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Dis-Danmark
- En slægtsforskningsforening 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

Rosenvinge Anno 1534
Stentavlen over indgangen til det Rosen- 
vingska Huset i Malmø. Teksten er på plattysk 
og anfører det herrens år 1534.
Den viser Chr. 2.s skriver, Mogens Jensen 
Rosenvinges, våbenskjold (t.v.) og borgme
sterdatteren fra Helsingør, nu enke, Anna Pe- 
dersdatter Lilliefelds våben (t.h.).
(Foto: ECM-Media)
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Leder

Pinsesolen har danset under færdiggørelsen 
af dette nummer, men der har nu også her i 
Småland været nogle kraftige regnbyger. Som 
det ses på foreningssiderne, har vi nu fået lo
goerne tilbage på de sider, hvor det var et øn
ske, og af økonomiske årsager har vi valgt at 
skifte trykkeri. Stor tak til Oest Reklame, der 
gjorde et godt stykke arbejde, og velkommen til 
Atlas-Plæhn, der skulle kunne levere den sam
me høje kvalitet billigere. Vi glæder os til at få 
samarbejdet sat på skinner!
Redaktionen er i den glædelige situation, at der 
nu er pladsmangel, og vi har derfor måttet ude
lade stof, vi havde lovet at bringe. Det kan give 
mig anledning til at fremhæve to ting:
For det første får vi jævnligt forespørgsler på, 
hvorvidt vi kunne tænke os en artikel om dette 
eller hint, og det vil vi som regel meget gerne. 
Vi må dog se artiklen, før vi kan afgøre, om den 
kan gøres egnet til offentliggørelse, så hold jer 
ikke tilbage! Men forvent nu ikke, at vi på for
hånd kan garantere optagelse - selvom emnet 
lyder spændende.
For det andet, har vi atter brugt mange timer 
(læs: penge) på at file i enkelte foreningers pro
gramtekster til Slægten. Det er jo yderst glæde
ligt at se de mange aktiviteter over det ganske 
land, men når de omtales meget ordrigt, er 
det mindre heldigt. Skriv gerne kort og klart, 
undgå for mange gentagelser og overvej, hvad 
der er vigtigst. “Kaffe og kage” er selvfølgelig 
vigtigt, men nu behøver det jo ikke at stå ved 
alle arrangementerne, hvis det også står i for
bindelse med: Tid og sted - eller i forbindelse 
med: Betaling ;-)

Red.

Billedet på forsiden
Udsnit fra det adelsbrev, som fogeden på Ber- 
genhus, kongens skriver Mogens Jensen (Ro
senvinge) i juli 1505fik af prins Chr. 2 (konge 
1513-1523)-
Han blev senere borg mes ter i Helsingør og 
gift med datteren af tolder og borgmester Pe
der Hansen (Lilliefeld): Anna, men døde 1528 

-før hende. Hr. Mogens’adelsbrev blev udstedt 

i Helsingborg og er bevaret i original. (Her 
gengivet med venlig tilladelse fra RA).
De danske unionskonger udstedte en række 
adels- og våbenbreve, hvoraf flere kendes i 
original eller kopi. 148 af disse blev udgivet i 
2007, og denne vigtige udgivelse omtales nær
mere i dette nummer af Slægten.
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SSF's bestyrelse - 2013
SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter 37 foreninger med tilsammen 
ca. 4000 enkeltmedlemmer.

Trilby L. Gustafson, formand
Kvædegangen 9, 3460 Birkerød
94076 3887 E: ssf.tgustafson@gmail.com

Nicolai Johannsen, næstformand
Kystvej 9, 6320 Egernsund
»7444 2383 E: nic@egernsund.dk

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

Anne Harring, kasserer
Korvetvej 23, 4040 Jyllinge
S4678 9700 E: anne@harring.org

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

Lena Sørensen, 1. suppleant
Løven 28, 3650 Ølstykke
94717 5562 E: ssf.lenas@gmail.com

Anna Rousing Hadsund, 2. suppleant
Møllebakken 21, 9550 Mariager
E: arh@p0st7.tele.dk

Se i øvrigt: www.ssf.dk, bl.a. for SSF's 
repræsentanter i brugerråd m.m.

Annoncer: 800 kr. pr. trykside, bag
siden 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.

Bladet Slægten:

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

Artikler/Stof: Tommy P. Christensen 
E: tommypers@gmail.com

Programtekster: Lena Sørensen
E: ssf.lenas@gmail.com

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

Tommy P. Christensen, redaktør, 
ECM-Media att. Tommy P. Christensen 
Ørestads Boulevard 73, 2300 Kbh S. 
96171 5864 E: tommypers@gmail.com

Lena Sørensen, programredaktør

Ole Bech Knudsen, redaktionsmedl. 
Jyllands Allé 2, 3. tv., 8000 Århus C 
»86115547 E: obk.aarhus@stofanet.dk

Forlaget SLÆGTEN:
Anton Blaabjerg, forlagsredaktør

Priser:
Privatabonnement (to nr., inkl. forsend
else) 90 kr. opkræves én gang årligt (giro
kort vedlagt januar-nummeret). Ved for
sendelse 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.
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F or eningsprogr ammer
Facebook-grupper

På Facebook oprettes naturligvis grup
per med fælles interesse omkring mange 
emner til gavn og glæde for deltagerne. 
Vores hobby er naturligvis også sådan 
et emne.
Vore tre landsdækkende organisationer, 
Samfundet for Dansk Genealogi og 
Personalhistorie, Sammenslutningen af 
Slægtshistoriske Foreninger og Dis-Dan
mark, har forlængst oprettet en sådan 
gruppe med det simple og ligefremme 
navn Slægtsforskning. Her samarbej
der flere end 3.400 slægtsforskere med 
at løse alskens slægtsforsker-spørgsmål, 
yde hjælp til selvhjælp, tydning, deling 
af billeder, informationer, o.m.a.
I 2011 dannedes gruppen Genealogisk 
forum, der nu er omkring halv så stor 
som ovennævnte, men i denne gruppe 
har der lige fra start været et norsk islæt, 
hvorfor gruppen har præsenteret sig i 
det norske blad Genealogen 2013:1.

AB
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Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger

Nyt fra SSF 2012/13
Årsmødet blev afviklet 6. april 2013 i Odense. 
Takket være en flot indsats fra vor Odense-for- 
enings side kunne mødet afholdes i Histori
ens Hus på Klosterbakken med meget lavere 
omkostninger til følge end sidste års møde på 
Blommenslyst Kro.
Om formiddagen afvikledes en opfølgning på 
SSF’s to dialog- og inspirationsmøder i hen
holdsvis Øst- og Vestdanmark i november 2012. 
På mødet fremkom mange gode synspunkter 
til inspiration, dels for foreningsbestyrelserne 
indbyrdes og dels for SSF’s bestyrelse. Erfarin
gen fra dette møde viser måske, at et møde af 
den karakter og med de drøftelser snarest hører 
hjemme efter selve årsmødet - i stedet for før. 
Et vigtigt punkt på formødet var, at SSF’s nye 
webmaster, Hans Peter Poulsen, orienterede 
om arbejdet med hjemmesiden, og synspunk
ter blev udvekslet desangående. En nyskabelse 
er her et samarbejde mellem SSF og Dis-Dan
mark om en fælles arrangementskalender for 
slægtsforskere i hele Danmark (herom orien
teres særskilt).

Årsmødet
Efter frokost fandt selve årsmødet sted. Det 
havde samlet repræsentanter fra 17 af SSF’s 
37 medlemsforeninger med tilsammen 4.000 
enkeltmedlemmer. De tilstedeværende 17 for
eninger repræsenterede 35 stemmer, men ingen 
afstemninger fandt sted! Mødet blev afviklet 
under kyndig ledelse af Bent Olsen, Aalborg. 
Som referenter fungerede SSF’s egen sekretær 
og Folmer Riis.
Bestyrelsens og Slægtens forlags beretninger 
var regelret udsendt i forvejen og blev begge 
godkendt.
Førstnævnte indeholdt en gennemgang af SSF’s 
virksomhed i 2012 som udgivelsen af forenings
bladet Slægten, hvor der nu er mulighed for at 

supplere foreningsprogrammerne med logoer, 
afviklingen af Slægtshistorisk Weekend med 
5 foredrag og bl.a. spørgecentral, litteratur
formidling og vejledning, både i kildesøgning, 
billedbehandling og diverse programmer. Der
til uddelingen af SSF’s slægtsforskerpris, som 
gik til projektet med ijernelsen af CPR-numre 
fra kirkebøgerne. I dette tilfælde blev projek
tet personificeret af Allan Vestergaard, leder 
af Rigsarkivets publikumsafdeling; DIS-Dan- 
marks rolle blev naturligvis nævnt i takketalen. 
Efterårets inspirationsmøder er blevet nævnt 
indledningsvis, og disse har allerede udmøn
tet sig konkret i udsendelsen af nyhedsbreve til 
bl.a. foreningsformændene, og ønsket om tæt
tere samarbejde de landsdækkende foreninger 
imellem har også givet sig udslag i konkrete 
tiltag i 2013.
SSF har repræsentanter i diverse brugerråd, 
se nærmere herom på hjemmesiden www.ssf. 
dk, og generelt arbejder SSF på at være synlig 
ved så mange begivenheder på arkiverne som 
muligt. Så det var naturligt, at vi aktivt deltog 
i Kulturnatten på Rigsarkivet og markeringen 
af færdigindtastningen af folketællingen 1880 
samt Dansk Dataarkivs 20 års jubilæum sam
mesteds og endelig Rigsarkivets julearrange
ment - den dag, da nyheden om fundet af H.C. 
Andersens hidtil ukendte eventyr, Tællelyset, 
gik verden rundt!
I december besøgte formanden Aalborg-for- 
eningen i bestræbelserne på at udveksle syns
punkter og komme i tættere dialog med SSF’s 
medlemsforeninger.
I efteråret havde SSF den glæde at modtage 
27.000 kr. fra Disponent Ove Mellerups Min
defond øremærket til forbedringer af medlems
bladet, specielt m.h.t. illustrationer.
Efter lang og tro tjeneste med hjemmesiden blev 
Gitte Bergendorff Høstbo og Jan Høstbo afløst 
af den erfarne IT-mand og slægtsforsker Hans 
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Peter Poulsen, der som allerede nævnt oriente
rede om sin indsats lige før årsmødet.
Samarbejdet, dels mellem de danske slægtshi
storiske landsdækkende foreninger, Samfundet 
for Dansk Genealogi og Personalhistorie samt 
Dis-Danmark, og dels det skandinaviske sam
arbejde i Nordgen, har affødt mødeaktiviteter i 
2012 - til gavn og glæde for alle parter.

I stedet for at tage udgangspunkt i bestyrelsens 
forudskikkede beretning, valgte formanden 
at orientere generelt om de forskellige sider 
af SSF’s virke. Og dette indlæg mundede ud 
i ønsket om yderligere samarbejde de lands
dækkende organisationer imellem, til gavn for 
alle danske slægtsforskere under mottoet: Ikke 

”krig”, men synergi!

De ligeledes forud tilsendte regnskaber og 
budgetter blev fremlagt og godkendt. SSF 
gav desværre et underskud på 35.000 kr., 
bl.a. på grund af højere trykkeriudgifter. Si
tuationen skulle blive bedre i 2013 som følge 
af det nyligt stedfundne skift af trykkeri med 
betydelige besparelser til følge. SSF’s kasse
beholdning var ved årets udgang knap 92.000 
kr. - Slægtshistorisk Weekend gav et mindre 
underskud på knap 4.800 kr., men ved årets 
udgang stod der dog 38.000 kr. på kontoen.

Forlaget Slægten var i balance, men selve bla
det gav et lille underskud på 3.700 kr. Ved 
årets udgang var kassebeholdningen herefter 
på 120.000 kr., hvortil kommer et varelager på 
72.000 kr. - måske af mere ”teoretisk interesse”. 
I forbindelse med Slægtens forlagsvirksomhed 
skal det nævnes, at denne er helt uafhængig af 
kontingentkroner.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent 
på 24 kr. pr. medlem i medlemsforeningerne 
blev vedtaget.

På valg til bestyrelsen var Nicolai Johann
sen, Sønderjylland, der blev genvalgt for 2 
år, og Anne Harring, Storkøbenhavn, blev 
nyvalgt for 2 år. Som 1. og 2. suppleant nyvalg
tes Lena Sørensen, Storkøbenhavn, og Anna 
Rousing Hadsund, Randers, begge for et år.

Som revisor og revisorsuppleant genvalgtes 
Ole Pilegaard Hansen, Sydsjælland, og Georg 
Agerby, Storkøbenhavn, begge for 1 år.
Bestyrelsens konstituering fremgår af bladets 
side 4.
Næste årsmøde fastsattes til 5. april 2014 
samme sted. Årsmødets dokumenter kan in
teresserede se hos formændene for Sammen
slutningens foreninger. Her er blot de vigtigste 
hovedtræk genfortalt.

Samarbejde 2013
Det nye år har absolut stået i samarbejdets tegn. 
Allerede 2012 etableredes en fælles ekspedition 
for Samfundet for Dansk Genealogi og Perso
nalhistorie og Slægtens forlag her i Viborg - et 
samarbejde, der ved synergi blev til gavn for 
begge parter med større omsætning til følge, 
f.eks. ved årsskiftet.
SSF’s formand og sekretær havde både i januar 
og april møder med Dis-Danmark i bestræbel
serne på at finde emner at samarbejde om. De 
to organisationer arbejder allerede sammen om 
en Facebook-gruppe med flere end 3.000 delta
gere, og heri deltager naturligvis også Samfun
det i lighed med det store projekt i Rundetårn 
under navnet ”din historie”.
Nye fælles tiltag blev drøftet, og helt konkret 
blev projektet om én fælles arrangementska
lender for slægtsforskere i hele landet som al
lerede nævnt søsat!
Repræsentanter fra SSF deltog i foråret ligele
des i det konstituerende møde på Rigsarkivet 
mellem en lang række historikere og historisk 
interesserede for at realisere middelalderar
kæologen Jens Vellevs idé om kulturår 2015 
under tematitlen ”Slægtens år”. Sidst lykkedes 
det Vellev at foranstalte den spektakulære un
dersøgelse af Tycho Brahes lig i Prag, og tidli
gere realiserede han kulturår med temaerne 
middelalder og renæssance. Så optimismen er 
intakt, og SSF’s formand blev da også medlem 
af styregruppen som fælles repræsentant for 
både Dis-Danmark, Samfundet og SSF!

AB
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Nyt fra formanden

Trilby L. Gustafson, SSF

Landsdækkende arrangements
kalender
SSF samarbejder med Dis-Danmark om én fæl
les arrangementskalender for slægtsforsk
ere i hele landet.

Som et led i samarbejdet mellem de forskellige 
slægtsforskningsorganisationer, har SSF ind
gået et samarbejde med Dis-Danmark på for
søgsbasis vedrørende vor kalenderfunktioner. 
På begge foreningernes hjemmesider vil man 
fremover se den samme arrangementskalender. 
Tanken er, at et samarbejde omkring én fælles 
kalender for alle slægtsforsker-arrangementer 
i hele Danmark vil komme alle slægtsforskere 
i landet - de garvede såvel som de nye - til glæ
de og gavn.
Ved at benytte den samme “Slægtsforskerka
lender” kan alle se, hvad der foregår i deres lo
kalområde uden at skulle spekulere over, om 
det er den ene eller den anden forening, der 
står bag en given foredragsaften eller andet 
arrangement.

I januar måned oplevede SSF’s hjemmesi
de, www.ssf.dk, at blive udsat for et alvor
ligt hackerangreb. Mange ting blev ødelagt un
der hackingen, bl.a. var SSF’s tidligere kalen
derfunktion helt uduelig efterfølgende, og viste 
sig umulig at genetablere.
Samtidig fik SSF en ny webmaster, Hans Peter 

Poulsen. Det var i denne forbindelse, at SSF’s 
bestyrelse besluttede, efter positive drøftelser 
med Dis-Danmark, at indgå et forsøg med en 
fælles aktivitetskalender, som er et nyt samar- 
bejdstiltag foreningerne imellem. Som en ser
vice for medlemsforeningerne, tilbyder SSF’s 
bestyrelse nu at lægge arrangementerne ind i 
kalenderen for foreningerne, så foreningerne 
ikke skal ha’ besværet med at klare denne lidt 
krævende opgave selv.

Mange, der er nye i “slægtsforskerfaget”, fin
der - mere eller mindre tilfældigt - frem til 
hjemmesiden “Slægt & Data”, DIS-Danmark’s 
hjemmeside, via Google. Men med det nye sam
arbejde så vil de fremover også kunne se ar
rangementerne i SSF-foreninger i deres eget 
lokalområde. Det er hele idéen, at der nu findes 
én fælles, landsdækkende slægtsforskerkalen
der, som alle slægtsforskere og foreninger kan 
ha’ glæde af. Det giver uden diskussion det bed
ste overblik over, hvad der fremover rører sig 
i slægtsforsknings-danmark!

I SSF håber vi, at flere nye slægtsforskere vil 
opdage også vore arrangementer, og på denne 
måde kan vi forhåbentlig også tiltrække flere 
potentielle nye medlemmer til vore foreningers 
møder og arrangementer!
Se kalenderen ved at gå ind på www.ssf.dk 
og derefter trykke på fanebladet “Kalender”.

Zahlmann
Efternavnet har nu få eller ingen (?) bærere i Danmark. Slægten omtales både i DBL i. og 2. 
udg. Borgmester, byfoged og dommer i Hillerød Fr. Carl Chr. Zahlmann (21/71864 - 22/1 
1957), søn af generalmajor Carl Chr. Zahlmann (25/5 1830 - 23/6 1920) er et eksempel på 
en bærer af navnet. Zahlmann er et forbeholdt navn.
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Levetzau på Tjele besejret af Haslund-bonde!

Af Inga Hørdum

En gennemgang af justitsprotokoller resulte
rer ofte i detaljerede oplysninger om vore for- 
fædre! I den fra Dronningborg Birk, 1719-26 
(B52B-1), opdagede jeg, at min tip6-oldefar fik 
rettens medhold i en strid med godsejeren på 
Tjele, ritmester Geert Diderich Levetzau (død 
1737). Han holdt meget af kvinder, der ”selv 
efter sin død måtte bære ham”, men for sine 
bønder skal han ikke have været nogen blid 
husbond! - Levetzaus store, sorte marmorki
ste i Tjele Kirke bæres den dag i dag af 6 kvin
deskikkelser i hvidt marmor.

Detalje fra Levetzaus store, sorte marmor
kiste. (Foto: Arme-Lise 0. Kræmmer).

Torsdag den 12. oktober 1719 mødte prokurator 
Poul Riis på Dronningborg Birketing, hvor han 
ønskede at få tinglæst en obligation, et gældsbe
vis. Dommeren, Hans Madsen Østergaard, vil
le ikke lade den tinglæse, før arvingerne havde 
set obligationen og accepteret den, og ville der
for have sagen udskudt til næste tingdag. Det 
ønskede Riis bestemt ikke og begrundede det 
med, at ifølge en paragraf i loven kunne man 
møde med en obligation og til enhver tid få den

Det store epitafium af alabast, sort og hvid 
marmor over Geert Diderich Levetzau (død 
1737) udført i 1740 afFr. Ehbisch (c. 1672- 
1748) i Tjele kirke. (Foto: Arme-Lise 0. 
Kræmmer).

tinglæst, hvortil dommeren kommenterede, 
at så kendte Riis ikke sin lov særlig godt, for 
ifølge en anden paragraf havde dommeren al
tid ret til at få en sag undersøgt nærmere. Og 
selv om Riis protesterede, blev sagen udsat til 
næste tingdag.

Sagen drejede sig om, at fæstebonden Peder 
Sørensen Thomsen i Haslund, Haslund Sogn 
ved Randers, kort før sin død havde underskre
vet en obligation på 46 rigsdaler 8 skilling. Nu 
krævede ritmester Geert Diderich Levetzau på 
Tjele, der havde obligationen i sin besiddelse, 
pengene plus påløbne renter 11 rigsdaler 4 mark 
8 skilling udbetalt af boet efter Peder Sørensen 
Thomsen. Men enken, Ellen Iversdatter, men
te ikke, at obligationen var lovlig, da hendes 
mand havde været meget syg og ”ikke vidste 
af sig selv, da han underskrev”.
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En døende fæstebonde
Det hele var begyndt et par år tidligere, hvor 
ritmester Levetzau på Tjele havde købt en stor 
portion flæsk af Hans Jensen og hustru i Flens
borg, og det meste af købet var betalt; men der 
manglede stadig godt 46 rigsdaler, som han 
havde lovet at betale i løbet afkort tid.
Så var det, at Levetzau kom til at tænke på fæ
stebonden Peder Sørensen Thomsen, der lå for 
døden og ville efterlade sig et velhavende bo. 
Ritmesteren prøvede nu at benytte sig af situa
tionen og fik kvartermester Wintzleben til at 
klare tingene for sig. Det havde kvartermeste
ren også gjort, og det resulterede i denne sag, 
der nu skulle behandles på tinget.
Der kom til at gå mange tingdage med diskus
sion om, hvem der måtte føre sagen for hvem, 
og det endte med, at enken Ellen Iversdatter 
fik Peder Galten som sin lavværge i denne sag, 
og han kunne derfor føre hendes sag.
Prokurator Jens Colin fra Randers førte rit
mesterens sag. Til tingdagen den 29. februar 
1720 var indkaldt Niels Pedersen Lang og Niels 
Jensen Hvid af Haslund som vidner. Og igen 
prøvede Colin at få sagen trukket ud; men nu 
protesterede Galten kraftigt og bemærkede, at 
Colin kun prøvede at trække sagen ud for at 
give enken yderligere omkostninger.

Endelig begyndte afhøringerne
Først blev Niels Jensen Hvid afhørt. Han fortal
te, at kvartermesteren kom hjem til hans bror, 
Peder Jensen Hvids gård og spurgte, om bro
deren var hjemme. Da han sagde nej, svarede 
kvartermesteren, at det var lige meget, så kun
ne han gå med. Vidnet bemærkede nu, at han 
havde dårlig tid. Det ignorerede kvartermeste
ren og forlangte, at han fulgte med.
Da de nåede til Peder Sørensen Thomsens gård, 
gik de ind i den inderste stue, hvor Ellen Ivers
datter lå syg. Kvartermesteren hilste på hende 
og sagde: ”Her har jeg et brev, som jeg vil ind 
til ham med og have underskrevet. Det lyder 
på den sag imellem Flensborg konen og mig”. 
Dertil svarede hun: ”Åh, nej, kom ikke ind til 
ham. Han forstår hverken, hvad han siger, el
ler hvad han gør.”
Alligevel gik kvartermesteren ind til den syge 

og beordrede Niels Jensen Hvid at følge med. 
Da de kom ind til Peder Sørensen Thomsen, var 
han meget syg og lå og jamrede sig. Kvarterme
steren spurgte til, hvordan han havde det, og 
patienten sagde kun: ”Åh, hvad?” Derefter for
talte kvartermesteren den syge, at han havde et 
brev med til ham, som han skulle underskrive; 
men det nægtede den syge at gøre.
Kvartermesteren skulle bruge endnu et vidne, 
og efter forgæves at have opsøgt Niels Sørensen 
Skovfoged, så de to mænd, at Niels Pedersen 
Lang kom fra marken og gik over gaden til sit 
hus. Han blev nu kaldt over til Peder Sørensen 
Thomsens gård. Niels Lang svarede også nej; 
men igen ignorerede kvartermesteren svaret 
og beordrede dem begge med ind til den syge.

Da de kom ind i stuen, hentede kvartermeste
ren papirerne på bordet og gik hen til Peder 
Sørensen Thomsen. Her tog han med sin ene 
arm fat om den syges skuldre og rejste ham op, 
så han stod ved sengen. Peder Sørensen Thom
sen sagde med ynkelig stemme: ”Jeg kan intet 
gøre med dette.” Det overhørte kvartermeste
ren og lagde pennen i den syges hånd, greb ham 
over hånden og skrev hans navn med 3 bogsta
ver på det stemplede papir. Derefter lagde han 
den syge og klagende mand ned i sengen igen.

Kvartermesteren henvendte sig nu til vidnerne 
og bad dem om at underskrive papiret. Niels 
Pedersen Lang fortalte, at han ikke kunne skri
ve; men kvartermesteren sagde, at det var li
gegyldigt: ”Kom og tag fat på pennen, så skal 
jeg hjælpe dig.”
Da det var klaret, blev det Niels Jensen Hvids 
tur; men han sagde nej og fortalte, at han kun 
var en tjenestekarl, og derfor kunne han ikke 
skrive under. ”Så skal I ikke; men så skal min 
Sjæl din broder.” Derpå tog kvartermesteren 
papiret, og de forlod huset.

Da de kom uden for gården, sagde kvarterme
steren, at de skulle følge med ham hen til Søren 
Jensen Skrædder og få noget brændevin; men 
de sagde begge nej, da de ikke havde tid. Igen 
overhørte kvartermesteren deres svar og sagde
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Herregården Tjele (pennetegning fra år 1900 afJ.T.Hansen, udført til Trap, 3. udg.)

til dem, at de ikke skulle gå med ham for intet. 
Derefter fulgte de med ham hen til skrædderen. 
Medens de sad der, spurgte kvartermesteren 
Søren Jensen Skrædder, om de havde blæk og 
pen. Det havde de ikke, så skrædderens dreng 
blev straks sendt over til Peder Sørensen Thom
sens gård for at hente det.

Da drengen kom tilbage, bad kvartermesteren 
Niels Jensen Hvid om at underskrive, og da han 
heller ikke kunne læse eller skrive, blev det kla
ret som ved de andre.
Herefter var kvartermesteren tilfreds og sagde, 
at nu havde han fået klaret det i Haslund, som 
han ville denne gang - og red bort.

Domfældelse
Sagen blev herefter udsat i 4 uger; men endnu 
engang blev sagen trukket i langdrag, og først 
den 25. april 1720 faldt dommen:

”Efter alt slig forberørte sags forefindende og 
beskaffenhed er i anledning af Hans Kongelige 
Majestæts allernådigste Lovs paragraf 668 art 2 
synes sligt at være imod Loven og al ærbarhed, 
ville derfor ej Retten her udi at kende end for, 
at bemeldte salig Peder Sørensen Thomsens 
efterladte stervbo, enken eller arvinger bør for 
dette fordrende krav aldeles fri at være.”

Da vidneafhøringerne i retten var slut, kræve
de prokurator Colin, at de to vidner ikke blev 
taget i ed om det, de havde fortalt om kvarter
mesteren, da denne ikke var til stede.
Dommeren godkendte imidlertid ikke hans på
stand, og de to bønder aflagde derefter deres ed: 

”Så sandt hjælpe dem Gud og hans hellige Ord.”

Forfatteren kan kontaktes på adressen: 
Inga Hørdum
Hedevej 21, Frederiks
7470 Karup
@3511 6342
eller pr. mail: gihordum@fibermail.dk
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Slægtsnavne i Danmark: Corydon

Af Peter Nybye Oest, Bramming

I Slægten nr. 46 (juli 2012) blev det aktuelle 
navn Corydon præsenteret som et engelsk navn. 
Dette kan være delvis sandt, idet der findes et 
engelsk kor med navnet The Corydon Singers, 
men de danske bærere af navnet Corydon har 
det fra en landboelsmand fra GI. Haderslev 
Sogn i Sønderjylland.

Den 13. søndag efter Trinitatis 1703 døbtes Ja
cob Pedersens søn med navnet Peder. Ved hans 
vielse til Karen Hansdatter i 1723 og ved dåben 
for de efterfølgende børn ses han som Peder Ja
cobsen i kirkebogen. Men da børnene Jørgen 
og Kirsten blev konfirmeret i 1749, skrives han 
Peder Korridon, selv om sønnen ses anført som 
Jørgen Jacobsen, altså med Jacobsen som fami
lienavn. Ved dødsfaldet i 1751 tydes det skrevne, 
trods huller i kirkebogens side, som Peder Ja
cobsen Korridon; aldersangivelsen herpå 50 år 
stemmer ikke med fødselsåret. Da den nævnte 
datter Kirsten i april 1758 indgik ægteskab med 
landboelsmand Nis Thomsen, skrives hun sta
dig som Pedersdatter, men ægtemanden kaldte 
sig så siden Nis Thomsen Coridon ved lysning 
for ægteskab mellem datteren Mette Cathrine 
Thomsen og Lauritz Jessen i juli 1788. Det er 
betegnende for dette specielle navn, at det ofte 
springer nogle led over, eller at en ægtemand, 
tog navnet, fordi det optrådte i hustruens fa
milie. Mette Cathrine Thomsens ægtemand 
Lauritz Jessen, kaldte sig Corydon, og navnet 
indføres for første gang i kirkebogen ved dåb, 
da dette ægtepar fik sønnen Jes Lauridsen Co
rydon i januar 1796.

