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Nyt fra Formanden

Nu er efteråret begyndt, og vore møder i Ballerup er begyndt. Slægtsforskerdagen på 
DSB-Skolen er vel overstået. Der var 116 personer tilmeldt, det var en spændende 
dag, derfor tak til vore 4 foredragsholdere og alle deltagerne. Vor forening vokser 
meget, derfor kommer også nye ideer til, om hvordan vi kan gøre det bedre for os alle. 
Jeg oplever, at mange har et stort behov for at tale med andre Slægtsforskere, om de 
ting, de oplever i deres slægtsforskning, og ikke mindst om de ting, de søger efter. Jeg 
kan desværre ikke nå at tale med så mange mennesker, og jeg har heller ikke altid en 
løsning til alle, der stiller spørgsmål. Derfor nu noset nyt

Fra 1. Okt. 2000 blev der åbnet til mødelokalet i Ballerup allerede fra  kl. 18.00, 
selv om foredraget først begynder kl. 19.00. Denne første time er beregnet til at vore 
medlemmer og gæster, der kan tale med hinanden, om deres egen slægtsforskning. Jeg 
håber, at mange "garvede" slægtsforskere vil møde op, og hjælpe de mange nye og 
andre, der har behov derfor. Jeg efterlyser også nogle friske hjælpere, der vil hjælpe til 
med praktiske ting, så som at sætte stole og borde frem, og sætte alt på plads bagefter.

Ny ugedag fra  Januar 2001. Vi er desværre nødsaget til fremover at ændre vor 
mødedag til 2. onsdag i måneden. Jeg ved, at det kan være svært at ændre en fast 
mødedag, men jeg er sikker på, at vi kan vænne os til det. Valget var mellem at flytte 
lokale eller flytte ugedag. De fleste af vore medlemmer er glade for de lyse og venlige 
lokaler, vi låner hos Mormonkirken. Ikke mindst beliggenheden med de gode tog- og 
busforbindelser betyder meget. Mange kommer langvejs fra og er glade for, at de ikke 
skal ind i selve København.

Vor Hjemmeside - http://www. danbbs. dk/~kbhO9/
Det går fint med vor hjemmeside, vi får mange nye medlemmer via den. Vi arbejder 
med hjemmesiden, så godt vi kan, men ingen af os er jo professionelle. Vore “Links” 
sider bliver også brugt meget, da der er mange søgemuligheder. Sidste nyt er 
Anetavlen, en slags “Hvem forsker Hvad” på nettet. Her kan alle lægge data ind, så 
slægtsforskere kan udveksle oplysninger med hinanden. I den forløbne tid har vi fået 
mange henvendelser via "Skriv til os" på vor hjemmeside, for mange til at vi har 
kunnet nå at besvare dem. Nu er Anetavlen kommet, og i den kan de fleste af disse 
forespørgsler indskrives, det glæder jeg mig meget over. Flere har allerede skrevet 
indlæg i den, og vi håber, at mange vil have gavn og glæde af den fremover.

http://www._danbbs._dk/~kbhO9/
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Anetavien
Velkommen til diskussionsforummet Anetavlen. Vi har her i Slægtshistorisk 
forening for Storkøbenhavn oprettet et diskussionsforum på vores hjemmeside, 
hvor alle kan diskutere/snakke med om hvad de har på hjertet med hensyn til 
slægtsforskning. Det kan være alt fra ”hvor er min tiptipoldemor født” til ”hvor 
ligger en bestemt kirke i landet”, det kan være edb-programmer m.m. Kun din 
fantasi sætter grænsen. Men husk, det er kun om de ting som omhandler et eller 
andet som kan spores sammen med slægtsforskning, ikke hvor kan man købe gær 
billigst, eller hvor får man den billigste benzin. Her forneden vil vi prøve at 
skitsere reglerne og hvordan siden er opbygget, og husk på du lærer mest ved selv 
at gå ind på Anetavlen og klikke løs og finde din egen vej frem.
Det skal her også oplyses at ALLE kan bruge ANETAVLEN på lige fod.
For at benytte Anetavlen effektivt kommer her nogle af de grundlæggende 
muligheder:

Bidrag til diskussioner
Hvis du vil bidrage til en diskussion, skal du bare skrive dit indlæg i felterne 
under "Tilføj  et indlæg"'. Felterne findes nederst på hver side under de øvrige 
indlæg. Følg instruktionerne under "Tilføj  et indlæg" så kan det ikke gå helt galt. 
Hvis du kan se knappen "Opret Ny Diskussion", betyder det at du selv kan 
oprette et diskussions emne. Ved brug af denne knappen får du nu mulighed for at 
lave en rubrik, der tilføjes som et underemne, til den eksisterende aktuelle 
diskussion -  overskriften skriver du nu i emnefeltet. Når du har udfyldt emnet, 
sender du dit indlæg som beskrevet ovenfor.

Søg i forum
I dette forum kan du søge i indlæggene efter tidspunkt (Nye indlæg) eller efter 
tekst (Sog nogleord). Begge muligheder er en nem måde at finde relevante indlæg 
på. For at søge efter nye indlæg, skal du bare klikke på linken "Nye indlæg" i 
menuen til venstre. Menupunkterne "Sidste dogn" og "Sidste uge" svarer til at 
foretage en søgning begrænset til henholdsvis ét og syv døgn. Hvis du vil søge 
efter en specifik tekst, så klik på "Sog nogleord", Så kommer der en søgeside 
frem, hvor du kan vælge hvilket ord, der skal findes. Yderligere vejledning findes 
på søgesiden. Når søgeresultatet bliver vist, kan du vælge enten at klikke på en 
link til en side, eller klikke på en link til et specifikt indlæg, som indeholder 
teksten eller søgeordene.

Hvor finder jeg mere information?
Du finder flere oplysninger om dette diskussionsforum under menupunkterne 
”Formatteringskoder” og ”Problemløsning”.
Har du spørgsmål eller problemer, som ikke besvares på disses sider, så vælg
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ordstyrer, hvor du kan indsende dem som indlæg.

Ordstyrers rolle
Anetavlen er et forum med ordstyrer. Ordstyrers opgaver er at sørge for at de 
relevante emner er tilgængelige på forum, samt at sørge for at forum fungerer som 
det skal - intet andet. Ordstyreren følger ikke med i samtlige diskussioner, læser 
ikke samtlige indlæg og udøver ikke nogen form for censur. Læg dog mærke til, 
at ordstyrer kan afbryde muligheden for at indsende indlæg til diskussionerne, 
enten anonymt, for bestemte brugere, eller i det hele taget lukke en diskussion.
På Anetavlen er oprettet en diskussion, hvor du kan sende indlæg direkte til 
ordstyrer. Disse indlæg kan også læses og kommenteres af andre. Brug denne 
diskussion til forslag, ideer og kommentarer, kritik og ønsker.

Regler og ”Netiquette”
Når du skriver indlæg så prøv at forestille dig, at du deltager i en normal samtale 
med en person, du gerne vil gøre et godt indtryk på. Brug sproget som du gør 
normalt, men husk at eventuelle læsere ikke kender dig og derfor ikke ved, 
hvornår du mener noget alvorligt eller hvornår du er ironisk.
Det er meget let at tage fejl, når man læser noget på nettet. En lille morsomhed 
kan let blive opfattet som en stor fornærmelse, og en fornærmet udtalelse bliver 
let fortolket som en åben krigserklæring. Brug et venligt sprog, vær gerne uenig, 
men ikke utålelig. Vis respekt for de andre deltagere i forum. Tænk på at de, der 
læser dine indlæg, kan være dine kolleger, venner, studiekammerater, 
arbejdsgiver, eller konkurrenter eller ikke mindst slægtninge. Dette er ikke 
urealistisk i et forum med specielle emner - og slet ikke i et lille land som 
Danmark. Vær omhyggelig og præciser dit emne, så er chancen for klart svar 
også støne. Du får altid mulighed for at læse og redigere dit indlæg, før det bliver 
offentliggjort. Benyt dig af det og læs indlægget en ekstra gang. Tilføj evt. 
kommentarer, smiles © eller lignende, (dette tegn skrives også som :-)

Bemærk at alle indlæg udtrykker afsenderens meninger og holdninger -  det er 
altså ikke denne websides, Anetavlens eller ordstyrerens holdninger du ser.

Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn ønsker dig rigtigt held og lykke med 
jagten på dine aner.

http://www.anetavlen.dk
Jan Ho si bo ordstyrer pa Anetavlen

http://www.anetavlen.dk


-6-

Mere om slægtsforskning på internettet
Slet så forvirrende som denne overskrift behover det nu ikke at være. Jeg har 
efterhånden opnået et vist overblik over mulighederne, idet jeg  vedligeholder 
linkdelen a f hjemmesiden hos Slægtshistorisk Forening for Storkobenhavn 
(http://www.danbbs.dk/~kbh09/links) som et a f midlerne til at gore s i tet til et 
sted, man vender tilbage til. Danmarks Biblioteksskole afholder med jævne 
mellemrum kurser i at finde vej på internettet, hvis man soger hjælp til 
slægtsforskn in g.

Her følger så et referat af Nanna Skovrups kursus i den hensigt, at andre kan få 
glæde af det og måske samtidig fa lyst til at deltage i det. Det er ikke noget krav, 
at man skal være bibliotekar, selv om kurset er tilrettelagt for mere eller mindre 
slægtsforskningskyndige af slagsen. Man kan holde sig ajour med, hvornår kurset 
udbydes på Biblioteksskolens hjemmeside http://www.db.dk/kon - eller på 
københavnsforeningens hjemmeside, hvor jeg sørger for at gøre opmærksom på 
kurset under Sidste Nyt. Hvad der ikke er med her, er de træningsopgaver, der 
også hører til, så man også får en omgang praktiske øvelser ud af det: Få forelagt 
problemet - forsøg selv, ved hjælp af hvilke databaser svaret kan findes. 
Udgangspunktet for kurset er Nanna Skovrups hjemmeside med 
slægtsforskningslinks på adressen http://www2.db.dk/ns/slaegt.htm Hvis man vil 
afprøve de følgende adresser, er det derfor en idé at kigge her. Af samme grund 
har jeg ikke anført internetadresserne.

Danmark
Først nogle opsamlede ting, der vil være kendt for de fleste, men der kommer jo 
gudskelov hele tiden nye slægtsforskere til: De forskellige kildetyper er beskrevet 
på Statens Arkivers hjemmeside (fælles brugergrænseflade med landsarkiverne), 
hvor der også ligger en introduktion til slægtsforskning. Den vil også blive 
indarbejdet i en kommende fælles dansk-svensk genealogisk hjemmeside til 
gensidig hjælp for personer, der søger slægtninge i nabolandet (se senere). Men 
bemærk især den sønderjyske side med sognekort og de særlige administrative 
forhold i arkivets dækningsområde. Lokalarkiver i Vestsjællands amt er et 
eksempel af mange på lokalarkivers hjemmesider. Denne medtager en oversigt, 
der fortæller, hvilket arkiv der dækker et givent sogn. Og Bornholm beskriver 
direkte, hvilke typer arkivalier, de ligger inde med. Også DIS Danmarks 
hjemmeside blev nævnt, bl.a. fordi der er en liste over medlemmer, der gratis slår 
op i de kilder, de ligger inde med. Ligeledes er der mange personlige 
hjemmesider. Et tip: Brug "Søg" under menuen Rediger i Windows og skriv et 
slægtsnavn ind. Det letter søgningen. DDD, også kendt som Dansk Demografisk 
Database kan også anvendes til at søge på erhverv + lokalitet, f.eks. slagtere i 
Onsbjerg. Også i Folketællinger for Århus-området kan man lave sogneanalyser,

http://www.danbbs.dk/~kbh09/links
http://www.db.dk/kon
http://www2.db.dk/ns/slaegt.htm
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der kan bruges til at finde ud af, hvor mange per-soner med et givent 
(slægts)navn, der boede i det pågældende sogn. Endelig skal man huske Kort- og 
Matrikelstyrelsen. Fra deres side kan man via Landet rundt og søgning på 
stednavne komme til Det levende Danmarkskort. Også den nævnte Stednavne
database kan benyttes, men den placerer ikke lokaliteten på et kort.

Norge
På Digitalarkivets hjemmeside ligger nu også folketællinger fra 1660erne. Der er 
visse kirkebøger og emigrantlister. Endvidere er der mulighed for analyser på 
f.eks. gårdnavne ved søgning på forskellige parametre. Registreringssentral for 
historiske data giver også mulighed for at søge på folketællinger. Søgningen er 
enklere, fordi der her er færre parametre. Dokumentasjonsprosjektet har bl.a. en 
ordbog, hvor man f.eks. kan se, hvad prestegjeld betyder. Der ligger også 
gårdhistorie i form af et trykt digitaliseret værk, men ejerforholdene er ikke med. 

Sverige
Rötter er et online tidsskrift, og under ”Källor” ligger en oversigt over kirkebøger, 
”husforhörslängder” m.v. Der findes også links til de enkelte amter (län).
På det sjællandske landsarkivs hjemmeside ligger i øjeblikket en testversion af en 
dansk-svensk database. Som led i forbrødringen Over Øresund er det meningen, 
at der her skal ligge en dansksproget vejledning om slægtsforskning i Sverige og 
en svensksproget om slægtsforskning i Danmark og forskellen på arkivalier de to 
steder, men indtil videre er den noget ufærdig.
Svensk lokalhistorisk database ligner lidt den nye privatarkivdatabase i Danmark. 

Am erika
Ud over, hvad der er nævnt som noter under de enkelte adresser, blev disse ting 
fremhævet: Ancestry Search mmmer en metasøgning i flere registre. I Social 
Security Death Index søges via Rootsweb, som har den hurtigste søgning og 
hurtig opdatering. Genealogy.com er en slags genealogisk ordliste, som forklarer 
brugen af de forskellige kilder. Og USGenWeb Project er værdifuldt, fordi der 
her ligger nogle State Pages, som i et snuptag indskrænker søgningen til en enkelt 
stat. Inden for enkeltstaterne er der så en nogenlunde fast skabelon med statslige 
arkiver og Counties (amter/herreder), hvor det ofte kan være en fordel at søge 
lokalt. Der kan være lokale tællinger, arkiver og historiske foreninger, man kan 
spørge til råds. Derfor er det vigtigt, hvis ens søgning kan afgrænses til et enkelt 
county. Overskriften Lockups dækker over "opslagsbrødre".

