst sammen med
Michel Pedersen Borre (1669-1724) blev flere andre skibe. Efterfølgende blev der af fa
født i den lille flække Borre ved Vejerslev, Houl milien opsat en smuk barok-prædikestol i Ve
bjerg herred, som søn af fæstebonde Peder Chri jerslev kirke for Niels Pedersen Borres penge,
stensen og Bodil Nielsdatter Koudal. Michel blev og den er der stadig.
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Epitafium over Michel Pedersen Borre og Anna
Mogensdatter Blach i Aarhus Domkirke.
(Foto: Peter Kelstrup 2007).
Sophia Aagaard (1735-1778), der var datter af
en velhavende købmand på GI. Torv, og samme
år købte Peder den flotte Irgens Gård på Chri
stianshavn, der findes endnu og i dag er fredet.
Sophia Aagaard døde allerede i 1778 og Peder
11 år senere. Det gik vist dårligt med hans for
retninger i hans sidste leveår, hvor han boede
flere forskellige mindre steder i København.
En af deres døtre blev gift med den engelske
adelsmand baron Charles Joseph August Sel
by (1755-1823). En anden datter blev gift med
højesteretsdommer og etatsraad Johan Poul
Bagger, og deres barnebarn er digteren Carl
Bagger (1807-1846).

Michel Pedersen Borre døde i 1724 og Anna
Mogensdatter Blach 2 år efter. I 1738, da de
res efterlevende søn, Peder Michelsen Borre,
var 22 år, satte han et kæmpestort og flot epi
tafium over dem i Aarhus Domkirke, og det
hænger der stadig.

Peder Christensen Borre (1720-1789) var
søn af en fæstebonde i Borre ved Vejerslev,
Houlbjerg herred, Christen Pedersen Borre
(1672-1752), og Kierstine Eschildsdatter Spentrup (1687-1768). Kierstine var præstedatter,
men hendes far var død allerede i 1709, 9 år
før hun blev gift.
Peder kom vistnok i handelslære i Aarhus, men
derefter kom han til København, hvor han gjor
de kometkarriere. I 1750 fik han borgerskab
som grosserer. Fra ca. 1757 drev han sammen
med handelsmanden Peter Fenger firmaet Bor
re & Fenger, der havde en omfattende handel
på Christianshavn i København.
I 1759 blev Peder Borre direktør for Det Kgl.
Octrojerede Almindelige Handelskompagni og senere dets overdirektør. 11761 blev Peder
administrator for tobakshandelen og fik titlen
’Hofagent’, og i 1779 blev han etatsraad. I åre
ne 1774-1779 var Peder direktør for Den Kgl.
Grønlandske Handel. Peder Borre havde i øv
rigt en del at gøre med førnævnte Niels Ryberg.
Peder Borre blev i 1751 gift i Vor Frue Kirke med
12

Litteratur
Peder Syv, En Litterærhistorisk Studie.

Fr. Winkel Horn. 1878.
Stambog, Rasmus Pedersen Thestrup, ved
Helge Søgaard, Universitetsforlaget i Aarhus,
1972.
Nørre VosBORG, en vestjysk herregård, Hans
Edvard Nørregård-Nielsen, Gyldendal, 2008.
Niels Ryberg - 1725-1804 - fra bondedreng
til handelsfyrste, Aage Rasch, 1964.
Biskop Rasmus Møllers slægt, Lise Lund,

1969.

I

GAMLE BØGER, I OPLUKTE HØJE, RASMUS

rup

NyE-

1759-1829, red. af Rasmus Agertoft, 2010.

Slægten Has(s)ager fra Hasager, Peter Kel

strup, forlaget Ådalen, 2013.
Dansk Biografisk Leksikon, 2. udg. 1934 og

3. udg. 1984.
Bundet til Jorden, Birgit Løgstrup, Landbo
historisk Selskab, 1987.
Lykkens Smedje? Asbjørn Romvig Thomsen,
2011.
Samfundsorden og statsmagt set fra prædi
kestolen,

Michael Bregnsbo, 1997.

Dansk Skolehistorie, bind 1, Charlotte Appel,

Morten Fink-Jensen m. fl., 2013.
Den Store Danske (Encyklopædien).

Slægtshistoriske oplevelser i USA (3)
Af Magne Juhl

Her bringes tredje og sidste del afMagne Juhls
rejseberetning fra USA-turen i efteråret 2011.
Første del blev bragt i nr. 47 og anden del i
nr. 48.

Familiebesøg i Ladysmith og Marinette i Wisconsin
Ved vores fjerde besøg hos Beck-efterkommerne i Ladysmith var der atter stor gæstfrihed, og
denne gang boede vi hos Glenn og LuAnne, der
jo besøgte os her i Danmark i 2010. De viste os
en række ting i byen og omegnen, som vi ikke
tidligere havde set, blandt andet motellet, som
Bertha og Hank (Ethels søster og svoger) havde
haft, før de solgte og rejste til Florida for som
mange andre velhavende amerikanere at nyde
deres otium i et varmere klima. Glenns mor,
Ethel, var tidligere på året blevet 90 år, og hun
bor nu i en ældrevenlig bolig, hvor billeder og
diplomer på væggen viser, at hun har været sy
geplejerske. I Marinette var hele familien samlet
hos mors fætter, Harold Beck, som efterfølgen
de i november er blevet 80 år. Han er igen er
hvervsaktiv. Familiens tre restauranter i kæden
Dairy Queen var ellers overtaget af to sønner
og en datter, men den ene søn har på grund af
sin medfødte hjertesygdom måttet opgive sin,
der så igen må klares af Harold. Også i Marinet
te er der stor interesse for den danske familie,
og på skænken i stuen står fortsat et billede af
fire generationer fra Danmark, nemlig min ol
defar, min morfar, min mor og undertegnede,
der som den ældste af oldebørnene i Danmark
i 1948 kom med på et fotografi, der så er sendt
til Wisconsin og gemt i næste generation.

Juhl i Michigan
IP. S. Vigs bog Danske i Amerika (14) er et ka
pitel af C. Mortensen med titlen ”Den danske
Koloni i Juhl, Sanilac County, Michigan”. Her
fortælles om oprettelsen af kolonien, der fik
navn efter den første dansker, der købte land

og slog sig ned der: Gård- og teglværksejer Jens
Juhl fra Aastrup ved Haderslev. Han kom dertil
med sin familie i oktober 1882. Flere sluttede
sig til. Det var købmand N. M. Smith, Jørgen
Jørgensen, smed og gårdejer Hans Thidemann
fra Ranbjerg ved Aabenraa, Jens Smith fra Gie
sing* i Jylland, Chr. Appel samt mølleejer Lo
rentz Christensen (fra Lunding ved Haderslev).
Ved bogens udgivelse nævnes, at der nu bor ca.
80 familier i kolonien og 5 i Mariette, en by 8
miles vest derfor, vel godt 400 personer, hvor
af en tredjedel er indvandrede. De fleste er fra
Sønderjylland. Kolonien ligger samlet i Elmer
Township; der er ingen danske mellem ameri
kanerne og ingen fremmede mellem dansker
ne. Kirken blev opført i 1899, og i 1889 havde
N. M. Smith bygget en butik og begyndt sin
købmandshandel, hvor der også blev posthus.
N. M. Smith var i 16 år ”Justice of the Peace”.
Foruden ham sad Peder Juhl i mange år inde
med Town-embeder som Clerk, Treasurer, og
han var Supervisor til sin død i 1905. Året ef
ter deres ankomst døde Jens Juhls hustru. Selv
døde han i 1904. Jens Smith og Mrs. H. Thide
mann er også døde for en del år siden (regnet
fra senest 1916).

Jagten på Juhl
Oplysninger om bebyggelse ved navn Juhl vak
te naturligvis vores nysgerrighed, så turen blev
planlagt med besøg i Juhl, og det var en oplevel
se: Vi kom kørende ad en lige vej gående mod
øst og stødte på en sidevej, der hed Juhl Road
mod højre/syd. Vi fortsatte først mod Elmer,
der lå ved den større vej lidt længere østpå og
spurgte efter kirkegården. Den var vi kørt for
bi, og på kirkegården (Moore Township) fandt
vi ikke oplysninger om begravede danskere.
Derpå kørte vi ad Juhl Road mod syd og kom
til et vejkryds, hvor en nedlagt butik var om
dannet til bolig, og hvor kirken så ud til at være
omdannet til ”Gospel-hus”. Lige syd for vej
krydset kom vi til ”The Juhl Cemetery”, hvor
alle gravsten blev efterset. Der var ingen med
efternavnet Juhl, men på de fleste gravsten
13

var der danske navne, og kirkegården brugtes 25 opslag, og hvis der søges under ”obituary
fortsat. Ved et hus nær kirkegården mødte vi search” og navnet ”Juhl” fås 15 opslag, hvoraf
ejeren af huset. Han havde ikke hørt om no dog de to er gentagelser, så der er avisudklip
gen med efternavnet Juhl, men tilbød straks at for 13 forskellige personer. Ud fra disse opslag
undersøge i telefonbogen, om der var sådanne kan stykkes en række oplysninger sammen om
i nærheden. Det var der ikke. Men der måtte familien Juhl fra Juhl.
da være begravet nogen Juhl’er i området, så
dagen efter kørte vi til en lidt større by i nær Indian Lake og Manistique i Michigan
heden, Sandusky, og fandt biblioteket. Her var På vores vej mellem Marinette i Wisconsin og
der indrettet et separat lokale til slægtsforsk Juhl i Michigan overnattede vi på en pragtfuld
ning, og der er virkelig gjort noget ud af det. Vi campingplads i en State Park kaldet Indian Lake
kunne søge på elektroniske oplysninger om be efter søen i parken. Parkbetjenten anbefalede os
gravelser i området (prøv selv på: http://www. at besøge en nærliggende sø, hvor der strømmer
sandusky.lib.mi.us/index.php/genealogy), og vand op fra en kilde i søens bund. Dette vand
lederen af biblioteket, der stod for afdelingen er svovlholdigt, så søens vand er helt klart, og
med slægtsforskning, var særdeles behjælpelig man kan på en speciel båd med glasbund sej
med oplysninger.
le ud på søen og se vandet vælde frem i dybet.
Familien Juhl er begravet på en lille kirkegård Vi havde desværre ikke set omtalen i P. S. Viigs
ved navn Hyslop nær Juhl, men ved en grusvej bog (14), da vi var på turen, og dermed heller
lidt længere mod øst og endnu længere ude på ikke omtale af byen Manistique lige sydøst for,
prærien. Der fandtes gravsten for flere ”Juhl’er.” hvortil de første danskere kom i 1881. Det var
At kirkegården kaldes Hyslop skyldes sikkert, at Jens Christensen fra Fredericia, Hans Juhl fra
der allerede, før familien Juhl kom til området, Kolding og Chr. de Linde, den sidste af ade
var personer med efternavnet Hyslop. Således lig slægt. 11916 var der 40 indvandrede og 25
blev i april 1879 begravet ”the beloved wife of indfødte danskere i byen. Det kan tilføjes, at
Walter Hyslop”, der døde efter 4 timers sygdom. de Linde ganske givet stammer fra Vestjylland,
På biblioteket i Sandusky fandt vi også en bog men det er ikke nærmere undersøgt.
med titlen: Sanilac County, Ghost Towns
& Historical Photos (15). Som spøgelsesby Hartford i Connecticut
nummer 66 er Juhl nævnt s.131-132, og ved vo På vores tidligere rejser i USA har vi kun besøgt
res besøg synes kun kirkegården at være tilbage efterkommere i min mors familie. Denne gang
foruden enkelte spredtliggende farme. Også i lykkedes det også at få kontakt til efterkomme
Michigan er der afvandring fra landområderne. re af min farmors bror, Peter Hansen Puggaard
En anden bog udgivet i Chicago 1884 med tit Pedersen, der udvandrede til Connecticut som
len: Portrait and Biographical Album... (16) ung mand. Han arbejdede som tømrer og kom
nævner s. 219 Jens C. Juhl (i bogen staves han til skade, idet han faldt ned og brækkede ryg
Jeuhl), og hans familie omtales med navn på gen, hvorved han blev lammet. Forbindelsen
forældre, hustru og 11 børn. Ifølge denne bog til Danmark ophørte næsten, dog efterlod min
er han født i Haderslev d. 26. april 1826 og hu farbror lidt notater om familien i Hartford, og
struen, Mary Juhl, 1. januar 1838 i Stenderup. ud fra dette og med hjælp fra Chris Jorgensen
Alle 11 børn fødtes i Danmark (eller i det da i Californien fik vi forbindelse til en dattersøn
værende under Tyskland hørende Slesvig), og af Peter H. P. P.
mindst 8 af børnene levede, da familien kom Samme dattersøn hedder også Peter til fornavn
til Amerika i april 1882.
men Lane til efternavn. Han tilbød at vise os
Så meget mere imponerende er det, at der al rundt i området, og vi havde en god dag med
lerede i en bog fra 1884, er omtale af familien. besøg ved huset, hvor familien Pedersen havde
En søgning på Sandusky-bibliotekets hjemme boet. Oplysninger om familien blev udvekslet.
side under ”Headstones” og navnet Juhl giver Desuden så vi kirkegården ”Rose Hill” i Rocky
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Hill, hvor de afdøde i familien er begravet. Mel
lemnavnet Puggaard stammer tilbage fra min
ane nr. 80, der hed Hans Hansen Puggaard.
Han var født i Ribe og døde i Fårup nær Ribe.
Blandt hans efterkommere er også senere kend
te handelsmænd i København.

Afslutning
Mange af emnerne nævnt her kunne uddybes,
og især spørgsmålet om sundhedsforholde
ne for udvandrerne og lægebehandlingen om
bord på udvandrerskibene vil være interes
sant at gå i dybden med:

o Hvordan fungerede skibslægerne, og hvilke
muligheder havde de?
o Hvor godt blev passagererne sorteret, inden
de kom ombord, så de ikke risikerede at bli
ve afvist på Ellis Island?
o Passagererne skulle ved ankomsten til Ellis
Island vise attest om deres sundhed, og skibs
lægen må vel også have været involveret i
udfyldelsen af den (?)

Man kan læse om retur-migration i Jette
Mackintoshs artikel: Retur til Danmark hjemvendte fortæller, hvordan det ikke
altid har været så dejligt at vende hjem
igen, som de havde forventet. (Danskere
og danskheden i USA. Rapport fra semi
nar den 18. september 2000 på Hollufgård.
Red. Torben Grøngaard Jeppesen. Odense
Bys Museer, Odense 2001, s.57-67. Anm. i
Personalhistorisk T. 2003:1).

Og hvordan blev skæbnen for de returnerede?
Hvis nogen aflæserne har kendskab til sådan
ne returneredes skæbner, vil jeg gerne høre om
det, og ligeledes oplysninger om skibslægernes
rolle, hvis den er kendt.
Endelig kan der måske i rederiernes arkiver
være materiale med oplysninger om betalte bø
der, idet der ikke blot skulle arrangeres returrejse på rederiets regning for afviste passagerer,
men der vankede også en bøde for hver afvist.

Litteratur (3. del)
14. P. S. Vig: Danske i Amerika, II. Bind, Min
neapolis, Minnesota, 1916. (s. 241-245).
15. Jan Wallace: Sanilac County, Ghost
Towns & Historical Photos, 2004.
16. Portrait and Biographical Album of Sa
nilac County containing Portraits and
Biographical Sketches of Prominent and
Representative Citizens of the County.

Chicago 1884.
* Giesing kan være enten Gjesing, Gesing eller
Gejsing (?)

Efterhånden som de europæiske bosætte
re bredte sig, fortrængtes den oprindelige
indianske befolkning, og det samlede be
folkningstal i hele Nordamerika voksede
fra ca. 280.000 i år 1700 til mere end 2,2
millioner i 1770-erne, trods stor dødelig
hed blandt den oprindelige befolkning. I
denne periode var næsten ingen danskere
med i jordhungeren. Således er det blevet
opgjort, at der endnu i året 1850 var un
der tusind danske bosættere, og de fordel
te sig på følgende nordamerikanske stater:
New York (oprettet 1776)................... 429
Wisconsin (opt. i Unionen 1848)....... 146
Pennsylvania (oprettet 1776)................ 97
Illinois (opt. i Unionen 1818)............... 93
Californien (opt.i Unionen 1850)......... 92
Iowa (optaget i Unionen 1846)..............19
Michigan (optaget i Unionen 1837).... 13
Texas (optaget i Unionen 1845)............. 8
Utah (optaget i Unionen 1896)............... 2
Minnesota (optaget i Unionen 1858).... 1

Saml. ant. danske bosættere...... ca. 900

Kilder
Drømmen om Amerika. Red. Annette

Dam m.fl. Nationalmuseet, Kbh. 1984,
s.6o samt Den Store Danske (Encyklo
pædien).
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Urmageren - og tidens tand
af, at tiden har umådelig betydning for os alle,
og alligevel har vi store vanskeligheder ved at
Den anden artikel i serien om gamle, danske få hold på den.
håndværk handler om urmageren, der under I oldtiden var man meget bevidst om den be
forskellige betegnelser har virket i by og på standige vekslen mellem lys (dag) og mørke
land siden senmiddelalderen. Men først lidt (nat), og i forskellige kulturer har man lagt vægt
på solens gang eller månens til- og aftagen, når
om tidsmålingens historie.
man skulle holde rede på antallet af dage og
nætter (i dag + i nat = i døgn).
Verdens ældste tidsmåler er i princippet et solur,
Tid og tidsmåling
Tiden er og forbliver et mysterium og har ikke hvor skyggen af en lodret stok (en “gnomon”)
overraskende givet anledning til talrige tale ændrer sig fra solopgang til solnedgang. Hos
måder, som for eksempel: Tiden er hvermands de gamle romere kunne en middagsinvitation
Herre. Kommer tid, kommer råd. Ting tager derfor lyde: “Kom når din skygge er lige så lang
tid. Enhver ting til sin tid. Tiden læger alle sår. som du selv”.
Tiden rinder ud etc. Fælles er anerkendelsen

Af Tommy P. Christensen

Vandtyven
Allerede de gamle grækere satte stor pris på vanduret, som kaldtes “Klepsydra”, hvilket
egentlig betyder “Vandtyv” på græsk. Det vandt stor udbredelse sammen med solure, og man
har blandt andet fundet rester af et klepsydra på agoraen i Athen. I en mere handy udgave
kunne en klepsydra bestå af et lille kar forsynet med en spuns, således at karret, når det
fyldes med vand, vil tømmes på for eksempel otte minutter. En sådant vandur kunne blandt
andet benyttes til at udmåle parternes taletid ved folkedomstolene i Athen.
Takket være vandure kunne man opdele døgnet i mindre enheder (“timer”), men skulle disse
basere sig på soluret (d.v.s. gnomons skygge) kunne opdelingen i timer i antikken ikke blive
som i dag, hvor vi regner med 1/24 del af et døgn. I stedet fik man, 1/12 af den længde, som
dagen eller natten havde på det pågældende tid af året.
Også vandurene kunne have en indbygget unøjagtighed, idet man havde to typer vandure:
Udløbsuret og Indløbsuret. Ældst er udløbsuret, der allerede havde været kendt hos de gamle
ægyptere. Det var inddelt i måneder og havde forskellige timelængder afhængig af årstiden.
Det fungerer ved, at vandet løber ud gennem et hul i den vandfyldte beholder, og man målte
tiden på den mængde vand, der efterhånden var tilbage i beholderen ved markeringer på
beholderens inderside. Den indbyggede unøjagtighed skyldes det enkle forhold, at vandet
løber ud med forskellig hastighed bestemt af det langsomt ændrede vandtryk. En fysisk lov,
man søgte at kompensere for gennem at ændre på beholderens form.
Indløbsuret er mere simpelt, hvor en beholder opsamler vandet fra en anden beholder eller
kilde. Her måles tiden på væskestandens højde (overfladens højde). Det vil sige, at det egent
lig bygger på det samme princip som en wc-cisterne med flyder, hvor vandstanden stiger
langsomt og regelmæssigt, hvis vandet ledes til cisternen i et bestemt, kontrolleret tempo.
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“Jeg laver det rejsende ur” erklærer urmageren
på verset, der ledsager dette træsnitfra 1568.
På træsnittet ses dog tydeligt, at der er tale om
mekaniske værker med tandhjul, og i baggrun
den skimtes essen, hvor metallerne opvarmes.
I Nürnberg vides det, at de håndværkere, der i
midten afi^oo-årenefremstillede mekaniske
ure var i klejnsmedenes laug. Slagure, ure der
slår timeslag, var et eksempel på sådanne me
kaniske ure, hvorimodfremstillingen afsandu
re (timeglas), der også var udbredt i datiden
på grund af deres anvendelighed til søs, var
en helt anden teknologi. (Foto: ECM-Media)

Tid for bøn og andagt
Med kristendommens antagelse som statsreli
gion i Romerriget (år 395) fik oldkirkens brug
af klokker snart stor betydning i den offentli
ge tidsmåling. Større bronzeklokker indførtes
i Campania i Syditalien omkring år 500 e.Kr.,
og omkring år 600 var det blevet almindeligt,
at kirkeklokker også kunne benyttes til at mar
kere bestemte tidspunkter på dagen. Udtrykket:
Hvad er klokken? kan således føres tilbage til
kirkernes ringning med små og store klokker.
Fra omkring år 800 blev klokken kendt og ud
bredt i størsteparten af det kristne Europa, og
omkring år 900 fik en munk, Gerbert fra Mag
deburg, tilmed konstrueret et mekanisk urværk,
der ved et lod og et såkaldt hæmværk (kaldet
spindelgangen) kunne styre tiden for klokke
slagene, og dermed får vi den spæde begyndelse
til de mekaniske ure og urmageriet.

To glas i timen
Hverken vandure (se faktaboksen) eller meka
niske ure var dog egnet til brug under søtrans
port, der var datidens foretrukne transportform.
Derfor blev brugen af sandure - også kaldet

timeglas - gennem århundreder tidsmåleren
og tidsmålingen til søs. Timeglasset består af
to beholdere (oftest af glas) forbundet med en
tynd kanal, hvorigennem fint sand eller andet
pulver kan løbe fra den øverste beholder til
den nederste. Derefter skal det hurtigt vendes,
så sandet kan løbe den modsatte vej, hvis der
ikke skal blive et par sekunders fejl ved hver
vending af timeglasset.
Til brug i søfarten blev timeglas med en halv
times gennemløb den gængse tidsmåling, og
dag og nat blev inddelt i seks vagter, der hver
svarede til otte glas (fire timer). Tiden ombord
omtales derfor i antal glas, for eksempel fire glas
i dagsvagten, hvilket svarer til klokken seks om
morgenen, da dagvagten starter klokken fire
om morgenen.
Trods sanduret/timeglasset er af afgørende
betydning for tidsmålingen til søs gennem fle
re hundrede år, er det omstridt, hvornår time
glasset kommer i brug i Europa. Det hævdes,
at Karl den Store - omkring år 800 - havde et
enormt timeglas til tidsmåling i det karolingiske rige, men de fleste forskere mener, at det
først er omkring år 1300, at tidsmåling ved ti
meglas vinder udbredelse. Den først kendte af
bildning af et sandur finder man i Siena, hvor
en fresko af Ambrosio Lorenzetti (1290-1348)
fra 1338 tydeligt viser et sandur. Underligt nok
nævnes sanduret ikke nogen steder i den an
tikke litteratur, og først i 1379 anføres i en for
tegnelse over inventar tilhørende Karl d. 5., at
kejseren havde tre ure og et sandur. Svagheden

17

ved konstruktionen var sammenføjningen af Den teknologiske udvikling af tidsmålingsap
mundingerne på de to koniske glas, samt en parater trak i flere hundrede år på kundska
indkapsling af konstruktionen. Har man stået berfraforskellige håndværk, og urmagerfaget
med en knust termoflaske, genkender man pro kunne derfor ses i selskab med metalhåndværk
blemet! Først i løbet af 1800-årene blev man som klejnsmed og instrumentmager, men drog
faktisk i stand til at blæse timeglasset i ét styk også nytte af gørtlerfaget og drejerhåndvær
ke, og da var de mekaniske urværker en bedre ket. Idet 19. årh. blev de mekaniske urværker
tidsmåler end timeglasset.
fremstillet i metal (messingjern og stål), der
kunne købes som løsdele, eller evt. kunne ur
Med lodder og trisser
mageren vælge selv at støbe messing delene.
Fra Køln kendes omkring år 1200 et urværk Mellem de to værkplader, der normalt ind
med lodder og trisser, og det er almindeligt går i et urværk, skulle der bl.a. være mindre
antaget, at de mekaniske urværkers regulator dele som vekselhjul, valsehjul, spærhjul, nutz
eller hæmværk skulle være opfundet på denne o.s.v. (Foto: iStock)
tid. Det er dog først i slutningen af 1200-tallet,
der bygges flere mekaniske ure, og udviklingen I Milano kan man i 1336 prale med et mekanisk
bør nok ses i sammenhæng med gejstlighedens ur, der kunne angive tiden ved klokkeslag. Det
behov for en rettidig afholdelse af de såkaldte var konstrueret af Guglielmo Zelandino til kir
tidebønner, hvor der skulle bedes otte gange ken San Gottardo og var formodentlig det første,
dagligt i kirker og klostre. I Italien findes der der takket være et urværk, som blev trukket af
omkring år 1300 mekaniske urværker, og i 1324 lodder, angav tiden i lige lange timer.
beskrives et urværk i den engelske Abbey of St. 11352 påbegyndtes konstruktionen af det så
Albans i Hertford, der indgår i Richard of Wal- kaldte Strassburger-Münster Ur, der var funk
lingfords såkaldte planetarium.
tionsklart i 1354. Urets dele var anbragt omkring
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et astrolabium, hvorpå man kunne følge Solens
og Månens bevægelser gennem dyrekredsen.
Over astrolabiet var der bevægelige religiøse
figurer, og forneden en kalender, der viste da
toerne for månefaserne og datoerne for varieren
de festdage. Det er ikke ulig den konstruktion,
der 70 år senere opsættes i Lunds Domkirke. I
1422 konstruerer Anton Pohl et astronomisk ur
til rådhuset i Olmüntz, der viser tiden, datoen,
månefasen, planeternes stillinger og stjerne
tid. Uret havde også klokkespil med forskellige
bevægelige figurer. Det er formodentlig denne
samme konstruktion, som kort efter bliver leve
ret til Lund Domkirkes astronomiske ur.
Omkring 1550 kendes et urværk med tre ski
ver, hvor en skive viser timer, en viser minutter,
og den tredje skive kan vise sekunder, hvilket
indtil da havde været ukendt. Men først i mid
ten af 1600-årene medførte brugen af penduler
(det vil sige anvendelsen af pendulsvingninger),
en mere præcis tidsmåling. Det første pendul
ur blev bygget 1656 af hollænderen Christiaan
Huygens (1629-1695), og det havde en unøj
agtighed på mindre end 1 minut pr. dag. Huy
gens lod et pendul styre svingningerne i stedet
for den vanlige, vandrette vægtstang, der ikke
har ligetidige svingninger. Senere konstruere
de Huygens i øvrigt astronomiske ure, der gik
efter stjernetid. De tabte eller vandt få sekun
der i døgnet.
I værket De principiis Astronomiae Cosmographical (1530) havde den hollandske
matematiker og astronom Gemma Frisius
(1508-1555) beskrevet, hvordan det burde være
muligt med hjælp af et nøjagtigt gående ur at
kunne bestemme et steds længdegrad. Men først
i 1760 kunne den selvlærte engelske urmager
John Harrison (1693-1776), efter et livslangt
arbejde, præsentere et såkaldt kronometer - på
dansk oftest kaldet et “søur” - der også til havs
havde den nødvendige, meget høje præcision,
der er forudsætningen for, at man kan anven
de tidsmålingen til en præcis bestemmelse af
længdegraden under sejlads på åbent hav.

