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Georg Heinrich Zeidler 1837-1883
Georg blev født den 10. februar 1837 i København. 
Han blev døbt i Trinitatis kirken, som ligger i 
Købmagergade og er sammenbygget med 
Rundetårn. Dåben var 2. pinsedag, den 15. maj. 
Forældrene, Carl Ludvig Zeidler og Ane Marie 
Nielsen, bar ham til dåben. De havde ingen faddere, 
noget som er usædvanligt. Hvorfor får vi nok aldrig 
at vide.

Efternavnet Zeidler er tysk og betyder biavler. 
Sandsynligvis kom familiens aner fra Tyskland. 
Blandt vore familiebilleder dukker gamle portrætter 
op af en mand fotograferet i 1800-tallet i Hamburg. 
I begyndelsen af 1800-tallet kom en stadig og jævn 
strøm af indvandrere til kongeriget fra hertug
dømmerne og Nordtyskland, så der var en betydelig 
stor tysktalende befolkning i hovedstaden.

Fødsel i Kirkebogen for Georg Heinrich Zeidler

Faderen, Carl Ludvig, var snedkerformand og holdt til omkring Petrikirken, ligesom mange 
tyske indvandrere gjorde. Han var selv døbt i Petrikirken i 1811.

Hans far igen hed Carl Ludewig Seidler (1778-1832, dvs. han blev 54 år og døde af et 
slagtilfælde), moderen hed Regine Christine Defour (fransk!).

Det var traditon i Zeidler-slægten at kalde den førstefødte søn for Carl Ludvig. Skt. 
Petrikirke var den tyske kirke i København, trekvart km fra Rundetårn. Kirken hjalp de 
tyske indvandrere meget med praktiske ting, som arbejde og lignende.

Faderen, Carl Ludvig, var 26 år og Ane Marie 27 år, da de bar Georg til dåben. De havde 
allerede sønnen Carl Ludvig på 2 år. Året efter, at de bar ”vor” Georg til dåben, fik han en 
lillesøster, Marie (døde 13 mdr. gammel).
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Dødebogen for Marie Kirstine Zeidler d. 25. februar 1840

Georg voksede op i Aabenraa nr. 14. Det er en gade i København, som løber parallelt med 
Gothersgade og Købmagergade. Nogle år senere, i folketællingen 1845, finder vi familien 
Zeidler boende i Rosengade 442 i et baghus. Moderen, Ane Marie, er nu 34 år og har fået 
endnu et barn, Frederik Wilhelm, 2 år, søsteren Marie Regine 4 år, sønnerne Carl Ludvig er 
10 år, ”vor” Georg 8 år og. Marie blev opkaldt efter sin afdøde storesøster. Moderen, Ane 
Marie, er nu blevet enke, og som mange andre enker på den tid måtte hun arbejde og får 
tilmed støtte af fattigvæsenet. Hun arbejder med at sælge brød. Med 4 børn var der munde 
nok at mætte! Georg oplevede hårde tider og måtte hjælpe til. Faderen Carl blev bare ca. 32 
år gammel. Hvad han døde af, ved vi ikke.

— —  . I 1850, da Georg var 13 år gammel, boede ca.
130.000 indbyggere i hovedstaden. Byen bar 

i præg af at være enevoldskongernes flotte 
I residensby. De kongelige symboler var i en akse 

langs kysten med slottet i syd og en stærk 
fæstning i nord. Der var skarpt skel mellem 
borgerskabet og underklassen med flotte palæer 
og parker i stærk kontrast til de overbefolkede, 
trange gader med høje, smalle huse og mørke 
baggader. Hovedgaderne havde flotte, pyntede 
facader, mens baggadernes huse havde mange 

j baghuse. De, som var født i baghusene, kom kun 
! ind i forhuset for at gøre rent eller tjene for de 

fine. Det var sådan Georg voksede op, da
. j moderen blev enke. Byen havde fire byporte og

' var ellers omgivet af voldgrave som en fæstning, 
og det var ikke lovligt at bygge udover dem.

----------- - Jorden tilhørte militæret, man skulle frit kunne
skyde fra volden mod en fjende. Men da befolkningen blev forøget med mindst 2000 hvert 
år, blev det trangere og trangere inde i byen. Mangel på rindende vand og kloak gjorde byen 
usund, og stanken må have været slem!

Før 1857 var der bare tranlygter i gaden, som døde hen om morgen. Frem til 1863 var det 
vægtere, som gik rundt om natten, passede på og sang hver time. Efter den tidsperiode kom 
i stedet et politikorps. Byen virkede også trang pga. alle værkstederne og fabrikkerne i de
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trange gader. Den mest almindelige virksomhed var et brændevinsbrænderi. Destillering-en 
var fra byg og kartofler og gav foruden snaps (brændevin) det næringsrige bi-produkt, 
masken, til dyrefoder. Noget de tjente godt på. I 1880 fandtes over 125 sådanne brænderier i 
byen med over 3000 køer og 1000 grise inden for byen!

Georg var ung på det tidspunkt, mændene havde høje, slanke cylinderhatte kækt på sned og 
damerne bar omfangsrige krinolinekjoler, 1860ernes parisiske mode. Tivoli i København 
var stedet byboerne morede sig og ofte tog til. Sikkert også Georg nogle gange, når 
økonomien tillod det! Musik og dans på sommerlyse aftener var der på Fredriksberg Bakke, 
måske det var der han traf sin fremtidige kone, Maren? Nye tekniske vidundere blev vist 
frem på byens største samlingsplads, Christiansborgs Ridebane. I 1857 vistes et underligt 
fysisk fænomen, der tilhørte den nyeste tid: Det elektriske lys. Ballonopstigning hørte også 
til de store attraktioner på ridebanen. Vor Georg oplevede nok en del af dette!

I ungdomsårene, før han kom i krig i 1862, boede han i Gothersgade 58. Det hus er nu 
fredet! Vi ved ikke så meget mere om Georgs liv i ungdomsårene, men voksenlivet bliver 
præget af de urolige tider, som truer i horisonten af nabolandene i syd. Danmark var i 
1800-tallet præget af urolige tider. Tyskland med Bismarck i spidsen var i alliance med 
Østrig. Danmark bestod af kongeriget Danmark og de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten 
og Lauenburg, som dannede stilken, som fæstede det egentlige kongerige Danmark til 
resten af Europa. Det var disse hertugdømmer krigen handlede om i den såkaldte Treårskrig 
1848 til 1850. Georg deltog ikke i den krig, men blev
udkommanderet i den senere krig. Landområdet og 
hertugdømmet Slesvig i det sydlige Danmark blev et 
område, Danmark gerne ville fortsætte med at have 
under sig. Det Preusiske rige under Bismarck ville på 
sin side indlemme det i sit tyske forbund. Efter et 
ultimatum, da Bismarck krævede, at Danmark trak sine 
tropper tilbage fra hertugdømmet, gik de allierede ind i 
hertugdømmet Holsten på grænsen til Slesvig i 
december 1863 uden indblanding fra Danmark, som 
havde trukket sine tropper tilbage til Slesvig. Den 1. 
februar overskred tyskerne grænsen til Slesvig og 
dermed var en ny krig i gang! Foto: Bismarch

Georg var da 26 år og blev soldat den 30. maj 1862, så dette var han nok forberedt på skulle 
ske. Han kom under 8.de batteri ved kaptajn Messersmiths afdeling, ved l.ste artilleri 
regiments 8.de batteri. Den danske hær bestod af et kavaleri (ridende) division, og tre 
infanteri divisioner, hver med tre brigader. I alt over 38.000 mand, som ved udbruddet af 
krigen var placeret ved Dannevirke, en linie af fæstninger som strakte sig over hele Slesvig 
og omliggende områder. Men den Danske hær var dårligt udrustet, og alt for få overfor den 
mægtige fjende. Tyskland-Østrig havde over 60.000, og i løbet af krigen yderligere 
forstærket til over 80.000 mand! Det største slag stod ved Dybbøl og kaldes i dag Danmarks 
blodigste slag gennem tiderne. De danske soldater skulle forsvare skanserne. I flere uger
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regnede tusindvis af granater ned over de danske stillinger og ødelagde fæstningsværkerne 
og dræbte mange danskere. Et angreb 4. april blev slået tilbage, men de preussiske kanoner 
fortsatte bombardementet, og ingeniørerne gravede sig endda tættere ind på skanserne. 
Georg var med, da den preussiske hær satte hovedangrebet ind 18. april. Preusserne var 
talmæssigt overlegne og dræbte over 5000 danskere. Preusserne mistede 1200 mand. 
Danskerne tabte skanse efter skanse. Den sidste kamp var ved landsbyen Lundby syd for 
Aalborg. Danskerne angreb med påsatte bajonetter men blev mejet ned med tre salver. 
Tabet blev et chok for den danske regering og det blev besluttet at bede om fred. Men 
betingelserne blev hårde. Hele Slesvig, Holsten og Lauenborg mistede Danmark, altså 40 % 
af landet og 20 % af folket. (I 1920, efter folkeafstemningen, fik de den nordlige del af 
Sydjylland tilbage). Dybbøl slagmark er i dag bevaret som et historisk sted med 
mindesmærker og museum! Georg blev skadet flere gange i løbet af krigen og lå på 
sygehuset Tanslet på Als, i Odense og Tommerup på Fyn. Der var mange nærkampe mand 
mod mand, så han fik måske en del stikskader? Psykisk var krigen også hård, meget 
grusomme oplevelser for en ung mand, som nok plagede ham resten af livet.

Da krigen var slut, kunne Georg endelig skaffe sig familie. Han blev dimmiteret i november 
1864, efter at have været på sygehuset en tid. Bare året efter krigen fandt han sin kone, 
Maren Jørgensen. Eller måske havde de kendt hinanden fra før krigen, de boede jo i samme 
område i København! Han var vokset op i Gothersgade 58, hun kom som ung i tjeneste i 
Gothersgade 39, næsten naboer! Maren var født i Bjerreby, hvor faderen, Jørgen Pedersen, 
var husmand. Moderen hed Anne Nielsdatter. Som så mange andre unge søgte Maren tidlig 
ind mod hovedstaden for at finde arbejde. Georg giftede sig den 27. oktober 1865 med 
Maren Jørgensen. Da var han 28 år, hun 3 lår. Forloveren var boghandler Carl Reitzel, 
Gothersgade 39. Maren arbejdede hos ham og havde et værelse i hans hus. De giftede sig i 
den flotte Trinitates kirke.

