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Slægtsforskning i Sverige
Af Ulf Berggren

Doktorand i NADA, Numerisk analys och datalogi inom området 
människa/datointeraktion.

Artiklen er stillet til rådighed af foreningen Norden som led i bestræbelserne for at 
fremme kendskabet til de tætte historiske bånd mellem de nordiske folk. Artiklen 
indgår i en samlet antologi om slægtsforskning i Norden, som forventes at blive 
udgivet i 1999 i samarbejde med Nordisk Ministerråd.

1. Kirkebogsføringen
Ligesom i det øvrige Norden har folkebogsføringen i Sverige historisk været ført af 
kirken, og derfor er kirkebøgerne de centrale kilder for slægtsforskeren.
Et vigtigt år i svensk slægtsforskning er derfor 1686, idet der da kom en kirkelov 
som krævede, at kirkerne skulle føre bog over sin befolkning (en lov som i øvrigt 
gjaldt til 1991). Dette indebærer, at man normalt kan regne med, at der findes 
kirkebøger bevarede i det mindste siden den tid. Man kan sige, at der generelt findes 
bøger fra ca. år 1700. Men mange steder findes endog ældre bøger. Specielt var 
Västerås stift en forgænger på dette punkt, hvorfor kirkebøgerne inden for dette stift 
ofte begynder i midten af 1600-tallet.
Men der findes også gamle bøger i f.eks. store dele af Östergötland. Hvis bøgerne 
begynder uventet sent, er ”Sveriges församlingar genom tiderna” en god opslagsbog, 
idet man der kan se, om et sogn er brudt ud og gået over til et andet eller om manglen 
beror på, at f.eks. ældre bøger er brændt. I det hele taget er denne bog en udmærket 
opslagsbog for grænseændringer, navneændringer, starttidspunkt for kirkebøgerne 
etc.
De bøger som førtes var fra begyndelsen fødsels- og dåbsbøger, lysnings- og 
vielsesbøger samt døds- og begravelsesbøger. Senere kom der andre bøger til. Bl.a. 
blev det ikke obligatorisk med ind- og udflytningslister førend efter 1800 til stor 
ulempe for mangen en slægtsforsker.
Heldigvis findes dog nu og da flytnings lister i tiden inden loven trådte i kraft. 
Kirkebøgerne førtes kun i et eksemplar, så det er naturligvis besværligt, hvis dette 
eneste eksemplar er blevet ødelagt på en eller anden måde.
Efter 1860 findes dog alle oplysninger bevarede, idet Statistiska Centralbyrån (SCB) 
oprettedes dette år, hvorefter sognene hvert år måtte lave uddrag af deres fødsels-, 
vielses- og dødsbøger og sende dem ind. Disse uddrag er nu filmede og findes 
tilgængelige på mikrokort på Riksarkivet i Stockholm. De har uddrag endda langt op
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i tiden, så det er en god idé at begynde sin forskning dér. Den eneste begrænsning er, 
at der findes en tilgængelighedslov. Materiale, som er yngre end 70 år, er ikke 
tilgængeligt, hvilket imidlertid bare indebærer, at man, inden man får lov til at se på 
materialet, skriver under på en forsikring om, at man ikke vil misbruge det. SCB- 
uddragene indeholder de vigtigste oplysninger fra originalen, men ikke alle. Ofte 
savnes f.eks. dødsårsagerne i dødsbøgerne. Før eller senere bør man derfor 
kontrollere originalen også.
Originalbøgerne skifter i kvalitet både mellem stifterne og med tiden. Iblandt står 
f.eks. forældrene til bruden og brudgommen med -  specielt var dette standard i 
Västergötland. Blandt dødsbøgerne er de såkaldte personaliebøger en ypperlig kilde. 
Disse indeholder biografier over personerne. Ofte er de meget omfattende og 
indeholder såvel oplysninger om fødsel og forældre, flytninger, ægteskab og børn 
samt beskrivelse af, hvordan personen var og hvordan dennes sidste tid udspillede 
sig. Der findes også enklere varianter med f.eks. kun oplysninger om forældrene eller 
beskrivelse af personens egenskaber .
Personaliebogen er indimellem en undtagelse fra reglen om, at bøgerne kun førtes i 
et eksemplar. Af og til findes der nemlig både en personaliebog og en ordinær 
dødsbog. Da gælder det om, at man vælger personaliebogen, så at man ikke mister 
noget væsentligt. Specielt godt er det, at personaliebøgeme ofte er nogle af de ældste 
dødsbøger og så giver oplysningerne om fødested m.m., som man måske ikke havde 
kunnet fa rede på på anden måde. Iblandt var man mere omhyggelig i begyndelsen 
af kirkebogsføringen. Her handler det om, at man nedskrev omtrent det samme, som 
blev sagt ved begravelsen.

2. Specielle kilder for Sverige.
At slægtsforskningen er blevet en speciel stor hobby i Sverige er ikke så mærkeligt, 
eftersom forholdene er så usædvanligt gode for at forske i sin slægt, uanset 
forfædrenes samfundsstatus. En årsag til dette er naturligvis at hele folket bogførtes 
af kirken, som vi var inde på allerede i første afsnit. Men der findes også andre 
forhold, som gør det lettere at følge slægten også for de mennesker , som ikke havde 
slægtsnavn. Det sidste gjaldt de allerfleste i Sverige ligesom i nabolandene. I stedet 
for slægtsnavn havde bønder og andre normalt såkaldt patronymikon, d.v.s. 
fadersnavn som ændredes for hver generation. Når Anders Larsson fik en søn Sven 
fik denne således navnet Sven Andersson mens døtrene hed Andersdotter.
Dette system opløstes først i løbet af 1800-tallet, da både sønner og døtre fik 
faderens patronymikon som slægtsnavn. Dette skete iblandt endog tidligere, 
fremforalt i byerne. Når størstedelen af befolkningen har patronymikon, og desuden 
ofte med ganske lidt variation kan det være svært at finde ud af, hvorfra en person 
kommer, hvis ikke denne har overtaget slægtsgården eller lignende. Jo længere 
personen er flyttet, jo sværere kan det være at identificere vedkommende i en
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fødselsbog. Heldigvis findes der dog en udmærket kilde, som letter dette :
Husförhörslängden.
Husförhörslängderne er unikke for Sverige (og Finland, en del af Sverige før 1809). 
De oprettedes for at holde rede på befolkningens kristendomskundskaber, men det 
vigtigste for slægtsforskeren er, at man da oftest også skrev ind, når og hvor 
personerne var fødte.
Husförhörslängderne er helt enkelt en gennemgang af, hvem der boede i sognet, 
bopæl efter bopæl. Gennemgangen blev gjort i forbindelse med husforhoret, og 
eftersom man gennemførte disse hvert år, får man et kontinuerligt billede af sognets 
(forsamlingens) indbyggere (i slutningen af 1800-tallet ændredes således navnet til 
forsaml ingsböcker).
Oftest førte man bøgerne i fem eller ti år i rad og også dødsfald, flytninger og andre 
optegnelser om befolkningen førtes ind der (f.eks. forbrydelser).
Fødselsbøger og husförhörslängder er de centrale bøger i svensk slægtsforskning. 
Man veksler helt enkelt mellem dem for at komme tilbage i tiden. I fødselsbøgerne 
far man jo rede på en persons forældre og deres bopæl, i husförhörslängderne slår 
man dem op på bopælen og får rede på, hvor de i sin tid var født. 
Husförhörslängderne er altså vigtige for at fa rede på oplysninger om en persons 
fødsel. Men det er mindst lige så vigtigt at de førtes kontinuerligt, eftersom man da 
kan følge en person bagud eller fremad i livet fra det tidspunkt, da man første gang 
finder vedkommende. Vigtigheden af dette er åbenbar, når oplysningerne om 
fødselsdag og -plads savnes, er ufuldstændige eller viser sig at være fejlagtige. Da 
følger man helt enkelt personen bagud i tiden.
Måske kan man finde et tidspunkt med bedre information, når f.eks. en oplysning 
forvanskes. Eftersom personen på et eller andet tidspunkt er flyttet fra sine forældre, 
bør man før eller senere kunne følge denne tilbage til det tidspunkt. På samme måde 
gør kontinuiteten det også enklere at gøre forskningen sikrere. Selvom der findes en 
person født i det sogn på den dato som opgives i en husforhörslängde, er det sikrest 
at følge denne bagud i længderne for at se, at det virkelig er rette person. På samme 
måde gør husforhörslängdernes kontinuitet det lettere at hitte dødsdato og 
vielsesdato.
En undtagelse til husforhörslängdernes fortræffelighed findes, og det er Stockholm. 
Hvis man har forfædre i Stockholm, har man sjældent nytte af husförhörslängderne. 
Her er den interessante bog i stedet den usædvanligt indholdsrige 
indflytningslængde. Det er i den man får rede på, når og hvor en person er født (at en 
person skulle have boet hele sit liv i samme stockholmske sogn skulle være meget 
usædvanligt).
Andre vigtige kilder som minder om husförhörslängderne er forskellige 
skattelængder. Den vigtigste af disse er mandtalslængden. Den indførtes samtidig 
med, at lenene (amterne) dannedes i 1634. Hensigten var at føre bog over
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befolkningens betaling af den nye mandtalsskat, som samtidigt indførtes. Dens værdi 
ligger bl.a. i, at næsten hele den voksne befolkning var skyldig at betale denne skat 
og altså bogførtes i denne mandtalslængde. Desuden var skatten årlig, så 
mandtalslængder oprettedes hvert år. Selv om oplysningerne er meget mindre 
fuldstændige end i husförhörslängderne, er dette altså også en måde at følge 
befolkningen kontinuerligt. Mandtalslængderne skal man absolut gå til, når 
husfbrhörslängder ikke findes, om de er ødelagte eller inden de var begyndt at blive 
ført. Men mandtalslængderne har dårligere oplysninger om alder, og desuden kun i 
senere tid. Der står heller ingenting om fødested og næsten aldrig hustruens navn.

