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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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Vort mangeårige medlem af foreningen og bestyrelsen, Robert Oest-Larsen, er 

død. Mange danske slægtsforskere vil huske Robert som en dynamisk indleder 

ved foreningens foredrag på Priorvej, men ikke mindst ved slægtsforskertræffet 

1992 i Københavns Universitet og vore slægtsforskerdage i DSB.s kursuscenter, 

Østerport. Vi er mange, der vil savne ham, både privat, men også som en aktiv 

deltager i foreningens arbejde selv efter, at han på grund af helbredet udtrådte af 

bestyrelsen.

Jørgen Aasberg

REFERAT
af den ordinære generalforsamling, mandag, den 9. marts 

1998.

Inden generalforsamlingen udtalte formanden mindeord i 
forbindelse med Robert Oest-Larsens dødsfald.

Generalforsamlingen valgte Asger Munksgaard, som diri
gent. Efter dette valg konstaterede han, at mødet var 
lovligt indkaldt.

Formanden aflagde beretning og oplyste, at foreningen ved 
årsskiftet havde 417 medlemmer heraf 39 samboende. Endvi
dere var der 49 abonnenter på Slægt og Stavn.

Han nævnte, at foreningen havde afholdt de sædvanlige 8 
foredrag og forårsudflugt. I forbindelse med forårsud
flugten havde han et hjertesuk. Ved afgang med bussen var 
der desværre et par ledige pladser, idet der var sket u- 
deblivelse uden meddelelse til foreningen. De udeblevne 
var medlemmer, der ikke havde indbetalt for turen forud,
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så det havde været gratis at udeblive, men andre havde 
mulighed for at deltage, hvis blot afbud blev meddelt.

Bestyrelsen har indført en ny regel gældende fra i år, 
nemlig at betaling skal foreligge i god tid inden turen 
ellers er man ikke sikret deltagelse.

I denne forbindelse nævnte han, at udflugten i år går til 
det søværts København, hvor guiden vil være lederen af 
Orlogsmuseet.

Den 20. september afholdt vi vores slægtsforskerdag i 
DSB-skolen, Østerport, med 123 tilmeldte deltagere, der 
fik 4 spændende foredrag om fattigdom og sygdom.

Der er afholdt de sædvanlige bestyrelsesmøder på skift 
mellem bestyrelsesmedlemmerne.

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 for at komme 
allerede kl. 1700.

Foreningen er fortsat medlem af Sammenslutningen af 
Slægtshistoriske Foreninger (SSF). Her har Sv. Vinther- 
Knudsen været medlem af bestyrelsen og er kommet med en 
række gode konstruktive forslag til forbedring/synlig- 
gørelse af SSF. Han har i den forbindelse haft den fulde 
opbakning fra vores bestyrelse til sine ideer, men de er 
desværre ikke slået an hos SSF og deres samarbejdspartne
re f.ek. DIS. I forbindelse med, at han udtræder af vores 
bestyrelse, har han trukket sig fra SSF.s bestyrelse.
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Ved tidligere generalforsamlinger har vi nævnt muligheden 
af en udmeldelse af SSF, idet vi følte, at SSF ikke leve
de op til sit formål.
Det blev ikke til noget, idet vi troede, at SSF var ved 
at vågne op. Først blev Samfundet for dansk genealogi og 
personalhistorie passivt medlem og senere aktivt. Vi hå
bede, at nogle af Vinther-Knudsens ideer ville blive gen
nemført - men forgæves. Samfundet udmeldte sig af SSF med 
virkning fra 1. januar 1998. Det er vores opfattelse, at 
SSF er ved at smuldre og den nye bestyrelse kan komme med 
evt. udspil til udmeldelse ved næste generalforsamling.

Foreningen er stadig direkte medlem af Dansk Historisk 
Fællesråd (DHF), og også som indirekte medlem i forbin
delse med vort medlemsskab af SSF, idet SSF er medlem af 
DHF, som landsdækkende organisation. Vi føler, at netop 
DHF er rette forum til behandling af problemer, der kan 
opstå i forbindelse med statslige institutioner f.eks. 
arkiverne.

Formanden takkede den øvrige bestyrelse og suppleanten 
for et godt og konstruktivt arbejde. Selvom det af dags
ordenen fremgik, at 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten 
ikke ønskede genvalg, var dette ikke tegn på, at der var 
dårlig kemi i bestyrelsen, men havde helt andre personli
ge grunde, som han redegjorde for.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Beretningen blev godkendt efter en enkelt bemærkning 
vedr. slægtsforskerdagen. Ønskede anført på indbydelsen, 
hvornår den tilmeldte kunne forvente svar.

Kassereren forelagde det reviderede regnskab til godken
delse. Efter en kort drøftelse af mulige omposteringer 
til tydeliggørelse af regnskabet, blev det godkendt.
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Kontingentet blev vedtaget uændret kr. 100,- for enkelt
medlemmer og kr. 50,- for det samboende medlem.

Valg - Aasberg, Vinther-Knudsen og Tommy Christensen, 
samt suppleanten, Hanne Munk ønskede ikke genvalg.
Gyda Mølsted, Tage Ej bøl og Ole Wagn blev nyvalgt til 
bestyrelsen. Som suppleant valgtes Ruth Elsøe. Der var 
genvalg af revisor Trolle-Christensen og revisorsuppleant 
Johannes Frederiksen.