Vielsen i Trinitatis kirkes kirkebog 1865:
Ungkarl Georg Heinrick Zeidler og Pigen Maren Jørgensen

I midten af 1800-tallet giftede mænd sig gennemsnitlig da de var 30 år, kvinderne 28 år. 
Grunden var ofte økonomien, det var trange tider efter krigen. Så Georg og Maren giftede 
sig i en ”vanlig alder” for den tid. Georg blev murerformand på Aldersro bryggeri og tjente 
forholdsvis godt, så fremtiden så lys ud! I 1870 fik de deres første og eneste datter, 
Henriette. Georg var da 33 år, Maren 36 år, altså ikke så unge. Henriette blev født om
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sommeren, men den kommende vinter 1870-1871, var usædvanlig kold, som det også 
nævnes i historiebøgerne!

De var nok stolte af deres eneste datter.
I hvert fald spenderede de ofte fotograf 
på hende, specielt hos en fotograf nær 
Gothersgade og Tivoli. De boede da i 
De Classenske boliger, G8, på Fred
eriksberg i København. Boligerne lå på 
Godthåbs vej 8, som nu er Møllers 
offentlige have. Boligerne blev revet 
ned i 1958, da de havde udviklet sig til 
slum.

Foto: De Classenske boliger

Men da Georg og Maren flyttede ind, var de fine og nye. Efter en koleraepidemi, som 
hærgede i 1853, ville man bygge nye arbejderboliger, opført efter nye hygiejniske og 
sociale ideer og som skulle give sunde boliger for de dårligst stillede. Over 4700 byboere 
døde i epidemien, særlig i de fattige kvarterer. Således blev militærets magt over byen 
brudt, og nye områder blev tilladt bebygget. Georg kom lige fra krigen og var en af de 
udplukkede heldige, som kunne flytte ind i disse moderne lejligheder. Livet føltes nok godt 
netop da! Der blev bygget fine børnehaver, vaskerier og butikker. I 1869, lige før Henriette 
blev født, byggede de egen skole og i 1880 egen kirke med egen præst.

I 1872 strejkede over 2000 murere i byen, sikkert også Georg. Konflikten gjaldt afskaffelse 
af ”slave-timen” mellem 6 og 7 om aftenen. Strejkekasser fandtes ikke, så de måtte tære på 
maden. Det hele endte i voldsomme gadekampe. I februar 1877 fik Georg tildelt en æres- 
medalje, fordi han deltog i det blodige slag i Dybbøl under krigen. Medaljen er endnu i 
familiens eje”

Men familielivet begyndte at slå sprækker. Krigens psykiske og måske også fysiske skader 
plagede ham mere og mere. Georgs drikkeri, som sikkert føltes lindrende i øjeblikket, blev 
værre. For mange blev den billige brændevin en flugtvej. Måske havde han også kroniske 
smerter, som han prøvede at undslippe for en lille stund. Det siges, at en almindelig familie
mand i København gennemsnitlig drak tre liter snaps (fire af nutidens helflasker) om ugen, 
så det siger sig selv, at det førte til helbredsskader! Han var ikke alene om problemet!
Da han blev separeret fra Maren, flyttede han til Nørrebrogade 118, en lejlighed ganske nær 
hans barndomshjem. Da var hans helbred nok blevet væsentlig forringet, og han var blevet 
vanskelig at leve sammen med.
Da havde Georg og Maren vært gift i 17 år. Han døde på Københavns Kommunehospital i 
1883, kun 46 år gammel og efter bare et års separation fra Maren. Tilstede ved dødslejet var 
spindemester Sofus Nankar, måske en gammel ven? Han døde af dilerium tremens, 
alkoholforgiftning. Måske var det de grusomme minder fra det blodige slag i 1864, som 
forfulgte ham? Hospitalet ligger øverst i Gothersgade. Mindehøjtideligheden fandt sted i
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Stefans kirke, og han blev begravet på Vestre kirkegård. Stefans kirke ligger lige ved 
Nørrebrogade 108, som var hans sidste bosted.

Dette er historien om vores oldefar, således som min fætter Heinrich Zeidler Davidsen og 
jeg har forsket os frem til! Det har taget nogle år at få samlet alle oplysningerne, og mange 
ture og breve til København gennem årene. Vi bor nu i Norge, og historien om, hvordan 
dele af familien er havnet der, bliver måske til en ny artikel! Vi har plukket lidt oplysninger 
om forholdene i gamle Danmark fra Danmarks historie 1850-1900 af Olaf Olsen.

Venlig hilsen Rønnaug Brekke, Tunveien 39,3185 Skoppum, Norge

Opsummering fra artiklen Vhja. oplysninger fra www.familysearch.org og 
www.ddd.dda.dk (Dansk Demografisk database) af GBH:

1. Carl Ludvig Zeidler (1728-1832)
Gift med Regina Christine Defour f. 1784 i Kbh (levede af at handle med kager)
2. Carl Ludvig Zeidler (1811-1842), Gift med Ane Marie f. 1810. Børn:

3. Carl Ludvig f. 1836
3. Georg Heinrich Zeidler f. 7. februar 1837, døbt 2. marts 1837 i Trinitatis kirke, 
dør 1883 på Kommune hospitalet. Gift d. 27. oktober 1865 i Trinitatis kirke med 
Maren Jørgensen

4. Henriette Nielsine Zeidler døbt 21. august 1870 på Frederiksberg 
3. Marie Kirstine (1839 -  død 25. februar 1840, begravet 2. marts 1840)
3. Marie Rgina f. 1841
3. Frederik Vilhelm f. 1842

2. Frederich Vilhelm Zeidler døbt 11. marts 1814 i Sankt Petri Kirke gift med Ane 
Kirstine Thomassen.

3. Christine Charlotte Zeidler døbt 8.juni 1856 i Vor Frelser kirke, Kbh.
3. Ana Thecla Zeidler døbt 21. oktober 1859 i Vor Frelser kirke Kbh og død 22.

oktober 1859.
3. Emilie Charlotte Zeidler f. 19. maj 1861 og døbt 18. december 1861 i Vor Frelser 

kirke Kbh og død 20. december 1861.
Frederich Vilhelm Zeidler bliver igen gift igen d. 5. april 1872 i Trinitatis kirke med 
Adel Magdalena Lund.

2. Regine Marie Ziedler f. 1816
2. August Tidemann Zeidler f. 1817 (Snedkersvend)
2. Ferdinand August Zeidler døbt 22. maj 1818 i Sankt Petri Kirke
2. Theodor Johan Zeidler (Snedkersvend) f. 1824 gift med Emma Amalie Nielsen.

3. Alvilda Theodora Zeidler døbt 26. december 1864 i Trinitatis kirke Kbh.
3. Hjalmer Theodor Zeidler født 19. november 1865 døbt 5. august 1866 i Trinitatis

kirke, Kbh.
3. Yelva Helene Zeidler døbt 17. august 1873 i Trinitatis i Kbh

2. Peter Villiam Zeidler (Tobakspindersvend) f. 1828 (i 1840, 12 år gammel, var Peter 
Villiam ansat på en systue i St. Giertrudstræde No. 209) (i 1885 var han ugift og hospital 
lem på Almindeligt Hospital).
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Håndmalede Slægtstræer
Ligger slægten dig varmt om hjertet? Er du 
en af dem som slægtsforsker? Eller er du 
bare en af dem som er interesseret i dit 
ophav? Hvad med at få sammensat dine 
slægtsinformationer til et personligt kunst

værk, der kan hænge på væggen! Tænk dig et smukt håndmalet 
træ, trykt på lærred af højt kvalitet, sammen med dine illustrationer 
og fotografier fra slægtens historie. Maleriet bliver et smukt 
komple-ment til din slægtshistorie og kan vises unikt for din slægt.

Via et elektronisk korrektur far du papirudskrifter, hvorved du kan følge hele arbejds
processen fra digital skitse via det håndmalet arbejde og illustrationerne til den færdig 
trykte tavle, som hele slægten kan få hvert sit eksemplar af. Vil du tillægge portrætter af 
f.eks. kusiner, fætre, tanter og onkler eller på din mormors mor? Så er dette ikke noget 
problem. Søg i din families fotoalbum efter de fotos du gerne vil havde med. Har du blandet 
farve eller sort /hvide fotos og ønsker dem alle i samme stil kan det sagens lade sig gøre. De 
kan f.eks. også alle laves, så de ser ud som gamle fotografier!

Også specielle illustrationer kan laves og påføres det færdige slægtstræs billede. Havde du 
en favorit leg som lille, eller går der en speciel legende om en særlig hændelse i slægten kan

denne også blive gjort personlig og 
håndmalet ind -  sådanne detaljer kan sætte 
personligt præg på dit træ. Læg billeder af 
kirken, eller dit barndomshjem ved. Er der 
sømænd i slægten?

For at illustrere tidens forløb igennem din 
slægts historie kan der også lægges 
illustrationer på af historiske hændelser ved 
siden af slægtstræet eller over eller under. 
Tog dine slægtninge til Amerika? Så kan 
der f.eks. være et billede af frihedsgudinden, 
eller den båd de sejlede med til Amerika. 
Eller huset de boede i, da de kom frem. Kun 
fantasien sætter grænser, for hvilke billeder 
der kan påføres.

Dit træ kan bestilles hos Anna Murgia, 
illustrator, www.illustramurgia.com 
Tryfjärilgatan 1, 233 36 Svedala, Sverige

Mød Anna Murgia på
De svenske slägtforskardage i Malmö 2008.
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Betaling for medlemskab mm. 2008
Bemærk at girokort til brug ved betalingen er indhæftet i dette nummer af Slægt & 
Stavn, og at der således ikke udsendes særskilt opkrævning.

Girokortet bedes venligst påført tydelig afsender. Ved betaling via netbank benyttes 
korttype 01 og kontonummer 2208628 (midterfeltet skal være blankt). Hvis det ønskes, kan 
betaling i stedet ske pr check til min adresse, eller på medlemsmøderne. Offentlige 
myndigheder faktureres elektronisk.

Beløbene for medlemskab er uændrede i forhold til sidste år. Det koster således 225 kr. for 
enkeltmedlemmer, medens to samboende betaler 275 kr. Medlemskabet giver gratis adgang 
til foredragene samt bladene Slægt & Stavn og Slægten.
Abonnement på Slægt & Stavn koster fremover 120 kr. (ikke gratis adgang til 
foredragene). Udenlandske abonnenter betaler desuden et portotillæg. Stigningen i 
abonnementsprisen skyldes bladets udvidede sideantal samt en væsentlig portoforhøjelse.

Sidste frist for betaling er 1. februar 2008
Vi må desværre hvert år udsende rykkere til et stort antal medlemmer. Betal derfor gerne 
med det samme, eller registrer betalingen i netbank allerede nu, så det ikke går i glemme
bogen. Det sparer foreningen for arbejde og omkostninger, og dig for et rykkergebyr på 20 
kr.

