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udgives af
SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR STORKØBENHAVN

Formand: Jørgen Aasberg
MacDonald Alle 15, 2750 Ballerup - 4497 0171

Kasserer: Erling Dujardin
Digehuset 5, 2670 Greve - 4390 8625

Ansvarshavende
redaktør:

Øvrige redak
tionsmedlemmer:

Lone Wredstrøm
St. Kongensgade 89, 2., 1264 K - 3332 7913

(efter kl 18)
Bjørn sommer
Åboulevarden 14, 5. tv, 2200 N - 3135 2389 
Grethe Aasberg
MacDonald Alle 15, 2750 Ballerup - 4497 0171

Besøg på Mormon
kirkens slægtshi
storiske center

Åbningstid:
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.00-20.00 samt 
fra kl. 17.00 i forbindelse med arrangementerne i 
Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn. 
Ønsker man at benytte computer, er det tilrådeligt 
at bestille tid ved at ringe i god tid til Slægtshisto
risk Center i åbningstiden - 3834 5570.

Bladet sendes gratis til foreningens medlemmer.

Bladet udsendes 4 gange årligt - sidst i februar, begyndelsen af maj, midt 

i august samt midt i december. Hvis De ikke har fået bladet omkring dis

se terminer, bedes De rette henvendelse til Deres lokale postkontor.

Deadline for forslag til artikler er den 01.01., 01.04., 01.07. samt 01.11. 

Prisen for enkelte numre af bladet er kr. 10 eller i årsabonnement kr. 40 

(4 numre pr. årgang), der kan indbetales på girokonto nr 2 20 86 28. 

Kontingent for medlemsskab af Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn 

koster kr. 100 - samboende medlem kr. 50 årligt.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
*****************
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GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen valgte Ulla Oest-Larsen, som diri
gent, efter dette valg konstaterede hun, at mødet var 
lovligt indkaldt.

Formanden aflagde beretning og meddelte, at foreningen 
ved årsskiftet havde 432 medlemmer heraf 37 samboende. 
Endvidere var der 44 abonnenter på Slægt og Stavn.
Han nævnte, at foreningen havde afholdt de sædvanlige 8 
foredrag og forårsudflugten, som var gået til Nordvest
sjælland med spisning på Dragsholm.
I denne forbindelse nævnte han, at udflugten i år går til 
Sydvestsjælland, hvor der bl.a. er besøg på herregården 
Borreby.
I løbet af året udtrådte Gyda Mølsted af bestyrelsen og 
suppleanten Inger Lerche indtrådte atter. Ved generalfor
samlingen 1995 var hun trådt ud for at give plads for an
dre og var i stedet fortsat, som suppleant.
Den 21. september afholdt vi vores slægtsforskerdag i 
DSB-skolen, Østerport, med temaet: "Vore forfædre i ar
bejde". Der var 4 foredrag: Landsbyen og stavnsbåndet, 
landsbyhåndværkeren, købstaden og dens indbyggere og til 
slut købstadens håndværkere.
Den 20. september 1997 afholdes atter slægtsforskerdag, 
denne gang med 4 spændende foredrag om fattigdom og syg
dom.
Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder og nogle arbejdsgruppe 
møder, tilrettelæggelse af slægtsforskerdagen, her er Ro
bert Oest-Larsen særdeles aktiv.
Mormonkirkens slægtshistoriske center har fortsat åbent 
fra kl. 1700 de dage, hvor vi har foredrag. A. M. Krogh- 
Thomsen fra bestyrelsen møder her tidligt, men medlemmer
ne er ikke flinke til at komme tidligt - mange indfinder 
sig først 15-20 min før foredraget starter. Formanden op
fordrede til at benytte sig af muligheden.
Foreningen er fortsat medlem af Sammenslutningen af
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Slægtshistoriske Foreninger (SSF). Vores bestyrelsesmed
lem Sv. Vinther-Knudsen blev 1996 indvalgt i SSF.s be
styrelse og kan på den måde være med til at præge udvik
lingen.
Foreningen er ligeledes medlem af Dansk Historisk Fælles
råd (DHF), hvor arkivchef Birgit Løgstrup er blevet for
mand.
Formanden opfordrede til, at medlemmerne tog til de bru
germøder, som Rigsarkivet afholder. Det næste møde af
holdes den 10. april kl. 1430-1600.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.
Steen Thomsen mente, at foreningen i videre udstrækning 
skulle fungere som Slægtsforskernes fagforening - mente 
iøvrigt, at bestyrelsen burde deltage i brugermøderne - 
og selv forske!
A.M. Krogh-Thomsen nævnte, at det var et særdeles aktivt 
arbejde fra bl.a. hende, der bevirkede, at RA.s rullefilm 
af kirkebøger fra 1891 og til 1910-15 ikke var fjernet, 
men stadig var til rådighed.
Flere fra bestyrelsen nævnte, at de gerne ville forske 
mere, men der var også et arbejde, som skulle passes. 
Flere forsker på Landsarkivet, nu hvor de fynske og jyske 
kirkebøger også findes der.
Formanden nævnte, at vi som medlemmer af SSF og DHF var 
repræsenteret, når der skulle ske henvendelser m.v. til 
arkiverne. I SSF har vi jo et bestyrelsesmedlem. Det er 
naturligt, at han tager evt. problemer med til disse mø
der.
Kirsten Grøndahl spurgte, hvordan man blev orienteret om 
brugermøderne. Redaktøren svarede, at disse indbydelser 
ikke ret tit kom i Slægt og Stavn, men beskeden herom 
passede sjældent med bladets udgivelser - hun lovede at 
tage kontakt til RA.
Georg Agerby nævnte, at foreningen burde have protesteret 
mod fjernelse af Xerox-kopierne af FT fra Rigsarkivet. 
Der blev protesteret kraftigt den gang, men det hjalp ik
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ke - der var ikke plads i de nye omgivelser. Agerby fo
reslog, at brugerne kunne betale for et ekstra sæt papir
kopier - men kunne ikke pege på en måde at få det betalt 
eller opbevaret.
Steen Thomsen efterlyste de fynske og jyske registre til 
kirkebøgerne. Krogh-Thomsen nævnte, at det slægtshisto
riske center var i besiddelse af de fynske registre. Der 
er iøvrigt registre for 4 fynske købstæder på RA. 
Beretningen blev herefter godkendt.

Kassereren forelagde det reviderede regnskab til godken
delse.
Agerby foreslog, at foreningen lavede en abonnementsord
ning for Hvem Forsker Hvad (HFH) i stedet for at købe et 
antal numre hjem. Det drejer sig kun om få eksemplarer, 
som bliver solgt til medlemmer.
Gert Petersen spurgte, hvor de forskellige tidsskrifter, 
som foreningen modtager, kommer ind i regnskabet. De for
skellige tidsskrifter kommer fra foreninger/sammenslut
ninger, som vi er medlem af.
Regnskabet derefter godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.
Kontingentet blev vedtaget uændret kr. 100,- for enkelt
medlemmer og kr. 50,- for det samboende medlem.

Valg - her blev A.M Krogh-Thomsen, Erling Dujardin, Inger 
Lerche genvalgt og Peter Wodskou nyvalgt til bestyrelsen. 
Som suppleant valgtes Hanne Munk.
Der var genvalg af revisor Trolle-Christensen og revisor
suppleant Johannes Frederiksen.

