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Leder Indhold

Efter flere dage med sol og varme, er der nu 
gråvejr og regn. Det afspejler vist meget godt 
redaktørens humør, da rigtig mange af vore 
medlemsforeninger op til dette nummer valg
te at overse bladets deadline (d. 1. maj) - og/ 
eller leverede tekster, der i flere tilfælde langt 
overskred det omfang, der normalt er på en 
foreningsside (svarende til max. 2 A4 s. m. 12 
pkt. Georgia og 1,5 linjeafstand). Det har givet 
meget ekstra arbejde, og i sidste instans øgede 
omkostninger ved fremstillingen af Slægten. 
Da vi på redaktionen meget hellere vil bruge 
tiden - og pengene - på at lave et spænden
de blad til alle vore foreningers medlemmer, 
satser vi på, at det var en enlig svale, der ikke 
vil gentage sig. De mange kan ikke være tjent 
med, at de få bruger løs af den fælles plads, 
andres tid og det idéelle arbejde, der var be
regnet til at komme alle til gode. For eksem
pel i form af dette efterårs Slægtshistoriske 
Weekend på Bjerringbro (5. - 7. oktober), 
hvor programmet findes i midten af dette nr. 
Vi bringer også en guide til gamle fotografier, 
der har brude som motiv, en minderune ri
stet over det nu lukkede landsarkiv på Jagtvej 
samt mindeord over den fhv. leder af Lokal
historisk afd. (på Jagtvej) og selvfølgelig den 
lovede 2. del af ’’Gulvskrubbemordet”. Mere 
er på tegnebordet - men det var hvad pladsen 
og tiden gav os mulighed for at bringe denne 
gang. God læselyst!

Red.
Billedet på forsiden
I 1872 bragte det franske modeblad ”La 
Mode Illustrée” denne fine gengivelse af bru
den, der afventer sin vielse. Den unge dames 
prægtige kjole (t.v.) illustrerer glimrende de 
nye syntetiske farvestoffers stormløb i dragt
moden. I midten af 1870-erne havde værdien 
af Tysklands syntetiske farvestofproduktion 
overgået den samlede produktion i Frankrig 
og England! Farverhåndværket i hele Euro
pa måtte nu indrette sig på kemikalieindu
striens kunnen.
(Foto: Privatsaml./ECM-Media)

Kildeangivelser:
Stof fra bladet må benyttes med kildeangivelse. Dog må hele artikler eller større dele af 
bladets indhold kun gengives efter aftale med Slægten og forfatteren.
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SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter 38 
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medlemmer.
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Nyt fra årsmødet 2012

Årsmødet blev afviklet 28. april på 
Blommenslyst Kro vest for Odense

Indledningsvis hørte vi et sprudlende fore
drag af den veloplagte tidligere formand for 
vores søsterorganisation i Sverige, Ted Ros- 
vall. Med udgangspunkt i sin stammor, en 
lidt ’’flyvsk” komtesse og arving til Grevskabet 
Gyldensteen på det nordlige Fyn i begyndel
sen af 1700-tallet, gav han et godt indblik i 
både social og geografisk mobilitet. Hendes 
brogede efterslægt omfatter både godsets 
nuværende ejer, en lang række fyrstelige per
soner i Europa og endnu flere ganske jævne 
mennesker, således også i nutidens Sverige. 
Indslaget blev afsluttet med en kort gennem
gang af Bernadotte-ætlinge med små muntre 
antydninger af karaktertræk - alt garneret 
med en mængde flotte billeder!

Selve årsmødet havde samlet repræsentanter 
fra 18 af SSF’s 37 medlemsforeninger, og mø
det blev traditionen tro ledet af Per Maack An
dersen (Hjørring). Det ’’fulde” referat og års
mødets øvrige dokumenter kan interesserede 
se hos formændene for Sammenslutningens 
foreninger - her blot de vigtigste hovedtræk.

Formanden, Gitte B. Høstbo, gennemgik kort 
den udsendte beretning for årets gang i SSF, 
der var præget af skift af både kasserer, redak
tør og trykkeri - samt deraf følgende omlæg
ninger af arbejdsopgaver m.m., så vi nu ser 
fremtiden i møde med fortrøstning.

Glædeligt er det, at nye foreninger har til
trådt samarbejdet i SSF’s fællesskab, nemlig 
Amager, Hvetbo Herred og Skive (og tilføjes 
kan det, at i begyndelsen af 2012 udmeldte 
Løgstør sig, men til gengæld har en nystartet 
- omend meget mindre - forening set dagens 
lys i området og indmeldt sig omfattende hele 
Vesthimmerlands Kommune).
Til glæde for slægtsforskerne er det store

projekt med digitaliseringen af Københavns 
Politis Registerblade ved at være fuldbragt. 
Projektet blev i sin tid startet hos formanden 
i Herlev i et forbilledligt samarbejde mellem 
SSF, DIS-Danmark og Samfundet for dansk 
genealogi og Personalhistorie. Projektet kun
ne kun realiseres med stor økonomisk støtte 
fra de tre landsorganisationers tidligere fælles 
projekt, publikationen Hvem Forsker Hvad, 
der efter godt 40 års nyttig virksomhed måtte 
lukke, men med en stor opsparet kapital, som 
nu dels er skudt i dette projekt og dels delt 
mellem de tre organisationer.

Med succes blev SSF’s Slægtshistorisk Week
end afviklet i Bjerringbro, og her blev SSF’s 
slægtsforskerpris tildelt Danmarks Radio for 
udsendelsesrækken ”Ved du hvem du er?”.

SSF’s hjemmeside har i det forløbne år gen
nemgået en ’’foryngelseskur”, specielt takket 
være en stor og uegennyttig arbejdsindsats fra 
formandens mand, Jan Høstbo.
På hjemmesiden kan man finde mange links, 
bl.a. til det nordiske samarbejde, NordGen.

I det forløbne år deltog SSF også i de inspi
rationsrige svenske slægtsforskerdage i Norr- 
koping, hvor der bl.a. blev ”sat hoveder” på 
samarbejdspartnerne fra de øvrige nordiske 
lande.

SSF har tillige fulgt landsarkivet i Københavns 
overflytning til Rigsarkivet på nærmeste hold 
- med flere mødeaktiviteter til følge.

Til slut glædede formanden sig over det store 
arbejde SSF’s foreninger udfører - hver på 
sit sted i det ganske land! Herved udbredes 
kendskabet jo til den hobby, vi synes har givet 
os så mange interessante timer.
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Med glæde så formanden tilbage på de 6 år 
på formandsposten, netop de år, hvor både 
det fælles projekt, Politiets Registerblade, og 
den spektakulære udstilling, workshop og 
foredragsrække i Rundetårn blev gennemført 
i samarbejde med de to andre landsorganisa
tioner i slægtsforskerverdenen.

Beretningen affødte naturligvis drøftelser. Får 
vi nok for kontingentet? - Ja, måske kunne vi 
inspirere hinanden på formandsmøder. Men 
ellers lægges der jo et stort arbejde i Slægtshi
storisk Weekend, blad og litteraturformidling. 
- Måske skulle vægten på det udenlandske 
samarbejde vægtes ligeligere mellem Sverige, 
Norge og Tyskland - osv., osv.

Slægten, forlag og blad, blev præsenteret af 
Anton Blaabjerg og Tommy P. Christensen. 
Manuskripter til udgivelse og ideer til artikler 
blev efterlyst sammen med tanker omkring 
forbedring af bladet; og der pågår bestræbel
ser på at forenkle indlæg til bladet med redu
cerede layout-udgifter til følge.

Kassereren, Lena Sørensen, fremlagde det re
viderede og udsendte regnskab for 2011, som 
blev godkendt. Og hun fik stor ros for indsat
sen. Budgettet blev ligeledes godkendt med en 
forhøjelse af kontingentet med 3 kr. fra 21 til 
24 kr. til følge. Fortsat dækker kontingentet 
dog stort set blot udgifterne til bladet.

Bestyrelsens forslag om at udvide antallet af 
suppleanter fra 1 til 2 blev vedtaget - men efter 
almindelig foreningsjura først med virkning 
fra det følgende årsmøde, 2013.

Viborg-foreningens forslag om tilladelse til 
evt. at medtage logoer i.f.m. foreningspro
grammer var der flertal for. Så fra vinternum
meret 47 (deadline 1. november 2012, ud
sendelse principielt 1. januar 2013) kan dette 
aftales med redaktøren. Foreningen på Syd- 
kysten/Greves forslag om at flytte årsmødet 
til Odenses centrum blev også vedtaget.

Da det viste sig, at bestyrelsesmedlemmet 
Lena Sørensen har endnu et år af sin valgpe
riode tilbage, var blot 3 på valg, nemlig Gitte 
B. Høstbo, Jytte Skaaning og Anton Blaabjerg. 
De 2 førstnævnte modtog - efter ’’lang, tro 
og rosværdig tjeneste” - ikke genvalg, mens 
det modsatte var tilfældet med Anton. Gitte 
og Jytte blev erstattet med Trilby L. Gustaf
son (Kbh.) og Kristian Lauritsen (Viborg). 
Som suppleant valgtes Ingrid Bonde Nielsen 
(Sydkysten), som revisor og revisorsuppleant 
genvalgtes Ole Pilegaard Hansen og Georg 
Agerby.

Næste årsmøde blev fastsat til 27. april 2013 i 
Odense - formentlig i Historiens Hus på Klo
sterbakken (som i 2010).

Den nye bestyrelse konstituerede sig straks 
efter mødet (se foran i bladet), og den glæder 
sig til at komme i arbejdstøjet og ser med for
trøstning på fremtiden med et indtrængende 
ønske om samarbejde, med de slægtshistori
ske foreninger, både i SSF og udenfor, samt 
vore hidtidige samarbejdspartnere, de to an
dre landsdækkende organisationer for slægts
forskere!

AB

Blå Bog 2012-2013
Kraks Blå Bog er et opslagsværk, som i 2012 indeholder 8.219 biografier af kendte danskere. 
Kraks Blå Bog 2012-2013 er den 103. udgave, og i år er 312 nyoptaget.
Bogen har bogført samfundets spidser inden for 35 forskellige områder siden 1910. Hoved
områderne er kultur, det offentlige og erhverv. 82 % er mænd og 18 % kvinder.
Kriterierne for de nyoptagne er, at den enkelte skal have haft en positiv betydning for Dan
mark og endvidere have en vedvarende indflydelse. Bogen, der er på 1470 s., koster 1.845,- kr.
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Bruden var i sort

Brudebilleder gennem 100 år - en lille 
guide.

Af Bente V. Larsen og Tommy P. Christensen

7 århundredernes løb har der samlet sig et 
væld af skikke omkring brylluppet og natur
ligvis først og fremmest omkring bruden og 
hendes fremtræden. Disse skikke var i begyn
delsen dybt betydningsfulde, og blev betrag
tet som afgørende for brudeparrets fremtid 
og lykke. Men i tidens løb blev deres oprinde
lige indhold glemt og tilbage blev kun tomme 
ceremonier uden mening.
Det næste skridt er selvfølgelig, at sådanne 
tomme ceremonier kastes bort. På den måde 
mister vi meget af det, som vore forfædre 
holdt i hævd og værdsatte som noget betyd
ningsfuldt. Det gælder ikke mindst for bryl
luppets vedkommende, men også for mange 
af de ting, der hørte til brudens påklædning: 
sløret, kransen, skoene, lommetørklædet, 
brudebuketten...” således skriver dragthisto
rikeren Ellen Andersen i Brudekjolen (Na
tionalmuseet, 1967), og i bogens indledning 
spidder hun tidens ungdom, når hun syrligt 
bemærker: ”De store festers tid er ved at være 
forbi. Nu lader man sig vie en lørdag efter
middag på rådhuset, iført spadseredragt - el
ler omstændighedskjole.”

”Et fornufts
ægteskab”

På de følgende sider vil vi forsøge med ud
gangspunkt i et århundredes brudefotografier 
at give en håndsrækning til de slægtsforskere, 
som gerne vil kunne datere gamle brudebille
der, der dukker op i et dødsbo eller er blevet 
samlet på et tidspunkt, hvor man ikke tænkte 
på at notere, hvem der er på fotografiet; eller 
hvor og hvornår billedet blev optaget.
Det vil altid være en hjælp i dateringsarbejdet 
med gi. fotografier, at lægge mærke til forma
ter og teknik, da fotografiet har gennemgået en 
voldsom udvikling siden sin opfindelse. Tænk 
blot på det store fremskridt, da almindelige 
mennesker fik mulighed for at fotografere i 
farver, eller de mange tusind farve-dias, der 
blev taget inden digitalkameraet fortrængte 
lysbillederne.

Datidens modejournaler er naturligvis også 
en fortrinlig kilde til datering af brudekjoler.

Fotografiets barndom
Daguerreotypisten Mads Alstrup (1808-76) 
etablerede i 1842 landets første portrætstudie 
i København, og ti år senere fandtes mere end
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hundrede fotografiske atelierer, alene i ho
vedstaden. Ved Tivolis åbning i august 1843 
kunne man blandt forlystelserne finde en 
Bazar, hvor man bl.a. kunne købe galanteri
varer, konkyliearbejder af franske galejslaver, 
tobak og cigarer samt lade sig portrættere på 
den nye fotografiske måde i et Daguerreotypi
atelier.
Provinsen kom dog også hurtigt med, ikke 
mindst takket være den tekniske udvikling, 
der hurtigt gjorde fotografering billigere. Det 
såkaldte visitkortfotografi (på stift karton, tit 
med prægning langs kartonkanten), kom i 
1870-erne og 1880-erne, hvilket også gav al
mindelige mennesker en chance for ”at blive 
taget af’ - for eksempel hos Aalborgfotogra- 
fen Heinrich Tønnies eller hos Striegler, der 
i Odense oprettede byens første fotoatelier i 
slutningen af 1840-erne.
Mere kendt blev en elev hos fotograf Carl 
Rathsack, Hillerød i 1883, som efter endt mi
litærtjeneste snart kunne åbne sit eget atelier i 
København. Han hed opr. Lars Peter Petersen 
(1866-1931), og fik sammen med sine to brød
re Karl og Axel stor succes med sit fotografiske 
etablissement. Fra slutningen af februar 1901 
kunne han smykke sig med den eftertragtede 
titel: ”Kgl. Hoffotograf’. Senere samme år 
skiftede han så navn til det mere prætentiøse: 
Peter Elfelt, og i 1905 flyttede han sit atelier til 
et større lokale på adressen Østergade 24, tæt 
på Kgs. Nytorv og Magasin du Nord.
Det er altid værd at kikke efter fotografens 
navn og atelier-adresse på gi. fotografier, da 
det kan være en stor hjælp ved dateringen. 
Datidens fotografer flyttede nemlig meget 
rundt, og der findes et fortrinligt hjælpemid
del, som kan bruges til at datere et fotografi 
på grundlag af oplysninger om atelier og dets 
adresse. Det er Bjørn Ochsners bog Fotogra
fer i og fra Danmark til og med år 1920 (3. udg. 
1986). Bjørn Ochsner (4/4 1910 - 24/3 1989) 
var i øvrigt også medstifter og medlem af 
Landsudvalget for indsamling af gamle foto
grafier, og har i det hele taget haft stor betyd
ning for udforskningen af fotografiets tidlige 
historie i Danmark.
En lille ting, som fotografiets størrelse, kan

være et fingerpeg om dets alder, idet en stribe 
kameraer, der blev populære i 1930-erne be
nyttede formatet 6x6 cm, eller 6x9 cm. Far
vebilleder, der i 1960-erne blev populære til 
familiefotos var typisk 9x9 cm., senere 9 x 13 
cm. Det folkekære Kodak Instamatic kamera 
blev lanceret i 1963, og ti år senere var det på 
verdensplan blevet solgt i 50 millioner eksem
plarer! Er man interesseret i at læse mere om 
familiens fotografier, bør man få fingre i den 
svenske Stora boken om familjebilder forfattet 
af Bjorn Axel Johansson (Historiska Media, 
Lund 2010), der meget passende er blevet ka
rakteriseret som fotohistorie med vidvinkel.

Familiens bryllupsbilleder
Familiealbummet blev nærmest slægtens 
egen bibel, og ikke mindst livets højtider var 
årsag til meget knipseri. Det vigtigste fami
liefoto var - og er - nok bryllupsbilledet, der 
i årene efter besættelsen fik en ny funktion, 
da man i aviserne begyndte at bringe sådanne 
bryllupsfotos.

Modebladene er illustrative for bylivets klæ
dedragt, hvorimod de for store dele af land- 
befolkningens ikke er meget bevendt...
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Hvad angår dateringen, må det konstateres, 
at brudens påklædning i de fleste tilfælde er 
mere velegnet til at danne udgangspunkt for 
en datering end brudgommens. På de følgen
de sider har vi derfor valgt at fokusere på det, 
vi kalder brudebilleder, selvom flere af dem 
også kunne betegnes som bryllupsbilleder. 
Kirkelig vielse eller borgerlig vielse, formid
dagsbryllup contra eftermiddagsbryllup, bør 
også indgå i overvejelserne, når man prøver at 
finde brudebilleder. Således hedder det hånd
fast i bogen Hvordan skal jeg klæde mig (Poli- 
tikens Håndbogs-serie, 1962, s.109):
”Et eftermiddagsbryllup, hvor bruden er 
i hvidt, kræver en lang kjole eller en meget 
elegant kort. Dog må man afstemme elegan
cen efter sin mandlige ledsager, hvis han 
foretrækker mørkt tøj fremfor kjole og hvidt. 
(Smoking kan man ikke have på i kirke). Man 
kan som gæst ikke have en hvid kjole på, når 
bruden er i hvidt - det skal hun være ene om 
- medmindre man sætter den sammen med 
noget farvet, for eksempel stola, handsker og 
sko i afstemte nuancer.
Et formiddagsbryllup i kirke kræver kun en 
enkel og upyntet påklædning, feks. en ens
farvet dragt eller en kjole uden pynt af nogen 
art. Hat, handsker, sko og taske nøje afpasse 
hertil”.

Hvad er et brudebillede?
Skeptikere vil måske hævde, at det kan være 
vanskeligt - især på ældre fotografier - at af
gøre, hvorvidt der overhovedet er tale om et 
brudebillede? Det kan for så vidt godt have 
noget for sig, idet kun de allermest velstillede 
satte penge i en særlig brudekjole, hvorimod 
andre benyttede en såkaldt egnsdragt eller de
res fineste kjole, der normalt var sort! 
Brudedragtens form og farver, kjolelængder 
etc. ændrede sig naturligvis under påvirkning 
af moden, og det er sådanne modetræk, der 
kan iagttages og benyttes ved en omtrentlig 
datering af brudebilleder. Genbrug og om
syning - eller rationering under krigen - kan 
komplicere dateringen, men omvendt kan 
detaljer som frisure, brudeslør med myrter - 
myrtekrans eller krone, samt brudebukettens

størrelse og udformning give et fingerpeg om 
tiden.

Brudekjolens farver
Som nævnt kan brudekjoler enten være hvi
de eller sorte, tilmed var kulørte (flere farver 
forekom) i spil i sidste halvdel af 1800-tallet. 
Oftest blev det dog den sorte farve man valgte, 
da kjolen også skulle anvendes som fin kjole 
efter brylluppet. Faktisk holdt den sorte farve 
sig langt op i 1900-tallet, specielt på landet, og 
blandt folk, der ikke ville (eller kunne tillade 
sig), at rutte med pengene. Den hvide farve 
blev i starten valgt af den mere velstillede 
brud, der havde råd til kun at bruge kjolen 
denne ene gang. Men senere vinder den sym
bolsk rene, hvide farve mere og mere indpas 
og bliver den foretrukne.
Kjolens farve kan altså ikke i sig selv afgøre, 
hvorvidt vi sidder med et brudebillede. Deri
mod er der faktisk et par andre markører, der 
er ret sikre: først og fremmest sløret, der ofte 
er hvidt, selv når kjolen var sort! Blomsterbu
ketten er også et godt fingerpeg, ligesom myr
ter i håret.
Bedst er måske, at se godt på de billeder, der 
bringes på de følgende sider, og sammenhol
de dem med de fotografier, som skal dateres. 
Hvor passer de ind, sort-hvide, såvel som de 
sepiabrune og de nyere farvefotos? Har du da
terede brudebilleder kan du jo sammenholde 
dateringen med vores, - og så hører vi gerne, 
hvis den ikke passer!

Brudebillede
1867
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Brudepar 1867
Bruden er i sort krinoline, hvor overdelen er 
stramt korsetteret,0 har lange ærmer med vid
de i halsen og en lille hvid krave lukket med 
en broche. Knappet ned foran overdelen, og 
afsluttet med en spids midt for.
Nederdelens vidde bæres ud af et krinoline
stativ. På hovedet har bruden en blomster
krans.
Gommen er i sort skødefrakke med en vest 
under en hvid flip med sort sløjfe.
Bruden Karen Jørgensdatter blev viet til 
snedker Peder Christian Christensen i Tune v. 
Roskilde. Fotograf ubekendt.

som går hele vejen rundt i halsudskæringen. 
Lukket ned til taljen med stofknapper. 
Overdelen er stram korsetteret fra taljen og 
ned til 20 cm fra gulvet. Her går den ud og 
danner en trekant, så nederdelen kommer 
frem. Den har bløde læg, et rynket stykke og 
slutter med en flæsekant og har et langt slæb. 
Et langt hvidt slør er hæftet til et myrtedia
dem. Sløret er et modepåfund, der kom til 
Danmark omkring 1850, og herefter blev en 
del af brudeudstyret. Sløret har næsten altid 
været hvidt, kun i 1950-erne da pastelfarverne 
blev moderne, var der enkelte brude, som bar 
et brudeslør i disse farver.
Bruden hedder Augusta Ebba Rist. Fotogra
fen er ubekendt.

10

Brudebillede 1878

Brud - uden gom, 1878
Bruden har en lang, hvid, todelt tournurekjo
le2) på. Den har 3/4 lange ærmer som er hæf
tet op ved albuen. En firkantet halsudskæring 
med en påsyet krave, som lukkes midtfor med 
en stor sløjfe, desuden er der to tylsflæser,

Brudebillede 1890

Brudepar 1890
Bruden er i en sort todelt kjole. Overdelen 
er stramt korsetteret, har smal talje og lange 
stramme ærmer, som slutter med en smal 
hvid kant. Den går op i halsen med en smal



krave. Som udsmykning bærer bruden et stort 
kors, en broche og en urkæde. Nederdelen er 
lang og slutter med en blondekant. I taljen er 
lagt bløde læg fra en glat forbredde, der har 
et sort broderi. Bagtil en tournure. Hun bærer 
hvide handsker, og sløret er langt og i hvidt tyl 
hæftet til en myrtekrans.
Brudeparret hed Clausen, og blev ’’taget af’, 
som det kaldtes, hos fotografen Heinrich 
Tønnies (1825-1903). Han var uddannet som 
glassliber og -maler, men etablerede sig i 1856 
som portrætfotograf i Aalborg.

Brudebillede 1895

Brudepar 1895
Bruden er i en lang, hvid todelt kjole. Livet er 
stramt korsetteret, har lange skinkeærmer, en 
høj krave og som pynt to sløjfer øverst på li
vet. Nederdelen er skåret lidt ud i siderne og 
øverst ved taljen to sløjfer; bag til en tournure, 
nederdelen har et lille slæb.
Sløret er i lang hvidt tyl hæftet til et diadem 
med store hvide tyls-blomster.

Bruden bærer lange hvide handsker, og i hån
den holder hun en lille, rund brudebuket an
bragt i et hvidt, kniplingsmønstret papir.

Brudebuketten
Brudebuketten er også et relativt nyt fæno
men, der har sin oprindelse i den brystbuket, 
som gommen begyndte at bære i 1700-tallets 
Frankrig.
Bruden bar kun en lille buket i en blomster
holder på kjolelivet. Senere blev det en talje
buket. Håndbuketten kom først omkring 1850 
og blev herefter ret hurtigt en almindelig del 
af brudeudstyret. Det blev da en tradition, at 
det var gommen, som betalte brudebuketten 
(en gave til bruden).
Brudebukettens udformning har ændret sig 
op gennem tiden. Fra 1850 var det små bu
ketter, der i 1920- og 30-årene var vokset til 
enorme buketter, for i 1940 at blive noget 
mindre.
Valget af blomster til brudebuketten betød 
meget. Det kunne være antallet, bukettens 
farver, om det skulle være roser, nelliker, lil- 
jekonvaller eller orkidéer? Kunne gommen få 
brudens yndlingsblomst i buketten fik han en 
glad brud.
Brudeparret på billedet hed Sørensen, og bru
debilledet var taget hos fotografen Heinrich 
Tønnies i Aalborg. Den tysk-danske fotograf, 
H. Tønnies (1825-1903) var fra 1847 bosat i 
Danmark. Firmaet Atelier H. Tønnies eksiste
rede til 1974.

Brudepar 1905
Bruden er i lang sort todelt kjole med lange 
ærmer, der går op i halsen med en høj krave. 
Sløret er langt og hvidt. På hovedet er det 
samlet og foldet, så det danner en lille hat. 
Gommen er i sort toradet skødefrakke og bæ
rer en høj hat.
Brudeparret blev viet i Skjern i Jylland, og 
blev fotograferet med alle gæsterne. Alle kvin
derne - på nær tre - er helt i sort, enkelte af 
dem har dog en hvid krave som pynt. Den 
mest iøjnefaldende af de tre, har en stor prik
ket, todelt kjole på. Det var et dristigt valg, da 
det stadig var den sorte som dominerede, og
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Brudebillede 1905

det gjorde den langt op i 1900-årene.
Foto fra Skjern Museum.

Brudepar 1915
Bruden er i ankellang, hvid, todelt kjole med 
3/4 lange ærmer, som slutter med en flæse. 
En lille spids halsudskæring, hvortil der er 
hæftet en brystbuket. Forstykkerne i blusen 
har lidt ekstra vidde, der danner gåsebryst. 
Nederdelen har lidt vidde. Sløret er langt, og 
i hvidt tyl, som er hæftet til et myrte-diadem. 
Skoene er sorte.
Gommen er i sort skødefrakke. Bruden hed 
Dorthea, og fik sin landmand, Niels Kristen
sen.
Fotografen er ubekendt.

Brudebillede 1915
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Brudebillede 1936

Brudepar 1920 - fra Haslev
Bruden er i en ankellang, sort, todelt kjole 
med lange ærmer, som er rynket til en man
chet. Blusen har en V-udskæring med en smal 
hvid blonde og er knappet ned foran. Neder
delen har et 10 cm. rynket stykke fra taljen og 
ned, der også giver lidt vidde.
Sløret er langt i hvidt tyl rynket til en myrte
krans, så det nærmest danner en hætte. 
Bruden har i hånden en meget lille buket - 
muligvis myrter - med en stor hvid sløjfe og 
på blusen en brystbuket. Skoene er sorte. 
Gommen er i sort skødefrakke med vest og en 
hvid flip med en sort sløjfe.
Brudeparret er fra Haslev på Sjælland. Foto
graf: Signe Nielsen.

Dobbeltbryllup 1936
Brudene var ens klædt i lange hvide kjoler. 
Stoffet er taget på skrå, hvilket fik kjolerne til 
at smyge sig ind til kroppen (som det var den 
helt store mode i 30-erne). De lange ærmer 
med vidde er rynket til en manchet ved hånd
leddet. Øverst er blusen rynket til en smal flæ

sekrave. Sløret er langt og i hvidt silketyl syet 
til et diadem med en flæse af tyl. 
Brudebuketten består af roser med grønne 
blade bundet med lange hvide bånd, der har 
påsyet myrter. Buketten er båret, så den hviler 
på højre underarm.
Begge gomme bærer sorte smokings, selvom 
det var kirkebryllup.
Brudeparrene kørte fra kirke i en brudekaret 
trukket af fire heste. De to brude var søstrene 
Lilli Christensen (f. 1912), der blev viet til ma
skinarbejder Børge Larsen (f. 1912) og Ellen 
Christensen ( f. 1914), der fik bygningsmaler 
Richard Jørgensen. De to brudepar blev viet 
i Vor Frue Kirke i Aarhus. Fotografen var fra 
dagbladet Aarhus Stiftstidende.

