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For uopfordret indsendt stof påtager

Redaktion, ekspedition og be
taling
- Anton Blaabjerg, ansv. red., 

Fredensgade 38, 8800 Viborg ® 86 61 
04 36.
E: anton_blaabjerg@post.tele.dk

- Birgit Øskov, eksp., Rolighedsvej 56, 
9400 Nørresundby S 98 17 63 76,
E: bojen@daks.dk modtager senest 
15.5. og 15.11. programmer, artikler 
og besked om antal af det kommende 
nummer. - Ønskes bladet tilsendt sam
let, oplyses antal, og ønskes det til
sendt hvert enkelt medlem, indsendes 
kuverter (selvklæbende, A5 med ende
lukning, B-mærkede, frankerede med 
5,75 kr., adresserede og afsender
stemplede).

- Ole Bech Knudsen, kass., Jyllands Allé 
2, 3.tv., 8000 Århus C S 86 11 55 47, 
E: obk.aarhus@maill.stofanet.dk 
Slægtens giro 0 94 55 87. - Privat

abonnement opkræves een gang årligt 
(giro vedlagt januar-nummeret), beta
les senest 1.2.; efterfølgende opkræv
ning pålægges 10 kr.

Priser
- Privat årsabonnement (2 numre, incl. 

forsendelse) 60 kr.
- Abonnenter bosat i udlandet (også 

Norden), der benytter giro til betaling, 
dog 80 kr. + forsendelse. - Løssalg af 
nyeste nr. 25 kr. + forsendelse. - Ældre 
numre 10 kr. pr. stk. + forsendelse.

- Annoncer: 500 kr. + moms pr. 
trykside, en halv eller en kvart side 
henholdsvis 250 kr. og 125 kr. + 
moms.

Aktiviteter
2. februar
Slægtsforskerdag i København, se s. 7.

13. april
Slægtsforskertræf i Roskilde.

20. april
SSFs årsmøde 2002 i Fredericia.

15. maj
Sidste frist for indsendelser til SLÆGTEN 
nr. 26.

1. juli
Slægten nr. 26 udkommer.
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Fra redaktøren
Interessen for slægtsforskning vokser sta
dig - Slægtens oplag er nu på 5.000!

I sidste nummer afbladet varslede jeg, 
at efter sommerferien ville Erik Brejls 
bog, der registrerer 6.737 vielser (hvor 
den ene part, oftest brudgommen kom 
uden sogns fra) i de 6 sydøstjyske herre
der: Tyrsting, Vrads, Vor, Nim, Nørvang 
og Tørrild fra kirkebøgernes start til 
1813/14 udkomme. Bogen er desværre 
blevet forsinket! Men der er håb i de tidli
ge forårsmåneder!

Til gengæld forventes omkring 1. fe
bruar udsendt Inga Hørdum og Vera 
Munkholms uddrag/ekstrakter af 1900 
godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev- 
egnen, nemlig skifterne efter fæstebønder
ne under godserne Frisholt (nu atter Orm
strup), Ulstrup, Himmestrup, Viskum- 
gaard, Skjern, Karmark og Hagsholm. - 
Bogen udgives i samarbejde med den 
slægtshistoriske forening i Viborg.

Derefter planlægges udsendelse af fæ
stebreve fra Falster, skifter fra Mors og 
flere andre resultater af flittige slægtsfor
skeres arbejder, alt til fornuftige priser!

Bladets nummer 23 var desværre gået i 
trykken før statsminister Poul Nyrup Ras
mussen havde udnævnt Arne Rolighed til 
sundhedsminister; for var det bare sket et 
par uger tidligere, ville det i min artikel 
om Tordenskjolds kammertjener selvføl
gelig have været nævnt, at Rolighed gen
nem kvindeled stammer fra husmand i 
Flade på Mors Martinus Martinussen, 
1858-1935, der ”i lige fædrene linje” ned
stammer fra nævnte kammertjener, den se
nere herredsfoged i Fjends og Nørlyng 
herreder Chr. N. Cold, ca. 1693-1762.

I år var vi heldigere og kan i dette 
nummer fortælle om en interessant 
slægtslinje fra Djursland for den nye stats
minister, Anders Fogh Rasmussen, hvis 
tipoldefar var dansk pionér i Estland i 
1890’eme!

Med dette nummer af bladet har redaktø
ren jubilæum: 25 numre. - Og så må det 
passende at fa nye kræfter til! Andre øjne 
og friske kræfter søges derfor til videreud
vikling afbladet, som jeg har været meget 
glad for se udvikle sig fra et primitivt blad 

Nyt fra Sammenslutningen af 
Slægtshistoriske Foreninger 
SSF
Årsmøde 2002 afholdes 20. april på Fre
dericia Vandrerhjem & Kursuscenter, Ve
stre Ringvej 98, Fredericia. - Nærmere op
lysninger følger fra formanden, Elsebeth 
Ib.

Måske vil også yderligere oplysninger 
blive lagt på SSFs hjemmeside:

SSFs weekend-kursus afholdes på Nør- 
gaards Højskole i Bjerringbro 11.-13. ok
tober med temaet:

Slægten i lokalsamfundet

Nærmere oplysninger fås hos Ulla Nør- 
skov, der allerede nu modtager reservatio
ner. - Yderligere oplysninger om foredra
gene og prisen følger i bladets sommer
nummer.

SSFs weekend-kursus 2001
Det slægtshistoriske kursus blev afholdt 
12.-14. oktober til alles tilfredshed og med 
stor tilslutning; flere meget sene tilmel
dinger kunne ikke komme med på det 
fuldtegnede kursus!

Temaet var gode men oversete arkiv
grupper. - Fra foredragsholdernes littera
turlister kan følgende meddeles:
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på 28 sider, udsendt 1. januar 1990 i et 
oplagt på 600 stk. til 8 foreningers med
lemmer. - Dette nummer udsendes til 
4.800 medlemmer af 35 foreninger.

Det vil være mig en glæde at fortsætte 
med at skrive artikler til bladet samt bl.a. 
hjælpe med ved udgivelsen af temahæfter 
og de øvrige specielle publikationer.

Men til selve bladet søges en frisk re
daktør!

AB

***



Avisen - en kilde for slægtsforskere?
Af Tommy P. Christensen

- De danske aviser 1634-1989. Af Jette D. 
Søllinge og Niels Thomsen. Bd. 1-3. 
Odense Universitetsforlag. Dagspressens 
Fond, 1988-91.

- Gravskrifter i danske Aviser 1759-1800. 
Med Udtog af det personalhistoriske Stof. 
Udg. af H. Ehrencron-Müller. København 
1944.

- Fortegnelse over de i Adresseavisen, Jyd- 
ske Efterretninger m.fl. optagne Dødsfald 
1759-90. Bd. 1-2. Udg. af H. Ehrencron- 
Müller.

- Avis-Aarbogen 1924-1948. København 
1925-49. (heri flere registre, bl.a. over å- 
rets dødsfald).

- Avis-årbogen 1949-1957. København 
1950-58 (do.).

- Avisårbogen 1958-. København 1959-
(do.). .

- Aviser som historisk kilde. Artikel af H.P. 
Clausen, i Fortid og Nutid. Bd. XXI:5., s. 
321-45. København 1962

- Litteratur om dansk presse 1951-1969. En 
bibliografi. Af Bodil Elvius og Kai Fald. 
Institut for Presseforskning, Århus 1973.

- Pressehistoriske afhandlinger. Dansk 
Pressehistorisk Selskab, København 
1963-65.

- Pressehistorisk årbog. Reitzel, København 
1966-73.

- Pressens årbog. Dansk pressehistorisk 
Selskab, København 1974-92.

- Dagspressen i Danmark, dens Vilkaar og 
Personer indtil Midten af det attende Aar- 
hundrede. Af P.M. Stolpe. København 
1878 (optryk 1977).

- Avisen og agrarsmåborgerskabet. Af Ul
rik Lehrmann. Odense Universitetsforlag, 
1978.

- Avis-typer. Af Per Trondal. P.T.-Under- 
visningsforlag, København 1980.

- Mennesker og bygninger på Ahlgade 15- 
17. Artikel af Peter Korsgaard, i Aarbøger 
for Nordisk Oldkyndighed og Historie 
1994-95, s. 331-447. København 1997.

Specielt på Det kgl. Bibliotek:
- Personregister til Gravskrifter, Nekrologer 

og Lejlighedsdigte i Adresseavisens Aar- 
gange 1759-1800. Udarbejdet af Kai C. 
Uldall (fotokopi af manuskript i Hånd
skriftafdelingens Ny kgl. Saml. 1769 fol.).

- Fortegnelse over aviser før 1830 (foto
kopi fra Biblioteca Danica, bd. 4, 
1902).

- Registrant over Berlingske Tidende og 
Politiken (1864-1924, kartoteks- og 
mikrokort, heri biografiske artikler 
indtil 1940).

- Lolland-Falsters Stiftstidende. Index 
1865-1889 (kartotekskort, biografere
de personer kan søges alfabetisk i em
negruppen S2b).

- Socialdemokraten. Index 1871-1929 
(kartotekskort, ordnet alfabetisk efter 
rag, personernes profession).

- Morgenbladet. Index 1873-1881 (kar
totekskort, biograferede personer kan 
søges alfabetisk i emnegruppen S2b).

- POL-Infos registratur: Politiken 1929- 
1974 (mikrokort i ringbind, biografere
de personer kan søges alfabetisk i em
negruppen S2b).

- Biografiske avisartikler 1940-1955 
(uddrag fra Avis kronik index for om
kring 50 aviser).

- Provinsens distriktsblade - danske lo
kalaviser (26. udgave fra Provinsens 
Distriktsblade, løsbladsystem, der a- 
jourføres løbende, eksisterende lokala
viser).

Se i øvrigt: www.kb.dk og www.sb.aau.dk

Præste- og provstearkiver rummer an
det end kirkebøger
Af Hans H. Worsøe

Registraturer:
- Landsarkivet for Nørrejylland. Over

sigter I: Præstearkiver og kirkeregn
skabsbøger, 1962.

- Landsarkivet for Nørrejylland og hjæl
pemidlerne til dets benyttelse. Bd. 1, 
1980: Landkommuner s. 253 fif. Bd. 2, 
1981: Provster s. 18 ff., præster s. 25 
ff.

- Landsarkivet for Sjælland, Lolland-, 
Falster og Bornholm og hjælpemidler
ne til dets benyttelse. 1966: Provstear
kiver s. 37 ff., sognekaldsarkiver s. 52 
ff.

- Landsarkivet for Fyn og hjælpemidler
ne til dets benyttelse. 1970: Provstear
kiver s. 54 ff., præstearkiver s. 60 fif....

- Landsarkivet for de sønderjyske 
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Landsdele. 1944: Provstearkiver s. 99 
ff., præstearkiver s. 144 ff.

- Nordslesvigske præstearkiver, bd. 1-5. 
1974 ff.

Indholdsoversigter:
- Finn Andersen: Sjællands Stifts præ

stearkiver, i Personalhistoriske Studier 
(= Personalhistorisk Tidsskrift. 1979), 
s. 17-48.

Administrationshistorie:
- På embeds vegne. Kilder til dansk for

valtningshistorie 1750-1920. Redigeret 
af Erik Nørr og Karl Peder Pedersen. 
1998.

- Harald Jørgensen: Lokaladministratio
nen i Danmark. Oprindelse og histo
risk udvikling indtil 1970. 1985.

- Erik Nørr: Præst og administrator.
Sognepræstens funktioner i lokalfor
valtningen på landet fra 1800 til 1841.
1981. .

- Erik Nørr: Præste og sognearkiver. 
Forsvundne og bevarede kilder til lo
kalsamfundets historie i det 19. århun
drede. 1983.

Vejledninger og tilgrænsende områder:
- Hvad skrev præsten - i kirkebogen. 

Kirkebøger og deres brug. Af Paul G. 
Ørberg. Arkivernes Informationsserie. 
1991.

- Menighedsrådene og deres arkiver. Af 
Margit Mogensen og Erik Nørr. Arki
vernes Informationsserie. 1991.

- Nærsamfundets arkiver. Kommunernes 
arkiver som historiske kilder indtil 
1970. Af Harry Christensen. Arkiver
nes Informationsserie. 1999.

Eksempel:
- Vonsild-Dalby tillysningsbog 1678- 

1683. Udg. af Landbohistorisk Selskab 
ved Hans H. Worsøe. 1987.

En rationalistisk præsts levnedsløb:
- Peter Kiær: Min rejse gennem jordeli

vet. Udg. af Historisk Samfund for 
Sønderjylland. 2001.

Ministerielle arkiver
Af Erik Kann

- Centraladministrationen, artikel i 
Dansk kulturhistorisk Opslagsværk. 
Dansk Historisk Fællesforening, 1991

- Niels Petersen: Oversigt over central
administrationens udvikling siden 
1848, i Den offentlige forvaltning i 
Danmark... Redigeret af Jørgen Nue 
Møller.

- Frank Jørgensen og Niels Petersen: O- 
versigt over centraladministrationens 
udvikling indtil 1848. 1982.

- G.N. Kringelbach: Den civile Central
administration 1848-1893. 1894.

- L. Laursen: Den civile Centraladmini
stration 1894-1913. 1921.

- Harald Jørgensen: Den civile Central
administration 1914-35. 1936.

- Niels Petersen: Justitsministeriet.
1982.

- Niels Petersen: Kultusministeriet.
1984.

- Hof- og Statskalenderen.
- Rigsarkivets 2. afdeling. Ministerielle 

arkiver. Grundtræk af deres opbyg
ning. 1982.

- Rigsarkivets 2. afdeling. Kancellisyste
met. 1982.

- Rigsarkivets 2. afdeling. Rentekam
mersystemet. 1982.

- Rigsarkivets 2. afdeling. Det ministeri
elle system. 1975.

- Rigsarkivets 2. afdeling. Vejledning i 
arkivheuristik. 1976.

- Tidsskrifter: Arkiv.

Se: www.sa.dk og www.dab.dk
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Københavns Universitets arkiv 1479- 
1900
Af Karen Hjorth

- Københavns Universitets arkiv 1479- 
1910. Vej ledende arkivregistraturer 
XXI. Rigsarkivet. København 1978.

- Godsarkiver. Universitetets og Kom
munitetets gods. Landsarkivet for 
Sjælland, Lolland-Falster og Born
holm. København 1990.

- Københavns Universitet 1479-1979, 
bd. XIV. Universitets- og videnskabs
historisk bibliografi. København 1990.
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Viborg Landsting
Af Anton Blaabjerg

Historie og indhold:
- Johan Hvidtfeldt: i De danske lands

tingsarkiver, artikel i Fortid og Nutid, 
bd. XIX, 1954-56, s. 274 ff.

- Paul G. Ørberg: Af Viborg landstings
arkivs historie, artikel i Arkiv, bd. 4, 
1972-73, s. 190 ff.

- Landsarkivet for Nørrejylland og hjæl
pemidlerne til dets benyttelse. Bd. 1, 
ved Hans H. Worsøe. 1980, s. 120 ff.

Kildeuddrag:
- Viborg Landstings skøde- og pantebø- 

ger 1624-1657, ved Jens Holmgaard, 4 
bd., 1966-81.

- Viborg Landstings dombøger 1616- 
1618 (incl. juridisk oversigt, registre 
og udvalgte tingsvidner), ved Poul 
Rasmussen, 6 bd., 1965-88.

Tillæg om Viborg Landstings arkiv
At arkivet fra Viborg Landsting og dets 
arvtagere med navnene Viborg Lands- 
overret fra 1805 og Vestre Landsret fra 
1919 er meget omfattende ses af følgende 
opgørelse:
- Viborg Landsting omkr. 1560-1805, 

745 bd./pk.
- Viborg Landsoverret 1805-1919, 

1.500 bd./pk.
- Vestre Landsret 1919-...... , ca. 2.100

bd./pk.

Den vigtigste kilde for slægts- og lokal
historikere er nok (til rekonstruktion af 
udviklingen i landsbyer under godser, 
hvis arkiver er mangelfulde eller helt 
mangler):

Skøde- og panteprotokoller, der fin
des fra 1624 til-57 og 1660-1805. Alle 
opstillet i kopi på læsesalen.

Indgange hertil
- 1624-57 er alt udgivet ved Jens Holm

gaard, se ovenfor.
- 1658-59 blev ingen skøder tinglæst 

p.gr. af krigen mod Sverige.
- 1660-90 - maskinskrevne registre: 1 bd.

Køber/sælger, 2 bd. stednavne (med 
original staveform).

- 1690-1805 - originale registre, hver an
den original-bind (ulige numre), alfa

betisk efter 1. bogstav i for- og 
stednavne.

- 1690-1805 - maskinskreven alfabetisk 
register over udvalgte købere/sælgere.

- 1624-1805 - arkiver S. Nygårds sedler 
(nu grønne bd.) vedr. køb/salg af ho
vedgårde med tilhørende fæstegods.

Men undersøgelser giver bestemt også 
udbytte i:

Tingbøger/justitsprotokoller og dom
bøger, hvoraf det vigtigste bevarede ma
teriale er:

Tingbøger/justitsprotokoller (stæv
ningsbøger) 1619-1719 nogenlunde kom
plet (og dækker altså diverse lakuner i 
nedennævnte dombogsrækker).

Dombogsfragmenter fra 14- og 
1500tallet.

