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Indhold

Juleudsmykningen i Malmø blev tændt i dag,
en måned før juleaften, og de sidste billeder
til dette nummer af Slægten er faldet på plads.
Desværre modtager vi flere gode bidrag, der
mangler illustrationer i en trykklar kvalitet.
Små billeder fundet på internettet er sjældent
egnet til gengivelse på tryk, og der kan også
være problemer med ophavsretten. I dette
nummer har flere foreninger valgt at medta
ge deres logo, og finder man kvaliteten svin
gende kan det kun gentages, at det trykte logo
ikke kan blive bedre end det forlæg, som man
har tilsendt vores flittige redaktør af program
siderne, Lena Sørensen.
De resterende sider har vi bl.a. valgt at bru
ge på den første artikel om de gamle, dan
ske håndværk, første del af en beretning om
slægtshistoriske oplevelser i Guds eget land
og to historier fra omegnen af Viborg. Vi hå
ber denne pose blandede bolsjer falder i læ
sernes smag, og håber bladet når ud til alle
inden nytårsaften. God læselyst!
Red.
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Billedet på forsiden
Den danske indvandring til USA toppede i
1880-erne, og aftog derefter støt frem til den
anden verdenskrig.
Emaljeskiltet, som reklamerer for GdyniaAmerika Liniens Ekspresruter, viser det pol
ske, oceangående passagerskib PILSUDSKI
(søsat i 1935) der sammen med søsterski
bet BATORY anløb København på turen til
New York. Marskal Pilsudsky havde i 1930
købt Baltic American Line, der sejlede under
dansk flag, og videreførte det under navnet
Gdynia-America Line.
Antallet af danske udvandrere til Amerika
var dog stærkt dalende i mellemkrigstiden,
og det afspejlede sig i de to polske Amerikabåde, der kun var beregnet til henholdsvis
76 passagerer på 1. klasse og 740 på den så
kaldte turistklasse. Besætningen var på 343
mand og de fire lastrum illustrerede, at der
mere var tale om et kombineret fragt- og
passagerskib end en luksusliner.
Læs mere om immigrationen til USA og
modtagelsen på Ellis Island i Magne Juhls
skildring: Slægtshistoriske oplevelser i USA,
hvor vi bringer 1. del i dette nummer. Se
også: www.ellisisland.org

Slægten
Lay-out og tryk: Oest Reklame ApS,
Marielundvej 46 H, st., 2730 Herlev
ISSN 0905-7064.
Slægten udgives af Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger to gange årligt.

Kildeangivelser:
Stof fra bladet må benyttes med kildeangi
velse. Dog må hele artikler eller større dele
af bladets indhold kun gengives efter aftale
med Slægten og forfatteren.
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Trilby L. Gustafson, formand
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Nicolai Johannsen, næstformand
Kystvej 9, 6320 Egernsund
@74 44 23 83. E: nic@egernsund.dk

Kristian Lauritsen, kasserer for SSF og

Slægten
Webersvej 1, 7400 Herning
S97 22 0742.
E: kristian.lauritsen@youmail.dk

Anton Blaabjerg, sekretær
Fredensgade 38, 8800 Viborg
S86 61 04 36. E: blaab@webspeed.dk
Lena Sørensen, bestyrelsesmedlem
Løven 28, 3650 Ølstykke
®47 17 55 62. E: ssf.lenas@gmail.com

Ingrid Bonde Nielsen, 1. suppleant
Bredager 71, 2670 Greve
S23 96 43 65. E: ingrid@bnielsen.eu

Se iøvrigt: www.ssf.dk - bl.a. for bestilling,
aktiviteter m.v.

Slægtens redaktion
Tommy P. Christensen, ansv. redaktør
ECM-Media, att. Tommy P. Christensen
Ørestads Boulevard 73, 2300 Kbh. S.
E: tommypers@gmail.com

36 Amager
37 Brønderslev
38 Djursland
39 Grindsted
40 Guldborgsund
41 Hedebo
42 Herning
43 Hjørring
44 Horsens
45 Hvetbo
46 Hvidovre
47 Kolding
48 Korsør
49 Morsø
50 Nordsjælland
51 Nordvestjysk
52 Odder
53 Odense
55 Randers
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s.
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s.
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56 Roskilde
57 Rødovre
58 Silkeborg
59 Skibby
60 Skive
61 Storkøbenhavn
62 Sydkysten
63 Sydsjælland
64 Sønderjylland
65 Trekantområdet
66 Vejle
67 Vestegnen
68 Vesthimmerland
69 Vestlolland
70 Viborg
71 0.,V.ogN.Horneh.
72 Aalborg
73 Århus

SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter 37
foreninger med tilsammen ca. 4500 enkelt
medlemmer.

Priser: Privatabonnement (to nr., inkl.
forsendelse) 90 kr. opkræves én gang årligt
(girokort vedlagt januar-nummeret). Ved
forsendelse udenfor Danmark dog 120 kr.
Ældre numre af Slægten koster 12 kr. pr. stk
+ forsendelse.Betaling til: Slægtens konto
3627-000 094 5587 i Danske Bank
Annoncer
800 kr. pr. trykside, bagsiden og indersiden
af omslaget med mulighed for farvetryk 1000
kr., en halv eller en kvart side henholdsvis
400 kr. og 200 kr. Alle priser er + moms.

Lena Sørensen, programredaktør
Anton Blaabjerg, forlagsredaktør og
ekspedition

Ole Bech Knudsen, redaktionsmedlem
Jyllands Allé 2, 3. tv., 8000 Århus C.
S86 11 55 47. E: obk.aarhus@stofanet.dk
Se: www.ssf.dk for yderligere udvalg og aktivi
teter samt foreningskort.
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Deadlines
Sidste frist for indlevering af materiale er
den 15. april og den 15. oktober.

Artikler/Stof: Tommy P. Christensen
tommypers@gmail.com
Programtekster og reproklare logoer:
Lena Sørensen
ssf.lenas@gmail.com

Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger

Årsmøde lørdag den 6. april 2013
i Historiens Hus i Odense
Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Program
KI.io. 15 Ankomst med kaffe og et rundstykke.
Kl. 10.45

Inspirationsmøde. Som opfølgning på møderne i Greve og Silkeborg i efteråret
2012 opfordrer SSF’s bestyrelse til udveksling af synspunkter mellem bestyrelsen,
medlemsforeningernes bestyrelser, disses medlemmer og medlemsforeningerne
indbyrdes!
Hvad kan vi inspirere til og hjælpe hinanden med at gøre bedre?

Kl. 12.15

Frokost. Enten medbragt mad eller en forudbestilt sandwich, SSF koordinerer
indkøb. 01 og vand kan købes.

Kl. 13.00 Årsmøde.
Kl. 15.00

Kaffe/te med kage.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal senest 1. februar 2013 tilsendes formanden,
Trilby L. Gustafson, Kvædegangen 9, 3460 Birkerød, S40 76 38 87, E: ssf.tgustafson@gmail.
com
Tilmelding
og evt. ønske om sandwich skal senest en måned før mødet tilsendes kassereren, Kristian Lau
ritsen, Webersvej 1, 7400 Herning, S97 22 07 42, E: kristian.lauritsen@youmail.dk
Priser
Formiddagskaffe, sandwich og eftermiddagskaffe 150 kr. pr. person.
Eftermiddagskaffe alene koster 50 kr., til årsmødet er der naturligvis gratis adgang.

Beløbet indsættes senest en måned før mødet på SSF’s konto 3627-000 094 5587 i
Danske Bank - ellers kontakt kassereren!
5

Rebslageren
Af Tommy P. Christensen
Den første artikel
i serien om gamle
danske
håndværk
handler om rebsla
geren, der i by og på
land var en vigtig
person i flere hun
drede år.

I ældre tid var rebslageriet et vigtigt hånd
værk, ikke mindst i vore søfartsbyer. Reb
slagernes produkter fandt også afsætning på
landet, men i mange egne har rebslageri også
haft betydning som en binæring til landbru
get.
Med industrialiseringen overtog fabrikkerne
produktionen af tovværksvarer, og såvel de
gamle redskaber, som de gamle teknikker
gik i vid udstrækning i glemmebogen. Lokale
betegnelser på redskaber og produkter findes
nu kun i gamle bøger og arkiver, hvor de kan
sætte grå hår i hovedet på slægtsforskere og
andre der måtte møde dem i deres undersø
gelser.
De ældste nordiske oplysninger om typer af
reb og deres anvendelsesområder viser, at i
1500-årene får hampen en stigende betydning
for udrustningen af datidens sejlskibe med
tovværk og rigning samt vævning af sejldug,
presenningsdug og sækkelærred.
Til Europa var hampen kommet inden Kristi
fødsel, og såvel Italien som Rusland blev vig
tige produktionsområder. Efter år 1700 kom
verdensproduktionen i voldsom vækst, især
drevet af en større efterspørgsel på hampevarer til datidens sejlskibsfart. Derimod blev
sidste halvdel af 1900-tallet en deroute for
varer af dette spændende naturmateriale,
og i dag forsøger man i de nordiske lande at
uddanne nye rebslagere på museer og i de
såkaldte ’’Fartøjsværnscentre” der findes i
Norge, men mangler i Danmark.
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Fra Rigahamp til hampereb
Tidligere udførtes store mængder hamp (f.
eks. Rigahamp) fra en række baltiske havne,
og ligesom den russiske hamp anses Rigahampen i århundreder for at være den nor
disk dyrkede overlegen. Ikke fordi der ikke
kunne dyrkes hamp og hør på den anden side
af Østersøen, men den (gennem-)heglede
hamps egnethed til fremstillingen af stærke
reb var det afgørende. Først i 1900-årene
bliver der udviklet sorter, der giver hampedyrkningen i de nordiske lande potentialet for
levering af kvalitetsmateriale til tovværkspro
duktionen.

Almuegarner og bindereb
I almuen havde man længe behandlet hampen

Rebvinderen ved sin haspel i anden halvdel
af det 15. årh. Gengivet i ”Die acht Schalkheiten” (1460-1480). [Her efter Nilson 1961,
s.72]

og fremstillede også i mindre omfang hampe
reb, men hør, lindebast, græs, halm, fæ- og
hestehår m.m. var langt oftere bondens valg
af materialer. Hampereb af god kvalitet fandt
man hos byernes rebslagere, der med deres
uddannelse og brugen af rebslagerhjulet (se
senere vedrørende rebslagerens værktøj) be
tød at kvalitetsreb fortrinsvis måtte købes i
købstæderne.
Med industrialismen inddrages en lang række
andre materialer i tovværksproduktionen.
Fra 1890-erne kan nævnes den indiske hamp
(Bombay-, Madras- eller Benareshamp), og
efter udførselshavnene Sisal (i Mexico) og
Manila (på Filippinerne). I det 20. århund
rede anvendtes blandt andet sisalgarn og manilagarn samt bomuld til fiskeliner, ligesom
kunststofferne myldrer frem i anden halvdel
af 1900-årene. Elektrificeringen af reberbanerne skete i årene op til den første verdens
krig, og i mellemkrigstiden lukkede største
delen af de rebslagermestre, der ikke havde
mekaniseret produktionen.

Rebslageriets fremvækst i byerne
Vi skal formodentlig til det tysksprogede om
råde for at finde oprindelsen til rebslageriet
som et byhåndværk. Den ældst kendte afbild
ning af en mand, der benytter en såkaldt ”Haspel” findes i ”Die acht Schalkheiten” der kom
i flere udgaver i perioden 1460-1480. ’’Haspel”
er også i det tysksprogede område den ældste
erhvervsbetegnelse, hvor der senere benyttes
betegnelser som ’’Winde” og ’’Weife”.
Allerede 1375 omtales dog en ’’rebvinder” i
København og fra Malmø anføres 24 ’’rebvin
dere” i en forordning fra d. 6/9 1412. I hele
Sverige fandtes der ved denne tid kun to byer
med rebslageri: Stockholm (omtalt 1430) og
Visby på Gotland (omtalt 1428). Forordnin
gen vedrørende Malmøs 24 rebvindere omta
ler i øvrigt også værkstedernes fremstilling af
bastarbejder samt rebslageri, der altså endnu
foregår side om side hos byens rebvindere.

Fra bastarai til seyler
En ældre, nordisk tradition aner man i den

Rebslagerværksted med en haspel eller
winde i baggrunden, 1560-erne. Fra Østpreussen kendes betegnelsen Kreuzweife.
Gengivet i J. Ammans ’’Stande und Handwerker” (1568). Teksten til træsnittet lyder i
oversættelse: ’’Rebslageren. Jeg er rebslager
og kan blandt andet lave lange skibstove,
også tove til byggeriet, som man kan ene
mand hejse mørtel, tømmer og sten op med.
Jeg kan også lave garn og net til jagt og parforcejagt, desuden store og små jiskenet og
ellers også alle slags almindelige reb.”
(Her i oversættelsenfra Biosen et al. Højbjerg,
2012, s. 220). [Her efter Nilson 1961, s.72]

norske middelalder, hvor betegnelsen for en
rebslager var: ’’bastarai” - en som laver bast
tove. Han kunne spinde basttove af den bast
bønderne medbragte på samme vis som de
kunne medbringe bark til garveren. Basttov
værk kunne dog ikke konkurrere i styrke og
kvalitet med hamperebet fra byernes rebsla
gerier, men i almuen fortsatte fremstillingen
af bastreb op til moderne tid. Således benyt
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tede almuen i de gi. østdanske provinser reb
slagning af lindebast på en vinde (’’vinga” i
Skåne, ’’vinna” i Halland), i de egne, hvor der
var lindetræ nok til formålet, blandt andet på
Linderodåsen.
Håndvinden ser også ud til at være almuens
foretrukne redskab i det øvrige Danmark, og
anvendtes tilsyneladende længst i Nordjyl
land. I det tysksprogede område var betegnel
sen for den professionelle rebslager ’’Seyler”
- hvilket understreger den maritime tilknyt
ning, og altså ikke betyder ’’Sejler”.

Fiskenet og fiskeliner
Et meget simpelt redskab benyttet af fiskerne
på den jyske vestkyst og på Læsø (’’tjejslaw”)
var den såkaldte tavserulle, der i gamle fisker
huse - for eksempel i Vendsyssel - kunne sidde
på hanebjælken og anvendtes til at fremstille
fiskeliner især til Nordsøfiskeriet.
I de østdanske kystområder møder man un
der forskellige betegnelser som tavseblok,
tavsetop eller tavsetén, fiskerens tunge, runde
træbrik med en kort stage og i enden af stagen
en jernkrog.

Fremstilling af net til brug for jagt i 1300årene. I nederste venstre hjørne ses rebsla
geren ved rebslagerhjulet med sit håndtag.
Gengivet i Gaston Phoebus' "Livre de la
chasse" (planche 29). [Her efter Nilson 1961,
s-39]
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Rebslageren ved sin reberbane. (Arkivfoto
fra Repslagermuseet, Ålvången i Sverige)

Fra fiskerlejet Tårbæk ved Øresundskysten,
nord for København, har Georg Winther gjort
en beskrivelse af tavseténens funktion: Den
blev benyttet på den måde, at et stykke hampegarn af en favns længde fik enderne bundet
sammen. Den lukkede strop hænges på en
pind oppe under loftet eller i en åben dør, så
tråden hænger frit. For neden sættes tavse
tenens krog fast i den nederste ende, og nu
snurres tenen hastigt rundt imod solens gang
på himlen. Da tenen er tung, kan den løbe
rundt en stund af sig selv. Når tavsen er snoet
helt op til pinden, løftes den øverste ende af
og hægtes i stedet ned på tenkrogen, og det
hele hænges atter op på pinden, idet midten
af tavsen smøges over denne. Tenen snur
res atter rundt, men denne gang med solen,
og når tavsen atter er snoet op til pinden er
den færdig. På denne vis har man fået en snor
af en betydelig styrke, der ikke løber op for
enderne, som enhver afskåren snor før eller
senere ville gøre det. Tilmed har den to øjne
- et i hver ende. Med det ene gøres en løkke,
hvormed tavsen stikkes på tælningen, og den
anden ende gøres krogen fast med et eget stik,
hvorpå krogens øje hamres fast.
I 1871 hedder det hos N. C. Rom, at fiskerne
på Bornholm, om dagen - når fiskerne ikke er
ude på fangst - lægger snorene til reb, ’’idet
dertil bruges en større Ten, som sættes fast i
dørkarmen.” Så sent som i årene efter den an
den verdenskrig kunne man i det skånske fi

skerleje Råå (lige syd for Helsingborg), møde
fiskeren Paul Paulsson (f. 1884), der med tav
ser af bomuldsgarn benyttede denne teknik
og kaldte sin ’’tafsingatrilla” (gi. Brantevikbetegnelse) for en ten.
En kurre på tråden?
Som et eksempel på gammeldags, falstersk
bondeliv skildres rebslagning på denne måde:
’’Ganske tidligt om foråret, før man kunne
'lukke gærde', gav man sig i lag med at lave
reb. Først blev der dannet ligesom tre snore,
hver af fire eller fem 'Tate'. Kun en enkelt af
disse var af hestehår. Snorene flettedes på den
såkaldte 'Volpe', der egentlig kunne siges at
bestå af tre snokroge, der samtidig drejedes. I
døren til tærskeloen nedrammedes en stage.
Mellem den og den ene dørkarm fastgjordes
volpen. De tre snore, der blev dannede, kald
tes 'Tate', ligesom de enkelte dele, hvoraf
de bestod. Disse Tate skulle på den såkaldte
'Rebvogn' 'slås sammen'til reb.
Rebvognen stod ude i gården. Den var lavet af
stammen af en abild, hvorpå der var en pas
sende gren. Stammen var afskåret således, at
grenen, der næsten stod lige op, var i foren
den. Under forenden var en akse, der bar et
par hjul, som var to runde træbrikker. I bag
enden, der slæbede på jorden, var en fordyb
ning, hvori der lå en stor sten. Øverst på gre
nen var en enkelt snokrog. På denne samledes
de tre Tate, der sad på Volpen, og så begyndte
man at slå dem sammen. Ved hjælp af en lille
kløftet kæp, som man stak op under det mid-

Et lille udvalg af tovværksvarerfremstil
let på en reberbane i Norge. (Foto: ECMMedia)

terste Tat, og som man stadig førte frem og
tilbage, hindrede man Taterne i at' slå kurre'
[her af udtrykket: En kurre på tråden]. Denne
kæp kaldtes en 'Høg'”.

Fra de midtjyske hedeegne har H. P. Hansen
i 1926 nedtegnet oplysninger om nogle af om
rådets rebslagere: Jens Romlund i Hodsager,
Jørgen Skovbjerg i Arnborg, Johannes Mad
sen i Sinding m.fl. En gennemgang af materi
alet fra Nationalmuseets Etnologiske Under
søgelser (NEU), synes at tegne et mønster af
egne, hvor almuen har haft en særlig tradition
for egenproduktion af tovværk: dels ø-samfund som Læsø, Mols, Rømø og den nordlige
del af Als, dels egnen øst for Hjørring, områ
det syd for Limfjorden, den vestlige del af det
gi. Ringkøbing amt, Hasle og Bjerge herreder
ved Midtjyllands østkyst, Sydfyn, egnene nord
og øst for Vordingborg-området samt Ods og
Holbo herreder i Nordsjælland.
Rebslagerhåndværkets værktøj
Som det forhåbentlig er fremgået af det fore
gående, er tovværksfremstilling ikke kun et
købstadsfænomen. Sæsonmæssig fremstilling
til husbehov udført af bønderne selv, omvan
drende rebslager-geseller, der medbringer
de mest nødvendige redskaber eller de store
militære reberbaner i byer som København,
Karlskrona og Stockholm nuancerer billedet.
Selv en søfartsby, som Dragør, på Amagers
sydspids, formår i flere generationer af have
rebslageri med mester, svende, drenge og
egen reberbane, selvom Dragør aldrig opnår
købstadsstatus.
De nødvendige redskaber er forholdsvis få,
men deres størrelse og den plads, der kræves
til fremstillingen af hampereb i store længder
sætter skel mellem hjemmeproduktionen og
den håndværksmæssige. Ikke mindst fordi re
berbanen bør være lukket - eller i det mindste
overdækket (under tag) - såfremt hamperebs
fremstillingen skal ske uafhængigt at vind og
vejr. Dertil kommer, at anvendelsen af varm,
flydende tjære er en afgørende del af proces
sen, hvis tovværket skal være velegnet til søs.
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sikre kunder, og man kan derfor hævde, at det
moderne rebslageri med de lange reberbaner
nåede et højdepunkt i 1600-årenes store hol
landske søfartsbyer.

Som slægtsforsker er det godt at vide, at reb
slagerhåndværket ofte gik i arv. Således var
Københavns rebslagermestre beslægtet på
kryds og tværs, og en undersøgelse af Stock
holms 150 rebslagerlærlinge i årene 1778
til 1846, afslører at de, der opnåede at blive
rebslagermestre, for 56,5 procents vedkom
mende tog embedet i arv fra faderen eller en
anden nærtstående slægtning.
Anvendt litteratur
og forslag til videre læsning
Joost Amman: Stande und Handwerker. Mit
Versen von Hans Sachs, 1568. 2. Aufl. Miinchen 1896. (senere udgaver, bl.a. DTV Taschenbiicher). Dansk udgave: Renæssancens
stænder og håndværk i tekst og billeder. Høj
bjerg 2012

J. Bang: Forsøg til Reebslageriets Forbedring.
Kbh. 1769
Stærkt tovværk er fortsat uomgængeligt
hvis de gamle sejlførende træskibe skal hol
des i god og forsvarlig stand. På dette billede
undervises i tovværks førlighed og styrke,
kvejling, stik og knob m.m. Undervisningen
skete i 2011 ombord på hardanger-jagten
MATHILDE fra 1884, der holdes sejlende
af stiftelsen Hardanger Fartøyvernsenter.
(Foto: ECM-Media)

R. Berg: Det danske Haandværks Historie. En
oversigt. Kbh. og Kristiania 1919

A. Christensen: Industriens Historie i Dan
mark. Tiden indtil 1730. Kbh. 1943

De Kongelige Laugs-Artikler, som til Aarets
UDGANG 1730. AlLERNÅDIGST ERE UDSTÆDDE MED
HOSFOYEDE KONGELIGE FORORDNINGER, SOM ENTEN
I SÆRDELESHED VEDKOMMER EN DEEL AF LAUGENE

At tørre reb var i øvrigt en vigtig del aflivet på
søen, idet våde hampereb hurtigt mørner.
Rebslagerhjulet i sin forbedrede form ses af
bildet hos Leonardo da Vinci omkring år 1500,
og går øjensynligt sin sejrsgang i forbindelse
med søfartens behov for kabelgarn til trosser
med en længde på 160 favne. Med tilføjelsen
af det såkaldte kronhjul kan et stort antal
svende samtidigt spinde garnet til kabelgarn.
Hanseaterne og de nederlandske købmænd er
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Kiøbenhavn, eller i Almindelighed samtlige
Laugene i Danmark og Norge. Trykt udi Hans
Kongel. Mayests privilegerede Bogtrykkeri.
Med kongel. Mayests allernaadigste Frihed,
København [1730]
i

Jørgen Duus og Steffen Duus: Håndværk - da
det var håndens værk, bd. 1-2. Forlaget Ny
Havn, Kbh. 2002 og 2004

Vagn Dybdahl m. fl. (red.): Håndværkets kul
turhistorie, Bd. 1-4 (red. Vagn Dybdahl m.fl.)
Håndværksrådets Forlag, Kbh. 1982-84 (spec.
2:57)
A. N:n Eskerod: Repslagning av lindbast. (i
Skånska folkminnen 1927)

J. Granlund: Lindbast och tråbast. (i Folkliv
7 -1943)
F. L. Grundtvig: Livet i Klokkergaarden. Gam
(Danmarks Folke
minder, 2). Kbh. 1908-1909
meldags falstersk Bondeliv.

H. Hjorth-Nielsen: Peter Applebye, fader og
søn. Et blad af Holmens og Havnens historie,
(i Vor fortid, 1919)
A. Jansson: Repslageri såsom hantverk + Ord
lista over repslageritermer. (i Rig 20 -1937)

K. Kinzi: Københavns Rebslagerlav. (i Histo
Staden København. 3. rk.
bd. 2.1936-1938)
riske Meddelelser om

T. Tobiassen Kragelund: Tyende markeder.
Rebslageri som Husflid og Haandværk. Smeden
og Cyprianus. Kbh. 1952

George Nellemann og Jan Danielsen (red.):
Gamle danske håndværk. Politikens Forlag,
Kbh. 1971
Allan Nilson: Studier i svenskt repslageri
(Nordiska Museets Handlingar: 55). Stock
holm 1961 (med omfattende litt. henvisn.)
Lennart Nilsson: Bastning - ett urgammalt
hantverk (i Saxo. Kulturhistorisk Årsbok for
Skåneland. 16. årg. Vå, 2000)

C. Nyrop: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra
Middelalderen, 1-2. Kbh. 1899-1905

A. Jansson: Repslagerivarors riktiga namn. (i
Rig 24 - 1941)

Skibsværftsbyerne var også hjemsted for tovværksfremstilling. (Reklamepostkortfra Belfast
Ropeivorks. Privatsaml.)
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C. Polhem: Tankar - til ytterligare styrkande
Ron om Rep. (Kongl. Swenska wetenskapsacademiens handlingar, 1739)

af Wallerii utgifne

N. Psilanderschiold: Anmårkningar vid repslageriet. (Kongl. Vetenskapsacademiens hand
lingar, 1768)
A. A:n Sandklef: Hallåndskt arbetsliv. Om
reptillverkning for husbehov, (i Vår bygd 1923)
R. Stavseth: Av repslagerens saga. Tønsberg

(Kongl. Swenska wetenskapsacademiens handlingar. 1739)

SOM PÅ ALMÅNT SÅTT IHOPWRIDAS.

O. Widding: Fiskeriet ved Hesnæs i Selvforsy
ningens Dage. (i Lolland-Falsters historiske
Samfunds Aarbog -1942)

Rebslagere i Malmø, da byen var
dansk
Baseret på stadens roteforteckning,
Malmo stadsarkiv.

REPERBANE GJENNOM I5O ÅR, I796-I946. TønS-

berg 1948

H. Søgaard: Reberbanen i ”Den gamle By”, (i
Købstadmuseet ”Den gamle By” - 1932-1933)
H. Søgaard: Fra rebslagerens fortid, (i Køb
”Den gamle By” -1960)

stadmuseet

C. H. Valeur: Haandbog for Reebslagere. Christiania(?) 1858
N. Wallerius: En

kårt beråttelse

-

om rep och

Her efter Nilson 1961, S.216:
Jacob Rebslager
1555
Søren Rebslager
1564
Gert Rebslager
1581
Christiern Rebslager
1595
Kanni Rebslager
1595
Peder Rebslager
1595
Jacob Rebslager
1611 og 1617
Niels Jensen, Rebslager
1613 og 1638
Mette Rebslager
1621
Simen Rebslager
1648 og 1673
Jens Rebslager
1652 og 1679

TRÅSSARS STYRKA ELLER SAMMANHÅNGANDE KRAFT,

Ny bog om Constance
Constance Mozart. En biografi
Af Viveca Servatius
For 250 år siden fødtes Constance Mozart i Tyskland, og det har
givet anledning til udgivelsen af en ny biografi om den kvinde der i
ni år var gift med Wolfgang A. Mozart. Sammen fik de seks børn og
hun overlevede ham med næsten et halvt århundrede. Constance fik
en lille pension af kejseren og blev gift med den danske diplomat
Georg Nicolai Nissen. Han skrev iøvrigt den første store biografi
om Mozart, og han boede i København sammen med Constance i ti
år. Biografien af musikforskeren Viveca Servatius kom på svensk i
oktober, men bliver måske oversat til dansk.
Udgivet af Themis Forlag.

495 s. Indb. ISBN13: 9789197835992
pris: 189,- SEK.
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Vesteuropæerne er beslægtet
med Tutankhamon
Millioner af mænd i Europa kan prale af, at de
er i familie med den egyptiske farao Tutank
hamon, der døde år 1323 f.Kr. og blev gravlagt
i Kongernes Dal. Graven blev fundet af Ho
ward Carter i 1920-erne, og mere end tusind
museumskopier af det rige gravudstyr kan
indtil den 17. februar ses i det nye messecen
ter, MalmoMåssan i Hyllie ved Hyllie Station.
Det genetiske forskningscenter iGenea i
Zurich i Schweiz har fået rekonstrueret dnaprofilen hos Tutankhamon, der besteg tronen
i Egypten som niårig efter hans far Akhenaton
og bedstefar Amenhotep III.
Resultatet er, at Tutankhamon tilhører en ge
netisk profilgruppe, som kaldes haplogroup
Ribia2.
Over 50 procent af alle mænd i Vesteuropa
tilhører denne gruppe, hvilket kan tyde på,
at de mange vesteuropæere og Tutankhamon
har samme stamfar. Derimod tilhører mindre
end én procent af vore dages egyptere denne
dna-profilgruppe, ifølge forskningscentret i
Zurich.

- Det var meget interessant at opdage, at han
tilhørte en genetisk gruppe i Europa. Der var
mange forskellige dna-grupper, som han kun
ne have tilhørt i Egypten, siger Roman Scholz,
direktør på iGenea.
I Spanien tilhører omkring 70 procent af
mændene denne dna-profilgruppe, mens det
i Frankrig er 60 procent. Tutankhamon, hvis
grav blev fundet i 1922, regerede i Egypten for
over 3.000 år siden.
- Vi mener, at stamfaderen levede i Kaukasus
for omkring 9.500 år siden, siger Scholz. Det
menes, at de første mennesker med haplo
group Ribia2 begyndte at komme til Europa
omkring 7.000 år før Kristi, da landbruget be
gyndte at brede sig. Genetikerne i Schweiz er
dog ikke sikre på, hvordan denne dna-profil
havnede hos en egyptisk farao. Nu er de gået i
gang med at lede efter de mennesker, som er
hans nærmeste, nulevende pårørende.