Brudepar 1945
Bruden er i lang mønstret kjole med korte 
ærmer, en rund halsudskæring, skåret over i 
taljen, hvortil nederdelen er rynket, i taljen et 
ensfarvet bælte, stoffet er crepe de chine.3) 
Brudebuketten består af ens blomster hvortil 
der er hæftet hvide bånd.
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Brudebillede 1945 Brudebillede 1948

Gommen er i mørkt jakkesæt.
Under krigen blev der hurtig mangel på stof
fer, da de blev rationeret. Så man måtte tage 
det man kunne få, og drømmen om en hvid 
brudekjole gik ikke altid i opfyldelse. Men 
nogle var heldige: de fik fat i hvidt fald
skærmsstof fra de engelske våbennedkastnin
ger, der fandtes både i nylon og i silke. Det var 
dog ikke helt ufarligt, for hvor havde man fået 
det fra, hvis tyskerne opdagede det? Foto ven
ligst udlånt af Kvindemuseet, Aarhus.

Brudepar 1948
Bruden er i en lang hvid kjole med lange ær
mer. Hun har en firkantet udskæring, og blu
sen har draperinger. Nederdelen er skåret i 
bredder og danner bagtil et slæb.
Sløret er i hvidt tyl som består af to lag (et 
langt og et kort), som har fået påsyet myrter. 
Brudebuketten består at røde roser og grønne 
blade, hvortil der er bundet hvide bånd. 
Gommen er i kjole og hvidt og holder et par 
hvide handsker i hånden.

Brudepar 1959
Bruden har en tredelt, kort kjole på. Blusen er 
lysegrøn, har en bådformet halsudskæring, og 
er uden ærmer. Nederdelen har wienerlæg og 
en høj talje, et underskørt får nederdelen til at 
strutte. En kort jakke med revers, 3/4 lange 
ærmer og knappet ned foran. Såvel jakke som 
nederdel var mørkegrøn, hvilket selvfølgelig 
ikke kan ses på et s/h foto! Brudebuketten 
består at forskellige blomster, blandt andet 
roser.
Gommen er i mørkt jakkesæt.
Parret blev gift på Århus Rådhus d. 19. sep
tember 1959. Det var et formiddagsbryllup, 
hvor bruden Gitte Sand Christensen (f. 1940) 
fik gommen Knud Erling Brønsby (f. 1939).

Brudepar 1966
Bruden bar en lang, hvid duchesse4) kjole uden 
ærmer med en bådformet halsudskæring. 
Over denne kjole en blondejakke med lange, 
stramme ærmer, som dannede en spids på 
overhånden. Langt, hvidt slør i silketyl, som
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er påsyet et rynket pandebånd. Håret er sat 
op med store krøller, som var den helt store 
mode.
Brudebuketten er nærmest bundet trekantet, 
bestående af mørkerøde roser, hvide nelliker 
og grønne blade.
Hårmoden i 1960-erne var meget speciel. Hå
ret blev touperet5) for at få det til at fylde så 
meget som muligt. Såfremt ens eget hår ikke 
fyldte nok, kunne man købe en valk.6) Det si
ges, at nogle kom franskbrød i håret, fordi de 
ikke havde råd til at købe en valk, men det er 
nok en myte.
Gommen var i sort jakkesæt med en hvid nel
like i knaphullet.
Bruden er Tove Vester Rasmussen (f. 1943), 
der blev gift med Henning Tåck (f. 1938) i Fre- 
derikskirken i Højbjerg ved Aarhus.

Afslutning
Inden vi konkluderer på vores lille brudebil- 
lede-kursus må vi nok fastslå, at der er rigtig 
meget læsestof for den, der vil blive fortrolig

med mere end hundrede års brudedragter. Et 
udvalg af denne litteratur er gengivet herun
der, men museumsbesøg bør fremhæves som 
en god kilde til denne gruppe spændende klæ
dedragter.

Konklusionen er enkel: Jo bedre du bliver til 
at aflæse modetræk, jo bedre bliver din date
ring.
Jo mere du kender til fotografiets historie (og 
Ochsners bog), jo større er dine chancer for at 
ramme plet!

Forslag til videre læsning om 
brudekjoler
Andersen, Ellen: Brudekjolen. Nationalmuse
et, København 1967

Daneman, Andrew, Palle Fogtdal og Annette 
Kærgaard Sørensen (red.): Bryllup før og nu. 
Udstilling 2. januar til ultimo april 1997. Ud
giver for Fogtdals FotoCafé af Forlaget Palle 
Fogtdal A/S. København 1996
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Ipsen, Merete: Brudekjole fortællinger. 
Kvindemuseets Forlag, Århus 2004

Kj ellberg, Anne: Brudekjolen. N orske bryllups- 
moter gjennom 400 år. C. Huitfeldt Forlag 
A/S, Oslo 1991

Kjær, Birgitte, Tove Engelhardt Mathiassen 
og Fritse Meyer (red.): Brud og brudgom. Bryl
lupstøj gennem 250 år. (Den Gamle Bys skrift
række, bd. VIII). Den Gamle By, Århus 2004

Nørgaard, Mads (red.): Modeleksikon - fra 
couture til kaos. Politiken, København 2002

Petri, Gerda: Hvid brud - 1 kongelig tradition. 
Udstilling af fire kongelige brudekjoler i an
ledning af Kronprinsbrylluppet 14. maj 2004. 
De Danske Kongers Kronologiske Samling, 
Christian 8.s Palæ, Amalienborg, København 
2004

Schanz, Elsebeth Aasted (red.): Bryllupstøj. 
(Den Gamle Bys Lommebibliotek, bd. 3). Den 
Gamle By, Århus u.å. [2009]

Torsen, Eleanor (red.): Dronning for en dag. 
Brudekjoler fra de siste 250 år. 16.4 - 25.9. 
2011. Nordenijeldske Kunstindustrimuseum, 
Trondheim 2011

Noter
1 Korsetteret, i korset: formdannende, afsti- 

vet tøjstykke, der omslutter kvindekrop
pen fra bryst til hofter. Korsettet har i for
skellige udformninger været en del af den 
kvindelige garderobe siden det 16. årh., og 
har bl.a. været en forudsætning for, at 
yderdragten sad korrekt. 1800-årenes kor
settype manipulerede stærkt med taljemå
let, og 1900-tallets variationer er rundet 
heraf.

2 Tournurekjole, tournure: Pude eller stativ 
der løfter skørtet ud fra kroppen bagpå. 
Tournure var meget brugt 1870-75 og igen 
1882-88.

3 Crepe de chine: Silkestof med en regelmæs
sig ’’krøllet” effekt, der skabes ved stoffets 
vævning.

4 Duchesse: Meget glansfuld og glat stof, der 
oprindeligt blev fremstillet i natursilke, 
men senere blev det mere almindeligt at 
anvende kunstsilke.

5 Touperet: Det vil sige at rede håret indad 
mod hovedet på undersiden af hårmassen 
med det formål at få det til at fylde mere.

6 Valk: En blød klump, der kan få håret til 
at se mere fyldigt ud. Valken kan for eksem
pel bestå af gammelt hår, hattenet eller 
sammenrullede nylonstrømper, som det 
forekom i 1960-erne.

Om forfatterne
Bente V. Larsen (f. 1944) 
er uddannet tilskærer og fhv. konserve
ringstekniker ved Kvindemuseet i Dan
mark, Aarhus, hvor hun varetog museets 
store dragtsamling, der rummer mange 
brudekjoler.

Tommy P. Christensen (f. 1955) 
er Slægtens redaktør, kulturhistoriker og 
fhv. mus.insp. ved Malmo Museer.
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Prange og slægtsforskern
Af Anton Blaabjerg

”Det er Knud, som er død” - Ja, sådan 
indledte Tom Kristensen sit kendte 
mindedigt over den verdensberømte 
polarforsker Knud Rasmussen ved 
dennes død 1933. Havde jeg haft digte
rens nådegave, havde jeg vel også for
søgt med et digt. Men her bliver det blot 
til et par ord - set fra slægtsforskerens 
stol - i anledning af Knud Pranges død 
11. april 2012, 81 år gi.

Han afsluttede historiestudierne ved univer
sitetet i hjembyen Aarhus som mag.art. 1956, 
var ansat som arkivar ved landsarkiverne i Vi
borg 1957-68 og i København 1968-70, hvor
efter han indtil 2000 var lektor ved Køben
havns Universitet samt leder af Lokalhistorisk 
Afdeling med kontor på landsarkivet.
Således var Prange arkivar i Viborg, da jeg 
1965 for første gang som 16-årig satte mine 
ben på landsarkivet i Viborg som håbefuld 
slægtsforsker.
Prange havde interesseret sig for slægtsforsk
ning siden de helt unge år, og denne interesse 
kombinerede han tidligt med både heraldik og 
lokalhistorie, så festskriftet til ham på 60-års- 
dagen 1990 bærer naturligt nok titlen Slæg
ter - Skjolde - Steder. I bogen nævnes i øvrigt 
som en af de fire redaktører Tommy P. Chri
stensen, vor nu så velkendte redaktør.
Pranges forfatterskab er meget omfattende, 
henvisninger til alle de vigtigste titler fra tiden 
mellem 1956 og -90 er samlet i det nævnte 
festskrift og kan suppleres ved opslag i biblio
tek, dk.
Fremhæves skal her hans interesse for social 
mobilitet, for bønder var virkelig ikke blot 
en grå masse, men bestod af sociale lag. Og 
adelen var så sandelig heller ikke en ensar
tet gruppe, men bestod ligeledes af flere lag 
med meget store sociale forskelle ”fra top til 
bund”, og han påpegede, at kendskabet til en 
lang række adelsslægter er meget begrænset - 
specielt den forholdsvis lavt placerede klasse

af landsbyvæbnere og den såkaldte fogedadel, 
der var administratorer for bisper og højadel. 
Det fascinerende er jo, at disse sociale lag 
ikke var så ’’lukkede”, som folk i almindelig
hed tror. Så i en lang række af tilfælde kan der 
påvises slægtskab på kryds og tværs gennem 
disse forskellige sociale lag.
I 1964 skrev Prange en lang artikel, Bonde af 
Thy i Landbohistorisk Selskabs tidsskrift Bol 
og By, 5, om en til da stort set ukendt slægt, der 
stammede fra et par brødre, der i 1400-tallet 
var blevet adlede af Erik af Pommern, og hvis 
efterslægt siden hørte hjemme i Han Herred 
i det nordvestlige Jylland. Grundlaget for ar
tiklen var tingbogsindførsler fra slutningen 
af 1600-tallet, som Prange havde fået hen
visning til af min slægtsforskerkollega, H.P. 
Aagaard Jensen. I min egen forskning løb jeg 
ind i slægtskredsen i forbindelse med et par 
slægtsbøger fra 1986, hvorom der kan læses i 
en lille artikel Adel, Han Herred og Louis Pio, 
i Slægten nr. 23, 2001, genoptrykt i Gemmesi
der III, 2007.
For de slægtshistoriske foreninger var Prange 
i mange år en uvurderlig hjælp, hvem hu
sker ikke hans foredrag ”Fra rodebunke til 
rigtig slægtsforskning” og hans redegørelse
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for, hvordan han selv havde fulgt sin slægt 
via Grumme-slægten tilbage til 1400-tallets 
sydvestlige Jylland og kastet lys over disse 
fjerne forfædres gøren og laden. Landets 
ældste slægtshistoriske forening blev stiftet 
1957 i Aarhus, praktisk nok var det Pranges 
hjemby, så foreningen ’’drev rovdrift” på hans 
foredrag, specielt i de første år - ifølge diverse 
jubilæumsskrifter. De følgende år var han en 
skattet foredragsholder i mange andre af vore 
foreninger. Sammenslutningen af Slægtshi
storiske Foreninger fik stor hjælp af ham i for
bindelse med Slægtshistorisk Weekend, hvor 
han ofte hjalp til med både ”råd og dåd!” 
Social mobilitet indenfor adelen - som regel i 
nedadgående retning med afslutning i bonde
standen - satte sit præg på flere af hans arbej
der. Udgangspunktet var flere gange den for 
drabet på Erik Klipping så kendte grev Jakob 
af Nørrehalland med efterkommere i slægten 
Putbus/Podebusk fra Rugen og bl.a. Revent- 
lov og Kruse. Denne slægtskreds var således 
emnet for Fru Johanne i Vindum - en studie 
over slægtskab mellem høj adel og lavadel, 
1984 i Heraldisk Tidsskrift/Heraldik i Nor
den. En næsten ukendt kvinde i 1400-tallets 
Danmark. Johanne Hansdatter Podebusk og

nogle af hendes kvindelige slægtninge, i: Men
nesker i Danmarks og Europas Middelalder 
(red. Brian Patrick McGuire), 1986, og ”1 vor 
nød og trængsel”. Den sørgelige historie om 
grev Jakob af Halland - med en ironisk slut- 
vignet, i Siden Saxo nr. 2, 5. årg., 1988.
Denne slægtslinje har jeg for øvrigt medtaget 
i hæftet Nutiden og Valdemar Sejr, slægts
forskning og Danmarks historie (2000) - som 
forslægt til en anden velkendt slægtshistorisk 
skribent, Hans H. Worsøe.

Til vores hæfte Slægtsforskere: Lad os hige 
og søge 1 bøgerne! - en præsentation af flere 
end 500 nyttige bogtitler for slægtsforskere 
udgivet 2002 i anledning af netop Hans H. 
Worsøes 70-årsdag fik jeg Prange til at lave 
en ganske nyttig litteraturoversigt: Heraldik - 
især for slægtsforskere.
Pranges virksomhed har sat sit præg på både 
Personalhistorisk Tidsskrift og på Heraldisk 
Tidsskrift, og for begge foreninger var han na
turligvis bestyrelsesmedlem gennem mange 
år.
Knud Pranges navn vil blive husket så længe, 
der er slægtsforskere med interesse for forhol
dene før folketællingen 1787!

Knud Prange (6/6 1930 -11/4 2012) +
Knud Prange blev ansat som arkivar ved Landsarkivet i Viborg i 1957, men i 1968 skiftede han 
til Landsarkivet i København. Her blev han to år senere leder af den nystiftede Lokalhistorisk 
Afdeling ved Historisk Institut (Københavns Universitet) - en post, som han varetog indtil 
pensioneringen i 2000. Prange havde således sit daglige virke i de statslige arkiver i 43 år. 
Prange skrev håndbøger og artikler om både lokalhistorie, slægtshistorie og heraldik. I en 
årrække var han også redaktør for tidsskriftet Fortid og Nutid, og lige fra 1966 til sin død 
var han bestyrelsesmedlem i Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie og i denne 
egenskab medlem af skriftudvalget (dvs. fast referee) for Personalhistorisk Tidsskrift. Af stor 
betydning var også Pranges talrige kurser for studerende i at bruge arkivalier til specialer og 
andre universitetsopgaver. Disse kurser blev gennemført i Landsarkivets konferenceværelse 
og kan på sin vis betragtes som en forgænger for de kurser og undervisningsforløb, som Rigs
arkivets Formidlingsafdeling nu er ved at etablere i den nyindrettede skolestue.
Prange blev bisat fra Brønshøj Kirke torsdag d. 19. april 2012.

Ære være hans minde.
Jørgen Mikkelsen, der bl.a. har haft Prange som speciale- og ph.d.-vejl.
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Fem profiler i Landsarkivets historie

Af Jørgen Mikkelsen, arkivar i Rigsarkivet 
(tidligere Landsarkivet i København)

Ved udgangen af 2011 ophørte al læse
salsbetjening på Landsarkivet i Køben
havn, og flyttefolk er nu ved at flytte 
de ca. 40 hyldekilometer arkivalier til 
Rigsarkivets nye magasin på Kalvebod 
Brygge. I denne anledning kan der være 
grund til at se lidt tilbage på de 118 år, 
hvor der er blevet drevet arkiv på Jagt
vej i København. Jeg har valgt at gøre 
det i form af korte portrætter af fem 
medarbejdere, som hver især har gjort 
en særlig indsats for arkivvæsenet og 
for arkivernes kernebrugere, slægts
forskerne.

som led i den første arkivregistratur, der er 
udgivet af dansk arkivvæsen.
Som landsarkivar (1893-97) er han bl.a. kendt 
for sin ihærdige indsats for at få pastoraterne 
til at aflevere det ene sæt af deres kirkebøger. 
I en del af pastoraterne havde man dog kun 
én intakt kirkebogsrække fra tiden efter 1812, 
hvor det blev påbudt at føre både hoved- og 
kontrabog. Det lykkedes imidlertid Secher at 
overbevise ikke blot rigsarkivaren, men også 
Kultusministeriet om at pålægge disse pasto
rater at fremstille kopier af de tabte kirkebø
ger. I løbet af 1890-erne blev der afskrevet kir
kebøger i omkring 50 sogne øst for Storebælt. 
Efter et kort intermezzo som herredsfoged på 
Lolland blev Secher i 1903 udnævnt til rigs
arkivar, og det var ham, der havde ansvaret

V. A. Secher - en af de mest markante og 
omstridte skikkelser i dansk arkivhistorie.

Den første landsarkivar
Landsarkivets første chef, V. A. Secher, var 
uddannet som jurist og havde i 1880-erne 
igangsat et større udgivelsesarbejde vedrø
rende lovgivning i 15-1600-tallet. I 1886 ud
arbejdede han også en fortrinlig vejledning 
i Danske Kancellis administrationshistorie

Axel Nørlit, fotograferet foran Landsarkivet 
1933- Til venstre ses fru Nørlit, til højre

arkivbud Piesner Petersen.
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for ombygningen af Det Kgl. Biblioteks gamle 
bygning på Slotsholmen, så den kunne bruges 
til arkivmagasin og læsesal for Rigsarkivet. 
Nyindretningen blev ganske tilfredsstillende 
set fra en arkivsynsvinkel, men den var stærkt 
omdiskuteret i samtiden, fordi man ødelagde 
et af landets fineste rum fra 1600-tallet, den 
80 meter lange og 11 meter brede biblioteks
sal. Derimod overlevede Harsdorffsalen fra 
1700-tallet, men formentlig kun fordi dette 
var et udtrykkeligt krav fra lovgivernes side.

Kustoden, der blev et begreb
Mon ikke alle slægtsforskere, der har be
skæftiget sig med sjællandske landsogne i 
17-1800-tallet, kender Axel Nørlits bog om 
skifteprotokoller? Derimod er det nok de fær
reste, der ved, at Nørlit i 1919 blev ansat som 
Landsarkivets første kustode, dvs. vagtmester 
med ansvar for opvarmning og andre prakti
ske forhold. Til jobbet hørte embedsbolig, og 
her boede Nørlit indtil 1959, da han gik på 
pension.
I 1972 skrev Nørlit et lille erindringshæfte. 
Det fremgår her, at han var uddannet som 
bogbinder og havde tilbragt 3V2 år på valsen i 
Tyskland og Schweiz, før han i 1912 blev ansat 
på et værksted i København, hvor han forel
skede sig i Ellen Friis, der var datter af Lands
arkivets bogbinder.
Da Nørlit søgte kustodestillingen, forestillede 
han sig, at han med tiden ville kunne overtage 
svigerfaderens stilling. Men da denne lejlig
hed viste sig, havde det ikke længere hans 
interesse. Nørlit havde nemlig opdaget, at det 
praktiske arbejde med at holde bygningen ved 
lige sagtens kunne forenes med vejledning af 
arkivets brugere og besvarelse af forespørgs
ler, og det har tydeligvis moret ham. Derimod 
var det ikke altid sjovt at bevæge sig rundt i 
magasinet. For der blev først indlagt varme og 
lys i denne del af arkivet i slutningen af 1940- 
erne. I nogle af de foregående vintre havde 
temperaturen i magasinet undertiden været 
nede på minus 10 grader. Linder sådanne for
hold var kustoden og betjenten iklædt ’’over
frakke, halstørklæde, hat, vanter og galocher 
eller sivsko”.

Knud Prange underviser et af sine første 
hold i brugen af arkivalier. Foto fra 1972.

Fra arkivar til universitetslærer
Knud Prange var kun ansat ved Landsarkivet 
i to år - fra 1968 til 1970 - men som leder af 
Lokalhistorisk Afdeling ved Historisk Institut 
(Københavns Universitet) havde han sin dag
lige gang i huset de næste 30 år. Her blev tal
rige studerende undervist i at bruge arkivalier 
til studenteropgaver, og nogle af dem blev så 
inficeret af den arkivalske bacille, at de aldrig 
er sluppet af med den. Til denne gruppe hø
rer både Slægtens redaktør og forfatteren til 
denne artikel. Men Prange bidrog også stærkt 
til, at bacillen satte sig fast.
Prange tog også meget del i arkivets sociale liv 
og gjorde dermed sit til, at Landsarkivet gen
nem flere årtier var en ualmindeligt velfunge
rende arbejdsplads. Det var et sted, hvor det 
nærmest var en dødssynd at udeblive fra en 
kaffepause, men hvor pauserne til gengæld 
ofte blev brugt til arkiv- eller historiefaglige 
diskussioner. Prange var en flittig deltager i 
disse diskussioner, og det er blevet sagt om 
ham, at han kunne ’’spotte et dårligt argument 
på flere hundrede meters afstand”.
Pranges arbejde på Landsarkivet dannede 
baggrund for en omfattende foredrags-, re
daktions- og forfattervirksomhed, og mange 
af disse aktiviteter handlede om slægtshisto
rie. Han skrev bl.a. den populært anlagte vej-
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’’Tronskifte”på landsarkivarposten i 1996. Grethe Ilsøe (t.v.) overdrager embedet til Inge 
Bundsgaard.

ledning Mit navn er Jensen, og som medlem 
af skriftudvalget for Samfundet for Dansk Ge
nealogi og Personalhistorie var han en uvur
derlig støtte for adskillige redaktører af Per
sonalhistorisk Tidsskrift. Til denne gruppe 
hører for resten også både Slægtens redaktør 
og forfatteren til denne artikel.

Daisys ”mor”
Inge Bundsgaard havde arbejdet to år som 
arkivar-vikar i Rigsarkivet og derefter syv år 
som leder af lokalarkivet i Herlev, før hun blev 
ansat ved Landsarkivet i 1993. Hun glædede 
sig da over endelig at have fået et arbejde, der 
omfattede forskning (nemlig i 2/7 af arbejds
tiden). Men allerede 3V2 år senere sad hun på 
ny i en lederstilling - som den tiende lands
arkivar i København. Det var på et tidspunkt, 
hvor Statens Arkiver nød godt af forøgede be
villinger fra Kulturministeriet. Men de stram
me resultatkontrakter indeholdt præcise mål 
for, hvad der skulle nås. Der skulle navnlig

satses kraftigt på det myndighedsvendte ar
bejde, og i årene 1997-2000 var Inge Bunds
gaard da også leder af to store projektgrupper, 
som udarbejdede nye bestemmelser for, hvad 
der skulle bevares inden for undervisnings- og 
socialsektorerne.
Inge Bundsgaard opnåede hurtigt stor aner
kendelse for sin ledelsesstil, der var præget 
af, at hun gerne uddelegerede ansvarsfulde 
opgaver til sine medarbejdere, samtidig med, 
at hun bakkede dem op, når de havde proble
mer, og i det hele taget udviste en betydelig 
interesse for deres ve og vel. Men da Statens 
Arkiver i 2002 blev pålagt at gennemføre en 
kraftig besparelse, fik hun det langt vanskeli
gere. Først måtte hun effektuere en ubehage
lig fyringsrunde, og bagefter måtte hun påtage 
sig opgaven som leder af de publikumsvendte 
funktioner i både Rigsarkivet og Landsarki
vet. Endelig blev hun omkring 2007 ramt af 
kræft. Det var langt fra alt, der lykkedes for 
Inge Bundsgaard i de sidste år. Men der er
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grund til at fremhæve hendes store og vedva
rende indsats for at skabe en fælles database 
for Statens Arkiver - lige fra slutningen af 
1990-erne, hvor hun var med til at udtænke 
konceptet for Daisy, og til 2008-09, hvor hun 
holdt sine sidste foredrag om sit ’’barn”.

Peter Wodskou har siden slutningen af 
1990’erne været Landsarkivets uautorise
rede ’’cheffotograf’. Her er han selv fotogra
feret ved den allersidste fest på arkivet i no
vember 2011. Festen varede i øvrigt 11 timer.

Den sidste
Ved udgangen af maj rømmer Landsarkivets 
ottende kustode sit kontor, og han er hermed 
den allersidste medarbejder, der forlader 
Landsarkivet. Peter Wodskou fortsætter dog i 
Statens Arkiver, hvor han har arbejdet siden 
midten af 1990-erne. Først var han dokumen
talist på Landsarkivet, dernæst læsesals-/ar- 
kivbetjent på Rigsarkivet. Så blev han tilknyt- 
et Landsarkivets myndighedsvendte arbejde, 
og herefter fulgte en årrække som projektleder 
ved SPE-projektet (stregkodning - pakning - 
etikettering) i Rigsarkivets Glostrup-magasin. 
Peter Wodskou er således en af de medarbej
dere, der har det bredeste kendskab til Rigs
arkivets og Landsarkivets samlinger. Dette er 
kommet mange kolleger til gavn. Men han har 
også lagt en helt ekstraordinær (og ulønnet!) 
indsats i håndteringen af bestemte arkiver. 
Således har han en stor del af æren for, at sky
bruddet d. 2. juli 2011 ikke kom til at påføre 
arkivalierne hos Politihistorisk Museum stør
re skade, end det blev tilfældet, og ved ’’bjerg
ningsaktionen” hos museet hjemtog han flere 
fotoplancher, som han siden møjsommeligt 
har sat i stand. Peter Wodskou har i det hele 
taget udvist en usædvanlig interesse for ar
kiverede fotos. Et af resultaterne er de CD’er 
med forbryderbilleder m.v., som han har ud
givet sammen med Gitte Bergendorff Høstbo. 
Men det er også blevet til store genealogiske 
undersøgelser - som Danmarks Radios seere 
kunne erfare, da han hilste på sin fætter un
der et besøg i Nibe. Fætteren hedder Anders 
W. Berthelsen og var hovedperson i et af pro
grammerne i rækken ”Ved du, hvem du er?”.

Alle fotos stammer fra Landsarkivets bil
ledarkiv (pk. 20/01-5, 8 og 9 m.v.).

En længere artikel om Landsarkivets histo
rie findes i forårets nummer af Personalhi- 
storisk Tidsskrift.
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Gulvskrubbemordet ved Røde Mølle på Amager

2. del - Den myrdede Poul Edvard Vil
helm Poulsen og hans familie.

Af Yrsa Holm Kristensen

I første del berettede Yrsa Holm Kri
stensen om gulvskrubbemordet, jagten 
på morderen og hans lokkedue samt 
politiets opklaring af forbrydelsen. 
Denne gang får vi historien om ofret og 
hans familie.