Dombøger.
- 1569 (A,B), 1581 og-91 (A,B,C), 

1608 og-12(A).
- 1616-18 (A,B,C), udgivet af Poul 

Rasmussen, se ovenfor.
- 1619 (B,C), 1620 (A,C), 1621 (A) og 

stort set komplet til 1661 (A), til 1664 
(B) og til 1656(C)

- 1665 og-66 (A,B,C)
- 1667-1718 alle dombøger tabt.
- 1719-1805 alle dombøger bevaret.

Ingang hertil er
Register/regester til hele ovennævnte 
dombogs- og tingbogs-materiale 
(hånds&evne, indbundne meget korte ud
drag af hver enkelt sag, emne, hjemting)

Geografisk opdeling af dombogsmate
riale
Viborg Landstings dombøger indtil 1664 
er opdelt geografisk således:

A Aalborg Stift + Salling, Fjends og 
Nørlyng herreder af Viborg Stift

B Resten af Viborg Stift og Arhus Stift 
C Ribe Stift
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Slægtshistorisk Forening for 
Storkøbenhavn
indbyder alle til Slægtsforskerdag lørdag
2. februar kl. 8.45-17.00 i Valby Medbor
gerhus, Valgårdsvej 4 - nær Valby S-sta- 
tion.

Temaet er:

Det gamle København og dets beboere

4 foredrag om, hvordan byens beboere le
vede, hvad foregik der i byen, og hvordan 
så de huse ud, beboerne levede i. Rele
vante kilder inddrages - hvor findes de og 
hvordan benyttes de.

Pris: 100 kr. + evt. frokost til 60 kr., beg
ge dele indbetales på girokort, som tilsen
des sammen med bekræftelse. Tilmelding 
senest 15. august til formanden, A.M. 
Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Øl
stykke, eller på foreningens hjemmeside 
Kttp://www.danbbs.dk/~kbh09/

På Slægtsforskerdagen serveres kaffe/te - 
formiddag og eftermiddag. Medbragt mad 
kan indtages. Drikkevarer til rimelige pri
ser: 01 15 kr., vand 10 kr.

Program

Kl. 08.45 Velkomst og indledning m.v.

Kl. 09.00København som fæstnings- og 
garnisonsby. Gunner Lind, dr. 
phil., universitetslektor, fortæl
ler om Kbh. som fæstnings- og 
garnisonsby fra 1600-tallet. Til 
tider har soldater udgjort op 
mod 1/4 af byens befolkning; 
hvilken betydning havde det for 
borgerne? Kriger- og borgerkul
tur i by- og fæstningsliv, ind
kvartering m.m.

Kl. 10.00 Spørgsmål - kaffe/te.

Kl. 11.00 Født i København. Erik Kann, 
fuldmægtig ved Statens Øjen- 
klinik. Folketællingens lakoni
ske meddelelse "Født i Kbh. ” er 
for mange slægtsforskere lig 
med kaos og uoverskuelighed. 
De vigtigste kilder til brug for 

slægtsforskning i København 
herunder samlingerne i Køben
havns Stadsarkiv gennemgås.

Kl. 12.00 Spørgsmål.

Kl. 12.30 Frokost: Vogne med bestilte fro
kostplatter køres til lokalet.

Kl. 13.45 Københavns Bymuseums Bil
ledarkiv. Mette Brun Beyer, 
Billedarkivets leder, præsen
terer dette og viser eksempler 
på, hvilke typer af billedmate
riale, det ligger inde med. Arki
vet dokumenterer Københavns 
udvikling de seneste 200 år - 
gade for gade.

KL 14.45 Spørgsmål - kaffe/te.

Kl. 15.30Københavnere på skyggesiden. 
Charlotte S.H. Jensen, mag. art., 
folkemindeforsker. Storbyen 
har altid haft sine skumle kvar
terer - og måske har dine aner 
været i beværtningen hos "Den 
skaldede Messing-Jens", tusk
handlet på "Jødebørsen" eller 
truffet de offentlige fruentim
mere i Mayonaisekvarteret? 
Disse miljøer kan dokumenteres 
umådelig godt via kilder fra 
bl.a. politiet.

Kl. 16.30 Spørgsmål.

KL 17.00 Afslutning.
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SSFs bestyrelse, udvalg og 
medlemsforeninger

SSFs bestyrelse
- Elsebeth Ib, find., Marie Grabbes Vej

9, 7100 Vejle S 23 20 31 11/75 82 61
99.E: eib@vejlehs.dk 
kajib@mail.tele.dk

- Jytte Skaaning, nstfrnd., Vinkældervej
6 A, 5000 Odense C S 66 14 88 77.
E: skaaning@email.dk

- Bente Klercke Rasmussen, kass., Hol- 
bergsgade 23, 2., 8000 Aarhus C S 86 
13 92 71.
E: bente.klercke@maill .stofanet.dk

- Kit Bisgård, sekr., Åstoften 14, Svo
gerslev, 4000 Roskilde S 46 38 35
14.
E: kitbi@get2net.dk

- Jan Høstbo, Obovej 14, 2730 Herlev 
S 44 84 91 31.

- E: janhb@mail.danbbs.dk
- Anton Blaabjerg, suppleant, Fredens

gade 38, 8800 Viborg 8 86 61 04 36. 
E: anton_blaabjerg@post.tele.dk

Slægtens redaktion
- Anton Blaabjerg, redaktør, bestyrel

sens repræsentant, adresse ovenfor.
- Birgit Øskov, eksp, Roligheds vej 56, 

9400 Nørresundby S 98 17 63 76.
E: bojen@daks.dk

- Ole Bech Knudsen, kass., Jyllands Allé
2, 3.tv, 8000 Århus C 8 86 11 55 47.
E: obk.aarhus@maill.stofanet.dk

SSFs undervisningsudvalg
- Jytte Skaaning,
- Bente Klercke Rasmussen, begge fra 

bestyrelsen, adresser tidligere.

SSFs internetudvalg
- Jan Høstbo, webmaster, bestyrelsens 

repræsentant, adresse tidligere.
- Birgit Øskov, webmaster for SLÆGTEN, 

adresse tidligere.
- Folmer Riis, konsulent, Alpevej 13, 

Egebjerg, 5771 Stenstrup 8 62 26 17 
26. E: riis@it.dk

SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter 
nu 35 foreninger mea tilsammen ca. 4.500 
enkeltmedlemmer. - Se også hjemmesi
den: www.ssf.dk

Bladets sommernummer indeholder en 
liste over medlemsforeningeme.

SSFs kursusudvalg
- Elsebeth Ib, kontaktkatalog, bestyrel

sens repræsentant, adresse tidligere.
- Jesper Ratjen, faglig kursusleder, Maj- 

vænget 66, Bramdrap, 6000 Kolding 
8 75 51 80 63.

- E: RJ@kolding-gym.dk
- Ulla Nørskov, praktisk kursusleder og 

kasserer, G. Dalsgårdvej 4, 8620 Kjel- 
lerap 8 86 88 67 14./20 82 07 14
E: bentulla@vip.cybercity.dk
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Programmer Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers 35 medlemmer. Fore
drag mærket (FU) afholdes i samarbejde med lokalafdelingerne af Folkeuniversitetet.

Grindsted og Omegn Slægts- og Lokalhistoriske Forening

Tirsdag 15. januar
Møde med en forhenværende Grindsted-pige.

Vi tager en tur til ”Galleriet” i Ansager, 
hvor Grethe Engelbrecht vil underholde og 
fortælle om "Mit livs eventyr". Vi mødes ved 
Grindsted Bibliotek kl. 19 og kører sammen. 
Tilmelding nødvendig til Bent Krogsgård el
ler Judith Andersen Sørensen ® 75 34 82 60. 
Foreningen giver kaffen.

Tirsdag 12. februar
Møde med en forhenværende Grindsted- 
dreng.

Lærer Anders Futtrup, Esbjerg vil fortælle 
os om sin tid i Grindsted.

Tirsdag 19. marts
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Derefter vil Karen og Jens Madsen vise 
gamle billeder fra Grindsted. Foreningen gi
ver kaffen.

Tid og sted
Ordinære møder kl. 19.30 på Grindsted Bibli
otek. Til alle møderne er der fri adgang for 
medlemmer. Gæster betaler 30 kr. Alle er 
velkomne. Medbring selv kaffe til møderne.

Kontingent
100 kr. - par 150 kr.

Bestyrelse
- Jens Erik Starup, find., Horsbølvej 13, 

7200 Grindsted S 75 32 23 53. E: 
Jens.Starup@post2.tele.dk

- Jens Brink Pedersen, nstfmd., Dalsøvej 
177, 7200 Grindsted ® 75 32 10 23.

- Bent Krogsgaard, kass., Dalsøvej 47, 7200 
Grindsted ® 75 32 19 01.

- Børge Pedersen, sekr., Brombærvej 14, 
7200 Grindsted ffi 75 32 48 15.

J&læginrigk (Sfnmnng 
^forring
Mandag 21. januar
Generalforsamling.

Derefter foredrag og dias af Søren Toftgård 
Poulsen, Herning Museum: Om heden og he- 
debøndeme.

Mandag 18. februar
Medlemmernes aften.
Her vil medlemmerne især vise, hvordan de 
har udformet deres egne slægtsbøger. Kom og 
bliv inspireret til at lave din egen slægtsbog.

Mandag 18. marts
Doris Frederiksen, arkivleder, viser film på 
Lokalhistorisk Arkiv, Brændgårdvej 2, Her
ning.

Samtidig bliver der lejlighed til at se arkivet.

Mandag 15. april
Charlotte S. H. Jensen, mag.art.: Forfædre i 
folkemunde.

Hvordan far man kød på stamtræets men
nesker f. eks. ved at dykke ned i det hav af 
folkemindeoptegnelser, der kan afsløre noget 
om fortidens tanker, toner og traditioner. Der 
gives eksempler på, hvad vi kan få ud af at 
kontakte Dansk Folkemindesamling.

Tid og sted
Møderne holdes kl. 19 i Aktivcentret, Bror
sonsvej 12, Herning - mødet undtaget 18.3., 
der afholdes på arkivet. Kaffe/te/brød kan kø
bes.

Kontingent
125 kr. - gæster 30 kr. pr. foredrag.

9

mailto:Jens.Starup@post2.tele.dk


Kursusvirksomhed
> Ingelise Nielsen: Slægtsforskning for fort

sættere og gotisk skriftlæsning. Ekskursio
ner til landsarkivet i Viborg 10 onsdage kl. 
19.15-22 fra 23.1.

> Ingelise Nielsen: Slægtsforskning på edb. 
Her gives et grundigt kendskab i slægts- 
forskerprogrammeme Brothers Keeper og 
WinFam. Undervisningen foregår 22.- 
23.3.

Begge kurser afvikles under FOF i Herning.

Bestyrelse
- Ingelise L. Nielsen, Granly 1, 7451 Sunds 

S 97 14 16 32.

E: ingelise.egil.nielsen@mail.tele.dk
- Helen Jensen, Rugvænget 67, 7400 Her

ning S 97 12 95 71.
- Henry Linnet, Landts Gård 1, 7400 Her

ning S 97 12 89 19.
- Frej Holm, Grønnegade 7B, l.sal, lej.2, 

7400 Herning S 97 12 51 12.
- Preben Andersen, Odinsvej 2, Skibbild, 

7480 Vildbjerg S 97 13 72 54.
- Erik Schrøder, Odinsgade 5C, 1., 7400 

Herning S 97 22 20 90.

StægtMjiStoriMi forening 
for Hjørring øg Omegn

Tirsdag 29. januar
Generalforsamling - dagsorden vedlagt.

Billedregistreringsgruppen fortsætter der
efter fra sidste år med at vise fotografier af 
ejendomme og gadepartier ffa det gamle 
Hjørring.

Tirsdag 5. februar (FU)
Orla Damkjer, arkivar ved Rigsarkivet: Per
sonidentifikation.

Sammenkobling af personoplysninger fra 
forskellige kilder vanskeliggøres af varie
rende kaldenavne, staveformer og usikre al
ders- og fødestedsangivelser, ligesom for
skellige personer med samme navn kan volde 
slægtsforskerne hovedbrud. OD gennemgår 
teorien bag identifikation, og med praktiske 
eksempler og tip gives redskaber til at undgå 
fejl.

Tirsdag 5. marts (FU)
Kirsten Ruth, forfatter, opvokset i Hjørring og 
bosat i Århus: En romanforfatters brug af 
slægts- og lokalhistorien - fiktion og virke
lighed.

KR bruger historiske personer og begiven
heder i sine bøger vekslende mellem det 
autentiske og det fiktive. Ligeledes fortæller 
KR om processen med at skabe den gode 
fortælling. Skal alt i vores slægtshistorie 
kunne dokumenteres, eller har vi også lov at 
fantasere?

Tirsdag 9. april
Børge Christensen, fhv. skoleinspektør, 
Skallerup: Besættelsestiden set med et bams 
øjne.

BC, der er opvokset i Hjørring, fortæller ud 
fra egne oplevelser om de 5 onde år.
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Tirsdag 16. april
Ekskursion til Hæstrup Kirke.

Vi gentager turen fra efteråret, der faldt på 
den ulykkelige 11.9. Knud Møller Andersen 
fortæller om kirkens tilknytning til Hæstrup- 
gård samt viser os gravminderne for dens 
ejere, og sognepræst Niels Christian Scheel 
Lassen foretager rundvisningen og læser des
uden Martin A. Hansens fortælling om de før
ste kirkebygmestre. Efter ekskursionen er lo
kale 17 i Kulturhuset i Dronningensgade re
serveret til kaffedrikning og videre snak.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19.30 i Rådhuskælderen. Kir
keekskursionen starter kl. 19 ved Hæstrup 
Kirke med mulighed for kørelej lighed via 
Asger Bruun. Husk kaffe og brød til møderne.

Kontingent
125 kr.

Kursusvirksomhed
> Hugo Kristensen: Slægtsforskning for be

gyndere. Start mandag 4.2. kl. 19-21.45.
> Hugo Kristensen: Slægtsforskning og 

internet. Lørdag 16.3. kl. 9-14.30

> Per Maack Andersen: Gotisk skriftlæsning 
for begyndere. Start onsdag 23.1. kl. 19- 
21.45.

> Finn Jelstrup: Slægtsforskningsprogrammet 
Brothers Keeper, version 6. Lørdag 6.4. 
kl. 9-14.30.

Lange lørdage på Historisk Arkiv i Hjør
ring
Arkivet holder åbent kl. 10-16 4.1., 1.2., 1.3,
5.4, hvor vores arkivlaug vil være til rådig
hed med hjælp på mikrofilmlæsesalen.

Bestyrelse
- Per Maack Andersen, fmd, Christiansgade 

24A, 9800 Hjørring S 98 92 70 75. E: 
per. maack@andersen. mail. dk

- Asger Bruun, sekr, Pileurtvej 1, 9800
Hjørring ® 98 91 19 84. E:
asger.bruun@get2net.dk

- Erik W. Christiansen, kass. Vestergade 
3A, 9800 Hjørring S 98 90 96 40.

- Per Gade Mortensen, Løkkensvej 347, 
Gjurup, 9800 Hjørring ® 98 90 13 47.

- Gitte Olsen, Set. Hans Stræde 1, 9800 
Hjørring ® 98 90 04 40.

Hjemmeside
www.ssf.dk/04

Morsø Slægtshistoriske Forening

Tirsdag 15. januar kl. 19.30 
Slægtsforskning.

Tirsdag 29. januar kl. 19.30 
Slægtsforskning.

Mandag 4. februar kl. 18.30 
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Derefter kl. 19.30 Steen Busck, lektor, År
hus: Kyssesekten på Mors. Sted: Riddersalen 
på Dueholm Kloster i samarbejde med Mu
seet og Morsø FU. Der opkræves entré. Alle 
er velkomne.

Tirsdag 12. februar kl. 19.30
Slægtsforskning.

Tirsdag 26. februar kl. 19.30 
Slægtsforskning.

Tirsdag 12. marts kl. 19.30
Slægtsforskning.

Tirsdag 19. marts kl. 19.30 - bemærk da
toen!
Slægtsforskning.

Tid og sted
Hvis intet andet er nævnt: Lokalhistorisk Ar
kiv, Dueholmgade 7, Nykøbing Mors.
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Kontingent
80 kr.

Bestyrelse
- Gunhild Olesen Møller, find., Strædet 38, 

7990 Øster Assels ® 97 76 42 77. E: 
gunhild.o.m@ofir.dk

- Bjarne Nielsen, kass., Ranunkelvej 16, 
7990 Nykøbing M.

- Jørgen Kibsgaard, sekr., Agertoften 9, 
Vodstrup, 7990 Nykøbing M.

- Inge Langballe, Kirkebyen 5, Solbjerg, 
7950 Erslev.

- Hans Jørgen Jensen, Bakkevænget 42, Sdr 
Draaby, 7900 Nykøbing M.

Onsdag 30. januar
Generalforsamling - i følge vedtægterne.

Derefter videofilm fra Slægtsforskertræffet 
8.4.2000 på Mulernes Legatskole, Odense.

Onsdag 27. februar (FU)
Inger Hartby, etnolog, Rudkøbing: Navnets 
kulturhistorie.

Navne- og opkaldsskikke i håndværker- og 
bondeslægter omtales.

Onsdag 20. marts - bemærk ændret dato! 
Kirstin Nørgaard Pedersen, Beder: Den salig 
kones gangklæder.