På det sidste punkt findes der dog undtagelse i midten af 1600-tallet, specielt i 
Östergötland, hvis længder er indholdsrige i en del år. I almindelighed kan 
mandtalslængderne også anvendes for at følge, når familier flytter, ved at man ser, at 
de forsvinder på en plads samtidig med, at de dukker op på en anden. Om mandens 
navn er almindeligt, findes der dog en vis risiko for forveksling. Desto bedre er det, 
at mandtalslængderne i de første årtier af 1700-tallet ofte indeholder oplysninger 
om, hvorfra og/eller hvorhen personer er flyttet. En god ting med mandtalslængderne 
er, at de førtes i hele tre eksemplarer, hvorfor det ofte er tilfældet, at et af dem findes 
bevaret for hvert år. Specielt gode er herredskrivernes eksemplarer på 
landsarkiverne, idet de plejer at være indbundne nogle år i træk for små områder.

3. Kildernes tilgængelighed.
De svenske kilder er tilgængelige på flere måder. Sognenes originalbøger er f.eks. 
normalt indleverede til nærmeste landsarkiv. Hvert landsarkiv tager hånd om 
originalhandlingerne i et eller flere len (amter). De traditionelle landsarkiver findes i 
Härnösand, Östersund, Uppsala, Vadstena, Visby, Lund og Göteborg. Desuden 
fungerer Stockholms Stadsarkiv og Malmö Stadsarkiv som lensarkiv for Stockholms 
len resp. Malmö kommune, og Karlstad er formelt blevet nyt landsarkiv for 
Värmlands len, men først i og med at de flytter ind i nye lokaler i 1998.
På landsarkiverne finder man almindeligvis materialer mindst frem til slutningen af 
1800-tallet. Senere materiale ligger normalt i sognene, men i og med at disse siden 
1991 ikke mere passer folkebogføringen, bliver materialet indleveret til 
landsarkiverne, hvilket allerede er begyndt at ske i bl.a. Härnösand. At tage til 
landsarkiverne er altså en måde at gennemføre sin slægtsforskning på. Men man får 
normalt ikke længere lov til at se på originalhandlingerne i kirkebøgerne. I stedet er 
de kopieret på mikrokort (mikrofiche) af en myndighed under Riksarkivet, SVAR, 
Svensk Arkivinformation. Fra SVAR kan man også bestille mikrokort hjem, og det 
er almindeligvis den sædvanlige måde at slægtsforske på i Sverige. Man kan bestille 
direkte fra SVAR, men de har også truffet aftale med de fleste kommuner i landet, så 
at man kan bestille gennem sit kommunebibliotek. Her tager SVAR en lavere afgift
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pr. kirkebog, og siden er det op til hver kommune, hvor meget man lader forskeren 
betale. Summen kan altså være mere eller mindre, men tendensen er, at de tager 
mindst lige så meget, hvorfor det kan blive ganske dyrt.
Et interessant alternativ er derfor de tre forskercentre, som findes, hvor kirkebøgerne 
for hele Sverige findes på mikrokort. Det ældste er en del af SVAR i Ramsele, 
Ångermanland , og resultatet af en JO-anmeldelse 1996 tolkedes som, at man ikke 
måtte tage betaling af de, som forskede på stedet, hvorfor det er gratis at forske der 
siden 1/1 1997. SVAR drev også et forskercenter i Kyrkhult, Blekinge. En kort 
periode i begyndelsen af 1997 var det også gratis der, men siden omdannedes centret 
til en stiftelse og afgifterne genindførtes. Der findes også et forskercenter i Leksand: 
Slægtsforskernes Hus, som har en anden ejer og tager afgifter. Desuden skal 
Riksarkivet i efteråret 1998 åbne noget lignende i sin filial i Aminge nordøst for 
Stockholm. I skrivende stund er det dog højst uklart, hvordan åbningstider m.m. 
bliver der. Derimod bliver det gratis.
Uanset om det er gratis eller ej, så er forskercentrene de bedste steder for 
slægtsforskning. Eftersom alle sognes materiale findes der, er det bare at gå og hente 
et nyt sogn, når man kommer dertil. Man får altså materialet direkte, når man 
behøver det, og det er en vældig effektiv måde at forske på.