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for fremmø
det og afsluttede generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret 
sig således:

Formand:
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke, 

tlf. 4717 9251
Kasserer:
Erling Dujardin, Digehuset 5,st.-l, 2670 Greve, 4390 8625
Sekretær:
Gyda Mølsted, Ajax Alle 18, 2650 Hvidovre, 3649 2878
Øvrige:
Inger Lerche, Lewaldsvej 3,5-D, 2800 Lyngby 
Peter Wodskou, Arnesvej 44, 2700 Brønshøj, 
Ole Wagn, Krogshøjvej 189, 2880 Bagsværd, 
Tage Ejbøl, Fortvej 206, 2610 Rødovre,
Suppleant :

4587 8308 
3828 9475 
4498 7395 
3641 1651

Ruth Elsøe, GI.Strandvej 193A, 3060 Espergærde, 4913 2012
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Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
Kursusudvalget v.: Orla Iver Madsen
Skovbrynet 14, 6100 Haderslev, telefon 74 52 15 14

SSF Weekendkursus
weekendkursus 1998 afholdes i dagene 9.-11. oktober på 

Snoghøj Folkehøjskole.

Foreløbigt program:
Da landbolivet blev til en by i provinsen.
Erik Kann.
Steen Ousager, Jernbanens udbygning og udvikling.
Inger Bundsgaard, Landsarkivet for Sjælland, om at finde arkivalierne ved 
flytningen fra land til by.
Birgit Øskov: Om at skrive og udforme slægtsbogen.
Jernbanebisserne.
Spørgecentralen.
Demonstration a f slægtsprogram og brug af Pc’eren i fremstilling af 
slægtsbogen eller andre bøger.

Deltagere på Snoghøjkurset 1997 vil modtage programmet i løbet af juni 
måned. Desuden vil det kunne rekvireres ved henvendelse til:

Kursusleder Orla Iver Madsen, Skovbrynet 14, 6100 Haderslev,
telefon 74 52 15 14.

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

Prisen for deltagelse: Dobbeltværelse inkl. fuld pension kr. 1150,-, 
enkeltværelse inkl. fuld pension kr. 1400,-, fuld pension uden overnatning kr. 
990,-, deltagere kun i foredrag kr. 400,-, deltagere kun i foredrag + 
pakkeløsning kr. 625,-, ekstra gebyr for ikke medlemmer kr. 100,-. 
Kursusgebyr indregnet i priserne.

Kursusledelsen.
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Slægtsforskerne og sundhedsforvaltningen

Litteraturliste til Jørgen Mikkelsens foredrag 6. april 1998
Litteratur:

Knud Holch Andersen: Bondelægen. En lokalhistorisk synsvinkel på praktiserende lægevirksomhed og 
sygdomsbehandling ca. 1900-1935, Festskrift til Vagn Dybdahl, red. Finn H. Lauridsen, 1987, s.7-29 
[fortræffelig redegørelse for det lokale lægevæsens udvikling i den nævnte periode]

Helle Blomquist: Kolera og rent vand. Undersøgelse af sundhedskommissioner 1858-1900 vurderet på 
baggrund afen teori om retsudviklingen, Arkiv 1990, s. 27-48

Gerda Bonderup: "Cholera-Morbro'er" og Danmark. Billeder til det 19. århundredes samfunds- og 
kulturhistorie, 1994 [bl.a. om kolera-epidemien 1853]

Helen Cliff: Jordemoderliv, 1993

Inger Dübeck: Jordemødre i retshistorisk belysning, Historie, 1972-74, s. 337-390 [især om uddannelsen 

af jordemødre i 16-1700-tallet]

Henrik Gautier: Sygehusvæsenet som kommunal opgave i det 19. århundrede, Kommunal opgaveløsning 
1842-1970, red. Jan Kanstrup og Steen Ousager, 1990, s.163-180

Thelma Jexlev: Dødsattester, Arkiv, 2. bd, 1969, s. 159-179

Knud Erik Madsen: Det kongelige Sundhedskollegiums arkiv (Arkivserien, bd. 11), 1980 [bl.a. om 
medicinalberetningernes opbygning på forskellige tidspunkter]

Signe Mellemgaard: Distriktslægen og læseøboerne. En medicinsk topografi fra 1859 og dens 
forudsætninger, Odense (Landbohistorisk Selskab), 1992 [transskription af bilag til medicinalberetning - 
fyldig indledning bl.a. om medicinsk teori i midten af 1800-tallet]

Jørgen Mikkelsen: "sig mig, af hvem du er bleven smittet...". Medicinalberetninger - en guldgrube for 
lokalhistorikere, Journalen, 1997:4, s. 3-8

Erik Nørr og Karl Peder Pedersen, red.: På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920 
(udkommer 1998 hos Kildeskriftsselskabet, der har adresse på Rigsarkivet)

Erik Nørr: Præst og administrator, 1981 [oplyser blandt meget andet om præstens rolle i 
sundhedsadministrationen i første halvdel af 1800-tallet]

Birgit Nüchel Thomsen: Sociale og hygieniske tilstande 1861-1909, Sundhed og sygdom mens Århus blev 
stor, red. Vagn Dybdahl, 1963, s.9-158 [fyldige kommenterede uddrag af medicinalberetninger fra Århus]

Signild Vallgårda: Sjukhus och fattigpolitik - Et bidrag til de danska sjukhusens historia 1750-1880, 1985



Fremlagte kilder: 9
LAK. Sjællands nordre landfysikat. Vaccinationsprotokol 1823-42

LAK. Vordingborg byfoged. Diverse sager vedr. sundheds- og karantænevæsenet 1848-75

LAK. Københavns politi, 3. inspektorat. Protokol over skadelige næringsbrug B, 1866-91

LAK. Allinge sygehus. Patientprotokol 1910-27

LAK. Samsø lægedistrikt, Jordemoderprotokoller, pk. 1 (Nordby jordemoderdistrikt 1902-1915)

LAK. Fødselsanmeldelser for København 1897.