Hvordan så tøjet ud? Hvad betyder de 
mange mærkelige betegnelser, som man fin
der opremset i skifternes beskrivelse af "den 
salig kones" eller "mands" gangklæder, når 
tøjet omhyggeligt stykke for stykke blev vur
deret? Foredraget, der illustreres med lysbil
leder, vil med adskillige skifter som grundlag, 
omhandle både mands- og kvindeklæder fra 
land og by.

Onsdag 24. april (FU)
Bente Klercke Rasmussen, cand.mag., Århus: 
På sporet af fæstebonden.

De fleste af os stammer fra fæstebønder - 
vi får derfor brug for godsarkiveme, men 
hvordan finder man det rigtige godsarkiv? 

Hvad indeholder det? Desuden hører vi om, 
hvad vi kan gøre, hvis det er gået tabt.

Onsdag 29. maj
Udflugt til Kølstrup ved Kertinge Nor.

Rundvisning i Kølstrup Kirke med efter
følgende besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Køl
strup Præstegård ved Ole Svensson. Vi mødes 
ved kirken kl. 19.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19.15 i Set. Knud Salen, Klo
sterbakken - undtagen besøg på Kølstrup Lo
kalhistorisk Arkiv 29.5. Kaffe/the kan med
bringes eller købes.

Kontingent
100 kr.

Kursusvirksomhed
> Jytte Skaaning: Slægtsforskning for videre

gående - 12 torsdage kl. 19.15-21.35 fra 
24.1.

> Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
begyndere - 10 mandage kl. 19.15-21.35 
fra 7.1. (minus 21.1.,18.2.,18.3. og 15.4)

> Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
begyndere - lidt øvede. 10 torsdage kl. 
13.30-15.50 fra 10.1.

> Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
øvede. 10 tirsdage kl. 19.15-21.35 fra 8.1.

> Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
videregående. 10 mandage kl. 16.30-18.50 
fra 7.1.

Alle kurser (undtagen gotisk skriftlæsning - 
lidt øvede og øvede) afvikles på AOF-Centret, 
Vestre Stationsvej 8-10, Odense C. Nærmere 
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oplysning hos JS. Tilmelding til AOF, 
Odense ® 63 11 99 00.

Bestyrelse
- Jytte Skaaning, find., Vinkældervej 6A, 

5000 Odense C. ® 66 14 88 77. E: 
skaan ing@email. dk

- Lisbet Kinttof, nstfind., Istedvænget 5, 3. 
tv., 5000 Odense C. S 66 11 15 23. E: 
lk@odense.dk

- Inge Skipper, kass., Krogsløkkeparken 24, 
5240 Odense NØ. ® 66 10 90 52. E: 
skipper@mail.tele.dk

- Finn Grandt-Nielsen, sekr., Stavrevej 27, 
Måle, 5300 Kerteminde S 65 34 24 30. E: 
a-fgrandt@mobilixnet.dk

- Sonja Hjelm Pedersen, Toppen 10, 5270 
Odense N. » 66 18 07 04.

- Jytte Fauerby, suppleant, J.L. Heibergs Vej 
97, 5230 Odense M. S 66 12 80 02. E: 
jyhafa@get2net.dk

(Sfnmrittg JRanhers
Tirsdag 15. januar (FU)
Birgit Løgstrup, tidl. arkivchef, Rigsarkivet: 
Rigsarkivet og jyderne.

Hvordan kan man bedst benytte Rigsarki
vet, når man kommer langvejs fra? Hvordan 
forbereder man sig hjemmefra? Hvilke faci
liteter er der til rådighed? Hvordan er læsesa
len indrettet? Hvad kan udlånes? Hvad er fil
met? Hvad kan købes? Til sidst nogle arkiv
grupper, der er særligt givende for slægtsfor
skere: Testaments-, gratial- og naturralisati- 
onsprotokoller, blanketregnskaber m.v.

Tirsdag 12. februar
Generalforsamling - derefter samarbejdsaf- 
ten.

Tirsdag 26. februar
Samarbejdsaften: Et eller to små indlæg fra 
medlemmer ”Hvad arbejder jeg med?” Hjælp 
vedr. problemer omkring vor forskning.

Onsdag 13. marts - bemærk ugedag! 
Besøg på Slægtsgårdsarkivet på GI. Estrup.

Vi mødes på GI. Estrup kl. 19.30, hvor ar
kivar Ejgil Overby fortæller om arkivet, hvad 
der findes med efterfølgende rundvis- 
ning/demonstration. Kaffen købes i cafeteriet. 
Tilmelding, bestilling af kaffe og evt. aftale 
om fælleskørsel til formanden senest 11.3.

Tirsdag 9. april (FU)
Jytte Skaaning, genealog, Odense: En speget 
forsørgelsessag. Ane Kirstine Jørgensen ind
lægges febersyg på Odense Fattiggård, men 
hvor er hun forsørgelsesberettiget? Hun føl
ges gennem diverse arkivalier. Hvordan ender 
hun sit liv?

Tid og sted
Alle møder er kl. 19 (nyt tidspunkt) i lokale 3 
i Kulturhuset. Ved FU-foredrag er alle vel
komne. I pausen kan medbragt kaffe eller for
friskning nydes.

Kontingent
130 kr.

Kursusvirksomhed
Finn Jelstrup: Slægtsforskning på edb for vi
derekomne. Lørdagene 9. og 23. februar kl. 9- 
15.30 på Rosenlund, FOFs Daghøjskole. Til
melding på® 86 42 70 11.

Bestyrelse
- Knud Precht, find., R. Hougårdsvej 12B, 

8900 Randers ® 86 42 30 73.
- Bente Qvist Gregersen, kass., Blegdammen 

1-3, lejl. 76, 8900 Randers ® 86 41 45 08. 
E: fmn.g@forum.dk

- Kathrine Tobiasen, sekr., Korsagervej 13, 
Haslund, 8900 Randers S 86 44 56 89. E: 
tobiasen@mobilixnet.dk

- Inger Marie Linnemann, Ammelhedevej 4, 
Tammestrup, 8900 Randers ® 86 49 48 
40. E: mie3mie@worldonline.dk
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- Tina Sørensen, Virring Mosevej 7, Virring,
8900 Randers S 86 49 54 38. E: Hjemmeside
luber@mail.tele.dk www.netby .dk/V est/Herlighedsvej/3

Onsdag 9. januar
Peter Wodskou, projektleder på Landsarkivet 
for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: 
Landsarkivets slægtshistoriske samlinger.

På landsarkivets hylder gemmer der sig et 
utal af små personarkiver, slægtshistoriske 
arkiver eller genealogiske samlinger. Det kan 
både være personarkiver i egentlig forstand, 
men der er også samlinger af slægtshistorisk 
materiale, der gør, at man ofte kan spare sig 
arbejdet med kirkebøger, lægdsruller og fol
ketællinger; arbejdet er allerede gjort af andre 
- og ofte med gode, fyldige oplysninger i til
gift.

Lørdag 2. februar
Kl. 8.45 Slægtsforskerdag.
Gentagelse af programmet fra 15.9.2001. Pris 
100 kr. + evt. frokost 60 kr. Tilmelding nød
vendig - evt. indsendt på vor hjemmeside.

Onsdag 13. februar
Eigil Jørgensen, fhv. orlogskaptajn: Køben
havn terrorbombes.

Foredrag med farvebilleder fra 1807, hvor 
København blev terrorbombet af englæn
derne. Bombardementet var en direkte hævn 
for englændernes halve nederlag ved ”Slaget 
på Rheden” 2. april 1801. Det var første gang, 
man i historien brugte bombning af en civil
befolkning. Dette var en forfærdelig oplevelse 
for Københavns indbyggere.

Onsdag 13. marts
Generalforsamling - i følge vedtægterne. 
Derefter Charlotte S. H. Jensen, folkeminde
forsker, mag.art.: Livets sidste fest.

Gennem folkemindeoptegnelser får man et 
godt indtryk af bondesamfundets syn på livets 
afslutning. Vi ser nærmere på skik og tradi
tion i forbindelse med døden. Her møder man 
bl.a. kvinden, der dør med sit barn i barsels
seng, den fordrukne skomager, der skal have 
sine løse tæer med i kisten og selvmorderen, 
der ikke kan begraves på kirkegården. Men 
ved siden af disse ualmindelige skæbner, fin
des også den almindelige død, dens forestil
linger og forberedelser.

Onsdag 10. april
Min egen slægtsforskning.

Denne aften vil vi lave et arrangement, 
hvor vore medlemmer selv skal medvirke og 
vise, hvordan de har ordnet deres egen slægts
forskning med data, billedmateriale og andre 
spændende ting. Her kan du møde og snakke 
med andre slægtsforskere, som måske arbej
der med de samme ting som du. Har du nogle 
interessante gamle ting, eventuelt fra din 
slægt, som du vil vise andre af vore medlem
mer, kan du eventuelt medtage dem denne 
aften. Lokalet vil blive delt i fire afdelinger, 
et for hver af vore landsarkivområder: Nord- 
jylland-Sønderjylland-Fyn-Sjælland.

Lørdag 4. maj - reserver datoen! 
Forårsudflugt.

Vi påtænker denne gang at lave en hygge
lig tur til et sted, der endnu ikke er fastlagt. Vi 
skal besøge nogle spændende steder og spise 
et hyggeligt sted.

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19 i Mormonkir
kens venlige lokaler i Ballerup-Centret. Lo
kalerne ligger i samme bygning, som S-toget 
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holder. Man kan gå lige fra tog og bus op til 
lokalet. Til og fra Ballerup S-station er der 
gode busforbindelser samt fine parkeringsfor
hold.

Kontingent
125 kr. - samboende medlem 50 kr. - gæster 
20 kr. pr. foredrag.

Bestyrelse
- Anna Margrethe Krogh-Thomsen, find., 

Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke ® 47 17 92 
51. E: krogh@get2net.dk

- Erling Dujardin, kass., Digehuset 5, st. 1., 
2670 Greve S 43 90 86 25.
E: fam.dujardin@image.dk

- Gyda Mølsted, sekr., bladmedarbejder,
Ajax Alle 18, 2650 Hvidovre S 36 49 28 
78.

- Inger Lerche, red., Lehwaldsvej 3-5D, 
2800 Lyngby S 45 87 83 08.

- Tage Ejbøl, Fortvej 206, 2610 Rødovre ® 
3641 1651.

- Gitte Bergenhoff Høstbo, Obovej 14, 2730 
Herlev ® 44 48 94 75.
E: janhb@mail.danbbs.dk

- Peter Wodskou, Amesvej 44, 2700 Brøns
høj ® 38 28 94 75.
E: peter.wodskou@get2net.dk

- Ruth Elsøe, suppl., GI. Strandvej 193A, 
3060 Espergærde S 49 13 20 12.

Hjemmeside
www.danbbs.dk/~kbh09/

Mandag 14. januar (FU)
Birgit Løgstrup, fhv. arkivchef på Rigsarki
vet: Rigsarkivet og jyderne.

Hvordan kan vi bedst benytte Rigsarkivet, 
når vi kommer langvejs fra, og hvordan for
bereder man sig hjemmefra?

Mandag 11. februar (FU)
Esben Gravgaard, museumsinspektør, Holste
bro: Vestjysk studehandel 1788-1968.

Om drivveje og kommissionærer i den 
vestjyske studehandel og handelsfamilieme 
Breinholt og Buch's slægtshistorie.

Mandag 11. marts
Generalforsamling.

Derefter ser vi filmen "Dengang på Fyn 
1945-1960".

Mandag 8. april
Hans H. Worsøe, fhv. landsarkivar, Aabenraa: 
Slægtsforskning i Sønderjylland.
Kildegruppeme i Sønderjylland afviger fra 
kongerigets. Hvordan arbejder man f.eks. 
med militærlister og personregistre?

Tid og sted
Kl. 19.30 på Lokalhistorisk Arkiv, Frederik 
Ills Vej 6, Fredericia. Der er åbent fra kl. 
18.30, således at der er lejlighed til slægtssnak 
og til at benytte foreningens bibliotek. Udlån 
derfra sker i forbindelse med møderne. Ligele
des vil der altid være hjælp at hente til tydning 
af gotisk skrift eller ideer til at komme videre.

Kontingent
120 kr. - par 180 kr. - gæstebillet 25 kr. 
Kaffe/te ”ad libitum”: 5 kr.

Bestyrelse
- Jesper Ratjen, find., Majvænget 66, Bram- 

drup, 6000 Kolding ® 75 51 80 63. E: 
RJ@kolding-gym.dk

- Elsebeth Ib, nstfmd., Marie Grubbesvej 9, 
7100 Vejle® 75 82 61 99.
E: eib@vejlehs.dk

- Tommy Hansen, kass., Islandsvej 1, 5500 
Middelfart S 64 41 49 77.
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- Leif Horsmark, Tunøvænget 13, 5500 Mid- - Jørgen Nissen, moccamester, Bjergegade 2,
delfart 8 64 41 44 56. 7000 Fredericia 8 76 20 04 50.

- Inger Madsen, bibi. et kantor, Dronningens- 
gade 33,7000 Fredericia 8 75 92 73 04.

Mandag 14. januar kl. 19-22
Besøg på Sorø Lokalhistoriske Arkiv, Stor
gade 7, Sorø, hvor Niels Steen Jensen fortæl
ler om arkivet og arkivets samlinger.

Af særlig interesse for slægtsforskere og 
lokalhistorikere kan nævnes Oluf Olsens 
samlinger. Oluf Olsen har for sognene Lynge- 
Broby og Alsted samlet og afskrevet kilder, 
steder, huse, gårde og skove i de to sogne. 
Det drejer sig bl.a. om ejerforholdene og ma
trikelkort. Men også om personer som gård
ejere, indsiddere, sognefogeder, præster, 
skoleholdere m.m. Der er desuden i samlin
gen materiale fra de omliggende sogne, inkl. 
Sorø.

Torsdag 7. februar kl. 19-22 på Holbæk 
Museum, Klosterstræde 18, Holbæk 
Generalforsamling.

Derefter introduktion til og rundvisning på 
Holbæk Museum ved museumsinspektør 
Lene Floris, der ligeledes giver et foredrag 
omkring slægtshistoriske relationer til museet 
og februar måneds specialudstilling omkring 
Folkebømehaven, der er Danmarks ældste 
børnehave.

Lørdag 2. marts kl. 12-17 på Slotsmarks
skolen, Absalonsvej 25, Holbæk
Lægdsruller og internetcafé arrangeret i sam
arbejde med DIS-Danmark.
Kl. 12 Velkomst.

Kl. 12.15 Erik Kann, fuldmægtig, Statens 
Øjenklinik: Lægdsruller.
Kl. 14 Kaffepause.
Kl. 14.15 Internetcaféen åbner, og der vil 
blive givet vejledning i søgning af slægtshi
storiske data på internettet.
Kl. 17 Afslutning.

Onsdag 10. april kl. 19-22 på Holbæk Bibli
otek, Nygade 9-13, Holbæk
Charlotte S. H. Jensen, Landsarkivet for 
Sjælland: Vore forfædre i folkemunde.

Om at sætte kød på forfædrene ved brug af 
folkemindesamlinger.

SFV-Nyt
Næste nummer af foreningens eget blad ud
kommer medio januar 2002 og vil bl.a. inde
holde indkaldelse til generalforsamlingen og 
forårets endelige program.

Kontingent
130 kr. pr. husstand - pensionisthusstande 100 
kr.

Bestyrelse
- Bjarne Petersen, fmd./red., Wessels Have 

4, 4300 Holbæk 8 59 44 12 40. E: 
bjpe@ramsoe.dk

- Jens Erik Jensen, nstfmd., Vollerup Over
drev 56,4400 Kalundborg 8 59 50 22 85.

- Bent Christiansen, kass., Strandskrænten 
18, 4400 Kalundborg 8 59 50 13 26. E: 
ellenbent@mail.tele.dk

- Grete Tvedegaard, sekr., Smedevej 39, 
4400 Kalundborg S 59 51 06 95. E: 
tvedegrd@post5.tele.dk

- Ruben Højmark, Lucemevej 17, 4180 Sorø 
S 57 83 28 94. E: rubenhj@get2net.dk

Hjemmeside
www.bronno.dk
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SLÆGTSHISTORISK FORENING 
FOR VIBORG OG OMEGN

Torsdag 7. februar
Generalforsamling - i følge vedtægterne.

Derefter vil Ole P. Bielefeldt, Ry, demon
strere slægtsforskerprogrammet FamilyTree- 
Maker. Kom og oplev en præsentation af ver
dens mest solgte slægtsforsknings program, 
som nu også findes på dansk. Programmet er 
meget nemt at anvende, og alligevel kan det 
utrolig meget. Det har høstet mange priser for 
sine flotte og omfattende udskrifter, bl. a. kan 
det vise et ”alle-i-et-træ”, hvor alle perso
nerne i din fil vises i et træ. Programmet har i 
mange år kunnet håndtere såvel billeder som 
lydfiler og video. Hvis du vil vide mere inden 
mødet, klik ind på denne adresse: 
www.sitecenter.dk/bkb_trading/

Torsdag 28. februar (FU)
Agnete Birger Madsen, Århus: Kvindfolk og 
fattigfolk på landet ca. 1850.