4. Interessante projekter.
Sverige er ofte et foregangsland, når det gælder interessante projekter for 
slægtsforskere. Eksempelvis er det i de senere år blevet ganske almindeligt med 
projekter, som går ud på at rekonstruere ødelagte kirkebøger fra andre kilder. Flere af 
disse er resulteret i færdige bøger, mens andre endnu ikke er kommet så langt. 
Fremgangsmåden, når man skal rekonstruere bøgerne fra andet materiale, minder om 
arbejdsgangen, når man forsker på 1600-tallet. Mandstalslængder og dombøger er 
f.eks. vigtige kilder.
Det er derimod mere usædvanligt i Sverige end i Norge med bygdebøger eller som 
det kaldes på svensk: familieregister. De fleste af dem som findes indeholder sogne i 
Norrland. Specielt ambitiøse var en serie bøger som hovedsageligt blev udgivet i 40- 
og 50-tallet under navnet: ”Min Släkt eller Sveriges Släktregister”. Disse blev 
udgivet for mange sogne i Gävleborgs len. Men Medelpad må være det tætteste 
landskab, når det gælder familieregistre. Opbygningen og tidsomfanget for sådanne 
bøger skifter, men det de har ens er, at de tager hele befolkningen op for en egn 
opstillet familievis med henvisninger, så det er let at finde sine forfædre i sognene i 
en sådan bog.
Databaser er også blevet en populær arbejdsmåde i de senere år. Oftest er de 

geografisk inddelte f.eks. findes sådanne for Ångermanland og Östergötland 
(koncentreret for den sydlige del). Databaserne indeholder ofte mange slægtlinier, 
men der findes også nogle, som er samlinger af notitser fra kirkebøgerne. Den største
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af disse indeholder flere millioner notitser fra Kalmar len. Der findes også 
specialdatabaser som f.eks. smede og da ikke bare fra Sverige men også fra de finske 
grene nogle smedeslægter indeholder. Der foregår også registrering af soldater i 
forskellige egne, børnehjemsbørn, personer nævnt i östgötska booptegnelser, 
värmländske emigranter o.s.v.
Et interessant projekt er også CD-pladen: ”Sveriges Dödbok 1968-1996”. Det er et 
udmærket udgangspunkt at starte med forske på personer døde under den periode, 
idet man far fødesognet, og det er også en let måde at søge på usædvanlige navne etc. 
De seneste år er også et par projekter lanceret for at overføre kirkebøger til Internet. 
Det står dog klart nu, at disse var vel tidligt ude, og det kommer til at vare længe 
endnu, før hele Sveriges kirkebøger bliver tilgængelige der, hvis nogensinde. Men 
det er en spændende vision.

Oversat af Gyda Mølsted

Litteraturliste til ”Släktsforskning i Sverige”:

Släktforska! Steg för steg af Per Clemensson och Kjell Andersson. LTs forlag 1998

Släktforskning. Vägen till din egen historia af Elisabeth Thorsell och Ulf 
Schenkmanis. ICA Bokförlag 1993

Släkthistorisk Forum 2/89. Specialnummer af Håkon Skogsjö om mantalslängder. 
Sveriges Släktforskarförbund.

Personhistoriska databaser.
Släktsforskamas årsbok '95. Sveriges Släktforskarförbund.

Geografisk-statistisk handlexikon öfver Sverige af Carl Martin Rosenberg. 
Faksimilupplaga 1993 (utgiven af Sveriges Släktforskarförbund och Landsarkivet 
I Göteborg.

Rikets indelninger, (Adress och telefon til pastorsämbeten, tingsrätter m.m.) Årlig 
Statistiska Centralbyrån (SCB).
Sveriges församlingar genom tiderna 
Riksskatteverket, Skatteförvaltningen: Allmänna förlaget.
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Fund i arkiverne:

Hvad kirkebogen afslører:

I kirkebogen for Åbenrå finder man
indført 4. August 1708:

Ægteskab indgået mellem HANS IVERSEN LØJT og MARIA JANNSEN af 
Åbenrå. Allerede 21. Oktober samme år bliver datteren MARGARETHA døbt. 
Tilføjelse i kirkebogen: Født for hurtigt efter brylluppet 4.8.1706, hvorfor 
forældrene måtte stå offentlig skrifte og betale bøde.

Præsten var jo “Dydens vogter” og han skulle også skaffe penge til fattigkassen 
(den tids sociale forsorg). Dette var en af måderne.

Hans Iversen Løjt var født 26.8.1678 i Løjt som søn af diacon Iver Hansen (Ivarus 
Johannis) 1651-1701 og Margaretha Rasmusdatter Dall 1656-1681. Hans var i 
købmandslære i Husum 1693, borger i Åbenrå 1703 (måske ansat hos Marias far - 
1709 flyttede familien til Flensburg, hvor han blev deputeret borger 1717, rådmand 
1741 og tilsidst borgmester 1748. Han døde i Flensburg 28.12.1767.

Maria Jannsen var født 12.10.1686 i Åbenrå som datter af købmand Friedrich 
Jannsen & Margaretha Becker. Maria døde 28.4.1767 i Flensburg.

Der kan man se - trods hans “usædelige vandel” i Åbenrå - blev han alligevel 
borgmester i Flensburg.

I Flensburg blev han i øvrigt kaldt Hans Iversen LO YT. Han skænkede 1750 sin 
fødekirke i Løjt et såkaldt Riffelmaleri (malet på tre-kantede lister), der set fra 
vest: viser Jesus på korset og set fra øst: opstandelsen.

En efterkommer af Hans Iversen LO YT - Maria Gøttig f.1811 bliver 1836 gift med 
Frederik Christian Hermann Hoë. (Mine oldeforældre)

Inger Lerche.

“Fund i Arkiverne” vil vi gerne gøre til en fast rubrik:

Der må blandt vore læsere - slægtsforskere - være andre, der har fundet 
interessante tilføjelser i kirkebøgerne. Skriv og fortæl os om dem.
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Skandale I Familien Hoë II.

Inger Lerches beretning i dette blads nr.2, 1990, om en 
skandale i familien Hoë, er af den slags, der sætter kød på 
talskelettet i slægtens historie.
Det er dog ikke den eneste skandale i Hoë-slægten, men 

den er særegen ved at være udspillet* i fuld offentlighed.
En ældre skandale var kendt af kirkebogsføreren i Nybøl 

sogn, som har registreret den for eftertiden.
Matthias Hoë var født i Dortmund i Westphalen 1570 som søn 
af købmand Heinrich Hoë. Han kom til Flensborg og ægtede 
borgmesterdatteren Elsabe Lange. De to er aner til mine 
børn. Deres ene søn Harmen Hoë var rådmand i Flensborg fra 
1669 til sin død 1689. Han fik med sin anden hustru 
Catharina (datter af Barthold Thomsen og Elisabeth) sønnen 
Barthold Hoë, 1666-1728.
Barthold blev borgmester i Flensborg og ægtede 30 år 

gammel Lucia Petersen, 1668-1738.
Inden dette ægteskab havde han dog haft en anden 

forbindelse, der resulterede i datteren Catharina 
Bartelsdatter.
Hun ægtede 14.01.1722 enkemanden Peter Hansen, 1683-1729, 

degn i Nybøl i Sundeved. Hun overlevede ham i 34 år og 
opnåede at leve i hus såvel med aftægtskonen, der var enke 
efter degnens forgænger, som med den efterfølgende degns 
to unge koner, før hun selv døde i maj 1763.
Om hendes herkomst beretter kirkebogen, at hun var 

borgmesterdatter fra Flensborg, "Doch unehelich"!
Der havde ikke i hundrede år været nogen anden borgmester 
i Flensborg med fornavn Bartel eller Barthold eller noget 
lignende navn, og hun må være opkaldt efter sin farmor 
Catharina.