Udvandring
Hamburg links to your Roots er starten på et projekt, som skal lægge Hamburg- 
personlisteme på nettet. Men foreløbig er der langt igen. Kun 1890-93 er under 
inddatering.
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Thousand Genealogy Links kan bruges som stednavnedatabase for USA.
Brug linket til County Search. F.eks. er der flere steder, der hedder Pittsburg. 
Efterfølgende kan man så bruge USGenWeb Project til at søge lokalt efter f.eks. 
lokale census og "vital records".
Mere nåede vi så ikke, men kig selv videre på undervisningssiden. Den skulle 
også gerne give nogle amerikanske links ud over de ovenfor nævnte. Jeg er dog 
klar over, at USA - eller for den sags skyld andre udlande ud over Skandinavien 
kan være et problem al den stund, man ikke kender nok til arkivforhold, 
søgemuligheder og intemetsider på området. Ved et medlemsmøde, hvor også et 
par medlemmer fra SFS' bestyrelse deltog, fortalte DIS Danmark om det store 
overskud, foreningen efterhånden har, og efterlyste idéer til projekter, der kan 
komme mange slægtsforskere til gode.
Derfor har jeg fået bestyrelsens samtykke til følgende: Der mangler en dansk 
pendant til Emigrantforska - steg för steg. Her kan DIS Danmark glæde utrolig 
mange ved at stå for udgivelsen af en dansk: Udvandrerforskning. Byg den op 
som den svenske: Start med danske kilder til udvandring i arkiverne, og lad anden 
del dække den modsatte vej: Søgning af indvandrede danskere i udlandets 
arkiver. Den svenske er meget koncentreret om USA, og det er naturligvis det 
område, hvor flest danskere kan drage nytte af oplysningerne, men der var altså 
også andre lande, hvortil danskerne emigrerede i stort tal. DIS Danmark vil nu 
tage forslaget med i deres overvejelser.
Sverige og Norge har store fine linksamlinger til hjælp for henholdsvis svenskere 
og nordmænd på jagt efter deres rødder eller efterkommere. Noget lignende 
savnes for Danmark (jeg har i hvert fald ikke set det). Tag en sådan oversigt med 
i bogen, og naturligvis skal den så online-opdateres, efterhånden som flere online- 
muligheder kommer til. Jeg føler mig overbevist om, at dette projekt vil dække et 
stort behov, og man skal da også forsøge sig med fondsstøtte. Og mens vi venter 
på denne bog, så gå til USA og kig på denne hjemmeside, som min amerikanske 
slægtning har fremhævet som et mønster på opbygning: 
http://www.chronography.com/rainwater/index.html - går man med tanker om 
selv at starte en personlig side op, kan man få gode idéer herfra.

Erling Dujardin

M o ß so m r a e  F am ili'efoR holô
Købmand Matthias Hoë født 1570 i Dortmund, gifter sig 21 oktober 1599 i 
Flensborg med Elsabe Lange, datter af borgmester Hermann Lange & Birgitta 
Fincke. Hans ældre bror Herman Hoë født 1567 i Dortmund, gifter sig 24 april 
1601 i Flensborg med Birgitta Fincke, enke efter Hermann Lange, (Elsabe's mor). 
D.v.s. Hermann Hoë bliver både „Svigerfar44 og svoger til Elsabe. Hans kone 
Birgitta bliver både svigermor og svigerinde til Matthias. Elsabe's mor, Birgitta 
Fincke bliver også hendes svigerinde o.s.v. o.s.v. o.sv. Inger Lerche

http://www.chronography.com/rainwater/index.html
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Hyldest til barndomslandet

Når man skal beskrive det sted, der har været med til at forme en og gøre en til 
det menneske, man er i dag, så må man til at sortere i sine minder, og det er 
unægtelig svært, for hele tiden dukker der ting op, som er et minde for en selv, 
men som ved nærmere eftertanke, ikke vil have den store betydning for 
efterkommere, som må formodes at læse dette - måske først om mange år. Men 
når jeg skal beskrive mit barndomsland, så synes jeg egentlig, at jeg har været 
meget heldig, for jeg tilbragte mange år sammen med nogle mennesker der hver 
på deres måde kom til at præge mig, og som jeg i min erindring er så heldig ”at 
kunne kalde frem”, når jeg har brug for det. Jeg er født og opvokset på Østerbro i 
København, og var så heldig, at mange af mine barneår blev tilbragt hos min højt 
elskede mormor, der boede i det kvarter på Østerbro, der kaldes for ”Østerbros 
Latinerkvarter”. Jeg husker alle de små handlende, der var grønthandleren på den 
anden side af gaden, der var bageren nede på hjørnet, hvor jeg ofte blev sendt ned 
for at købe "et lille rundt franskbrød", og hvor jeg senere som stor skolepige 
købte metervis af studenterbrød og hindbærsnitter. Der var ismejeriet, hvor jeg tit 
blev sendt hen for at købe bøttesmør - en opgave som med barnets troskyldighed 
virkede besynderlig på mig. For man stod jo og bankede løs på smøret for at få 
”det i fonn”. Heldigvis var det også nær på Østerbrogade, der derfor blev flittigt 

brugt som indkøbs
oase for en ung pige 
med hang til tøj og 
smykker.

Men barndomslandet 
bestod jo også af ture 
til fælledparken, med 
dukkevogn og para
ply, og senere til de 
store soppebassiner 
der føltes som para
disets have, når det 
var rigtig vannt.
Efter en tur i

”sopperen” som vi børn kaldte det i daglig tale, sluttede vi af med, at købe 
hjemmelavede softice hos slikfar, der lå strategisk rigtigt placeret lige overfor 
skolen. Skolen lå for enden af gaden, ja faktisk lå jeg mange gange en 
sommeraften i min mormors vindue, og så solens stråler ramme skolens nider et 
smukt syn, især hvis det var midt i sommerferien! Jeg husker også, hvordan, jeg 
stod i et af skolens vinduer og kiggede op igennem den gade, hvor jeg tilbragte så 
meget tid, og tænkte med hele min 13 årige sjæl - " En dag går jeg ud af skolens
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port og op igennem gaden og ud i friheden". Sagt med lidt andre ord: Livet 
ventede forude. Jeg startede med at skrive, at der var mennesker, der havde sat 
deres præg på mig, men selvfølgelig sætter jeg ikke navn på i det, jeg her har 
skrevet. Jeg kan blot fortælle om, at hver eneste 1. Maj, blafrede store røde faner 
ud af mange vinduer - også et smukt syn. Der var også de to, der var uddannede 
jazzsangere og underholdt os allesammen med sang og musik igennem mange 
aftener. Der var alle de arbejdende mænd, der fra alle sider af byen kom hjem til 
gaden og fællesskabet efter arbejdstid, hvor man samledes hos grønthandleren og 
skyllede dagens dont ned. Når disse mænd vendte hjem, var det som om, at gaden 
begyndte at leve igen, man sad på trapperne og sludrede, og man talte med 
hinanden og en del om hinanden, for selvfølgelig er det også sådan, at i 
fællesskabet kender alle hinanden og ved en masse om hinandens gøren og laden, 
hvilket selvfølgelig er en bagdel. Men på en eller anden måde så husker jeg 
følelsen af tryghed, når man kom til hjørnet af gaden en aften og så ned igennem 
gaden med alle de oplyste vinduer, hvor man så for sig selv kunne nævne, hvem 
der boede der - jeg har altid følt mig tryg i ”min” gade, selvom den selvfølgelig 
også havde sine originaler som alle kendte, men som vi børn ofte var bange for, 
selvom vi ikke fortalte de voksne det. Barndommens land indebar jo også, at 
”man” vaskede dukketøj som man på voksen maner hængte til tørre på taget, for 
derefter at samles om de sodavand og kager som voksne hejsede ned via vinduet, 
så det nærmest blev en hel skovtur midt imellem skraldebøtter og hvad der ellers 
findes i en gammel gård, men for os var det lykken. Mange af disse mennesker er 
selvsagt døde nu, og mange flyttede fordi der skete ændringer i deres liv, men hos 
mig lever de med deres særegne væremåder, hjælpsomheder, uvenskab og latter, 
de vidste det ikke, men de blev en varig del af mig - noget jeg tog med mig videre 
i livet, og nogle gange tænker jeg på hver enkelt og siger til mig selv, ja tænk, 
hvis man kunne møde dem igen nu som voksen med den erfaring, man selv har 
fået af livet, så ville jeg fortælle dem, hvad de betød for mig og mit liv, og hvad 
jeg lærte både godt og dårligt ved at have dem omkring mig. Men ingen af os kan 
jo skrue livet tilbage, den tid er for altid tabt, men den har lært mig noget om, 
hvordan vi mennesker præger hinanden, også uden at vi tænker over det, fordi vi 
bare er, som vi nu engang er. Når jeg tænker på disse mennesker i dag, kan jeg 
ikke lade være med at tænke på dem med taknemmelighed, for de var der - og af 
dem lærte jeg måske nok på en lidt hårdhændet måde, hvordan livet kan forme sig 
for det enkelte menneske, men også at livet skal leves på den måde, som er den 
rigtige for den enkelte, uanset hvad andre måtte mene. Det er nemlig et 
gennemgående træk fra mit barndoms land, at man levede sine følelser både 
positive og negative helt ud. For mig er der ingen tvivl - Jeg blev selvfølgelig 
formet og dannet af mine forældre og min familie, men jeg lærte om livet og at 
leve livet i Østerbros Latinerkvarter, som heldigvis blev mit "Barndomsland".