Under eventuelt gjorde Gert Petersen opmærksom på, at 
tidsfristen for indsendelse af forslag ikke var nævnt i 
den første indkaldelse til generalforsamlingen (fore
dragslisten for forårets foredrag). Formanden erkendte 
dette, men henviste til, at alle har foreningens love -
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Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at nødvendige 
frister bliver nævnt i decembernummeret.
Hetmar bad om, at hele bestyrelsen rejste sig - spurgte 
også om der kom ny redaktør. Wredstrøm fortsætter. 
Formanden takkede Lone Wredstrøm for hendes arbejde i be
styrelsen gennem 13 år, 1 måned og 8 dage. Han udtrykte 
glæde over, at hun vil fortsætte som redaktør i tæt sam
arbejde med bestyrelsen. Som afskedsgave fik hun en CD 
med musik fra operaen "Holger Danske".
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for fremmø
det og afsluttede generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret 
sig:

Formand: 
Kasserer: 
Sekretær:

Suppleant :

Jørgen Aasberg 
Erling Dujardin 
Ingen Lerche 
Sv. Vinther-Knudsen 
A. M. Krogh-Thomsen 
Tommy P. Christensen 
Peter Wodskou 
Hanne Munk.
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INDTÆGTER:

K ontingent (1995)

B e ta lt  i  1996 40.020,-
Fo rud be ta lt i  95 11.590,- 41.510,00 k r . (41.515,-)
t  b e ta lt  vedr. 97 - 10.100,-

Gæstekort 120,00 k r . (225,-)

Renter 1.978,25 k r . (2.783,26)

Slægtsdag . 1.365,91 k r .

44.974,16 k r .

UDGIFTER: (1995)

Slægt & Stavn 16.084,42 k r . (14.243,64)

Medlemsmøder 7.836,00 k r . (6.374,75)

Årsmøder SSF + DHF 4.962,00 k r . (4.313,75)

Kont. andre fo re n in g e r 4.121,47 k r . (3.949,01)

K o n to ra r t ik le r 2 .054,38 k r . (2.635,75)

Porto 7.161,45 k r . (6.806,95)

U d flu g t 830,00 k r . (305,-)

Særhæfter 676,75 k r .

Overskud 1.247,69 k r .

• 44.974,16 k r .
1

PASSIVER:

E genkap ita l p r .  1 .1 .96 65.744,95 k r .
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AKTIVER :

Kontantbeholdning 185,00 k r .

Girokonto 4.712,92 -i- fo ru d b e t. i  1995 v 11.590,00 k r .

Checkkonto 693,46 65.317,64 k r . + fo ru d b e t. f o r  1997 10.100,00 k r .
Høj rentekonto 59.911,26 Overskud 1.247,69 k r .

65.502,64 k r . 65.502,64 k r .

Beholdningen a f ældre numre a f  "Slægt & Stavn" samt sæ rhæfter e r væ rd isat t i l  k r .  0 ,00 . 

432 medlemmer - h e ra f 37 samboende-og 44 abonnenter på "Slægt & Stavn" p r . 31 .12 .1996 ."

Ovenstående regnskab e r re v id e re t og funde t i  overensstemmelse med de fo re ligge nde  b ila g .  
Den angivne formue fandtes i  overensstemmelse med kontoudtog.
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Vi prøvede også....
Jeg læste om Whilly Roos og hans projekt • Slægtsforskersamarbejde over 

grænserne i Slægt & Stavn. Skrev til ham 18/5 1995 og vedlagde anetavler for 

mine skånske aner samt personskemaer for hver af dem.

Han ringede 22/5 1995 og takkede for det tilsendte, og fortalte om sit projekt. 

Han ville nu arbejde med mit materiale, og jeg ville høre fra ham.

24/5 1995 brev fra WR med diverse oplysninger om personer i byerne Kalthus 

og Hassle. Kun få oplysninger af interesse for mig. På WR spørgsmål om jeg 

var interesseret i at blive koblet sammen med andre, svarede jeg, Ja Tak.

8/1 1996 fik jeg brev fra et ægtepar i Syd-Skåne, der på opfordring af WR 

havde samlet oplysninger om personer i min anetavle, herunder anført flere 

aner og deres genealogiske data. Anetavlerne er forsynet med navn og 

adresse på den, der har udskrevet tavlerne samt dato. Et materiale jeg er me

get glad for.

Senere har jeg intet hørt.

Whilly Roos har fortalt mig om sine gebyrer, men han har på intet tidspunkt an

modet mig om betaling for, hvad han har foretaget sig for at hjælpe mig.

Med venlig hilsen

Georg V Jensen 
Skovringen 16 
2950 Vedbæk
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Angående Dorrit Hvenegaards indlæg om Whilly Roos kan jeg fortælle, at jeg 

sidste år sendte nogle oplysninger om 2 af mine forfædre, der var rejst fra 

Skåne til Danmark og blev gift og bosat her, til samme Whilly Roos.

Et stykke tid efter fik jeg en telefonisk henvendelse, hvor han spurgte, om jeg 

var interesseret i hjælp angående nogle få punkter, jeg i brevet havde efterlyst. 

Det ville jeg selvfølgelig gerne have, og efter flere telefonsamtaler med Whilly 

Roos (det var ham der ringede mig op), hvor han havde nogle oplysninger til 

mig, nævnte jeg for ham, at jeg naturligvis ville betale ham for hans ulejlighed. 

Det godtog han så, og nævnte at det højst kunne blive omkring 200 kr., og at 

jeg ville få de fakta, han havde fundet pr. brev. Jeg mener han ringede omkring 

6 gange til mig, og vi fik hver gang en hyggelig snak om slægt og historie. 

Enden på dette var, at jeg følte, jeg havde fået en god bekendt, som havde 

hjulpet mig med nogle svenske soldaterpapirer, og for dette + hans telefonsam

taler, ville han blot have 50 kr., så derfor dette brev.

Jeg mener Whilly Roos udelukkende arbejder af interesse for slægtsforskning, 

og da han er pensioneret og gift med en dansk dame, interesserer samarbejdet 

mellem Sverige og Danmark ham. Han er i gang med et kartotek over emigra

tion mellem landene.

Med venlig hilsen

Dorit Stralendorff 
Rugvænget 28, 1. th 
2750 Ballerup

PS:

Angående den lange ventetid på at høre nyt, hvorfor kontaktede Dorrit H. ikke 

Whilly Roos, han har måske haft en gyldig grund?
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Efter jeg har læst Dorrit Hvenegaard’s indlæg i netop modtagne nr. af “Slægt & 

Stavn” om “en herre der hedder Whilly Roos i Sverige— ”, iler jeg med at 

skrive et indlæg om samme.

Jeg har haft yderst positive oplevelser og resultater af min forbindelse med 

Whilly Roos. Ikke alene er Whilly Roos en særdeles hyggelig person at tale 

med, men han er efter min mening en særdeles dygtig slægtsforsker, uden hvis 

hjælp det aldrig var lykkedes mig at finde frem til min svenske oldefar’s rødder. 

Whilly Roos har gode forbindelser overalt i Sverige; han er effektiv, men han er 

også en travl mand, så, bevares jeg har da måttet rykke ham en enkelt gang for 

et svar, men det er vel ikke urimeligt, at der kan ske enten en fejl eller en for

sinkelse, især når man som ham også er afhængig af andres arbejde.

Jeg finder, at jeg har fået særdeles meget for de penge, jeg har sendt, de sid

ste endda på eget initiativ, da han ikke selv syntes, han skulle have noget, men 

at jeg bestemt syntes, at jeg måtte dække nogle af de omkostninger, han havde 

haft til papir, kopier, skrivelser, frimærker, telefonsamtaler fra Sverige etc. etc., 

og ikke mindst tiden han brugte på mig og mit problem. Sjældent har jeg fået så 

god valuta for mine penge!

Med venlig hilsen

Ib W Larsen 
Vodroffsvej 27, 6. th 
1900 Frederiksberg C
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Da jeg for ca. 214 år siden startede projektet S.Ö.G. havde jeg den tanke at 

hjælpe danskere respektive svenskere med deres aner. Projektet blev en 

succes og efter disse 214 år kan jeg se tilbage på mange problemer og mange, 

mange taknemmelige forskere. Jeg har forsøgt, at gøre forskningen så hurtig 

som mulig. Men som alle “forskere" ved, kan man ikke altid finde oplysningerne 

på samlebånd, og det indebærer, at i visse tilfælde kan det tage sin tid. 