LAK. Bornholms fysikat, nordøstre distrikt. Dødsattester 1876ff

RA. Fødselsstiftelsen. Ansøgninger og attester m.v. vedr. læredøtre 1842

RA. Sundhedskollegiet. Dødsattester, København, 1840 (første halvår)

RA. Sundhedskollegiet/Sundhedsstyrelsen. Medicinalberetninger, div. år

RA. Sundhedssstyrelsen. Oplysninger om influenzaen under dens fremtræden i Danmark i årene 1918-19

Fig. nr. 21. Efterhånden blev blev det mere 
almindeligt at anvende igler til den »lokale« 
åreladning. Iglen er et lille »nyttigt« dyr, idet 
den er i stand til at rumme blod flere gange 
sin vægt. Den bider sig fast, hvor den bliver 
sat på huden, og suger blod, indtil den ikke 
kan mere, hvorefter den falder af a f sig selv. 
På billedet her fra 1560 er iglerne sat ind 
mod overvægt. Der skal tilsyneladende nog
le behandlinger til i dette tilfælde.

Fig. nr. 22. Behandlingen med igler og blod- 
kopper fortsatte højt op i tiden, hvad der 
fremgår a f dette reklameskilt til højre fra en 
københavnsk barbersalon anno 1880.
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Meddelelser fra Rigsarkivet
Brugerundersøgelsen

I foråret 1997 iværksattes en interviewundersøgelse på alle 
enheder a f Statens Arkiver. Formålet var at indsamle oplysnin
ger om brugemes syn på læsesalsforholdene, herunder modtagel
se, vejledning, ekspeditionstider m.m. Skemaerne er nu bearbej
det, og resultaterne viser en meget stor tilfredshed med arkiver
nes tilbud til læsesalsgæsteme. Med hensyn til forholdene i 
Rigsarkivet har vi bemærket en markant tilfredshed på de områ
der, hvor personalets personlige indsats er afgørende: Modtagel
se, vejledning, læsehjælp og ekspedition. Der er dog også frem
kommet kritik vedr. læseapparater, frokoststuen og toiletforhold. 
Vi har naturligvis taget kritikken til os og arbejder på at gøre 
forholdene bedre indenfor de økonomiske muligheder, vi har til 
rådighed. Mød op på næste brugermøde og hør nærmere.

Uden mad og drikke duer helten ikke

Vi indskærper, at det ikke er tilladt at medbringe mad og drikke 
på læsesalene. Det er heller ikke tilladt at spise chokolade og 
frugt på læsesalene.

Nye vejledningsfoldere

Vi har udgivet nye foldere i løbet af efteråret 1997:

Nr. 18 Joumalguiden - joumalplansystemet
Nr. 19 Rigsarkivets Danicasamling, Danica fra Rusland 
Nr. 20 Ministermøder 1900-1971

Næste oprydningsdag

Mandag den 6. april er det oprydningsdag på læsesalen. Husk, at 
læsesalen denne dag kun er åben på lørdagsvilkår, d.v.s. der er 
ingen ekspedition af arkivalier. De to sidste oprydningsdage i 
1998 er mandag den 6. juli og mandag den 5. oktober.
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Sidste brugermøde

Mandag den 3. november 1997 havde mange af Rigsarkivets besøgen 
de fundet vej til Harsdorffsalen, hvor et par timer stod i informations
teknologiens tegn. Arkivar Nis Maybom fortalte om de mange oplys
ninger om Rigsarkivet og samlingerne, der i dag kan læses på Rigsar
kivets hjemmeside. Senere på mødet blev Kildeindtastningsprojektet 
(KIP-projektet) gennemgået, og til sidst demonstrerede arkivar Frank 
Allan Rasmussen, hvorledes Joumalguiden anvendes til vejledning i 
ministeriernes og styrelsernes journalsystemer. Joumalguiden er nu 
tilgængelig på vores hjemmeside, så der er mulighed for at benytte 
den både på computeren i vejledningsområdet - og hjemme fra sin 
egen computer.

Internetbestillinger

Det er nu muligt at bestille arkivalier til brug på læsesalen via 
internettet. På Rigsarkivets hjemmeside findes udførlig vejled
ning i bestillingsproceduren. Ekspeditionstiden er 4 arbejdsdage, 
fra vi har modtaget bestillingen her i huset, og til arkivalierne er 
klar til brug på læsesalen. Husk at det kræver nøjagtig reference 
på det arkivale, der ønskes bestilt, samt at folketællinger og 
lægdsruller ikke kan bestilles på denne måde. Rigsarkivets 
internetadresse er http://www.sa.dk/ra/

Introduktionskurser

Arkivfuldmægtig Lisbeth Lademann har i vinterens løb gennem
ført introduktionskurser for nybegyndere i slægtsforskning. 
Kurserne varer 1 Vi-2 timer og indeholder elementer som: Regi
straturer og hjælpemidlers placering, bogopstilling, introduktion 
til samlingerne af mikrofilm og mikrofiche samt mange prakti
ske oplysninger om forholdene på læsesalen. Kurserne vil blive 
gentaget i løbet af foråret og vil blive annonceret ved opslag på 
læsesalen samt på Rigsarkivets hjemmeside. Der er plads til 
max. 8 deltagere pr. hold - tilmelding på læsesalen.

http://www.sa.dk/ra/
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Meddelelse fra redaktøren
REGISTER TIL PERSON ALHISTORISK TIDSSKRIFT 1966-1996

30. ÅRGANGE, 7500 SIDER, TUSINDVIS AF PERSONNAVNE. 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 registret i hånden kan du kontrollere og finde henvisninger 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.

"Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1966-1996" er netop udgivet af 
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, og indeholder et samlet 
alfabetisk navneregister til de mange årgange.
Det foreliggende bind er kun det første i en række, som skal være nøglen til 
Personalhistorisk Tidsskrift fra starten i 1880 og frem til nutiden.