(Kilde: Ritzau/Reuters)

Nye regler på Rigsarkivets læsesal
For at øge sikkerheden indførte Statens Arkiver i november nye procedurer ved besøg på
Rigsarkivets læsesal. Når du ankommer, skal du ved vejledningsskranken indskrive dig på
besøgslisten med:

•
•
•

Dit fulde navn (blokbogstaver)
Ankomsttidspunkt
Pladsnummer (se nedenfor)

På vejledningsskranken står to kasser med pladsnummerskilte til henholdsvis hovedlæsesal
og stillelæsesal. Tag et nummer og noter nummeret ud for dit navn på besøgslisten. Derefter
skal du tage dit pladsnummerskilt med hen til den anviste plads.
Når du forlader læsesalen
Skal du gå til vejledningsskranken og:
•
•

Notere afgangstidspunktet ud for dit navn på besøgslisten.
Lægge pladsnummerskiltet tilbage i den kasse, hvor du tog det
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Slægtshistoriske oplevelser i USA (i)
Af Magne Juhl

I efteråret 2011 fik vi lejlighed til atter at be
søge flere stater i USA, og turen planlagdes,
så vi kom flere steder af slægtshistorisk inte
resse, og nye oplysninger og oplevelser følger
hermed.
Ellis Island - og tiårsdagen for
’’Nine-Eleven” i New York
Starten på vores tur blev lagt i New York, idet
vi ønskede at se Ellis Island, hvor immigran
terne gik i land i USA. Nu viste det sig, da vi
havde fået bestilt rejsen, at vi landede i New
York lørdag den 10. september.
Da vi først kunne få vores motorhome om
mandagen, faldt søndagen, hvor vi skulle se
Ellis Island, sammen med tiårsdagen for at
tentatet mod Twin Towers. Byen var på den
anden ende med en vrimmel af svært bevæb
nede betjente, pressefolk og besøgende. Vi op
levede virvaret, mens vi til fods gik mod syd
enden af Manhattan til Castle Garden, hvor
færgen til Frihedsgudinden og Ellis Island
afgår. Ved færgeterminalen lå havnepolitiets
både med betjente ved maskingevær i forstav
nen. Vi skulle alle gennem en streng sikker
hedskontrol, før vi kom om bord på færgen, og
det var såmænd meget betryggende.
I Bryants Park havde vi aftenen før set en op
stilling af stolerækker på en græsplæne med
en stol for hver dræbt ved attentatet i 2001, og
nær færgeterminalen var der i Castle Garden
faner, som symbol på det antal mennesker,
der var omkommet den 11. september. Det var
ret tankevækkende. Trods begivenhederne
inde på Manhattan var der mange besøgende
på Ellis Island, hvor vi kunne se bygningerne
og udstillingerne. Alt virkede dog her afslap
pet og formentlig som på enhver anden dag. I
museumsbutikken købte vi tre bøger, nemlig
om henholdsvis selve museet (1), om lægetje
nesten og hospitalet (2) samt en om slægts
forskning (3), og disse bøger vil der efterføl
gende blive henvist til.
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Fra Castle Garden til Ellis Island
Ellis Island var som afløser for Castle Gar
den, der fungerede fra 1855, modtagestation
for immigranter fra 1892. Millioner af immi
granter, herunder også mange fra Danmark,
blev modtaget her, hvor de skulle vurderes
med henblik på, om de kunne komme ind i
landet. Nogle med forskellige sygdomme eller
skavanker blev afvist og returneret til landet,
hvorfra de kom. Skæbnen for disse afviste
personer har ikke været god, og om dem synes
der ikke at være skrevet meget. Måske en op
gave for en historiker?
De afviste blev returneret til de havne, hvorfra
de kom, og på de skibe, der havde bragt dem
frem, og i øvrigt på skibsliniens regning. I et
forsøg på at mindske antallet af afviste indfør
tes fra 1903 en bøde på 100 dollars for hver
returneret passager, skibslinien havde bragt
(1, s. 19), hvilket må have kunnet motivere
skibslægerne til at sortere passagerne før rej-

Immigranterne på Ellis Island registreres
af de amerikanske myndigheder. (Beskåret
foto fra årene umiddelbartfør 1. verdens
krig)

lis Island også tyske og italienske krigsfanger,
og fra 1950-erne forfaldt bygningerne, som nu
gennem en årrække er blevet sat i stand som
museum.

White Star liniens BRITANNIC blev søsat
i 1914, og var bygget på Harland & Wolff
Værftet i Belfast. Her monteres turbinebla
dene til skibets turbine ved hjælp afforham
re! Bygningen af de store Amerika-både gav
mange arbejdspladser i værftsbyerne.
(Reklamepostkortfra Harland & Wolff i
Belfast. Privatsaml.)

sen samt behandle dem godt, medens de var
om bord på udvandrerskibet.
Lægetjenesten på Ellis Island (2) var i funk
tion ved kontrollen af immigranterne. For
målet med den kontrol var at forhindre, at
smitsomme sygdomme blev bragt i land, men
i høj grad også at sikre, at de indvandrede var
raske nok til at kunne forsørge sig selv og ikke
ville blive en byrde for landet. Efterhånden
blev der bygget et stort hospital på Ellis Is
land for at have mulighed for at behandle syge
emigranter, uden at de skulle flyttes ind i byen
New York og måske føre en smitsom sygdom
med ind i byen. På et tidspunkt var dette hos
pital et af de største i Amerika, og ingen af de
andre kunne matche det hvad angår de mange
forskellige sygdomme og mængden af patien
ter, som kom i gennem hospitalet.
På hospitalet kunne syge indvandrere i nogle
tilfælde behandles, andre døde (over 3.500)
og 350 børn fødtes. De sidste blev automatisk
amerikanske statsborgere. Hospitalet havde
sin travleste periode fra 1902 til 1930. Under
anden verdenskrig behandledes tilskadekom
ne soldater på hospitalet. Samtidig husede El

I bogen om slægtsforskning (3) er der også
et kapitel om lægejournalerne på Ellis Island
samt om den medicinske kontrol af indvan
drerne ved ankomsten til Ellis Island. Det
nævnes, at listerne over ankomne fra 1903 in
deholder en sektion over tilbageholdte til nær
mere vurdering. Hvis der på passagerlisterne
står tilføjet S.I. (Special Inquiry), er det tegn
på, at passageren er tilbageholdt. Side 23-24
i samme bog nævnes mere om tilbageholdelse
og nærmere undersøgelse samt om registre
ring af navn på skibet, som den deporterede
returnerede på.

De bevarede lister (Record of detained aliens)
er mikrofilmede. I samme bog nævnes, at 40%
af amerikanerne har en ane, som er kommet
gennem Ellis Island, hvor mere end 20 mil
lioner kom igennem!
Danskere i Ellis Island-udstillingen
I udstillingen på Ellis Island er i den store for
hal en større opstilling af kufferter, køjesæk
ke, kister m.m., så man kan få et indtryk af,
hvorledes indvandrernes bagage har set ud.
Rundt i forskellige rum er vist plancher om
forskellige indvandrere. Af danskere fandtes
følgende nævnt:
1) Et billede af en dansk familie, hvor under
teksten lyder således oversat til dansk:
Willy Clemmensen, drengen til højre, kom
til USA som skibsdreng (eller kahyts
dreng), da han var 16 år gammel, ca. 1915.
Her er han afbildet sammen med sin fami
lie (hjemme) i Danmark.
2) Billede af et pas for Svend Aage Schmidt,
skibstømrer, født 30.7. 1905 i Esbjerg.
Hans højde var 167 cm, og han havde
blondt hår og gråblå øjne. Der er også foto
af ham og hans underskrift.
3) Rejsepas udstedt af politimesteren for
Kolding Købstad for maler Peter Carl Al
man Petersen, som agter at rejse herfra til
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Amerika, New York og videre til Salinas,
Kalifornien, U.S.A. og tilbage. Han er født
23.8.1886 i Humble sogn, 180 cm høj, al
mindelig af bygning, mørkt hår, blå øjne.
Særkende: intet. Udstedt 15. juli 1920 med
foto af ham.
4) Rejsepas udstedt af samme og samme dato
for (formentlig hustru og børn): Fru
Karoline Andresen Petersen født Mor
tensen og hendes to børn, Johan Mor
tensen Petersen, 6 år og Anna Margrete
Mortensen Petersen, 3 år, som agter at
rejse herfra - (som foregående). Signa

lement: Født 26.5.1893 i Hejis sogn, mid
del af vækst og bygning. Mørkeblondt hår
og blå øjne. Særkende: Intet. Foto af hen
de og de to børn.

Der var også fotografier optaget af Jacob A.
Riis. Hans udvandring til Amerika fra Ribe og
hans videre liv i New York er der skrevet bøger
om. På vores første ’’slægtshistoriske tur” til
USA i 2004 læste jeg Tom Buk-Swienty’s bog
om Jacob Riis (4), og i år medbragte jeg Jacob
Riis' selvbiografi The making of an American
(5). Den blev også læst på turen, medens hans

I slutningen af 1880 stiftedes det første
danske emigrant-rederi, Post Dampskibs
Selskabet Thingvalla eller bare Thingvalla
Linien, der fra begyndelsen af marts 1880
havde de to dampere THINGVALLA og
ASIA i deres nystartede flåde. Thingvalla
Liniens største konkurrent var det tyske
Stettiner Lloyd, der i begyndelsen var un
der agentur af netop Thingvalla Linien,
men som nu stod i direkte konkurrence. To
forlis og en maskinskade (der betød man måtte gå fra borde ude på Atlanten) i 1889, betød
en betydelig nedgang i passagertallet. Selvom direkte skibe fra Danmark, naturligvis betød
en reduktion i rejsetiden for emigranterne, foretrak mange dog stadig de tyske og engelske
Amerikabåde, når de skulle over Atlanten. Således var det tyske rederi Hamburg-Amerika Linien (egentlig Hamburg Amerikanische Packetfahrt Aktien Gesellschaft: ’’HAPAG”),
kendt for sine store, berømmede luksuslinere, omend de af danske dækspassagerer blev
kaldt ’’Kvæglinien” på grund af den ringe behandling, som de fik ombord.
Af de udenlandske rederier i starten af 1900-årene var Hamburg-Amerika Linien og kon
kurrenten Nord Deutscher Lloyd, (som 1897-1907 havde verdens hurtigste skibe) de mest
populære. Fra England var det Cunard Line, White Star Line, Allan Line, Dominion Line,
Inman Line, Guion Line, National Line og Anchor Line de mest brugte. Retur fra Amerika
var de mest benyttede rederier Beaver Line og American Line.
S/S IMPERATOR, der sejlede ud fra Cuxhaven på sin jomfrurejse til New York d. 10. juni
1913 var indrettet til at rumme 4.594 passagerer! (908 på 1. klasse, 972 på 2. klasse, 942 på
3. klasse og 1.771 dækspassagerer (såkaldt ’’steerage”). Den samlede besætningen udgjorde
1.180 personer.
IMPERATOR var sammen med VATERLAND og BISMARCK planlagt til at udkonkurrere
White Star Liniens OLYMPIC, TITANIC og BRITANNIC samt Cunard Liniens Amerika
både ved at være større og mere luxuriøse. Det hele fik dog en brat ende med den 1. verdens
krig og ubådenes hærgen på Atlanten.
Du kan læse mere om Thingvalla Line på sit et:
http://www.liners.dk/company-dk/Thingvalla-Line/index-Thingvalla-Line-dk.html
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bog om indbyggerne i New Yorks slum How
Halves lives (6) ikke nåedes.

the other

Som fotojournalist og politireporter i New
York gjorde Riis en stor social indsats, og han
nævnes også som samarbejdspartner med
den senere præsident og daværende politichef
Theodore Roosevelt. Endelig er kærlighedshi
storien mellem Jacob og hans udkårne hjem
me på ’’Slottet” i Ribe også en historie værd.
’’Slottet” kan nu opleves i form af det nyligt
restaurerede kunstmuseum i Ribe. Det impo
nerende hus og de flotte kunstværker er virke
lig et besøg værd. I bogen om kunstmuseet i
Ribe med titlen: Fabrikanten og hans slot (7)
fortælles en lidt mere nuanceret historie om
Jacobs svigerfar. I Ribe arbejdes nu med at
indrette hans barndomshjem til et museum
med en større, permanent udstilling om Ja
cob Riis.

Udenfor bygningerne på Ellis Island er opsat
store mindetavler for indvandrere, og her kan
efterkommere (mod betaling) få deres ind
vandrede forfædre nævnt, idet der behøves
sponsorstøtte til museet. Det så ud til, at nav
nelisterne er i flere afdelinger. Anders Beck
(min morfars bror) skulle være nævnt ifølge
sønnen Harold, men vi så kun den første liste
med ”Beck ‘er”. I en afdeling af museet findes
et genealogisk afsnit, som vi dog ikke fandt tid
til at fordybe os i, og vi kom derfor ikke der
ind. Hjælp derfra skal vi nok fortsat have via
internettet.
(Fortsættes)
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brikanten og hans slot. Ribe Kunstmu
seum, Ribe, 2008

17

Hvem var Salomon J. Frifelt?
- og hvad kan vi bruge ham til i vores slægtsforskning?
Af Else Skovbo Jensen

Salomon Jensen Frifelt blev født den 13. fe
bruar 1889 på Frifeltgård i Ølgod sogn og
døde sammesteds den 27. marts 1973. Han
var gift med Nanna, der døde 101 år gammel i
1999. Begge er begravet på Bejsnap kirkegård
i Ølgod sogn.
Udover at være gårdejer var Frifelt forfatter og
folkemindesamler. Han skrev artikler til avi
ser og tidsskrifter, han skrev romaner, og han
skrev om mange af de mennesker han lærte at
kende på sine rejser rundt i landet. Folk, der
ofte blev belønnet med medaljer for landbo
flid. Det er den sidste kategori, der især har
interesse for slægtsforskere, idet hans perso
ner ikke er anonyme. På de følgende sider vil
jeg fremdrage nogle af disse stoute folk.
Elise Nørgaard - mere end mandsværk!
I bogen Midt under Himlen - hvor Kragerne
vender portrætteres Elise Nørgaard, der i
1908 bliver gift med Erik og få år senere bli
ver enke med to små børn. Hendes mand
Erik Nørgaard Eriksen dør ved en ulykke 31
år gammel, kun en uge efter at familien er
flyttet ind på Nygaard i Malle, Sennels sogn.
Han var ude at fodre hestene inden sengetid,
trådte forkert oppe på loftet og faldt ned på
logulvet. Elise bliver på gården sammen med
de to små sønner Thomas Overgaard og Tho
mas Vestergaard. Da hendes mand 2 dage før
ulykken havde sagt til hende: ”Her vil vi lave
et rigtigt mønsterbrug”, havde hun glad sagt
ja. Efter hans død følte hun det som et krav
og en forpligtelse. Hun gjorde det så godt, at
hun vandt den ene sølvpræmie efter den an
den, den seneste en sølvmedalje for landboflid
i 1930. ’’Sligt kan kun en kvinde evne. For det
er mere end mandsværk!” (Citat fra bogen)
Fårehyrden Kræ
11861 - november måned - vies Ellen Nielsen
fra Bøvl i Sdr. Omme sogn og Jens Hansen af
Ørbæk i Hoven sogn. De påtager sig at opdyr
ke mosen i Hoven sogn. Måske var der mergel
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nedenunder. Derfor havde Jens sit mergel
navr med og en dag viste merglen sig. Deres
lille ejendoms jorder gav herefter en god af
grøde. Men Jens kunne ikke slå sig til ro som
hedeopdyrker. Nu han havde penge, ville han
videre. Han solgte ejendommen, købte Hoven
kro og senere andre store hedearealer.
I dette hjem voksede 10 børn op, der alle tog
fat som hedeopdyrkere. En af dem Christen
(kaldet Kræ) Hansen, f. 1867 i Hoven sogn,
kom ud at tjene som fårehyrde, da han var 6
år. Da han var 12, byggede hans far et lille hus
på en af sine erhvervede lodder i Præstbro,
satte nogle kreaturer derud og Christen blev
bestyrer, indtil han blev gift i 1888 og over
tog stedet, der nu var på 40 tdr. land opdyr
ket jord, 50 tdr. land hede og 10 tdr. land eng.
Desuden var der 14 kreaturer og 2 heste. Men
Kræ var utålmodig. Han skulle bruge kapital,
og da han kun ejede to ting, han kunne und
være, solgte han dem: sit lommeur og sin bar
berkniv. Han købte føl, solgte dem som plage.
Han købte store tyre og fedede dem til salg.
Efter ca. 20 år var hele gårdens jord opdyrket.
Besætningen var steget til 35 kreaturer og 12
heste.
Nu var der åbenbart ikke nok at lave, for Kræ
købte endnu en gård, hvis jorder manglede
mergel, sten skulle køres væk, kær skulle dræ
nes og hede opdyrkes. Gårdens bygninger
kunne måske repareres, men nej, Kræ flyttede
gården og byggede den op på ny. I 1932 fik
Christen og hans kone Maren da sølvmedalje
for landboflid. Maren døde 1932 på Tarm sy
gehus. Han fulgte et årstid efter. Gården var
da overdraget til en søn.
Jeremias og Magdalene
Det næste ægtepar jeg vil nævne modtog
sølvmedaljen for landboflid allerede i 1920.
Da havde de allerede udrettet så meget hvad
hedeopdyrkning angår, at det er uforståeligt
for mig, at de orkede at blive ved. Jeremias
Møller hed manden, født 1855 i Thyregod. Al
lerede som 7-årig måtte Jeremias selv tjene
til føden ved at passe får på de uendelige he

destrækninger, der omgav hans fødeby. Sjæl
dent kom der andre mennesker. Men en dag
skete der noget. Et par stude, en plov og en
mand begyndte at brække heden op. Den lille
hyrde forestillede sig, at han var voksen og
kunne opdyrke heden og få rug til at gro i ste
det for lyng.
I ungdomstiden arbejdede Jeremias med
mergelgravning, et arbejde, der var så hårdt,
at han følte han havde ferie hele det år han
måtte springe soldat. Han tjente i en periode
i Ringive, hvor han mødte smedens datter
Magdalene/Lene Duus. De blev gift i 1881,
købte et hus i Hallundbæk Mose med 16 tdr.
land lyng. Det fik de for deres samlede spa
repenge 1700 kr. For at få føden på bordet,
måtte han arbejde som tærsker de første par
vintre. Det gav 25 øre pr. dag.
Længe varede det dog ikke, før hans hyrde
drøm begyndte at gå i opfyldelse. Han fik to
stude og en plov og på to år opdyrkede han og
Lene de 16 tdr. land og i løbet af de følgende
seks år lykkedes det dem at opdyrke ca. 40 tdr.
land yderligere, nu med to oksespand. De ville
ikke låne penge, men gerne have mere hede.
Det lykkedes ved et mageskifte med en gård i
Blåhøj. Det gav 3000 kr. og 98 tdr. land hede.
Folk sagde, det var den ringeste ejendom i
hele Blåhøj sogn, men ikke mange år senere,
blev den nævnt blandt de bedste. For Jere
mias fandtes intet bedre arbejde end at pløje
hede op. Han solgte derfor sin veldrevne gård
og flyttede til Døvling mose i Skarrild sogn hvor han i 1914 for tredje gang begyndte forfra
med 110 tdr. land hede, nu hjulpet af sin søn
og datter.
Svigersønnen overtog senere gården og Jere
mias og hans kone flyttede i 1924, da de var
henholdsvis 69 og 71 år til Sønder Omme
sogn, hvor de fandt et lille aftægtshus i Enge
bæk med ’’blot” 43 tdr. land uopdyrket hede.
Det blev dog ikke sidste gang Jeremias og
Lene flyttede. I 1934 solgte de huset i Enge
bæk og flyttede til Karstoft, senest til Blåhøj,
hvor de fejrede diamantbryllup i 1941. Et nyt
areal med hede var kommet til for ”når én kan
købe et stykke hede og dyrke det op, så synes
jeg nu, det er synd at lade det ligge.”
På Kongenshus hede findes bl. a. en minde-

Heden på Kongenshus er en del af den store
Alhede, som var kgl. vildtbane. Den blev fre
det i 1943, og i forbindelse med fredningen
stiftedes den selvejende institution »Kon
genshus Mindepark for Hedens Opdyrkere«
Der blev købt 1.200 ha. hede, og i 1953 kunne
man indvie Kongenshus Mindepark. Her
kunne man mindes hedens pionerer og seje
hedebønder. I en såkaldt mindedal er der
blevet rejst over 300 mindesten. Se videre
på: http://www.kongenshus.dk/
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sten med Jeremias og Magdalenes navne. De
blev hhv. 91 og 92 år gamle trods det umen
neskelige slid.

Hans Lyhne
Den næste hedeopdyrker jeg har valgt fra Fri
felts bog er Hans Lyhne. Han har også fået
sit navn mejslet ind i en sten på Kongenshus
Mindepark.
En forårsdag i 1864 kommer sognerådsfor
manden i Lyne sogn sammen med den 7-årige
Hans til Østergaard til gårdmand Peder Kri
stian Hansen og hans kone Else, der var de
lavestbydende ved gårsdagens licitation over
drengen. Hans var heldig. Han fik et hjem
hos den samme familie i 14 år. Selvfølgelig
skulle han arbejde. Det var normen på den
tid. Som 7-årig måtte han passe gæssene. Året
efter blev han hjorddreng ude på heden med
får, stude og en hund til at hjælpe sig. Hans
havde en lille lavning i heden, som han kaldte
”Min plet”. Her lå han og drømte om, at når
han blev stor, ville han opdyrke heden. Da han
havde været 14 år hos Peder Kristian, tog han
tjeneste hos naboen for at se, hvordan man
dyrkede landbrug andre steder. Derefter var
han på Ollerup Højskole og i Sønderjylland,
hvor han aftjente sin værnepligt.
Efterhånden længtes han efter at få sit eget,
men selv om han havde sparet op af sin løn,
manglede der noget. Imidlertid blev lige
netop det stykke hede, hvor Hans som barn
havde sin plet, sat til salg og det lykkedes ham
at købe de 65 tdr. land. Netop på det sted, han
havde haft sin plet, gravede han lyngtørvene
væk og rejste 1889 et 9 fag hus med plads til
både folk og fæ. Hans kommende kone Else
Marie måtte først gøre sin tjeneste færdig og
få syet lidt udstyr, før de i 1890 kunne gifte
sig. Inden da havde Hans købt et par stude,
som han brugte dels til sin egen hede, dels
som daglejer hos gårdmændene. Arbejdet gik
fremad, der kom en ko, der kom et par kalve
og høsten blev hvert år lidt større end året
før. Men så kom tørkeåret 1893. Markerne
trængte til vand. Endelig en dag kom regnen
og med den torden og lyn. Hans var på vej til
Østergård, da han ser et lynglimt slå ned over
hans ejendom. Han løber over marken, så
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hurtigt han kan, men når først hjem, da ilden
har fortæret det meste. Hans højgravide kone
var hjemme. Dagen efter fødte hun en lille
pige. Nu måtte Hans og Else Marie begynde
forfra. Heldigvis havde de forsikret, men ar
bejdet med at ælte ler og køre sten på plads
til håndværkerne, kom oveni arbejdet i heden.
Alligevel gik det fremad. Først afløstes den
ene stud af en hest, så to heste, ny lade, til
bygning, flere kreaturer, en have blev anlagt.
En veldreven gård, blev det til, men før de var
nået så vidt, og de i 1932 fik sølvmedaljen, var
de begge aldrende folk. Ældste søn Ansgar
overtog gården.
Et sted i beretningen om Hans Lyhne skriver
Frifelt: ’’Hvilken overvættes glæde de følte
den dag de kunne købe et lille gammelt øg til
at løse den ene stud af - ja, det fatter vist kun
deres standsfæller og jævnaldrende, for det er
en glæde så sejrsæl og umiddelbart, som nu
tids ungdom er unddraget...”

Har du lyst til at læse beretningerne i de
res fulde udstrækning og samtidig læse om
de 12 andre hedeopdyrkere, så få fat i bo
gen gennem dit lokale bibliotek. På Viborg
slægtshistoriske forenings hjemmeside kan
du læse navne, data og lokaliteter for alle
de hedeopdyrkere, der er nævnt i bogen:
http: //www.viborgslaegt.dk/ideboks.html
Forfatteren Else Skovbo Jensen kan kon
taktes på: esj@privat.dk
ILL. Kilde: www.dk-gravsten.dk/kirkeg/
KongenshusM. php

Hans H. Worsøe er fyldt 80!
I november 2012 passerede Worsøe
80-årsdagen, still going strong!

Worsøe er kendt af mange for indsatsen som
arkivar i Viborg og landsarkivar i Aabenraa,
men for utrolig mange flere slægtsforskere er
han kendt for indsatsen som slægtshistorisk
skribent, kursusleder og foredragsholder i de
slægtshistoriske foreninger!
Worsøe hører fra slutningen af 1950’erne
til i kredsen omkring Slægtshistorisk For
ening, Aarhus, og 1962 udgav han Grundbog
i slægtshistorie, som senere udviklede sig til
Vejledning i slægtshistorie, Find dine rødder
og endelig Håndbog i slægtshistorie; forlaget
Politikens fine appetitvækker i forbindelse
med slægtsforskning.

Interessen og arbejdet som landsarkivar i
Aabenraa affødte naturligvis 1983 bogen
Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning.
Worsøes indsats som kursusleder for slægts
historiske kurser på Køng Folkehøjskole
1962-69 er uvurderlig i forbindelse med både
slægtsforskning som hobby og foreningslivet.
Og hertil knyttede sig, at han var initiativtager
til udgivelsen af Hvem Forsker Hvad, hvis re
daktør han var 1962-69. Ideen var affødt af de
små indlæg i Personalhistorisk Tidsskrift der
lige siden begyndelsen af århundredet havde
haft form af efterlysninger. Udformet som
et selvstændigt skrift, omend primitivt i be
gyndelsen, var HFH altafgørende for de vel
lykkede bestræbelser på at gøre Personalhi
storisk Tidsskrift kendt i den brede kreds af
slægtsforskere: Medlemsskaren fordobledes!
HFH var levedygtig til 2010, da den naturlig

vis blev overhalet af de elektroniske medier.
At Worsøe også deltog i bestyrelsesarbejder i
Samfundet for dansk genealogi og Personal
historie, de historiske samfund i Viborg og
Sønderjylland, samt i Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger er en selvfølge!
Worsøes lille pjece fra 1982: Slægtsforskning
- en bogliste fra biblioteket, blev ’’moderen”
til Sammenslutningen af Slægtshistoriske
Foreningers forlag Slægtens hæfte Slægts
forskere: Lad os hige og søge i bøgerne! - en
præsentation af 500 bogtitler, som alle rigtige
slægtsforskere skal kende, om man så må sige.
Hæftet blev publiceret i anledning af Worsøes
70-årsdag 2002, og er dette hæfte ’’moderen”,
så er ’’faderen” til Slægtens forlag hæftet Nuti
den og Valdemar Sejr, et udvalg af slægtslinjer
med udgangspunkt i Worsøes ijerne stamfar,
middelalderkongen Valdemar Sejr.
AB
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Eneboeren i Vandet
Af Ole Færch
Når man fra Viborg kører mod Aarhus, og ef
ter Rindsholm har drejet af mod Silkeborg,
passeret jernbaneviadukten og en samling
gårde kaldet Middelhede, kommer man til et
vidtstrakt fladt område kaldet Vandet. Gen
nemskåret af bække og omkranset af høje
bakker har det vel i gammel tid altid været
vandlidende - heraf sikkert navnet. Da Steen
Steensen Blicher skrev sin De tre Helligafte
ner noterede han: ”Her bor og har vel aldrig
boet andet end bønder”.
Kommer man fra Demstrup-siden og har pas
seret Mølbjerggård og endnu en gård på bakkekanten på østsiden af vejen er der nordover
en storslået udsigt over Vandet. Lidt længere
nede af bakken ligger en gård lidt inde på mar
ken, så Smeden i Vandet neden for bakkerne
og herefter Tougaards. En kilometer mod øst
i Øster Vandet lå den gård, hvor dramaet i De
tre helligaftener udspillede sig. Næsten over
for Tougaards lå Christen Halds gård på vest
siden af vejen. Nogle hundrede meter herefter
ud mod Viborg lå Eneboerens gård, også på
vestsiden af vejen under Tolstrup Bakker.

Vandet i 1950-erne
I min barndom først i 1950-erne, hvor den
begivenhed - som jeg nu vil berette om, fandt
sted - var Vandet, et område med mange enge.
Min barndomsven Jens Aages far, sogneråds
formand I. C. Christensen, kaldet Chr. Las
sen, havde her et stykke eng. Når han skulle
tilse kreaturerne her, fik vi knægte turen med
på fladvognen efter Ferguson-traktoren. Her
hørte jeg for første gang historien om det rø
veriske overfald på Eneboeren.
Senere passerede vi ofte Eneboerens gård, når
Jens Aage og jeg en sommerlørdag eftermid
dag skulle ned i Rindsholm Å for at fiske abor
rer. Varmen lå tungt over sletten, kun lyden
fra søvnige kreaturer hørtes. På marken stod
ofte Eneboerens elendige avl. Vi så vist aldrig
Eneboeren om dagen. Om aftenen i det syge
lys ved solnedgang på tilbagevejen, passerede
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vi helst hans gård i god fart. Så kunne man
nogen gange se en skikkelse i blåt arbejdstøj
og gummistøvler i bevægelse fra en bygning til
en anden. Han havde vist også altid en hund
med sig. Eneboeren i Vandet blev han kaldt,
men også Suet Christian efter hans sortagtige
udseende. Posten vidste vel hans rigtige navn,
Christian Christensen. Få kendte hans rigtige
navn, men Eneboerens gård var kendt viden
om som et geografisk pejlemærke.

Skaungård på kanten afVandet
Eneboeren stammede fra Skaungård i Vin
dum sogn, som ligger i den nordlige kant af
Vandet-sletten. Skaungård nævnes vist før
ste gang 1530. En prokurator J. H. Bjerring
ejede gården, da han døde i 1877. Ved folke
tællingen i 1880 var der kun tjenestefolk på
gården. I 1882 solgtes Skaungård efter auk
tion for 150.000 kr. til Eneboerens far, Jens
Chr. Christensen, født i Vester Veiling, søn af
Christen Larsen og Maren Christensdatter, og
til Rasmus Christensen, født i Torup sogn, Vi
borg amt, søn af Christen Ilsø og hustru Abelone. De to købere af Skaungård var vist fætre.
Rasmus Christensen fik den oprindelige
Skaungård, også kaldet Over Skaun. Efter
hans død i 1906, havde hustruen gården til
1916, hvor sønnen Adam Christensen tog over.
Jens Chr. Christensen boede på Neder Skaun,
som på nogle kort kaldes Mosegaard, og lå
nedenfor Skaungård, umiddelbart op ad jern-

Eneboerens gård i 1971, efter at gården var
overtaget afTolstrupgård. Maskinhuset
var da nedrevet. (Foto hos Anders Åge Kuhr
Laier, Almind)

banen. Det var et stykke af Skaungård, som
blev udskilt. Han og hustruen fik her 8 børn,
Niels født 1883, Christen 1884, Martin 1886,
Martine 1888, Nicolai 1890, Christian (Ene
boeren) 10. maj 1893, Jensine 1896 og endelig
Rasmine 1900.
Jens Chr. Christensen opdelte på sine gamle
dage Neder Skaun sådan, at i hvert fald nogle
af børnene kunne få en del til et husmands
sted. Det er ejendomme langs Aarhusvejen og
lang Tostrupvejen mod Middelhede fra Neder
Skaun og ud til jernbaneviadukten. Også ind
mod Rødkærsbro blev en ejendom udskilt.
Neder Skaun eksisterer ikke mere, bygninger
ne blev væltet omkring 1984, kun et hønsehus
står tilbage, og jorden er nu igen lagt under
Skaungård.

Miurer og husmand
Der var dog ikke jord nok til Neder Skaun til,
at Christian - Eneboeren - kunne få et stykke.
I stedet fik han nogle penge. Neder Skaun fik
den yngste af børnene, den ugifte Rasmine,
og hos hende boede Christian - Eneboeren
- i 1930 som logerende. Han var da murer.
Han byggede 2 huse i Rindsholm, den ene
den nuværende Villa Skrænten, inden han
købte en ejendom på 15-16 hektar i Almind
mellem Tolstrupgård og Snabe. Han var dog
ikke kommet længere væk, end at han kunne
se over til barndomshjemmet i Neder Skaun,
kun godt et par kilometer fra hans gård. Sene
re købte han noget tilstødende jord nede ved
hovedlandevejen Viborg-Silkeborg og flyttede
gården herned i 1930-erne. Han opførte selv
stuehuset og 3 længer med hvidkalkede vægge
og røde cementtagsten efter tidens mode for
smågårde, der da på den tid i stor stil blev
udstykket fra de større gårde. Det nederste i
stuehuset var med støbt hulmur, resten muret
i cementsten, som han selv lavede. Tømme
ret til tagene tog han i sin egen skov mod vest
op ad mod Toldstrupgårdene. Ejendommen
har nu matr. nr. lf, Middelhede, Sønder Rind
sogn (Kjellerupvej 20, 8800 Viborg).