Angående Dorrits kommentarer for sin efterforskning, så er den ok. Jeg fik det 

første brev den 13. aug. 1995 med spørgsmålet om jeg kunne finde en navngi

ven person. Svar pr. 8. sep. 1995 med kone og 8 børn præcis som Dorrit skri

ver, ca. 3 uger. Dorrit ville fortsætte, og jeg meddelte, at det var ok.

Derefter startede problemerne, min hustru blev syg, opereret 3 gange på 30 

dage, og da det så ud til at lysne igen, fik hun 8 blodpropper i lungerne. Så det 

blev ikke til megen forskning i 1996. Og en ting mere, det er mine forskere (853 

stk.), som hjælper mig. De fleste har deres arbejde som første prioritet. Bliver 

de syge, så går tiden jo. Dette er forklaringen i dette tilfælde. Men Dorrit, jeg har 

ikke glemt dig.

Som oplysning kan nævnes, at jeg HAR og ER IGANG med at behandle 

omkring 15.000 sager, har idag 16.000 navne på mit EDB, indtastede. Har 32 

A4-mapper, som skal indtastes, og da bliver det nok ca. 65.000 navne.

Det kostede mig rundt regnet 25-30.000 kr. at starte projektet, med ny EDB etc. 

Det vil jeg gerne have tilbage, samt div. porto, telefon m.m.

Til alle jer som jeg forsker for nu eller kommer til at forske for, tænk på føl

gende:

DET ER HOBBY FOR MIG OG DET TAGER SIN TID.

I ER ALLE VELKOMNE MED SPØRGSMÅL.

Med venlig hilsen

Whilly Roos 
RycketoFtavägen 10 
s-260 33 p Aar p  
Sverige
Tlf. og Fax. 46 4222 9393 
Postgiro 28 83 93-2



SSF’s Weekendkursus 1997
SSF’s weekendkursus i 1997 vil blive afholdt i dagene 10.-12. oktober på 
Snoghøj Folkehøjskole.

Foreløbigt program:
Jytte Skaaning, formand for Slægtshistorisk Forening Odense: Om Anne Kir
stine. En sørgmunter historie.
Arkivar Peter Korsgaard, Matrikelarkivet: Etik i Slægtsforskningen.
Arkivar Ole Degn, Viborg: Emnet er i år fra retsbetjentarkiverne.
Henning Bender, Udvandrerarkivet, Alborg: Udvandringens historie.
Arkivar Hans Christian Bjerg: Forsvarets arkiver i siægsforskningens tjeneste. 
Forfatter Knud Højrup: Metode til at arbejde mecl efterslægten.

For at sikre den bedst mulige udbredelse af programmet, vil dette blive til
sendt alle, der deltog i 1996, desuden vil det kunne rekvireres ved henven
delse til:

Kursusleder Orla Iver Madsen, Skovbrynet 14, 6100 Fladerslev, eller SSF's 
formand Ulla Nørskov, Solbakkevej 67, 8600 Silkeborg.

Det endelige program vil sammen med tilmeldingsblanket blive tilsendt i 
løbet af juni måned. Tilmeldinger modtages fra 1. juli, idet hurtig tilmelding 
tilrådes, da der plejer at være stor interesse for at komme med.

Prisen for deltagelse bliver som sidste år: Dobbel tværelse in kl. fuld pen
sion kr. 1150, enkeltværelse inkl. fuld pension kr. 1350, fuld pension uden 
overnatning kr. 990, deltagere kun i foredrag kr. 400, deltagere kun i lore- 
drag plus pakkeløsning kr. 625, ekstra gebyr for ikke medlemmer kr. 100. 
Kursusgebyr indregnet i priserne.

Kursusledelsen

Slægtsforskertræf 1998
Slægtsforskerne i Silkeborg indbyder til slægtsforskertræf i Silkeborg lørdag 
den 4. april 1998 på Medborgerhuset i Silkeborg.

Foreløbig tilmelding skal være formanden i hænde senest 1. september 
1997. Derefter udsendes både endelig tilmeldingsblanket og forskerskema, 
der returneres i udfyldt stand senest 1. november. Træfkatalog udsendes se
nest 1. marts 1998. Deltagergebyr 150 kr. Frokost kan bestilles, men med
bragt mad må ikke nydes i Medborgerhuset. Medborgerhuset er meget han
dicapvenligt, der findes både elevator og handicaptoiletter. Kørestolsbrugere 
bedes dog sige til i forvejen, så der kan blive lavet plads dertil.

Ulla Nørskov
Solbakkevej 67
8600 Silkeborg



Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening samt Kullabygdens Släktforskare 
har gemensamt fått förtroendet att arrangera årets Släktforskardagar och Riksstämma 
den 13-14 september i år.

Efter att Helsingborg under hela medeltiden varit en av Danmarks mest betydelse
fulla städer, intogs den av svenskarna och förlorades åter till danskarna inte mindre 
än 6 gånger. Under de Skånska krigen 1675-1679 drabbades staden hårt och blev 
nästan totalförstörd. Slaget vid Helsingborg 1710, då svenska armén under Magnus 
Stenbock besegrade danskarna, satte till slut punkt för de svensk-danska krigen. Se
dan dess har vi levt i bästa sämja med grannarna på andra sidan Sundet och Helsing
borg är i dag centrum för handel och sjöfart i Öresundsregionen, en populär kon
gress- och turiststad och förtjänar verkligen den folkliga benämningen, Sundets Pärla.

Sundspärlan, från början en av Sveriges största och äldsta folkparker, belägen 5 
minuters väg från stadens centrum, är i dag ett modernt konferenscentrum, där Riks
stämman och Släktforskardagama kommer att förläggas, med sedvanliga utställningar 
och föredrag av både danska, tyska och skånska föreläsare.

Vi hoppas kunna bjuda på ett par intressanta och givande dagar under en trevlig 
släktforskarsamvaro.

Hjärtligt välkomna till årets Släktforskardagar i 
13-14 september i Helsingborg!

Kurt Martinsson Sven Ragnarsson
Ordförande Helsingborgs Ordförande Kullabygdens
Släktforskare- och Bygde- Släktforskare
förening
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Fra rigsarkivet
Nye skilu

Forhåbentlig har alle opdaget, at vi har fået nye skilte på læsesalen. Det skulle gøre det lettere at 
finde rundt - ikke mindst for førstegangs-besøgende, der selvfølgelig Ikke kan være bekendt med, 
hvor man henvender sig og hvor man går hen. Det har været en balancegang mellem en tydelig 
skiltning af de nødvendige ting og en skilteskov, hvor man heller Ikke kan få et overblik på grund 
af for mange skilte.

Ro på læsesalen

Ro på læsesalen skulle være en del af læsesalskulturen. Der er problemer med bygningens 
indretning. De smukke hvælvinger er ikke befordrende for fred og ro. Det samme gælder den 
lange forbindelsesgang gennem læsesalen, der går hen over hulrum og derfor er meget vanskelig 
at passere lydløst Men alle kan gøre en indsats for at forbedre arbejdsroen for sig selv og andre. 
Skal der snakkes, må man gå uden for i garderobe og kaffestue. Hvis andre snakker, kan man 
venligt bede dem om det samme.
Og mobiltelefoner må naturligvis ikke medtages på læsesalen!! Det er desværre ikke en 

overflødig meddelelse.