Denne Jes blev præst i Gørding Sogn, Ringkø
bing Amt, men fik ikke efterkommere. Hans 
lillebror Jacob Lauridsen fik tilføjet Corydon 
i mellemrummet mellem linjerne i kirkebo
gen, præsten havde sikkert nær glemt det. Fra 
denne Jacob stammer min kones familie, men 
navnet springer stadig et par gange, inden det 
bruges stabilt. Da navnet blev minister-aktu
elt, fik vi mange spørgsmål i familien om en 
sammenhæng, og jeg blev opfordret til at fin
de ud af sagen. Via det spændende søgearbejde 
i kirkebøger og i folketællinger og via en kon
takt til ministerens fader faldt tingene på plads. 
Ovennævnte Mette Cathrine Thomsen havde 
en lillebror Niels Thomsen, der blev værtshus
holder og brændevinsbrænder i GI. Haderslev. 
I hans ægteskab kom der fire børn, der ikke 
fik Corydon-navnet. Første søn, Søren Chri
stian Thomsen, videregav navnet ved dåben 
for sine fem børn, og han ses først selv anført 
som Corydon i FT 1860 i Oksenvad. Fra den
ne familiedel stammer landets finansminister. 
Endnu et kuriøst spring for Corydon-navnet 
kan nævnes: Den barnløse præst, Jes Laurid
sen Corydon, havde i 1860 en ugift tjenestekarl 
på præstegården, Erik Pedersen, på 27 år. Han 
fik siden en Marie Kirstine kær, og deres første 
barn blev opkaldt efter præsten.
Præstefruen, madame Corydon, bar drengen, 
som fik navnene Jes Corydon Pedersen (se f.eks. 
FT 1880 Gørding, Hjerm, Ringkøbing). Dette 
er et eksempel på slægtsforskningens mange 
små og store overraskelser, for min hustrus fa
milienavn er: Corydon-Petersen. Om tjeneste
karlens søn så har givet navnet videre, er ikke 
klarlagt endnu.

Forfatteren kan kontaktes pr. mail på: gpoest@webspeed.dk. I øvrigt har lektor Birgit 
Eggert fra Københavns Universitet skrevet en artikel om navnets betydning i november 
2011 (2. udg. juni 2012), da det var månedens navn på Nordisk Forskningsinstituts hjem
meside, der findes på adressen: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/corydon/
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Kirsten 
Knudsdatter 
1691-1723

Viet: 7 juli 
1722 

i GI. Haderslev

Peder 1
Jacobsen 
(Korridon) 

1703-1751
Landboelsmand

i GI. Haderslev

Karen 
Hansdatter

1701- 
Viet: 21 okt.

1723 i
GI. Haderslev

Karen 
Petersdatter 
1723-1723

Kirsten 
Petersdatter 
1723-1723

Efterkommere efter 
Peder Jacobsen (Korridon)

Nis Jacob
Jacobsen 
1724/25-

1725

Kirsten 
Pedersdatter 
1732-1795❖

Kirsten 
Pedersdatter 
1732-1795

*

Nis Thomsen 
(Coridon) 

1734-1811
Viet: 20 apr. 1758

i GI. Haderslev 
Landboelsmand i GI. 
. Haderslev r

Efterkommere efter 
Nis Thomsen (Coridon) og 
Kirsten Pedersdatter

J Thomas
Nissøn 

Thomsen
1758-

Mette 
Cathrine 
Nisdatter 
Thomsen 

1761-1836

J Lauritz L 
Jessen 

(Coridon) 
1760-1806 
Viet: 24 okt.

1788

Karen 
Nisdatter 
Thomsen

1767-

Erik 
Petersen

Christian 
Nissøn 

Thomsen
1735 -

J Niels L 
Thomsen

1769-1812 
Borger og 
værtshus
holder i GI. 
Haderslev
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J Nis L
Jacobsen

1726-1736

-1 Jørgen L 
Jacobsen 

1729-1764
Ugift i GI. 
Haderslev

J Nis Thomsen L 
(Coridon) 

1734-1811
Viet: 20 apr. 1758 

i GI. Haderslev 
Landboelsmand i 

_ GI. Haderslev ~

Mari Cathrin 
Pederdatter

1735-

Karen 
Christensdatter
1771-1832

Viet: 1797

Nis 
Thomsen

1772-

Maria 
Catharina 
Thomsen

1772-



Yde - Hernings første borgmester

Af Anton Blaabjerg Chr. Ydes anetavle

I stedet for en traditionel anetavle med høje 
numre - og store mangler - var det vel en 
idé med en kort anetavle, hvor små fortællen
de stykker knyttes til nogle afanerne i ældste 
generation? Her gives en kort præsentation af 
en anetavle, og et eksempel på den alternative 
fremgangsmåde.

Herning Kommunes
Byvåben

I foråret 2013 har ”uld
jydernes hovedstad”, 
Herning, fejret, at byen i 
1913 blev købstad og fik 
en borgmester i spidsen 
forbyrådet, nemlig den 
hidtidige sognerådsfor
mand! I anledning af 
dette jubilæum ønskede 
den stedlige slægtshi
storiske forening na
turligvis at markere sig 
i bybilledet og kastede 

sig derfor over indsamlingen at bidrag til ane
tavler for byens tidligere borgmestre, lige fra 
den første og til forgængeren for den nuvæ
rende, Lars Krarup.
Bestyrelsessuppleanten Knud Haaning Ander
sen gik straks i gang med et par af de gamle 
borgmestre, blandt andet den første. Hans navn 
var Chr. Yde, og det viste sig, at han var født 
på Mors. Det skærpede naturligvis interessen, 
da Knuds egen far ligeledes var født på ”Lim
fjordens Perle”, og vi drøftede sagen på lands
arkivet på baggrund af den fælles tilknytning 
til øen, og Knud overlod mig en kopi af sit ma
teriale. Knuds indsats for slægtsforskningen 
er jo velkendt, hans ekstrakter af skifter ligger 
nu på Erik Brejls hjemmeside. På Wadschiers 
hjemmeside ligger hans store materiale af in
teresse for slægtsforskere i form af tusindvis af 
affotograferinger, hvis kvalitet naturligvis har 
udviklet sig positivt i takt med udviklingen og 
erfaringerne med arbejdet.

Borgmester Chr. Yde, ane nr. 1. 
(Foto: Lokalarkivet i Herning).

Ane nr. 1
Jens Christian Yde, født 1859 i Nykøbing M., 
død 1937 i Herning. Han blev ifølge Kraks Blaa 
Bog gift 1887 med Dagmar, født 1866, datter af 
laborant ved officersskolen B. Jensen, død 1889. 
Chr. Yde grundlagde 1890 en manufakturhandel 
på Bredgade i Herning, var formand for Her
ning Handelsforening 1893-1909, blev med
lem af sognerådet 1898, kasserer og formand 
fra 1904. Han var ligeledes fra 1903 til 1934 
direktør for Herning Handels- og Landbrugs
bank. 1906-31 var han medlem af bestyrelsen 
for Jydsk Land-Hypothekforenings centralko
mité. - Endelig var han fra 1913 til 1921 borg
mester i Herning. Han blev benådet med både 
Dannebrogsordenens Ridderkors og Danne- 
brogsmændenes Hæderstegn. - At han var høj
remand siger næsten sig selv!
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Forældre: Ane nr. 2-3
Søren Peter Yde, født 1820 i Stagstrup i Stag
strup Sogn i Thy, død 1894 i Nykøbing M. - Gift 
1850 i Nykøbing med Karen Hvistendahl Ettrup, 
født 1824 i Nykøbing M., død 1909 samme sted.

Søren Peter Yde, ane nr. 2. Litografi på 
lokalarkivet i Nykøbing M.
(Foto: Niels Vestergaard Larsen).

S.P. Yde var ved giftermålet 1850 skolelærer 
i Nykøbing, hvor han ved folketællingerne fra 
1855 til -80 boede i Nørregade og fra 1880 til
lige nævnes som kordegn. Da øens første avis, 
Morsø Avis, begyndte at udkomme 1855, var 
Yde dens første redaktør, det fremgår af Chr. 
Villads Christensens bog Nykjøbing paa Mors 
1299-1899, udg. 1902. Ved sin død 1894 boe
de Yde i Asylgade, hvor også enken døde 1909. 
Karen Hvistendahl Ettrup var ved folketæl
lingen og giftermålet husjomfru hos sin fars 
yngre halvbror, købmand Anders Chr. Faar- 
toft i Algade.
Parret fik i årene 1852-68 fem børn, men det 
ældste barn døde dog 12 uger gammel.

Bedsteforældre: Ane nr. 4-7

Ane nr. 4-5
Jens Christian Yde, født 1792 i Stagstrup i Stag
strup Sogn, død 1859 samme sted. - Gift 1819 i 
Stagstrup med Anne Kirstine Pedersdatter (Sin- 
nerup), født 1795 Kæstrup/Kjæstrup i Heltborg 
Sogn, død 1878 i Stagstrup i Stagstrup Sogn. 
Jens Chr. Yde efterfulgte senest 1819 faderen 
som sognedegn for Harring-Stagstrup pastorat 
og skoleholder i Stagstrup.
Ægteparret fik i årene 1820-36 ikke færre end 
11 børn, hvoraf blot 4 døde som små. Sønnen 
Marthin Chr. Yde, født 1826, blev faderens ef
terfølger som skolelærer i Stagstrup og gift med 
Beverline Christiane Marie Ettrup, født 1836, 
yngre søster til hans ældre bror Søren Peters 
kone fra Nykøbing Mors.

Ane nr. 6-7
Niels Byrgesen Ettrup, født 1798 i Nykøbing, 
død 1845 samme sted. - Gift 1824 i Nykøbing 
med Johanne Sepstrup, født 1801 i Nykøbing, 
død 1868 samme sted.

N.B. Ettrup nævnes fra giftermålet 1824 som 
købmand i Nykøbing, hvor han fra folketællin
gen 1834 til sin død 1845 nævnes som boende 
i Nørregade. Efter Aggertangens gennembrud 
1825 vejrede købmændene i Nykøbing mor
genluft og ville styrke byens skibsfart med bl.a. 
eget toldsted i stedet for at være underlagt Thi
sted, så 1835 formulerede Ettrup et andragen
de herom. Men det blev stillet i bero og først 
gennemført 1841. Dette år optrådte Ettrup som 
kandidat, men forgæves, til stænderforsamlin
gen (i Viborg), forløberen for Rigsdagen. Ved 
folketællingen 1845 var han medlem af borger
repræsentationen, altså aktiv i bystyret! Hans 
kandidatur til stænderforsamlingen nævnes i 
Kjeld Jensens artikel Nørrejyllands Stændervalg 
og Stænderdeputerede, i Samlinger til jysk Hi
storie og Topografi, 5. Rk., Bd. 1,1932-34. - Ikke 
desto mindre behandledes Ettrups bo 1837-40 
af skifteretten som et opbudsbo, altså et frivil
ligt fallitbo, men gården i Nørregade lykkedes 
det ham at beholde til sin død sammen med en 
skibsanpart. Skiftet efter ham resulterede dog 
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i et underskud på 5.000 rbdlr.
Enken, Johanne Sepstrup, måtte ved folketæl
lingen 1850 tage til takke med at logere hos sø
steren Maren, gift Falsen, i Algade og ernære sig 
ved handel og syning, 1855 boede hun i Toftega
de og levede af syning og vask, men 1860 boe
de hun i Nørregade og holdt skole for småbørn. 
Ægteparret fik i årene 1824-36 hele 8 børn, hvor
af dog 3 døde som spæde! På trods af den sociale 
modgang blev den ældste søn, Niels Faartoft Et
trup, 1826-1907, dog eksamineret jurist (dansk 
jurist), godsforvalter og landinspektør.

Oldeforældre: Ane nr. 8-15

Ane nr. 8-9
Søren Jensen Yde, født ca. 1741/45 uvist hvor, 
død 1819 i Stagstrup i Stagstrup Sogn. - Gift 
ca. 1772 med Maren Jensdatter Svejgaard, født 
1749 i Ydby i Ydby Sogn, død 1813 i Stagstrup. 
Søren Jensen Yde nævnes 1773-77 i Dover Vand
mølle i Ydby Sogn i Sydthy, hvor han som fæ
ster efterfulgte konens barnløse farbror, Jørgen 
Jensen Svejgaard. 1781 nævnes han som skole
holder i Tilsted i Tilsted Sogn ved Thisted, men 
samme år efterfulgte han Mads Schytte (Skytte) 
som sognedegn for Harring-Stagstrup pasto
rat og skoleholder i Stagstrup, hans fars fødeby. 
Søren Jensen Yde og hustru fik i årene 1773-92 
ikke færre end 9 børn, hvoraf vist blot et par 
stykker døde som små. Den ældste søn, Jens 
Mathias Yde, 1773-1852, blev gårdmand i Stag
strup og i to ægteskaber far til 13 børn, hvor
af sønnen Niels Chr. J. Yde, 1807-1861, ejede 
gården Midiholm i Skjoldborg Sogn og stam
far til en stor slægt, omtalt i Nordisk Slægts
forsknings bog En slægt Yde fra Stagstrup sogn 
(Hassing herred), 1983. Søren J. Ydes yngre 
søn, Lars Vilhelm Yde, født 1781 i Tilsted, blev 
møller i Sundby i Stagstrup Sogn og sidst kro
mand i Vildsund, og den yngste søn, Jens Chr. 
Yde, født 1792, efterfulgte som nævnt faderen 
i Stagstrup, se ane nr. 4.

Ane nr. 10-11
Peder Christensen Sinnerup, født 1753 i 
Visby i Visby Sogn, død 1797 Kæstrup/Kjæ- 
strup i Heltborg Sogn. - Gift 1786 i Heltborg 

med Else Henrichsdatter, født 1756 i Gryngaard 
i Kæstrup i Heltborg Sogn, død 1841 i Harring i 
Harring Sogn. Efter Peder Sinnerups død blev 
hun gift 2. gang 1797 i Heltborg med Niels Jen
sen Korsgaard, født 1772 i Korsgaard i Ullerup 
i Heltborg Sogn, død 1846 i Harring i Harring 
Sogn. Han var søn af Jens Sørensen Korsgaard 
og hustru Marie Jensdatter.

Peder Christensen Sinnerup nævnes fra gifter
målet 1786 som boende i Kæstrup i Heltborg 
Sogn, ved folketællingen 1787 som indsidder 
hos svigerfaderen, der vedfolketæll. 1801 endnu 
var indsidder hos datterens anden mand, Niels 
Korsgaard, så det var tydeligt nok Gryngaard 
i Kæstrup, som Peder Sinnerup overtog. Mel
lem 1803 og folketæll. 1834 overtog Niels Kors
gaard en gård i Harring i Harring Sogn, som 
før folketæll. 1840 blev overtaget af plejedat
teren Maren Larsdatter, født ca. 1812 (måske 
Else Henrichsdatters datterdatter), og hendes 
mand siden 1837, Poul Larsen. Hos dem døde 
Else Henrichsdatter og Niels Korsgaard som 
aftægtsfolk. - Men Poul Larsen og hustru måtte 
fraflytte gården mellem folketæll. 1840 og -45 
til et husmandssted i Hørsted i Hørsted Sogn, 
og 1850-60 nævnes parret i et hus i Koldby i 
Hørdum Sogn.
Peder Sinnerup fik i årene 1786-97 hele 6 le
vedygtige børn, 3 sønner og 3 døtre, men den 
ældste søn døde dog 1803,14 år gi. Else Hen
richsdatter fik i ægteskabet med Niels Korsgaard 
vist blot et barn, en datter 1799.

Ane nr. 12-13
Niels Jensen, kaldet Ettrup efter fødestedet, 
født 1751 i Ettrup i Fjelsø Sogn i Vesthimmer- 
land, død 1807 i Nykøbing Mors. - Gift 1. gang 
1785 i Nykøbing (stuebryllup efter kgl. bevilling) 
med enken Mariane Holst, født 1747 i Ged
sted Præstegaard i Gedsted Sogn, død barnløs 
1795 i Nykøbing, datter af sognepræsten for 
Gedsted-Fjelsø Lorentz Holst og hustru Anne 
Helvig Engel; Mariane var blevet gift 1. gang 
1773 i Nykøbing (stuebryllup) med sin mors 
fætter, Niels Christensen Krog, skipper/køb- 
mand i Nykøbing, død 1784, 44 år gi. - Niels 
Ettrup blev gift 2. gang 1796 på Frøslevgaard i 

16



Frøslev Sogn (stuebryllup) med Karen Hvisten- 
dahl Wandborg, født 1773 på Frøslevgaard, død 
1836 i Nykøbing, gift 2. gang 1808 i Nykøbing 
med Niels Andersen Faartoft fra Fårtoft i Thi
sted Landsogn, død 1850 i Nykøbing, 65 år gi. 
Under betegnelsen Niels Ettrup, 1784 endda 
som sr. Niels Ettrup, nævnes han ikke færre 
end 7 gange som fadder i fødesognet Fjelsø 
1776-84, bl.a. 1778 hos Lars Beg i Klotrup, der 
som enkemand var blevet gift 1769 med Niels’ 
ældre søster Kirsten Jensdatter, født 1745. Og 
ved skiftet efter Niels Ettrup i Nykøbing 1808 
nævnes da også et tilgodehavende på 150 rdlr. 
hos Kirsten Ettrup i Klotrup (dog fejlagtigt sta
vet Klatrup). Den sikkert opvakte bondekarl, der 
måske er begyndt som skriverdreng et sted, må 
have hørt, at en datter af fødestedets sognepræst 
i 1784 var ledig som barnløs købmandsenke i 
Nykøbing, og så drog Niels på frierfærd! 
Giftermålet bragte ham en købmandsgård på 
Algade, der gik i arv til enkens anden mand, 
Niels Faartoft, der i 1830-erne var medlem af 
Stænderforsamlingen i Viborg. Men i lighed 
med stedsønnen, ane nr. 6, måtte Niels Faartoft 
gennem en delvis fallit i slutningen af 1830-erne.

Niels Ettrup fik ingen børn med sin første kone, 
men i årene 1796-1806 hele 7 med sin anden 
kone, men heraf døde dog det ene som lille, og 
sønnen Jens Christian druknede 1830. Sønner
ne Niels Byrgesen (ane nr. 6) og Lorenz Nicolai 
blev købmænd i Nykøbing, mens sønnen Hans 
Wandborg blev prokurator på Fyn og medlem 
af Folketinget. De to døtre blev gift med bor
gere i Nykøbing, datteren Maren med juristen, 
forligskommissær Falsen.
Karen Hvistendahl Wandborg fik i ægteskabet 
med Faartoft yderligere 3 børn, en datter og to 
sønner, den ene overtog faderens købmands
handel og den anden blev jurist.

Ane nr. 14-15
Jacob Iversen Sepstrup, født 1756 i Nykøbing, 
død 1833 samme sted. - Gift 1790 i Flade med 
enken Kirsten Poulsdatter, født 1765 i Tøving 
i Galtrup Sogn, død 1847 i Nykøbing; hun var 
blevet gift 1. gang 1787 i Galtrup med Søren 
Sørensen, gårdmand i Flade i Flade Sogn, død 

barnløs 1789.
Jacob Sepstrup fik borgerskab 1785 i Nykøbing 
som skomager i lighed med faderen, men drev 
senere købmandshandel.
Jacob Sepstrup og hustru fik i årene 1791-1806 
ikke færre end 11 børn, men op mod halvde
len døde som børn og unge. Datteren Severi
ne, født 1793, blev gift med proprietær Johan 
Chr. Knudsen på Moutrup i Blistrup Sogn på 
Mors og mor til den næste ejer, Jacob Sepstrup 
Knudsen. Sidstnævntes sønner var de kendte 
brødre, begge biograferede i Dansk biografisk 
Leksikon, teatermanden Christen Riis-Knudsen 
og politikeren Johan C.S. Knudsen, ligeledes 
ejer af Moutrup og bl.a. herregårdene Blistrup 
i samme sogn og Bangsbo ved Frederikshavn, 
kendt fra Herman Bangs historie.

Ad ane nr. 8, slægten Yde
Degnen Søren Jensen Yde tilhørte den talrige 
Yde-slægt i Thy, som kan følges 4 generationer 
længere tilbage til første halvdel af 1600-tallet. 
Forældrene var Jens Madsen Yde, sognedegn 
i Hurup, og hustru Frederikke Schmidt, præ
stedatter fra Harring-Stagstrup. - Sørens jævn
aldrende bror, Svenning Jensen Yde, efterfulgte 
faderen som degn i Hurup, mens den ældre 
bror Mads i mange år var færgemand og kro
mand ved Sallingsund i Lødderup Sogn på Mors 
og farfar til den Jens Jensen Yde, 1809-1886, 
ejer af Ydesminde og Kirkegaard i Hundborg 
Sogn, som er udgangspunktet for den omfangs
rige slægtsbog, Slægten Yde, der blev udgivet 
af forlaget Slægtsarkivet i 1980 med forfatte
ren af denne artikel som genealog og anmeldt 
i Personalhistorisk Tidsskrift 1987:2.
Som nævnt under omtalen af ane nr. 8 udgav 
Nordisk Slægtsforskning i 1983 en slægtsbog 
om en gren af Sørens efterkommere. ”Sund 
fornuft” ville sige, at man som interesseret i 
Sørens forslægt fra biblioteket skulle hjemlåne 
bogen fra 1983; og ikke den fra 1980, men det 
er en rigtig dårlig ide, for førstnævnte er blot 
en ”forenklet afskrift” af sidstnævnte, og des
værre ”klinisk renset” for kildehenvisninger!

Ad ane nr. 10, slægten Sinnerup
Peder Christensen Sinnerup, 1753-1797, var 
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søn af Karen Sørensdatter, født ca. 1714, død 
1754 i Visby i Visby Sogn. Hun synes at have 
været datter af Søren Christensen Tølbøl og hu
stru Kirsten Christensdatter (Knakkergaard) i 
Skyumgaard i Skyum Sogn, men kirkebøgernes 
oplysninger synes mangelfulde. Ved hendes an
det giftermål 1748 i Visby nævnes således som 
forlover Poul Madsen i Gærupgaard i Stagstrup 
Sogn, og han var netop blevet gift 1738 i Skyum 
med Inger Sørensdatter Tølbøl.

Karen Sørensdatter (Tølbøl?) blev gift første 
gang senest 1743 - uvist hvor - med Søren Chri
stensen i Visby, død 1748 i Visby, 51 år gi., altså 
født ca. 1697, så han havde måske været gift tid
ligere. Derpå blev Karen gift anden gang 1748 
i Visby med Christen Pedersen Sinderup/af 
Sinderup, så slægtsnavnet Sinnerup stammer 
naturligvis fra Sinderup i Ydby Sogn. Under 
betegnelsen Christen Sinnerup døde han 1776 
i Visby i sit 56. år.
Efter Karens død blev Christen Sinderup gift 
anden gang 1755 i Visby med Karen Peders- 
datter, død 1759 i barselsseng, 37 år gi. Og ef
ter hendes død blev Christen gift tredje gang 
1759-61 med Maren Andersdatter, død 1793 i 
sit 64. år. Efter Christens død blev Maren gift 
anden gang 1776 med Jens Christensen, der må 
være identisk med manden af samme navn, der 
1786 var forlover for sin kones stedsøn, Peder 
Christensen Sinnerup, ane nr. 10. - Det anfør
te er et typisk eksempel på en lang kæde af æg
teskaber, som i ikke så få tilfælde kan strække 
sig over mere end 100 år, for en god gård giver 
man ikke så gerne slip på!

Så må man hellere i første omgang finde sig i 
en noget ældre kone, hun lever vel ikke evigt? 
Karen Sørensdatter fik i årene 1743-53 fem 
børn, fire i første ægteskab, det yngste efter 
mandens død, og et i andet, sønnen Peder Sin
nerup, ane nr. 10. Det yngste barn af hendes 
første ægteskab, Søren, født 1748, altså efter 
faderens død, blev som voksen kaldt Sinnerup 
efter stedfaderen, gift med degnedatteren Anna 
Maria Pedersdatter Lang fra Visby og bosat i 
Stagstrup. Sidstnævntes søn, Mikkel Sørensen 
Sinnerup, bragte slægtsnavnet til Mors, hvor 

han for øvrigt blev ejer af hovedparcellen af 
den gård i Sundby, der er nævnt nedenfor un
der omtalen af ane nr. 15’s forslægt.
Christen Sinderup/Sinnerup fik 5 børn 1756- 
65 med sin anden og tredje kone.

Ad ane nr. 12, slægten Ettrup
Som påvist under ane 12 var Niels Ettrup født 
i den lille landsby af samme navn med 3 går
de og nogle mindre ejendomme i Fjelsø Sogn 
i Vesthimmerland. Forældrene var gårdmand 
Jens Christensen Tyeboe, født ca. 1711, død 1773 
i Ettrup, og hustru siden 1743, Maren Mortens
datter. Sognets kirkebog begynder først 1741, 
så det er vanskeligt at komme længere tilba
ge. Parret fik i årene 1744-64 ikke færre end 11 
børn, og det ældste barn blev båret til dåben 
af Inger Mortensdatter, vel en moster. Af an
dre spor blandt fadderne skal blot nævnes, at 
til det yngste barns dåb nævnes fadder Anders 
Thyboe af Ulstrup, og han kan måske have væ
ret en farbror.

Ad ane nr. 13, slægten Wandborg
Med udgangspunkt i bogen Wandborg-Slægten 
fra Vandborg Sogn gennem mere end 400 år, udg. 
1953 af Ejler Lindstrøm Wandborg, kan der op
stilles en omfangsrig anetavle. Supplerende op
lysninger vedrørende de ældste slægtsled kan 
hentes i det store værk Man er vel hardbo..., 600 
ÅRS FAMILIEKRØNIKE FRA NORDVESTJYLLAND, Ved Er
ling og Lars Møller, 2004.

Via slægten Hvistendahl er der forbindelse til 
den store slægtstavle over ætlinge af slægten 
Kampmann, som Flemming Aagaard Winther 
har opstillet på baggrund af de mange ekstrak
ter af skifter, som Erik Brejl har lagt på sin 
hjemmeside. Og her findes Aagaard Winthers 
stamtavle også nu.

Ad ane nr. 15, Kirsten Poulsdatter
Hun var datter af Poul Pedersen (Sundby), 1737- 
1812, fæster under herregården Nandrup af den 
betydeligste bondegård i Tøving, i Galtrup Sogn, 
den nuv. Gyldagergaard. Poul var gift tre gange, 
og hans to første koner døde begge i barselsseng. 
Kirstens mor var hans første kone siden 1764, 
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Maren Laurs- eller Larsdatter, 1737-1775, dat
ter af Laurs Clausen og hustru Anne Poulsdat- 
ter i den gård i Solbjerg i Solbjerg Sogn, der 
siden er blevet kaldt Skindtoftegaard, og hvor 
hendes slægt kan følges tilbage til slutningen 
af 1600-tallet. Sagnet fortæller, at en gammel 
kone i gården under Svenskekrigene midt i 
1600-tallet lokkede en svensk soldat til at rode 
efter sølvtøj på bunden af en kiste, hvis låg hun 
resolut klappede ned over ham og satte sig op 
på kisten!

På museet i Nykøbing ses soldatens sabel, hans 
kranie og gårdhundens kranie, for den dræbte 
han allerførst. Ærgerligt nok kan historien ikke 
dokumenteres i kilderne og slægtskabet ikke 
påvises. Laurs Clausen og hans kone figurerer 
som ane nr. 382-83 på forfatterens anetavle 

på Viborg-foreningens hjemmeside med flere 
litteraturhenvisninger.
Poul Pedersen (Sundby) var søn af Peder Jo- 
sephsen og hustru Kirsten Jørgensdatter, hvis 
datter Sidsel Pedersdatter, 1724-1810, gift med 
Christen Christensen i Vestergaard i Fårtoft, fi
gurer som både ane nr. 69 og 189 på forfatte
rens ovennævnte anetavle.
Poul Pedersens nævnte søster, broderen 
Jørgen og endnu en søster, Else, hørte til de 
absolut centrale personer i den efterhånden 
stærkt sexfikserede sekt omkring Peder Lassen 
i Jørsby i 1770-erne, grundigt behandlet i Steen 
Buscks doktordisputats Et landbosamfund i op
brud, Sundby Mors 1660-1800, 2011. - Hoved
parcellen af Peder Josephsens gård i Sundby 
ejedes for øvrigt i begyndelsen af 1800-årene 
af Mikkel Sørensen Sinnerup, se ovenfor.