Samtidig med den trykte udgave, udsender Samfundet også en PC udgave på 
diskette. Med disketten følger et fritext søgeprogram, som sætter dig i stand til 
også at søge på fornavne, stillingsbetegnelser m.m.

Priser: Trykte udgave kr. 300 (kr.200) Diskette m.søgeprogram til Windows kr. 
300 (kr.200) Bog + diskette samlet pris kr. 400 (kr. 250) Alle incl.moms uden 
forsendelse.
Priserne i parentes er for medlemmer af Samfundet for dansk genealogi og 
Personalhistorie.

Bestillinger sendes til: Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 
v/ Birgit Flemming Larsen, Klostermarken 13, 9000 Ålborg
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Indbydelse
Vi har modtaget en indbydelse, som hermed videregives til medlemmerne:

SLÄKTFORSKARE ! DU ÄR VÄLKOMMEN TILL NORDGEN 98 
3 - 4 OKTOBER 1998

NORDGEN 98 har som tema ”Släktforskning i Norden - då, nu och i framtiden” 
og har mange nordiske foredragsholdere. Fra Danmark bl.a. Erik Kann, Birgit 
Løgstrup, Hans Worsøe.

NORDGEN 98 er en 2 dages konference som finder sted i Saltsjöbaden, i 
nærheden af Stockholm. Det koster SEK 2.500 incl. kost og logi.

Nærmere oplysninger og tilmelding skal gå via "Samfundet for danske genealogi" 
c/o Birgit Flemming-Larsen, Klostermarken 13, 9000 Ålborg eller via e-mail 
<genealog@genealogi.se>. Bindende tilmelding sker senest 31. maj 1998.

A n m eld e lse
Forfatteren til nedennævnte bog har bedt mig rette en stor tak til de af 
foreningens medlemmer, som fremsendte materiale til ham som resultat af hans 
efterlysning i "Slægt & Stavn 1995 nr. 2". Fra presse materialet citeres:

JØRGEN DUUS: S ILH U ETTER , S K Y G G E R  P Å  V Æ G G E N

"I dag kender de fleste nok bedst silhuetten, som det den dygtigt silhuetklipper i 
Tivoli kan få ud af folks profil blot ved hjælp af sin gode iagttagelsesevne, sin 
saks og et stykke sort papir. Men faktisk går silhuettens historie lang tilbage, og 
frihåndsklipperiet er kun en del af historien.

Silhuetten har sit udspring i 1700-tallets skyggebilleder, hvor man kunne få 
aftegnet sin profil, ved at ens skygge blev kastet op mod et ark papir.
Senere benyttede man på "Videnskabelig"vis silhuetten til at fastlægge folks 
karakter, idet man troede fuld og fast på, at profilen kunne afsløre en persons

mailto:genealog@genealogi.se
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evner og temperament: En veg hage er udtryk for en svag karakter osv. Og 
endelig er der de mere kunstneriske silhuetportrætter, nogle i hel figur og nogle 
endda med hele familien i et interiør.

Jørgen Duus gennemgår hele den spændende udvikling og forklarer om 
teknikkerne og de enkelte kunstnere i en anekdotisk form med et væld af 
illustrationer, der gør bogen både oplysende og underholdende."
Til sidst i bogen findes et personregister, som dækker de fleste af de gengivne 
personer i bogen.
Se også den fyldige omtale i Politiken mandag den 27. april.
Bogen udkom 16. april på Nyt Nordisk Forlag/Amold Busck. Er på 300 sider, 
rigt indbundet, indbundet. Pris kr. 348.

Lone Wredstrøm

ANNONCE
Annonce

r>w. feciiAz Ltefed a lt id  gÆ efter bogerv - der er så rvtarvge bøger!

Vil du lære at spille bridge - eller dyrker du allerede denne kunstart? 
ÆB>C--brigtgg tilbeder

Undervisning, klubturnering, spille- og meldetræning pä PC i sæsonen 
Åbent Hus, mandag kl. 14 og kl. 19, maj - august 

ABC-bridge, Frederiksberg Bridge Center, Godthåbsvej 26 B 
31 54 14 41 eller 31 22 08 38, email abc-bridge@image.dk

mailto:abc-bridge@image.dk
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B ogtilbud
fr a
K i l d e s k r i f t s e l s k a b e t

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie - til daglig blot 
kaldet Kildeskriftselskabet - blev stiftet i 1877. Dets formål er at ud 
give kilder og hjælpemidler til studiet af dansk historie.

Kildeskriftselskabet har udgivet en lang række primære kilder til 
dansk historie - både ældre og nyere. Desuden har man ladet lave 
genoptryk af en lang række værdifulde fremstillinger, der er uopdri
velige i originaludgave. Kildeskriftselskabet var også blandt de før
ste, som kunne tilbyde kilder og hjælpemidler på mikrokort.

Vi har hundrede bogtitler og masser af mikrokort på lager. De kan 
bestilles ved hjælp af kuponen eller på telefon, fax eller e-mail. Se 
komplet bogliste på internettet (www.sa.dk/lak/kilde/kildeskr.htm).

De fleste bøger er solidt indbundne. Alle priser er inch moms, men 
excl. porto. Særpriseme gælder i 1998 - eller så længe lager haves.

I denne folder findes en række af titlerne vedrørende personal
historie med videre til stærkt reduceret særpris.

http://www.sa.dk/lak/kilde/kildeskr.htm
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1) J. P. Trap: Hertugdømmet Slesvig. Bind 1-3. 716 sider + mange 
plancher + 15 udfoldelige kortbilag i særlig mappe. (1864). 300 kr.
Særpris 150 kr.

2) Gustav Bang: Kirkebogsstudier. Bidrag til dansk Befolkningssta
tistik og Kulturhistorie i det 17. Aarhundrede. 142 sider. (1906). 75
kr. Særpris 50 kr.