Susanne Stoltenberg Heidemann
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Københavns Stadsarkiv er et godt sted at søge efter oplysninger om sine forfædre. 
Stadsarkivet eller ”Rådstuearkivet” som det hed i ældre tid, indeholder en 
mængde informationer om lokale forhold, bl.a. om nedrevne ejendomme, 
forfædrenes bamdomsgader og - eller de kvarterer, som de boede i. Det 
indeholder oplysninger om byens sociale eller erhvervsmæssige forhold, såsom 
f.eks skole og hospitalsvæsenet. Desuden findes kirkebøgerne på mikrokort fra 
1617-1891 for de sogne, der hørte til København, samt for Brønshøj, 
Frederiksberg og Rødovre. Man må huske på at kirkebøgerne, ikke er fuldkomne 
pga. de mange omfattende brande i 1600- og 1700 tallet. Først fra 1812 er 
kirkebøgerne intakte, da det blev bestemt at føre to kirkebøger som skulle 
opbevares hvert sit sted.
På Stadsarkivet findes Kopulationsprotokoller fra 1735-1868.1 1661 blev afgiften 
på vielser indført, den såkaldte Kopulationsafgift, som skulle betales af 
brudgommen. Oprindelig tilfaldt afgiften staten, men fra 1688 fik København del i 
denne. Denne afgift blev opkrævet af Stadskæmneren og indført i 
kopulationsprotokoller, der er bevarede fra 1735. Denne bryllupsafgift blev 
ophævet over hele landet i 1792, men for Københavns vedkommende først fra 
1868. For at slippe for denne afgift blev flere københavnere gift på Frederiksberg 
eller i Hvidovre. I 1700-tallet var der enkelte befolknings-grupper, som blev 
fritaget for at betale denne bryllupsafgift, det var bla. soldater, degne, studenter, 
håndværkssvende, arbejdere og tyende, for så vidt de ikke var borgere. Men de 
vil i nogle tilfælde alligevel kunne findes i Kopulationsprotokolleme.
Indtil 1851 havde kun kirkelige vielser retslig gyldighed. Efter 1851 var det nu 
muligt at indgå borgerligt ægteskab, men kun for personer som ikke tilhørte 
folkekirken eller et andet anerkendt trossamfund, eller hvis parret tilhørte to 
forskellige trossamfund. De personer, der faldt ind under denne bestemmelse, 
kunne tilhøre den evangelisk-lutherske frikirke, være mormoner, baptister eller 
fritænkere. I årene efter 1851 var det kun få par, der valgte at lade sig borgerligt 
vie. Men i 1880-eme steg antallet af borgerlige vielser ikke mindst som følge af, 
at stadig flere inden for det voksende Socialdemokrati erklærede sig som 
fritænkere. Det stigende antal borgerlige vielser førte til, at man fra 1887 fortrykte 
skemaerne i protokollerne.
I 1922 blev der vedtaget en ny ægteskabslov, hvor de tidligere betingelser om, 
hvem der kunne blive borgerligt viet, blev ophævet. Loven trådte i kraft i 1923, 
og ægteskab indgået over for en borgerlig myndighed blev denned en mulighed 
for alle uanset trosretning. Det blev herefter mere almindeligt at lade sig 
borgerligt vie. Betegnelsen på protokollerne blev nu også ændret fra 
”Borgerligevielser” til ”Ægteskabsbog” Borgerlige vielser er tilgængelige efter 50
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år. Med den nye ægteskabslov overgik lysningerne til den borgerlige myndighed 
og blev indført i lysningsprotokolleme. Protokollerne blev oprettet i 1923. I 1970 
blev lysninger fonid for vielser afskaffet, men prøvelsen af om 
ægteskabsbetingelserne blev opfyldt, blev fastholdt. Lysningsprotokolleme blev 
derfor erstattet af prøvelsesbøger. Lysninger er ligeledes tilgængelige efter 50 år.

På Københavns stadsarkiv findes også Københavns Polities mandtaller. I årene 
1816-1923 foretog politiet to gange årligt, i maj og november, registrering af alle 
personer i København, Nyboder var dog undtaget, da de havde deres egen 
optælling. Alle som var mere end 10 år gamle blev talt. Det var husejerne, som 
havde ansvaret for optællingen. Desværre er optællingerne for 1816 ikke bevaret. 
Men først fra (1866) 1869 og de er afleveret til Stadsarkivet.
Desværre er skemaerne for 1866 i så dårlig stand, at de nu er overført på 
mikrofilm, så alle kan få glæde af dem. Skemaerne indeholder oplysninger om 
navn, alder, fødested, samt stilling. Fra maj 1894 indeholder skemaerne 
oplysninger om adresse ved forrige mandtal. For årene 1900-1923 findes 
skemaerne kun på mikrofilm. Mandtalleme for årene 1816 - (1866) 1869 er 
kasseret, så er mandtalleme - altså de originale (ikke de mikrofilmede), det også 
for årene 1900-1923. Skemaerne findes i folkeregistret, men ikke på Stadsarkivet. 
For årene 1868-1881 findes på Stadsarkivet de såkaldte hovedregistre over 
beboere i en bestemt politikreds. De indeholder oplysninger om beboernes, 
tyendets og de logerendes navne, stillinger og fødesteder.
Hvis man skal se Politiets mandtaller, er det vigtigt, at man kender en adresse på 
den person eller familie, man søger.
I 1890-1923 lavede politistationerne ”registerblade” for personer over 14 år. 
Registerbladene over de personer, der endnu boede i København i 1923, findes 
på mikrokort på Stadsarkivet. De fulgte personerne ved flytninger inden for 
Københavns grænser. Ved oprettelsen af folkeregistret i 1924 frasorterede man 
registerbladene over personer, som var døde før maj 1923, og kaldte disse blade 
for ”dødeblade”. Disse ”dødeblade” er afleveret til Landsarkivet for Sjælland. 
Disse blade er utilgængelige, men der findes et alfabetisk personnavneregister på 
32 bind, som er tilgængeligt på Stadsarkivets læsesal. De indeholder oplysninger 
om de registreredes navne, stilling, fødselsdato og børn, der var påført 
registerbladet, evt. ægtefællers fornavne og fødested , dødsdato, samt den sidst 
angivne bopæl. En vigtig ting at huske på her er, at kvinder og børn er påført 
mandens registerblad og i tilfælde af mandens død, hvis han altså døde som 
enkemand, så vil hustruens død være anført her. Personer over 14 år havde sit 
eget blad, gifte kvinder opførtes som sagt på mandens registerblad og fik kun sit 
eget registerblad, hvis hun blev enke, forladt eller separeret, fraskilt eller af andre 
årsager boede på anden adresse end manden. Registerbladene er ordnet alfabetisk 
efter efternavn, men stol ikke 100% på disse, da de ikke altid blev flyttet med til
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ny politikreds, når personerne flyttede.