Anton Blaabjerg
Fredensgade 38 
8800 Viborg
E: blaab@webspeed.dk

Zabel
Fra tysk, men med flere betydninger: 1) et brætspil, i overført betydning en lidenskabelig 
spillefugl, 2) en bærer af pelsværk (zobel), 3) erhvervstilnavn til en kusk (i kørepels). Et 
halvt hundrede danske bærere af efternavnet, omkring halvdelen i hovedstadsområdet og 
en del i det sønderjyske område. Hans Jørgen Kristian Zabel (30/12 1892 - 24/4 1963) og 
Knud Ejlert Carié Zabel (30/4 1923 - 15/6 1996) er eksempler på bærere af navnet. Sta
veformen Zabell bæres af omkring et halvt hundrede personer, fortrinsvis i Østdanmark. 
Begge formerne, Zabel og Zabell, er forbeholdte navne.
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Boganmeldelser

Middelalderlige adels- og våbenbreve

- en oversigt

Det vides ikke, hvornår de danske konger be
gyndte at udstede våben- og adelsbreve, men 
fra udlandet kendes fænomenet i 1300-årene. 
Dog kendes et brev fra 1294, hvor Rudolf, der 
var pfalzgreve ved Rhinen og hertug af Bayern, 
bekræfter, at hans vasaller, fogderne von Plau
en, må føre det pfalzgrevelige skjold og banner, 
da de repræsenterede lenet (Bartholdy, s.16). 
De danske konger har tilsyneladende tidligt 
interesseret sig for heraldik (især deres egen), 
og fra 1306 findes en omtale af grev Jakob af 
Hallands våben i forbindelse med gengivelsen 
i hans segl. Ifølge nordtyske krøniker afholdt 
kong Erik Menved i 1311 store turneringer uden 
for Rostock, hvor herolder præsenterede rid
derne og deres våbener, og fra slutningen af 
1300-tallet ses flere eksempler på kgl. embeds- 
mænd, der på kronens vegne mener sig i stand til 
at udstede frelsebreve, der efterfølgende kunne 
stadfæstes af kongen. I unionstiden (1396-1523) 
ses flere eksempler, hvor de svenske rigsfor
standere udsteder frelsebreve til landsmænd, 
og i flere tilfælde fandt modtagerne det bedst 
efterfølgende at skaffe sig et nyt frelsebrev fra 
unionskongens hånd.
Dette - og meget andet - kan man finde i den 
grundige indledning til fortegnelsen over 

adels- og våbenbreve udstedt af de danske 
konger frem til reformationen, og det påvises, 
at adelskab og våbenbrev ikke altid blev tildelt 
på én gang. De tæt på 150 breve, der er bevaret 
enten i original eller senere afskrift, har kun i 
86 tilfælde en direkte - eller indirekte - om
tale af brevmodtagerens våbenføring (Bart
holdy, s.29). Værket udmærker sig i øvrigt ved 
en omhyggelig gengivelse af de fundne breve, 
der udviser en stor geografisk spredning, og 
dermed unionskongernes interesse for at give 
adels- og våbenbreve i hele Norden.
Fine folk som slotsfogeder, herredsfogeder, væb
nere, borgmestre og velstående købstadsbor
gere kan komme i betragtning, uanset om de 
residerer i Odense, Ribe, Øster eller Vester Han 
herred, Malmø, Bergen, Bohus len, Västergöt
land, Östergötland, Finland - eller er en lens
mand på Island.

Bogen bringer farvegengivelser af såvel eksem
pler på tidens adelsbreve som en række gengi
velser af farvelagte våben fra bl.a. Niels Nielsen 
Harboes adelsbrev fra 1433, Poul Mattissens 
(1433), Hans Mules (1444), Peder Hansens (Lil- 
liefeld, 1476), Broder Frodesens (1480), Niels 
Tormodsens (Skak, 1503), Niels Svendsens (Tor
denstierne, 1505), Anders Svendsens (Dahlepil, 
1506), Niels Torkildsens (Rosenstierne, 1520) 
og Poppe Bogincks (1527). Såvel et person-, som 
et sted- og heraldisk register fuldender bogen.

TPC

Adels- og våbenbreve udstedt af danske 
(unions-) konger indtil 1536.
Udgivet af Nils G. Bartholdy. Selskabet 
for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 
Kbh. 2007. 232 s. ill. s/h og farve. Indb. 
ISBN 978-87-7500-000-5. Pris: 200,- kr. 
Kan købes via
www.kildeskriftselskabet. dk
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Boganmeldelser

Bonde-rødder nord eller syd 

for Limfjorden?

Jordebogen omfatter syv herreder i Himmer
land og tre i Vendsyssel, visse afgifter af Hjør
ring by samt to møller i Aalborg (Den gi. og Den 
nye Slotsmølle) og huslejen fra Hans Hollæn
der, som var slottets løgmand, der bl.a. var le
veringsdygtig i rødbeder!
Gadehusene lå alt overvejende i herrederne 
Hindsted, Slet og Kjær, hvilket, sammenholdt 
med de mange opgørelser af saltede sild fra 
bundgarnsstader ud for Hurup, de røgede sild 
fra de 12 bundgarnsstader ud for Løgstør Øre 
og de 13 bundgarnsstader ud for Aggersborg 
samt de mange tørrede hvillinger fra fiskeriet 
i Vesterhavet, klart indikerer, at fiskeriet har 
været af stor betydning for disse strandsiddere.

Som oftest er det kildesituationen, der stopper 
jagten på vores rødder, når vi er kommet tilbage 
i 1600- og 1700-årene. Derfor er det glædeligt, 
når ildsjæle prøver at rydde vejen for os andre. 
En sådan ildsjæl er den myreflittige Ole Færch, 
der denne gang har kastet sig over Aalborghus 
lens jordebog i Rigsarkivets samling af Lens
regnskaber 1559-1660.
Tidligere skulle man lade sig nøje med mor
monfilmen M17.917, men nu er hele jordebogen 
omhyggeligt blevet afskrevet efter udskrifter fra 
filmen. Sidenummereringen står som i origina
len, og i det hele taget er originalens udform
ning og skiftende skriftstørrelser søgt gengivet 
loyalt. I bonus får man en god introduktion til 
jordebogen og dens betydning, en analyse af 
indholdet, 10 bilag og afsluttende diverse nyt
tige fortegnelser.
Specielt bør det omfattende register fremhæ
ves (s.453-472), da hele jordebogens navnestof 
findes medtaget her: Fra Jens Abildgård i Fred
bjerg og Jens Abildgård i Suldrup til Søren Ørn 
i Hørby og Christen Ørt i Sønder Tranders. Da 
jordebogen må formodes at være skrevet i april 
1562 og medtager mere end 1300 bøndergårde, 
190 gadehuse og 21 møller, er det et fantastisk 
kildemateriale til datidens bondeslægter.

Derimod forekommer det lidt dristigt at sam
menholde et udsnit af det før-reformatoriske 
register over den visse rente fra 1525 (Claus 
Gjordsens) med 1562-jordebogen, og hævde, 
at forskellene dokumenterer, hvor meget selv
ejerne blev straffet for deres støtte til skipper 
Clement i Grevens Fejde 1534. Reformationens 
omvæltninger og meget andet må formodes 
også at have haft betydning.

Det må dog ikke kaste skygge over det faktum, 
at O. Færch har skænket os en nem adgang til 
et spændende kildemateriale, der vel at mærke 
ligger mindst et par hundrede år før de fleste 
kirkebøger og alle folketællingerne.

TPC

Aalborghus lens jordebog 1562.
Af Ole Færch. Udgivet af Landbohistorisk 
Selskab, GI. Estrup, 2013. 472 s. ill. s/h 
og farve. Indb. ISBN 978-87-7526-221-2. 
Pris: 200,- kr. Kan købes via 
http : // www.landhist.dk
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Boganmeldelser

Skudefart og krigssejlere

Som læsere af Slægten vil vide, har Handels
og Søfartsmuseet på Kronborg gennemgået en 
forvandling til M/S Museet for Søfart (se Thor
bjørn Thaarups artikel i Slægten nr. 46, s.27ff.). 
Danmarks nye søfartsmuseum har fået til huse 
i helt nye bygninger på det gamle Helsingør 
Stålskibsværfts område, og her åbnes for pub
likum i juni måned. Årbogen har da også skif
tet navn fra 2012, og den 71. årgang er blevet 
suppleret med en digitalisering af alle de tidli
gere årbøger frem til og med 2008, der tilmed 
er lagt ud på nettet.

om museets nye undervisningsafdeling, og man 
kan læse museets årsberetning 2012.

Af særlig interesse for slægtsforskere er artiklen 
om de danske krigssejlere, der bringer histo
rien om fire af dem: Carlo Andersen, Edmund 
Petersen, Henrik Jessen samt Erik Kragelund 
Nielsen, der er formand for Allierede Krigssejle
re (1940-1945) samt Danske Veteraner 1940-45. 
Her berettes ikke kun deres historie, men gives 
også et indblik i, hvilke kilder forfatteren har 
benyttet sig af. Således har formanden for me
nighedsrådet ved Den Danske Kirke i Newcastle, 
Inger Batchelor, gennem årtier samlet et stort 
arkivmateriale omkring krigssejlerne, som den 
engelske forfatter har fået adgang til. Derimod 
har han - grundet sprogbarrieren - ikke fået 
inddraget Sven Arvid Birkelands bog Sænket af 
TYSKERNE. DANSKE KRIGSSEJLERE I 2. VERDENSKRIG 

(Gyldendal 2012), en anmeldelse af bogen fin
des i Krigshistorisk Tidsskrift, (2012:3).

TPC

Den foreliggende årbogs fine udstyr og format 
gør den til en fornøjelse at have i hånden, lige
som det lige skal nævnes, at et samlet stikords
register til årbøgerne 2007-2011 afslutter bogen. 
En artikel af Ole Mortensøn om den nordiske 
skude gennem flere hundrede år er det første 
bidrag, og dernæst skriver en englænder, C.P. 
Baird, om de danske krigssejlere i Newcastle 
upon Tyne, inden Thorbjørn Thaarup følger 
den unge søofficer Poul de Løwenørn på en 
rejse til troperne i 1780-erne. Endelig berettes 

M/S Museet for Søfart Årbog 2012. 
Udgivet af M/S Museet for Søfarts Ven
ner. 168 s. ill. s/h og farver. Hft.
ISBN 978-87-7015-006-4. Pris: 325,- kr. 
Kan bestilles på hp@mfs.dk
eller via www.maritime-museum.dk/ 
shopping/ default. asp
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Boganmeldelser

Slægten Has(s)ager

Slægtsbogen handler om en oprindelig gan
ske almindelig bondeslægt fra egnen mellem 
Randers og Aarhus, hvor slægten boede i 300 
år, men knyttede ved ægteskaber forbindelser 
med mange forskellige slægter i Jylland, og med 
tiden spredtes slægten til stort set hele landet - 
og endda ud i den store verden.
Usædvanligt nok lykkedes det for den åbenbart 
opvakte bondedreng Hans Henrich (Sørensen) 

Hassager (bemærk dobbelt-s’et), 1767-1834, 
at få fripas fra godsejeren på Bidstrup, læse til 
præst og blive kapellan i Ødum på hjemegnen 
1792. Men allerede 1795 efterfulgte han digte
ren St. St. Blichers farbror som sognepræst i 
Vejerslev-Aidt-Thorsø, ligeledes på hjemegnen, 
men inden for grevskabet Frijsenborgs interes
seområde. - Da han overtog præsteembedet, 
blev han straks gift med den lidt ældre præ
stedatter fra det nærliggende Vellev, Christiane 
Meyer (1759-1823), og parret fik i de følgende 
år tre børn, bl.a. den barnløse legat- og senere 
kollegiestifter Carl (Meyer) Hassager. Midler 
herfra har bl.a. støttet bogudgivelsen.
Som det nævnes indledningsvis, har slægten 
ægteskabsforbindelser til en lang række frem
trædende slægter, bl.a. i det østjyske som f.eks. 
Randers-slægten Brock - med stifteren af den 
bekendte handelsskole i København og det 
Brock-Bredalske Legat.
Bogen er flot illustreret med et væld af por
trætter, kirker, gravminder, kortskitser og do
kumenter. Tilgangen til stoffet lettes af mange 
stamtavleudsnit og et stikordsregister omfatten
de både personer og stednavne. - Henvisninger 
til kilder og litteratur savnes naturligvis heller 
ikke. Skulle noget påpeges, skulle det da være, 
at nogle af de mange flotte og tydeligt gengiv
ne portrætter godt kunne have tålt en lidt stør
re gengivelse. Som helhed kan bogen absolut 
varmt anbefales til efterfølgelse!

AB

Peter Kelstrup:
Slægten Has(s)ager fra Hasager.
Om min mors slægt HASSAGER, der oprindelig stammede fra egnen Hasager i Skjød sogn 
syd for Randers, samt nogle af sidegrenene, bl.a. slægterne Meyer, Borre, Kuur, Langbal
le, der stammede fra egnen omkring Randers og fra Randers by. 402 s., ill. i farver. Hft. 
Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå, www.forlagetaadalen.dk. Pris: 300 kr.
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Skibet der blev væk

Af Mogens Larsen 

nu som styrmand i langfart på Sydamerika og 
Australien. Igen er det problematisk at finde ud 
af, hvilke skibe han har sejlet med, især da hans 
egne hilsener hjem til familien bliver sjældnere.

Det begyndte med et postkort og en avis
notits. Jagten på historien om skonnerten JEN
NY og styrmand Hans Peter Svendsen fra Ny
købing Mors blev en kringlet affære, som førte 
til en del erfaringer med de udfordringer, der 
kan være ved at spore skibe og søfolk omkring 
1. verdenskrig.

Min mormors yngste bror, Hans Peter Svend
sen, blev født i Nykøbing Mors den 29. maj 
1889. Hans far var smed, men det var nok mere 
tiltrækkende at komme ud at sejle end at blive 
smededreng på jernstøberiet, så i juli 1905 gik 
han med sin fars tilladelse til politimesteren og 
fik udstedt en søfartsbog.

De første år har han formentlig sejlet med lo
kale Nykøbing-skuder i det, der kaldtes ind
skrænket fart, dvs. inden for Lindesnæs-Texel, 
for vi har postkort fra ham fra Sænehavnen på 
Bornholm, fra Wismar og andre østersøhavne. 
Men allerede i marts 1907 er han på langfart 
til Brasilien med den 3-mastede bramsejls
skonnert SANKT CLEMENS, der tilhørte Ny- 
købing-rederiet A.P. Rasmussen.

Ved hjælp af de postkort, som Hans Peter sendte 
hjem, kan vi følge hans sejladser med en række 
skibe, bl.a. den 4-mastedebarkentine OBERON, 
der i 1909-10 gik i fart mellem Sydamerika og 
Australien. 11912 havde han optjent sejltid til 
at gå på navigationsskole, og i begyndelsen af 
1913 skriver han hjem fra Svendborg: ”Jeg be
gyndte på skolen i Onsdags...”

Det var den private navigationsskole på Fær
gevej i Svendborg, men det er ikke afklaret, 
om han tog styrmands- eller måske en sætte
skippereksamen. Desværre er der så godt som 
ingen bevarede arkivalier fra den private naviga
tionsskole fra årene før første verdenskrig. Men 
Hans Peter kommer i hvert fald igen ud at sejle,

Styrmand H. P. Svendsen. (Foto: Forf).

Sænket af tysk u-båd
Første verdenskrig bryder ud i 1914, og der
med begynder en højst usikker tid for søfa
rende i udenrigsfart. Tyskland erklærede den 
uindskrænkede ubådskrig, og mange neutrale, 
danske skibe mødte deres skæbne i form af en 
tysk ubåds kanon. Typisk blev skibets besætning 
beordret i storbåden, skipperen fik ordre til at 
aflevere skibets papirer, hvorefter skibet blev 
sænket med kanonskud eller blot sat i brand, 
da det ikke kunne betale sig at bruge en torpe
do på det. Søfolkene i redningsbåden fik som 
regel lov til at sejle i deres egen sø.
Det skete også for Hans Peter. Han var 2. styr
mand om bord på den 3-mastede bark CON
SUL N. NIELSEN af Nykøbing Falster, der var 
på rejse fra Buenos Aires til København med 
en last hørfrø.
Den 29. maj 1917, på Hans Peters 28-års fød
selsdag, blev skibet stoppet af den tyske ubåd 
U-69, Kapitän Ernst Wilhelms. Ubåden be
gyndte beskydningen på 2000 meters afstand 
og fyrede adskillige skud mod det danske skib. 
Først da mandskabet var kommet i bådene fra 
det synkefærdige skib, kom ubåden tættere på, 
og først nu blev der spurgt om skibets bestem
melsessted, og hvilken last der var ombord. Fra 
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ubåden fik man nu en lille pakke forbindsstof
fer til førstestyrmanden, der blev alvorligt så
ret ved beskydningen, men kort efter forsvandt 
ubåden sydpå. Efter flere døgns sejlads i red
ningsbåden nåede besætningen i land og blev 
bragt til Stornoway.
Afdækningen af denne historie begyndte som 
nævnt med et postkort. Den 3. juni 1917 skriver 
min morfars søster fra Nykøbing Mors til min 
mormor Marie Larsen i Assens:

”Jeg har lige i Aften læst, at Maries Broder 
Hans har været med et Skib, der er blevet tor
pederet, men han er reddet, det synes jeg, jeg 
skulde meddele Eder.”

Den 3-mastede bark CONSUL N. NIELSEN 
af Nykøbing Falster. (Foto: Forf.).

Det førte selvsagt til, at jeg ledte efter den avisno
tits, der åbenbart var tale om, og det kunne 
næsten ikke være andet end Morsø Folkeblad. 
Her fandt jeg da også følgende notits, dateret 
lørdag den 2. juni 1917:

"En dansk Bark sænket
Udenrigsministeriet meddeler: Ifølge Telegram 
fra det danske Gesandtskab i London er det 
danske Barkskib KONSUL N. NIELSEN, der 
var paa Reise fra Buenos Aires til Danmark 
med en Ladning Hørfrø, sænket i Atlanter
havet. Besætningen er reddet og indbragt til 
Stornoway.”

Hans Peter Svendsen kom hjem og deltog den 3. 
juli 1917 i søforhøret ved Sø- og Handelsretten 

i København. Her fremlagde skibsføreren en 
udførlig rapport, som 2. styrmand H.P Svend
sen bevidnede.

Najaden - et vildspor
Det næste punkt i historien er opsigtsvæk
kende. Det er igen Morsø Folkeblad, der den 
1. august 1918, altså godt og vel et år efter, skri
ver følgende:

“Et Offer
Styrmand H.P. Svendsen her fra Byen blev 
sidste Sommer torpederet. Det lange ophold i 
redningsbåden og de Lidelser han og hans Fæl
ler den Gang udstod, knækkede hans helbred. 
Han gik herhjemme i Byen i nogen Tid, men 
tog i Efteraaret ud med en Skonnert.
Den led Havari højt oppe under Island, og da 
den endelig nu i Sommeren naaede ned til Spa
nien, blev Svendsen syg og maatte gaa fra Bor
de i Gibraltar. Han laa 26 dagepaa Hospitalet 
i Barcelona, lidende af Lungehindebetændel- 
se, og ventede, da han følte sig bedre, forgæ
ves på Skibslejlighed hjem til Danmark. Han 
blev sluttelig nødt til at rejse hjem over Land 
og fik fra London Skibslejlighed til Danmark. 
Med Skibet naaede han imidlertid ikke læn
gere end til Helsingør. Der maatte han sættes 
i Land og indlægges paa Øresundshospitalet. 
To Dage efter døde han.”

Beskrivelsen i avisnotitsen passer på den tre
mastede skonnert NAJADEN af Svendborg, 
der netop havde været ude for et hændelses
forløb, som det beskrevne. Mellem jul og nytår 
1917 var NAJADEN på rejse med en last salt fra 
St. Pola i Spanien til en islandsk havn, da det i 
hårdt vejr ”højt oppe under Island” fik havari 
på skrog og rig og måtte dreje af for stormen og 
søge nødhavn i Mandal i Norge, hvor der ven
tede en større reparation. Udskriften af søfor
høret i Mandal bekræfter imidlertid, at Hans 
Peter Svendsen ikke sejlede med dette skib. 
Altså en blindgyde.

Skonnerten JENNY af København
Ifølge en indførsel i lægdsrullen var Hans Pe
ter ganske rigtigt udmønstret den 1. oktober 
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1917- Skibets navn var angivet som skonner
ten JENNY af København, kendingsbogstaver 
NLCH, tilhørende Rederiet C.E. Nissen. Dette 
fik jeg bekræftet ved skibets besætningsliste, 
som findes på Rigsarkivet. Her er H.P. Svend
sen forhyret som enestyrmand til en hyre af 
500 kr. om måneden. Skibets rejse går til Is
land og videre. Desværre er der i besætnings
listen ingen optegnelser senere end 1. oktober 
1917. Men hvad med det omtalte havari oppe 
under Island, der må være sket i tiden efter 1. 
oktober 1917?

I Søulykkesstatistikken for 1917 og 1918 (der 
findes online på internettet), er der ingen op
tegnelser, der antyder, at JENNY havde havari. 
Besætningslisten viser da også klart, at skibet 
fra marts 1917 til oktober samme år har sejlet i 
hjemlige farvande med et par rejser til Stavan
ger og Trondhjem som undtagelser, og der er 
intet der tyder på, at den lille skonnert på kun 
66 bruttotons har været i Gibraltar eller i an
dre havne på Middelhavet.
Det er uforklarligt, hvordan Morsø Folkeblad i 
1918 fik fat i den helt usandsynlige historie om 
landsætningen i Gibraltar, sygehusopholdet i 
Barcelona, turen hjem over land til London (!) 
og skibslejlighed til Helsingør. Man kan ikke 
altid stole på, hvad der står i avisen!

Hans Peters død
Det står dog helt klart ifølge Øresundshospita
lets lægejournal, at Hans Peter Svendsen den 
27. juli 1918 blev sat i land i Helsingør fra skon
nerten JENNY og indlagt med lungebetændelse 
på Øresundshospitalet, hvor han døde to dage 
senere. Han blev bragt hjem til Nykøbing og 
begravet der den 3. august 1918. Men Jenny 
og Hans Peters færden mellem 1. oktober 1917 
og 27. juli 1918 er stadig uopklaret.

Hvad er så konklusionen?
Det har vist sig at være vanskeligt at efterspore 
en bestemt sømand eller et bestemt skib i en 
bestemt periode. I mit tilfælde ville det have 
være næsten umuligt at finde oplysninger om 
min grandonkel Hans Peter Svendsen, hvis ikke 
jeg var så heldig at have nogle få postkort fra 
hans egen hånd. Der er ingen efterladt familie, 
der kan give oplysninger, så alt er søgt gen
nem tilgængelige arkivalier, f.eks. Danmarks 
Skibsliste, der ligesom søulykkesstatistikken 
findes på nettet. Jeg har fået en del hjælp ved
rørende de svenske skibe, han sejlede med, fra 
net-kontakter i Norge og Sverige. Skibsbeman
dingslisterne er fundet ved hjælp af et register, 
der ligesom listerne selv er registreret i Daisy. 
Også Svendborg Byhistoriske Arkiv og Søfarts- 

Kilder:
Postkort, samlet af min mormor i perioden 1906 - 1930 
Arkivalieronline, kirkebøger og folketællinger på internettet 
Lægdsrulleoplysninger, Landsarkivet for Sjælland 
Morsø Folkeblad 1917,1918. Statsbiblioteket i Aarhus 
Søulykkesstatistik for årene 1917 og 1918
Søforhør over forliste Danske Skibe, 1914 - 1918. Erhvervsarkivet, Aarhus 
Udskrift af søforhør ved ekstraretten i Mandal vedr. NAJADENs havari ved juletid 1917. 
Utallige søgninger via Daisy i arkivalier vedr. H. P. Svendsen og de skibe, han sejlede med, 
herunder skibsbemandingslister, arkiveret ved Mønstringskontoret i København. 
Lister over ind- og udgående skibe fra Helsingør og Københavns Havn har også været 
nyttige.
Skibshistoriske registre på Handels- og Søfartsmuseets hjemmeside.
Om JENNYs sidste år har jeg fået nyttige oplysninger fra Jørgen Marcussen, Helsingør, 
Torsten Hagnéus i Sverige og fra Marstal Søfartsmuseum.

Forfatteren Mogens Larsen kan kontaktes på mail: m.g.larsen@stofanet.dk
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museum har hjulpet med at søge oplysninger, 
bl.a. om navigationsskolen i Svendborg. Des
værre er alle indberetninger til Navigationsdi - 
rektoratet om styrmandseksamener før 1921 
kasseret fra Statens Arkiver, så der er ikke noget 
at hente. Jeg har flittigt brugt ”Spørg arkivaren” 
på SA’s hjemmeside, der er en nyttig service, 
især når man som jeg bor i Århus.

Jeg har dog ikke givet op endnu. Der må et eller 
andet sted ligge besætningslister for skonner
ten JENNY efter 1. oktober 1917, som kan give 
et fingerpeg om, hvor skibet har sejlet i tiden 
indtil juli 1918. Måske findes der også i Helsin
gør Toldkammers arkiver et notat vedrørende 
ilandsætningen af Hans Peter.
Skifteretsattesten fra Helsingør er heller ikke 
undersøgt endnu, men kan formentlig kun be
kræfte allerede kendte oplysninger. Hvor skal 
jeg ellers lede? Jeg har søgt på nettet efter en 
interessegruppe for slægtsforskere, der ligesom 
jeg arbejder med søfolk og skibe i denne periode. 
Hvis nogen skulle have kendskab til en sådan, 
hører jeg meget gerne om det.

Efterskrift
Da jeg nu havde haft fat i skonnerten JENNY 
af København, ville jeg prøve at klarlægge ski
bets videre historie. Efter havariet i november 
1918 blev skibet solgt til et af de mange sejl
skibsrederier, der opstod på grund af den store 
efterspørgsel på tonnage under 1. verdenskrig. 
Sejlskibsselskabet Energi blev senere optaget i 
Rederiet Erik B. Kromann i Marstal, som igen 
solgte Skibet til Sverige, hvor JENNY blev om
døbt til FAMILJENS HOPP.

JENNY endte sine dage i juli 1943 under et al
lieret luftbombardement på havnen ved Hero- 
ya i Norge. Det blev ramt af en fuldtræffer, og 
det eneste, der var tilbage, var en tom tønde, 
der havde stået på dækket. Besætningen, der 
bestod af far og søn og en forhyret sømand, 
kom heldigvis ikke noget til, da de havde søgt 
beskyttelsesrum.

Zacho / Zaccho
Slægten Zacho har mellem 400 og 500 bærere af efternavnet og forekommer over hele 
Danmark, men med hovedvægten i det jyske område og omkring 90 bærere i hovedstads
området. Slægten blev i 1820 ejer af Pederstrupgård i Nødager Sogn, Djurs Sdr. Hrd. i 
Randers Amt. Landskabsmaleren, professor Christian Zacho (31/3 1843 - 19/3 1913) og 
købmanden Alfred Zacho (8/9 1876 - 29/12 1955) er eksempler på bærere af efternavnet. 
Zacho, Zacho-Lind og Zacho-Petersen er forbeholdte navne.
En varierende staveform: Zaccho, ses båret i en snes tilfælde, altovervejende i Midt- og 
Sønderjylland. Syd for grænsen kendes efternavnet Zachow, et stednavn (landsby) fra 
Brandenburg-området, i det tidl. Pommern, nuv. Polen.
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Slægtshistoriske oplevelser i USA (2)
Af Magne Juhl

Her fortsætter Magne Juhls rejseberetning fra 
USA-turen i efteråret 2011. Første del blev 
bragt i nr. 47.

Dwight i Illinois
Oplysninger om Dwight havde jeg forsøgt at 
fremskaffe flere gange, men mine breve var ikke 
blevet besvaret. Før den aktuelle tur skrev jeg 
til den lokale avis, hvilket i anden forbindelse 
har vist sig effektivt, og det var det også her. 
Kort efter kom der en mail fra Marilyn Thor
sen (woodcarver4@prodigy.net). Hun skrev, at 
hun som regel klarer de slægtshistoriske opga
ver for Dwight Historical Society. Hun lovede at 
hjælpe os med kontakter, og vi skulle så ringe 
til hende forinden. Desværre fik vi ikke ringet 
til hende før på selve dagen, hvor vi var nået til 
Dwight. Hun var da på arbejde og fik først vores 
besked via sin telefonsvarer, da vi lige var kørt 
fra byen. Vi må have et eventuelt næste besøg 
i byen planlagt noget bedre.
Byen ligger ved den legendariske ”Route 66”, og 
besøget var dog ikke uden oplevelser. Dwight 
blev grundlagt i 1854 og ligger syd for Chicago. 
Flere danskere synes at være udvandret hertil. 
Min oldemors bror, Jens Peter Hansen, rejste 
fra Søndernæs i Brøns sogn til Dwight. Han har 
selv i 1974 fortalt til Kristeligt Dagblad, at han 
var politimand der, indtil han af helbredsmæs
sige årsager rejste videre vestpå.