Eneboeren blev ikke gift og havde ingen tjene
stefolk, men et øgenavn havde han. Næsten
alle havde dengang et øgenavn eller tilnavn i

folkemunde, altid rammende, sjældent ond
skabsfuldt eller nedværdigende: P. Nifinger,
Lange Otto, Hesteslagteren, Jesper Knåsfis,
Jørgen Købmand, Halvpristømreren osv. Så
ledes også Christian, der altså blev kaldt Ene
boeren.
Hans gård havde jord op til Grundel Bæk vest
for gården og mod nord til Den Røde bæk, og
dette var mest egnet til korn. Engene øst for
landevejen brugte han mest til kreaturer - og
heste, som han købte, opfedede og solgte, og
det var det, han havde mest held med. Alene
om alting var det svært at overkomme driften,
og det hændte ofte, at han ikke fik høsten i
hus. Så stod korn, roer og kartofler på marken
og rådnede op, når det blev efterår og vinter.
Så kunne han komme i fodermangel hen ad
vinteren, og når folk så de magre kreaturer og
heste blive lukket ud på markerne om foråret,
gav det reaktioner.
Eneboeren kom engang over til Tougaards og
bad om hjælp til at få hakket roerne. Han hav
de til traktoren fået lavet et eller andet meka
nisk redskab med et på svejset plovjern, men
det virkede ikke. Han høstede med selvbinder,
og når kornet skulle ind, havde han en stige
slæbende bag vognen, sådan at han kunne
komme op i højden med negene.
Han havde heller ikke altid orden på sine hegn,
og det skete hvert år, at kreaturer kom ud på
hovedlandevejen og blev kørt ned. Manden i
ejendommen næst neden for Mølbjerggård fik
engang tilbudt kød fra en kvie, der var blevet
kørt ned. Han skulle med ind at se dyret. Men
da et dækken, som lå over det, blev trukket
bort, sværmede det med fluer. Han betakkede
han sig hurtigt og sagde, at han ved nærmere
eftertanke desværre allerede havde fryseren
fyldt op. Eneboeren slagtede også selv. Kø
det opbevarede han i et saltkar. Han havde
strøm i huset, men ikke nogen fryser eller kø
leskab. Engang kom han over til Tougaards,
hvor Evald Tougaards søster da var hjemme.
Han havde da netop slagtet og bad hende køre
kødet ned i Frysehuset i Rødkærsbro. Kødet
havde dog ligget for længe og havde allerede
en tanke, men hun bragte det dog ned i fryse
huset som ønsket. Dagen efter smed frysehu
sets bestyrelse kødet ud på grund af stanken.
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En mørk skygge i uniform
Som så mange eneboere fik han en døgnryt
me, der ikke var som andre menneskers, var
vågen om natten og sov til langt op ad formid
dagen. Cyklede man forbi en sen sommeraf
ten, kunne man se Eneboeren som en mørk
skygge på vej i mellem husene i et gøremål.
Det var selvfølgelig også svært at drive hus
holdning alene, og folk der kom indenfor dø
ren sagde, at der så herrens ud, og det samme
gjaldt Eneboerens tøj. Han gik i det daglige
altid i blåt eller brunt militærtøj, som han
købte på det militære overskudslager i Viborg.
Han kunne dog udmærket gøre sig i stand og
trække i stadstøjet. Engang det skete, mødte
Svend Laier og hans søster fra Tolstrupgård
ham på vej hjem fra skole, men kunne slet
ikke genkende ham. Til fester kunne han godt
være lidt højrøstet og råbende. Han ville dog
helst passe sig selv, men en enkelt gang tog
han imod en invitation til at holde juleaften på
Tolstrupgård. Senere betakkede han sig, men
så kørte de ned til ham med julemad.
Det gemene røveri
Nu kommer vi dertil, hvor Eneboeren bliver
røverisk overfaldet. Som det også ofte sker for
eneboere, opstod der myter om Eneboeren
på grund af hans levevis. Man sagde at han lå
inde med store summer i kontanter. Det var
om sommeren, måske i juni måned, engang
først i 1950-erne, sikkert 1952-53, men før
1954.
En version af røveriet, som flere har berettet,
er som følger:
En handelsmand Frandsen, som boede ved
vejen mellem Almind og Rindsholm, og også
handlede med kreaturer, og som kendte Ene
boeren, vidste, at denne havde solgt en del he
ste og mente, at han lå inde med et stort beløb.
Sammen med en anden fra egnen besluttede
de to at røve pengene fra Eneboeren. Han
delsmanden havde efter dette rygte lavet flere
ting på den kriminelle løbebane. De kørte da
i handelsmandens bil hen i nærheden af Ene
boerens gård og listede hen til gården sent på
aftenen. Med tørklæder for munden som for
klædning trængte de pludseligt ind i huset og
holdt Eneboeren op med et jagtgevær og for
langte hans tegnebog. Eneboeren, som havde
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brugt pengene fra salget af hestene eller sat
dem i banken, benægtede imidlertid, at han
havde penge, men røverne troede ham ikke.
På et tidspunkt lykkedes det Eneboeren at
slippe fra røverne og komme ud af huset. Han
gemte sig i noget højt rug vest for gården, men
røverne fandt ham og slæbte ham ind i huset
igen. Han blev nu bundet til en stol, mens de
gennemsøgte huset. Efter beretning fra Ene
boerens broder Christen Christensens søn og
Gerhards datter Vibeke, var det gardinerne,
han blev bundet med. Røverne sprættede ma
drasser, dyner og hovedpuder op, men pen
gene kom ikke for dagen. Til sidst puttede de
krudt i ørerne på Eneboeren og truede med at
tænde ild til det, hvis han ikke røbede, hvor
pengene var gemt. Eneboeren fortalte dem da,
hvor hans tegnebog og prangerpung lå, men
der var, som han havde fortalt, næsten ingen
penge. Da de således ikke fandt det store be
løb, de søgte, gav de op og stak af.
Eneboeren fik sig snart gjort fri af båndene.
Efter beretning fra Gerhards datter Vibeke løb
han over til Gerhard, der slog alarm til poli
tiet, men da politiet kom, var røverne over alle
bjerge.
Efter en anden version af historien løb Ene
boeren over til Tougaards. Efter dette rygte
blev røverne snart fanget. Den ene skulle efter
dette rygte være den nævnte handelsmand,
og Eneboeren kendte ham en smule og havde
trods forklædningen genkendt ham. Røverne
skulle begge være blevet anholdt og blev dømt
for det grove, væbnede røveri og fik langvarige
fængselsstraffe.
Efter et andet rygte blev røveriet begået af
nogle unge lømler, som var blevet fristet ved
rygtet om, at Eneboeren havde penge. En karl
på Tolstrupgård blev faktisk afhørt af politiet,
men der skete ikke videre i sagen, så han hav
de sikkert intet med sagen at gøre.
Efter et tredje rygte blev Eneboeren overfal
det, fordi han havde hentet penge i banken i
Viborg for at betale foderstoffer i Rødkærsbro.
Efter et fjerde rygte var også brodersønnen
Gerhard Christensen mistænkt. Rygterne er,
som rygter oftest er, når de bliver genfortalt
mange gange, helt upålidelige og forvanskede,
men rummer måske alligevel et gran af sand
hed, men hvilket?

Sky og ene
Kendsgerningen er, at røveriet aldrig blev
opklaret og alle rygterne må anses for fuld
stændigt ubegrundede. Politiet i Viborg ken
der ikke til, at nogen skulle være blevet dømt
i sagen. Men for Eneboeren fik røveriet stor
betydning. Han blev noget sky og afsondrede
sig mere og mere fra andre mennesker. For at
sikre sig bedre mod overfald, sov han nu al
tid ovenpå i stuehuset og havde adgang hertil
via en stige og kunne lukke med en lem ned
til underetagen. Når han opholdt sig i stue
etagen, havde han altid et ladt jagtgevær hos
sig - hængende over en stoleryg. Eneboerens
bror Christen Christensens søn Gerhard Chri
stensen tog sig meget af Eneboeren. Gerhard
boede i en ejendom på Tostrupvej, på stykket
fra Viborg-Silkeborglandevejen og ind mod
Brandstrup. Det var i en af de ejendomme, der
var udstykket fra Skaungård, og altså ganske
nær Eneboeren. Når Gerhardt kom på besøgt
hos Eneboeren, skulle han hoste på en be
stemt måde, inden han gik ind i huset, for at
Eneboeren kunne vide, hvem det var.
Engang havde Eneboeren været i Rødkærs
bro for at hente gødning. Da han skulle op på
vognen, gled han ned mellem sideijælene og
hjulet og brækkede benet. Han kom på syge
huset, men måtte igennem en grundig vask og
rengøring, inden de ville behandle ham.
Midt i 1960-erne solgte han gården med be
sætning og maskiner for en god pris, så god,
at man sagde, at der måtte ligge noget under.
Aftalen var, at han skulle blive boende, indtil
første afdrag skulle falde. Afdraget faldt bare
ikke. Så gik der et år mere, og han måtte tage
gården tilbage, men nu uden maskiner og be
sætning, som køberen havde solgt. Det blev et
tab, og måske af den grund solgte han nogle
hektar af gårdens jord oppe i bakkerne.
Den lille Grå
Rent landbrugsmæssigt fulgte Eneboeren
dog lidt med tiden og anskaffede sig en Fergusontraktor, men den kom også til at blive
hans skæbne: Han stod engang ud af trakto
ren uden at tage den ud af gear, og så blev han
kørt ned og kom i klemme. Han blev først fun
det nogle timer senere af brorsønnen Gerhard
Christensen, og herefter gik det ned ad bakke

med ham. Kort før Eneboeren døde, brændte
stuehuset, og selvom det blev genopbygget,
men nu ikke længere med overetage, nåede
han ikke at flytte ind igen.
Eneboeren døde i 1970, og han var da en ri
meligt holden mand. Der var 16 arvinger,
hans søskendebørn, og de solgte den ubelånte
gård, som var på 40-45 tønder land, til Tolstrupgård for et pænt beløb, og ved siden af
var der indestående i bank og sparekasse. Ef
ter et rygte havde han også mange kontanter i
en blikæske, som var gemt et sted i udhusene.
Arvingerne gjorde nok et ihærdigt forsøg på
at finde blikdåsen, men det lykkedes vist ikke.
Eneboeren ligger begravet i Brandstrup.

Kører man i dag gennem Vandet, er alt foran
dret. Af Eneboerens gård er der nu kun stue
huset tilbage, udhusene er nedrevet. Christen
Halds gård står tom. Folk kører bort fra stedet
for at arbejde i de større byer. Hvor der den
gang i Vandet var liv på gårdene med karle og
piger og aktivitet på markerne, er der nu for
det meste næsten mennesketomt. Gårdene er
splittet ad og lagt sammen med kæmpemar
ker. Herregårdene er ved at genopstå. Kun
sjældent brydes stilheden af kæmpestore ma
skiner, som overstår markarbejdet i en ruf.
Den vejfarende, som i bil haster forbi mod de
store byer ænser vel næppe Eneboerens gård,
og snart kender ingen længere hans sted... og
hermed slutter vi vor fortælling om Enebo
eren i Vandet.

Den lille Grå - Ferguson-traktoren
(Foto: Anders K. Larsen, Wikipedia)
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Slægtsforskning gennem 64 år
Hvis jeg skal nedfælde mine tanker om min
slægtsforskning, må jeg begynde med at for
tælle, at jeg 18 år gammel i Aarhus fik min før
ste opfordring til at forske i slægten. Familien
var ven med den dengang kendte genealog H.
Friis-Petersen (navneregister over studen
ter), som venligt provokerede til at efterfor
ske slægtsnavnet Dammeyer. Slægtsnavnet,
som efterfølgende er fundet i 7 led i Tyskland,
er min mors, medens fars slægtsnavn er det
fine danskklingende Andersen. Min morfar,
Eugen Moritz Dammeyer, er født af tysk/danske forældre, som boede i Christiansfeld og
tilhørte Brødremenigheden. Jeg har desværre
ikke kendt min morfar, som døde allerede
1912, 38 år gammel. I 1948 var jeg kommet
ind som postelev og gjorde tjeneste forskellige
steder i landet. Med en lille indtægt og langt
fra arkiver var det vanskeligt at slægtsforske,
især i Tyskland, hvorfra slægten kom. Samti
dig optog mit kæresteforhold med min senere
og endnu kære kone jo selvfølgelig en del af
min tid.
Min ældre bror Henning og Friis-Petersen
påbegyndte et samarbejde omkring den tyske
slægt. Vi kendte den del af mors familie, som
boede i Christiansfeld, men på det tidspunkt
havde de og vi ikke nogen forbindelse med el
ler kendskab til den øvrige tyske slægt. - Det
lykkedes min bror og Friis-Petersen at finde
2 til 3 generationer af slægten i Tyskland,
blandt dem flerne nulevende slægtninge i
SoPmar i nærheden af Hildesheim samt min
mors næstsøskendebarn, Renate Tietzen, som
boede i Stuttgart. Hun døde i 2006.

Selvom jeg som nævnt i min ungdom havde
pligter af forskellig art, lykkedes det dog ind
imellem at tænke på, reflektere over og ar
bejde videre med slægtsforskningen. Min fars
danske slægt og min mormors, som begge ho
vedsagelig var bønderfolk og håndværkere, fik
også tilbørlig opmærksomhed. Friis-Petersen
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hjalp med at finde nogle generationer i fars
slægt ved sine mange besøg på lands- og rigs
arkiv.

Som nævnt havde jeg min forlovede, Else
Graversen. Hendes slægt, som stammede fra
Vestjylland og Djursland/Sjælland, syntes jeg
også, det kunne være interessant at udforske.
Svigerfamiliens oplysninger om den nærme
ste slægt blev derfor noteret på anetavlen, og
for at komme videre skrev jeg til sognepræster
rundt omkring i landet - med frankeret svar
konvolut! De fleste af disse sognepræster var
venlige med positive besvarelser fra kirkebø
gerne, og med lidt hjælp ind imellem af FriisPetersen lykkedes det mig at udarbejde min
kones anetavle i en del generationer.
Min tidlige interesse for slægten betød mange
samtaler med ældre familiemedlemmer både
på min egen og min kones side - således at
indsamlede slægtshistorier og slægtsbille
der fylder godt. Inkl. vores 7 børnebørn har
vi anebilleder i 7 generationer, i alt 53 stk.,
heriblandt 4 af mine tipoldeforældre fra Neudietendorf i Thuringen. Vi har billeder af vo
res børns 16 tipoldeforældre, og alle billeder
er vist i et anegalleri i vores hjem. Den ældst
fødte med foto er en gæv molbo fra 1799.

Årene gik. Vi blev gift og flyttede rundt i Dan
mark på grund af mit arbejde ved postvæse
net. Vi fik børn, og uden bil de første år var
det alt sammen vilkår, der ikke gav den helt
store fritid til slægtsforskning. Dog blev det
ind imellem til enkelte besøg på landsarkiver
og rigsarkivet. - Og så var der jo det med den
gotiske skrift, som jeg ikke på det tidspunkt
var en ørn til!
Den danske familie fik en fin kontakt med min
mors fundne slægtning i Stuttgart. Renate
Tietzen besøgte os i Danmark, og vi besøgte
hende i Tyskland. Denne slægtsforbindelse

var af uvurderlig betydning for den tyske
slægtsforskning, som jeg tidligt overtog efter
min bror.

Mine svigerforældre flyttede senere til Viborg,
og efterhånden var svigerfar, Marinus Graversen, blevet så interesseret i at forske i slæg
ten (det smittede), at han så småt begyndte
at komme på Landsarkivet for at studere sin
og svigermors udelukkende danske slægter og
historie. Det udviklede sig hurtigt, og min svi
gerfar blev skrap til at læse den gamle skrift.
- ’’Svigerfar, vil du ikke lige hjælpe mig med
det” blev efterhånden et vigtigt indslag og en
hjælp i min egen slægtsforskning, som aldrig
var blevet lagt på hylden! Nej, bestemt ikke!

I juli 1981 kørte min kone og jeg en tur til det
daværende DDR, Østtyskland, og ved Brødre
menigheden i Gnadau syd for Hannover af
dækkede jeg på ”der Gottesacker” en liggende
gravsten for mos, så jeg kunne læse min 3 x
tipoldefars navn og data, som jeg ikke havde i
forvejen. Hans kone var fra Schweiz. - På den
slægtsrejse var vi også omkring den tidligere
omtalte fjernere slægt i nærheden af Hildesheim. Værten, Christoph Kohler, viste mig sit
arier-bevis (Ariernachweis), som i 30-erne
var blevet påbudt af nazisterne. Arier-beviset
stemte heldigvis overens med de af mine ty
ske aner, der skulle passe til hans aner! En på
bopælen ældre Tante Irma var også en uvur
derlig formidler af spændende tysk slægtshi
storie.
Senere besøgte vi 2 gange Brødremenigheden
i Neudietendorf i Thiiringen, hvor jeg hentede
mange oplysninger om slægten og genera
tionernes historie, bl.a. at min 3 x tipoldefar
Conrad Ramming var arkitekt og byggeleder
af Brødrekirken i Neudietendorf. Min kone og
jeg blev inviteret til 225 års kirkejubilæum i
Neudietendorf. Endvidere besøgte vi Brødre
menigheden i Zeist i Holland, hvor et andet
par af mine 3 x tipoldeforældre er viet, Jens
Bloch og Magdalene Wanek.
En professor i historie fra Estland gav mig

supplerende historiske oplysninger om denne
Jens Bloch, som nu var i diaspora for Brødreuniteten i Livland. - Og tro det - denne Jens
Bloch er født i Mariager! Jens Blochs barne
barn blev i Tyskland gift med en Dammeyer.

Ved en campingferie på Fur kom vi i snak med
en dame fra Schweiz, Aline Byron, som viste
sig at have tætte forbindelser til Staatsarchiv i
Ziirich. Hun hjalp mig med ekstra tre genera
tioner til min allerede fundne slægtsdel med
udspring i Schweiz. Senere kontrol bevirkede
yderligere en ane. Jeg kunne blive ved med at
fortælle, men standser nu! Et spændende for
løb, der har været interessant, og sjovt har det
også været!
Vores børnebørn har alle deres 64 4 x tipolde
forældre, og i generationen med 128 aner
mangler vi de 6. Senest har jeg ved hjælp af
Slægt og Data og Arkivalier-online fuldstændiggjort mine aner så langt tilbage, det
har kunnet lade sig gøre. I Danmark findes
nu omkring 60 bærere af navnet Dammeyer.
Familiens danske og tyske slægtshistorier er
udarbejdet i tre slægtsbøger med billeder og
fotos og anetavler, til stor glæde for familien.
Slægtsbøgerne er fremstillet af min bror An
ders i Adobe InDesign og udskrevet på en
Canon-printer.

Tilbage er nu, at min kones ’’slægtsbog”, som
er udarbejdet meget skematisk, trænger til en
yderligere grundig bearbejdelse.
Preben Dammeyer, Randers, Januar 2012

Slutnote:
Efter afslutningen af min artikel fik jeg i for
året 2012 brev fra et kirkesogn i Nemmersdorf (v/Bayreuth), at et par forespørgsler fra
mig i 2006 ikke var blevet besvaret; men hvis
jeg stadig var interesseret, ville de få en lokal
slægtsforsker til at se på sagen. Resultatet blev
efterfølgende 2 breve med mange nye aner og
lidt slægtshistorie bl.a. om Ramming-slægten
tilbage til 1510.
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Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie
Rettelser og tilføjelser*
Slægten 2008, ISBN 978-87-90331-41-2
Af Flemming Aagaard Winther

Siden forarbejdet til bogen blev gjort, er der
kommet væsentlige genealogiske samlinger
“på nettet”, således www.arkivalieronline.dk
med alle de ældste kirkebøger. Nygårds sedler
på ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp og Erik
Brejls jyske skifteuddrag på www.brejl.dk er
også pålidelige og lette at arbejde med, om
end ikke primærkilder. Disse nye muligheder
angår især bogens nyere generationer, og det
har dels ført til nogle rettelser af bogens tekst,
dels har det åbnet for flere grene af præstehu
struen Margrethe Thomasdatters efterslægt.
På sin lange vej gennem jyske skifter er Erik
Brejl til tider stødt på arvinger, hvis tilhørs
forhold til arveladerens slægt ikke var ind
lysende, og som vi så har diskuteret. I nogle
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skifter viste der sig kringlede forbindelser til
hidtil ukendte efterkommere af “præstehu
struen”.
Et særligt interessant problem vedrørte efter
kommerne af Ellen Basballe, gift med præ
sten Mads Sørensen i Lyngaa. Det førte til en
større undersøgelse, hvis foreløbige resultater
bringes her.
Blandt de personer, der dukkede op, var dig
teren Christian Frederik Wadskiær, der næp
pe læses længere, men som endnu har fundet
vej til 2. udg. af Biografisk Leksikon (med for
kert fødselsår).
For at lette interesserede Lyngaa-efterkommere med at finde forbindelsen til familien,
bringes nedenfor en 5. generation, der ikke er
i bogen.
Side 21, de to fremhævede årstal er rettede:
2.10. MADS SØRENSEN LYNGAA, f. 26. juli
1644, d. i slutn. af 1712 (skifte 28. nov.).1 - Han
var student fra Randers 1664, og omtrent
samtidigt med sin tiltræden (6. febr. 1674)
som medhjælper og senere efterfølger for fa
deren i Lyngaa må han være blevet gift m. EL
LEN CHRISTENSDATTER BASBALLE. Hun
var datter af købmand og rådmand i Aarhus
Christen Jensen (ca. 1611-87) og (1. hustru)
Lisbeth Pedersdatter Basballe (1624-58).2 Af
børn kendes 2.10.1.- 5.
Ellen Basballe levede 5. sept. 1693,3 men
må være død før 1700, da Mads Lyngaa 30.
juni blev trolovet i Aarhus4 og derefter gift i
Lyngaa med enken ANNE JACOBSDATTER
WINTHER, f. 1647/50 i Viborg som datter af
købmand i Viborg Jacob Sørensen Winther
(omkr. 1600-1662) og Kirsten Nielsdatter
Trane (d. efter 1682).5 Første gang havde hun
været gift m. købmand, rådmand, kæmner
og overformynder i Aarhus, Jens Rasmussen
Lassen6 (ca. 1644 - 5. dec. 1693, epitafium i
Domk.), med hvem hun havde sønnen Ras
mus Jensen Lassen (1678 - 1725), sgpr. i Aal,
V. Horne hd. Anne Jacobsdatter døde i midten
af 1714 (begravelse i Aarhus Domk. betalt 18.

aug.).7 Hun havde ingen børn i 2. ægteskab.
Formodningen om, at Mads Lyngaa skulle
have været gift en tredie gang med Margrethe
Arensberg beror på en misforståelse.8
Fjerde generation
Mads Sørensen Lyngaa og Ellen
Christensdatter Basballes børn
2.10.1. SØREN MADSEN LYNGAAE, f. ca.
1674, student fra Randers 1693. Faderen trak
sig tilbage til fordel for ham på grund af alder
i nov. 1705.9 Han skal allerede være død efter
10 måneders forløb10 og vides ikke at have væ
ret gift.

2.10.2. INGER MADSDATTER (LYNGAAE),
d. 26. jan. 1759 i Viborg,11 begr. 1. febr. (Sortebr., Hr. Chr. Sadolins svigermor (kbg.)),12 gift
ca. 1707 m. sgpr. JØRGEN NIELSEN HJERSING f. ca. 1682 på Faurskov, d. 17. sept. 1754
i Lyngaa.13 (Tre døtre kendes: 2.10.2.1.- 3.).
Jørgen N. H. blev kaldet 12. april 1707 til Sø
ren Lyngaaes efterfølger. Han var søn af for
pagter på Faurskov Niels Nielsen Hjersing14
(født 5. maj 1650 i Kbh., død 29. jan. 1713 i
Lyngaa sg.) og Cathrine Hansdatter Owidt
[navnet staves meget varierende] (født ca
1650 i Tønder, begr. 25. febr. 1724 i Ødum,
73 år, 7 md., 3 dg.).15 Der findes et epitafium
over Niels N. Hjersing og Cathrine Hansdat
ter i Lyngaa kirke,16 som de havde skænket en
lysekrone.17 [En anden af deres sønner var gift
m. 6.4.4. i bogen].
2.10.3. LISBETH MADSDATTER (LYN
GAAE), død 11. april 1739 i Viborg.18 (1 søn,
1 datter 2.10.3.1.-2.). Gift m. SØREN MO
GENSEN, døbt 5.3. 1676 i Tørring, død før
1739. Forpagter på Ørslevkloster og Strandet
(1712). Søn af forpagter på Vadskærgård i Tør
ring sg., Skodborg hd., Mogens Sørensen (død
1. dec. 1728) og Abelone Andersdatter.
2.10.4. DORTHE MADSDATTER (LYN
GAAE), begr. 17. aug. 1759 i Viborg (Graabr.).19 Gift efter 1713 m. THOMAS MIKKEL
SEN, f. ca. 1672, begr. 6. aug. 1745 i Taarup,
Fjends hd., 73 år.20 Ægteparret gør 5. maj

1729 testamente, da de ingen børn har.21 Tho
mas Mikkelsen nævnes 1721 som ridefoged på
Rugaard, Rosmus sg., forvalter på Lundbæk,
Bislev sg. 170322 og senest 1728 er han forval
ter på Store Restrup, Sønderholm sg. Søn af
birkeskriver ved Frisenvold Mikkel Thomsen
og Kirsten Jensdatter, boende i Vissing, Gal
ten hd.23

2.10.5. DORTHE MARIE MADSDATTER
(LYNGAAE), gift 10. juni 1714 i København
(Trin.)24 m. ADAM BRYSSEL, her uden stil
lingsbetegnelse. Ved ældste datters dåb en
måneds tid efter i Holmens sogn benævnes
han “matros af Hamburg”, 1728 er han strøm
pevæver i København.25 (2 Sønner, 2 døtre
kendes: 2.10.5.1.-4.).

Femte generation
Inger Madsdatter (Lyngaae) og
Jørgen Nielsen Hjersings døtre
2.10.2.1. NILLE JØRGENSDATTER (HJER
SING), født 4. aug. 1713 i Lyngaa,26 begr. 1.
nov. 1759 i Hammel, 47 år.27
1. Gift m. sgpr. i Vitten-Haldum-Hadsten,
CHRISTEN JENSEN HØST, født ca. 1708,
død 23. april, begr. 1. maj 1752 i Vitten, 43 år,
6 md.28 (4 sønner, 5 døtre levede ved skiftet
efter ham). Søn af sgpr. i Haurum-Søby Jens
Christensen Høst29 og Dorthe Udesdatter Kol
ding.30
2. Gift 26. april 1759 m. premierløjtnant i
Hammel31 på grevskabet Frijsenborg, GOT
FRED MANNICHE, født ca. 1711, begr. 26.
maj 1773 i Hammel, 62 år.32 Han blev 1766
fritaget for åbenbart skrifte for lejermål (med
Maren Nielsdatter?),33 som han 2. blev gift
med. Maren Nielsdatter er født ca. 1738, død
efter 1787.34 Hun fik sønnerne Johan Gotfred,
født 10. okt. 1766 i Hammel;35 Nicolai, født 23.
aug. 1773 i Hammel,36 og blev 2. gift 27. maj
1774 i Hammel37 m. berider på Frijsenborg
Niels Hansen Dachnes, født ca. 1738, død 1.
juli 1812 i Hammel, 74 år, 5 md.38 (Søn Chri
stian Erhardt, født 8. aug. 1777 i Hammel).39

2.10.2.2. ANNE MARGRETHE JØRGENS
DATTER (HJERSING), begr. 12. aug. 1763 i
29

Lyngaa.40 (3 sønner, 1 datter).41 Gift m. PE
DER EBBESEN GIMLINGE, født 10. jan. 1701
i Kristrup, død 5. okt. 1775,42 73 år, 7 md. i
Lyngaa.43 Student Randers 1720, cand. theol.
22. juni 1724, amanuensis i Aarhus, capelian
cum spe succ. i Lyngaa-Skjød sg. 18. marts
1746, ordineret 20. maj samme år. 10. febr.
1747 fik han oprejsning, fordi hans kone var
kommet noget for tidligt i barselsseng, o.s.v.44
Sgpr. efter svigerfaderen 1754. Søn af sgpr. i
Kristrup-Hornbæk Ebbe Pedersen Gimling
(død 8. aug. 1736)45 og Kirsten Nielsdatter
(død 27. juni 1720).46

Hobro, Sorø, Asminderød og Stege55 og Maren
Pedersdatter Goische (1700-1780).
2. Gift 29. jan. 1778 i København (Nic.) m.
FRIDERICA HÆSEKER, født ca. 1746 i Kø
benhavn, død dér 14. maj 1815 (Petri). Dat
ter af rådmand i København, etatsråd Johan
Jacob Hæseker (1714-86) og Anna Christine
Kreyer (1715-70).
2.10.3.2. CHRISTENCE HELENE WADSKIÆR, hjdbt. 27.7.1716 i Ørum,56 gift 23.
sept. 1743 i København (Vor Frue, i Huset) m.
tjener JØRGEN PETERSEN ALS. Børn ikke
fundet.

2.10.2.3. ELLEN CATHRINE JØRGENSDATTER (HJERSING), født ca. 1711, død 21. juli Dorthe Marie Madsdatter (Lyngaae) og
1750 i Viborg, 39 år, begr. 5. aug. 1750 i Sor- Adam Bryssels børn
tebr. kirke.47 Gift 1731 m. sgpr. ved Viborg Sor 2.10.5.1. ANNA ELENORA BRYSSEL, døbt
tebrødre CHRISTIAN OLUFSEN SADOLIN,
26. juli 1714 i København (Holmens),57 gift 9.
født ca. 1700, død 24. marts,48 begr. 5. april febr. 1757 i København (Frue, i Huset)58 m.
1774 (Sortebr.), 74 år.49 Søn af sgpr. ved Vi HANS PEDERSEN WIDSTED, sergeant ved
borg Sortebrødre Ole Albertsen Sadolin (død Holmen.59 Døbte er forgæves efterset 1757/58
28. marts 1731, 68 år) og Margrethe Chri- i Frue og Holmens kbg.
stensdatter Friis (begr. 30. juni 1738, 6350 år).
2.10.5.2. MATZ LYNGARD BRYSSEL, døbt
(7 sønner, 7 døtre).
Christian Sadolin blev 2. gift m. Mette Marie 20. juni 1729 i København (Petri).60
Fogh, født ca. 1724, død 11. aug. 1755 i Viborg.
I dette ægteskab var der datteren Inger Ca 2.10.5.3. ELISABETH DORTHE BRYSSEL,
thrine Sadolin, født 1755, død 26. juli, begr. gift 29. juli 1743 i København (Holmens)61
1. aug. 1818 Allerup, Aasum hd. Gift m. Søren m. CHRISTIAN ERNST PEDERSEN, smede
Nielsen Nyboe, født 26. aug. 1742 i Holste svend og daglejer ved Holmen. - De nævnes
bro, død 27. maj 1808 i Rødding, Nørlyng hd., sådan i skiftet efter mosteren Inger Madsdat
hvor han fra 1785 havde været degn.51 (Søn af ter (Lyngaa) i Viborg 1759.62 Efter mosteren
købmand i Holstebro Niels Nielsen Nyboe og Dorthe Madsdatter (Lyngaa) arver hun, se
noten ved 2.10.5.1.
Maren Nielsdatter Juul).