Københavns Stadsarkiv rummer også Borgerskabsprotokolleme 1683-marts 1932 
og Næringsadkomster 1932-1972 (Næringsadkomsteme findes på 
mikrofichekort). For at havde ret til at udøve selvstændig næring (arbejde som 
håndværksmester eller drive handel) måtte man erhverve sig borgerskab. 
Forudsætningen for at kunne erhverve borgerskab var som hovedregel, at man var 
uddannet i vedkommende håndværks- eller handelslaug som svend og havde 
aflagt mesterprøve. Der fandtes dog også i laugstiden ffimestre, der kunne 
erhverve borgerskab.
Rådstueprotokolleme 1683-1784 kan indeholde flere oplysninger om 
borgerskaber end borgerskabsprotokolleme. I borgerskabsprotokollen indførtes 
den, der var kvalificeret til at blive borger og havde aflagt sin borgered, med 
navn, erhverv og fødested, dette sidste ofte i ældre tid noget upræcist som 
Jylland, Sjælland, Schlesien osv. Omkring 1815 begynder man periodisk at 
angive alder, senere bliver man mere nøjagtig og anfører fødselsdatoen. Fra 1771 
til 1816 kan man, hvis indførelsen i borgerskabs-protokollen synes mangelfuld, 
med fordel se efter i kæmnerens regnskabs-bilag, om denne ved noteringen af 
betalte borgerskabspenge skulle have haft en anden opfattelse af navn eller 
fødested eller eventuelt en tydeligere håndskrift.
I slutningen af 1700-tallet indførtes også kuratorer (værger) og nattevægtere, 
brandelæsser, bygningssvende, laugsoldermænd m.v. i borgerskabsprotokolleme, 
da de også skulle aflægge ed for magistraten. Fra begyndelsen af 1800-tallet 
optræder jordemødre, hvorimod kuratorer m.v. ikke længere indføres i 
borgerskabsprotokolleme.

Stadsarkivet indeholder så mange forskellige former for arkivalier, at en dag 
flyver vældig hurtigt, når man besøger dette gamle arkiv, der blev oprettet i år 
1563, hvor der for første gang findes oplysninger om arkivet. Men formodentlig 
er det meget ældre. De ældste arkivalier, som er opbevaret i Stadsarkivet, er fra 
slutningen af 1275. Hovedparten af arkivalierne er efter Københavns brand i 
1728. Stadsarkivet råder over ca. 30.000 hyldemeter, som delvis er på selve 
Rådhuset og andre i hjemmemagasiner rundt omkring. Men med arkivets mange 
hyldemeter arkivalier er der en helt speciel atmosfære på selve Stadsarkivet, og 
ikke mindst lugten af gamle arkivalier gør, at man befinder sig i en blanding af at 
være her i nuet, men samtidig tilbage i den tid som vores forfædre nu engang 
levede i.

En dag på Københavns Stadsarkiv går nu hurtigt, efter man har fundet ud af, hvad 
der egentlig er af arkivalier. Efter at havde fundet dødsdatoer på en del forfædre, 
ville jeg derfor gerne vide noget om min oldefar Peter Hansen, født marts 1879 i 
Kbh, han var lygtetænder i København omkring år 1900. Hvornår fik man gade-
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lygter, og hvornår blev de egentlig tændt?. Jeg slog op i vejledningerne og her 
fandt jeg noget om Belysningsvæsnet. Forsøg med gadelygter blev gjort i 1660. 
Den 21 feb. 1681 blev en lygteinspektør ansat af magistraten, og en forordning 
om gadelygter kom den 25 juli samme år.
Der var ca. 500 tranlygter i København. En kommission for brand- lygte- 
vægtervæsenet blev nedsat 9. juli 1687, og samtidig indførte man en lygte- og 
sprøjteskat. Lygtevæsenet hørte under denne kommission, ligesom det også kom 
til at høre under kommissionens afløser, Overbrand- vandkommissionen 1714- 
1805. I 1801 skete en ændring, der gjorde at Lygtevæsnet blev overdraget 
politimesteren. I forbindelse med dette udpegede kongen et centralt medlem af 
magistraten, der skulle besørge alle forretninger vedrørende gadernes belysning. 
Politimesteren og den udpegede person af kongen udgjorde nu kommissionen for 
lygtevæsnet, de skulle nu herefter besørge alt vedrørende gadebelysningen i 
København. Kommissionen skulle korrespondere med magistraten om 
økonomiske foranstaltninger og indbetale eventuelle overskud til overbrand- 
vandkommissionen. Kommissionen blev ophævet ved reskript i 1819 og dens 
forretninger henlagt til magistraten. Lygtevæsnet kom herved under borgmester 
Scäffers specielle tilsyn, ligesom brolægningsvæsnet, men forblev i modsætning 
til dette, der i 1844 kom under fornyet kommissionsstyre, under magistraten.
I 1824 nedsatte man en kommission til indførelse af gasbelysning i København, 
efter at der siden 1814 havde været nogle private initiativer til belysning af huse 
med gas. Noget konkret kom der ikke ud af dette, så først i 1841 nedsatte 
magistraten og borgerrepræsentationen en fælles komite, der skulle indhente 
oplysninger om, hvorledes man bedst kunne forsyne hovedstaden med gas. 
Endelig i 1848 blev der nedsat en kombineret komite angående indførelse af et 
vand-, gas og kloaksystem. I 1854 blev der opnået enighed om at vand- og gas
anlæggene skulle udføres, hvorimod kloakanlægget skulle vente.
Dette fortalte lidt om hvor lang tid det tog for at opnå enighed - 30 år før 
gasbelysning blev vedtaget.

I min søgen for at finde ud af hvornår man havde lygterne tændt, fandt jeg at i 
1808 var gadelygterne tændt fra august måned, dog først fra den 12 august og da 
kun en time, fra et kvarter over ni til et kvarter over ti. Man regnede nemlig med, 
at månen sørgede for tilstrækkeligt med lys i den øvrige tid. Folkeviddet opfandt 
derfor begrebet ”magistratsmaneskirf\ da månen selvfølgelig ofte var gemt bag 
skyer. I december måned var gadelygterne tændt i op til 14 Vi time, fra et kvarter 
over fire om eftermiddagen til næste morgen et kvarter i syv. I de to nætter med 
fuld-måne, 2. og 3. december, blev lygterne ikke tændt. (KLY 3, Lvj.nr 12/1808). I 
december måned 1808 var lygterne i alt tændt 269 timer. Dagen var fløjet væk for 
mig og jeg nåede ikke at finde konkrete facts om min oldefar, men nu var jeg 
mere inde i, hvor jeg skulle finde de arkivalier, som jeg skulle bruge i min søgen.



-15-

Hvordan det var at være lygtetænder, om hvor jeg skulle finde ud af, hvor han var 
gift, død, havde boet, hvor mange børn han havde fået osv. Jeg håber også det 
kan være en hjælp for andre til at finde sine forfædre på Københavns Stadsarkiv.

foto: registrering a f  hvornår lygterne var tændt i 1808
Kilde: Med hjælp fra div. pjecer fra Kobenhavns Stadsarkiv samt besog derpå.

Gitte Berge ndorff Host bo

Poeten og Lillemor aM ^n m,,gvn.se»
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fik  blev f l a  rftm elika

ældste år i Juli dumpede der pludselig et stort brev fra Amerika ind i vor 

brevkasse! Hvem kendte jeg derovre?.
Det var fra Ove Van Jepmond, der bor på vestkysten nær Seattle. Han skrev, at 
han i Frankrig hos en slægtning havde set min stamtavle for Jepmond-familien, 
men han kunne ikke finde, hvor hans del af familien kom ind.
Forhistorien er følgende: En slægtning her i København havde forbindelse til en 
gren af familien, der var udvandret til England før 2. verdenskrig -  det var min 
fars fætter. De var begyndt at interessere sig for deres aner. Sønnen af den 
udvandrede boede nu i Frankrig, hvor han bl.a. havde en Telefax-adresse- til 
ham sendte jeg i Februar 1998- 4 sider, som jeg fik tak for, men hørte ellers ikke 
mere.
Amerikaneren Ove Van Jepmond var så i sommeren 99 i Frankrig, hvor han 
havde fundet adressen på familien, som han besøgte og der fik en kopi af min 
tilsendte stamtavle + min adresse. Det var det han skrev til mig om. Ove var selv 
søn af Svend Aage Mikkelsen (f. 1891 i Roskilde -  død i Amerika) der ved 
overgang til amerikansk borgerskab havde taget navneforandring til Van 
Jepmond (efter hans mormor). Svend Aage var søn af den kendte lektor Kristian 
Mattias Mikkelsen (1845-1924) fra Roskilde (der har udarbejdet flere 
skolebøger, bl.a. den kendte latinbog -  som jeg selv havde i skolen). På grund af 
familiestridigheder udvandrede Svend Aage til USA omkring 1918 -  hvor han 
var soldat under 2. verdenskrig. Han var gift 2 gange -  hans 2. kone + 2 børn 
(bl.a Ove f. 1934) var i Danmark alene fra 1939-1950, hvor han igen hentede 
dem med til USA. Børnene gik således i skole i Danmark til 1950 -  så de fik 
lært dansk. Siden 1950 har de så opholdt sig derovre. Ove både taler og skriver 
stadig dansk, selvom han er amerikansk gift.