Dansk tid - danske ure
Til daglig har vi vænnet os til en ret præcis tids
måling opdelt på sekunder, minutter, timer og

Tårnure ser ud til at blive et vigtigt statussym
bolfor enhver større, driftig by i sidste del af
1400-årene. Her ses urskiven fra 1490-erne
opsat på Torre dell’orologia på Piazza San
Marco i Venedig.
(Foto: Wikimedia Commons, 2006).
dage, men sandheden er jo, at dagens længde va
rierer med årstiden, og hvor på kloden vi måtte
befinde os. Alene i Danmark må vi, når vi taler
om solopgang og solnedgang, regne med flere
minutters forskel mellem Gedser og Skagen,
og mellem Esbjerg og København er forskel
len i såkaldt sand soltid mere end 16 minutter!
Derfor bør det heller ikke overraske, at det var
lokal tid, der var fremherskende, helt frem til
jernbanens fremvækst gjorde det nødvendigt at
standardisere tidsangivelserne. Fra rejseplaner
var man vant til, at sejlskibenes afgangstider
altid var med forbehold for vejr og vind. For
eksempel kunne afgangstiden for vintersmak
ken Aarhus-Kalundborg i starten af 1800-årene
angives som: ”når vinden er føjelig”.

De første urmagere virksomme i
Danmark
De tidligst kendte urmagere - eller mestre for
sejerværker (”seghiaremästare”, sejermestre),
som de ofte kaldes - er Dithrik Sigermager, om
talt 1491 i Aarhus, og tårnurmagere som Lau
ritz Skiøt Sack von Giøttingen og sejermager
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Laufrits Røersach i begyndelsen af 1600-tallet. at befordre Uhrmageriet i Kjøbenhavn” - for
Men også dygtige mestre for finmekaniske me modentlig på grund af pres fra det nydanne
kanismer, såsom hofurmager Steffen Brenner i de urmagerlaug i byen (oprettet 18. juli 1755).
København, der i 1556 udførte et lille, forgyldt Som en parentes kan nævnes, at denne urma
bordur til Chr. 3.S dronning Dorothea. 11583 ger Auban - samt en vis garver Periard - i 1766
bestiller Fr. 2. et rejseur (9 til 12 tommer højt), gav anledning til en del sager på Det Kgl. Opfo
fra urmageren Hans Gruber i Nürnberg, og Chr. stringshus, øjensynligt på grund af den måde
4. bestiller 1636 hos hofurmager Josias Schütze de brugte opfostringshusets drenge.
et ur, der dels kan høres af vagten, dels udstyres
med et stærkt rejsefoderal, så han kan føre det Et urmagerlaug
med sig på rejser. En anden tysk mester, Hans “Kjøbenhavns Uhrmagerlaug” blev Danmarks
Schneberger, har skabt et fantastisk fint, lille første urmagerlaug- og skulle det vise sig: det
rejseur, der tidligt fandtes på Gottorp Slot, men eneste. I februar 1819 blev Svendborg smedelav
senere kom til Det kongelige Kunstkammer i omorganiseret til et kombineret smede- og ur
København (mus.nr. D-119). Danmarks ældste magerlaug til de 20 smedemestre og de 5 urma
daterede tårnur stammer fra 1564 og var bestilt germestre og 1 frimester. På Bornholm skabtes
af ”ærlige og velbyrdige frue Elise Rosenkrans 1821 “Rønne Uhrmagerinteressentskab”, der
havde sit virke ind i 1890-erne, da afsætningen
til Rosenholm Slot.”
Blandt de første urmager-sammenslutninger til København stort set var gået helt i stå. Men
ude i Europa har vi en i Dresden 1540 og i Pa generelt var de små danske byer ikke i stand til
ris 1544, hvorimod urmagerne i London først at brødføde så mange urmagere, at der kunne
får oprettet et laug i 1631. I Danmark har vi i dannes et særskilt laug. Således havde de danske
denne periode få urmagere, og sammenligner købstæder omkring 1845 tilsammen 267 urma
man med udlandet, ses, at der var tre forskelli gere med 258 medhjælpere. På landet fandtes
ge faggrupper, der var specialiseret på tidsmå der trods alt 191 urmagere, men de havde kun
lingsudstyr. Den ene gruppe var specialiseret på 17 medhjælpere. Hertil kom en ganske betyde
små transportable solure og kompasser, som f. lige ur-import, dels i form af lommeure (typisk
eks. Hans Tücher (1549-1632) i Nürnberg. Den med guldkapsler), dels stue- og taffelure (ty
anden gruppe leverede timeglas, og her kan pisk Nürnberger og Schwarzwalder-ure) samt
fremhæves Karl Schubart (-1693) i Nürnberg. diverse typer af metalure, bl.a. til indbygning i
Timeglassene var udført i messing og træ, og maskiner og til skibsfarten.
kunne leveres med ”sand” enten bestående af
sigtet, knust æggeskal eller jernholdigt, rød Tårnurene
brændt kvarts. Andre udgaver kunne leveres Kun omkring fremstilling af tårnure var der
med fine tin- eller blykugler. Endelig fandtes, stadig et marked for dansk-fremstillede værker,
som nævnt, de håndværkere der kunne kunsten hvor især tårnurmager Henrik Larsen Kyhl (8/8
at fremstille mekaniske urværker, som det ses 1793 _ 12/2 1866) og ”Uhrmager Funch” (An
ders Hansen Funch, 19/9 1806 - 16/10 1864)
gengivet i Stænderbogen fra 1568.
Nogen større fremstilling af ure i Danmark ses fremhæves i datiden.
først i 1700-årene, hvor det især er den danske Det tidligst bevarede tårnur stammer som nævnt
tilvirkning af stueure, der finder afsætning. Godt fra 1564, og selve værket er udført af en Lavris
nok kendes de ældste, dansk fremstillede stand Seirmester. I øvrigt er verdens ældste, sikkert
ure fra omkring år 1700, men først i 1740-erne daterede ur opstillet i Domkirken i Salisbury i
bliver de almindelige hos finere folk. Frem til England. Det er konstrueret i 1389 og er i ud
1750 havde man konkurrence fra de importe formningen af gangværket i smedejern ganske
rede ure, der hovedsagligt kom fra England, lig de tårnure, der kendes frem til omkring år
1700, hvor man begyndte at anvende pendu
Frankrig og Nederlandene.
11760 indforskrives en ”Uhrmager Auban, for let til regulering af ”tidens gang”. Fra midten
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af 1800-årene bliver støbejerns-værker det al Den mest kendte danske urmager var Urban
mindelige ved nye sejerværker.
Jürgensen (1776-1830), der efter en omfat
Urværker til kirker ser ud til at være kommet tende uddannelse i Schweiz, Paris og London,
tidligt til Danmark, hvor et sådant omtales før i 1811 nedsatte sig i København, og hans slægt
ste gang 1429 i Ribe Domkirke, men har måske blev i 2003 emne for en bog, forfattet af John
allerede været opsat 1401. Fra Sverige kendes M. R. Knudsen (se litteraturlisten). De fleste
sejermestre i 1400-årene blandt andet fra Stock dele til urværkerne var i denne periode i me
holm, Söderköping og Arboga. Her regnedes de tal (messing, jern og stål) og kunne købes som
blandt kleinsmedene, og først i 1600-årene fik løsdele, eller messingdelene kunne man even
de deres eget laug.
tuelt vælge at støbe selv. For eksempel kunne
Fra Lunds Domkirke kendes det verdensberøm alle messingdelene til et bornholmsk standur
te ”Horologium - det astronomiske ur” - der er værk støbes samlet i to sektioner. Mellem de
et tysk importarbejde, der blev opsat omkring to værkplader, der normalt indgår i et urværk,
1425. Det er en teknisk set meget kompliceret skulle der også være mindre dele: vekselhjul,
konstruktion på ca. 8 x 3 meter! Den stod op valsehjul, spærhjul, nutz o.s.v. Industrialisering
rindeligt ved det sydlige tårn, op ad det sønd en i anden halvdel af 1800-tallet, og specielt
re sideskibs vestgavl, og var med en sindrig jernbanedriften, skabte et voldsomt behov for
konstruktion forbundet med en slagklokke i at kunne se på klokken; - eller i det mindste
sydtårnet, der derved kunne slå timeslag. Det få at vide, hvad klokken var slået. Det var dog
hele blev omhyggeligt beskrevet i 1587, og fun ikke et specielt dansk fænomen, og konkurren
gerede endnu tilfredsstillende i begyndelsen af cen fra importure blev hård, og især de man
1600-tallet. Det blev da også sent opgivet og ge lommeure kom i stigende grad fra Schweiz
endeligt nedtaget i 1837! I dag kan man se en og Tyskland.
velgjort rekonstruktion fra 1923, som viser, at
tidens gang også blev vist i dage, uger, måneder Lokale, danske tider
og år. Tidsmålingen var altså ur og evighedska En lidt pudsig konsekvens af de præcise ures
lender i en og samme konstruktion.
udbredelse var de stigende problemer med lo
kal tid, og i 1880 blev alle ure i Danmark der
Provinsens urmagere
for indstillet til normal tid, hvilket i praksis var
11800-årene fremstilledes en del taffelure på “Københavnsk tid”. Ydermere blev det ved en
Bornholm, og mest kendt var urmageren Niels international konference i 1884 besluttet, at
Espersen (1786-1858), der havde erhvervet bor hele jorden skulle være inddelt i 24 tidszoner,
gerskab 1807. Allerede i 1840-erne var det dog hvor det britiske observatorium i Greenwich
kun på Bornholm, at man stadig producerede ved Themsen skulle være placeret på nulmeri
taffelure (urmager-slægten Espersen i Rønne). dianen (GMT = Greenwich Mean Time). Som
Blandt provinsens daværende urmagere frem en følge af denne tidsmæssige udvikling kom en
hæver industrihistorikeren Ole Jørgen Rawert dansk lov i 1893, hvorefter det blev bestemt, at
(1786-1851) Lars Jørgensen den Yngre (12/3 man skulle gå fra “københavnsk tid” til central
1800 - 20/3 1879) i Horne ved Fåborg. Urma europæisk tid, hvorefter dansk tid blev GMT +
geriet i Danmark i midten af 1800-årene er da 1 time (når man altså ikke veksler mellem som
også blevet beskrevet som primært svende- og mer- og normaltid). For eksempel kan man på
mesterstykker samt reparation og tilretning. en tur mellem Danmark og Island opleve, at
Allerede da blev markedet domineret af de im tidsforskellen varierer afhængig af vintertid og
porterede fabriksure, især fra Schweiz. Kun ure, sommertid i Danmark. Islandsk tid er nemlig
der ved deres meget omhyggelige udførelse, Greenwich Mean Time (GMT) hele året og går
præcision og specielle egenskaber langt over ikke over til sommertid. Ved sommertid er Is
gik de fabriksfremstillede import-ure, kunne land derfor 2 timer bagud i forhold til Danmark
nu hævde sig over for de mange import-ure. og om vinteren kun 1 time!
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Den danske urmager i 1900-tallet

For søfartens navigation på åbent hav var en
Mange danske urmagere har gennem de sidste meget præcis tidsmåling af afgørende betyd
par hundrede år måttet kombinere urmager ning. Det engelske parlament havde derfor
håndværket med beslægtede fag som finmekani udlovet en pris på 20.000 £ til den, der kun
ker, instrumentmager, optiker, juvelér, guld- og ne konstruere et ur til bestemmelse af læng
sølvsmed eller fotograf. Også udvidelse af sor degraden i åben sø.
timentet med for eksempel symaskiner, cykler, 11735 havde den engelske urmager John Harri
barnevogne eller musikinstrumenter kunne son (1693-1776) konstrueret etforbedret skibs
være en nødvendighed. Helt generelt har hele ur, et såkaldt kronometer, der kunne benyttes,
erhvervet flyttet fra at være et delikat håndværk når man skulle bestemme længdegraden, og i
(urmageriet) til salg og service af ure. I dag skal 1741 fik han en præmiefor et kronometer, der
en dygtig urmager kunne vejlede, sælge, justere, på 81 dages sørejse kun havde tabt 5 sekunder!
rense, reparere, efterse og afprøve alle typer af Først i 1760 godkendtes en version, der hver
ken tabte eller vandt i tid. Lommeurene aflø
ure; ikke fremstille dem.
Hvis man i sin slægt finder en urmager, skal stes iøvrigt af armbåndsure i de første årtier
man først og fremmest få fat i Jens Ingvord- af 1900-årene. (Foto: iStock)
sens fremragende standardværk: Urmagere i
Danmark før år 1900 (i to bd.). Alternativt Ofte kan man dog som slægtsforsker supplere
kan man orientere sig i den lokale “urskov” - de genealogiske oplysninger om den enkelte
det vil sige de lokale urmagere på egnen. Her urmager og hans slægt, da udgangspunktet for
vil det være klogt at kaste et blik på de mange urmager-fortegnelserne normalt er bevarede
titler af Jens Kongsted Lampe, der bringes i ure og reparationssedler fra urmagere. Kort
forbindelse med denne artikel. Tilsammen vil sagt, der er masser af urmagerslægter at dyk
Ingvordsen og Lampe normalt give de oplysnin ke ned i, opgaven består i at finde den rette
ger, man har på museer og i ursamler-kredse. slægtsforbindelse.
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Bornholmeruret
I 1744 blev fem engelske standure strand
ingsgods på Bornholm, da et hollandsk skib
strandede ud for kysten mellem Rønne og
Hasle. Der fandtes ingen urmagere på øen,
så i stedet blev standurene sat i stand af
nogle lokale rokkedrejere. Det blev starten
på de bornholmske standure, hvor værker
anbragt i håndværksfremstillede, mands
høje, bemalede fyrretræskasser blev til de
såkaldte bornholmerure.
Deres storhedstid blev perioden ca. 1745 frem
til omkring år 1900, hvor den voksende im
port af billigere, fabriksfremstillede ure fra
især USA og Schwarzwald i Tyskland udkon
kurrerede bornholmeruret.
Urværkerne i bornholmerurene var af mes
sing og havde normalt ottedøgnsværker med
pendul, ankergang og timeslag. I hele perio
den var værkerne næsten uændret, hvor
imod urkasserne fra starten var barokkasser,
Louis d. 16.-kasser og derefter var urkasser i
empirestil næsten enerådende. Bornholmer
urene blev eksporteret til Norge, Sverige, de
tyske Østersøbyer, England og Island, og i
1840-erne kunne man afsætte næsten 2.000
ure om året! Bornholmerurene gav derfor ar
bejde til mange hænder, hovedsagligt i Røn
ne, og der er registreret 221 urmagere, 109
svende og lærlinge samt enkelte snedkere og
malere, der fremstillede urkasser.
De første urmagere var brødrene Arboe,
brødrene Henrichsen samt Hans J. Marcher,
Claus Jørgensen Bohn og Peter Ipsen. Senere
kom den dygtigste urmager af dem alle, Jør
gen Peter Arboe (1750-1820), søn af Peter Ar
boe (1726-1766). Han havde stået i lære både
hos faderen og onklen.
Håndværkerne dannede et slags urmagerlav,

De traditionelle urkasser, fra barokurkassen (ca. 1760-1780), Louis Seize-kasserne
med kannelerede felter (ca. 1780-1810), til
empireurene (ca. 1810-1870). De tre sidste
ure kaldte man en "hanklokke", en "frøken”
og en "kone". (Kilde: http://www.roennebijarkiv.com/urmagerne.html)

som dog ikke var godkendt af myndigheder
ne, “Rønne Uhrmagerinteressentskab”, som
sikrede en kvalitetsmæssig god produktion
og en stabil afsætning i København. Selskabet
virkede fra 1821 og i princippet til 1894, hvor
der var så få urmagere tilbage, at selskabet
opløstes. De sidste urmagere sørgede for, at
deres redskaber og eksempler på deres arbej
der blev bevaret for eftertiden på Bornholms
Museum, og de største, offentlige samlinger
af bornholmerure findes da også på Born
holms Museum i Rønne og på Det Danske
Urmuseum i Den Gamle By i Århus.

(Kilder:
http : //www.roennebyarkiv.com/urmagerne,
html samt Enc. Den Store Danske)

23

Litteraturhenvisninger

MIDTEN AV 1500-ÅRENE TIL LAUGSTIDENS SLUTT.

Oslo, 1980.

Ingvordsen, Jens: Urmagere i Danmark før

Achen, Sven Tito: Dyrekredsens billeder. I:
Convtvium. Årsskrift for humaniora, kunst og

forskning 1976. Lademann Forlagsaktieselskab,
København 1976, s.148-171.
Andersen, Aage V.: Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn 1755-1955. Uhrmagerlauget i Køben
havn, Kbh. 1955.
Bering-Liisberg, H. C.: Urets Udvikling.
Brudstykke af et i Anledning af Urmagerla
vets 150-Aars Jubilæum 18. Juli 1905 udkom
mende Festskrift. Uhrmagerlavet i København,
Kbh. 1905.
Bering-Liisberg, H. C.: Urmagere og ure
i Danmark - med en kort Fremstilling af
Urets og Tidsforkyndelsens Historie. Uhr

magerlavet i København, Kbh. 1908.
Bierfreund, Knud og E. Juel Hansen: Slægten
Næraae. I: Personalhistorisk Tidsskrift, 13.
rk. bd. 6 (1958), s.18-24.
Carelli, Peter: Lunds Historia - staden och
OMLANDET.

Bd. 1.

MEDELTIDEN.

En

METROPOL

Lund, 2012 (s.368ff., spec. s. 397401 om det astronomiske ur).
Cipolla, Carlo M: Clocks and culture 13001700. London, 1967.
Engelmann, Max: Zeitmessung und Uhren
im Spiegel der Geschichte. Halle, 1925.
Grandjean, Louis Efugéne].: Uhrmagerslægten Armand fra Vigan i Cevennerne. I: Perso
nalhistorisk Tidsskrift, 13. rk. bd. 1 (1952),
s.192-194.
Grove, Erik: Tre kongelige urmagere og værker
fra 1500-tallet. I: Kunst- og Antikvitetsårbo
gen 1980, s.108-114.
Hansen, Charles og P. Petersen: Festskrift
ved Uhrmagerforeningen af 7DE April 1875
25 Aars Jubilæum. Kbh. 1900.
Hauch-Fausbøll, Th.: Hofurmager Pierre
Charlo. I: Personalhistorisk Tidsskrift, 9.
rk. bd. 5 (1933), s.133-135.
Henningsen, Aage Chr.: Peter Henningsen.
Ure — Guld — Sølv, Haderslev: 1856 - 28.
marts -1981. [Ikke i boghandlen, men kan lånes
på biblioteket] Ny udgave 1981. GI. udg. 1956.
Ingstad, Olav: Urmakerkunst i Norge fra
växer fram.

24

Bd. I-II. Den Gamle Bys skriftrække,
bd. VII. Den Gamle By, Århus, 2004. (Hoved
værket! Med omfattende litteraturhenvisninger).
Johnsen, Carl E.: En engelsk Urmagerslægt
der havnede i Aabenraa. 2. udg. Aabenraa
Bogtrykkeri u.å.
Karlson, William: Ur & urmakare. I: Kultu
ren 1954, Lund 1955, s. 55-184«
Knudsen, John M. R.: Urban Jürgensen &
år 1900.

Sønner - urmagerfamilien Jürgensen i fire
GENERATIONER OG DERES EFTERFØLGERE. Nyt
Nordisk Forlag, Kbh. 2003.
Lampe, Jens (se særskilt liste over Lampes
artikler).
Lekholm, C. G.: Tidsmätning. I: Kulturen
1954, Lund 1955, s. 9-54.
Marfels, Carl: Von der Zeitmessern des Al

tertums BIS ZUR MODERNEN PRÄZISIONSUHR.

Neckargemünd, 1925.
Mathiesen, Ole: Gamle ure. Kbh. 1978
Morbech, Finn: Uret fra Bornholm - born
holmeruret - ET STYKKE DANSK KULTUR. Set.
Eligius, Høng 1996.
Morbech, Finn: Danske standure og danske
URMAGERE - EN BOG OM DANSKE STANDURE - ET

stykke dansk kultur.

Set. Eligius, Høng 1999-

Nellemann, George & Jan Danielsen (red.):
Gamle danske håndværk. Politikens Forlag,

Kbh. 1971.

Nielsen, Axel V.: Soluret - den sollyse dags
Tidsmåler. I: Den Gamle By, 1953, s.16-52.
Nielsen, A. Strange: Landurmagerens Værk
tøjskasse. I: Fra Københavns Amt 1962, s.
83-86.
Nyrop, C.: Urban Jürgensen. Nogle Meddelel
ser om en dansk Urmager-slægt. I: Tidsskrift
for Industri, 1905.
Orrling, Carin (red.): Medeltidens ABC. Sta
tens historiske museum/Prisma, Stockholm,
2001.
Pedersen, L. P.: Køngklokkerne — frem
stillet AF URMAGERNE BONDE WlBYE OG

J. C.

Wibye i Køng på Vestfyn. Glamsbjerg 1957.

Pedersen, L. P.: Fynske standure. Fangelklokkerne og deres mester. I: Arv og Eje. Årbog

FOR DANSK KULTURHISTORISK MUSEUMSFORENING.

Søgaard, H.: Gamle ure fra Ribe. I: Købstad

(Danske Museer, bd. XVI). 1967, s.35-47.
Pedersen, L. P.: Fynske standure. Åstrupurene og deres mester. I: Ärv og Eje. Årbog for

museet

DANSK KULTURHISTORISK MUSEUMSFORENING.

“Den Gamle By”, 1952.

Thorsen, K.: Bornholmeruhrets Historie
1745-1923. Rønne 1923.
Tornehave, Bodil: Bornholmske Uhrmage-

(Danske Museer, bd. XVIII). 1969, s.5-18.

re.