Dette foredrag handler om to af ABMs 
formødre, Kirsten Andersdatter og dennes 
datter Andresine. Her fortælles om de forladte 
koners og de ugifte mødres miljø. Moderen 
har skrevet til amtmanden flere gange, bl. a. 
en bønfaldelse om at slippe for straf, da hun 
var blevet grebet i hor. Datteren skifter tit ar
bejdsplads, og hvert sted får hun et uægte 
barn, det blev til i alt 5. De to kvinders liv 
fortælles med udgangspunkt i de benyttede 
kilder: kirkebøger, folketællinger, fattigproto
koller, faderskabssager, politiprotokoller og 
breve til amtmanden. Det handlede om over
levelse.

Torsdag 21. marts (FU)
Søren Toft Hansen, historiker, Aalborg: Bru
gen af aviser i lokal- og slægtshistorien.

Lokalaviserne indeholder en meget stor 
mængde stof af lokal- og slægtshistorisk inte
resse. STH giver en indføring i de kildekriti
ske overvejelser, man må gøre sig ved brugen 
af aviserne, ligesom der vil blive givet en in
troduktion til de hjælpemidler, man kan be
nytte.

Torsdag 11. april (FU)
Henrik Vedel-Smith, arkivleder, Århus: Er
hvervsarkivets samlinger.

Erhvervsarkivet har virkelig meget materi
ale, der med stor fordel kan benyttes af 
slægtsforskere. HV-S vil denne aften fortælle 
om det, og om hvordan vi bedst kan gøre brug 
af det i vores slægtsforskning.

Lørdag 4. maj 
Sommerudflugt.

I år går turen over Bjerringbro og Skibe
lund til Ormstrup (Frisholt). Efter at have set 
på gården kører vi til den gamle Pramdrager
kro i Ans og far kaffe. Derefter kører vi til 
Hagsholm og ser på voldstedet, og så går tu
ren tilbage til Viborg. Undervejs vil der blive 
fortalt om de forskellige steder, som vi ser. 
Afgang P-pladsen ved landsarkivet kl. 12.30, 
forventet hjemkomst kl. ca. 17.30. Bindende 
tilmelding og betaling 60 kr. til bestyrelsen 
senest 11. april. Der er kun plads til 50 perso
ner efter princippet: først til mølle.
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Tid og sted
Kl. 19.30 på Viborg Centralbibliotek, Vester
brogade 15 (den gamle indgang). Man med
bringer selv kaffe og brød.

Kontingent
160 kr. pr. husstand: foredrag og Hvem 
forsker HVAD. Gæster ved foredrag 20 kr.

Kursusvirksomhed
> Anton Blaabjerg: Gotisk skriftlæsning og 

gamle arkivalier - for begyndere og fort
sættere (FU) Fra 14.1. - 10 mandage. Vi 
går i gang med arkivaliernes gotiske skrift 
og opnår derved læsefærdighed. Samtidig 
præsenteres typiske slægts- og lokalhisto
riske aktstykker fra 1800-tallet og tilbage 
til 1600-tallet, og vi snakker om, hvor 
disse arkivalier findes i arkiverne. Cen
tralbibliotekets studiekredslokale kl. 
16.30-18.30. Pris 400 kr. Yderligere op

lysninger samt tilmelding hos AB S 86 
61 04 36.

> Er der interesse herfor, dubleres kurset kl. 
19-21 med øvede læsere - enten på første 
eller sidste hold. Derfor bedes ønsker (og 
standpunkt) oplyst ved tilmelding til AB.

Bestyrelse
- Holger Helbo, find., N. Bødkersvej 6, 

Hvomum, 9500 Hobro ® 98 54 70 15. E: 
helbo.fmderup@get2net.dk

- Anton Blaabjerg, nstftnd., Fredensgade 38, 
8800 Viborg ® 86 61 04 36. E. 
anton_blaabjerg@post.tele.dk

- Gerhardt Hørdum, kass., Hedevej 28, Fre
deriks, 7470 Karup ® 86 66 13 17.

- Tove Krog, sekr., Møllevej 11A, 8800 Vi
borg S 86 67 10 99.

- Minna Thorhauge, pr., Danmarksvej 16, 1. 
tv., 8800 Viborg ffi 86 62 65 36. E: 
thorl6@mail.dk

Århus
Mandag 14. januar - bemærk holdes i salen 
på Hovedbiblioteket - jf. nedenfor 
Generalforsamling - i følge vedtægterne.

Derefter vil lederen af Århus Kommunes 
Bibliotekers Lokalhistoriske Samling, Leif 
Denits fortælle om og vise vielsesdatabasen 
og andre intemetproj ekter.
Kaffe med brød denne aften 10 kr.

Mandag 11. februar (FU)
Birgit Øskov, lærer, Nørresundby: Slægtsfor
skere: Lad os gøre noget ved det!

Slægtsforskning: Er det små sedler med 
navne og årstal, ringbind og plastlommer, 
tavler og skemaer? Eller er det - også - sam
menskrivning af alle notaterne, præsentation 

af materialet for ikke-slægtsforskere og glæ
den ved at skrive frem for manien med at 
samle!

Mandag 11. marts (FU)
Birgit Løgstrup, lektor, dr. phil., Aalborg: 
18OO-tallets travle herredsfoged.

Herredsfogden var først og fremmest 
dommer på landet. Det var hans traditionelle 
rolle i det offentlige liv, hvor han var sat til at 
være den retslige konfliktløser i herredets 
landbosamfund. I takt med opløsningen af 
godserne og den stigende offentlige regule
ring af nye områder fik herredsfogden også en 
række nye forvaltningsopgaver. Han blev po
litimester, skifteforvalter, overformynder, 
lægdsforstander samtidig med, at han skulle 
tage sig af brandvæsen og vejvæsen. Alt 
sammen, fordi herredsfogdeme og præsterne 
var de eneste offentlige embedsmænd ude i 
lokalsamfundet. Herredsfogdeme fik travlt, 
og de mange nye ressortområder betød også, 
at deres arkiver svulmede op - en guldgrube!
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Mandag 8. april (FU)
Poul Pedersen, fotograf, Århus: Fotografier - 
historie og anvendelse.

PP vil fortælle fotografiets mere end 150- 
årige historie i hovedtræk, om kendte fotogra
fer, og ud fra eksempler vil vi høre om, hvad 
vi kan læse ud af gamle fotografier og ikke 
mindst deres bagsider. Disse giver nemlig 
mulighed for nærmere at identificere bille
derne med oplysninger, som kan bruges, når 
man ønsker at illustrere sine slægtsbøger. PP 
kommer også ind på de indviklede copyright
bestemmelser.

Praktiske oplysninger
Kl. 19.30. 14. januar i salen på 1. sal i Ho
vedbiblioteket, Møllegade 1. De øvrige møder 
i Homungstuen i Studenternes Hus, Nordre 
Ringgade 3 (hovedindgang). Der er også ind
gang fra P-pladsen på Katrinebjergvej bag 
Studenternes Hus. Betaling for lokaleleje og 
kaffe med brød 30 kr. Alle er velkomne.

Nyhedsbreve
Manglende nyhedsbreve kan fås hos Bente 
Klercke Rasmussen.

Kontingent
190 kr. - inkl. Hvem FORSKER Hvad.

Bestyrelse
- Tove Glud Rasmussen, fmd, Nøddevej 2, 

8260 Viby J. S 86 14 43 11.
E: toveglud@maill.stofanet.dk

- Bente Klercke Rasmussen, nstfmd, 
Holbergsgade 23, 2., 8000 Århus C. ® 86 
13 92 71.
E: bente.klercke@maill .stofanet.dk

- Ole Bech Knudsen, kass., Jyllands Allé 2,
3. tv, 8000 Århus C. ® 86 11 55 47. E: 
obk.aarhus@mail 1 .stofanet.dk

- Ib Paikjær Jensen, sekr. By løkken 25, 
8240 Risskov ® 86 21 47 47. E: 
paik.@get2net.dk

- Erik Bjerre Fisker, Holbergsgade 23, 1, 
8000 Århus C. ® 86 12 20 30. E: 
ebf68@hotmail.com

Slægtshistorisk Forening 
Sønderjylland

Torsdag 17. januar kl. 19-21.30 på Sønder
borg Bibliotek, grupperum 7
Samarbejds- og kontaktmøde.

Medlemmerne udveksler erfaringer og 
bytter aner. Har du et problem, så tag det 
med.

Torsdag 21. februar kl. 19-ca. 22 (FU) - på 
Sønderborg Bibliotek, grupperum 8 
General forsamling.

Derefter arkivar Birgit Flemming Larsen, 
Det Danske Udvandrerarkiv, Aalborg: Stam
mer din familie fra Tyskland?

BFL fortæller om, hvad man kan gøre, 
hvor man kan gå hen, og hvilke kilder der er, 
hvis ens familie stammer fra Tyskland.

Torsdag 14. marts kl. 19-22 på Sønderborg 
Bibliotek, grupperum 8
Hans H. Worsøe, tidl. landsarkivar: Præste- 
og provstearkiver rummer andet end kirkebø
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ger. Sønderjyske fattiggårde på landet i 1800- 
tallet.

Kontingent
150 kr. for enkeltmedlemmer - 200 kr. for 
ægtepar. - inkl. Hvem forsker Hvad.

Bestyrelse
- Ole Jensen, fmd., Kløvermarken 3, 6430 

Nordborg ® 74 45 02 35. E: ohj@adr.dk
- Ester Feddersen, nstfmd., Treneparken 56, 

6400 Sønderborg ® 74 48 90 25.

- Sonja Barsøe, kass., Lågmajvej 25, 6320 
Egemsund S 74 44 08 00.
E: sonjabarsoe@post.tele.dk

- Inger Biehl Hansen, sekr., Fjordløkke 75B, 
6200 Aabenraa S 74 62 35 89. E: 
flinger@hansen.mail.dk

- Hans-Ole Mørk, Farverhus 21, 6200 
Aabenraa ® 74 62 80 62. E: hom@sja.dk

Hjemmeside
home3 .inet.tele.dk/svmi/sfs.htm

Mandag 7. januar (FU)
Jens Henrik Koudal, seniorforsker, dr.phil., 
Dansk Folkemindesamling: Stadsmusikanter.

I perioden fra 1500 til 1850 havde alle 
større købstæder ansat stadsmusikanter, der - 
med svende og læredrenge - fungerede som 
små byorkestre. Til gengæld for sine pligter 
over for bystyre og kongemagt fik stadsmusi
kant-mesteren eneret på al betalt musikud
øvelse hos borgere og bønder. På baggrund af 
JHKs mangeårige arbejde med emnet, vil han 
fortælle om stadsmusikanternes hverdag og 
sociale forhold: Rekruttering og uddannelse, 
arbejdsforhold, instrumenter, sociale netværk, 
stridigheder med konkurrenter - samt om det 
kildemateriale, hvor man kan finde oplysnin
ger om denne glemte erhvervsgruppe. Fore
draget vil blive illustreret med billeder og 
dansk stadsmusikant-musik.

Mandag 4. februar
Møde i konfirmandstuen/læsesalen i Arkivet.
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Hvem holder ”10 minutter”? Meld dig som 
foredragsholder til BØ i god tid forinden. 
Aftenens emne er i øvrigt: Hvilke aviser findes 
på arkivet?

Torsdag 28. februar - bemærk ugedag!
Finn Jelstrup og Birgit Øskov: Intemetafien i 
biblioteket på Skansevejens Skole, Nørre
sundby.

Mulighed for kl. 18.30-21.30 under vejled
ning selv at afprøve internettet til slægts
forskning. Tilmelding til BØ - der er 25 com
putere. Medbring kop, kaffe og brød.

Mandag 4. marts (FU)
Jens Topholm, kst. stadsarkivar, Aalborg 
Stadsarkiv: Aalborg Kommunes arkiver og 
slægtshistorien.

De land- og købstadskommunale arkiver, 
der nu er samlet på Aalborg Stadsarkiv fra 
1841/1869 ff. udgør en meget central kilde til 
socialhistorie, skolehistorie, bygningshistorie 
og personhistorie - bare for at nævne nogle af 
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de vigtigste indgange til materialet. JT vil 
give en introduktion til de faktiske samlinger 
og tips til/eksempler på hvad de kan bruges til 
- set ud et slægtshistorisk synspunkt.

Mandag 18. marts
Aftentur til landsarkivet i Viborg.

Bus afgår kl. 17.45 fra Aalborghallens par
keringsplads, Vesterbro 14. Læsesalen er 
åben for os kl. 19-22. Pris pr. person 60 kr. 
Tilmelding og aflevering af bestillingssedler 
til Ingrid Gade senest 10.3. Der må højst afle
veres 3 bestillingssedler pr. deltager, og de 
skal være forsynet både med arkiv- og løbe
nummer. Der er selvfølgelig mulighed for at 
forske uden, at man på forhånd har afleveret 
bestillingssedler. Tilmelding er bindende, 
med mindre der sendes afbud senest 15.3.

Mandag 8. april
Møde i konfirmandstuen/læsesalen i Arkivet.

Hvem holder ”10 minutter”? Meld dig som 
foredragsholder til BØ i god tid forinden. 
Aftenens emne er i øvrigt: Hvad har arkivet, 
der kan belyse ejendomshistorien i området?

Mandag 15. april
Besøg på det ny indrettede arkiv i Vodskov 
”Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv” i 
kælderen under Socialkontoret, Vodskovvej; 
indgang fra Drøvten!

Vi mødes deroppe kl. 19, Peder Jensen gi
ver en rundvisning, hvorefter der er mulighed 
for at forske selv. Arkivet giver kaffe. Tilmel
ding til Jørgen Laustsen senest 8. april - med
del, om du er ”selvkører” eller ”medkører”. 
Max 20 personer.

Mandag 6. maj
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Derefter foredrag med dias af Jørgen 
Østergaard, Herning: Når man har stillet 
træskoene...

Det er spændende at gå på opdagelse blandt 
kirkegårdens gravsten. De kan fortælle om 
tragedier, kan kalde på smil over en indskrift, 
der er gjort med et glimt i øjet eller byde på 
gåder, man må løse.

Tid og sted
Hvis intet andet er nævnt - kl. 19.30: Med
lemsmøderne på Arkivet, Arkivstræde 1 (ved 
Vor Frue Kirke) og foredragene i foredrags
salen over Vestbyens Bibliotek, Dannebrogs
gade 43, Aalborg.

Kontingent
150 kr. pr. husstand for alle foreningens tilbud 
samt Hvem forsker Hvad. Ved møderne kan 
der købes kaffe/the - pris 5 kr.

Kursusvirksomhed
> Finn Jelstrup: Brothers Keeper version 6 - 

for fortsættere. Kursus under FOF-Aal
borg 5 onsdage kl. 16-19 med start 30.1. 
For øvede brugere af Brothers Keeper ver
sion 6. Dog er øvede brugere af version 5, 
der tænker på at ville skifte til nyeste ver
sion også velkomne. Der arbejdes med 
mere komplekse dele af programmet, som 
opsplitning af data, fadderdatabase, begi
venheder og kilder og udtræk af data til 
behandling i et tekstbehandlingsprogram 
(på skolen bruges Word 2000)

> Finn Jelstrup: WinFamily for fortsættere. 
Kursus under FOF-Aalborg 5 onsdage kl. 
16-19 med start 13.3. For øvede brugere af 
WinFamily version 6.02. Der arbejdes 
med behandling af de indtastede data, ud
skrifter, skanning af billeder, design af ud
skrifter og udtræk af data til behandling i 
et tekstbehandlingsprogram (på skolen 
bruges Word 2000).

Nærmere oplysninger hos Finn Jelstrup & 98 
14 44 96. E: fiu@kmd.dk - For begge kurser 
gælder det, at man skal medbringe sikkerheds
kopi af egne data og et par blanke disketter, 
samt at det ikke er for nybegyndere. Finns kur
ser foregår på Kjellerupsgades Skole i Aalborg, 
og tilmelding skal ske til FOF ® 98 13 82 33.
> Anton Blaabjerg: Gotisk skriftlæsning og 

gamle arkivalier - For begyndere og fort
sættere (FU). 10 tirsdage fra 15.1. kl. 19-
21. Vi går i gang med arkivaliernes goti
ske skrift og opnår derved læsefærdighed. 
Samtidig præsenteres typiske slægts- og 
lokalhistoriske aktstykker fra 1800-tallet 
og tilbage til 1600-tallet, og vi snakker 
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om, hvor disse arkivalier findes i arki
verne. Folkeuniversitetet, Strandvejen 12-
14. Pris 565 kr. Yderligere hos AB ® 86 
61 04 36. E: anton_blaabjerg@post.tele.dk 
- tilmelding til FU ® 98 16 75 00.