Barthold Hoë fik i sit ægteskab sønnen Gerhard Hoë, 1704- 
1770, der blev kongelig udnævnt titulær rådmand og siden 
titulær borgmester i Flensborg. Han er den borgmester, som 
Inger Lerche skrev om i 1990. Da han var titulær 
borgmester, er der ikke i protokollerne i Flensborg fundet 
sager under hans navn, hvilket vel er forklaringen på, at 
man leder forgæves efter ham i det iøvrigt udmærkede værk 
af Bonde & Hvidtfeldt:
Borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 
1550-1848. (Heri omhandles 10 af navnet Hoë).
Men se om ham i :
Die Heimat, 1972, side 33-36.
Hermann Hoë havde broderen Jacob Hoë, der blev begravet i 

Rosenmeyernes familiegrav i Københavns Nikolaj kirke 
01.09.1654. Hans Enke Anne Rosenmeyer blev begravet samme 
sted 01.10.1684.
Deres barnebarn Jacob Hoë fornyede sin mormors 

begravelsessted 1713 og blev selv begravet der 21.02.1719, 
hans enke 31.05. 1720.
Endnu 27.01.1745 blev i denne grav bisat en Jacob Hoë 

junior, så slægten levede videre også i København.
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Flere af slægten slog sig ned som købmænd i Trondhjem og 
Bergen i Norge. Barthold Hoë, der fik borgerskab som 
købmand i Trondhjem 1725, fik sønnen Gjert Hoë, der blev 
koffardikaptajn og ægtede Sara Hammond, der som enke blev 
optaget i stiftelsen Thomas Angells Hus i Trondhjem 
22.12.1785.
Som i slægten Kali var der også blandt Hoë-slægten nogen, 

der født i Norge af sønderjysk far flyttede tilbage til 
Danmark: Gjerts broder Barthold Bartholdsen Hoë født i 
Trondhjem 11.02.1722, blev sognepræst i Taulov 1752.
På spindesiderne lever slægten videre, og en del af dem er 
at finde i:
Jørgen Wange 1 : ACTA nr 5-10 og 13-14, Jens Carl Christian 
Bertelsen og Emmy Cecilie Kali, deres For- og Efterslægt, 
Ulkebøl 1994-1998.
Interessen for samfundets forhold er gået videre til de 

senere slægtsled. Dette gælder i Flensborg, som det fremgår 
af Bonde og Hvidtfeldts arbejde.
Det gælder også i kvindelinierne nord for Kongeåen, som 
4 eksempler vil vise:
I 12. slægtled fra Heinrich Hoë findes generalsekretær, 

cand. polit. Niels Hoff, 1911-1987.
I 13 slægtled er der brødrene Bjørn og Søren Elmquist.
I 14. slægtled er der undervisnings- og kirkeminister, 

cand. polit. Margrethe Vestager, min datterdatter.
Se ACTA Nr. 5 ( hvor Søren dog er blevet fejlplaceret,

han skal rettere have betegnelsen did) og ACTA Nr. 6.
Samt for alle 4 Kraks Blå Bog (der dog fejlagtigt som mor 

til Margrethe i stedet for Hanne Elisabeth Wangel nævner 
faderens anden hustru Bodil Tybjerg Schmidt, hvem han efter 
skilsmisse ægtede 1973.)
I TELEDANMARKS telefon navnebog for København 1994-95 
findes en snes med efternavn Hoë.
Det er muligt at en del deraf - måske endda alle - er af 
slægten fra Flensborg. Er der nogen af dem, der er 
interesseret i slægtens historie?

Jørgen Wangel.
Fra Berlingske Tidende “Læserbreve” juni 1999.

Fødselsattest 
skaber ulighed
Det var forfriskende i TV 2 at se 
en amerikansk indvandrer pege 
på den ulighed, der kommer til 
udtryk, nar man skal have ud
stedt fødsels- og navneattest på 
sine nyfødte. Hvis man ikke er 
medlem af en fødselsregistre
rende kirke, bliver attesten au
tomatisk udstedt på folkekir
kens papir -  og det uanset om 
man er muslim, buddhist eller 
blot tilhører en kristen frikirke

uden for de få oprindeligt aner
kendte trossamfund.

Det var et stort fremskridt, da 
grundloven for 150 år siden ba
nede vejen for religionsfrihed. 
Dengang var det mest andre 
kristne retninger, som nød godt 
af friheden, eksempelvis min 
egen Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige. Det var ikke 
grundlovens hensigt at indføre 
religionslighed, blot religionsfri
hed. Men derfor kunne det a lli
gevel være et prisværdigt frem
skridt her på tærsklen til årtu
sindskiftet. hvis retten til at tro

og tænke anderledes også blev 
manifesteret i form af tolerance, 
så man kunne undgå at have en 
anden kirkes navn på sine børns 
fødselsattester. Ønsket har væ
ret fremsat i mange år af kristne 
frikirker, bl.a. med henvisning 
til at registreringen kan ske i 
kommunen, som det allerede 
sker i Sønderjylland.

Hvorfor vente til at urimelig
heden i stigende grad bliver på
peget af ikke-kristne trossam
fund?

Helge Nørrund , Nørre
gade 6, København K
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CHECKSKEMA FOR ANER

På midtersiderne er gengivet en række kvadrater, der er beregnet til udfyldning, 

efterhånden som man har været sine almindeligste kilder igennem. Enkelte kan måske 

huske, at det blev præsenteret den dag, foreningens medlemmer præsenterede deres 

egne gode idéer i form af slægtsbøger m.m.

Det er egentlig lavet af min kone Margit Dujardin. Jeg har så efterfølgende adopteret 

idéen og brugt til min egen familie. Det står andre frit for at bruge det, hvis man synes om 

måden at gøre det på - man kan selvfølgelig kalde rubrikkerne noget andet. I hvert fald er 

det let at lave på et stykke kvadreret A4-papir.

Meningen er, at man skal kunne danne sig et hurtigt overblik over, hvilke kilder man 

mangler at gennemgå. Det fylder ingenting at have med på arkivet.

Der er et eksempel på, hvordan jeg har udfyldt skemaet - originalen er i farver, som ikke 

kan gengives her. Med blåt - almindelig kuglepen - er indskrevet de data, man har. 

Ovenover står med grønt registreringsnummeret i min database - i dette tilfælde BK5. 

Relation dækker familierelation, f.eks. betyder 4/18+19 ud for ane nr. 9, at hun er datter 

af nr. 18+19, samt at nr. 4 er hendes søn.

Tomme felter betyder, at data endnu ikke er fundet, og under Folketællinger er der sat et 

rødt X i de felter, der ikke er relevante, fordi de ligger før og efter personens fødsel og 

død. Til gengæld skrives stednavnet ind på den lokalitet, hvor han optræder i 

folketællingen. Dvs, i eksemplet mangler jeg at undersøge folketællingerne fra 1880 og 

fremefter for ane nr. 4. Man skriver så ind i felterne, efterhånden som man har været 

kilderne igennem.

Til sidst et godt råd - stop med ane nr. 17 på side 1 - det giver de mest praktiske 

resultater, når man kan starte med nr. 18 på næste ark.

Erling Dujardin

TWTT
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FYN ER FIN

Dette citat fik nogle af foreningens medlemmer bekræftet den 8. maj, da de 
entrede foreningens bus i Lyngby eller ved Sjælør station. Turen gik for første 
gang i foreningens historie til Fyn, som jo nu er blevet "landfast" med riget, som 
man ville sige på Sjælland. Motorvejen er ført over Storebælt, og på lang 
afstand tager østbroen sig flot ud, især når man svinger ind på den fra fynssiden.