Pedersen, L. P.: Fynske standure - og deres
mestre 0.1700 - 0.1850. Udgivet af Gerda

Tornehave, Bodil: Bornholmeruret. Kbh.

Rost, bd. 1-2 (Assens-Horne og Hårby-Åstrup).
Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense, 1981
og 1982.
Pipping, Gunnar, Elis Sidenbladh & Erik Elf
ström: Urmakare och klockor i Sverige och
Finland. Stockholm 1995.
Rawert, O. J.: Kongeriget Danmarks indu
strielle Forhold. (Fotografisk optryk af før
ste udgave fra 1850). Forlaget Skippershoved
& Arbejder-, Håndværker- og Industrimuse
et. Horsens,
1992, spec. s. 219-231.

Udstillingskataloget: Udstilungen Uhret

Renæssancens stænder og håndværk i tekst

(Dansk udgave af Stænderbogen
fra 1568 med træsnit af Jost Amman og vers af
Hans Sachs). Udg. Hans Biosen, Per Bærentzen
og Harald Pors. Forlaget Hikuin, Højbjerg 2012.
Sauer, Christine (Hrsg.): Handwerk im Mit
telalter. Primus Verlag, Darmstadt, 2012
[heri billede af solursmageren Hans Tücher
(1549-1632).]
Sauer, Christine & Elisabeth Sträter (Hrsg.):
og billeder.

Die Nürnberger Hausbücher. Die schönsten
Handwerkerbilder aus dem Mittelalter.

WBG. Darmstadt, 2012 [heri billede af sandu
rsmageren Karl Schubart (+1693).]
Sinding, Frede: Dagligt Liv paa Uhrmagerværkstedet 1860-70. I: Købstadmuseet Den
gamle By, Aarbog 1934, s.69-75.
Stiesdal, Hans og Ole Schmidt: Et tårnur. I:
Nationalmuseets Arbejdsmark 1975, Natio
nalmuseet, Kbh. 1975, s.160-171.
Stiesdal, Hans: Et rejseur fra Christian IV’s
tid. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 1987,
Nationalmuseet, Kbh. 1987, s.9-19.
Stiesdal, Hans: Danske tårnure 1400-1850.1:
Hikuin 17,1990, s.59-78.
Stolberg, Lukas: Ich trage, wo ich gehe, stets
eine

Kbh. 1983.

1988.
- Officielt Katalog over Uhrmagerlaugets
Jubilæumsudstilling Uhret i Industribyg
ningen

7. - 23. November 1930. Kbh. 1930.

Udstillingskataloget: Mennesket og Tiden
- Udstilling

om hvad

hvad vi gør med Tiden.

Tiden gør

med os og

Rundetårn Kbh. 1989.

Wiboe, O. P.: Uhrmagerlauget i København
1857-1930. Kbh. 1930.
Waagepetersen, Christian: Gamle ure i Dan
mark.

Thaning & Appel, Kbh. 1964.

Wåhlin, Th.: Horologium mirabile lunden
se, DET ASTRONOMISKE URET I LUNDS DOMKYR
KA.

Lund, 1923.

Yde-Andersen, D.: Bornholmere og andre
gamle ure.

2. forøgede udgave. Kbh. 1968.

Åstrand, Barbro: Klockor i bagaget. I: Kul
turen 1975. Lund, 1975.
På: http://www.taarnurmageren.dk/html-sider/Biografi.htm findes en liste over
danske tårnurmagere siden 1600-tallet.
Endelig kan nævnes “The Horological Journal”
der siden 1858 er blevet udgivet af The British
Horological Institute.

Uhr bei mir. Die Taschenuhr im Wan
Zeit. Klagenfurt, 1980.

del der

25

Jens Kongsted Lampes artikler og bøger om danske urmagere
- fordelt på landsdele
Nørrejylland
Vore ældste tårnure. I: Jyske Tidende 25/11976.
Tiden er alles herre, Indendørs ure i danske kirker. I: Jul 1 Thy 1991, s. 19-22.
En urmager og missionær fra Thy. I: Jul i Thy 1996, s.15-16.
Bidrag til urmageriets historie i Thy og på Mors. Sammen med Holger Hertzum I: Historisk
Årbog for Thy og Mors og V. Han Herred 1977, s.58-92.
Træk af urmageriets historie i Vendsyssel og Øster Hanherred. I: Vendsyssel Årbog 1982,
s.7-26.
Bidrag til urmageriets historie i Himmerland og Kjær Herred. I: Fra Himmerland og Kjær
Herred 1978, s.145-173.
Urmagere og ure i Randers amt. Brabrand, 1980.

I TIDENS LØB -

URMAGERIET I ÅRHUS OG OMEGN. Århus I984.

Bidrag til urmageriets historie i det tidligere Skanderborg amt. I: Århus Stifts Årbøger
1980, s.24-42.
Tidsmåling og urmageri på Samsø. I: Århus Stifis Årbøger 1990/91, s.80-86.
Bidrag til urmageriets historie i Ringkøbing amt. I: Hardsyssels Årbog 1976, s.97-129.
Bidrag til urmageriets historie i Kolding, Fredericia og Vejle. I: Vejle Amts Årbog 1975,
s.84-98.
Urmageriet i de otte sogne syd for Kolding. I: Jydske Tidende 2/111975.
Bidrag til urmageriets historie i Vejle amts landdistrikter. I: Vejle Amts Årbog 1983, s.25-46.
Tidsmåling og urmageri i og omkring Grindsted. I: Egnsbogen Grindsted/Billund 1989,
s.13-16.

Sønderjylland, Ærø, Als og Sundeved
Urmageriet i Haderslev amt. I: Sønderjysk Månedsskrift 1981, nr. 3, s.65-87.
Urmagere og ure fra Ribe. I: Fra Ribe Amt 1976, s.202-216.
Urmageriet i Ribe Amt. Århus 1989.
Urmageriet i det tidligere Åbenrå amt. I: Sønderjysk Månedsskrift 1982, nr. 3, s.70-82.
Urmageriet i Sydslesvig. I: Sønderjysk Månedsskriff 1980, nr. 1/2, s.1-7.
Urmagere i Sydslesvig. I: Sønderjysk Månedsskriff 1980, nr. 1/2, s.8-28.
Urmagere i Tønder amt. I: Sønderjysk Månedsskrift 1979, nr. 5 og 6, s.145-155 og s.179-195.
Ure og urmagere fra Als og Sundeved I: Sønderjysk Månedsskrift 1983, nr. 7, s. 197-206.
Urmagere fra Als og Sundeved. I: Sønderjysk Månedsskrift 1984, nr. 6, s.161-169.
Klok’magerslægten Wied i Sottrup. I: Årsskrift for Sottrup sogn 1986, s.69-93.
Urmagerfamilien Johannsen i Kasmosedam. I: Årsskriff for Sottrup sogn 1987, s.52-62.
Urmagere og ure fra Ærø til år 1900.1: Fynske Minder 1975, s.105-125.
Königlich dänischer Hofiihrmacher aus Angeln. / Dansk hofurmager fra Angel. I: Slesvigland
1980, nr. 4, s.76-77.

Fyn med omliggende øer
Træk af urmageriets historie i Assens og Middelfart. I: Fynske Minder 1993, s.213-219.
Urmageriet i Bogense og Kerteminde. I: Fynske Årbøger 1983, s.47-55.
Urmagere og ure i Faaborg. I: Personalhistorisk Tidsskrift 1982:2, s.179-186.

26

Tidsmåling og urmagere på Langeland. I: Fynske Minder 1982, s.75-90.
Bidrag til urmageriets historie i Nyborg. I: Fynske Årbøger 1981, s.64-74.
Tidens gang i Odense - om tidsmåling og urmagere. I: Fynske Minder 1986, s.55-73.
Tidsmålere og urmagere i Svendborg og omegn. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum
1981, s. 34-51.

Sjælland og Samsø
Peter Mathiesen en af vore dygtigste urmagere. I: Antik - Skønne og gamle ting 1978, nr.
5, s.24-25.
Isaac Larpent - Urmageren, hos hvem Ludvig Holberg købte et af sine ure. I: Antik - Skønne
OG GAMLE TING 1979, nr. 2, S. 11.
Kirketyven, der blev slave på Kronborg og urmager i Tikøb. I: Fra Frederiksborg Amt Årbog
1982, s.45-49.
Ure og urmageri i Frederiksborg amt. I: Fra Frederiksborg Amt Årbog 1983, s.41-72.
Tidsmåling, ure og urmagere i Holbæk amt. I: Fra Holbæk Amt 1983, s.39-68.
Rids af urmageriets historie i Roskilde amt. I: Historisk Årbog fra Roskilde amt 1981,
s.61-80.
Ure og urmagere i Sorø amt. I: Historisk samfund for Sorø amt, Årbog 1982, s.77-95.
Tidsmåling og tårnure i Præstø amt. I: Historisk samfund for Præstø amt, Årbog 198081, s.60-68.
Bidrag til urmageriets historie i Præstø amt. I: Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog
1983, s.60-67.
Bidrag til urmageriets historie på Lolland-Falster. I: Lolland-Falsters historiske samfund,
Årbog 1981, s.30-41 og 1982, s.24-44.

Tidens tand på nettet

http://www.rostra.dk/louis/andreart/Kalender.html (Kalenderen - en astronomisk
baseret tidsplan, skrevet i anledning af 300 år med den gregorianske kalender i Danmark. Af
lektor ved Herlufsholm, cand.scielt. Louis Nielsen)
http://www.rostra.dk/louis/andreart/tempus/tempus_mutatio_est.html (Hvad
er tid? Af lektor ved Herlufsholm, cand.scielt. Louis Nielsen)

http://www.rostra.dk/louis/andreart/tidsmaal/tidsmaalernes_historie.html
(Fra solur til atomur. Af lektor ved Herlufsholm, cand.scient. Louis Nielsen).

Norske aner - interessegruppe
Har du dybe rødder i Norge og gerne vil mødes med andre slægtsforskere med norsk bag
grund og udveksle erfaringer med slægtsforskning i Norge, vil denne interessegruppe må
ske have din interesse.
Interessegruppen påtænkes startet i foråret 2014 i hovedstadsområdet. Mødetider/sted og
antal møder årligt må være op til deltagerne. Vil du være interesseret, så kontakt mig, Ingrid
Bonde Nielsen, Bredager 71, 2670 Greve på tlf. 4390 8060 eller mail: ingrid@bnielsen.eu
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Ulven kommer- igen!

Hvilket tidspunkt er det rette?
- om at udgive sin egen slægtsbog

Af Jens Mandrup Frandsen

For 200 år siden blev den sid
ste ulv skudt i Danmark. Det
var i Estvad Sogn mellem Ski
ve og Holstebro i 1813, men
nu indvandrer den igen syd
fra. Skal den have lov til det,
eller skal den igen forsøges
udryddet?
11600- og 1700-tallet var man
ikke i tvivl: Christian 5. udstedte 1688 en jagtforordning, der udlovede fire rigsdaler til den,
der dræbte eller fangede en ulv. Og fire rigsda
ler var en rigtig flot dusør, der skal have svaret
til en karls løn i tre måneder, og en ko kostede
på den tid 6-8 rigsdaler!
Vore rets- eller rettere justitsprotokoller kan
fortælle om mangen en ulvs død og den derpå
følgende udbetaling af dusør. Her berettes om
en ulvejagt ved Kongensbro, hvor trafikken mel
lem Aarhus og Viborg stadig krydser Gudenåen.
I Lysgård-Hids herreders justitsprotokol findes
under juleaftensdag 1708 følgende indskrevet
(her gengivet lettere normaliseret):

Indførslen er fremdraget af Jens Mandrup
Frandsen og tidligere behandlet af Tage Franck
i 8. årgang af Årsskrift 2003 for Lokalhi
storisk Arkiv for

Gjern Kommune.

Jens Mandrup Frandsen har i mange år frem
draget utallige oplysninger fra arkivalier
ne på landsarkivet i Viborg. Her er stykket
genbehandlet af Anton Blaabjerg.

Forfatteren, Jens Mandrup Frandsen, kan
kontaktes på adressen: Grønnegade 14,1.,
Lejl. 3. 8800 Viborg

De fleste slægtsforskere bruger mange år på at få styr på rødderne, og det er almindeligt, at
man først tænker på at udgive en slægtsbog, når man mener at være færdig.
Desværre kan mange familiemedlemmer, der kunne supplere indholdet, da være døde og
borte. Derfor skal man i stedet tænke slægtsbogen mere dynamisk. Sæt en deadline i nær
fremtid, for eksempel en kommende rund fødselsdag i familien (gerne 75,80 eller 85 års dag),
der kan markeres med en 1. udgave af din slægtsbog. Den vil ofte være en meget velkommen
gave og give anledning til fornyet interesse for din indsamling af gi. fotografier, dokumenter
etc. En foreløbig, første udgave, der bliver spredt til hele slægten, giver dig et godt overblik,
og giver slægten noget at samles om. Så må tiden vise, hvorvidt der bliver behov for en 2.
udgave, eller snarere et bind 2?
Red.

Mandagen d. 24. december anno 1708 var otte
stokkemænd, Laust Nielsen af Lemming, Mads
Mikkelsen af Elsborg, Gregers Nielsen af Hin
ge, Lars Sørensen, Peder Andersen, Søren Storgaard, Niels Rasmussen og Jens Smed, alle
ibidem. For retten fremkom velædle og velbårne
hr. major Poul Rosenørn til Tvilum hans skytte,
navnlig Peder Pedersen, og fremviste en gam
mel ulv, som han sidst forleden løverdag havde
ihjelskudt lidt fra Kongens Brohus ved ”Landbechsiig” beliggende udi Lysgård Herred, hvor
da ulven havde angreben et får af bromandens,
og imidlertid kom bemeldte skytte trækkende
”needer med Aaen” på Truust side, hvor han
fik lejlighed og skød ulven, som bemeldt, og
blev derefter i dag ophængt, hvorfor han efter
Jagtforordningen nyder af Lysgård-Hids her
reder fire rigsdaler.
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îslendingabôk - drømmen om den store
database?
Efter alt at dømme bliver Island det første
land i verden, der får hele sin befolkning
samlet i én stor genealogisk database. Mere
end 300.000 nulevende personer og deres
aner - tilbage til landnam-tiden - er samlet i
en database med web-adgang:

www.islendingabok.is
Mere end 720.000 personer er registrerer,
og der er søgt redegjort for deres indbyrdes
slægtsrelationer. Projektet er kommet i stand
gennem et samarbejde mellem den islandske
virksomhed deCODE Genetics, der har medicinsk genetik som deres hovedområde, og
en slægtsforsker, softwareudvikleren Fridrik
Skûlason, som siden 1988 har registreret genealogiske data om islændingene.

Tørvekirken iLitla Hof, opført 1883, kom til
at blive Islands sidste tørvekirke. Afde bevarede seks tørvekirker på Island, regnes tørvekirken iVidimyrarkirkja (opført 1834-35),
for den ældste. (Foto: Wikimedia Common.
Ira Goldstein, Aug. 2010)

I 1997 indledte Skûlason samarbejdet med
deCODE Genetics, og de hævder, at mere end 95 % af alle islændinge født siden 1703 skulle
være at finde i databasen. Hertil kommer omkring halvdelen af alle islændinge fra de før
ste bosættelser i år 874 og frem til 1703! Kildegrundlaget er meget blandet, men omfatter
kirkebøger, folketællinger, bygdebøger, slægtstavler m.m., og da Island har mange aktive
slægtsforskere, er der i forvejen kortlagt ganske meget.
Blandt de mange aktive i denne islandske nationalsport er det almindelig kendt, at de fle
ste nulevende islændinge nedstammer fra den sidste katolske biskop Jon Arason (f. 1484).
Han var søn af Ari Sigurdsson og Elen Magnusdôttir og blev bispeviet i Nidaros Domkirke
1524. Sammen med sin hustru Helga Sigurdardôttir havde han mindst ni børn, og i det hele
taget blev cølibatet ikke rigtig håndhævet på det katolske Island. Alle deres børn fik mange
efterkommere, hvilket på den tid ikke var særlig almindeligt på øen.
Trods Chr. d. 3.S ønske om, at biskop Arason efter reformationen (1536) skulle lade kirkeor
dinansen stadfæste på Altinget i 1538, afstod han fra dette, og da han i 1548 tilmed tog det
ledige bispedømme i Skålholt i besiddelse, blev han af den danske konge erklæret fredløs
og derfor fanget og halshugget i 1550! Man kan læse mere om biskop Jon Arason i Dansk
Biografisk Leksikon (3. udg. i:268ff.)
Hvad angår databasen på www.islendingabok.is, er der af etiske og juridiske årsager kun
adgang for islandske borgere, der har et islandsk CPR-nummer (: kennitala), og databasen
er selvfølgelig på islandsk.
TPC
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Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813

Vokslev
Sogns
Kirkebog
1765-1813

2013
Ole Færch

Den flittige Ole Færch i Aalborg har atter ydet
slægtsforskerne hjælp og transskriberet den
ældste kirkebog for Vokslev Sogn ved Nibe.
Dette sogn har han tidligere beriget med en
hel sognehistorie!
Men nu er det altså kirkebogen, som han har
afskrevet side for side/opslag for opslag så tro
mod originalens opstilling, at bogen/udskriften
kan være til stor hjælp for den læser, der måske
for første gang skal til at arbejde med kirkebøger
fra tiden før de fortrykte skemaers tid 1813/14.
I en sådan situation stiller vedkommende sig
måske det spørgsmål, hvad kan der forventes
indskrevet i en gammel kirkebog? - Måske var

vedkommende tidligere blevet overrasket over,
at der ved en begravelse blot stod ”Smedens
gi. Svigermoder”, intet om hverken navnet på
smeden, hans kone eller endsige svigermode
ren, som altså netop blev begravet den pågæl
dende dag!
Papirudgavens bagside prydes af en gengivelse
af det formindskede matrikelkort over Vokslev
Sogn fra 1860’erne, så brugeren kan se, hvor i
sognet de enkelte lokaliteter ligger.
Glædeligt er det, at bogen tillige indeholder et
fint kombineret sted- og personnavneregister,
så oplysningerne om de enkelte husstande/kernefamilier hurtigt kan sammenstilles.
AB

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813.

Ved Ole Færch. 215 s., eget forlag 2013.
ISBN 978-87-986657-4-8. Hæftet papir
udgave, 50 kr., kan bestilles på Nibe Mu
seum. En digital udgave findes på Færchs
egen hjemmeside: www.ferch.dk. Et ret
telsesblad til papirudgaven kan også findes
på hjemmesiden.

Islendingabôk af Ari J)orgilsson enn frodi
Ari ‘den lærde’ (1067-1148) er en islandsk historiker og præst, der i årene 1122-33 samlede
og forfattede Islendingabôk (Bogen om islændingene). Det er det ældste skrift på et nordisk
sprog og den vigtigste kilde til Islands historie indtil 1120. Bogen handler i korthed om bl.a.
landnamet, altingets oprettelse, kristendommens indførelse og de to første biskopper. En
ældre redaktion, der også har omfattet udenlandske kongers levned, nævnes i bogens prolog,
og Snorri Sturluson (0.1178-1241) omtaler med stor respekt denne tabte bog i prologen til
Heimskringla. I en af redaktionerne af Landnåmabok oplyses det, at Ari også deltog i den
første udarbejdelse af dette værk.

(Kilde: http://www.denstoredanske.dk)

31

Boganmeldelser

Fotografering af mistænkelige personer

Et vægtigt værk om et fascinerende emne har
set dagens lys. Uanset om man er til personalhi
storie, social historie, fotografiets historie, poli
tihistorie eller gedigen dansk kulturhistorie i al
bred almindelighed kan man kun vanskeligt få
øjnene bort fra de mange skæbner der ser mod
læseren fra denne prægtige bogs mange sider.
Godt nok er det ikke den første danske bog om
de fascinerende forbryderbilleder, og den bliver
nok heller ikke den sidste; - dertil er materialet
alt for spændende, men indtil videre har vi fået
et hovedværk på området.
Bogen er disponeret i otte dele, der bevæg
er sig fra forbryderbilledets fødsel og betyd
ning for politiets opklaringsarbejde (små 100
sider) over de mere racemæssige teorier, hvor
sagkundskaben troede på, at karaktertræk, kra
nieformer og udstående ører kunne benyttes til
opdelingen af de forskellige forbrydertyper (antropometri), og de biologiske opmålinger der
for kunne være af stor værdi i forbrydeij agten
(s.96-187). Om det klassiske forbryderbillede,
og hvordan opstilling (spejlbilleder eller spejl
fri forbryderbilleder) udvikledes, og hvordan
brugen af fingeraftryk efterhånden blev det cen
trale redskab i politiets efterforskning (s. 188267). Om mordere, attentatmænd, spioner og
småsvindlere (s.268-299). Om hvordan man
32

opsporer forbryderbilleder og historierne bag
dem (s.300-319) samt en grundig dokumenta
tion af den litteratur og de dokumenter, der er
blevet anvendt i bogen, et navneregister og en
fin præsentation af de tre forfattere med tilhø
rende forbryderbilleder (s.320-335).
For at tage det sidste først, er det tankevæk
kende, at se hvorledes denne form for fotogra
fering formidler antagelsen om den suspekte
gerningsmand/kvinde, men dernæst er bogens
største kvalitet utvivlsomt de mange menneske
skæbner, der ikke kun skildres i forbryderbille
derne, men også (takket være god og grundig
research) i de tilhørende historier. Her sættes
der nemlig navn og historie på en lang række
menneskeskæbner, og læseren konfronteres
med, hvorledes blandt andet sult, sygdom, fat
tigdom, uvidenhed, begrænset begavelse, let
sind og et hidsigt temperament kunne bringe
almindelige mennesker ind på forbryderbanen.
I bogen slutter behandlingen af det brogede
persongalleri omkring 1920 og får på denne
vis også dokumenteret, hvorledes lovgivningen
om prostitution (reglementeret/ureglementeret
utugt) skiftevis kunne legalisere og kriminalise
re prostitution (1866/1906), og hvorledes bøs
ser og lesbiske i hele den omhandlede periode
(1851-1920) var at regne som forbrydere, hvis
de dyrkede deres seksualitet. Den blev nem
lig først legaliseret med Straffeloven af 1930
(: “omgængelse mod naturen”). Helt frem til
1967 var kønslig usædelighed med en person
af samme køn dog fortsat strafbar, og vore da
ges “hate-crimes” er ofte rettet mod personer
fra disse minoriteter.
Bogens persongalleri er omfattende, og stræk
ker sig fra Stakkels Ludvig, Ludvig Fr. Andreas
Sandberg, der blev fotograferet i 1868 til børnelokkeren Adolph Peter Emil Sieverts, som
blev foreviget 1919. Af notabiliteterne finder
man justitsminister P. A. Alberti og daværen
de redaktør for De samvirkende Fagforbunds
medlemsblad, Samarbejdet, folketingskandidat
for Faksekredsen, Thorvald Stauning, ligesom
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kultusminister Jacob Scavenius (afsløret i et forbryderalbummer øjensynligt er spredt over
bordelbesøg 1887) og chefen for sædeligheds en lang række byer og institutioner.
politiet, Hans Frederik Korn (afsløret som in Det er derfor glædeligt, at der også gøres en ind
volveret i bordeldrift), også får et par ord med sats for at få skabt en tværgående registrering
på vejen (s. 143).
af de mange tusind portrætter, der opbevares
Når øjnene løber igennem det fyldige navne- i Statens Arkiver, på Det Kongelige Biblioteks
register, fornemmer man, at der i samfundets Kort- og Billedafdeling, på Politimuseet samt i
nedre lag befandt sig en stor gruppe svenske by- og lokalarkiver.
tjeneste- og arbejdsfolk, som Lars Olsson, der Sammenfattende må man konstatere, at dette
i slutningen af 1800-tallet levede med kone og værk i sandhed må siges at være fængslende læs
børn i “Tordenhule” ved Lykkesholm Slot syd ning, både på grund af den velskrevne tekst og
øst for Odense. Navneregisteret har således 3 de fornemme reproduktioner af de gamle foto
x Andersson, Emma Kirstine Bundesen fra St. grafier. Hertil kommer så det fine boghåndværk
Lundby (Sörmlandet), Carolina Gustafsson fra og den smukke udformning. Har man først ka
Ronneby, Axel Edvard Monsson fra Karlskrona, stet sine øjne på den, er man klar til at gå langt
Lars Olsson fra Löderup, Johan Axel Upmann for at få et eksemplar op under neglene!
alias Axel Ulander fra Stockholm, røgter Carl
TPC
Johan Svensson, den prostituerede Anna Svens
son og anarkisten Nils Malmström. Gribende er
Poul Duedahl, Peter Wodskou Christensen
historierne om fødsel i dølgsmål, som for eksem
pel den fra vinteren 1872 om den faldne kvinde,
og Gitte Bergendorff Høstbo: Forbrydel
servitricen Kirsten Petersen, der med sine bare
sens ansigt. Gads Forlag, København 2013.
næver må grave barneliget ned i møddingen.
336 s. ill. Indb. ISBN 978-87-12-04744-5.
Slægtsforskere og personalhistorikere får en
Pris: 299 kr. Særpris for medlemmer af
god og kyndig vejledning til den omfattende do
Samfundet for Dansk Genealogi og Per
kumentation bevaret på Statens Arkiver, hvor
sonalhistorie (se i nr. 2013:2)
imod de bevarede glaspladenegativer, fotos og