Oves farmor Hansine Wilhelmine Nissen (1854-1935) var datter af Hans 
Bonnichsen Nissen (f. 1816 i Tyrstrup) og Anna Marie Jepmond (f. 1816 i 
Nyborg). Anna Marie var ældste søster til min oldefar Anders Hansen Jepmond 
(f. 1828) som jeg før har skrevet om. Svend Aage havde fra sin mor hørt, at 
familien Jepmond, var af frisisk afstamning (hvad jeg i øvrigt ikke kan påvise) 
derfor kaldte han sig ved navneforandringen Van Jepmond.
På foranledning af brevet, som jeg selvfølgelig straks svarede på, gik jeg i gang 
med at finde mere om forfædre på fædrene side og har fundet flere led både om 
Mikkelsen og Bonnichsen Nissen slægterne. Disse oplysninger har jeg sendt 
ham. Han har flere gange ringet mig op fra Seattle og sidst på året (1999) 
dukkede han så selv op. Han lovede at komme igen. Det er morsomt at være 
slægtsforsker, når man på den måde kan få familie i hele verden.

Inger Lerche
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Ord og Udtryk i
Sjællandske bondeskifter indtil ca. 1850
A f  Henning Mathiesen

De ord, det kniber med at læse, er ofte ord, man ikke kender. Jo flere udgaver af 
det samme arkivmateriale, man læser, jo mere hjemmevant bliver man i 
sprogbrugen. Jeg har selv beskæftiget mig en del med transskription af skifter og 
er efterhånden blevet ganske godt bekendt med indholdsformen i sjællandske 
bondeskifter, især under Vallø og Bregentved godser. Skifterne for denne 
samfundsgruppe vil måske kunne hjælpe andre over visse hurdler.

Skiftejurisdiktionen lå for fæstebøndemes vedkommende i hænderne på den 
godsejer, den enkelte gård- eller husmand stod i tjenesteforhold til. Skiftet skal 
findes i særskilte skifteprotokoller i det pågældende gods’ arkiv. Efter 1817 
overgik godsejernes ret til at behandle skifter til herredsfogden eller 
birkedommeren, men flere jordbesiddere, bl.a. Københavns Universitet, 
Magistraten og Sorø Akademi, opretholdt retten indtil 1850. Skifterne kan være 
indført i protokollen den dag, skiftet er sluttet, eller de kan være indført løbende, 
hvorved der vil være henvisninger til næste/foregående retshandling. Det første 
er det almindeligste.

Skifterne består først af en indledning, skrevet den dag skiftebehandlingen 
afsluttes. Herefter anføres selve registreringen, afskrevet efter det stykke papir, 
som blev skrevet på åstedet, i Stervboet. Hvis der herefter ikke tilføjes 
yderligere værdier, går man så over til selve behandlingen af skiftet. Først 
anføres boets indtægter, derefter dets udgifter og skiftets bekostning, og endelig 
- hvis der er noget at arve -  fordeles arven og skiftet sluttes.

I indledningen af skifterne fortælles hvem, der er mødt frem for dels at behandle 
skiftet og dels at overvære skiftebehandlingen, eller erfare Boens Tilstand. 
Somme tider er skiftet færdigbehandlet i den afdødes hjem, Stervboen. Af og til 
kan skifte-forvalteren være fraværende i Embeds Vacance (han havde som regel 
mange ben at gnave på!), eller det kan være udtrykt ved, at Skifteforvalteren er 
modt i lovligt Forfald ved sin Fuldmægtig. Man er nu forsamlede for at 
konstatere, om noget udover den pahæftede Gieid og Besværing kan blive til Arv 
og Deeling imellem enke eller enkemanden og de tilsammen aulede børn, som 
er..- og her kommer det allervigtigste for slægtsforskeren, nemlig de 
genealogiske oplysninger om arvingerne: Navn, alder og bopæl, hvem de evt. er 
gift med, samt ikke mindst deres nøjagtige familie-tilhørsforhold. Og det er 
netop her, man opdager, at en person har været gift flere gange. Arvingerne kan 
være umyndige eller mindreårige, og de har så en værge, som kan være fod  og 
falden eller tilskikket. Man skrider da til oplæsningen af selve 
registeringsforretningen (registering er ofte stavet uden r). Hvis ikke arvingerne 
er nævnt tidligere, bliver de det her (ofte begge steder). Registreringen og 
vurderingen af den afdødes bohave sker i samtliges hos og
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overværelse og forretningen bliver fremmet, påbegyndt eller foretaget som 
folger.

Indledningen a f skifte kan ofte give værdigfulde oplysninger, bl.a. om hvor voksne born 
opholder sig pd tidspunktet fo r  skiftet.

Det vil føre for vidt ved denne lejlighed at nævne alle de forskellige betegnelser, 
der findes for de forskellige indbogenstande. Her henvises til generelle 
opslagsværker og ordbøger. Det, der bliver registreret, er den afdødes personlige 
ting, der hører til husholdningen og som afdøde og den efterlevende ægtefælle 
ejede i fællesskab. Desuden registreres Besætningen (af heste) og Creaturer 
(køer, svin får og småredself Samt sæde- og Fodekorn, hvis det er en gård, der 
skiftes på.
Efter 1813-14 bliver vurderingen sat i Sedler og Tegn. Dette er en direkte følge 
af statsbankerotten i 1813. Penge blev udstedt med en pålydende værdi, der var 
til en lavere kurs end møntfoden. Ligeså regnes med to kursværdier, navneværdi 
(N. V.), som var en kurssat værdi beregnet på daglig handel og brug af valuta; og 
Solvværdi (S.V.), som var den egentlige møntfods værdi, og som benyttedes i 
større sammenhænge, bl.a. ved handel med udlandet. De to værdier nænnede sig 
gradvist hinanden i løbet af de næste 40-50 år, kursen på navnværdien blev 
fastsat 2 gange årligt. Ved slutningen af registreringsforretningen bliver de 
tilstedeværende spurgt, om de ved andet og meere, som kan komme Boet til 
Indtægt, eller som Boen til Beste kan regnes. Da man som regel ikke har noget 
at erindre, kan registreringen sluttes, i og med at man erklærer sig tilfreds eller 
ligefrem, fornoyede med den satte vurdering. Om vurderingsmændene erklærer 
højtideligt - det er ganske vist afskriverens formulering, men almindelig 
standard - at de har udført forretningen ”efter Samvittighed og bedste 
skjonnende, saa hielpe os Gud og hans Hellige Ord. Dette vil vi til Tinge med 
vor Fed bekræfte ”.
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Man går nu over til anføre boets indtægt imod udgielden. Der kan evt. være 
bemærket, at boet er solgt ved Audi on. De allerfleste gange udgøres indtægten 
alene af værdien af indboet, det er ret sjældent, at sådan noget som penge 
nævnes blandt værdierne. I løbet af anden halvdel af 1800-tallet mærker man 
dog, at der kommer flere penge mellem hænderne på gårdmændene, f.eks. 
begynder obligationer og forsikringspolicer at dukke op med jævne mellemrum.