Det var bl.a. dette indtryk, vi ville give medlemmerne, men desværre skal man 
jo også straffes med en efter min mening urimelig vejskat for at passere broen. 
Skal man vestpå fra Fyn, er det selvfølgelig gratis. Men denne vejskat havde 
fordyret turen og måske hindret nogle i at deltage.

Lige ovre på vestsiden af Storebælt ligger Nyborg slot - i 1282 sæde for 
danehoffet, der pålagde kong Erik Klipping at underskrive en håndfæstning, 
som afklarede magten mellem ham og adelen. I dette jubilæumsår kan man 
måske betegne det som Danmarks første grundlov. Slottet har været i forfald, 
men for ca. 100 år siden fik man øjnene op for dets betydning for Danmarks 
historie og fik rådet bod på forfaldet. I dag huser slottet et lille museum, men 
det mest imponerende er de tykke mure og det rum, hvor håndfæstningen blev 
underskrevet og rigsrådet holdt møde.

Vi fortsatte så sydpå mod Svendborg, men kørte ikke længere end til Oure kro, 
hvor vi fik en lækker frokost - deres kalvesteg kan absolut anbefales, hvis man 
kommer forbi, og prisen er rimelig. Desværre var det gode vejr ved at være 
forbi, da vi kørte videre til Egeskov.

Dette renæssanceslot er også blandt Danmarks top-seværdigheder. I dag er det 
en blanding af privatbolig, haveanlæg, museum og forlystelser, men tidligere 
har det været en uindtagelig borg, som blev bygget direkte på egepæle i en sø, 
deraf navnet. Vejret var nu blevet surt, så det var de indendørs seværdigheder, 
der trak i mig. Inde i slotsbygningen er rummene indrettet i forskellige stilarter, 
mange billeder af den kongelige familie, som er nære venner med greveparret. 
Der er også en flot samling af veteranbiler og motorcykler.

Mange oplevelser rigere vendte bussen hjem igen over storebæltsbroen - 
desværre for udsynet i kedeligt vejr. Men trods oplevelserne gør jeg mig 
alligevel som bestyrelsesmedlem nogle tanker: tør vi arrangere en udflugt over 
øresundsbroen, når den er åbnet? Det bliver nemlig også med en straffeskat i 
form af bropenge oven i udflugten. Svar udbedes fra læserne...

Erling Dujardin
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Mormonkirkens Slægtsdata - IGI, Ancestral File 
og meget mere, nu på Internettet! 
http://www.familysearch.org./

Af Anna M. Krogh-Thomsen.

I mange år har vi danskere haft adgang til Mormonkirkens Slægtshistoriske Centre rundt om i 
Danmark, især har computerne med de mange tilhørende CD’er haft slægtsforskeres interesse.
Mange har gennem årene spurgt om disse CD’er kunne købes, eller om de mange persondata m m., 
kunne findes på internettet.

I påskedagene i år kom den gode nyhed, at omkring 340 millioner persondata ville komme på nettet.
1 første omgang som prøvesider, og husk det er de stadig i denne stund, alt er ikke lagt op endnu, det 
kommer lidt efter lidt, efterhånden som man kan få tingene til at fungere. Man regner med 10 mil. 
besøgene på hjemmesiden pr. dag, så teknikken skal kunne virke, når det hele kommer op. Hvornår 
kan ingen sige, men jeg mener at have læst, at det bliver inden dette års udgang.

Hvad kan man finde nu!
Jeg kan ikke sige, i hvilken rækkefølge oplysningerne kommer på, men jeg har afprøvet siderne og 
er kommet til nogle resultater, som kan komme andre slægtsforskere til gode. Jeg har jo den fordel, 
at jeg ved, hvad jeg selv har indsendt og derfor burde kunne finde, samtidig med at jeg undersøger 
hvad der indtil nu er blevet tilgængeligt for os alle.

IGI - International Genealogical Indeks.
IGI er den største gruppe persondata, som er opdelt efter land eller landområde. Desværre er der kun 
3 områder, der er tilgængelige i øjeblikket.Nemlig 1, British Isles, 2. Finland og 3, North Amerika. 
Hvordan kan man se at der kommer nye områder på?
På hjemmesidens startside indtastes det navn man ønsker at søge på. Når resultatet kommer frem, 
vil man yderst i højre side kunne se, hvilke grupper computeren har søgt i . Heraf fremgår det 
samtidig hvilke lande eller områder, der har været tilgængelige på søgetidspunktet. Ønsker man 
derefter at søge i en af de viste grupper, kan man gå videre derfra. Det er meget vigtigt at huske, da 
ikke alle personer kommer frem ved første søgning. Der bliver kun vist et udsnit på ca. 100 mulige

Ancestral File.
Ancestral file er en samling af slægtstavler, som er indsendt til kirken, disse går på tværs af alle 
landegrænser. For at fa indsigt i hvordan samlingen virker, vil jeg gennemgå 1 eksempel på nogle 
af mine egne forfædre, jeg ved skal være der.

1. På første side søger jeg på min oldefar Johan Peter Møller født 1828. Nu fremkommer en liste 
med 100 mulige personer, sorteret i denne rækkefølge.
a. Data fra IGI efter land/ landområde og dernæst fødselsår.
b. Data fra Ancestral File efter fødselsår.

2 Ingen af dem er dog den ønskede person. Yderst tilhøjre kan ses hvilke grupper der er søgt i , og 
her prøver jeg derfor at søge videre i Ancestral File. Nu kommer yderligere 146 muligheder frem 
på skærmen; Ud for nr. 111, kan jeg så finde min oldefar Johan Peter Møller, født 1828 i 
Kindertofte sogn.

3. Jeg søger nu videre på ham og far hans personlige data frem, samt hans forældre og ægtefælle.

http://www.familysearch.org./
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4. Herfra kan jeg gå videre og fa enten hans familie eller anetavle. Men jeg kan også søge på 
Details, så far jeg navn og adresse på den person, der har indsendt hans oplysninger. Ud for 
Submission vil stå et nr. f.eks. AF 83052784, dette vil for det meste betyde at den pågældende 
person har indsendt oplysningerne i 1983. Dette er jo en vigtig oplysning for os slægtsforskere.

Andre muligheder.
På hjemmesidens startside har du også mange andre muligheder. I venstre side kan du vælge 
næsten alt. Vælger du punkt 2, kan du gå videre til folketællinger, immigrationspapirer og mange 
andre ting, men prøv selv. Det vil gå for vidt at nævne dem alle her.

I venstre side kan du også vælge collaborate with others det vil sige samarbejde med andre 
slægtsforskere i hele verden. Her kan du lægge dine data ind under forskellige emner, så som 
specielle forfædre, efternavn, sted eller andre kategorier og her lave din egen liste, ligesom du kan 
søge på lister lavet af andre slægtsforskere. Du kan og lave en hjemmeside.
I næste punkt kan du bestille forskellige genealogiske hjælpemidler, der er fremstillet til rimelige 
priser.

Gemme og beskytte din slægtsforskning.
I punktet Preserve your Genealogi kan du læse om, hvordan du kan indsende dine egne slægts
forskningsdata til Ancestral File, og på den måde fa koplet dit arbejde sammen med data fra andre 
slægtsforskere i hele verden, så det hele kan blive samlet til en stor database. Rettelser og tilføjelser 
til data, der allerede findes i Ancestral File, kan også indsendes. Alt skal indsendes i en GEDCOM fil 
på en diskette, til et af Mormonkirkens Slægtshistoriske Centre, som findes over hele verden.