Flere nye vejledningsfoldere

V i har flere vejledningsfoldere på vej. De vil alle få samme udseende som dette nummer 
af A R K IV K O N TA K T. Blandt de nye foldere er en vejledning I at udfylde en 
bestillingsseddel ko rrekt Det er også et ønske fra flere besøgende, at vi forsøger at give 
nogle retningslinier. V i vil lægge et udkast frem på vejledningsskranken og bede Jer kikke 
det igennem inden den endelige mangfoldiggørelse, således at vi kan fange det, der 
eventuelt er vanskeligt at forstå.

Sidsu Nyt: Introduktionskurser

Arkivfuldmægtig Lisbeth Lademann afholder den 18. febr., 4. marts og 18. marts mellem kl. 
9 .00  og 10.00 et Introduktionskursus for nybegyndere på læsesalen. Holdstørrelsen er sat til 8. 
Interesserede kan tilmelde sig I Vejledningen.
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JOURNALGUIDEN - ET NYT HJÆLPEMIDDEL!

JOURNALGUIDEN er det sidste skud på stammen af Rigsarkivets hjælpemidler. Den skal først 
og fremmest vejlede I brugen af de Joumalstyrede arkivfonds og dermed gøre det lettere at nå 
resultater og gøre brugernes indsats mere målrettet Joumalguidens formål er primært at hjælpe 
den uøvede arkivbruger igang med at anvende Journalsystemer og hjælpe den trænede med at 
trænge ned i systemets krinkelkroge. Ved Joumalstyrede arkivfonds forstås først og fremmest de 
ministerielle arkiver efter 1848. Disse arkiver består af et antal protokoller og en pakke, hvori 
sagens akter er samlet. I det ministerielle arkiv står protokoller og pakker I et systematisk 
forhold. Man kan således ved hjælp af de embedsskabte hjælpemidler finde frem dl, hvad de 
enkelte pakker indeholder. I arkiverne gemte man de oplysninger, som var nødvendige for at 
kunne administrere et departement eller kontor. Nøglen til arkivet kaldes en Journal. Derfor har 
vi valgt at kalde den nye elektroniske vejledning for en Joumalgulde.

JOURNALGUIDEN er til forskel fra d^ trykte gulder - Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets 
benyttelse og de Vejledende Arkivregistraturer - elektronisk. Guiden er opbygget som kæder af 
skærmbilleder eller hypertekst. Hypertekst kender nogle sikkert fra Internettet Det har den 
fordel, at man hurtigt kan bevæge sig rundt mellem computerskærmens forskellige tekst- og 
billedsider. I Joumalguiden kan man fr it bevæge sig rundt ved at klikke med musen på de 
farvede fremhævede ord, tekster eller billeder. Når man for eksempel klikker på et bestemt ord, 
skabes der automatisk forbindelse til den side I vejledningen, hvor dette ord forklares eller dets 
funktioner demonstreres.

JOURNALGUIDEN er en vejledning baseret på en række konkrete eksempler. Eksempler der 
skal demonstrere den før omtalte sammenhæng mellem Journal, kopibog, forestilling og sager. 
Det er i den fønte version af Joumalguiden muligt at få vejledning I brugen af de tre 
hovedsystemer Indenfor Journaliseringen: KANCELLISYSTEMET, RENTEKAMMERSYSTEMET og 
JOURNALPLANSYSTEMET. Det er vores ambition, at den enkelte bruger, efter at have gennemgået 
joumalguidens eksempelbaserede vejledning, vil være i sund til setv at gennemføre en konkret 
undersøgelse. Hvis man står foran at skulle løse en konkret forskningsopgave eller en 
undersøgelse af et udvalgt emne i perioden efter 1848 er Joumalguiden den bedste hjælp til 
selvhjælp. Joumalguiden er desuden forsynet med en række hjælpefunktioner i form af ord- og 
forkortelseslister, eksempler på hvordan bestillingssedler udfyldes og en oversigt over hvilke 
joumaliseringssystemer, de forskellige ministerier og kontorer anvendte.

JOURNALGUIDEN er foreløbigt insulleret på én computer, som står opstillet I Rigsarkivet. 
Med tiden vil den blive stillet til rådighed på nettet. Spørg efter vejledningsfolderen og benyt 
Publikumsafdelingens nye vejledningssystem. Hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer, 
kan du rette henvendelse til Tyge Krogh, Frank Allan Rasmussen eller Michael H. Gelting.

1. mandag I hvert kvartal

Som ethvert andet hus har Rigsarkivet behov for oprydning. For at den kan være til mindst 
mulig gene for de besøgende på læsesalene, har vi valgt en fast dag for oprydningsarbejdet Det 
vil være den første mandag i hvert kvartal.

Læsesalene vil derfor den første mandag i hvert kvartal være åbne for læsesalsgæsteme på 
almindelige lørdagsvilkår, d.v.s. der er adgang til at arbejde med reserverede arkivalier, film og 
de almindelige hjælpemidler på læsesalene. V i kan derimod Ikke ekspedere arkivalier på 
oprydningsdagen. I 1997 vil det være mandag den 7. april, den 7. Juli og den 6. oktober.
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Selvkopiering

Kopimaskinen på læsesalen er nu åben for de besøgende mandag dl fredag fra kl. 9 .00  - 16.30, 
om lørdagen fra kl. 9 .0 0  dl en halv dme før lukketid. V i henstiller, at de besøgende tager 
hensyn til hinanden, således at man giver plads for en ventende kunde, hvis man har optaget 
kopimaskinen længe.

Man skal stadig henvende sig ved skranken for at få arkivalierne godkendt til kopiering. Det er 
den besøgendes ansvar at sikre sig denne godkendelse.
For at beskytte arkivalierne er det Ikke muligt at tage kopier af:
1. Pergamenter
2. Protokoller
3. Dokumenter, der er skrøbelige og forrevne
4. Utilgængelige arkivalier, hvortil der ikke er givet kopieringstilladelse
5. Biblioteksbøger, der er I dårlig stand eller ældre end 100 år
6. Dokumenter med segl

- og det er Ikke tilstrækkeligt, at segiet går uden for pladen eiler blot er placeret på 
en anden side end den kopierede. Hvis lægget er forsynet med segl, må det ikke kopieres.

Reservation af ikke almindeligt tilgængelige arkivalier

Arkivalier, hvortil der kræves særiig adgangstilladelse, kan stadig reserveres. Men af 
sikkerhedsmæssige grunde skal disse arkivalier opbevares bag lås og slå adskilt fra de øvrige 
reserverede arkivalier. De skal derfor ved reservation placeres på en særiig vogn til Ikke 
almindeligt tilgængelige arkivalier ved skranken i det almindelige reservationsmagasin. 
Arkivalierne forsynes med den almindelige reservationsseddel med navn og sidste 
benyttelsesdato. Denne vogn vil straks blive tømt af personalet Når arkivalierne atter ønskes 
benyttet, udfyldes en almindelig bestillingsseddel med navn, pladsnummer og dato. Men 
arkivalierne anføres blot med: Reserverede arkivalier.

Pas godt på fiche og arkivalier

Nu har vi fået anbragt nye solide bogstøtter over alt I vejledningen, på filmlæsesalen og på den 
almindelige læsesal, således at bøgerne ikke behøver at blive ødelagt, fordi de står skævt.
Det har været både dyn  og besværligt at Installere. Nu kræver det, at de besøgende 
tager vare på systemet. Ikke mindst på filmlæsesalen er det ødelæggende for fichemappeme, 
hvis de bliver sat sjusket på plads med bogstøtten midt I mappen. Det samme gælder naturligvis 
også registraturer og bøger. Man skal tage sig tid tii dette arbejde - både af hensyn til sig selv og 
andre.