Lisbeth Madsdatter (Lyngaae) og
Søren Mogensens børn
2.10.3.1. CHRISTIAN FREDERIK WADSKIÆR, hjdbt. 24.5.1714 i Ørslevkloster,52 død
5. nov. 1779 i København (begr. i Frue kirke).53
Digter, professor v. Sorø Akademi, senere v.
Københavns Universitet. (9 Børn kendes).54
1. Gift 29. okt. 1755 i Stege m. CHRISTIANE
ARNETTE FRIEDENREICH, født ca. 1734
i Hobro, død 27. marts 1774 i København
(Frue). Datter af mag. Johannes Christophersen Friedenreich, (1699-1759), sgpr. i Sennels,
30

2.10.5.4. ADAM BRYSSEL, døbt 25. dec. 1732
i København (Petri).63
Yderligere rettelser og tilføjelser til
bogen
Side 19, 6.3. MAGDALENE OTTESDATTER
(HASLUND) blev begr. 1.4.1707 i Galten, 63
år,64 d.v.s. født ca. 1644. Dermed flytter hun
op blandt børnene af Otto Thomsen Lyngaaes
1. ægteskab.

Side 21, revideret afsnit nedenfor (Fejl ved

Ane Marie Fjelsted, ikke død 1717 men 1713).
2.4.1. CHRISTEN HENRIKSEN BLICHFELD,
f. ca. 1664 i Aarhus, d. 1.2., begr. 8.2. 1709 i
Køge (Nic. Kirke). Student fra Aarhus 1682,
rektor i Ringsted 1688, mag. 1692, sgpr. i
Køge-Ølsemagle sg. 1693, provst i Ramsø hd.
1696.
1. Gift 19.9. 1694 i Køge65 m. MAREN ANDERSDATTER AAGAARD, f. ca. 1647 i Ørum,
d. 22.1., begr. 8.2.1707 i Køge (Nic. Kirke), 60
år gi. (Uden børn). Datter af sgpr. til ØrumViskum-Vejrum sg. Anders Lauritsen Aagaard
(1609 -1661) og Mette Pedersdatter Ostenfeld
(hendes 1. ægteskab, d. 1689).66 Maren Andersdatter blev 1. gift 7.10.1677 i Viborg (Sortebr.)67 m. Hans Hansen Buch, født ca. 1638,
død 1685 i Værslev. Student fra Køge 1658,68
sgpr. i Værslev-Jordløse 1676. (Børn).69
Maren Andersdatter blev 2. gift 7.7. 1687 i
Værslev70 m. Jørgen Rasmussen Juel, døbt
7.11. 1658 i Tolstrup, begr. 27.10. 1693 i Køge
(Nic.). Student Ringsted 1675, mag. 1692,
sgpr. i Værslev-Jordløse 1685, i Køge 1692. (1
Søn, 2 døtre). Søn af sgpr. Rasmus Rasmus
sen Juel (ca. 1620 - begr. 16.10. 1671) og Ida
Jensdatter Brun (ca. 1639 - begr. 7.8. 1673,
hendes 1. ægteskab).71
2. Gift 25.1. 1708 i Køge m. ANE MARIE ANDERSDATTER FJELSTED, f. ca. 1687, d.
11.9., begr. 18.9. 1713 i Køge (Nic. Kirke), 26
år gi. (Ingen børn). Datter af brygger i Køben
havn Anders Fjelsted og N.N.72
Ane Marie Fjelsted blev 2. gift 19.3. 1710 i
Køge (i Huset) m. eftermanden, sgpr. & provst
Henrik Nielsen Hjerrild,73 født 16.8. 1674 på
Aalegaard, d. 3.9., begr. 18.9. 1713 i Køge.
(Nic. Kirke, “i Choret midt for Alteret”), 38
år gi., samme dag som hustruen.74 Student
Aalborg 1693, kaldet til rektor i Thisted 3.1.
1703,75 mag. 1604. Søn af ridefoged og forpag
ter på Aagaard, Han hd., Niels Ibsen Hjerrild
(død 28.4.1682) og Sidsel Mikkelsdatter Zim
mermann (født ca. 1646, død e. 1708, hendes
1. ægteskab).76

Side 73ff. I begge registre rettes fejl og tilføjes
de nye personer.
Noter
* Forkortelser:
S.V.Wiberg, - alm. dansk Præstehistorie I-III,
Suppl. (Odense 1870L) - citeres som “Wiberg.”
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg - cite
res som “LA.Viborg.”
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Side 29 Frands Henriksen Blichfeld og Mette
Falck blev gift 30. juni 1716, ikke 1715.
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Sabro hd.‘s gejstl. Skpr. 1712-1805, fol.
3-34 (LA.Viborg).
Aarb. Hist. Samf. Aarh. St. 27, 42 (1934).
Helsøskende se 5.1.2. og 5.1.9. i bogen.
Ved skiftet efter faderen. Se også Kikehist. Saml. 3,IV, 147 (1882-84).
Persh. T. 8,VI, 205 (1927).
T. Rugholm & al., Aarhus-Winther-Slægt
en, nr. B og B3 (Privattryk, Kåvlinge 1986).
H. Friis-Petersen, Embeds- og Best.
mænd i Aarhus, s. 39; forældre og søsken
de side 99 (Manus. 1941-48, Statsbibl.
Aarhus).
Danmarks Kirker udg. af Nat.mus.,
16,2, s. 729, 912 og 948 (Kbh. 1972).
E. Qvistgaard, s. 24 og 159. Margrethe
Arensberg (ca. 1664-1742) var søster til
sgpr. Zacharias Arensberg (ca. 1654-98) i
Værum, Galten Hd. og 1. gift m. degn i
Voldum- Rud sg. Morten Lauritsen Tved
(1675-1704). (Om hendes 2. ægteskab, se
Chr. Petresch Christensen, Nørresundbys
Hist. 1701-1850 II, 323 (Aalborg 1924,
repro 1986)). I Værum kirkebog anfø
res under 16. marts 1690 som gudmødre: Hr. Madtzis kone i Lynge
Margrethe Arensberg. Det manglende
komma efter Lynge har ført til misfor
ståelsen.
Kgl. Konfirmation 24. nov. 1705 på
kaldsbrev af 18. nov. fra grevinde Chri
stina Sophia Reventlow til Friisenborg. (Jy. Reg. 22.393, nr. 148, RA. Kbh.,
cit. e. Nygård).
Sabro og V. Lisbjerg herredsbog 1772, fol.
10 (LA.Viborg).
Nørlyng hd.‘s gejstl. Skpr. 1732-67, fol.
31

319b ff., 337a ff., 397a-b, 4i8a-b. (LA.
Viborg).
J.Th. Sadolin, SI. Sadolin gennem 300
Aar, s. i8ff. (Kbh. 1924).
Skifte: Sabro hd.' s gejstl. Skpr. 1712-1805,
fol. 56-96. (LA.Viborg).
Biografi i Persh. Ts. 5,VI, 167 (1909).
Kbg., 382, cit. e. Nygårds sedler. Persh.
Ts. 105,176 (1985).
Teksten gengives bl. a. i Saml. Jy. Hist.
Top. 3,VI, 409 (1908-10): 6 Sønner, 3
døtre; den yngste søn døde spæd, de andre
er 1713 “i Welstand“.
Danmarks Kirker, udg. af Nationalmus.
16, 4,1781 (Kbh. 1980).
Skifte 23. juli 1739 i Viborg Købstad
skifteprotokol
1742-1766, fol. 512b
(LA.Viborg B 45 - 255, E. Brejl nr. 636).
- Hun kaldes fejlagtigt “Lynge” i skiftet.
Skifte i Viborg Købstad skifteprotokol
1742-1766, fol.524. (LA.Viborg B 45 - 255,
E. Brejl nr. 832). - Hun kaldes fejlagtigt
“Lyngby” i skiftet.
Kbg., 139, cit. e. Nygårds sedler.
Kgl. konfirmation 13. Jan. 1736, Jy. Reg.
30.14, nr. 7. - Længstlevende beholder alt.
Lundbæks Birks Tingbog, fol. 155.
(LA. Viborg).
Præstemandtal nr. 4 ved Frisenvolds Kop
og Kvægskat 1678, RA. Kbh., cit e. Ny
gård. Der var 4 hjemmeværende børn:
Jens, Peder, Thomes og Inger.
Kbg. Trinitatis, “viede i kirken“ - ingen
yderligere oplysninger.
Kjøbenh. Huse og Indv. e. Branden, 58
(Kbh. 1906). Adam Bruszel stå som ejer af
den afbrændte matr. 161 i Vognmands
gaden, Rosenborg Kvarter. 3 Bindværk,
ca.7 Alen bred, 30 Alen dyb. Salig
Werner von
Depenbroch har en
prioritet på 800 Rdl. i ejendommen.
Wiberg Nr.1348,9. (Karen Holmsted var
ikke g. m. præsten her, se Persh. T. 14, III
(1961), 185 og 11, III (1942), 154).
Kbg., 74, cit. e. Nygårds sedler. Fest:
omn: sanct:, AOL ops 78.
Kbg., 194, cit. e. Nygårds sedler. Skifte
3.7.1752 i Sabro Hd.’s gejstl. Skprot. 1712-
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1805, fol. 30b (LA. Viborg C 29D-7, E.
Brejl nr.10).
Skifte 9.2. 1756 Houlbjerg Hd.’s gejstl.
Skprot. 1733-1809, fol. 83,101,102b, 205.
(LA. Viborg C 24C-3, E. Brejl nr. 48).
Samlet efterslægt i: Sille Beyer, Erin
dringer vedk. Slægterne Beyer og Høst
tilligemed nogle Stamtvl. o. Fam. Beyer,
Høst, Grimer &c. (Kjøbenhavn 1862), Tvl.
II. Suppleret hos J. Vahl, I, 53ff.
Afsked 1. sept. 1759. Se J.C.W. og
K. Hirsch, Fortegn, o. danske og nor
ske Off. 1648 - 1814, Bd. 7, 24. (Manuskr. Kgl. Bibi., Mikrokort udg. af Kil
deskriftselskabet) .
Kbg., cit. e. Nygårds sedler.
Tidspunktet 19. dec. 1766 (Jy. Reg.
39.204) passer med sønnen Johan Gotfreds fødsel iflg. Wiberg nr. 1138,14.
Han ses ikke døbt i Hammel kbg.
Folketæll. 1787 Hammel, da 49 år, i
2. ægteskab, cit. e. Nygårds sedler.
Senere sgpr. i Søften-Folby, se Wiberg
nr. 1138,14.
Kbg. 82, cit. e. Nygårds sedler. Han
var v. fkt. 178714 år, hos mor og stedfar.
Kbg. 83, cit. e. Nygårds sedler.
Kbg. 39, cit. e. Nygårds sedler.
Kbg. 86, og fkt. 1787, cit. e. Nygårds
sedler. - Sgpr. i Ønslev-Eskildstrup, se
Wiberg nr. 1391,18.
Kbg., 78, cit. e. Nygårds sedler.
Skifte 5.9.1763 Sabro Hd.’s gejstl. Skprot.
1712-1805, fol. 105b, 111. (LA. Viborg
C 29D-7, E. Brejl nr. 17). Beviling til
uskiftet bo af 2.9. 1763. (Jy. Reg. 38.294
nr. 270).
Skifte 6.11. 1775 i Sabro Hd.’s gejstl.
Skprot. 1712-1805, fol. 198, 227b. (LA.
Viborg C 29D-7, E. Brejl nr. 28).
Kbg., 79, cit. e. Nygårds sedler.
Jyske Reg. 33.113 nr. 35, cit. e. Nygårds
sedler.
Kbg., 9, cit. e. Nygårds sedler.
Wiberg nr. 697,8.
Skiftereg. 21.8.1750, E. Brejl nr. 118.
Biografi i J.Th. Sadolin, SI. Sadolin
gennem 300 Aar (Kbh. 1924), s. 18-25.
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53
54
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Kbg., 687, cit. e. Nygårds sedler.
Se 2.9.2. i Præstehustruen i Lyngaa.
E. Poulsen, Viborg Amts Degne- og
Skolehistorie (Eget Forl. 1957), 426.
Kbg., 29 - Se Dansk Biogr. Leksikon,
der fejlagtigt har dåbsdatoen for en
tidligere afdød bror.
Dansk Biografisk Leksikon 24, 6i8ff.
J. Vahl, Slægtsbog o. Afkommet af
Christiern Nielsen, Borgm. i Varde o.
1500 (1879-97, Mikrokort 1979), I,
189 & 194-98.
Wiberg Nr. 1092,21.
Kbg., 7 - 1739 var hun i København, 21 år
gi., måske er der også her tale om en sam
menblanding med en tidligere afdød søster
af samme navn. Hun levede 1750, da hun
arver efter Dorthe Madsdatter Lyngaa.
Kbg., 102. Mor: Dorethe Maria Madzdaatter. Far: Adam Brysel, der her betegnes
som Matros af Hamburg, boende i Adel
gaden.Faddere: Christian Basballe, Matros
i Adelgaden; Jacob Basballe, Matros ibi
dem; Hans Højer, Matros ibidem; Inger
Jonas Hansøns ibidem; Maren Nielsdatter paa Kiøbmagergaden. - Af dem kan
Christian Basballe med rimelig sikkerhed
identificeres som søn af købmand i
Aarhus Hieronymus Christensen Basballe
(død 1708) og Gjertrud Mikkelsdatter
(Malling) (død 1702). Hieronymus Basballe
var morbror til Dorthe Marie Madsdatter,
Christian altså hendes fætter.
Kbg., fol. 134b (AOL ops 138).
Som Eleonora og Lise Bryssel arver
hun og søsteren hver 50 Rdl. efter de
res barnløse moster Dorthe Madsdatter
ved skiftet efter hende 1750, (hvor hun
fejlagtigt kaldes Lyngby) i Viborg Købstads
Skprot. 1742-1766, fol. 524. (LA. Viborg B 45
- 255, E. Brejl nr. 832).
Kbg., 17. Faddere: 1. Madam Kruse, 2.
Jgfr. Dorte Tausen, 3. Christoph Søren
sen, 4. Martin von Fenten, 5. Monsr.
Kruse. - Faderen staves her Adam Bryssel,
uden stillingsbetegnelse. Dåben foretoges
af øverste Diacon, mag. Mathias
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Schreiber, fra 1731 sgpr. ved kirken. (Wi
berg Nr. 647,15.).
Kbg., AOL ops 105.
26.1.1759
i Nørlyng
Hd.’s
gejstl.
Skprot. 1732-1767, fol. 319b, 337,397,418.
(LA. Viborg, C 21B-3, E. Brejl nr. 149).
Kbg., 100. Faddere: 1. Madam Terkelsen, 2. Jgfr. Wolff, 3. Hans Bronner,
4. Jacob Bartholfomæus? - blækklat], 5.
Daniel Lindemann. - Igen døber Mathias
Schreiber, nu sgpr. - Som ovenfor staves
Adams navn Bryssel.
Galten Kbg., fol 94a (AOL ops 187).
Der synes ikke at være skifte efter hende.
Iflg. Bircherods dagbog, cit. e. Persh.
Ts. 9,1, 272 (1928).
J. Ostenfeld, Slægten med de røde
Roser (Ostenfeld), s. 27 (Kbh. 1931);
Patrie. SI. III, 203 (Kbh. 1915).
Bevilling 17.2. 1677, uden trolovelse
og lysning. Sjæll. Reg. 212, cit e. Persh.
T. 7,1, 55 (1916).
H. Friis-Petersen, Studenterne v. Københ.‘s Univ. 1479-1880, (Manuskript
Århus 1942-58, Mikrokortudg. 1978).
Wiberg har ham som student fra Ros
kilde 1666, hvilket Friis-P. ikke har
kunnet verificere. Han skulle så først
være født ca. 1646.
Iflg. Bircherods
dagbog
ordineret
9.8.1676, cit. e. Persh. T. 8,VI, 247 (1927).
Persh. T. 9,1, 251 (1928). (Bircherods
dagbog).
C. Klitgaard, Vendsyss. Præstefam.
før ca. 1700, 293f. (Hjøring 1945).
Foreløbig ubevist, men efter familieforbindelserne rimeligt. - Jfr. Persh.
T. n,II, 204 (1941).
Persh. T. i,II, 326 (1881).
Køge Nic. Kbg.
Iflg. Bircherods dagbog, cit. e. Persh.
T. 9,III, io8f. (1931). Henrik Hjerild
tiltrådte næppe, da Bircherod allerede
7.3.1703 udnævnte Christopher Blymester
i hans sted.
C. Klitgaard, Vendsyss. Præstefam. før
ca. 1700, 78 (Hjøring 1945).
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Et tilbud til slægtsforskere fra Samfundet
for Dansk Genealogi og Personalhistorie
Siden stiftelsen 1879 har Samfundet udgivet
Personalh isto risk TiDSSKRiFr med et væld af
vægtige indlæg om genealogi og personalhi
storie. Tidsskriftet er et vigtigt arbejdsredskab
for danske slægtsforskere med disse flere end
130 års udgivelser, så medlemskab kan natur
ligvis anbefales.

Melder du dig ind og betaler kontingentet på
250 kr., modtager du straks de to store hæfter
fra 2012 på tilsammen 250 sider! Helt gratis
får du de tilsvarende to hæfter fra 2011!
For yderligere kun 100 kr. får du de to solidt
indbundne bøger, 110 års indholdsfortegnelse
til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1990, på
400 sider, og Tusindvis af navne, det komplette
navneregister 1997-2010 på 245 sider.
Naturligvis medfølger gratis 10 års indholds
fortegnelse til Personal.hist. Tidsskrift 19912000, 7 sider.
Andre gode tilbud er:
MiG & MINE, BLIV DETEKTIV I DIN EGEN SLÆGT OG
find dine forfædre! Af Charlotte S.H. Jensen,
2001, 48 sider, kun 40 kr. (ordinær listepris
100 kr.).
Instruktiv og flot illustreret vejledning i
slægtsforskning tilrettelagt for større børn!

Borger og bybefolkning. Vejledning i kilder og
litteratur. Af Ole Degn, 2000, 118 sider, kun
90 kr. (ordinær listepris 180 kr).
En grundig indføring i alle de specielle kildeog litteraturforhold omkring vore byer - spe
cielt tilrettelagt for slægts- og lokalhistorikere.
Lærestole og lærere ved Københavns Univer
1537-1977. Af Ejvind Slottved, 1978, 299

sitet
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sider, kun 50 kr. (ordinær listepris 100 kr.)
En nyttig, kortfattet oversigt over alle under
viserne på Universitet før 1977.

Latinskolen religionslærere 1853-1903. Af
Erik Nørr, 1981, 93 sider, kun 30 kr. (ordinær
listepris 50 kr.).
Kortfattet oversigt over religionslærerne ved
alle datiden gymnasier i hele landet. Oversigt
over litteratur vedr. lærere og elever.
Tilføjelser og rettelser til H. Hjorth-Niel
sen: Danmarks sagførere (1941). Af Finn H.
Blædel, 1978, 44 sider, kun 30 kr. (ordinær
listepris 50 kr.).
Er interessen landets sagførere 1869-1919, er
bogen meget nyttig.
Sidst og ikke mindst:
Kraks Blå Bog, register 1910-88. 138 sider,
kun 30 kr.
Uhyre praktisk hjælpemiddel, når du hjem
me vil se, hvem var de 15.000 personer, der
i knap 80 år ses biograferet i Blå Bog, så du
ved, hvilke af de mange bind, du skal kikke i!

Alt bestilles hos Samfundets ekspedition:
Anton Blaabjerg
Fredensgade 38
8800 Viborg
®86 61 04 36
E: blaab@webspeed.dk,

hvor også den ajourførte bogliste for SSF’s
forlag Slægten kan rekvireres.
Se også SSF’s hjemmeside: www.ssf.dk.

En uge med slægtsforskning på Snoghøj
Højskole d. 17. marts - 23. marts 2013
Kom og vær med til en spændende uge med slægtsforskning i samarbejde med Gitte B. Høstbo og
Snoghøj Højskole. Kurset er opbygget for alle, det er ingen hindring om du er nybegynder eller øvet.

Ugen vil bære præg af foredrag og udflugter. Temaet for foredragene er i år ’’Folk - som aner” og der
vil være god mulighed for i foredragene at fa en masse at vide om, hvad vi gør for at finde vores almin
delige aner. De 6 foredrag, som vi skal høre i løbet af ugen, er bla. om fattige, almindelige mennesker,
om anernes dragter, om sømænd fra København til Trankebar, samt lidt om hvor folk blev begravet i
’’Hvad gulvet gemte” og om hvad vi gør med vores gamle billeder, når de trænger til lidt opfriskning.
Ugen vil også bestå af workshops, hvor vi arbejder med hvad vi kan finde på nettet m.m. Der vil være
mulighed for at arbejde på egen hånd eller i grupper. Hjælpen vil være til stede, når vi går i stå. Der
vil være hjælp til hvor vi søger hvad på nettet. Der vil blive mulighed for at lave anetavler enten på
computer eller på rigtigt papir.
Desuden byder ugen på et heldagsbesøg på Landsarkivet i Viborg, hvor Anton Blaabjerg vil hjælpe
os, samt en dejlig tur til Den gamle by i Aarhus for at se på dragter og derefter gå rundt i byen evt. på
egen hånd. Vi skal også på en eftermiddagstur til Den gamle Gammelby Mølle og høre lidt om dens
historie. Derudover vil der være event om højskolens historie og rig mulighed for at synge. Ugen vil
byde på dejligt samvær med andre slægtsforskere samt emme af hygge og slægtsforskningssnak i
højskoleånd.
Ugen byder også på spændende foredrag af:
Jytte Skaaning holder et spændende foredrag om ’’Fattige”, Ulrik Aister Klug holder foredrag om
’’Almindelige mennesker”, Karin Grønning holder foredrag om klædedragter i ”Den gamle by i
Aarhus”, Jørgen Mikkelsen holder foredrag om ”Fra København til Trankebar”, Torben Bil Jessen
vil fortælle ”Om hvad gulvet gemte”, Anna Margrethe Krogh Thomsen vil fortælle om ’’Billedbe
handling”

Pris: Pr. deltager på dobbeltværelse 3.750 kr., ønskes enkeltværelse er der et tillæg på 500 kr. Vi har
dyner/puder men sengelinned/håndklæder skal medbringes. Dette kan dog lejes for 75 kr. Prisen er
incl. forplejning, hvor skolen serverer 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider.
Tilmelding skal ske til højskolen
på www.snoghoj.dk under Korte
Kurser. Spørgsmål kan stilles til
skolen på tlf.: 7624 1530 eller
info@snoghøj.dk
Et utroligt fantastisk holdfra
forår 2012, på tur til Hindsgavl
Slot.
A f Gitte B. Høstbo janhbfa),mail.danbbs.dk
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Amager Slægtshistoriske Forening
Bestyrelsen
Formand Helle Agerskov, Svanninge Alle 7, 2770 Kastrup,
»32 52 29 02. E: bentjonsson@hotmail.com
Næstformand Ib Johansen, Castor Alle 21,2770 Kastrup,
»32 51 46 43. E: kibjohansen@gmail.com
Sekretær Paul Steffensen, Jægergården B 103,2791 Dragør,
»32 53 41 02. E: paul.stef@email.dk
Kasserer Jytte Frank Dekov, Munkebjergvej 102, 2770 Kastrup,
»32 50 45 67. E: jytte.dekov@mail.dk
Best. medlem Merete Kaae, Ugandavej 145, have 48,2770
Kastrup, »51 50 05 46. E: kaae.kunst@gmail.com
Webmaster Louis Schirmer, Bøgevang 18, 2770 Kastrup,
»32 51 78 05. E: ls@schirmers.dk

Mandag d. 7. januar kl. 19.00
Medlemsaften. Kom med din viden og dine
problemer, så vil vi alle forsøge at hjælpe hin
anden og inspirerer hinanden til at komme
videre. Tag gerne din pc, dit eget slægtstræ/
bog eller andet spændende slægtsforsknings
materiale. Der vil også være tid til at fortælle
og høre om, hvad medlemmerne har arbejdet
med og fundet frem til.
Mandag d. 4. februar kl. 19.00
’’FamilySearch” med A.M. Krogh-Thomsen.
Mormonkirkens store database. Gennegang
af hvordan hjemmesiden kan bruges, og hvad
man kan finde. FamilySearch er blevet ændret
flere gange, sidst i juni 2012.1 aftenens fore
drag vil vi med viste eksempler lære at bruge
denne side. Gennemgang af hvordan Family
Search hjemmeside er opbygget, hvordan den
kan bruges, og hvad man kan forvente at finde
i de forskellige underafdelinger.
Mandag d. 4. marts kl. 19.00
Generalforsamling. Husk at forslag fra med
lemmerne skal være sekretæren i hænde se
nest to uger før generalforsamlingen. Der
kommer separat indkaldelse til alle medlem
mer.
Efter generalforsamlingen holder vi alminde
lig medlemsaften. Vi vil bl.a. afprøve Fami
lySearch og andre søgesteder på internettet.
Kom gerne med forslag til noget, vi skal kigge
mere på.

Mandag d. 8. april kl. 19.00
”Er din hest død så stå af - om udvandringen”
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med Gitte Bergendorff Høstbo. Når eventyr
lysten eller vanskelighederne tårnede sig op,
blev udvejen måske emigration. Der fortælles
om en sådan udvandring. Hvordan gik det i
det nye land, når dagligdagen også meldte sig
der?

Mandag d. 6. maj kl. 19.00
”Når Døden indtræder: Skifter og dødsat
tester” med Michael Dupont, cand.mag. ad
junkt.. Hvad sker der, når en person dør?
Kom og hør om dødsattester og skiftesager.
Dødsattesterne er en af de kildegrupper, der
benyttes mere og mere, og som bl.a. kan give
spændende oplysninger om dødsårsag og fø
dested. Vi skal også se på, hvordan man finder
frem til et skifte, og hvad skifterne indeholder.
Mandag d. 3. juni kl.19.00
Sidste gang inden sommerferie. I aften holder
vi medlemsmøde, hvor vi bl.a. vil bruge tid på,
hvilke slægtsforskningsprogrammer medlem
merne bruger i foreningen. Medbring din pc
og lad os høre om, hvad dit program kan. Der
vil også blive tid til at høre, om medlemmer
nes nye spændende slægtsfund.
Der tages forbehold for ændringer i program
met, vi henviser til foreningens hjemmeside.
Gotisk læsning: hver onsdag kl. 13:30 - ca.
15:00 i møderum 1, Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10, 2770 Kastrup.

Tid og sted
Ordinære møder er kl. 19:00 i møderum 2+3
på Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, Ka
millevej 10, 2770 Kastrup. Kaffe og te kan kø
bes på møderne. Gæster er velkomne og kan
deltage for 25 kr. pr. person.
Tilmelding
Tilmelding til ekskursioner, ture o. lign. sker
ved mail eller telefon til kasserer eller sekre
tær ved programmets udsen
delse.
Hjemmeside
www.amagerslaegt.dk
Find os også på:
www.facebook.com

Slægtshistorisk Forening for Brønderslev-egnen
Bestyrelsen
Formand Anders Sørensen, Markedsvej 7, 9700 Brønderslev,
851 31 07 35. E: sternas@mail.dk
Næstformand Britta Burskov, Stenberggade 7,9700 Brønderslev,
898 82 16 21. E-mail: burskov7@c.dk
Kasserer Jens Dybro, Løkkenvej 452 Stenum, 9700 Brønderslev,
898 83 80 50. E: kaerholt@worldonline.dk
Sekretær Leif Olesen, Bundgårdsvej 13, 9700 Brønderslev,
898 82 58 21. E: leifo@mail.dk
Arne Kristiansen, Risagergade 11,1. sal th., 9700 Brønderslev,
850 48 77 38. E: ak@turbopost.dk

Mandag d. 4. februar kl. 19.30
Ordinær generalforsamling afholdes i forenin
gens lokaler Mejerigade 9,9700 Brønderslev.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Even
tuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest den 21. januar 2013.

Maj
Årets udflugt er endnu ikke fastlagt. Mål og
dato bekendtgøres ved udsendelse af nyhedsmail og ved opslag i foreningslokalet, når der
er en aftale på plads.

Åbningstider
i Mejerigade 9, 9700 Brønderslev:
Hver onsdag: Åbent hus kl. 13:00 - 17:00
Hver torsdag: Åbent hus kl. 19:00 - 22:00
Lukket 27. og 28. marts 2013.
Første åbningsdag efter juleferien er den 9.
januar 2013.
Sidste åbningsdag inden sommerferien er den
27. juni 2013.
Gotisk læsning - Studiekreds for medlemmer
starter onsdag den 9. januar kl. 9:30 - 11:30
i Mejerigade 9. Derefter hver onsdag samme
tid og sted til og med den 20. marts. Dog af
brudt af ferie i uge 8.

Kontingenter
125 kr. Par 175 kr.

Hjemmeside
www.slaegtshistoriskforeningforbroenderslevegnen.dk
Nyhedsmails: Send din mailadresse til sekre
tæren.

Har du brug for en håndbog
i foreningsarbejde?
Det kulturelle Samråd i Danmark har udgivet en håndbog på 65 sider, som er et uundværligt
redskab for foreningsbestyrelser og alle andre som beskæftiger sig med foreningslivet.
Hent PDF-udgave af håndbog i foreningsarbejde på http://www.kulturellesamraad.dk/
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland
Bestyrelsen
Formand Kjeld Simonsen, August Kroghsvej 93,8500 Grenaa,
»86 32 33 05. E: tove-kjeld@vip.cybercity.dk
Næstformand B. K. Johansen, Nellikevej 50, 8500 Grenaa,
»86 30 93 87. E: de-nijs.johansen@stofanet.dk
Kasserer Ulla Bugtrup Jensen, Ludvig Holbergs Vej 10,
8500 Grenaa, »86 32 11 06. E: bunygaard@hotmail.com
Sekretær Niels Kjeldsen, Bellisvej 10,8500 Grenaa,
»86 32 00 93. E: nckp@stofanet.dk
Geert Henriksen, Duevej 24, 8500 Grenaa,
»86 32 51 93. E: geerthenriksen@stofanet.dk
Hanne Andersen, Fasanvej 6 B, 8500 Grenaa,
»86 30 03 65.
Ivan Jensen, Hyldehaven 60, 8520 Lystrup,
»86 22 37 18. E: ij@oncable.dk

Tirsdag d. 8. januar kl. 19.00
Foredrag og film ved Godsejer Christian la
Cour, Trudsholm om familiens la Cour's er
hvervsvirke på Djursland inden for mosebrug,
landbrug m.m. bl.a. i Pindstrup og Stenvad.
Tirsdag d. 15. januar kl. 19.00
Klubaften - bl.a. med bytte af lokalhistoriske
bøger.

Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00
Foredrag ved lokalhistoriker Hans Chr. Baltzer, Pindstrup om Djurslands Jernbaner, hvor
der i ord og billeder fortælles om jernbanens
historie på Djursland og den store betydning,
banen fik for de små landsbyer, der blev til
driftige stationsbyer.
Tirsdag d. 19. februar kl. 19.00
Generalforsamling i h.t. vedtægterne. Efter
følgende lokalhistorisk indslag ved arkivleder
Trine Grej sen.
Tirsdag d. 5. marts kl. 19.00
Foredrag ved historiker, cand.mag. Steen Ivan
Hansen, Aarhus om Rosenkrantz-slægten og
dens herregårde bl.a. på Djursland. Foredrag
om en af Danmarks største adelsslægter, der
jo var nært forbundet med Djursland.
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Tirsdag d. 26. marts kl. 19.00
Klubaften specielt med fokus på slægtsforsk
ning og hjælp til nyere medlemmer.