Et j ødemuseum?
Rum og rummelighed - en udstilling om jøder i Danmark
Dansk Jødisk Museums udstilling er en bred fortælling om jødisk liv i Danmark igennem 400
år, og præsenterer en udvalgt del af museets egen samling.
Udstillingen er blevet til i tæt dialog med Daniel Libeskinds museumsarkitektur - den er ét
rum, hvis rummelighed udforskes her. Et andet rum er det danske, og et tredje er det jødiske.
Kulturel rummelighed er på en gang krævende og givende: Kreativitet, debat, identitetskriser
og ambitioner har været faste ingredienser i dansk-jødisk liv. Rummelighed er også mangfol
dighed, for der er utallige måder at forene det danske og det jødiske.
Åbningstider frem til d. 31. maj 2014: Lør- og søndag 10-17. Tirs- til fredag 12-17. Indgang fra
Det kgl. Biblioteks Have i Kbh. Se også: www.jewmus.dk
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Post til tiden i Grindsted gennem tiderne
12012 udkom bogen Grindsteds og underlag indføres i alle detaljer vedrørende udviklingen
gennem de godt 200 år, som bogen dækker.
te POSTEKSPEDITIONERS POSTHISTORIE af Otto
Kjærgaard. Bogen er sagligt skrevet og ganske Alle med rødder på Grindsted-kanten vil der
smukt udført og er især anbefalelsesværdig, hvis for ha’ glæde af bogen - uanset om man selv
man har aner fra Grindsted og omegn. Den er har aner, der var ansat i Posten; men særligt
et absolut must, hvis de var beskæftiget inden for sidstnævnte er bogen et fund. Forfatteren
takker de forskellige fonde, der har sponsoreret
for Post Etaten.
Krydret med masser af billeder og fyldt med lo bogen, og der gives en særlig varm tak til Slægtskalhistoriske fakta følger bogen postvæsenets og Lokalhistorisk Forening for Grindsted og
udvikling i og omkring Grindsted fra begyn Omegn og dens formand, Judith Andersen, for
delsen af 1800-tallet og frem til moderne tid. hendes uvurderlige hjælp og økonomiske støt
De mange flotte fotos viser ikke blot posthuse te, der har muliggjort udgivelsen.
ne, men også breve, frimærker, gamle kort fra
Trilby Gustafson
egnen samt postens transportmidler, og man

Familien Marx — og GL Strand
deres stadepladser fra 1600-årene og frem. Der
bringes en helsides-gengivelse af ”PLAÇATom
Fiske-Torve og de derpaa siddende Fiske-Hand
lere” (fra 10. april 1751) og et fint billedmateri
ale, især fra 1900-årene.
Historien om familien Marx fra Islands Brygge
på Amager berettes i kapitel 9, og Karen Marx
(f. 1912), der selv var datter af en fiskekone på
GI. Strand, kom til at ”sidde på Stranden” i 40
år. Bogens forfatter, Lone Ømann, er jurist og
journalist, og har ikke tidligere skrevet om em
net, men der er gjort et fortrinligt arbejde med
De fleste har vel hørt om Karl Marx og Frie at indsamle et fint, lokalhistorisk billedmateri
drich Engels. Derimod er det nok de færreste, ale, og med at få fæstnet erindringerne om en
der har hørt om Karen Marx og hendes familie. svunden tid til papiret.
Karen og hendes kolleger spiller dog en central
TPC
rolle i denne bogudgivelse, der omhandler fi
skekonerne på GI. Strand i København. De var
Lone Ømann: Gammel Strand — Om folk,
opr. fiskerkoner, men med tiden blev det et
fisk og fejder. Forlaget multivers.dk, Kø
selvstændigt erhverv (fiskekone), og de sidste
benhavn 2012,160 s. ill. S/H og farve. Hft.
forsvandt i 2008.1 dag er hele området en stor
ISBN: 978-87-7917-278-4. Pris: 228,- kr.
byggeplads i forbindelse med anlæggelsen af en
Særpris for medlemmer af Selskabet for
ny Metro-station.
Kbhs Historie, se: www.multivers.dk
Bogen fortæller om fiskekonernes arbejde og
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Om at skrive en slægts historie
Gennem årene er der ud dels i traditionel ”bogform” og dels på internet
givet flere bøger om det tet. To kapitler handler om ”manglende stof’
at drive slægtsforskning, om anerne og den lille og den store danmarks
altså håndbøger i slægts historie. Har anerne ikke gjort sig bemærket i
forskning. Men publika hverken negativ eller positiv sammenhæng i
tioner om det at skrive lokalsamfundet, kan de i det mindste sættes i
slægtshistorie er meget forbindelse med små og store begivenheder lo
sjældne. Hverken Kathri kalt eller regionalt. Måske endda i landshisto
ne Tobiasen eller anmel risk eller international sammenhæng!
deren kan komme i tan Hvordan levede naboerne? Hvorfor søgte ”mine
ke om ret meget andet end nogle få artikler og aner” ikke lykken i Amerika, men nøjedes med
så det af SSF’s forlag Slægten udgivne temahæf den nærmeste købstad?
te Slægtsforskere: Lad os gøre noget - ved
det! — udgivet første gang 1999 i anledning af ”Skriv så det fænger” - og layout
anmelderens 50-årsdag 1999 og i revideret og Alenlange afskrifter af gamle dokumenter med
forøget udgave 2000. Omfanget var dengang spøjs bogstavering, ligesom gammeldags og
henholdsvis 39 og 47 sider i formatet A5, alt knudret sprog, er nok ikke lige sagen, hvis ”fæt
formet som en beskeden hilsen til ”jubel-oldin ter Svend” skal fastholdes som læser. Det er
gen” på baggrund af dennes indsats i publice svært ”blot” at skulle referere/genfortælle de
ringsmæssig henseende gennem 30 år.
mange gamle dokumenter, der er brugt et hav
Dette meget beskedne og prisbillige hæfte har af timer på at tyde. Alt er en smagssag, sproget
Kathrine Tobiasen da også nævnt i sit store, i denne publikation kan endda til tider virke
vægtige bidrag om dette emne på ikke mindre lovlig dagligdags. Men KT har mange fornuf
end 96 sider i formatet A4. Mens det gamle tige forslag til løsningen herpå.
temahæfte måske mest bar præg af at være en Bogens to sidste kapitler handler om selve udmere eller mindre tilfældig samling af små ar givelsen/mangfoldiggørelsen og de helt nye
tikler med tanker og forslag i forbindelse med måder man kan sprede resultaterne af kildepublicering af slægtshistorisk materiale, har og arkivstudier. - Kun fremtiden vil vise, hvad
KT nu lagt et langt mere systematisk arbejde i det ender med. Men vi er da vist stadig man
gennemgangen af de forskellige delemner de ge, der foretrækker at ”gå i seng” med en god,
sangående i en halv snes kapitler, der hver for gammeldags bog - i stedet for noget helt mo
sig afsluttes med litteraturhenvisninger.
derne udstyr, selv om også det selvfølgelig kan
Foruden et kapitel med præsentation af opstil være fascinerende!
lingsformer (anetavle og efterslægtstavler), der Publikationens ”efterord” udtrykker håbet om,
måske ikke bringer så meget nyt, kan nævnes et at der hermed måske kan sættes nye tanker i
vægtigt bidrag om slægtsprogrammer til brug gang. Og man skal vist være meget tungnem,
på pc’en. Og et vigtigt afsnit handler om etik og hvis ikke det lykkes efter læsningen af de 96
jura/ophavsret i forbindelse med publicering, sider!
AB
skrive slægtshistorie - idébog for slægtsforskere. Af Kathrine Tobiasen. SLÆGT &
DATA, DIS-Danmark, 2013 ISSBN 978-87-90044-04-6. Hæftet, 96 s., ill. i farver. Pris: 150
kr. Kan bestilles via DIS-Danmarks hjemmeside: http://www.slaegtogdata.dk/

At
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Danmarks første Lodsmuseum
Danmarks Lodsmuseum viser den gamle lodsstation på Dragør havn, som den så ud i 1984
ved Dragør lodseris 300 års jubilæum.

Lodsstationen viser, hvordan lodserne arbejdede, og alle genstandene er autentiske.
I stuen ser man lodsernes opholdstue, kontorer, kortrum med alle de gamle bøger, blade,
kontorartikler, søkort og lodsbøger. Her er desuden deres tidligere værksted, der i dag rum
mer skiftende udstillinger.
På 1. sal er det gamle køkken med inventar, soveværelser og bad, samt bådsmændenes op
holdsrum, med udgang til det knap 16 meter høje lodstårn, hvor en begrænset adgang giver
et godt udsyn over havnen og Sundet med de mange gennemsejlende skibe.
På museet kan du “sejle en tur” med simulatoren og se 3 film om lodseriet, Et historisk til
bageblik, En Drag ørlods fortæller og En nutidig lodsning.
Børn kan deltage i en sjov lærerig skattejagt, og voksne kan afprøve deres viden ved en mere
avanceret quiz. Desuden rummer museet en lille maritim museumsbutik.
Dragør Lodseri blev grundlagt som Danmarks første privilegerede lodseri ved en resolution
8. marts 1684 af Christian V. til seks søkyndige mænd i Dragør. De skulle bistå orlogsflåden
og have monopol på at lodse andre skibe. Disse Dragør-folk havde nemlig spillet en afgø
rende rolle under slaget i Køge Bugt i 1677, hvor den danske admiral Niels Juel, lokkede de
svenske skibe på grund. Med hjælp fra lodserne førte han sine egne skibe tæt forbi de lave
grunde i Sundet. Når de svenske fartøjer gik på grund var de nemme ofre for de danske or
logsskibes angreb.
Lodserne fik eneret på deres erhverv, men havde til gengæld pligt til at lodse flådens far
tøjer gennem Sundet uden betaling. I anden halvdel af 1700-årene blev Dragør regnet for
Danmarks næststørste søfartsby, målt i skibstonnage. Og lodsernes antal voksede støt, om
end søkrigen med England 1807-14 blev et slemt afbræk i lodseriet. Lodsskilte indførtes i år
1800, og efter krigen blev lods-antallet reguleret op. 11813 havde de 20 lodser (lodsoldermand, faste lodser og reservelodser) en ensartet beklædning (blå dragter med en opstående
krave med et bogstav på hver side i rødt klæde: D L).
11823 opførte Dragør Lodseri den nuværende lodsbygning.
I 1879 blev lodsbygningen bygget ud mod øst, og Dragør havde efterhånden omkring 50
lodser, og dertil kom bådmandskabet, der sejlede lodserne til og fra skibene i Sundet.
Men i takt med, at dampskibene vandt frem, svandt behovet for lodser. Dampskibene var
mere manøvredygtige og kunne lettere navigere uden om de farlige steder, søkortene blev
forbedret, skibsførerne fik efterhånden mere erfaring og farvandet blev bedre afmærket.
I begyndelsen af 1900-tallet var der kun omkring 6-7 faste lodser tilbage i Dragør.
Under 1. Verdenskrig fik lodseriet igen et opsving, fordi der blev udlagt miner i Drogden ren
de, og skibsfarten fik brug for lodsernes kendskab til de minefrie ruter. I 1912 havde man
fået opført det 15,8 m høje lodstårn, da byggeriet af Dragørfortet havde taget hele udsynet
mod syd fra det gamle tårn på tagryggen.
Efter krigen ændredes lodsernes arbejdsdage. Flere skibe begyndte at tage lods over længe
re strækninger, for eksempel helt til Skagen. Uddybningen af Drogden Rende i 1920-erne
betød, at større skibe gik gennem Øresund frem for Storebælt, men det forudsatte også lods,
der havde det fornødne farvandskendskab.
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Under 2. Verdenskrig medførte udlægning af miner atter indførelse aflodstvang for større
skibe. Det var farligt at sejle ud med lods-bådene, men heldigvis kom ingen lodser noget til
i krigsårene.
I nyere tid har Dragør Lodseri fulgt med udviklingen og udskiftet de gamle lodsjoller med
motorbåde, og i 1903 fik Prøven (bygget 1859/60 i Skotterup) og Ravnen (bygget 1880 i
Helsingør) indlagt motor.
Da flere og flere store fartøjer foretrak sejlads gennem Storebælt, oprettede man 1968 en
station på Bornholm, og i 1960-erne voksede antallet af lodser fra 6 til 11 mand. Takket
være lods-stationen i Allinge på Bornholm toppede antallet af lodser i 1980 med 18 lodser.
Men som et led i Farvandsvæsenets rationalisering aflodsvæsenet i 1984 blev det besluttet
at nedlægge Dragør Lodseri og samle lodsaktiviteterne i Dragør, København og Helsingør
under den fælles hat, som blev kaldt Sundets Lodseri. Dragør Lodseri havde da beskæftiget
253 lodser og utallige bådsmænd gennem årene fra 1684 til 1984.
Langt de fleste lodsninger går nu mellem Skagen og Kiel via Sundet, og siden den 1/1 2006
har lodserne i Dragør haft til huse i Farvandsdirektoratets nye lodsstation i Dragørs gamle
færgehavn. Derimod fremstår den gi. lodsstation i dag som da lodserne forlod bygningen.
Danmarks ældste lodseri har haft til huse i Danmarks ældste lodsbygning, og med bygningens
placering midt i den gamle havn, med dens perlerække af fredede bygninger, er det nye Dan
marks Lodsmuseum placeret centralt i et af landet mest helstøbte og velbevarede kulturmiljøer.
Se mere på: www.http://museumamager.dk/index.php/lodsmuseet

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
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Amager Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE

Helle Agerskov, formand, 8 4040 3225 E: heagerskov@hotmail.com
Ib Johansen, næstformand, Castor Alle 21, 2770 Kastrup 8 3251 4643 E: kibjohansen@gmail.dk

Jytte Frank Dekov, kasserer, Munkebjergvej 102. 2770 Kastrup 8 3250 4567 E: jytte.dekov@mail.dk
Paul Steffensen, sekretær, Jægergården B 103, 2791 Dragør 8 3253 4102 E: paul.stef@email.dk

Louis Schirmer, bestyrelsesmedlem, 8 3251 7805 E: ls@schirmers.dk

Mandag 6. januar
Medlemsaften.

Mandag 3. februar
I Holgers kølvand 1911-1920 - Sømand
ens liv ombord på sejlskibe. John Simon
sen, slægtsforsker 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 verdens
have, han oplevede farefulde sørejser, optakt
til mytteri, forliste under stormvejr, tjen
te i US NAVY under 1. Verdenskrig. Beret
ningen 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.

1919, hvor dommerarkiverne afløste retsbetjen
ten. Kom og hør om disse spændende arkiver,
som indeholder bl.a. politisager, tinglysning,
fogedsager, skiftesager m.m.

Mandag 5. maj
Forbrydelsens ansigt - har din ane været straf
fet? v. Gitte Bergendorff Høstbo. Om hvordan vi
finder billeder af vore aner i arkiverne, hvis de
har været på den forkerte side af loven. Sagerne
fortæller de straffedes historier. Hør om fru
entimmere og forbryderes liv og færden. Med
eksempler fra de personers historier, der er at
finde i bogen ”Forbrydelsens ansigt” samt
på cd’erne om fruentimmere og forbrydere, der
udgives afwww.genealogisk-forlag.dk. Lad
dig indfange af de fængslende historier.

Mandag 2. juni

Mandag 3. marts
Generalforsamling. Husk at forslag fra med
lemmerne skal være sekretæren i hænde senest
to uger før generalforsamlingen. Der kommer
separat indkaldelse til alle medlemmer.
Efter generalforsamlingen fortsætter vi med
alm. medlemsmøde - workshop. Kom med
din viden og dine problemer, så vil vi alle for
søge at hjælpe hinanden og inspirere hinanden
til at komme videre. Vi inddeler os denne aften
i grupper, hvor vi kan fordybe os i forskellige
emner. Der vil blive mulighed for at lave div.
søgninger på nettet, tydning af gotisk skrift m.m.

Sidste gang inden sommerferien. Medlemsaf
ten - workshop. Kom med din viden og dine
problemer, så vil vi alle forsøge at hjælpe hin
anden og inspirere hinanden til at komme vide
re. Vi inddeler os denne aften i grupper, hvor vi
kan fordybe os i forskellige emner. Der vil blive
mulighed for at lave div. søgninger på nettet,
tydning af gotisk skrift m.m.

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

Mandag 7. april
Retsbetjentarkiverne, som slægtshistorisk kil
de. Sektionsleder Jan Pedersen fra RA, fortæl
ler om Retsbetjentarkiverne, som strækker sig
helt fra slutningen af 1500-tallet og helt frem til
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Hjemmeside
www.amagerslaegt.dk

Find os også på www.facebook.com

Slægtshistorisk Forening for Brønderslevegnen
BESTYRELSE

Anders Sørensen, formand, Markedsvej 7, 9700 Brønderslev 8 5131 0735 E: sternas@mail.dk
Britta Burskov, næstformand, Stenberggade 7,9700 Brønderslev 8 9882 1621 E: burskov7@c.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
Kirsten Nielsen, Markedsvej 21, 9700 Brønderslev 8 2156 2014 E: kimo@turbopost.dk

Onsdag 5. februar, kl. 19
Der afholdes ordinær generalforsamling, med
dagsorden ifølge vedtægterne.

Første åbningsdag efter juleferien er den 8. jan
uar 2014.
Sidste åbningsdag inden sommerferien er den
26. juni 2014.

Torsdag 3. april, kl. 7.30
Vi tager en fællestur til Landsarkivet i Viborg. Vi
mødes ved Mejerigade 9 og kører fælles i private
biler. Du kan få hjælp til bestilling af arkivalier
via Daisy, de sidste åbningsdage inden turen.

Tirsdag 29. april, kl. 18
Årets udflugt går til Byhistorisk Arkiv i Sæby.
Det ligger på adressen Algade 3, 9300 Sæby.
Vi mødes ved Mejerigade 9, og kører fælles i
private biler.

Åbningstider:
Mejerigade 9, 9700 Brønderslev.
Hver onsdag: Åbent hus kl. 13-17.
Hver torsdag: Åbent hus kl. 19-22.

Gotisk læsning
Mejerigade 9, 9700 Brønderslev. Studiekreds
for medlemmer starter onsdag den 8. januar,
kl. 9.30-11.30. Derefter hver onsdag samme tid
og sted, til og med den 26. marts. Dog afbrudt
af ferie i uge 8.

Kontingenter: 125 kr., par 175 kr.
Hjemmeside
www.slaegtshistoriskforeningforbroenderslevegnen.dk

Nyhedsmails
Send din mailadresse til sekretæren.

Armand
Kirurgen Jean Gedeon Armands søn, Jean Abraham Armand (12/8 1732 - 28/4 1818),
passede tårnuret i Vor Frue kirke i København til 1784, og omtales som hofurmagermester i 1801. Hans søn Johan Wilhelm Armand (0.1761 - 3/12 1824 i Rønne) blev 10/4
1795 gift med enken Maren Samuelsdatter Hertel (0.1750 - 25/4 1825). Armand og Armann er forbeholdte navne, og der findes endnu omkring en halv snes bærere af efter
navnet Armand.
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland
BESTYRELSE
Kjeld Simonsen, formand, August Kroghsvej 93, 8500 Grenaa » 8632 3305 E: kksgrenaa@gmail.com
B.K. Johansen, næstformand. Nellikevej 50, 8500 Grenaa S 8630 9387 E: de-nijs.johansen@stofanet.dk

Ulla Bugstrup Jensen, kasserer, Ludvig Holbergs Vej 10,8500 Grenaa ® 8632 1106 E: bunnygaard@hotmail.com

Niels Kjeldsen, sekretær, Bellisvej 10, 8500 Grenaa S 8632 0093 E: nckp@stofanet.dk
Geert Henriksen, Duevej 24, 8500 Grenaa S 8632 5193 E: geertjemrolsem@stofanet.dk
Hanne Andersen, Fasanvej 6 B, 8500 Grenaa ® 8630 0365

Ivan Jensen, Hyldehaven 60, 8520 Lystrup S 8622 3718 E: lj@oncable.dk

Tirsdag 7. januar, kl. 19

Tirsdag d. 1. april, kl. 19

Traditionsændringer gennem 200 år - særligt i
bondesamfundet. Foredrag ved overarkivar Else
Marie Kofod, Dansk Folkemindesamling, Køben
havn. Tiderne ændrer sig og dermed også traditi
onerne. Foredraget giver et godt indblik i mange
af disse ændringer, og det vil ganske givet ændre
noget på vor opfattelse af vore forfædres liv
og levned.

Det glemte eksperiment.
Foredrag ved historiker/forfatter Jesper Søren
sen, Vejle, med baggrund i bog med samme titel.
På statens foranledning udvandrede 48 danske
familier i 1938 til Venezuela, men alt gik galt.

Tirsdag 4. februar, kl. 19
Pengeinstitutter i Grenaa gennem tiderne.
Lokalhistoriker Jens Daugaard, Grenaa,
vil gennemgå de mange banker og spare
kasser, der gennem godt 150 år har været etab
leret i Grenaa - specielt vil Djurslands Land
mandsbanks krak blive sat i fokus.

Klub-eftermiddage og -aftener samt
øvrige arrangementer
Bekendtgøres i Nyhedsbrevet, der udsendes til
alle medlemmer i december måned.

Sted
Foredrag den første tirsdag i måneden, foregår i
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11,8500 Grenaa.

Generalforsamling og klubmøde foregår på Grenaa
Egnsarkiv, Søndergade 1, Grenaa.

Tirsdag 18. februar kl. 19

Kontingent

Ordinær generalforsamling, efterfølgende lo
kalhistorisk foredrag.

Enkeltmedlemmer 160 kr., par 240 kr. inkl.
Slægten.

Tirsdag 4. marts, kl. 19

Hjemmeside: www.djursslaegt.dk

På den forkerte side.
Foredrag ved historiker/forfatter Søren Billeschou Christiansen, København, med baggrund
i nyere bog med samme titel. En beretning
om de mange danskere, der mere eller min
dre frivilligt kom i tysk tjeneste under 2. ver
denskrig.

Bl.a. med Djurslandsdatabasen 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 40311811 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

Hans Møberg, medlem, Stakrogevej 75, 7260 Sdr. Omme 8 7534 7218 E: skaervang@mail.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

Onsdag 8. januar i Magion, kl. 19
Grindsteds gårdhistorie med Jens Madsen,
Grindsted.

fortæller om deres erindringer, v/Ole Andrea
sen.

Lørdag 3. maj, afg. fra Magion, kl. 9
Onsdag 22. januar i Magion, kl. 19

Oplevelsestur til Dybbøl Banke m.m.

Ved du hvem du er? Vi ser på gamle Grindsted
billeder sammen med Grindsted Lokalhisto
riske Arkiv.

Tirsdag 20. maj

Onsdag 5. februar, kl. 19
Grindstedegnens billedkunst. Galleriejer Ove
Jensen fortæller om maleren J. Glavind.

100 års jubilæum festivitas med reception, mu
sik, beskrivelser og møde på Ungdomsgården.
Pris kr. 100, se vores program for videre oplysn
inger.

Lørdag 31. maj, afg. Grindsted st., kl. 9.

Tirsdag 18. februar i Magion, kl. 19
Entré kr. 50. 100 års jubilæet for jernbane
knudepunktet i Grindsted 2014 ved Vigand
Rasmussen.

Se og oplev samt få en rundvisning på jernba
nemuseet i Odense, vi kører med tog fra Give.

Mandag 16. juni, afg. fra Magion, kl. 14
Se det store skov/hede projekt ved Gyttegård.

Torsdag 6. marts Billund Centret kl. 19
Entré kr. 50. Visionerne om kommunens
fremtidige infrastruktur. Kommer der en ny
jernbane til Billund Kommune? Ved Vigand
Rasmussen.

Lørdag 28. juni, afg. fra Magion, kl. 10
Kongernes Jelling samt se alt det nye der er la
vet, angående vikingetiden i Jelling, de sidste år.

Kursus

Tirsdag 18. marts, Karensminde, kl. 19
Generalforsamling. Foredrag v/Bente G. Niel
sen, Sydvestjyske museer, Esbjerg.
Hvad fortæller udgravningerne i vort område?

Slægtsforskning på internettet, Slægtsforsk
ningsprogrammer, Lokalhistorie.