- Når vi er ved dette med at passe på, så gælder det jo også arkivalier. Som det blev 
demonstreret på sidste brugermøde kan de besøgende gøre meget for at behandle arkivalierne 
nænsomt. Varsomheden gælder også, når arkivalier skal tilbage I pakken og forsynes med snor 
og arkivknude. Kan man Ikke selv finde ud af at binde en arkivknude, må man henvende sig til 
arkivpersonalet, der gerne lader kunsten gå videre. Hvis arkivbetjentene finder, at en pakke Ikke 
er i orden ved afleveringen, vil de ikke længere nøjes med blot selv at bringe den I orden. Men 
de vil I højere grad gå over til at bringe pakken tilbage til den besøgende. Det sker både i 
uddannelsesøjemed - og fordi betjentene ganske simpelt har for travlt til at påtage sig 
ompakningsopgaver. Arkivalierne er gamle unika, som bliver stillet til rådighed for alle. Og de 
skal holde til mange generationer endnu.
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Genealogica
Kirkebøger indtil 1891. 2. udgave. LA for Sjælland m.v. 
(Filmfortegnelse, 4) kr. 75 (02.91)
Eriksen, Gerhardt: Hvis De vil vide mere, historien om en 
avissucces (udg. i forbindelse med 125-års jubilæet) Morgen
avisen Jyllands-Posten. kr. 348 (07.96)
Det Mosaiske Troessamfund, det jødiske samfund i Danmark. 
Det Mosaiske Troessamfund. Gratis (29.6)
Andreassen, Eydun: Folkelig offentlighed, en undersøgelse af 
kulturelle former på Færøerne i 100 år. Museum Tusculanum 
kr. 298 (30.12)
Christensen, Lars K. : Smedesvend og friherre, maskinarbejde 
og arbejdskultur i København 1890-1914. Selskabet til Forsk
ning i Arbejderbevægelsens Historie. kr. 200 (33.11)
Kierkegaard, Kirsten: Ophavsret og billeder, en håndbog til 
alle der gengiver billeder. COPY-DAN. Gratis (34.57)
1 eksemplar findes i foreningens bogsamling.
Mikkelsen, Kim: Da Krøbbel-Johanne blev brændt, den store 
hekseproces i Kolding i 1647. Kolding Stadsarkiv, kr. 68 
(34.796)
Raabyemagle, Hanne: Den røde bygning, Frederik den Fjerdes 
kancellibygning gennem 275 år. Schultz Information kr. 275 
(35.4)
Løvschall, Frans: Hærens ærmemærker. 3. del. Det Kongelige 
Garnisionsbibliotek. kr. 25 (35.508)
Kure, Bernt: Livet om bord på Fregatten Jylland. Høst kr. 
198 (35.54)
Enoksen, Ivan: Folk & fag, træk af pædagogfagets historie. 
Børn & Unge. (37.21)
Den danske friskole, en del af den grundtvig-koldske 
skoletradition. Dansk Friskoleforening. kr. 25 (37.3637)
Forsamlingshuse i Danmark, registrant. Landsforeningen af 
Forsamlingshuse i Danmark kr. 50 (37.86)
Bisgaard, Niels Jørgen: Strejftog i opdragelsens historie. 
Billesø & Baltzer kr. 248 (37.9)
Rasmussen, Anna: Forsørget og forfulgt, om offentlig forsorg 
på landet i første halvdel af 1800-tallet. Landsarkivet for 
Nørrejylland. kr. 195 (38.409)
Hansen, H.C.: Navere og andet godtfolk, fra Europas lande
veje til Frederikshavn Svendehjem. Dafolo kr. 100 (39.4)
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Fabricius, Nina: Landet med de store gårde. Landbohistorisk 
Selskab kr. 148 (39.43)
Hjorth, Birte: Amagerdragterne, deres historie og brug. 
Dragør Kommune kr. 198 (39.7) Se forfatterens artikel om
forskning i Amager slægter i "Slægt & Stavn" 1997 nr. 1.
Danske gårde i tekst og billeder. Forlaget Danske Landbrug 
Ribe Amt. Bind 3: Tillæg til Billund, Blaabjerg, Bramming, 
Brørup, Esbjerg, Grindsted, Holsted, Ribe, Varde, Vejen og 
Ølgod kommuner, kr.1200 (46.1)
Storstrøms Amt. Bind 3 : Lolland:Holeby, Højreby, Maribo, 
Nakskov, Nysted, Ravnsborg, Rudbjerg, Rødby, Sakskøbing kom
muner. kr. 1680 (46.1)
Kayser, Kjeld: Lille Mølle på Christianshavn, virksomhed og 
bolig 1669-1973. Nationalmuseet kr. 150 (46.37)
Møller, Jan: Købmagergade. Udgivet i anledning af Arnold 
Busck International Boghandel A/S 100 års jubilæum. Nyt 
Nordisk Forlag. kr. 198 (46.37)
Strømstad, Kirsten: Rundt om Søerne, huse og mennesker ved 
Sortedamssøen, Peblingesøen og Sankt Jørgens Sø. Christian 
Ejlers, kr. 348 (46.37)
Fangel, Henrik: Haderslev bys historie. Bind 2. Historisk 
Samfund for Sønderjylland, kr. 298 (46.4)
Gammelgaard, Arne: Adel og almue, fra Hamme1-kanten 5. 
Hammel Boghandel. kr. 149 (46.4)
Kværdrup Sogn. Bind 1 - 2 .  Lokalhistorisk Forening Kværndrup 
Sogn (46.4)
Dragsbo, Peter: Middelfart fra færgeby til broby,
Middelfarts historie 1200-1940. Odense Universitetsforlag 
kr. 250 (46.4)
Qvistorff, Helge V.: Røverne i Rold, blandt røvere og godt
folk i Rold Skov. Jysk Lokalhistorisk Forlag kr.89 (46.4)

Resen, Peder Hansen: Atlas Danicus, Vestsjællands købstæder. 
Odense Universitetsforlag.(Resens atlas II BCDE og KLMNO) 
kr. 150 (46.4)
Vej les historie. Bind 3: Vejles industri 1732-1996. 
Byhistorisk Arkiv. kr. 840 (bind 1-3) (46.4)
Århus. Bind 1. Byens historie - 1720. Erhvervsarkivet kr.
375 (46.4)
Christensen, Dan Ch.: Det moderne projekt, teknik & kultur i 
Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. Gyldendal kr. 650 (60.96)
Høgh, Jon: Gamle vestjyske møller. Bind 1, No Stampemølle. 
Bollerup Boghandels forlag, kr. 118 (60.96)
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Brade, Anna-Elisabeth: Kloge folk og lærde folk. Medicinsk- 
Historisk Museum kr. 20 (61.54)
Brade, Anna-Elisabeth: Lægeurter i familiens sygdoms
behandling ca.1860-1920. Medicinsk-Historisk Museum kr. 20 
(61.55)
Andersen, Lars Ole: Epidemiske sygdomme. Medicinsk-Historisk 
Museum kr. 20 (61.612)
Fregatten Jylland, fra orlogsværft til museumsdok. Devantier 
kr. 248 (62.628)
Guide til Københavns befæstning, 900 års
befæstningshistorie. Skov- og Naturstyrelsen (Nyboder Bog
handel) kr. 150 (62.65)
Wismann, Tom: Trekroner, et søforts historie 1878-1996. 
Steel & Stone i Helsinge. kr. 65 (62.65)
Mathiesen, Hanne: De fattige strandmænd, et essay om livet 
på grænsen (Thy) Fiskeri- og Søfartsmuseet, kr. 40 (65.0964)
Berthelsen, Jørgen G.: Stemplede mursten og fliser. Karlebo 
Lokalhistoriske Forening kr. 65 (66.25)
FORFATTEREN KOMMER SOM FOREDRAGSHOLDER DEN 10.NOVEMBER 1997.
Hedegaard, Esben: Landbrugets bygninger 1850-1940. Miljø- og 
Energiministeriet kr. 70 (71.6)
Clemmensen, Tove: Brede Hovedbygning 1795-1806, etatsråd 
Peter van Hemerts sommerbolig. Nationalmuseet kr. 295 
(71.64)
Bjørn, Hans: Århus Domkirke, Skt. Clemens. Århus Domkirkes 
Forlag kr. 450 (71.864)
Toft Jensen, Hannelene: Københavns byatlas. Skov- og Natur
styrelsen kr. 180 (71.9563)
Amager bydelsatlas, bevaringsværdier i bydel og bygninger 
1992. Miljø- og Energiministeriet, kr. 198 (71.95637)
Kjærsgaard, Jørn: Nørrebro bydelsatlas, bevaringsværdier i 
bydel og bygninger 1996. Miljø- og Energiministeriet kr. 150 
(71.95637)
Thule Hansen, H.: Lemvig kommuneatlas. Skov- og Naturstyrel
sen kr. 150 (71.9564)
Enevig, Anders: Krucifikser i danske klosterhaver. Poul 
Kristensen, kr. 160 (73.6)
Ochsner, Bjørn: Fotografi på tryk, essays og artikler. Det 
Nationale Fotomuseum, Det Kongelige Bibliotek. kr. 125 
(75.79)
Gamle danse fra Lolland-Falster. 2. udgave. Foreningen til 
Folkedansens Fremme. kr. 85 (79.296)
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Ømålsordbogen, en sproglig-saglig ordbog over dialekterne på 
Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer. Bind 3: 
Dagmeje-fald. C.A.Reitzel kr. 600 (89.66)
Kousgård Sørensen, John: Danske sø- og ånavne. Bind 8: 
Tilføjelser, analyser, registre. Institut for Navneforskning 
kr. 500 (89.684)