Tirsdag d. 2. april kl. 19.00
Foredrag ved historiker Hans Bjørn, Århus
om Dronning Margrethe den 1., der viste sig at
være en spændende og dygtig regent, som fik
genoprettet det fallerede Danmark og etable
ret Kalmarunionen mellem Danmark, Norge
og Sverige.
Tirsdag d. 16. april kl. 19.00
Klubaften med fokus på gamle familiedoku
menter.

Onsdag d. 22. maj kl. 18.00
Lokalhistorisk cykeltur rundt i Grenaa under
ledelse af arkivleder Trine Grejsen.
Begynderkursus i Slægtsforskning
På grund af overtegning måtte vi afvise mange
kursister til efterårets kursus. Derfor starter
vi et nyt kursus over fire tirsdage kl. 19.00
- 21.00: Den 29. januar, 12. februar, 26. fe
bruar og 19. marts. Tilmelding til formanden
senest 22. januar. Pris 50 kr.

Sted
Foredrag den første tirsdag i måneden fore
går i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa.
Klubaftener, kursus og generalforsamling
foregår på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1,
8500 Grenaa.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 160 kr. Par 240 kr. inkl.
Slægten.
Hjemmeside
www.djursslaegt.dk - bl.a. med Djurslandsdatabasen med langt over 30.000 personer
med tilknytning til de 6 herreder på Djursland

Slægts- og Lokalhistorisk Forening for
Grindsted og Omegn
Bestyrelsen

Torsdag d. 4. april kl. 18.00
Besøg og rundvisning på Vejle Stadsarkiv.
Husk tilmelding.

Formand Judith Andersen Sørensen, Ravlundvej 9A,
7200 Grindsted, »75 34 82 60.
Næstformand Carsten Sander Christensen, Borgergade 33,
7200 Grindsted, »40 31 18 11. E: csc@billund.dk
Kasserer Bent Krogsgaard, Dalsøvej 47, 7200 Grindsted,
»75 32 19 01. E: kbk@turbopost.dk
Sekretær Adolf Sørensen, Lærkevang 12, 7200 Grindsted,
»75 32 37 65. E: adolfbsorensen@gmail.com
Erik Hansen, Sydtoften 128,7200 Grindsted.
E: erik.hansen@turbopost.dk
Jens Erik Starup, Horsbølvej 13, 7200 Grindsted,
»75 32 23 53. E: jens.erik.starup@horsboel.dk
Hans Møberg, Stakrogevej 75, 7260 Sdr. Omme,
»75 34 72 18.

Tirsdag d. 28. maj kl. 18.00
Arrangement om Ny Nordisk Mad med Bi
Skaarup på Tronsøskolen. Husk tilmelding.

Tirsdag d. 8. januar kl. 19.00
Bjarne Steen Jensen kommer og fortæller om
Kronjuvelerne på Rosenborg.

Lørdag d. 1. juni kl. 18.00
Udflugt til Baldersbæk Plantage ved Hovborg
med Holger Grumme Nielsen.

Tirsdag d. 22. januar kl. 19.00
Jeremy Watts fortæller historier og beretnin
ger om Vorbassedrengene.

Mandag d. 10. juni kl. 10.00
Heldagsudflugt til Kongenshus Mindepark på
dagen for 60 års jubilæet.

Onsdag d. 6. februar kl. 19.00
Dialogmøde om hedeopdyrkning. Fortællin
ger om naturen og hedebondens liv.

Kursusvirksomhed i MAGIONs lokale 1, Ting
husgade 15, Grindsted kl. 13.30-16.30
Slægtsforsker program 9/1, 16/1, 23/1, 30/1,
13/2, 20/2, 27/2,6/3,13/3, 20/3 og 27/3

Tirsdag d. 19. februar kl. 14.30-16.30
Fremvisning af gamle postkort og fotos fra
området ved Bent Gustenhoff.

Onsdag d. 6. marts kl. 19.00
Foredrag om 1. Verdenskrig i Syd- og Sønder
jylland ved John Rendboe.

Tirsdag d. 16. april kl. 19.00
Mogens Hansen vil fortælle om kartoffelty
skerne og deres kolonier i Vorbasse området.

Uge 19 eller 20
Udflugt til Grindsted Plantage med fhv. skov
foged Jens Veiling.

Slægtsforskning for fortsættere i MAGIONs
lokale 1, Tinghusgade 15, Grindsted Kl. 19-22
15/1, 29/1, 5/2,12/2,19/2, 26/2.
Slægtsforskning på internettet: Kurset finder
sted i FRISAMs lokaler, Banegårdsvej i Grind
sted kl. 13.30-16.00.

Tirsdag d. 19. marts kl. 19.00
Generalforsamling på Karensminde og Elna
Sørensen fortæller om Karensmindes Venner.
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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
Bestyrelsen
Formand Inger G. Rasmussen, Ådalen 21,4850 Stubbekøbing,
»54 60 63 93. E: l.Rasmussen@email.dk
Næstformand Christina Juel, Nørre Alslev Birkevej 4,4840 Nørre
Alslev, »54 43 47 84. E: cju@mail123.dk
Kasserer Lisbeth Christensen, Skovvænget 28,4862 Guldborg,
»54 77 01 96. E: Iis.gul2@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Hans-Jørgen Olsen, Stubbekøbingvej 58,
4800 Nykøbing F., »54 85 75 57. E: h-jolsen@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem Kate Andersen, Rodemarksvej 7,4850
Stubbekøbing, »54 44 41 64. E: ka-ro@nypost.dk
Sekretær/2. suppleant Lis Lund, Skovtoften 9, 4800 Nykøbing F.,
»54 85 95 85. E: lisdnul@hotmail.com
l. suppleant Tove Boesen, Egevænget 13,4800 Nykøbing F.,
»60 15 65 28. E: toveogkjeldboesen@hotmail.com
Revisor Karen M. Larsen, Krarup Møllevej 5,4990 Sakskøbing,
»54 77 94 03. E: kmhl@mail.dk
Rev. suppl. Aase Diemer, Strandvænget 6,4862 Guldborg,
»54 77 06 96. E: aasediemer@mail123.dk

Lørdag d. 19. januar
Gennemgang af Slægts-data.dk ved Tom
Stryhn. Hvilke geografiske områder basen
dækker, søgemuligheder, slægtskabsberegner
m. m. Eventuelt vil der blive mulighed for at
søge i basen.
Lørdag d. 23. februar
Ejendomshistorie. Foredrag ved genealog An
ton Blaabjerg, Viborg. Hvordan man kan følge
en ejendoms historie tilbage til 1600-tallet?

Lørdag d. 16. marts
Spor efter gamle forsvarsværker i vort om

råde. Foredrag ved Peter Bjørn Jensen, Vor
dingborg. Derefter generalforsamling. Dags
orden iflg. vedtægterne.

Mandag d. 8. april
NB! Klubaften kl. 19 Kulturforsyningen, lo
kale 1. Oplæg om slægtsprogrammet ”My
heritage” v/ bestyrelsesmedlem Hans-Jørgen
Olsen. Derefter hjælper vi hinanden.
Lørdag d. 25. maj
Sommerudflugt. Information følger senere.

Foredragene holdes, hvis ikke andet er an
ført, kl. 13 på Kulturforsyningen, musiksalen,
Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.
Gotisk skrift-værksted: Kulturforsyningen,
Voldgade 1, lokale 2, kl. 16.30-18:00.

Onsdag d. 16. jan. 2013, mandag d. 18. feb.
2013, tirsdag d. 12. mar. 2013, torsdag d. 18.
apr. 2013
Kontingent
Personligt medlemskab: 170 kr.
Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr.
Gæstekort til foredrag 40 kr.
Hjemmeside
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.
dk
Vi er også på Facebook.

Øster
Øster (forled i flere stednavne). Efternavnet forekommer især i Jylland, med tyngden i den
nordlige del. På landsplan findes omkring 340 bærere. Af eksempler på bærere af navnet kan
nævnes Inger Kirstine Øster (c.1746-1808), enke efter gartner Søren Hansen Hjorth (c.17051786) og Bodil Marie Kristensdtr. Øster, nævnt 1778 og 1787 på Nygårds sedler samt Jakob
Øster, overlæge, dr. med. (30/6 1915 - 26/8 1977).
Øster, Øster-Hansen og Øster-Jørgensen er forbeholdte navne.
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Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
Bestyrelsen
Formand Birgit Larsen, Bavneåsen 61,2640 Hedehusene,
846 56 53 96. E: Formanden@hedeboslaegt.dk
Næstformand Vagn Hansen, 843 99 82 39
Kasserer Arne Ole Mortensen, 846 56 23 30
Claus Asmussen, 846 56 26 09
Otto Jakobsen, 843 52 07 89
Suppl. Ulla Mortensen, 843 99 59 03
Bjarne Larsen, red. hjemmesiden, 830 82 78 89.
E: webmaster@hedeboslaegt.dk

Torsdag d. 3. januar
Vi starter det nye år med en klubaften, hvor
vi forsøger at hjælpe hinanden med ting vi er
gået i stå med - bl.a. gotisk.

Torsdag d. 17. januar kl. 19.00
Generalforsamling.
Torsdag d. 31. januar kl. 19.00
Foredrag ved Erik Kann ’’Jamen - jeg har da
kun ganske almindelige mennesker i min
slægt!”
Desværre er der mange slægtsforskere der
tror, at det ikke er muligt at finde oplysninger
i arkiverne om eksempelvis ganske alminde
lige fæstebønder. Det forholder sig på ingen
måde sådan, og aftenens foredrag vil byde
på en gennemgang af nogle af de kilder, hvor
man med garanti altid vil kunne finde oplys
ninger om forfædrene.

aftener, hvor vi forsøger at hjælpe hinanden,
hvis der er problemer med at finde en ane, el
ler med at læse et gotisk ord eller sætning.
Se den fulde kalender og mange andre gode
oplysninger på foreningens hjemmeside:
www.hedeboslaegt.dk

Tid og sted
Vi holder vore møder på torsdage i Med
borgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630
Taastrup.
I lige uger kl. 10.00 - 12.30 og i ulige uger kl.
19.00 - 21.30.

Torsdag d. 5. september
Vi starter op igen efter sommerferien med et
formiddagsmøde.
Hvis du har fået interesse for foreningen, er
du velkommen til at være med f. eks. en klub
aften, inden du evt. melder sig ind. Her kan
du få lidt hjælp til at komme i gang, og evt. se
slægtsprogrammer og lign. samt få en ide om
foreningen.

Kontingent
150 kr. pr. medlem - 200 kr. for ægtepar.
Hjemmeside
www.hedeboslaegt.dk

Torsdag d. 14. marts kl. 19.00
’’Hvad kan jeg finde i Københavns Stadsarkiv”
- foredrag ved Lars Peter Jørgensen, arkivar
på Københavns Stadsarkiv.
Torsdag d. 25. april
Klubaften og sidste møde i forårssæsonen.
På formiddagsmøderne skal vi høre forskel
lige spændende indlæg m.v. samt læse gotisk
håndskrift.

Ud over aftenforedragene har vi nogle klub-

HEDEBOEGNENS
SLÆGTSFORSKER FORENING
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Slægtshistorisk Forening Herning
Bestyrelsen
Formand Tage Andersen,
»97 26 75 48. E: tage.andersen@post2.tele.dk
Næstformand Svend Eriksen,
»97 11 90 13. E: svrie@eriksen.mail.dk
Kasserer Bjarne Eg, »97 14 77 27. E: Bjarne.eg@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Finn Larsen,
»97 14 54 16. E: finnlarsen@fiberpost.dk
Bestyrelsesmedlem Henny Wedel,
»97 26 73 06. E: hwedel@privat.dk
Suppleant Knud Haaning Andersen,
»97 12 78 05. E: kha@fibermail.dk
Suppleant Else Marie Kibsgaard,
»97 11 90 13. E: Kibsgaard@nygaard.mail.dk

Mandag d. 21. januar
’’Medlemmernes Aften” Denne aften er det
medlemmerne, der vil være i fokus. Vi vil lytte
til medlemmerne gennem hele sæsonen, og
derfor fastsættes aftenens endelige program
først senere. Vi håber, medlemmerne vil kom
me med ideer/forslag/ønsker til denne aften,
men også forslag til nye aktiviteter/foredrag/
kurser eller andet er meget velkomne.
Samme aften afholdes foreningens general
forsamling.
Mandag d. 18. februar
’’Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Herning
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Herning, hvor
Doris Frederiksen vil fortælle om og vise os
det sidste nye på arkivet.

Mandag d. 18. marts
Politiassistent Franz Horvath, ’’Politiets arki

valier”. Med udgangspunkt i politibetjent Sø
ren Nielsen Holms virke i Aarhus 1898 -1909
fortælles om politiets daglige virke for 100 år
siden og om trykte og utrykte kilder til belys
ning heraf.

Mandag d. 15. april
Erik Kann, genealog, seniorkonsulent ved
Kennedy Centret. ”Da herredsfogeden var
dreng - noget om de allerældste arkivalier fra
vores retssystem”
Protokollerne fra vores retssystem er ofte me
get gamle, og det er f.eks. ikke ualmindeligt at
finde tingbøger fra begyndelsen af 1600-tallet. Men hvordan finder man rundt i de gamle
retsprotokoller, er der forskel på en tingbog
og en justitsprotokol, og hvor finder man i det
hele taget arkivalierne?
Ved hjælp af praktiske eksempler byder fore
draget på en gennemgang af de allerældste ar
kivalier fra vores retssystem.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19.00.
Mødet mandag den 18. februar 2013 er på Lo
kalhistorisk Arkiv i Herning, Centralbibliote
ket i Herning, Brændgårdvej, 7400 Herning .
Alle andre møder foregår i Herning Frivil
lig Center, Codanhus, Fredensgade 14, 7400
Herning - kaffe kan købes (5 kr. pr. kop) og
brød må gerne medbringes.
Kontingent
175 kr. årligt for foredrag og abonnement på
Slægten. Ikke medlemmer kr. 30 pr. foredrag.

Ny retskrivningsregel fra 2012
Fremover kan de såkaldte initialforkortelser, som for eksempel: ATP, BNP, CPR, it, cd og
dvd nu valgfrit skrives: ATP eller atp, BNP eller bnp, CPR eller cpr, it eller IT, cd eller CD,
dvd eller DVD.
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Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn
Bestyrelsen
Per Maack Andersen, Christiansgade 24, 9800 Hjørring,
»98 92 70 75. E: permaack@slfhj.dk
Gunvor Johnsen, Borrisholtvej 82, 9800 Hjørring,
»98 96 51 52. E: gunvorjohnsen@slfhj.dk
Erik W. Christiansen, Vestergade 3A, 9800 Hjørring,
»98 90 96 40. E: erikwchristiansen@slfhj.dk
Ole Grau, Nøddekrigevej 4, 9800 Hjørring,
»23 95 48 81. E: olegrau@slfhj.dk
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45,9800 Hjørring,
»98 92 24 77. E: janrasmussen@slfhj.dk
Webmaster Asger Bruun, Pileurtvej 1,9800 Hjørring,
»98 91 19 84. E: asgerbruun@slfhj.dk

Tirsdag d. 22. januar
Generalforsamling. Dagsorden vedlagt. Efter
generalforsamlingen fortæller vores medlem
Neel Skovgaard Jensen om sin slægtsforsk
ning under overskriften: Den mørke forfader.
Tirsdag d. 12. februar (FU, DIS)
Svend-Erik Christiansen: ’’Brugen af Internet
i slægtsforskningen”. Status over muligheder
ne anno 2013.
Tirsdag d. 12. marts. (FU)
Forhåndstilmelding.
Ulrik Langen, professor i historie ved Køben
havns Universitet: ’’København på vrangen”
Med udgangspunkt i bøgerne ’’Hundemordet
i Vimmelskaftet” og ”Det sorteste hjerte” hø
rer vi om livet og ikke mindst konflikterne i
1700-tallets københavnske gader. Ulrik Lan
gen fortæller også om sine overvejelser om
fortælling og formidling og om arbejdet i ar
kiverne med at finde kildemateriale om helt
almindelige og ualmindelige mennesker i
1700-tallet.
Foredraget er arrangeret sammen med bib
lioteket og finder sted i bibliotekets mødesal
i Metropolen kl. 19. Gratis adgangsbilletter
udleveres ved møderne eller bestilles hos for
manden og udleveres ved indgangen.

Tirsdag d. 19. marts
Ekskursion til Bjergby-Mygdal Lokalhistori
ske Forenings arkiv. Arkivet ligger i kælderen
på Bjergby-Mygdal Skole, Asdalvej 14 i Bjerg
by. Orientering, rundvisning og mulighed for
forskning. Kaffe og arkivkringle er bestilt.
Tirsdag d. 9. april (FU)
Jørgen Peder Clausager, fhv. arkivar i Sæby og
Fredericia: Træk af kvindens liv fra omkring
1700 til 1970 med lokale eksempler fra bl.a.
Torslev sogn.
Tid og sted
Aim. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen,
Østergade 9 i Hjørring. Kaffe og brød kan kø
bes i pausen ved møderne for 15 kr. Ekskur
sionen begynder på arkivet i Bjergby kl. 19.

Lørdagsåbninger
Historisk Arkiv i Hjørring holder åbent kl. 1015 følgende lørdage: d. 5. januar, d. 2. februar,
d. 2. marts og d. 6. april, hvor vores arkivlaug
vil være til rådighed med hjælp på læsesalen.
Introduktion til slægtsforskning ved Asger
Bruun kl. 10.30, gotisk skrift med skriveøvel
ser for begyndere kl. 12.30-13.30 og læsning
af originale tekster kl. 13.30-15.00. Alle er
velkomne til at deltage og bidrage med egne
dokumenter.

Kontingent
175 kr.
Hjemmeside
www.slfhj.dk
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Horsensegnens Slægtsforskere
Bestyrelsen
Formand Knud Friis, Vænget 7, Vinten, 8700 Horsens,
»75 65 41 79. E: elknud@stofanet.dk
Kasserer Claus Poulsen, Fjordparken 246, 8700 Horsens,
»40 84 73 84. E: clauspoulsen246@gmail.com
Sekretær Yvonne Bolbro, Højlund 7b, 8700 Horsens,
»20 11 73 41. E: sira@stofanet.dk
Kurser Hanne Bjørn, Bregnevej 6, 8700 Horsens,
»21 43 00 24. E: habjoern@gmail.com
Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, 8700 Horsens,
»75 64 41 43. E: britt.peter47@gmail.com

Tirsdag d. 8. januar
Medlemmernes aften.
Torsdag d. 17. januar (FU)
Svend-Erik Christiansen: ’’Dødsfald og arvin
ger”. Oplysninger om døde slægtninge er det
naturligt at finde i kirkebøgerne, men der er
flere muligheder bl.a. via nettet. Specielt kan
vi via skiftearkivalierne finde oplysninger om
de døde slægtninge, deres boliger og deres ef
terladte ejendele og ikke mindst få serveret en
oversigt over de nærmeste slægtninge (arvin
ger). Vi kigger nærmere på skifterne som kilde
i slægtsforskningen.

Tirsdag d. 19. februar
Generalforsamling.
Tirsdag d. 5. marts
Medlemmernes aften.

Torsdag d. 21. marts (FU)
Annette Schultz: ’’Plejebørn og adoptivbørn”.
Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19 og foregår i
Åparkcentret, Løvenørnsgade 21, Horsens.

Kursusvirksomhed Horsensegnens Slægts
forskere træffes i Lokalsamlingen på Horsens
Bibliotek d. 1. og 3. mandag i måneden kl. 1618 jan. - marts.
Studiekreds onsdag kl. 15-17 og 19-21 i ulige
uger start 2. januar i Åparkcenteret tilmelding
til Hanne Bjørn.

Kontingent
175 kr. pr. husstand.
Hjemmeside
www.slaegt-horsens.dk

Slægtsforskerprisen 2012
På Slægtshistorisk Weekend i Bjerringbro, uddelte SSFs formand Trilby L. Gustafson i år
slægtsforskerprisen til en repræsentant for Statens Arkiver, arkivleder på Rigsarkivets Formidlingsafd. Allan Vestergaard. I sin tale fremhævede SSFs formand, at prisen egentlig blev
uddelt til alle slægtsforskere, idet hun fremhævede det tætte samarbejde mellem Statens
Arkiver og en gruppe slægtsforskere, da det blev aktuelt at få fjernet en række CPR-numre
fra de nye kirkebøger, som Statens Arkiver havde gjort offentligt tilgængelige via arkivalieronline.dk. Allan Vestergaard takkede for den fine pris på egne og projektleder Klaus Arøe
Schmidts vegne, ligesom han fremhævede formanden for DIS-Danmark, Susanne Fuglsangs
store indsats med at koordinere skaren af ulønnede slægtsforskere, der hurtigt havde fået
gennemgået de mange kirkebog-sider for CPR-numre.
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Slægtshistorisk Forening i Hvetbo Herred
Bestyrelsen
Formand og Sekretær Tove Andersen, Løkkenvej 30,
9490 Pandrup, »40 41 33 39. E: ta@lyngagerhus.dk
Kasserer Holger Andersen, Rosenvænget 12,9490 Pandrup,
»30 63 88 14. E: holger.andersen@skolekom.dk
Per Østergaard, Ingemannsvej 31,9490 Pandrup,
»30 26 74 02. E: tam_oestergaard@stofanet.dk
Alice Christensen, Skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup,
»98 24 59 36. E: keac@stofanet.dk
Knud Erik Christensen, skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup,
»98 24 59 36. E: keac@stofanet.dk

Mandag d. 21. januar kl. 9.00 -12.00
Workshop - herunder studier i gotisk skrift og
hjælp til Legacy.
Mandag d. 4. februar kl. 9.00 -12.00
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift og
hjælp til Legacy.

Mandag d. 11. februar kl. 19.00 - 21.30
Workshop - Vi hjælper og støtter hinanden i
vores egen slægtsforskning.
Mandag d. 18. februar kl. 9.00 -12.00
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift og
hjælp til Legacy.
Mandag d. 4. marts kl. 9.00 - 12.00
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift
og hjælp til Legacy.
Mandag d. 11. marts og
mandag d. 8. april kl. 14.00 -17.00
2 medlemsmøder med emnerne skifter, fæste
breve og aftægtskontrakter. I løbet af de to ef
termiddage får vi indblik i, hvor vi finder disse
arkivalier, og hvad de fortæller os.

Mandag d. 11. marts kl. 19.00 - 21.30
Workshop - Vi hjælper og støtter hinanden i
vores egen slægtsforskning.

Mandag d. 18. marts kl. 9.00 -12.00
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift og
hjælp til Legacy.
Mandag d. 8. april kl. 19.00 - 21.30
Workshop - Vi hjælper og støtter hinanden i
vores egen slægtsforskning.
Mandag d. 15. april kl. 9.00 -12.00
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift og
hjælp til Legacy.

Mandag d. 15. april kl. 19.00
Generalforsamling. Vi forsøger at få et fore
drag lagt ind i løbet af aftenen.
Se nærmere på hjemmesiden.
Mandag d. 6. maj kl. 9.00 - 12.00
Workshop - Herunder studier i gotisk skrift og
hjælp til Legacy.

Torsdag d. 16. maj og
torsdag d. 30. maj
Heldagsture til Landsarkivet i Viborg. Vi mø
des efter aftale og kører sammen i private bi
ler. Max 10 deltagere pr. tur.
Mandag d. 3. juni kl. 9.00 -12.00
Workshop og sæsonafslutning.
Alle arrangementer afholdes i Egnssamlin
gen, Faarupvej 3, Saltum.

Kontingent
200 kr. årligt. For medlemmer af Egnssamlin
gens Støtteforening 150 kr. årligt.
Hjemmeside
www.egnssamlingen.dk/da/94287Slgtsforskning
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Hvidovre Slægtsforskere
Bestyrelsen
Formand Marian Stenak, Immerkær 9, st.tv., 2650 Hvidovre,
»36 75 81 95. E: bm.stenak@webspeed.dk
Næstformand Lone Klint, Nybølvej 16, 2610 Rødovre,
»36 70 80 24. E: nyboel@privat.dk
Kasserer Egon R. Andersen, Kirkegade 6, 2650 Hvidovre,
»36 75 48 91. E: era@post11 .tele.dk
Webmaster Sven Hylsberg, Gørtlerporten 58, 2650 Hvidovre,
»40 63 01 07. E: svenhylsberg@webspeed.dk
Revisor Jørgen Svensson, Rødager Allé 57E, 2610 Rødovre,
»36 70 61 83. E: ingesvensson@2net.dk

Der holdes medlemsmøde følgende tirsdage:
15. januar, 22. januar, 29. januar, 5. februar,
12. februar, 19. februar 26. februar, 5. marts,
12. marts, 19. marts, 9. april, 16. april 23. april
og 30. april.

Tid og sted
Kl. 14.00 - 16.00 på Rytterskolen, Hvidovre
Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre. Der tages forbe
hold for ændringer i programmet. Vi henviser
til vores hjemmeside.
Kontingent
150 kr. pr. halvår
inkl. Slægten.
Gæster 30 kr.
pr. foredrag
ved tilmelding.
Hjemmeside
www.hvidovre-slaegtsforskere.dk
E: kontakt@hvidovre-slaegtsforskere.dk

Emner på mødedagene samt evt. foredrag vil
fremgå af hjemmesiden.

Vore Vikingerødder
- et tankeeksperiment;-)
Antager vi, at der går ca. tre generationer på ét århundrede, og vi vælger en proband, som er
født omkring år 2000, vil probandens forældre, bedsteforældre og oldeforældre høre til i det
20. århundrede (IL, III. og IV. generation). V., VI. og VII. generation vil tilhøre det 19. årh.
og VIII., IX. og X. gen. det 18. årh.
Med den XVIII. gen. vil vi således være tilbage i beg. af 1400-årene og med den XXX. gen. vil
vi være nået tilbage til starten af 1000-årene.

Benytter vi ’’Slægtsforskerens To-tabel” til at udregne antallet af aner i starten af 1000-årene
får vi i XXX. gen. 536.870.912 aner og i XXIX. gen. 268.435.456 aner. Det overgår dog med
mange millioner antallet af mennesker, der dengang levede i Nordeuropa (omkring år 1500
mellem 60 og 70 mill, mennesker i hele Europa).

Allerede i middelalderen overgår antallet af aner klart det samlede antal indbyggere i det
daværende Danmarks (XX. gen. 524.288 aner, XXI. gen. 1.048.576 aner). Man må derfor
tro, at alle danske slægter enten må være stærkt præget af indvandrer-blod - eller af indavl
(anesammenfald).
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Koldinghus - Forening af Slægtsforskere
Bestyrelsen
Formand John Rasmussen, Kobbelskoven 10, 6000 Kolding,
»75 53 49 55. E: grejo@stofanet.dk
Kasserer Henning Steen Højvælde, Kongsholm 2, 6051 Almind,
»75 56 10 88. E: hsh@hsteenh.dk
Sekretær Tina Nikolajsen, Svendborgvej 5,3.tv., 6000 Kolding,
»61 67 90 59. E: tina@nikolajsen.org
Redaktør Ingrid Majgaard, Varmkærvej 10, Egtved,
»75 55 37 09. E: ingmaj@profibermail.dk
Webmaster Per Rasmussen, Doritshave 41,6040 Egtved,
»75 55 00 61. E: ejr6040@gmail.com
Suppleant John Vikkelsøe-Nielsen, Vestergade 34, 6622 Bække,
»75 55 17 91. E: johnvn@gmail.com

Tirsdag d. 8. januar (FU)
Jens Henrik Koudal, historiker, musikhistori
ker og seniorforsker ved Dansk Folkeminde
samling, Det Kgl. Bibliotek, fortæller om’’Folke
minder og dagliglivets kultur”. Foredraget vil
belyse ideerne bag statsinstitutionen Dansk
Folkemindesamling og give eksempler på,
hvordan det indsamlede materiale belyser
menigmands kultur. Koudal vil fremdrage
sang, musik og dagbøger. Blandt andet vil han
fortælle om arbejdet bag en nyligt åbnet hjem
meside på Det Kongelige Bibliotek med tre
unge mænds liv og personlige visebøger fra
1840-erne. Det drejer sig om en gårdmands
søn fra Vestjylland, en væver fra Sydfyn og en
møllerdreng fra Vestsjælland. Foredraget led
sages af billeder og lyd.

Tirsdag d. 5. februar (FU)
Karen Greve Straarup, slægtsforsker og lo
kalhistoriker fortæller om sin tip-tipoldefar,
som i 1830-erne blev dømt for en kriminel
handling. En tilsyneladende pæn og agtvær
dig bonde fik sit liv ødelagt. Slægtsforskerens
detektivarbejde, de benyttede kilder gennem
gås, og konsekvenserne for den dømtes fami
lie belyses, for én person blev dømt, men en
hel familie blev straffet.

Tirsdag d. 19. februar
KFS - Café. Medlemmerne medbringer små
fortællinger og anekdoter fra deres slægts
forskning. Har du problemer med tydning af
tekster eller er du gået i stå i din forskning så
tag det med.

Tirsdag d. 5. marts
Generalforsamling og KFS - Café.
Tirsdag d. 2. april
Formand John Rasmussen vil fortælle om
hvordan han fik sat identitet på sin ukendte
oldefar. Ud fra et startpunkt på at vide intet
har han fået beskrevet sin oldefar's ’’muntre
og virksomme liv på jord”.

Tid og sted
Foredragsaftener den første tirsdag i måned
en kl. 19.00 - 21.30 i Auditoriet, KUC, Ågade
27, 6000 Kolding.
Café møderne finder sted i mødesalen over
Kolding Stadsarkiv, Nicolai komplekset, Sko
legade 2, 6000 Kolding fra kl. 19.00 - 21.30.

Studieture til Landsarkiverne
Via vores hjemmeside hjælper vi medlem
merne med at etablere fælleskørsel til lands
arkiverne.
Kontaktperson: Webmaster Per Rasmussen
Kontingent
200 kr. Samlevende par 300 kr.
Gæster 50 kr. per foredrag.

Hjemmeside
www.kolding.dk/slaegtsforskerforening
Link: Vonsilds-slaegter.dk
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Slægtshistorisk Forening Korsør
Bestyrelsen
Formand Karin Vedel, Højen 21,4220 Korsør,
»58 37 11 19. E: Karinvedel@privat.dk
Kasserer Kirsten Christensen, Kjærsvej 10,4220 Korsør,
»58 37 32 63. E: sheba@christensen.mail.dk
Birgit Johansen, Bragesvej 132, 4220 Korsør,
»58 37 67 23
Pia Jensen, Strandvejen 12, 4220 Korsør,
»58 37 60 17
Flemming Fejer Nielsen, Ahornvej 61,4220 Korsør,
»24 67 60 14
Suppleant Clara Svendsen, Helenevej 23,4220 Korsør,
»58 37 13 86
Revisor Hans Burchardt, Møllebjergvej 26, 4220 Korsør,
»58 37 22 75
Revisor suppleant Jonna Green, Christiansgave 43,4220 Korsør
»58 37 51 68

Torsdag d. 10. januar
Kontingentbetaling og udlevering af SLÆG
TEN. Derefter vil Pia Jensen fortælle om sin
slægtsforskning.
Torsdag d. 24. januar
Foredrag ved genealog Erik Kann: Elektronisk
Registrering. ’’Hvordan søger man i Daisy”, i
registraturen fra Københavns Stadsarkiv etc.
En praktisk gennemgang af arkivernes elek
troniske registrerings- og bestillingssystemer.
Torsdag d. 7. februar
Medlemmerne har ordet. Alle medlemmer,
der har noget på hjerte, får mulighed for at
fortælle om egne resultater, glæder og måske
skuffelser i deres slægtsforskning.