Ø nsker du a t gemme og beskytte din slægtsforskning i en stor sam let database  under 
Fam ilySearch, tilbyder kirken også dette. (Følg vejledningen under preserve your genealogi). 
Mange mennesker har gennem årene lavet et meget stort arbejde i al deres slægtsforskning, og hvad 
skal der så ske med al dette arbejde, når alle disse flittige mennesker engang er væk??. Det er et 
spørgsmål, der tit er blevet drøftet blandt slægtsforskere. For alle har jo  desværre ikke nogen 
efterkommere, som er interesserede i de efterladte papirer, og forstår vel heller ikke deres egentlige 
værdi forandre. Derfor syntes jeg, det er fantastisk, at vi alle her får tilbudt at samle og opbevare 
vore data i een stor database, der er gemt og beskyttet inde i granitbjergene i Utah. Læs mere om 
dette i vejledningen.

Med dette vil jeg slutte og opfordre brugerne til at afprøve denne hjemmeside i alle dens kroge, da 
der er langt mere, end jeg selv har afprøvet, og her kan komme ind på. Næsten alle siderne er 
prøvesider og ændre sig hele tiden. Men jeg er sikker på, at det bliver nogle sider, som vi alle vil 
bruge flittigt.
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Aftægtskontrakt - den tids Kapitalpension.

Vore forfædre havde også øje for at sikre sig en økonomisk tryg alderdom. Ofte 
var aftægtskontrakten meget detailleret udarbejdet. Ved en skifteforretning - ved 
en af mine tipoldemødres død i 1841 - finder jeg følgende aftale i forbindelse med 
gårdens overdragelse til en søn:Enkemanden Peder Hansen forbeholder sig at 
udtage 1 Koe, 4 stk. Faar samt af Indbo, hvad han måtte anse fornødent til brug for 
sig i fremtiden på følgende vilkår:

Som vederlag for Peder Hansen bestemmes årligt:
4 Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg, 2 Tdr. Malt, 3 Skp. Ærter & 2 Tdr. Kartofler. Ret til at 
faa 1 Skp, Hørfrø ved siden af Gaardens Ejers egen Hørfrøareal samt til at lade 
Gaardens Ejer bryde og skjøde Afgrøder. I penge: 8 Rdl.

1 feed Sviin på 6 Lispund foruden Hoved, Ryg og Been og dertil 12 Pund Fedt, 4 
fede Gjæs. Græsning på Hovedlodden til en Koe, som græsser mellem Gaardens 
bedste Malkekøer. Ditto til 4 stk. Faar med første Aars Afgrøde, dog kræves 
Vinterfoder for Faarene. 16 Læs Tørv, hvoraf Halvdelen paa lang og Halvdelen på 
kort Vogn.

1 stk. Havejord, 8 Favne langt, 6 Favne bredt, beliggende i Gaardens Have venstre 
Side ved Kliphaven, tilligemed Brugen af de på dette Stykke Havejord voxende
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Træer og en Skjæppe Æbler af bedste høst ved Gaarden. Alt specificeret og 
værdisat til 97 Rdl. 4 Mk. 4 Sk.

Enkemanden forbeholdt sig endvidere Ret til at have i Gaarden gaaende 4 stk. 
Høns samt ret til paa Gaardens Blegeplads at blege sit Lærred. Af Sæd og Penge 
udredes Halvdelen til hvert Aars Novemberdag og Halvdelen hvert Aars Paaske - 
første Gang Mortensdag d.Aar, hvorfor det bemærkes, at Kjøberen skal befordre 
Sælgerens (Enkemandens) Sæd til og fra Mølle samt hans Brød bagt. Svinet 
leveres hvert Aars Jul og første Gang Juul d. Aar. Tørvene leveres om Sommeren, 
naar de er tjenlige til Hjemkørsel. Gjæssene leveres hvert Aar Mortensdag -  første 
Gang Mortensdag dette Aar og Kartoflerne til Januar.

Dersom Sælgeren maatte beslutte at forlade den ved Gaarden værende Aftægts- 
bolig, hvis Boespligt han forbeholder sig, og hvis Vedligeholdelse Kjøberen 
overtager, da bliver det Kjøberens Pligt at transportere til hans nye Bopæl, dog 
ikke længere Afstand fra Skuldeløw end i det højeste 8 Miil.

Den betingede Sæd, Kartoflerne, Gjæssene, Svinet og Tørvene, hvilke Dele af det 
fastsatte Vederlag vedbliver at levere in natura, hvorimod det øvrige Vederlag i 
dette Tilfælde bliver af Kjøberen at erlægge med 63 Rdl. 3 Mk., hvoraf Halvdelen 
betaæes hvert Aars Mortensdag og Paaske.

Det bestemmes derhos, at naar Peder Hansen ved Døden afgaar, da udreder 
Kjøberen Bekostningen ved hans anstændige Begravelse imod at den af Peder 
Hansen forbeholdt Koe samt de ligeledes af ham forbeholdte 4 stk. Faar med Lam 
tilfalder Kjøberen. Med denne tinglyste Aftale havde Enkemanden sikret sin 
Alderdom ganske godt.

Henry C. Andreasen 
Elverhøjen 48 - 2730 Herlev.

Program for - Slægtshistorisk Selskab for Østsiælland.

Onsdag 8. september - Peter Korsgaard, arkivar, Matrikelarkivet:
Matrikelarkivet - lidt om, hvordan vi kan bruge dette, og hvad vi finder der.

Mandag 4. oktober - Jørgen Mikkelsen, arkivar, Landsarkivet for Sjælland: Noget om slægts
forskeren og sundhedsforvaltningerne, dødsattester og medicinalberetninger.

Tirsdag 9. november. - Erik Kann, genealog, Statens Øjenklinik: Hvordan så mine forfædres 
bolig ud? Gennemgang af de arkivalier, der sætter os i stand til at fa indtryk af, hvorledes vore 
forfædres boliger har set ud, og været indrettet., Brandforsikringsarkivalier, bygesager o.s.v. 

Torsdag 2. December - Julemøde. Nærmere, se i Stamtræet.

Tid og sted. - Hvis intet andet er nævnt - kl. 19 på Musikcafeen - Teaterbygningen i Køge.
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HVORDAN MIN OLDEFAR MÅSKE KOM TIL CALIFORNIEN ?

I 1988 nr. 4 skrev jeg om mine maritime Forfædre - den sidste var min oldefar - 
Anders Hansen Jepmond - 1828-1923.

I han levnedsbeskrivelse omtales, at han var i Californien for at grave guld - 
men hvordan kom han derover? Det har i mange år været mig en gåde - ingen i 
familien kunne fortælle mig det.

Fomylig fik jeg muligvis svaret: I en bogkasse faldt jeg over en bog med titlen 
“Guld & Kærlighed” af Frank Yerby. “Sødsuppe” tænkte jeg - men læste 
alligevel bagsidens resume. Heraf fremgik det, at hovedpersonen sejlede fra 
Østkysten af Amerika til Californien for at grave guld. Han drog ikke vestpå 
over land - det tog på den tid (1850)op til !/z år - nej han sejlede med Clipperen 
“Flying Fish”, der fra New York tog sydover med opsamling i de større byer 
undervejs - hele vejen langs Nordamerika og Sydamerika med en fart af 15 - 20 
knob til Kap Horn og derfra igen nordpå til San Francisco.