Studiekredse: Hede gruppen, Jernbanehi
storier, Soldater 1864-1914/18 i vort område.

Tirsdag 8. april i Magion, kl. 19
Foredrag om slaget på Dybbøl 1864, ved Lektor
Jørn Buch, Haderslev.

Tilmelding til formand Judith Andersen Sø
rensen 8 7534 8260.

Tirsdag 22. april i Magion, kl. 19

Hjemmeside

Børn af modstandsfolk fra 2. verdenskrig

www.grindsted-slaegt-lokalhistorisk.dk
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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
BESTYRELSE
Inger G. Rasmussen, formand, Ädalen 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, medlemsansv., Nørre Alslev Birkevej 6,4840 Nørre Alslev 8 2324 3769 6: 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: lisdnul@hotmail.com
Tove Boesen, 1. suppl., Egevænget 13,4800 Nykøbing F. 8 6015 6528 E: toveogkjeldboesen@hotmail.com

Karen M. Larsen, revisor, Krårup Møllevej 5,4990 Sakskøbing 8 5477 9403 E: kmhl@mail.dk
Aase Diemer, revisor suppleant, Strandvænget 6,4862 Guldborg 8 5477 0696 E: aasediemer@maill23.dk

Lørdag 18. januar

helhed, der giver en fornemmelse af den enkelte
persons liv. Under foredraget vil vi høre om de
overvejelser, man kan gøre sig omkring valget
af arkivalier, design og trykning af hæftet/bogen. Bl.a. mht. økonomi.

Skolearkivalier, ErikNørr, seniorforsker dr.phil.
Det er i dag muligt, at finde oplysninger om
danskernes skolegang de seneste 200 år. Erik
Nørr gennemgår hovedpunkterne i skolens hi
storie, de vigtigste kilder til skole- og uddannel
ses historie. Foredraget vil også komme ind på,
hvordan de utrykte kilder findes. I samarbejde
med DIS-Danmark.

Udflugt til Andelslandsbyen Nyvang.
Program følger.

Lørdag 22. februar, i samarb. med FU

Gotisk værksted

24. maj 2014

Da Danmark blev politistat, Karl Peder Peder 15. jan., 18. feb., 24. mar., 24. apr. 2014. Åbent
sen, arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet. I værksted, Gæster kr.40. Kulturforsyningen,
årtierne umiddelbart efter 1800 indførtes om Voldgade 1, 4800 Nyk. F. kl. 16.30-18.00
fattende kontrol med alle danskere, både pæne
borgere, mere mistænkelige personager og alle Arbejdsgruppe” Nye Slægtsforskere”
de kriminelle. I foredraget forklares disse tiltag Slægtsforskerrummet, Rosenvænget 17. 4800
nærmere, og der fokuseres på de særlige køben Nykøbing F. Kl. 19-21. 23. jan., 26. feb., og
havnske kontrolforanstaltninger (politimand 17. mar. Kræver medlemskab og tilmelding
tal, flytningsregistrering mm.).
sekretaersfg@outlook.dk

Lørdag 22. marts

Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført
Historiefortælling/Generalforsamling
kl. 13 på Kulturforsyningen, Musiksalen, Vold
Annemarie Krarup, cand.mag. formand for for gade 1, 4800 Nyk. F. Gratis for medlemmer,
eningen ”Fortællere i Danmark”. Vi skal lytte til Gæstekort kr.40
fortællinger fra den nordiske mytologi. Historier
der gik fra mund til mund, som stor underhold Kontingent
ning for mange generationer. Derefter gene Personligt medlemskab 170 kr.
ralforsamling, dagsorden ifølge vedtægterne.
Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr.
Gæstekort til foredrag 40 kr.

Lørdag 26. april
Det at skrive en slægtsbog, John Rasmussen, Hjemmeside
slægtsforsker. Hvordan kan små korte for www.slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
tællinger om episoder i en anes liv samles til en Vi er også på Facebook.
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Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
BESTYRELSE

Birgit Larsen, formd., Charlotteager 124,1. th., 2640 Hedehusene S 4656 5396 E: Formanden@hedeboslaegt.dk
Vagn Hansen, næstformand, 8 4399 8239
Arne Ole Mortensen, kasserer, 8 4656 2330

Claus Asmussen, 8 4656 2609

Otto Jakobsen, 8 4352 0789
Eva Wrobel, suppleant, 8 4399 1389

Bjarne Larsen, redaktør af hjemmesiden, 8 3082 7889 E: webmaster@hedeboslaegt.dk

Torsdag 9. januar
Vi starter med et formiddagsmøde.

Torsdag 16. januar, kl. 19
Generalforsamling.

Torsdag 20. februar

På formiddagsmøderne skal vi høre forskel
lige spændende indlæg m.v. samt læse gotisk
håndskrift.
Ud over aftenforedragene har vi nogle klubaftener, hvor vi forsøger at hjælpe hinanden, hvis
der er problemer med at finde en ane, eller med
at læse et gotisk ord eller sætning.

Vinterferie.

Torsdag 27. marts
Pernille Sonne - arkivalieronline - mere end
kirkebøger og folketællinger. Gennemgang af
flere af de nye kildegrupper, fortrinsvis: Skifter
uden for Kbh., borgerlige vielser, familieretslige
sager i Kbh. Kilder som kræver særlig viden at
benytte og langtfra er selvforklarende.

Torsdag 3. april
Vi besøger Kastellet og hører om dets historie.
Entre. Yderligere oplysninger kommer på for
eningens hjemmeside.

Se den fulde kalender og mange andre gode op
lysninger på foreningens hjemmeside.

Tid og sted
Vi holder vore møder på torsdage i Medborger
huset, Taastrup Hovedgade 71,2630 Taastrup.
I lige uge kl. 10-12.30 og i ulige uger kl. 19-21.30.
Hvis du har fået interesse for foreningen, er du
velkommen til at være med f.eks. en klubaften,
inden du evt. melder dig ind. Her kan du få lidt
hjælp til at komme i gang og evt. se slægtspro
grammer og lign. Samt få en ide om foreningen.

Torsdag 17. april

Kontingent

Skærtorsdag.

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

Torsdag 24. april, kl. 10

Hjemmeside

Sidste møde i forårssæsonen.

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, 8 9711 9013 E: svrie@eriksen.mail.dk

Bjarne Eg, kasserer, 8 9714 7727, Bjarne.eg@gmail.com
Finn Larsen, bestyrelsesmedlem, 8 9714 5416 E: finnlarsen@fiberpost.dk

Henny Wedel, bestyrelsesmedlem, 8 9726 7306 E: hwedel@privat.dk
Knud Haaning Andersen, suppleant, 8 5180 9236 E: kha@fibermail.dk
Else Marie Kibsgaard, suppleant, 8 9711 9013 E: Kibsgaard@nygaard.mail.dk

Mandag 20. januar
Denne aften er det medlemmerne, der vil være
i fokus. Vi vil lytte til medlemmerne gennem
hele sæsonen, og derfor fastsættes aftenens en
delige program først senere. Vi håber, medlem
merne vil komme med ideer/forslag/ønsker til
denne aften, men også forslag til nye aktiviteter/
foredrag/kurser eller andet er meget velkom
ne. Samme aften afholdes foreningens general
forsamling.

Mandag 17. februar (FU)

umsinspektør, Ribe. Kommer i sit foredrag
ind på bl.a. disse oversete kilder: fødselsanmel
delser, tilsyn med plejebørn, enkeunderstøttel
se og alderdomsrente. Kilderne vil hun sætte
ind i et historisk perspektiv, beskrive dem og
vise, hvorledes man søger i dem. Samt komme
med konkrete eksempler på søgninger, og hvad
der kommer ud heraf. Alle kilderne har det til
fælles, at de er meget brugbare til opsporing af
personer, der er flyttet rundt i landet, og at de
indeholder mange og vigtige personalhistoriske oplysninger. Kilderne er meget oversete på
trods af deres egenskab som søgeredskab. Som
regel bruger slægtsforskere kirkebøger (for æl
dre tid) og skattemandtal samt folkeregisterkort
(for nyere tid). Disse kilder kan bruges både for
ældre og nyere tid.

Internettets muligheder i slægtsforskningen
anno 2014. Cand. phil. Svend-Erik Christian
sen, Århus tager os en tur med på nettet for at
se, hvordan mulighederne er anno 2014. Der er
bl.a. forskellige slægtspræsentationer og egent
lige ”slægtsbøger”, store personsøgebaser, af
skrevne eller affotograferede slægtshistoriske Tid og sted
kilder/registre, gamle kort, online-proj ekter, re Alle møder begynder kl. 19. Mødet mandag den
levante ordbøger, kontaktannoncer for slægts 17. marts er på Lokalhistorisk Arkiv i Herning.
forskere, fotografier m.m.
Alle andre møder foregår i Herning Frivillig
Center, Fredensgade 14, 7400 Herning. Kaf
Mandag 17. marts
fe kan købes (6 kr. pr. kop) og brød må gerne
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Herning, hvor medbringes.
Doris Frederiksen vil fortælle om og vise os det
Kontingent
sidste nye på arkivet.
200 kr. årligt for foredrag og abonnement på
Mandag 28. april (FU)
Slægten. 30 kr. pr. foredrag for ikke medlemmer.
Oversete kilder, Anna Louise Siggaard, muse
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Slægtshistorisk 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
Ole Grau, Nøddekrigevej 4,9800 Hjørring 8 2395 4881 E: olegrau@slfhj.dk
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45,9800 Hjørring 8 9892 2477 E: janrasmussen@slfhj.dk
Webmaster Asger Bruun, Pileurtvej 1, 9800 Hjørring 8 98911984 E: asgerbruun@slfhj.dk

Tirsdag 28. januar
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen fortæller Per Maack
Andersen om identifikation af personer på et
gammelt familiebillede.

Tirsdag 11. februar (FU)

end kirkebøger og folketællinger, f.eks. sjæl
landske og københavnske skifter, ægteskabs
bøger og familieretslige sager fra København.
Arrangementet er Slægtshistorisk Forenings
gave til Historisk Arkiv i anledning af dets 50
års jubilæum og indgår som en del af arkivets
lørdagsåbning i april. Der er fri entré for alle.

Cand.mag. Mette Gundel, Køge: Bødlen, rak
kerne, natmændene og kæltringerne - 300 års Tid og sted
Alm. møder er kl. 19 i Forsamlingsbygningen,
”glemt” Danmarkshistorie.
Østergade 9, Hjørring. Kaffe og brød kan købes
i pausen for 15 kr.
Tirsdag 11. marts (FU)
Cand.mag. Tommy P. Christensen, Malmø:
Anonyme billeder? Om tidsbestemmelse af Kontingent
portrætter og portrætsøgning. Foredraget vil kr. 175
både beskæftige sig med fotografier/fotografer og portrætmalerier/malere samt lagring i Hjemmeside: www.slfhj.dk
billedprogrammet Picasa.

Lørdagsåbninger

Tirsdag 25. marts, kl. 19
Ekskursion til Vrejlev-Hastrup Lokalhistoris
ke Arkiv i Poulstrup. Arkivet ligger på Hoved
gaden 78 i Poulstrup. Her viser arkivleder Erik
Jess rundt og fortæller om indholdet.
Kaffe og arkivkringle indgår som fast tilbud til
de besøgende i pausen.

Lørdag 5. april kl. 14.30 i Hjørrings
gamle rådhus på Torvet (FU)
Fhv. arkivar ved RA, cand.mag. Pernille Son
ne: arkivalieronline.dk - en revolution i slægts
forskningen. Om databasen, der rummer mere

Historisk Arkiv i Hjørring holder åbent, kl. 10-15
følgende lørdage: 4. januar, 1. februar, 1 marts
og 5. april. Hvor vores arkivlaug vil være til rå
dighed med hjælp på læsesalen. Introduktion
til slægtsforskning kl. 10.30 og gotisk skriftlæsning kl. 13-15. Alle er velkomne til at delta
ge og bidrage med egne dokumenter. Bemærk
omtale under 5. april.
Samarbejde med Museumsforeningen, Slægts
historisk Forenings medlemmer har adgang til
arrangementer i Museumsforeningen ved Vend
syssel Historiske Museum. Se indlæg i VHMNyt eller på www.vhm.dk.
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Horsensegnens Slægtsforskere
BESTYRELSE

Knud Friis, formand, Vænget 7, Vinten, 8700 Horsens S 7565 4179 E: elknud@stofanet.dk

Claus Poulsen, kasserer, Fjordparken 246, 8700 Horsens S 4084 7384 E: clauspoulsen246@gmail.com
Yvonne Bolbro, sekretær, Højlund 7b, 8700 Horsens fi 2011 7341 E: ybolbro@gmail.com

Hanne Bjørn, (kurser), Bregnevej 6, 8700 Horsens S 2143 0024 E: habjoern@gmail.com

Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, 8700 Horsens ® 7564 4143 E: britt.peter47@gmail.com

Tirsdag 7. januar
Medlemmernes aften.

Torsdag 23. januar (FU)

ofte måtte træde til og sikre den mest basale
overlevelse. Mange tror fejlagtigt, at der ikke
findes noget om fattige og gamle. Tværtimod.
Der er masser! Med fattigforordningen 1803 og
forordningen om alderdomsforsorg 1891, som
omdrejningspunkter kommer du på en spæn
dende, men bestemt ikke altid lige munter rej
se ind i den del af arkiverne, hvor du kan finde
oplysninger om fattighjælp og alderdomsfor
sorg. Du skal med på fattiggården i Rønne for
at se, hvad de gamle fik at spise, du skal med,
når sogne lukker kassen i for en ansøgning om
midlertidig hjælp og meget mere.

Svend-Erik Christiansen, Godser og godsarki
ver.
En vigtig kilde for slægtsforskere er godsar
kiverne. Indtil omkring år 1800 var godserne
et centralt omdrejningspunkt i lokalområdet,
og de fleste af vore forfædre var fæstebønder
und-er et gods. Godsarkiverne rummer først og
fremmest skifte- og fæsteprotokoller, men også
ofte arkivalier om bl.a. skatter, fattighjælp, ud
skiftningen, skoler og godsets egen drift. Udover
en generel introduktion vil vi også se nærmere Tid og sted
på godsarkiverne fra godser omkring Horsens. Alle møder begynder kl. 19 og foregår i Åparkcentret, Løvenørnsgade 21, Horsens.

Tirsdag 18. februar
Generalforsamling.

Kursusvirksomhed

Tirsdag 11. marts

Horsensegnens Slægtsforskere, træffes i Lok
alsamlingen på Horsens Bibliotek, d. 1. og 3.
mandag i måneden, kl. 16-18, jan. - marts.

Medlemmernes aften.

Torsdag 20. marts (FU)
Erik Kann: Understøttelse af fattige og gamle
- Du skal arbejde og forsørge dig selv og din
familie. Sådan har det herskende socialpoli
tiske dogme lydt igennem århundreder. Men
sådan har virkeligheden ikke altid været, og
du har sikkert fra tid til anden mødt udtryk
som ”Lever af almisse”, ”Forsørges af sognet”,
”Fattiglem”. Udtryk der fortæller, at samfundet
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Studiekreds onsdag kl. 15-17 og 19-21 i ulige
uger, start 15. januar i Åparkcentret. Tilmel
ding til Hanne Bjørn.

Kontingent
175 kr. pr. husstand.

Hjemmeside
www.slaegt-horsens.dk

Slægtsforskningsforeningen i Hvetbo Herred
BESTYRELSE
Tove Andersen, formand og sekretær, Løkkenvej 30, 9490 Pandrup ffi 4041 3339 E: ta.vendelbo@gmail.com

Holger Andersen, kasserer, Rosenvænget 12,9490 Pandrup S 3063 8814 E: holger.andersen@skolekom.dk

Per Østergaard, Ingemannsvej 31,9490 Pandrup S 3026 7402 E: fam.oestergaard@10mb.dk
Alice Christensen, Skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup S 9824 5936 E: keac@stofanet.dk

Knud Erik Christensen, Skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup S 9824 5936 E: keac@stofanet.dk

Mandag 3. februar, kl. 9-12

Mandag 28. april, kl. 14-17

Workshop for begyndere og øvede - herunder
studier i gotisk skrift og hjælp til Legacy.

Kursus 3 af 3 i Legacy med Arne Leismann. En
fortsættelse af kurset i efteråret 2013, 20 kr.
for medlemmer og 40 kr. for ikke medlemmer.
Kaffe og kage er inkl. i prisen.

Mandag 10. februar, kl. 14-17
Kursus 1 af 3 i Legacy med Arne Leismann. En
fortsættelse af kurset i efteråret 2013. 20 kr.
for medlemmer og 40 kr. for ikke medlemmer.
Kaffe og kage er inkl. i prisen.

Mandag 28. april, kl. 19-21.30
Workshop for begyndere og øvede.

Tirsdag 6. maj
Mandag 10. februar kl. 19-21.30
Workshop for begyndere og øvede.

Mandag 3. marts, kl. 9-12
Workshop for begyndere og øvede - herunder
studier i gotisk skrift og hjælp til Legacy.

Fællestur til landsarkivet i Viborg. Hjælp til be
stilling af arkivalier i workshoppen den 7. april.

Workshop for begyndere og øvede —
herunder studier i gotisk skrift.
Mandage: 20. jan., 17. feb., 17. mar., 5. maj, 19.
maj, 2. juni med sæsonafslutning.

Mandag 10. marts, kl. 14-17
Kursus 2 af 3 i Legacy med Arne Leismann. En
fortsættelse af kurset i efteråret 2013, 20 kr.
for medlemmer og 40 kr. for ikke medlemmer.
Kaffe og kage er inkl. i prisen.

Mandag 10. marts, kl. 19-21.30
Workshop for begyndere og øvede.

Sted
Hvor andet ikke er nævnt afholdes arrangemen
terne i Egnssamlingen, Faarupvej 3, Saltum

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

Mandag 7. april, kl. 19 - ca. 21.30
Generalforsamling. Herunder foredrag med
Helge Nielsen, Saltum.

Hjemmeside: www.egnssamlingen.dk
da/94287-Slgtsforskning
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Hvidovre 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 E: nyboel@privat.dk
Egon R. Andersen, kasserer, Kirkegade 6, 2650 Hvidovre 8 3675 4891 E: era@postll.tele.dk
Sven Hylsberg, webmaster, Gørtlerporten 58, 2650 Hvidovre 8 4063 0107 E: svenhylsberg@webspeed.dk
Jørgen Svensson, revisor. Rødager Allé 57E, 2610 Rødovre 8 3670 6183 E: ingesvensson@2net.dk

Tirsdag 14. januar

Tirsdag 18. marts

Kontingentbetaling og udlevering af blade
Slægten. Medlemmerne fortæller om deres
slægt.

Opfølgning på foredraget.

Tirsdag 25. marts
Gotisk skrift.

Tirsdag 21. januar
Pernille Sonne: arkivalieronline - mere end Tirsdag 1. april
kirkebøger og folketællinger. Gennemgår flere Mette Dahl Hansen, forskningsbibliotekar
af de nye kildegrupper fortrinsvis: skifter uden ved Det Kgl. Bibliotek: Luftfotografiets historie
for Kbh., borgerlige vielser, skifter og familie- - fra hæderspladsen i den fine stue til webforretslige sager i Kbh. Kilder som kræver særlig midling. Oversigt over indhold og tilgængelig
viden at benytte og langtfra er selvforklarende. hed af Det Kgl. Biblioteks luftfotosamling med
eksempler fra Vendsyssel.
,

Tirsdag 28. januar
Opfølgning af foredraget.

Tirsdag 8. april

Tirsdag 4. februar

Afslutning - Fortæl om dine forældres/bedsteforældres arbejdsplads og uddannelse.

Årsmøde.

Tid og sted
Tirsdag 25. februar
Gotisk skrift.

Tirsdag 4. marts

Kl. 14 - 16 på Rytterskolen, Hvidovre Kirkepl
ads 1, 2650 Hvidovre. Der tages forbehold for
ændringer i programmet. Vi henviser til vores
hjemmeside.

Internet/Daisy.

Kontingent
Tirsdag 11. marts
Arkivar Jørgen Mikkelsen, RA: Medicinalind
beretningerne og andre kilder til 1800-tallets
sundhedsforhold m.m. Disse årsberetning
er fra embedslæger og praktiserende læger
giv- er et detaljeret overblik over sygdoms
billed- et i alle dele af landet. Desuden vil vi
høre om vaccinationsprotokoller, dødsattester,
patientjournaler og jordemoderprotokoller.
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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

Koldinghus - Forening af Slægtsforskere
BESTYRELSE

John Rasmussen, formand, Kobbelskoven 10, 6000 Kolding S 7553 4955 E: grejo@stofanet.dk
Tina Nikolajsen, næstformand/sekr., Svendborgvej 5, 3.tv., 6000 Kolding 9 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: ejr@privat.dk

John Vikkelsøe-Nielsen, suppleant, Vestergade 34, 6622 Bække 8 7555 1791 6: johnvn@gmail.com

Tirsdag 4. februar (FU)
Vandrende håndværkere ved Hans Peter Poul
sen, slægtshistoriker og underviser.
Mange håndværkssvende drog på valsen, rundt
i Danmark 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 18. februar
Slægtscafé - Vi mødes for at drøfte vores slægts
forskning og måske få løst op for problemer,
som er opstået.

af, hvad samlingen indeholder.

Tirsdag 8. april
Udflugt til Sønderborg Slot i anledning af 150
året for krigen 1864.

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 mødesa
len over Kolding Stadsarkiv, Nicolai komplek
set, Skolegade 2,6000 Kolding fra kl. 19-21.30.

Tirsdag 4. marts

Studieture til landsarkiverne

Generalforsamling/medlemsaften. Program
meddeles senere.

Via vores hjemmeside hjælper vi medlemmer
ne med at etablere fælleskørsel til landsarkiver
ne. Kontaktperson: Webmaster Per Rasmussen.

Tirsdag 1. april
Henrik Dupont, cand.scient. Forskningsbib
liotekar ved Kort- og Billedsamlingen, Det
Kgl. Bibliotek. Hvordan kan vi som slægts
forskere bruge Det Kgl. Biblioteks kort- og
billedsamling?
Hvordan kan slægtsforskere finde og bruge æl
dre kort og billeder? Mulighederne vil blive gen
nemgået og der vil blive givet en gennemgang

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

Hjemmeside
www.slaegtsforskning.kolding.dk

Link: www. vonsilds-slaegter. dk

Gautier
Sjældent forekommende efternavn med omkring 30 bærere, fortrinsvis i Østdanmark,
men med en håndfuld fordelt på Midtjylland og Fyn. Af kendte bærere kan anføres: kgl.
dyrlæge Didier Gautier (9/9 1848 - 4/5 1913), stabsdyrlæge Gotfred Gautier (27/7 1876
- 26/5 1955) samt politimester K. W. Gautier (20/6 1902 - 10/10 1965). Gautier er et
forbeholdt navn.
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Slægtshistorisk Forening Korsør
BESTYRELSE
Hans Burchardt, formand, Møllebjergvej 26,4220 Korsør S 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 ® 2712 6723

Pia Jensen, Strandvej 12,4220 Korsør S 5837 6017
Karin Vedel, Højen 21,4220 Korsør « 5837 1119
Clara Svendsen, suppleant, Helenevej 23,4220 Korsør S 2652 6576
Lise Sørensen, revisor. Fuglebakken 3,4220 Korsør S 5837 1780

Jonna Green, revisor suppleant, Christiansgave 43,4220 Korsør S 5837 5168

Torsdag 9. januar
Kontingentbetaling samt udlevering af Slægten.
Derpå lægges der op til at gentage, hvad der
den 18. april 2013 viste sig at være en succes:
Nemlig, at alle fremmødte tager en eller anden
ting med, som for den enkelte har en slægts
historisk betydning. Sidst blev vi præsenteret
for bl.a. dele til et fly, malerier, sølvskeer, en
gammel hørdug m.m. Foreningen giver kage
til den kaffe eller te, som man selv tager med.

ne. Små eller større bidrag er velkomne, så kom
nu ud af busken! Man kunne også kalde denne
aften: "Hvem forsker i hvad"? Kontakt forman
den på ® 5837 2275.

Torsdag 20. marts
Generalforsamling. Officiel afholdelse jfr. for
eningens love. Efter generalforsamlingen: ”En
Korsørdreng fortæller”. Den kendte byrådspo
litiker, Anders Nielsen, vil berette om sin op
vækst i Korsør.

Torsdag 23. januar
Den 15. februar er det 250 år siden, Jens Baggesen blev født i Korsør. Et af hans mest berøm
te og omtalte værker er ”Labyrinten” - en bog,
der er betegnet som Danmarks første moderne
rejsebeskrivelse. Fhv. overbibliotekar Poul Erik
Nielsen, Korsør, vil præsentere og kommentere
udvalgte passager og begrunde, hvorfor den
ne bog i den danske litteratur er en klassiker,
der kan læses med stort udbytte den dag i dag.