Med bemærknin
gen "Myrdet” i kir
kebogen under d. 
li. december 1914 
er noteret: "Fundet 
død på Amager- 
fælledvej udfor nr. 
13 den 11. decem
ber 1914 en 50 årig 
skibstømrer Poul 
Edvard Vilhelm 
Poulsen, født den

26. maj 1864, gift, med bopæl i Kurlands
gade 4, begravet den 20. december 1914 på 
Sundby Kirkegård”
Den myrdede var altså en gift mand, og den 
skæbnesvangre fredag nat sad hjemme i Kur

Poul Edvard 
Vilhelm Poulsen

landsgade 4, l.th. på Amager den 41-årige 
Thora Caroline Poulsen og ventede forgæves 
på sin mand. Ikke nok med det! Poul Poulsen 
var far til fem børn, der lørdag morgen våg
nede op uden deres far.
Poul Edvard Vilhelm Poulsen var skibstømrer 
på B & W - den såkaldte ’’Djævleø”. Han blev 
skildret som en flink og pålidelig arbejder - 
og en ædruelig mand. Han blev født den 26. 
maj 1864 i Sundbyvester på Amager, og hans 
forældre var skibstømrer Niels og Henriette 
Frederikke Poulsen. I kirkebogen ses hans vi
else den 23. september 1891 med den 18-årige 
Thora.

"Ungkarl skibstømrer Poul Edvard 
Vilhelm Poulsen, Fiolstræde 5, født 
den 26. maj 1864 i Sundbyvester, 
døbt den 28. august 1864 i Tårnby 
kirke, konfirmeret den 6. oktober 
1878 i Sundby kirke viet til: Pigen 
Thora Caroline Holmberg, L. Vester
gade 6, født den 2. juli 1873 i Sund
byvester, døbt den 3. august 1873 
i Sundbyvester, konfirmeret den 2. 
oktober 1887 i Sundbyvester”.

Efter indlemmelsen af Sundbyerne blev 
Fiolstræde omdøbt til Færøgade og Lille Ve

Færøgade i 1913. 
Bemærk, hvorledes 
indlemmelsen af 
Sundbyerne i Kø
benhavns kommune 
omkring år 1900 
endnu ikke havde 
ændret på spilde- 
vandsbortledningen. 
Hele området blev 
bortsaneret tilfordel 
for et socialt bolig
byggeri med et stort 
grønt område så 
sent som i 1950-erne. 
(Foto: SULFO)
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stergade til Grønlandsgade, for at forhindre 
gaderne blev forvekslet med de tilsvarende 
gader inde i København. Men de unge men
nesker har altså boet i samme kvarter.

Efter giftermålet bosatte de sig i Islandsga
de, men flyttede i 1905 til Skotlandsgade 9, 
hvorefter de omkring 1907/1911 flyttede ind i 
Skotlandsgade 11, l.th. 11914 havde de bopæl 
i Kurlandsgade 4.

Thora Caroline Poulsen, f. Holmberg
Thora Poulsen var hjemmegående husmoder, 
så det må have været et hårdt slag for hende 
pludselig at stå alene, uden indtægt, med fem 
hjemmeboende børn. Børnene var på det tids
punkt:

"Valborg Mathilde Poulsen,/. 18/101891 (23 år) 
Frederikke Amalie Poulsen,/ 20/91893 (21 år) 
Poul Edvard Vilhelm Poulsen,/ 24/121896 (17 år) 
Peter Martin Poulsen, / 22/1 1899 (15 år) 
Thora Valborg Poulsen, / 10/4 1901 (13 år)"

I 1914 var Valborg Mathilde Poulsen og Fre
derikke Amalie Poulsen begge færdiguddan
nede som nådlersker, og Poul Edvard Vilhelm 
Poulsen var i lære som skibstømrer. I 1916 
kom Peter Martin Poulsen i lære som skibs
tømrer på Københavns flydedok, og Thora 
Valborg Poulsen kom i lære som nådlerske på 
Hertz skotøjsfabrik.
Året efter drabet flyttede Thora Poulsen med 
børnene fra lejligheden i Kurlandsgade 4, l.th. 
til Frihedens Alle 3, 3.th.
Thora Caroline Poulsen var født Holmberg 
den 2/7 1873 og voksede op i Grønlandsgade 
6, st. på Amager. Hendes far, Carl Frederik 
Holmberg, var født den 22/111838 og mode
ren, Karen Nielsen, var født den 23/6 1843.
I folketællingen fra 1911 står Karen opført 
som enke og levede af alderdomsunderstøt
telse. Hun står som ejer af Grønlandsgade 6 
(matrikel nr. 96) og boede der ifølge folketæl
lingen 1911 sammen med Thora Poulsens bror 
og hans familie:

"Bødkersvend Johannes Emil Holmberg 
Amalie Benthine Holmberg (hans kone) 
Gudrun Martha Olivia Holmberg (datter)"

Desuden boede der også en slægtning (Harald 
Nikolaj Nielsen) på adressen i 1911.

Tre generationer under samme tag
Den 1. maj 1916 flyttede Poul Edward Vilhelm 
Poulsens enke Thora Caroline og de fem store 
børn hjem til Thoras mor i Grønlandsgade 6 
st., hvor de så boede ni voksne og et barn i 
dette hus.
Thora Poulsen og hendes fem børn boede hos 
moderen til den 1. november 1918, hvorefter 
hun flyttede til Skotlandsgade 11, 3.th. 
Grunden til at hun flyttede hjem til moderen 
kan være, at hun så derved har haft bedre mu
lighed for også at kunne give de sidste to børn 
en uddannelse. For selv om ægtemanden blev 
myrdet, og Thora Caroline Poulsen alene måt
te forsørge sig selv og deres børn, så klarede 
hun det godt. Alle børnene fik en uddannelse 
- men det var sikkert ikke altid lige nemt for 
hende! Datteren Valborg Mathilde var blevet 
konfirmeret den 15. oktober 1905 og sønnen 
Peter Martin den 13. april 1913.
Peter Martin gik i samme skoleklasse som 
min far Robert Anton Hans Holm, og de blev 
konfirmeret samme dag i Sundby kirke.

Rebslagere og skibstømrere
på Holmen
Min far kendte familien - måske kendte min 
farfar, rebslager Jens Peter Hansen Holm, 
også den myrdede skibstømrer, Poul Edvard 
Vilhelm Poulsen, fordi de på et tidspunkt al
lesammen arbejdede på Holmen(?)

Datteren Frederikke Amalie var blevet konfir
meret den 13. oktober 1907, og hun blev som 
22-årig den 29. august 1915 viet til den 26-åri- 
ge ungkarl, elektriker Alfred Philip Pedersen 
fra Peter Fabersgade 38 st., i København. De 
flyttede ind i Gullandsgade 12, 2. th. i Sundby 
og boede der ifølge folketællingerne i 1916 og 
1921.

De fik datteren Grethe Emilie den 5. oktober 
1917 samt tvillingerne Egon Alfred Philip og 
Poul Edvard Vilhelm den 27. august 1919. Da 
børnene blev konfirmeret (datteren i 1931 og 
tvillingerne 1933) var de dog flyttet til Vej- 
lands Allé 137, Sundbyvester.
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Sønnen Poul Edvard Vilhelm blev konfirmeret 
den 9. april 1911. Han flytter hjemmefra den 
23. juni 1915 og boede til leje hos Sørensen i 
Woltersgade 16, 2. th., Sundby.

Slægten Albeck på Øresundsvej
Enken efter den myrdede Poul Edvard, Thora 
Caroline, så vist også kærligheden igen - hun 
giftede sig ihvertfald borgerligt som 49-årig. 
Det skete den 11. august 1922, og den udvalgte 
var enkemanden, kusken Albert Jens Jensen 
Albeck på 54 år. Albert Albecks første kone, 
Anna Marie Jensen, var død året før den 13. 
juni 1921. De havde 3 børn: Alvilda Elisabeth 
Albeck f. d. 28. november 1892, Nancy Lydia 
Alinda Albeck f. d. 30. august 1898 og Mathil
de Johanne Albeck f. d. 20. september 1899. 
Efter Anna Maries død boede Albert alene 
med datteren Mathilde Johanne Albeck på 23 
år på Øresundsvej. Hun var uddannet syerske 
og arbejdede indenfor dame-konfektion. Dat
teren Alvilda var blevet gift i 1916, og datteren 
Nancy var blevet gift i 1922.
Thora flyttede ind til Albert i hans lejlighed 
på Øresundsvej 24, 2. sal i Sundbyøster - en 
lejlighed som han og hans afdøde kone samt 
børnene havde boet i siden den 1. maj 1916. 
Thoras søn, Peter Martin, blev den 14. april 
1922 viet til Clara Margrethe Hansen i Filip 
Kirken, og hun boede så hos Peter og mode
ren. Da moderen flyttede, så overtog Peter og 
Clara hendes lejlighed i Skotlandsgade 11. De

Hjørneejendommen Øresundsvej-Kirke- 
gårdsvej havde endnu i 1960-erne en stribe 
lokal handlende, således et ismejeri i nr. 24 
og en købmand i nr. 22. Café Sundet ligger 
i en ejendom (opf. 1906) overfor nr. 24, og 
man kan stadig holde øje med værtshusgæ
sternes kommen og gåen fra nr. 24...
(Foto: SULFO).

fik den 22. marts 1923 en søn, Vilhelm Ed
vard, og den 2. oktober 1925 en datter, Elly 
Tove. Ved Vilhelm Edvards konfirmation i 
1937 boede de i Portugalsgade 16.
Datteren Valborg Mathilde var den 1. novem
ber 1920 flyttet til Øresundsvej 24, 2. sal som 
logerende hos Albert Albeck, så det var formo
dentligt gennem datteren, at moderen Thora 
Caroline mødte sin tilkommende mand Albert 
Jens Jensen Albeck.
Datteren Thora Valborg blev konfirmeret den 
11. april 1915 af pastor Schneekloth - lige nøj
agtig fire måneder efter faderens død.
Thora Valborg boede hjemme hos moderen, 
indtil moderen i maj 1922 giftede sig. Så flyt
ter hun ind i Gullandsgade 12, 2. th. i Sundby 
hos søsteren Frederikke Amalie og hendes 
mand.

Aldersrentenydere under besættelsen, 
1940-45
I folketællingen 1940 står Albert og Thora 
noteret som aldersrentenydere, og i folketæl
lingen 1950 står Thora noteret som enke. Al
bert døde den 7. marts 1950 af tuberkulose i 
”De gamles by”. Han blev begravet fra Sundby 
kirke den 11. marts 1950 (Sundby kirkegård). 
Thora døde den 27. juni 1957 på Sundby ho
spital af ’’Embolia art. pulm.” (blodprop i lun
gepulsåren), og hun blev begravet den 2. juli 
1957 i fællesgraven på Sundby kirkegård. 
Alberts datter, Mathilde Johanne Albeck, står 
i folketællingen i960 noteret som den ene
ste beboer på Øresundsvej 24, 2. sal. Lejlig
heden var på 2 værelser med eget køkken og 
toilet, men uden bad. Huslejen var i 1959 på 
kr. 56.50 pr. måned uden varme. Der var no
teret en telefon på adressen med nummeret 
SU 24 x.

Bogen om Gulvskrubbemordet, 68 s., rigt 
ill. Indb., kan købes hos forfatteren:

Yrsa Holm Kristensen
Poppelhusene 33, 2600 Glostrup 
®23 25 02 36. E: yrsakris@gmail.com

Pris: 149 kr. + forsendelse (B-post)
(Man kan spare forsendelsen ved afhent
ning efter forudgående aftale.)
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M/S Museet for Søfart
- og maritime internetressourcer for 
slægtsforskere

Af Thorbjørn Thaarup

Et nyt museum er undervejs i Helsingør. På 
området, hvor Helsingørs store skibsværft 
tidligere lå, er Museet for Søfart under opfø
relse. Museet, der er en videreførelse af det 
næsten 100-årige Handels- og Søfartsmuseet, 
bliver placeret rundt om værftets største dok 
i en bygning tegnet af BIG - Bjarke Ingels 
Group. Det store, nye museum kommer til at 
indeholde udstillinger om klassiske søfarts
historiske emner som sømænd, navigation, 
handel og skibe, ligesom der også sættes fo
kus på nutidens verdensomspændende søfart. 
Emnerne behandles på en måde, der sætter 
os selv, mennesket, i centrum, med alt hvad 
der hører til det levede liv af følelser, forbrug, 
verdensopfattelser, angst, tryghed, rigdom, 
kamp, fordomme, overtro og religion.
Som slægtsforskere ved, er museer ikke kun 
udstillinger, men også vidensbanker, hvor 
man ved hjælp af bøger, arkivalier og eksper
ter kan blive klogere på sine slægtninges liv og 
gerning. For os, der skaber Museet for Søfart, 
er det vigtigt at skabe en klar sammenhæng 
mellem udstilling, arkiv og bibliotek, således 
at slægtsforskere via udstillingerne kan blive 
klogere på deres forfædres liv, mens andre 
udstillingsgængere får let adgang til at søge 
dybere viden i arkivet og biblioteket. I denne 
artikel ser vi nærmere på planerne for dette 
videnscenter, samt på hvad vores samarbejds
partnere og kolleger indenfor den maritimhi
storiske verden, kan tilbyde af slægtsforsk
ningsrelevante online ressourcer.

Ressourcer på Museet for Søfart
Mange, hvis ikke næsten alle, slægtsforskere 
vil på et tidspunkt støde på forfædre, der var 
involverede i søfart. Mens der i disse år bliver 
længere og længere mellem de danske søfolk, 
hvis jobs overtages af folk fra andre verdens
dele, var søfartserhvervet gennem århundre
der scene for utallige danskeres arbejdsliv. 
Man behøver ikke at gå mere end en enkelt

generation tilbage, før matroser, havnear
bejdere, skippere, værftsarbejdere og ship
pingfolk tilsammen udgjorde et for Danmark 
meget omfangsrigt og vigtigt erhverv. Mens 
søfarten stadig er af økonomisk og materiel 
vigtighed, er antallet af danskere med direkte 
tilknytning til søens verden faldet markant. 
Det betyder, at flere og flere slægtsforskere 
bliver nødt til at konsultere maritime museer 
og arkiver for at søge viden om deres forfædre 
og disses liv.
På Museet for Søfart er vi meget glade for at 
modtage slægtsforskere, der er en af historie
fagets mest aktive og stadigt voksende bru
gergrupper. Det er vigtigt for os at kunne lede 
folk på vej i deres forskning. Det gør vi ved på 
forhånd at fortælle, hvilken type af oplysnin
ger man kan forvente at finde på museet - og 
hvad man må gå andetsteds hen for at skaffe.

Museet for Søfarts ressourcer kan kort gøres 
op som fotos, skibsdata, søkort og konstruk
tionstegninger. Oven i dette kommer en lang 
række arkivalier som søfartsbøger, dagbøger, 
regnskaber, kontrakter, breve og et veludsty
ret maritimt bibliotek. Derudover besidder 
museets medarbejdere en stor viden, der kan 
lede interesserede slægtsforskere videre til 
andre institutioner, hjemmesider og samlin
ger.

Museets fotosamling udgøres nu af næsten 
34.000 digitaliserede billeder, der alle er søg-

M/S Museet for Søfart har en stor samling 
billeder afskibe og deres mennesker - i både 
storm og stille. (Foto: Mus.f Søfart).
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Det kommende M/S Museet for Søfart er tegnet af arkitektfirmaet BIG. Der skabes spæn
dende, nye rum - både ude og inde (Foto: Mus.fi Søfart).

bare online. Flertallet af billederne gengiver 
danske handelsskibe fra det 20. århundrede, 
men både ældre og helt nye optagelser kan 
også findes. Vi gør desuden en indsats for at 
lægge flere billeder af mennesker i vores da
tabase, således at man også kan finde et stort 
antal billeder af søfolk, håndværkere, passa
gerer og rederimedarbejdere online. Der er 
stadig mange af vores fotos, der endnu ikke 
er skannet, så skulle man ikke kunne finde 
lige præcis det skib, som ens bedstefar sej
lede med i vores database, skal man ikke mi
ste modet - der er stadig en chance for at vi 
har billedet i papirform. Det gælder især for 
mange sejlskibe, hvor digitaliseringsproces
sen endnu ikke er kommet så langt.
Hvis man er ude efter data på skibe, såsom 
byggested, byggeår, rederitilhørsforhold, for
lis, ophugningsdato og lignende er Museet for 
Søfart det oplagte sted at gå hen. Via vores 
opslagsværker, eksempelvis de nu digitalise
rede Dansk Skibsliste og søulykkesstatistik, 
er der nem adgang til viden, der kan supplere 
de mere fortællende beretninger, man skulle 
ligge inde med. Hvis ens forfaders skib er byg
get på enten Helsingør Værft, Burmeister & 
Wain i København eller Rasmus Møllers værft 
i Faaborg, er der også gode chancer for at 
man på Museet for Søfart kan få en kopi af de 
originale konstruktionstegninger. Tegninger

fra Danmarks øvrige skibsværfter kan findes 
rundt om i landet. En oversigt over disse fin
des på Museet for Søfarts hjemmeside.

Søkort har sjældent konkret slægtsforsknings
mæssig værdi, men hvis man er ude efter vi
den om dette vigtige navigationsredskab, går 
man sjældent forgæves i museets samling, der 
indeholder eksemplarer fra de sidste 500 år. 
Man kan via museets hjemmeside søge geo
grafisk i samlingen og derved skaffe sig en fin, 
maritim illustration af eksempelvis et lokal
område eller et farvand med tilknytning til 
ens slægt.

Museet for Søfart har en bred samling af ar
kivalier fra søfolk, rederier og organisationer. 
Visse skibe, såsom skoleskibet KØBENHAVN, 
og rederier er fyldigt repræsenteret, mens an
dre er fraværende. Det er indlysende, at man 
- de danske søfolks store antal taget i betragt
ning - skal være heldig for at finde netop sin 
egen forfader i vores arkiv. Ofte vil der dog 
være spændende beretninger fra mennesker, 
der har levet et liv, der minder meget om det, 
ens specifikke forfader levede. Via deres for
tællinger og efterladte papirer kan man ad 
alternative veje komme tættere på ens egen 
families liv. Som den jobsøgende må slægts
forskeren var åben og søge bredt.
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Biblioteket og det kommende videns
center
En af de helt store fordele ved den kommende 
museumsbygning bliver, at udstillinger og ar
kiv bliver knyttet tæt sammen. Mange besø
gende vil opfatte udstillingen som det egentlig 
museum, men både historikere og slægtsfor
skere ved, at det er via arkiver, samlinger og 
biblioteker, at udstillingerne skabes. Med ar
kivet og biblioteket placeret i museets neder- 
ste etage, direkte under udstillingen, elimine
res den distance, der for øjeblikket er mellem 
udstillingen på Kronborg og museets faglige 
maskinrum i bygningen på den anden side af 
voldgraven.
Den tættere sammenknytning mellem mu
seets forskellige dele betyder, at brugerne 
får lettere ved at søge ny viden og nye ople
velser. For slægtsforskere vil det typisk be
tyde en øget indsigt i søfartens, og dermed 
ens forfædres, betydning for det omliggende 
samfund og en større viden om maritime livs
former under mange forskellige forhold. For 
andre museumsgæster betyder det en lettere 
adgang til det dybere videnslag, som mange 
slægtsforskere færdes hjemmevant i.

Søens verden var mandsdomineret, men af 
og til fik søfolkene besøg af damer om bord. 
Her ses kaptajn E.H. Mathiesen med sin 
kone og sine døtre om bord på S/S LARS 
KRUSE, 1907 (Foto: Mus.fi Søfart).

En af hovedtankerne i det nye museum er 
en formidling, der foregår i mange forskel
lige niveauer og via mange forskellige medier. 
Det betyder eksempelvis, at man kan opleve 
museet og søfartens spændende verden stort 
set uden at læse en tekst via en oplevelse hvor 
billeder, film, lyd og scenografi er i centrum. 
Men det betyder også, at man kommer til at 
kunne bruge timevis på at dykke ned i detaljer 
om mennesker, systemer og teknologi. Muse
ets store billedsamling, der via internettet er 
tilgængelig for interesserede brugere kommer 
i fremtiden i spil på en hel anden måde, hvor 
museumsgenstande og billeder smelter sam
men i udstillingen. Vores håb er, at brugere i 
alle aldre og med mange forskellige ønsker og 
baggrunde kan finde overraskende oplevelser.

For slægtsforskeren vil især muligheden via 
bibliotek og arkiv at arbejde sig ud i udstillin
gen være af værdi. Grundlaget for en god ser
vice for slægtsforskere, og andre forskere, blev 
for museets vedkommende styrket, da Søfar
tens Bibliotek på Blegdamsvej i København 
desværre blev nedlagt. Den pressede situation 
efter den pludselige lukning blev heldigvis løst 
til tilfredshed, da en stor del af bibliotekets 
samlinger blev overført til Museet for Søfart. 
At vi også fik en af deres dygtige bibliotekarer 
”med i købet” er blot endnu mere glædeligt. 
Sammen med museets øvrige stab har vi nu et 
endnu bedre udgangspunkt for at guide vores 
brugere rundt i søfartens forunderlige verden.

Maritime ressourcer online
Selvom vi arbejder på hele tiden at forbedre 
Museet for Søfarts muligheder for slægtsfor
skere, så kan vi jo ikke gøre alting selv. Hel
digvis er der mange andre institutioner og 
privatpersoner, der gør et stort arbejde for at 
udbrede kendskabet til Danmarks maritime 
historie og de mennesker, der spillede ho
vedrollerne i den. Dette arbejde omfatter en 
række internetbaserede ressourcer, som jeg 
her kort vil præsentere.

Forsvarets biblioteks billedarkiv
For et par år siden blev Marinens Bibliotek 
lagt sammen med Det Kongelige Garnisons
bibliotek og Flyvevåbenets Bibliotek, så de tre
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institutioner nu til sammen hedder Forsvarets 
Bibliotek. Således skal man nu gå til Kastel
let i København og ikke ud til flådens traditi
onsrige hovedkvarter på Holmen, hvis man er 
interesseret i litteratur om den danske flådes 
historie. Ekspertisen er blevet samlet, men 
pladsen er blevet lidt mere trang. 
Sammenlægningen af de tre biblioteker har 
heldigvis ikke betydet forringelser af en af 
Danmarks fineste online ressourcer - Forsva
rets Biblioteks billedarkiv, der startede som 
en del af Marinens Bibliotek, men nu bliver 
udvidet med materiale fra de andre biblio
tekers samlinger. I billedarkivet kan man 
finde over 30.000 indskannede og tekstede 
billeder fra primært den danske flådes fortid. 
Med sit fokus på den militære side af søfarten 
supplerer den Museet for Søfarts samling på 
strålende vis.
På Forsvarets Bibliotek drager man nytte af, 
at antallet af ansatte i den danske flåde gen
nem de sidste 100-150 år nok har været stort 
men trods alt overskueligt. Således har de fået 
en pensioneret søofficer til at gennemgå store 
dele af databasen og sætte navn på i hund
redvis af de mennesker, der findes i den. Man 
har på grund af hans grundige arbejde en pæn 
chance for at finde billeder af sine forfædre, 
hvis de har arbejdet i flåden - det gælder dog 
især for det sejlende personel. Da enhver an
sat i flåden har et unikt nummer kan man, hvis 
man finder ét billede af sin slægtning, med et 
enkelt klik finde alle billeder af ham. Arbejdet 
er ikke helt komplet, men det er en rigtig god 
begyndelse og en stor hjælp for slægtsforske
ren med aner i flåden.

Skippere.dk
Denne hjemmeside er et af Danmarks rigtigt 
gode værktøjer for både søfartshistorikeren 
og den maritimt interesserede slægtsforsker. 
Den er skabt af en privatperson, der gennem 
et stort arbejde har lavet en af landet smuk
keste og mest overskuelige personrelaterede 
databaser. Som navnet antyder, er dette ste
det, man bør gå til, hvis man i sin forskning 
støder på en slægtning, der har sejlet som 
skipper. Nogle byer som eksempelvis Marstal 
havde havnen og søfarten som det helt cen
trale erhverv, men overalt i landet var søfar
ten et erhverv, der involverede et stort antal 
mennesker. En del af disse mennesker valgte 
at uddanne sig til skibsførere, og det er i den
ne forbindelse, at de optræder på skippere.dk. 
Kilderne bag hjemmesiden er Øresundspro
tokollerne, Waterschouten, kaperbreve. Og 
protokollerne fra Københavns Skipperlaugs 
navigationsskole. Da sidstnævnte skole hav
de eneret på at udstede eksamensbeviser for 
skippere, er deres register uvurderligt, hvis 
man er i tvivl om ens slægtning faktisk var 
uddannet skipper eller ’’blot” sejlede som ma
tros. Via de øvrige kilder har manden bag si
den skabt en database over skibe og deres be
sætning. Disse data er så koblet sammen med 
listen over skippere, så man ikke bare kan se 
vedkommendes navn, hjemsted og eksamens
dato, men også hvilke skibe han sejlede med. 
Man kan altså også se hvem af mændene, der 
sejlede sammen og hvornår.
Et eksempel på information fundet på skip- 
pere.dk: Christen Poulsen, født i Ballum, bo
siddende i København, eksamensdato 18. fe
bruar 1795 i en alder af 38 år.

Christen Poulsen sejlede medfølgende skibe:

Følgende informationer er fundet på CHRISTEN POULSEN

Charge Dato Kåde Bådsnavn Bådtype Størrelse Mandskab Byggeår Byggested Reder

Skipper
Skipper
Skipper
1. Styrmand
Skipper
Skipper
Skipper
Skipper
Skipper
Skipper

1793- OS-17
1794- 02-12
1795- 09-02
1796- 04-29
1797- 03-09
1799- 09-28
1800- 05-13
1800- 09-20
1801- 10-26 
1803-04-05

Waterscout
Waterscout
Waterscout
Waterscout
Waterscout
Waterscout
Waterscout
Dagbog
Waterscout
Waterscout

UCTORIA
VICTORIA
VICTORIA
RQDEFJORD
VICTORIA
EQSmiQNEX
gQSnUlQNIN
VICTORIA
POSTELIONEN
VICTORIA

GALEASE
GALEASE
GALEASE
HUGGERT
GALEASE
CHALUP
CHALUP
GALEASE
CHALUP

GALEASE

48
48
48
48'53
48
16*/2
16‘/j
48
16^
48

1794 KØBMAND SCHØTT 
1794 KØBMAND SCHØTT 
1794 KØBMAND SCHØTT

1778 KØBENHAVN 179607 KØBM BUSK,
1794 KØBMAND SCHØTT

1794 KØBMAND SCHØTT

1794 KØBMAND SCHØTT
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Vi ser, at det ikke kun er skibenes navne, man 
kan finde - også skibstype, størrelse og even
tuelt byggeår og byggested. Vi ser hvilken rol
le Christen Poulsen havde om bord, hvornår 
han havde den og hvor vi ved det fra. Vi finder 
endda ofte rederens navn.
En sjov detalje er, at Poulsen tilsyneladende 
arbejdede som skipper på galeasen VICTO
RIA allerede før sin eksamen. Hans alder ved 
eksamen taget i betragtning er der da også 
meget, der tyder på, at han var en erfaren sø
mand, da han endelig fik papir på sin kunnen.