Torsdag d. 21. februar
Vi fortsætter den forhåbentlig succesrige af
ten fra sidste møde, altså medlemmerne har
ordet.
Torsdag d. 7. marts
Foredrag ved cand.mag., arkivleder Jytte Ska
aning: Rets- og politiprotokoller. Har vores
aner bevæget sig over lovens grænser, er der
spændende stof at finde i rets- og politiprotokollerne.

Torsdag d. 21. marts
Generalforsamling.
Torsdag d. 4. april
Kom med dine problemer! Er du gået i stå i
din forskning? Har du problemer med tyd
ning af tekster eller andet? Vi prøver at løse
det sammen.

Torsdag d. 18. april
Medlemmernes aften.
Tid og sted
Biblioteket i Korsør, indgang Bernstensgade,
kl. 19.15.
Kontingent
200 kr., par 300 kr.
Gæster pr. foredrag: 35 kr.

En anden ny retskrivningsregel fra 2012
Sammensatte ord som: e-mail-adresse, S-togs-station, D-vitamin-mangel, 1600-tals-huse
skal fremover skrives med én bindestreg, som: e-mailadresse, S-togsstation, D-vitaminmangel, 1600-talshuse.
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Morsø Slægtshistoriske Forening
Bestyrelsen
Formand Gunhild Olesen Møller, Strædet 38, 7990 Øster Assels,
S23 32 92 10. E: gunhild.olesen.moller@rn.dk
Kasserer Bjarne Nielsen, Ranunkelvej 16, 7900 Nykøbing M.
Sekretær Jørgen Kibsgaard, Agertoften 9, Vodstrup.
7900 Nykøbing M.
Inge Langballe, Snerlevej 49, 7900 Nykøbing M.
Kirsten Sanders, Asselsvej 169, 7990 Øster Assels.

Arkivaftener
Lokalarkivet Dueholmgade 7,7900 Nykøbing.
Tirsdagene 8. januar, 12. februar og 12. marts
med start kl. 19.30.

It-studieaftener
It-studieaftener med forudgående tilmelding.
Solparken, N.C. Rasmussensvej, 7990 0. As
sels. Onsdagene 23. januar, 20. februar, 6.
marts, 10. april, 8. maj og 12. juni med start
kl. 19.00.

Torsdag d. 10. januar kl. 19.30 (FU)
Museumsdirektør fra GI. Estrup Herregårds
museum cand.mag. Britta Andersen.
’’Hvad stiller vi op med kulturarven - skal den
på standby”? Herregårdenes betydning før og
nu, fredningsbestemmelser og den fremtidige
forvaltning af disse landskabelige perler.
Tirsdag d. 5. februar kl. 18.30
Generalforsamling i Morsø Slægtshistoriske
Forening.

Samme aften kl. 19.30 (FU):
Arkivar Niels Mortensen fra Stadsarkivet i
Skive.
”Med bumletoget fra Skive H til Nykøbing”.
Færge- og togforbindelserne mellem Mors og
Salling i et historisk perspektiv.
Kontingent
kr. 125.

Foredrag
Fortrinsvis i Riddersalen på museet. Due
holmgade 7, 7900 Nykøbing.

Ny dansk udgave af en gammel tysk klassiker
Forlaget Hikuin i Højbjerg ved Aarhus har i efteråret udsendt den første danske udgave
af den såkaldte ’’Stænderbog” fra 1568. En bog, der først og fremmest er kendt for Jost
Ammans fine træsnit, som gengiver de gamle håndværk. Hans Sachs ledsagende 114 vers på
tysk er i bogen for første gang blevet oversat til dansk.
Af særlig interesse for slægtsforskere er der til sidst i bogen en liste over såvel de danske
som de tyske stands- og erhvervsbetegnelser. Hvor de fleste nok kan genkende Apotheker, Biirstenbinder eller Uhrmacher kan det nok være vanskeligere med Beckenschlåger,
Hiiter, Nagler eller Olmacher. Bogen, der er på 350 s., og koster 250 kr., kan bestilles på
www.hikuin.dk eller i boghandelen.
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Nordsjællands Slægtshistoriske Forening
Bestyrelsen
Formand Knud Werchmeister, Kongensgavevej 1B,
3200 Helsinge, 848 79 60 99. E: knudhw@webspeed.dk
Næstformand Maren Søndergaard Pedersen, Solbuen 208,
3400 Hillerød, 848 28 55 53. E: marensp@mail.dk
Kasserer Bitten Mølgaard, Leerbjerg Aasen 2, Bakkebjerg,
3230 Græsted, 822 55 93 38. E: bitten.viggo@mail.tele.dk
Sekretær Elsebeth Jacobsen, Græsted Park,
851 33 49 95. E: jacobsenelsebeth@hotmail.dk
Lilly Hansen, Stationsvej 90, 3230 Græsted
848 39 16 05. E: stationsvej@mail.tele.dk
1. suppleant Torben Christensen, Prunusvej 11,3450 Allerød
2. suppleant Viggo Poulsen, 821 81 00 92
Bilagskontrollant Per Egelund, Ndr. Strandvej 277, Ellekilde,
3140 Ålsgårde. E: p-e-lund@get2net.dk
Layout / redaktion og forsendelse Viggo Poulsen,
Leerbjerg Aasen 2, Bakkebjerg, 3230 Græsted, 821 81 00 92.
E: viggo.bitten@mail.tele.dk

Mandag d. n. marts kl. 19.00 - 22.00
Foredrag ved Peter Wodskou, vagtmester på
RA, fortæller om Plejebørn, tyveknægte og
andre skæbner. Med udgangspunkt i egen
slægtsforskning tager han fat på mindre be
nyttede arkivfonde, hvor det lykkedes at finde
både nye spændende og bevægende oplysnin
ger til slægtshistorien.
Formand, Næstformand og Sekretær er på
valg.

Kontingent
175 kr. for enlige, 250 kr. for par.
Bladet udsendes 2 gange årligt i ugerne 27 og
52. Bladets pris i løssalg: 30 kr.

Tirsdage Arbejdsmøde kl. 13.00 -16.00
8. januar, 15. januar, 22. januar, 29. januar,
12. februar, 19. februar, 26. februar. 12. marts
12. april.

Hvad er DigDag?
DigDag er en ny hjemmeside - www.digdag.dk - der kan vise Danmarks administrative ind
deling fra år 1660 til i dag. Ud over at kortlægge amter, kommuner, sogne, provstier, stifter
og mange andre myndigheder beskriver DigDag forholdet mellem dem. Desuden kan Dig
Dag vise, hvor et stednavn findes, hvad stednavnet betyder, og hvilke skiftende myndigheder
stedet har hørt under siden 1660. DigDag er et dynamisk atlas, hvor det er muligt at downloade kort og data.
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Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening
Bestyrelsen
Formand Hans Toudal »97 42 31 40
Kasserer Jørgen Ladegaard »97 40 66 66
Sekretær Poul Emil Bendtsen »97 84 03 07
Per Nørgaard Laugesen »97 43 52 55
Peter Sandbøl »40 37 70 56

Kontakt
Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes på email via vor hjemmeside.
Torsdag d. 31. januar kl. 19.00
Ordinær generalforsamling i henhold til sær
skilt indkaldelse og dagsorden.
Før generalforsamlingen foredrag ved arkiv
medarbejder Michael Christensen, Holstebro
Museum om ’’Modstandsbevægelsen og Hol
stebro under besættelsen”. Michael Christen
sen havde ansvaret for museets udstilling ”Da
Maren blev elektrisk” om Rock i Holstebro.
Arbejder nu på udgivelse af en bog om Hol
stebro under besættelsen, som bliver udgivet
af museet.
Torsdag d. 28. februar kl. 19.00
Historiker Helen Cliff vil fortælle om ’’Fød
selshjælp på land og i by i 1700-tallet”. Hvilke
skriftlige dokumentationer fra jordemødrenes
virksomhed kan vi finde i arkiverne?

Torsdag d. 21 marts kl. 19.00 (FU)
Forfatter og slægtsforsker Ulrich Aister Klug
vil fortælle om ’’Kriminelle aner”. Hvordan
får man færten af kriminalitet eller retssager i
slægten? Efter en mere teoretisk gennemgang
af retsinstanserne og fortidens lovgrundlag
giver foredragsholderen nogle eksempler fra
sin egen slægt. Fra løsgængeren til den ærlige
slave.
Medlemsaftener på Aktivitetscentret i Holste
bro, Danmarksgade 13 A, Lokale D på 1. sal.

Aftener med fri diskussion afholdes torsdag
den 17. januar, 14. februar og 7. marts fra kl.
19.00 til kl. ca. 21.00. Der er bærbar PC, pro

jektor og internet. Medbring evt. egen PC eller
data på USB stik, hvis du vil vise noget. Det
koster kr. 10 pr. deltager til lokaleleje. Der kan
købes kaffe og brød i caféen.

Workshop aftener på Byskolen i Skjern, Bred
gade 108 i kælderen. Indgang fra P-pladsen i
Voldgade.
Skjern - Tarm - Ringkøbing
Følgende torsdage er planlagte 3. januar, 7.
februar, 7. marts og 4. april 2013. Følg med
på foreningens hjemmeside eller forhør hos
de lokale kontaktpersoner Gitte Lund ® 22 16
00 24 eller Erik Jacobsen ® 97 35 20 91.
Det er uformelle aftener, hvor man mødes for
at drøfte forskellige problemer, man kan være
stødt på. Vi udveksler erfaringer med hinan
den og hjælper hinanden med evt. computer
problemer eller andet. Trådløst internet er til
rådighed.

Lørdag d. 2. februar kl. 10.00 - ca. 16.00
Workshop i slægtsprogrammet Brother’s Kee
per afholdes på Dejbjerglund Efterskole.
Der er et hold for begyndere og et hold for
fortsættere. Bestyrelsens medlemmer er in
struktører. Der medbringes egen bærbar PC.
Kursusgebyr kr. 200 inch fortæring.
Tilmelding til Hans Toudal på mail: hans@
toudal.dk eller ® 97 42 3140

Kursusvirksomhed
Vi arrangerer løbende kortere og længere kur
ser i slægtsforskning, for begyndere og fort
sættere under LOF. Kurserne afvikles i Hol
stebro, Struer, Skjern, Ringkøbing m. fl. byer.
Følge med på hjemmesiden - eller forhør
nærmere hos kursusleder Hans Toudal,
®97 423140.

Kontingent
kr. 175 pr. husstand
Hjemmeside
www.nordvestjysk-slaegt.dk
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Slægtshistorisk Forening for Odderegnen
Bestyrelsen
Formand Niels Aage Holmgaard, Lillegade 15 2 th., 8300 Odder,
S20 65 51 67. E: naah@mail.tele.dk
Næstformand Ragnhild Laumark
Kasserer Hans Helbo
Sekretær Else Højgaard
Bestyrelsesmedlem Erik Jensen
Suppleant Bodil Holm

Onsdag d. 9. januar
Opstart på et nyt og spændende år. Medbring
noget af det i arbejder med, så kan vi se, hvor
dan I laver det.
Onsdag d. 6. februar
Foredrag ved Leo Vinter Pedersen, Vagtme
ster ved Landsarkivet i Aabenraa.
’’Slægtsforskning i Sønderjylland” med væg
ten lagt på de områder, hvor det er anderledes
end i det øvrige Danmark.
Torsdag d. 7. marts
Foredrag ved Erik Kann, Seniorkonsulent.
”Min Oldefar var Færgemand” I vores evige
jagt på at finde spændende oplysninger om
vores forfædres liv og færden dukker spørgs
målene om anernes erhverv med sikkerhed
altid op, og der vil næsten altid være mulighed

for at finde nogle oplysninger, vel at mærke
hvis man ved, hvor man skal lede. Ved hjælp
af en række praktiske eksempler præsenteres
en egentlig metode, som kan anvendes.
Torsdag d. 11. april
Holder vi afslutning på en forhåbentlig sjov,
spændende og underholdende sæson. Vi vil
hygge os lidt, samt prøve at finde nye emner
til foredrag i den kommende sæson.
God sommer!
Tid og sted
Alle arrangementer bliver holdt på arkivet,
stuehuset på Odder Museum, Møllevej 3-5,
8300 Odder. Alle arrangementer starter kl.
19.00.

Kontingent
175 kr. for enkeltmedlemmer/225 kr. for par
om året. Pris ved foredrag inch: kaffe/the 25
kr. for medlemmer/ 35 kr. for ikke-medlemmer.
Hjemmeside
www.slaegtshistorie.odderweb.dk
E-mail: slaegt@odderweb.dk

Om sex og en hvid neger
Efterårsnummeret af Personalhistorisk Tidsskrift rummer en broget buket af artikler af in
teresse for slægtsforskere. Af indholdet kan nævnes:
Peder Munk i Torstensgaard og Staby Kærgaard samt Peder Munk i Vesterris, del 2. Af Ole
Færch, Ole Bech Knudsen og Flemming Winther.
Sex i det offentlige rum i 1700-tallet - ’’Ingen kerer sig om det, der tilhører sidemanden”. Af
Thomas Oldrup.
Den hvide Neger. Af Jens Christian Krebs Lange.
Elna Munch - en uvillig kvindesagsforkæmper. Af Tine Toubro Kristensen.
samt de to småstykker: Frederikke Dannemand, en uægte grevedatter. Af Iben Bjurner samt
Den almindelige Enkekasse. Af Niels Frandsen.
Se nærmere på: www.genealogi.dk eller tilbuddet andetsteds i dette nummer.
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Slægtshistorisk Forening Odense
Bestyrelsen
Formand og foreningens repræsentant i Byhistorisk Udvalg
Jytte Skaaning, Vinkældervej 6A, 5000 Odense C,
»66 14 88 77. E: skaaning@email.dk
Næstformand og webmaster Arne Christiansen, Langelinie 34 C,
5230 Odense M,
»66 13 31 34. E: arne@ejlby.dk, Hjemmeside www.ejlby.dk
Kasserer Birgit Mortensen, Anne Maries Alle 38A, 5250 Odense SV,
»50 45 47 05. E: birgit.mortensen@dsa-net.dk
Sekretær Elise Reil, Moltkesvej 6, 5000 Odense C,
»65 91 70 27. E: reilsundahl@mail.dk
Best. medl. Torben Larsen, Krogsbøllegaard, Bygaden 43,
Krogsbølle, 5450 Otterup,
»64 87 16 85. E: krogsboellegaard@smilemail.dk
Suppleant Tove Kaae, H.J. Poulsens Alle 46, 5250 Odense SV.
»66 17 24 91. E: tokaae@gmail.com

Torsdag d. 17. januar
i samarbejde med DIS-Odense (FU)
Historiker Agnete Birger Madsen fortæller
om uægte børn og ugifte mødre i 1800-tallets
Danmark. Der sammenlignes 2 sogne i perio
den 1830-1880 - ét i Nordjylland, hvor der
blev født mange uægte børn, og ét i det sydlige
Jylland, hvor fænomenet uægte børn var næ
sten fraværende. Hvilke kilder kan benyttes
ved udforskning af emnet?
Onsdag d. 30. januar
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Onsdag d. 27. februar
i samarbejde med DIS-Odense
Tom Bager, viceskoleinspektør ved Hunderupskolen: Fra rytterskole til Sdr. Boulevard
og deromkring.
Tirsdag d. 12. marts
i samarbejde med DIS-Odense (FU)
Fhv. professor Jens Engberg tager udgangs
punkt i bogen Det daglige brød. Begyndende
med Stavnsbåndets ophævelse og de store
landboreformer vil han fortælle om deres føl
ger, som var en total forandring af hele det

danske samfund. Historien vil blive set nede
fra og ikke oppe fra.

Onsdag d. 20. marts
i samarbejde med DIS-Odense
Tom Buk-Swienty, historiker, journalist og
forfatter til de to spændende bøger: Slagte
bænk Dybbøl og Slaget om Als tager os i fore
draget med til slagmarkerne i 1864.
Torsdag d. 11. april
i samarbejde med DIS-Odense (FU)
Hvem kendte hvem i landsbyen? Historiker
Martin Bork fortæller om sociale relationer
blandt landboere. Her giver han et indblik i
landboernes fællesskab og kultur og fortæller
om hvordan oplysninger fra en lang række kil
der som kirkebøger, folketællinger, skiftepro
tokoller, fæstekontrakter, matrikelprotokoller
samt retsprotokoller kan kædes sammen.

Onsdag d. 24. april
i samarbejde med DIS-Odense (FU)
Inger Buchard, cand. mag., tidl. lektor, Varde:
Slægtsforskning i hertugdømmerne Slesvig
og Holsten. Har man slægtsforbindelser til
de to hertugdømmer, møder man før 1864
en anden administration end den, man ken
der fra Enevældens Danmark: Lægdsruller og
skifter findes f.eks. stort set ikke, altså heller
ikke i Sønderjylland. Efter 1864 tager prøj
serne over med en modernisering af forvalt
ningsapparatet, og rester af den preussiske
administration er stadig aktiv i Sønderjylland.
Foredraget vil ud fra konkrete eksempler be
skrive de muligheder, man kan udnytte hjem
mefra, før man tager på arkivrejse til SlesvigHolsten. En kort omtale af arkivlandskabet vil
også omfatte byen Hamburg, der som udland
og senere som industriby tiltrak mange slesvigholstenere. Hvis du ønsker hjælp af Inger
skal du senest 15.3. 2013 sende en mail til:
skaaning@email.dk med konkrete oplysnin
ger: navn, erhverv, børns navne o.l.
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Lørdag d. 25. maj
i samarbejde med DIS-Odense
Sommerudflugt til Den Gamle By i Århus program følger senere.
Tid og sted
Aim. møder kl. 19.00 i den store sal (1. etage)
på Odense Kommunes Uddannelsescenter,
Schacksgade 39, 5000 Odense C. Elevator
og gode parkeringsmuligheder i skolegården.
Bus nr. 41, 81, 82, 91 og 92 (Nyborgvej/Nansensgade). Kaffe/the, sodavand/øl kan købes
i automat ved de almindelige møder. Der af
holdes spørgecentral V2 time før hvert møde
- undtagen sommerudflugten. Bestyrelses
medlemmer vil være til stede og hjælpe med
”de krøllede bogstaver”, edb-problemer og
arkivspørgsmål.

Slægtsroderi
workshop om slægtsforskning - i samarbejde
med DIS-Odense arrangeres en række mø
dedage, hvor medlemmer fra begge forenin
ger kommer og hjælper hinanden med deres
slægtsforskningsproblemer. En af hjælperne
holder et lille oplæg på 10-15 minutter - hvis
det er muligt. Kom med din viden og dine pro
blemer, så vil vi alle hjælpe/inspirere hinan
den til at komme videre. Der er gratis trådløst

internet i lokalet (Odense Kommunes Uddan
nelsescenter). Mødedag: Hver anden tirsdag
i januar-februar-marts-april (begynder 8.
januar 2013) kl. 9-12 på Odense Kommunes
Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000
Odense C.
Snakkedag
Formiddag på Landsarkivet, hvor vi må snak
ke med hinanden lige så tosset som vi vil - ar
rangeret i samarbejde med DIS-Odense. Arki
vets læsesal er åben (Jernbanegade 36, 5000
Odense C. kl. 9-12) for alle, og første torsdag
i måneden (januar-juni 2013) er det tilladt at
snakke uden at hviske. Denne dag vil der være
hjælpere fra foreningerne, der måske kan
hjælpe dig lidt på vej. Husk at du kan bestille
arkivalier hjemmefra via DAISY: www.daisy.
sa.dk
Kursusvirksomhed
Se ’’kurser” på www.aftenskole.nu

Kontingent
Enkeltmedlemmer 100 kr., par 140 kr. for for
eningens tilbud og Slægten.
Hjemmeside
www.odenseslaegt.dk

Millioner af svenskere på cd-rom!
Sveriges Slåktsforskarforbund fortsætte med at udgive de svenske folketællinger på cd-rom.
Det drejer sig dels om de gamle fra 1800-årene, dels de nye, senest fra 1990. Bestillinger kan
gøres på: http://shop.genealogi.se/shop/
Sveriges befolkning i 1990 (ca.8,6 mill, indb.), 1980 (ca.8,3 mill, indb.), 1970 (ca.8 mill,
indb.), samt i 1900/1901 (5,2 mill, indb.), 1890/1891 (ca.4,8 mill, indb.) og 1880 (4,6 mill,
indb.).
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Slægts- og Egnshistorisk Forening i Randers
Bestyrelsen
Formand Jørn Lund, Skovbrynet 11,8450 Hammel,
»86 96 37 05 el. »40 72 44 41. E: jlund@post.tele.dk
Kasserer og næstformand Poul Høj, Niels Steensensvej 1,
8920, Randers NV, »86431716. E: poul-hoj@fiberflex.dk
Jørgen S. Villum Rasmussen, Gimming Kirkevej 15, Gimming,
8930 Randers NØ. E: jsvr@elrotel.dk
Sekretær Kathrine Tobiasen, Korsagervej 13, Haslund, 8940
Randers SV, »41 28 65 30. E: k_tobiasen@mac.com
Henning Torp Jensen, Fuglebakken 4, Assentoft,
8960 Randers SV, »42 42 77 33. E: henningtorp@gmail.com
Suppleant Anna Rousing Hadsund, Møllebakken 21,
9550 Mariager, »98 54 25 16. E: arh@post7.tele.dk

Tirsdag d. 15. januar (FU)
Carsten Thiede: Introduktion til skøde- og
panteprotokoller. Skøde- og panteprotokollerne er vigtige kilder til slægtshistorie, ejen
domshistorie og lokalhistorie. Her findes ikke
bare oplysninger om ejendomshandler og
pantsætninger, men også oplysning om ejen
dommene og deres beboere gennem de sidste
to til tre hundrede år. Der bliver givet eksem
pler på oplysninger, man kan finde, og hvor
dan man kan finde frem til dem.
Tirsdag d. 5. februar
Generalforsamling efter vedtægterne. Heref
ter foredrag ved Heino Wessel Hansen: Med
Hadsundpeter fra Randers til Hadsund. En
gang var der hyggelige små privatbaner, der
betjente oplandet omkring købstæderne. En
sådan var Randers-Hadsund Jernbane, der
blev indviet den 9. oktober 1883, og hvis sid
ste tog kørte den 31. marts 1969. Gennem
billeder fra hele denne periode skal vi ud på
turen fra Randers til Hadsund.
Tirsdag d. 26. februar (i samarbejde
med DIS-Danmark og FU)
Inger Buchard: Slægtsforskning i Sønderjylland/Tyskland. Slægtsforskning i Sønderjyl
land byder på nye problemer for den, der er
kendt med forholdene i resten af Danmark.
Man afkræves kendskab til tysk og må kigge

langt efter vante kildetyper - fordi området
er underlagt en anden forvaltningsform end
Danmark. Foredraget vil give praktiske ek
sempler på, hvordan man arbejder med kil
der i området, også syd for den nuværende
grænse.
Tirsdag d. 19. marts
Bodil Grove Christensen: FamilySearch. Mor
monernes søgeside, FamilySearch, indehol
der et væld af muligheder, og der kommer
hele tiden flere til. Denne aften får vi et over
blik over, hvad siden indeholder, og gode tips
til at få mere ud af vore søgninger.
Tirsdag d. 9. april (FU)
Erik Kann: Slægtsforskning uden kirkebøger
Hvad stiller man op uden denne vigtige kilde?
Kan man overhovedet komme videre? Fore
draget gennemgår en række vigtige ’’erstat
ningskilder” og giver praktiske anvisninger
på, hvordan man slægtsforsker uden kirke
bog.
Tid og sted
Arrangementerne finder sted i Fritidscente
ret, lokale 8, 1. sal. Vestergade 15, Randers,
hvis ikke andet er anført. Tidspunktet er kl.
19.00, hvis ikke andet er anført.

Kontingent
160 kr. pr. år (arrangementer og Slægten)

Slægts- og Ægnsrtjtétorisifc
Jforening jRan&crs
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Roskildeegnens Slægtsforskerforening
Bestyrelsen
Formand Hanne Rosenkilde Larsen, Hortenziavej 4, Vester Såby,
4330 Hvalsø, »46 49 93 84. E: formanden@roskildeslaegt.dk
Kasserer Kirsten Printzlau, Linkøpingvej 275 st. th.,
4000 Roskilde, »46 74 11 28. E: kassereren@roskildeslaegt.dk
Sekretær Ole Sylvester-Nielsen, Skovlyst 75 A, Himmelev, 4000
Roskilde, »46 75 30 76. E: sekretaeren@roskildeslaegt.dk
Martin Bang Dahl, Stenkrogen 13 1. tv., 4000 Roskilde
»46 36 14 88 E: martin@roskildeslaegt.dk
Inge Bigum, Skyttevej 6,4000 Roskilde
»30 82 46 36. E: bigum@roskildeslaegt.dk

Tirsdag d. 8. januar
Medlemmernes egen aften. Tag dit eget arbej
de med. Der vil være rig lejlighed til at tale og
dele erfaringer med de andre slægtsforskere.
Medbring gerne computere, mapper med din
slægt, egne slægtsbøger eller andet materiale,
der kan inspirere andre.
Tirsdag d. 5. februar
Brother’s Keepers repræsentant i Danmark
Chris Gade Oxholm kommer og fortæller om
det nyeste i Brother’s Keeper 6. Foruden gen
nemgangen og brugen af programmet bliver
der også fortalt og vist små og nyttige fiduser,
som man kan i Brother’s Keeper, bl.a. udskri
ve en tom anetavle eller et tomt familiegruppeskema. Chris Gade Oxholm vil også fortælle
noget om billedbehandling i programmet.
Tirsdag d. 5. marts kl. 18.45
Besøg i Lokalarkivet på Roskilde bibliotek
Dronning Margrethes Vej 14. Leder af Lo
kalarkivet Eva Tønnesen fortæller om Lo
kalarkivet samling og hvad vi som slægtsfor
skere kan benytte af samlingen og bibliotekets
internet.

OBS. Det er vigtigt at være til den angivne tid,
fordi døren til biblioteket bliver låst kl.19.00
Tirsdag d. 9. april
Hanne Thøgersen fortæller om sin hjem
meside www.hannet.dk som hun oprettede i
2006 I sit foredrag vil Hanne fortælle hvor
for og hvordan hjemmesiden blev skabt, samt
fordelene ved at have en hjemmeside og den
kontakt til andre slægtsforsker der opstod via
den.
Tirsdag d. 7. maj
Generalforsamling. Dagsorden udsendes se
nere til medlemmerne.

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Kilde
gården lokale nr. 101, Helligkorsvej 5, 4000
Roskilde
Hjælp til slægtsforskning kan fås af en erfaren
slægtsforsker en time før hvert møde, efter
aftale med sekretæren. Medbring selv kaffe/
the m.m.

Kontingent
Enkeltmedlemmer
150 kr. par 200 kr.
inkl. Slægten
og foreningens
Årsskrift.
Gæster
30 kr. pr. møde.
Hjemmeside
www.roskildeslaegt.dk

Gratis retskrivningsordbog 2012!
Den nye Retskrivningsordbog, RO 2012 kan købes i den trykte udgave for omkring 150,- kr.
i boghandlen, men findes også i en netversion med gratis adgang.
Se: http://www.retskrivning.dk
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Slægtsforskerne i Rødovre
Bestyrelsen
Formand Ole Olsen, Kamstrupvej 103 a, 2610 Rødovre,
»36 70 71 72. E: fam.olsen@123mail.dk
Næstformand Karin Forslund, Kolbyvej 42,2610 Rødovre,
»44 84 27 17. E: forslund@post.cybercity.dk
Kasserer Kirsten Anphin, Fortly 2j, 2610 Rødovre,
»36 41 00 73. E: thorra@mail.dk
Sekretær Edvin Bolsmand, Låsbyvej 29, 2610 Rødovre,
»36 41 08 07. E: ebolsmand@live.dk

Onsdag d. 9. januar
Medlemsmøde på Rødovre gård, Havestuen
kl. 10.00 -12.00
Onsdag d. 23. januar
Foredrag med Jan Pedersen: MatrikelBrandforsikring. Havestuen, kl. 10.00 -12.00
Onsdag d. 6. februar
Medlemsmøde på Rødovre gård, Havestuen,
kl. 10.00 -12.00

Onsdag d. 6. marts
Foredrag med John Simonsen: Familiehi
storie - Rødovre gård, Havestuen, kl. 10.00
-12.00
Onsdag d. 20. marts
Generalforsamling på Rødovre gård, Have
stuen, kl. 10.0 -12.00
Onsdag d. 3. april
Medlemsmøde på Rødovre gård, Havestuen
kl. 10.00 -12.00
Onsdag d. 17. april
Sæsonafslutning Bakkehuset - Bjælkehytten
kl. 10.00 - ?
Gæster velkommen på Rødovre gård, Kirke
svinget, 35,00 kr pr. gang

Hjemmeside
www.slaegtforskere-i-roedovre.dk

Onsdag d. 20. februar
Medlemsmøde under udarbejdelse. Medlem
merne vil få besked senere.

403.000 svenske stednavne
Sveriges Slåkforskarforbund har genudsendt deres cd-rom ’’Svenska ortnamn” i en ny ver
sion der kan kører på alle Windows-versioner.
Som en særlig funktion er det muligt, også at læse på stednavne, hvor man kun kan tyde
forleddet, den midterste del eller efterleddet! Stednavne-materialet er hentet fra databaser
hos Lantmåteriet i Gavle og er kombineret med et Sverigeskort, så man også straks kan se på
hvilken lokalitet, i hvilken kommune og i hvilket lån stednavnet findes.
Slåktforskarforbundet sælger den i deres webshop for 220,- SEK.
(http: //shop .genealogi. se/shop/)
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Slægtsforskerne i Silkeborg
Bestyrelsen
Formand Bent Nymand, Teglgårdsparken 42, 8882 Fårvang,
886 87 18 44. E: inbe@fiberpost.dk
Næstformand Tove Hansen, Præstemarken 41,8653 Them,
861 27 78 18. E: tove@bennetsen.dk
Kasserer Karl Kristensen, Ved Skrænten 10 st.th.,
8600 Silkeborg, 886 81 63 30. E: karlgeo@mail.tele.dk
Sekretær Birgit Pedersen, Rudbølvej 27, 8600 Silkeborg,
886 81 02 58. E: birgitp@oncable.dk
Grethe V. Hansen, Rudbølvej 17, 8600 Silkeborg
886 51 50 62. E: Grethe@tprivat.dk

Tirsdag d. 22. januar:
Lykkens smedje? Foredrag ved Asbjørn Rom
vig Thomsen, Ph.d., forsker, arkivar: Social
mobilitet i landbosamfundet 1750-1850. Hvad
var afgørende for, hvordan livet ville forme sig
for et spædbarn, der blev født ind i en bonde
familie i 1700- eller 1800-tallet? Ville den lille
få et godt liv med mad på bordet og høj social
status, eller ville det blive et liv på sultegræn
sen i samfundets nederste lag?
Foredraget vil handle om individuelle skæb
ner i tre Salling-sogne fra midten af 1700-tallet til midten af 1800-tallet og om, hvordan
befolkningen i sognene individuelt eller i
grupper håndterede de muligheder, de havde.
Centralt står derfor også den overordnede so
ciale udvikling i perioden, der var præget af
befolkningstilvækst og landboreformer - to
faktorer, der ændrede landbobefolkningens
livsbetingelser radikalt. Man vil bl.a. andet
få at høre, hvordan de to fæstebondesønner
Niels Jensen Aagaard og Jeppe Espersen Skov
endte i hver deres ende af det sociale spek
trum.

