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Besøg på Mormon- Åbningstid:
kirkens slægtshi- Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.00-20.00 samt 
storiske center 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 til Slægtshisto
risk Center i åbningstiden - 38 34 55 70.

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

Deadline for forslag til artikler er den 1. januar, 1. april, 1. juli samt den 1. 
november.
Prisen for enkelte numre af bladet er kr. 10. Et årsabonnement koster kr. 40. 
(4 numre pr. årgang) Tilmelding kan ske ved indbetaling på foreningens 
girokonto nr. 2 20 86 28.
Kontingent for medlemskab af Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn 
koster kr. 100 - samboende medlem kr. 50 årligt.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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Meddelelse fra redaktøren
Dette nummer af Slægt & Stavn er mit sidste blad som redaktør.
Min første artikel skrev jeg til ”Slægt & Stavn” 3. årgang nr. 1 1983.
Fra det næste nummer kom jeg ind i redaktionen sammen med Pia Bondeson og 
Svend Jacobsen og fra nr. 3 1986 har jeg været ansvarshavende redaktør.

Det har været et spændende arbejde at skulle finde artikler -  evt. skrive dem selv 
til bladet. Mit arbejde på et folkebibliotek gjorde det let at finde relevante 
illustrationer, men da jeg nu har faet andet arbejde er dette ikke længere så 
enkelt. Efter 16 år i redaktionen er det nok også tiltrængt med nye øjne, så jeg 
ønsker hermed Inger Lerche og Gyda Mølsted god arbejdsglæde med de 
fremtidige numre.

Samtidig vil jeg sige mange tak for gavekortet, som bestyrelsen ved A.M.Krogh- 
Thomsen overrakte mig på generalforsamlingen samt ikke mindst tak til alle de 
medlemmer, der gennem årene har indsendt indlæg til bladet eller har givet mig 
ris/ros for mit arbejde.

Jeg er stadig medlem af foreningen og vil temmelig sikkert også fremover 
bidrage med en artikel.

Lone Wredstrøm

Fra DIS-Danmark er der kommet følgende indbydelse.
Lørdag den 19. juni kl. 13 -  17 er der åbent hus arrangement i Søllerød 
Sognegård, Søllerødvej i Holte. Gratis entre.
Der vil være arbejdende værksteder med slægtsforskningsprogrammer, Internet- 
opkopling, forskellige tilbud af slægtsforskningsrelevente ting som tavler, 
samlemapper m.v.
Søllerød museum/lokalhistoriske afdeling kommer med en udstilling.
Biblioteket kommer med et bogudvalg og Slægtshistorisk Forening for Stor
københavn vil også deltage med en oplysningsstand.
Der er mulighed for at købe mad/kaffe i cafeen.

VIGTIG MEDDELELSE.

Da foreningen ikke længere kan benytte foredragssalen på Priorvej 
grundet en omlægning af hele centret til kirke, vil foredragene 
fremover finde sted andre steder i Københavns området.
Så læs foredragsoversigten i næste blad grundigt.
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Generalforsamling
Referat

af generalforsamlingen 
den 8. marts 1999.

Formanden Anna Margrethe Krogh-Thomsen ( i referatet forkortet til AMKT) bød
velkommen.
ad.a: Valg af dirigent.

Generalforsamlingen valgte Ole Dahl som dirigent.
Der var ingen indvendinger mod indkaldelsesmåden til generalforsamlingen- 
MEN dirigenten ønskede med i referatet, at for fremtiden bør indkaldelse til 
generalforsamling ske mere direkte med dagsorden og vedtægter.

ad.b: Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
SFS har haft en lille tilbagegang i 1998 på medlemstallet, der ved udgangen af 
året var på 403, heraf 33 samboende; men tilgangen de sidste par uger har været 
11 nye medlemmer. Det er lovende.
AMKT nævnte SFS havde afholdt 8 foredrag og en forårsudflugt til Holmen - 
og mindede om forårsturen den 8. maj i år til Fyn.
Til slægtsforskerdagen i september var der kun 60 tilmeldte. Det gav et lille 
underskud. Det er beklageligt, det skal helst kunne løbe rundt. 

Bestyrelsesmøderne afholdes på skift hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
uden udgift for SFS. De forskellige opgaver er udliciteret, så alle er involveret.
Vi er stadig medlem af Sammenslutningen af slægtshistoriske Foreninger -SSF 
og har faet udbygget vores samarbejde. Vi har også faet vores egen 
hjemmeside på intemettet.Hjemmesiden skal nu gennemprøves og vedlige
holdes.
SSFs blad ”Slægten", der udgives 2 gange årlig, købte vi til uddeling ved januar- 
mødet. Vi håber fremover at kunne abonnere på det til alle.
12. marts i år mødes bestyrelsen her i København med bestyrelsesmedlemmer af 
en svensk slægtsforskerforening, idet vi håber på fremtidigt samarbejde.
AMKT takkede for godt samarbejde med medlemmer og den øvrige bestyrelse. 

Tak til Rigsarkivet og Landsarkivet for godt samarbejde og håbede på fortsat 
godt arbejde til gavn for foreningen.
En tak til Lone Wredstrøm, der stopper som redaktør af vores blad. Lone 
modtog en gave fra foreningen . Hun takkede og begrundede sin afgang. 
Dirigenten satte derefter beretningen til debat.
Der kom enkelte bemærkninger:

' i Leer Agerby foreslog "Slægten” og "Slægt & Stavn" evt. også DISs blad blev 
slået sammen. Et blad fra Svensk slægtshistorisk Forening er anbefalelsesværdig 
at kopiere.
Forskellige indlæg for og imod dette blev fremsagt.
AMKT lovede foreslagene vil blive taget op i bestyrelsen og også drøftet med 
SSF.
Efter en forespørgsel om slægtsforskerdagen fortalte AMKT lidt om planerne. 
Emnet ligger ikke helt fast endnu, men man har forbindelse med lederen af 
Orlogsmuseet Frank Allan Rasmussen, og han har lovet at medvirke ved plan
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lægningen og på selve dagen.
Dirigenten foreslog, bestyrelsens navne og telefonnumre kom til at stå i vores 

blad.
Beretningen blev godkendt.

ad c: Kassereren f K. ) aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
K. beklagede, at status var forkert opstillet. Underskuddet skal placeres på 
passiv- siden. Balancen bliver således: 71.981,66 kr.
Inventar er en ny konto, idet et skab til lysbilledeapparat m. v. er blevet indkøbt 
til foreningen.
På forespørgsel om, hvor mange der skal være til slægtsforskerdagen for det 
kan løbe rundt, var svaret fra AMKT omkr. 80 personer.
Regnskabet blev godkendt efter en drøftelse. Bestyrelsen blev bedt om at 
arbejde med omposteringer og tydeligere angivelse af kontingentposteme.