Når man går videre i det enkelte skib, eksem
pelvis huggerten RØDEFJORD, finder man 
følgende:

ID Foraam Efternavn Fødested Charge Dato Kilde

5427 CHRISTEN POULSEN BALLUM 1.Styrmand 1796-04-29 Waterscout
5S61 NIELS HANSEN MØLLER RØMØ Skipper 1800-05-21 Waterscout
6426 ANDERS PEDERSEN RØMØ 1.Styrmand 1800-05-21 Waterscout
5S61 NIELS HANSEN MØLLER RØMØ Skipper 1801-07-08 Waterscout
6426 ANDERS PEDERSEN RØMØ 1.Styrmand 1801-07-08 Waterscout
5861 NIELS HANSEN MØLLER RØMØ Skipper 1801-07-09 Waterscout

5861 NIELS HANSEN MØLLER RØMØ Skipper 1802-06-26 Dagbog
5861 NIELS HANSEN MØLLER RØMØ Skipper 1804-05-12 Waterscout
5861 NIELS HANSEN MØLLER RØMØ Skipper 1804-05-16 Dagbog
5861 NIELS HANSEN MØLLER RØMØ Skipper 1805-04-23 Waterscout
5861 NIELS HANSEN MØLLER RØMØ Skipper 1805-04-26 Dagbog
7203 THOMAS CHRISTENSEN ÅBENRÅ Skipper 1807-01-01 Mandtalsru
7203 THOMAS CHRISTENSEN ÅBENRÅ Skipper 1807-04-13 Waterscout
7203 THOMAS CHRISTENSEN ÅBENRÅ Skipper 1807-04-17 Dagbog
7203 THOMAS CHRISTENSEN ÅBENRÅ Skipper 1809-01-01 Mandtalsm

Her kan man se alle de søfolk i databasen, der 
på et tidspunkt har sejlet med RØDEFJORD. 
Vi ser, at Christen Poulsen sejlede med skibet 
før de andre, og derfor næppe har sejlet med 
folk som Anders Pedersen og Niels Hansen 
Møller. Til gengæld kan vi se, at skibet den 
29. april 1796 sejlede til Island med Christen 
Poulsen om bord. Som en sidste krølle på hi
storien om Christen Poulsen kan det nævnes, 
at vi på Museet for Søfart har en model af RØ
DEFJORD.

Skippere.dk dækker perioden 1707-1830. Det 
vil sige, at vi befinder os i tiden før fotografiets 
fremkomst, hvilket fører til, at det kan være 
svært at finde billeder af de skibe ens slægt
ning sejlede med. Det er dog muligt, at der i 
samtiden er blevet fremstillet et skibsportræt. 
Disse blev typisk skabt af malere, der boede 
i de maritime miljøer og solgt til skippere og 
redere. Skibsportrætterne er sjældent stor 
kunst, men de blev heller ikke betragtet som 
sådan. Malerne bag dem var gode håndværke
re, og billederne kom ofte til at hænge i skip
perhjem, som et minde om manden på havet, 
eller i rederikontorer som et minde om en in
vestering og stolthed. Der findes på de danske 
søfartsmuseer en lang række skibsportrætter, 

ligesom de stadig går i arv i familier 
landet over. På Museet for Søfart har 
vi allerede lagt en række af portræt
terne online i vores billedarkiv.

Fyrtaarne.dk
Fyrtaarne.dk er ikke helt så brugbar 
for slægtsforskeren som skippere.dk, 
men fortjener alligevel at blive nævnt. 
Fyrvæsenet var igennem århundreder 
af afgørende betydning for søfolks 
færden i de danske farvande. Fyrene 
var, helt bogstaveligt, et lys i mørket 
på de lave danske kyster, der kunne 
være svære at se fra havet - især i en 
tid, hvor elektrisk lys ikke fandtes. Fy
rene var bemandet med en lang række 
mennesker, der skulle sørge for at 
holde fyrene tændt. Et slukket fyr var 
værre end ingenting, og fyrpasserne 
bestred et vigtigt erhverv.

Hvis man skulle være så heldig at have en 
fyrpasser som slægtning, er fyrtaarne.dk et 
uomgængeligt redskab. Her kan man under 
hvert enkelt fyr, og alle fyr i det nuværende 
Danmark er medtaget, se lister over fyrmestre 
og fyrassistenter. Man kan desuden følge den 
enkeltes karriere ved at klikke på hans navn. 
Desværre er listerne ikke helt komplette og 
der er sjældent billeder af de enkelte medar
bejdere ved fyret, men folkene bag siden vil 
meget gerne udvide siden med dette - så ligger
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Fra Til Via Ar Maned Dag Note

KØBENHAVN ISLAND 1796 4 29
KØBENHAVN ISLAND 1800 5 21
KØBENHAVN ISLAND 1801 7 8
KØBENHAVN ISLAND 1801 7 9
SPANIEN KØBENHAVN 1802 6 26
KØBENHAVN ISLAND 1804 5 12
KØBENHAVN ISLAND 1805 4 26

Skippere.dk
Fyrtaarne.dk
Fyrtaarne.dk
skippere.dk
fyrtaarne.dk


Fyrtårnet på Trekroner i København. Fra 
Museet for Søfarts billedarkiv (Foto: Vagn 
Hansen, Mus.f Søfart).

man inde med et billede af en slægtning, der 
optræder i registeret skal man ikke tøve med 
at sende det til den opgivne adresse. 
Fyrtaarne.dk giver et lille indblik i fyrperso
nalets verden, der, ligesom sømandens på 
havet, var skjult for de fleste mennesker. Fy
rene gemte sig bag klitter, på små holme og 
på landtanger. De knyttede søens verden til 
landets og var trygge pejlemærker for søfolk. 
Om ikke andet kan man, hvis man har søfolk i 
familien, via fyrtaarne.dk finde fotos af de fyr 
der ofte vil være omtalte i dagbøger og breve. 
Man kan også finde mange gode tips til videre 
læsning inden for feltet.

Museernes samlinger
Museernes samlinger, populært kaldet Mus- 
sam, er den store database over samtlige 
genstande på samtlige museer i Danmark - i 
hvert fald i teorien. Ikke alle museer er med og 
langt fra alle genstande er registreret online, 
men indholdet på siden bliver hele tiden mere 
omfattende og mere fyldestgørende.
Man kan på Mussam søge både i fritekst, i pe
rioder, i kategorier og geografisk. Hvis man i 
en beretning om en slægtning finder omtale 
af eksempelvis en genstand som man ikke ved 
hvad er, kan man i Mussam være heldig at 
finde en tilsvarende genstand med forklaring. 
Hvis man er meget interesseret i et lokalom
råde kan man lede efter genstande med spe
ciel relevans for netop dette.
Brugerfladen på siden lader lidt tilbage at øn
ske, men når man først har lært at navigere

rundt på den, er der meget godt at komme 
efter. Man skal dog være opmærksom på, at 
Mussam ikke udelukkende er et formidlings
redskab, hvor medarbejderne på museerne 
skriver med lægmand in mente. Teksten på 
siden er taget direkte fra museernes interne 
registreringer og kan således indeholde ord, 
der for udenforstående kan virke uforståelige. 
Hvis man søger at knytte sine slægtninges hi
storie sammen med virkelige genstande, som 
man oven i købet kan se i virkeligheden på 
museer overalt i Danmark, er Mussam dog in
gen dårlig begyndelse.
Alt i alt bugner internettet af maritime data 
og søfartshistorisk viden, der er skabt af både 
museer og private eksperter. Det er vores håb, 
at flere slægtsforskere vil få øjnene op for det
te og via krydssøgninger skabe nye sammen
hænge i deres arbejde.

I Museernes Samlinger finder man tusindvis 
af billeder af danske museumsgenstande. 
Her ses et såkaldt sladrekompas, der hang 
i loftet i kaptajnens kahyt, så han selv i sin 
seng kunne følge med i skibets kurs (Foto: 
Mus.f. Søfart).

Thorbjørn Thaarup er cand. scient, soc. i 
historie og geografi og mus.insp. på M/S 
Museet for Søfart, det tidligere Handels- og 
Søfartsmuseet på Kronborg.
Han kan kontaktes på mail: tt@mfs.dk

32

Fyrtaarne.dk
fyrtaarne.dk
mailto:tt%40mfs.dk


Amager Slægtshistoriske Forening
(Stiftet 03.09.1993)

Bestyrelsen
Formand Merete Kaae, Ugandavej 145, have 48,2770 Kastrup, 
»51 50 05 46. E: kaae.kunst@gmail.com 
Næstformand Helle Agerskov, Tømmerupvej 37,1.,
2770 Kastrup, »40 40 32 25. E: heagerskov@hotmail.dk
Kasserer Jytte Frank Dekov, Munke bjerg vej 102, 2770 Kastrup,
»32 50 45 67. E: jytte.dekov@mail.dk
Sekretær Paul Steffensen, Jægergården B 103, 2791 Dragør,
»32 53 41 02. E: paul.stef@email.dk
Ib Johansen, Castor Alle 21,2770 Kastrup,
»32 51 46 43. E: kibjohansen@gmail.com 
Webmaster Louis Schirmer, Bøgevang 18, 2770 Kastrup,
»32 51 78 05. E: post@schirmers.dk

Mandag d. 3. september kl.. 19.00
Vi starter sæsonen med et almindeligt med
lemsmøde et såkaldt workshop og i lighed 
med tidligere møder hjælper v:i hinanden, vi
ser muligheder på nettet bl.a. Politiets efter
retninger. Tag dit materiale med (også den 
bærbare PC) og fortæl. Hvad har du arbejdet 
med siden sidst? Har du vanskelige gotiske 
skrifter, så tag dem med. Husk at, for nemme
re at finde tingene på nettet er det nødvendigt 
at vide hvilken kirkebog, årstal og opslags nr. 
det drejer sig om. - Kom og vær med og lad os 
dele erfaringer.

Mandag d. 1. oktober kl. 19.00
Foredragsaften med Gitte Bergendorff Høst
bo, fhv. formand for SSF, der vil fortælle om 
Sådan fandt jeg min svenske slægt. Om at 
slægtsforske i Sverige og mulighederne for at 
finde aner på nettet der stammer fra Sverige.

Mandag d. 5. november kl. 19.00
Foredragsaften med Ole Pilegaard Hansen, 
Fensmark om Maleren L. A. Ring og hans mo
deller set med genealogiske briller. L. A. Ring 
benyttede i stor udstrækning modeller fra sin 
omgangskreds samt naboer og familie. Det er

disse personer, som Ole Pilegaard Hansen har 
forsøgt at finde frem til og beskrive slægtshi
storisk. Ole Pilegaard Hansen er formand for 
Slægtshistorisk Forening for Sydsjælland og 
Lokalhistorisk udvalg i Næstved kommune, 
desuden underviser han i slægtsforskning.

Efterårsturen
Er endnu ikke planlagt, men mere om denne 
vil senere blive udsendt til medlemmerne.

Mandag d. 3. december kl. 19.00
Julehygge i mødelokalerne på Tårnby Hoved
bibliotek, vi håber at vi igen i år kan byde på 
lune æbleskiver og gløgg, kaffe/te, julehisto
rier og andet julesjov. Mød talrigt op med godt 
humør og nissesind
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.

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.
Tilmelding til ekskursioner, ture o.lign. sker 
på mail eller telefon, til kasserer eller sekretær 
ved programmets udsendelse.

Kontingent
Årligt: 150,- kr. for enkeltmedlemmer. 225,- 
kr. for par. Gæster 25,- kr. pr. gang.

Hjemmeside
www.amagerslaegt.dk

Find os også på facebook
Amager Slægtshistoriske Forening: Alle med 
genealogiske interesser, kan blive medlem.

N avneændring?
Familiestyrelsen regulerer hvert år gebyret for ansøgning om navneændring (jf. § 25 a i nav
neloven). I 2012 er gebyret for en ansøgning om navneændring sat til 480 kr.
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Slægtshistorisk Forening for Brønderslev-egnen
(Stiftet 30.09.1992)

Bestyrelsen
Formand Anders Sørensen, Markedsvej 7, 9700 Brønderslev,
®51 31 07 35. E: sternas@mail.dk
Næstformand Britta Burskov, Stenberggade 7, 9700 Brønderslev
®98 82 16 21. E-mail: burskov7@c.dk
Kasserer Jens Dybro, Løkkenvej 452 Stenum, 9700 Brønderslev
®98 83 80 50. E: kaerholt@worldonline.dk
Sekretær Leif Olesen, Bundgårdsvej 13, 9700 Brønderslev
®98 82 58 21. E: leifo@mail.dk
Arne Kristiansen, Risagergade 11,1. sal th., 9700 Brønderslev 
®50 48 77 38. E: ak@turbopost.dk

Mandag d. 8. oktober kl. 19.30
Foredrag ved Anna Kathrine Nielsen fra Try. 
Hun fortæller om fæstebøndernes forhold i 
det 18. århundrede med udgangspunkt i fæ
stebreve, skifter og synsforretninger.
Der serveres kaffe og kage. Prisen er 50 kr. pr. 
person.

Mandag d. 3. december kl. 19.30
Julemøde med foredrag af Kjeld Jensen. Kjeld 
Jensen stammer fra Try ved Dronninglund og 
er tidligere borgmester i Støvring.
Der serveres kaffe, gløgg og æbleskiver. Prisen 
er 50 kr. pr. person.

Torsdag d. 1. november kl. 7.30
Heldagstur til Landsarkivet i Viborg. Vi mø

des ved Mejerigade 9, og kører fælles i private 
biler.

Tid og sted
Foredragene holdes i Sognegården Bredgade 
104, 9700 Brønderslev på angivne tidspunk
ter. Åbningstider i Mejerigade 9, 9700 Brøn
derslev.
Hver onsdag: Åbent hus kl. 13.00 - 17.00 
Hver torsdag: Åbent hus kl. 19.00 - 22.00 
Lukket helligdage.
Første åbningsdag efter sommerferien er den 
15. august.Sidste åbningsdag inden nytår er 
den 13. december.

Gotisk læsning. Studiekreds for medlemmer 
starter onsdag den 19. september kl. 9.30 - 
11.30 i Mejerigade 9. Derefter hver onsdag 
samme tid og sted til og med den 28. novem
ber. Dog afbrudt af ferie i uge 42.

Kontingent
125 kr. Par 175 kr.

Hjemmeside
www.slaegtshistoriskforeningforbroendersle-
vegnen.dk
Nyhedsmails: Send din mailadresse til sekre
tæren.

Københavns hovedstadsarkiver
Vidste du at der på hjemmesiden Københavns hovedstadsarkiver http://www.landsarkivet- 
kbh.dk/hovedst/index.htm findes sognekort og gadenavne før og nu samt Politi- og fattig
kreds.

Listen ’’Politi- og fattigkreds” 1890 indeholder oplysning om det fattigdistrikt og den poli
tikreds en gade hørte til. Det sidste får du brug for, hvis du skal bruge politimandtaller på 
Københavns Stadsarkiv.

Listerne finder du under hent og print - lister og kort etc.
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland
(Stiftet 24.11.1980)

Bestyrelsen
Formand Kjeld Simonsen, August Kroghsvej 93, 8500 Grenaa, 
886 32 33 05. E: tove-kjeld@vip.cybercity.dk 
Næstformand B. K. Johansen, Nellikevej 50,8500 Grenaa,
886 30 93 87. E: de-nijs.johansen@stofanet.dk 
Kasserer Ulla Bugtrup Jensen, Ludvig Holbergs Vej 10,
8500 Grenaa, 886 32 11 06. E: bunygaard@hotmail.com 
Sekretær Niels Kjeldsen, Bellisvej 10,8500 Grenaa,
886 32 00 93. E: nckp@stofanet.dk 
Geert Henriksen, Duevej 24, 8500 Grenaa 
886 32 51 93. E: geerthenriksen@stofanet.dk 
Hanne Andersen, Fasanvej 6 B, 8500 Grenaa 
886 30 03 65.
Ivan Jensen, Hyldehaven 60, 8520 Lystrup
886 22 3718. E: ij@oncable.dk

Foredrag
Foredrag afholdes fortsat kl. 19.00 den første 
tirsdag aften i måneden, d.v.s. 4. sept., 2. okt., 
6. nov., og 4. dec. 2012.
Foredragsholder og emne vil blive annonceret 
i foreningens programfolder, der udsendes til 
alle medlemmer sammen med Nyhedsbrevet.

Klubaftener
Afholdes i mødelokalet på Grenaa Egnsarkiv, 
Søndergade 1, 8500 Grenaa.

Datoer og emner for de enkelte aftener brin
ges i foreningens programfolder.

Nyt foredragslokale
På grund af god tilslutning til vore foredrag 
har vi været nødt til at finde nyt foredragslo
kale. Foredragene vil fremover blive afholdt i 
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Gre
naa.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 160 kr. Par 240 kr., inkl. 
Slægten.

Hjemmeside
www.djursslaegt.dk - bl.a. med Djurslands- 
databasen med langt over 30.000 personer 
med tilknytning til de 6 herreder på Djurs
land.
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\ - tysk tilnavn. Kendt dansk patricierslægt. Navnet har omkring 520 bærere i dagens Dan- f 
\ mark, dels i hovedstadsområdet, men også på det øvrige Sjælland og i Jylland. r
\ Slægtens først kendte mand, Peter Fenger var født i Stralsund og døde i Hamborg. Han var ( 
( far til skipper i Liibeck, Peter Fenger (1688-1737). Handelsmand Peter Fenger (1719-74) var / 
( gift med Else Brock (1737-1811), søster til legatstifteren Niels Brock (1731-1802). Se: J. C. L. ) 
( Lengnick, Genealogi over familien Fenger (I), 1848. Th. Hauch-Fausbøll: Slægthåndbogen, ) 
f 1900, s. 184-94. )
? Arkitekt Ludvig Fenger, (Ludvig Peter Fenger 7/7 1833 - 9/3 1905). Søn af sognepræst P. 1 
) A. Fenger (1799-1878) og Louise Augusta Manthey (1808-85). Samtidig med sine arkitekt- S 
) studier havde han arbejde hos G. F. Hetsch og var senere konduktør for M. G. Bindesbøll \ 
) og for F. Meldahl. Han vandt alle akademiets medaljer, den store guldmedalje 1866 efter at \ 
) han som frivillig havde deltaget i krigen 1864 hvor han blev såret og fanget på Als. Sanger, \ 
) sangskriver og musiker Søs Fenger (f. 2/12 1961 i Kgs. Lyngby). (
S Fenger, Fenger-Andersen, Fenger-Cederborg, Fenger-Eriksen, Fenger-Nielsen og Fengers ( 
) er forbeholdte navne. (
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening for 
Grindsted og Omegn
(Stiftet 04.06.1980)

Bestyrelsen
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: bkk@privat.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.

Onsdag d. 29. august kl. 18.00
Fælles udflugt til Randbøl Hede området. Her 
vil naturvejleder Helle Thuesen fortælle om 
Naturstyrelsens projekt med hedeafbrænding 
i foråret 2012, ligesom hedens historie, dyre
liv og flora vil blive gennemgået. Husk tilmel
ding.

Lørdag d. 22. september kl. 13.00
Halvdagsudflugt til Danmarks Flymuseum og 
rundvisning med smagsprøver på Stauning 
Whisky. På Danmarks Flymuseum kan man 
se 54 danske og udenlandske fly fra 1911- 
2000. Bla. svævefly, veteranfly og helikoptere. 
Husk tilmelding.

Onsdag d. 26. september kl. 17.00
Efterårstur i Gyttegård Plantage. Plantagen 
viser sig fra sin bedste side i det tidlige efterår. 
Tur til Grene Sande og Ørnsbjerg, hvor natur
vejleder Gert Hougaard Rasmussen vil for
tælle om naturen og plantagen og vise rundt i 
området. Husk tilmelding.

Tirsdag d. 9. oktober kl. 18.00
En aften i kartoflens tegn på Museumsgården. 
Kartoflen blev engang betegnet som hedens

guld. Rodfrugten blev indført til området 
engang i 1700-tallet, da den danske regering 
indkaldte tyske kolonister til opdyrkning af 
heden. Husk tilmelding.

Onsdag d. 30. oktober kl. 19.00
Afholdes på Ungdomsgården. Charles Kuhi 
vil fortælle om sine oplevelser som tysk soldat 
under den anden Verdenskrig. Som 15-årig 
blev han tvangsmobiliseret til tysk krigstjene
ste.

Onsdag d. 14. november kl. 19.00
Afholdes på Ungdomsgården. I foråret hav
de filmen om Hvidstengruppen premiere i 
de danske biografer. Filmen er blevet set af 
mere end 600.000 danskere. Forfatteren Erik 
Knoth kommer og fortæller om sin bog Mu
stard Point, der fortæller hele historien om 
Hvidstengruppen.

Tirsdag d. 27. november kl. 18.00
Julen står for døren og adventstiden nærmer 
sig. Julen er fuld af gode gamle traditioner. 
Museumsinspektør Gudrun Gormsen vil for
tælle om de forskellige danske julesange og 
julesalmer. Husk tilmelding.

Kursusvirksomhed
Mandag den 10. september kl. 19.00 
Informationsaften i FRISAMs lokaler, Bane
gårdsvej 45 i Grindsted.

Slægtsforsker Cafe
Slægtsforsker Cafe onsdagene 5/9, 12/9, 19/ 
og 26/9 kl. 13.30-16.00 i FRISAMs lokaler, 
Banegårdsvej 45 i Grindsted.

Slægtsforskning for begyndere 
og lidt øvede
Slægtsforskning for begyndere og lidt øvede. 
Tirsdage i september, oktober og november 
måned. Kl. 19-22 i FRISAMs lokaler, Bane
gårdsvej 45 i Grindsted.
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Slægtshistorisk Weekend
Arrangeret af SSF og Folkeuniversitetet på 

Nørgaards Højskole, Bjerringbro

5. - 7. oktober 2012

’’Stat og kirke”

Fredag 5.oktober

16.00 - 17.30 Ankomst, indkvartering inkl. kaffe/te til deltagerne. 

17-30 - 18.00 SSFs formand byder velkommen og introducerer kurset. 

18.00 -19.00 Middag.

19:15 - 21.15 Jytte Skaaning, cand.mag., arkivleder, Odense:

Gejstlige arkiver.

Bispe-, provste- og præstearkivers indhold fortæller slægtsforskere mangt 
og meget om vore forfædres gøren og laden i forgangne århundreder.
- Mange praktiske anvendelsesmuligheder demonstreres!

20.00 Kaffe/te-pause. Og efter foredraget egen tid (litteraturformidl., udstilling
af deltagernes slægtsforskning og edb-rum).

Lørdag 6. oktober

08.00 - 09.00 Morgenmad.

09.15 - 10.45 Steen Busck, dr.phil., tidl. lektor på Aarhus Universitet:

Det 18. og 19. århundredes folkelige vækkelser som symptom på grund
læggende ændringer i tankeverden og følelsesliv.

Hvordan opstod vækkelserne i 17- og 1800-tallet, hvordan udviklede de 
sig, og hvad findes der af kilder til belysninger heraf? Nærmere analyser 
viser, at den samme familiekreds var modtagelig for flere forskellige 
vækkelser i løbet af 200 år.

10.45 -12.00 Kaffe/te og egen tid (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af del
tagernes slægtsforskning og edb-rum).

12.00 - 13.00 Frokost.
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13.15 -14.45 Michael Bregnsbo, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet, Odense:

Hof arkiver og slægtsforskerne.

Selv om ens forfædre ikke var kongelige, kan der i hoffets arkiver alligevel 
være materiale af interesse for slægtsforskere: mange undersåtter skrev til 
kongen, og hoffet var en af tidens største arbejdspladser. Her færdedes en 
mægtig skare af jævne folk i stillinger som stuepiger, tjenere, køkkenperso
nale, håndværkere og kuske m.fl., som har sat sig spor i arkiverne.

1445 -15.15 Kaffe/te med kage.

15.15 -16.45 Tommy P. Christensen, cand.mag., fhv. mus.insp. Malmo Museer:

Computergenealogi og webbaseret slægtsforskning.

Anvendelse af pc-ere og internettet har revolutioneret dyrkningen af 
slægtsforskning. Der gives en introduktion til, hvordan du bedst kombine
rer slægtsforskningen med brugen af pc-ere og slægtsforskningsprogram
merne.

16.45 -17-45 Egen tid (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af deltagernes 
slægtsforskning og edb-rum).

18.00 -19.30 Middag.

21.00 Kaffe/te med kage.

Søndag 7. oktober

08.00 - 09.00 Morgenmad.

09.15 - 10.45 Annemette Løkke Borg Berg, cand.mag., Christiansfeld Centret:

Brødremenigheden og Christiansfeld.

Som én af de ældste vækkelser kom Brødremenigheden, grundlagt i Herrn- 
hut nær grænsen til Tjekkiet, til at spille en stor rolle for de folkelige, kri
stelige vækkelser mange steder i bl.a. Danmark og drev missionsvirksom
hed andre steder i Verden - med geografisk mobilitet til følge.

10.45-11.15 Kaffe/te (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af deltagernes 
slægtsforskning og edb-rum).

11.15-11.50 Tommy P. Christensen, cand.mag., fhv. mus.insp. Malmo Museer:

Tidsbestemmelse af portrætter og portrætsøgning.

Gode råd i forbindelse med tidsbestemmelse af portrætter, både fotografier 
og andre portrætter. Guide til fortegnelser over ældre grafiske portrætter 
(bl.a. litografier og ældre stik), og hvor findes der oplysninger om kunst
nerne?

11.50 Formanden afslutter weekenden.

12.00-13.00 Frokost herefter hjemrejse.
------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Spørgecentral
Traditionen tro forsøger spørgecentralen at hjælpe deltagerne med spørgs
mål om slægtsforskning, hvor findes kilderne på arkiverne, og hvordan finder 
man rundt i det genealogiske materiale? - Tag endelig din anetavle med! 

Litteraturformidling/materialer til salg
Anton Blaabjerg tager materialer med fra SLÆGTENs litteraturliste, som kan ses på SSF’s 
hjemmeside, www.ssf.dk, eller rekvireres HELT ajourført hos Anton, blaab@webspeed.dk. 

Kursusdeltagere er velkomne til at fremlægge materiale på eget ansvar.

Aktiviteter udover foredragene
Deltagerne kan fremvise egen slægtsforskning, edb-programmer mv. Vis udskrifter af 
slægtstavler på opslagstavler. Spanske vægge til større udstillinger kan bestilles hos Kri
stian Lauritsen: kristian.lauritsen@youmail.dk.

Kontaktkatalog
Kontaktkataloget kan udfyldes om éns forskning. Skema hertil følger med informations
brev i august. Skemaet indsendes senest 20. august. Kontaktkatalog fremlægges i spørge
centralen. Jo flere indsendte skemaer, jo større chancer for ’’anesammenfald”!

Praktiske oplysninger
Tilmeldingsaccept sker løbende med post eller e-mail. I ferietiden kan der dog gå lidt tid, 
inden accepten kommer. Desuden modtager deltagerne i august informationsbrev eller 
mail med bl.a. deltagerliste med navne, adresser, telefonnumre og evt. e-mailadresser 
samt en plan over højskolen. Listen kan benyttes til arrangement af samkørsel.
Al tilmelding og forespørgsler vedr. Slægtshistorisk Weekend bedes rettet til SSF’s kasserer: 
Kristian Lauritsen, Webersvej 1, 7400 Herning. E: kristian.lauritsen@youmail.dk 

Indkvartering
Denne sker på dobbeltværelser - med mulighed for enkeltværelse mod ekstra betaling; 
alle værelser er med toilet og bad. Nogle værelser, der benyttes som enkeltværelser, er to 
og to dog fælles om toilet og bad i en lille forgang; i så fald indkvarteres man efter køn. 
Sengelinned og håndklæder er indbefattet i prisen, men til svømmesalen anbefales med
bragte ekstra håndklæder.

Transport til Højskolen
Tog til Bjerringbro Station. - For rejsende sydfra er der togskifte i Aarhus eller Langå med 
9-12 minutters ophold, nordfra er der togskifte i Langå med lidt længere ophold.
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Skriv venligst med blokbogstaver

(S

Tilmelding til Slægtshistorisk Weekend
5. - 7. okt. 2012, på Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro ®86 68 23 00. 

Navn: (som det ønskes på navneskilt)_____________________________________

Adresse:_____________________________ Postnr.:_____  By: ____________

Telefon: _______________ Email:____________________________________

Medlem af slægtshistorisk forening? Hvilken?_______________________________

Jeg ønsker diætkost/diabetikerkost/særkost. Sæt kryds her: | |

Evt. uddybning til brug for køkkenet:_____________________________________

Tilmelding og betaling
Tilmelding kan ske hele året, dog senest 1. august. Tidligt tilmeldte skal have betalt senest 1. juli, ellers bortfalder 
forhåndstilmeldingen. Tilmeldte efter 1. juli skal betale samtidig med tilmeldingen. Ovenstående tilmeldingsblanket 
findes også på SSF’s hjemmeside, hvorfra den kan hentes som en Word fil, udfyldes og sendes pr. email til: kristian. 
lauritsen@youmail.dk ’’Først til mølle-princippet” bliver anvendt, idet der dog tages hensyn til værelseskapaciteten 
(dobbelt/enkelt). Bemærk, at vi lejer os ind på højskolen. Tilmeldinger skal derfor indsendes direkte til Kri
stian Lauritsen, Webersvej 1, 7400 Herning.