Tirsdag d. 19. februar
Generalforsamling.
Tirsdag d. 12. marts
Pas, politi og personregistrering ved Jørgen
Mikkelsen, arkivar (Rigsarkivet).
Foredraget giver en beskrivelse af de dele af
retsbetjentarkiverne, der havde med politiets
virke at gøre, samt en præsentation af de vig
tigste typer af arkivalier i politiarkiverne indtil
midten af 1930’erne.

Tirsdag d. 9. april
Introduktion til Daisy. Ved Rolf Engel, ar
kivar, cand.phil. I databasen Daisy kan man
finde oplysninger om dels de arkivskabere,
offentlige som private, der har afleveret ar
kivmateriale til Statens Arkiver, dels om de
arkivalier, der er afleveret og registreret. Som
en sidebemærkning kan det nævnes, at Dai
sy opdateres hver dag med nye oplysninger.
Foredraget vil starte med en kort introduktion
og historisk gennemgang af Daisy. Dernæst
vil det blive demonstreret, hvordan man sø
ger i Daisy, finder oplysninger om de enkelte
arkivserier, pakker og bind, og hvordan man
hjemmefra kan bestille arkivalier til brug på
læsesalen eller arkiver samt biblioteker, der er
godkendte som udlånssteder.

Der er studiekreds i gotisk følgende tirsdage:
8. januar, 5. februar, 26. februar, 19. marts,
23. april.
Hjemmeside
www.silkeborgslægt.dk

Ny tovholder hos DIS-Danmark
Ruben Højmark er blevet afløst af Jørgen Kristensen som koordinator på DIS-Træf. Alle
henvendelser vedr. DIS-Træf skal fremover gå til Jørgen. Direkte kontakt til Jørgen kan også
ske pr. mail på: http://www.slaegtogdata.dk/foreningen/kontakt/kontakt_jorgen
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Slægtsforskerne på Skibby-egnen
Bestyrelsen
Formand Hans Christian Nielsen. E: hchr@mail.tele.dk
Næstformand Christian Krogsgaard. E: chr40@c.dk
Kasserer Per Birch. E: pbi@mail.dk
Hjemmesiden: Carl Guldbjerg Jensen. E: cg@carlguld.dk
Bestyrelsesmedlem Britta Jensen. E: j-p-j@mail.dl

Der afholdes medlemsmøder den 15. januar
kl. 15, den 19. februar kl. 15, den 19. marts kl.
15 , den 16 april og den 21 maj 2013 alle på
Fritidscenteret i Skibby.

Onsdag d. 23. januar
Foredrag med cand. mag i historie Michael
Dupont. Af mange kendt fra Landsarkivet.
Elværket i Frederikssund kl. 19.00. ’’Skifter
på Arkivalieronline og lægdsruller”. Vi ser på,
hvordan man finder frem til et skifte, og hvad
skifterne indeholder. I skifterne kan man få et
sjældent indblik i den afdøde og hans families
hverdag: Hvilke møbler, tøj og formue havde
de. Og hvis man ikke har styr på arvingerne,
er det også det rigtige sted at lede. Lægdsrullerne er et andet spændende kildemateriale,

for her kan man følge en værnepligtig, selv om
han flytter meget omkring. Og hvis han har le
gemlige skavanker, er dømt for tyveri eller no
get helt tredie, kan det også være nævnt her.
Tirsdag d. 9. april
Foredrag med cand. mag i historie Michael
Dupont. Af mange kendt fra Landsarkivet.
Elværket Frederikssund kl. 19.00. Ejendoms
historie. ”Ved du, hvor dine forfædre boede?”
De fleste kender kun landsbyens navn, men
ikke den eksakte matrikel. I mange tilfælde
kan man føre en ejendoms historie flere hun
drede år tilbage i tiden, og måske står huset
der endnu! Kom og hør, hvordan du finder
frem til dine forfædres bopæl. Vi kommer
også ind på gamle matrikelkort og udskift
ningskort.

Maj
Udflugt til Frilandsmuseet, dato endnu ikke
fastsat. Men oplysning herom vil senere kun
ne ses på vores hjemmeside: www.skibbyslaegt.dk

Ørum
Ørum (navn på flere danske landsbyer og 7 sogne). Navnet har omkring 600 bærere i Dan
mark fordelt over hele landet med lidt over halvdelen i Jylland. Blandt navnets bærere kan
nævnes forfatterne Poul Ørum (23/12 1919 - 27/12 1997) og Tania Ørum (f. 15/5 1945 i Taarbæk), juristerne, overretssagfører Aage Ørum (24/111890 - 2/8 1977) og landsretssagfører
Torben Ørum (27/8 1914 - 31/3 1985) samt flyveren, oberstløjtnant Torben Ploug A. Ørum
(1901-1999), der i december 1940 blev anholdt i Berlin under et forsøg på at komme til
England og melde sig til Royal Air Force. I stedet blev han anholdt af værnemagten og sigtet
for spionage. Gennem en aftale med tyskerne og vedtagelsen af et midlertidigt dansk straf
felovstillæg i januar 1941 (Lex Ørum) lykkedes det i stedet at få Ørum dømt ved en dansk
domstol - med tilbagevirkende kraft - og han undgik herved tyskernes dødsstraf.
Ørum, Ørum-Andersen, Ørum-Hansen, Ørum-Larsen, Ørum-Madsen, Ørum-Nielsen,
Ørum-Pedersen, Ørum-Petersen og Ørum-Rasmussen er forbeholdte navne.
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Skiveegnens Slægtshistoriske Forening
Bestyrelsen
Formand Bodil Grove Christensen, Hvedevej 1,7490 Aulum,
»97 47 28 87 »26 17 87 59. E: grovebgc@tdcadsl.dk
Næstformand Egon Hørby, Tværvej 5, Rødding, 7860 Spottrup,
»97 56 12 48, »30 12 97 78. E: egon_hoerby@yahoo.dk
Kasserer Preben Damborg, Druevej 16, Resen, 7800 Skive,
»97 52 54 38, »61 68 54 38. E: damborg@post2.tele.dk
Sekretær Else Marie Lofstad Jensen, Kåsvej 31, Lihme,
7860 Spøtrup, »97 56 02 80. E: em.lofstad@gmail.com
PR-ansvarlig Lone Hjort, Brombærvej 10, Resen, 7800 Skive,
»23 44 47 07. E: brombaervej10@live.dk
Webmaster og suppleant Søren Borg Jensen, Bakkevej 12A,
Dommerby, 7800 Skive, »40 46 04 55. E: borg@ferieborg.dk

Studiegruppe vedr. gotisk læsning
Studiegruppen vedr. Læsning af gotisk skrift
holder møder cirka én gang om måneden, lør
dage kl. 10-12. Datoer udsendes til hele for
eningen via mail.
Tovholder: Gerda Jensen. Sted: Skive Biblio
tek, Østergade 25, Skive.
Mandag d. 14. januar, kl. 19 - 21 (FU)
Lægdsruller og hærens stambøger. Foredrag
ved underviser og forfatter Ulrich Aister Klug.
Tirsdag d. 5. februar, kl. 19 - 21
Foreningens generalforsamling efterfulgt af
foredrag af Svend Laustsen om Rønbjerg/
Rønbjergrakkerne.

Onsdag d. 20. marts, kl. 19 - 21 (FU)
Udvandrerne - hvem var de, og hvor blev de
af? Foredrag ved slægtshistoriker, foredrags

holder og underviser Hans Peter Poulsen.
Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor
blev de af? Kan vi finde deres efterkommere?

Torsdag d. 18. april, kl. 19 - 21 (FU)
DAISY - den måde, vi nu bestiller arkivalier
på landsarkiverne på. Hvordan kan vi bedst
søge i DAISY? Introduktion til DAISY. Fore
drag ved Rolf Engel, Landsarkivet i Viborg.
Lørdag d. 1. juni kl. 13 - 17
Udflugt til Kongenshus hede, Frederiks Kirke,
rundvisning på Kartoffeltyskernes museum
i Grønhøj. Kaffe på Grønhøj Kro, som I selv
skal betale. Vi forsøger at arrangere fælleskør
sel, nærmere informationer udsendes, når vi
kommer til den tid.
Mødested for afgang: P-pladsen ved Skive By
historiske Arkiv, Asylgade, Skive, vær klar til
at køre kl. 13.00.
Tid og sted
Skivehus Skole, Rosenbakken 8, Skive (som
har handicapvenlige faciliteter), medmindre
andet er angivet. Se under hvert arrangement.
Ved de arrangementer, som foregår på Skive
hus Skole, kan der købes kaffe for 5 kr. pr. kop
- brød må medbringes.

Kontingent
200 kr. Alle medlemmer får udleveret Skive
egnens jul hvert år til jul, og bladet Slægten to
gange årligt.

SSF’s forlag Slægten
Forlaget efterlyser manuskripter til udgivelse. Har du et godt manuskript, der egner sig til
udgivelse, d.v.s. ”af lidt mere almen interesse”, så vil vi prøve at hjælpe dig!
Hjælpen kan bestå i at gennemgå manuskriptet sammen med dig, give dig gode råd til at
ansøge om fondsmidler, så en så stor del af trykkeriregningen som muligt kan finansieres.

Kontakt:
Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 8661 0436, mail: blaab@webspeed.dk
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Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
Bestyrelsen
Formand Anna Margrethe Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5,
3650 Ølstykke, »47 17 92 51. E-mail: krogh@get2net.dk
Kasserer Lena Sørensen, Løven 28,3650 Ølstykke,
»47 17 55 62. E: sts.lenas@gmail.com
Sekretær Margit Dujardin, Aspegården 38, 2670 Greve,
»43 90 86 25. E: fam.dujardin@image.dk
Redaktør Gitte Bergendorff Høstbo, Ettehavevej 51 B,
2730 Herlev. E: janhb@mail.danbbs.dk
Best.medl. Peter Wodskou, Arnesvej 44, 2700 Brønshøj,
»38 28 94 75. E: peter.wodskou@get2net.dk
Best.medl. Erling Dujardin, Aspegården 38, 2670 Greve,
»43 90 86 25. E: fam.dujardin@image.dk
Best.medl. Bodil Thomasberg, Anemonevej 8, 3450 Allerød,
»48 14 27 93. E: bodil@bodilogniels.dk
Best.suppleant. Aino Kronsell, Cypressen 4,4000 Roskilde,
»46 38 34 87. E: aino@kronsell.dk

Onsdag d. 9. januar kl. 19.00
’’DigDag - Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi”. Katrine Tovgaard-Olsen, arkivar på Rigsarkivet, vil for
tælle om hvordan vi kan drage nytte af dette
nye og fantastiske redskab. Med DigDag kan
man meget lettere få et overblik over Dan
marks administrative inddeling fra 1600-tallet og frem til i dag. Der vil blive vist eksem
pler på de mange muligheder der er i DigDag,
bl.a. hvordan man let finder ud af, hvilken ju
risdiktion en lokalitet hørte under på et givent
tidspunkt.

Onsdag d. 13. februar kl. 19.00
’’Sociale relationer blandt landboerne”
Hvem kendte hvem i landsbyen? Martin Bork,
historiker og ph.d. Kom tæt på befolkningen
for 200 år siden. Den almindelige befolkning
har kun sjældent efterladt sig egne skriftlige
kilder, men alligevel kan vi lære dem at kende
ved at kombinere kilderne systematisk. Det er
faktisk forbavsende, så tæt vi kan komme på
de enkelte menneskers holdninger til hinan
den og deres omgivelser. Vi skal følge, hvor
dan man verbalt og korporligt satte hinanden
uden for fællesskabet, og vi skal se, hvordan
livet skulle leves for at være en del af fælles
skabet. Foredraget vil give eksempler på,
hvordan oplysninger fra en lang række kilder
kan kædes sammen til en helhedsforståelse af
et lokalsamfunds mennesker.

Onsdag d. 13. marts kl. 19.00
GENERALFORSAMLING. Dagsorden efter
vedtægterne.
’’Hvordan slægtsforsker vi i Norden?” v. Gitte
Bergendorff Høstbo. Hvordan finder vi aner
eller slægtninge i de nordiske arkiver som
Norge, Sverige, Finland og Island samt Færø
erne? Kan vi finde det samme som i Danmark
eller er det mere besværligt? Hvordan er til
gængeligheden i de nordiske lande? Findes
der foreninger vi kan kontakte for at få flere
oplysninger om vore aner eller slægtninge?
I foredraget kommer vi Norden rundt og ser
på databaser, som kan findes på nettet m.m.
Også England vil vi bevæge os kort forbi.
Onsdag d. 10. april kl. 19.00
Vagtmester Leo Vinther Pedersen fra Lands
arkivet i Aabenraa vil fortælle om brugen af
sønderjyske arkivalier og det specielle ved
dem i forhold til resten af landet. Da Sønder
jylland har været under forskellige styrefor
mer gennem tiderne og dets arkivalier der
med skiller sig meget ud fra det øvrige lands.
På foredraget vil få en grundig introduktion i
brugen af de forskellige arkivalier, som hyp
pigst bruges i forbindelse med slægtsforsk
ning og ejendomsundersøgelser.
Forårsudflugt 2013
Information på foreningens hjemmeside.

Tid og Sted
Foreningens foredrag afholdes i Mormonkir
kens lokaler på Nitivej 8, Frederiksberg. Der
er gode bus og togforbindelser.
Kontingent
250 kr. pr. person, 300 kr. for samboende,
inkluderet er Slægt & Stavn, som udkommer
4 gange årligt, plus
bladet Slægten som
udkommer 2 gange
årligt.Gæster 25 kr. pr.
foredrag

Hjemmeside
www.genealogi-kbh.dk
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Sydkystens Slægtsforskerforening i
Gersagerparken
Bestyrelsen
Formand Ingrid Bonde Nielsen, 843 90 80 60.
E: ingrid@bnielsen.eu
Kasserer Jytte Rasmussen, 843 90 35 64.
E: jrgreve@flemhat.dk
Næstformand Lisbet Larsen, 846 15 05 71.
E: næstformand@sydslaegt-info.dk
Sekretær Vivi Bruhn Jørgensen, 851 80 32 12
Bjarne Fallesen, 843 90 45 88

Mandag d. 7. januar
’’Bondedragter til hverdag og fest” Foredrag
v/ Esther Grølsted.

Mandag d. 14. januar
Gotisk læsning kl. 13 og 14.
Mandag d. 21. januar
Tema v/ Alle: Byhuse i slægtens eje.

Mandag d. 28. januar
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.
Mandag d. 4. februar
’’Hundige i 100 år”. Foredrag v/ Peer Ravn.

Mandag d. 25. marts
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.
Mandag d. 8. april
’’Straffede i slægten” Foredrag v/ Peter
Wodskou.

Mandag d. 15. april
Gotisk læsning kl. 13 og 14.
Mandag d. 22. april
Tema v/ Alle: En håndværker i din slægt.

Mandag d. 29. april
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.
Mandag d. 6. maj
Fælles arkivdag på Rigsarkivet m. rundvis
ning. Tilmelding. Nærmere besked senere.
INTET AFTENMØDE.
Mandag d. 13. maj
Gotisk læsning kl. 13 og 14.

Mandag d. 27. maj
Tema: v/ Slægtsbogsgruppen: Farfars fars hi
storie og andre fortællinger.

Mandag d. 11. februar
Gotisk læsning kl. 13 og 14.

Søndag d. 2. juni
Udflugt. Ægtefæller og samboende er velkom
men. Tilmelding senest 21. maj.

Mandag d. 18. februar
Tema v/ Alle: Var familieberetningen sand el
ler bare en god historie?

Desuden har vi diverse ikke planlagte arran
gementer efter aftale.

Mandag d. 25. februar
Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Foreningen er vært ved kaffe/te og brød.
Mandag d. 4. marts
’’Fattigvæsenet i 1700- og 1800-tallet”. Fore
drag v/ Jørgen Mikkelsen.

Vi mødes igen 2. september 2013.

Tid og sted
Aftenmøder afholdes kl. 19.00 - 21.00 i
lokalet, med få undtagelser, dagmøder (se
program): ’’Slægtsforskerforeningen” Gersa
gerparken 35 parterre, 2670 Greve

Mandag d. 11. marts
Gotisk læsning kl. 13-14.

Kontingent
Enk. 225 kr. samboende 275 kr. pr. år.
Gæster 20 kr. pr. gang.

Mandag d. 18. marts
Tema v/ Jytte Pedersen: ’’Omkring Odense
Qord”.

Hjemmeside
http:/ / www.sydslaegt-info.dk
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Slægtshistorisk forening for Sydsjælland
Bestyrelsen
Formand Ole Pilegaard Hansen, Fyrrevej 7, Fensmark,
4684 Holmegaard, »55 54 64 05. E: pilbach@stofanet.dk
Kasserer Hans Jørn Fris Sørensen, Chr. Winthers Vej 127,
4700 Næstved, »55 77 05 61. E: fris127@ofir.dk
Sekretær og web-master Keld Andersen, Askovvej, Aside, 4735
Tappernøje, »55 96 57 36. E: keld23@mail.dk
Karin Mørck, Nykøbingvej 79, 4850 Stubbekøbing,
»55 99 29 23. E: karin.morck@pc.dk
Finn Jørgensen, Set. Jørgens Park 99,4700 Næstved,
»55 72 78 66. E: nfj@stofanet.dk

Onsdag d. 9. januar
Anders Devantier Henriksen, Næstved fortæl
ler om modstandsbevægelsen på Næstvedegnen. Foredraget bygger på bogen Table Jam
231 - Våben til modstandsbevægelsen, som
Anders Henriksen har skrevet sammen med
Hans A. Schrøder. Bogen indeholder bl.a. en
hidtil hemmeligholdt liste over samtlige mod
standsfolk med base i Næstved og nærmeste
omegn.
Onsdag d. 6. februar
Major Michael Mentz, Næstved fortæller om
Gardehusarregimentets historie suppleret
med muntre anekdoter fra hans liv i de konge
lige stalde. Foredraget er foreningens gave til
medlemmerne i anledning af 25 års jubilæet.

Onsdag d. 6. marts
Generalforsamling med dagsorden ifølge ved
tægterne. Efter generalforsamlingen vises en

film med tilknytning til Næstved militære hi
storie samt en lille ’’jubilæumsoverraskelse”.

Onsdag d. 10. april
Jørgen Green er atter på programmet. Han vil
denne gang fortælle om Englandskrigen, Na
poleonskrigen og 3-års krigen (Første Slesvig
ske krig). Dette foredrag afslutter foreningens
hovedtema denne sæson, der har handlet om
krige og militærhistorie.

Tid og sted
Alle møder afholdes på Grønnegades Kaserne.
Som regel i lokale 117, bortset fra sæsonens
sidste møde den 10. april, der afholdes i lokale
217 (på 1. sal oven over lokale 117).
Alle møder starter kl 19.30.
Kontingent
Enkeltmedlemmer: 100 kr. Par: 160 kr. Gæ
ster 50 kr pr møde.

Kursusvirksomhed
LOF i Næstved og Haslev holder kurser i
slægtsforskning under ledelse af Ole Pile
gaard Hansen.
Læs nærmere om kurserne i de husstandsom
delte kursushæfter eller annoncering i lokale
aviser.

Hjemmeside
www.ssf25.dk

Østrup
Østrup (stednavn med flere forekomster rundt om i Danmark, også som ejerlav, bl.a. på
Nordfyn og i Vesthimmerland). Efternavnet forekommer såvel i Østdanmark, som i Midt- og
Nordjylland, og har omkring 235 bærere. IT-direktøren Kim Østrup (f. 21/5 1945 i Køben
havn), søn af Ejvind Østrup (25/6 1913 - 30/7 1979) og do to professorer, dr. phil. Frederik
L. Østrup (2/10 1862 - 20/111959) og dr. phil. Johannes Østrup (27/7 1867 - 5/5 1938) er
eksempler på bærere af efternavnet.
Østrup, Østrup-Jeppesen og Østrup-Nielsen er forbeholdte navne.
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Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
Bestyrelsen
Formand Nicolai Johannsen, Kystvej 9, 6320 Egernsund,
»74 44 23 83. E: nic@egernsund.dk
Næstformand Bent Pawlowski, 6360 Tinglev.
Kasserer Margit Hansen, Smedevænget 20, Guderup,
6430 Nordborg, »74 45 81 84. E: kasserer@shfs.dk
Sekretær Hanne Christensen, Stenbjergparken 6A, 2. tv,
6400 Sønderborg, »74 42 21 13. E: skriver@shfs.dk
Ingeborg Kraft, 6400 Sønderborg.
Karin Clausen, 6400 Sønderborg.
Tage Lahn Sloth, 6400 Sønderborg.

Lørdag d. 19. januar, kl. 10.00
Foredrag om ’’Retsbetjentarkiver” ved Jytte
Skaaning, der bl.a. er kendt som medforfatter
af bogen Find din slægt - og gør den levende.
Torsdag d. 7. februar, kl. 19.30
Medlems- og kontaktmøde, der indledes med
et oplæg ved arkivar Mai-Britt Lauritsen,
Landsarkivet for Sønderjylland, der vil for
tælle om DAISY.
På dette møde vil arkivar Mai-Brit Lauritsen
vise nogle af de muligheder der ligger i DAISY
og hvordan man fremover skal bestille arkiva
lier via DAISY.

Lørdagd. 23. februar, kl. 13.00 - ca. 13.45
Generalforsamling. Dagsorden udsendes til
medlemmerne medio januar 2013.
Lørdag d. 23. februar, kl. 14.00
Foredrag ’’Hvad Smykkeskrinet gemmer ...”
ved Kenn Tarbensen, ph.d., arkivar, senior
forsker, Erhvervsarkivet.
Erhvervsarkivet i Aarhus kaldes i folkemunde
ofte Smykkeskrinet. Det skyldes Hack Kampmanns spændende bygning, der i sig selv er
et besøg værd. Huset, der nu også rummer
Aarhus Stadsarkiv, er fyldt med gode kilder til
slægts-, lokal-, og erhvervshistoriske studier. I
foredraget præsenteres en række af de mange
muligheder, der er for at bruge arkivets knap
50 hyldekilometer af arkivalier.
Tirsdag d. 12. marts, kl. 19.00
Foredrag ’’Christiansfeld - den ideelle by” ved
Annemette Løkke Berg, cand. mag. i europæ
isk etnologi og leder af Christiansfeld Centret.
Christiansfeld, med sin placering midt mellem
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Kolding og Haderslev, er en af de første plan
lagte byer i Danmark. Byen, som er kendt som
Brødremenighedens by. Byen blev grundlagt i
1772 og første grundsten lagt den 1. april 1773.
Staten støttede byggeriet og havde samtidig
en særlig interesse i at placere en by syd for
Kongeåen i Slesvig
Kong Chr. VII havde sammen med Struensee
i 1768 foretaget en rejse til bl.a. Holland. Her
beså de med stor interesse byen Zeist, som
var nyanlagt af Brødremenigheden i Holland.
Industri, handel og håndværk var her på et
stade, som lå langt over det niveau, som fand
tes i det danske kongerige, hvilket fangede
kongens interesse. Efter rejsen blev der rettet
henvendelse til Brødremenighedens Unitet i
Herrnhut med anmodning om at oprette en
by i Danmark. Meddelelsen blev modtaget
med stor glæde i Herrnhut og nu kunne arbej
det begynde. Byen blev det fysiske udtryk for
tilstedeværelsen af Brødremenigheden men
bagved lå ideologiske idealer og tanker. Afte
nens foredrag vil omhandle grundlæggelsen
af byen, byplanen og hvad det var for tanker
og idealer, som var baggrund for byens fysiske
plan og udtryk.

Medmindre andet er oplyst, afholdes arrange
menterne på Sønderborg Bibliotek, Kongevej
19-27, 6400 Sønderborg. Indgang og P-plads
via Ahlmannsvej.
Møderne er - som hovedregel - åbne for ALLE
interesserede, dog således at gæster betaler
20 kr. i entré.
Herudover tilbydes forskellige andre arrange
menter som f.eks. ’’Slægtsforskerværksted”,
temadage, studiegrupper og kurser om for
skellige emner i årets løb.
Hold øje med foreningens hjemmeside uw.
shfs.dk for yderligere oplysninger og evt. æn
dringer.
Kontingent
170 kr. pr. husstand årligt. Indmeldelse i for
eningen sker ved henvendelse til kassereren.

Hjemmeside
www.shfs.dk

Trekantområdets Slægtshistoriske Forening,
Fredericia
Bestyrelsen
Formand Jesper Ratjen, Majvænget 66, Bramdrup,
6000 Kolding, 875 51 80 63. E: j.ratjen@stofanet.dk
Næstformand Kai Aurbo, Borggårdsparken 38, 7080 Børkop,
875 86 83 15. E: kaiaurbo@turbopost.dk
Kasserer Jonna Qvortrup, Prangervej 82, 7000 Fredericia,
875 92 96 78. E: jonnaqvortrup@hotmail.com
Sekretær Otto Geisler, Fuglebakken 47B, 7000 Fredericia,
875 91 18 87. E: fuglebak@profibermail.dk
Bibliotekar Laila Køngerskov, Castorvænget 6, 7000 Fredericia,
875 92 83 38. E: laito@profibermail.dk
Forlystelsesråd Vita Horsmark, Tunøvænget 13, 5500 Middelfart,
864 41 44 56. E: horsmark1@stofanet.dk
Moccamester Leif Horsmark, Tunøvænet 13, 5500 Middelfart,
864 41 44 56. E: Leif.Horsmark@stofanet.dk
Ass. Moccamester Irene Hansen, Hørvænget 25, Ågård,
6040 Egtved, 875 55 47 18. E: pandora@profibermail.dk

Mandag d. 14. januar
Erik Kann, seniorkonsulent, Kennedy Centret,
København (FU): Styr på skelettet - hvad så?
Der er kommet nogenlunde styr på anernes
identitet og nu vil du gerne videre. Endnu ikke
med en egentlig slægtsbog, men bare med lidt
mere supplerende ”kød” om anerne. Hvordan
gør jeg det? - Kan jeg overhovedet finde ud af
sådan noget? Ja, det kan du og foredraget vi
ser dig, hvordan du griber det an.
Vi skal bl.a. med på soldaternes session; vi
skal stå sammen med den fødende kvinde og
gå den tunge gang sammen med bonden, når
han skal betale sin skatterestance! Foredraget
er tilrettelagt, så alle kan følge med -Det bliver
bare så spændende!
Onsdag d. 23. januar
Slægtstema-aften v/Hans Christian HøeghHansen og Jesper Ratjen. Opfølgning på ’’Styr
på skelettet”. Vi tager tråden op efter Erik
Kanns forslag og ideer og demonstrerer kon
krete resultater af opfølgningen.

Mandag d. 11. februar
Torben Tvorup Christensen, cand.mag. Det
danske Udvandrerarkiv, Aalborg (FU): Dansk
udvandring. Det er velkendt, at den danske
udvandring i dominerende grad havde USA
som mål og der er velkendte kilder til belys
ning af denne. Men der var også dansk udvan
dring til Canada, Argentina, Australien og

New Zealand. Vægten vil blive lagt på udvan
dringen til de sidstnævnte destinationer og
hvilke kilder, der er til rådighed.
Onsdag d. 27. februar
Slægtstema-aften v/Jonna Qvortrup og Jes
per Ratjen: Kirkegårde og begravelsesproto
koller.

Mandag d. 11. marts
Bestyrelsen. Generalforsamling!
Derefter viser vi en interessant film!

Mandag d. 8. april
Jørgen Mikkelsen, arkivar, seniorforsker
ph.d., Rigsarkivet, København (FU): Kom
munale arkiver. Kommunale arkivalier fylder
meget på landsarkivernes og stadsarkivernes
hylder, og de indeholder masser af stof, der
kan have slægtshistorisk interesse. Folkere
gistre, børneværnssager og skattelister er blot
nogle af disse kildetyper.
Møder afholdes 2. mandag i månederne sep
tember - april. Ofte i samarbejde med Frede
ricia Folkeuniversitet.
De begynder kl. 19.15 og afholdes på Lokalhi
storisk Arkiv, Frederik Ill’s Vej 6, Fredericia.
Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30, således at
der er lejlighed til slægtssnak og til at benytte
foreningens bibliotek. Udlån sker i forbindel
se med møderne.
Møderne indledes med ’’medlemmernes 10
minutter”, hvor der kan fortælles om gode op
levelser, givtige kilder, læses op, gives tips osv.
I forbindelse med møderne vil der altid være
hjælp at hente til tydning af gotisk skrift eller
ideer til at komme videre.
Kaffe/te ”ad libitum”: 5 kr.
Medlemskab
(inch abonnement på vores eget blad SlægtsTidende og Slægten) pr. år 190 kr. - par 260
kr. Medlemskab tegnes ved møderne eller ved
henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
GÆSTER ER VELKOMNE. Gæstebillet å 35
kr. pr. foredrag.
Hjemmeside
www. trekanten. webbyen. dk
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Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
Bestyrelsen
Formand Mette Holm Sørensen, Grejsdalsvej 456,7100 Vejle,
»75 85 30 73. E: mhs@grejsdalen.dk
Kasserer Anni Jensen, Pedersholms Allé 108, 7100 Vejle,
»75 83 22 74 .E: ejph108@mail.dk
Sekretær Flemming Topsøe-Jensen, Anemonevej 18,7100 Vejle,
»75 82 49 16. E: flemming.topsoe@gmail.com
Torben Bank Sørensen, Jellingvej 135, 71 oo Vejle,
»31 71 09 25. E: torben@polsterbo.dk
Birte Duve Jubl, Kærbøllinghusevej 22, 7182 Bredsten,
»75 88 13 75. E: duvejuhl@privat.tele.dk
Webmaster Peder Udesen, Kirkegade 11,7100 Vejle,
»75 84 10 50. E: peder.udesen@ofir.dk

Tirsdag d. 8. januar
Frank Trautwetter. Medlem: Mine stærke for
mødre.
Et causeri om en slægt og dens stærke kvinder
igennem 6 generationer. Kvinder der fik hver
deres skæbne, men som ved flid og handle
kraft førte deres slægt frem til i dag, og som
det på trods af hårde odds lykkedes at bevare
deres position i samfundet.
Tirsdag d. 5. februar
Anette Hoff. Museumsinspektør dr. phil.
(FU): Foredrag om Karen Rosenkrantz de
Lichtenbergs dagbøger, regnskaber og hver
dagsliv 1771-96 på herregården Bistrup.
Som ung enke faldt det i hendes lod at styre
gården ud af det økonomiske uføre, som hen
des mand, Hans Henrik de Lichtenberg, hav
de forvoldt inden sin tidlige død i 1777.
Hendes optegnelser omhandlede alt fra hus
holdning, forholdet til fæstebønderne, hvem
hun spillede kort med, stod fadder til ved de
res børns dåb for eller fæstede gårde ud til.
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Tirsdag d. 5. marts
Ordinær generalforsamling, som afholdes i
henhold til vedtægterne
Tirsdag d. 2, april
Torben Bank Sørensen. Medlem: Tag din
bærbare med. For begyndere og andre, så vil
vi prøve søgninger og bestillinger i Daisy, som
man skal bruge til bestilling af materialer fra
landsarkiverne. Vi vil også komme lidt om
kring søgning i FamilySearch og Ancestry, og
forskellige kilder. Her opfordres medlemmer
ne også til at komme med ideer. Forslag kan
sendes til Torben på: torben@polsterbo.dk

Tirsdag d. 7. maj
10 års Jubilæum afholdes Grejsdalsvej 456.
Foreningen indbyder medlemmer til foredrag
om Grejs Mølle Klædefabrik, med efterfølgen
de middag og hyggeligt samvær.
Pris kr. 50,00 + egne drikkevarer.
Betaling ved medlemsmøde eller på Konto
9560-613-02-69298
Tilmelding og betaling senest 2 april 2013

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på
Vejle Stadsarkiv, Enghavevej 2, 7100 Vejle,
kl. 19.15
Eventuelle programændringer vil blive med
delt på foreningens hjemmeside.