Bestyrelse
- Birgit Øskov, fmd./kass., Rolighedsvej 56, 

9400 Nørresundby ® 98 17 63 76. E: 
bojen@daks.dk

- Ingrid Wisborg Gade, nstfmd., Anthon 
Bachs Vej 6, 9000 Aalborg ® 98 12 65
15. E: iwg@post.tele.dk

- Else Berthelsen, sekr., Jyllensgade 25A, 
Ulsted, 9370 Hals S 98 25 40 49.
E: jyllen@mail.net4you.dk

- Jørgen Laustsen, Thorvaldsensvej 2, 9000 
Aalborg S 98 13 53 39.
E: j.laustsen@maill .stofanet.dk

- Hanne Gjesing Laursen, Sigrid Undsets 
Vej 258B, 9220 Aalborg Øst ® 99 34 85 
66. E: erik@nork.auc.dk

- Elisabeth Strandbygaard, Kapelvej 9, 9400
Nørresundby ® 98 17 80 35. E:
elisabeth@mail 1 .stofanet.dk

- Rasmus Lund Jensen, Gertrud Rasks Vej 
42, 9210 Aalborg SØ S 98 14 66 44.
E: rlj@civil.auc.dk

- Knud Møller Andersen, suppl., Muhlesvej 
15, Box 273, 9800 Hjørring ® 98 90 27 90. 
E: knudma@has.dk

- Erling Gammelmark, suppl., Markedsgade 
5,9500 Hadsund ® 98 57 31 57.
E: erling.g@mail.tele.dk

- Finn Hejlesen Jakobsen, rev., Kvisten 27, 
9260 Gistrup ® 98 32 32 07.
E: hejlesen@maill.stofanet.dk

- Kirsten Bovin, rev., Tinesvej 52, 9380 
Vestbjerg ® 98 29 68 30.
E: bovin@maill.stofanet.dk

Hjemmeside
www.slaegtshistoriskforeningforaalborgnen.dk

Egns- og Slægtshistorisk 
Forening for Holstebro

Torsdag 24. januar (FU)
Generalforsamling - i følge vedtægterne. For
eningen er vært ved kaffe og brød.

Derefter Svend Andersen, skolebibliotekar, 
Aabybro: Hvad gemte sig bag dåbsattesten?

De fattige skrev ingenting selv - kunne vel 
dårligt nok skrive. Havde vel heller ikke tid 
og overskud i den evige kamp for at sikre sig 
det daglige brød. De efterlod sig ingenting - 
men de fik mange børn. Nogle af dem overle
vede endda, skønt de havde så lidt at stå imod 
med. De arvede fattigdommen som en næsten 
umulig udgangsposition for en ændring af 
deres sociale placering. Samtidig bar de ki
men i sig til den protest og den kamp, der se
nere førte til vores velfærdssamfund. SAs be
retning handler om et par kvinder - hans bed
stemor og tipoldemor. Fattige. Alligevel ef
terlod de sig spor - brikker til et puslespil, der 
gør det muligt også at skrive deres/hans histo
rie.

Torsdag 21. februar (FU)
Birgit Løgstrup, fhv. arkivchef, Rigsarkivet: 
Rigsarkivet og jyderne.

Hvordan kan man bedst benytte Rigsarki
vet, når man kommer langsvejs fra? Hvordan 
forbereder man sig hjemmefra? Hvilke faci
liteter er der til rådighed? Hvordan er læsesa
len indrettet? Hvad kan udlånes? Hvad er fil
met? Hvad kan købes? Til sidst nogle arkiv
grupper, der er særlig givende for slægtsfor
skere: Testamente-, gratial- og naturalisati
onsprotokoller, blanketregnskaber m.v.

Tid og sted
Kl. 19.30 på Holstebro Museum. Kaffe og 
brød medbringes.

Kontingent
150 kr. pr. husstand.

Kursusvirksomhed
Anton Blaabjerg, genealog, Viborg: Gotisk 
skriftlæsning for øvede. 10 aftener med start 
onsdag 16.1. kl. 18.30-20.30 på Nørrelands- 
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skolen, Holstebro. Pris: 400 kr. + 50 kr. (ma
terialer). Tilmelding til Hans T. Pedersen.

25 års jubilæum
Sæt allerede nu x i kalenderen torsdag
4.4.2002. Nærmere information følger.

Bestyrelse
- Jytte Knudsen, fmd., Fabersvej 48, 7500 

Holstebro ® 97 42 69 86/97 49 51 00. E: 
jytte-k@worldonline.dk

- Kristian Øllgaard, kass., Østerled 2, 
Mejrup, 7500 Holstebro 9 97 42 55 10.

- Aase Klostergaard, sekr., Naltoftevej 5, 
Borbjerg, 7500 Holstebro S 97 46 13 59.

- Hans Toudal Pedersen, Asagården 1, 7500
Holstebro ® 97 42 31 40. E:
hans@toudal.dk

- Per Nørgaard Laugesen, Klostervej 89, 
Tvis, 7500 Holstebro ® 97 43 52 55. E: 
laugesen@mail. tele, dk

- Susanne Sehested, Wagnersvej 184, 7500 
Holstebro® 97 40 53 51.

- Edith Stephensen, Asagården 3, 7500 Hol
stebro ® 97 41 08 64.

Sæby Kommunes 
Historiske Forening
Onsdag 16. januar kl. 19.30 i Spar Nords 
mødelokaler, Vestergade 3 i Sæby
Erik Toft Jensen, tidl. fmd. for erhvervsrådet: 
Bødkerhåndværket i gamle dage.

Onsdag 20. februar kl. 19.30 i Maria-Huset, 
Strandgade 13, Sæby
Arnold Andersen, Sæby: Jord- og naturfarver, 
der har indgået i maling af kirker og gamle 
huse fra middelalderen og op i nyere tid.

Torsdag 21. marts kl. 19.30 i Stensnæs-sko- 
len, Østkystvejen 314, Voersaa
Hans Chr. Pedersen: Op og ned ad Voer Å. 
Om steder og begivenheder langs Voer Å.

Torsdag 18. april 19.30 i Aktivitetscentret, 
Algade 3, Sæby
Generalforsamling - i følge vedtægterne. For
eningen er vært ved efterfølgende kaffebord.

Lørdag 25. maj kl. 13.30
Forårsudflugt.

Til Limfjordsbyen Hals, hvor vi mødes på 
Hals Kirkes parkeringsplads kl. 13.30. Vi sat
ser på at se kirken, Hals Museum, Skansen 
m.v. og efterfølgende drikke vores medbragte 
kaffe.

Torsdag 29. august kl. 19.30
Vi mødes på Sæbygaard, hvor vi som noget 
nyt vil prøve at uddybe gårdens historie. Da 
det er en rimelig stor mundfuld, var tanken 
den at bearbejde historien i flere etaper, der så 
vil blive afholdt løbende over 2-3 år - måske 
flere gange i det/de kommende år.

Kontingent
90 kr. inkl. Sæby Museums Årskrift - 110 kr. 
inkl. SLÆGTEN og Sæby Museums Årskrift.

Bestyrelse
- Jørgen Bruun Nielsen, fmd., Flauenskjold- 

vej 17, Skæve, 9352 Dybvad ® 98 86 90 
05.

- Ninna Olsen, nstfmd., Kløvermarken 7, 
9300 Sæby ® 98 46 33 68.

- Mona Hovmand Simonsen, kass., Bredmo- 
sevej 33, Hørby, 9300 Sæby ®98 46 61 50.

- Hans Chr. Pedersen, sekr., Kringelhedevej 
51, Præstbro, 9330 Dronninglund ® 98 86 
74 75.

- Frede Jensen, Hyldevej 12, Hørby, 9300 
Sæby ® 98 46 61 12.

- Rita Brix Gregersen, P. Mønstedsvej 25, 
9300 Sæby ® 98 46 19 92.

- Børge Trangeled, Østkystvejen 111, 
Lyngså, 9300 Sæby ® 98 46 90 42.

- Sekretariat: Byhistorisk Arkiv, Sæby Mu
seum, Algade 3, 9300 Sæby ® 98 46 10 
77. E: SAEM@mail.tele.dk
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Tirsdag 8. januar kl. 14-17
Første tirsdag i måneden: åbent hus.

Onsdag 9. januar kl. 19.30
Generalforsamling - ifølge vedtægterne. Se 
endvidere i Medlemsbrevet.

Tirsdag 15. januar kl. 19
Gotisk skriftlæsning begynder igen efter jule
ferien. Studiekredsen slutter 28.3.

Onsdag 30. januar kl. 19.30
Hans H. Worsøe: Hvad kan vi bruge præste- 
arkiveme (ikke kirkebøgerne) til? Der ligger 
spændende oplysninger i disse arkiver.

Tirsdag 5. februar kl. 14-17
Første tirsdag i måneden: åbent hus.

Onsdag 20. februar kl. 19.30
Aneaften, medlemmernes aften.

Tirsdag 5. marts kl. 14-17
Første tirsdag i måneden: åbent hus.

Onsdag 13. marts kl. 19.30 (FU)
Anton Blaabjerg, genealog, Viborg: Hvordan 
arbejder den professionelle genealog?

Vi kan glæde os til at fa nogle gode tips.

Tirsdag 2. april kl. 14-17
Første tirsdag i måneden: åbent hus.

Onsdag 3. april kl. 19.30
Erik Kann: Født i København og hvad så? - 
Hvor skal vi begynde at søge?

Onsdag 24. april kl. 19.30
Jytte Skaaning, genealog, Odense: Når anerne 
flytter - Hvor finder man dem så?

Tirsdag 7. maj kl. 14-17
Første tirsdag i måneden: åbent hus.

Onsdag 15. maj kl. 19
Besøg på Byarkivet - Hvordan arkivet er ble
vet indrettet efter ombygningen af Bispen!

Mødested
Hvis ikke andet er nævnt, er mødestedet Ma
rie Lauritzens Hus, Bramdrup Vestergade 7, 
Bramdrup, 6100 Haderslev.

Kontingent
125 kr. -parkr. 150.

Bestyrelse
- Orla Iver Madsen, find., Skovbrynet 15, 

6100 Haderslev ® 74 52 15 14. E: 
oim@get2net.dk.

- Peter Vagn Andersen, nstfmd., Frifeltvej 6, 
6240 Løgumkloster S 74 77 52 85. E: 
pvafri@get2net.dk.

- Hanne Franck, kass., Havrevænget 12, 
6100 Haderslev ® 74 53 08 19.

- Svend Aage Mikkelsen, sekr., Hørgård 18, 
2 tv. 6200 Aabenraa ® 74 62 15 75. E: 
svmi@post3 .tele.dk.

- Niels Peter Bladt, Bjømøvej 3, Starup, 
6100 Haderslev ® 74 52 41 95. E: 
nbladt@tele.dk.

Hjemmeside
home3 .inet.tele.dk/svmi

Torsdag 10. januar
Aim. mødeaften.

Torsdag 24. januar
Kurt Rehder: Strandgården gennem 150 år.
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Torsdag 7. februar
Alm. mødeaften.

Torsdag 21. februar
Kurt Jacobsen, museumsleder, Korsør By- og 
Overfartsmuseum: Hvad laver museumsfolk?

Torsdag 7. marts
Aim. mødeaften.

Torsdag 21. marts
Generalforsamling.

Torsdag 4. april
Aim. mødeaften.

Torsdag 18. april
Afslutning.

Tid og sted
Kl. 19 på Korsør Bibliotek. Yderligere oplys
ninger om mødedage kan fås ved henvendelse 
til bestyrelsen.

Kontingent
125 kr.-par 150kr.

Bestyrelse
- Karin Vedel, fmd., Højen 21, 4220 Korsør 

S 58 37 11 19.
- Edith Ørbech Madsen, kass., Baggade 39, 

4220 Korsør ® 58 37 01 63.
- Birgit Johansen, Bragesvej 132, 4220 Kor

sør ffi 58 37 67 23.
- Anni Iversen, Rønne Allé 7, 4220 Korsør 

® 58 37 48 03.
- Gerda Christiansen, Elme Allé 32, 4220 

Korsør ® 58 37 26 74.

Moøkilbeegnens:
^lægtgforSkertorening

Onsdag 9. januar
Medlemsmøde.

To af vore medlemmer fortæller lidt om, 
hvad de er stødt på under deres egen slægts
forskning.

Torsdag 7. februar (FU)
Bertil Larsen, Den Møllehistoriske Samling: 
Mølleren og hans hus.

En utraditionel kulturhistorisk vandring 
rundt mellem Danmarks gamle vand- og 
vindmøller. Øjebliksbilleder fra møllerens liv, 
hans hus og gerning i hverdag og fest, i glæ
der og sorger gennem 800 år. - Et tids- og 
stemningsbillede med kilder hentet fra 40 års 
berejsninger landet over med start for Natio
nalmuseets Mølleudvalg i 1961.

Onsdag 13. marts (FU)
Bente Klercke Rasmussen, cand.mag., Århus: 
På sporet af fæstebonden.

De fleste af os stammer fra fæstebønder, vi 
får derfor brug for godsarkiveme, men hvor
dan finder man det rigtige godsarkiv? Hvad 
indeholder det? Desuden hører vi om, hvad vi 
kan gøre, hvis det er gået tabt.

Lørdag 13. april kl. 9-17
Slægtsforskertræf afholdes på Roskilde Kate
dralskole, Holbækvej 59, Roskilde.

Foredrag v/ cand.mag., genealog Erik 
Kann: Hvor finder jeg noget om .... ?

Foredrag v/ tidl. arkivchef Birgit Løgstrup: 
Slægtsforskning i Danske Kancelli.
Træffets hjemmeside: 
http://home6.inet.tele.dk/jvo/rsgp/traef - Sid
ste frist for tilmelding var 1.11.2001.

Onsdag 15. maj
Generalforsamling.

Tid og sted
Kl. 19.30 i Mormonkirkens mødelokale, Låd- 
denhøj 123 (busstop på Låddenhøj (604) og 
Holbækvej ved Viemosen (602 m.fl.)).
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Kontingent
Enkeltmedlemmer 150 kr. - par 200 kr. inkl. 
foreningens årsskrift. Gæster 20 kr. pr. møde.

Bestyrelse
- Kit Bisgård, fmd., Åstoften 14, Svogerslev, 

4000 Roskilde ® 46 38 35 14. E: 
kitbi@get2net.dk

- Flemming Molin, kass., Dronning Inge
borgs Vej 1, 4000 Roskilde ® 46 35 31 
18. E: molin@post5.tele.dk

- Kama Hansen, sekr., Æblehaven 106, 
st.th., 4000 Roskilde S 46 36 10 56. E: 
kama@email.dk

- Niels-Bjame Kristensen, Dronning Sofi- 
esvej 22,4000 Roskilde S 46 35 37 73. E: 
labenbk@postl 1 .tele.dk

- Esther Andersen, Roskildevænget 47, 4000 
Roskilde ® 46 35 33 23. E: esther-soren- 
andersen@mail.tele.dk

Hjemmeside
home6.inet.tele.dk/jvo/rsgp

frøentitg

f ot

Onsdag 9. januar (FU)
Jytte Skaaning, cand.mag., Odense: Em
bedslægearkiver, og deres indhold, det danske 
embedslægevæsen bl.a. vaccinationsproto
koller, jordemoderprotokoller, dødsattester, 
ligsynsattester m.v.

Onsdag 13. februar
Ekskursion til Dansk Folkemindesamling kl. 
17.30. Afgang med bus fra “Trolden” kl. 
17.30 - max. 25 deltagere. Tilmelding nød
vendig. Else Marie Kofod vil vise os rundt og 
fortælle om samlingen.

Onsdag 20. marts
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Tirsdag 23. april
Erik Kann, fuldmægtig ved Statens Øjenkli- 
nik: Regnskaber som kilde til slægtsforskning 

EK vil gennem en række praktiske eksem
pler fortælle om, hvordan slægtsforskeren kan 
udnytte regnskaber til slægtshistoriske under
søgelser. Regnskaber - det er da ikke noget 
slægtsforskere kan bruge! Sådan tænker 
mange, men det er bestemt ikke tilfældet. Så
ledes indsendtes hvert eneste år regnskaber 
over opkrævede skatter fra de lokale amts
stuer til Rentekammeret i København.

Tid og sted
Hvor ikke andet er anført - kl. 19.30-22 - i 
lokale 117 på Grønnegades Kaserne.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 90 kr. - par 150 kr. Gæster 
30 kr. pr møde.

Kursusvirksomhed
LOF afholder kurser i slægtsforskning under 
ledelse af Ole Pilegaard Hansen. Personer, 
der ønsker at deltage i kurserne, bedes holde 
øje med annoncering i dagspressen samt 
LOFs "blå kursushæfte", der omdeles til 
samtlige husstande i Næstved Kommune.

Bestyrelse
- Henning Ballegaard, fmd., Vagtelvej 35, 

4700 Næstved ® 55 75 15 24. E: 
henbal@post7.tele.dk

- Ole Pilegaard Hansen, kass., Fyrrevej 7, 
Fensmark, 4700 Næstved ® 55 54 64 05. 
E: pilbach@teliamail.dk

- Keld Andersen, sekr./webmaster, Askovvej 
23, Aaside, 4733 Tappemøje ® 55 96 57 
36.

- Knud Rahbæk Frederiksen, Fællesejevej 
14, 4700 Næstved ® 55 72 55 08. E: 
aogkrf@mail 1 .stofanet.dk

- Karin Mørck, Kildebakken 14,4700 Næst
ved ® 55 72 74 74.
E: karin.morck@maill.stofanet.dk

Hjemmeside
ssf.dk/25/
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Tirsdag 8. januar (FU)
Svend-Erik Christiansen, Århus: Lokalarki- 
veme, hvad kan de give os, og hvordan kan vi 
bedst bruge dem?

Der bliver flere og flere lokalarkiver rundt 
omkring, og de må kunne bruges i vort ar
bejde med slægtsforskningen. Vi vil den aften 
fa en hel del at vide om det.

Tirsdag 5. februar (FU)
Torsten Sørensen, overlæge, Kolding: Spe
dalskhed og Set. Jørgensgaarde i Danmark.

Spedalskhed er den ældst kendte infekti
onssygdom i verden. Spedalshedshospitaleme 
blev kaldt ”Set. Jørgensgaard” efter de spe
dalskes skytshelgen. Ingen led nød på disse 
institutioner, som alle var velhavende med 
meget jordtilliggende og personale. Alligevel 
havde optagelsen på en Set. Jørgensgaard 
store konsekvenser - også for den spedalskes 
familie.