Torsdag 6. februar
Tidl. radiojournalist Henning Nielsen, Sven
strup, fortæller om sin tid i Korsør og sit virke
ved regionalradioen.

Torsdag 20. februar
Den gamle biograf: Film fra K.B. Rasmussens
samling. Der vises dele af jubilæumsfilmen fra
1925, samt andre filmklip. Knud Frost, Korsør,
står for fremvisningen.

Torsdag 3. april
Besøg på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Efter
en omfattende renovering og istandsættelse
både inde og ude er arkivet igen klar til nye
udfordringer. Der bliver tale om rundvisning
mv. Arkivet giver en kop kaffe eller te.

Fredag 25. april
Dagsudflugt til Københavns Stadsarkiv, der som
bekendt har til huse på Københavns Rådhus.
Efter besøget frokost på Rådhuset. Derpå bli
ver der en spændende rundvisning i hele byg
ningen afsluttende med rådhuspandekager og
kaffe. OBS! Intet alm. møde torsdag aften. Til
melding til formanden S 5837 2275, eller senest
på mødet d. 3. april. Begrænset antal deltagere.

Kontingent
200 kr., par 300 kr., gæster pr. foredrag 35 kr.

Tid og sted

Torsdag 6. marts
Denne aften er helliget indlæg fra medlemmer
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Biblioteket i Korsør, indgang Bernstensgade,
kl. 19.15.

Morsø Slægtshistoriske forening
BESTYRELSE

Gunhild Olesen Møller, formand. Strædet 38, 7990 0. Assels 8 2332 9210 E: gunhild.olesen.moller@rn.dk

Bjarne Nielsen, kasserer, Ranunkelvej 16, 7900 Nykøbing M.
Jørgen Kibsgaard, sekretær. Agertoften 9, Vodstrup, 7900 Nykøbing M.

Inge Langballe, Snerlevej 49, 7900 Nykøbing M.
Kirsten Sanders, Asselsvej 169, 7990 0. Assels E:kirstensanders@gmail.com

Arkivaftener
Lokalarkivet Dueholmgade 7,7900 Nykøbing M.
Mandagene 7. januar, 4. februar og 4. marts
med start kl. 19.30
Medbring gerne selv computer på lokalarkivet.

It-studieaftener med forudgående tilmelding
på e-mail: kirstensanders@gmail.com.

Sted
Konfirmandhuset på Præstealleen 1, 0. Assels

Funch
Navnes bæres i dag af mere end 600 personer, altovervejende i Østdanmark, herunder
på Bornholm. Eksempler på bærere: Haagen Pedersen Funch (0.1754 - begr. Rønne 5/7
1798), kendt for sin fremstilling af standure (bornholmerure).
Lars Henrichsen Funch (30/6 1782 - 1829-?). Døbt i Åker, som søn af konstabel Lars
Henrichsen Sort og Karen Diderichsdatter. Hans halvbror (Niels) Diderich Funch (døbt
17/3 1793 - 1816-?), søn af konstabel, senere arkelimester Jep Hendrichsen Sort og Ka
ren Diderichsdtr. Anders Hansen Funch (19/9 1806 - 16/10 1864), søn af sømand Hans
Andersen og døbt i Rønne. Urmagermester i København 1834. Baldur Emil Waldemar
Funch, født 0.1823, som søn af assistent ved fabriksbrænderiet Jacob Funch. Død efter
1845, hvor han nævnes som urmagersvend, logerende hos sin far.
Christian Kofoed Funch (28/2 1846 - 18/12 1872) født i Åkirkeby, død i Rønne på Born
holm. Han var søn af daglejer Anders Funch og Margrethe Johansdtr. Våbenmaler,
løjtnant H. F. Funch (4/111841.20/111919), politimester Johannes Funch (19/2 1883 5/9 1939) og billedhugger Edgar Funch (f. 6/4 1915 - 22/9 1995), søn af stenhuggerme
ster Adolf Funch (død i 1962).
Forbeholdte navne: Funch, Frieboe-Funch, Funch-Fensbo, Funch-Foldgast, Funch-Hansen, Funch-Jørgensen, Funch-Pedersen samt Funck, Funck-Jørgensen, Funck-Rasmussen og Funk, Funk-Clausen, Funk-Hansen.
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Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening
BESTYRELSE

Hans Toudal, formand, 8 2629 7467
Jørgen Ladegaard, kasserer, 8 9740 6666

Poul Emil Bendtsen, sekretær, 8 9784 0307

Per Nørgaard Laugesen, 8 2040 9299

Carsten Kamuk, bestyrelsesmedlem, 8 9743 5529

Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes på e-mail via vor hjemmeside.

rådighed. Følgende torsdage er planlagte: 9.
Museumsinspektør dr. phil. Esben Graugaard, jan., 6. febr., 6. mar. og 3. apr. Følg med på
Holstebro Museum fortæller om Færch-slægten foreningens hjemmeside.
i Holstebro. En spændende slægts- og tobaks
Kursusvirksomhed
historie. Derefter generalforsamling.
Workshop i Brother’s Keeper: Lørdag 1. febru
ar, på Dejbjerglund Efterskole. Fra kl. 9.30 - ca.
Torsdag 27. februar
Arkivar, cand.mag. Bente Jensen, Aalborg Stad 16. Der er et hold for begyndere og et hold for
sarkiv vil fortælle om: Fotos som kilde. Hvor fortsættere. Bestyrelsens medlemmer er in
dan kan man bruge fotos i slægtsforskningen? struktører. Der medbringes egen bærbar PC.
Hvordan fortolker vi gamle fotos? Hvordan Kursusgebyr kr. 200 incl. fortæring.
opbevarer vi dem?
Workshop i Legacy. Der afholdes af og til un
dervisning med eksterne instruktører. Vi ar
Torsdag 27. marts
rangerer løbende kortere og længere kurser, i
Lars N. Henningsen, dr. phil. og fhv. arkiv- og slægtsforskning, for begyndere og fortsætte
forskningsleder ved Dansk Centralbibliotek for re under LOF. Kurserne afvikles i Holstebro,
Sydslesvig i Flensborg vil fortælle om: Slægts Struer, Skjern, Ringkøbing m.fl. byer. Følg med
historie i Sønderjylland. Kilderne er anderledes på hjemmesiden, eller forhør hos kursusleder
end nord for Kongeåen, sproget er anderle Hans Toudal.
des og man skal rejse mere rundt for at finde
Læsegrupper
oplysningerne.
Interesserede medlemmer kan samles i min
Medlemsaftener på Aktivitetscentret i dre grupper, hvor man hjælper hinanden med
Holstebro, Danmarksgade 13 A - Lokale E på at tyde den gotiske håndskrift. Det foregår of
1. sal. Aftener med fri diskussion, afholdes tors test i dagtimerne på Aktivitetscentret i Hol
dage: den 16. jan., 13. febr. og 13. mar. Der er stebro eller på Tømmervej i Skjern. Følg med
bærbar PC, projektor og internet. Medbring på hjemmesiden - eller forhør nærmere hos:
evt. egen PC eller data på usb-stik, hvis du vil Holstebro, Johanne Mikkelsen, 8 9742 9342.
vise noget. Det koster 10 kr. pr. deltager til lo Skjern, Gitte Lund 8 2216 0024.
kaleleje. Der kan købes kaffe og brød i caféen.
SKJERN - Tarm - Ringkøbing: Workshop af Tid og sted
tener Tømmervej 11, i Skjern.
Kl. 19, foredrag afholdes på Holstebro Muse
Det er uformelle aftener, hvor man mødes for um, Museumsvej 2.
at drøfte forskellige problemer, man kan være
stødt på. Vi udveksler erfaringer med hinan Årskontingent: 175 kr. pr. husstand.
den, og hjælper hinanden med evt. computer
problemer eller andet. Trådløst internet er til Hjemmeside: www.nordvestjysk-slaegt.dk

Torsdag 30. januar
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Slægtshistorisk Forening for Odderegnen
BESTYRELSE

Niels Aage Holmgaard, formand, Lillegade 15, 2. th., 8300 Odder S 2065 5167 E: naah@mail.tele.dk
Ragnhild Laumark, næstformand

Hans Helbo, kasserer

Else Højgaard, sekretær

Erik Jensen, bestyrelsesmedlem
Bodil Holm, suppleant

Onsdag 8. januar
Computerteknisk billedbehandling ved A.M.
Krogh-Thomsen. Hvad kan man lave med et
moderne program? Det demonstreres i prak
sis, hvordan gamle beskadigede fotos kan
restaureres.

der kan drøftes lidt om de bolde, der forhåbent
lig er blevet kastet op i luften her i sæsonen.

Onsdag 12. marts
Generalforsamling.

Onsdag 2. april

Torsdag 6. februar

Holder vi afslutning efter en forhåbentlig sjov
og spændende sæson, samtidig vil vi lægge ho
vederne i blød med hensyn til nye aktiviteter.

I skole på godt og ondt ved seniorkonsulent Erik
Kann, som ser først og fremmest på de mange
muligheder, slægtsforskeren har for at finde
oplysninger om anernes skolegang. Hvor me Tid og sted
get forsømte de, hvilke fag havde de, hvordan Alle arrangementer starter kl. 19 og bliver holdt
foregik eksamen, hvorledes så skolestuen ud, var på arkivet, stuehuset på Odder Museum, Møl
der globus, vægkort og gymnastiksal etc. Fore levej 3-5, 8300 Odder.
draget vil også se skolen og dens funktioner i
en lidt bredere sammenhæng. Hvorfor byggede Kontingent
skoleforordningen af 1814 næsten udelukkende 175 kr. for enkeltmedlemmer - 225 kr. for par
på gejstlig styring og kontrol, og hvorledes var om året. Pris ved foredrag incl. kaffe/the 25 kr.
for medlemmer og 35 kr. for ikke medlemmer.
udviklingen i løbet af 1800-tallet?

Onsdag 5. marts

Hjemmeside: slaegtshistorie.odderweb.dk -

Har vi en almindelig klubaften, hvor vi håber

E: slaegt@odderweb.dk

Aumont
Forbeholdt efternavn, der i dag har mindre end en håndfuld bærere. Eksempler på bæ
rere af navnet er Jean Aumont, modehandler i Paris, og dennes søn, major i Københavns
Borgervæbning, Jean Pierre Marie Aumont, maleren Louis Auguste Francois Aumont
(7/11805 - 6/5 1879), Charles Aumont (1823-1905) og dennes søn, journalisten Arthur
Aumont (2/6 1860 - 15/71917).
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Slægtshistorisk Forening, Odense
BESTYRELSE

Formand og foreningens repræsentant i Byhistorisk Udvalg

Jytte Skaaning, Vinkældervej 6A, 5000 Odense C. ® 6614 8877 E: skaaning@email.dk
Tove Kaae, næstformand, H.J. Poulsens Alle 46. 5250 Odense SV S 6617 2491 E: tokaae@gmail.com

Birgit Mortensen, kass., Anne Maries Alle 38A, 5250 Odense SV ® 5045 4705 E: birgit.mortensen@dsa-net.dk

Elise Reil, sekretær, Moltkesvej 6, 5000 Odense C S 6591 7027 E: reilsundahl@mail.dk

Torben Larsen, bestyrelsesmedlem, Krogsbøllegaard, Bygaden 43, Krogsbølle, 5450 Otterup ® 6487 1685
E: krogsboellegaard@smilemail.dk
Ulrich Alster Klug, suppleant og webmaster, Erritsø Bygade 45, 7000 Fredericia S 4116 6177

E: webmaster@odenseslaegt.dk

Onsdag 29. januar
Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Onsdag 12. februar,

formidlet af moderen og faderens tyske enke.
En humoristisk beretning om mødet med bu
reaukratiet i DDR og om et lykkeligt resultat af
at opsøge og finde sine rødder.

i samarbejde med DIS-Odense
Mette Fløjborg, Odense. ”Hvor får du det fra, Onsdag 26. marts,
Margrethe? - om kilder i slægtsforskning”.
i samarbejde med DIS-Odense og FU
Hvor har man oplysningerne fra. Det er fint at Søren Kolstrup, cand.mag. i historie og sam
indsamle navne og datoer, men det er også vig fundsfag, ph.d. ansat på SDU ”Polske stemmer
tigt at dokumentere, hvor oplysningerne stam - om roepolakker og jøder.” Søren Kolstrup er
mer fra. Hvorfor er det vigtigt at registrere sine forfatter til bøgerne Polske Stemmer og Polen
kilder? Hvordan registrerer vi kilder? Hvordan i 1000 år og vil i foredraget sætte fokus på den
registreres de fysiske kilder, så som dåbsatte polske indvandringsbølge til Danmark fra 1892
ster, søfartsbøger, skøder m.m.?
til 1920/30. Gennem enkeltstående skæbner
søges indkredset de drivkræfter, der fik folk oftest unge kvinder - til at forlade deres lands
Onsdag 26. februar,
by i Polen til fordel for et uvist liv i Danmark.
i samarbejde med DIS-Odense og FU
Magne Lund, forfatter og forsker, Smørum ”Ef
ter Dybbøl 1864” - et foredrag om faldne og så Torsdag 10. april,
rede soldater, tilværelsen efter krigen samt om i samarbejde med DIS-Odense
forsørgelsen af krigsenker og børn. Magne Lund Helle Juhl, journalist og forfatter: Der var så
arbejder tæt sammen med Historiecenter Dyb dejligt ude på landet.
bøl, har skrevet adskillige artikler i historiske Der er en første bondegård i de flestes liv. Den
bøger m.v. og arbejder pt. på bogen ”Fra Altona man voksede op på, besøgte som feriebarn, eller
til Dybbøl” der forventes udgivet i foråret 2014. tog på udflugt til. Foredraget tager dig i billeder
og fortællinger med tilbage til det 20. århund
redes bondeland.
Tirsdag 18. marts,
i samarbejde med DIS-Odense og FU
Helmutt Seifert Toftdal, Aarhus ”Det skulle jo Onsdag ßo.april, kl. 19,
i samarbejde med DIS-Odense
gerne hedde sig...”
Helmutt Toftdal er barn af en ”tyskertøs” og Studiebesøg på Gråbrødre Kloster, Odense.
har aldrig kendt sin far, men er opvokset med Klosteret blev grundlagt af Kong Erik Klip
bevidstheden om en kærlig og intelligent far, ping, der i 1279 skænkede sin kongelige gård
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til Franciskanermunkene. Vi får en rundvisning Tid og sted
og foredrag om den spændende historie afslut Alle foredrag holdes i Seniorhus Odense,
tende med kaffebord. Pris for kaffe m/brød 40 Toldbodgade 5-7, Odense C. kl. 19.
kr. Begrænset deltagerantal - derfor tilmelding
og betaling til kasseren på kasserer@odenses- Slægtsroderi, kl. 9-12, i LAO’s frokoststue,
laegt.dk efter ”først til mølle” princippet. Konto i samarbejde med DIS-Odense. Kom med din
nr. 6845 1687872 i Sydbank.
slægtsforskning - vi hjælper hinanden. Start 14.
januar. Hver 14. dag . Slut 22. april.
Lørdag 24. maj udflugt til Ulriksholm Slot,
”Snakkedag” på landsarkivet, kl. 9-12,
Kølstrup, i samarbejde med DIS-Odense
Ulriksholm, der tidligere hed Skinnerup, blev i samarbejde med DIS-Odense. Kom og få hjælp
i 1616 købt af Chr. D. 4., der ombyggede det i til din slægtsforskning følgende torsdage: 9.
1636-46 til sin søn, Ulrik Christian Gyldenlø jan., 6. feb., 3. apr. og 8. maj. Husk at bestille
ve, heraf navnet Ulriksholm. Vi får en rundvis arkivalier på www.daisy.sa.dk
ning, adgang til udstilling og park samt kaffe
m/brød. Pris 110 kr. pr. person. Tilmelding til Kontingent
Mette Fløjborg ( 3020 0116 eller mail: mette@ Enkeltmedlemmer 100 kr. årligt. Ægtepar/samflojborg.dk. Betaling til foreningens konto nr. boende 140 kr. årligt for foreningens tilbud og
6845 1687872 i Sydbank. Mangler i kørelejlig- SLÆGTEN to gange årligt.
hed eller har ledig plads i bilen så kontakt Met
te Fløjborg, der så vil koordinere. Vi mødes ved Kursusvirksomhed
se kurser på www.aftenskole.nu
indgangen til parken kl. 14.

Kyhl
Navnet forekommer dels stavet Kühl, dels i den fordanskede form: Kyhl. Blandt de forbe
holdte navneformer ses Kühl og Kühl-Jensen samt Kyhl, Kyhl-Frederiksen og Kyhl-Nielsen. Blandt bærere af navnet kan nævnes: Julius Marius Kyhl (19/10 1785 - 1829-?). Født
i Kiel, som søn af købmanden Hans Joachim Kühl, og gift med Jacobine Sophie Jensdtr.
20/2 1829 i Nykøbing Falster. Henrik Larsen Kyhl (8/8 1793 - 12/2 1866), søn af hjul
mand, snedker og landbruger Lars Henrik Hansen Kyhl og Karen Jensdatter. Han blev
gift i København 26/2 1817 med Sophia Dorothea Grosskopf (3/12 1792 - 18/12 1861) og
blev urmagermester 1/5 1818. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1837-1859.
Deres søn, Carl Christian Kyhl (0.1824-1850-?) var i lære som urmager hos faderen fra
1839 og blev svend 30/11846.
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Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
Bestyrelse
Jørn Lund, formand, Skovbrynet 11, 8450 Hammel 8 8696 3705/4072 4441 G: jlund@post.tele.dk

Poul Høj, kasserer og næstfmd, 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. 8940 Randers SV 8 4128 6530 E: k_tobiasen@mac.com
Henning Torp Jensen, suppleant, Fuglebakken 4, 8960 Randers SV 8 4242 7733 E: henningtorp@gmail.com

Anna Rousing Hadsund, suppleant, Møllebakken 21,9550 Mariager 8 2424 0516 E: arh@post7.tele.dk

Tirsdag 14. januar (DIS-Danmark og FU)
Annette Hoff, museumsinspektør, Horsens:
Herregårdsfruers hverdagsliv.
Karen Rosenkrantz de Lichtenberg har med
pertentlig skrift ført dagbøger og regnskabs
bøger på godset Bidstrup syd for Randers i pe
rioden 1771-96. Herigennem får vi et indblik i
hverdagslivet på godset i alle detaljer. Baroner,
bryggerspiger og spindekoner myldrer frem, og
vi bliver vidner til barselsstue, svigermors besøg,
sygdom, død og godsejerinden som lystfisker.
Tirsdag 4. februar
Generalforsamling efter vedtægterne.
Herefter foredrag ved Wallin Feder, Auning:
Den kloge mand i Auning. Laust Nielsen der
døde 1955, havde magiske evner i sine hænder,
kunne sætte led på plads og helbrede forskelli
ge sygdomme: han var uprofessionel, men folk
vidste godt, hvor de skulle hen, når de havde
brug for hjælp.

Hvad var afgørende for, hvordan livet ville for
me sig for et spædbarn, der blev født ind i en
bondefamilie i 1700- eller 1800-tallet? Ville
den lille få et godt liv med mad på bordet og høj
social status, eller ville det blive et liv på sulte
grænsen i samfundets nederste lag?

Tirsdag 8. april (FU)
Martin Bork, historiker, ph.d.: Sociale relatio
ner blandt landboerne.
Kom tæt på befolkningen for 200 år siden. Den
almindelige befolkning har kun sjældent efter
ladt sig egne skriftlige kilder, men alligevel kan
vi lære dem at kende ved at kombinere kilderne
systematisk. Det er forbavsende, hvor tæt vi kan
komme på de enkelte menneskers holdninger
til hinanden og deres omgivelser. Foredraget
giver eksempler på, hvordan oplysninger fra en
lang række kilder kan kædes sammen til en hel
hedsforståelse af et lokalsamfunds mennesker.

Tid og sted

Tirsdag 4. marts

Arrangementerne finder sted kl. 19 i Fritidscen
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv, Randers. Vi mø teret, lokale 8, 1. sal, Vestergade 15, Randers,
des på arkivet og får en orientering om sam hvis ikke andet er anført.
lingerne. Bagefter vil der være tid til at søge i
billedsamlinger og protokoller.
Kontingent
160 kr. pr. år (arrangementer og Slægten).
Tirsdag 18. marts (FU)
Asbjørn Thomsen, forsker, arkivar, ph.d.: So Hjemmeside
cial mobilitet i landbosamfundet 1750-1850.
www.slaegtranders.dk
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Roskildeegnens Slægtsforskerforening
Bestyrelse
Hanne Rosenkilde Larsen, formand, Hortenziavej 4, Vester Såby, 4330 Hvalsø 8 4649 9384

E: formanden@roskildeslaegt.dk
Kirsten Printzlau, kass., Linkøpingvej 275, st. th., 4000 Roskilde 2 4675 1128 E: kasseren@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 46361488 E: martin@roskildeslaegt.dk
Inge Bigum, Skyttevej 6,4000 Roskilde 2 3082 4636 E: bigum@roskildeslaegt.dk

Tirsdag 7. januar
Medlemmernes egen aften. Tag dit eget arbej
de med. Der vil være rig lejlighed til at tale og
dele erfaringer med andre slægtsforskere. Der
vil være adgang til internettet.
Denne aften ændres måske til den 11. februar.

Søborg, vil give os et overblik over, hvad siden
indeholder og gode tips til at få mere ud af vo
res søgninger. Efter en pause vil Lis informere
om Slægtshistoriske Centers tilbud om hjælp
i slægtsforskningen, hvad enten man søger i
Danmark eller i udlandet.

Tirsdag 11. februar, se vores hjemmeside.

Tirsdag 13. maj

Tirsdag 11. marts

Generalforsamling. Dagsorden udsendes sene
re til medlemmerne på mail.
Så vær opmærksom på, vi har din rigtige

Museumsinspektør, ph.d. Thomas Roslyng Ole
sen fra Roskilde Museum vil fortælle om Set.
Hans Hospitals historie gennem de sidste 200
år og de forandringer hospitalet vil gennemgå
i fremtiden. Set. Hans Hospital ved Roskilde
blev etableret i 1816, som landets første sinds
sygehospital. I dag er størstedelen af bygning
erne forsat bevaret, og hospitalet udgør et unik
kulturmiljø ved Roskilde Fjord. I fremtiden vil
der ske store forandringer på hospitalet. Vest
hospitalet er sat til salg og på Østhospitalet skal
der opføres en ny stor afdeling for retspsykiatriske patienter.

Tirsdag 8. april
Mormonernes hjemmeside FamilySearch inde
holder et væld af muligheder, og der kommer
hele tiden mere til. Lis Dan Andersen, leder
af mormonkirkens Slægtshistoriske Center i

mail adresse!
Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt, holdes møderne kl.
19-30 på Kildegården, lokale nr. 101, Helligkor
svej 5, 4000 Roskilde.

Hjælp til slægtsforskning, kan fås af en erfaren
slægtsforsker, en time før hvert møde, efter afta
le med sekretæren. Medbring selvkaffe/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 & 36 70 71 72 E: fam.olsen@123mail.dk
Karin Forslund, næstformand, Koldbyvej 42, 2610 Rødovre S 44 84 27 17 E: forslund@post.cybercity.dk
Kirsten Alphin, kasserer, Fortly 2J, 2610 Rødovre S 36 41 00 73 E: thora@mail.dk

Gdvin Bolsmand, sekretær, Låsbyvej 29. 2610 Rødovre ® 36 41 08 07 E: ebolsmand@live.dk

Onsdag 8. januar, kl. 10-12

Onsdag 2. april, kl. 10-12

Erik Kann: Forskning uden kirkebøger.

Tur til Københavns Bymuseum.

Onsdag 5. februar, kl. 10-12

Onsdag 30. april

Tur til Synagogen i Krystalgade.

Sæsonafslutning.

Onsdag 9. februar, kl. 10-12

Medlemsmøder: 22. januar - 10. februar

Gitte Bergendorff Høstbo: Hvordan slægtsfor
sker vi i Norden?

-16. april
Møderne holdes på Rødovregård.

Onsdag 19. marts

Hjemmeside

Generalforsamling.

www.slaegtsforskere-i-roedovre.dk

Henschel
Sjældent forekommende med under 50 bærere, vist alle bosat øst for Storebælt. Eksem
pler på bærere af navnet: smedesvenden Frederik Gottfried Henschel i København (f.
1832 i Segeberg, Tyskland, død 21/11894), og gift med Pouline Vilhelmine Henschel (f.
1833 i Aalborg) samt tekniker Allan Martin Brejner Henschel (f. 11/12 1943 i Thisted).
Hensch, Henschel samt Henschel-Hansen er eksempler på forbeholdte navne.