ad d: Indkomne forslag.
Ingen.

ad e: Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår.
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse for enkelt-personer til 125 kr. og for 
samboende 175 kr.Vi vil så bl. a. kunne abonnere på "Slægten" til alle 
medlemmer fra 1. januar 2000.Internettet vil også blive en udgift.
Forhøjelsen blev vedtaget.

ad f: Valg af medlemmer til bestyrelsen +1 suppleant.
Genvalg af: Anna Margrethe Krogh-Thomsen, Erling Dujardin, Peter Wodskou, 
Inger Lerche og suppleant Ruth Elsøe.

ad g: Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
Genvalg af: Trolle Christensen og revisorsuppleant Johannes Frederiksen.

ad h: Eventuelt.
Et medlem roste de afholdte foredrag og bad om gentagelse af foredraget om 
udvandrerarkivalier.
Et medlem bad om, man i forvejen udsendte forslag ved evt.kontingent- 
forhøjelser og forslag til budgettet.

Dirigenten takkede bestyrelsen for dens store arbejde.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for fremmødet og afsluttede 
generalforsamlingen.

Ruth Elsøe, 
Referent.

Tiltrådt. 
Ole Dahl, 
Dirigent.
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Referat af møde mellem Malmö Släktsforskare og Slægtshistorisk
forening for Storkøbenhavn den 12. marts 1999.

Mødet blev holdt i mødelokaler på Frederiksberg biblioteks 
filial på Danasvej.

Fra Malmö mødte 4 personer. Fra København 5 personer.
Vi havde et godt møde, hvor vi udvekslede erfaringer om 
forskning i vores lande.
Det blev aftalt, at hver forening skal prøve at finde 10 
frivillige, som forskere fra de diverse lande kan henvende sig 
til, når de er på de andre landes arkiver, således at de kan 
hitte rede i opbygningen af arkivalierne.
Endvidere aftaltes, at hvert land skal sende skitser over deres 
arkivers opbygning til hinanden.

AMKT forklarede, hvordan hun griber sin undervisning i gotisk 
an. Dette var svenskerne meget interesserede i. AMKT lovede 
Sonja Garin, at hun skal få noget af det materiale, som hun 
underviser efter.
Samtidig fortalte hun lidt om, hvad man kan finde på
Landsarkivet (Dødeblade og folketællinger).
Det blev oplyst, at Farum lokalarkiv har en database over 
indvandrere til Danmark (bosiddende i Frederiksborg amt).
Der af taltes et møde i Malmö, den-1-8. juni- 1999. Tid og sted 
aftales senere. .

Gyda Mølsted
Kommentarer til regnskabet

Regnskabet er optrykt med en anden opstilling end på generalforsamlingen, idet 
underskuddet er flyttet til passiverne og trukket fra der. Derudover er tallene de samme, 
underskuddet desværre også.

Heldigvis hjælper det lidt på det, at udflugten gav et overskud på 1700 kr. Dette beløb er 
et nettobeløb, som dækker over indtægter på 12.600 kr og udgifter på 10.900 kr.

Kassereren



REGNSKAB FOR ÅRET 1998

INDTÆGTER
Kontinqent:

(1997)

1

UDGIFTER
Slægt & Stavn.....................
Medlemsmøder....................

17931,51 kr 
7247,00 kr

(1997)
(9924,01)
(7552,00)Betalt i 1998..................... .........  43495,00 ;

Forudbetalt i 1997............. .........  4850,00 f 39295,00 kr (39995,00) Årsmøder SSF og DHF........ 2850,00 kr (377,52)
- betalt vedr. 1999............ .........  9050,00 ] Kontingent og abonnement.. 4588,00 kr (4451,51)
Gæstekort......................... 30,00 kr (45,00) Kontorartikler...................... 2283,34 kr (2840,73)
Renter............................... 2644,98 kr (2144,52) Porto.................................. 7268,13 kr (7897,18)
Udflugt.............................. 1700,00 kr (403,00) Inventar.............................. 2285,00 kr (0,00)

Slægtsdag........................... 3029,50 kr (+1451,95)
Underskud........................ 4152,50 kr(4-11681,52) Særhæfter/Slægten............ 340,00 kr (+685,00)

47822,48 kr 47822,48 kr

AKTIVER PASSIVER

Kontantbeholdning............ 0,00 kr Egenkapital pr. 1.1.1998...... 71934,16 kr
1 (K o n tin -Girokonto.......................... ..........  2193,41') - forudbetalt i 1997............. 4850,00 kr '

Checkkonto....................... ..........  1107,62! 71981,66 kr 4- forudbetalt for 1999........ 9050,00 kr.f g e n t e r )
Højrentekonto..................
Underskud........................

...........  68680,63 J[

4152,50 kr

76134,16 kr 76134,16 kr

Slægt & Stavn 1997 nr. 4 blev forsinket leveret og trykningen betalt i 1998 med 3985,00 kr. Posten dækker derfor udgifter til 5 numre af 
bladet. Korrigeres for dette beløb og sammenligningen med 1997 bliver beløbene 13946,51 kr (13909,01).

Pr. 31.12.1998 havde foreningen 403 medlemmer, heraf 33 samboende, og 55 bladabonnenter.



ARKIVNTT ’
Sidste brugermøde
Tirsdag den 17. nov. 1998 blev der afholdt brugermøde i Rigs
arkivet. Arkivar Margit Mogensen holdt foredrag om kildema
teriale til præsternes historie på Rigsarkivet efter 1660. Ud 
over det centrale materiale om embedsansøgninger, udnævnel
ser, afskedigelser, pensioner og testamenter gjorde hun op
mærksom på en lang række funktioner i landbosamfundet, 
som Rigsarkivet også indeholder materiale om. Også trykte 
hjælpemidler og håndskrevne seddelregistre på læsesalen blev 
fremvist.
Under debat med brugere blev der stillet spørgsmål om de 
slesvig - holstenske kirkebøger, som vi redegør nærmere for.

Slesvig - holstenske kirkebøger
Status
I Tyskland er der ingen forbindelse mellem stat og kirke. 
Kirken er derfor at sammenligne med en privat organisation. 
Derfor er der heller ingen afleveringspligt af kirkebøger til 
Landesarkivet i Gottorp, og der findes ingen kirkebøger. De 
ligger enten ude hos præsteembederne eller bliver samlet i 
særlige kirkebogs-kontorer.