3) Harald Jørgensen: Studier over det offentlige Fattigvæsens histo
riske Udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede. 426 sider. (1940).
175 kr. Særpris 100 kr.

4) Skifter fra  Køge 1596-1655, udg. ved Gerd Neubert. 498 sider. 
1992. 250 kr. Særpris 125 kr.

5) Hans H. Fussing: Herremand og Fæstebonde. Studier i dansk 
Landbrugshistorie omkring 1600. 530 sider. (1942). 225 kr. Sær
pris 100 kr.

6) Fridlev Skrubbeltrang: Husmand og Inderste. Studier over sjæl
landske Landboforhold i Perioden 1660-1800. 400 sider. (1940).
200 kr. Særpris 100 kr.

7) Richard Willerslev: Studier i dansk industrihistorie 1850-1880. 
301 sider. (1952). 175 kr. Særpris 50 kr.

8) C. T. Engelstoft: Odense Byes Historie. 607 sider + plancher + 
udfoldelige kort. (1880). 250 kr. Særpris 50 kr.

9) Niels Neergaard: Under Junigrundloven. En Fremstilling a f  det 
danske Folks politiske Historie fra  1848 til 1866. Bind 1-2 (i 3 de
le). 1842 sider. (1892-1916). 450 kr. Særpris 150 kr.
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NYHED !
10) Michael Bregnsbo: Folk skriver til kongen. Supplikkerne og 
deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet. En kil
destudie i Danske Kancellis supplikprotokoller. 343 sider. 1997. 
200 kr. Særpris 150 kr. [Indføring i værdifuld, men hidtil upåagtet 
kildetype, blandt andet til menigmands historie].

NYHED !
11 ) På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750- 
1920. 420 sider. Udkommer 1998. 275 kr. Særpris 225 kr. [Pæda
gogisk eksempelsamling med demonstration af alle de vigtigste kil
detyper i central- og lokaladministrationens arkiver. God at få for
stand af].

INDSEND eller RING (33 14 34 14) eller FAX (33 14 34 14) eller 
MAIL (eg@ra.sa.dk)

Undertegnede bestiller følgende numre fra brochuren:

□ Gratis katalog over Selskabets bøger
□ Gratis katalog over Selskabets mikrokort

NAVN__________________________________________

GADE/VEJ_______________________________________

POSTNR. BY

mailto:eg@ra.sa.dk
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Endelig har vi et særligt tilbud:

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udg. ved C. F. 
Bricka & J. A. Fridericia & Johanne Skovgaard. 1878-1947. 3439 
sider. Bind 1-8. Reprotryk. 1400 kr. Særpris 500 kr.

Værket er smukt boghåndværk, og indholdet er en guldgrube af op 
lysninger om stort og småt, skildret i den berømte konges egne bre 
ve. Vi følger ham i hverdag og fest, i triumfer og nederlag, som 
landsfader og helt privat. Det er spændende og lærerigt at fordybe 
sig i Christian den Fjerdes verden og hans tidsalder.

En oplagt gavemulighed!

8C

husk porto!

Kildeskriftselskabet

Rigsdagsgården 9

1218 København K.
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Arven fra Børregaard
Forårets særudstilling på Egnsmuseet Færgegaarden 
Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

I efteråret fik egnsmuseet lidt af 
en appelsin i turbanen. To med
lemmer af Børregaardslægten, 
Skuldelev, skænkede en meget 
stor samling ting fra deres gam
le slægtsgård, Børregaard, der 
ligger mellem Tørslev og 
Skuldelev. Gaverne bestod især 
af tekstiler fra 1800-årene, men 
der var også mange andre inter
essante ting med i gaven. Muse
et fik lyst til at præsentere den
ne gave, der derfor bliver forå
rets særudstilling.
På udstillingen kan man se et 
væld af tekstiler, fine kjoler fra 
1800-årene og det der var un
der: hjemmevævede særke,
skørter og frækt mammelukun- 
dertøj. Der er også flotte kvin
dehuer og høstærmer, der skulle 
beskytte pigernes arme mod 
tidsler når de bandt kornnegene 
op i høstens tid.
I en notesbog fra omkring 1870 
har gårdejeren år for år noteret 
hvilken løn han havde aftalt 
med de enkelte tjenestefolk. Det 
var før vor tids kollektive over
enskomster og lønnen aftaltes 
ofte for et år ad gangen og me
get af lønnen bestod i tøj og 
brugsting. Karen Marie Peder
sen lovede i 1870 at arbejde et

år på gården for 1 kjortel, en 
underkjole, 8 alen hørlærred, 8 
alen blårlærred, 2 pund uld, 3 
par træsko med beslag, 2 for
klæder, 10 rigsdaler i penge og 
noget rå hør. På udstillingen er 
mange fotos og dokumenter. 
Den gamle gårdejer Lars Peder
sen, Børregaard, der døde i 
1939, var også amtsrådsmed
lem.
En stor sorg ramte familien i 
1920 da Lars Børregaards søn 
Axel sammen med et par karle 
en sommerdag tog sig en duk
kert i fjorden ved Skuldelev 
Strand og druknede. Ingen an
dre fra familien magtede da at 
føre gården videre og den blev i 
1924 solgt, men i familien er 
man naturligvis vedblevet at fø
le en tilknytning til den gamle 
gård som slægten har beboet 
langt tilbage i 1700-årene.
Udstillingen er åben tirsdag til 
fredag kl. 10-16 og søndag kl 
13-16. Mandag og lørdag luk
ket. Udstillingen slutter 1. juni.