For kursister, der ikke er medlem af en slægtshistorisk forening, eller er medlem af en forening, der ikke hører under 
SSF, erlægges et gebyr på 350 kr. Det bedes derfor oplyst, hvilken slægtshistorisk forening, du er medlem af.

Ved overtegning bliver indbetalt gebyr tilbagebetalt fuldt ud, mens der ved afmelding forbeholdes ret til at tilbage

holde 350 kr. Der ydes ingen tilbagebetaling ved afmelding efter 1. september.

Sæt kryds til højre udfor den ønskede pakke:

A) Pakke med dobbeltværelse inkl. fuld pension, alle foredrag, 
samt aktiviteterne som skitseret i programmet.
Par har førsteret til dobbeltværelser.................................................... kr. 1.900,- □

Jeg ønsker at dele dobbeltværelse med (navn):____________________________

B) Pakke med enkeltværelse inkl. fuld pension, alle foredrag,
samt aktiviteterne som skitseret i programmet.................................. kr. 2.100,- □

C) Pakke inkl. alle foredrag, samt aktiviteterne som skitseret
i programmet og fuld pension med undtagelse af morgen
maden. Ingen overnatning.................................................................... kr. 1.800,- EU

Gebyr for ikke-medlemmer af en forening under SSF...................... kr. 350,- □

I alt....................................................................................... kr.: ___________
som bedes indbetalt til Danske Bank, Reg nr. 1551 og kontonr: 0016863408.

■ -----------
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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
(Stiftet 28.03.1984)

Bestyrelsen
Formand Inger G. Rasmussen, Ådalen 21,4850 Stubbekøbing,
854 60 63 93. E: l.Rasmussen@email.dk
Næstformand Christina Juel, Nørre Alslev Birkevej 4,4840 Nørre
Alslev, 854 43 47 84. E: cju@mail123.dk
Kasserer Lisbeth Christensen, Skovvænget 28,4862 Guldborg,
854 77 01 96. E: Iis.gul2@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Hans-Jørgen Olsen, Stubbekøbingvej 58,
4800 Nykøbing F., 854 85 75 57. E: h-jolsen@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem Kate Andersen, Rodemarksvej 7,4850
Stubbekøbing, 854 44 41 64. E: ka-ro@nypost.dk
Sekretær/2. suppleant Lis Lund, Skovtoften 9,4800 Nykøbing F.,
854 85 95 85. E: lisdnul@hotmail.com
1. suppleant Tove Boesen, Egevænget 13,4800 Nykøbing F.,
860 15 65 28. E: toveogkjeldboesen@hotmail.com
Revisor Karen M. Larsen, Krårup Møllevej 5,4990 Sakskøbing,
854 77 94 03. E: kmhl@mail.dk
Rev. suppl. Aase Diemer, Strandvænget 6,4862 Guldborg,
854 77 06 96. E: aasediemer@mail123.dk

Lørdag d. 29. september
Michael Dupont: Pasprotokoller. En spæn
dende kilde for slægtsforskningen er de så
kaldte pasprotokoller, der er en relativ ukendt 
og derfor ubenyttet kilde. De er bevaret fra 
størstedelen af det 19. århundrede, hvor man 
skulle bruge pas på indlandsrejser, og via pas
protokollerne kan man følge en persons rej
sefærd.

Lørdag d. 27. oktober
Jørgen Green: Krigene 1848 og 1864. Cand.

jur. Jørgen Green er forfatter til bøgerne 
’’Slægtsforskerens ABC” og ’’Slægtsforkning i 
Lægdsruller, Søruller og Søværnets Arkiver”. 
Jørgen Green har hjemmesiden: Grifo.dk

Lørdag d. 24. november
Foredrag af Christian Frederiksen, stadsar
kivar. Nykøbing F. har fået et Stadsarkiv. Vi 
får besøg af lederen, stadsarkivar Christian 
Frederiksen, som vil fortælle, hvad vi som 
slægtsforskere kan finde i dette arkiv. Han vil 
ligeledes orientere om arkivering af offentlige 
myndigheders digitale kulturarv.

Tid og sted - NB! Nyt sted!
Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført, 
kl. 13 på Kulturforsyningen, Voldgade 1,4800 
Nykøbing F.

Gotisk værkstedsmøder
Mødedatoer: 22. aug. - 2. okt. - 25. okt. - 21. 
nov. - Kl. 16.30-18.00 på Kulturforsyningen. 
Der arbejdes på at knække koden til gotisk 
skrift, så deltagerne bliver selvhjulpne.

Kontingent
Personligt medlemskab: 170 kr.
Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr. 
Gæstekort til foredrag 40 kr.
Foreningens hjemmeside
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.
dk

Forbeholdte navne?
Det sidste tillæg til Navneloven fra 1981 omfatter dels navne, der i tidsrummet fra den 1. ja
nuar til den 31. december 2004 er givet ved navnebevis, og som ikke tidligere er forbeholdt, 
dels navne, som er forbeholdt ved skriftlig anmeldelse til Familiestyrelsen.

Hele listen kan findes på advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborgs portal Themis, under 
web-adressen:

http://www.themis.dk/synopsis/index.asp?hovedramme=/synopsis/docs/navneret.html
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Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
(Stiftet 28.08.2003)

Bestyrelsen
Formand Birgit Larsen, Bavneåsen 61,2640 Medehusene,
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. 6. september
Vi starter med et formiddagsmøde

Torsdag d. 13. september
Foredrag ved Anna Margrethe Krogh-Thom- 
sen, der fortæller om Mormonkirkens hjem
meside FamilySearch. Hvad kan man finde på 
FamilySearch.org? Mormonkirkens hjemme
side er en af verdens største og mest brugte af 
slægtsforskere. Hvordan søger man i den, og 
hvordan bruger man Batch-filer? Hvilke op
lysninger kan man være heldig at finde?

Torsdag d. 20. september
Vi besøger Frilandsmuseet.

Torsdag d. 18. oktober (Efterårsferie)

Torsdag d. 25. oktober
Find oplysninger om dine slægtninge i hærens 
og søværnets arkiver. Hærens og søværnets 
arkiver udgør en guldgrube for slægtsforske
re. Jørgen Green vil fortælle om, hvordan man 
med udgangspunkt i lægds- og sørullens op
lysninger og ved brug af DAISY kan finde frem 
til og bestille de relevante arkivalier i hærens 
og søværnets arkiver. Jørgen Green er cand. 
jur. og slægtsforsker samt forfatter af flere

bøger om slægtsforskning bl.a. ’’Slægtsforske
rens ABC” og »Slægtsforskning i lægdsruller, 
søruller og i hærens og søværnets arkiver«.

Torsdag d. 6. december
Sidste møde inden jul (aftenmøde)

På formiddagsmøderne skal vi høre forskel
lige spændende indlæg m.v. samt læse gotisk 
håndskrift. Ud over aftenforedragene har vi 
nogle klubaftener, hvor vi forsøger at hjælpe 
hinanden, hvis der er problemer med at finde 
en ane, eller 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 Medbor
gerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Ta- 
astrup. I lige uger kl. 10.00 - 12.30 og i ulige 
uger kl. 19 - 21.30

I 2013 starter vi torsdag den 3. januar med et 
aftenmøde.

Hvis du har fået interesse for foreningen, er 
du velkommen til at være med f. eks. en klub
aften, inden du evt. melder dig 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

Anetavlen
Har du prøvet at sende et indlæg til Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavns diskus
sionsforum Anetavlen. Det koster intet blot et login. Prøv anetavlen på: www.anetavlen.dk
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Slægtshistorisk Forening Herning
(Stiftet 02.03.x970)

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. 17. september (FU)
Slægtshistoriker, foredragsholder og under
viser Hans Peter Poulsen: ’’Udvandrerne 
- hvem var de, og hvor blev de af?” Fra mid
ten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 
% af den danske befolkning, hovedsageligt til 
Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de 
rejste, og hvor blev de af? Kan vi finde deres 
efterkommere?

Mandag d. 22. oktober (FU)
Forfatter, historiker ph.d. Agnete Birger Mad
sen: ’’Uægte børn i syv slægtled.” Skæbner 
og livshistorier i min egen familie. Udgangs
punktet er min far, et uægte barn, der i 1917 
blev født på Bethesdahjemmet i Aarhus. Hans 
mor var fiskerpige fra Skagen, hans far en ny
udlært typograf fra Hjørring. Sidstnævnte var 
selv et uægte barn og fiskerpigen havde en

storesøster, der slet ikke lignede resten af sø
skendeflokken. Det vrimler med uægte børn i 
min familie, men reaktioner og måder at takle 
situationen på var vidt forskellige alt efter tid, 
miljø, tro og personlig styrke. Foredraget sup
pleres med dias.

Mandag d. 19. november (FU)
Exam. Art. i Klassisk Arkæologi, Susanne 
Bang Nielsen: ’’Tragedien i Tvis.” Maren 
myrdede en dag i 1907 på grusomste vis seks 
børn, deriblandt hendes egne tre. Vi skal høre 
om denne frygtelige historie, der er vist på TV 
MidtVest, men først og fremmest skal vi høre 
om, hvordan medarbejdere på Lokalhistorisk 
Arkiv for Holstebro ’’opklarede” denne histo
rie om det seksdobbelte barnemord. De vel
kendte kilder som bøger, aviser, kirkebøger 
og retsprotokoller blev taget i brug, men også 
lægdsruller, amtets arkivalier, overformynde
riets protokoller og meget andet blev gennem
søgt i jagten på oplysninger.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19.00.
Alle møder foregår i Herning Frivillig Center, 
Codanhus, Fredensgade 14, 7400 Herning 
(indkørsel fra Dalgas Allé) - 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.

Efternavne med bindestreg
I navneloven omtales i §8 de såkaldte dobbelte efternavne. Det vil sige to navne, der hver for 
sig kan tages som efternavn. De kan sammen tages som efternavn, hvis navnene forbindes 
med bindestreg. Et sådant efternavn, der består af flere navne forbundet med bindestreg, 
anses i forhold til lovens øvrige bestemmelser som ét efternavn. Den, der bærer et efter
navn bestående af flere navne forbundet med bindestreg, kan bortkaste et af de pågældende 
navne.
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Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn
(Stiftet 15.02.1979)

Bestyrelsen
Per Maack Andersen, Christiansgade 24, 9800 Hjørring,
898 92 70 75. E: permaack@slfhj.dk 
Gunvor Johnsen, Borrisholtvej 82, 9800 Hjørring,
898 96 51 52. E: gunvorjohnsen@slfhj.dk 
Erik W. Christiansen, Vestergade 3A, 9800 Hjørring,
898 90 96 40. E: erikwchristiansen@slfhj.dk 
Ole Grau, Nøddekrigevej 4, 9800 Hjørring,
823 95 48 81. E: olegrau@slfhj.dk
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45,9800 Hjørring,
898 92 24 77. E: janrasmussen@slfhj.dk

Tirsdag d. 11. september
Peter Martin Jørgensen, bibliotekar, Hjørring: 
Billedredigering med Picasa. Ældre scannede 
fotografier med fejl kan via computeren gen
skabes med det gratis billedbehandlingspro
gram. Vi vil få demonstreret, hvorledes folder, 
revner og ridser kan fjernes og falmede bille
der genopstå som nye, og hvordan man kan 
lave udsnit af gruppe-billeder. Om tiden tilla
der, vil vi også diskutere, hvor grænsen går for 
troværdig billedmanipulation.

Tirsdag d. 25. september
Ekskursion til Vendsyssel historiske Museum, 
Museumsgade 3 i Hjørring. Mus. insp. Signe 
Langberg viser rundt i den sidste særudstilling 
i serien ’’Livets Mærkedage”. Den omhandler 
livets afslutning med død og begravelse. For
eningen er efterfølgende vært ved gravkaffen.

Tirsdag d. 9. oktober (FU)
Annette Hoff, mus. insp. på Horsens Mu
seum: Herregårdsfruers hverdagsliv. Karen 
Rosenkrantz de Lichtenberg har med pertent
lig skrift ført dagbøger og regnskabsbøger på 
godset Bidstrup syd for Randers i perioden 
1771-1796. Herigennem får vi et indblik i hver
dagslivet på godset i alle detaljer. Baroner, 
bryggerspiger og spindekoner myldrer frem, 
og vi bliver vidner til barselsstue, svigermors 
besøg, sygdom, død og godsejerinden som 
lystfisker.

Tirsdag d. 23. oktober
Samarbejdsaften. Vi deler årets erfaringer fra 
slægtsforskningen og fortæller nye slægts
historier. Man er også velkommen til blot at 
være med på en lytter.
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Tirsdag d.13. november (FU + DIS)
Kaj Henningsen, Kolding: I farfars fodspor - 
med hestevogn gennem Litauen. 
Foredragsholderens farfar Iver Henningsen 
var som dansksindet sønderjyde med i 1. Ver
denskrig og har som sanitetssoldat videregi
vet sine indtryk bag fronten gennem mere end 
150 breve og 100 tegninger. I 2006 foretog 
Kaj Henningsen en månedlang rejse i farfade
rens fodspor baseret på de detaljerede oplys
ninger i brevene. Om denne form for ’’slægts
arkæologi” illustreret med billeder af breve og 
tegninger skal vi høre i foredraget.

Tirsdag d. 11. december
Julemøde med filmforevisning. Gennem bille
der fra det daglige liv i Danmark skal vi følge 
udviklingen fra mangelsamfund til forbrugs- 
og velfærdssamfund i perioden 1945-1970. Til 
de originale optagelser hører desuden glogg, 
julekage og knas.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19.00 i Forsamlingsbygn., 
Østergade 9 i Hjørring. Kaffe og brød kan kø
bes i pausen ved møderne for 15 kr. Ekskur
sionen til museet begynder kl. 19 i museums
caféen.

Lørdagsåbning på Historisk Arkiv i Hjørring 
Arkivet holder åbent kl. 10-15 følgende lør
dage: 1.9., 6.10., 3.11. og 1.12., hvor vores ar- 
kivlaug vil være til rådighed med hjælp på læ
sesalen. Introduktion til slægtsforskning ved 
Asger Bruun kl. 10.30 og gotisk skrift for be
gyndere med skriveøvelser kl. 12.30 - 13.30. 
Derefter skriftlæsning for alle kl. 13.30 - 15 
ved Per Maack Andersen.

Kontingent
175 kr.

Kursus
Slægtsforskning for begyndere v/ Hugo Kri
stensen på Holmegårdskolen i Hjørring, man
dage kl. 19-21.45 med start 24.9. Tilmelding 
til FOF.

Hjemmeside
www.slfhj.dk

mailto:permaack%40slfhj.dk
mailto:gunvorjohnsen%40slfhj.dk
mailto:erikwchristiansen%40slfhj.dk
mailto:olegrau%40slfhj.dk
mailto:janrasmussen%40slfhj.dk
http://www.slfhj.dk


Horsensegnens Slægtsforskere
(Stiftet 18.01.1999)

Bestyrelsen
Formand Knud Friis, Vænget 7, Vinten, 8700 Horsens,
875 65 41 79. E: elknud@stofanet.dk
Kasserer Claus Poulsen, Fjordparken 246, 8700 Horsens,
840 84 73 84. E: clauspoulsen246@gmail.com 
Sekretær Yvonne Bolbro, Højlund 7b, 8700 Horsens,
820 11 73 41. E: sira@stofanet.dk
Kurser Hanne Bjørn, Bregnevej 6, 8700 Horsens,
821 43 00 24. E: habjoern@gmail.com
Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, 8700 Horsens,
875 64 41 43. E: fam.peter@stofanet.dk

Tirsdag d. 4. september
Medlemmernes aften.

Lørdag d. 15. september
Udflugt til herregårdsmuseet GI. Estrup kl. 
9-17. Bindende tilmelding senest fredag d. 17. 
august. Der er mulighed for at besøge Dansk 
Slægtsgårdsarkiv.

Torsdag d. 20. september (FU)
Sømanden og hans familie i sejlskibenes tid. 
Karsten Hermansen fra Marstal Søfartsmu
seum fortæller om livet på sejlskibene og om 
de specielle problemer, der var for sømands
familierne.

Tirsdag d. 9. oktober
Medlemmernes aften

Tirsdag d. 13. november
Medlemmernes aften

Torsdag d. 22. november (FU)
Rådstue- og byfogedarkiver. Arkivar, senior
forsker Jørgen Mikkelsen

December: Julemøde. Dato er ikke 
fastlagt.
Se brev til medlemmerne i august.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19 og foregår i Åpark 
Centret, Løvenørnsgade 21, Horsens

Kontingent
175 kr. pr. husstand

Kursusvirksomhed
FOF-Rosing Ræderske Aftenskole tilbyder 
følgende kurser (tilmelding ®76 25 89 88):

Hanne Bjørn: Slægtsforskning trin 1 (torsdage 
kl.13-15.30 start d. 13. september).

Hanne Bjørn: Slægtsforskning trin 2 (torsda
ge kl.19-21.30 start d. 25. oktober).

Horsensegnens Slægtsforskere træffes i Lo
kalsamlingen på Horsens Bibliotek d. 1. og 3. 
mandag i måneden kl. 16-18 sept - dec. 
Studiekreds onsdag kl. 19 ulige uger i Åpark- 
centeret tilmelding til Hanne Bjørn

Hjemmeside
www.slaegt-horsens.dk

Corydon
- engelsk slægtsnavn, omkring 130 bærere i Danmark, hovedsagelig fra Sønderjylland. For
fatteren Robert Corydon (Robert Peter Jes Corydon), (15/5 1924 - 21/8 1984). Født i Kbh. 
som søn af fotograf Jacob L. Corydon (1871-1956) og Anna Henriette Petersen (f. 1887). 
Cand.scient.pol. Bjarne Fog Corydon (f. 1/3 1973 i Kolding). Søn af anlægsgartner Arne 
Corydon og sekretær Tove Corydon. Gift med børne- og kulturdirektør i Ringsted Kommune 
Nina Eg Hansen. MF for Socialdemokratiet siden 15/9 2011, finansminister siden 3/10 2011. 
Corydon, Corydon-Lund og Corydon-Petersen er forbeholdte navne.
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Slægtshistorisk Forening i Hvetbo Herred
(Stiftet 28.06.2011)

Bestyrelsen
Formand og Sekretær Tove Andersen, Løkkenvej 30,
9490 Pandrup, »40 41 33 39. E: ta.vendelbo@gmail.com 
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: fam_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. 3. september kl. 9-12
Workshop og studiegruppe i gotisk skrift. 
Arne Leismann deltager denne dag med 
punktet ’’Hvordan kommer du i gang med Le
gacy Dansk.”

Mandag d. 10. september kl. 19-21.45
Kursus for let øvede over 3 aftener. Der tages 
udgangspunkt i de materialer, der er i Egns
samlingens lokalarkiv. Hvordan bruger vi ma
terialerne, og hvad bruger vi dem til? Kurset 
arrangeres sammen med FOF, Vendsyssel - 
med Lis Sørensen, Brønderslev som undervi
ser. Medbring ikke pc. Der er mulighed for at 
købe kaffe, kage og sodavand.

Mandag d. 17. september kl. 9-12
Workshop og studiegruppe i gotisk skrift.

Mandag d. 24. september kl. 14-17
Medlemsmøde - opsamling på de nye mulig
heder i arkivalier online. Bestyrelsen samler 
op på og gennemgår de nye muligheder, der 
er for at finde oplysninger på arkivalier on
line. Medbring gerne pc. Pris for medlemmer 
20 kr. og for ikke-medlemmer 40 kr. Prisen er 
inkl. kaffe og kage.

Mandag d. 1. oktober kl. 9-12
Workshop og studiegruppe i gotisk skrift. 
Arne Leismann deltager denne dag med 
punktet ’’Hvordan kommer du i gang med Le
gacy Dansk.”

Mandag d. 8. oktober kl. 19-21.45
Kursus for let øvede over 3 aftener - 2. aften.

Mandag d. 22. oktober kl. 9-12
Workshop og studiegruppe i gotisk skrift.

Mandag d. 29. oktober kl. 14-17
Medlemsmøde - foredrag med Hans Poulsen. 
Hans Poulsen vil give os et indblik i nogle 
af de mere specielle materialer, der findes i 
Egnssamlingens lokalarkiv. Medbring ikke pc. 
Pris for medlemmer 20 kr. og for ikke-med
lemmer 40 kr. Prisen er inkl. kaffe og kage.

Mandag d. 5. november kl. 9-12
Workshop og studiegruppe i gotisk skrift.

Mandag d. 12. november kl. 19-21.45
Kursus for let øvede over 3 aftener - 3. aften.

Mandag d. 19. november kl. 9-12
Workshop og studiegruppe i gotisk skrift.

Mandag d. 3. december kl. 9-12
Workshop og studiegruppe i gotisk skrift.

Tid og sted
På Egnssamlingen Saltum. Se tid ved hvert 
foredrag.

Hjemmeside
http://www.egnssamlingen.dk/da/94287-
Slgtsforskning

Daisy - kurser
Når alle Viborg Landsarkivs arkivalier med udgangen af 2012 er registreret i Daisy, skal alle 
bestillinger ske i Daisy. Du kan deltage i kurser på arkiverne. Tilmelding på: www.sa.dk
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Hvidovre Slægtsforskere
(Stiftet 01.08.1993)

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

Tirsdag d. 18. september
Kl. 13.30-16.00: Kontingentbetaling og udle
vering afbladet Slægten. Jan Pedersen, arki
var, Rigsarkivet: Lægdsruller og retsbetjente.

Tirsdag d. 25. september
Opfølgning på sidste foredrag.

Tirsdag d. 2. oktober
Medlemmernes ideer til næste forårsprogram.

Tirsdag d. 9. oktober
Jørgen Mikkelsen, arkivar, ph.d. Rigsarkivet: 
De kommunale arkivalier. Foredraget giver en 
introduktion til de vigtigste registreringssy
stemer og en række eksempler på arkivserier 
af stor personalhistorisk interesse. Det drejer 
sig bl.a. om folkeregistre, skattemandtal og 
forskellige typer af socialsager.

Tirsdag d. 16. oktober
Opfølgning på sidste foredrag. Hvad forsker 
du i?

Tirsdag d. 23. oktober
Gitte Christensen, slægtsforsker: Hvordan jeg 
dyrker slægtsforskning på nettet?

Tirsdag d. 30. oktober
Udstilling på Rytterskolen.

Tirsdag d. 6. november
Udstilling på Rytterskolen.

Tirsdag d. 13. november
Opfølgning på sidste foredrag. Medlemmer
nes erfaring på nettet.

Tirsdag d. 20. november
Gitte Bergendorff Høstbo, slægtsforsker: 
Arvelighed i slægtsforskningen. Hvad er en 
DNA-test, og hvad kan den fortælle os om vo
res forfædre?

Tirsdag d. 27. november
Opfølgning på sidste foredrag.

Tirsdag d. 4. december
Gotisk skrift (julekager).

Tirsdag d. 11. december
Juleafslutning.

Tid og sted
Kl. 14.00-16.00 på Rytterskolen, Hvidovre 
Kirkeplads 1, Hvidovre. Der tages forbehold 
for ændringer i programmet. Vi henviser til 
vores hjemmeside.

Kontingent
150 kr. pr. halvår inkl. Slægten. Gæster 30 kr. 
pr. foredrag.

Hjemmeside
www.hvidovre-slaegtsforskere.dk
kontakt@hvidovre-slaegtsforskere.dk

Oplysninger om dit hus
På www.arkivalieronline.dk kan du nu finde tingbøger med oplysninger om, hvem der tidli
gere har ejet et hus, hvad de lånte til huset, og hvad ejendomsvurderingen var.
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Koldinghus - Forening af Slægtsforskere
(Stiftet 22.05.1989)

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 Per Rasmussen, Doritshave 41,6040 Egtved,
»75 55 00 61. E: ejr6400@gmail.com
Redaktør Ingrid Majgaard, Varmkærvej 10, 6040 Egtved,
»75 55 37 09. E: ingmaj@profibermail.dk 
Bestyrelsesmedlem Tina Nikolajsen, Svendborgvej 5,3. tv.
6000 Kolding, »61 67 90 59. E: tina@nikolajsen.org 
Suppleant John Vikkelsøe-Nielsen, Vestergade 34,6622 Bække, 
»75 55 17 91. E: john@vikkelsoee-nielsen.dk

Tirsdag d. 4. september (FU)
Agnete Birger Madsen, cand.mag. og Ph.d. 
i Historie: Kvindfolk og fattige på landet ca. 
1850. Forholdene for de forladte koner og 
ugifte modre. Spinde-, sy- og vævekonerne 
på landet. En af disse kvinder skrev gentagne 
gange til amtmanden. Disse breve er med til 
at belyse hendes vilkår. Andre kilder er fader
skabssager samt fattig- og politiprotokoller.

Tirsdag d. 18. september
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. 2. oktober
Bestyrelsens aften. Vi diskuterer lidt om sæ
sonens program og bestyrelsen lægger ideer 
og tanker om nye tiltag frem til medlemmer
nes kommentarer.

Tirsdag d. 6. november (FU)
Stine Lucia Rasmussen, cand.mag. og mu
seumsformidler ved Herregårdsmuseet GI. 
Estrup: Kærlighed på herregården - herre
gården som ægteskabsmarked 1880-1940. 
Herregårdene opsugede mange af de unge på 
landet. De fandt et fællesskab, som de ikke 
havde derhjemme, og for mange blev herre
gårdslivet en livsstil.

Tirsdag d. 20. november
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. 4. december
Jytte Skaaning, cand.mag. og lokalarkivar: 
En speget forsørgelsessag. Vi følger Ane Kir
stine Jørgensens liv og levned (1834-?) og går 
i hendes arkivspor. I juni 1853 indlægges A.K. 
Jørgensen febersyg på Odense Fattiggårds 
sygestue. Udgifterne til ophold og medicin 
afholdes af fattigkommissionen, som bagefter 
søger refusion hos hendes forsørgelseskom
mune. Men, hvor er hun forsørgelsesberet
tiget? Vi følger ’’sagen” hvor hun undervejs 
bliver tiltalt for bedrageri og tyveri.

Tirsdag d. 8. januar (FU)
Jens Henrik Koudal, musikhistoriker og se
niorforsker ved Dansk Folkemindesamling, 
Det Kgl. Bibliotek: ’’Folkeminder og dagligli
vets kultur”. Foredraget vil belyse ideerne bag 
Dansk Folkemindesamling og give eksempler 
på, hvordan det indsamlede materiale belyser 
menigmands kultur. Koudal vil fremdrage 
sang, musik og dagbøger, bl.a. vil han fortælle 
om arbejdet bag en nyligt åbnet hjemmeside 
om tre unge mænds liv og personlige visebø
ger fra 1840-erne. Foredraget ledsages af bil
leder og lyd.

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

Studieture til Landsarkiverne
Via vores hjemmeside hjælper vi medlem
merne med at etablere fælleskørsel til lands
arkiverne. Kontaktperson: Sekretær Per Ras
mussen

Kontingent
200 kr. Samlevende par 300 kr. Gæster 50 
kr. per foredrag. Beløbet kan indbetales på: 
Reg.nr. 1551 kontonummer 8716544.