Bent Jensen

Årets Slægtsforskerpris 
2007 fra SSF

Blev i år givet på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Prisen 
blev modtaget af Slægtsforsker Anna Margrethe Krogh- 
Thomsen. Sammenslutningen af slægtshistoriske for-eninger 
(SSF) gav denne pris til Anna Margrethe Krogh-Thomsen 
for det store og engagerede arbejde med slægtsforskning, 
undervisning og formidling i gennem mange år. Der er nok 
ikke den forening eller flække i Danmark, hun ikke har 
været ude og besøge for, at formidle sin viden og kunnen 
inden for emnet hos. -  Og beundringsværdig er den 
udvikling, hendes formidling af denne viden har 
gennemløbet. På SSF's mange weekend-kurser har hun i 
mange år frivilligt vist, hvordan man kan tage EDB’en til 
hjælp i sin slægtsforskning. Dette har alle i SSF sat rigtig 
stor pris på. Et stort TILLYKKE til Anna Margrethe 
Krogh-Thomsen. Læs mere på www.ssf.dk
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Bagerne og brødet
På den tid, da Malmø var dansk

Da bagerne i gamle dage stod og svedte ved deres 
brødtrug drømte de helt bestemt ikke om moderne 
dej æltningsmaskiner og anden komfort. De havde 
ingen anelse om, at tællelysenes skær skulle blive 
forsmået og at de skulle vade i elektrisk lys, når de i de 
tidlige morgentimer beredte frisk brød til deres søvnige 
medborgere. De gamle bagerier var primitive og for 
sundhedsmyndighedernes granskende øjne ville man 
ikke finde nåde. Man var nemlig ikke så nøje med 
renligheden dengang. Arbejdsstyrken var heller ikke 
stor. Mester selv, en svend og en lærling var i gamle 
dage en almindelig arbejdsstyrke.

Men mester selv var en myndig mand og indgav 
respekt. Hans hæderlige arbejde var af stor vægt for at 
livet i byen kunne gå sin gang. Brødet var et så vigtigt 
livsmiddel at det ikke kunne undværes, ikke engang for 
kortere tid. Manglede det, stod der sult for døren.
Kartofler kendtes ikke og af sild og roer blev ingen 
fed. Kød var for de fattige, d.v.s. for de fleste af byens
befolkning, en ret, som kun stod på madsedlen ved højtidelige lejligheder. Bagernes 
vigtighed bør derfor ikke undervurderes. Ganske vist bagte den velbjergede del af stadens 
borgere selv deres brød, men alle de øvrige købte mest deres brød hver dag.

Allerede tidligt bliver bagerne omtalt i Malmø. I 1360-årenes privilegier omtales de 
tilsammen med tre andre slags håndværkere, hvilket vidner om, at de var højt ansete, trods 
det at de ikke var værdsat til at tilhøre Knutsgillet. Deres skrå eller embede tilhører sikkert 
stadens ældste. Deres alder er ikke kendt, men deres skråordning fra 1430 findes bevaret. 
Denne giver nøje oplysninger om bagernes skyld og rettigheder, om brødbagningen og 
meget andet. Bagerne var underkastede myndighedernes strenge kontrol, hvilket nok var 
nødvendigt, for at de ikke skulle misbruge deres særstilling og tage overpris for deres varer.

Først og fremmest var det svært at blive optaget som mester i embedet. Antallet af 
medlemmer var begrænset, og at det foreskrevne antal ikke blev overskredet, svarede 
mestrene sikkert selv for. Først når en mester døde eller opgav sit arbejde, fik en anden lov 
til at indtage hans plads. Som et krav for medlemskab krævedes det, at man skulle være født 
i et lovligt ægteskab af ”ægte forældre” som termen lød. Indmeldelsafgifteme i bagernes 
skrå var høje. Rådet i Malmø skulle have 6 skilling grot og 1 tønde godt øl. Skrået skulle 
ligeledes have 6 skilling grot og skråbrødrene 1 tønde øl at læske sig med. Siden skulle 
mesterprøven aflægges, og klarede den svend, der ønskede optagelse, prøven, blev han
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erklæret mester og optaget i skråbrødrenes kreds. Inden dette måtte han dog have tjent to år 
som mestersvend eller udlært.

I henhold til laugsartiklerne eller skråordningen skulle bagningen ske på bestemte dage med 
undtagelse af tiden mellem den 15. august og 9. oktober, da bagningen var frigivet. Under 
alle omstændigheder måtte brød altid findes til salg hos en af skråets mestre. Hvis der 
indtraf det, at der ikke fandtes noget brød at købe i byen, måtte hele skrået bøde 1 skånsk 
mark til rådet. Ventedes der mange mennesker til byen var det rådets pligt at underrette 
bagerne herom, så de kunne have tilstrækkeligt med brød i beredskab.

Der tales i middelalderen om såvel rug- som hvedebrød af 
forskellige slags. Deres pris og vægt var af myndighederne nøje 
bestemt, og det var ikke godt at fuske dermed, idet loven var streng 
på den tid. Det hedder herom i kong Hans privilegiebrev for Malmø 
år 1487, at den, der ikke bager brød, som borgmester og råd byder, 
skulle i mildeste fald miste alt sit brød, og hvis han fortsatte med at 
overtræde bestemmelserne, blev han for hver gang ramt af højere og 
højere bøder, og til slut blev han udelukket af borgerskabet.

Men til gengæld for alle sine pligter havde bagerne en del fordele og privilegier, som ikke 
var at foragte. Ingen andre måtte sælge brød og købmændene, som gerne ville handle med 
alt muligt, måtte nøje sig med at sælge brød i partier -  i hele tønder. Spanmålspriserne*) 
vekslede ofte på de tider og for at der intet skulle ske med brødenes størrelse, blev der 
omkring år 1524 udfærdiget en takst, som angav hvor stor brødenes vægt skulle være i 
forhold til gældende spanmålspris. Prisen på brødet var derimod altid det samme. Der tales i 
denne takst om ”offuen skaaren schonrogen” i vægt mellem 8 og 16 lod, og ”symlenn” eller 
simler vejede halvt så meget.

*) Spanmål er et rundt eller firkantet mål, som rummer Vi tønde, d.v.s. ca. 73 liter strøget 
mål

Af andre brødsorter som forekom i Malmø på 1500-tallet nævnes kavringer, kringler, 
strutter og peberkager. De senere almindelige kringler blev ofte sejlet dertil i hele tønder fra 
Lübeck. Kavringer importeredes derimod fra Danmark. (Kavringer er en slags rugbrød).

Udenlandsk brød fandtes altså let at få for dem, som foretrak dette. Men denne konkurrence 
så byens bagere ikke på med blide øjne. De klagede over det, og i 1588 lykkedes det dem at 
få udfærdiget et forbud vedrørende handelen med tysk hvedebrød. Dette måtte ikke sælges 
på torvet og heller ikke bæres omkring i husene eller sælges uden for dørene. De som førte 
sådant brød til salg, måtte kun sælge det fra sine egne vinduer, d.v.s. fra vindueslugeme, 
som blev slået ned som disk.

På samme måde blev det forbudt grynmalere og nogle andre, som havde fået lov til at bage 
grovbrød, men som ikke tilhørte skrået, at sælge brødet på anden måde end fra vinduet.
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De bestemmelser om varepriser, som borgmesteren og råd i Malmø i 1614 udfærdigede, 
gjaldt også priserne på brød. De brød som da forekom, var bl.a. grovbrød eller bagerbrød til 
en pris af 1 alb. ”skoffebröd” til 2 skilling, ”schonrougenbröd” af tysk rug til 1 alb. 
rugsimler til 1 sk., hvedebrød til 1 alb., hvedesimler til 1 sk. o.s.v. Fremdeles var brødenes 
priser konstante, men så snart spanmålen steg i pris kneb man på vægten. Borgmester og 
råd var den myndighed, der bestemte taksten.

Ved midten af 1600-tallet havde bagerne en anden skråordning at følge. De middelalderlige 
bestemmelser var i mange tilfælde erstattet af andre mere passende for en ny tid. 
Borgmesteren og råds tidligere beføjelse til alene at vælge oldermand for bagerembedet var 
ændret derhen, at skråets mestre foreslog 2 af skråbrødrene og af dem udså borgmesteren og 
råd den ene til oldermand.

Indkøb af spanmål for brødbehovet var nu også blevet underkastet skråets bestemmelser. 
Når en skude eller et skib kom ind med en last hvede, rug eller mel og bagerne havde behov 
derfor, fik ingen andre lov til at købe deraf de første tre dage. Dette var en fortrinsret, som 
bagerne ikke forsømte at bruge til deres fordel. Ligesom tidligere havde de dog fortsat deres 
pligter. Velkendt og fuldvægtigt brød skulle dagligt findes til salg hos dem. I gode år var det 
ikke svært, men ved misvækst og i krigstider havde bagerne det besværligt nok. Det var 
næsten umuligt at skaffe brød til alle, og klager haglede over dem, i særdeleshed over 
brødets dårlige beskaffenhed.

Bagerne var kun otte mestre i embedet. Brødet, som de bagte, skulle føres til Lille Torv og 
forsælges i de otte bagerboder, som lå ved torvets søndre side. Den bod, som lå længst i øst, 
var den fornemste og ejedes af oldermanden. Egentlig skulle bagerne have monopol på al 
bagning og salg af brød, men de havde mange konkurrenter at trækkes med. Først og 
fremmest fik, i henhold til den nævnte skråordning, ti uden om embedet stående personer 
rettigheder til at bage groft brød, hvis de ordinære bagere ikke var i stand til at forsyne byen 
tilstrækkeligt dermed. Men godt skulle det være og af samme vægt som bagernes.
Og de måtte kun sælge deres brød hjemme i husene og ikke bære det omkring i byen til en 
pris af to rigsdalere. Rester af deres brød skulle gå til de fattige. For dem behøvedes der 
meget brød, og dagligt fik de fattige brød uddelt ved rådhuset.

Høkere og småhandlende solgte hvedesimler, kringler, kavringer og andet brød, og fattige 
husmænd fra landet kom ind til byen med brød, som de selv havde bagt, og solgte det på 
gader og torve. Sådan handel var delvis forbudt, men syntes svært at holde inden for sine 
lovlige grænser. Dertil kom importen af brød fra Rostock, Lübeck og hollandske byer, som 
vel ikke kunne forbydes. Salget af det brød, som kom fra udlandet, måtte dog kun ske i parti 
nede ved bådene eller på færgebroen.