Spørgsmål om planer for fremtiden
Nogle af de spørgsmål, der blev stillet på brugermødet, har jeg 
ladt gå videre til landsarkivar Hans Schultz Hansen, Landsarki
vet i Åbenrå. Her har man dagligt problemerne inde på livet.
Er der planer om filmninger af kirkebøger i dette område?
Nej. Sagen har været drøftet flere gange mellem Landsarkivet i 
Åbenrå og de tyske myndigheder. Men hver gang har det været 
en afvisning under henvisning til de meget strenge tyske regler 
om databeskyttelse. Derfor er der heller ikke mulighed for at 
få slesvig - holstenske kirkebøger på mikrofiche.

Der er således ingen anden mulighed for en slægtsforsker med 
interesser i dette område end at rejse rundt til præsterne og de
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omtalte Kirchenbuchämter. Men der findes dog hjælpemidler 
til arbejdet.
Hjælpemidler
Der findes særlige fortegnelser over de slesvig - holstenske 
kirkebøger hos Willers Jensen: Die Kirchenbücher Schleswig - 
Holsteins, 2. opl. Neumünster 1958.
På Landesarkivet i Gottorp findes en utrykt oversigt over de 
kirkebøger, der er samlet i de omtalte kirkebogskontorer: 
Übersicht über die Kirchenbücher in den Kirchenbuchämtern 
der Kirchenkreise (Findbuch 228).
Har man brug for en kyndig indføring i, hvordan man bedri
ver slægtshistorie i Sønderjylland, så er hjælpemidlet Hans H. 
Worsøe: Slægtshistorie i Sønderjylland. Der forventes en ny 
udgave i 1999.

Folketællinger for Slesvig
Folketællinger 1803 og 1845 for Slesvig kan nu benyttes ved 
selvekspedition på mikrofiche på Rigsarkivets filmlæsesal. 
Indtil de tilsvarende hjælpemidler er opstillet, kan de originale 
folketællinger stadig ekspederes til hovedlæsesalen.

Nye introduktionskurser for slægtsforskere på 
Rigsarkivet
Tirsdag d. 13. april og tirsdag d. 11. maj 1999, kl. 9.00 - 11.00. 
Tilmelding i Vejledningen på læsesalen er nødvendig.

Åbningstider på Rigsarkivet
Lørdage: I maj og juni er Rigsarkivets læsesal åben om lørda
gen fra kl. 9.00 - 14.00. Sidste lørdag med lang åbningstid (til 
kl. 17.00) er den 24. april. I skolernes sommerferie er læsesalen 
lukket om lørdagen (fra den 19. juni til den 14. august, begge 
inclusive).

Rigsarkivet er lukket: 3. april (påskelørdag), 1. maj (Lørdag 
efter St. Bededag), 5. og 6. maj (medarbejderseminar) og 5. 
juni (Grundlovsdag).
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SSF Weekendkursus
SSF-weekendkursus på Snoghøj Folkehøjskole!

Weekendkurset afholdes i dagene 15-17 oktober 1999.

Emne: Sundhed og Sygdom.

Foreløbigt program.
1. Kloge Folk - Den folkelige lægekunst.
2. Jordemødre fra reformationen til begyndelsen af 20. århundrede.
3. Sygdomsopfattelse og -bekæmpelse fra oplysningstiden til ca. 1900.
4. Rigsarkivet og dets rige samlinger.
5. Opbevaring af slægtens historie.
6. De danske herregodser fra middelalderen til 1919.

Programmet er ikke endelig fastlagt, så der kan komme ændringer.

Deltagere på Snoghøjkurset 1998 vil modtage det endelige program i løbet 
af juni måned.. Desuden kan det af alle interesserede rekvireres ved 
henvendelse hosl:

Kursusudleder Ulla Nørskov, Solbakkevej 67, 8600 Silkeborg. 86.82.07.14 
E-mail: ulla@silkeborg.bib.dk

Tilmeldinger modtaget først fra 1. juli, hurtig tilmelding tilrådes, da der plejer 
at være stor interesse for at deltage i weekendkurset.

Prisen for deltagelse er ikke endelig fastsat, så en lille stigning kan komme 
på tale. i 1998 var priserne således: Dobbeltværelse inkl. fuld pension kr. 
1150,-, enkeltværelse ink,, 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 100,-, Kursusgebyr indregnet i priserne.

mailto:ulla@silkeborg.bib.dk


DNK - et forsøg på et snigløb?
n f  Henning Mathiesen

Debatindlæg. Et åbent brev til SSF og DHF. Også sendt til Slægten.

Bliv ikke ked af det, kære læser, hvis du ikke ved, hvad de tre 
bogstaver i overskriften står for. Den Ny Kirkebog, betyder det, men 
man skal nærmest have ledt med forstørrelsesglas i slægtsforskerens 
medier for at kunne finde omtale af denne sag.

Hvis det går, som kirkeministeren præker, lukkes vore gamle 
kirkebøger fra år 2001 for sidste gang for præstens pen, og fødsel, 
vielse og død skal herefter indtastes i et centralt edb-register. Denne 
ændring er i realiteten at betragte som enhver anden ændring i den 
administrative arbejdsgang og kan dermed gennemføres af ministeren 
uden nogen behandling i folketinget. Forarbejdet, der har været i gang 
siden 1995, er på nuværende tidspunkt langt fremme, og det ser 
umiddelbart ud til, at et tog er sat i gang, som ikke kan stoppes.

En repræsentant fra DNK-sekretariatet, Poul Juel Lauridsen, 
udtaler, at man har mærket meget lidt til protester mod projektet og 
opfatter dette, som om der er almindelig accept af DNK. Ikke desto 
mindre kan man nu se flere og flere udtale sig kritisk om projektet; 
disse udtalelser kommer for en stor dels vedkommende fra 
ministerialbogsførerne, hvem ministeren ellers havde forestillet sig 
skulle være mest lykkelige for DNK, eftersom det var netop denne 
personalegruppe, der skulle opleve en lettelse i arbejdspresset. Men da 
præsterne jo nu én gang befinder sig ude i sognene, må det da også 
være naturligt for disse, om de - som én af dem skriver - opfatter 
kirkebogen som sognets bog, som en værdifuld, historisk enhed og ikke 
blot som et arbejdsredskab for kontorpersonale, det være sig i den 
centrale såvel som den decentrale administation. Det er klart, at der 
blandt ministerialbogsførerne kan tælles både tilhængere og 
modstandere af DNK, men det er værd at lægge mærke til, at ingen 
tilsyneladende har klaget over at skulle arbejde med de "gamle, tunge 
kirkebøger". Derimod har flere modstandere blandt 
ministerialbogsførerne slået sig sammen om protestskrivelser, som 
endda kan rekvireres af andre og blot forsynes med underskrift. Efter 
protesterne fra ovennævnte gruppe begynder nu menighedsrådene at 
komme op af stolene; i januar-nummeret af Menighedsrådenes blad er
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der fire indlæg, hvoraf nogle er fra flere menighedsråd i fællesskab. 
Alle udtrykker de vrede og forbløffelse over, at et så vigtigt emne ikke 
har været bestemt for en offentlig debat