Kaptajnen ville prøve at slå rekorden på 97 dage for hele turen - som 
Clipperen “Sea Witch” havde brugt på sin sidste tur på samme rute.Det gik fint 
sydover og man satsede på at klare turen på 95 dage, men Kap Horn var den 
store prøvelse, det kunne tage op til en uge at runde det smalle forbjerg - der var 
stor fare for kæmpestore bølger, der kunne slå redningsbåde til pinde-brænde 
eller vælte ind over dækket, ligesom mandskabet også var i fare, når sejlene 
skulle sættes eller rebes, ja vinden kunne også flænge sejlene.

Det lykkedes efter meget besvær at komme videre, men rekordforsøget var 
glippet. Omsider nåede de “Frisco”, hvor man spændte gik i land og fandt et 
Mudderhul” uden lov og orden - af kvinder kun “Demimonder” importeret fra 
Frankrig af en smart forretningsmand, der i øvrigt udnyttede de mere eller min
dre forhutlede sjæle, med høje priser på knappe varer. Typerne kender vi jo fra 
amerikanske Western-film.
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begyndelsen af 1850-eme er han sikkert taget på langfart til Amerika, hvor han 
så kan have taget hyre på en af de Clippere, der regelmæssigt tog turen syd om 
Sydamerika.

Hvornår han nøjagtig er rejst, ved jeg ikke, men han er hjemme igen omkring 
1859 først i sin fødeby Nyborg og derefter i Nykøbing Mors, hvor han i folke
tællingen 1860 står opført som Sejlmagermester med 2 lærlinge. Af det guld, 
han havde med hjem, blev der til hans kone lavet 3 smykker - der er gået i arv i 
familien - jeg har selv en aflang broche.

Inger Lerche.

At væ re.........................
Bladredaktør -

At lave blad er ingen ublandet fornøjelse.

1. Hvis vi er spøgefulde, siger man, at vi er naragtige.

2. Hvis vi ikke er det, siger man, at vi er for alvorlige.

3. Hvis vi trykker noget, der er skrevet specielt for vores blad, siger man 
at vi har for lidt afveksling.

4. Hvis vi trykker noget, der har stået i andre blade, siger man, at vi er for 
dovne til at skrive selv.

5. Hvis vi ikke optager indsendte bidrag, har vi gak og ingen sans for, hvad 
der er godt.

6. Det skulle såmænd ikke undre os, om nogen vil sige, at vi har hugget dette 
fra et andet blad. - Det har vi i øvrigt.

Denne remse er nok, at sagen er sat lidt på spidsen, men alligevel -
Den spøg, som ligger tæt på sandheden - er sjældent morsom.

Send os nu dit indlæg - så vi får den nødvendige 
afveksling.



REGNSKAB FOR ÅRET 1998

INDTÆGTER (1997) UDGIFTER (1997)
Kontinqent: Slægt 8i Stavn..................... 17931,51 kr (9924,01)
Betalt i 1998..................... .........  43495,001 Medlemsmøder.................... 7247,00 kr (7552,00)
Forudbetalt i 1997............. .........  4850,001 39295,00 kr (39995,00) Årsmøder SSF og DHF......... 2850,00 kr (377,52)
- betalt vedr. 1999............ .........  9050,001 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(+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
Girokonto.......................... ........... 2193,41 - forudbetalt i 1997............. 4850,00 kr (Kontin
Checkkonto....................... ..........  1107,621 71981,66 kr + forudbetalt for 1999 9050,00 kr genter)
Højrentekonto................... ...........  68680,63 \ - Underskud......................... 4152,50 kr

71981,66 kr 7198 L,66 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.

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med de foreliggende bilag. Den angivne formue fandtes i 
overensstemmelse med kontoudtog. <  , h

--------- r —
Greve, 20. februar 1999. Erling/Dujårdin, kasserer; 27. februar 1999 Sv. Aa. Trojfé-Cf riste risen, revisor
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Referat af SSF's årsmøde den 17, April 1999.

Mødet blev afholdt på Blommenslyst kro på Fyn. Fra bestyrelsen i Slægtshistorisk forening for 
Storkøbenhavn deltog : A.M. Krogh-Thomsen, Gyda Mølsted, Erling Dujardin og Ruth Elsøe.

På mødet drøftede man den nye elektroniske kirkebogsføring, som snart skal indføres. AMKT 
anmodede SSF om at give sin mening til kende over for kirkeministeriet. Der blev en stor 
diskussion om denne kirkebogsføring. Ulla Nørskov udtalte, at personregisteret i mange år er ført på 
EDB, så må det også kunne gå med kirkebogsføringen. Bøgerne er ikke lavet til os! Civil 
registrering vil nok være bedst af hensyn til de mange forskellige trossamfund, der findes i 
Danmark. Det vigtigste er, at oplysningerne er tilgængelige for slægtsforskere i fremtiden, og at der 
er garanti herfor. Der bør være en overlapning.

Det var der nu delte meninger om, AMKT mente ikke at sikkerheden var god nok, på grund af de 
mange kendte som ukendte virus, der dukker op, og andre tekniske muligheder for sletning af 
oplysninger. Persondata er trods alt meget vigtige, også for kommende generationer.

Det blev foreslået, at SSF skal anmode om, at oplysningerne også føres på papir.

Man drøftede distributionen af Hvem Forsker Hvad. Efter at Odense Universitetsforlag har 
overtaget trykningen og ekspeditionen, er priserne blevet væsentlig forhøjet.

En ny bestyrelse blev valgt: Henning Ballegaard, fmd., Vagtelvej 35, 4700 Næstved.
Tlf. 55 75 15 24 E-mail: henbal@post7.tele.dk

Jytte Skaaning, næstfmd., webmaster, Vinkældervej 6A,
5000 Odense C., Tlf. 66 14 88 77, E-mail: skaaning@email.dk

John Rasmussen, kass., Klintebjergvej 24, 7000 Fredericia,
Tlf. 75 56 26 79, E-mail: JWR.Fredericia@vip.cybercity.dk

Kit Bisgaard, sekr., Åstoften 14, Svogerslev, 4000 Roskide,
Tlf. 46 38 35 14, E-mail: kitbi@get2net.dk

Bente Klercke Rasmussen, Holbergsgade 23, 2., 8000 Aarhus C 
Tlf. 86 13 92 71.

Den nye bestyrelse blev anmodet om at arbejde med problemet vedr. distributionen af HFH samt 
finde en person, som vil påtage sig opgaven. AMKT bad om at fa tilsendt en liste over, hvem der 
fremover vil besætte de forskellige udvalg som SSF har nedsat.

Kursustilbud:

Til efteråret vil jeg igen begynde undervisning som jeg har gjort de forrige mange år. Men i mindre 
omfang. Der bliver: Slægtsforskning for begyndere,

Gotisk læsning og skrivning,
Indføring af slægtsforskning på EDB, (PAF og Ancestral Quest) 
Billedbehandling af gamle billeder. (PhotoFinish).

Undervisningen foregår på forskellige skoler. Interesserede må selv kontakte mig, og fa oplysninger 
om skoler og tidspunkter.

Anna M. Krogh-Thomsen, Tlf. 47 17.92.51.

mailto:henbal@post7.tele.dk
mailto:skaaning@email.dk
mailto:JWR.Fredericia@vip.cybercity.dk
mailto:kitbi@get2net.dk
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NYT FRA 
FORMANDEN!