Nicoline Paasch fra Rejsby
Min morfars bror, Anders Jepsen Beck, rejste 
over til sin onkel, Jens Peter Hansen, i 1914 på 
skibet LUCITANIA. Passagerlisten viser, at han 
den 6. marts ankom til U.S.A. og må da være 
kommet gennem Ellis Island. Han er nummer 
16 på passagerlisten. På samme liste er nr. 15, 
Nicoline Paasch, og de ser ud til at have fulg
tes ad, idet Nicolines destination var ”Friend 
Chr. Sondergaard, Dwight, Illinois”, og under 
Anders J. Beck står bare ”Do”. Nicoline Paasch 
var fra Rejsby, der er nabosogn til Hviding sogn, 

hvor Anders kom fra.
Sammen med Birgit Øskov, der stadig må erin
dres af de fleste slægtsforskere, har jeg tidli
gere udvekslet oplysninger om personer med 
efternavnet Paasch, og blandt navnene var også 
Nicolines navn. Hun optræder i Rejsbybogen (8, 
s. 64), hvor der ikke nævnes mere om hendes 
skæbne, men ud fra oplysningerne om en ven 
i Dwight ved navn Søndergaard, viser nærme
re studier i bogen, at hun omtales s. 117 som 
værende gift med Peter Hansen Søndergård, 
bygmester i USA. Der nævnes også, at Nico
line skænkede 12.000 kroner til loftsdekora- 
tion i Rejsby Kirke. En bror til Peter Hansen 
Søndergaard, Christian Hansen Søndergaard, 
nævnes som ugift snedker i Illinois. En farbror 
til de to, Jens Knudsen Søndergaard, var i 1878 
rejst til Amerika.
På hjemmesiden for Rejsby Kirke kunne vi før 
turen læse om udsmykningen af loftet i Rejsby 
Kirke. Samme hjemmeside synes nu under æn
dring og er ikke aktuelt tilgængelig. I Dwight så 
vi først to kirkegårde, som begge ligger uden for 
byen. Den nordlige har ikke gravsten med dan
ske navne, medens der er mange på den vest 
for byen. Vi fandt dog ikke Nicoline og Peter 
Hansen Søndergårds gravsten.

J. P. Hansen - Chief of Police
Byens museum var lukket (der er kun åbent 
en lørdag hver måned). Ved telefonisk kontakt 
til museets leder oplystes, at der ikke den dag 
var mulighed for at få en aftale om besøg på 
museet. Til gengæld var der forskellige bøger 
af lokalhistorisk interesse på det lokale biblio
tek, og heraf fremgår blandt andet, at de første 
danskere ankom til byen omkring 1860, hvor 
de sammen med nordmænd oprettede en me
nighed og fra 1876 St. Peter’s Evangelical Lu
theran Church. Fra 1889 har der også været en 
loge under Dansk Brodersamfund, hvor der på 
et tidspunkt var op til 60 danske mænd som 
medlemmer. Fra 1974 blev det en familieloge. 
Personalet på biblioteket foreslog, at vi gik på 
politistationen for at spørge om oplysninger om 
de forskellige politifolk, der har været i byen. På 
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politistationen var der også stor hjælpsomhed, 
og damen i receptionen fandt straks en jubi
læumsbog frem med oplysninger om persona
let. Der var imidlertid mangler i oplysningerne 
netop i perioden, hvor Jens Peter Hansen hav
de fungeret i byen, så han var ikke nævnt. Men 
han må sandsynligvis være den Jens P. Hansen, 
der på internettet under 1916, Dwight, Illin
ois Directory er fundet under Village of Dwight 
Officers og som Chief of Police. I samme 1916 
Directory findes Sondergaard Bros (Peter and 
Chris) contractors, 214 E Delaware, altså brød
rene Peter og Chr. Søndergaard som bygmestre. 
Som respons på omtale af Jens Peter Hansen 
som politimand i Dwight (Se Slægten nr. 42, 
juli 2010) fik jeg i 2010 en mail fra Bente Niel
sen, der skriver, at hun har kendskab til en 
slægtning, Andrew Hansen, der i 1910 var 44 
år og politimand i Dwight, hvor han døde i 1916. 
Denne Andrew Hansen var født i Dwight i 1865 
men søn af Peter Hansen, født 1833 i Spandet, 
som jo også er lige syd for Ribe som Rejsby, 
Hviding og Brøns.

Andrew Hansens kone udrejste til USA på ski
bet GEISER i 1886. Samme skib stødte sam
men med søsterskibet THINGVALLA i 1888 
på Atlanterhavet, hvorved 105 personer om
kom. Begge skibe ejedes af rederiet Thingval- 
la, der blev omtalt i forrige nummer af Slægten. 
Den i en tidligere artikel efterlyste Johanne 
Schack, som er set fotograferet sammen med 
Anders Beck, er nu fundet som værende født i 
1875 i Søndernæs (samme sted som Jens Peter 
Hansen og hans søskende, og en Schack-efter- 
kommer som dem). Hun rejste til New York i 
1899, hvor hun ifølge Passenger Records skul
le til Dwight og vistnok (det er svært at læse) 
over til en Hansen. Hendes videre skæbne er 
dog fortsat ukendt.

Elk Horn og Kimballton i Iowa
I oktober 2010 boede lederen af indvandrer
arkivet, Michelle McNabb, hos os i Viborg, da 
hun holdt foredrag her i byen. På årets tur med
bragte vi igen nogle bøger til arkivet, hvor vi 
kiggede på deres udstilling om indvandrere. 
Blandt bøgerne var et eksemplar af den da lige 

udgivne bog af Finn Zinklar: Thingvallalinien. 
København - New York for 60 kroner (9), som 
vi tog med som gave til arkivet. Tidligere har 
Michelle McNabb modtaget en kopi af min arti
kel (10) om Just Knudsen Justesens oplevelser 
under rejsen til Amerika på skibet DANMARK, 
der efter havari gik ned i 1889, og hvor passa
gererne blev reddet og en del sat i land på Azo
rerne. En engelsk version af artiklen er trykt i 
arkivets blad: America Letter (11). Nu var den 
nye bog om Thingvallalinien jo aktuel at bringe 
med. Bogen kan anbefales for alle interesseret 
i udvandring sidst i 1800-tallet.
Michelle inviterede os på middag på en restau
rant ”Feed Lot” i Atlantic, hvor hun bor lige syd 
for Elk Horn. En feed lot er det område ved en 
farm, hvor kreaturer, der skal fedes op til slagt
ning, går og spiser sig fede, så kødet rigtig bliver 
fedtmarmoreret. Det var vores bøffer også! Vi 
troede ellers, at kreaturerne, der går på den bare 
jord nær farmene, sulter, men det er altså ikke 
græs, de skal æde. Vi overnattede i Anita Sta
te Park nær både Atlantic og Elk Horn. Derfra 
kørte vi næste dag til Kimballton, der ligger få 
miles nord for Elk Horn. Det er også en dansk 
by med blandt andet en havfrue-statue. Både 
museet og antikbutikken var desværre lukket 
i Kimballton. Begge så ud til at være et besøg 
værd. På kirkegården var lige som i Elk Horn 
mange gravsten med danske navne.

Nyt besøg i Viborg, South Dakota (SD) 
Med reserveret plads til vores motorhome på 
hospitalets grund kunne vi søndag eftermid
dag selv parkere og slutte strøm og vand til 
vognen. Mandag blev en ny plakat forestillen
de Viborg Domkirke så afleveret til hospitalets 
direktør til udskiftning af den gamle og helt af- 
blegede plakat.
Vi besøgte atter min oldemors brors steddatter, 
Lois Tengqvist, som vi siden vort besøg i 2009 
har været i stadig brevveksling med. Hun har 
i mellemtiden fået kontakt til familien i Lady
smith og taler hver måned i telefon med min 
mors kusine, Ethel, som hun aldrig har mødt. 
Til gengæld besøgte Ethels søn og svigerdat
ter, Glenn og LuAnne, hende sommeren 2011, 
hvor de oplevede Danish Days i Viborg (SD).
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Det er sjovt, at vores besøg også har affødt nye 
kontakter mellem gerne slægtninge derovre. I 
Viborg har man på det lokale museum og ar
kiv fået yderligere samlinger og mere plads, så 
flere dage kunne være tilbragt der. Besøg det 
endelig, hvis vejen falder forbi.

Lois’ venner, doktor Curtis Mark og fru Opal, 
inviterede igen på aftensmad i deres hjem, og 
denne gang blev vi hentet i en ældre Cadillac 
af Richard Olsen, som er gammel Viborg SD- 
dreng og skolekammerat med Curtis. Richard 
er som pensionist flyttet tilbage til Viborg, og 
både han og Curtis luftede igen deres (sparsom
me) danske ordforråd. Curtis så syg ud. Han 
fik konstateret lungekræft kort efter og er død 
primo januar 2012.1 USA har man indrettet en 
slags hjemmesider, hvor man i en sådan situa
tion med alvorlig sygdom, kan sende en hilsen... 
Flere af Lois’ venner mødte vi igen. Ruth Pe
tersen, der var blevet dronning ved årets Da
nish Days og som stadig skriver i den lokale 
avis, var der. Hun er som Lois 90 år gammel. 
Yderligere et par venner, John og Betty, mød
te vi. De medbragte et album med billeder af 
et kirkeskib, som de har fremstillet til en af de 
lokale kirker. Det var et byggesæt fra “Billing 
Boats” - et firma, der vistnok startede tilbage i 
1970-erne i Gejsing i Andst Sogn. Byggesættene 
sælges fortsat, og John og Betty fortalte, at kir
keskibet hed Norwegian Love. Det er nu en lidt 
upræcis oversættelse, idet skibet er en model 

af krigsskibet Norske Løve fra 1765!

Danebod i Tyler
Fra Viborg er der få timers kørsel til Tyler i Min
nesota, som også er en by med et stort, dansk 
islæt, så det var næste stop. Turen gik primært 
til Danebod i Tyler, hvor en af de danske fol
kehøjskoler i Amerika blev grundlagt, og åbnet 
den 1. december 1888 i kolonien af samme navn. 
Om Danebods historie kan læses i: A Century 
at Danebod af Enok Mortensen (12), der selv var 
præst ved kirken fra 1943 til 1963 og direktør 
for skolen i samme tidsrum. Han døde 14/12 
1984, og på hans gravsten i Tyler står “Writer, 
Preacher - Teacher”, altså forfatter, præst og 
lærer. Bogen blev udgivet året efter. Han har 
også skrevet en bog med titlen: Schools for Life. 
A Danish-American Experiment in Adult Educa
tion (13). Begge bøger er trykt i Askov, Minne
sota, og Enok Mortensen har selv i en periode 
været præst i Askov i Jylland, hvor han samti
dig var ”Fullbright leeturer” på Askov Højskole. 
I den sidstnævnte bog er en gennemgang af fol
kehøjskolernes historie (grundlæggelsesåret i 
parentes): Elk Horn i Iowa (1878), Ashland i 
Michigan (1882), Nysted i Nebraska (1887), 
Danebod i Minnesota (1888), Atterdag i Cali
fornia (1911) og Dalum i Canada (1921). Sko
lerne er ophørt som egentlige højskoler, men i 
Danebod arrangeres fortsat møder og forskel
lige andre aktiviteter med mulighed for også at 
arrangere familietræf.

Danske i usa 1850-2000 - en demografisk, social og kultur
historisk undersøgelse af de danske immigranter og deres 
efterkommere er titlen på et omfattende værk (445 s.) fra 
2005 af Torben Grøngaard Jeppesen, der er udsendt på 
Syddansk Universitetsforlag. Baseret på et omfattende 
statistisk materiale kortlægges og analyseres dansker
nes og deres efterkommeres sociale, erhvervsmæssige, 
bosætningsmæssige og økonomiske forhold i perioder
ne 1850-1870,1870-1900,1900-1920,1920-1970 samt 
1970-2000. Bunker af kort og tabeller giver baggrund 
for at få slægtens egne udvandrere sat ind i en større, 
dansk/amerikansk sammenhæng.
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Der tales om blandt andet Folk meeting og Fa- 
mily camps. Enok Mortensen skriver selv: ”the 
folk school experiment in America has been 
branded afailure. Of the six Grundtvigian 
folk schools once established, Danebod is the 
only survivor...”På hjemmesiden for Danebod, 
www.danebodlutheran.org, kan læses mere, og 
under Danebod brochure findes flotte billeder af 
de forskellige bygninger med forklaringer. Der 
er køkken- og spisefaciliteter til grupper på helt 
op til 150 personer i hovedbygning.
Vi kom dertil i stormvejr og blev modtaget med 
gæstfrihed, da vi trådte ind i på kontoret i ho
vedbygningen, hvor (vistnok) præstens sekretær 
straks tilbød os en rundvisning, da hun hørte, 
vi kom fra Danmark.
Foruden hovedbygningen er der en kirke, en 
bygning med gymnastiksal samt en tidligere 
skolebygning og stenkirke, der derfor kaldes 

”The Stone Hall” (nu et museum). I de tre sidst
nævnte bygninger kunne vi selv gå rundt og 
kigge, så længe vi havde lyst, blot vi lovede at 
låse dørene efter os. I Tyler holdes fortsat dansk 
byfest under titlen ”Aebleskiver Days”, og byen 
kaldes også ”Home of the Nissemaend”.

(fortsættes i næste nummer)

Litteratur (2. del)
8. Svend Troelsen: Rejsby Sogns Historie, 

med bidrag af Aksel Jacobsen. Udgivet af 
Historisk Samfund for Rejsby Sogn, 1966. 
(Bind I og II er senere udgivet samlet
i 1989)

9. Finn Zinklar: Thingvalla linien. Køben
havn - New York for 60 kroner, 2009 
(udsolgt fra forlaget Frother)

10. Magne Juhl: ”Breve fra Just Knudsen Ju- 
stesen. En ung Veerst-mands breve fra en 
dramatisk rejse til Amerika i 1889”. Art. i 
Fra Ribe Amt 2000 (s. 281-96)

11. America Letter 2010, XXIII nr. 1, s. 17-19
12. A Century of Danebod. Published by Dane

bod Lutheran Church, Tyler, Minnesota, 
1985. Teksten er af Enok Mortensen med 
forord af redaktionsgruppen efter hans 
død.

13. Enok Mortensen: Schools for Life.
A Danish-American Experiment in Adult 
Education. Danish-American Heritage 
Society, Askov, Minnesota 1977

Nyttige webadresser: www.emiarch.dk (Udvandrerarkivet, DDD) www.ellisis- 
land.org (Ellis Island, New York) www.castlegarden.org (America’s first immigrati
on center, Castle garden) http://www.stevemorse.org/onestep/onestep3.htm (A 
One-Step Portal for Online Genealogy)

Mb
v. Zepelin/v. Zeppelin

Oprindelig tysk, indvandret adel (uradel, Mecklenburg-Vorpommern). Naturalpaten
ter 1806 og 1878, begge linjer antog i Danmark staveformen: von Zepelin. Navnet er dog 
mest kendt for den tyske grundlægger af luftskibsbyggeriet, Ferdinand Graf von Zeppelin. 
Eksempler på danske bærere: Frantz Christian Zepelin (1716-1790), Hartvig Ditlev Zepe
lin (1769-1841), ejeren af Klintebjerg kalk- og stenbrud ved Nykøbing S., Johann Ditlev 
Zepelin (1817-91) gift med Eliza Esperance Wallich (1822-1898) samt generalmajor J. 
Hartvig Ditlev v. Zepelin på Eskemosegård (1769-1841). Von Zepelin, von Zeppelin samt 
Zeplin-Frederiksen er forbeholdte navne.
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Amager Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE
Helle Agerskov, formand, 84040 3225 E: heagerskov@hotmail.com
Ib Johansen, næstformand, Castor Alle 21, 2770 Kastrup 83251 4643 E: kibjohansen@gmail.dk
Jytte Frank Dekov, kasserer, Munkebjergvej 102, 2770 Kastrup 83250 4557 E: jytte.dekov@mail.dk
Paul Steffensen, sekretær, Jægergården B 103, 2791 Dragør 83253 4102 E: paul.stef@email.dk
Louis Schirmer, bestyrelsesmedlem, 83251 7805 E: ls@schirmers.dk

Mandag d. 2. september - kl. 19
Medlemsaften. Kom med din viden og dine 
problemer, så vil vi forsøge at hjælpe og in
spirerer hinanden til at komme videre. Lad os 
få en hyggelig aften, medbring gerne din pc, 
dit eget slægtstræ/bog eller andet spændende 
slægtsforskningsmateriale.

Lørdag d. 14. september
Efterårs- og jubilæumstur: Sensommer i Dra
gør en guidet tur med Tommy P. Christensen. 
Sensommerens Dragør danner udgangspunkt 
for denne tur, hvor vi både får beretningen om 
vilde sildemarkeder og en usædvanlig historie 
om indvandring, der skabte rigdom i renæssan
cens Danmark. Vi går på opdagelse i de kroge
de gader og hører det gamle Dragørs historie, 
om Blichmann-huse og meget mere. Turen er 
gratis for medlemmer. Vi slutter med et godt 
måltid mad på Café Espersen på Dragør havn, 
kl. 13, hvor hver enkelt kan bestille egen frokost 
med drikkevarer og selv betale herfor.

Mødested:
Dragør Station, Stationspladsen, kl. 10.15

Tilmelding senest d. 1. september 
nødvendig til kassereren Jytte Frank Dekov, 
som også gerne vil vide, hvor mange der øn
sker at deltage i frokosten.

Mandag d. 7. oktober 2013 - kl. 19
Ole Pilegaard Hansen ”Af den sjællandske 
muld”. Foredraget tager udgangspunkt i den 
bog som O.P.H. skrev og udgav i 2003 om sine 
forældres historie, samt om deres forældres og 
bedsteforældres liv. Foredraget anviser de man
ge forskellige muligheder, som slægtsforskere 

kan benytte i bestræbelserne for at skrive slæg
tens historie.

Mandag d. 4. november 2013 - kl. 19
Denne mandag holder vi almindelig medlems
aften. Vi får besøg af Morten Overgaard, der vil 
fortælle om slægtsprogrammet ”Brothers ke
eper”. Medbring evt. egen pc. Efter gennemgang 
og rundvisning i ”Brothers Keeper” vil med
lemsmødet fortsætte, som vi plejer, med at hjæl
pe og inspirere hinanden til at komme videre.

Mandag d. 2. december - kl. 19
Julemøde. I lighed med sidste år, vil vi igen i 
år begynde aftenen med et almindeligt med
lemsmøde. Derefter fortsætter vi med julehyg
ge m. gløgg, kaffe eller te med lidt mundgodt 
til. Af hensyn til indkøb er tilmelding nødven
dig senest 25.11.2013. Prisen er som sædvan
lig 25,- kr. Der tages forbehold for ændringer 
i programet, vi henviser til foreningens hjem
meside. Gotisk læsning: hver onsdag kl. 13.30 

- ca. 15.00 i møderum 1, Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10, 2770 Kastrup.

Tid og sted: Ordinære møder er kl. 19.00 
i møderum 2+3 på Tårnby Hovedbibliotek, Ka
millevej 10, 2770 Kastrup. Kaffe og te kan kø
bes på møderne. Gæster er velkomne og kan 
deltage for 25 kr. pr. person.

Tilmelding til ekskursioner, ture
o. lign, sker ved mail eller telefon til kasserer 
eller sekretær ved programmets udsendelse.

Hjemmeside: www.amagerslaegt.dk
Find os også på www.facebook.com

32

mailto:heagerskov@hotmail.com
mailto:kibjohansen@gmail.dk
mailto:jytte.dekov@mail.dk
mailto:paul.stef@email.dk
mailto:ls@schirmers.dk
http://www.amagerslaegt.dk
http://www.facebook.com


Slægtshistorisk Forening for Brønderslevegnen
BESTYRELSE
Anders Sørensen, formand, Markedsvej 7, 9700 Brønderslev «5131 0735 E: sternas@mail.dk
Britta Burskov, næstformand, Stenberggade 7,9700 Brønderslev «9882 1621 E: burskov7@c.dk
Jens Dybro, kasserer, Løkkenvej 452 Stenum, 9700 Brønderslev «9883 8050 E: kaerholt@worldonline.dk
Leif Olesen, sekretær. Bundgårdsvej 13,9700 Brønderslev «9882 5821 E: leifo@mail.dk
Kirsten Nielsen, Markedsvej 21,9700 Brønderslev «2156 2014 E: kimo@turbopost.dk

Weekenden d. 24. og 25. august 2013
Vi deltager i Vildmosemuseets aktivitetsdage 
med en stand med PC og mikrokortlæser m.m. 
Begge dage er det fra kl. 10 - 16. Adressen er 
Paukærvej 15, 9700 Brønderslev.

Mandag d. 7. olctober - kl. 19.30
Foredrag af Kathrine Tobiasen om brug af skif
tearkivalier i slægtsforskningen.
Der serveres kaffe og kage. Pris pr. deltager 50 kr.

Torsdag d. 7. november
Vi tager en fællestur til Landsarkivet i Viborg. 
Vi mødes ved Mejerigade 9 kl. 8.30 og kører 
fælles i private biler. Du kan få hjælp til bestil
ling af arkivalier via Daisy de sidste åbnings
dage inden besøget.

Lørdag d. 9. november
I anledning af ”Arkivernes Dag” holder vi åbent 
hus i vore lokaler Mejerigade 9 sammen med 
Lokalhistorisk Arkiv. Vi viser hvilke arkivali
er vi har, og hjælper nye forskere i gang med 
slægtsforskningen.

Mandag d. 2. december - kl.19.30
Julemøde med tidligere skolelærer Tage Bjerg 
fra Løkken, der vil fortælle om livets skæve 
vinkler.

Der serveres kaffe, julegløgg og æbleskiver. 
Pris pr. deltager 50 kr.

Sted: Begge foredrag holdes i Sognegården 
Bredgade 104, 9700 Brønderslev.

Åbningstider
Mejerigade 9, 9700 Brønderslev.
Hver onsdag: Åbent hus kl. 13.00 - 17.00 
Hver torsdag: Åbent hus kl. 19.00 - 22.00 
Første åbningsdag efter sommerferien er den
14. august 2013. Sidste åbningsdag inden jule
ferien er den 12. december 2013.

Gotisk læsning - Studiekreds for medlem
mer starter onsdag den 18. september kl. 9.30 
- 11.30 i Mejerigade 9. Derefter hver onsdag 
samme tid og sted til og med den 27. novem
ber. Dog afbrudt af ferie i uge 42.

Kontingenter: 125 kr. Par 175 kr.

Hjemmeside 
www.slaegtshistoriskforeningforbroen- 
derslevegnen.dk

Nyhedsmails
Send din mailadresse til sekretæren.
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland
BESTYRELSE
Kjeld Simonsen, formand. August Kroghsvej 93,8500 Grenaa »8632 3305 E: tove-kjeld@vip.cybercity.dk 
B.K. Johansen, næstformand, Nellikevej 50, 8500 Grenaa »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 »8632 0093 E: nckp@stofanet.dk
Geert Henriksen, Duevej 24, 8500 Grenaa ®8632 5193 E: geertjemrolsem@stofanet.dk
Hanne Andersen, Fasanvej 6 B, 8500 Grenaa ®8630 0365
Ivan Jensen, Hyldehaven 60,8520 Lystrup »8622 3718 E: lj@oncable.dk

Tirsdag d. 3. september - kl. 19
Grenaa Dampvæveri - en vaskeægte erhvervs
succes. Foredrag ved arkivar Trine Grejsen, 
Grenaa Egnsarkiv. Med film og billeder tager 
vi turen op og ned med Grenaa Dampvæveri.

Tirsdag d.i. oktober - kl. 19
Slægtsforskning på Internettet v/Svend-Erik 
Christiansen, Brabrand.
Stadig flere og flere arkivalier bliver tilgænge
lige på Internettet, der således byder på nye 
og alternative muligheder for slægtsforskere.

Tirsdag d. 5. november - kl. 19
Grenaa Havns historie. Foredrag ved tidl. mu
seumsdirektør Brita Mosdal.
En fortælling om havnens historie såvel før som 
efter 1813. Havnebyens opståen, stranden og 
fritidslivet samt aktiviteterne på havnen om
kring fiskeri, færger og transport.

Tirsdag d. 3. december - kl. 19 
Krigsfanger og flygtninge i Grenaa og omegn 
i 1945. Foredrag ved historiker Harald Jep
sen, København, der rettes speciel fokus på 
russerne i lejren på Klostervej og deres videre 
skæbne. Hvorledes løste Grenaa problemet 
med disse ”gæster” og hvad blev der siden af 
dem.

Kursus i slægtsforskning
Kursus over fire tirsdage kl. 19 - 21. Leder: 
Ivan Jensen.
Den 10/9,17/9, 24/9 og 8/10 - primært for in
teresserede med lidt erfaring. Pris 50 kr. Til
melding til Geert Henriksen eller Ivan Jensen 
senest 3/9.
Kurset afsluttes med klubaften tirsdag den 
15/10 med generel hjælp til såvel gamle som 
nye slægtsforskere.

Klubeftermiddage og - aftener
Bekendtgøres i Nyhedsbrevet, der udsendes til 
alle medlemmer i juni måned.

Sted
Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i 
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11,8500 Grenaa. 
Klubaftener og kursus foregår på Grenaa Egns
arkiv, Søndergade 1, 8500 Grenaa.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 160 kr. Par 240 kr. 
inkl. Slægten.

Hjemmeside: www.djursslaegt.dk
Bl.a. med Dj urslandsdatabasen med mere end 
33.000 personer med tilknytning til de 6 her
reder på Djursland.
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Grindsted 
og Omegn
BESTYRELSE:
Judith Andersen Sørensen, formand, Ravlundvej 9a, 7200 Grindsted ®7534 8260 E:ncsjas@gmail.com
Carsten Sander Christensen, næstformand, Borgergade 33, 7200 Grindsted ®40311811 E: csc@billund.dk 
Bent Krogsgaard, kasserer, Dalsøvej 47, 7200 Grindsted ®7532 1901 E: kbk@turbopost.dk
Adolf B. Sørensen, sekretær, Lærkevang 12, 7200 Grindsted ®7532 3765 E: adolf@mvb.net
Hans Møberg, medlem, Stakrogevej 75, 7260 Sdr. Omme ®7534 7218 E: skaervang@mail.dk
Preben Bjørn, medlem, Vedbendvej 9, 7200 Grindsted ®5059 9352 E: loneogpreben@hotmail.com
Johannes Moesgaard, medlem, Nygade 23, 7200 Grindsted ®7532 1748 E: johs.moesgaard@gmail.com

Lørdag d. 24. august - kl. 13
Afgang fra Magion. Udflugt til Filsø, flygtnin
gekirkegården i Oksbøl og en fredet naturplet.

Tirsdag d. 3. september - kl. 19
Magion lokale 2. Introduktionsaften Hede op
dyrkning, tog/baner m.m .

Lørdag d. 21. september - kl. 10
Afgang Magion. Udflugt til Engelsholm slot, 
Fårup Sø, Nørup Kirke, og Hopballe Mølle. 
Guide Mogens Hansen. Husk madpakke og 
drikkevarer. Der tilkommer transportudgifter, 
husk tilmelding.

Lørdag d. 28. september - kl. 9
Mødested Magion. Udflugt til Sikringsstilling 
Nord, Det omvendte Dannevirke, Toftlund/ 
Åbenrå. Husk madpakke og drikkevarer. Der til
kommer transportudgifter, husk tilmelding

Onsdag d. 2. oktober - kl. 19
Magion lokale 2. Foredrag med Mette Gundel 
der fortæller om livet på heden om rakkernes 
livsførelse kultur og dagligdag.

Onsdag d. 23. oktober - kl. 19
Magion lokale 2.
Foredrag med Jens Erik Starup De Vestjyske 
Herregårde. Nørholm og Lunderup, Hessel- 
med, m.m.

Onsdag d. 6. november - kl. 19
Magion lokale 2. Foredrag med Jens Carlsen. 
Bondedrengen fortæller.

November
Tur til landsarkivet, Viborg. Se senere 
annoncering.

Tirsdag d. 26. november - kl. 18
Magion lokale 2. Julerier på Karensminde med 
Gudrun Gormsen.

Slægtsforskning fortsættere 
tirsdage fra d. 1. oktober
24 timer 600,- kr. Karl Møller Bargisen.

Gudrun Gormsen gotisk skrifttydning, dagen 
oplyses ved tilmelding.

Slægtsforsker Brothers Keeper i Magion lok. 1. 
onsdage i sept., okt., nov.

Internet slægtsforskning Frisam, dagen oply
ses ved tilmelding.

Tilmeldinger til Judith Sørensen senest
5 dage før arrangementet. ®7534 6082 
Alle er velkomne, entre gæster 30 kr.
Bliv medlem: enkelt 150 kr. Ægtepar 200 kr.
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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
BESTYRELSE
Inger G. Rasmussen, formand, Ådalen 21,4850 Stubbekøbing 85460 6393 E: l.Rasmussen@email.dk 

Christina Juel, næstformand, Nørre Alslev Birkevej 4,4840 Nørre Alslev 85443 4784 E: cju@maill23.dk 
Mogens Allerup, kasserer, Sørupvej 15,4863 Eskilstrup 85443 6048 E: allerup@post7.tele.dk
Margit Pedersen, medlemsansv., Nørre Alslev Birkevej 6,4840 Nørre Alslev 82324 3769 E: margit@nanet.dk 
Kate Andersen, bestyrelsesmedlem, Rodemarksvej 7,4850 Stubbekøbing 85444 4164 E: ka-ro@nypost.dk 
Lis Lund, suppleant og sekretær, Skovtoften 9,4800 Nykøbing F 85485 9585 E: lisdnul@hotmail.com
Tove Boesen, 1. suppleant, Egevænget 13,4800 Nykøbing F 86015 6528 E: toveogkjeldboesen@hotmail.com 
Karen M. Larsen, revisor, Krårup Møllevej 5,4990 Sakskøbing 85477 9403 E: kmhl@mail.dk
Aase Diemer, revisor suppleant, Strandvænget 6,4862 Guldborg 85477 0696 E: aasediemer@maill23.dk

d. 28. september
Skattebetaling v. seniorkonsulent Eric Kann. 
Skattebetaling har man kendt til alle tider. Fore
draget stiller skarpt på nogle af de vigtigste kil
der om skattebetaling i perioden 1660-1920.

d. 26. oktober
Brandforsikringsarkivalier
Hvilke oplysninger kan de give os om vore aners 
boliger, og hvordan finder vi rundt i materia
let? Foredraget v. Slægtshistoriker Hans Peter 
Poulsen som viser flere eksempler. Mulighed 
for selv at søge i materialet, hvis du medbrin
ger din egen computer.

d. 23. november
Family Search - Mormonkirkens store data
base. En gennemgang med Anne Margrethe 
Krogh-Thomsen af, hvordan den nye hjemme
side kan bruges, og hvad man kan finde. I løbet 
af foredraget vil vi med viste eksempler lære at 

bruge denne side.
Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført 
kl. 13 på Kulturforsyningen, Musiksalen, Vold
gade 1, 4800 Nykøbing F.