Hjemmeside og link
www.kolding.dk/slaegtsforskerforening
www.vonsilds-slaegter.dk
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Slægtshistorisk Forening Korsør
(Stiftet 01.09.1978)

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. 6. september
Foredrag ved genealog Erik Kann: ’’Sølægds- 
ruller”.
I foredraget lærer du ikke bare om sølægds- 
rullerne men også om en masse af det supple
rende arkivmateriale, der gør arbejdet med 
udskrivningen til flåden særdeles udbytterigt! 
Vi besøger eksempelvis det lokale toldsted, 
der havde ansvaret for registrering af ud
skrevne søfolk, vi er med ombord på det land
faste øvelsesskib på Holmen, hvor den unge 
kadet lærer om knob og kompaskurs uden at 
blive søsyg, og vi følger en ung marinesoldat 
på togt med et af flådens skibe.

Torsdag d. 20. september
Opfølgning på sidste foredrag med Erik Kann. 
Har du været i arkivmateriale, der henviser til

sølægdsruller? - eller andet slægtsmateriale 
fra dine forfædre.

Torsdag d. 4. oktober
Studietur til Landsarkivet for Fyn, med rund
visning.

Torsdag d. 18. oktober
Medlemsaften med indlæg fra vore medlem
mer.

Torsdag d. 1. november
Foredrag ved Ole Pilegaard Hansen: ”Af den 
sjællandske muld”.
Foredraget tager udgangspunkt i den bog, 
som O.P.H. skrev og udgav i 2003 om sine 
forældres historie, samt om deres forældres 
og bedsteforældres liv. Foredraget anviser de 
mange forskellige muligheder, som slægts
forskere kan benytte i bestræbelserne for at 
skrive slægtens historie.

Torsdag d. 15. november
Medlemmernes egen aften.

Torsdag d. 29. november
Juleafslutning med spisning og hyggeligt 
samvær.

Kontingent
200 kr., par: 300 kr., gæster pr. foredrag: 35 
kr.

Tid og sted
Biblioteket i Korsør, indgang Bernstensgade, 
kl. 19.15.

Dansk Jødisk Museum
Det er nu muligt at høre 23 danske vidnesbyrd fra 2. verdenskrig for første gang i historien. 
På Dansk Jødisk Museum er der opstillet pc-skærme hvor man kan lytte til både danske jø
der og ikke-jøder, der fortæller unikke og dramatiske historier om jødeforfølgelse i Danmark 
samt om flugten til Sverige og om fangenskabet.
Læs mere på: www.jewmus.dk - og besøg museet.
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Morsø Slægtshistoriske Forening
(Stiftet 12.12.1978)

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.

Tirsdag d. 6. oktober kl. 19.30
Slægtsforskning.

Tirsdagd. 6. november kl. 19.30
Slægtsforskning.

Tirsdag d. 12. december kl. 19.30
Slægtsforskning.

Der vil desuden blive nogle undervisningsaf
tener i efteråret 2012 på Solparken i 0. Assels.

Tid og sted
Vore studieaftener foregår på Lokalhistorisk 
Arkiv, Dueholmgade 7, Nykøbing Mors med 
start kl. 19.30.

Kontingent
125 kr.

ANNONCE

Disponent Ove Mellerups Mindefond
Disponent Ove Mellerups Mindefond er stiftet 8. december 2009.

Legatet er oprettet til støtte for personer og institutioner, der beskæftiger sig 
med slægtsforskning. Der ydes almindeligvis støtte på mellem 1.000 og 10.000 kr. 

Ansøgningerne modtages i perioden 1. juni til 1. august, og der skal søges pr. brev til:

HALDGUTTENBERG Advokatfirma,
Halds Gaard, Nicolajgade 22,

1068 København K.
Mrk. ’’Legatansøgning”.

Legatet uddeles efter 15. august samme år. Ønskes der støtte til ansøgning til 
udgivelser af fx. slægtsbøger, medsendes manuskript samt to tryktilbud. Udgivelser 
skal henvende sig til en bredere kreds af interesserede. Sædvanligvis tildeles støtte 

til trykningen af publikationen ud fra en økonomisk beregning, der tager højde for 
et forventeligt salg af publikationen til en rimelig pris.

Betingelserne for en bevilling er i øvrigt, at der sendes fire eksemplarer af 
publikationen til fondsbestyrelsen, og at Fonden anføres i publikationens kolofon. 

Institutioner der ønsker støtte, fremsender ligeledes deres ansøgning til 
HALDGUTTENBERG Advokatfirma.

Alle ansøgninger skal som minimum indeholde oplysninger om formål 
og baggrund for projektet for midlernes anvendelse samt 

beløbets størrelse, samt navn, adresse, tlf.-nr. samt cpr.nr./cvr.nr. for ansøger.
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Nordsjællands Slægtshistoriske Forening
(Stiftet 20.05.1992)

Bestyrelsen
Formand Knud Werchmeister, Kongensgavevej 1B,
3200 Helsinge, »48 79 60 99. E: knudhw@webspeed.dk 
Næstformand Maren Søndergaard Pedersen, Solbuen 208,
3400 Hillerød, »48 28 55 53. E: marensp@mail.dk 
Kasserer Bitten Mølgaard, Leerbjerg Aasen 2, Bakkebjerg,
3230 Græsted, »22 55 93 38. E: bitten.viggo@mail.tele.dk 
Sekretær Birthe Nielsen, Mejsevang 6,3450 Allerød,
»48 17 40 57. E: birthe.e.nielsen@mailme.dk 
Lilly Hansen, Stationsvej 90, 3230 Græsted 
»48 39 16 05. E: stationsvej@mail.tele.dk
1. suppleant Torben Christensen, Prunusvej 11,3450 Allerød
2. suppleant Viggo Poulsen, »21 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, »21 81 00 92.
E: viggo.bitten@mail.tele.dk

Tirsdagene d. 11. september, d. 18. sep
tember og d. 25. september
Arbejdsmøder.

Mandag d. 1. oktober, kl. 19.00 
(præcis)
Formanden for Slægtshistorisk Forening 
for Storkøbenhavn Anna Margrethe Krogh-

Thomsen: Om Family Search - Mormonkir
kens hjemmeside (foredrag og demonstra
tion).

Tirsdagene d. 16. oktober og d. 23. 
oktober
Arbejdsmøder.

Tirsdagene d. 6./13./20./27. nov.
Arbejdsmøder.

Tirsdag d. 4. december
Arbejdsmøder.

Tid og sted
Alle tirsdags-møder kl. 13.00 - 16.00 i Den gi. 
stationsbygning, Holtvej 4, Græsted.

Kontingent
175 kr. f. enlige, 250 kr. for par.
Slægten udsendes gratis to gange årligt (uger
ne 27 og 52) til foreningens medlemmer. En
keltnumre kan købes for kr. 30, årsabonne
ment: 100.

Hjemmeside
p.t. ingen

Er du interesseret i maritim historie?
Udkigsposten er en portal til den maritime historie. Udkigsposten.dk drives af de danske 
museers Søfartspulje - netværket af museer, der arbejder med maritim historie. Formålet 
med Udkigsposten.dk er at give et overblik over nyheder indenfor den maritime historie for 
Danmark og omegn såsom:
Nye bøger, Udstilinger, Konferencer, Foredrag, Marinarkæologiske fund, Skibstræf, Forsk
ningsprojekter.

Vil du dele en nyhed, der endnu ikke er på siden endnu, så skriv til redaktionen på: red@ 
udkigsposten.dk. Links til siden findes på: www.ssf.dk under fanen: Links (Danmark).
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Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening
(Stiftet 04.04.1977)

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 e- 
mail via vor hjemmeside.

Vi udbyder 6 foredragsaftener samt 6 med
lemsaftener årligt. Derudover afholder vi kur
ser i slægtsforskning samt i slægtsprogram
met Brother’s Keeper. Program og øvrige 
oplysninger: se vor hjemmeside.

Vores program udsendes til foreningens med
lemmer forud for hver halv-sæson og findes 
endvidere på vor hjemmeside.
Der udsendes reminder som e-mail forud for 
hvert møde. 97% af vore medlemmer har op
lyst e-mail-adresse.

Vor forening har 115 medlemmer - primært 
i Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing- 
Skjern kommuner.

Kontingent
For 2012:175,- kr. pr. husstand.

Hjemmeside
www.nordvestjysk-slaegt.dk

Uggla
Senmiddelalderlig, våbenførende adelslægt fra Våstergotland i Sverige, hvor den tidligste 
kendte bærer af våbnet er Claes Hansson til Bosgården (nævnt 1508-1517-1529).
Bærere af navnet Uggla kendes tidligere fra Vårend og Våxjd (1478) i Småland, men en evt. 
slægtsrelation til slægten i Våstgotland er det ikke lykkedes at etablere. Den vidt forgrenede 
slægt har seks hovedgrene, hvor tre endnu har levende efterkommere. Uggla-slægten blev 
introduceret på Riddarhuset i Stockholm 1625, ophøjet til adelsslægt nr. 100 i 1778. Grene 
af slægten blev immatrikuleret på Finlands Ridderhus i 1818.
Indgiftet i den vårmlandske slægtsgrens fjerde linje findes fil. kand. Ane Mærsk McKinney 
Møller Uggla (f. 3/7 1948), g.m. den svenske officer Gustaf Peder Hansson (f. 19/5 1945). 
Deres søn Johan Pedersson Uggla er direktør for APM Terminals Cargo Service på Aarhus 
Havn. Ane Mærsk McKinney Møller Uggla er formand i familiens A.P. Møller-fond og dat
ter af Mærsk Mc-Kinney Møller (13/7 1913 -16/4 2012) og Emma Mc-Kinney Møller (8/7 
1913 - 22/12 2005). Mærsk Mc-Kinney Møller er søn af A(rnold) P(eter) Møller (1876-1965), 
grundlæggeren af A. P. Møller.
I Danmark findes kun ganske få bærere af navnet Uggla, bl.a. i København og Aalborg. Fra 
herregården Truelsholm, godset Langeskov, kan nævnes Ingrid Elisabeth Ane Emilia (f. 1/7 
1931), g- m- Ole Ebbesen (f. 23/4 1928), men hun tilhører den friherrelige slægt Uggla (nr. 
69), der blev introduceret på Riddarhuset i 1680.
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Slægtshistorisk Forening for Odderegnen
(Stiftet 2004)

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. 5. september
Vi starter på en ny sæson. Vi vil prøve at høre 
hvad der er af ønsker med hensyn til eventu
elle ture til, ja hvor? Kom med gode forslag.

Torsdag d. 4. oktober
Foredrag ved Elsa Ølgaard: Kartoffeltyskerne 
på Alheden. Foredraget vil fortælle om de ty
ske ’’indvandrere” på heden og deres betyd
ning for området.

Torsdag d. 18. oktober
FamilySearch. Foredrag ved Anna Margrethe 
Krog-Thomsen, formand for Slægtshistorisk 
Forening for Storkøbenhavn. Mormonkirkens 
store hjemmeside og persondatabase vil blive 
gennemgået, og med eksempler vil det blive 
vist hvorledes man søger og hvilke oplysnin
ger man kan forvente at finde.

Torsdag d. 8. november
Klubaften. Vi mødes og udveksler erfaringer 
samt hjælper hinanden med spørgsmål inden 
for slægtsforskning og lokalhistorie.

Onsdag d. 12. december
Vi holder juleafslutning med Gløgg og Æble
skiver, kaffe/the og en brunkage. Desuden vil 
vi se en film og får læst en julehistorie.

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 inkl. kaffe/the 25 kr. for 
medlemmer/35 kr. for ikke-medlemmer.

Hjemmeside
www.slaegtshistorie.odderweb.dk 
E: slaegt@odderweb.dk

kommer fra tysk (lille af vækst eller alder) og kendes som et folkeligt tilnavn siden 1700-åre- 
ne på Lolland-Falster, hvorimod hovedparten af navnets bærere (ca. 630), nu findes i ho
vedstadsområdet. Flere slægter bærer navnet, og én af disse kan føres tilbage til skrædder i 
København Hans Pedersen Klein (? - ca.1694), og hans søn juvelér Peder Klein (1680-1724). 
Se hertil Vilhelm Klein: Genealogiske optegnelser om familierne Klein (1889 Rigsark. hånd
skriftsaml.).
Af kendte bærere kan nævnes brødrene, arkitekterne August Henning Klein (11/10 1839 
- 25/9 1909) og Vilhelm Klein (6/3 1835 - 10/2 1913) samt cand.phil. (teaterhistorie), tv- 
mand, skuespiller, forfatter og pianist Jesper Klein (13/11 1944 - 22/8 2011). Søn af pot
temager Christian Klein og Margrethe Klein (f. Ehlers). G.m. Lykke Nielsen 2/9 1970 på 
Københavns Rådhus. Deres søn Sebastian Klein (f. 1972) har medvirket i talrige tv- og radio
programmer for børn og skrevet bogen Familiefar i knibe.
Klein og Klein-Petersen er forbeholdte navne.
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Slægtshistorisk Forening Odense
(Stiftet 26.01.1971)

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@dbmail.dk 
Suppleant Tove Kaae, H.J. Poulsens Alle 46, 5250 Odense SV. 
»66 17 24 91. E: tokaae@gmail.com

Onsdag d. 26. september i samarbejde 
med DIS-Odense (FU)
Cand.mag. og museumsformidler ved Herre
gårdsmuseet GI. Estrup, Stine Lucia Rasmus
sen: Kærlighed på herregården - herregården 
som ægteskabsmarked 1880-1940. Herregår
dene var i generationer nogle af landets stør
ste arbejdspladser, og de opsugede mange af 
de unge på landet. De fandt et fællesskab, som 
de ikke havde derhjemme, og for mange blev 
det en livsstil.

Torsdag d. 9. oktober - DIS-Odense 
arrangement
Journalist og forfatter Anders W. Berthelsen. 
Hvad er den gode læseværdige familiehistorie, 
og hvordan formidles den? Som slægtsforske
re vil vi gerne formidle vores slægtsforskning 
ud til vores familie, men orker de at læse alle 
vores detaljer om hvem, der bar dåbsbarnet, 
hvem der var faddere og vidner ved vielsen? 
Anders vil øse af sin erfaring og give os nogle 
tips til hvordan vi får hul på at skrive de gode 
historier om slægten på en læsevenlig måde. 
Anders W. Berthelsen er en rutineret forfatter 
og foredragsholder, der interesserer sig for ’de 
gode gamle dage’ ligesom os.
Arrangeres i samarbejde mellem DIS-Odense 
og Slægtshistorisk Forening Odense. Med

lemmer af de to foreninger har gratis adgang. 
Pris for øvrige: 50 kr.

Onsdag d. 31. oktober kl. 19-22 i sam
arbejde med DIS-Odense
Studiebesøg på Landsarkivet for Fyn, Jernba
negade 36A, 5000 Odense C.
Læsesalen er åben for medlemmer i tiden kl. 
19-22. Der vil blive mulighed for vejledning og 
hjælp af bestyrelsesmedlemmer under besø
get. Husk at bestille arkivalier på www.daisy. 
sa.dk - Kaffe/the og brød medbringes.

Torsdag d. 22. november DIS-Odense 
arrangement
Retsbetjenten. Helle Bundesen fra Lands
arkivet i Odense fortæller om retsbetjenten, 
der havde mange kasketter på. Indtil 1919 
fungerede han som dommer, politimester, 
pantefoged, skifteforvalter, giftefoged m.v. 
Retsbetjent er en fællesbetegnelse for her
redsfogeder, birkedommere og byfogeder. 
Retsbetjentarkiverne på Landsarkivet inde
holder derfor en mængde gode kilder til vores 
slægtsforskning, og Helle vil guide os igennem 
og undervejs vise, hvordan vi søger arkivalier
ne i Daisy.
Arrangeres i samarbejde mellem DIS-Odense, 
Slægtshistorisk Forening, Odense og DIS- 
Danmark. Medlemmer af de tre foreninger 
har gratis adgang. Pris for øvrige: 50 kr.

Onsdag d. 28. november (FU)
Embedslægearkiver og deres indhold. Jytte 
Skaaning, foreningens formand. Efter en kort 
gennemgang af det danske embedslægevæsen 
fortælles om vaccinations- og jordemoder- 
protokoller, døds- og ligsynsattester, medici
nalberetninger m.m.

Mandag d. 10. december
Odense Stadsarkiv, der er en del af Historiens 
Hus i Odense, modtog i 2011 en omfattende 
professionel filmsamling fra virksomheden 
Orion Film. Det var en gave fra filmmanden 
og den senere direktør for TV2-Fyn, Ebbe Lar-
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sen, der selv har lavet mange af firmaets film. 
Ved julemødet i Historiens Hus vil en af arki
varerne fra Stadsarkivet fortælle nærmere om 
samlingen og vise sjove og spændende klip fra 
den fantastiske billedskat. Der vil samtidig 
være mulighed for at stille spørgsmål inden 
for hele det lokalhistoriske område, ligesom 
læsesalen vil være tilgængelig, når filmfore
visningen er slut.

Onsdag d. 30. januar 2013
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

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/Nan- 
sensgade). Kaffe/the, sodavand/øl kan købes 
i automat ved de almindelige møder. Der af
holdes spørgecentral V2 time før hvert møde 
- undtagen studieturen til Landsarkivet for 
Fyn og julemødet i Historiens Hus. Bestyrel
sesmedlemmer 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 møde
dage, hvor medlemmer fra begge forenin
ger kommer og hjælper hinanden med deres 
slægtsforskningsproblemer. Der vil ikke være

noget oplæg, foredrag eller tilsvarende, men 
der vil være repræsentanter for foreningernes 
bestyrelser tilstede. Kom med din viden og 
dine problemer, så vil vi alle forsøge at hjæl- 
pe/inspirere hinanden til at komme videre. 
Der er gratis trådløst internet i lokalet (Oden
se Kommunes Uddannelsescenter). Mødedag: 
Hver anden tirsdag i september-oktober-no- 
vember (begynder 4. september 2012) kl. 9-12 
på Odense Kommunes Uddannelsescenter, 
Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Snakkedag
- en formiddag på Landsarkivet, hvor vi må 
snakke med hinanden lige så tosset som vi vil
- arrangeret i samarbejde med DIS-Odense. 
Arkivets læsesal er åben (Jernbanegade 36, 
5000 Odense C. kl. 9-12) for alle, og første 
torsdag i måneden (sept. - jan. 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 be
stille arkivalier hjemmefra via DAISY: www. 
daisy.sa.dk

Kontingent
Enkeltmedlemmer 125 kr., par 175 kr. for for
eningens tilbud og Slægten.

Kursusvirksomhed
Se ’’kurser” på www.aftenskole.nu

Hjemmeside
www.odenseslaegt.dk

(omkr. 120 bærere, fortrinsvis i Østdanmark). Varierende sideformer 
kendes, alle fortrinsvis fra Østdanmark: Plambeck (ca. 90 bærere), 
Plambæk (ca. 65 bærere), Plambek (omkr. 50 bærere). Navnet fore
kommer i beg. af 1700-tallet på Lellinge Mølle (Lellinge sogn, Præstø 
a.), Claus Plambech (c.1704 - 27/5 1777), men med varierende stave
former i de følgende generationer. Forfatteren Dy Plambeck (f. 1980 
ved Buresø i Nordvestsjælland), der 2005 debuterede med digtsam
lingen Buresø-fortællinger. Hun er blevet optaget i Kraks Blå Bog 
2012.
Plambech, Plambech-Larsen, Plambeck, Plambeck-Berthelsen, Plam
bek, Plambæk er forbeholdte navne.
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Slægts- og Egnshistorisk Forening i Randers
(Stiftet 25.03.1971)

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@fibertlex.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. 11. september (FU)
Karen Straarup: Min kriminelle tip-tip-olde- 
far. Foredraget tager udgangspunkt i en tip- 
tip-oldefar, som i 1830’erne blev dømt for en 
kriminel handling. En tilsyneladende pæn og 
agtværdig bonde fik sit liv ødelagt.

Tirsdag d. 2. oktober (i samarbejde 
med DIS-Danmark og FU)
Ulrich Aister Klug: Skifterne fortæller. Skifte
retternes materiale kan give næsten uendelige 
mængder af oplysninger om en del af vore for
fædre, men hvordan finder man et skifte? Og 
hvad kan man forvente at finde? Og hvordan 
finder man rundt i materialet fra en skifteret? 
Og hvorfor er der ikke altid noget skifte at 
finde?

Tirsdag d. 23. oktober
Besøg på Hadsten Lokalarkiv. Vi mødes på ar

kivet på Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten og får 
en rundvisning. Bagefter er der lejlighed til at 
gå på opdagelse i arkivalierne.

Tirsdag d. 6. november
Foreningsaften. ’’Hvad står der skrevet?” Vi 
har fokus på tydning af gotisk skrift, og med
lemmerne er velkomne til at komme med tek
ster, som vi hjælper hinanden med at tyde. 
Ellers sørger bestyrelsen for gode eksempler. 
Vi snakker om både tydningen og indholdet 
af teksterne.

Tirsdag d. 27. november
Julemøde. Aase Thomassen fortæller om sin 
seneste bog, som er en sandfærdig beretning 
om to familieskæbner. Første del handler om 
ni søskende, der alt for tidligt mistede deres 
forældre, og i anden del følger vi en 14-årig 
piges svære tid i tjeneste hos en moster. Ef
ter foredraget er foreningen vært ved kaffe og 
julebag.

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, hvis ikke andet er anført.

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

Hjemmeside
http: //www.slaegtranders.dk

Hvornår er et efternavn sjældent?
Efter navneloven er et efternavn, der her i landet bæres af mere end 2.000 personer ikke 
beskyttet og kan tages af enhver. Et efternavn, der en gang har været uden beskyttelse, kan 
ikke senere blive beskyttet efter §3 i navneloven, der fastslår, at efternavne, der her i landet 
bæres af 2.000 personer eller færre, er beskyttede og ikke kan tages af andre. Se dog nær
mere i loven for undtagelser baseret på slægtsmæssig tilknytning til efternavnet.
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Roskildeegnens Slægtsforskerforening
(Stiftet 30.10.1983)

Bestyrelsen
Formand Hanne Rosenkilde Larsen, Hortenziavej 4 Vester Såby 
4330 Hvalsø. E: formanden@roskildeslaegt.dk 
Kasserer Kirsten Printzlau, Lindkøpingvej 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.
E: bigum@roskildeslaegt.dk

Tirsdag d. 4. september
Else Marie Kofod, overarkivar og leder af 
Dansk Folkemindesamling: Traditions æn
dringer igennem 200 år. Alle vores forfædre 
har traditioner, men hvor kommer de fra og 
hvilke er forsvundne?

Tirsdag d. 2. oktober
Jørgen Mikkelsen ph.d. seniorforsker ved 
Rigsarkivet: Militære arkivalier og deres 
anvendelse. Et foredrag om arkivalier som 
slægtsforskere kan bruge, f.eks, stambøger og 
stamblade, sager om erindringsmedaljer, ka
detbedømmelse og listebøger. Desuden omta
les nogle af de mange hjælpemidler til brugen 
af de militære arkivalier.

Tirsdag d. 6. november
Kirsten Printzlau fortæller om sin slægt. Fra 
biskop i Lund til fattigbarn udsat på landet. 
Det er en meget blandet slægt, med hånd
værkere, borgere, inderster, husmænd, kas
sebørn, indvandrere og længere tilbage gård- 
mænd, bagere, kokke, toldere, soldater

Tirsdag d. 4. december
Julemøde. Som sædvanlig vil vi hygge os med 
gløgg og æbleskiver. Vi vil tale om hvilke tra
ditioner vores egen familie har fulgt, Ole Syl
vester-Nielsen vil fortælle om tre julebøger for 
børn, som hans mor fik omkring 1912. Tilmel
ding til sekretæren senest 2. december 

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Kil
degården, Helligkorsvej 5 4000 Roskilde. 
Hjælp til slægtsforskning kan fås af en erfaren 
slægtsforsker 1. tirsdag før hvert møde, efter 
aftale med sekretæren.

Kontingent og hjemmeside
Enkeltmedlemmer 150 kr., par 200 kr. inkl. 
Slægten og foreningen årsskrift. Gæster 20 
kr. pr. møde.
www.roskildeslaegt.dk

Slægtsforskerne i Rødovre
(Stiftet 28.11.2008)

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: bolsmand@get2net.dk

Se iøvrigt vor hjemmeside, hvor programmet 
vil kunne findes fra d. 1. juli:

Hjemmeside
www.slaegt2610.malamut.dk
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Slægtsforskerne i Silkeborg
(Stiftet 17-03.1993)

Bestyrelsen
Formand Bent Nymand, Teglgårdsparken 42,8882 Fårvang,
»86 87 18 44. E: inbe@fiberpost.dk
Næstformand Tove Hansen, Præstemarken 41,8653 Them,
»61 27 78 18. E: tove@fuppe.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,
»86 81 02 58. E: birgitp@oncable.dk 
Heinrich Nielsen, Roevej 6, Ans, 8600 Silkeborg,
»86 84 18 44. E: heinrich@heboro.dk

Der er studiekreds i gotisk følgende 
tirsdage:
28. august, 11. september, 9. oktober, 6. no
vember, 4. december

Tirsdag d. 25. september (FU)
Erik Kann, seniorkonsulent v. Kennedy Cen
tret: Skattebetaling har man kendt til alle ti
der. For slægtsforskere har de mange mand
tal, der ofte udarbejdes i forbindelse med 
opkrævningerne, stor betydning. De rummer 
et enormt navnemateriale af uvurderlig be
tydning og er ikke sjældent en af de få kil
der, vi har til rådighed, når kirkebogen ikke 
er bevaret. Vejen til skattemandtal kan ofte 
være snørklet og vanskelig. Til gengæld er der 
næsten altid en gevinst at hente i den anden 
ende. Aftenens foredrag stiller skarpt på nogle 
af de vigtigste kilder om skattebetaling i pe
rioden 1660-1920.

Tirsdag d. 23. oktober (FU)
Lars N. Henningsen, arkiv- og forskningsle
der ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 
Den, der går i gang med slægtshistorien i Søn

derjylland møder særlige udfordringer. Kil
derne er anderledes end nord for Kongeåen, 
sproget er anderledes, og man skal rejse mere 
rundt for at finde oplysningerne. Det skyldes 
en helt anden historie og forvaltning end i 
kongeriget. Foredraget opridser baggrunden 
for de mange forskelle og gennemgår de mest 
almindelige kilder og deres særheder.

Tirsdag d. 20. november (FU)
Ole Degn, arkivar v. Landsarkivet Nørrejyl
land. Mange slægtsforskere er ikke klar over, 
at bispearkiverne rummer oplysninger om 
langt flere end præster og skolelærere. I fore
draget demonstreres, at takket være bispernes 
tilsynsmyndighed finder man i deres arkiver 
også materiale om beboere af tidligere tiders 
alderdomshjem, hospitalerne, om de kirkelige 
forhold i sognene, om personsager i alminde
lighed og ligeledes gennem kongebrevene om 
vielser. Administrationen af bispeembeder- 
nes godsbesiddelser har efterladt sig fæste- og 
skifteprotokoller, og selv lister over skattebor
gere kan man finde i disse arkiver.

Tirsdag d. 11. december
Julemøde. Sidste møde inden jul, hvor vi får 
lejlighed til at fortælle hinanden om, hvilke 
spændende ting vi har oplevet i forbindelse 
med vores slægtsforskning.

Tid og sted
Kl. 19.00 i Silkeborg Medborgerhus, Bind
slevs Plads 5

Kontingent
150 kr., par 250 kr. pr år.

SSFs linkside
Husk SSFs linkside www.ssf.dk ’’Links”, er den hurtige vej til link om slægtsforskning på 
nettet. Har du link liggende på din computer som ikke er i vores linksamling så skriv endelig 
til webmasteren på janhb@mail.danbbs.dk og vi sætter dit link på siden.
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Slægtsforskerne på Skibby-egnen
(Stiftet 21.03.2006)

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

Tirsdag d. 11. september
Gotisk læsning.