Torsdag 14. februar
Heldagstur i private biler til Åbenrå.

Rundvisning på Kort- og Matrikelstyrelsen 
og Centralbiblioteket. Herefter studiemulig
hed enten her eller på Landsarkivet.

Tirsdag 5. marts
Generalforsamling.

Derefter vil der komme 3-4 små indlæg fra 
medlemmerne.

Tirsdag 2. april (FU)
Erik Kann, genealog, Statens Øjenklinik: 
Slægtsforskning i København.

Folketællingernes lakoniske meddelelse 
”Født i København” er for mange lig med 
kaos og uoverskuelighed. Selvfølgelig er der 
mange flere at vælge imellem i København, 
men dette til trods er det på ingen måde umu
ligt at arbejde med aner derfra. Her gennem
gås de vigtigste kilder til brug for slægts
forskningen i København, herunder samlin
gerne i Københavns Stadsarkiv.

Lørdag 4. maj
Bustur til Haderslev-egnen.

Tid og sted
Kl. 19.30 i Kirkesalen, Set. Jørgens Gaard, 
Hospitalsgade 4, Kolding.

Kontingent
150 kr. - par 200 kr. - gæster 25 kr.

Bestyrelse
- Per Thomberg, find., ”Duedal”, Tand- 

holtvej 5, 6000 Kolding S 75 52 43 70. E: 
Per.Thomberg@mail.tele.dk

- John Rasmussen, nstfmd., Klintebjerg 24, 
7000 Fredericia S 75 56 26 79. E: 
j wr. fredericia@vip .cybercity.dk

- Birte Wienecke, kass., H.C. Petersensvej 
4k, 6000 Kolding S 75 54 11 34. E: 
b wienecke@mail. tele. dk

- Henning Haugaard, red., Brændkjærgade 
46, 6000 Kolding ® 75 50 43 39. E: 
haugaardkolding@mail. tele, dk

- Bente Stokholm Thomsen, sekr., Piledams- 
vej 79, 6000 Kolding S 75 53 84 59.
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Torsdag 24. januar
Generalforsamling.

Mandag 11. februar
Georg Simon, lektor: Danmarks indvandrere 
gennem tiderne.

Hvordan kommer man videre i slægts
forskningen, hvis en ane pludselig viser sig at 
være kommet hertil fra et andet land? Hvor i 
arkiverne skal man søge efter disse?

Mandag 11. marts
Medlemsmøde med hyggeligt samvær.

I opfordres til at medbringe en genstand 
eller andet, der har haft personlig betydning 
for relationerne til slægten eller som "fortæl
ler" en historie.

Onsdag 17. april
Erik Kann, fuldmægtig ved Statens Øjenkli- 
nik: Født i København.

Folketællingens lakoniske meddelelse 
"Født i København" er for mange slægtsfor
skere lig med kaos og uoverskuelighed. Selv
følgelig er der mange flere at vælge imellem i 
København, men dette til trods er det på ingen 
måde umuligt at arbejde med aner fra Køben
havn. EK giver en gennemgang af de vigtig
ste kilder til brug for slægtsforskning i Kø
benhavn herunder samlingerne i Københavns 
Stadsarkiv.

Relevante ressourcer på internettet vil også 
blive gennemgået.

Lørdag 25. maj
Foreningens årlige udflugt, som endnu er ”på 
bedding”. Nærmere i Stamtræet.

Tid og sted
Kl. 19 i Musikcafeen, Teaterbygningen, 
Køge.

Kontingent
150 kr. - par 200 kr. - gæster 25 kr. General- 
forsamling/udflugt/julemøde kun for med
lemmer.

Bestyrelse
- Raymond Brix, find., Skovparken 66, 

st.th., 4600 Køge ® 56 63 93 60. E: 
raybrixskov@mail.tele.dk

- Henning Christensen, nstfmd., Kratvænget 
16, 4622 Havdrup S 46 18 54 91. E: 
henning-christensen@mobilixnet.dk

- Elly Daugaard, kass., Tranholmsvej 18A, 
4600 Køge S 56 66 31 12. E: elly- 
frank@post.tele.dk

- Henning Mathiesen, red. af Stamtræet, 
Ringstedvej 119, Lellinge, 4600 Køge S 
56 66 00 77.
E: henning.mathiesen@mail.dk

- Kirsten Bytofte Nielsen, sekr., Storeholm
49, 2670 Greve ® 43 90 69 88.
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Tirsdag 8. januar
Studiekreds i gotisk.
Kursusgebyr, der gælder for hele året, betales 
første gang med 50 kr.
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Tirsdag 22. januar
Studiekreds i gotisk.

Tirsdag 5. februar 
Studiekreds i gotisk.

Tirsdag 19. februar
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Tirsdag 5. marts 
Studiekreds i gotisk.

Tirsdag 19. marts (FU)
Birgit Flemming Larsen, arkivsekretær, Aal
borg: Slægtsforskning syd for grænsen.

Hvordan du finder dine tyske aner? En ori
entering om de vigtigste kilder til tysk slægts
forskning samt vejledning i, hvordan de kan 
findes.

Tirsdag 2. april 
Studiekreds i gotisk.

Tirsdag 16. april (FU)
Erik Kann, genealog, Virum: Skifter.

”Husmand Hans Jensen død 3. juli 1856, 
begravet 6. juli 1856”. De oplysninger kan de 
fleste uden videre finde frem til. Det bliver 
straks vanskeligere, hvis vi også vil have op
lysninger om Hans' jordiske gods: Hvilke 

potter og pander havde han, hvilket tøj gik 
han i, havde han gæld osv. Oplysninger som 
disse kan findes i skifteprotokoller rundt om i 
blandt andet landsarkiverne. Foredraget er 
dels en gennemgang af de vigtigste grupper af 
skifter, dels en samling praktiske anvisninger 
på, hvordan man finder frem til og arbejder 
med skifterne.

Tirsdag 30. april
Studiekreds i gotisk.

Tid og sted
Kl. 19 på Silkeborg Medborgerhus, Søvej 3.

Kontingent
100 kr. - par 150 kr.

Bestyrelse
- Ulla Nørskov, fmd., GI. Dalsgårdvej 4, 

8620 Kjellerup S 86 88 67 14/20 82 07 
14. E: bent.ulla@vip.cybercity.dk

- Vivi Bøgestrand, nstfmd., Trymsvej 20, 
8600 Silkeborg ® 86 82 32 43.

- Karl Kristensen, kass., Tingvejen 4, 8600 
Silkeborg S 86 81 63 30.

- Ole Brodersen, sekr., Balle Kirkevej 74, 
8600 Silkeborg S 86 81 26 49.

- Bent Kokborg, Spurvevej 9, 8654 Bryrup 
S 75 75 76 06.

Mandag 7. januar
Besøg på Landsarkivet for Sjælland m.v. kl. 
19-22.

Oplæg ved Jan Pedersen om realregistre, 
skøde- og panteprotokoller. Vi mødes i for

hallen kl. 18.50. Medlemmer gratis adgang, 
gæster betaler 25 kr.

Mandag 4. februar
Vi besøger igen Landsarkivet for Sjælland 
m.v.

Jan Pedersen har ikke oplæg, så forskere 
kan fortsætte, hvor de slap sidst. Mødetid og 
adgang som i januar.

Mandag 4. marts
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Mandag 8. april
Aim. medlemsmøde.
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Mandag 6. maj
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, Slægtshi
storisk Forening for Storkøbenhavn: Mine 
erfaringer med billedscanning og billedbe
handling ved udarbejdelsen af en slægtsbog.

Lørdag 25. maj
Sommerudflugt.

Programmet vil blive udleveret eller sendt 
senere, når det er helt på plads. Det vil endvi
dere komme på vores hjemmeside.

Tid og sted
Ordinære møder er kl. 19 i mødelokalerne på 
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, Ka
strup. Kaffe, øl og vand kan købes ved mø
derne. Tilmelding til ekskursioner, arkivbe
søg, ture, o. lign, sker ved telefonisk henven
delse til formanden ved programmets udsen
delse.

Kontingent
125 kr. - par 200 kr. Betales pr. giro til kasse
reren i januar. Gæster ved foredrag 25 kr.

Bestyrelse
- Britta S. Mortensen, find., Diesen Allé 25, 

2791 Dragør ® 32 94 17 12.
E: staugaard-mortensen@get2net.dk

- Bitten Westergaard, nstfmd., Fortgård Allé 
12, 2770 Kastrup ® 32 50 64 67.

- Anders Gadegaard, kass., Holdkærs Ager 
183, 1 tv., 2770 Kastrup ® 32 51 10 87.

- Niels Gjermandsen, sekr., Sirgræsvej 130, 
2770 Kastrup ® 32 52 34 03. E: 
ng@mail.tele.dk

- Karl-Gunner Petersen, Jægervej 23, 2791
Dragør ® 32 53 14 30. E: karl-
gunner@image.dk.

Hjemmeside
home 13 .inet.tele.dk/nlg

Ry Slægtshistorisk Forening
Onsdag 9. januar
Samarbejdsaften med et indlæg om slægtshi
storie af et medlem. Medbring dit eget ind
samlede materiale, så hjælper vi hinanden 
med evt. problemer. Derefter træning i gotisk 
skriftlæsning.

Onsdag 6 februar
Samarbejdsaften - se 9.1.!

Onsdag 26. januar
Computer i slægtsforskning.

Vi ser på de forskellige muligheder og pro
blemer ved brugen af computeren i slægts
forskning og på internettet.

Onsdag 6. marts
Generalforsamling - i følge vedtægterne. 
Derefter samarbejdsaften - se 9.1.!

Onsdag 20. marts
Foredrag: Andelsbevægelsens opståen og 
betydning for udviklingen af det danske sam
fund.

Tid og sted
Kl. 19.30 i foreningscentralen på Låsby 
Skole.

Bestyrelse
- Knud Aagaard, fmd., Kirkevej 73, 8670 

Låsby ® 86 95 15 86.
E: post@knudaagaard.dk

- Svend Ingerslev Olesen, nstfmd., Lindevej 
3,8670 Låsby ® 86 95 11 22.

- Inga Kallesøe, kass., Jagtvej 65a, 8450 
Hammel ® 87 62 01 12.
E: kallesoe@post4.tele.dk

- Kaj Ahlburg, sekr., Kildebakken 36, 8680 
Ry ® 86 89 14 63.
E: kahlburg@post5.tele.dk

- Inger Olsen, Skovagervej 3, 8680 Ry ® 86 
89 32 52.

Hjemmeside
home3 .inet.tele.dk/kaagaard/
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Tillæg til 1760 SLÆGTSBØGER
Udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer
i Danmark efter 2. Verdenskrig
af Peter Kudsk

Det er nu et år siden, bogen blev udgivet. Et år, hvor jeg har modtaget mange 
henvendelser. Dem vil jeg her gerne sige mange tak for, de har opfyldt det ønske, 
som jeg udtrykte på side 9, nemlig at fa fat i rettelser, mangler og tilføjelser. Men 
jeg har også derigennem faet oplyst, at ideen med bogen har båret frugt, at mange 
slægtsforskere har fundet frem til slægtsbøger, der beskriver en del af de personer, 
de pågældende søger oplysninger om. Det var jo det, der var mening med bogen, 
så den var dermed sliddet værd.

Største ”gevinst” kom fra Trekantområdets Slægtshistoriske Forening, der på 
Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn ”fandt” 25 titler, der ikke var pligt
afleveret til bibliotekerne og derfor ikke kom med i bogen. Det var Kurt Lind 
Frandsen, der havde overladt Anearkivets udgivelser til arkivet i Fredericia. Tak 
for udarbejdelse af denne fortegnelse, der hermed er videregivet.

Jeg har også fået en del titler på slægtsbøger, der desværre ikke falder ind under 
bogens titel, hvorfor disse ikke er medtaget.

Henvendelserne har givet baggrund for efterfølgende rettelser og tilføjelser. Som 
anført i forordet, havde jeg ikke hjemlånt alle 1760 slægtsbøger, hvorfor ikke alle 
med garanti kan lånes på biblioteket. Derfor er flere titler desværre blevet mærket 
med <Kunne ikke skaffes>.

Rettelserne på disse fire sider kan enten gemmes eller endnu bedre, rettelserne på 
første og sidste side noteres på rette sted i bogen, hvorefter titlerne på de to mid
tersider kan klippes ud og klæbes ind sidst i de respektive amter.

Først et par generelle rettelser:

På side 9, Bogens opbygning'.
Under Anvendte forkortelser tilføjes:
<Fredericia> Kan ses på LOKALHISTORISK ARKIV FOR FREDERICIA

OG OMEGN, Fredericia.

På siderne 78-90 er der desværre sket en linieforskydning efter korrekturlæsnin
gen, hvorfor enkelte titler ikke er adskilt med en tom linie.

Nogle titler blev desværre placeret under det forkerte amt. De slettes, hvor de er 
placeret (ifølge listen på sidste side), og er medtaget i tillægget på efterfølgende to 
sider.



Hjørring amt
Anetavle for Johan Christian Jensen Poul
sen, murermester i Skovsgård [Torsle.v 
Sogn] pr. Brovst, født 1907. Anearkivet, 
1983. <Fredericia>
Thisted amt
Slægtsbog. Jens Poulsen, Randrup, Ve
stervig Sogn, hustru og samlever Ane 
Marie Jensdatter og Henrikke Sofie Jens
datter Haushøj, deres forfædre og efter
kommere. Anearkivet, 1985. <Fredericia>
Aalborg amt
Slægtsbog for efterkommere efter Thomas 
Christian Pedersen født 1818 [i Vester 
Hassing Sogn, og hustru Johanne Kathrine 
Andersdatter født 1820 i Øster Hassing 
Sogn]. Dansk Slægtsforskning, 1955. 
<Kunne ikke skaffes>

Slægtsbog. Jens Mogensen, husmand og 
fisker i Lovns Sogn og hustru Maren 
Andersdatter, deres forfædre og efter
kommere. Anearkivet, 1990. <Fredericia>
Randers amt
Slægtsbog. [Anetavle for og efterslægt 
efter Georg Laursen Rødding, født 1841 i 
Vivild Sogn og Mette Nielsen, født 1845 i 
Nørager Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 
1967.

Anetavle for Hans Nørgaard, Ørsted Sogn 
på Djursland, født 1886. Anearkivet, 1983 
<Fredericia>

Slægtsbog for efterkommere efter Laust 
Hansen, gårdejer i Grøn vang, Vester 
Nebel Sogn, født 1794 [og hustru Nicoline 
Kirkebye, født 1796 på Anholt]. Anearki
vet, 1985.

Slægtsbog for slægten Thygesen. Anetavle 
og efterslægt for Thyge Pedersen [født 
1807 i Fuglslev Sogn] og [hustru] Ane 
Kirstine Boisen [født 1800 i Fuglslev 
Sogn] fra Fuglslev Sogn. Dansk Slægtshi
storie, 1971. <Kunne ikke skaffes>

Slægtsbog. Laurs Andersen Rungborg, 
gårdejer i Tillerup, Tved Sogn, og hustru 
Mette Sørensdatter Møller, deres forældre 
og efterkommere. Anearkivet, 1994. <Fre- 
dericia>

Viborg amt

Slægtsbog. Christian Pedersen, gård
ejer i 0. Hærup, Lihme Sogn, og 
hustru Mariane Madsdatter, deres 
forfædre og efterkommere. Anearki
vet, 1985. <Fredericia>

Ringkøbing amt

Slægtsbog for efterkommere efter 
Thomas Jensen (Løgager), gårdejer i 
Løgager, Vinding Sogn, født 1860. 
Anearkivet, 1982.

Slægtsbog. Niels Pedersen Korshøj, 
gårdejer i Tranholm, Vildbjerg Sogn 
og hustru Jensine Jacobsen Dalbjerg, 
deres forældre og efterkommere. Ane
arkivet, 1991. <Fredericia>

Slægtsbog. Gravers Laurentius Peder
sen Holmgaard, husmand i Sdr. Lem, 
Lem Sogn, og hustruer Karen Niels- 
datter og Bodil Jensdatter, deres for
fædre og efterkommere. Anearkivet, 
1984. <Fredericia>

Slægtsbog. Niels Lauridsen, husmand i 
Lybæk, No Sogn, og hustru Inger 
Kirstine Jensdatter, deres forfædre og 
efterkommere. Anearkivet, 1984. 
<Fredericia>

Slægtsbog. Jens Christian Hansen, 
gårdejer i Rom, Ikast Sogn, og hustru 
Anne Cirstine Christensdatter, deres 
forfædre og efterkommere. Anearki
vet, 1986. <Fredericia>

Slægtsbog. Jens Jacobsen Kjærgaard, 
gårdejer i V. Kjærgård, Navr Sogn, og 
hustru Inger Marie Pedersdatter, deres 
forfædre og efterkommere. Anearki
vet, 1991. <Fredericia>

Slægtsbog. Laust Kristensen, husmand 
i Vistorp, Haderup Sogn, og hustruer 
Ane Marie Christensen (Ormstrup) og 
Maren Pedersen, deres forfædre og 
efterkommere. Anearkivet, 1996. 
<Fredericia>



Skanderborg amt

Anetavle for Alfred Secher, gårdejer i 
Søballegård, Nim Sogn, født 1899. Anear- 
kivet, 1983. <Fredericia>

Slægtsbog. Johan Michael Nicolaisen 
Leyer, gårdejer i Bendund, Nebel Sogn og 
hustru Anne Kirstine Sørensdatter, deres 
forfædre og efterkommere. Anearkivet, 
1984. <Fredericia>

Slægtsbog. Maren Laursdatter, Grotkær- 
gård i Søvind Sogn, og ægtefæller Rasmus 
Sørensen og Peder Pedersen, deres forfæd
re og efterkommere. Anearkivet, 1985. 
<Fredericia>

Vejle amt

Slægtsbog for efterkommere efter Chri
sten Nielsen Salling, gårdejer i Skovlund 
på Almind Mark, Almind Sogn, født 
1792. Anearkivet, 1992.