Hjemmeside: http://slaegtshistorisk- 
foreningguldborgsund.dk
Vi er også på Facebook.

Gotisk værksted 2013
Kulturforsyningen, Voldgade 1, lokale 2, 
kl. 16.30-18. 25. sept., 28. okt. og 19. nov.

Arbejdsgruppe: ”Nye slægtsforskere” 2013: 
Slægtsforskerrummet, Rosenvænget 17, Nykø
bing F. kl. 19-21, 23. sept., 22. okt. og 27. nov.

F oreningskontingent
Personligt medlemskab: 170 kr.
Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr. 
Gæstekort til foredrag 40 kr.

Zangenberg
Der findes omkring 130 bærere i Danmark, og efternavnet er udpræget østdansk.
Kgl. skuespiller Emil Christian Zangenberg (27/9 1853 - 20/4 1914), skuespillerinden 
Astrid Zangenberg (21/11 1881 - 17/10 1959), arkitekten, mus.insp. Halvor Zangenberg 
(31/11881 - 4/5 1940) samt teaterleder, instruktør og skuespiller Jan Zangenberg (23/4 
1927 - 5/8 1992) er eksempler på bærere af efternavnet.
Zangenberg og Zangenberg-Olsen er begge forbeholdte navne.
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Slægtshistorisk Weekend
Arrangeret af SSF og Folkeuniversitetet på 

Nørgaards Højskole, Bjerringbro

27. - 29. september 2013
“Slægtsforskeren og juraen”

Fredag 27. september

16.00 - 17.30 Ankomst, indkvartering inkl. kaffe/te til deltagerne.

17.30 - 18.00 SSF’s formand byder velkommen og introducerer kurset.

18.00 -19.00 Middag.

19.15 - 21.15 Kim Furdal, ph.d., museumsinspektør, Aabenraa:

Etik og copyright.
Ret og vrang om offentliggørelse af personligt materiale, hvad enten 
slægtsforskeren vil lave slægtsbøger til den nærmeste familie eller hjem
mesider. Reglerne herom må slægtsforskeren sætte sig ind i!

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

Lørdag 28. september

08.00 - 09.00 Morgenmad.

09.15 - 10.45 Asbjørn Romvig Thomsen, ph.d., arkivar, Viborg:

Uægtefødte børn 1750-1850.
Med udgangspunkt i forholdene i Salling fortælles om de muligheder, 
der er, for at finde oplysninger om de uægtefødte børn og deres forældre 
i henholdsvis amts- og retsbetjentarkiverne. - Hvordan var de uægtefød
te børn stillet rent socialt?

10.45 - 12.00 Kaffe/te og egen tid (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af 
deltagernes slægtsforskning og edb-rum).

12.00 -13.00 Frokost.
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13.15 - 14-45 Svend Jacobsen, cand.mag., tidl. gymnasielektor, Frederiksberg:

Hvordan arbejder man med de gamle tingbøger?
Tingbøgerne er vore ældst bevarede kilder til slægtsforskningen. Hvor
dan sammensættes de forskellige indførsler i disse kilder til en større 
hele. - Alt med afsæt i foredragsholderens mangeårige arbejde med 
slægter i den vestlige del af Søndeijylland og i den sydvestlige del af lan
det nord for Kongeåen.

14.45 - 15-15 Kaffe/te med kage.

15.15 - 16.45 Tommy P. Christensen, cand.mag., tidl. mus.insp., Malmö Museer:

Rettens historie 1500-1870.
Hvordan fungerede i praksis de gamle herredsfogeder af bondearisto
krati i lokalsamfundet og deres efterfølgere af mere ”juridisk tilsnit”? 
Herredstinget (og bytinget) sættes relation til landsretter og Kongens 
Retterting/Høj esteret.

16.45 - 17-45 Egen tid (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af deltagernes
slægtsforskning og edb-rum).

18.00 -19.30 Festmiddag.

20.30 Kaffe/te med kage - og underholdning!

Søndag 29. september

08.00 - 09.00 Morgenmad.

09.15 - 10.45 Jytte Skaaning, cand.mag., arkivleder, Odense:

Retsbetjentarkiver som slægtshistorisk kilde.
Disse er en guldgrube for slægtsforskere, når vi vil kaste lys over vore 
forfædres nærmere vilkår. - Mange praktiske anvendelsesmuligheder 
demonstreres!

10.45-11.15 Kaffe/te (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af deltagernes
slægtsforskning og edb-rum).

11.15-11.50 Jytte Skaaning fortsætter sit foredrag.

11.50 Formanden afslutter weekenden.

12.00-13.00 Frokost, herefter hjemrejse.
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Spørgecentral
Traditionen tro forsøger spørgecentralen at hjælpe deltagerne med spørgsmål om slægts
forskning, hvor findes kilderne på arkiverne, og hvordan finder man rundt i det genea
logiske materiale? - Tag endelig dine egne arbejder med! - Få hjælp og gode råd af bl.a. 
Peter Wodskou fra Rigsarkivet, Tommy P. Christensen; Slægtens redaktør, og Nicolaj Jo
hannesen fra bestyrelsen.

Litteraturformidling/materialer til salg
Anton Blaabjerg tager materialer med fra forlaget Slægtens litteraturliste, som kan ses på 
SSF’s hjemmeside, www.ssf.dk, eller rekvireres helt ajourført hos Anton.
E: blaab@webspeed.dk.
Kursusdeltagere er velkomne til at fremlægge materiale på eget ansvar.

Aktiviteter udover foredragene
Deltagerne kan fremvise egen slægtsforskning, edb-programmer, mv. Anna Margrethe 
Krogh-Thomsen demonstrerer således Family Search og billedbehandling. Vis udskrifter 
af dine slægtstavler på opslagstavler. Spanske vægge til større udstillinger kan bestilles 
hos Anne Harring, Korvetvej 23, 4040 Jyllinge, E: anne@harring.org.

Kontaktkatalog
Kontaktkataloget kan udfyldes om éns forskning. Skema hertil findes på SSF’s hjemme
side og indsendes senest 15. september til: Ingrid Bonde Nielsen, Bredager 71, 2670 
Greve, E: ingrid@bnielsen.dk. Kontaktkatalog fremlægges i spørgecentralen. Jo flere ind
sendte skemaer, jo større chancer for ”anesammenfald”!

Praktiske oplysninger
Tilmelding bekræftes, når indbetalingen er modtaget. Desuden modtager deltagerne pri
mo september informationsbrev eller mail med bl.a. deltagerliste med navne, adresser, 
telefonnumre og evt. e-mailadresser samt en plan over højskolen. Listen kan benyttes til 
evt. arrangering af samkørsel.
Al tilmelding og forespørgsler vedr. Slægtshistorisk Weekend bedes rettet til SSF’s kasse
rer: Anne Harring, Korvetvej 23, 4040 Jyllinge, E: anne@harring.org.

Indkvartering
Denne sker på dobbeltværelser - med mulighed for enkeltværelse mod ekstra betaling; 
alle værelser er med toilet og bad. Nogle værelser, der benyttes som enkeltværelser, er to 
og to dog fælles om toilet og bad i en lille forgang; i så fald indkvarteres man efter køn. 
Sengelinned og håndklæder er indbefattet i prisen, men til svømmesalen anbefales at 
medbringe ekstra håndklæder.

Transport til Højskolen
Tog til Bjerringbro Station. For rejsende sydfra er der togskifte i Aarhus eller Langå med 
9-12 minutters ophold, nordfra er der togskifte i Langå med lidt længere ophold.
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SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER

Tilmelding til Slægtshistorisk Weekend

27.-29. sept. 2013 på Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9,8850 Bjerringbro, ® 8668 2300

Navn: (som det ønskes på navneskilt)____________________________

Adresse:_______________________Postnr.:_______  By:__________

Telefon:_______________ Email:_____________________________

Jeg ønsker diætkost/diabetikerkost/særkost. Sæt kryds her: | |

Evt. uddybning til brug for køkkenet:____________________________

Tilmelding og betaling
Tilmelding kan ske hele året, dog senest 1. september. Tidligt tilmeldte skal have betalt 
senest 1. juli, ellers bortfalder forhåndstilmeldingen. Ovenstående tilmeldingsblanket 
findes også på SSF’s hjemmeside, hvorfra den kan hentes som en Word fil, udfyldes og 
sendes pr. email til: anne@harring.org. ”Først til mølle-princippet” bliver anvendt, idet 
der dog tages hensyn til værelseskapaciteten (dobbelt/enkelt). Bemærk, at vi lejer os 
ind på højskolen. Tilmeldinger skal derfor sendes direkte til Anne Harring, Korvetvej 23, 
4040 Jyllinge.
Ved overtegning bliver indbetalt gebyr tilbagebetalt fuldt ud, mens der ved afmelding 
forbeholdes ret til at tilbageholde 350 kr. Der ydes ingen tilbagebetaling ved afmelding 
efter 1. september.

Sæt kryds til højre udfor den ønskede pakke:
A. Pakke med dobbeltværelse inkl. fuld pension, alle foredrag, samt aktiviteterne som 

skitseret i programmet. Par har førsteret til dobbeltværelser.
Jeg ønsker at dele dobbeltværelse med:

(navn)...................................................................................................... kr. 1.950 □

B. Pakke med enkeltværelse inkl. fuld pension, alle foredrag, !__ _
samt aktiviteterne som skitseret i programmet................................. kr. 2.200 |__ |

C. Pakke inkl. alle foredrag, samt aktiviteterne som skitseret
i programmet og fuld pension med undtagelse af morgen- __
maden. Ingen overnatning....................................................................kr. 1.850 | |

I alt.......................................................................................................... kr.________

som bedes indbetalt til Danske Bank, Reg nr. 1551 og kontonr: 0016863408
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Hedeboegnens Slægtsforsker Forening HEDEBOEGNENS
SLÆGTSFORSKER FORENING

BESTYRELSE
Birgit Larsen, form. Charlotteager 124,1 th., 2640 Hedehusene 84656 5396 E: Formanden@hedeboslaegt.dk
Vagn Hansen, næstformand, 84399 8239
Arne Ole Mortensen, kasserer, 84656 2330
Claus Asmussen, 84656 2609
Otto Jakobsen, 84352 0789
Eva Wrobel, suppl., 84399 1389
Bjarne Larsen, redaktør af hjemmesiden, 83082 7889 E: webmaster@hedeboslaegt.dk

Torsdag d. 5. september
Vi starter med et formiddagsmøde.

Torsdag d. 17. oktober
Efterårsferie

Torsdag d. 7. november
Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner... 
Vagtmester på Rigsarkivet Peter Wodskou for
tæller historier fra egen slægtsforskning. 
Eksemplerne tager udgangspunkt i aner, som 
i første omgang syntes umulige at komme vi
dere med. Men ved ihærdig søgen i mindre be
nyttede arkivfonds er det lykkedes at finde nye 

- både spændende og bevægende oplysninger i 
slægtshistorien.

Torsdag den ?
Der er planer om et foredrag mere.
Dato og indhold kommer til at fremgå af for
eningens hjemmeside.

Torsdag den 12. december
Sidste møde inden jul (formiddag).
På formiddagsmøderne skal vi høre forskel
lige spændende indlæg m.v. samt læse gotisk 
håndskrift.

Ud over aftenforedragene har vi nogle klubaf- 
tener, hvor vi forsøger at hjælpe hinanden, hvis 
der er problemer med at finde en ane, eller med 
at læse et gotisk ord eller sætning.

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

Tid og sted
Vi holder vore møder på torsdage i Medbor 
ger-huset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 
Taastrup. I lige uger kl. 10 - 12.30 og i ulige 
uger kl. 19 - 21.30
I 2014 starter vi torsdag den 9. januar med et 
formiddagsmøde
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.

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

Hjemmeside
www.Hedeboslaegt.dk
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Slægtshistorisk Forening Herning
BESTYRELSE
Tage Andersen, formand, ®9726 7548 E: tage.andersen@post2.tele.dk
Svend Eriksen, næstformand, ®9711 9013 E: svrie@eriksen.mail.dk
Bjarne Eg, kasserer, ®9714 7727 E: Bjarne.eg@gmail.com
Finn Larsen, bestyrelsesmedlem, S9714 5416 E: finnlarsen@fiberpost.dk
Henny Wedel, bestyrelsesmedlem, ®9726 7306 E: hwedel@privat.dk
Knud Haaning Andersen, suppleant, ®5180 9236 E: kha@fibermail.dk
Else Marie Kibsgaard, suppleant, ®9711 9013 E: Kibsgaard@nygaard.mail.dk

Mandag d. 16. september (FU)
”Tag den højre hjernehalvdel med på arkivet” 
Lars Møller, journalist, underviser, coach, for
fatter m.m., Århus.
Alle fortæller historier i dagligdagen. Selv slægts
forskere. Men når det kommer til slægtshistori
erne, går mange i stå. Men der er ingen grund 
til at vente. Fif og teknikker til at fortælle en 
god historie er noget, der kan læres. Et godt fif 
er at gå i gang, allerede mens du forsker. Tag 
højre hjernehalvdel med på arkivet.

Mandag d. 21. oktober (FU) 
”Sygdom/sundhed og slægtsforskningen”
Jytte Skaaning, cand.mag., arkivleder, Oden
se, fortæller om det danske embedslægevæs
en, og hvad vi kan finde i embedslæge
arkiverne, men også om, hvad vi kan finde 
i jordemoderprotokoller, fødselsprotokoller, 
vaccinationsprotokoller, døds- og ligsynsat
tester, medicinalindberetninger m.m.

Mandag d. 18. november (FU)
”Bispe-, provste- og præstearkiver”
Ole Degn, arkivar, Landsarkivet Nørrejylland 
Af præstearkiverne kender de fleste blot de me
get vigtige kirkebøger, men de rummer også me
get andet materiale, og sammen med provste- og 
især bispearkiverne står de som et vigtigt, meget

omfattende personalhistorisk kildemateriale. 
I foredraget demonstreres vigtige kildety
per i de tre niveauer af gejstlige arkiver. I bis
pearkiverne materiale om beboere af tidlige
re tiders alderdomshjem, hospitalerne, om de 
kirkelige forhold i sognene, om personsager i 
almindelighed, således gennem kongebreve
ne om vielser, hertil administrationen af bis- 
peembedernes godsbesiddelser med fæste- og 
skifteprotokoller.
I provstearkiverne ser vi materiale fra binde
leddet mellem bisperne og præsterne, per
sonsager, skiftesager, skolesager m.m., og i 
præstearkiverne materialet fra det nære 
forhold til lokalområdets beboere, embeds
bog, kommunionbøger, personsager, sko
lesager m.m.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19, og foregår i Her
ning Frivillig Center, Codanhus, Fredensgade 
14, 7400 Herning.
Kaffe kan købes (6 kr. pr. kop) og brød må ger
ne medbringes.

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

(Slægtføiftoriff forening 
for .^»jorrmg og Omegn

Per Maack Andersen, Christiansgade 24, 9800 Hjørring 89892 7075 E: permaack@slfhj.dk 
Gunvor Johnsen, Borrisholtvej 82, 9800 Hjørring 89896 5152 E: gunvorjohnsen@slfhj.dk
Erik W. Christiansen, Vestergade 3A, 9800 Hjørring 89890 9640 E: erikwchristiansen@slfhj.dk 
Ole Grau, Nøddekrigevej 4, 9800 Hjørring 82395 4881 E: olegrau@slfhj.dk
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45,9800 Hjørring 89892 2477 E: janrasmussen@slfhj.dk 
Webmaster Asger Bruun, Pileurtvej 1, 9800 Hjørring 898911984 E: asgerbruun@slfhj.dk

Tirsdag d. io. september (FU)
Asbjørn Romvig Thomsen, arkivar: Lykkens 
smedje? Et foredrag om social mobilitet i tre 
landsogne 1750-1850, hvor vi både kommer ind 
på den overordnede samfundsudvikling og en
keltpersoners livshistorie - hør blandt andet om, 
hvordan de to fæstebondesønner Niels Jensen 
Aagaard og Jeppe Espersen Skov endte i hver 
deres ende af det sociale spektrum.

Tirsdag d. 24. september
Ekskursion til Bindslev Sogns Egnssamling. 
Arkivet ligger på Bindslev Skole med adressen 
Skolevej 2. Drej fra hovedgaden ved hotellet 
mod vest, hvor Skolegade straks efter går mod 
nord. Arkivleder Orla Kallehauge viser rundt 
og fortæller om arkivet. Kaffe og arkivkringle 
serveres for de fremmødte.

Tirsdag d. 8. oktober
Arrangement med biblioteket i mødesal Metro
polen kl. 19 m. Helle Juhl, journalist og forfat
ter: Husmødre - historier fra landets største 
arbejdsplads. Med billeder og fortællinger fra 
sin bog tager vi med forfatteren tilbage til hus
mødrenes æra - til en hverdag, hvor de havde 
hænderne fulde med at vaske, skure, koge, bage, 
sylte og passe børn og gamle.
Gratis adgangsbilletter udleveres ved møder
ne eller bestilles hos formanden og udleveres 
ved indgangen.

Tirsdag d. 29. oktober
Samarbejdsaften med årets forskningsresulta
ter og nye slægtsfortællinger

Tirsdag d. 12. november (FU)
Mette Dahl Hansen, forskningsbibliotekar ved 
Det kgl. Bibliotek: Luftfotografiets historie - fra 
hæderspladsen i den fine stue til webformidling. 
Oversigt over indhold og tilgængelighed af Det 
kgl. Biblioteks luftfotosamling med eksempler 
fra Vendsyssel.

Tirsdag d. 10. december (FU)
Erik Laursen, cand. mag.: ”Uden Omsvøb”. 
900 breve fortæller historien om sagfører A. 
Jakobsen i Hjørring og det borgerskab, han 
var en utraditionel del af i perioden 1877-1925. 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med 
Museumsforeningen som åbent og gratis for 
alle interesserede inkl. kaffe, brød og juleknas.

Tid og sted
Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, 
Østergade 9 i Hjørring. Kaffe og brød kan købes 
i pausen ved møderne for 15 kr. Ekskursionen 
begynder på arkivet i Bindslev kl. 19.

Kontingent: 175 kr.

Hjemmeside 
www.slfhj.dk

Lørdagsåbninger
Historisk Arkiv i Hjørring holder åbent kl. 10- 
15 følgende lørdage: d. 7. sept., d. 5. okt., d. 2. 
nov. og d. 7. dec., hvor vores arkivlaug vil være 
til rådighed med hjælp på læsesalen. Intro
duktion til slægtsforskning kl. 10.30 og gotisk 
skriftlæsning kl. 13-15, hvor alle er velkomne.
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Horsensegnens Slægtsforskere
BESTYRELSE
Knud Friis, formand. Vænget 7, Vinten, 8700 Horsens 87565 4179 E: elknud@stofanet.dk
Claus Poulsen, kasserer, Fjordparken 246,8700 Horsens 84084 7384 E: clauspoulsen246@gmail.com
Yvonne Bolbro, sekretær, Højlund 7b, 8700 Horsens ®2011 7341 E: ybolbro@gmail.com
Hanne Bjørn, Bregnevej 6, 8700 Horsens, Kurser S2143 0024 E: habjoern@gmail.com
Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, 8700 Horsens 87564 4143 E: britt.peter47@gmail.com

Tirsdag d.io. september
Medlemmernes aften: Daisy

Torsdag d. 19. september (FU)
Ulrich Alster Klug: Kriminelle aner. Hvordan 
får man færden af kriminalitet eller retssager i 
slægten? Efter en mere teoretisk gennemgang 
af retsinstanserne og fortidens lovgrundlag gi
ver Ulrich nogle eksempler fra sin egen slægt, 
fra løsgængeren til den ærlige slave.

Tirsdag d. 8. oktober
Besøg på Gedved Lokalarkiv. Tilmelding efter 
1. sept, på: slaegthorsens@gmail.com

Tirsdag 22. og 29. okt. og 5. nov.
Emneaftener - ”Legacy”?

Tirsdag d. 12. november
Medlemmernes aften

Torsdag d. 21. november (FU) 
Flemming Rishøj: De farlige kvinders 0.
Engang et naturligt fængsel midt i Storebælt, 
hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 
blev isoleret og placeret på ubestemt tid - 
kvinder under åndssvageforsorgen, som det

hed dengang - Men 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 titlen ”Sprogø-pige”, var man for 
altid stemplet som EN AF DEM.

Tirsdag d. 3. december 
Julemøde

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

Kursusvirksomhed
Horsensegnens Slægtsforskere træffes i Lo
kalsamlingen på Horsens Bibliotek d. 1. og 3. 
mandag i måneden kl. 16-18, sep. - dec.
Studiekreds onsdag kl. 15-17 og 19-21 i lige uger 
start 4. september i Åparkcenteret tilmelding 
til Hanne Bjørn

Kontingent
175 kr. pr. husstand

Hjemmeside
www.slaegt-horsens.dk

Zederkof
Der forekommer over 130 bærere af efternavnet med tyngden i den sydlige del af Jylland, 
men også godt repræsenteret i Østdanmark. Navnet er især kendt fra den danske møbel
leverandør Zederkof A/S, grundlagt 1999, der ejes af Jan og Peter Zederkof.
En variant af efternavnet: Zederkopff - har omkring 35 bærere, alt overvejende i Østdan
mark. Begge former er forbeholdte.
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Slægtsforskningsforeningen i Hvetbo Herred
BESTYRELSE
Tove Andersen, formand og sekretær, Løkkenvej 30,9490 Pandrup S4041 3339 E: ta.vendelbo@gmail.com 
Holger Andersen, kasserer. Rosenvænget 12,9490 Pandrup 83063 8814 E: holger.andersen@skolekom.dk 
Per Østergaard, Ingemannsvej 31,9490 Pandrup S3026 7402 E: fam.oestergaard@10mb.dk
Alice Christensen, Skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup 89824 5936 E: keac@stofanet.dk
Knud Erik Christensen, Skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup 89824 5936 E: keac@stofanet.dk

Mandag d. 2. september kl. 9 -12 
Workshop - herunder studier i gotisk skrift og 
hjælp til Legacy

Mandag d. 9. september kl. 14 -17
Kursus 1 af 3 i Legacy med Arne Leismann

Mandag d. 9. september kl. 19 - 21.30 
Workshop

Mandag d. 16. september kl. 9 - 12 
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift

Mandag d. 25. september
Udflugt til GI. Estrup. Vi får mulighed for at 
se Dansk Landbrugsmuseum og arkivet med 
danske slægtsgårde. Samkørsel i private biler.

Torsdag d. 3. oktober
Tur til Landsarkivet i Viborg. Samkørsel i pri
vate biler.

Mandag d. 7. oktober kl. 9 - 12
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift og 
hjælp til Legacy

Mandag d. 21. oktober kl. 9 - 12 
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift.

Mandag d. 28. oktober kl. 14 - 17
Kursus 2 af 3 i Legacy med Arne Leismann

Mandag d. 28. oktober kl. 19 - 21.30
Workshop

Mandag d. 4. november kl. 9 -12 
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift og 
hjælp til Legacy

Mandag d. 18. november kl. 9 -12 
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift

Mandag d. 25. november kl. 14 -17
Kursus 3 af 3 i Legacy med Arne Leismann

Mandag d.25. november kl. 19 - 21.30
Workshop

Mandag d. 2. december kl. 9 -12 
Workshop - herunder studier i gotisk skrift. 
Sæsonafslutning.

Sted
Hvor andet ikke er nævnt afholdes arrangement
erne i Egnssamlingen, Faarupvej 3, Saltum.

Kontingent
200 kr. årligt. For medlemmer af Egnssamling
ens Støtteforening 150 kr. årligt.

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

Slægtsforskere

BESTYRELSE
Marian Stenak, formand, Immerkær 9, st.tv., 2650 Hvidovre 83675 8195 E: bm.stenak@webspeed.dk
Lone Klint, næstformand, Nybølvej 16, 2610 Rødovre 83670 8024 E: nyboel@privat.dk
Egon R. Andersen, kasserer, Kirkegade 6, 2650 Hvidovre 83675 4891 E: era@postll.tele.dk
Sven Hylsberg, webmaster, Gørtlerporten 58, 2650 Hvidovre 84063 0107 E: svenhylsberg@webspeed.dk
Jørgen Svensson, revisor, Rødager Allé 57E, 2610 Rødovre 83670 6183 E: ingesvensson@2net.dk

Tirsdag d. 17. september
Kontingentbetaling og udlevering af bladet 
Slægten. Foreningen fejrer 20 års jubilæum.

Tirsdag d. 24. september
Gotisk skrift - er der sket noget nyt med Jeres 
slægtsforskning i sommer?

Tirsdag d. 1. oktober
Foredrag ved cand.mag. i historie Michael 
Dupont, Rigsarkivet: Ejendomshistorie. ”Ved 
du, hvor dine forfædre boede?”.
De fleste kender kun landsbyens navn, men ikke 
den eksakte matrikel. I mange tilfælde kan man 
føre en ejendoms historie flere hundrede år til
bage i tiden, og måske står huset der endnu! 
Kom og hør, hvordan du finder frem til dine 
forfædres bopæl. Vi kommer også ind på gam
le matrikelkort og udskiftningskort.

forening for Sydsjælland, fortæller om glas
værkets start, storhed og déroute. Om mange 
af de mennesker som var tilknyttet glasværket.

Tirsdag d. 29. oktober
Transcript, et program til din computer. Med
lemmerne fortæller om deres slægt.

Tirsdag d. 3. december
Gotisk skrift.

Tirsdag d. 10. december
Juleafslutning

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

Tirsdag d. 8. oktober
Nyheder fra Brothers Keeper, Legacy samt 
internet.

Kontingent
150 kr. pr. halvår inkl. Slægten. Gæster 30 kr. 
pr. foredrag ved tilmelding.

Tirsdag d. 22. oktober
Historien om Holmegaards Glasværk, Ole 
Pilegaard Hansen Formand Slægtshistorisk

Hjemmeside
www.hvidovre-slaegtsforskere.dk
E: kontakt@hvidovre-slaegtsforskere.dk

Zachariae
Patronymikon dannet af Zacharias. Slægten omtales i både i 2. og 3. udg. af DBL. Under 
25 bærere, fortrinsvis i Østdanmark, ses også i Midtjylland. Grosserer og fabrikant Fran
cis James Zachariae (29/3 1852 - 6/9 1936) og viceadmiral Georg Hugh Robert Zachariae 
(16/9 1850 21/111937) er eksempler på bærere af efternavnet. Zachariae og Zachariassen 
er forbeholdte navne.
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Koldinghus - Forening af Slægtsforskere
BESTYRELSE
John Rasmussen, formand, Kobbelskoven 10, 6000 Kolding 87553 4955 E: grejo@stofanet.dk
Tina Nikolajsen, næstformand/sekr., Svendborgvej 5, 3.tv. 6000 Kolding 86167 9059 E: tina@nikolajsen.org
Henning Steen Højvælde, kasserer, Kongsholm 2, 6051 Almind 87556 1088 E: hsh@hsteenh.dk
Ingrid Majgaard, redaktør, Varmkærvej 10, Egtved 87555 3709 E: ingmaj@profibermail.dk
Per Rasmussen, webmaster, Doritshave 41, 6040 Egtved 87555 0061 E: ejr@privat.dk
John Vikkelsøe-Nielsen, suppleant, Vestergade 34,6622 Bække 87555 1791 E: johnvn@gmail.com

Onsdag d. 4. september
(NB ! ! Bemærk ændring tirsdag til onsdag) 
Tommy P. Christensen. Slægtens redaktør: 
Webbaseret slægtsforskning. Hvordan kan man 
kombinere slægtsforskningen og de mange nye 
internetbaserede muligheder fra mail og drop- 
box til databanker og programmer?

Tirsdag d. 17. september
Slægtscafé. Vi mødes for at drøfte vores slægts
forskning og måske få løst op for problemer, 
som er opstået.

Tirsdag d. 1. oktober
Slægtsforskningsprogrammer på godt og ondt. 
Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige 
programmer.

Tirsdag d. 5. november
Anna Louise Siggaard. Mus.insp. ved Sydvest
jyske Museer. Oversete kilder - stadsarkiver
nes kirkebøger. Foredraget vil sætte fokus 
på primært fire kilder: Fødselsanmeldelser, 
Tilsyn med plejebørn, Enkeunderstøttelse og 
Alderdomsrente.