Hvor stærkt byens bagere end holdt sammen, når det gjaldt om at værne om embedets 
rettigheder og arbejdets bedste, så kunne de dog indimellem blive uenige om det ene og det 
andet. I begyndelsen af 1660-tallet kunne de ikke enes om fordelingen af boderne ved Lille 
Torv. Skrået havde i 1663 fået en ny oldermand, Sven Philipsen, og han ville som 
sædvanligt have den østligste bod til sig selv og påstod, at boden ved siden af skulle tilhøre
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den ældste mester i embedet. Peder Rasmussen og Hermand Haagensen, som ejede disse 
boder, satte sig imod dette, da de havde købt og betalt for boderne. Mester Niels Turesen, 
som i 50 år havde været bager i byen og selv en tid havde været oldermand, gjorde 
opmærksom på, at det havde været normalt, at den østlige bagerbod ejedes af oldermanden. 
Börje Joensen, som havde været mester i 32 år og senere oldermand, havde dog ikke gjort 
krav på retten til den østlige bod og derfor var sagen nu ved Börje Joensens afgang tvistig. 
Tvisten synes dog at være klaret til alles bedste.

På hjørnet af Djäknegaden og Runddelsgaden lå bagerskråets gamle laugshus. Grunden, 
som det lå på, lejede skrået i 1528 for at bygge et laugshus. Oldermand var da Oluf Jepsen 
og senere Tue Olsen, og antageligt blev laugshuset bygget, imens de levede eller straks 
derefter. For længst er det dog gået al tidens gang. Men af det gamle bagerembede findes 
mange minder tilbage. På Malmø museum bevares embedets forhandlinger og protokoller 
fra år 1496, dyrebare sager som har meget at fortælle om bagernes liv og virksomhed i 
gamle dage. Deres gamle skråkiste fra 1668 med to segl, hvoraf det ene er fra samme år, 
findes også der.

Artiklen, som stammer fra den svenske avis Arbetet den 24. januar 1926, har været trykt i 
Malmö Släktforskarförenings 20 års jubilæumsblad 2006. Oversat a f Gyda Mølsted.
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Gunderup Obelisken
Den eneste jyske ane jeg har, er min tip tip oldefar Peder 
Poulsen, som kommer fra Oppelstrup, Gunderup Sogn,
Fleskum Herred, Aalborg Amt. Da jeg en aften sad og søgte 
efter en, på døde mandekøn, fandt jeg denne optegnelse på 
siderne 597 -600 fra 3. juli 1864.
Da jeg synes den var spændende, og fortæller noget om hvad 
der skete i området på den tid, har jeg transkripteret indførslen 
fra kirkebogen. Da kirkebøger indeholder meget andet end 
indførsler på dåb, konfirmation, vielse og begravelser, er det 
meget indholdsrigt at sidde og kigge kirkebøger igennem, også 
selv om det ikke har noget med ens familie at gøre, da mange 
præster har indført mange dagligdags ting, som fortæller 
hvordan livet var på lige netop det tidspunkt. Et Jyllands besøg 
førte os til Gunderup Kirke, hvor vi trods høj sne fik billeder 
af obelisken, som er sat til minde over de 12 soldater der faldt ved Lundby den 3. juli 1864.

Foto: Obelisken på Gunderup kirkegård

De fire sider af obelisken

Pastor Wulff fortæller meget rammende om hvad der skete og hvordan han oplevede at 
have de fremmede soldater indkvarteret. Måske kan nogle læsere finde et medlem af 
familien, som I mangler, selvom det ikke er mange oplysninger præsten giver.

Her er hvad præsten har skrevet i kirkebogen:
1 den ulykkelige saakaldte Slesvigske Krig, som i Aaret 1864 førtes imellem Danmark paa 
den ene Side og de to tyske Stormagter Preusen og Østrige paa den anden, bleve med det 
øvrige Jylland, Gunderup og Neufling Sogne hyppig foruroligede a f fjendtlige Tropper, og 
belastede med Indkvartering, samt med betydelige Udskrivninger a f Forpleinings 
gjenstande, navnlig Brød, Kjød i levende Kreaturer, Hø og Halm, der alt blev ført til 
Aalborg hvor Fjenden havde et stort Magasin, og hvor der desuden var en Vognpark i 
hvilken Sognets Befordringer ofte mange dage ad Gangen måtte staa parate til Fjendens 
Afbenyttelse til allehaande Kjørsler. En 6 Ugers Vaabenhvile, der ikke førte til fred, endte 
den 26de Juni, da Krigen atter udbrød og store tyske Troppemasser oversvømmede hele 
Jylland. Da skete det, at en fjentlig Styrke paa omtrent 240 Mand. Hestefolk og Fodfolk 
under Anførsel a fen Major, Krug von Nidda, Loverdag Aften den 2 Juli sydfra rykkede ind
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i Gunderup By og lejrede sig i Præstegaarden, hvor den bivarckenede. Efter adskjellige 
Rekvisitioner, og navnlig Frokost til samtlige Fodfolk over 130 Mand Rykkede den hele 
Styrke hen ved Klokken 3 Søndag Morgen 3 Juli igen ud a f Præste gaarden og begav sig 
nordpaa ad Vejen til Aalborg. Den saaledes i Fjendevild tilbragte Nat, der for Byens og 
Præstegaardens Beboere var i høj Grad pinlig og angstfuld, blev desværre afløst a f en 
Morgenstund, der medførte en højst sørgelig og rædselfuld Begivenhed. Omtrent en halv 
Time efter Afmarsen, kom nemlig vesten fra danske Tropper ilende gjemmen Byen for at 
indhente Fjenden. De beslade a f l ste Regiments 5 Compagni, med 16 Dragoner, noget over 
200 Mand under Anførsel a f Oberstlieiternant Bach. Vore Kjære danske Soldater, der 
brændte a f glødende Kamplyst, styrtede ved Lundby heltemodigen indpaa fjenden, men 
Hærskarernes Herre Kronede ikke deres tappre Angreb med Sejer. AK! De skulde lide, og 
lide i en kortvarig Kamp et sanerleligt Nederlag; Kun omtrent 80 Mand indkom til Aalborg 
paa Vejen gjemmen Sædderup og Neufling. A f de øvrige faldt mange som Fanger i 
Fjendens Haand, mange bleve saarede og 21 bleve fundne døde paa Valpladsen, som drak 
deres unge varme Hjerteblod. A f disse faldne Krigere blive ved en overilet Forantsaltning 8 
førte til Aalborg, men de øvrige 13 bragte til Gunderup Kirke, hvor de midlertidig lagdes 
ind i Vaabenhuset, dog blev paafølgende Dag en a f disse 13, en juridisk Candidat Sørensen, 
Præstesøn fra Sjælland, afhentet a f Udsendige fra hans Familie, for andetsteds at jordes. 
De tilbageblevne 12 fik den 6 juli en i al Maade hæderlig Begravelse, der bivaanedes a f 
mange Hundrede a f Omegnens Beboere, der alle, dybt nedbøjet a f Smerte, vare komne 
tilsammen for at bevise dem den sidste Ære, ved at bære og ledsage dem til deres tidlige 
Grav. De indføres nu her i Kirkebogen i den Orden hvori de ved hinandens Side, fra Nord 
til Syd, i en rigt bekrandset Fælleds-grav blive stædede til Hvile paa den nordre Del a f 
Gunderup Kirkegaard, hvor Graven vil blive omfredet og prydet med et Mindesmærke, der 
anbefales til Efterslægtens Kjærlige Omsorg og Bevaring.

Indførsel Nr. 1 0 -2 1 . Alle døde den 3. Juli 1864 og begravet den 6 
ikke. Foto: Præstens indførelse 1 AO opslag 272
Hans Larsen, Menig af 1 Regiments 5te Com.
Anders Olsen, Menig 1 Regim, 5 Cop. No. 223 af Mørege 
Christen Pedersen, Do Do No. 233 af Ravnsnæs 
P Ohlsen, Coporal Do Do No. 255 af Kolding 
Carl Vilhelm Heinrich Flyge, Menig Do Do No. 346 af 
Kjøbenhavn. Gift.
Alunde, Do Do No. 265 af Flensborg
Lars Nielsen, Do Do No. 374 af Jyllinge Stillingsmand, Gift
H C. Rasmusen, Do Do 443 af Kjøbenhavn, Gift
Niels Larsen, Do No. 573, af Skoulunde
Christian Emil Schmidt, Do No. 595, af Kjøbenhavn
Ole Peter Hansen, Do No. 596 af Lundtofte
Hans Peter Jensen, Do No. 560 af Asminderød 1 Regiment, 5
Compagni.

Hvis du vil vide mere om slaget ved Lundby, så prøv at søg på 
Google.
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Slægtshistorisk forening 
for Storkøbenhavn. 
www.genealogi-kbh.dk

PROGRAM 
FORÅR 2008

Foreningens foredrag afholdes i Mormonkirkens lokaler i Ballerup-Centret. 
Lokalerne ligger i den samme bygning, hvor S-toget holder, ovenpå 
billetkontoret. Man kan gå lige fra tog og bus op til lokalet. Der er fine 
parkeringsforhold. Til og fra Ballerup S-station er der gode busforbindelser.

Onsdag, den 9. jan. kl. 19.00: ”Over Øresund -  om svensk emigration til 
Danmark”. Jørgen Mikkelsen, arkivar, ph.d., seniorforsker ved Statens 
Arkiver. Foredraget indeholder en karakteristik af den svenske emigration og 
arbejdskraftvandring til Danmark - især i anden halvdel af 1800-tallet, hvor den 
nåede sit højdepunkt. Desuden vil Jørgen Mikkelsen give en række eksempler 
på, hvad man kan finde i danske arkiver om svenskere, der har slået sig ned i 
Danmark. Denne del af foredraget vil bl.a. handle om opholdsbogsjournaler og 
indfødsretssager.

Onsdag, den 13. feb. kl. 19.00:
”Armodens århundrede”.
Jan Pedersen, koordinator i Rigsar
kivets Sekretariat.
Tilværelsen og levevilkårene for 
den jævne befolkning i 1900-tallet 
kunne ofte være hård kost.
Fattighusene tog sig af dem, der 
ikke kunne klare sig selv, men livet 
på fattighusene var alt andet end en 
dans på roser - man skulle "yde før  
man kunne nyde". I dette foredrag 
fortælles om livet på fattighuset, 
arbejdet, kosten og beboerne.

Onsdag, den 12. mar. kl. 19.00:

GENERALFORSAMLING 
Dagsorden ifølge vedtægterne
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Efter generalforsamlingen: ”Slægtsforskerne i den store virtuelle verden”.
Charlotte S.H. Jensen, mag.art., Nationalmuseet. Hvordan ser dit virtuelle 
håndtryk ud? Har du prøvet nogle af de nye og spændende ting på nettet? Kan 
folk finde din slægtshjemmeside? Foredraget giver tips og tricks til, hvordan du 
kan gøre din hjemmeside mere synlig og hvilke nye og spændende redskaber 
som den såkaldte ”web 2.0”-bølge giver slægtsforskerne. Det er ikke kun for 
”nørder”, men også et foredrag for almindelige slægtsforskere, der vil lære om 
alle de nye ting der sker på Internettet. Mød op og lær den fagre nye verden at 
kende!