Årsagen til, at man i kirkeministeriet har registreret så få 
protester indtil nu, skal muligvis søges i, at DNK hidtil har været 
næsten "omvendt markedsført". Ministeren hævder (svar i bl.a. 
Menighedsrådenes Blad 10/1998), at processen med DNK hele tiden 
har forløbet i åbenhed. Man kan naturligvis ikke afvise, at der er 
foregået en dialog med (eller orientering til?) Præsteforeningen og 
Kordegneforeningen, som repræsenterer de mennesker, der skal 
arbejde i det daglige med kirkebøgerne, samt at er udsendt en 14 sider 
lang orientering om brugen af det nye system til menighedsrådene. 
Men hvad med den almindelige borger? Hvilke chancer for 
orientering, endsige debat, har hnn fået? I dagspressen er emnet stort 
set kun behandlet positivt neutralt, formentlig på baggrund af 
udsendte pressemeddelelser.

Hvorfor interessere sig for en kirkebog, som først får 
forskningsmæssig aktualitet, når jeg ikke længere har gavn af den? Som 
slægtsforsker må jeg tænke på mine efterfølgende kolleger. Jeg mener, 
jeg bliver jo ikke færdig, der bliver også noget til dem at gøre. Men 
hvilke oplysninger bliver der tilbage i Den Nye Kirkebog efter en 
borgers død? Vil der f.ex. kun være navn, fødsels- og dødsdato, alt 
andet slettet; eller vil der kun være oplysninger om personer født den 
1. og 15. i en måned? Hvordan vil det være muligt at få adgang til 
kirkebogens oplysninger, hvis de kun eksisterer som digitalt fnuller på 
små plasticskiver? I dag findes detaljerede regler for, hvilket papir og 
blæk, der skal anvendes til vore kirkebøger, men hvordan vil man i 
praksis kunne lægge tilsvarende retningslinier for et medium, hvis 
udvikling ingen, ikke engang Margrethe Vestagers projektudvalg, har 
en jordisk chance for at forudsige? Et grundlæggende krav må være, at 
en kirkebog skal kunne læses med det blotte øje uden brug af 
hjælpemidler! De to bøger, hoved- og kontrabogen, må "ingen nat 
opbevares under samme tag" - hvorledes klarer man denne 
sikkerhedsforanstaltning med én central database? For den kan vel i 
sagens natur ikke findes to steder.

Det er min opfattelse, at kirkeministeren og tilhængerne af DNK 
er hoppet på ét af tidens store modeluner uden en egentlig vurdering 
af, hvorvidt det er nødvendigt. Tastefeberen breder sig ud i alle kroge



- 14 -
hjulpet på vej af "økonomiske hensyn", og snart kan vi samle os i store 
sukkekor, der bryder ud i jammer, når online-forbindelsen lukker ned!

Bortset fra en neutral, måske positiv, orientering fra en cand. 
mag. i Arhus (Slægten 18,1998) har vi som slægtsforskere intet hørt om 
DNK i Slægten. Jeg tror, det er rigtigt at antage, at de fleste 
slægtsforskere ikke bryder sig om tanken om en elektronisk ført 
kirkebog. I Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland tager vi klart 
afstand fra DNK. Men så spørger jeg bare:

Hvor står Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, og 
hvad er Dansk Historisk Fællesråds holdning, når vi står overfor en så 
betydningsfuld og afgørende sag som at afskaffe et 350 år gammelt - og 
velfungerende - registreringssystem som sognenes kirkebøger? Skal 
tavsheden tolkes som samtykke? En udmelding efterlyses, og ikke 
mindst synes jeg, at det er nu, disse samlende organisationer skal vise 
handling. Jeg mener godt, en del af vores kontingent kan gå til et 
frimærke til kirkeministeriet!
B ragt i "S tam træ e t11. Medlemsblad fo r  Ø s ts jæ lla n d . Nr. 1-1999

Tips
&

Trix
Filmpremiere i Herfølge

Landsarkivet har foretaget en affotografering 
af dele af Vallø Stifts Arkiv, som blev indleveret i 
1989. Af disse nyoptagelser på rullefilm har Lokalhistorisk Arkiv for 
Herfølge-Sædder Sogne indkøbt følgende kopier:

Fæsteprotokoller 1696-1716 og 1719-1918 for Vallø gods.
Desuden fæstebreve 1719-1900, men kun for godset i Herfølge og 

Sædder sogne.
Endelig vil samlingen indeholde kopi af skøder, fæstebreve og 

kontrakter 1850-1930, også kun for Herfølge og Sædder sogne.
Fæsteprotokollerne er naturligvis samlede og indeholder derfor 

alle Valløs besiddelser. I den forbindelse skal bemærkes, at Vallø 
Grevskab (de ældste indtil 1716) kun dækker Vallø, Rudholt 
(Billesborg) og Gunderup hovedgårde; fra 1720 indlemmedes også 
Lellinge og Tågerød.

Filmene er endnu ikke ankommet til arkivet, men når de gør, kan 
materialet benyttes i åbningstiden tirsdag og fredag kl. 9-12. Arkivets 
adresse er Billesborgvej 1A, 4681 Herfølge (ved skolen), tlf. 56 27 47 21.
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Født til at blive gemt
Folk, hvis personnummer begynder med 01, har særstatus i kommunerne. Ingen 
oplysninger om disse mange mennesker må smides ud, for viden om deres liv og 
færden skal bruges a f fremtidens forskere.

Har du fødselsdag den første i måneden? Så er du født til at blive gemt!

182.277 danskere har et personnummer, der begynder med 01, men næppe ret 
mange af dem ved, at kommunerne har pligt til at gemme alle papirer om dem. 
Og det gælder virkelig alt: Papirerne fra vuggestuen må ikke smides ud, det 
samme gælder oplysningerne fra børnetandplejen, skolen, skattevæsenet, inkas
soafdelingen, socialforvaltningen og senere måske plejehjemmet. Alt skal gem
mes, og efter 80 år er materialet tilgængeligt for enhver.

Stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou fra Kolding Stadsarkiv var med i den 
arbejdsgruppe, der udarbejdede de nugældende regler, og hun har fortalt mange 
mennesker, der er født den første, at oplysningerne om dem bliver gemt. De fle
ste bliver meget overraskede:
- Nogle bliver glade, andre kede af det. Men det sætter i hvert fald nogle tanker i 
gang hos folk, siger hun.
De mange oplysninger gemmes især af hensyn til fremtidens forskere. De skal 
have mulighed for at kigge almindelige danskere i kortene, eller som det hedder 
i vejledningen om bevaring og kassation: ”Der skal bevares dækkende doku
mentation for beskrivelse og analyse af det danske samfund og dets udvikling”.

Ansvaret har kommunerne. De bestemmer i princippet selv, hvor meget, de vil 
gemme, men som minimum skal de gemme 3 procent af alle personsager, og det 
er her datoen 01 dukker op. Den blev valgt som en repræsentativ dato helt tilba
ge i 60’erne. 3,5 procent af Danmarks befolkning har 01 som de første cifre i 
CPR-nummeret.

Tidligere havde kommunerne pligt til at gemme endnu mere. I nogle typer sager 
skulle alle oplysninger om borgere, som er født den 1., 6., 11, 16., 21, og 26. i en 
måned gemmes, i andre sammenhænge var det sager om borgere født den 1., 11, 
og 21. i måneden. Mange af disse sager er stadig gemt, men reglerne var meget 
indviklede, og det var især svært for kommunerne at finde ud af, hvad de måtte 
smide ud.
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Derfor kom der nye og langt mere enkle regler for tre år siden -  også selv om en 
del arkivarer og historikere rev sig i håret: De synes generelt, der skal gemmes 
meget mere og at vi nu er nået ned på et absolut minimum, hvis fremtidens 
slægtsforskere og historikere skal have en chance.

Som borger kan man godt fa adgang til at se, hvad kommunen har gemt om en. 
Men man må være forberedt på lidt besværligheder, specielt hvis papirerne er 
blevet overdraget til et af statens arkiver -  i så fald er det hjemkommunen, man 
skal henvende sig til, hvorefter den kan rekvirere papirerne fra arkivet. Men man 
skal ikke gøre sig håb om at ændre i dem -  fremtidens historikere skal have op
lysninger på godt og ondt.

Under alle omstændigheder kan man roligt sige, at kommunerne gemmer på 
temmelig meget. Et kvalificeret skøn lyder, at de kommunale arkiver nu består 
af 350 kilometer hylder fyldt med papirer, dels om borgerne, dels om den kom
munale forvaltning. Det svarer til, at der kunne stå reoler med papirer hele vejen 
fra Hirtshals til Tønder. Hidtil er der hvert år kommet 25 kilometer mere materi
ale til, men efterhånden som kommunerne går over til elektroniske dokumenter, 
ventes tilvæksten at svinde ind.

Det typiske arkiv befinder sig i en kælder under et rådhus. I de mindste kommu
ner er det som regel én medarbejder, der som en del af jobbet har ansvaret for 
arkivet, mens det i lidt større kommuner som regel er en medarbejder fra hver 
forvaltning, som har ansvaret for denne forvaltnings arkivering. Mange steder i 
landet er det kommunale arkiv integreret med det lokalhistoriske arkiv, men kun 
i de største kommuner findes der egentlige stadsarkiver med eget personale.
Som regel er der ikke meget status forbundet med at stå for arkivering, og derfor 
har arbejdet i mange kommuner lidt præg af venstrehåndsarbejde. Interessen er 
dog stigende. Fx har 400 kommunalt ansatte efterhånden været på kurser i, hvad 
der må kasseres, og hvad der skal bevares.
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Kommunalt ansatte i lederstillinger har særstatus. Oplysningerne om dem anses for 
bevaringsværdige, uanset om de er født den første i måneden eller ej. Men hvordan 
defineres ledere i denne sammenhæng? Jo, kommunaldirektører, forvaltningschefer 
og institutionsledere er selvskrevne -  personalesager om dem skal altid gemmes, men 
derudover er det en lokal fortolkning, der afgør om en leders job er så vigtigt, at 
fremtidens forskere engang skal kunne kigge vedkommende i kortene. Som en tom
melfingerregel kan ”bevaringsværdige ledere” defineres som dem, der sidder overfor 
medarbejderne, når der laves udviklingssamtaler, forklarer sektionsleder Ole Cohen 
fra Kommunernes Landsforening.

- Det var pokkers. Det har jeg aldrig nogensinde vidst, lød den umiddelbare reaktion 
fra kommunaldirektør Ole Wedebye, Gundsø kommune, da vi spurgte ham, om han 
som leder er klar over, at hans papirer er udset til at blive gemt. Kun en enkelt af de 
ledere, vi snakkede med, kendte reglen.
For menige, kommunale medarbejdere gælder 01-reglen: Er man fx født 1. oktober 
vil hele ens personalesag blive gemt til eftertiden, med alt hvad den indeholder af 
oplysninger, fx den ansøgning, man engang skrev, papirer om tillidshverv, om even
tuelle disciplinære foranstaltninger, kursusbeviser og orlovsansøgninger o.lign.

Tidligere blev en vis procentdel af alle årets selvangivelser bevaret for eftertiden.
Med den nye arkivlovgivning er der vendt op og ned på denne praksis -  nu er det i 
stedet samtlige selvangivelser fra de år, der ender på 9, som skal bevares. Det betyder 
fx, at alle selvangivelser og ligningssager, der vedrører 1999, vil blive gemt til forsk
ningsbrug.

Når det gælder sager om anbringelse af børn udenfor hjemmet, gælder der helt spe
cielle regler. Så skal alle sagsakter gemmes, uanset om der er tale om anbringelse 
med samtykke eller tvangsanbringelse og uanset hvilken dato, barnet er født.

Elektronisk håndtering af dokumenter gør på det på en gang både lettere og sværere 
for kommunerne at leve op til ”Lov om offentlige arkiver”.
Lettere, fordi elektroniske dokumenter i sagens natur ikke fylder meget og er lette at 
håndtere. Eksempelvis kan et system kodes, så det selv giver besked, når en sag er et 
vist antal år gammel, og derfor måske er moden til at blive kasseret.
Sværere, fordi det kan være næsten umuligt at finde ud af, i hvilken form dokumen
terne skal gemmes, hvis de skal være tilgængelige i fremtiden.
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Programmer forældes, og er et dokument gemt i et forældet program, er det måske 
slet ikke til at læse om bare 25 år. På de store arkiver foretager man derfor jævnligt 
en konvertering af materialet fra et ældre program til et nyt.
Arkivalier, der indeholder oplysninger om enkeltpersoner, er normalt beskyttet i 80 
år, hvorimod ikke-personfølsomt materiale er tilgængeligt efter 30 år. Til næste år er 
der netop gået 30 år siden kommunesammenlægningerne, og det betyder, at en masse 
materiale nu frigives -  hvis det vel at mærke afleveres til et af landsarkiverne eller et 
andet offentligt arkiv.