Tirsdag d. 19. november
Slægtscafé. Vi mødes for at drøfte vores slægts
forskning og måske få løst op for problemer 
som er opstået.

Tirsdag d. 3. december
Erik Kann. Seniorkonsulent: Hvad døde Ma
ren af? Takket være et velbevaret kildemateri
ale i vores Landsarkiver er det faktisk muligt at

finde en masse oplysninger om anernes sund
hed og sygdomme.

Tirsdag d. 7. januar 2014
Henning Bender. Tidl. stadsarkivar og leder af 
Det danske Udvandrerarkiv: Den store over
søiske udvandring fra Danmark og fra Kol
ding i årene 1850-1914. Han vil fortælle om, fra 
hvilke sogne og byer udvandrerne fra den nuv. 
Kolding kommune kom, hvem de var, hvad de 
hed og hvor gamle de var. Hvorfor, hvornår og 
hvordan de rejste, og han vil fortælle om og 
vise egne fotografier fra de steder i det frem
mede, hvor udvandrerne fra trekantsområdet 
særligt slog sig ned.

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

Studieture til Landsarkiverne
Via vores hjemmeside hjælper vi medlemmerne 
med at etablere fælleskørsel til landsarkiverne.

Kontaktperson: Webmaster Per Rasmussen. 
Kontingent: 200 kr. Samlevende par 300 
kr. Gæster 50 kr. per foredrag.

Hjemmeside 
www.kolding.dk/slaegtsforskerforening

Link: Vonsilds-slaegter.dk
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Slægtshistorisk Forening Korsør
BESTYRELSE
Hans Burchardt, formand, Møllebjergvej 26,4220 Korsør »5837 2275 E: hansburchardt@mail.dk 
Kirsten Christensen, kasserer, Kjærsvej 10,4220 Korsør »5837 3263 E: sheba@christensen.mail.dk 
Birgit Johansen, Bragesvej 132,4220 Korsør »2712 6723
Pia Jensen, Strandvej 12,4220 Korsør »5837 6017
Karin Vedel, Højen 21,4220 Korsør »5837 1119
Clara Svendsen, suppleant, Helenevej 23,4220 Korsør »2652 6576
Lise Sørensen, revisor, Fuglebakken 3,4220 Korsør »5837 1780
Jonna Green, revisor suppleant, Christiansgave 43,4220 Korsør »5837 5168

Torsdag d. 12. september
Foredrag ved Karin Vedel: ”Min morfar, Val
demar Johansen.” Denne var malersvend, 
ærkekøbenhavner og dertil en belæst og viden
de person, der prægede og inspirerede Karin i 
hendes barndom.

Torsdag d. 26. september
Dagsudflugt til Det Kongelige Bibliotek i Kø
benhavn, hvor vi skal se den oprindelige bibli
oteksbygning fra 1906, tilbygningen, Den Sorte 
Diamant, fra 1999, samt det gamle bogmaga
sin, Danske Sal. Efter frokost går vi hen til det 
nærliggende Dansk Jødisk Museum. Nøjere 
program fremsendes senere til alle de tilmeld
te. OBS! Intet alm. møde om aftenen. Tilmel
ding til formanden S5837 2275 eller senest på 
mødet den 12. september.

Torsdag d. 10. olctober
Foredrag: Da den franske forfatter Louis-Ferdi
nand Céline boede i politisk eksil på Klarskov- 
gaard, fik han i 1948 besøg af den amerikanske 
professor Milton Hindus, som efterfølgende 
skrev en bog om sine samtaler med Céline, sit 
ophold i Korsør og sine indtryk af byen og dens 
borgere. Bogen udkom i 1950 i New York og 
skabte megen opmærksomhed. Ole Seyffart 
Sørensen, Korsør, har efterforsket historien,

og her i efteråret udgiver han en bog derom.

Torsdag d. 24. oktober
Et spændende lokalhistorisk foredrag ved Kurt 
Rehder: ”4 kendte mænd fra Korsør.” De 4 Kor
sør borgere har gennem 7000 år sat et markant 
præg på byen.

Torsdag d. 7. november
Kirsten Slot, Slagelse Bibliotekerne, vil fortælle 
om bibliotekets mange muligheder for slægts
forskning. Efterfølgende går vi en runde på 
biblioteket, hvor der er mulighed for at se de 
konkrete opslagsværker.

Torsdag d. 21. november
Medlemmerne har ordet. Har du et eller andet 
fra din slægtsforskning eller andet historisk 
emne at fortælle om, er det meget velkomment. 
Eller måske kunne nogen læse et eller andet op - 
julen nærmer sig jo. Kontakt venligst formanden.

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

Tid og sted
Biblioteket i Korsør, indgang Bernstensgade, 
kl. 19.15
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Morsø Slægtshistoriske forening
BESTYRELSE
Gunhild Olesen Møller, formand, Strædet 38, 7990 0. Assels ®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 Mors.
Kirsten Sanders, Asselsvej 169, 7990 0. Assels E: kirstensanders@gmail.com

Arkivaftener Møderne foregår på den anden onsdag i hver
Lokalarkivet Dueholmgade 7, 7900 Nykøbing, måned med start kl. 19.00. Dog ikke i juli og de- 
Mandagene 14. oktober, 28. oktober og 11. no- cember. Disse it-møder flyttes i løbet af år 2013 
vember med start kl. 19.30. til nye lokaler i Konfirmandhuset i 0. Assels.
Medbring gerne selv computer på lokalarkivet
og på Solparken Foredrag, fortrinsvis i Riddersalen på museet.

Dueholmgade 7, 7900 Nykøbing
It-studieaftener med forudgående tilmelding Efterårets foredrag annonceres i dagspressen, 
på e-mail: kirstensanders@gmail.com.
Sted: Solparken, N.C. Rasmussensvej, 7990 Kontingent til Morsø Slægtshistoriske Forening. 
0. Assels. Nærmere information ved Kirsten Kr. 125.
Sanders.

Nordsjællands Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE
Bitten Mølgaard, kasserer, Leerbjerg Aasen 2, Bakkebjerg, 3230 Græsted ®2255 9338
E: bitten.viggo@mail.tele.dk
Elsebeth Jacobsen, sekretær, Græsted Park ®5133 4995 E: jacobsenelsebeth@hotmail.dk
Lilly Hansen, Stationsvej 90, 3230 Græsted
Torben Christensen, 1. suppleant, Prunusvej 11, 3230 Græsted
Viggo Poulsen, 2. suppleant layout/redaktion og forsendelse, Leerbjerg Aasen 2, Bakkebjerg, 3230 Græsted
®2181 0092 E: viggo.bitten@mail.tele.dk
Per Egelund, bilagskontrollant, Ndr. Strandvej 277, Ellekilde, 3140 Ålsgårde E: pe-lund@get2net.dk

Vi har møder i anden halvdel af 2013 Kontingent
på tirsdage mellem 13-16 175 kr. for enlige, 250 kr. for par.
på Holtvej 8 3230 Græsted Bladet udsendes 2 gange årligt i ugerne 27 og 52.

27. aug., 3. sept., 10. sept., 17. sept., Bladets pris i løssalg: 30 kr.
24. sept., 1. okt., 8. okt., 15. okt., 22.
okt., 29. okt., 5. nov., 12. nov., 19. nov.,
26.nov., 2. dec.

49

mailto:gunhild.olesen.moller@rn.dk
mailto:kirstensanders@gmail.com
mailto:kirstensanders@gmail.com
mailto:bitten.viggo@mail.tele.dk
mailto:jacobsenelsebeth@hotmail.dk
mailto:viggo.bitten@mail.tele.dk
mailto:pe-lund@get2net.dk


Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening
BESTYRELSE
Hans Toudal, formand, 99742 3140
Jørgen Ladegaard, kasserer, 99740 6666
Poul Emil Bendtsen, sekretær, 99784 0307
Per Nørgaard Laugesen, 99743 5255
Peter Sandbøl, 94037 7056
Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes på e-mail via vor hjemmeside.

Torsdag d. 26. september
Arkivar, Jørgen Mikkelsen, RA vil fortælle om: 
Medicinalindberetningerne. Disse årsberetnin
ger fra embedslæger og praktiserende læger giver 
et detaljeret overblik over sygdomsbilledet i alle 
dele af landet. Desuden vil vi høre om vaccina
tionsprotokoller, dødsattester, patientjournaler 
og jordemoderprotokoller.

Torsdag d. 31. oktober
Slægtsforsker Niels Vestergaard Larsen, Ny
købing Mors vil fortælle om kendte og mindre 
kendte kilder til slægtsforskning i Thy og på 
Mors. Han har som amatør dyrket slægts
forskning i mange år. Interessen bredte sig til 
lokalhistorie og omfatter i dag hele det gamle 
Thisted Amt. Han har transskriberet og afskre
vet adskillige kilder fra egnen og lagt dem på 
nettet. Se f.eks. http://www.thistedmuseum. 
dk/Djørup/index.htm.

Torsdag d. 28. november
Mus.dir. cand. mag. Erland Porsmose, Østfyns 
Museer vil fortælle om: Landsbyernes udvikling. 
En guldgrube som kilder til slægtsforskning.

Medlemsaftener på Aktivitetscentret i 
Holstebro, Danmarksgade 13A
Uformelle klubaftener hvor der udveksles er
faringer og idéer. Vi tager det op som de frem
mødte medlemmer ønsker. Afholdes tors. d. 12. 
sept., 17. okt. og 14. nov. kl. 19 - 21 (Lok. E på 
1. sal). Der er bærbar PC, projektor og internet. 
Medbring evt. egen PC eller data på USB-stik. 
Det koster 10 kr. pr. deltager til lokaleleje. Der 
kan købes kaffe og brød i caféen.

SKJERN - Tarm - Ringkøbing
Workshop aftener afholdes torsdage på Tøm
mervej 11 i Skjern. Det er uformelle aftener, hvor 
vi mødes for at drøfte forskellige problemer man 
kan være stødt på. Vi udveksler erfaringer med 
hinanden og hjælper hinanden med evt. com
puterproblemer eller andet. Trådløst internet 
er til rådighed. Det koster 10 kr. pr. mødeaften. 
Medbring selv evt. drikkevarer og brød. Følg 
med på foreningens hjemmeside eller forhør 
hos de lokale kontaktpersoner: 
Gitte Lund 92216 0024 eller 
Erik Jacobsen 99735 2091.

Workshop Brother’s Keeper
Vi afholder et par gange årligt workshop lør
dage på Dejbjerglund Efterskole fra kl. 10 til 
ca. 16. Der er et hold for begyndere og et hold 
for fortsættere. Bestyrelsens medlemmer er 
instruktører. Der medbringes egen bærbar 
PC. Kursusgebyr kr. 200 incl. fortæring. Til
melding: hans@toudal.dk eller 99742 3140.

Kursusvirksomhed
Vi arrangerer løbende kortere og længere kur
ser i slægtsforskning for begyndere og fortsæt
tere under LOF. Kurserne afvikles i Holstebro, 
Struer, Skjern, Ringkøbing m.fl. byer.
Følg med på hjemmesiden - eller forhør nær
mere hos kursusleder:
Hans Toudal, 99742 3140.

Årskontingent
175 kr. pr. husstand

Hjemmeside 
www.nordvestjysk-slaegt.dk
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Slægtshistorisk Forening for Odderegnen
BESTYRELSE
Niels Aage Holmgaard,formand, Lillegade 15, 2. th., 8300 Odder 82065 5167 E: naah@mail.tele.dk
Ragnhild Laumark, næstformand
Hans Helbo, kasserer
Else Højgaard, sekretær
Erik Jensen, bestyrelsesmedlem
Bodil Holm, suppleant

Torsdag d. 5. september
Opstart på et nyt og forhåbentlig spændende 
år med flere nye tiltag. Tag også med hvad I ar
bejder med så vi kan se hvordan i griber det an.

Torsdag d. 3. oktober
Dødsfald og arvinger v. Svend-Erik Christian
sen. Oplysninger om døde slægtninge er det 
naturligt at finde i kirkebøgerne, men der er 
flere muligheder bl. a. via nettet. Specielt kan 
vi via skiftearkivalierne finde oplysninger om 
de døde slægtninge, deres boliger og deres ef
terladte ejendele og ikke mindst få serveret en 
oversigt over de nærmeste slægtninge (arvin
ger). Vi kigger nærmere på skifterne som kilde 
i slægtsforskningen.

Onsdag d. 6. november
Politiets Arkivalier v. Politiassistent Franz Hor
vath. Med udgangspunkt i politibetjent Søren 
Nielsen Holms virke i Aarhus 1898 - 1909 for
tælles om politiets daglige virke for 100 år siden, 
om trykte og utrykte kilder til belysning heraf.

Onsdag d. 4. december
Vi holder juleafslutning med lidt hygge, højtlæs
ning og sang samt en gang gløgg og æbleskiver.

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

Torsdag d. 6. februar
Foredrag ved seniorkonsulent Erik Kann: I 
skole på godt og ondt. Foredraget ser først og 

fremmest på de mange muligheder, slægtsfor
skeren har for at finde oplysninger om aner
nes skolegang.
Hvor meget forsømte de, hvilke fag havde de, 
hvordan foregik eksamen, hvorledes så skole
stuen ud, var der globus, vægkort og gymna
stiksal etc. Men foredraget vil også se skolen 
og dens funktioner i en lidt bredere sammen
hæng. Hvorfor byggede skoleforordningen af 
1814 næsten udelukkende på gejstlig styring 
og kontrol, og hvorledes var udviklingen i lø
bet af 1800-tallet?

Onsdag d. 5. marts
Har vi en almindelig klubaften hvor vi håber der 
kan drøftes lidt om de bolde der forhåbentlig er 
blevet kastet op i luften her i sæsonen.

Onsdag d. 2. april
Holder vi afslutning efter en forhåbentlig sjov 
og spændende sæson, samtidig vil vi lægge ho
vederne i blød med hensyn til nye aktiviteter

Tid og sted
Alle arrangementer bliver holdt på arkivet, stue
huset på Odder Museum, Møllevej 3-5, 8300, 
Odder. Alle arrangementer starter kl. 19.

Kontingent
175 kr. for enkeltmedlemmer/225 kr. for par 
om året. Pris ved foredrag incl. kaffe/the 25 
kr. for medlemmer/35 kr. for ikke medlemmer.

Hjemmeside: slaegtshistorie.odderweb.dk. 
E: slaegt@odderweb.dk
Generalforsamling er berammet til onsdag 
d. 12. marts kl. 19.
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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 ®6617 2491 E: tokaae@gmail.com
Birgit Mortensen, kasserer, Anne Maries Alle 38A, 5250 Odense SV ®5045 4705
E: birgit.mortensen@dsa-net.dk
Elise Reil, sekretær, Moltkesvej 6, 5000 Odense C ®6591 7027 E: reilsundahl@mail.dk
Torben Larsen, bestyrelsesmedlem, Krogsbøllegaard, Bygaden 43, Krogsbølle, 5450 Otterup S6487 1685. 
E: krogsboellegaard@smilemail.dk
Ulrich Alster Klug, suppleant, Kalkbrænderivej 12, 5772 Kværndrup
Arne Christiansen, webmaster, Langelinie 34 c, 5230 Odense M ®6613 3134 E: arne@ejlby.dk
Hjemmeside: www.ejlby.dk

Onsdag d. 25. september i samarbejde 
med DIS-Odense (FU)
Jytte Skaaning, fortæller om Ane Kirstine Jør- 
gensdatters liv og levned 1834-? og går i hendes 
arkivspor. I juni 1853 indlægges A.K. Jørgens- 
datter febersyg på Odense Fattiggårds sygestue. 
Vi følger ”sagen” gennem amts-, kommune- og 
præstearkiver. Undervejs bliver hun tiltalt for 
bedrageri og senere tyveri af et sølvlommeur og 
idømmes et år tugthus. Retssagerne gennem
gås og vi forsøger at følge hendes videre ”spor”. 
Hvordan endte hendes dage?

Torsdag d. 10. oktober i samarbejde 
med DIS-Odense (FU)
Retssager i gamle dage. Jytte Skaaning og Met
te Fløjborg vil fortælle om en retssag, som vi 
følger helt fra den starter til der falder dom i 
Højesteret. Vi ser hvad vi kan finde ved hjælp 
af Retsbetjentarkivet og vi bruger flittigt Dai
sy undervejs.

Onsdag d. 30. oktober i samarbejde 
med DIS-Odense
Studiebesøg på Landsarkivet for Fyn. Adresse: 
Jernbanegade 36,5000 Odense C. Læsesalen er 
åben for medlemmer kl. 19-22. Der er mulighed 
for vejledning og hjælp af bestyrelsesmedlem
mer under besøget, og vi holder små foredrag 
om spændende arkivalier. Du er også velkom
men til at grave dig ned i din egen slægtsforsk
ning. Husk at bestille arkivalier på www.daisy. 

sa.dk - antal læsesalspladser 52. Foreningerne 
giver kaffe/the og kage.

Torsdag d. 14. november i samarbejde 
DIS-Odense (FU)
Når døden indtræder. Cand. mag. Michael 
Dupont, Rigsarkivet vil fortælle om dødsatte
ster og skifter og give eksempler på de guldkorn 
vi kan hente i disse kilder.

Onsdag d. 27. november i samarbejde 
med DIS-Odense (FU)
Anonyme billeder? - om tidsbestemmelse af 
portrætter og portrætsøgning. Redaktør af Slæg
ten Tommy P. Christensen giver gode råd i for
bindelse med tidsbestemmelse af fotografier og 
andre portrætter. Hvor finder vi oplysninger om 
fotograferne og portrætmalerne? Endelig om
tales det gratis billedbehandlingsprogram Pi- 
casa (ver. 3.9), der kan rumme mange tusinde 
portrætter. Foreningen giver kaffe og julekager.

Tirsdag d. 3. december - DIS-Odense 
arrangement
Slægtsbogscafé. Denne aften handler om at 
få vores slægtsforskning ”ud over kanten” og 
præsentere den for familie og slægtninge. Vi 
vil vise eksempler på hvordan medlemmerne 
har grebet det an.
Du kan kigge på de medbragte slægtsbøger og 
spørge forfatteren, hvordan han eller hun har 
gjort. Foreningen giver kaffe og juleknas.
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Onsdag d. 29. januar 2014
Generalforsamling ifølge vedtægterne.

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

Slægtsroderi hver anden tirsdag 
workshop om slægtsforskning - i samarbejde 
med DIS-Odense arrangeres en række møde
dage, hvor medlemmer fra begge foreninger 
kommer og hjælper hinanden med deres slægts
forsknings-problemer. En af hjælperne holder 
et lille oplæg på 10-15 minutter - hvis det er 
muligt. Kom med din viden og dine problemer, 
så vil vi alle hjælpe/inspirere hinanden til at 
komme videre. Der er gratis trådløst internet i 

lokalet (Odense Kommunes Uddannelsescen
ter). Mødedag: Hver anden tirsdag i september, 
oktober og november (begynder 17. september 
2013) kl. 9-12 på Odense Kommunes Uddan
nelsescenter, Schacksgade 39,5000 Odense C.

Snakkedag på Landsarkivet
Arrangeret i samarbejde med DIS-Odense. Ar
kivets læsesal er åben (Jernbanegade 36,5000 
Odense C. kl. 9-12) for alle den første torsdag 
i måneden (september-december 2013) er det 
tilladt at snakke uden at hviske. Denne dag vil 
der være hjælpere fra foreningerne, der måske 
kan hjælpe dig lidt på vej. Husk at du kan be
stille arkivalier hjemmefra via DAISY: 
www.daisy.sa.dk

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

Kursusvirksomhed
Se ”kurser” på www.aftenskole.nu

Hjemmeside
www.odenseslaegt.dk

Zander
Over 30 bærere af navnet, jævnt fordelt over hele Danmark. Eksempler på bærere af nav
net: Christian Carl Zander, en gårdejer i Kliplev sogn, Lundtoft Hrd. Åbenrå Amt (1801) 
og ejeren af Hvejselgård i 1810 (Nørvang Hrd. Vejle Amt) samt musiker og revyskuespiller 
Alex Zander (f. Hansen, 22/11909 - 27/12 1969).
Zander og Zandersen samt varianterne: Sander, Sanders, Sander-Hansen, Sander-Jensen 
og Sander-Sørensen er forbeholdte navne.
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Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers I Jfornung jßanbcrö

BESTYRELSE
Jørn Lund, formand. Skovbrynet 11, 8450 Hammel 88696 3705 ! 4072 4441 E: jlund@post.tele.dk
Poul Høj, kasserer og næstf., Niels Steensensvej 1, 8920, Randers NV 88643 1716 E: poul-hoj@fiberflex.dk
Kirsten Christensen, Chr. Winthersvej 2, 8920 Randers NV 851941941 E: kirstenchr2@gmail.com
Britta Juul, Frejasvej 55, 8920 Randers NV, 82250 9977 E: britta.j@pc.dk
Kathrine Tobiasen, sekretær, Korsagervej 13, 8940 Randers SV 84128 6530 E: k_tobiasen@mac.com
Henning Torp Jensen, suppleant, Fuglebakken 4, 8960 Randers SV 84242 7733 E: henningtorp@gmail.com 
Anna Rousing Hadsund, suppleant, Møllebakken 21, 9550 Mariager 82424 0516 E: arh@post7.tele.dk

Tirsdag d. lo. september (FU)
Jørgen Mikkelsen, arkivar, Rigsarkivet: For
svarets arkivalier og deres anvendelsesmulig
heder. Forsvarets arkivalier kan have stor værdi 
i slægts- og personalhistorisk forskning. Bl.a. 
stambøger og blade for officerer og menige, mi
litæretater, listebøger, militære rejserapporter 
og sager vedr. erindringsmedaljer.
Der fortælles om nogle af de vigtigste registra
turer og andre hjælpemidler til brugen af for
svarets arkivalier.

Tirsdag d. 1. oktober (FU)
Peter Wodskou, vagtmester, København: Ple
jebørn, tyveknægte og andre skæbner. Beret
ninger fra egen slægtsforskning, hvor personer 
med rødder i bondeslægter enten bryder den 
sociale arv eller på anden vis skiller sig ud fra 
traditionelt bondeliv. Fortællingerne inspirerer 
til brug af mindre benyttede arkivalier.

Tirsdag d. 22. oktober
Foreningsaften. Fortæl om din egen forskning. 
Medlemmerne opfordres til at komme med 
gode historier og oplæg fra deres egen forskning.

Tirsdag d. 12. november (FU)
Rolf Engel, arkivar, Landsarkivet for Nørre
jylland: Introduktion til Daisy. Det er via Dai
sy, vi nu bestiller arkivalier på landsarkiverne. 
Foredraget giver en kort introduktion til søge
systemet, og det demonstreres, hvordan man 
søger i Daisy, finder oplysninger om arkivse
rier, pakker og bind, og hvordan man kan be
stille hjemmefra.

Tirsdag d. 3. december
Bodil Grove Christensen: FamilySearch. Mor
monernes søgeside, FamilySearch, indeholder et 
væld af muligheder, og der kommer hele tiden 
flere til. Denne aften får vi et overblik over, hvad 
siden indeholder, og gode tips til at få mere ud 
af vore søgninger. Bagefter er foreningen vært 
ved kaffe og julebag.

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

Kontingent
160 kr. pr. år (arrangementer og Slægten).
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Roskildeegnens Slægtsforskerforening
BESTYRELSE
Hanne Rosenkilde Larsen, formand, Horenziavej 4, Vester Såby 4330 Hvalsø 84649 9384
E: formanden@roskildeslaegt.dk
Kirsten Printzlau, kasserer, Linkøpingvej 275, st. th., 4000 Roskilde 84675 1128
E: kassereren@roskildeslaegt.dk
Ole Sylvester-Nielsen, sekretær, Skovlyst 75 A, Himmelev 4000 Roskilde 84675 3076
E: sekretaeren@roskildeslaegt.dk
Martin Bang Dahl, Stenkrogen 13,1. tv. 4000 Roskilde 84636 1488 E: martin@roskildeslaegt.dk
Inge Bigum, Skyttevej 6,4000 Roskilde 83082 4636 E: bigum@roskildeslaegt.dk

Tirsdag d. io. september
Foredrag af cand. mag. i historie Michael 
Dupont: Ejendomshistorie. ”Ved du hvor dine 
forfædre boede?” Mange kender kun landsby
ens navn, men ikke den eksakte matrikel.
I mange tilfælde kan man føre en ejendoms 
historie flere hundrede år tilbage i tiden, og 
måske står huset der endnu. Vi kommer også 
ind på gamle matrikelkort og udskiftningskort.

Tirsdag d. 8. oktober
Der er mange forskellige oplysninger på Nettet, 
som vi slægtsforskere kan bruge både fra arkiver 
og private hjemmesider. Vi vil fortælle om de 
adresser og sider som vi kender, hvor der gives 
mange nyttige oplysninger. Der vil denne aften 
også være god mulighed for at medlemmerne 
kan stille spørgsmål, og også selv fortælle om 
hjemmesider, som de har gode erfaringer med.

Tirsdag d. 12. november
Hvordan slægtsforsker vi i Norden? ved Gitte 
Bergendorff Høstbo. Hvordan finder vi aner el
ler slægtninge i de nordiske arkiver som Nor
ge, Sverige, Finland og Island samt Færøerne? 
Kan vi finde det samme som i Danmark eller er 
det mere besværligt? Hvordan er tilgængelighe
den i de nordiske lande? Findes der foreninger 
vi kan kontakte for at få flere oplysninger om 
vores aner eller slægtninge? I foredraget kom
mer vi Norden rundt og ser på databaser, som 
kan findes på nettet m. m.

Tirsdag d. io. december
Julemøde. Traditionen tro vil vi hygge, men 
denne gang er det med kaffe og hjemmebagt 
kager, som bestyrelsen sørger for. Er der nogen, 
der har gamle julekort, de vil vise frem, kan vi 
få en snak om denne tradition og hvordan den 
i disse år udvikler sig. Tilmelding til sekretæ
ren senest 8. december.

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt holdes møderne kl. 
19-30 på Kildegården, lokale nr. loi Helligkor
svej 5? 4OOO Roskilde.

Hjælp til slægtsforskning kan fås af en erfaren 
slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale 
med sekretæren. Medbring selv kaffe/ the m. m.

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

Hjemmeside
www.roskildeslaegt.dk
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Slægtsforskerne i Rødovre
BESTYRELSE
Ole Olsen, formand, Kamstrupvej 103 A, 2610 Rødovre 83670 7172 E: fam.olsen@123mail.dk
Karin Forslund, næstformand, Kolbyvej 42, 2610 Rødovre 84484 2717 E: forslund@post.cybercity.dk
Kirsten Alphin, kasserer, Fortly 2J, 2610 Rødovre 83641 0073 E:thorra@mail.dk
Edvin Bolsmand, sekretær, Låsbyvej 29, 2610 Rødovre 83641 0807 E: eboelsmand@live.dk

Medlemsmøder
4. sept. kl. io -12
18. sept. kl. io -12
30. okt. kl. 10 -12
27. nov. kl. 10 -12
Opfølgning på plejebørn.
11. dec. kl. 10 - 14
Jul kun for medlemmer.

16. okt. kl. 10 -12
FamilySearch v/ A.M. Krogh-Thomsen
13. nov. kl. 10 - 12
Plejebørn og tyveknægte v/Peter Wodskou

Gæster kr. 35
Med forbehold for enkelte ændringer, henvises 
til foreningens hjemmeside.

Foredrag og andre arr.: 2. okt. Hjemmeside
Bytur på Christianhavns v/ Lone Wredstrøm www.Slaegtsforskere-i-roedovre.dk

Nyt Fra Norge

Nyeste nummer af Genealogen, Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening, 2013:1 er 
netop udsendt med vor egen redaktør, Tommy P. Christensen, som medforfatter til hæftets 
vægtigste artikel: Bruden var i sort. Artiklen er i øvrigt det første eksempel på udveksling af 
artikler i det nordiske samarbejdet i Nordgen.

Af principiel interesse kan måske være Carsten Berg Høgenhoffs stykke om ”massiv tyveri” 
på geni.com. Problemet er, at slægtsforskere (mere eller mindre anonymt) kopierer fra pri
vate hjemmesider og lægger det på det kommercielle geni.com - uden at spørge om lov. Og 
den bestjålne kan ikke slette det, uden selv at betale for at tilmelde sig geni.com, og hvis den 
litterære tyv/slægtsforskeren optræder mere eller mindre anonymt, kan det være svært selv 
at finde frem til tyven uden om geni.com!
Interessen for forbrydere er jo stor. 2009 og -11 har Torgrim Sørnes udgivet hele to bøger om 
henrettelser i Norge, nemlig henholdsvis Ondskap - de henrettede i Norge 1815-1876 samt 
Uten nåde - de henrettede i Norge 1783-1814.
Endvidere indeholder bladet en præsentation af en dansk-norsk facebook-gruppe, Genealo
gisk forum (se også særskilt indlæg i dette nummer af Slægten).