Lyhne
Stednavn (Lyne sogn, (tidl Lyhne s.), Skjern Provsti, Ribe Stift). Efternavnet bæres af
mere end 550 personer, fortrinsvis i Jylland, men forekommer nu over hele landet. Lyh
ne, Lyhne-Hansen, Lyhne-Iversen, Lyhne-Knudsen, Lyhne-Lorentzen og Lyhne-Nielsen
samt Lyhnegaard er forbeholdte navne. Blandt danske urmagere kendes blandt andre
Hendrik Peter Lyhne (3/7 1802 - 19/5 1850), Christian Lyhne (25/8 1822 - 23/3 1892),
Peter Lyhne (29/111840 - 19/9 1920), Jens Iversen Lyhne (3/5 1857 - 5/7 1939) og Ivar
Lyhne (9/8 1883 - 1/7 1937).
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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 Pomp, kasserer, Thorupsgårdsvej 20A, Voel, 8600 Silkeborg 8 8685 3770 E: oleporup@msn.com
Birgit Pedersen, sekretær, Rudbølvej 27, 8600 Silkeborg 8 8681 0258 E: birgitp@oncable.dk
Grethe V. Hansen, Rudbølvej 17, 8600 Silkeborg 8 8651 5062 E: grethe@privat.dk

Der er studiekreds i gotisk læsning
7. januar, 28. januar, 4. februar, 8. april og
22. april.

21. januar
Kvinder på Sprogø, de farlige kvinders 0, ved
Flemming Rishøj.
Engang et naturligt fængsel midt i Storebælt,
hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961
blev isoleret og placeret på ubestemt tid - kvin
der under åndssvageforsorgen, som det hed
dengang. Kvinder som blev anset for at være
seksuelt og moralsk fordærvede og dermed til
fare for samfundet. Foredraget belyser gennem
dias og tale, at havde man EN GANG fået tit
len ”Sprogø-pige”, var man for altid stemplet
som EN AF DEM.

Rosenkilde & Bahnhof i januar 2013. Bogen
handler om den eneste gang i Danmarkshisto
rien, hvor staten arrangerede en udvandring. I
1938 rejste 48familier med mange børn ud for
at dyrke jorden i Chirgua-dalen i Venezuela.
Sammen skulle de opbygge en landbrugsko
loni. Der skulle vokse sig stor og mange flere
danskere skulle følge efter. Se mere omtale på
www.dennyeverden.dk.

18. marts
Om Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dag
bøger og regnskaber - hverdagsliv 1771-96 på
herregården Bidstrup og i Horsens. Ved senior
forsker, dr.phil. Annette Hoff, Den gamle By.
Se nærmere omtale under Randers foreningen.

Tid og sted
18. februar
Generalforsamling med Stobbe (tidligere præst
i Kragelund).

Kl. 19 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs
Plads 5, Silkeborg.

Kontingent

4. marts

150 kr., par 250 kr. pr. år.

Glemte udvandrere ved Jesper Sørensen.
Foredraget bygger på vores bog ”Det glem
te eksperiment”, som blev udgivet af forlaget

www.silkeborgslægt.dk

Hjemmeside

Krøll
Relativt sjældent efternavn med under 180 bærere, fortrinsvis i Østdanmark, og under
en snes bærere i Jylland. Eksempler på bærere: sømand og skibsfører Arendt Theodor
Frederik Krøll (4/11857 - 6/9 1923), handlende Chr. Constans Krøll (22/11866 - 12/9
1922) samt slagteren Berthel Krøll (5/11888 - 10/6 1921), gift med Jerinirma Anna
Christine Krøll (f. 19/111892 i Kbh.). Krøl, Krøll, Krøll-Jensen og Krøll-Schwartz er for
beholdte navne.
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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

Fremtidige medlemsmøder afholdes fra kl. 14-16 i Skibby Fritidscenter.

Arrangementer og ændringer se: www.skibbyslaegt.dk

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
BESTYRELSE

A.M. Krogh-Thomsen, formand, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke & 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 15. januar, kl. 19
Bemærk venligst datoen!
Statens Arkiver og slægtsforskerne nu og i frem
tiden ved rigsarkivar Asbjørn Helium. Hvordan
ser rigsarkivaren på de fremtidige tilbud til
slægtsforskerne og mulighederne for samarbej
de? Slægtsforskerne har i en årrække fyldt Sta
tens Arkivers læsesale til bristepunktet. Ved at
digitalisere de hyppigst anvendte kildegrupper
og gøre dem tilgængelige 24 timer i døgnet er det
lykkedes at betjene endnu flere slægtsforskere
og samtidig sikre plads til alle på læsesalene.
Den digitale udvikling åbner op for en række
nye tilbud og muligheder for samarbejde og ind
dragelse af brugerne i udviklingen af nye tilbud.
Asbjørn Helium vil løfte sløret for, hvordan han
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ser på muligheder for nye spændende tilbud til
brugerne og for samarbejde i de kommende år.

Onsdag 12. februar kl. 19
Skolearkivalier ved Seniorforsker, dr.phil. Erik
Nørr. Det er mere end hundrede år siden, Jo
akim Larsen udgav sin skolehistorie i tre bind.
Den er på en række områder ikke længere up
to date. I anledning af 200-året for de vigtige
skoleanordninger af 1814, udkommer der i 2013
og 14 en ny stor dansk skolehistorie i fem bind.
Erik Nørr fortæller om den nye skolehistorie, og
om gennemførelsen af skoleanordningerne af
1814 i praksis. Erik Nørr vil også fortælle om
de protokoller og indberetninger, som de nye
skolelove krævede ført. Kilder som slægtsfor
skere og lokalhistorikere kan anvende.

Onsdag 12. marts kl. 19 - Generalforsamling,
dagsorden efter vedtægterne.
Ejendomshistorie ved Michael Dupont, cand.
mag., adjunkt. Ved du hvor dine forfædre bo
ede? Mange kender kun landsbyens navn, men
ikke den eksakte matrikel. I flere tilfælde kan
man fører en ejendomshistorie flere hundre
de år tilbage i tiden og måske står huset der
endnu. Vi kommer ind på gamle matrikelkort
og udskiftningskort, meget af materialet fin
des nu online.

komme ind på de forskellige muligheder der er
for slægtsforskere på Københavns Stadsarkiv,
både på læsesalen og på nettet.

Lørdag 24. maj - Forårsudflugt
En hyggelig tur til et endnu ikke fastsat sted. Vi
skal se nogle spændende ting og spise et hyg
geligt sted. Reserver derfor allerede nu datoen.
Nærmere oplysninger i Slægt og Stavn og på
www.genealogi-kbh.dk.

Tid og sted
Onsdag 9. april kl. 19
Slægtshistorie på Københavns Stadsarkiv, ved
arkivar Birgit Stougaard og arkivar Helga Mohr.
Københavns Stadsarkiv indeholder en guldgru
be af historier om de mennesker, der har boet
og levet i København siden 1700-tallet. Det kan
være borgerskabsprotokoller, arkivet efter Al
mindeligt Hospital eller andre kilder. Desuden
arbejder Københavns Stadsarkiv med digita
lisering af kilder og digitale vejledninger på
nettet, f.eks. Wikipedia. Foredragsholderne vil

Foredragene afholdes i Mormonkirkens 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.

Hjemmeside: www.genealogi-kbh.dk

Københavns Stadsarkiv får ny hjemmeside
Københavns Stadsarkiv har mange gode kilder til slægtsforskning. Mest kendt er politiets
registerblade. For bedre at synliggøre de forskellige muligheder, lancerer Stadsarkivet en ny
hjemmeside i midten af december. Håbet er, at den nye side vil gøre det lettere at få øje på
søgemuligheder og vejledninger til Stadsarkivet samlinger. Find siden fra midt i december
på www.kbharkiv.dk og mød Stadsarkivet på Facebook: www.facebook.com/kbharkiv

Lønborg
Stednavn (Lønborg sogn, Skjern Provsti, Ribe Stift). Efternavnet forekommer over hele
Danmark, men med omkring halvdelen af de omkring 265 bærere i Midt- og Sønder
jylland. Blandt de forbeholdte navne finder man formerne: Lønborg, Lønborg-Jensen,
Lønborg-Madsen og Lønborg-Nielsen. Eksempler på bærere af efternavnet er Anders
Jeppesen Lønborg, og hans søn, urmager i Nykøbing Falster, Diderich Bech Lønborg
(5/6-1799 - 30/5 1865), fotografen Christian Adolph Barfod Lønborg (5/9 1835 - 27/10
1916) samt politimester Jens Lønborg (21/7 1906 - 23/3 1984).
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Sydkystens Slægtsforskerforening i Gersagerparken
BESTYRELSE

Ingrid Bonde Nielsen, formand, 8 4390 8060 E: ingrid@bnielsen.eu

Jytte Rasmussen, kasserer, 8 4390 3564 E: kasserer@sydslaegt.dk
Lisbeth Larsen, næstformand, S 4615 0571 E: naestformand@sydslaegt.dk
Vivi Bruhn Jørgensen, sekretær, 8 5180 3212

Bjarne Fallesen 8 4390 4588

Mandag 6. januar START KL. 18

Mandag 28. april

FamilySearch, ved A.M. Krogh-Thomsen.

Håndværksfag der er helt eller delvis uddø
de v/ alle.

Mandag 20. januar
Hvor lå dine forfædres boliger, vis det på kortet
og fortæl om dem v/alle.

Mandag 5. maj
Lægdsruller på arkivalieronline og stambøger
v/Michael Dupont.

Mandag 27. januar
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag 19. maj
Evaluering af året der gik v/alle.

Mandag 3. februar
Generalforsamling.

Mandag 26. maj
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag 17. februar
Illegale breve og modstandsmænd i 2. verdens
krig v/alle.

Søndag 1. juni

Mandag 24. februar

Gotisk læsning mandage kl. 13 og kl. 14
13. januar, 10. februar, 10. marts, 14.
april, 12. maj.

Jubilæum - reception.

Sommertur.

Mandag 3. marts

Desuden har vi diverse ikke planlagte arrange
arkivalieronline mere end kirkebøger og folke menter efter aftale.
Vi mødes igen mandag d. 1. september.
tællinger v/ Pernille Sonne.

Mandag 17. marts

Tid og sted

Vores tyske aner v/ tysklandsgruppen.

Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Aftenmøder afholdes kl. 19-21 i lokalet, med få
undtagelser, dagsmøder se program,
”Slægtsforskerforeningen” Gersagerparken 49,
parterre, 2670 Greve.

Mandag 31. marts

Kontingent

Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Enk. 225 kr. samboende 275 kr. pr. år. Gæster
25 kr. pr. efter aftale med formanden.

Mandag 24. marts

Mandag 7. april
Kort og matrikler v/ Peter Korsgaard.
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Hjemmeside: www.sydslaegt.dk

Slægtshistorisk Forening for Sydsjælland
BESTYRELSE

Ole Pilegaard Hansen, formand, Fyrrevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard 9 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, sekr. og webmaster, Askovvej 25, Åside, 4733 Tappernøje 9 5596 5736 E: keld23@mail.dk

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

Onsdag 15. januar

børn blandt deres aner, men mange kender ikke
mulighederne for at finde oplysninger om den
”udlagte barnefader” og hans forhold til den
ugifte moder. I dette foredrag vil foredragshol
deren se på, hvad faderskabssager er, hvordan
man finder dem, og hvad de indeholder. Des
Onsdag 12. februar
uden vil han fortælle om Fødselsstiftelsen, hvor
Besøg på Næstved Arkiverne, der er flyttet kvinder kunne føde i hemmelighed, og se på
til Rådmandshaven. Arkivchef Mie Andersen mulighederne for alligevel at finde moderens
guider os rundt og viser os nogle af de maga navn i udsætterprotokollerne.
siner, som publikum normalt ikke har adgang
til. De nye og skærpede regler for arbejdet med Tid og sted
arkivalier, der er indført på statens arkiver har Alle møder holdes i lokale 117, på Grønnegades
Kaserne i Næstved, med start kl. 19.30.
også ”smittet af’ på Næstved Arkiverne.

Arkivchef Mie Andersen, Næstved Arkiverne
holder foredrag om mødrehjælpen, herunder
også lidt om det nu nedlagte ”Mødrehjem” på
Kildemarksvej i Næstved.

Onsdag 5. marts

Kursusvirksomhed

Foreningens ordinære generalforsamling. Efter
generalforsamlingen vil der blive vist en lokal
historisk film.

Onsdag 9. april

LOF Næstved og Haslev holder kurser i slægts
forskning under ledelse af Ole Pilegaard Hansen.
Læs nærmere om kurserne i de husstandsom
delte kursushæfter eller annoncering i de lo
kale aviser.

Overassistent ved Rigsarkivet Michael Dupont
holder foredrag under titlen ”Uægte børn og
arme kvinder”. Alle slægtsforskere har uægte

www.ssf25.dk

Hjemmeside

Loffler/Løffler
Sjældent efternavn med omkring 30 bærere, hovedsagligt i hovedstadsområdet og
på Fyn. En håndfuld bærere ses i Nordjylland. Bærere af navnet: Anna Rosina Löffler
(1722-1768), staves også Loeffler, g. m. Johan Georg Breuner (c. 1714-1768) i hans 2. æg
teskab. Professor, dr. phil. Ernst Løffler (28/2 1835 - 30/7 1911) samt civilingeniør Karl
Løffler (21/12 1889 - 10/5 1973). Løffler er et forbeholdt navn.
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Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
BESTYRELSE
Nicolai Johannsen, formand, Kystvej 9, 6320 Egernsund S 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 6 A, 2.tv., 6400 Sønderborg 8 7442 2113 E: skriver@shfs.dk
Ingeborg Kraft, Karin Clausen, Tage Lahn Sloth, alle i 6400 Sønderborg

stod foran sit endelige gennembrud i Sønder
Begravelsesprotokoller og stolestader v/ Jytte jylland. René Rasmussen tager med udgangs
Skaaning, arkivleder og medforfatter til ”Find punkt i samtidige fotos tilhørerne med på en
rejse tilbage til Sønderjylland i årene lige op til
din slægt - og gør den levende”.
Begravelsesprotokoller og stolestader er ar Den store Krig.
kivalier, der kan bruges som supplement til
kirkebøger, især hvor disse mangler. Hvor fin Lørdag 22. februar, kl. 13 - ca. 14
des arkiverne, og hvordan kan de bruges af Generalforsamling
slægtsforskere? Der bliver givet eksempler fra Dagsorden udsendes til medlemmerne og er
på foreningens webside fra medio januar 2014.
et landsogn og et bysogn.
Samme dag, kl. 14- ca. 16 (FU)
Samme dag, kl. 14 - ca. 15.45 (FU) Hvordan Tag den højre hjernehalvdel med på arkivet, v/
laver man en slægtsbog? v/Kathrine Tobiassen, journalist Lars Møller. Alle fortæller historier i
DIS-Danmark, og forfatter til ”At skrive slægts dagligdagen. Selv slægtsforskere. Men når det
kommer til slægtshistorierne, går mange i stå.
historie - idébog for slægtsforskere”.
Hvis vi vil ud over rampen med vores slægts Men der er ingen grund til at vente. Fif og tek
forskning, må vi formidle den, så den bliver nikker til at fortælle en god historie er noget,
spændende for andre at læse. Foredraget kom der kan læres. Et godt fif er at gå i gang, alle
mer hele vejen rundt, hvordan opstiller man en rede mens du forsker. Tag højre hjernehalvdel
slægtsbog og fortæller historien, så den fæn med på arkivet.
ger? Kan man lade slægtsprogrammet gøre
arbejdet for sig? Hvordan laver man layout, og Lørdag 8. marts, kl. 10 - ca. 11.45 (FU)
hvilke muligheder har man, når værket skal ud Formand for Samfundet for Dansk Genealogi
og Personalhistorie, cand.mag. & MVO, Tommy
til publikum?
P. Christensen, Malmø, fortæller os om tids
Torsdag 4. februar, kl. 19.30 — ca. 21.30 bestemmelse og søgning af portrætter, både
fotografier og andre typer af billeder. Såvel
(FU)
Før stormen. Fotos fra Sønderjylland i årene op malerier og danske portrætmalere, som foto
mod Første Verdenskrig v/ museumsinspek grafiets historie og dateringselementer, vil bli
tør René Rasmussen, Museum Sønderjylland ve behandlet, og der kommer en række gode
- Sønderborg Slot.
råd om hjælpemidler og fremgangsmåde. Der
Årene op imod Første Verdenskrig er fyldt med vil efter foredraget blive udleveret en littera
interessante begivenheder og spændende fotos. turliste, ligesom der vil blive mulighed for at
Efter mange års tilbagegang gik det atter frem stille spørgsmål.
ad for den danske bevægelse i Sønderjylland,
der struttede af optimisme. Navnlig ungdoms Udover de ovennævnte møder arrangerer for
bevægelsen havde vind i sejlene. Men også på eningen også en række møder og kurser, der for
tysk side var man overbeviste om, at tyskheden trinsvis er forbeholdt medlemmerne. Desuden

Lørdag 18. januar, kl. io - ca. 12 (FU)
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vil der særligt ved lørdagsarrangementerne
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 januar 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. entré. Ved særlige arrangementer kan en
treen være højere, hvilket vil være annonceret
på foreningens website.

Kontingent: 170 kr. pr. husstand årligt. Ind
meldelse i foreningen sker ved henvendelse
til kasseren.

Hjemmeside: www.shfs.dk

From
Til- eller efternavnet kendes fra hele Danmark, og der findes mere end 700 bærere med
tyngden i hovedstadsområdet samt i Midt- og Sønderjylland. Eksempler på bærere: Sø
ren Andersen From (1753-26/4 1825), borger og skipper i Nykøbing (Mors), g. m. Kir
sten Christensdatter. Han kendes også under navnet Søren Andersen Andrup (Aandrup,
Aannerup). Kreditforeningsdirektør Axel From (27/11860 - 19/7 1929), byretspræsi
dent Josva From (3/3 1860 - 4/5 1941), fængselsinspektør Valdemar From (8/11862
- 1/111937) samt oberstløjtnant Niels From (6/12 1890 - 5/7 1968). From, From-Hansen, From-Jensen, From-Møller, From-Nielsen, From-Petersen og From-Rønnebæk er
eksempler på forbeholdte navne.

Tvistman/Tvistmann/Twistmann
I dag findes der i Danmark mindre end fem bærere af efternavnet Twistmann, hvorimod
formen Tvestmann findes blandt de forbeholdte navne. I det irske område forekom
mer navnet stavet Twestman. Danmarks første kvindelige urmager hed Mette Margrete
Christensdtr. Tvistman (0.1741 - 9/2 1827), og var datter af urmager Christen Jensen i
Gejlgård, Frørup i Søndeijylland og Maren Nielsdatter. Hun var gift første gang om
kring 1760 med urmager Johan Ahlert Tvistman, som var søn af gårdmand, trompeter
og musiker Ahlert Tvistman Johansen og Ane Jepsdatter. Ved hans død videreførte hun
både gården og urmageriet, og omkring 38 standure kan tilskives hende. Hun fik en søn,
Ahlert Peter Tvistmann (f. 0.1764), der døde i Sønderjylland, senest 1827.11771 blev
hun gift anden gang med Christen Jensen, (se også: http://www.kvinfo.dk/side/597/
bio/i265/origin/i7O/query/Tvistman/ + http://vilthy.dk/2717.htm).
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Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE
Jesper Ratjen, formand. Majvænget 66, Bramdrup, 6000 Kolding 8 7551 8063 E: j.ratjen@stoftanet.dk

Kai Aurbo, næstformand, Borggårdsparken 38, 7080 Børkop 8 7586 8315 E: kaiaurbo@turbopost.dk
Jonna Qvortrup, kasserer. Prangervej 82, 7000 Fredericia 8 7592 9678 E: jonnaqvortruo@hotmail.com

Niels Thomsen, sekretær, Agatvænget 7, 7000 Fredericia 8 7624 0673 E: aase.niels.thomsen@gmail.com
Nina Andersen, bibliotekar, Cohrsvej 5, 7000 Fredericia 8 3163 1030 E: ninariet7@yahoo.dk
Vita Horsmark, forlystelsesråd, Tunøvænget 13, 5500 Middelfart 8 6441 4456 E: vitahorsmark@stofanet.dk
Hanne Olsen, moccamester. Vesterdalsvej 6, 7000 Fredericia 8 40411879 E: hajolsen@youmail.dk
Irene Hansen, assisterende moccamester, Hørvænget 25, Ågård, 6040 Egtved 8 7555 4718 E: panduro@

profibermail.dk Webmaster og redaktør: næstformanden

Mandag 13. januar (FU)

Mandag 10. marts

Hvordan slægtsforsker vi i Norden? Ved Gitte
Bergendorff Høstbo, København.
Kan vi finde det samme i de nordiske arkiver,
som i Danmark? Er det mere besværligt? Hvor
dan er tilgængeligheden? Finders der foreninger,
som kan kontaktes om slægtsoplysninger? Vi
kommer Norden rundt og ser på net tilgænge
lige databaser. Måske strejfer vi også England.

Generalforsamling ved bestyrelsen. Derefter
ser vi en interessant film.

Onsdag 22. januar
Slægtstemaaften ved bestyrelsen, Gotisk hånd
skriftlæsning. Medlemmers ”umulige” tekster
læser vi som øvelse i fællesskab.

Mandag 14. april
Herrnhuterbyen Christiansfeld ved Poul Erik
Jespersen, underviser og turistfører. Den lille
by Christiansfeld, blev grundlagt af Brødre
menigheden i 1772, samme år som Struensee
blev halshugget. Det er en by, som er bygget på
de drømme og idealer, Brødremenigheds-medlemmer havde med sig fra deres moderby Her
rnhut i Sachsen.

Tid og sted

Mandag 10. februar (FU)

Møder afholdes 2. mandag i månederne sept.
Torben Tvorup Christensen, cand.mag. Det - apr. Ofte i samarbejde med Lillebælt Folke
danske udvandrearkiv, Aalborg.
universitet (FU). De begynder kl. 19.15 og af
Udvandrerskæbner - hvem var udvandrerne holdes på Lokalhist. Ark., Frederik III’s Vej 6,
og hvordan gik det dem i det fremmede? Den Fredericia, 5 min. fra banegården. Mødelokalet
engang berømte skuespiller Jean Hersholt (2 er åbent fra kl. 18.30, således at der er lejlig
Oscars) og den berygtede Hertug Holm var ud hed til slægtssnak og til at benytte foreningens
vandrere fra Danmark. Begges historier bliver bibliotek. Udlån sker i forbindelse med møder
fortalt. Det samme vil historien om de mange ne. Møderne indledes med ”medlemmernes 10
anonyme familier, der gennem tiden har for minutter”. I forbindelse med møderne vil der
ladt Danmark for at søge lykken under frem altid være hjælp, at hente til tydning af gotisk
mede himmelstrøg.
skrift eller ideer til at komme videre.

Onsdag 26. februar

Medlemskab

Slægtstema-aften v/Jonna Qvortrup og Niels (incl. abonnement på ”Slægts-Tidende” og SSF’s
Thomsen. Medlemmers slægtsbøger/erindrin- ”Slægten”) pr. år 190 kr. - par 260 kr. Gæste
ger. Vi udveksler ideer og erfaringer med skriv billetter 35 kr. pr. foredrag.
ning og publicering af egne slægtsbøger.
Hjemmeside: www.trekanten-slaegt.dk
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Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE

Mette Holm Sørensen, formand, Grejsdalsvej 456, 7100 Vejle 8 7585 3073 E: mhs@grejsdalen.dk
Leif Solberg, kasserer, Vardevej 164 A, 7100 Vejle 8 7583 2853 E: solberg@c.dk
Flemming Topsøe-Jensen, sekr., Anemonevej 18, 7100 Vejle 8 7582 4916 E: flemming.topsoe@gmail.com

Torben Bank Sørensen, Jellingvej 135, 7100 Vejle 8 3171 0925 E: torben@polsterbo.dk
Birte Duve Juhl, Kærbøllinghusevej 22, 7182 Bredsten 8 75881375 E: duvejuhl@privat.tele.dk

Peder Udesen, webmaster, Kirkegade 11, 7100 Vejle 8 7584 1050 E: peder.udesen@ofir.dk

Tirsdag 7. januar
Året starter med en rundvisning i Spinderi
hallerne. Vi mødes kl. 19.15, Spinderigade 11
E, Vejle.

Tirsdag 4. februar
Besættelsestiden og opgøret der fulgte, ved
Frank Bøgh, forfatter.
Foredraget omhandler samfundet/politiet un
der besættelsen. Modstandsbevægelsen og ty
skernes modsvar, terrorgrupper. Retsopgøret
efter befrielsen. En beretning der sjældent bli
ver fortalt.