Arkivar Rolf Engel fra Landsarkivet for Nørrejylland fortæller, at arkivet i 1997 la
vede en kampagne for at fa kommunerne til at aflevere de gamle landkommuners pa
pirer til Landsarkivet. Kampagnen fik en halv snes kommuner til at indlevere materi
ale.

Det er sjældent, at de gamle papirer lider overlast. Men en gang imellem går det galt, 
og i den forbindelse bekymrer det historikerne, at langt de fleste kommunale arkiver 
befinder sig i kælderrum med masser af vandør. Springer et vandrør, kan det føre til 
totalskade, for er et papir først blevet vådt, mørner det meget let, også selv om det 
bliver tørt igen. Ild er selvfølgelig en anden fare, men tæt bundtede papirer brænder 
meget dårligt. Til gengæld er risikoen for, at der går ild i et arkiv formentlig stigende.

I hvert fald fortæller en arkivar, der inspicerer mange kommunale arkiver, at arkivet 
flere og flere steder er blevet en slags uofficielt rygerum. Mange steder er det et af 
rygernes fa fristeder!

Vores fødselsdatoer er meget jævnt fordelt. Tag en hvilken som helst dato i måneden, 
og ca. 174.000 danskere har den som de første to cifre i personnummeret. Eksempel
vis begynder 173.994 danskeres personnummer med 02.
Men 01 er undtagelsen, for den første dato i måneden skiller sig klart ud.
182.277 mennesker har et personnummer, som begynder med 01, og det er ca. 8.000 
flere end der rent statistisk burde være.

Forklaringen er, at myndighederne i mange år tildelte gæstearbejdere, indvandrere, 
flygtninge (og adoptivbørn red. Anmærkning.) et CPR-nummer, der begynder med 01 
Hvis der var usikkerhed om deres fødselsdato. Og det var der ofte. Det er ikke i alle 
kulturer, at man går så højt op i det med fødselsdage.
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Specielt har der været run på datoen 1. januar, fordi det tit var den ”fødselsdato” man 
administrativt tildelte folk. Normalt er der rigeligt med personnumre til rådighed, 
men myndighedernes praksis betød, at CPR-registeret for første gang i dets historie 
kom i bekneb for personnumre. Det skete, da de numre, som begynder med 010150, 
slap op.
Praksis er nu ændret, så indvandrere tildeles andre begyndelsescifre end 01, men un
der alle omstændigheder risikerer fremtidens forskere let at fa et skævt indtryk af be
folkningens sammensætning, når de engang begynder at dykke ned i de bjerge af pa
pirer, der er gemt om folk med 01 som første ciffer i CPR-nummeret.
Med mindre de korrigerer for skævheden, kan eftertiden let fa det indtryk, at det dan
ske samfund talte mange flere indvandrere og flygtninge eet. End det faktisk var til
fældet.

Skrevet a f journalist Ib Salomon fra journal ist gruppen Horisont. 
Sakset fra Kommunalbladet nr. 2, 1999. Udgivet a f HK Kommunal.

I relation til ovenstående om de nulevende indvandrere og som nævnt i referatet af 
mødet mellem bestyrelserne for SfS og Malmö Släktsforskare (side 7) skal omtales 
de 2 indvandrer-databaser fra Immigrantmuseet beliggende i Farums Arkiver og Mu
seer. Dansk Demografisk Database -  den ene indeholder navne på de 14.000 perso
ner, der fik indfødsret i Danmark mellem 1776 og 1914.
Den anden database er en optegnelse på de 20.700 indvandrere , der kom til Frede
riksborg Amt mellem 1812 og 1925.1 basen kan man finde deres navne, hvor de kom 
fra, og hvilket arbejde der fik dem til landet.

Omtale i Frederiksborg Amts Avis 19. november 1998.

Følgende er sakset fra Berlingske Tidende 14. april 1999-
Dreng uden officielt navn
København: Forældrene til en to-årig dreng fik i går i Østre Landsret hver en 
bøde på 400 kr. for ikke -  som loven kræver -  at have oplyst drengens fornavn 
til personregistret. Ingen a f forældrene er medlemmer a f folkekirken og 
begrunder deres handling med, at den såkaldte ministerialbog føres a f  
kordegnen, og at de a f principielle grunde ikke ønsker at anmelde barnets navn 
via den danske folkekirke. Parret, der har boet sammen i 18 år og har fire 
fællesbørn, henviste til § 68 i grundloven, der siger at ”Ingen er pligtig til at yde 
bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen ”. Hvis ikke 
forældrene makker ret inden den l.juni, skal de betale fortløbende bøder på 
1.000 kr. for hver påbegyndt måned.
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Refleksion over ovennævnte artikel samt artiklerne vedr. den 
nye kirkebogsregistrering.

Når man har læst ovenstående artikel, bemærker man bl.a. at man hele tiden er i gang 
med at overføre oplysninger fra umoderne systemer til nye datasystemer.
Hver gang en ting skal afskrives, kan der ske fejl eller forglemmelser eller strømsvigt. 
Også hackere skal man være på vagt overfor, ligesom der også findes noget, der kal
des virus.
Derfor bør kirkebøgerne bibeholdes, skrevet med håndskrift i 2 eksemplarer, der som 
nu opbevares i pengeskabe -  fri for mus, ild og vand.

Man kan selvfølgelig gå over til central registrering i CPR-registeret af fødsel med 
navngivning, ægteskab og skilsmisser samt dødsfald -  uanset tilknytning til et eller 
andet trossamfund. Det bliver så en privatsag, om man vil have sine børn døbt, kon
firmeret og senere viet i folkekirken eller et andet trossamfund. Der så hver især fører 
kirkebøger over de foretagne ”velsignelser”.
Begravelser ordnes alligevel af en bedemand, der skal indberette til CPR -  hvorefter 
man selv aftaler, hvem der skal kaste jord på.

Iflg. ”Statistisk Årbog” er 87% af Danmarks befolkning medlem af ”Den danske Fol
kekirke” -  den er man i øjeblikket simpelthen født ind i -  man skal melde sig ud, hvis 
man vil være medlem af et andet trossamfund.
Det må jo også være mærkeligt for de ca. 10% af Danmarks befolkning - der er mus
limer, jøder, katolikker og medlemmer af andre små trossamfund -  at skulle indføres 
i de ”vantros” kirkebøger.