AB
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Slægtsforskerne i Silkeborg
BESTYRELSE
Bent Nymand, formand, Teglgårdsparken 42, 8882 Fårvang 88687 1844 E: inbe@fiberpost.dk
Torben Skov, næstformand, Guldborgvej 11,8600 Silkeborg 88682 9838 E: torben.peter.skov@mail.dk 
Ole Porup, kasserer, Thorupsgårdvej 20A, Voel, 8600 Silkeborg 88685 3770 E: oleporup@msn.com 
Birgit Pedersen, sekretær, Rudbølvej 27, 8600 Silkeborg 88681 0258 E: birgitp@oncable.dk
Grethe V. Hansen, Rudbølvej 17, 8600 Silkeborg 88651 5062 E: grethe@tprivat.dk

Studiekreds i gotisk læsning 
27/8,10/9, 8/10,5/11 og 3/12.

d. 24. september
Lars N. Henningsen, arkiv- og forskningsle
der ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 
Den, der går i gang med slægtshistorien i Søn
derjylland møder særlige udfordringer.
Kilderne er anderledes end nord for Kongeåen, 
sproget er anderledes, og man skal rejse mere 
rundt for at finde oplysningerne. Det skyldes 
en helt anden historie og forvaltning end i kon
geriget. Foredraget opridser baggrunden for de 
mange forskelle og gennemgår de mest almin
delige kilder og deres særheder.

d. 22. oktober
Lis Thavlov: Stadsarkiver, kommunearkiver, 
egnsarkiver, byhistoriske arkiver og lokalhi
storiske arkiver. Der er mere end 500 af dem i 
Danmark og de er alle sammen rene guldgru
ber af oplysninger for slægtsforskere og lokal
historisk interesserede. Men hvad er forskellen 
på de forskellige betegnelser og hvad rummer 
disse ”lokale arkiver” egentlig? Kan man søge i 
deres samlinger på nettet? Og hvad kan man i 
øvrigt finde på nettet fra lokalarkiverne? Det er 
nogle af de spørgsmål, leder af Silkeborg Arkiv, 
Lis Thavlov kommer og giver svar på. Hun tager

udgangspunkt i Silkeborg Arkivs store samlinger 
og arkivets internetformidling, men giver også 
eksempler på andre arkivers hjemmesider.

d. 19. november
Erik Kann - Ind som soldat, hvad så?
Hvis du har arbejdet med lægdsruller, har du 
sikkert fra tid til anden stødt på lidt kryptiske 
meddelelser under anmærkninger: 23. Batt., 
P.C.F.R., Sold. 3. Inf. Reg. etc., etc. Der er tale 
om angivelse af den militære enhed, hvorved 
pågældende aftjente sin militære tjeneste. De 
militære enheders arkiver er særdeles velbe
varede, og de rummer et væld af spændende 
personalhistoriske oplysninger, givet vis også 
om dine aner!
Aftenens foredrag tager dig med, når den vær
nepligtige går vagt på Amalienborg, når han 
får orlov, når han er på øvelse etc. Du kommer 
med, helt tæt på, hvor tingene virkelig sker!

Julemøde: d. 10. december

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

Hjemmeside
www.silkeborgslægt.dk

Zeise

Navnet har kun få eller ingen bærere i Danmark. Eksempler på tidligere bærere af navnet: 
guldtrækker M. F. Zeise, 1732 i København (Valkendorfsgade 11), apoteker i Haderslev 1781, 
Kristoffer Frederik Zeise, Johanne Frederikke Cathrine Zeise (13/61836 - 29/111894) dat
ter af kemikeren, professor W. C. Zeise (15/10 1789 -12/111847).
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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.

d. 27. august
Udflugt for medlemmer til Frilandsmuseet

d. 12. september
Gotisk

d. 17. september
Medlemsmøde

d. 18. september
Legacy

d. 8. oktober
Gotisk

d. 15. oktober
Medlemsmøde

d. 16. oktober
Legacy

d. 12. november
Gotisk

d. 19. november
Medlemsmøde. Juleafslutning

d. 20. november
Legacy

Se hjemmesiden for ændringer og yderligere 
oplysninger: www.skibbyslaegt.dk

En opfordring

Et halvt hundrede medlemmer af Norsk Slektshistorisk Forening er langt fremme med 
et stort værk om de 112 eidsvollsmænd, som i 1814 gav Norge sin første grundlov, en 
begivenhed, der hvert år fejres 17. maj på en måde, der får den tilsvarende danske 
grundlovsdag 5. juni til at blegne! Bogen vil for hver af de 112 meddele en ane
tavle tilbage til oldeforældrene, udforsket med vanlig norsk akkuratesse og vel at mær
ke tilbage til slutningen af 1600-tallet; en kort biografi af den pågældende eidsvollsmand 
illustreret med portræt, underskrift og segl, samt oplysninger om søskende, ægtefælle(r) 
og børn. Medlemmer af den norske forening opfordres til at forudbestille værket senest 1. 
juni i år, frit tilsendt til en pris på 495 norske kroner. Bogen udkommer i februar 2014.

Slægtens forlag opfordrer hermed vore læsere til at indsende bestillinger hertil, hvoref
ter jeg til efteråret forsøger at få en aftale i stand om et samlet køb. - Der kan jo ikke være 
tvivl om, at i al fald eidsvolls-mændenes oldeforældre sidst i 1600-tallet har masser af ef
terkommere i Danmark!
Kontakt: Slægtens forlag, Anton Blaabjerg, blaab@webspeed.dk.
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Skiveegnens Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE
Bodil Grove Christensen, formand, Hvedevej 1, 7490 Aulum 89747 2887 Mob: 2617 8759
E: grovebgc@tdcadsl.dk
Egon Hørby, næstformand, Tværvej 5, Rødding, 7860 Spottrup 89756 1278 Mob: 3012 9778
E: egon_hoerby@yahoo.dk
Preben Damborg, kasserer, Druevej 16, Resen, 7800 Skive 89752 5438 Mob: 6168 5438
E: damborg@post2.tele.dk
Else Marie Lofstad Jensen, sekretær, Kåsvej 31, Lihme ®9756 0280 E: em.lofstad@gmail.com
Lone Hjort, Pr-ansvarlig, Brombærvej 10, Resen, 7800 Skive 82344 4707 E: brombaervejlO@live.dk 
Søren Borg Jensen, webmaster, suppleant, Bakkevej 12A, Dommerby, 7800 Skive 84046 0455 
E: borg@ferieborg.dk

Studiegruppe vedr. gotisk læsning
Studiegruppen vedr. læsning af gotisk skrift 
holder møder cirka én gang om måneden, lør
dage kl. 10-12. Datoer udsendes til hele for
eningen via mail.
Tovholder: Gerda Jensen og Finn Gadgaard. 
Sted: Skive Bibliotek, Østergade 25, Skive.

Onsdag d. 11. september, kl. 19 - 21 
Medlemsaften. Det kan være, at du har fundet 
en helt speciel hjemmeside, som du vil vise os, 
eller har læst en bog, som vi bare må høre om. 
Eller du har måske brug for hjælp til at løse et 
problem med din slægtsforskning, så bring det 
med denne aften. Hvis du har noget, som du 
gerne vil fortælle os andre om, eller noget at 
vise frem, så er det denne aften især. Giv helst 
besked på forhånd.

Torsdag d. 3. oktober, kl. 19 - 21
Besøg på Sallingsund Lokalarkiv, Museumstor
vet 11, Glyngøre, 7870 Roslev. Arkivleder Kri
stian Pedersen vil fortælle om hvad vi kan finde 
på dette arkiv og vise noget fra samlingerne.

Tirsdag d. 5. november, kl. 19 - 21
Foredrag ved museumsinspektør Esben Grau- 
gård, Holstebro, om studehandel i Vestjylland 
fra 1788 og frem til de tyvende århundrede.

I foredraget er også en del om Salling og især 
Ladefoged-fætrene i England. Ladefoged-fami
lien er meget udbredt i Salling.
Dette foredrag arrangeres i samarbejde med 
Folkeuniversitetet.

Mandag d. 9. december, kl. 19 - 21
Arkivleder Knud Erik Jakob, Sundsøre Arkiv, vil 
vise os eksempler på arkivalier, som vi kan ty til, 
når til- og afgangslisterne ikke længere føres, og 
de kommunale arkiver endnu ikke er begyndt. 
Arrangementet foregår på Sundsøre Lokalhisto
riske Arkiv, Thorum GI. Købmandsgård, Sølv
vej 38, Thorum, 7870 Roslev.
Samme aften udleveres Skive-egnens jul 2013.

Tid og sted
Skivehus Skole, Rosenbakken 8, Skive (som 
har handicapvenlige faciliteter), medmindre 
andet er angivet. Se under hvert arrangement. 
Medlemmerne opfordres til selv at medbringe 
kaffe/te og brød, da foreningen ikke tilbyder 
det i pauserne.

Kontingent
200 kr. Alle medlemmer får udleveret Skive
egnens jul hvert år til jul, og bladet Slægten to 
gange årligt.
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Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn M
BESTYRELSE
A.M. Krogh-Thomsen, formand. Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke 84717 9251 E: krogh@get2net.dk
Lena Sørensen, kasserer, Løven 28, 3650 Ølstykke 84717 5562 E: sfs.lenas@gmail.com
Margit Dujardin, sekr. - Erling Dujardin, bestyrelsesmedi., Aspegården 38, 2670 Greve 84390 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 83828 9475 E: peter.wodskou@get2net.dk
Bodil Thomasberg, bestyrelsesmedlem. Anemonevej 8, 3450 Allerød 84814 2793 E: bodil@bodilogniels.dk 
Aino Kronsell, suppleant. Cypressen 4,4000 Roskilde 84638 3487 E: aino@kronsell.dk

Onsdag, d. 11. september, kl. 19
Arkivalieronline - mere end kirkebøger og fol
ketællinger v/ Pernille Sonne, RA. Gennemgår 
flere af de nye kildegrupper fortrinsvis: Skifter 
uden for Kbh., borgerlige vielser, skifter og fa
milieretslige sager i Kbh. Kilder som kræver 
særlig viden at benytte og langtfra er selvfor
klarende. Se nærmere omtale på hjemmesiden.

Onsdag, d. 9. oktober, kl. 19
Tinglysnings- og brandforsikringsarkivalier 
v/ Jan Pedersen, RA. Bygningshistorie er en 
side af slægtsforskningen, som mange måske 
ikke har mod på at gå i lag med. Materialet er 
faktisk ikke så svært at benytte og er yderst in
teressante kilder. Jan vil med udgangspunkt i 
arkivalieronline vise eksempler på brugen af 
disse arkivalier.

Lørdag d. 19. oktober, kl. 9.30 -15.15 
SLÆGTSFORSKERDAG
På sporet af forbryderne. 3 spændende fore
drag om emnet i Herlev medborgerhus, Her- 
levgårdsvej 18, 2730 Herlev - bus 165, 167 
næsten til døren. Læs mere i Slægt & Stavn 
og på www.genealogi-kbh.dk. Tilmelding til 
A.M. Krogh-Thomsen, gerne på www.genea- 
logi-kbh.dk /foreningen/skrivtil.htm.

Onsdag, d. 13. november, kl. 19
Hvad Gulvet gemte v/ kirketjener Torben 
Bill-Jessen. Helsingør Domkirke, Skt. Olai Kir
ke blev restaureret i årene 2000-2001. Her hvi
ler Helsingørs fine borgerskab. Kirken har 19 
gravkældre og et uanet antal jordbegravelser.

Torben vil vise billeder fra og fortælle om re
staureringen og om de interessante fund man 
gjorde under gulvbrædderne.

Onsdag d. 11. december, kl. 19
Bødlen, natmændene, rakkerne og kæltringer
ne - en skamplet på Danmarks historie? Can. 
mag. Mette Gundel fører sine tilhørere trygt 
gennem 300 års danmarkshistorie, hvor ho
vedpersonerne er de mest udstødte og forhadte. 
Vi møder natmændene, der tømte de stinken
de latriner i købstæderne - ved håndkraft - og 
rakkerne i købstæderne og på landet. Kæltrin
gerne var uønskede overalt for deres lovløshed, 
manglende lyst til at arbejde og til at bosætte 
sig. Mette Gundel sætter navne og ansigter på 
nogle af dem.

Tid og Sted
Foreningens foredrag afholdes i Mormonkir
kens lokaler på Nitivej 8, Frederiksberg, der 
er gode bus- og togforbindelser.

Kontingent
250 kr. pr. person, 300 kr. for samboende, in
kluderet er Slægt & Stavn, som udkommer 4 
gange årligt, plus bladet Slægten som udkom
mer 2 gange årligt.

Gæster
25 kr. pr. foredrag.

Hjemmeside 
www.genealogi-kbh.dk
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Sydkystens Slægtsforskerforening i Gersagerparken
BESTYRELSE
Ingrid Bonde Nielsen, formand, 84390 8060 E: ingrid@bnielsen.eu
Jytte Rasmussen, kasserer, 84390 3564 E: kasserer@sydslaegt.dk
Lisbet Larsen, næstformand, 84615 0571 E: naestformand@sydslaegt.dk
Vivi Bruhn Jørgensen, sekretær, 85180 3212
Bjarne Fallesen, 84390 4588

Mandag d. 2. september
Foredrag/ spørgeaften v/ Michael Dupont.
Hør om RAs tilbud. Har du spørgsmål om RA, 
så send dem til naestformand@sydslaegt.dk 
inden mandag d. 1. juli.

Mandag d. 9. september
Gotisk læsning kl. 13 og 14

Mandag d. 16. september
Tema v/ Alle: 1. del. Dine forældres/bedstefor- 
ældres arbejdsplads og uddannelse.

Mandag d. 23. september
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag d. 30. september
Spørgeaften.

Mandag d. 7. oktober
Det Kgl. Bibliotek. Hvordan kan vi som slægts
forskere bruge Det Kgl. Biblioteks kort og bil- 
ledafdeling. Foredrag v/ Henrik Dupont.

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

Mandag d. 21. oktober
Tema v/ Alle: Uægtefødte børn i din slægt.

Mandag d. 28. oktober
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag d. 4. november
Etik i slægtsforskningen. Foredrag v/ Erik Kann.

Mandag d. 11. november
Gotisk læsning kl. 13 og 14.

Mandag d. 18. november
Tema v/ Alle: 2. del - fortsættelse af temaet i 
sept. Arbejdsplads og uddannelse.

Mandag d. 25. november
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag d. 2. december
Juleafslutning med gløgg og julestue. 
Tilmelding senest d. 26. november. Pris 20 kr. 
Desuden har vi diverse ikke planlagte arrange
menter efter aftale.

Tid og sted
Aftenmøder afholdes kl. 19 - 21 i lokalet, med 
få undtagelser, dagmøder se program, ”Slægts
forskerforeningen” Gersagerparken 35 parter
re, 2670 Greve.

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

Hjemmeside
http://www.sydslaegt.dk
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Slægtshistorisk Forening for Sydsjælland
BESTYRELSE
Ole Pilegaard Hansen, formand, Fyrrevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard ®5554 6405
E: pilbach@stofanet.dk
Hans Jørn Fris Sørensen, kasserer, Chr. Winthers Vej 127,4700 Næstved ®5577 0561 E: frisl27@ofir.dk 
Keld Andersen, sekr. og webmaster, Askovvej 25, Åside, 4733 Tappernøje ®5596 5736 E: keld23@mail.dk 

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

Onsdag d. 4. september
Brigitte Andersen fortæller om flugten fra Kö
nigsberg i slutningen af 2. verdenskrig. Sam
men med tusindvis af andre tyskere flygtede 
hun med sin mor da russerne rykkede frem 
mod vest. Beretningen om flugten er senere 
nedskrevet af hendes mor (på tysk), og det er 
denne historie, som Brigitte Andersen har valgt 
at fortælle (på dansk).

Onsdag d. 2. oktober
Medlemmernes aften. Med den nyvundne 
medlemskontakt via E-mail håber bestyrelsen 
at rigtig mange medlemmer vil deltage aktivt 
på denne aften, hvor medlemmer med uløste 
slægtsforskermæssige problemer kan maile dis
se til bestyrelsen, der vil forsøge at skaffe løsnin
ger på problemet. Så husk at sende spørgsmål i 
god tid. Dermed vil svarene også blive til gavn 
for øvrige fremmødte medlemmer.

Onsdag d. 6. november
Jytte Skaaning, cand.mag og lokalarkivar i Kor
sør kommer og fortæller om en speget forsør
gelsessag. Vi følger Ane Kirstine Jørgensens liv 
og levned fra 1834 og går i hendes arkivspor.
I juni 1853 indlægges Ane Kirstine Jørgen
sen febersyg på Odense Fattiggårds sygestue.

Udgifterne til ophold og medicin afholdes af 
Fattigkommissionen, som bagefter søger re
fusion hos hendes forsørgelseskommune. Men 
hvor er hun forsørgelsesberettiget? Vi følger 

”sagen”, hvor hun undervejs bliver tiltalt for 
bedrageri og tyveri.

Onsdag d. 11. december
Julemøde med gløgg og brune kager. På mødet 
får foreningen besøg af SSF-formanden Trilby 
Gustafson, der dels vil fortælle om visionerne 
for SSF og dels om sin egen historie, der har 
forbindelser til ”det store udland”. Og så er der 
som sædvanlig ”dømt julehygge”.

Tid og sted
Alle møder holdes i lokale 117 på Grønnegades 
Kaserne i Næstved med start kl 19.30.

Kursusvirksomhed
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.

Hjemmeside
www.ssf25.dk

Zimino
Familienavn i Tårnby (hovedstadsområdet), med ganske få bærere (under 10). Eksempler på 
bærere: Tårnbys borgmester, Henrik Zimino (f. 1/21950) og klejnsmed, senere kirketjener 
Gerner Zimino, gift 1989 med sognepræst Agnethe Zimino. Zimino er et forbeholdt navn.
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Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
BESTYRELSE
Nicolai Johannsen, formand, Kystvej 9, 6320 Egernsund S7444 2383 E: nic@egernsund.dk
Bent Pawlowski, næstformand, 6360 Tinglev
Margit Hansen, kasserer, Smedevænget 20, Guderup, 6430 Nordborg S7445 8184 E: margit@markur.dk
Hanne Christensen, sekretær, Stenbjergparken 6A, 2. tv, 6400 Sønderborg ®7442 2113 E: skriver@shfs.dk 
Ingeborg Kraft, 6400 Sønderborg, Karin Clausen, 6400 Sønderborg, Tage Lahn Sloth, 6400 Sønderborg

Lørdag d. 21. september, kl. io -16 
Slægtsforskertræf
På Slægtsforskertræffet vil der være udstilling 
af slægtsforskning, foredrag, slægtsforsker-cafe, 
mulighed for gode råd og tips og ikke mindst 
hyggeligt samvær med andre slægtsforskere. 
Vi opfordrer alle interesserede fra hele landet 
til at deltage - udstillere får 1 gratis madpak
ke ved forudgående tilmelding til foreningens 
sekretær på telefon eller mail. Læs mere på 
foreningens hjemmeside i løbet af sommeren 
eller kontakt sekretæren direkte.

Samme dag, kl. 13 - ca. 14.30 (FU)
Min kriminelle tip-tip-oldefar ved Karen 
Straarup, Randers.
Foredraget tager udgangspunkt i en tip-tip olde
far, som i 1830-erne blev dømt for en kriminel 
handling. Slægtsforskerens detektivarbejde og 
de benyttede kilder gennemgås, og konsekven
serne for den dømtes familie belyses, for én per
son blev dømt, men en hel familie blev straffet.
NB: Slægtsforskertræf og foredrag afhol
des i festlokalet, SFS-Hallen, Borgme
ster Andersens Vej 100, Ulkebøl, 6400 
Sønderborg.

Torsdag d. 31. oktober, kl. 9 - ca. 16 
Studiedag og foredrag om skifter 
Foreningen holder ”studiedag” på Landsarki
vet for Sønderjylland, hvor der vil være mulig
hed for at få vejledning af dels landsarkivets 
personale, dels vil medlemmer af bestyrelsen 
være behjælpelig. Landsarkivet for Sønderjyl
land afholder samme dag kl. 15-16 et fyraftens
møde om skifter.

Lørdag d. 2. november, kl. 10 - ca. 16 
Temadag om slægtsforskning på og ved 
hjælp af Internettet. Nærmere program udsen
des til medlemmerne og lægges på foreningens 
hjemmeside i løbet af sommeren.

Tirsdag d. 26. november, kl. 19 - ca. 22 
Arvegods og slægtsforskning. Medlems- og kon
taktmøde, hvor medlemmerne opfordres til 
at tage en ”gammel” ting med og fortælle om 
historien bag. Eneste betingelser er, at gen
standen kan sættes i relation til slægts- eller 
lokalhistorien og ikke er ny. Vi skal mindst til
bage til vore forældres generation. Det er også 
tilladt at tage en ting med, som man gerne vil 
vide noget mere om. Vi kan ikke svare på alt, 
men prøver at være godt forberedte med op
slagsværker mm.
Udover disse møder arrangerer foreningen også 
møder og kurser, der fortrinsvis er forbeholdt 
medlemmerne. Det samlede program udsen
des til medlemmerne og lægges på foreningens 
hjemmeside i løbet af sommeren.

Sted: Medmindre andet er oplyst afholdes 
arrangementerne på Sønderborg Bibliotek, 
Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg. Indgang 
og P-plads via Ahlmannsvej. Møderne er - som 
hovedregel - åbne for ALLE interesserede, dog 
således at gæster betaler 20 kr. Ved særlige ar
rangementer kan entreen være højere.

Kontingent: 170 kr. pr. husstand årligt. Ind
meldelse sker ved henvendelse til kassereren.

Hjemmeside: www.shfs.dk
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Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE
Jesper Ratjen, formand, Majvænget 66, Bramdrup, 6000 Kolding ® 7551 8063 E: j.ratjen@stofanet.dk 
Kai Aurbo, næstformand, Borggårdsparken 38, 7080 Børkop ®7586 8315 E: kaiaurbo@turbopost.dk 
Jonna Qvortrup, kasserer, Prangervej 82, 7000 Fredericia ®7592 9678 E: jonnaqvortrup@hotmail.com 
Niels Thomsen, sekretær, Agatvænget 7, 7000 Fredericia ®7624 0673 E: aase.niels.thomsen@gmail.com 
Nina Andersen Bibliotek, Cohrsvej 4, 7000 Fredericia S3163 1030 E: ninariet7@yahoo.dk
Vita Horsmark, forlystelsesråd, Tunøvænget 13, 5500 Middelfart ®64414456 E: vitahorsmark@stofanet.dk 
Hanne Olsen, moccamester, Vesterdalsvej 6, 7000 Fredericia ®40411879 E: hajolsen@youmail.dk 
Irene Hansen, ass. moccamester, Hørvænget 25, Ågård, 6040 Egtved ®7555 4718

E: panduro@profibermail.dk Webmaster og redaktør: næstformanden

Lørdag d. 31. august
Sensommerudflugt med bus til Industrimuse
et i Horsens. Vi får rundvisning. Kaffe/te med 
boller og kager serveres på Café Gaslight. Del
tagerpris alt incl.: 175 kr. Børn halv pris. Alle 
lysthavende er velkomne, (se hjemmesiden og 
udsendt “flyer”).
Tilmelding senest onsdag d. 14. august til for
lystelsesråd Vita Horsmark.
® 64414456 eller e-mail.

Mandag d. 9. september (FU)
Jørgen Peder Clausager, fhv. arkivleder i Fre
dericia, Øster Vrå: Træk af kvindens liv omk. 
1700-1970.1 det traditionelle landbosamfund 
arbejde mand og kone sammen; derfor var der 
høj ligestilling mellem kønnene. De store sam
fundsomvæltninger i 18- og 1900-tallet kom 
også til at berøre kvindens stilling. Foredraget 
giver et rids af almindelige kvinders stilling og 
de ændringer, der skete heri - m.h.t. erhverv, 
ægteskab og børnefødsler. Emnet belyses ved 
eksempler fra folketællingerne mellem 1787 
og 1901.

Onsdag d. 18. september 
Slægtstema-aften: ”Søg, og du skal finde!” 
Georgia Nielsen fra Slægtshistorisk Center i Fre
dericia hjælper os med at søge i mormonernes 
gigantiske database »Family Search«

Mandag d. 14. oktober (FU)
Michael Dupont, overassistent, RA, Køben
havn: Pasprotokoller. 11800-tallet skulle man 

bruge pas også til indenlandske rejser og via 
pasprotokollerne kan man følge en persons 
rejsefærd. Et godt og spændende materiale for 
slægtsforskeren. Hvor kan man finde dem og 
hvad kan man bruge dem til?

Onsdag d. 23. oktober
Slægtstema-aften v/Bestyrelsen: Gotisk hånd
skriftlæsning og forberedelse til arkivbesøg

Torsdag d. 7. november
Samkørsel til Landsarkivet i Viborg med indi
viduelt arbejde (Denne dag er dæmpet samta
le tilladt på læsesalen). Deltagerpris: 75 kr til 
chaufføren. Tilmelding senest ons. d. 23. okt. 
(for pladsbestilling og kørselkoordinering).

Mandag d. 11. november
»Spørgekassen« og auktion over »Bogkassen« 
v/ Bestyrelsen.Vi besvarer spørgsmålene fra 
»Spørgekassen« og afholder en stor bogauktion, 
idet vi har modtaget en stor kasse interessante 
bøger. Liste over de udbudte bøger vil blive lagt 
på vores hjemmeside.

Mandag d. 9. december (FU)
Erik Kann, seniorkonsulent: Med tog og damper 
i 16 timer. Hvordan var transportmulighederne i 
Danmark omkring år 1900? Med udgangspunkt 
i Signes rejse i foråret 1901 fra Brønderslev i 
Vendsyssel til Hørve i Vestsjælland gennem
gås en række relevante arkivalier; eksempelvis 
personalesager, fotografier af færger og skibe, 
lokomotiver og meget, meget mere.
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Tid og sted
Møder afholdes 2. mandag i månederne sep
tember-april. Ofte i samarbejde med Lillebælt 
Folkeuniversitet (FU). De begynder kl. 19.15 
og afholdes på Lokalhistorisk Arkiv, Frederik 
III’s Vej 6, Fredericia (5 min. fra Banegården). 
Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30, således at 
der er lejlighed til slægtssnak og til at benytte 
foreningens bibliotek. Udlån sker i forbindel
se med møderne, der indledes med “medlem
mernes 10 minutter”, hvor der kan fortælles om 

gode oplevelser, givtige kilder, læses op, gives 
tips osv. I forbindelse med møderne vil der altid 
være hjælp at hente til tydning af gotisk skrift 
eller ideer til at komme videre. Kaffe/te: 5 kr. 
Medlemskab (incl. Slægts-Tidende og SSF’s 
Slægten) pr. år 190 kr. - par 260 kr.

GÆSTER ER VELKOMNE.
Gæstebilletter 35 kr. pr. foredrag

Hjemmeside: trekanten-slaegt.dk

Lars Peter Jørgensen er død
Lars Peter Jørgensen døde 20. marts 2013, 
kun 52 år gammel.

Halvdelen af sit liv var han ansat på Kø
benhavns Stadsarkiv, hvor han på bedste 
måde servicerede de besøgende. Få arkiv
medarbejdere har med større velvillighed 
uddelt af sin viden om små fif og forslag 
til løsningsmodeller, når forfædrene bo
ede i København.
Sidst blev Københavns Politis register
blade og digitaliseringen af disse hans 
hjertesag!
Denne digitalisering blev kun mulig
gjort af et samarbejde mellem de tre 

slægtshistoriske landsorganisationer, 
Samfundet for Dansk Genealogi og Perso
nalhistorie, Sammenslutningen af Slægts
historiske Foreninger og Dis-Danmark. 
Og heri var han engageret lige til sin død! 
Lars Peter Jørgensen var en skattet fore
dragsholder i de slægtshistoriske for
eninger, og om Politiets Registerblade 
har han bl.a. orienteret på SSF’s Slægts
historiske Weekend.

AB
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Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE
Mette Holm Sørensen, formand. Grejsdalsvej 456, 7100 Vejle ©7585 3073 E: mhs@grejsdalen.dk
Leif Solberg, kasserer. Vardevej 164 A, 7100 Vejle ©7583 2853 E: solberg@c.dk
Flemming Topsøe-Jensen, sekr., Anemonevej 18, 7100 Vejle ©7582 4916 E: flemming.topsoe@gmail.com
Torben Bank Sørensen, Jellingvej 135, 71oo Vejle ©3171 0925 E: torben@polsterbo.dk
Birte Duve Juhl, Kærbøllinghusevej 22, 7182 Bredsten ©7588 1375 E: duvejuhl@privat.tele.dk
Peder Udesen, webmaster, Kirkegade 11, 7100 Vejle ©7584 1050 E: peder.udesen@oflr.dk

d. 3. september (FU)
Leo Vinter Pedersen, Landsarkivet Åbenrå, vil 
fortælle om brugen af sønderjyske arkivalier 
og det specielle ved dem i forhold til resten af 
landet. Da Sønderjylland har været under for
skellige styreformer gennem tiderne og dets 
arkivalier der skiller sig meget ud fra det øvri
ge lands. På foredraget vil vi få en grundig in
troduktion i brugen af de forskellige arkivalier, 
som hyppigst bruges i forbindelse med slægts
forskning og ejendomsundersøgelser.

d. 1. oktober (FU)
Asbjørn Romvig Thomsen taler om social mo
bilitet og social stabilitet på landet 1750-1850 
Blandt andet om mere eller mindre saftige 
historier.

d. 5. november (FU)
Anton Blaabjerg, Viborg, vil fortælle om 
Amts- og Amtstuearkiver. For slægts- og 

lokalhistoriker er der mange supplerende op
lysninger at hente i de arkiver, så beskrivelser
ne af forfædrene bliver andet end blot navne 
og tørre tal.

d. 3. december
Julemøde. Nærmere oplysning senere.