I dette forår og sommer er der sket mange nye ting og ændringer, som jeg her vil fortælle lidt om. 
Idet jeg føler at tiden før vore foredrag er for knap. til at jeg kan nå at fortælle hvad jeg ønsker. Det 
er jo heller ikke alle vore medlemmer der kommer til alt, så derfor denne orientering.

Ændrede mødesteder og tider. Desværre kan vi ikke længere holde vore møder på Priorvej. 
som vi har gjort de sidste ca.12 år. Kirkebygningen skal ombygges, og vi får ikke mulighed for at 
komme der igen. I september holdes vores møde i Lyngby Sognegård. De 3 næste foredrag i 
oktober, november og december foregår i samarbejde med Folkeuniversitetet i København. De 
stiller lokaler til rådighed for os i Købmagergade 50, Kbh. Desværre er liden meget afmålt der. da 
lokalet også bliver brugt til andre kurser. Lokalet bliver brugt til kl. 19.00. vort foredrag skal starte 
kl. 19.15 og slutte kl 21.00. Det er vigtigt at vi overholder tidspunkterne da vi jo har nogle meget 
spændende foredrag på programmet. Se midtersiden.

Nyt sted fra januar 2000. Jeg har undersøgt forskellige muligheder. Det er meget svært at lå 
lokaler i det indre København, hvor både tog- bus- og parkeringsforhold er gode. Jeg ved jo, at en 
meget stor del af vore medlemmer er ældre mennesker, som ikke er glade for at skulle gå langt i 
mørke gader om aftenen. Derfor har jeg ansøgt om lokaler, som kirken bruger i Ballerup-Centret. 
Disse lokaler ligger i den samme bygning, hvor S-toget holder, så man kan gå lige fra tog og bus 
(ca.10 forskellige) op til lokalet, (uden at blive våd) og der er fine parkeringsforhold. Desuden 
kommer vore medlemmer jo også fra hele Storkøbenhavn, samt området hele vejen rundt om 
København. Fra Ballerup S-station er der gode busforbindelser ud til alle sider.

Foreningens Hjemmeside - http://www.danbbs.dk/~kbh09/
Det går fint med vor hjemmeside, har du prøvet? De ting virker, men vi har stadig lidt problemer, 
som vi nok skal fa klaret i løbet af eftersommeren. Vi har fået ca. 15 nye medlemmer via 
hjemmesiden, og tilmeldelserne til Slægtsforskerdagen kommer også fint derigennem. Det er
dejligt at se, at siden bliver brugt, og kan være til glæde for mange. Især vil jeg anbefale brugere at 
prøve de “Links” der er på hjemmesiden. Links er forbindelser ud til andre hjemmesider, arkiver 
og meget andet, så der er virkelig søgemuligheder for enhver slægtsforsker
Især glæder det mig at se at mange flere slægtsforskere er begyndt at tage EDB i brug, det er 
absolut ingen hindring at man har passeret de 80, så længe man kan se forskel på bogstaverne er der 
mulighed for at lære denne nymodens opfindelse. Den er ikke kun forbeholdt de unge..

Slægtsforskerdagen den 25. September på DSB-skolen. Tilmeldingerne til slægts- 
forskerdagen går fint i år. Vi er snart oppe på 80 tilmeldinger, og der kan være omkring 100. så 
skynd dig, hvis du vil med i år. Temaet er “Havets slægter”. Se program i forrige nr. af Slægt og 
Stavn, eller på vor hjemmeside. Foredragsholderne er cand.phil. Frank Allan Rasmussen fra 
Orlogsmuseet. Mange vil huske ham fra forårsudflugten 1998, der gik til Holmen og Orlogsmuseel. 
Derefter far vi 2 foredrag af redaktør, stud. mag. Inga B. Thomas, som vi også glæder os til al høre.

Slægt og Stavn. Vi har faet ny redaktion. Inger Lerche som redaktør og Gyda Mølsted som 
bladmedarbejder. Hjælp til arbejdet med bladet modtages gerne, især renskrivning på EDB vil 
være kærkommen. Nye tider er kommen, og det er vor håb at bruge EDB og denne nye favre 
verden mere i fremtiden. Men det kræver flere medarbejdere med kendskab til EDB. og helst med 
E-mail adresse, samt lyst til al bruge dette. Denne gang har jeg hjulpet til. for at få siderne lagt på 
EDB. så andre kan fortsætte, men jeg har også mange andre opgaver.

http://www.danbbs.dk/~kbh09/
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Bestyrelsen 
Aktiviteter 
Slægt a Stavn 
Sidste H f«
FAQ
Skriv til os« 
Opslagstavlen 
Indmeldelse 
Links

Slægt & Stavn er foreningens 
medlemsblad, som bringer 
artikler om bl.a. slægtsforskning, 
kultur, historie, samt 
meddelelser fra arkiver, 
foreninger, m.m. Det er 
medlemmernes blad, og artikler 
fra medlemmer er meget 
velkomne.
Bladet udsendes via Københavns 
Postcenter til medlemmerne 4 
gange om året. Det er muligt at 
tegne særskilt abonnement på 
bladet for 40 kr. pr. år. 
Abonnement giver IKKE gratis 
adgang til arrangementerne!.

Artikler kan sendes til redaktøren:

Inger Lerche
Lehwaldsvej 3-5D
2800 Lyngby
Tlf 45 87 83 08

Bestilling af abonnement på Slægt & Stavn:

Navn:

Adresse :

Postnr :

Telefon :

Email :

http : //www. danbbs. dk/~kbh09/stavn. htm 28-06-99
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Hvis de ikke har faet bladet omkring de nævnte terminer,
bedes De rette henvendelse til Deres lokale postkontor.

Indholdsfortegnelse:
Foreningsorientering side 2
Slægtsforskning i Sverige (Ulf Berggren) - 3 -8
Fund i arkiverne (I. Lerche) - 9
Skandale i familien Hoe II (Jørgen Wangel) - 10-11
Fødselsattest - 11
Checkskema for aner (Erling Dujardin) - 12
Fyn er fin - 13
Mormonkirken på Internettet (A.M.Krogh-Thomsen - 14-15
Aftægtskontrakt/Kapitalpension (H.C. Andreasen) - 16-17
Program for Østsjæl land, (Køge) - 17
Oldefar i Californien (Inger Lerche) - 18-19
At være bladredaktør - 19
Det rigtige årsregnskab for 1998 - 20
Referat af SSFs årsmøde. - 21
Kursustilbud. (AMKT) - 21
Nyt fra formanden - 22
Foreningens hjemmeside - 23
Hjælp til arkivbesøg - 24
Indsat i midten afbladet: Foreningens efterårsprogram

BEMÆRK : Ændret Mødested og tid.
På bagsiden af programmet: Bilag til tekst side 12.

Hjælp!

Foreningen har netop indledt et samarbejde med Malmö Slägtsforskarförening.

Vi efterlyser ca. 10 frivillige, som vil være medlemmerne fra vores nye venskabs
forening behjælpelige, når de er på Rigsarkivet eller Landsarkivet.

Den svenske forening vil ligeledes hjælpe vores medlemmer, når de personlig er på 
arkivbesøg i Malmø.
Ring til Gyda Mølsted på tlf. 36 49 28 78 eller Tage Ejbøl på tlf. 36 41 16 51

På forhånd tak.
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