Slægtsbog for efterkommere efter Søren 
Clausen Nielsen, husmand på Dons 
Mark, Almind Sogn, født 1830. Anear
kivet, 1990.

Slægtsbog. Janus Birger Lind, gårdejer i 
Gilskovgård i V. Ørum, Sindbjerg Sogn, 
og hustru Ane Kathrine Johansen, deres 
forfædre og efterkommere. Anearkivet, 
1982. <Fredericia>

Slægtsbog. Jens Madsen Lomholt, gårdejer 
i Bavnholt, Højen Sogn, og hustru Kirsten 
Olesdatter, deres forfædre og efterkomme
re. Anearkivet, 1984. <Fredericia>

Slægtsbog. Jens Rasmussen, husmand i 
Lammekrog på Horndrup Mark, Taaning 
Sogn, og hustruer Marie Kirstine Niels- 
datter, Johanne Michelsdatter og Kirsten 
Knudsdatter, deres forfædre og efterkom
mere. Anearkivet, 1986. <Fredericia>

Århus Amt

Anetavle for Ella Bisgaard Jensen [født 
1906 i Hundslund Sogn]. Dansk Slægts
historie, 1965.

Ribe amt

Slægtsbog. Iver Madsen, gårdejer i 
Omme, V. Nykirke Sogn, og hustruer 
Marie Lene Christensdatter og Maren 
Christensdatter, deres forfædre og ef
terkommere. Anearkivet, 1986. <Fre- 
dericia>

Slægtsbog. Christen Jensen, fæste
gårdmand i Biltoft, Næsbjerg Sogn og 
hustru Maren Pedersdatter, deres for
fædre og efterkommere. Anearkivet, 
1986. <Fredericia>

Sønderjylland

Anetavle for Peter Anton Jensen Peter
sen, enelærer ved Stenderup skole, 
Toftlund Sogn, født 1886. Anearkivet, 
1988. <Fredericia>

Slægten Nørgaard fra Vedsted Sogn. 
Peter Jørgensen Nørgaard og hustru
erne Magdalene Aarøe og Cathrine 
Henriksdatter [født i Vedsted Sogn 
henholdsvis 1801, 1807 og 1811], 
deres forfædre og efterkommere. 
Øernes Slægtsforskning, 1978.

Slægtsbog. Peder Hansen Rhode, 
gårdejer i Strandelhjørn, Bevtoft Sogn, 
og hustru Johanne Christine Nissen, 
deres forfædre og efterkommere.
Anearkivet, 1992. <Fredericia>

Fyn

Anetavle for Inger Marie Jensen, født 
1891 i Korshavn, Avernakø Sogn. 
Anearkivet, 1991. <Fredericia>

Slægtsbog. Mads Pedersen Brandt, 
gårdejer i Kildebjerggård på Tværby 
Mark, Bregninge Sogn, og hustru 
Ellen Marie Albertsen, deres forfædre 
og efterkommere. Anearkivet, 1987. 
<Fredericia>

Sjælland

Anetavle for Helga Anna Camilla 
Hintze, født 1884 på Frederiksberg. 
Anearkivet, 1984. <Fredericia>



Rettelserne på denne side er med angivelse af:

side - spalte - titel - fremhævet sogn.

11 - l - 1 - Hundslund slettes
35 - 1 - 1 - Aalborg Budolfi tilføj
38 -1 - 7 - Vokslev tilføj
45 -1 - 4 - Vejerslev tilføj
45 - 1 - 6 - Hørup ret
51-1-1- Sjørslev bemærk
53 - 1 - 4 - Almind slettes
57 - 1 - 1 - Almind slettes
59 - 1 - 1 - Sjørslev bemærk
68 - 2 - 2 - Dråby tilføj
69 - 1 - 4 - Ringkøbing tilføj
89 - 2 - 6 - Gjellerup tilføj
93 - 1 - 9 - Voldby tilføj
99 - 2 - 4 - Ørting tilføj

104-2-2-Vedsted slettes
121 - l - 4-Vinding slettes
133 - 2 - 1 - Flødstrup slet
133 - 2 - 1 - Flødstrup tilføj
133 - 2 - 5 - Marstal tilføj
134 - 2 - l - Langeskov ret til

med i tillæg under Århus Amt 
<Kunne ikke skaffes> 
<Aalborg>
<Kunne ikke skaffes>
Vagn Kamme til Vagn Kammer 
yngre udgave af 59 - 1 -1 - Sjørslev 
med i tillæg under Vejle Amt 
med i tillæg under Vejle Amt 
ældre udgave af 51 - 1 - 1 - Sjørslev 
<S 1 ægtsgårdsarki vet> 
<Kunne ikke skaffes> 
<S1 ægtsgårdsarki vet> 
<Kunne ikke skaffes> 
<Kunne ikke skaffes> 
med i tillæg under Sønderjylland 
med i tillæg under Ringkøbing Amt 
<Kunne ikke skaffes> 
<Slægtsgårdsarkivet> 
<Kunne ikke skaffes> 
Langskov



Mandag 7. januar
Knud Egerup: Vægternes opstart og virke.

Mandag 14. januar
Gotisk læsning.

Mandag 21. januar
Hygge, bytte, lytte.

Mandag 28. januar
Temaaften v/ Lisbeth: Aner i Nyboder.

Mandag 4. februar
Gotisk læsning.

Mandag 11. februar
Generalforsamling.

Mandag 18. februar
Hygge, bytte, lytte.

Mandag 25. februar
Temaaften v/ Anker: Asiatisk kompagni.

Mandag 4. marts
Udflugt til landsarkivet - foredrag om skils
misser.

Mandag 11. marts
Gotisk læsning.

Mandag 18. marts
Temaaften v/ Møller: Kan jeg stole på mine 
kilder?

Mandag 25. marts
Hygge, bytte, lytte.

Lørdag 13. april
Slægtsf or skertræfi Roskilde.

Mandag 15. april
Hygge, bytte, lytte samt evaluering fra 13.4.

Mandag 22. april
Temaaften v/ Ingrid: Laugsarkiver.

Mandag 29. april
Hygge, bytte, lytte.

Mandag 6. maj
Michael Telle: Lokalarkivemes betydning for 
slægtsforskere.

Mandag 13. maj
Gotisk læsning.

Mandag 27. maj
Hygge, bytte, lytte - tilmelding til sommertur.
Pris: 50 li.

Mandag 3. juni
Hygge, bytte, lytte.

Mandag 10. juni
Hygge, bytte, lytte.

Søndag 16. juni
Sommerudflugt - derefter sommerferie til 2.9.

Tid og sted
Kl. 19-ca. 21 i Hyggeklubben, Gersagerpar
ken 22-24, parterren, Greve.

Kontingent
150 kr. - samboende 200 kr. - gæster 20 kr.

Bestyrelse
- Jørgen Seide Petersen, find., Gersagerpar

ken 121, l.tv., 2670 Greve S 43 69 19 05. 
E: seide@post3.tele.dk

- Arne Jensen S 43 60 06 25.
- Ingrid Bonde Nielsen *2 43 90 80 60.
- Ib Førsterling 8 43 90 24 46.
- Helmuth Jensen ® 43 90 12 88.

Mandag 8. april
Gotisk læsning.
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Onsdag 9. januar i Mejerigade 9 
Medlemsmøde: Bl.a. Hvem forsker hvad?

Onsdag 6. februar 
Generalforsamling.

Lørdag 6. april kl. 7.15
Tur til landsarkivet i Viborg. Tilmelding til 
Grethe Jensen senest 4.4. Meddel ved tilmel
dingen, om du er ”selvkører” eller ”medkø
rer”. Vi kører ffa Mejerigade kl. 7.15 - hjem
komst ca. kl. 18.

Tirsdag 16. april i Menighedshuset, Bred
gade, Brønderslev (FU)
Søren Brunbech, bibliotekar, Biblioteket for 
Vejle By og Amt: Illustration af slægtshisto
rien.

Hvordan finder man frem til billeder, som 
fortæller om tider og steder, der har relation 
til slægtens liv og livsvilkår? Lokalarkiveme 
og Det Kgl. Bibliotek ligger inde med store 
samlinger af fotografier, som venter på at 
blive udnyttet - bl.a af slægtsforskere. Hvad 
gør man, når man vil finde illustrationer - og 
helst samtidige - af lokaliteter og hverdagsliv 
fra, før fotografiet blev udbredt? - Vi ser på 
de muligheder, der gemmer sig i bøger og 

andre trykte kilder, der alle kan lånes via det 
lokale folkebibliotek.
Kaffe kan købes.

Onsdag 15. maj
Aftentur til Egnsminde-samlingen i Saltum.

Vi kører i private biler og mødes kl. 18.45 
ved Saltum Skole. Besøg på arkivet, hvor der 
er lejlighed til at slægtsforske. Kaffe 15 kr.

Åbningstider
Onsdag kl. 13-17, torsdag kl. 19-22. Lukket 
2. og 3.1. samt hele juli måned. Studiekreds 
for medlemmer Gotisk læsning starter onsdag 
9.1. (til og med 20.3.) kl. 9.30-11.30.

Kontingent
75 kr. - par 100 kr.

Bestyrelse
- Grethe Jensen, fmd., Vesterholtvej 35, 

Kraghede, 9382 Tylstrup ® 98 26 15 39. 
E: grethe@Obcon.dk

- Kirsten Aagaard Andersen, nstfmd., Ha- 
raldsgade 2, 9700 Brønderslev ® 98 82 10 
17. E: kirsten-aagaard@mail.tele.dk

- Annalise Sørensen, kass., Hvilshøj Mark 
125, 0. Brønderslev, 9700 Brønderslev ® 
98 81 14 49. E: annalise.s@get2net.dk

- Gunnar Wiant Pedersen, sekr., Rødbøgevej 
9, 9382 Tylstrup ® 98 26 17 45. E: 
gunnar.pedersen@mail.tele.dk

- Poul Birkholt, Peder Møllers Plads 4, 2/5, 
9700 Brønderslev ® 98 82 55 03.
E: Birkholt@get2net.dk

2Bbi'bobrc
toremng at alægtøforøltere 

oprettet ben V august 1993.

Tirsdag 8. januar kl. 14 Tirsdag 15. januar kl. 14
”Kom godt i gang møde” + nyheder fra inter- Præsentation af BK6 DK og folketællinger ffa 
net. DDA.

32

mailto:grethe@Obcon.dk
mailto:kirsten-aagaard@mail.tele.dk
mailto:annalise.s@get2net.dk
mailto:gunnar.pedersen@mail.tele.dk
mailto:Birkholt@get2net.dk


Tirsdag 22. januar kl. 14
Foredrag ved Charlotte S.H. Jensen, landsar
kivet.

Tirsdag 29. januar kl. 14
Vi sætter billeder i BK6 fra vort familieal
bum.

Tirsdag 5. februar kl. 14
Intemet-surfmg på slægtsnavne.

Tirsdag 12. februar kl. 14
Vi laver slægtsbog i BK6 (medtag gerne bil
leder).

Tirsdag 19. februar kl. 9
Besøg på landsarkivet, Jagtvej 10 (ikke rund
visning).

Tirsdag 26. februar kl. 14
Gotisk skrift - hvordan læser man det?

Tirsdag 5. marts kl. 14
Folketællinger på storskærm - evt. kirkebø
ger.

Tirsdag 12. marts kl. 14
Kirkebøger på storskærm.

Tirsdag 19. marts kl. 9
Besøg på Rigsarkivet (ikke rundvisning)

Tirsdag 26. marts kl. 13
Besøg Brønshøj Husum Lokalhistorisk Arkiv.

Tirsdag 2. april kl. 14
Nyheder på nettet samt forslag til næste sæ
son.

Tirsdag 9. april kl. 14
Vi, som husker denne dato - - ? Der er ikke 
mange tilbage.

Tirsdag 16. april kl. 14
Vis os din slægtsbog!

Tirsdag 23. april kl. 14
Realisering af forslag til næste sæson.

Tirsdag 30. april kl. 14
Som noter til din slægtsbog: kom billede af 
sognekirken og lidt Danmarkshistorie i!.

Tirsdag 7. maj kl. 14
Sæsonafslutning - vi starter igen tirsdag 10.9. 
kl. 14.

Tid og sted
Hvidovre Rytterskole, Hvidovre Kirkeplads 
1, Hvidovre.
Hver mandag er der undervisning i computer
programmer fra kl. 13-16 mod, at man skri
ver sig på i den fremlagte kalenderbog for en 
ledig time samt læsning af kirkebøger og 
mormonarkiv. Kirkebøger kan bestilles og 
hjemtages fra landsarkivet i Viborg. Pris 16 
kr. pr. kort med ca. 32 sider kirkebog (nu kun 
for hele serier), og det kan blive dyrt, hvis der 
er mange kort - der kan jo deles med andre. 
Tal med Jens-Christian om det. Alle tirsdage 
er kl. 14-16 undtaget de dage, hvor der er ar
kivbesøg - men vi taler om det tirsdagen før.

Kontingent
100 kr. pr. sæson (200 kr. om året). Der er 
100 kr. i indskud for nye medlemmer.

Bestyrelse
- Dan Olsen, fmd., Spurvehøjvej 17, st.tv.,

2650 Hvidovre S 36 48 86 42 - fax. 36 49 
31 81. E: davao@post.tele.dk eller
hvidovrerytterskole@mail.tele.dk

- Grethe Sperling, kass.
- Ivar Poulsen, næstfmd.
- Jens-Christian Nielsen, rev.

Hjemmeside 
www.hvidovregenealogi.subnet.dk/
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Slægts- og Lokalhistorisk 

Forening for Østdjursland

Tirsdag 22. januar
Klubaften på Grenaa Egnsarkiv kl. 19 - be
mærk venligst sted!

Tirsdag 5. februar
Ordinær generalforsamling afholdes på Gre
naa Bibliotek kl. 19 - bemærk venligst sted

Derefter vil arkivar Børge Kjær fortælle 
om en tragedie under det tyske naziregime - 
nemlig om den socialdemokratiske borgme
ster Worch ffa Langewiesen i Thüringen, der 
flygtede til Grenaa, medens hans hustru og 
datter blev interneret i koncentrationslejren 
Buchenwald.

Tirsdag 19. februar
Klubaften på Grenaa Egnsarkiv kl. 19 - be
mærk venligst sted!

Tirsdag 5. marts (FU)
Anton Blaabjerg, genealog, Viborg: Social 
mobilitet.

Vi skal høre om, hvordan landets befolk
ning var opdelt i sociale klasser, men for 
nogle lykkedes det at arbejde sig op til højere 
samfundsklasser, og for andre gik det den 
modsatte vej.

Tirsdag 19. marts
Klubaften på Grenaa Egnsarkiv kl. 19 - be
mærk venligst sted!

Tirsdag 2. april (FU)
Steen Busk, lektor, Århus: Sædelighed og 
moral i 1700- og 1800-tallets Danmark.

Det, vi kalder god gammeldags moral, er i 
virkeligheden en ret ny moral. Der er opstået 
efter Jeppe på Bjergets tid som en del af det, 
man kalder moderniseringen. Hvordan og 
hvorfor? Mulighederne for at finde svar på 

disse spørgsmål er bedre, end man umiddel
bart skulle tro. Helt ned på lokalt plan kan ud
viklingen følges, bl.a. fordi præsten indtil 
midten af 1800-årene blandede sig i selv de 
mest intime aspekter af sine sognebørns liv. 
Både præstens, provstens og bispens arkiver 
bringer masser af eksempler. SB trækker 
nogle hovedlinier op og belyser dem med en 
række eksempler.

Tirsdag 16. april
Klubaften på Grenaa Egnsarkiv kl. 19 - be
mærk venligst sted!

Tirsdag 14. maj
Ekskursion til museet ved Psykiatrisk Hospi
tal i Risskov.

Busafgang fra Frederik Thykiers Plads i 
Grenaa kl. 18.05 - bemærk venligst tid og 
sted! Forventet hjemkomst kl. 22.15. Pris for 
entre til museet og transport 75 kr. pr. person. 
Tilmelding er nødvendig og skal ske til for
manden senest 8.5.

Museet hører til blandt de mindre kendte 
museer, men det er sandsynligvis det største 
af sin art i Europa. Museet, der er opdelt i et 
Psykiatrisk Historisk Museum og et Kunst
museum, er indrettet i en tidligere patientaf
deling. Vi skal se begge afdelinger, og rund
visningen varer ca. 2 timer.

Tid og sted
Hvor andet ikke er anført, foregår møderne kl. 
19 i center "Posthaven”, Posthaven 48, Gre
naa.