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

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

Hjemmeside 
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf

Zeeberg

Zeeberg har omkring 70 bærere, jævnt fordelt mellem det sønderjyske og det østdanske 
område. Seniorredaktør, ph.d. Peter Zeeberg (f.1957) kan tjene som eksempel på en bæ
rer af navnet.
Varianten Zeberg bæres af omkring 40 personer, hovedsagligt bosat i Sønderjylland. Såvel 
Zeeberg som Zeberg og de varierende staveformer: Seeberg, Seeberg-Erlund, Seberg samt 
Seberg-Andersen er forbeholdte navne.
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Slægtshistorisk forening for Vestegnen
BESTYRELSE
Yrsa Holm Kristensen, formand, Poppelhusene 33, 2600 Glostrup S4344 9741 E: flyr@mail.tele.dk
Lise Krøner, næstformand, Flintager 28, 2620 Albertslund ®4364 4371 E: lmkroener@webspeed.dk
Birthe Jørgensen, kasserer, Ydergrænsen 8, 2600 Glostrup ®4494 5574 E: birthejorgensen@mail.tele.dk
Skjold Eg, sekretær, Nyvej 19,1 tv, 2600 Glostrup ®4345 5835 E: Skjoldeg@gmail.com
Niels Holger Jensen, Lyngtoftevej 8, 2605 Brøndby S4159 3346 E: nhjensen@live.dk

Tirsdag d. 24. september, kl. 19
Foredrag af Torben Frandsen - Skumle skurke 
Vi skal vidt omkring, lige fra Vikingernes lov- 
sigemænd til de sidste offentlige henrettelser i 
Danmark. Vi kommer til at møde bødler, som i 
gamle dage gik under navne som mestermænd 
og skarprettere. Vi skal en tur forbi galgebakker 
og straffepæle samt hilse på forbrydere hvor
af nogle er draget bort i glemslens tåger, mens 
andre stadigvæk spøger i vores erindring. Det 
bliver en tidsrejse fyldt med kriminelle og deres 
ugerninger samt om dem der jagede og straf
fede dem.

Tirsdag d. 22. oktober, kl. 19
Foredrag af arkivar Peter Korsgaard, Arkivet 
Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrel
sen) er næppe det første sted, hvor slægtsforske
ren henvender sig. Men det rummer faktisk en 
række arkivalier, som er af interesse for slægts
forskere. Arkivet er i gang med at blive lagt på 
nettet, både til download og til blot at se.
Arkivar Peter Korsgaard, som har skrevet bo
gen Kort som kilde, vil fremdrage de kilder, som 
slægtsforskerne kan bruge, og hvordan man kan 
søge og finde dem på nettet.

Tirsdag d. 26. november, kl. 19
Udflugt til Frederiksberg arkiv, Frederiksberg 
Rådhus. (Kun for medlemmer).
Vi skal mødes senest kl. 16.45 foran rådhuset. 
Max. 25 deltagere.

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

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

Hjemmeside 
www.sfv-glostrup.dk

Zeltner

Få bærere (under en snes), alle bosat i hovedstadsområdet. Arkitekten Hans Chr. Zeltner 
(25/10 1826 - 8/121889), slotsforvalter og arkitekt Theodor Zeltner (8/81822 - 9/2 1904) 
samt tømrermester Valdemar Zeltner (10/9 1866 - 1/8 1934). Zeltner, Zenker og Zelmer 
er forbeholdte navne.
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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, Løgstør E: peterg@dlgmail.dk
Leif Madsen, revisor, Nibe E: leifgmadsen@webspeed.dk
Poul Carstensen, revisor suppleant, Rønbjerg E: pfoca@smilepost.dk

Onsdag d. 14. august, kl. 19 (FU)
Uægte børn v/ Jytte Skaaning.
Foredrag på Vesthimmerlands Museum (lille 
sal), Søndergade 44, 9600 Aars. Kaffe og brød 
medbringes.

NYHED!
Onsdag d. 28. august 2013 kl. 14 -17
Løgstør Lokalarkiv, Torvegade 6,9670 Løgstør. 
Netcafe for Slægtsforskere (Medbring evt. 
computer). Få hjælp til kildesøgning, pc-pro- 
blemer, slægtsforskerprogram, internetsøg- 
ning m.m.

Tirsdag d. 3. september, kl. 9
Tur til Landsarkivet i Viborg. Samkørsel 
forsøges så vidt muligt arrangeret.

NYHED!
Onsdag d. 11. september, kl. 14 -17
Vesthimmerlands Museum skolestue/café 
Søndergade 44,9600 Aars (i kontorbygningen, 
der ligger mellem kommunens administrati
onsbygning og museumsbygningen). Netcafe 
for Slægtsforskere (Medbring evt. computer). 
Få hjælp til kildesøgning, pc-problemer, slægts
forskerprogram, internetsøgning m.m.

Onsdag d.18. september, kl. 19
Medlemsmøde, opdeling i grupper efter behov. 
Div. søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til 
tydning af egne ”fund” på AO eller ting på papir. 
Kaffe og brød medbringes. Farsø Skole, ind
gang fra hovedindgangen på C.R. Brixvej og 
oppe på 1. sal.

Onsdag d. 9. oktober 2013 kl. 19 (FU) 
Lægdsruller, v/ Jørgen Green. Foredrag på 
Vesthimmerlands Museum (lille sal), Sønder
gade 44,9600 Aars. Kaffe og brød medbringes.

Onsdag d.23. oktober, kl. 19
Medlemsmøde, opdeling i grupper efter behov. 
Div. søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til 
tydning af egne ”fund” på AO eller ting på papir. 
Kaffe og brød medbringes. Løgstør Skole, 
Bøgevej 10, 9670 Løgstør.

Lørdag d. 2. november, kl. 9
Tur til Landsarkivet i Viborg.
Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret.

Onsdag d. 13. november, kl. 19
Legacy v/ Ole Jensen, Family Tree Maker v/ 
Arne Møller, Brother’s Keeper v/ Erik Stagsted. 
Derefter går vi i grupper og arbejder med: Div. 
søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tyd
ning af egne ”fund” på AO eller ting på papir. 
Kaffe og brød medbringes. Farsø Skole, ind
gang fra hovedindgangen på C.R. Brixvej og 
oppe på 1. sal.

Onsdag d. 27. november, kl. 19 (FU) 
Foredrag på Vesthimmerlands Museum (lille 
sal), Søndergade 44, 9600 Aars. Slægtsforsk
ning uden kirkebøger v/ Erik Kann.
Kaffe og brød medbringes.

HUSK!
Tilmelding til alle arrangementer senest dagen 
før til en af nedennævnte:
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Amor Amorsen, Løgstør, ©9867 3287,
E: amor@amorsen.dk
Bente Pedersen, Farsø, S6092 3806,
E: vi.be@privat.dk
Bodil Klitgaard, Farsø, S6126 1465,
E: bodil461@hotmail.com
Oplys ved tilmelding om du er selvkører og

hvor mange du har plads til i bilen - eller om 
du ønsker kørelejlighed.

Kontingent: 200 kr. pr. husstand.

Hjemmeside
vesthimmerlandslaegt.dk/foreningen.html

Brejl og Aagaard Winther
Den 15. februar 2013 rundede bibliotekar Erik Brejl, Ringkøbing, de 70 år. Han er stadig 
utrolig aktiv, hans hjemmeside rummer nu i omegnen af et halvt hundrede tusinde 
uddrag/ekstrakter af specielt jyske skifter, men også af andre jyske kilder. For denne ind
sats blev han hædret med SSF’s slægtsforskerpris i 2009, da ekstrakternes antal havde 
rundet de 30.000 - men antallet vokser fortsat!
Den 28. juni 2013 fylder Flemming Aagaard Winther, Kronshagen ved Kiel, 80 år. Efter at 
være blevet uddannet som civilingeniør i Danmark tog han til Tyskland og har fra 1964 
været ansat på universitetet i Kiel, hvor han i 1969 tog en doktorgrad.
I danske slægtsforskerkredse er han velkendt for grundige artikler i bl.a. Personalhistorisk 
Tidsskrift og SSF’s medlemsblad Slægten. I førstnævnte tidsskrift 1992 skrev han sammen 
med Chr. Sloth om Kristrup-Winther-slægten og i 2012 sammen med Ole Færch og Ole 
Bech Knudsen hele to artikler om Peder Munk i Torstensgaard og Staby Kærgaard samt 
Peder Munk i Vesterris.
I Slægten har hans seneste artikler været benævnt Knivsmedens datter - en vanskelig ane 
(om en håndværkerdatter fra Aalborg som præstekone i Gunderup-Nøvling) i nr. 44 og i 
nr. 47, Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie, nemlig rettelser og tilføjelser til den 
selvstændige publikation med samme titel og undertitlen: En genealogisk undersøgelse, 
som forlaget Slægten udgav 2008.
Aagaard Winther har bl.a. skrevet om Astrup-præster fra Reformationen til 1750 i årbogen 
Østjysk Hjemstavn, 1998. Dertil har han ydet økonomisk støtte, som både Samfundet for 
Dansk Genealogi og Personalhistorie samt forlaget Slægten har nydt meget godt af. Gen
nem mange år har Aagaard Winther samlet oplysninger om ”manglende præstehustruer” 
til supplement af S.V. Wibergs præstehistorie og de af Qvistgaard hertil samlede tilføjelser. 
Måtte også dette store arbejde se dagens lys!
Sidst har Aagaard Winther skrevet en lang artikel om efterkommere af den første Kamp- 
mann, der kom til Aalborg i slutningen af 1500-tallet. En artikel med mange vægtige bi
drag til genealogier over folk med navne som Skibsted og Hvistendahl. Et væsentligt 
grundlag for artiklen er netop Erik Brejls utrolig mange jyske skifteuddrag. Akkuratesse 
og omhyggelighed er prædikater, der kan sættes på begge de to slægtsforskere, og det kan 
endda gøres med sindsro! Da den omtalte artikel er alt for ”god” (altså lang) til publicering 
i Slægten, lægges den nu på Brejls hjemmeside, så det grundige arbejde kan blive til glæde 
for alle!

AB
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Vestlollands Slægtsforsknings Forening
BESTYRELSE
Hanne Britt Johannessen, formand, Erantisvej 29,4900 Nakskov ®2966 7774 E: hannebritt46@gmail.com
Anne Hansen, næstformand, Stormarksalle 5,4900 Nakskov ®2487 5800 E: ahhansen57@live.dk
Lynge Petersen, kasserer, Pederstrupvej 17,4900 Nakskov ®5492 1088 E: lynge-petersen@youmail.dk
Lone Rasmussen, sekretær, Hoskiersvej 40,4900 Nakskov ®5492 7154 E: lonerasmussen@live.dk
Margrethe Nellemann, bestyrelsesmedlem, Østergade 6,4900 Nakskov S5492 8329

Torsdag d. 8. august, kl. 17 - 21 og 
Torsdag d. 5. september, kl. 17 - 21 
Klubaften. Vi mødes og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 26. september
Tur til Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv.
Vi mødes i Jernbanegade 8, Nakskov kl. 18.15, 
hvorefter vi kører til Sakskøbing, hvor Erik fra 
Sakskøbing Lokalh. Arkiv vil tage imod os kl. 
19 i Juniorsgade 35. Herefter går vi samlet til 
Saxenhøjs arkiv, hvor Erik vil vise os rundt og 
fortælle, hvad arkivet rummer af spændende 
oplysninger. Efter rundvisningen, går vi retur 
til Juniorsgade. Her vil Erik fortælle om arki
vet og Støvmidernes bogudgivelser.
Tilmelding nødvendig da vi max. kan være 25 
personer, på ®54951545 - senest d. 12/9 2013. 
Det vil være muligt at købe kaffe og kage for 20 
kr. pr. næse.

Torsdag d. 3. oktober, kl. 17 - 21
Klubaften. Vi mødes og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 24. oktober
Gitte Bergendorff Høstbo, Herlev: Sådan fandt 
jeg min svenske slægt. Hvordan man slægts
forsker i Sverige og mulighederne for at fin
de de svenske forfædre på nettet i de svenske 
databaser.

Torsdag d. 7. november, kl. 17 - 21
Klubaften. Vi mødes og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 21. november
Stadsarkivar Heidi Pfeffer: De kommunale

arkivalier og hvad kan man bruge dem til. Heidi 
viser eksempler på hvad man kan finde i kom
munens mange forskellige arkivalier fra fat
tig-, skole-, skattevæsenet og andre ”væsener”.

Torsdag d. 5. december, kl. 17 - 21
Klubaften. Vi mødes og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 12. december
Det traditionelle julemøde med æbleskiver og 
glögg. Vi viser et par af arkivets gamle film. 
Vi har valgt at stryge pakkerne, men husk lidt 
mønter til et lille jule-lotteri.

Torsdag d. 9. januar 2014, kl. 17 - 21 
Klubaften. Vi mødes, og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 23. januar 2014
Fortællinger og billeder fra Albuen. Jane og 
Aase fortæller og viser billeder fra mere end 
60 års oplevelser ude på halvøen i Nakskov 
Fjord. Naturen derude stiller nogle utraditio
nelle krav til tilværelsen. Det har været en stor 
udfordring at bo hele året på det sted. Kom og 
hør nærmere om dette.

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

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

A

BESTYRELSE
Karen Straarup, formand, Karetmagervej 25, 8920 Randers NV »8644 3014
E: karen.straarup@viborgslaegt.dk
Anton Blaabjerg, næstformand. Fredensgade 38, 8800 Viborg »8661 0436 E: blaab@webspeed.dk
Grete Pedersen, kasserer, Topmejsevej 2, 8800 Viborg »8661 0868 E: top2@pc.dk
Tove Krog, sekretær, Møllevej 11A, 8800 Viborg »8667 1099 E: tove-krog@jubii.dk
Lene Majlandt, PR-ansvarlig, Søvej 7 C, 8800 Viborg »8725 0452 E: lemi@mail.dk
Kurt Pajbjerg, suppleant, Vestervænget 26,8832 Skals »8669 5080 E: pajbjerg@post3.tele.dk 
Karen Straarup, webmaster E: webmaster@viborgslaegt.dk

Søndag d. 1. september, kl. 9 -18 
Udflugt: Rundtur i Kronjylland. Fokus på Hvid
sten, herregårdene og kirkerne.

Torsdag d. 5. september, kl. 19.30 
Inspirationsaften med workshop.

d. 14. - 21. september
Vi deltager i Viborg Festuge. Følg med i pro
grammet.

Tirsdag d. 17. september, kl. 14 - 21
Åbent Hus i foreningens mødelokale.

Torsdag d. 19. september, kl. 19 - 22 
Arkivaften på Landsarkivet, arrangeret i sam
arbejde med Landsarkivet.

Torsdag d. 10. oktober, kl. 19.30 (FU) 
Agnete Birger Madsen: Om kvindfolk og fattig
folk på landet omkring 1850.

Torsdag d. 14. november, kl. 19.30
Kurt Pajbjerg: Billeder i slægtsforskningen. 
Brug en fotobog fra nettet til at lave din egen 
slægtsbog.

Torsdag d. 5. december, kl. 19.30
Slægtsforskning og arvegods. Deltagerne ta
ger egne klenodier med til en fælles slægtsaf
ten, hvor vi også julehygger lidt. Denne aften 
giver foreningen brød til den medbragte kaffe.

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

Hjemmeside
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.

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 ®7524 3053 E: kmb@direkte.org
Kurt Andersen, næstform. og sekr., Krusbjergvej 27, 6870 Ølgod ®7524 3098 E: kurnan@andersen.mail.dk
Ivar Kristoffersen, kasserer, Drosselvej 4,6900 Skjern 89736 8151 E: ivarkristoffersen@skjern-net.dk
Birte Vejen-Jensen, Præstevangen 18, 6823 Ansager 87529 7052 E: vejen-jensen@privat.dk
John Bach Thygesen, Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod 87524 5215 E: medumgaard@gmail.com
Jutta Christensen, Nørhedevej 39, Lyne, 6880 Tarm 87525 0340 E: jutta@lyne.dk
Niels Aage Thomsen, Påbølvej 19, Hoven, 6880 Tarm 87534 3262 E: naat@mail.dk

Onsdag d. 11. september (FU)
Jytte Skaaning, cand. mag, Odense, arkivleder i 
Korsør vil i sit foredrag fortælle om faderskabs
sager og hvilke muligheder, der er, for at kom
me om bag de personer og problemer, som et 

”uægte” barns fødsel afstedkommer.
Hvordan finder vi de uægte børn? - Børn født 
uden for ægteskab og mulighederne for at fin
de dem i arkiverne. Moderen er man sikker 
på, men faderen? Hvor og hvordan findes ali
mentationssager? Hvordan finder vi de udlag
te barnefædre?

Onsdag d. 13. november
Historiker ved Museet på Sønderskov, Holger 
Grumme Nielsen, vil fortælle om opdyrkningen 
af heden i slutningen af 1800-tallet, tilplantnin
gen og anlæggelsen af plantager.

Ideen kom fra Hedeselskabets grundlægger 
Enrico Dalgas. Dalgas kom i kontakt med en 
række nyrige købmænd og grosserere i Køben
havn, som finansierede foretagendet. I dag, ca. 
100 år efter at man anlagde disse plantager på 
den flade hede, eksisterer plantagerne med de
res natur- og kulturværdier stadig til glæde for 
befolkningen. Som små unikke oaser ligger de 
her i den vestjyske natur og beriger landskabet 
med sine beplantninger, urørte hedestræknin
ger, moser, enge og søer. Store dele af planta
gerne er i dag fredet, fordi de indeholder store 
natur- og kulturseværdigheder.

Alle arrangementer holdes i KULTURHUSET, 
Vestergade, Ølgod. Starttidspunkt kl. 19.00.
Der er kaffe med brød, pris 35 kr. Gratis entre. 
Alle er velkomne.
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Slægtshistorisk Forening for Aalborg-egnen
BESTYRELSE
Bent Olsen, formand, Carsten Hauchs Vej 8, 9000 Aalborg 89816 0338 E: chv@stofanet.dk
Birgitte Hansen, kasserer, Plutonvej 33, 9210 Aalborg SØ 82868 1303 E: ellenbirgitte@hotmail.com
Jens Villadsen, sekretær, Herningvej 81,9220 Aalborg Øst 84053 1635 E: jensaase@gmail.com 
Flemming Thryssøe, Parkvej 29, 9700 Brønderslev 89880 2390 E: fidje@info.dk
Else Berthelsen, Jyllensgade 25 A, 9370 Hals 89825 4049 E: jyllen@turbopost.dk
Hanna Mortensen, Platanvej 16, 9000 Aalborg 89815 5340 E: Platanl6@gmail.com
Marianne Christensen, Gyvelvej 12, 9370 Hals 89825 2616 E: marianne.l@christensen.mail.dk
Jørgen Als suppleant, Juelsparken 54, st.tv., 9210 Aalborg SØ 89722 4524 E: jals@webnetmail.dk
Flemming Pedersen supl., Strubjerg 21 st.th. 9400 Nørresundby 89814 8181 E: flemmingviking@yahoo.dk

Mandag, d. 2. september
Peter Korsgaard, arkivar, Geodatastyrelsen: 
Kort og matrikler i slægtsforskningen. Foredra
get vil give et overblik over, hvad der findes i 
Geodatastyrelsen - tidligere Kort- og Matrikel
styrelsen - af interesse for slægtsforskere. Der 
vil blive vist hvad og hvordan kort og arkivalier 
kan downloades, og hvordan man kan arbejde 
videre med georefererede kort.

Mandag, d. 7. oktober
Neel Skovgaard: Den mørke forfader. Vort med
lem Neel Skovgaard vil fortælle om sin slægts
forskning, herunder ”Den mørke forfader”, som 
er med til at sætte kulør på hendes slægtsbog.

Mandag, d. 4. november
Erik Laursen, arkivar: Træk af fattigvæsenet 
i Aalborg indtil socialreformen i 1933. Gen
nemgang af hvorledes fattigvæsenet i Aalborg 
blev administreret. Hvem var de fattige, som 
blev tildelt fattighjælp? Hvorledes blev hjælpen 
udbetalt? Hvordan blev fattighusene brugt, og 
hvilke konsekvenser havde det for brugerne? 
Hvor finder vi de relevante arkivalier?

Mandag, d. 2. december
Birgitte Hansen: Min oldefar og krigen i 1864.

Vort medlem Birgitte Hansen fortæller, at der 
er skrevet meget om slaget ved Dybbøl, Lund
by og andre steder. Dette handler om en soldat, 
som blev taget til fange af østrigerne og endte i 
en fangelejr i Tyskland.

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

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

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

Kontingent
Kontingentet for året 2013/14 er 150 kr. pr. 
husstand.

Foreningens hjemmeside 
www.slaegt-aalborg.dk.
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Slægtshistorisk Forening, Århus

BESTYRELSE
Ole P. Bielefeldt, formand, Violvej 36, 8680 Ry S4054 0909 E: formand@slaegt-aarhus.dk
Jesper Nødholm, næstformand, Provstebakken 12, Hasle, 8210 Aarhus V ®3211 8210 E: jn@slaegt-aarhus.dk 
Kjeld Kibsgaard, kasserer, Nattergalevej 18B, 8210 Aarhus V ®8616 0546 E: kasserer@slaegt-aarhus.dk 
Gitte Dalhoff, sekretær, Hellasvej 6, Hårup, 8530 Hjortshøj ®8699 9354 E: gd@slaegt-aarhus.dk
Ove Clausen, bestyrelsesmedlem, Terosevej 25, 8541 Skødstrup ®8699 1433 E: oc@slaegt-aarhus.dk
Janni Christensen, webmaster, suppleant, Tornskadevej 12, 8210 Aarhus V E: webmaster@slaegt-aarhus.dk 
Sten Fjellerup, suppleant, Toftevænget 1, 8250 Egå ®8616 2808 E: sf@slaegt-aarhus.dk

Mandag, d. 9. september
A.M. Krogh-Thomsen: FamilySearch.org. Mor
monkirkens hjemmeside. FamilySearch.org er 
blandt verdens største og mest brugte genealo
giske hjemmesider. Den er blevet ændret flere 
gange, sidst i marts 2013. Den gamle, kendte 
side er lukket, så vi vil få en gennemgang af 
den nye hjemmeside og alle dens muligheder 
samt fordelen ved at kombinere søgninger på 
den med hjemmesiden Hammerum-Herred.dk.

EKSTRA: Forud for foredraget - fra kl. 18 til 
18.45 vil AMKT holde en kort repetition af bil
ledbehandlingen, som blev gennemgået for ca. 
1 år siden.

Mandag, d. 21. oktober
Bemærk 3. mandag i måneden
Chris Gade Oxholm: Gennemgang af grund
principperne i slægtsforsknings-programmet 
Brother’s Keeper, lidt om de seneste nyheder 
og små, nyttige fiduser til udnyttelse af pro
grammet. Det vil også blive vist, hvordan de 
første slægtsdata indtastes i programmet, samt 
hvorledes ens slægtsdata importeres f.eks. fra 
en GEDCOM fil.

Mandag, d. 11. november
Lone Liljegren: Daisy. Gennemgang af bl.a. de 
seneste søgemuligheder i Daisy.

Mandag, d. 2. december
Bemærk 1. mandag i måneden
Louise Printz: Giv dine aner ansigt på skrift - 
om at forvandle fakta til fængslende fortælling.

Foredraget ser med journalistens øjne på den 
gode historie og det gode sprog, der kan være 
med til at vække liv i navne, steder og årstal i 
din slægts historie. Med fra foredraget får du 
en række konkrete tips, som du kan bruge som 
rettesnore, når du går i gang med at skrive for
tællingen om dine forfædre. Foredraget kan 
også give inspiration til dig, der tænker på at 
skrive din egen livshistorie.

Spørgehjørne på Hovedbiblioteket 
Foreningen tilbyder hjælp i bredeste forstand til 
medlemmernes læsning af gotisk, forsknings
metodik, kildesøgning mm. den 2. tirsdag i må
neden kl. 13-16.
Datoerne er: 13. august, 10. september, 
8. oktober, 12. november, 10. december 
Tilmelding pr. E-mail eller telefon til Jesper 
Nødholm.

Tid og sted for foredrag
September til december: Kl. 19.15 i Lokalcen
ter Fuglebakken, Festsalen, Morten Eskesens 
Vej 2, 8210 Aarhus V. (GPS-adresse: Morten 
Eskesensvej 13).

Betaling
20/50 kr. f. medl./ikke-medl., dækkende fore
drag, kaffe og kage.

Kontingent
220 kr. omfattende foredragene og Slægten.

Hjemmeside
www.slaegt-aarhus.dk
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Slægtsuge på GI. Brydegaard - Simple aner

Den 17. - 22. november 2013

Kom og vær med på et dejligt ugekursus i slægtsforskning på GI. Brydegaard. 
Hotel GI. Brydegaard er beliggende i naturskønne omgivelser ved Assens på Sydfyn, 
kun 30 minutters kørsel fra Odense og tæt på Faaborg. GI. Brydegaard ligger tæt 
på skov og strand, så der er rig mulighed for gode naturoplevelser. Ugen byder på 
foredrag af højt kvalificerede foredragsholdere samt samvær med andre slægtsfor
skere. Vi har de perfekte rammer for foredrag m.m. i de gode kursuslokaler, der er 
på GI. Brydegaard. Desuden er værelserne af højeste kvalitet. På de fleste værelser 
er der bad - tre værelser har bad på gangen, men disse er også af højeste kvalitet. 
Vil du have bad på værelse, så er det først til mølle.

Tema for kurset er Simple aner. Vi skal høre foredrag af Barbara Zalewski - Pro
testantiske klostre og deres beboere, Brian McGuire - Da himlen kom nær, Sarah 
Smed Vestergaard - Nordens bedst bevarede fattiggård, Mette Broch Jakobsen 
- Ret og strafmuseet - en arrest og dens historie, Gerda Bonderup - Sundhedsfor
hold i Danmark, Mikkel Telle - Om købstæder, Thomas W. Lassen - Til Fædre
landets Beskrivelse, Anton Blaabjerg - Slægtsforskeren og arkiverne, samt: Amts 
og amtstuearkiver, Jytte Skaaning - Medicinalberetninger.
På dette kursus indgår der ingen tur og der er forbehold for ændring af foredrags
holdere.

Pris for enkeltværelse 6700 kr. pr. person inkl. mad + kaffe m.m. og foredrag - drik
kevarer betales selv. Pris for dobbeltværelse (ved to i værelset) 6400 kr. pr person 
inkl. mad + kaffe m.m. og foredrag - drikkevarer betales selv.

Tilmelding skal ske til Gitte Bergendorff Høstbo senest 1. august 2013 på mail: 
janhb@mail.danbbs.dk samt betaling til konto nr. 4681-0001481985. Deposi
tum senest 1. august på 1500 kr. og restbeløb senest 1. september. Husk at skrive dit 
navn og adresse. Kurset gennemføres ved 15 tilmeldte og der er ret til ændringer i 
kursusprogram.
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Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

udgiver i foråret 2013 en CD-rom med et akkumuleret 
register for Personalhistorisk Tidsskrift for årene 1880-2012. 

Registeret kan købes for 50 kr. ved at kontakte: 
Anton Blaabjerg på blaabjerg@genealogi.dk.

Ved samfundets årlige generalforsamlingen d. 13. juni 2013, vil cd’en med registeret 
blive delt gratis ud til medlemmer.

Ny cd: Samling af forbryderfotos fra Aalborg Byfoged, 1897-1918.

Cd’en indeholder 1300 fotos af mænd og kvinder, som befinder sig i otte album 
samlet af Aalborg Byfoged. Albummerne befinder sig i dag på Landsarkivet for Nør
rejylland. Til billederne i de otte album er der noteret optegnelser om navn, fødsels
data og oplysninger om dom, straf osv. Disse oplysninger er ikke alle medtaget på 
denne cd. I stedet er der medtaget alle stamdata, således at de enkelte personer kan 
identificeres, samt oplysninger om antallet af tidligere domme. For at få alle oplys
ninger er det derfor nødvendigt at gå til de originale forbryderalbum.
Alle fotografierne er optaget af fotograf Ernst Frederik Göpel (1862-1919).

Poul Duedahl, lektor ved Historiestudiet på Aalborg Universitet, har skrevet et 
indlæg specielt til denne cd, som bl.a. fortæller om denne fotograf og giver flere 
eksempler på de historier, som gemmer sig bag de portrætterede.
Cd’en udgives af Genealogisk Forlag.
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