Med venlig hilsen 
Carsten Hess
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Genealogica

Jensen, Albert Gabriel: Kaptajnen på Thorup, en bondeslægts saga 
1660-1947. (2. del af: Den svenske kusk) Dansk Historisk Håndbogs
forlag. kr. 248. (Roman)

Kjølsen, Klaus: Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek 1746- 
1996. Odense Universitetsforlag, kr. 250 (00.8)
Carit Andersen, Ole: Danske forfatteres pseudonymer 1700-1997. 
Brande Antikvariat, kr. 198 (01.4)
Larsen, Grethe: Danske provinstryk 1482-1830, en bibliografi. Bd 3: 
Midtjylland. Det kongelige Bibliotek kr. 350 (01.56)
Dahl, Bjørn Westerbeek: Rådhusbiblioteket i København 1897-1922. 
Rådhusbiblioteket. Gratis (02.336)
Forsk i Århus, Slægtshistorisk Forening i Århus 1957-1997. Slægts
historisk Forening Århus. kr. 30 (02.9)
Porskær Poulsen, Poul E.: Vi passer på historien, en undersøgelse af 
lokalarkiveme. SLA kr. 150 (02.9)
Poulsen, Erik: Maribo Bogsamling 1795. Stiftsbiblioteket i Maribo. 
Gratis (02.4)
Vejledning om bevarings- og kassationsregler. Statens Arkiver, kr.100 
(02.9)
Enevældens fmansarkiver. (Rigsarkivets vejledende arkivregistraturer) 
RA. (02.91)
Nørrejyske toldarkiver før 1969. Bind 4: Ringkøbing amtskommune, 
toldkamrene i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Struer. LA 
for Nørrejylland, kr. 125 (02.91)
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Sorø Amts Museum, fund, forskning og formidlingjubilæumsskrift i 
anledning af museets 80-årige beståen den 25. juni 1996. Sorø Amts 
Museum, kr. 130 (06.6)
Wiell, Stine: Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne. Studie
samlingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Padborg Bog
handel. kr. 268 (06.6)
Dyrbye, Holger: Trolig skildre hvad i verden sker, Fyens stiftstidende 
gennem 225 år. Fyens Stiftstidende, kr. 225 (07.96)
Den Danske Psalmebog met mange christelige psalmer, ordentlig til- 
sammenset, formeret oc forbedret aff Hans Thomissøn. 3. Faksimile
udgave. Poul Kristensen kr. 375 (24.43)
Jensen, Erik: 100 år, Missionshuset Zion i Vallensbæk 1896-1996, 
festskrift. Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. (26.9) 
Høst, Lisbeth Vestergaard: "Det Ene Fornødne", nordslesvigsk Indre 
Mission og Det gamle Budskab 1880-1945. Historisk Samfund for 
Sønderjylland, kr. 178 (27.66)
Kirkerne på Frederiksberg, Frederiksberg Provsti gennem 100 år. 
Fisker & Schou. kr. 125 (27.67)
Thomsen, Hans: Bording kirke og sogn. Lokalkistorisk Forlag for 
Bording Sogn. kr. 150 (27.67)
Stenseht, Bodil: Ægteseng og bordel, om 1790’emes seksualoplysning. 
Tiderne Skifter, kr. 225 (30.177)
Kjer Michaelsen, Karsten: Dannebrog på prærien, danske nybyggere 
i Nebraska. Alrune, kr. 188 (32.61)
Kjer Michaelsen, Karsten: Danskerne på prærien, en beretning om 
Dannebrog, Dannevirke og Nysted i Howard County, Nebraska, USA. 
Odense Universitetsforlag, kr. 150 (32.61)
Med lov skal land bygges II, retshistoriske afhandlinger. Knytter sig til 
Ditlev Tamm: Retshistorie. Jurist- og Økonomforbundet, kr. 275 
(34.09)
Korff, Knud E.: Ret og pligt i det 17. århundrede, retspraksis samt 
økonomiske, sociale og kriminelle forhold i Åsum herred 1640-48. 
Odense Universitetsforlag, kr. 250 (34.7)
Kancelliets brevbøger vedr. Danmarks indre forhold. [Bind] 1651, i 
uddrag. Rigsarkivet, kr. 375 (35.21)
Hansen, Bert: Den danske hær og flådes uniformer 1886. Vaaben- 