Inger Lerche 
Lewaldsvej 3, 5-D 
2800 Lyngby

Hvad er din kommentar ?

Hvad mener du ?? Læs også debatindlægget af Henning Mathiesen her i bladet og 
send gerne et indlæg til bladet. Så kan der komme en dialog i gang mellem slægtsfor
skerne og der kan måske fremkomme argumenter, der kan bruges i den politiske dis
kussion.
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BEGRA VELSESPROTOKOLLER/GRAVBØGER/KIRKEGÅRDSPROTOKOLLER

INDHOLD: Afdødes navn - begravelsesdato - gravsted nr. - alder

LANDET: Præstearkiver Landsarkiver (LA)
LAO: reol 29 -
KIRKELIGE MYNDIGHEDER

Menighedsrådsarkiver Landsarkiver (LA)
LAO: reol 29 -
KIRKELIGE MYNDIGHEDER 
Lokalarkiver (LHA) 
Stadsarkiver

Nyere prot. spørg graveren/sognepræsten

KØBSTÆDER:
-1916

Kirkeinspektionsarkiver Landsarkiver (LA)
LAO: reol 29 -
KIRKELIGE MYNDIGHEDER

KØBSTÆDER:
1916-

Menighedsrådsarkiver Landsarkiver (LA)
LAO: reol 29 -
KIRKELIGE MYNDIGHEDER 
Lokalarkiver (LHA)
Stadsarkiver

STØRRE
KØBSTÆDER:

Kommunalt begravelsesvæsen Kommunearkiverne
Landsarkiver (LA)
Lokalarkiver
Stadsarkiver
Kommunen selv

KØBENHAVN: Københavns Stadsarkiv
Københavns Begravelsesvæsen
Frederiksbergs Begravelsesvæsen —•

1986 plan for menighedsrådsarkiver

M. Mogensen og E. Nørr: Menighedsrådene og deres arkiver. [Arkivernes Informations- 
serie]
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BEGRAVELSESPROTOKOLLER FOR KØBENHAVN

TID: 1805-1968/70 Begravelsesbøger

1968/70ff. Alfabetiske registre

HVEM: 1805-1860 kun begravelser på Assistens Kirkegård, som der betal
tes afgift af («£ fattige)

1861-1886 dødsfald og begravede i København ("^medlemmer af 
fremmede troessamfund og de fattige)

1887- alle dødsfald og begravede i København

OPLYSNINGER: Afdødes navn, alder (fra 1913 fødselsdato), erhverv 
(1805-1855 og 1861—), dødsdato, dødsårsag (-1965), 
gravsted, begravelsesdato, sogn, adresse ved dødsfaldet 
og fødested (1913—), ægteskabelig stilling

NØDVENDIGE
OPLYSNINGER:

Navn, titel, for kvinder civilstand, begravelsesår

HJÆLPEMIDDEL: Alfabetiske navneregistre 1805-1970 til hvert år, med 
underafdelinger: navn, titel, fornavn
NB! - indtil 1946 er børn under 12 år ikke medtaget i 
registrene

HVOR: KØBENHAVNS STADSARKIV

KØBENHAVNS BEGRAVELSESKONTOR

TILGÆNGELIGHED: 10 år

1861- Begravelseskontor, der fra 1887 registrerede samtlige dødsfald og begravelser i 
København

L i t t e r a t u r l i s t e  t i l  J y t te  Skaanings fo re d ra g  12. a p r i l .  1999
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SLÆGTSFORSKNING PÅ INTERNETTET

Referat a f introduktion for begyndere givet a f Henning Sørensen, leder 
af Brøndby Lokaiarkiv.

Henning Sørensens foredrag var lagt an som en appetitvækker. Man kan umuligt 
gennemgå det hele på et par timer. Hans udgangspunkt var linkene på Brøndby- 
bibliotekernes hjemmeside: http://www.brondby-bibliotekerne.dk/lokalarkiv 
suppleret med en del ekstra adresser fra en liste, deltagerne modtog. Snart vil det 
også være muligt at starte sin søgning fra SFS's kommende hjemmeside. Dén 
hjemmeside er designet og opbygget af Charlotte S. Jensen, som vist er mange 
medlemmer bekendt - indhold og vedligeholdelse er derimod bestyrelsens ansvar. 
Jeg har ansvaret for de links, der ligger på SFS's hjemmeside, og her kan man 
også finde nogle gode adresser ud i verden. I skrivende stund er vores 
hjemmeside ved at få sin endelige tilretning, før den bliver officiel.
Efterfølgende er et uddrag af de noter, jeg tog til mig selv under foredraget, der 
var lidt af et tilløbsstykke.

Offentlige arkiver

Rigsarkivet indgår i en fælles hjemmeside for Statens Arkiver. Til venstre på 
hjemmesiden er der adgang til bestemmelser om arkivalier og bestilling af 
arkivalier - men ikke en oversigt over, hvad arkiverne rummer. Der er viderestilling 
til landsarkiverne og Dansk Data Arkiv, og på den sønderjyske hjemmeside finder 
man f.eks. specifikt oplysninger om den preussiske administration.
Dansk Demografisk Database indgår også i Statens Arkiver og rummer 
indtastede data på folketællinger og kirkebøger. Man kan klikke på navnet for at 
få vist hele husstanden. Her ligger også Udvandrerarkivet, og her finder man 
f.eks. indscannede oplysninger fra politiets udvandrerprotokoller frem til 1903.

Lokalhistorisk Samling i Århus blev fremhævet for en forbilledlig opbygning. 
Man kan finde lokalhistorisk stof som f.eks. gamle billeder, men siden rummer 
desuden folketællinger for udvalgte år for hele det gamle Århus amt. Fra et af 
navnene i søgebasen kan man klikke sig videre med musen til registreringen af 
hele husstanden.

Hinnerup og Hillerød er blot to eksempler på et lokalhistorisk arkiv, hvor man 
finder tekst og billeder. I Hillerød har de en oversigt over, hvad arkivet rummer, 
bl.a. folketællinger. Men i øvrigt kan man ofte bruge bibliotekernes hjemmesider 
til søgninger i lokalområdet.

Udvalgte biblioteker

Det Kongelige Bibliotek. Basen kan bruges til "dirty" søgning - dvs. prøv med et 
tilfældigt stednavn eller et ikke alt for almindeligt navn ("Jensen" er ikke nogen 
god idé). Statsbiblioteket har ligeledes en stor samling slægtsbøger. Den kan 
være lidt vanskelig at finde. Brug indgangen: Statsbibliotekets ældre bøger. På 
Frederiksberg Bibliotek findes som bekendt også en stor samling. Her er der

http://www.brondby-bibliotekerne.dk/lokalarkiv
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søgemulighed på konkrete ord (den ældste del af samlingen er ikke med). Mange 
slægtsforskere har lavet personlige hjemmesider, som er registreret hos Dis
Danmark.