Kontingent
150 kr. pr. person, pr år. Gæster 50 kr.

Hjemmeside
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf

Slægtshistorisk forening for Vestegnen
Bestyrelsen
Formand Yrsa Kristensen, Poppelhusene 33, 2600 Glostrup,
843 44 97 41. E-mail: flyr@mail.tele.dk
Næstformand Lise Krøner, Flintager 28, 2620 Albertslund,
843 64 43 71. E: lmkroener@webspeed.dk
Kasserer Birthe Jørgensen, Ydergrænsen 8, 2600 Glostrup,
844 94 55 74. E: birthejorgensen@mail.tele.dk
Sekretær Skjold Eg, Nyvej 19,1. tv., 2600 Glostrup,
843 45 58 35. E: Skjoldeg@mail.dk
Niels Holger Jensen, Lyngtoftevej 8, 2605 Brøndby,
43 45 96 17. E: nhjensen@live.dk *

Tirsdag d. 29. januar
Michael Dupont: Når døden indtræder. Hvad
sker der, når en person dør? Kom og hør om
dødsattester og skifter. Dødsattesterne er
en af de kildegrupper, der benyttes mere og
mere, og som bl.a. kan give spændende oplys
ninger om dødsårsag og fødested. Vi skal også
se på, hvordan man finder frem til et skifte,
og hvad skifterne indeholder. I skifterne kan
man f.eks. få et sjældent indblik i den afdøde
og hans families hverdag: Hvilke møbler, tøj
og formue havde de. Og hvis man ikke har styr
på arvingerne, er det også det rigtige sted at
lede.
Tirsdag d. 26. februar
Anne Margrethe Krogh Thomsen: Family
Search. Den gamle kendte side, vi var glade
for, er lukket, så vi skal nu lære at bruge den
nye. Den er også rigtig god, men den virker på
en anden måde. Der er mange nye spændende
funktioner på den, og der kommer hele tiden
nyt til. En gennemgang af den nye hjemmesi
de og alle dens muligheder, samt fordelen ved
at kombinere søgninger med hjemmesiden
Hammerum-Herred.dk. En dansk artikel om
den nye Family Search hjemmeside kan prin
tes ud fra hjemmesiden www.genealogi-kbh.
dk under sidste nyt.
Tirsdag d. 12. marts
Generalforsamling

Tirsdag d. 26. marts
Gitte Høstbo: Sådan fandt jeg min svenske
slægt. Hvordan man slægtsforsker i Sverige og
mulighederne for at finde de svenske forfædre
på nettet i de svenske databaser. Om hvordan
de svenske kirkebøger og ’’husforhorslångder”
er opbygget, og hvad de kan fortælle. Desuden
fortælles der om, hvordan du i Danmark kan
sidde og finde din svenske slægt bl.a. ved
hjælp af hjemmesiden SVAR (svensk arkiv in
formation) samt andre meget spændende internetsider, deres indhold af oplysninger, og
hvor der ellers kan findes svenskere.

10 års jubilæum
Tirsdag den 30. april er det 10 år siden vores
forening blev stiftet, og i den periode har vi
haft 93 foredragsaftener og 83 temaaftener.
Vi har medlemmer der har dyrket slægts
forskning i mere end 30 år og medlemmer der
netop er startet, men alle har vi det fælles mål
at øge kendskabet til vor fortid - til vore aner,
så erfaringsudveksling indgår med stor vægt
på de medlemsaftener der afholdes under tit
len ”Vi hjælper hinanden”.

Tid og sted
Hvor intet andet er anført afholdes vore mø
der hver tirsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.30 i Ak
tivitetscentret, Sydvestvej 12, Glostrup. (Ved
Glostrup station). Ud over foredragsaftener
vil de øvrige tirsdage veksle mellem temaafte
ner og klubaftener hvor vi hjælper hinanden.
På temaaftener vil vi forsøge at arrangere kor
te indlæg af medlemmerne. Ret til ændringer
forbeholdes.
Kontingent
Medlemskab 250 kr. pr. år. Ægtepar 400 kr.
Gæstebetaling ved foredrag 30 kr.

Hjemmeside
www.sfv-glostrup.dk
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Slægtsforskerne i Vesthimmerland
Bestyrelsen
Formand Carsten Byrialsen, Løgstør. E: cby2701@gmail.com
Næstformand Aage Edvart, Hornum. E: aage.edvart@gmail.com
Kasserer Lis Thomsen, Aars. E: aage.lis.thomsen@gmail.com
Sekretær Anne Kirstine Jensen, Aalestrup.
E: annekirstine jensen@hotmail.com
Amor Amorsen, Løgstør. E: amor@amorsen.dk
Suppl. Bente Pedersen, Farsø. E: vi.be@privat.dk
Revisor Hans Frederiksen, Hornum. E: vvs@hfha.dk
Revis.suppl. Poul Carstensen, Rønbjerg. E: pfoca@smilepost.dk

Tirsdag d. 15. januar, kl. 19.00
Løgstør Skole, Bøgevej 10, 9670 Løgstør.
Emne: Opfølgning på Family Search fra vort
sidste møde v/Carsten Byrialsen. Derefter går
vi i grupper og arbejder med: Diverse søgnin
ger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af
egne ’’fund” på AO eller ting på papir. Kaffe og
brød medbringes.
Tirsdag d. 5. februar, kl. 19.00
Aars Skole, Kirkegade 4, 9600 Aars. Emne:
Bestillinger på Daisy, v/ Karen Straarup, Vi
borg. Derefter går vi i grupper og arbejder
med: Bestillinger på Daisy (fortrinsvis for
dem der skal med til Landsarkivet i Viborg
den 23/2. medbring notat om hvilke kirke
bøger el. andre ting du ønsker bestilt). Gotisk
skrift, samt hjælp til tydning. Kaffe og brød
medbringes.
Lørdag d. 23. februar
Tur til Landsarkivet i Viborg. Samkørsel for
søges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved til
melding om du er selvkører og hvor mange du
har plads til i bilen, eller oplys om du ønsker
kørelejlighed.
Onsdag d. 13. marts kl. 19.00
Løgstør GI. Skole, Østergade 5 (i gården).
Generalforsamling ifølge vedtægterne. Ef
ter generalforsamlingen: Foredrag v/ lærer
Svend Andersen, Aabybro, der fortæller om
Mads Buchs enke fra Brovst - om fattigdom
i 1800-tallet. Svend Andersens bog - med
samme titel som foredraget kan købes denne
aften.
Tirsdag d. 26. marts, kl. 19.00
Aars Skole, Kirkegade 4, 9600 Aars. Foredrag
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om ejendomshistorie (FU) - matrikler, brand
forsikring o.s.v. Hvordan kan man følge en
ejendoms historie tilbage til 1600-tallet. V.
genealog Anton Blaabjerg, Viborg. Kaffe og
brød medbringes.
Tirsdag d. 16. april, kl. 19.00
Farsø Skole, indgang fra Skolegade. Emne:
Hvad kan vi som slægtsforskere finde på lo
kalarkiverne. Derefter går vi grupper og ar
bejder med: Hjælp til bestilling på Daisy (for
trinsvis for de medlemmer, der skal med til
Landsarkivet i Viborg d. 30. april og ønsker
hjælp til bestilling af kirkebøger eller andre
arkivalier). Gotisk skrift og hjælp til tydning.
Kaffe og brød medbringes.
Tirsdag d. 3O.april
Tur til Landsarkivet i Viborg. Samkørsel for
søges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved til
melding om du er selvkører og hvor mange du
har plads til i bilen, eller oplys om du ønsker
kørelejlighed. Kaffe og brød medbringes.
Lørdag d. 25. maj
Udflugt. Nærmere om sted m.v. bekendtgøres
senere.

Tilmelding til alle arrangementer (senest da
gen før) til en af nedennævnte:
Amor Amorsen, Løgstør, S98 67 32 87,
mail: amor@amorsen.dk
Bente Pedersen, Farsø, S 60 92 38 06,
mail: vi.be@privat.dk
Bodil Klitgaard, Farsø, ®6i 26 14 65,
mail: bodil461@hotmail.dk
Oplys ved tilmelding om du er selvkører og
hvor mange du har plads til i bilen - eller om
du ønsker kørelejlighed
Kontingent
200 kr. pr. husstand.

Hjemmeside
http://vesthimmerlandslaegt.dk/foreningen.
html

Vestlollands Slægtsforsknings Forening
Bestyrelsen
Formand Helge Rasmussen, Havebyen 17,4900 Nakskov,
»54 92 09 61.
Næstformand Margrethe Nellemann, Østergade 6,
4900 Nakskov, »54 92 83 29.
Kasserer Lynge Petersen, Pederstrupvej 17,4900 Nakskov,
»54 92 10 88. E: lynge-petersen@youmail.dk
Best. medl. Lone Rasmussen, Hoskiersvej 40,4900 Nakskov,
»54 92 71 54. E: lonerasmussen@live.dk
Best. medl. Hanne Britt Johannessen, Erantisvej 29,
4900 Nakskov, »29 66 77 74. E: hannebritt46@gmail.com

Torsdag d. 3. januar, kl. 17.00 - 21.00
Klubaften. Vi mødes, og hjælper og støtter
hinanden i vores slægtsforskning.
Torsdag d. 24. januar
Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner...
Vagtmester på
Rigsarkivet/Landsarkivet
Peter Wodskou fortæller historier fra egen
slægtsforskning. Eksemplerne tager udgangs
punkt i aner, som i første omgang syntes umu
lige at komme videre med. Men ved ihærdig
søgen i mindre benyttede arkivfonds er det
lykkedes at finde nye både spændende og be
vægende oplysninger til slægtshistorien.
Torsdag d. 7. februar, kl. 17.00 - 21.00
Klubaften. Vi mødes, og hjælper og støtter
hinanden i vores slægtsforskning.
Torsdag d. 21. februar
Den ordinære generalforsamling iflg. vedtæg
terne. Efter generalforsamlingen vil Nakskovs
nye Sognepræst Martin Egerup fortælle lidt
om sig selv og sit liv.

Torsdag d. 7. marts, kl. 17.00 - 21.00
Klubaften. Vi mødes, og hjælper og støtter
hinanden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 14. marts
Politiets efterretninger og politiets register
blade. Ved Otto Bendixen.
Emnerne er to helt forskellige ting, men da
mange jo har svært ved at skelne dem fra
hinanden, vil Otto Bendixen i sit foredrag for
søge, uden at gå i dybden, at behandle dem
sammen.
Torsdag d. 4. april, kl. 17.00 - 21.00
Klubaften. Vi mødes, og hjælper og støtter
hinanden i vores slægtsforskning.
Torsdag d. 18. april
Fra Danmark til Argentina - i Hans Fugls fod
spor.
Marianne Møller er formand for menigheds
rådet i Horslunde, og har på en rejse arran
geret af Lolland-Falster stift, besøgte de 4
danske menigheder som findes i Argentina,
hvoraf en af dem er en venskabsmenighed i
Tandil. Marianne fortæller og viser billeder
fra rejsen.
Torsdag d. 2. maj, kl. 17.00 - 21.00
Klubaften. Vi mødes, og hjælper og støtter
hinanden i vores slægtsforskning.

Tid og sted
Foredrag og møder holdes, hvis ikke andet er
anført, i Nakskov lokalhistoriske Arkivs avis
sal, Jernbanegade 8,4900 Nakskov, kl. 19.00.
Husk at medbringe kop eller krus, da der kan
købes kaffe/the ad libitum for 10 kr.
Gæster betaler et gebyr på 25 kr. pr. møde.
Kontingent
100 kr. pr. person - 150 kr. pr. par.
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Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Bestyrelsen
Formand Karen Straarup, Karetmagervej 25, 8920 Randers NV,
®86 44 30 14. E: karen.straarup@viborgslaegt.dk
Næstformand Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg,
®86 61 04 36. E: blaab@webspeed.dk
Kasserer Grete Pedersen, Topmejsevej 2, 8800 Viborg,
«86 61 08 68. E: top2@pc.dk
Sekretær Tove Krog, Møllevej 11 A. 8800 Viborg,
®86 67 10 99. E: tove-krog@jubii.dk
PR-ansvarlig Lene Majlandt, Søvej 7 C, 8800 Viborg,

«87 25 04 52. E: lemi@mail.dk
Suppleant Kurt Pajbjerg, Vestervænget 26, 8832 Skals,
®86 69 50 80. E: pajbjerg@post3.tele.dk
Webmaster Karen Straarup, E: webmaster@viborgslaegt.dk

Torsdag d. 31. januar, kl. 19.30
Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægt
erne.
Efter generalforsamlingen vil Anton Blaabjerg
fortælle om ordener, medaljer og andre hæ
derstegn.
Torsdag d. 28. februar, kl. 19.30
Otto Bendixen, Konsulent, HD, cand. scient.:
Fra land til by. (FU)
Om befolkningens vandring fra land til by i
slutningen af 1800-tallet. Kilder som borger
skabs- og laugsprotokoller, brandtaksationer,
kopskat, grundtakst og lygtepengeskatter,
samt specielle tilladelser gennemgås.

af vore forfædre, men hvordan finder man et
skifte? Hvad kan man vente at finde? Hvor
dan finder man rundt i materialet fra en skif
teret? Og hvorfor er der ikke altid noget skifte
at finde?
Torsdag d. 16. maj, kl. 19.00
Vandretur i og omkring Sortebrødre Kirke i
Viborg. Mødested: Ved kirken.

Tid og sted
Hvis ikke andet er angivet, foregår møderne
på Viborg Hovedbibliotek (indgang ad døren
til venstre for hovedindgangen), Vesterbro
gade 15.
Tidspunkter angives ved de enkelte arrange
menter.
Medbring selv kaffe og brød.

Kontingent
180 kr. pr. husstand for foredrag og Slægten.
Gæster ved foredragene: 30 kr.
Hjemmeside
www.viborgslaegt.dk hvor man kan se meget
mere om alle arrangementerne og eventuelle
ændringer i programmet.
Nyhedsmail til medlemmerne ca. 10 gange om
året.

Torsdag d. 7. marts, kl. 19.30
Tommy P. Christensen, cand.mag. (MVU).
Redaktør af Slægten: Tidsbestemmelse af por
trætter og portrætsøgning. (FU)
Foredraget giver gode råd i forbindelse med
tidsbestemmelse af portrætter. Guide til for
tegnelser over ældre grafiske portrætter.
Torsdag d. 4. april, kl. 19.30
Ulrich Aister Klug, HA, forfatter: Skifterne
fortæller - om skifter og overformynderi-ar
kivalier.
Skifteretternes materiale kan give næsten
uendelige mængder af oplysninger om en del
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SLÆGTSHISTORISK FORENING
FOR VIBORG OG OMEGN

Slægtshistorisk Forening af 2005
for 0., V. og N. Horne h.
Bestyrelsen
Formand Karl Møller Bargisen, Grindstedvej 18, 6870 Ølgod,
®75 24 30 53. E: kmb@direkte.org
Næstformand og sekretær Kurt Andersen, Krusbjergvej 27,
6870 Ølgod, ®75 24 30 98. E: kurnan@andersen.mail.dk
Kasserer Ivar Kristoffersen, Drosselvej 4, 6900 Skjern,
®97 36 81 51. E: ivarkristoffersen@skjern-net.dk
Hans Jørgen Kjergaard, Tyttebærvej 25,6870 Ølgod,
®75 24 48 87. E: h.j.kjergaard@webspeed.dk
Birte Vejen-Jensen, Præstevangen 18, 6823 Ansager,
®75 29 70 52. E: vejen-jensen@privat.dk
John Bach Thygesen, Bejsnapvej 21,6870 Ølgod,
®75 24 52 15. E: medumgaard@gmail.com
Jutta Christensen, Nørhedevej 39, Lyne, 6880 Tarm,
®75 25 03 40. E: Jutta@lyne.dk

Onsdag d. 23. januar
Generalforsamling ifølge vedtægterne. Her
efter foredrag af Jens Erik Starup, Grindsted
Lokalhistoriske Arkiv. Emnet er ”De vestjydske herregårde i de tre Horne herreder”.
Hvornår er herregårdene opstået og nedlagte
og hvem ejede gårdene? Ligeledes fortælles
nogle træk om de oprindelige adelige ejere og
deres familier, samt om nogle af de oprinde
lige bønder, som nogle steder til sidst overtog
gårdene.

Onsdag d. 27. februar (FU)
Foredrag ved arkivleder Jørgen Dieckmann
Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv. ”Fra

Fæstebonde til prioritetsbestyrer”. Omkring
år 1800 tilhørte 98 % af den danske befolk
ning bondestanden eller almuen. Foredraget
behandler landbrugets udvikling fra ca. 1730
til ca. 1850 med særlig fokus på kilder af
interesse for slægtsforskere og lokalhistori
kere.

Onsdag d. 24. april (FU).
Foredrag ved Kim Furdal, Museum Sønder
jylland - Institut for sønderjysk lokalhistorie.
”Ret og vrang om offentliggørelse af person
ligt materiale”. Om etik, lovgivning, copyright
og lignende emner som slægtsforskere, der vil
lave hjemmesider eller bare slægtsbøger til
den nærmeste familie ikke kan undgå at skulle
sætte sig ind i.
Alle arrangementer holdes i Kulturhuset,
Vestergade, Ølgod. Starttidspunkt kl. 19.00.
Der er kaffe med brød, pris 35 kr. Gratis entre.
Alle er velkomne.

Kontingent
for 2013 er 175 kr. Ægtefælle/samlever 85 kr.
(intet blad)

Skgtfiistorisfforening af2005for

Øster, Vester og

em Tfome Meneder

Øland (svensk stednavn, 0 ved Kalmars kyst samt moræneknude ved Limfjordens nordkyst
og den nu udtørrede Ølands Vejle, 5 km. sydøst for Brovst).
Navnet bæres i Danmark af omkring 200 personer, fortrinsvis i Østdanmark og til dels i
Limijords-området. Af bærere kan nævnes pianisten, professor ved Det Jyske Musikkon
servatorium, Anne Øland (f. 16/1 1949 i Assens) og præsten Chr. Pedersen Øland (3/12
1637-1722), der bl.a. er omtalt i Lis Klarskov Jensens undersøgelser af den langelandske
Humble-slægt: http://www.klarskov.org/humble/index.htm
Øland, Øland-Jensen og Øland-Petersen er forbeholdte navne.
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Slægtshistorisk Forening for Aalborg-egnen
Bestyrelsen
Formand Bent Olsen, Carsten Hauchs Vej 8, 9000 Aalborg,
®98 16 03 38. E: chv@stofanet.dk
Kasserer Birgitte Hansen, Plutonvej 33, 9210 Aalborg SØ,
®28 68 13 03. E: ellenbirgitte@hotmail.com
Sekretær Jens Villadsen, Herningvej 81,9220 Aalborg Øst,
®40 53 16 35. E: jensaase@gmail.com
Flemming Thryssøe, Parkvej 29, 9700 Brønderslev,
®98 80 23 90. E: fidje@info.dk
Else Berthelsen, Jyllensgade 25A, 9370 Hals,
®98 25 40 49. E: jyllen@turbopost.dk
Hanna Mortensen, Platanvej 16, 9000 Aalborg,
®98 18 53 40. E: Platan16@gmail.com
Marianne Christensen, Gyvelvej 12, 9370 Hals,
®98 25 26 16. E: marianne.l@christensen.mail.dk
Suppl. Jørgen Als, Juelsparken 54, st.tv., 9210 Aalborg SØ,
®97 22 45 24. E: jals@webnetmail.dk
Suppl. Flemming Pedersen, Strubjerg 21 st.th,
9400 Nørresundby, ®98 14 81 81. E: flemmingviking@yahoo.dk

Mandag, d. 7. januar
Jytte Skaaning, arkivar, cand.mag.: Magtens
hierarki. Bispe- provste- og præstearkivernes
indhold giver os gode muligheder for at følge
vore forfædres gøren og laden i forgangne år
hundreder. Der vil blive givet flere praktiske
anvendelsesmuligheder.

Mandag, d. 4. februar
Peter H. Christensen, centerleder ved Slægts
historisk Center: FamilySearch.
En præsentation af verdens største database
for så vidt angår slægtsforskning. Vi får en
gennemgang af databasen med særlig henblik
på flere spændende nyheder.

Mandag, d. 4. marts
Peter Wodskou, Vagtmester på Rigsarkivet:
Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner.
Peter Wodskou fortæller historier fra sin egen
slægtsforskning, som bl.a. rummer flere nord
jyske aner. Eksemplerne tager udgangspunkt
i aner, som i første omgang syntes umulige at
komme videre med.
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Mandag, d. 14. marts
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Øster Hornum. Der er tale om et kør-selv arrangement,
men for ikke selvkørende vil vi arrangere fæl
les transport. Tilmelding til Else Berthelsen
senest 10. marts. Se tlf. ovenfor. Ønskes fælles
transport bedes det meddelt ved tilmeldingen.

Mandag, d. 8. april
Oplæg fra HistorieAalborg: Arkivets billedsamling. En præsentation af Stadsarkivets
store samling af billeder, der måske kunne
rumme en eller flere af dine aner.
Mandag, d. 6. maj
Generalforsamling, og derefter foredrag ved
arkivar Lene Dige, der vil fortælle om Jacob
Severin, købmand, grønlandsven og godsejer.

Tid og sted
Møderne i januar, marts og maj holdes i Audi
torium T, Strandvejen 35, 9000 Aalborg.

Møderne i februar og april afholdes på Stads
arkivet, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg. Alle
møder starter kl. 19.00.
Legacy og gotisk skriftlæsning
Grupperne fortsætter i det nye år. Se tid og
sted på vores hjemmeside: slaegt-aalborg.dk.

Kurser
Der forventes oprettet kursus i slægtsforsk
ning for begyndere. Nærmere oplysning og
tilmelding hos FOF i Aalborg.
Kontingent
Kontingentet for året 2012/13 er 150 kr. pr.
husstand.

Hjemmeside
www.slaegt-aalborg.dk

Slægtshistorisk Forening Århus
Bestyrelsen
Formand Ole P. Bielefeldt, Violvej 36, 8680 Ry,
»86 89 09 09. E: formand@slaegt-aarhus.dk
Næstformand Jesper Nødholm, Provstebakken 12, Hasle,
8210 Aarhus V, »32 11 82 10. E: jn@slaegt-aarhus.dk
Kasserer Kjeld Kibsgaard, Nattergalevej 18B, 8210 Aarhus V,
»86 16 05 46. E: kasserer@slaegt-aarhus.dk.
Sekretær Gitte Dalhoff, Hellasvej 6, Hårup, 8530 Hjortshøj,
»86 99 93 54. E: gd@slaegt-aarhus.dk.
Bestyrelsesmedlem Ove Clausen, Terosevej 25,8541 Skødstrup,
»86 99 14 33. E: oc@slaegt-aarhus.dk
Webmaster/suppleant Janni Christensen, Tornskadevej 12,
8210 Aarhus V. E: webmaster@slaegt-aarhus.dk
Suppleant Sten Fjellerup, Toftevænget 1, 8250 Egå,
»86 16 28 08. E: sf@slaegt-aarhus.dk

Mandag, d. 21. januar
Generalforsamling: Dagsorden ifølge ved
tægterne - se separat program.
Efter generalforsamlingen: Foredrag om ?
Mandag, d. 11. februar
Niels C. M. Tollestrup: Formidling i det 21.
århundrede, medier, teknikker og værktøjer.
Formidling af såvel viden som underholdning
er i dag totalt domineret af de elektroniske
medier, der byder sig til på en spændende og
appellerende måde, som stærkt udfordrer den
gode gamle ’’slægtsbog”. Skal budskabet om
slægten ’’høres” af de kommende generatio
ner i dette mediebillede, stilles der nye krav til
formidlingen i form af (e-)bøger i ’’magasin
format”, medie-samlinger, hjemmesider, ”dokumentar-film”, animationer, lydklip o.s.v.!
Heldigvis stiller netop den selvsamme digitale
verden samtidig teknikker og værktøjer til
rådighed for fremstilling af sådanne medier
- også på almindeligt privat ’’amatørniveau”,
når blot man lader kreativiteten udfolde sig.
Foredraget skulle gerne inspirere til en sådan
kreativitet gennem eksempler på teknikker,
værktøjer og resultater.

Mandag, d. 11. marts
Frode Engbæk: Find din slægt, gør den le

vende og gør den kendt. Mange personer kan
føre deres slægt tilbage til den 7. generation,
hvor der er 64 aner. For mit vedkommende
blev denne generation født omkring 1760. Da
disse 64 personer kan have 8.000 nulevende
efterkommere, er det vigtigt, at du deler dine
oplysninger med andre, så de ikke skal gøre
det samme arbejde men kan bruge tiden til at
finde flere oplysninger. Husk, at den, der skri
ver historien, sejrer! Når du skriver historien,
skal den skrives godt, så den omstændelige
historie undgås. Den moderne teknik gør det
muligt at sprede oplysningerne til en rimelig
pris.
Mandag, d. 8. april
Knud Buch Jepsen: Hvordan beskriver man
familiens rødder? Knud fortæller sammen
med sønnerne Anders og Lars om familiens
første optegnelser i 1922 og om udgivelsen af
5 slægtsbøger fra 1972 til 2010, suppleret af
formidling via internet og hjemmesider. Hør,
hvordan de har indsamlet oplysningerne og
organiseret sig, og hvilke overvejelser de har
gjort sig, i forbindelse med udgivelse af flere
slægtsbøger og hjemmesider.

Spørgehjørne på Hovedbiblioteket
Foreningen tilbyder hjælp i bredeste forstand
til medlemmernes læsning af gotisk, forsk
ningsmetodik, kildesøgning mm. den 2. tirs
dag i måneden kl. 13:00-16:00.
Datoerne er: 8. januar, 12. februar, 12. marts,
9. april. Tilmelding pr. E-mail eller telefon til
Jesper Nødholm.

Tid og sted for foredrag
Vi fortsætter samme sted som i efteråret og
tidspunktet er (indtil videre) det samme,
nemlig fra februar til april kl. 19:15 i Lokal
center Fuglebakken, Festsalen, Morten Eskesens Vej 2, 8210 Aarhus V (nummeret er ikke
et officielt nummer, men hvis GPS’en stilles
til Morten Eskesens Vej 13 ’’lander” man lige
ud for nr. 2).
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Parkering
På Jens Baggesens Vej, Morten Eskesens Vej,
Fuglebakkevej, Møllevangs Allé og Helge Ro
des Vej (gennemgang til Lokalcentret via sti
ved Helge Rodes Vej 15-17-19).

Bus
Linie 13 har stoppested ved Lokalcentret
(Fuglebakkevej)
Ankommer 1 gang pr. time - minuttal 06. Af
går 1 gang pr. time - minuttal 39.
Linie 5A fra Tangkrogen til Marienlund har
stoppested på Vestre Ringgade.
Ankommer 4 gange pr. time - minuttal 04 19
34 49. Modsat vej er minuttallet 08 23 38 53.
Der er maks. 5 minutters gang fra stoppeste

det på Vestre Ringgade til Lokalcentret.
Bus tiderne gælder indtil juni 2013.
Betaling
20 kr./so kr. for medlemmer/ikke-medlemmer, dækkende foredrag, kaffe og kage.

Kontingent
220 kr. årligt omfat
tende bl.a. foredra
gene og Slægten.
Hjemmeside
www.slaegt-aarhus.
dk

Poul R. Porse er død! t
I juli 2012 døde Aarhus-foreningens gamle formand, - og her er prædikatet
velvalgt, da han blev 93!
Med baggrund i sit arbejde med person- og arvesager i politiet i Aarhus var Poul Ruggaard
Porse blevet interesseret i slægtsforskning, så da bibliotekar Aage Bonde, senere leder af Vi
borg Centralbibliotek, og Finn H. Lauridsen, Erhvervsarkivet i Aarhus, i 1956 udbød et af
landets første slægtshistoriske aftenskolekurser, meldte Poul R. Porse sig.
Kurset kom til at danne baggrund for dannelsen af landets første slægtshistoriske forening
- med Porse som formand (fra stiftelsen i 1957 til 1983), hvorefter han naturligvis blev ud
nævnt til æresmedlem!
Ideen med lokale slægtshistoriske foreninger spredte sig, først i Jylland, men senere også
på øerne. Efterhånden opstod naturligvis tanken om en ’’enhedsorganisation” for de slægts
historiske foreninger, altså også omfattende Samfundet for dansk genealogi og Personalhi
storie. En sådan landsforening kunne virkelig varetage slægtsforskernes interesser over for
lovgivning, arkiv- og biblioteksvæsen. Desværre måtte denne tanke opgives, så Porse samlede
kræfterne om afholdelsen af årlige formandsmøder, og disse kronedes til gengæld 1981 af
oprettelsen af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger.

En længere nekrolog over Porse findes i Personalhistorisk Tidsskrift 2012:2 - skrevet af Hans
H. Worsøe.
AB
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Bustur til kulturbyerne
Wroclaw og Krakow
Rejse i de jødiske fodspor

Den 12. -18. maj 2013
Kom og vær med på en spændende kulturrejse til Wroclaw og Krakow. Vi tager på en rejse
i den jødiske kulturs fodspor fra 12. maj til 18. maj 2013. Turen arrangeres i samarbejde
med Anders Bager Eriksen og Gitte Bergendorff Høstbo samt Bergholdt busser.
På turen skal vi bo på hotel Tumski i Wroclaw (foto) og på hotel Polonia i Krakow.
To skønne ældre hoteller med dejlig atmosfære og bad på værelserne.
Det er naturligvis frivilligt, om man ønsker at deltage på alle turene - eller hellere vil blive i
byen. Deltager du som enlig, vil der være mulighed for at spise sammen med andre og bl.a.
med turguideme Gitte B. Høstbo eller Anders Bager Eriksen.
Turen er med egenbetaling af mad og drikkevarer samt egen betaling af entré til diverse
seværdigheder. Kurs i skrivende stund er 178 dk. kr. for 100 PLN. En tre retters menu på
hotellet koster fx mellem 35 - 55 PLN -63 -98 dk. kr. Dette er naturligvis billigere på de
lokale restauranter.

Pris for turen er 5495,- dkr. kr., Tillæg for enkeltværelse 900.- dkr. kr.
Der betales 1500 dk. kr. i depositum senest 1. marts 2013, Restbeløb betales 15. marts 2013
Turen er garanteret gennemført ved 25 personer. Tilmeldingen er gældende, når vi har
modtaget betaling for rejsen. Seneste tilmelding er 1. april 2013. Men kan ske allerede nu først til mølle. Tilmeldingen skal ske til Gitte på mail: janhb(dmail. danhbs.dk

Anders og jeg håber denne tur kan være noget for dig/jer og glæder os til at se dig/jer til en
hyggelig uge på tur til Polen. Se fuldt program på http://www.ssf dk/?page_id=4269

BEVAR & SYNLIGGØR
din slægts historie! Du vælger
selv de familiefotos, -minder og
-historier du vil have med på din
slægtstavle.

ET UNIKT KUNSTVÆRK
Slægtstræet er håndmalet
- og skabt specielt til din slægt.

EN FANTASTISK GAVE
til dig selv og/eller nogen du sætter
pris på - du kan bestille flere
eksemplarer af din slægtstavle.

ET LEVENDE TRÆ
som det er let at ajourføre, når
der er familieforøgelse eller du
finder nye aner.

www.geneamurgia.com
anna@geneamurgia.com
facebook.com/GeneaMurgia