Robertshaw, Andrew: Soldaterliv, soldaterliv gennem tiderne 
fortalt i ord og billeder. Flachs, kr. 196 (90)
Christensen, Rolf: Kongelige jubilæums-, minde- og
erindringsmedaljer, mærkedage i det Glücksborgske Kongehus 
1892-1997. Devantier kr. 168 (90.89)
Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 
1807. Nord- og Østjylland. Wormianum kr. 285 (91.15)
Henriksen, Ole Bernt: Af Guds nåde, Christian den femte og 
hans regering. Odense Universitetsforlag, kr. 225 (96.3)
Svalesen, Leif: Slaveskibet Fredensborg og dansk-norsk 
slavehandel i 1700-tallet. Hovedland kr. 398 (98.3)
Danske landbrugskandidater og agronomer 1856-1995, en 
oversigt over personer, som i perioden 1856-1995 har fået 
tildelt titlen som landbrugskandidat, cand.agro., agronom 
eller andet tilsvarende fra Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole. Dansk Agronomforening. (99.363)

DE FØLGENDE TITLER FINDES ALLE UNDER BIBLIOTEKS-SIGNATUR 
99.4 OG DET UNDERSTREGEDE NAVN.
Christiansen, Kaj: Jens Baqqesen og Brahetrolleborg. Brahe- 
trolleborg Folkemindesamling, kr. 25
Blicher, Niels: Niels Blichers Avtobiografi, den udtjente 
Sognepræst Niels Blichers Levnet, skreven af ham selv i hans 
83de Aar, og En bibliografi. Blicher-Selskabet kr. 30
Torm, Helge: Christian Hviid Bredahl og Damsgaard i Borød. 
Sorø Amts Museum kr. 75
Brøndum, Severin:Til Sydamerika, dagbogsnotater fra emi
grantskibet Arlanza og danskernes forhold i Argentina. Eget 
forlag.
Christensen, Christian: CC - en vendsysselsk degn Christian 
Christensen 1842-1924. Tage Kaarsted.
Hedemann, Marius: Fra front og kontonnement i 1864, breve 
fra kaptajn Marius Hedemann til hans hustru. Det Kongelige 
Garnisionsbibliotek. kr. 50
Hofman (Bang), Jacob Aall: Landmandsliv 1815 til 1855, J .A. 
Hofman (Bang)s erindringer og breve. Odense Universitetsfor
lag kr. 198
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Laurits Jensen - hans tid og hans egn. Thorup Lokalhistori
ske Arkiv's Venner. kr. 125
Rødsgaard, Bente: Morderen Niels Jensens levnedsbeskrivelse, 
mordsagen i St. Magleby 1805. Amager-museet, kr. 90
Stub, Karen Elisabeth: Christopher Krabbe, embedsmand, ægte
mand og politiker i en brydningstid, fire artikler. Blicher
egnens Museum (Udg. i forbindelse med Kjellerup bys 125 års 
jubilæum) kr. 35
Nielsen, Henry: Industriens mænd, et Krøyer-maleris tilbli
velse og industrihistoriske betydning. Klim kr. 350
Magnus, H.R.: En gammel læges liv og oplevelser, erindringer 
fra Hobro og Omegn 1854-1904. Feder-Kristensen. kr. 88
Kleivan, Inge: John Møller, en grønlandsk fotograf.
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. kr. 40
Dan-Jensen, Valdemar: I den hvide etatsråds fodspor, be
tragtninger over huse og boligforhold i staden København og 
Sokkelund Herred med videre set i lyset af kreditforenings
direktør Rogert Møllers virke som arkitekt i årene omkring 
århundredeskiftet... Krohn kr. 179
Jørgensen, Harald: En amtmand skriver breve, J .S.Møsting som 
amtmand i Haderslev efter hans breve til Johan Bülow 1789- 
1804. Historisk Samfund for Sønderjylland, kr. 148
Linå Jørgensen, Ole: Jens Christian Nielsen, købmand og 
igangsætter i Karup. Lokalhistorisk Forening for Karup 
Kommune. kr. 25
Stiesdal, Bent: Viggo (Petersen), fra dreng til voksen, 
møllersøn og sømand - dagbøger og breve 1882-88. Stenløse 
Boghandel kr. 195
Aaby, Per: Christian Ditlev Frederik Reventlow - frejdig og 
taknem-melig. Maribo Amtscentral. kr. 48
Rosendal, Anders Hansen: Anders Hansen Rosendal(s erindrin
ger fra Osted og Lejre egnen) 27.maj 1853-4.maj 1931. Lejre 
Lokalhistoriske Arkiv. kr. 100
Schackinger, Johann David: En tragedie i Vestindien, Johan 
David Schackingers breve og dagbøger 1852-1863. Facet kr.126
Gregersen, H.V.: Sønderjyden Laurids Skaus livsroman.
Centrum, kr. 298
Thomsen, Peder: Elsmark-dagbogen 1748-1835 (Uddrag af dagbog 
ført af Peder Thomsen f.1723 og for de sidste år af hans søn 
Peder Thomsen f. 1761 og redigeret af Christian Knudsen 
(1828-1911). Landbohistorisk Selskab, kr. 118
Dybdal, Ida: I genskæret fra Amaliegaden, Johan Frederik 
Topsøe1 s breve fra 1830’ernes København. Poul Kristensen, 
kr. 280
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Wegener, C.F.: C .F .Wegeners dagbøger 1851-1864. 2 bind. Sel
skabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, kr. 300
Weitemeyer, Waldemar: Breve mellem front og hjem 1864, breve 
til og fra Waldemar Weitemeyer under felttoget 1864. Museum 
Tusculanum. kr. 169
Zeilau, Theodor Cizeck von: Major Theodor Cizeck von Zeilau 
fortæller sandfærdige Smaahistorier maaske lidt forbedrede i 
Tidens Løb men i Hovedsagen rigtige. Slesvigske Fodregiment.