Stervboets Giæld og Besværing udgøres først og fremmest af begravelses- 
omkostningerne. En gang imellem kan man være heldig, at disse er 
specificerede, og man kan se, hvilke utrolige mængder af mad og drikke, der 
medgik til sådan et æreøl. (Ved en begravelse konstaterede jeg, at der var brugt 
ligeså mange penge til brændevin (20 liter) som ligkisten kostede!). Dertil lagde 
man et beløb af samme størrelse til den efterlevende ægtefælles egen begravelse. 
Andre udgifter kunne f.eks. være herskabets fordringer for Gaardfæld, altså slid 
på godsets ejendom. Endvidere kunne man skylde til f.eks. naboen, der udlejede 
husets kakkelovn, eller købmanden, der havde leveret varer eller ydet lån til 
begravelsen.

Til dette kommer Skiftets Bekostning, som altid er udspecificeret, og som kan 
udgøre helt op til 16 halvvejs ulæselige punkter. Der går lidt procenter (forl. 
PC to) til Kongens Casse, afgift til Justitsfondet og Revisionscontoirt, 
Tillysningen inden Birkeretten koster, der skal betales for Stemplet Papiir til 
Skifte Brevet, Skiftebrevets Beskrivelse koster et Sallarium. Endelig er der nogle 
personer, der skal betales: Birkedommeren for Mode i Skiftet, Mændene for  
Registeringen og Skiftet at overvære, og endelig skal sognefogden have lidt for 
at indkalde alle rette vedkommende til retsmødet.

Når det ene nu bliver trukket fra det andet, viser det sig, om der bliver noget at 
arve og dele. Enken/enkemanden får det halve, og sønnerne får hver deres 
broderiod og døtrene det halve, deres søsterlod. Én eller flere af arvingerne kan 
evt. renoncere, give afkald på deres arvepart. Ofte er der dog ikke engang til 
enkens egen begravelse, så det meste forbliver som det er, Enkemanden/enken 
lover at holde skifteretten kraveslos for gæld, der muligt matte hæfte pa Boet og 
ikke under Skiftet er anmeldt.
Han får derefter boet extraderet, overleveret af skifteretten, og man kan i god ro 
og orden slutte skiftet. Datum (et loco) ut supra Dato (og sted) som ovenfor.
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Dette er kun el lille del af de mange retsudtryk, der siden er gået af brug, og man 
vil utvivlsom støde på mange, som ikke er nævnt her. Et par gode råd, hvis der 
er ord eller sætninger, man ikke kan tyde; Tænk over meningen, hvad er det 
mest sandsynlige, der skal stå på netop dét sted i teksten?. Man kan også forsøge 
at finde samme sted i teksten i de nærmeste skifter i protokollen, måske er det 
nemmere at læse her (ofte er det jo standardformuleringer!). Kan man læse 
første del af ordet, kan det forsøges slået op i ordbog eller leksikon. Har man 
mulighed for det, så vis det til andre og spørg dem til råds, måske skal det bare 
ses med nye øjne. Eller gå fra det en dags tid eller to, jeg har før været ude for, 
at jeg med det samme kunne læse ordet, næste gang jeg kiggede på det, og det 
var mig helt ubegribeligt, at jeg ikke havde kunnet se det før. Man kan også 
stirre sig blind på et enkelt ord!. Men frem for alt: lad være med at skrive et gæt, 
medmindre du gør udtrykkeligt opmærksom på det -  en fejl kan med tiden 
spredes til alle mulige andre arbejder, hvor mange gange har du ikke selv 
skrevet noget af fra en bog, som andre har transskriberet ??.

Fra Stamtræet Øst sjælland. nr. 4, 1995.

Sogne- & stednavne i Slesvig.
Indlagt kort viser sogneinddelingen i Nord- og Sydslesvig. Sogne er en af de 
mest stationære administrative enheder vi har, med rødder tilbage til den tidlige 
middelalder og med stor indflydelse på den verdslige opdeling i f.eks. 
kommuner, herreder og amter. Imidlertid når man sjældent langt alene med et 
sognekort. Man har måske kun et navn på en gård, en bebyggelse eller en mark, 
men ved ikke hvor den ligger. Eller omvendt, man kender sognet, men ved ikke 
hvor de ønskede oplysninger skal søges: hvilket herred, amt, gods eller birk ? De 
fleste registraturer på læsesalen er naturligt forsynet med sogneregister, men 
desværre kan ikke alle arkivgrupper umiddelbart opdeles efter dette princip. 
Særlig før 1864 var Slesvig på mange måder et administrativt kludetæppe. Her 
følger et lille udvalg af hjælpemidler til den slesvigske topografi og 
administrative opdeling. Alle de nævnte titler er til rådighed på læsesalen på 
Landsarkivet for Sønderjylland:

Generelle topografiske opslagsværker:
J.P. Trap: ”Hertugdømmet Slesvig”, Kobenhavn 1864, Genoptrykt 1975. 
En tropografisk beskrivelse af hertugdømmet Slesvig, d.v.s. både nord og syd 
for den nuværende grænse. Indeholder bl.a. oplysninger om sognenes kirkelige, 
administrative og juridiske tilhørsforhold i tiden før 1864. Stedregistret bag i 
bind to udmærker sig ved for Sydslesvigs vedkommende at benytte den tidligere 
brugte danske stavemåde.

J.P. Trap: ”Danmark”, 5 udgave.. Kobenhavn 1953-72.
Et fremragende topografisk værk. Oplyser om historie, geografi, institutioner, 
erhverv, folketal, kirkelig organisering, administrative tilhørsforhold, 
udskrivningskredse, m.m.. Behandler såvel landsdelen generelt, som de forskel-
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lige amter, herreder og sogne. Bind 24, 25, og 26, vedrører Nordslesvig. Specielt 
skal også det særskilte stedregister i bind 27 nævnes, der med mange by
landsby-, gårde-, og husnavne er et glimrende udgangspunkt for en 
undersøgelse. En nøgle til den nye administrative inddeling i amter og 
kommuner efter 1970 findes i bind 31.

"Fortegnelse over stednavne i de sønderjyske landsdele", Stednavneudvalget, 
Kobenhavn 1948.
Hæfte med en udmærket hurtig indgang til navnene på nordslesvigske beboelser 
(gårde, huse, landsbyer, øer, m.v.). Det drejer sig om en alfabetisk liste med 
henvisning til sogn og amt.

"Sonderjyske Stednavne", Stednavneudvalget, Kobenhavn 1944.
Hovedværket vedr. nordslesvigske stednavne. Indeholder både by-, bebyggelses- 
og naturnavne. Opdelt efter amterne. Angiver de tidligere former af navnet, samt 
stednavnets oprindelse.

Wolfgang Laur: "Historisches Ortsnamenslexikon von Schleswig- Holstein", 
Neumünster 1992.
Dækker det nuværende Slesvig-Holsten (d.v.s. ikke Nordslesvig). Indeholder et 
bredt spektrum af stednavne (gårde, huse, byer, stednavne, m.m.), opstillet 
alfabetisk. Ofte med en lille beskrivelse af de tidligere fonner og med en 
redegørelse for oprindelsen.

Folketællinger før 1864:
Folketællingerne og deres opdeling før 1864 kan være vanskeligt at overskue. 
En glimrende indgang er folio-registraturen bag skranken på læsesalen: ”De 
Slesvigske Folketællinger 1769-1860”, bind 2 (Rigsarkivet 1974). Den 
indeholder en fortegnelse over alle sogne i Slesvig, med en liste over de enkelte 
lokaliteter og de specielle forhold, der her gør sig gældende under hvert sogn. 
Ag i bind 2 er der tillige et stednavneregister.