Onsdag, den 16. apr. kl. 19.00:
”Min egen Slægtsforskning”.
Denne aften vil vi lave et 
arrangement, hvor vore medlem
mer selv skal medvirke og vise, 
hvordan de har ordnet deres egen 
slægtsforskning, med data, bil
ledemateriale og andre spænd
ende ting. Her kan du møde og 
snakke med andre slægtsforskere, 
som måske arbejder med de 
samme områder som du.

Har du nogle interessante gamle 
ting, eventuelt fra din egen slægt, 
som du vil vise andre af vore 
medlemmer, kan du medtage det 
denne aften. Der vil også komme 
forskellige gæster denne aften. Så 
mød op og tag også dine venner og 
slægtninge med. Tag meget gerne 
dine efterkommere med, så de også 
kan få interesse for slægtsforskning

Forårsudflugten lørdag, den 17. maj 2008. Vi påtænker denne gang at lave en 
hyggelig tur til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk og til Holbæk 
Museum. Vi skal spise frokost på Nyvang. Reserver derfor allerede nu denne 
dato. Nærmere oplysninger om udflugten i næste nr. af bladet, eller på 
foreningens hjemmeside www.genealogi-kbh.dk
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Kommandørgravstenene på Rømø
I sommer 2007 gik vores ferie til Rømø, 
det dejlige stille fredelige gamle Rømø.
Efter at havde set hele øen og det meste 
af Sønderjylland med alle mine drenge, 
var der noget andet der trak. Rømø kirke 
og kirkegård. Mens de andre var på de 
store strande på Rømø, tog jeg til den 
smukke kirke og affotograferede hele 
kirkegården. På Rømø findes et utal af 
gamle flotte kommandørgravstene.
Nedenunder er vist et eksemplar af en af 
dem.

Matthis Svensen Schouw kender vi fra 
en af de kønneste kommandørstene på 
Rømø kirkegård. Stenen har følgende 
inskription:
"Her hviler i Herren den velerfarne 
Commandeur Matthis Svensen Schouw, 
som udi sit 28. Aar indtraadte i Egteskab 
med Maren Niels Dotter, som ikkuns 
varede 17 Aar, avlede 1 Son og 3 
Dottere, og han dode 1783 d. 3de Sbr. i 
hans Alders 45 Aar. Jeg ved min Frelser 
lever, og han skal opvaekke mig a f 
Jorden. Fra Hamburg til Grönland jeg
27 Reiser for Command har gjort med Skibet Zwaanen. Hvor Gud mig altid lokkelig har 
fort. Min Soefart er nu endt, mit Skib i Haunen sendt, og Himlen er min Bolig, hvor jeg nu 
lever rolig".

Forneden på stenen er der udhugget et billede af hans hvalfangerbåd. På den ene side står 
hans kone og 3 døtre og på den anden side Matthis selv med sin hans søn, og alle vinker de 
farvel. » L iv e t er at sige fa rvel« , siger et gammelt fransk ordsprog. Det gjaldt i sandhed 
for Matthis Schouw og hans samtid.
Hvis stenen taler sandt, skulle Matthis Schouw være blevet kommandør allerede som 18 
årig. Vi ved, at det er hændt, at en dygtig Rømøs har fået kommando i 18 års alderen, men 
det var dog en sjældenhed. Sandsynligheden taler for, at han gjorde de første af sine 27 
rejser som styrmand.

Der vil blive udgivet en cd med alle gravene fra kirkegården samt historien bag de gamle 
kommandørgrave med alle grave indtil 2007. Bestilles på mail hosjanhb@mail.danbbs.dk

Gitte Bergendorjf Høstbo 
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De higer og søger i 
gamle bøger

Guldhornene blev berømte - ikke mindst på 
grund af tyveriet og tabet af dem. Denne 
begivenhed gav ophav og navn til et af Danmarks 
mest berømte digte -  "Guldhornene" af Adam

Oehlenschläger, der starter: "De higer og søger i gamle Bøger". Digtet blev skrevet 
umiddelbart efter, at hornene blev stjålet. En lille krølle på denne historie er, at 
Oehlenschläger faktisk kun boede få husnumre fra det sted, hvor Heidenreich boede, og 
hvor guldhornene i hemmelighed blev omsmeltet, mens digtet om dem blev forfattet. Efter 
tabet af guldhornene er de blevet symbol på "Danmarks glorværdige fortid" - godt hjulpet 
på vej af Oehlenschlägers digt.
Hornene blev fundet enkeltvis i to omgange. Pigen Kirsten Svendsdatter fandt det lange 
guldhorn den 20. juli 1639, og den 21. april 1734 blev det korte horn fundet af husmand 
Erik Lassen. Begge horn blev fundet på en mark ved Gallehus nær Møgeltønder i Slesvig. 
Kirsten skrev et brev til kongen og modtog et skørt som findeløn, Erik afleverede det korte 
horn til greven på Schackenborg. Greven afleverede hornet til kongen, og via greven 
modtog Lassen 200 rigsdaler som belønning. Hornene blev dermed afleveret til kronen og 
blev opbevaret på Det kongelige Kunstkammer ved Christiansborg i Rigsarkivets 
nuværende bygning.
Hornene blev stjålet om aftenen den 4. maj 1802 af Niels Heidenreich, en fattig guldsmed 
og urmager. Heidenreich brød ind ved hjælp af to nøgler: sin stuedørsnøgle og en anden 
nøgle, hvor han havde forlænget skaftet. Næste morgen blev tyveriet anmeldt, og tyven blev 
eftersøgt i datidens medier -  aviser og skillingsviser. Dusøren for at angive tyven var 1000 
rigsdaler samt fuld anonymitet. Tyven blev opdaget af guldsmedelaugets oldermand, 
Andreas Holm. Heidenreich havde under falsk navn solgt nogle pagoder, som Holm senere 
købte. Pagodeguldet var iblandet messing, hvilket Holm opdagede og han meldte dette til 
politiet. Heidenreich gik nu fri i første omgang, men Holm mistænkte ham stadig og 
overvågede ham sammen med nogle kolleger, bl.a. da han skaffede sig af med 
møntstempler, der blev dumpet i Stadsgraven. Den 27. april 1803 blev Heidenreich endelig 
pågrebet, og den 30. april tilstod han tyveriet. Desværre havde han på det tidspunkt 
forlængst smeltet guldhornene om i sit køkken. Guldet blev brugt til fremstilling af 
smykker, skospænder og falske pagoder. Heidenreich blev dømt for tyveriet den 10. juni og 
sad derefter i tugthus til 1840. Fire år senere døde han. Køberne af guldhornsguldet leverede 
guldet tilbage, hvorefter det blev smeltet om på den Kongelige Mønt. Dermed forsvandt 
guldhomsguldet endeligt -  7,5 kilo i alt. Muligvis er en lille rest af guldhorns-guldet dog 
bevaret i et par øreringe, som Heidenreich forærede sin nabo. Øreringene findes nu på 
museet i Ringe på Fyn. I 2004 fik Nationalmuseet foræret et lignende par øresmykker, der 
ifølge en familietradition skulle være blevet købt fra Heidenrech. Undersøgelser af 
smykkematerialet har vist, at materialet er det samme, som øreringene på museet i Ringe er 
lavet af, og stilmæssigt er der også ligheder. http://da.wikipedia.org
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Den store katastrofe - fortsat
”Georg Stages undergang 1905”

”Vejret var i gaar afskyelig hedt og lummert.
Under den uhyggelige Stemning, som den store 
ulykke fremkaldte i hel Byen, var det, som om 
den stærke Varme lagde et fordoblet tryk over alt 
og alle. En Stor Del a f Dagen stod Termometret 
urokkelig paa 20 Grader i Skyggen”.

H os A dm iral Bruun
”Bag et lille Bord, med Liste over de omkomne 
Drenge foran sig og telefonen ved Siden, sidder 
Admiral Bruun i sin Lejlighed paa Højbroplads 
og tager imod. Telefonforespørgsler strømmer 
ind til ham. Klokken kimer hvert andet Minut, og 
Admiralen besvarer alle Spørgsmål fra Slægt
ninge og Paarørende med samme nænsomme 
Omhu. Fra Jylland, hvor Forældrene endnu blot 
har hørt om Ulykken og ikke kender Sønnernes
Skæbne, ringes der, og den gamle Herres gode Ansigt lyser op, naar han kan svare:
- Deres Dreng er i god Behold!
Han synes for længst at kunne Numre og Navne paa alle de 22 Omkomne udenad.

Værre er det, naar han skal til at trøste Mødrene, der kommer med graadsvulne Øjne og 
klædte i Sort. Mens vi sad i Admiralens Stue, traadte Gaardejer Crilles Petersens Kone og 
Datter fra Store Magleby ind. De havde hørt, at det eneste af de 22 Lig, som var fisket op, 
var deres dreng Dirch, og de ville nu saa gerne have Liget udleveret. Det kunne imidlertid 
ikke lade sig gøre før i dag, da der først skulde være legalt søforhør.
- Dirch og hans yngre Broder Hendrik, sagde Søsteren, laa begge to i deres Køjer, den gang 
Ulykken skete. Hendrik siger, at han forstaar knapt, hvordan han kom op paa Dækket: han 
saa sig om efter sin Broder, men fandt ham ingen Steder.
- Tror Admiralen, at Dirch er bleven ramt af Boven? Spørger moderen, synlig ængstelig for, 
at Liget er knust og ukendeligt.
- Englænderen skar sig ind i Georg Stage lige dér, hvor Drengene ligger. Men derfor kan 
Liget jo godt være uskadt. Dirch var en flink og god Dreng, tilføjede Admiralen, og hans 
Mundvige dirrede af Bevægelse.
De to Kvinder gik, grædende ud og straks efter kom en tredje. Brovagt H. Nielsens Kone 
fra Kristianshavn, der har mistet sin Søn, Frederik. Den samme rystende Scene gentog sig, 
og saaledes blev det ved. Der kom ogsaa gamle elever fra Georg Stage. Folk, der nu er i 
Fyrrerne og befinder sig i andre Livsstillinger. De lagde deres Kort og Kondolerede 
Admiralen.
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- Hvordan ulykken er sket? Ja, jeg kan kun sige, at en Damper skal vige for et Sejlskib, og 
at det jo foreløbig kan se ud, som om Anconas Kaptejen har undladt det af den grund, at han 
er bleven ængstelig for Sammenstød med, en anden Damper og derfor har holdt gal Kurs. 
Søforhørene vil vise det. Min Nevø og Plejesøn, Malte Bruun, er en rask og dygtig Sømand, 
og det skulde glæde mig inderligt, om min sikre Forvisning om, at han har manøvreret 
rigtig, bliver bekræftet gennem forhørene.
- På Lørdag skulde der have været stor Fest paa Georg Stage. Forældrene var inviterede om 
Bord, og de og Sønnerne skulde have Chokolade. Drengene glædede sig saa meget til den 
Dag. Selv skulde jeg samme Dag været gaaet om Bord og have gjort en 124 dages Tur med. 
Var Ulykken sket en Uge senere havde jeg maaske nu ligget paa Havets Bund. -  Ved De, 
sluttede Admiralen, at hver 4de Time sker der Jorden over en Søulykke. Det er altsaa en 
dagligdags Begivenhed, dette her. Men hvad nytter det, at vi pansrer os med Statistikkens 
Ufølsomhed -  og den gamle Admiral, der sørger ikke blot over de raske Drenge, men ogsaa 
over det Kønne Skib, hvis Chef han en gang var, visker en Taare bort af Øjenkrogen. 