Hansen, Karna: Tilbage til rødderne, slægtsforskning for 
folkeskolens ældste klasser og andre nybegyndere. OP 
Forlaget kr. 120 (99.7)
Rygaard, Knud: Slægtsforskerens opslagsbog, et hjælpemiddel 
for slægtsforskeren. 2. udgave. Eget forlag, kr. 69 (99.7)
Scanning, teknik og erfaringer. DIS-Danmark, Databehandling 
i Slægtsforskning, kr. 50 (99.7)
Øskov, Birgit: Slægtsforskere, lad os vedgå arv og gæld. 
Slægten. kr. 15 (99.7)
Ravn, Elin: Slægt følger slægt - en gård og dens ejere i 
Brøstrup. Eget forlag. (99.8)
DE FØLGENDE TITLER ER KUN EN BESKEDEN DEL AF UDGIVNE SLÆGTS
BØGER. ALLE ORDNES EFTER BIBLIOTEKSSIGNETUR 99.9 OG DET 
UNDERSTREGEDE SLÆGTSNAVN
Ebbe, Egon: Slægten fra Dalbakkegård gennem 200 år, Christen 
Andersen og Ane Nielsdatter, Vester Ulslev - Lolland, deres 
efterslægt og aner. Eget forlag.
Barfod, Jørgen H.: Barfod sagaen, en beretning om de 
personer, der har bået navnet Barfod, Barfoed eller andre 
stavemåder af navnet. Slægtsforeningen Barfod-Barfoed. 
kr. 400
Højrup, Knud: Hendes Majestæt dronning Margrethe II og 
hendes slægt (Det Glückburgske kongehus) Agena kr. 398
Andersen, Per: Fra Hvide til Hundevad, et studium over 
slægterne Hvide (1000-1300) Juel og Krummedige (1300-1400) 
Boye og Boysen (1500-1700) Arnkiel (1500-1700) Lauritzen 
(1650-1750) Hundevad (1500-1900). Andersen Bogservice, 
kr. 190
Slægtsbog for familien Ibsen fra Ballerum i Tved sogn på 
Thy, omhandlende Chresten Ibsen 1803-1892 og hans 2 hustruer 
Sophie Christensdatter Vandet 1806-1838 og Maren Christens- 
datter Vandet 1806-1881, deres forfædre og efterkommere. 
Lineage Investigation.

Laustsen, Svend: Gårdmandslægter på Skiveegnen, om Ane og 
Laust Laustsen i Vejlgård, Rønbjerg sogn og deres forslægt i 
Fjends, Ginding og Hindborg herreder. Eget forlag.
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Slægtsbog for familien Madsen fra Thyholm, omhandler ægte
parret Niels Madsen 1834-1875 og hustru Anne Jensen 1841- 
1872z sidst bosat i Lyngs. Lineage Investigation.
Schepelern, H.D.: Slægten Schepelern, en efterslægtstavle 
samt en oversigt over de to danske slægter Schepeler. Eget 
forlag kr. 145
Hvass, Frants Jørgen: Den von Schiebell-Arenstorffske 
familiestiftelse. Eget forlag.
Toldbod, Jørn E.: Hammer Bakker-linien, slægtsbog. Eget 
forlag. kr. 275
Sparre-Ulrich, Kay: Stamtavle over efterkommerne efter 
justitsråd Georg Christian Ulrich, forstinspektør i Sorø 
samt en stamtavle over udenlandske linier af slægten Ulrich. 
Eget forlag. kr. 523
Abildtrup, Marie: Abildtrup Nedergaard 1487-1987, en slægt 
med rod i 900-tallet. Supplerende oplysninger. Eget forlag. 
(99.94)
Bendixen, Mogens: Uld og handelsblod, de tre Krøjgaard- 
brødre Niels, Jens og Poul der skabte myte og Herning 
historie. Poul Kristensen. kr. 148 (99.94)
Koldby Nielsen, H.: Tilbage til vore rødder, slægtshistorie 
på en anden måde (Elling slægten). Hernov kr. 178
Sørensen, Kurt: Kvinderne fra Ringholm, en historie om tre 
særdeles beundringsværdige damer Ausa, Frida og Henriette 
Schytte fra et lille sommerslot ved Nykøbing Sjælland 1877- 
1915. Bertel kr. 32.

Hvis Deres stamtavle/efterslægtstavle er udgivet, så den er 
tilgængelige ved lån gennem et folkebibliotek, modtager jeg 
meget gerne oplysningerne, som vil blive medtaget i 
efterfølgende genealogica-lister.

Lone Wredstrøm

Behandlingen af syfilis- og kop
pepatienter var den samme i renæssancen. 
Her er det koppepatienter, der smøres med 
udtræk af guajaktræ og kviksølv. »Med ondt 
skal ondt fordrives!«
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Gode tilbud på bøger og hæfter
Ny publikation fra Slægten midt i april:

Er du i familie med bryggerne? - Slægterne bag J. C. og Carl 
Jacobsen på Carlsberg. - Publiceret af Birgit Øskov og Anton Blaabjerg. 1997, 
ca. 64 s. (ISBN 87-90331-02-8)

Anetavle for Carl Jacobsen, 1842-1914, på grundlag af Th. Hauch-Fausbølls anetavle fra 
1914 og fortsat tilbage til 1600-tallet og endnu længere tilbage. - Ca. 25 slægtslinjer viser 
forbindelser til kendte og ukendte personer i fortid og nutid.

Anetavlens personer er ikke omtalt i den traditionelle rækkefølge: Generation for gene
ration, men i slægtslinjer: Slægt efter slægt.

Anetavlen indeholder nyfundne oplysninger om bl.a. den fædrene slægt, vendsysselske 
bønder i Albæk, Dronninglund og Ulsted sogne (bl.a. Clemen- og Løve- eller Levi-slægteme 
fra Melholt). Desuden omfatter anetavlen parykmager-slægten Holst fra Thisted og Aalborg, 
den norske slægt Hille- eller Hellemann fra Stavanger, præsteslægteme Hofmann og Lind fra 
Vest- og Sydvest-Norge, den dansk-norske slægt Scavenius fra København og Stavanger, gar
ver- eller feldberederslægten Sæbye fra Thisted og Aalborg med afstamning via købmands
slægten Mumgaard i Aalborg og den gamle herredsfogedslægt fra Fleskum Herred fra den 
bekendte Kjærulf-slægt, præsteslægteme Steenstrup og Vogelius samt orgelbyggerslægten 
Bodtzen, slægten Søltoft med afstamning fra de gamle Ribe-slægter Baggesen, Friis, Stage, 
Klyne m.fl., samt de fremtrædende vestjyske slægter Ballebye og Dahl fra Strandbjerggaard 
og Vadskærgaard. - Fra anetavlens personer henvises til litteratur med fyldigere oplysninger.

De ca. 25 slægtslinjer viser forbindelser til bl.a. Carl Jacobsens oldebarn: Dronningens 
hofdame, og til hans mors næstsøskendebam/halvfætter: En skomager i Vejle, der kvalte sin 
kone og blev halshugget 1839! - Desuden vises forbindelse via den vestjyske studehandler
slægt Breinholt til skibsreder Lauritzen, andre forbindelser til dronningens grandonkel, Jørgen 
Castenskiold, forfatteren Leif Panduro, den norske forfatter Alexander Kielland, eventyreren 
Jørgen Jiirgensen (Kongen af Island) og hans nevø, den humoristiske tegner Fritz Jiirgensen - 
samt en lang række slægtsforskere!

Prisen er kun 30 kr. + forsendelse.

Af Slægtens andre publikationer kan nævnes:

Litteraturfortegnelse 1980-85. Litteratur fo r  slægtshistorisk
interesserede. - Personalhistorie. Lokalhistorie. Arkivvæsen. Udarbejdet af Ingvar Mu- 
saeus. 1996, 120 s. (ISBN 87-985050-8-4).