Jurisdistiktionsforhold før 1864:
En relativ let indgang til jurisdiktionsforholdene i de enkelte sogne før 1864 er 
"Oversigt over de sonderjyske sognes jurisdiktionsforhold" s. 200-216 i Frode 
Gribsvad og Johan Hvidtfelt: "Landsarkiverne for de sonderjyske landsdele, en 
oversigt", 1944.

Folder fra Landsarkivet i Sønderjylland

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Har du tyske rødder, kan du søge på bibliotekets database hjemmefra, hvis du 
har en PC med internetadgang http://www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 
Norderstr. 59, D-24934 Flensburg 

Tlf: 0461 86 97-0. e-mail: deb a dcbib.dk

http://www.dcbib.dk
dcbib.dk
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Nyt fra arkiverne
Landsarkivet for Sjælland:
Gå hjem møde 21/11 kL 15.00 Forfædre bas tremmer
Mange slægtsforskere bliver næsten lykkelige, hvis de finder et sort får i 
familien. For når en person har været i kontakt med retsvæsenet, findes der 
spændende arkivalier fra fængsler m.m., der kan give endnu mere kød på disse 
folk og det miljø, de levede i.
v Charlotte S. H. Jensen og Jorgen Mikkelsen

Gå hjem møde 13/12 kl. 15.00 Hvad klædekisten gemte
Næsten alle, der har arbejdet med skifter, er stødt på opremsninger af de afdødes 
tøj. Der kan være både buller, klokker, lin og hvergamsskørter. Hvad dækker de 
til tider kryptiske betegnelser over, og hvordan var folks tøj til hverdag og fest i 
1700-og 1800-tallet?
v Esther Grolsted, tekstilassistent, Nationalmuseet i Brede

Rigsarkivet har udarbejdet tre nye vejledninger. De kan afhentes gratis på 
læsesalen -  eller læses og printes fra arkivets hjemmeside:
Nr. 27: Testamenter
Denne vejledning fortæller, hvilke oplysninger man kan finde i testamenterne -  
og ikke mindst, hvor man skal søge testamenterne i de forskellige tidsperioder 
og hvilke hjælpemidler, der findes hertil.
Læs mere: www.sa.dk/ra/brugearkivet/testamenter/default.htm
Nr. 28: Ejendomshistorie i Rigsarkivet -  før 1848
Matrikler, jordebøger og hartkomsspecifikationer er blot nogle af emnerne, der 
omtales i den nye folder. Hvilke oplysninger indeholder kildegruppeme til 
belysning af ejendomshistorie over hele landet og hvordan finder man frem til 
dem? Læs mere: http://www.sa.dk/lak/brugearkivet/ejendomshist/default.htm
Nr. 29: Skåne -  Halland -  Blekinge
I anledning af åbningen af Øresundsbroen er denne folder, der fortæller om 
Rigsarkivets vigtigste kildegrupper, som belyser forholdene i Skåne, Halland og 
Blekinge før 1658, mens områderne hørte under den danske krone. Udvalgte 
arkivalier herfra er for tiden udstillet i montren på læsesalen.
Læs mere: http://www.sa.dk/ra/godehistorier/skaane/default.htm
Nyhed!! Fra årsskiftet 2001 bliver det muligt at søge til folketællingen 1950 -  
på sædvanlige vilkår for folketællinger. Derfor er de godt 800 hyldemeter 
folketællingspakker flyttet til Slotsholmen.

Foreningens bogsamling: Vi er ved at være ved vejs ende med registreringen, 
men der er huller i samlingen. Har I noget liggende, så aflever det venligst til 
foreningen, så vi kan få det registreret. Listen vil kunne købes på diskette (pris 
senere) eller ses trykt på møderne. Aino og Bent Kronsel !

http://www.sa.dk/ra/brugearkivet/testamenter/default.htm
http://www.sa.dk/lak/brugearkivet/ejendomshist/default.htm
http://www.sa.dk/ra/godehistorier/skaane/default.htm
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Ny søgemetode i Frederiksberg Biblioteks database
I det forrige nummer af Slægt & Stavn kunne de interesserede læse artiklen 
”Hvor finder jeg slægtsbøgerne”. Sidste afsnit handlede om, hvordan det nu var 
muligt at søge i Frederiksberg Biblioteks Genealogiske Samling via internettet. 
Søge i samlingen kan man naturligvis stadigvæk, men søgemetoden har ændret 
sig markant. Derfor disse linjer. Netadressen er den samme: www.fkb.dk. På 
hovedsiden vælges Sog, reserver & forny og man bliver straks dirigeret ind i 
bibliotekets søgesystem. Den nemmeste -  og mest sikre -  måde at søge efter 
slægtsbøgerne er, at man vælger søgebilledet Emnesogning. Herved dukker der to 
felter op. Et felt til emneord og et andet felt til emnetal. I feltet emneord skriver 
man slægtsnavnet, f.eks. Ahlefeldt. Og i feltet emnetal skriver man 99.9? Det er 
meget vigtigt at huske spørgsmålstegnet. Kun på den måde får man alle 
slægtsbøger med, idet disse titler grupperer sig i emne tallene 99.9 og 99.94. 
Herefter sættes søgningen i gang, og man kan i ro og mag begynde at studere de 
fremkomne titler. Vejledningen kan også studeres på bibliotekets hjemmeside. Gå 
tilbage til hovedsiden og vælg linket Slægtsforskning i indekset. Senere ændringer 
i søgemåden vil til enhver tid blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Frederiksberg Bibliotek onsker God jagt!

Nytårsbøn
På bagsiden af indgangsdøren til en engelsk kirke fandt man i året 1610 følgende: 
”Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart gammel- 
bevar mig ffa den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om 
enhver sag og ved enhver lejlighed. Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle 
andres affære. Gør mig eftertænksom, men ikke trist, hjælpsom, men ikke 
nævenyttig. Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en 
skam ikke at bruge det fuldt ud, men du ved, Herre, at jeg helst skulle beholde 
nogle få venner til det sidste. Fri mig for altid at ville remse endeløse rækker af 
detaljer op, og giv mig evnen til hurtig at komme til sagen. Forsegl mine læber for 
ord om mine bekymringer og smerte, de bliver flere og flere og lysten til at 
beklage sig over dem vokser, som årene går. Jeg vover ikke at bede om bedre 
hukommelse, men om større ydmyghed og mindre selvsikkerhed, når mine 
erindringer synes at være i modstrid med andres. Lær mig den sunde indstilling, at 
også jeg kan tage fejl af og til. Hold mig nogenlunde omgængelig - Jeg nærer ikke 
noget ønske om at være helgen, nogle af dem er meget svære at holde ud - men et 
surt og tvært gammelt menneske er et af djævlens mesterværker. Giv mig evnen 
til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det hos. Og giv mig endelig den 
nåde, at jeg kan sige det til dem.”

http://www.fkb.dk
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Indhæftet i midten: Forårets program + Sognekort over Slesvig

Rigsarkivet OBS!!!!!!
Introduktionskurser for nybegyndere i slægtsforskning. Som noget nyt har 
Rigsarkivet i den kommende sæson besluttet at afholde introduktionskurser 
på skiftende ugedage.
Der holdes kurser på følgende dage: Onsdag d. 22 november 2000, mandag d. 
11 december 2000, mandag d. 8 januar 2001, tirsdag d. 6 februar 2001, 
onsdag d. 14 marts 2001 og mandag d. 2 april 2001. Kurserne begynder alle 
dage klokken 9(,() og varer ca. 2 timer. Mødestedet er vejledningen på 
Rigsarkivets læsesal. Bemærk at der kun er plads til max. 10 deltagere på 
hvert hold. Tilmelding er nødvendig dagen før kurset, Tlf. 3392 3310 
Der er nu igen mulighed for at arbejde på Rigsarkivet om lørdagen. Fra kl. 90() 
til 17(,() i hele vinterhalvåret.
Husk at der ikke er fremtavninv a f  ark iva lier om l orda ven

Redaktionen ønsker alle en 
glædelig jul samt et godt Nytår!
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