Begravelsen
Igaar forelaa endnu ingen Bestemmelse om, hvomaar og under hvilke Former de ulykkelige 
unge Menneskers Begravelse skal finde Sted. En anden bestemmelse kunne jo bl.a. ikke 
træffes af den Grund, at Marineministeren var i Aarhus. Georg Stage var ganske vist et 
privat Skoleskib, men det havde dog et halvt officielt Præg, førtes af Marinens Officerer og 
støttedes ogsaa med midler af Staten. De fleste vil vistnok derfor finde det rigtigt, at Staten i 
dette Tilfælde træder til og ved at foranstalte Begravelsen paa sin Bekostning giver denne 
Sørgefest det højtideligst mulige Præg. Den vil derved paa en smuk Maade vise de 
nedbøjede Forældre sin Deltagelse og gøre sit til at hædre Mindet om de unge Knøse, der 
døde som Mænd.

I D ragør
I Dragør har hvert andet Hjem en Dreng, som enten har været eller skulde have været om 
Bord i ”Georg Stage”. Det gjorde derfor et overvældende Indtryk overalt i Byen, da 
Ulykken rygtedes igaar Morges. Lodseme havde allerede vidst Besked siden Kl. 4, men 
havde intet turdet sige, og først ved 8 Tiden fik man Telefonmeddelse fra Kjøbenhavn. I 
Dragør vidste man, at der var fire drenge om Bord i det forulykkede Skib, nemlig Aksel 
Steffensen, en Søn af Lodsen, Fritz Petersen, Skolelærerens Søn, Martin Madsen, hvis 
Fader er med ”Hellig O laf’, og den forhenværende Lods Jacob Grejsen, Søn, Alfred.

Imidlertid var Rygtet gennem Brødkusken naaet til Magleby, hvor Gaardejer Grilles 
Petersens to Sønner, Henrik og Dirch, og enkemadam Olsens Edvard var blandt de savnede. 
Hos Grilles Petersen traf vi en ung datter. Forældrene havde tidligt paa Formiddagen faaet 
Meddelelse om Dirchs Død. De ulykkelige Forældre var straks tagne til Byen. Hjemme gik 
en gammel Bedstemoder grædende om, og Datteren fortalte om den 15-aarige Dirch, der 
altid havde haft saadan Lyst til Søen, medens Broderen Henrik kun halvt modstræbende 
havde fulgt sin yngre Broder. Hun troede at have tabt begge sine Brødre, men ud paa 
Aftenen traf vi Henrik. Bedstemoderen forsynede den hjemvendte rigeligt med Mad og
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Drikke. Den unge Pige sagde med Taarer i Øjnene: ”7«, vi maa jo være glade fordi vi 
beholdt den ene”.
En Vogn er svinget ind gennem Byens krogede gader. Folk stimier sammen. Det er de tre 
reddede Drenge, som vender hjem. Der bliver en Glæde. Forældrene omfavner og kysser 
deres Børn. Tilskuerne bryder ud i Jubel, og der er mange, som gaar bort med Taarer i 
Øjnene efter dette gribende Møde.

D rengenes B eretning -  H ans O lsen og K nud Ø sterbye fortæ ller
Vi ytre under vort besøg om Bord paa ”Jylland” et Ønske til 
Premierløjtnant Malte Bruun om at faa en beretning at høre 
af et Par af Drengene selv. Et hurtigt Raab ind under 
Banjerne, og foran os staar næsten i sammen Nu to af ”Georg 
Stage”s Elever, Hans Olsen og Knud Østerbye, begge 14 aar 
gamle, begge friske, solbrændte Smaafyre at se paa; kun er 
der den Forskel paa dem; at lille Hans Olesen næppe er stort 
mere end halvt saa høj som sin granvoksne Skibskammerat. 
Kaptejnen spørger dem ud, og de to Drenge svarer med en 
uafbrudt Strøm af Sømandsudtryk, som om de forlængst var 
gamle Skippere. Deres Beretning gaar i Korthed ud paa 
følgende:

De blev trukne med ned, da ”Georg Stage” sank. 
Medens de laa i Mørket og arbejdede for at holde sig 
oppe, kom de begge ind under Krydsmerssejlet, som flød  
i Vandet. Dette Sejl havde allerede trukket flere a f deres 
Kamerater ned. De to mærkede, at der laa fire Lig inde 
under det. Med Opbydelsen a f deres sidste Kræfter kom 
de klar af Sejlet og naaede op til Overfladen. TSjvqA Østerbye og Hans Olsen.

Der er noget uhyggeligt gribende i de to Drenges nøgterne Fortælling. Tilhørerne, der 
imidlertid har samlet sig om dem og os, hænger ligefrem ved deres Læber. Og det er 
umuligt at beskrive den Virkning, det gør da Kaptejnen med Henblik paa de 4 Lig under 
Sejlet spørger: - Hvad gjorde du saa Hans, da du mærkede, at de var døde? Og lille Hans 
Olsen svarer. - Jeg skubbede dem til Side, Kaptejn. Jeg maatte jo frem for at komme op.

Søforhøret
Søforhøret finder Sted i Sø- og handelsrettens Lokaler i morgen Formiddag kl. 12.

En E pisode i Retten
Retsformand Koch forhører en af eleverne.
- De stod altsaa agter om bagbord i Kollisionsøjeblikket! 
-Ja!
- Stod De alene!
- Nej, jeg stod samme med Nr. 22!



- E r Nr. 22 her!
-N ej-!
Eleven siger det tøvende og ser ned i Gulvet. Retsformanden fortsætter uden vel rigtig at 
tænke over, hvad Svar der kan følge:
-Hvor er Nr. 22!
Det varer længe, inden eleven svarer. Halsen snører sig sammen paa ham. Men endelig 
kommer Svaret næsten hviskende:
- Han er -  ble ven -  derude!
Kun de nærmeste ved skranken har hørt Ordene. Men alle i Retsalen har forstaaet Optrinet.

Søforhøret om  ”G eorg Stage”s U ndergang.
Under uhyre Tilstrømning holdtes der igaar fra Kl. 12 til 81/2 Aften Søforhør i Anledningen 
af Georg Stages undergang. Allerede en halv Time, før Forhøret skulde begynde, var Porten 
i Erischsens Palæ fyldt af Mennesker, der ønskede at overvære Retsforhandlingerne. 
Mængden voksede og spærrede snart hele Fortovet. Henad Tolvtiden fyldtes Forhallen til 
Trængsel, men nu meddeltes det, at Retten holdt Møde for at afsige Kendelse om, hvorvidt 
Forhørerne skulde holdes for aabne eller lukkede Døre. Spændingen steg blandt de 
ventende. Saa gik Dørene op - for en lille Søforklaring om et Sammenstød ”Kentucky” har 
været ude for. Publikum myldrede ind -  og fik Lov at blive, da man efter et Kvarters Forløb 
gik umiddelbart over til Forhøret om ”Georg Stage”.

Begge Kaptejnerne, Styrmændene og de to Skibes Besætninger afhørtes. Efterhaanden 
formede Indtrykket af de afgivne Forklaringer sig Saaledes:
Georg Stages Chef har ifølge Søfartsregleme, hvorefter Damperen skal vige for Sejlskibet, 
holdt støt Kurs hele tiden, stadig iagttagende de to Dampere, der kom imod ham. Den ene 
drejede af og sejlede forbi, den anden, Ancona, gik lige løs paa Georg Stage. Først to 
Minutter før Kollisionen lagde Kapt. Mitchell Roret Bagbord. Da var Sammenstødet 
uundgaaeligt.
Ved Slutningen af Retsmødet udtalte Rettens Formand, Hr. Koch, for hvem den ganske vist 
ogsaa meget vanskelige Debut ikke faldt absolut heldig ud, skarpe Bebrejdelser mod den 
engelske Kaptejn, om hvem han sagde, at han intet som helst havde gjort for at hindre 
Sammenstødet.
Englændernes Repræsentant forsvar var: ”Det er altid vanskeligt at forsvare sig i et 
fremmed Land, og en mulighed er der vel for, at Sagen kunde faa et andet Udseende, naar 
den optages i Kapt. Mitchells hjemland. I alle Tilfælde syntes det mig saa sin egen sag 
allerede nu, før alt er fuldstændig oplyst, at vælte et saa grufuldt Ansvar over paa en mand, 
der i Forvejen er tilstrækkelig nedtrykt over denne store Ulykke. Retsformanden svarede 
intet hertil, men erklærede blot enighed.
Denne Domsfældelse ved Slutningen af et Søforhør, der ikke skal ende med Dom eller 
Kendelse, vakte Forbavselse blandt Tilhørerne”.

Artikel fra Politikken Kjøbenhavn Tirsdag og Onsdag den 27. og 28. juli 1905

Læs i næste nummer af Slægt & Stavn om Guldringens skæbne
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250 års hemmeligholdelse ophævet
Ny arkivlov giver adgang til Fødselsstiftelsens arkiver 

29. juni 2007

Folketinget har enstemmigt vedtaget en række ændringer af arkivloven, der trådte i kraft 
den 1. juli 2007. Arkivlovgivningen har en målsætning om, at der skal være størst mulig 
åbenhed for borgerne i adgangen til offentlige arkivalier, og med de ændringer, der trådte i 
kraft den 1. juli, udvides denne åbenhed på en række områder.

Bestemmelser fra enevældens tid ophæves
Det vil især glæde slægtsforskere, at to bestemmelser fra enevældens tid nu ophæves. De to 
bestemmelser -  kgl. reskripter af 13. marts 1750 og af 6. januar 1764 - har hidtil hindret 
forskerne i at få oplysninger om hemmeligt fødende kvinders identitet, når fødslerne ligger 
mindre end 100 år tilbage.

Baggrunden for de to bestemmelser var, at der i midten af 1700-tallet var et stort antal 
fødsler som fandt sted i al hemmelighed og som alt for ofte blev efterfulgt af drab på barnet. 
For at sætte en stopper for dette besluttede Frederik V at oprette ”frie jordemoderhuse”, 
hvor fødende kvinder, som ikke ville være deres besvangerelse bekendt eller ikke selv var i 
stand til at skaffe sig hjælp, frit kunne føde, uden at deres identitet blev afsløret.