Godt 1.000 bogtitler vedrørende personalhistorie, lokalhistorie og arkiv væsen udgivet 
1980-85. De lokalhistoriske arbejder er opført i topografisk orden, amt for amt, sogn for 
sogn; og under sognene henvises tillige til den personalhistoriske litteratur, som desuden op
føres i alfabetisk orden. - Publikationen er forløberen for SSFs litteraturliste, der for udgivel
ser 1986 ff siden 1987 findes i H vem Forsker H vad. Udgivelsen lukker hullet mellem Dorthe 
Gissels fortegnelse over dansk slægtslitteratur 1973-79 (særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift 
1982) og listerne i Hvem Forsker H vad.

Prisen er kun 40 kr. + forsendelse.
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Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie
Kildeskriftselskabet - stiftet 1877 for at udgive kilder og hjælpemidler til studiet af dansk hi
storie - har 90 bogudgivelser til salg. Hertil kommer mange værker, hjælpemidler og egent
lige arkivalier m.m. udgivet på mikrokort. - Kataloger over både bøgerne og mikrokortene 
fås hos Kildeskriftselskabets (og Dansk Historisk Fællesråds) bogekspedition på Rigsarkivet, 
Rigsdagsgården 9, 1218 København K «  33 14 34 14 (tirsdag kl. 14-16 og fredag kl. 8.30- 
10.30).

Blandt selskabets bøger af interesse fo r  slægts- og lokalhistorikere kan nævnes:

Middelalder og 1500-tallet
a Det kgl. Rettertings domme ... , bd. 2, ca. 

1541-44. Ved T. Dahlerup. 1969, 892 s., 
275 kr.

Købstæder
b Helsingørs Stadsbog [rådstue- og bytingbog] 

1549-56. Ved E. Kroman. 1971, 343 s., 125 
kr.

c Samme 1554-65. Ved K. Hjorth. 1981, 590 
s., 225 kr.

d Malmø Rådstueprotokol [stadsbok] 1549-59. 
Ved E. Bager. 1972, 506 s., 200 kr.

e Samme 1577-90. Ved L. Ljungberg og E. 
Bager. 1968, 441 s., 200 kr.

f Malmø Skifter/bofortegnelser 1546-59. Ved 
E. Bager. 1977, 284 s., 125 kr.

g Samme/købmandsregnskaber 1537-59. E. 
Bager. 1978, 136 s., 60 kr.

h Ribe Rådstuedombøger 1527-99. Ved E. 
Kroman. 1974, 264 s., 125 kr.

j Køge skifter 1597-1655. Ved G. Neubert. 
1992, 482 s., 250 kr.

Lensregnskaber
k Koldinghus Lens Regnskab 1610-11. Ved B. 

Dedenroth-Schou og A.S. Christensen. 1984, 
440 s., 275 kr.

Forskelligt
1 Kong Christian IVs egenhændige Breve. Ved 

C.F. Bricka m.fl. (1878-1947). Bd.1-8, 
3.439 s., 1.000 kr.

m Tatere og Natmandsfolk i Danmark. Af F. 
Dyrlund. (1872), 394 s., 165 kr.

n Hertugdømmet Slesvig. Af J.P. Trap. 
(1864), 716 s., 300 kr.

o Matrikel der schleswigschen Studenten 1517- 
1864. Af Th.O. Achelis. 1966, 800 s., 300 
kr.

p Herremand og Fæstebonde. Dansk Land
brugshistorie omkr. 1600. Af H.H. Fussing. 
(1942), 530 s., 225 kr.

q Husmand og Inderste. Sjællandske Land
boforhold 1660-1800. Af Fridlev Skrub- 
beltrang. (1940), 400 s., 200 kr.

Helt specielt!
r Kirkebogsstudier. Befolkningsstatistik og 

Kulturhistorie i det 17. Aarh. Af Gustav 
Bang. (1906), 142 s., 75 kr.

s Det offentlige Fattigvæsens Udvikling i 
Danmark i det 19. Aarh. Af H. Jørgensen. 
(1940), 426 s., 175 kr.

Mikrokort
F.eks. Københavns Vejvisere (som nøgle til fol
ketællingerne) 1787, 1790, 1813, 1827, 1834, 
1840, 1845, 1850 og 1855 på 3-7 kort pr. 
årgang til 15 kr. pr. stk.

Køb disse publikationer til halv pris!
Priserne er Kildeskriftselskabets egne. Men året ud gives ekstraordinært 50% rabat + forsen
delse - både ved direkte bestilling (mærk bestillingen Slægten) og via Slægtens ekspedi
tion, Birgit Øskov, Rolighedsvej 56, 9400 Nørresundby «  98 17 63 76.
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Dansk Historisk Fællesråds udgivelser
Slægten har gennem SSF fået stillet nedenstående 8 udgivelser til rådighed på meget favo
rable vilkår. - Det drejer sig bl.a. om publikationer, der ikke var med i de bogpakker, Slæ g
ten formidlede for år tilbage; de ny tilkomne er førstnævnte meget vægtige to vejlednin- 
ger/håndbøger til udforskning og formidling af lokalhistorie.

Publikationer vedr. lokalhistorie
A Vejledning i lokalhistorie. Fra plan til bog.

Af Verner Bruhn, Knud Prange og Eric 
Mourier. 1985, 184 s.

B Historie og lokalsamfund. En håndbog i 
formidling. Redaktion: Søren Ehlers. 1990, 
143 s.

C Stednavne og kulturhistorie. Af Kristian 
Hald. 1969, 94 s.

Publikationer vedr. heraldik
D Heraldik og historie. Af Knud Prange. 1962,

70 s.

Publikationer vedr. andre emner
G Historisk kartografi. Af Ib Kejlbo. 1971, 84

s.

H Kronologi. Af Herluf Nielsen. 1974, 86 s.

Pris
For disse bøger - med et sidetal på fra 70 til 
192! - er stykprisen blot 20 kr. + forsendelse. - 
Bestilles ligeledes hos Slægtens ekspedition: 

Birgit Øskov, Rolighedsvej 56, 9400 Nørre
sundby «  98 17 63 76.

E Identifikation af anonyme våbenskjolde. Af 
Sven Tito Achen. 1972, 96 s.

F Bibliografi over heraldisk litteratur i Dan
mark og om Danmark 1589-1969. Af Sven 
Tito Achen og Ole Rostock. 1971, 192 s.

Meddelelse fra redaktøren
I det nye nummer af Skalk (nr. 2, 1997) omtales på side 32, 
at Skalk har overtaget restoplaget af to bøger, som sælges 
til meget reducerede priser. Det drejer sig om: Inger-Lise 
Kolstrup: Magi og kunst, samt KAREN JØRGENSDATTER-SAGEN, ET 
DØGLSMÅLSDRAMA 1764 (Ved Carsten Hess og Hans Larsen).
De af vores medlemmer, som hørte Carsten Hess genfortælle 
sagen efter foreningens generalforsamling, kan her genopleve 
de spændende begivenheder for blot kr. 59.
Og på bagsiden får alle opskriften på en Hypokras, som nok 
kan vedligeholde helbreddet, indtil efterårets 
slægtsforskerdag, hvor temaet jo er: Sundhed, sygdom og 
armod.
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Litteraturliste

De higer og søger...

Slægtsforskning og lokalhistorie

Mange er i gang med at forske i
slægts- eller lokalhistorie. Måske
kunne endnu flere godt tænke sig
at gå i gang. Listen er nyttig for Spørg efter denne litteraturliste
begge grupper, idet en række af på Deres lokale bibliotek,
de grundlæggende hjælpemidler i 
bog- og periodicaform (fra over 
20 DK5 grupper) omtales. Den in
deholder også adresser på cen
trale biblioteker og arkiver - samt 
et par råd om søgning på Inter
net.
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