Søgemaskiner

Fordelen ved en søgemaskine ligger i, at den registrerer et stort udvalg af 
hjemmesider, som man ellers ikke ville opdage. En blandt mange mulige 
søgemaskiner er nordiske Kvasir, der er velegnet ti, søgning på stednavne eller 
usædvanlige slægtsnavne. Man kan være heldig at komme lige ind i et navn på en 
privat slægtsforskers database.
Slægtsforskernes Fællesdatabase "Hvem har set mit slægtsnavn" er oprettet 
på privat initiativ. Den er beregnet til efterlysninger, og basen kræver GEDCOM. 
Genealogy Resources Index opsamler Gedcom-filer, sammenligner med allerede 
registrerede og forsøger evt. at matche dem for ensartede data (GEDCOMP) = 
personsammenfald.

Udlandet

Generelt kom Henning Sørensen ikke ind på ret mange udenlandske muligheder, 
og f.eks. er der lagt flere muligheder ind på hjemmesiden for Slægtshistorisk 
Forening for Storkøbenhavn (se tidligere).

I Norge findes bl.a. folketællingen for 1801 på nettet. Den og andre elektroniske 
data er nu samlet under det norske rigsarkivs projekt Digitalarkivet. Her findes 
mange andre kilder end folketællinger. I Sverige har DIS Sverige en af de bedste 
hjemmesider med adgang til f.eks. Svenska Kyrkböcker (man skal tegne 
abonnement for at få adgang). Den er ikke så anvendelig som Dansk Data Arkivs 
tilsvarende projekt - man ser den indscannede kirkebog og kan f.eks. ikke søge på 
enkelte personnavne.
I USA findes først og fremmest Cyndi’s List. Det er måske forkert at kalde den 
amerikansk - fysisk befinder den sig i USA, men medtager nyttige adresser fra 
hele verden - p.t. var der 40.800 links til internettet.

Foreninger

Nogle få udvalgte blev fremhævet, blandt dem Dansk Slægtsgårdsforening, 
som arbejder med udvalgte gårde - et kort viser, hvor de ligger. Samfundet for 
Dansk Genealogi og Personalhistorie har bl.a. navneregistre til 
Personalhistorisk Tidsskrift. Endelig findes der de mange lokale
slægtsforskerforeninger. Der blev ikke nævnt specifikke adresser - de kan findes 
via DIS Danmark's hjemmmeside og snart også registreret samlet på den nye 
hjemmeside, som etableres af Sammenslutningen af Slægtshistoriske 
Foreninger (ssf) på adressen http://www.sfs.dk .

Erling Dujardin

http://www.sfs.dk_
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SLÄKTFORSKARDAGAR 1999

18.-19. september 
på

Arkivcentrum Värmland i Karlstad

Temaet for Släktforskardagama er:

BRUK och SMED

I forbindelse med Släktforskardagama 1999 arrangeres en

NORDISK SESSION

Slægtsforskere fra hele Norden inviteres til at deltage i dette arrangement med en 
bred vifte af nordiske forelæsere.

Temaet er:

Från Kungar til svedjefinnar i nordiska regioner
Følgende foredrag er programsat:

Kungaklubben i Norden - ingiften, anförluster och skandaler, Ted Rosvall 
Samarbeidende foreninger over grensen. Bohuslän, Dalsland samt Østfold.. 

Hvor står Norsk slektsforskning i dag -
hvordan er det om ti år? Tore H. Vigerust 

Mittnorden, en släktforskarregion över gränserna, Thord Bylund 
Finska släktforskarvägar-långsamma eller snabba? Leif Mether 

Danska aner?
Her får Du hjælp til at bruge arkiverne rigtigt, Birgit Flemming Larsen

Hur börjar jag  söka mina svenska anor?
Via Föreningar, arkiv eller Internet? Ulf Berggren 
Jakten på dina egna svedjefinnar, Maud Wedin

Hver foredragsholder har et indlæg på ca. en halv time og vil derefter svare på indkomne 
spørgsmål.

Deltagere kan indsende spørgsmål på forhånd til foredragsholderne på adressen 
lgsander@algonet 

Kontaktperson i Danmark er
Birgit Flemming Larsen, Klostermarken 13, 9000 Aalborg 

bfl-kultur@aalbkom. dk
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Lone Wredstrøm

NOGET OM IKKE AT SMIDE VÆK af Esther Petersen

Smid aldrig papirer og billeder væk -
oprydning er alle arkivfolks skræk.
Folk er tit ikke i stand til at dømme,
når et gammelt barndomshjem de skal tømme:
"Bedstefar havde så mange ting,
som ligger i huset her - rundt omkring.
Vi fylder containeren ude på gaden."
Ak ja, - sådan skete skaden.
Alt det, som var til ingen nytte, 
det blev grådige flammers bytte.
I sådanne sager ku’ meget man finde 
om menneskers liv - både ude og inde:
Om mølle og brugs, mejeri og skole, 
om køkken og stuer med borde og stole, 
om egnens skæbne i krig og i fred, 
om rig og om fattig man ku’ få besked.
Billeder viser, hvordan Bedste så ud, 
da hun for 50 år siden stod brud ...
SÅ HUSK, når du skal tømme loft eller kælder - 
inden en endelig dom, du fælder:
Kontakt os først, - kom, ring eller skriv 
til dit eget museum og lokale arkiv.



Indholdsfortegnelse
Meddelelser fra redaktøren s. 3
Referat af generalforsamlingen 8. marts s. 4
Slægtshistoriske hjemmesider s. 6
Referat af møde med Malmö Släktsforskare s. 7
Regnskab for året 1998 s. 8
Arkivnyt fra Rigsarkivet s. 9
SSF weekendkursus s. 11
DNK -  et forsøg på et snigløb ? v/Henning Mathiesen s. 12
Født til at blive gemt. V/Ib Salomon s. 15
Litteraturliste v/ Christian Larsen s. 21
Litteraturliste v/ Jytte Skaaning s. 22
Slægtsforskning på Internettet. V/Henning Sørensen s. 24
Släktforskardagar 1999 s. 26
Genealogica. 2. del. V/Lone Wredstrøm s. 27

Indhæftet midt i bladet findes tilmeldingen til årets Slægtsforskerdag 25.9.99

rest;?: og». 
Ellede, Raklev Sogn