Tirsdag 4. marts
Ordinær generalforsamling, som afholdes i hen
hold til vedtægterne.

ved Gadebusch i Store Nordiske Krig, til den
hvide dame på Dragsholm mm.

Tirsdag 6. maj
FamilySearch.org, Mormonkirkens hjemmesi
de, ved A.M. Krogh-Thomsen.
Deres hjemmeside er ændret, flere gange i 2013,
den gamle side er lukket. A.M. Krogh-Thom
sen vil gennemgå den nye hjemmeside og vise
os alle dens muligheder.

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
Tirsdag 1. april

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

En lille rejse i oldemors slægt, ved medlem
Frank Trautwetter.
Via en duel foran Rundetårn i 1681, over slaget

Hjemmeside
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf

Wilde
Med godt et halvt hundrede bærere jævnt fordelt over Fyn, Sønderjylland og hoved
stadsområdet er det ikke et særlig udbredt efternavn i Danmark, selvom det ses optræde
både i den engelsksprogede og den tysksprogede del af Europa samt i USA. Eksempler
på danske bærere: amtsforvalter J. S. J. A. Wilde (4/10 1855 - %7l5 1929) og overrets
sagfører Frank Wilde (13/6 1884 - 6/6 1961). Både Wild og Wilde er forbeholdte navne.

67

Slægtshistorisk forening for Vestegnen
BESTYRELSE

Yrsa Holm Kristensen, formand, Poppelhusene 33, 2600 Glostrup 8 4344 9741 E: flyr@mail.tele.dk
Lise Krøner, næstformand, Diget 17,1. th., 2600 Glostrup 8 4364 4371 E: lmkroener@webspeed.dk

Birthe Jørgensen, kasserer, Ydergrænsen 8, 2600 Glostrup 8 4494 5574 E: birthejorgensen@mail.tele.dk
Skjold Eg, sekretær. Nyvej 19,1. tv., 2600 Glostrup 8 4345 5835 E: Skjoldeg@gmail.com

Niels Holger Jensen, Lyngtoftevej 8, 2605 Brøndby 8 4159 3346 E: nhjensen@live.dk

Tirsdag 28. januar, kl. 19
Daisy ved Michael Dupont. Daisy er Statens
Arkivers database, en elektronisk registratur,
hvor man kan se, hvad der findes af arkivalier.
For slægtsforskere er det uundværligt at kun
ne bruge den.
Kom og lær, hvad Daisy kan, hvordan man søger
i den, bestiller arkivalier og hvordan fremtiden
ser ud. Vi skal også se på DANPA - Danmarks
Nationale Privatarkivdatabase og STARBAS Københavns Stadsarkivs Arkivdatabase. Udnyt
de elektroniske tilbud og få mere ud af arkiverne.

Tirsdag 25. februar, kl. 19
Fagre nye verden, ved Erik Kann. Om arbej
det med slægtsforskning uden kirkebøger og
folketællinger.
Det er de fleste slægtsforskeres drøm, at kom
me så langt tilbage i anerækkerne som muligt.
Forfølger du også denne drøm, indebærer det
nødvendigvis at du på et tidspunkt ”rammer
muren” og må i gang uden kirkebøger og fol
ketællinger. En stor og på flere måder ander
ledes udfordring end den anej agt, du kender
fra 1800-tallets anden halvdel. Skal du godt i
gang med den opgave, kræver det at du både
ved hvilke kilder, der findes og hvordan du
anvender dem. Begge dele er centrale emner i
aftenens foredrag, som gennem praktiske ek
sempler viser, hvordan du tager de første spæ
de skridt for at komme videre uden kirkebøger
og folketællinger.

P. Christensen. Denne aften vil der især foku
seres på de stofområder i de gamle aviser, der
kan være af interesse for slægtsforskeren. Samt
hvilke metodiske problemer, der kan være ved
brugen af aviser. De metodiske problemer illu
streres med eksempler og endelig gennemgås
de almindeligste hjælpemidler til opsporingen
af gamle aviser og placeringen af landets stør
ste avissamlinger.

Tirsdag 29. april, kl. 16
Udflugt til Mormonerne i Søborg. Den største
søgeside er mormonernes internationale www.
familysearch.org, der indeholder store mæng
der slægtshistoriske data, primært naturligvis
fra andre lande, men også mange om danske
familier. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet, medlemmer har fortrinsret.

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 klubaftener, 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.

Tirsdag 11. marts, kl. 19

Hjemmeside

Generalforsamling.

www. sfv-glostrup. dk

Tirsdag 25. marts, kl. 19
Avisen, en kilde for slægtsforskere ved Tommy
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Slægtsforskerne i Vesthimmerland
BESTYRELSE
Carsten Byrialsen, formand, Løgstør E: cby2701@gmail.com

Bente Pedersen, næstformand, Farsø E: vi.be@privat.dk

Lis Thomsen, kasserer, Aars E: aage.lis.thomsen@gmail.com

Anne Kirstine Jensen, sekretær, Aalestrup E: annekirstinejensen@hotmail.com

Amor Amorsen, Løgstør E: amor@amorsen.dk

Peter Ginnerup, suppleant, LøgstørE: peterg@dlgmail.dk
Leif Madsen, revisor, Nibe E: leifmadsen@webspeed.dk

Poul Carstensen, revisor suppleant, Rønbjerg E: pfoca@smilepost.dk

Onsdag 15. januar, kl. 19, Løgstør Skole, Bø
gevej 10, 9670 Løgstør. Medlemsmøde: Jura/
etik i slægtsforskningen ved Peter Ginnerup.
Derefter opdeling i grupper efter behov. Di
verse søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp
til tydning af egne ”fund” på AO eller ting på
papir. Kaffe og brød medbringes.

Slægtsforskere - medbring evt. computer. Få
hjælp til kildesøgning, pc-problemer, slægtsfor
skerprogram, internet søgning m.m.

Onsdag 23. april, kl. 19, Vesthimmerlands
Museum (lille sal), Søndergade 44,9600 Aars.
Tag højre hjernehalvdel med på arkivet, ved
Lars Møller (FU). Kaffe og brød medbringes.

Tirsdag 8. februar, kl. 9, Tur til Landsar
kivet i Viborg. Samkørsel forsøges så vidt mu
ligt 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 26. februar, kl. 19, Vesthimmerlands Museum (lille sal), Søndergade 44,9600
Aars. Amtsarkiverne ved Steffen Elmer Jørgen
sen, FU. - Kaffe og brød medbringes.

Onsdag 7. maj, kl. 14-17, Vesthimmerlands
Museum, skolestue/café, Søndergade 44, Aars.
(i kontorbygningen, der ligger mellem kommu
nens adm. bygning og museumsbygn.).
Netcafé for Slægtsforskere - medbring evt. com
puter. Få hjælp til kildesøgning, pc-problemer,
slægtsforskerprogram, internet søgning m.m.

Tirsdag 27. maj, kl. 9, Tur til Landsarkiv

et i Viborg. Samkørsel forsøges så vidt muligt
arrangeret. Kaffe og brød medbringes.
Onsdag 12. marts, kl. 19, Løgstør GI. Sko HUSK HUSK tilmelding til foredrag og ture til
le, Østergade 5 (i gården). Generalforsamling Landsarkivet, senest dagen før til:
ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen Amor Amorsen, Løgstør, a 9867 3287
foredrag ved Karen Strårup, Viborg, der fortæl Bente Pedersen, Farsø, » 6092 3806
Bodil Klitgaard, Farsø, a 6126 1465
ler om Skudsmålsbogen.
E: bodil461@hotmail.com
Onsdag 26. marts, kl. 19, Farsø Skole, ind Oplys ved tilmelding om du er selvkører og
gang fra hovedindgangen på C.R. Brixvej, og på hvor mange du har plads til i bilen - eller om
l.sal. Medlemsmøde: Et eksempel på hvad, der du ønsker kørelejlighed.
kan dukke op, når man går i gang med slægts
forskningved Else Hedelund. Derefter opdeling Kontingent
i grupper efter behov. Kaffe og brød medbringes. 200 kr. pr. husstand.

Onsdag 9. april, kl. 14-17, Løgstør Lokalar
kiv, Torvegade 6, 9670 Løgstør. Netcafé for

Hj emmeside : www.vesthimmerlandslaegt.
dk/foreningen .ht ml
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Vestlollands Slægtsforsknings Forening
BESTYRELSE

Hanne Britt Johannessen, formand, Erantisvej 29. 4900 Nakskov 8 2966 7774 E: hannebritt46@gmail.com

Anne Hansen, næstformand, Stormarks Allé 5, 4900 Nakskov 8 2487 5800 E: ahhansen57@live.dk
Lynge Petersen, kasserer, Pederstrupvej 17, 4900 Nakskov 8 5492 1088 E: lynge-petersen@youmail.dk

Lone Rasmussen, sekretær, Hoskiersvej 40,4900 Nakskov 8 5492 7154 E: lonerasmussen@live.dk
Margrethe Nellemann, bestyrelsesmedlem, Østergade 6,4900 Nakskov 8 5492 8329

Torsdag 9. januar, kl. 17-21, Klubaften
Vi mødes og hjælper og støtter hinanden i vo
res slægtsforskning.
Torsdag 23. januar

ofte i selskab med polarforsker Knud Rasmussen.
Torsdag 3. april, kl. 17-21, Klubaften
Vi mødes og hjælper og støtter hinanden i vo
res slægtsforskning.

Fortællinger og billeder fra Albuen. Jane og
Aase fortæller og viser billeder fra mere end Torsdag 24. april, Kirkegårdsleder på Nakskov
60 års oplevelser ude på halvøen i Nakskov Kirkegård, Henrik Lund
Fjord. Naturen derude stiller nogle utraditio Vil vise os interessante gravsteder og fortæl
nelle krav til tilværelsen. Det har været en stor le spændende historier ved en rundvisning på
udfordring at bo hele året på det sted. - Kom vore meget smukke kirkegårde. Vi mødes ved
og hør nærmere om dette.
Kirkekontoret på Svingelsvej kl. 18.

Torsdag 6. februar, kl. 17-21, Klubaften
Torsdag 1. maj, kl. 17-21, Klubaften (hvis
Vi mødes og hjælper og støtter hinanden i vo der er stemning for det)
res slægtsforskning.
Vi mødes og hjælper og støtter hinanden i vo
res slægtsforskning.
Torsdag 20. februar, Generalforsamling
Efter generalforsamlingen får vi besøg af pastor Tid og sted
Gregers Mærsk-Kristensen fra Den Katolske Foredrag og møder holdes, kl. 19, hvis ikke an
Kirke i Nakskov.
det er anført i Nakskov lokalhistoriske Arkivs
avissal, Jernbanegade 8,4900 Nakskov. Husk
Torsdag 6. marts, kl. 17-21, Klubaften
at medbringe kop eller krus, da der kan købes
Vi mødes og hjælper og støtter hinanden i vo kaffe/the ad libitum for 10 kr.
res slægtsforskning.

Kontingent
Torsdag 20. marts, Otto Paludan, skipper
på Postbåden i Nakskov Fjord
Spændende historier om Peter Freudiens liv og
hans deltagelse i flere Grønlandsekspeditioner
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100 kr. pr. person - 150 kr. pr. par. Gæster be
taler et gebyr på 25 kr. pr. møde.

SLÆGTSHISTORISK FORENING
FOR VIBORG OG OMEGN
BESTYRELSE

Karen Straarup, formand, Karetmagervej 25, 8920 Randers NV 8 8644 3014 E: karen.straarup@viborslaegt.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: top2@pc.dk

Tove Krog, sekretær, Møllevej 11A, 8800 Viborg 8 8667 1099 E: tove-krog@jubii.dk
Lene Majlandt, PR-ansvarlig, Søvej 7 C, 8800 Viborg 8 8725 0452 E: lemi@mail.dk

Kurt Pajbjerg, suppleant, Vestervænget 26, 8832 Skals 8 8669 5080 E: pajbjerg@post3.tele.dk
Karen Straarup, webmaster, E: webmaster@viborgslaegt.dk

Torsdag 6. februar, kl. 19.30

Torsdag 1. maj, kl. 19.30

Generalforsamling ifølge vedtægterne. Efter ge
neralforsamlingen inviteres medlemmerne til at
opstille en bod med salg og bytte af slægtsrela
terede bøger, billeder, postkort og andre mate
rialer af interesse for slægtsforskere.

Overlæge Hans Henrik Godt, Viborg: Psykia
triens historie og egne oplevelser.

Torsdag 6. marts, kl. 19.30
Arkivar, Landsarkivet i Viborg, Carsten Thie
de: Bispearkiverne - hvad kan slægtsforskere
bruge dem til? (FU).

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

Onsdag 2. april, kl. 19.30

Hjemmeside

Lektor, cand.phil. Jørn Buch, Haderslev: 1864.
Foreningen markerer 150-året for slaget ved
Dybbøl og tabet af Sønderjylland. (FU).

www.viborgslaegt.dk, hvor man kan se meget
mere om alle arrangementerne og eventuelle
ændringer og andre nyheder. Nyhedsmail til
medlemmerne ca. 10 gange om året.

Torsdag 24. april, kl. 19
Vi besøger museet på Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken 1, Viborg. (Hospitalets tidligere ki
osk). Overlæge Hans Henrik Godt vil fortælle
om museet. Vejret må afgøre, hvor den med
bragte kaffe kan nydes.

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
Ivar Kristoffersen, kasserer, 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
John Bach Thygesen, Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod 8 7524 5215 E: medumgaard@gmail.com

Jutta Christensen, Nørhedevej 39, Lyne, 6880 Tarm S 7525 0340 E: jutta@lyne.dk
Niels Aage Thomsen, Påbølvej 19, Hoven, 6880 Tarm 8 7534 3262 E: naat@mail.dk

Onsdag 22. januar
Generalforsamling ifølge vedtægterne.
Herefter fortæller arkivar Asbjørn Romvig
Thomsen om social mobilitet i landbosamfun
det 1750-1850. Hvad var afgørende for, hvor
dan livet ville forme sige for et spædbarn, der
blev født ind i en bondefamilie i 1700- eller
1800-tallet? Ville den lille få et godt liv med
mad på bordet og høj social status, eller ville
det blive et liv på sultegrænsen i samfundets
nederste lag? Foredraget vil handle om indivi
duelle skæbner i tre Salling sogne fra midten
af 1700-tallet til midten af 1800-tallet og om,
hvordan befolkningen i sognene individuelt
eller i grupper håndterede de muligheder, de
havde. Man vil bl.a. andet få at høre, hvordan
de to fæstebondesønner Niels Jensen Aagaard
og Jeppe Espersen Skov endte i hver deres ende
af det sociale spektrum.

Onsdag 12. marts
Ulrich Aister Klug, forfatter og slægtsforsker:
Kriminelle aner. Hvordan får man færten af
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kriminalitet eller retssager i slægten? Efter en
mere teoretisk gennemgang af retsinstanser
ne og fortidens lovgrundlag giver Ulrich nogle
eksempler fra sin egen slægt, fra løsgængeren
til den ærlige slave.

Onsdag 9. april
Jytte Skaaning, cand.mag., Odense, arkivleder i
Korsør, vil i sit foredrag fortælle om faderskabs
sager og hvilke muligheder, der er for at komme
bag de personer og problemer, som et ”uægte’
barns fødsel afstedkommer. Hvordan finder vi
de uægte børn? - Børn fødte udenfor ægteskab
og mulighederne for at finde dem i arkiverne,
Moderen er man sikker på, men faderen? Hvor
og hvordan findes alimentationssager? Hvor
dan finder vi de udlagte barnefædre?

Tid og sted
Alle arrangementer holdes i Kulturhuset, Ve
stergade, Ølgod. Starttidspunkt kl. 19. Der er
kaffe med brød, pris 35 kr. Gratis entré. Alle
er velkomne.

Slægtshistorisk Forening for Aalborg-egnen
BESTYRELSE
Bent Olsen, formand, Carsten Hauchs Vej 8,9000 Aalborg 8 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 2140 1120 E: flemmingvikin@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

Hanna Mortensen, Platanvej 16,9000 Aalborg 8 9815 5340 E: Platanl6@gmail.com
Marianne Christensen, Gyvelvej 12, 9370 Hals 8 9825 2616 E: marianne.l@christensen.mail.dk

Jørgen Als, suppleant, Juelsparken 54, st.tv., 9210 Aalborg SØ 8 9722 4524 E: jals@webnetmail.dk
Neel Skovgaard, Bastholm Møllevej 117, 9760 Vrå 8 2290 9218 E: neelskov@mail.dk

Mandag 6. januar

Mandag 17. april

Erik Kann, seniorkonsulent: Ind som soldat,
hvad så? Arbejdet med at følge vore aner i mi
litæret omfatter ikke alene lægdsruller. De mi
litære enheders arkiver er særdeles velbevarede,
og de rummer et væld af spændende personalhistoriske oplysninger, givet også om dine aner.

En aften med www.arkivalieronline.dk og
Historie Aalborg. Vi får flere og flere arkivalier
stillet til rådighed på AO. Hvad kan vi bruge dem
til? Medarbejdere fra Historie Aalborg vil fortæl
le om kilderne og deres anvendelsesmuligheder.

Mandag 5. maj
Mandag 3. februar
Den tidligere leder af Huset, Erik Jeppesen vil
fortælle om Set. Jørgensgaard som fattiggård,
som arbejdsanstalt, som forsorgshjem og som
aktivitetshus. En fortælling om dagligdagen i
de smukke bygninger i Hasserisgade.

Generalforsamling og derefter foredrag af histo
rikeren Erik Christensen, der vil fortælle om de
nordjyske befæstninger set i lyset af 200-året
for de historiske begivenheder i 1814, herunder
slutningen af Englandskrigene og tabet af Norge.

Tid og sted
Mandag 3. marts
Tommy P. Christensen, kulturhistoriker,
cand.mag.: Birk og Bøddel - et kulturhisto
risk strejftog i retskredse, retshåndhævelse og
bøddelslægter. 1600-årenes retsvæsen danner
udgangspunkt for dette foredrag. Der vil blive
givet en introduktion til lovgivningen og hvor
dan man kan finde rundt i landets mange birker.
Skarpretterkunstens indtrængen og udvikling
belyses, ligesom der gives eksempler på skar
pretterslægter og deres værktøj.

Mandag 17. marts
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Hals på adressen
Toften 1, 9370 Hals. Der er tale om et kør-selv.
arrangement, men medlemmer uden bil bedes
oplyse det ved tilmeldingen, således at de sikres
kørelejlighed. Alle interesserede kommer med.
Tilmelding hos kassereren senest 10. marts.

Møderne i januar, marts og maj holdes i Aud.
T, Strandvejen 358, 9000 Aalborg. Møderne i
februar og april afholdes på Stadsarkivet, Ar
kivstræde 1, 9000 Aalborg. Alle møder star
ter kl. 19.

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

Kontingent
Kontingentet for året 2013/2014 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 S 4054 0909 E: formand@slaegt-aarhus.dk
Jesper Nødholm, næstformand, Provstebakken 12, Hasle, 8210 Aarhus V 8 3211 8210 E: jn@slaegt-aarhus.dk
Kjeld Kibsgaard, kasserer, Nattergalevej 18 B, 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 VE: webmaster@slaegt-aarhus.dk
Sten Fjellerup, suppleant, Toftevænget 1,8250 Egå 8 8616 2808 E: sf@slaegt-aarhus.dk

Temaet er:
Århundredets Festival - 1800-tallet.

Generalforsamling: Dagsorden ifølge vedtægter
ne - se separat program. Efter generalforsaml
ingen, foredrag om det gamle Viby i 1800-tal
let ved Tove Glud Rasmussen.

1800-tallet. Med udgangspunkt i Lisbeth Sme
degaard Andersens oldefars historie tegnes et
billede af en tid fuld af politiske og åndelige
modsætninger. Der foregik en indædt kamp
om de kristne og åndelige værdiers rolle i et
samfund, der i stigende grad prægedes af na
turvidenskabens landvindinger, og hvor også
det gamle familiemønster var under forandring.

Mandag 10. februar

Spørgehjørne på Hovedbiblioteket:

Mandag 27. januar

Agnete Birger Madsen, ph.d., Aarhus: Kvind Foreningen tilbyder hjælp i bredeste forstand til
folk og fattigfolk på landet ca. 1850. Foredra medlemmernes læsning af gotisk, forskningsget handler om en af Agnete Birger Madsens metodik, kildesøgning mm. den 2. tirsdag i
formødre Kirsten Andersdatter og dennes dat måneden kl. 13-16. Datoerne er: 14. januar, 11.
ter Andresine. Vi hører om de forladte koner februar, 11. marts, 8. april. Tilmelding pr. e-mail
og ugifte mødre, spinde-, sy- og vævekonerne eller telefon til Jesper Nødholm.
på landet - et miljø, vi ellers ikke kender meget
til. Men Kirsten har skrevet til amtmanden fle Tid og sted for foredrag
re gange, og fra disse breve og andre kilder kan Januar til april: kl. 19.15, i Lokalcenter Fugle
vi udlede en masse om hendes liv og levevilkår, bakke, Festsalen, Morten Eskesens Vej 2,8210
hvor det handlede om overlevelse.
Aarhus V (GPS-adresse: Morten Eskesensvej 13).

Mandag 10. marts

Betaling

Rasmus Glenthøj, ph.d. Syddansk Universitet:
Skilsmissen fra Norge. 11814 blev Danmark og
Norge efter stormagternes vilje skilt fra hin
anden. Denne adskillelse fik danskerne til at
dyrke og omforme den nationale historie, kul
tur og identitet i et forsøg på at genrejse natio
nen. Skilsmissen betød et afgørende skridt bort
fra 1700-tallets statspatriotisme og hen imod
1800-tallets nationalisme.

20/50 kr. for medlemmer/ikke-medlemmer,
dækker lokaleleje, foredrag og kaffe/the.

Mandag 14. april
Lisbeth Smedegaard Andersen, pension
eret præst: ”Skrædderen” - en historie om
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Kontingent
220 kr. omfattende foredragene og SLÆGTEN.

Hjemmeside
www.slaegt-aarhus.dk

Slægtsforskning på Brandbjerg Højskole ved Jelling

Den 16. - 22. marts 2014

Slægtsforskning på herregården
- Hvad skete der med vore aner?
Slægtsforskning er blevet en af landets hurtigst voksende hobbyer. Vil du vide mere
om anerne, så kom og vær med til en sjov og hyggelig uge, hvor du vil møde andre
slægtsforskere - nye som garvede.
Den inspirerende uge vil bl.a. byde på mange spændendeforedrag om hvor og hvor
dan vore aner levede, sundhedsforhold, fattiggårde, klosterliv samt om kristen
dommens indtog. Indlæggene serveres afprofessionelle foredragsholdere indenfor
slægtsforskning og historie.
Der vil i ugens løb indgå to spændende heldagsture. Én til Aarhus, hvor vi besøger
Erhvervsarkivet, Statsbiblioteket og Marselisborg Slots Mindelund og én som tager
os til Ribe og Jelling.

Vi lægger særlig vægt på social hygge og samvær med hinanden og derfor vil dette ind
gå som sang og underholdning. Ugen byder på masser af snak om slægtsforskning og
der vil naturligvis også være mulighed for at få hjælp til egen søgning på egne med
bragte computere.
Kurset afholdes i samarbejde med genealog Gitte Bergendorff Høstbo janhb@mail.
danbbs.dk
Kurset afholdes i dagene 16. - 22. marts 2014

Pris:
Kr. 4.300,- (dobbeltværelse) inkl. sengetøj og 2 stk. håndklæder
Kr. 4.700,- (enkeltværelse) inkl. sengetøj og 2 stk. håndkæder
Afhentning/bringning på Vejle Station (+ 150 kr.)

Læs mere om kurset på hjemmesiden
Tilmelding skal ske via hjemmesiden:
www.brandbjerg.dk/Korte+kurser/tema_og_senior.htm

Få din slægtsbog i mobilen!
Vi hjælper dig med:

• Redaktion, klargøring af tekst og slægtstavler
• -E-bog eller trykt bog (med ISBN-nummer)
• Få et uforpligtende tilbud
• ECM-Media har venlige priser!
• ECM-Media samarbejder med forlaget Olde Cranich Hamneda

Vi laver e-bøger, der kan bruges på iPads, iPhones, Smartphones, Samsung Galaxy
og andre Android-mobiler samt på e-bogslæsere. Vore e-bøger kan også læses på
din computer, hvis du foretrækker det.

Bestil vor nyeste e-bog, (frit tilsendt for 82,-):
FJENDE OMBORD! Af Asger Nørlund Christensen.
Bestil vor seneste booklet (29,85 + forsendelse):
AMAGERBROGADES BIOGRAFER.
Eller book et møde med os, så får du den som en gratis velkomstgave!

ECM-Media. Winghouse. Ørestads Boulevard 73, 2330 Kbh. S.
Mail: elsboell-christensen@bredband.net - eller © 6171 5864