historisk Selskab, kr. 388 (35.508)
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Barfod, Jørgen H.: Niels Juels flåde.(den danske flådes historie 1660- 
1720). Marinehistorisk Selskab kr. 300 (35.54)
Dahl, Erik: Holmen 1680-1980. Københavns Tekniske Skole. kr. 125 
(35.54)
Probst, Niels M.: Christian 4.s flåde.(den danske flådes historie 1588- 
1660) Marinehistorisk Selskab, kr. 300 (35.54)
Mosgaard,Arne: Med kurs mod Nato, den danske Brigade, det danske 
Kommando, Tyskland 1947-1958, danske soldaters tjeneste i Tysk
land, besættelsestropper, NATO-styrker. Alssundkredsen, kr. 268 
(35.57)
Christensen, Harry: Bonden, kommunen og demokratiet, det lokale 
selvstyres etablering på landet i Danmark 1842-1867. 2 bind. LA for 
Nørrejylland, kr. 750 (36.1)
Wilhjelm, Henrik: De store opdragere, Grønlands seminarier i det 19. 
århundrede. Det grønlandske Selskab, kr. 190 (37.18)
Holst, Niels: Det er nødvendigt at sejle, øjebliksbilleder og skoletanker 
om 450 års tugt og læring. Hovedland, kr. 98 (37.363)
Kirkebæk, Birgit: Defekt og deporteret, ø-anstalten Livø 1911-1961. 
SocPol. kr. 240 (38.78)
Hansen, Anna J.:Sagn, spøgeri, hekseri og gamle skikke på øerne i 
Det sydfynske Øhav. Mølle-forlaget Kr. 130 (39.3)
Seier, A.F.V.F: Bornholmske Folkeminder. 3. udgave. William Dams 
Boghandel kr. 148 (39.3)
Adriansen, Inge: Det sønderjyske kaffebord, et samspil mellem 
nationalpolitik og kosttradition, om kaffebordstraditionens baggrund, 
historie, indhold og opskrifter. Grænseforeningen kr. 50 (39.6)
Det store i det små. (udgivet i forbindelse med Lokalhistorisk 
Afdelings 25 års-jubilæum).Københavns Universitet. Lokalhistorisk 
Afdeling, kr. 250 (46)
Danske gårde i tekst og billeder. Ringkøbing Amt. Bind 3:Tillæg til 
Brande, Ikast og Aaskov kommuner. Nygaard Handel & Forlag 
kr. 1.875 (46.1)
Ramsing, H.U.: Københavns ejendomme 1377-1728, oversigt over 
skøder og adkomster. Bind 9:Rosenborg kvarter. Selskabet for 
Københavns Historie, kr. 150 (46.3)
Olsen, Jens Peter: Frederiksberg Slot - Hærens Officersskole. 
Hærens Officiersskoles Fond. kr. 99 (46.37)
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Zalewski, Barbara: Hjemme på Gammel Kongevej. Klein kr. 248 
(46.37)
Janssen, Jan E.: Nørre Kvarters krønike, et kvarter i Københavns 
indre by. Lindhardt & Ringhof kr. 358 (46.37)
Federspiel, Søren: Nørrebro - træk af en bydels historie. Nørrebros 
Lokalhistoriske Forening og Arkiv. kr. 180 (46.37)
Før byen kom..., tiden indtil 1850 (Esbjergs historie bd. 1) Rosendahl 
kr. 310 (46.4)
Lindhard, N.H.: Historien om Løgstør. Krejl kr. 398 (46.4)
Lassen, Else: Nørre Djurs i gamle postkort. Zaltbommen. kr. 148
(46.4)
W inther, Oluf Holm: Hjulsporet, en engshistorie fra Rugbjerg. UF- 
97. kr. 192 (46.4)
Jensen, Kaj: Ryde Sogn 1796-1996, fra selvejerbonde til herregårds
bonde, to hundrede års landsbyliv beskrevet. Vestjysk forlag, kr. 345
(46.4)
Store Heddinge før og nu. Hæfte 4. Stevns Lokalhistoriske Arkiv. kr. 
125 (46.4)
Matthiessen, Hugo: Hugo Matthiessens Svendborg og Troense, 
fotograferet 1916. Hikuin kr. 120 (46.4)
Kaae, Alfred: Torsted, Blade af et Hedesogns Historie, Hing Herred, 
Ringkjøbing Amt. (Fotografisk genoptryk af 1. udg. fra 1945) A. 
Rasmussens Boghandel. (46.4)
Schmidt Nielsen, Knud: Trøjborg, borg og mennesker. Bredebro 
Lokalhistoriske Arkiv. kr. 125 (46.4)