Kongen lovede kvinderne, at de skulle have 
anonymitet ”til evig tid”, og dette blev konsekvent 
overholdt, så ingen offentlige myndigheder eller 
andre kunne få oplyst navnet på en fødende kvinde.
Børnene blev desuden sat i pleje uden udgift for 
mødrene.

Først i 1938 kom der en lov, som betød at det ikke 
længere var muligt at føde hemmeligt, af hensyn til 
de ”uægte” børn, som nu fik arveret efter fædrene. 
Reglerne om hemmeligholdelse gjaldt dog fortsat 
for fødsler, der havde fundet sted før loven trådte i 
kraft.

I 1939 blev der blødt op på lovgivningen, så det 
blev muligt at få informationer om fødsler, der har 
fundet sted for over 100 år siden.

Dette blev gjort af hensyn til dem, der havde brug
for såkaldte arierattester på grund af forretnings
eller andre forbindelser med det nazistiske Tyskland.

Foto:De frie jordemoderhuse hed accouchementshuse. Ovenfor er gengivet reglementet.
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Men først nu ophæves de to bestemmelser fra enevældens tid. De hensyn, som kvindernes 
anonymitet ”til evig tid” skulle varetage, må anses for at være bortfaldet, og Statens Arkiver 
har længe arbejdet for, at bestemmelserne skulle ophæves til glæde for slægtsforskere og 
andre interesserede.

Udvidet adgang til sager indenfor strafferetsplejen
Ændringerne i arkivloven vil desuden medføre at adgangen til sager indenfor strafferets
plejen lempes, så de principielt bliver tilgængelige efter 20 år mod hidtil 75 år. Dog skal 
Statens Arkiver indhente samtykke, hvis sagerne er mindre end 50 år gamle. Det betyder, at 
afleverende myndigheder kan sige nej, hvis væsentlige hensyn tilsiger det, for at beskytte 
efterforskningsmetoder, vidner og kilder til oplysninger.

Kidle: www.sa.dk

Hvem Forsker Hvad
Udgivet a f Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, 
Sammenslutningen a f Slægtshistoriske Foreninger og D1S- 
Danmark.

Med 171 indlæg udkom 2007 udgaven af Hvem Forsker 
Hvad for 39. gang. Mange spændende indlæg er at finde i 
bogen.

Mangler du en ane, som du ikke kan finde?
Er oldemor forsvundet ud i det blå?
Fik oldefar tvillinger med naboen, eller er der bare noget i din 
slægtsforskning, du mangler hjælp til, så er der hjælp at hente 
her i Hvem Forsker Hvad bogen.

Du kan også dele din slægtsviden, med andre, der tilhører samme slægt, eller har samme 
interesse for et bestemt område hvorfra slægten kom eller I kan bytte aner. Du kan efterlyse 
en gammel tante til farmors søster eller bare søge hjælp til din slægtsforskning.
Også i HFH markedet kan du efterlyse eller sælge gamle ting som bøger, m.m., som du ikke 
selv mere har brug for.

Send allerede dine efterlysninger / spørgsmål i dag til 2008 udgaven, som bliver årgang nr. 
40. Det kunne være sjovt at fejre denne 40 års Jubilæumsudgave 2008 med rigtig mange 
indlæg.
Indlæg kan bl.a. sendes direkte til redaktøren via HFH’s hjemmeside. Årbogen er en god 
gave til alle slægts-, personal- og lokalhistorikere, som ikke selv abonnerer, eller måske 
ikke kender Hvem Forsker Hvad. Ved at abonnere sparer man differencen mellem løssalgs
prisen på 125 kr. og abonnementsprisen på 100 kr. Som abonnent får du også omkring 1. 
februar tilsendt en reminder om, at det nu er tid at sende dit indlæg

Har du lyst til at vide mere om Hvem Forsker Hvad, kan du finde flere oplysninger på: 
www.hvemforskerhvad.dk 
28

http://www.sa.dk
http://www.hvemforskerhvad.dk


Släktforskardagar i Halmstad
Der var stor deltagelse - også fra Danmark - ved 
slægtsforskerdagene i Halmstad. Flere tusinde besøgte 
stande og aktiviteter. Der var flere nyheder - bl.a. er 
Nordens første sociale site om genealogi på vej.

I dagene 24. -  26. august blev de svenske Slægts
forskerdage afholdt i Halmstad. Det var der en særlig 
grund til, eftersom byen fylder 700 år og Hallands 
Genealogiske Forening blev 25.

Fra Danmark deltog Samfundet for dansk genealogi og 
Personalhistorie sammen med SSF på en fælles stand.
Den var placeret helt oppe på 3. sal mens DIS-Danmark 
var placeret sammen med de øvrige nordiske DIS- 
foreninger i kælderen.
Men både i kælder og på kvist var der stor aktivitet i de to dage, som arrangementet varede. 
Flere tusinde mennesker besøgte Halmstads teater, hvor slægtsforskerdagene blev afviklet, 
og mange, der havde danske rødder, fandt vej til de to danske stande, hvor det med 
netopkobling m.m. var muligt at hjælpe flere igang med danske websites og kilder.

Blandt udstillerne var bl.a. en stor stand fra ”mormonerne”, som gav mulighed for online 
søgning og hjælp til FamilySearch samt ancestry.com, der netop er udkommet på svensk på 
adressen ancestry.se. Siten findes i øvrigt nu også på tysk og fransk, og forventes at blive 
udsendt på norsk og dansk til næste år.

En af de større nyskabelser stod Genline for, der også var hovedsponsor. I løbet af 
"senhøsten” lancerer firmaet de to første sociale websites om familie- og lokalhistorie i 
Norden. Adresserne bliver www.familjeband.se og www.bygdeband.se lige nu er adressen 
for sidste nævnte www.inforum.se/

Der vil være tale om abonnementssider med mulighed for upload og fildeling, f.eks. af 
oplysninger i anetavler, fotos etc. Pris og omfang er endnu ikke offentliggjort.

AfCSHJ
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De kendte og de kongelige
Valdemar Psilander (1884-1917) blev i sin korte karriere dansk 
stumfilms største mandlige stjerne. Han debuterede i efteråret 1910 hos 
selskabet Regia Kunstfilm, men blev kort efter hentet til Nordisk Film 
Kompagni i Valby, hvor han var selskabets ubestridte stjerne og han 
indspillede i løbet af 6 år 83 stumfilm. Han forlod Nordisk film i 1916 
efter de fandt hans lønkrav for voldsomt. Han døde i 1917, blot 32 år 
gammel på toppen af sin karriere. Valdemar havde haft planer om at 
starte som producent selv, men nåede kun at indspille et par scener af 
den første film, før han uventet blev fundet død i sin seng på Palace- 
Hotel. Som filmskuespiller var han stjerne både i Danmark og udlandet 
og især russerne var vilde med ham.

Valdemar Psilander blev gift den 22. december 1911 på Frederiksberg med skuespillerinden 
Edith Buemann Psilander (Edith Josephine Groth) (16-05-1879 - 02-01-1968). De levede 
lykkeligt nogle år og blev så skilt.

Valdemar Psilander blev født i Skt. Johanne soen d. 9. mai 1884

Han dør 6. marts 1917

Far: Handelsagent Henrik Gustav Psilander f. 1850 i Kbh
Mor: Husmoder Axeline Emma Eggertsen f. 8. maj 1851 i Slagelse.
Farfar: Karl Peter Psilander f. 25. juli 1814 i Landskrona, Sverige
Farmor: Fredericke Marie Kuhnel f. 10. juli 1818 Kbh, gift 20. juli 1850 i Skt. Petri Kirke 
Kbh
Morfar: Murermester Joakim Henrich Eggertsen f. 17. januar 1812 i Slagelse, konfirmeret 
1828 i Skt. Mikkel, Sorø. Død før 1880, Slagelse.
Mormor: Mette Margrete Nielsen, f. 13. juli 1816 i Slagelse, Sorø, konfirmeret 1831, 
gift 7. april 1837 i Sankt Mikkels sogn i Slagelse, Sorø.

Farmor far: Samuel Gottlieb Kuhnel 
Farmor mor: Fredericke Ry mann 
Morfar far: Hans Eggertsen 
Morfars mor: Gertrud Mortensen 
Mormors far: Hans Nielsen daglejer 
Mormors mor: Sidse Hansdatter

Valdemar Psilanders far, Henrik Gustav Psilander, var d. 10. oktober 
1918 registret som hovedkasser hos Georg Jensens Sølvsmedie A/S i 
det dengang nyoprettede "Aktieselskabsregisteret".
Valdemar Psilander bliver begravet på Tårbæk Kirkegård, hvor også 
hustruen Edith Psilander ligger begravet. GBH



Nyheder:
G enealogisk M ussem åtte Hvad er det nu adressen er...?
Med den nye genealogi-musemåtte glemmer du aldrig mere de gode 
web-adresser.

Den sprit nye genealogi musemåtte
indeholder links til bla. de bedste nordiske websites, om 
slægtsforskning. Den har et flot motiv bestående af gamle 
dokumenter, fotos m.m. og er fremstillet i blødt materiale. 
Alligevel er den så tynd og smidig, at du sagtens kan rulle den 
sammen eller opbevare den sammen med din bærbare. 
Musemåtten ligger stabilt og fast på bordet og skrider ikke, når 
du kører musen rundt på den. Og så er det en sjov måde at vise 
sin interesse for slægten på!

Køb genealogi-musemåtten i dag - vis din interesse for slægtsforskning - og støt samtidig 
foreningernes arbejde. Kun 100.- stk. + porto. Bestil på janhb@mail.danbbs.dk 
Måtten kan også købes på Kbh foreningens medlemsmøde så længe lager haves.

En historisk H istoriens Dag?
Der er næppe tvivl om, at det er vanskeligt for nye genealogi-interesserede at finde rundt i 
de mange foreninger, websites m.m. som de forskellige foreninger har. Af historiske årsager 
er der tre forskellige foreninger, som dybest set alle vil det samme - støtte, 
udvikle og kvalificere interessen for genealogi - men alligevel har lidt forskellig profil. Ved 
et møde i juni enedes repræsentanter fra de tre foreninger, Samfundet, DIS-Danmark og 
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, i en arbejdsgruppe faktisk for første 
gang om at satse på mere samarbejde. Det kan kun blive til gavn og glæde for alle 
slægtsforskere. Tilsammen har de tre foreninger alt: Et velfunderet tidsskrift med høj grad 
af videnskabelighed, et populært og flot magasin, masser af webressourcer og en bred 
folkelig forankring i de lokale slægtshistoriske foreninger. Det KAN næsten kun gå godt.