Mandag d. 17. september
Byvandring med Lone Wredstrøm: Christians
havn - den sydlige del.
Start ved SAS hotellet Amager Boulevard, 
over Stadsgraven til Rabeshave - mulighed 
for at leje Georg Stage stuen til en forfriskning 
- rundt bagom langs volden til Amagergade. 
Rundt i det gamle B & W område og Christians- 
kirken.

Tirsdag d. 9. oktober
Gotisk læsning.

Tirsdag d. 16. oktober
Medlemsmøde, vi hjælper hinanden med 
slægtsforskningen.

Tirsdag d. 13. november
Gotisk læsning.

Tirsdag d. 20. november
Lidt slægtsforskning og Julehygge.

Hjemmeside
http://www.skibbyslaegt.dk/

Tjek altid vores hjemmeside for evt. ændrin
ger!

Tirsdag d. 18. september
Medlemsmøde, vi hjælper hinanden med 
slægtsforskningen.

Bach
- tysk tilnavn (betydn. Bæk, vandløb). Navnet bæres i Danmark af mere end 5.600 personer, 
fortrinsvis fra Nord- og Midtjylland. Af bærere kan nævnes Knud Bach (Knud Karl Nielsen 
Bach) (26/9 1871 - 5/10 1948), landbrugspolitiker i det højreorienterede Landbrugernes 
Sammenslutning (LS), og søn af gårdejer Jens Nielsen Bach (1843-75) og Abigael Knuds- 
datter (1842-1924).

Adjungeret professor i international økonomi og udvikling ved Københavns Universitet, 
2009 til 2014, Christian Friis Bach (f. 29/4 1966), søn af lektor Erik Bach og selvstændig 
erhvervsdrivende Ellen Birgitte Bach. Han er g.m. Karin Friis Bach. MF siden 15/9 2011, for 
Radikale Venstre. Minister for udviklingsbistand siden 3/11 2011.

Bach, Bach-Andersen, Bach-Christensen, Bach-Frederiksen, Bach-Hansen, Bach-Hartung, 
Bach-Henriksen, Bach-Jacobsen, Bach-Jensen, Bach-Jånichen, Bach-Kristensen, Bach-Lar- 
sen, Bach-Lauritsen, Bach-Laursen, Bach-Lynge, Bach-Madsen, Bach-Nielsen, Bach-Peder- 
sen, Bach-Petersen, Bach-Poulsen, Bach-Rasmussen, Bach-Ravn, Bach-Svendsen,Bach-Sø- 
rensen, Bach-Thomasberg, Bach-Vilhelmsen samt von Bach-Zelewski er forbeholdte navne.
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Skiveegnens Slægtshistoriske Forening
(Stiftet august 2011)

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. 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 
Lone Hjort, Brombærvej 10, Resen, 7800 Skive,
»23 44 47 07. E: brombaervej10@live.dk 
Webmaster Søren Borg Jensen, Bakkevej 12A, Dommerby,
7800 Skive, »40 46 04 55. E: borg@ferieborg.dk

Lørdag d. 11. august kl. 10-12
Studiegruppen ang. læsning af gotisk skrift 
fortsætter efter sommerferien.
Det er aftalt at mødes 2. lørdag i hver måned, 
juli og december dog undtaget.
Tovholder: Gerda Jensen. Sted: Skive Biblio
tek, Østergade 25, Skive.

Mandag d. 10. september kl. 19-21
Foredrag om ejendomshistorie - matrikler, 
brandforsikringer osv. Hvordan kan man føl
ge en ejendoms historie tilbage til 1600-tallet? 
Ved genealog Anton Blaabjerg, Viborg.
Sted: Skivehus Skole, Rosenbakken 8, Skive.

Tirsdag d. 23. oktober kl. 19-21
Slægtsforskningsprogrammer - hvilket skal 
man vælge, hvilke funktioner er der - og hvad 
er prisen? Brothers Keeper, Family Tree Ma
ker, Legacy og Ancestral Quest vil blive vist af

drevne, lokale brugere. Sted: Skivehus Skole, 
Rosenbakken 8, Skive.

Onsdag d. 14. november kl. 19-21
Besøg på Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv, 
Thorum GI. Købmandsgård, Sølvvej 38, Tho- 
rum, 7870 Roslev. Arkivleder Knud Erik Ja
cobsen vil fortælle os om arkivets samling og 
de muligheder, vi har for at finde guldkorn 
dér.

Torsdag 6. december kl. 19-21
Familysearch, verdens største database ang. 
slægtshistorie, hvordan kan vi bruge den i 
vort arbejde med slægtens historie? Gennem
gang af denne database og de mange funktio
ner deri ved Bodil Grove Christensen. Der vil 
også blive vist lidt ang. indexering - altså vo
res mulighed for at kunne bidrage til at gøre 
databasen bedre. Sted: Skivehus Skole, Ro
senbakken 8, Skive.

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.

Struensee - kærlighed, vanvid 
og idealisme i 1700-tallet
Oplev den virkelige historie bag filmen ”En kongelig affære” - der fortæller den dramatiske 
historie om Struensee, Caroline Mathilde og Christian 7. - i Rigsarkivets nye udstilling.

Læs mere på www.sa.dk og se Mads Mikkelsen fortælle i små kortfilm om historien.
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Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
(Stiftet 07.01.1977)

Bestyrelsen
Formand Anna Margrethe Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5,
3650 Ølstykke, »4717 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. 12. september kl. 19.00
’’Daisy og andre arkivdatabaser”, Michael Du
pont, cand.mag. Adjunkt. Daisy er Statens 
Arkivers elektroniske registratur database. 
For slægtsforskere er det uundværlig. Kom 
og lær, hvad Daisy kan, hvordan man søger i 
den, bestiller arkivalier, og hvordan fremtiden 
ser ud. Vi skal også se på DANPA - Danmarks 
Nationale Privatarkivdatabase - og STARBAS 
- Københavns Stadsarkivs Arkivdatabase.

Onsdag d. 10. oktober kl. 19.00
’’Slægtsforskerens mange muligheder”, Peter 
Wodskou, vagtmester og Jan Pedersen, sek
tionsleder, begge på Rigsarkivet, vil dels be
lyse udvalgte kilder som slægtsforskeren kan 
drage nytte af. Hovedvægten vil blive lagt på 
en indføring i brugen af skifte- og fæstevæsen, 
retsbetjentarkiver og kilder til ejendomshisto
rie.
Der vil blive givet eksempler, som tager ud
gangspunkt i enkelte personers skæbner, hvor 
de følges fra vugge til grav. Man vil få indblik 
i adskillige kildegrupper som ikke hører til de 
mest benyttede blandt slægtsforskere. Der vil 
naturligvis blive mulighed for at stille spørgs
mål

Lørdag d. 20. oktober kl. 9.30-15.15
Husk slægtsforskerdagen i Valby Kulturhus, 
Valgårdsvej 4. 2500 Valby. Ikke langt fra 
Valby S-Station. Årets Tema ”Kød på slægts
historien.” Dette er et emne som vi alle gerne 
vil vide mere om, men hvor kan vi f. eks. finde 
det? Vore 3 foredragsholdere vil fortælle om 
dette. Nogle vil inddrage relevant kildemate

riale til belysning af disse emner og fortælle 
om, hvor kilderne findes og om hvordan de 
kan benyttes? Se: Slægt & Stavn. Nr. 2. Til
melding til A.M. Krogh-Thomsen, gerne på 
vor hjemmeside: http://www.genealogi-kbh. 
dk/foreningen/skri vtil.htm

Onsdag d. 14. november kl. 19.00
’’Lægdsruller, hvordan bruges de?”, Niels He- 
demann Nielsen, slægtsforsker. Hvordan kan 
lægdsrullerne hjælpe os til at finde en person 
som f.eks. Jens Jensens søn Jens Peder Jen
sen, som er født 1843 i Skibby sogn, dvs. han 
er konfirmeret omkring 1857 i Skibby sogn, og 
hvor langt kan vi finde ham? I Kirkebøgerne 
er der kun fire begivenheder at finde, nemlig: 
dåb, konf., vielse og død. I folketællingerne 
1845, 1850 og frem, hvor langt kan vi finde 
ham der, flytter han fra sognet, og hvad så? 
Så er der lægdsrullerne, der vil vi kunne finde 
ham så længe han er duelig til militærtjeneste, 
og hvor længe er det Foredragsholderen vil 
komme ind på de forskellige årstal, hvor der 
er sket ændringer mht. til indførslen i lægds
rullerne.

Onsdag d. 5. december kl. 19.00
’’Hvordan slægtsforsker vi i Norden”, 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.

Tid og Sted
Foreningens foredrag afholdes i Mormonkir
kens lokaler På Nitivej 8, Frederiksberg, Det 
er fine nye lokaler, som vore medlemmer er 
glade for, Der er gode bus og togforbindelser.

Kontingent
250 kr. Samlevende par 300 kr. Inkl. abon
nement på Slægt & Stavn, udgives 4 x årligt, 
samt Slægten 2 x årligt. Gæster 25 kr. pr. fore
drag

Hjemmeside
www.genealogi.dk
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Sydkystens Slægtsforskerforening i
Gersagerparken
(Stiftet 24.02.1994)
Bestyrelsen

Formand Ingrid Bonde Nielsen, 843 90 80 60.
E: formand@sydslaegt-info.dk
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. 3. september
Foredrag v/ Hans Peter Poulsen: Brandforsik
ring, kan vi som slægtsforskere få noget ud af 
det? Eller hvordan bor oldefar?

Mandag d. 10. september
Gotisk læsning kl. 13 og 14.

Mandag d. 17. september
Tema v/ Alle: Tag en ting med fra din skoletid 
eller din barndom.

Mandag d. 24. september
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag d. 1. oktober
Foredrag v/ Erik Kann: Etik i slægtsforskning.

Mandag d. 8. oktober
Gotisk læsning kl. 13 og 14.

Mandag d.15. oktober
Tema: Randersgruppen.

Mandag d. 22. oktober
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag d. 29. oktober
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag d. 5. november
Hvem kendte hvem i landsbyen? Historiker 
Martin Bork fortæller om sociale relationer 
blandt landboerne. Han giver indblik i land
boernes fællesskab og kultur og vil fortælle 
om, hvordan oplysninger fra en lang række 
kilder som folketællinger, kirkebøger, skifte
protokoller, fæstekontrakter, matrikelproto
koller og retsprotokoller kan kædes sammen 
til en helhedsforståelse af menneskene i et 
lokalsamfund.

Mandag d. 12. november
Gotisk læsning kl. 13 og 14.

Mandag d. 19. november
Fynsgruppen. Tema.

Mandag d. 26. november
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag d. 3. december
Juleafslutning med gløgg og julestue. Tilmel
ding senest 26. november. Pris 20 kr.

Tid og sted
Desuden har vi diverse ikke planlagte arran
gementer efter aftale.

Aftenmøder afholdes kl. 19-21 i lokalet, 
med få undtagelser, dagmøder se program, 
’’Slægtsforskerforeningen” Gersagerparken 
35, parterre, 2670 Greve

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

Hjemmeside
http: //www.sydslaegt-info.dk
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Slægtshistorisk forening for Sydsjælland
(Stiftet 15.03.1988)

Bestyrelsen
Formand Ole Pilegaard Hansen, Fyrrevej 7, Fensmark,
4684 Holmegaard, S55 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 Keld Andersen, Askovvej, Aside, 4735 Tappernøje,
»55 96 57 36. E: keld23@mail.dk
Karin Mørck, Nykøbingvej 79,4850 Stubbekøbing.
E: karin.morck@pc.dk
Finn Jørgensen, Set Jørgens Park 99,4700 Næstved,
S55 72 78 66. E: nfj@stofanet.dk

Onsdag d. 5. september
Major Allan Huglstad, Vordingborg fortæller 
om begivenheder under 2. verdenskrig, her
under om overløbere, værnemagere og andre 
der fraterniserede med den tyske besættelses
magt. Allan Huglstad har skrevet flere bøger 
om 2.verdenskrig og om hvordan det påvir
kede borgerne i Sydsjælland og på Møn.

Onsdag d. 3. oktober
Jørgen Green kommer og fortæller om hvor
dan man arbejder med forsvarets arkiver, 
herunder lægdsruller, stambøger og militær
historie. Jørgen Green er forfatter til flere 
bøger om slægtsforskning, herunder bl.a. 
’’Slægtsforskerens ABC” og ’’Slægtsforskning i 
lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets 
arkiver”.

Onsdag d. 7. november
Medlemsaften under temaet ’’familiens mili

tærhistorie”. Medlemmerne medbringer selv 
effekter og/eller fortællinger om en eller flere 
af slægtens militærpersoner og hvad de på
gældende har været involveret i.

Onsdag d. 5. december
Julemøde med gløgg og brune kager. Mens der 
varmes gløgg fortæller Ole Ib Hansen, Brøde- 
rup sammen med sin søn Mikkel om Dybbøl 
og krigen i 1864. Parret har besøgt Dybbøl og 
fortæller om denne oplevelse samtidig med at 
de bringer to ’’lokale soldaters skæbne” ind i 
beretningen om denne for Danmark så ulyk
kelige krig.
Foredraget bygger på to meget roste bøger 
skrevet af Tom Buk-Swienty.

Tid og sted
Alle møder afholdes i lok. 117 på Grønnegades 
Kaserne i Næstved med start kl. 19.30.

Kontingent
Enkeltmedlemmer: 100 kr. Par: 160 kr. Gæ
ster: 50 kr. pr. møde.

Kursusvirksomhed
LOF holder kurser i slægtsforskning under le
delse af Ole Pilegaard Hansen. Læs nærmere 
om kurserne i det husstandsomdelte kursus- 
hæfte eller annoncering i lokale aviser.

Hjemmeside
www.ssf25.dk

Arkivalier
På landsarkivets læsesale kan du gå på jagt efter oplysninger i arkivalierne. Du kan finde 
oplysninger om dine forfædres liv og levned. Du kan finde materiale til en opgave eller et 
speciale. Oplysninger om faderskabssager, adoption, skilsmisse, navneændring, ejendoms
skøder, servitutter og gamle motorkøretøjer er andre eksempler på oplysninger du kan finde 
i arkivalierne.

Du kan finde vejledning til arkivalierne på: www.sa.dk.
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Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
(Stiftet 08.08.1981)

Bestyrelsen
Formand Nicolai Johannsen, Kystvej 9,6320 Egernsund,
874 44 23 83. E: nic@egernsund.dk 
Næstformand Bent Pawlowski, 6360 Tinglev.
Kasserer Margit Hansen, Smedevænget 20, Guderup,
6430 Nordborg, 874 45 81 84. E: kasserer@shfs.dk 
Sekretær Hanne Christensen, Stenbjergparken 6A, 2. tv,
6400 Sønderborg, 874 42 21 13. E: skriver@shfs.dk 
Ingeborg Kraft, 6400 Sønderborg.
Karin Clausen, 6400 Sønderborg.
Tage Lahn Sloth, 6400 Sønderborg.

Lørdag d. 22. september 201 2 
kl. 10.00 -16.00
Slægtsforskertræf. På Slægtsforskertræffet vil 
der være udstilling af slægtsforskning, fore
drag, slægtsforsker-cafe, mulighed for gode 
råd og tips og ikke mindst hyggeligt samvær 
med andre slægtsforskere. Slægtshistorisk 
Forening Sønderjylland opfordrer alle inte
resserede fra hele landet til at deltage - ud
stillere får 1 gratis madpakke ved forudgående 
tilmelding til foreningens sekretær på telefon 
eller mail. Læs mere på foreningens hjemme
side i løbet af sommeren eller kontakt sekre
tæren direkte.

Samme dag kl.14.00 - ca. 15.30
Foredrag ved Lars N. Henningsen: Folkeoprø- 
ret i Sønderborg amt 1798.
I 1798 blev Sønderborg amt ligesom resten 
af Sønderjylland scene for en folkelig pro
testbevægelse. En ny lov havde reformeret 
gudstjenesten og vendte op og ned på gamle 
traditioner i kirkelivet. Men menighederne 
protesterede og indsendte klager med hund
redvis af underskrifter. Det kom til sammen
stød mellem befolkning, præster og lokale 
embedsmænd. Uroen blev så stærk, at den 
enevældige konge tillod beboerafstemninger 
for eller imod nyordningen. Der er bevaret 
et kildemateriale, som er interessant også for 
slægtsforskerne. Ud fra nye undersøgelser 
fortæller dr. phil. Lars N. Henningsen den 
spændende historie.

Torsdag d. 8. november 2012 
kl. 19.00 - ca. 21.00
Medlems- og kontaktmøde med oplæg om 
brugen af nogle af Internettets muligheder for 
at finde vore aner og slægtninge. Denne aften 
fokuseres særligt på hjemmesider med folke
tællinger og afskrifter af folketællinger. Efter 
pausen er der fri snak, så tag aftenkaffen og 
noget af din egen forskning med.

Lørdag d. 17. november 2012 
kl. 10.00-16.00
Temadag om Slægtsforskning. Kl. 10.00- 
12.30: Introduktion til Slægtsforskning, 
kl. 13.00-16.00: Slægtsforskning på PC. Be
styrelsen står klar til at hjælpe med råd og 
tips til brugen af slægtsforskningsprogram
met ’’Brothers Keeper”. Endeligt program for 
dagen forventes lagt ud på foreningens hjem
meside medio august 2012.

Herudover arrangeres Slægtsforskerværk
sted én eftermiddag i månederne oktober, 
november, januar, februar og marts. Des
uden tilbydes forskellige andre arrangemen
ter som f.eks. studiegrupper og små kurser 
om forskellige emner. Møderne annonceres i 
foreningens medlemsbrev og på hjemmeside 
www.shfs.dk, hvor der kan findes yderligere 
oplysninger og evt. ændringer.

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 eller 50 kr. i entre alt efter emne.

Kontingent
170 kr. pr. husstand årligt. Indmeldelse i for
eningen sker ved henvendelse til kassereren.

Hjemmeside
www.shfs.dk
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Slægtshistorisk Forening for Thy
(Stiftet 09.01.2001)

Bestyrelsen
Formand Jens Eg, Enghavevej 17, 7700 Thisted,
»97 92 00 51 E: jens.eg@mail.dk
Næstformand Peter Norre Christensen, Klosterengen 53,
Sennels, 7700 Thisted, »97 98 54 03. E: norre@dlgmail.dk 
Kasserer Willy Mardal, Legindvej 102, Sønderhå,
7752 Snedsted, »97 93 91 45. E: willy@mardal.dk 
Webmaster Søren Kjær Nielsen, Anne Søes vej 8c,
7700 Thisted, »97 92 45 82. E: srkjaer@gmail.com 
Herdis Kristensen, Ballerumvej 127, Hillerslev, 7700 Thisted, 
»97 98 20 35. E: herdishedeg@mail.dk

Onsdag d. 19. september kl. 19.30
besøger vi Østerild lokale arkiv og får en rund
visning og ser hvad det rummer. Fælleskørsel. 
Afgang fra Plantagehusets p-plads kl. 19.00. 
Tilmelding.

Lørdag d. I3.oktober kl. 13.30 til 16.30
’’Åbent hus” i Plantagehusets IT rum, hvor 
der vil blive mulighed for hjælp og vejledning 
i bl.a. anesøgning på ’’nettet”. Tag søgemate- 
riale med, så måske finder vi dine aner. Der er 
10 PC-er til rådighed og egen bærbar må gerne 
medbringes.

Lørdag d. 3. november kl. 14.00
Foredrag i Plantagehuset ved slægtsforsker 
Niels Vestergaard Larsen, Sdr. Dråby, Mors, 
om „Begivenheder fra Thy og Mors - fra de 
gamle arkiver”.

Onsdag d. 14. november kl.19.00 (FU)
Foredrag i Plantagehuset ved slægtsforsker, 
lektor Inger Buchard, Varde, om ’’Slægts
forskning i Tyskland”
Slægtsforskning i Tyskland kan ligne en 
uoverskuelig opgave, men med Genealogie-

netz og dettes mange hjælperedskaber Gen- 
Wiki, GOV, GedBas osv. bliver man hjulpet 
godt på vej til en målrettet søgning. Foredra
get tager udgangspunkt i konkrete eksempler, 
gerne fra foreningens medlemmer.

Heldagsture til Landsarkivet, Viborg.
Ved rimelig tilslutning arrangeres ture følgen
de datoer: 13. sept. I7.okt. og I2.nov. Tilmel
ding 3 dage før til Webmaster på thyslaegt@ 
hotmail.com af hensyn til samkørsel. Besked 
om afgangstidspunkt og sted sendes pr. e- 
mail. Se lokal folder.

Lokalhistorisk arkiv og hotline for 
medlemmer.
På lokalhistorisk arkiv i Thisted vil et besty
relsesmedlem være til stede følgende tors
dage mellem kl. 14 og kl. 16: 6. sept. - 25.okt. 
- ls.nov. Men arkivet kan også benyttes daglig 
i åbningstiden - se http://arkiv, thisted-bibli- 
otek.dk
HOTLINE er oprettet - kontakt blot én af 
ovenstående bestyrelsesmedlemmer.

Tid og sted
Hvis ikke andet fremgår, da sker det i Plan
tagehuset - og tiderne fremgår af de enkelte 
arrangementer.

Kontingent
170 kr. for enkeltpersoner, 220 kr. for par pr. 
kalenderår.
Ved indmeldelse efter 1. juli reduceres kontin
gentet med kr. 85.

Hjemmeside
www.thyslaegt.dk

Må man tage en afdød ægtefælles 
mellem- og efternavn?
Ved en lov om ændring af navneloven (lov nr. 350 af 6. maj 2009) blev der åbnet mulighed 
for at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v. Se iøvrigt Bekendtgørelse af nav
neloven (Lovbekendtg. nr. 392 af 1. maj 2012 fra Social- og Integrationsministeriet).
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Trekantområdets Slægtshistoriske Forening, 
Fredericia
(Stiftet 21.10.1974)

Bestyrelsen
Formand Jesper Ratjen, Majvænget 66, Bramdrup,
6000 Kolding, »75 51 80 63. E: j.ratjen@stofanet.dk 
Næstformand Kai Aurbo, Borggårdsparken 38, 7080 Børkop, 
»75 86 83 15. E: kaiaurbo@turbopost.dk 
Kasserer Jonna Qvortrup, Prangervej 82, 7000 Fredericia,
»75 92 96 78. E: jonnaqvortrup@hotmail.com 
Sekretær Otto Geisler, Fuglebakken 47B, 7000 Fredericia,
»75 91 18 87. E: fuglebak@profibermail.dk
Bibliotekar Laila Køngerskov, Castorvænget 6, 7000 Fredericia,
»75 92 83 38. E: laito@profibermail.dk
Forlystelsesråd Vita Horsmark, Tunøvænget 13, 5500 Middelfart,
»64 41 44 56. E: horsmark1@stofanet.dk
Moccamester Leif Horsmark, Tunøvænet 13, 5500 Middelfart,
»64 41 44 56. E: Leif.Horsmark@stofanet.dk
Ass. Moccamester Irene Hansen, Hørvænget 25, Ågård,
6040 Egtved, »75 55 47 18. E: pandora@profibermail.dk 
Webmaster og redaktør: Næstformanden

Lørdag d. 25. august
Sensommerudflugt til Ellen Marsvins fynske 
gods ’’Lundegård” ved Nørre Broby. Vi bliver 
guidet rundt på gården og hører dens spæn
dende historie. Kaffe med kager serveres på 
stedet. Deltagerpris alt inklusive: 175 kr. Til
melding senest onsdag den 15. aug.

Mandag d. 10. september (FU)
Svend-Erik Christiansen, cand.phil.: Slægts
forskningsprogrammer på godt og ondt. 
Meget er blevet lettere ved at bruge slægts
programmer til opsamling af persondata. 
Foredragsholderen gør status over program
mernes muligheder og viser nogle af deres si
degevinster. I stigende omfang bruges de til at 
præsentere familien på nettet, og et eksempel 
på dette vil blive vist.

Onsdag d. 26. september
Slægtstema-aften v/ Otto Geisler: GI. mål, 
vægt og mønt.

Mandag d. 8. oktober (FU)
Jørgen Green, cand.jur. og forfatter, Malmd: 
Med soldater-anen i fred og krig. Med ud
gangspunkt i 3 soldaters tjeneste i forbindelse 
med krigen i 1813 i Nordtyskland og Holsten, 
som førte til tabet af Norge, vil Jørgen Green 
fortælle om de hvervede og udskrevne solda
ters forhold før, under og efter krigen, og hvor

vi som slægtsforskere kan finde oplysninger 
om dem i lægdsruller, hærens og søværnets 
arkiver.

Onsdag d. 24. oktober
Slægtstema-aften v/ Jesper Ratjen: Forbere
delse til arkivbesøg

Mandag d. 12. november (FU)
Erik Johansen, sognepræst, Fårup: Fra køb
mandsdisk til skyttegrav. Ud fra sin morfars 
krigsdagbøger fortæller Erik Johansen om til
værelsen for en dansksindet sønderjyde, som 
under første verdenskrig var tvunget i tysk 
krigstjeneste. Desuden om tilværelsen hjem
me i Gråsten, hvor hverdagen var en kamp for 
mad på bordet og for at holde frygten fra livet.

Tirsdag d. 27. november
Besøg på Landsarkivet i Odense. Kl. 9: Om
visning v/ arkivbetjent Helle Bundesen og 
derefter individuelt arbejde på læsesalen. 
Deltagerpris: 85 kr. Tilmelding senest I4.nov.

Mandag d. 10. december
Bestyrelsen: Hjem til mord i julen og andre 
jule-adspredelser!

Tid og sted
Møder afholdes 2. mandag i månederne sep
tember-april. Ofte i samarbejde med Lillebælt 
Folkeuniversitet (FU). De begynder kl. 19.15 
og afholdes på Lokalhistorisk 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 bib
liotek. Udlån sker i forbindelse med møderne. 
Møderne indledes med “medlemmernes 10 
minutter”, hvor der kan fortælles om gode 
oplevelser, 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.

Kontingent
Medlemskab (inkl. abonn. på Slægts-Tidende 
og SSF’s Slægten) pr. år 190 kr. Par 260 kr. 
Gæstebilletter 35 kr. pr. foredrag

Hjemmeside
www.trekanten-slaegt.dk
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Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
(Stiftet 05.02.2002)

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, 7100 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. 4. september
Tony Martin (FU). To danske drenges skæb
ne i Skotland. To unge fra henholdsvis Løg
stør og Thisted rejser som unge til Skotland, 
hvor det går dem godt. Med tiden erhverver 
de nogle skonnerter. De driver handel med 
mange lande.
Historien fører os til Storbritannien, Holland, 
Sverige, Sydafrika og Australien og kan bruges 
til belysning af, hvordan man kan slægtsfor
ske i flere lande og bruge utraditionelle kilder.

Tirsdag d. 2. oktober
Tag din bærbare med. Vi søger aner i forskel
lige kilder.

Tirsdag d. 6. november
Medlemsmøde med netadgang.

Tirsdag d. 4. december
Julemøde. Jens Carlsen vil fortælle om jule
traditionerne i sin slægt.
Hvordan man gennem 87 år forberedte ju
len med dens mange gøremål, lige fra grisen 
blev slagtet, til julefrokosten stod på bordet. 
Samme menu hvert år, men aldrig øl og snaps. 