I Vejles historie. Bind 1: Fra vadested til by, indtil 1786. Vejle Byhisto- 
' riske Arkiv. kr. 840 (bd. 1-3) (46.4)

Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Vester Horne Herred. 
Genudgivelse. Historisk Samfund for Ribe Amt. Hertil hører Kaj 
Christensen: Navneregister til Vester Horne Herred. (46.4)
Viborgs historie. Bind 3: 1940-1997. Viborg Centralbibliotek, kr. 975 
(bd. 1-3) (46.4)
Århus, byens historie, bind 2: 1720-1870. Erhvervsarkivet kr. 400
(46.4)
Høgh, Jon Gamle vestjyske møller. Bind 2: Bundsbæk Mølle.
Bollerup Boghandel kr. 118 (60.96)
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Waaben, Knud: Retspsykiatri og strafferet i historiens lys. Janssen- 
Cilag. kr. 175 (61.42)
Brade, Anna-Elisabeth: Kloge folk, lærde folk og familierne, husmo
derens indsamling og brug af lægeplanter og familien som behandler
gruppe ca. 1860-ca. 1920. Københavns Universitets Medicinsk- 
Historiske Museum kr. 50 (61.55)
Brade, Anna-Elisabeth: Sygdom i hjemmet, husmoderens indsamling 
og brug af lægeurter ca. 1860-ca. 1920. Københavns Universitets 
Medicinsk-Historiske Museum kr. 20 (61.55)
Hamre, Bjørn: Syge må plejes med kærlighed, Kolonien Filadelfia 
1897-1997. Kolonien Filadelfia. kr. 100 (61.721)
Harbøll, Carsten Søndergaard: 100 år, Svendborg Maskinmester
skole 1897-1997. Svendborg Maskinmesterskole. Gratis (62.2) 
Mortensøn, Ole: Folk og fartøjer - fra Sydfyn og øerne. Langelands 
Museum kr. 248 (62.8)
De forvandlede landet, husmandsbrug - en strategi for forandring. 
Udgivet i forbindelse med Han Herreds Familielandbrugs 100 års 
jubilæum 1996. Hovedland kr.225 (63.012)
Porsmose, Erland: Landbrugets historie kort fortalt, fra bondesten
alder til GATT-aftale. Landbrugsforlaget, kr. 125 (63.09)
Bavnshøj, Peter: Modeller og landbrugslegetøj 1770-1997. Dansk 
Landbrugsmuseum, kr. 30 (63.18)
Bjørn, Claus: Med slanke spir lands alfarvej, danske mejeriers 
bygningshistorie 1880 til 1980. Landbohistorisk Selskab, kr. 148 
(63.7)
Bredmose Simonsen, Johs.: Fiskerne og byen, fiskeriet fra Esbjerg 
indtil 1940. Esbjerg Byhistoriske Arkiv. kr. 278 (63.9)
Kolding Handelsstandsforening gennem 125 år, 1871-1996. Kolding 
Handelsstandsforening. (65.06)
Møller, Jan: Københavns ældste butikker. Nyt Nordisk Forlag kr. 148 
(65.57)
Poulsen, John: Byens baner, jernbanen i København i 150 år. 
Banebøger kr. 475 (65.841)
Vestegnen og jernbanen gennem 150 år, København-Roskilde banen 
1847-1997. Banebøger kr. 395 (65.841)
Viinholt-Nielsen, Lars: Privatbanerne gennem 150 år. Banebøger kr. 
475 (65.841)
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Dansk Søfarts historie. Bind 2: 1588-1720, skuder og kompagnier. 
Gyldendal kr. 388 (65.909)
Lønstrup, Jørn: Skagen - fyr og flamme, Det hvide fyr og dets 
forgængere. Skagen By- og Egnsmuseum kr. 55 (65.95)
Hjermitslev, J.F.: Havet sletter alle spor, vrag i Skagerrak og nordlige 
Kattegat, grænse fra Skagen Fyr til Tisleme Fyr og Hanstholm Fyr til 
Lindenæs Fyr, ud til ca. 100 favne. Fiskernes Fiskeindustri kr. 98 
(65.98)
Schlüter, Mogens: Fyens Glasværk. Nyt Nordisk Forlag kr. 288 
(66.21)
Bardenfleth, Niels Gustav: Fra tobaksspinder til maskinoperatør, 
billeder fra danske tobaksfabrikker. Nyt Nordisk Forlag, kr. 248 
(66.88)
Kappel, Thomas: Roskilde Station, 1847-1997, banens byggeskik. 
Roskilde Museum kr. 125 (69.64)
Tønnes, Rikke: Stephen Hansens palæ. Bygherren, arkitekten Philip 
de Lange, livet i og omkring et helsingørsk handelshus. Arkitektens 
Forlag, kr. 345 (71.64)
Stoklund,Bjarne: Det færøske hus i kulturhistorisk belysning. C.A. 
Reitzel kr. 295 (71.66)
Grau Møller, Per: Kulturhistorisk inddeling af landskabet, kulturhi
storien i Planlægningen. Skov- og Naturstyrelsen kr. 95 (71.956)
Toft Jensen, Hannelene: Indre By/Christianshavn bydelsatlas. Skov- 
og Naturstyrelsen kr. 150 (71.95637)
Allin, Steen: Odense kommuneatlas, bevaringsværdige sammenhænge 
1996. 2 bind. Skov- og Naturstyrelsen, kr. 150+198 (71.9564) 
Kjærsgaard, Jørn: Skanderborg kommuneatlas, bevaringsværdier i 
byer og bygninger 1997. Skov- og Naturstyrelsen kr. 150 (71.9564) 
Århus kommuneatlas. Byens og landsbyernes samt bygningernes 
bevaringsværdier. 2 bind. Skov- og Naturstyrelsen kr. 198 (71.9564) 
Smith, Ray: Politikens kunstnerhåndbog. Nyt oplag. Politiken kr. 249 
(74.01)
Bache, Renal: Malere i Aalborg fra 1850. Eget forlag, kr. 188 (74.6) 
Jensen, Vivi: Juletræet med sin glas-pynt. Museet på Koldinghus. 
kr. 50 (76.25)
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Thomsen, Allan Mylius: Sangerindeuvæsenet, en nostalgisk odyssé 
gennem Københavns berygtede sangerindeknejper i tiden 1820-1920. 
DR Multimedie, kr. 278 (77.56)
Ørbæk Jensen, Anne: Hellige Flamme, studentersang i Danmark i 
1800-tallet. Engstrøm & Sødring kr. 300 (78.067)

Dalsgård, Jens: Barokbogen, musik, tanke og kultur i Europa 1600- 
1750. Ny udgave. Systime kr. 265 (78.912)
Musik i København, studier i Københavns musikhistorie i det 19. og 
20. århundrede. C.A.Reitzel kr. 250 (78.96)
Korsgaard, Klara Aalbæk: Anna og Jørgine, en historisk fortælling 
om to kvinder, deres gymnastik og deres højskole. Odense Universi
tetsforlag kr. 250 (79.507)
Randers Roklubs historie 1897-1997. Randers Roklub, kr. 125 
(79.85)
Ord, sprog oc artige diet, et overblik og 28 indblik 1500-1700, 
festskrift til Poul Lindegård Hjorth. C.A.Reitzel kr. 350 (89.61) 
Danske folkemål. Bind 39. C.A. Reitzel kr. 100 (89.66)
Kjærgaard, Thorkild: Fremskridtets mænd, en udstilling af skydeski 
ver fra Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Bro
derskab. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, kr. 75 
(90.87)
Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. 
bind:Bomholm, Lolland-Falster og Fyn. Wormianum kr. 285 (91.15) 
Stummann Hansen, Steffen: Arkæologiens Farum, antikvarer, 
fortidsminder og oldsager. Farums Arkiver & Museer kr. 180 (91.157) 
Danmark-Norge, 1300-1814. Bind 1: Fællesskabet bliver til, 1380- 
1536. Akademisk forlag, kr. 425 (96)
Skyum-Nielsen, Niels: Fruer og vildmænd. Bind 2: Dansk middel
alderhistorie 1340-1400.( Videreførelse af hans: Kvinde og slave, 
1971). Akademisk forlag, kr. 198 (96.1)
Cramer-Petersen, Lars: Carlstad, Københavns naboby 1658-60, en 
billedfortælling om svenskekrigene 1657-60 og om svenskernes 
befæstede lejr i Brønshøj - Carlstad. Brønshøj Museum kr. 150 (96.2)
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Bregnsbo, Michael: Samfundsorden og statsmagt set fra prædike
stolen, danske præsters deltagelse i den offentlige opinionsdannelse 
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