Gruppen arbejder nu videre med projekter som at 
opbygge en fælles genealogisk portal samt arbejdet 
med at filme Politiets Registerblade fra Københavns 
stadsarkiv. Det er meningen, at disse projekter skal 
sponsoreres af de tre foreningers fælles barn, Hvem 
Forsker Hvad. Et af projekterne som er filmningen 
af Politiets Registerblade, vil blive et bruger-betalt 
projekt således, at et evt. abonnement herpå vil falde 
tilbage til HFH, hvor indtægterne herfra igen kan gå 
til andre spændende projekter til glæde for alle 
slægtsforskere.

På foto venstre bagerst Peter Wodskou, Charlotte S.H. Jensen, Birgit Flemming Larsen, 
Arne Christiansen. Fra venstre forrest Anton Blaabjerg, Gitte B. Høstbo, Hanne Rud
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Bøger:
To nye bøger om  H ertugdøm m et Sies vigs 
forvaltning.
Arkivar og ph.d ved Studieafdelingen ved Dansk central
bibliotek for Sydslesvig, Gerret Liebing Schlaber, har udgivet 
to nye bøger om hertugdømmet Slesvigs brogede
forvaltningshistorie. Gerret Liebing Schlaber er tidligere arkivar ved Landsarkivet for 
Sønderjylland, hvor forskningsarbejdet med Slesvigs forvaltningshistorie blev indledt, 
finansieret af Carlsberg-fondet i årene 2003-2004.

Hertugdømmet Slesvigs forvaltning ca. 1460 -1864 
belyser den samlede forvaltning i hertug-dømmet 
og giver et overblik over mangfoldig-heden i den 
slesvigske administration i tiden frem til 1864.

Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og 
Kongeåen indtil 2007 er et opslagsværk om de 
administrative forhold i Nord- og Sydslesvig frem 
til de nyeste forvaltningsreformer i 2007.

Bøgerne er udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 
Norderstrasse 59, D-24939 Flensborg. Dansk adresse: Postboks 528, Dk-6330 Padborg

Personalh istorisk  T idsskrift
Tidsskrift om danskerne, deres rødder og sociale arv. Dets 
artikler kan opdeles i fire hovedgrupper: Slægtshistoriske 
undersøgelser ! biografier og erindringer I vejledning om 
anvendelse af kilder til slægtsforskning og lokalhistoriske 
studier / 'kultur- og socialhistorisk forskning (blandt andet 
skolehistorie og demografi). Desuden orienterer tidsskriftet 
om slægtshistorisk forskning i andre nordiske lande. 
Tidsskriftet indeholder en stor og flot anmeldelsessektion for 
personalhistorisk litteratur. I 1880 udgiver Samfundet bogen 
Personalhistorisk Tidsskrift.

Nuværende formand Birgit Flemming Larsen, e-mail: 
info@genealogi.dk Redaktør er Michael Dupont, e-mail: 
michaeldupont@wanadoo.dk
Foreningens hjemmeside er: www.genealogi.dk

Der udgives 2 nummer pr år: 200 kr. Enkeltnumre: 125 kr. ISSN: 0300-3655. 
Bogen / bøger og abonnement kan bestilles på Samfundets hjemmeside.
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K øbenhavn 1807
I september 1807 overfaldt Storbritannien København og udsatte 
byen for et bombardement af hidtil usete dimensioner. En regn af 
bomber og brandraketter haglede i flere dage ned over byen og 
spredte skræk og rædsel blandt de sagesløse indbyggere. Når 
englænderne overhovedet angreb København, skyldtes det, at den 
danske flåde hørte til blandt Europas største, og at man i England 
frygtede, at Napoleon ville invadere Danmark for at få fingre i den.
Da det bedste forsvar er et angreb, besluttede englænderne sig for 
selv at tage kontrol med tingene. I anledning af 200-året for
begivenhederne fortæller en ny generation af historikere om København 1807, om sider af 
bombardementet, vi ikke hører om så ofte: Hvad skete der f.eks. med de engelske borgere, 
der boede i byen? Hvor mange københavnere mistede livet og hvordan greb den engelske 
fjende belejringen og bombardementet an? Hvad snakkede københavnerne om, mens krigen 
stod på, og hvor store dele af byen blev ødelagt? Om dette og meget mere handler bogen. 
Peter Henningsen (red.): København 1807 - Belejring og bombardement, Jyllands
postens Forlag, 2007. 352 sider, 349 kr. Bogen kan bestilles på: 
www.jyllandspostensforlag.dk

Landkrigen 1807
1807 er året, hvor København bliver belejret af englænderne, som 
bombarderer byen og raner flåden. Det sker imidlertid ikke uden 
dansk modstand og i denne bog fortæller Kjeld Hillingsø om de 
danske hærstyrkers og kanonbådes ulige kamp i København og på 
Sjælland. Et trist kapitel i Danmarks militærhistorie, idet hoved
parten af den professionelle hær stod på Den Jyske Halvø for at 
forhindre angreb over landegrænsen, så kampen på Sjælland mod de
krigsvante britiske tropper måtte føres med en talmæssigt under egen styrke, der for 
størstedelens vedkommende var meget dårligt uddannet. Men kunne det være gået 
anderledes? Hillingsø tager de ansvarlige og deres beslutninger under behandling og giver 
sin militærfaglige vurdering af, om det behøvede at gå så skidt. K.G.H. Hillingsø: 
Landkrigen 1807, Udg. af Gyldendal, 224 sider, ill., 229 kr.
Bogen kan bestilles på www.gyldendal .dk

Det venskabelige bom bardem ent beskriver, hvad der skete i 
hovedstaden, men forfatterne (hvoraf tre er briter) anlægger samtidig 
et perspektiv, der peger ud over det nationale. De inddrager stik, 
malerier og andre visuelle kilder og de analyserer danske og engelske 
digteres reaktioner på 1807.
Endelig viser de, hvordan erindringen om bombardementet holdt liv i 
et engelsk fjendebillede længe efter 1864 -  vi blev anglofile langt 
senere, end vi tror. 2007, 275 s., indb. Rigt illustreret. Pris 249 kr. 
Bogen kan bestilles på: www.mtp.hum.ku.dk
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Arkiver:
Nye m agasiner til R igsarkivet og  
L andsarkivet for Sjæ lland

Byggeriet af 
Rigsarkivets og 
Landsarkivet for 
Sjællands nye magasiner er nu på vej.

Den 29. juni 2007 skrev Slots- og 
Ejendomsstyrelsen kontrakt med OPP Phil Arkivet 
A/S om opførelse af de nye magasinbygninger. Når 
byggeriet står færdigt i sommeren 2009 vil der 
være plads til i alt 370 hyldekilometer arkivalier.

Sikring af kulturarven
Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland har mange forskellige typer af arkivalier - fra 800 
år gamle pergamenter over sidste århundredes maskinskrevne A4-ark til 100 % elektroniske 
arkivalier - der hver især stiller deres specielle krav til en optimal opbevaring. De nye 
magasiner vil med deres optimale opbevaringsmiljø herunder effektiv temperatur- og 
luftfugtighedsstyring, sikre en betryggende bevaring af de mange arkivalier til glæde for 
nuværende og kommende generationer af arkivbrugere.

Hurtigere ekspedition
I de nye magasiner med topmoderne computerstyrede truck- og reolsystemer rykker 
arkivalierne tættere på læsesalene og dermed også på brugerne. Det vil betyde både hurtig
ere og hyppigere ekspedition af arkivalier.

Registreringen giver præcist overblik over, hvor de enkelte arkivæsker befinder sig og 
vigtigst af alt, hvad der er indeni hver æske. De mange oplysninger kan allerede nu ses i 
Statens Arkivers arkivdatabase Daisy, der holder styr på arkivalierne.
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Daisy

I Daisy på nettet kan man allerede søge i de ca. 
2,2 millioner arkivæsker, der udgør samlingen, 
og det er endda kun starten. Efterhånden vil 
Daisy blive udbygget med oplysninger om, 
hvordan nogle arkivalier hører sammen med 
andre, og der vil blive mulighed for 
emnesøgning.

www.daisy.sa.dk

http://www.daisy.sa.dk


Nettet:
Fam ilySearch tilbyder endnu flere informationer via 
de lokale slægtshistoriske centre i USA og gennem 
Family History Library i Salt Lake City.

dndredkonnections.com
ind www.mytrees.com

Men andre nye sider er også på nettet. De to nyeste tiltag
er Heritage Quest/ProQuest og Kindred Konnections. Kindred Konnections (sådan staves 
det!) indeholder over 230 millioner navne, linket sammen i anetavler. On-line versionen 
vedligeholdes af individuelle interessenter og der er supplerende databaser over fødsel, 
vielse og død. Folketællinger gennemsøges automatisk når man søger i de sammenlinkede 
data, og det er muligt at downloade dele af anetavler. Heritage Quest indeholder det 
komplette sæt af amerikansk folketællinger fra 1790 til 1930 inklusiv navne og indeksering 
for meget af indholdet. Brugere kan finde personer og steder gennem mere end 20.000 
udgivne slægts- og lokalhistorier samt anvende PERSI, et indeks over mere end 1.9 
millioner artikler om genealogi og lokalhistorie. Den nye service kan bruges på 1.400 
slægtshistoriske centre i USA, men der findes også en on-line version for abonnenter. 
www.kindredkonnections.com tilmelding under bjælken ”My Account” og den anden 
adresse er www.heritagequestonline.com og tilmelding på
www.il.proquest.com/products_pq/descriptions/heritagequest.shtml 
hvis man ønsker at blive betalende abonent

Ny cd om  dødsfald  i D anm ark 1881 -1 9 2 3
Udgivet af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 
Denne oversigt over dødsfald i Danmark bygger på de hidtil 
udgivne årsoversigter fra Personalhistorisk Tidsskrift 
der rummer rigtig mange navne og dato for død, samt evt. ægte
fæller og fam.
Der er stor mulighed for at finde netop dit slægtsnavn eller ane 
på cd'en. 387 A4 sider med tre spalter med navne, Pris 175 kr. +
Porto Cd'en kan bestilles hos: janhb@mail.danbbs.dk

R egister til Personalh istorisk  T idsskrift på Cd
I et enkelt opslag kan du nu konstatere, om en bestemt person 
eller slægt har været omtalt i de seneste 30 årgange af 
Personalhistorisk Tidsskrift! Med registeret i hånden kan du 
kontrollere og finde henvisning til, hvor i de 30 årgange, 
personen eller slægten har været nævnt. Et næsten uundværligt 
hjælpemiddel for slægtsforskere og andre, der interesserer sig 
for genealogi. Cd kan bestilles hos janhb@mail.danbbs.dk pris 
250 kr. Bog og cd kan bestilles på www.genealogi.dk for 600 kr.
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