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

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

Hjemmeside
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf

Biædel
Slægtens første danske medlem var skræddersvend, senere skræddermester, Paulus Blædel 
(16/11749 - sept. 1803) fra Niirnberg i Tyskland, indvandret omkring 1766 (borgerskab som 
skrædder i København den 26/9 1774). Ved 1801-tællingen anføres han som værtshushol
der udenfor Amagerport nr. 7. Idag kendes omkring 60 bærere af navnet, altovervejende i 
hovedstadsregionen.
Sognepræst og konsistorialassessor Verner Ludvig Blædel (1783-1862). En af pionererne 
i besættelsestidens illegale presse, journalisten og redaktøren Nicolai Blædel (17/4 1882 
- 1/12 1943), søn af landmand, senere handelsfuldmægtig Johannes Dons Blædel (1849- 
1936). Videnskabsjournalist, forfatter og forlægger (Forlaget Rhodos) Niels Blædel (10/3 
1917 - 2011), søn af redaktør Nic. Blædel (1882-1943).
Blædel, Blædel-Hansen og Blædel-Jørgensen er forbeholdte navne.
Litt. Finn H. Blædel: Slægten Blædel (1954).
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Slægtshistorisk forening for Vestegnen
(Stiftet 30.04.2003)

Bestyrelsen
Formand Yrsa Kristensen, Poppelhusene 33, 2600 Glostrup,
»43 44 97 41. E-mail: flyr@mail.tele.dk 
Næstformand Lise Kroner, Flintager 28, 2620 Albertslund,
»43 64 43 71. E: lmkroener@webspeed.dk
Kasserer Birthe Jørgensen, Ydergrænsen 8, 2600 Glostrup,
»44 94 55 74. E: birthejorgensen@mail.tele.dk 
Sekretær Skjold Eg, Nyvej 19,1 tv, 2600 Glostrup,
»43 45 58 35. E: Skjoldeg@mail.dk
Niels Holger Jensen, Lyngtoftevej 8, 2605 Brøndby,
»43 45 9617. E: nhjensen@live.dk

Tirsdag d. 25. september
Hans Peter Poulsen: Spore vandrende hånd
værkere. Vi skal høre om de mange hånd
værkssvende der drog på valsen, rundt i Dan
mark og sydpå, og de kan være vanskelige at 
spore. Hvorfor gjorde de det, hvor tog de hen, 
og hvilke muligheder har vi for at spore dem?

Tirsdag d. 23. oktober
Jørgen Green: Lægds- og søruller. Hærens 
og søværnets arkiver udgør en guldgrube for 
slægtsforskere. Her kan der bl.a. findes oplys
ninger om den pågældendes tjeneste, straffe 
og evt. pensionering samt hjælpen til evt. ef
terladte. Jørgen Green vil gennemgå eksem
pler på udvalgte lægdsruller og søruller og for
klare deres brug af forkortelser og koder samt 
give gode råd til at komme videre til hærens 
og søværnets arkiver.

Tirsdag d. 27. november
Martin Bork fortæller om sociale relationer 
blandt landboere. Han giver et indblik i land
boernes fællesskab og kultur og vil fortælle 
om, hvordan oplysninger fra en lang række 
kilder som folketællinger, kirkebøger, skifte
protokoller, fæstekontrakter, matrikelproto
koller og retsprotokoller kan kædes sammen 
til en helhedsforståelse af menneskene i et 
lokalsamfund.

Tid og sted
Hvor intet andet er anført afholdes vore mø
der hver tirsdag kl. 19.00 til kl. 21.30 i Akti
vitetscentret, Sydvestvej 12, Glostrup. (Ved 
Glostrup station).

Øvrige tirsdage vil være klubaftener, hvor vi 
hjælper hinanden.

På nogle klubaftener vil vi forsøge at arran
gere korte indlæg af medlemmerne.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontingent
Medlemskab 200 kr. pr. år. Ægtepar 320 kr. 
Gæstebetaling ved foredrag 30 kr.

Hjemmeside
www. sfv-glost rup. dk

Temahæfter og bogtilbud
Husk de mange gode temahæfter og bogtilbud til slægtsforskere fra SSF & Slægtens Forlag. 
Se: www.ssf.dk under fanen Slægten.

Ekspedition: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 86 61 04 36,
E: blaab@webspeed.dk

Der ligger en fin bogsalgsliste på hjemmesiderne for både SSF og Slægtshistorisk forening 
for Viborg og Omegn, samt Københavns, der opdateres fra tid til anden. 
www.ssf.dk/wp-content/uploads/bogsalg-11x.pdf
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Slægtsforskerne i Vesthimmerland
(Stiftet 20.03.2012)

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

Tirsdag d. 28. august
Slægtsforskning i Sønderjylland, v/ Peter Gin- 
nerup. Kaffe og brød medbringes. Mødested: 
Museet i Aars, Søndergade 44, 9600 Aars (i 
kontorbygn., der ligger mellem kommunens 
adm. bygn. og museumsbygningen). Parke
ring kan ske ved adm. bygn.

Tirsdag d. 11. september
Embedslægernes arkiver, v/ Bente Pedersen. 
Disse arkiver indeholder bl.a. jordemoder- og 
vaccinationsprotokoller m.m. Hvad kan der 
findes om vore forfædre og hvordan bestilles 
arkiverne frem på landsarkivet? Kaffe og brød 
medbringes. Mødested: Skolen i Farsø (lok. 
nr. 332-334). Indgang i højre hjørne af sko
legården.

Tirsdag d. 9. oktober
Hvad er der i Retsbetjentens arkiver og hvor
dan finder vi det? v/ Ulrik Aister Klug, Fyn. 
Retsbetjentens arkiver indeholder rigtig man
ge ting vi som slægtsforskere har brug for, bl. 
a. Skifter, dom-, politi- og fogedprotokoller 
m.m. Mødested: Museet i Aars (i museets lille 
sal), Søndergade 44, 9600 Aars. Medlemmer 
gratis adgang. Gæster kr. 50,-.

Tirsdag den 23. oktober
Vi skal høre om Jørgen Christian Jensen, der 
er født i Løgstør, døde i Australien, og modtog 
Victoriakorset under 1. verdenskrig. Hvem var 
han? v/ Anne Kirstine Jensen. Kaffe og brød 
medbringes. Mødested: Sognehuset, Blinde- 
bomsgade, Løgstør. Indg. i gavlen overfor Ru
tebilstationen.

Tirsdag d. 20. november
Kirkebøgerne og hvordan de har været ført, 
med eksempel på en meget speciel degn, der 
skrev sin uforbeholdne mening om sognebør

nene. v/ Bodil Klitgaard. Kaffe og brød med
bringes. Mødested: Museet i Aars, Søndergade 
44,9600 Aars, (kontorbygn. ved siden af mus.).

Tirsdag d. 4. december
Søgning på Family Search - et søgested vi 
som slægtsforskere kan drage megen nytte af. 
v/ Erik Stagsted. Mødested: Farsø Skole (lo
kale 332 - 334). Kaffe og brød medbringes.

Ture til Landsarkivet i Viborg:
Tirsdag d. 18. sept. og lørdag d. 3. nov. Fælles
kørsel forsøges arrangeret fra flg. steder: Løg
stør afg. kl. 8.00 fra HP' Plads, fra Aars afg. kl. 
8.15 fra Rutebilst., fra Farsø afg. kl. 8.15 fra 
p-pladsen ved Rutebilst., fra Aalestrup afg. kl. 
8.30 ved Rutebilst.

Tid og sted
Mødetid: kl. 19.00, medmindre andet er an
givet. Alle møderne - med undtagelse af mø
det den 9. oktober - vil blive afholdt sådan, at 
der først på aftenen vil være et fælles emne 
og derefter deles vi i 2 hold: Hold 1: Tydning 
af gotisk skrift. (Medbring gerne noget du 
ønsker hjælp til enten i form af sogn/år/op- 
slagsnr. til AO eller papirkopier (helst i flere 
eksemplarer). Hold 2: Vil fortrinsvis være for 
nybegyndere hvor vi tager forskellige emner 
op, såsom hjælp til søgning i kirkebøger og 
folketællinger, hvordan man finder tingene 
på landsarkivet - eller nogle lettere opgaver 
i gotisk skrift.

Tilmelding til alle arrangementer 
(senest dagen før) til enten 
Amor Amorsen, Løgstør, S98 67 32 87, 
Bente Pedersen, Farsø, ®6o 92 38 06 eller 
Bodil Klitgaard, Farsø, ®6i 26 14 65,
E: bodil461@hotmail.dk

Oplys ved tilmelding om du er selv-kører og 
hvor mange du har plads til i bilen - eller om 
du ønsker kørelejlighed.

Kontingent og hjemmeside
200 kr. pr. husstand.

Http://vesthimmerlandslaegt.dk/foreningen.
html
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Vestlollands Slægtsforsknings Forening
(Stiftet 22.02.1996)

Bestyrelsen
Formand Helge Rasmussen, Havebyen 17,4900 Nakskov,
854 92 09 61.
Næstformand Margrethe Nellemann, Østergade 6,
4900 Nakskov, 854 92 83 29.
Kasserer Lynge Petersen, Pederstrupvej 17,4900 Nakskov,
854 92 10 88. E: lynge-petersen@youmail.dk
Best. medl. Lone Rasmussen, Hoskiersvej 40,4900 Nakskov,
854 92 71 54. E: lonerasmussen@live.dk
Best. medl. Hanne Britt Johannessen, Erantisvej 29,
4900 Nakskov, 829 66 77 74. E: hannebritt46@gmail.com

Torsdag d. 6. september kl. 17 - 21
Klubaften. Vi mødes og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 13. september
Fem fortællinger om Lollands historie. Mu
seumsinspektør Leif Plith Lauritsens fortæl
linger vil blive bygget op omkring historiske 
fakta samt foredragsholderens egne ideer og 
tolkninger. Historierne tager udgangspunkt 
i museets daglige arbejde med de forskellige 
tiders hverdagslevn.

Torsdag d. 4. oktober kl. 17 - 21
Klubaften. Vi mødes og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 11. oktober
Livet på Ålholm slot. Fhv. hofchauffør Henry 
Larsen, der desværre måtte melde afbud i for
året, kommer og fortæller muntre og levende 
historier fra livet på Ålholm slot.

Torsdag d. 1. november kl. 17 - 21
Klubaften. Vi mødes og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 15. november
Hvor kommer anerne mon fra, og hvor flyt
tede de hen? Seniorkonsulent Erik Kann giver

i foredraget en oversigt over de væsentligste 
kilder, der kan benyttes til at følge anernes 
flytninger fra ca. 1700 og frem til ca. 1930. Du 
lærer, hvordan du benytter disse kilder, og du 
får at vide, hvor du kan finde de gamle proto
koller.

Torsdag d. 29. november kl. 17 - 21
Klubaften. Vi mødes og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 6. december
Det traditionelle julemøde og hvad dertil hø
rer. En af foreningens medlemmer fortæller 
en historie. Hvem og hvad historien handler 
om skal være en juleoverraskelse.

Torsdag d. 3. januar 2013 kl. 17 - 21
Klubaften. Vi mødes, og hjælper og støtter 
hinanden i vores slægtsforskning.

Torsdag d. 24. januar 2013
Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner. 
Vagtmester på Rigsarkivet Peter Wodskou 
fortæller historier fra egen slægtsforskning. 
Eksemplerne tager udgangspunkt i aner, som 
i første omgang syntes umulige at komme vi
dere med. Men ved ihærdig søgen i mindre 
benyttede arkivfonds er det lykkedes at finde 
nye både spændende og bevægende oplysnin
ger til slægtshistorien.

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. 

Kontingent
100 kr. pr. person - 150 kr. pr. par. Gæster 
betaler et gebyr på 25 kr. pr. møde.
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Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
(Stiftet 03.12.1975)

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

Søndag d. 2. september
Heldagstur til Glud. Vi besøger Glud Museum 
og området på Juelsminde-halvøen. 
Tilmelding er nødvendig og kan ske til kasse
reren, 86 61 08 68 eller mail: t0p2@pc.dk 
Pris: 275 kr. pr. person (inkl. frokost og kaffe, 
excl. drikkevarer).

Torsdag d. 6. september kl. 19.30
Introduktionsaften/Spørgeaften/Inspira- 
tionsaften. Vi præsenterer forskellige em
ner inden for slægtsforskningen: Noget for 
nybegynderen - Billeder, hvordan kan man 
præsentere dem? - Tydning af vanskelige do
kumenter - Kort i slægtsforskningen - Slægts
bogen - Slægtens klenodier og deres historie 
- og meget andet.

Torsdag d. 27. september kl. 19.00
Medlemsaften på Landsarkivet i Viborg. Se 
mere på hjemmesiden om aftenens program. 
Bemærk: Denne aften mødes vi ved Landsar
kivet i Viborg, mød i god tid, - dørene lukkes 
præcis kl. 19.00.

Torsdag d. 25. oktober
(se nærmere på hjemmesiden)

Torsdag d. 15. november
Kl. 18-19: Åbent møde med spørgsmål til Tove 
og Karen. Kl. 19.30: DAISY v/ Karen Straa

rup. Lær at bestille materialer på Statens Ar
kiver via DAISY. Tag den bærbare med, hvis 
du har én.

Torsdag d. 6. december kl. 19.30
Povl Høy-Hansen, Viborg, fortæller om spæn
dende fund i slægtsforskningen. Som sædvan
lig vil vi julehygge lidt denne aften, og forenin
gen giver brød til den medbragte kaffe.

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 
arrangementer. Medbring selv kaffe og brød, 
- dog kun kaffe til mødet i december. 

Kontingent
180 kr. pr. husstand for foredrag og Slægten. 
Gæster ved foredragene: 30 kr.

Hjemmeside
www.viborgslaegt.dk - hvor man kan se me
get mere om alle arrangementerne og eventu
elle ændringer. Nyhedsbrev på hjemmesiden 
hver måned. Nyhedsmail til medl. efter behov.

Holger Helbo: 8.7.1929 - 21.5. 2012+

Holger Helbo blev indvalgt i bestyrelsen for Slægts- 
historisk Forening for Viborg og Omegn i 1997 og 
valgt som formand i 1999. I februar 2012 stoppede 
Holger som formand, - ’’mens legen var god,” som 
han selv sagde, og det var et af kendetegnene ved 
ham. Omhu, pertentlighed, - han satte en ære i at 
foreningens anliggender var i fineste orden. Hans 
arbejde var gennemtænkt og gennemarbejdet. Gen
nem alle årene bankede Holgers hjerte varmt for 
foreningen.
I oktober skulle vi i foreningen have hørt hans fore
drag om et af de emner, han havde en meget stor 
viden om: Gårdhistorie. Men Holger havde mange 
andre interesser og stor indsigt i mange emner. Hol
ger var en viljestærk natur, og selv om helbredet ikke 
altid var i top, havde han energi og mod på mange 
oplevelser, hvilket understreges af, at han døde på en 
ferierejse på Rhinen sammen med Mona.

Ære være Holger Helbos minde
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Slægtshistorisk Forening af 2005
for 0., V. og N. Horne h.
(Stiftet 25.1.2005)

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. 19. september
Landboreformer på Nørholm. Reformerne i 
slutningen af det 18. årh. var starten på den 
største indgriben i organisationen af dansk 
landbrug og i det danske kulturlandskab, som 
vi endnu har set. På både det organisatoriske 
og det landskabsmæssige område har foran
dringerne bestået til i dag, men nu er der må
ske forandringer på vej!
Dr. phil. Birgit Løgstrup vil fortælle om disse 
reformer: Hvori bestod reformerne? Hvorfor 
var de så epokegørende? Hvad blev gennem
ført på Nørholm? Birgit Løgstrup arbejder 
netop nu på en bog om disse reformer, hvor 
Nørholm indgår som et af de jyske eksempler.

Onsdag d. 28. november
’’Hvad kan man gøre hjemmefra, før man 
spørger andre?” Inger Buchard, Varde, der 
interesserer sig for forholdene i Slesvig-Hol- 
sten-Nordtyskland, vil på grundlag af be
skrevne søgninger, som hun ønsker at mod
tage senest 1. nov., prøve at gøre foredraget så 
konkret som muligt.

Kan man slægtsforske uden til- og afgangsli
ster, skifteprotokoller og lægdsruller? Der re
degøres for, hvordan man arbejder med kilder 
fra Hertugdømmets skiftende forvaltninger, 
som alle er anderledes end forvaltningen i 
Kongeriget under enevælden.

Tid og sted
Der påtænkes fortsat læsegrupper i gotisk, 
evt. som i foråret: mandag formiddag og ons
dag aften i Kirkehuset i Ølgod.

Nærmere oplysninger pr. mail til alle medlem
mer, når planer for brug af lokalerne kendes.

Alle andre arrangementer holdes i KULTUR
HUSET, Vestergade, Ølgod. Starttidspunkt kl. 
19.00. Der er kaffe med brød, pris 35 kr. Gra
tis entre. Alle er velkomne.

Kontingent
for 2012 er 175 kr. Ægtefælle/samlever 85 kr. 
(intet blad)

Svenskt biografiskt lexikon 
- Nordens største opslagsværk?
(SBL) er det svenske modstykke til Dansk Biografisk Leksikon (DBL). Udgivelsen startede i 
1917, og er endnu ikke afsluttet! I foråret 2012 forelå fra A til Str., svarende til 33 bind af 800 
s. Mere end 9.000 biografier og slægtsartikler er det blevet til, og udgivelsen er finansieret 
med offentlige midler, og SBL er placeret under Riksarkivet.

Den gode nyhed er, at værket nu er gratis tilgængeligt på webben: 
http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx
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Slægtshistorisk Forening for Aalborg-egnen
(Stiftet 16.03.1976)

Bestyrelsen
Formand Bent Olsen. Carsten Hauchs Vej 8, 9000 Aalborg,
898 16 03 38. E: chv@stotanet.dk
Kasserer Birgitte Hansen, Plutonvej 33,9210 Aalborg SØ,
828 68 13 03. E: ellenbirgitte@hotmail.com 
Sekretær Jens Villadsen, Herningvej 81, 9220 Aalborg Øst,
840 53 16 35. E: jensaase@gmail.com 
Flemming Thryssøe, Parkvej 29, 9700 Brønderslev,
898 80 23 90. E: fidje@info.dk
Else Berthelsen, Jyllensgade 25A, 9370 Hals,
898 25 40 49. E: jyllen@turbopost.dk 
Hanna Mortensen, Platanvej 16, 9000 Aalborg,
898 18 53 40. E: Platan16@gmail.com 
Marianne Christensen, Gyvelvej 12, 9370 Hals,
898 25 26 16. E: marianne.l@christensen.mail.dk 
Suppl. Jørgen Als, Juelsparken 54, st.tv., 9210 Aalborg SØ,
897 22 45 24. E: jals@webnetmail.dk 
Suppl. Flemming Pedersen, Strubjerg 21 st.th,
9400 Nørresundby, 898 14 81 81. E: flemmingviking@yahoo.dk

Mandag d. 3. september
Lars Møller, journalist: Tag højre hjernehalv
del med på arkivet. Alle fortæller historier i 
dagligdagen - selv slægtsforskere, men når 
det kommer til slægtshistorierne, går mange 
i stå. Men der er ingen grund til at vente. Fif 
og teknikker til at fortælle en god historie er 
noget, der kan læres. Et godt fif er at gå i gang 
allerede mens du forsker.

Mandag d. 1. oktober
Jens Villadsen, foreningens sekretær: Print 
On Demand (POD). En slægtsbog kan skrives 
på mange måder, men fælles for alle er, at der 
er mange forhold, der skal overvejes, før vi går 
i gang. Også teknisk er der flere muligheder, 
og Jens Villadsen kommer og præsenterer en 
af disse, nemlig POD. Medlemmerne vil også 
få tid og lejlighed til at fortælle om egne erfa
ringer.

Mandag d. 5. november
Jens B. Skriver, lic.phil. i Historie: Hoveri i 
praksis. Hvad var hoveri? Hvordan fungerede 
det i praksis, og hvad betød det for de invol

verede bønder og godsejeren? Spørgsmål, der 
vil blive belyst ved retssager og eksempler på, 
hvordan vi kan se vore egne aner i kilderne.

Mandag d. 3. december
Medlemmerne har ordet. Vi vil bruge afte
nen på, at alle medlemmer, der har noget på 
hjerte, får mulighed for at fortælle om egne re
sultater, glæder og eventuelt skuffelser i deres 
slægtsforskning. Samt en dialog med medlem
merne for at høre om deres ønsker og forvent
ninger til foreningens aktiviteter i fremtiden. 

Tid og sted
Møderne i sept. og nov. afholdes i Aud. T, 
Strandvejen 35,9000 Aalborg. Møderne i okt. 
og dec. afholdes på Stadsarkivet, Arkivstræde 
1, 9000 Aalborg. Alle møder starter kl. 19.00

Legacy-gruppen
Vi fortsætter med møderne på Stadsarkivet 
mandag i ulige uger kl. 10.00 til 12.00, første 
gang 10. sept. og torsdag i ulige uger kl. 12.00 
til 15.00, første gang 13. sept., og i Nørresund
by på Vangen 261, torsdag i lige uger kl. 18.30 
til 21.30, første gang 20. sept.

Gotisk skriftlæsning
Vi fortsætter ligeledes studiegruppen på 
Stadsarkivet hver torsdag i lige uger kl. 13.00 
til 15.00, første gang 6. september.

Kurser
I samarbejde med FOF i Aalborg oprettes kur
sus i henholdsvis anvendelse af Brother’s Kee
per samt muligheden for at få glæde af diverse 
små tekniske hjælpemidler, begge med Finn 
Jelstrup. Der forventes i lighed med tidligere 
i samarbejde med FOF i Aalborg at blive op
rettet kursus i slægtsforskning for begyndere. 
I samarbejde med AOF i Hjallerup forventes 
oprettet kursus i slægtsforskning for såvel 
begyndere som fortsættere, begge med Jens 
Aaberg. Nærmere oplysning og tilmelding hos 
FOF i Aalborg eller AOF i Hjallerup.
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Slægtshistorisk Forening Århus
(Stiftet 01.04.1957)

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, B32 11 82 10. E: jn@slaegt-aarhus.dk 
Kasserer Kjeld Kibsgaard, Nattergalevej 18B, 8210 Aarhus V, 
B86 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, 
S86 99 14 33. E: oc@slaegt-aarhus.dk 
Webmaster/suppleant Janni Christensen, Tornskadevej 12,
8210 Aarhus V, S87 39 10 16. E: webmaster@slaegt-aarhus.dk 
Suppleant Sten Fjellerup, Toftevænget 1,8250 Egå,
B86 16 28 08. E: sf@slaegt-aarhus.dk

Mandag d. 10. september
Anne Margrethe Krogh-Thomsen: Computer
teknisk billedbehandling: Hvad kan man lave 
med et moderne program? Det demonstreres i 
praksis, hvordan gamle beskadigede fotos kan 
restaureres ved hjælp af computeren, både 
de gamle meget falmede, de revnede billeder, 
de skæve samt de røde fra 60-erne. Også nye 
digitale billeder lærer vi at redigere - alt med 
enkle redskaber.

Mandag d. 8. oktober
Niels C. M. Tollestrup: Hvordan systema
tiserer og sikrer jeg mine indsamlede data
systematisering og -struktur? Det hører også 
sammen med, hvilke dataformater, man bør 
vælge at gemme sine data i - for at sikre sig 
bedst mulig kompatibilitet med fremtidige 
teknologier.

Mandag d. 12. november
Svend-Erik Christiansen: Internettets mu
ligheder i slægtsforskningen. Vi tager en tur 
på nettet for at se, hvordan mulighederne er 
anno 2012. Der er bl.a. forskellige slægts-præ
sentationer og egentlige ’’slægtsbøger”, store 
personsøgebaser, afskrevne eller affotografe
rede slægtshistoriske kilder/registre, gamle 
kort, online-projekter, relevante ordbøger, 
kontaktannoncer for slægtsforskere, fotogra
fier m.m.

Mandag d. 10. december
Ole P. Bielefeldt: Præsentation af slægtsforsk
ningsprogrammet Family Tree Maker. I en 
serie af præsentationer af de mest anvendte 
slægtsforskningsprogrammer starter vi med 
Family Tree Maker.

Spørgehjørne på Hovedbiblioteket
Foreningen tilbyder hjælp i bredeste forstand 
til medlemmernes læsning af gotisk, forsk
ningsmetodik, kildesøgning m.m. den 2. tirs
dag i måneden kl. 13-16. Datoerne er: 14. aug., 
11. sept., 9. okt., 13. nov., 11. dec. Tilmeld pr. 
E-mail eller tlf. til Jesper Nødholm.

Tid og sted
For foredrag: Bemærk både nyt sted og nyt 
tidspunkt (på grund af bus-tiderne). Sept. 
til dec.: kl. 19:15 i Lokalcenter Fuglebakken, 
Festsalen, Morten Eskesens Vej 2, 8210 Aar
hus V. (nummeret er ikke et officielt, men hvis 
GPS-en stilles til nr. 13 ’’lander” man lige ud 
for nr. 2).

Bus og bilparkering
Linje 13 har stoppested ved Lokalcentret 
(Fuglebakkevej). Minuttal: ank. .06/afg. .39. 
Linje 5A fra Tangkrogen til Marienlund har 
stoppested på V. Ringg. Minuttal: ank. .04, 
.19, -34, -49- Minuttallet den modsatte vej: 
.08, .23, .38, .53. Bustiderne er de nu gæl
dende.

Parkering: Jens Baggesens Vej, Morten Eske
sens Vej, Fuglebakkevej, Møllevangs Allé og 
Helge Rodes Vej (gennemgang til Lokalcen
tret via sti ved Helge Rodes Vej 15-17-19).

Betaling
20/50 kr. f. medl./ikke-medl., dækkende 
foredrag, kaffe og kage.

Kontingent
140 kr. omfattende foredragene og Slægten.

Hjemmeside
www.slaegt-aarhus.dk
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Slægtsrejse 
til Norge og 

Sverige
Den 22. - 28. august 2012

Kom og vær med til en spændende uge i slægtsforskningens fodspor. Vi tager på en 
rejse i tid og rum fra d. 22. august til d. 28. august 2012. Turen arrangeres i 
samarbejde med historiker Anders Eriksen Bager og historiestuderende Gitte 
Bergendorff Høstbo samt Bergholdt busser.

Vi tager på en spændende rejse i anernes fodspor. Fra opsamlingssteder i Odense 
og København tager vi til byerne Goteborg, Oslo, Mora, Falun, Gavle, Stockholm, 
Vadstena, Våxsjo for igen at ende i København og Odense.
På turen vil vi besøge emigrantmuseer, folkemuseer, kunstmuseer, Det Norske 
Rigsarkiv samt besøg i DIS-Norges repræsentationslokaler. Turens højdepunkt 
bliver et besøg på Sveriges største slægtsforskermesse i Gavle, en messe der 
afholdes hvert år for ca. 7000 slægtsforskere.
Vi skal sammen på sightseeing i Oslo og i Stockholm. Vi vil overnatte nogle 
spændende steder som fx i Liseberg, i et nedlagt fængsel, samt i luksusskibet 
Målardrottningen i Stockholm Centrum. Vi skal overnatte på Birgitta den Helliges 
klosterområde, samt et besøg på Rigsarkivet i Vadstena i Sverige.
Desuden byder ugen på hyggeligt samvær blandt slægtsforskere eller personer, der 
vil finde turen interessant. Der vil være mulighed for tid både på egen hånd og 
sammen. Se program i folderen på hjemmesiderne www.genealogisk-forlag.dk 
samt www.genealogi-kbh.dk samt www.ssf.dk under linket kurser.

Pris:
9300 kr. incl entre + div. målt ider (se 
folderen) + overnatninger og bustur. 
Tillæg for enkeltværelser 2140 kr. 
Turen er garanteret gennemført ved 25 
personer.
Tilmeldingen er gældende, når vi har 
modtaget betaling for rejsen.
Senest tilmelding er l. august 2012. 
Tilmeldingen skal ske på mail: 

janhb@mail. danbbs. dk
Af Gitte Bergendorff Høst bo
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Håndmalede Slægtstavler
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.

Genea Murguia
HÅNDMALEDE SLÆGTSTAVLER

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