Kontingent
100 kr. - par 160 kr.
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Kursusvirksomhed
> Kursusledere: Assistent Bent Kjeldsen og 

arkivar Børge Kjær: Slægtsforskning (FU) 
Kurset finder sted tirsdagene 15.1., 29.1., 
12.2., 26.2., 12.3. og 26.3. på Grenaa 
Egnsarkiv kl. 19. Kurset tilrettelægges for 
begyndere og kun lidt øvede. De vigtigste 
kilder til at finde oplysninger om vore aner 
vil blive gennemgået (kirkebøger, folke
tællinger og skifter) og brugen af edb- 
slægtsforskningsprogrammet. Brothers 
Keeper vil blive demonstreret. I kurset 
indgår også søgning i forskellige databa
ser, som er tilgængelige på intemet. Des
uden når vi at snuse lidt til mere specielle 
kilder med henblik på at finde personop
lysninger, og der vil blive givet anvisnin
ger på, hvorledes man kan forske videre 
på egen hånd. Kursusgebyr 250 kr.

> Instruktør: Assistent Bent Kjeldsen: 
Slægtsforskning og edb (FU) Kurset finder 
sted lørdag 16.3. på Grenaa Handelsskole 
kl. 10-15. Kurset er baseret på, at delta
gerne har en edb-maskine til rådighed. 
Man kan arbejde under vejledning men 
også på egen hånd. Om formiddagen gen
nemgås slægtsforskningsprogrammet 

Brothers Keeper og om eftermiddagen: 
Brug af internettet til at søge slægtsoplys
ninger. Kursusgebyr kr. 75.

Begge kurser er allerede næsten optaget, men 
interesserede opfordres til at tilmelde sig til 
Grenaa Egnsarkiv ® 86 32 65 77, og vi vil 
forsøge at starte nye i efteråret 2002.

Bestyrelse
- Ib Asmussen, find., Krokusvej 10, 8500 

Grenaa S 86 32 31 71.
E: ibasmussen@mail.tele.dk

- Leif Ryttertoft, nstfmd., Fuglevænget 60 st. 
tv., 8500 Grenaa S 86 30 08 78. E: 
ryttertoft@tdcadsl.dk

- Inga Witt, kass., Storegade 42 st. tv., 8500 
Grenaa ® 86 32 77 39.

- Anna M. Antonsen, sekr., Enghavevej 10, 
8500 Grenaa S 86 32 49 88.

- Bent Klim Johansen, Østergade 35 B, 1 .tv, 
8500 Grenaa S 86 30 93 87.

Hjemmeside
www. lokalarki ver. dk/grenaa/ slaegts_og_lokal 
.htm

Slægtshistorisk Forening for
Storstrøms Amt

Torsdag 17. januar
Niels Chr. Rasmussen, bibliotekar, hjælper 
rundt i den mængde af litteratur, der findes på 
biblioteket om slægtsforskning og personalhi
storie m.m. samt orienterer om evt. nye udgi
velser.

Tirsdag 19. februar 
Bytteaften.

Tag din egen ”familie” med og lad os i fæl
lesskab finde frem til, hvordan vi løser pro
blemerne. Måske har vi fælles aner og er i 
familie med hinanden.

Lørdag 16. marts kl. 13 - obs! (FU) 
Generalforsamling.
Mød talstærkt op og få indflydelse på din for
ening.
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Derefter Anna Margrethe Krogh-Thomsen: 
Computerteknisk billedbehandling.

Praktisk demonstration af, hvordan gamle 
afblegede eller beskadigede fotografier kan 
reddes og blive som ”nye”. Ved hjælp af mo
derne computerprogrammer kan et ødelagt 
billede blive ”lappet” og restaureret. Hvordan 
et gruppebillede kan beskæres eller udklippes 
til mange enkelt billeder. Lige til at sætte ind 
som illustrationer i en slægtsbog. Mange af 
vore gamle billeder er desværre ikke blevet 
opbevaret på bedste måde, de har ligget løst i 
skuffer og skabe og har dermed pådraget sig 
mange skader, men i dag kan de fleste selv 
udbedre disse skader hjemme ved hjælp af 
edb. Billederne kan bagefter ligeledes printes 
ud hjemme. Det er spændende arbejde, som 
både unge og ældre kan have glæde af og der
for et arbejde, som familien og slægten kan 
arbejde sammen om. Desuden vil slægts
forskningsprogrammet Ancestral Quest 2,1 
blive demonstreret.

Lørdag 20. april
Udflugt til landsarkivet, Jagtvej 10, Køben
havn.
Reserver allerede dagen nu. Tilmelding nød
vendig, da LA kun kan have 15 personer pr. 
rundvisning. Skulle der være større tilmel

ding, vil et nyt møde blive forsøgt foretaget 
senere.

Tid og sted
Foredragene afholdes, hvis ikke andet er an
ført, kl. 19.30 på Det gamle Bibliotek, Rosen
vænget 17, Nykøbing F. Medbring drikkeva
rer til pausen.

Kontingent
125 kr. - par 170 kr. - arkiver/biblioteker 65 
kr. - gæster 25 kr.

Bestyrelse
- Ina Antonsen, fmd., Nykøbingvej 65, 4863 

Eskilstrup S 54 43 64 28.
- Susanne Poulsen, nstfmd., Thorsensvej 30, 

4800 Nykøbing F. ® 54 85 98 85.
- Børge Antonsen, kass., Nykøbingvej 65, 

4863 Eskilstrup ® 54 43 64 28.
- Ove Jørn Mortensen, sekr., Græs vænget 

12,4760 Vordingborg ® 53 77 36 58.
- Jette Stoltenberg, red., Hallingparken 7, 6. 

sal, 2660 Brøndby Strand ® 43 73 04 02. 
E: j ette. stoltenberg@ vip. cybercity. dk

- Erik Dyrborg, Gøgeurtvej 11, Marielyst, 
4873 Væggerløse ® 54 13 64 01.

- Kirsten Esbensen, Ejegodvej 21, l.th, 4800 
Nykøbing F. ® 54 85 19 33

Torsdag 17. januar
Lokalhistorisk aften.

Ove Ottosen, Nakskov Lokalhistoriske Ar
kiv: Hvem boede i Nakskovs huse i gamle 
dage, og hvem var de forretningsdrivende i 
byens gader?

Torsdag 14. februar
Generalforsamling - dagsorden udsendes se
nere. Mød talstærkt op og fa indflydelse på 
DIN forening.

Torsdag 14. marts
Besøg på Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv.
Arkivleder Erik Larsen viser rundt. Har du/I 
brug for samkørsel, så mød op kl. 18.30 ved 
Jernbanegade 8 i Nakskov.

Onsdag 24. april - bemærk ugedagen!
Vi besøger Nakskov Kirkegårds lapidarium 
(bevaringsværdige gravminder) over tidligere 
Nakskov-borgere v/Helge Rasmussen, Nak
skov.
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Tid og sted
Hvis ikke andet er anført kl. 19 i Nakskov 
Lokalhistoriske Arkivs nye lokale (avissalen), 
Jernbanegade 8, Nakskov. Husk kop/krus, da 
der kan købes kaffe/te ad libitum for 5 kr.

Kontingent
75 kr. pr. person - 125 kr. pr. par årligt.

Bestyrelse
- Helge Rasmussen, fmd., Havebyen 17,4900

Nakskov 9 54 92 09 61.
- Michell Nellemann, nstfmd./sekr., Win- 

chellsgade 33, 4900 Nakskov ® 54 92 70 
32.

- Gunner Larsen, kass., Hardenbergvej 17, 
4900 Nakskov 9 54 92 37 84.

- Erling J. Hansen, Pederstrupvej 20, 4900 
Nakskov 9 54 92 20 11.

- Margrethe Nellemann, Østergade 8, 4900 
Nakskov® 54 92 83 29.

jSortøjadlantø 
ålægtøfjtøtorfefce 

Jforening

Mandag 21. januar (FU)
Claus Bjørn, lektor: Det danske samfund i 
1700-tallet.
Om datidens levevilkår for vore forfædre.

Mandag 18. februar (FU)
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, formand 
for Slægtshistorisk Forening for Storkøben
havn: Slægtsforskerne og Mormonkirken - 
Slægtsforskning via IT.

Om, hvad vi kan bruge Mormonkirkens 
hjemmeside "Family Search" til, og hvordan 
man kan kombinere sin søgen ved brug af 
Mormonkirkens centre.

Mandag 18. marts (FU)
Agnete Birger Madsen, cand.mag., Århus: 
Uægte bøm og ugifte mødre.

Med udgangspunkt i sin far, der blev født 
som uægte barn på et fødehjem i Århus, for
tæller ABM om de mange uægte bøm og 
ugifte mødre, der dukkede op, da hun be
gyndte at undersøge slægtens historie.

Mandag 15. april
Generalforsamling og jubilæumsarrangement, 
som ikke er fastlagt d.d.

Lørdag 4. maj
Udflugt til Frilandsmuseet.

Tid og sted
Kl. 19 på biblioteket, Skovensvej 4, Allerød.

Kontingent
150 kr. for enlige, 225 kr. pr par, gæster 30 
kr.

Bestyrelse
- Ib Hvidberg Hansen, fmd., Vesterbrogade 

84, 3250 Gilleleje ® 48 30 15 95. E: 
aalib@mail.tele.dk

- Kirsten Wiberg, nstfmd., Lucemevej 11, 
Esbønderup, 3230 Gilleleje S 48 39 09
22. E: wiberg@post6.tele.dk

- Bitten Mølgaard, kass., giro 004 8321, Le-
erbjerg Aasen 2, Bakkebjerg, 3230 Græ
sted S 48 71 50 46. E:
viggo.bitten@mail.tele.dk

- Carl Bjerring Andersen, sekr., Ålholmpar- 
ken 36, 3400 Hillerød S 48 26 57 28. E: 
carlbjerring@ingenioer.dk

- Lilly Hansen, Græsted Stationsvej 90, 3230
Græsted ® 48 39 16 05. E:
stationsvej@mail.tele.dk

- Tove Jørgensen, 1. suppl., Kongensgavevej 
55 st. tv., 3200 Helsinge 9 48 79 84 56.

- Ly dia Brandi, 2. suppl., Mosekrogen 3, 
Blovstrød, 3450 Allerød 9 48 17 44 98. E: 
brandi@post.tele.dk

- Kaj Agerholm Christensen, bilagskontrol
lant, GI. Frederiksborgvej 39, 3400 Hille
rød 9 48 26 66 47. E:
kaj .agerholm@get2net.dk

- Ansvar for vort eget blad: Bestyrelsen, lay- 
out/red/forsendelse: Viggo Poulsen - se 
under Bitten Mølgaard!
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HORSENSEGNENS
SLÆGTSHISTORISKE FORENING

Torsdag 31. januar (FU)
Jens Skriver, lic.phil., Brabrand: Hoveri i 
praksis.

Hvad er hoveri? Hvordan fungerede det i 
praksis? Hvad betød det for de bønder og 
husmænd, der udførte det? Og for godseje
ren? Hvordan gik det for sig, da vore egne 
aner ydede hoveri? Problemerne vil blive be
lyst ved hjælp af retssager og eksempler på, 
hvordan vi kan gense vore egne aner i hoveri
kilderne.

Mandag 25. marts (FU)
Svend-Erik Gottlieb, kontorfuldmægtig ved 
forsvarets arkiver, Rigsarkivet: Slægtsforsk
ning i de militære arkiver.

Generel orientering om statens arkiver. 
Specifikt om Rigsarkivet. Hvad er forsvarets 
arkiver, lidt om lægds- og søruller? Hvad in
deholder et militært arkiv: Søge og hjælpe
midler? Hvad ved jeg om personen? Hvordan 
finder jeg det rigtige arkiv? Militære stambø
ger. De slesvigske krige. Gamisonering, hvor 
og hvornår. Litteratur og foto. Derefter skulle 
du gerne på egen hånd kunne udforske arki
verne og berige din slægtshistorie med spæn
dende oplysninger.

Tid og sted
FU foredrag er kl. 19 i Horsens biblioteks 
foredragssal, Tobaksgården 12, Horsens.

Medlemsaftener
På Industrimuseet tirsdagene 8.1., 12.2., 12.3. 
og 9.4. Døren er åben 18.50-19.10. Der vil 
være et foredrag i februar eller marts. Gene
ralforsamling torsdag 28.2. i festsalen på Kil
debakken, Kildegade 23.
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Kontingent
175 kr.

Kursusvirksomhed
> Hanne Bjørn: Studiekreds i slægtsforskning 

på Bankagerskolen. Mandag kl. 18.30 - 
21.30-start 14.1.

> Hanne Bjørn: Studiekreds i slægtsforskning 
på Bankagerskolen. Onsdag kl. 18.30 - 
21.30-start 16.1.

For begge studiekredse gælder, at vi hjælper 
hinanden med slægtsforskning, og at det er 
gratis at deltage. Tilmelding på ® 75 64 78 
17.
> Hanne Bjørn: Slægtsforskning trin 2 - i 

Horsens og Brædstrup. Der følges op på 
det gennemgåede på trin 1, og vi gennem
går de arkivalier, der kan fortælle noget 
om vores forfædre. Edb-programmer til 
slægtsforskning uddybes, og intemet gen- 
nemsøges for materiale. Undervisning kl. 
19-21.45 - i Horsens start onsdag 23.1. - i 
Brædstrup start torsdag 24.1.

> Bente Klercke: Slægtshistorie-trin 1. 
Weekendkursus 26.-27.1. kl. 10-16.30. 
Hvordan finder jeg mine rødder? For alle, 
der ønsker at finde sin slægt og dens histo
rie. Gennemgang af anetavle, kirkebøger, 
folketællinger m.m. og læseøvelser i go
tisk. Desuden ses på mulighederne på 
internettet i slægtsforskning. Der må på
regnes udgifter til materialer og eventuel 
tur til Viborg.

> Bente Klercke: Slægtshistorie-trin 2. 
Weekendkursus 9.-10.3. kl. 10-16.30. At 
få forfædrene frem som mennesker i kød 
og blod. Dette sker med skrifter, ejen
domshistorie og diverse retssager. Des
uden gotisk læsning. Der må påregnes ud- 



gifter til materialer og eventuel tur til Vi
borg.

> Bente Klercke: Slægtshistorie fortsættere - 
med bl.a. gotisk håndskrift. Start torsdag 
24.1. kl. 14-16.30. 30 timer.

For de fire ovennævnte er der tilmelding til 
FOF Rosing Ræderske ® 76 25 89 88.

Bestyrelse
- Rasmus Reedtz, find., Stationsvej 40, Hat

ting, 8700 Horsens S 75 65 39 19. E: 
ras. reedtz@get2net. dk

- Ove Lauridsen, nstfmd., Birkeholm 38a, 
Egebjerg, 8700 Horsens ® 75 65 68 70. E: 
o ve. laur idsen@ 12mo ve. dk

- Arne Bassø Nielsen, kass., Vedbæksparken 
10, 8700 Horsens S 75 64 50 68. E: 
ameb.nielsen@mail.tele.dk

Hjemmeside
www.netby.dk/Nord/Bregnevej/horsens

Slægts- og Lokalhistorisk For
ening for Løgstør og Omegn

Torsdag 7. februar kl. 19.30 i pavillon Chri- 
stiansminde, Løgstør
Generalforsamling - i følge vedtægterne.

Derefter vil fhv. lods Frode Sønderstrup 
fortælle om lodseriets historie.

Lørdag 9. marts
Besøg på landsarkivet i Viborg.

Afgang ffa HPs plads kl. 8. Rundvisning 
med guide på landsarkivet kl 11-12. Vi tager 
madpakke med. Tilmelding til John Nielsen 
senest en uge før. Der vil blive arrangeret 
fælleskørsel.

Torsdag 11. april kl. 19.30
Det er lykkedes foreningen at få fru Grethe 
Andersen, der sammen med sin mand kobber
smedemester Ege Andersen grundlagde Løg
stør Rør, til at fortælle om sit liv.

Åbent hus på Lokalhistorisk Arkiv, Torve
gade 6, Løgstør
Den sidste torsdag i hver måned kl. 15-19. 
Medlemmer af bestyrelsen vil være til stede. 
Der vil kl. 15-17 være mulighed for at fa 
scannet billeder for et mindre beløb pr. bil
lede.

Kontingent
100 kr. for enkeltmedlemsskab, 150 kr. for 
husstandsmedlemsskab

Bestyrelse
- John Nielsen, find., Øster Allé 20, 9670

Løgstør ® 98 67 12 34. E:
john@privatpost.dk.

- Else Hedelund Nielsen, nstfmd., Havnevej 
52, 9670 Løgstør S 98 67 13 69. E: 
elfon@maill .stofanet.dk

- Anna Esbech, kass., Fischershave 16, 9670 
Løgstør S 98 67 34 04.

- Valdus Jensen, sekr., Thorupvej 84, 9670 
Løgstør S 98 22 13 17.

- Johs. Jørgensen, Fischersgade 15, 9670 
Løgstør ® 98 67 30 83.

- Bent Grundtvig Sørensen, suppl., Øster 
Allé 9, 9670 Løgstør S 98 67 16 18.

Slægtshistorisk
Forening for Thy

Tirsdag 22. januar kl. 19.30 i Plantagehuset, 
Thisted
Birgit Løgstrup, fhv. arkivchef, Rigsarkivet: 
Rigsarkivet og jyderne.
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Tirsdag 19. februar kl. 19.30 i Plantagehu
set, Thisted
Generalforsamling - i følge vedtægterne.

Onsdag 13. marts kl. 19 i Nordvestjysk Ud
dannelsescenter, Kronborgvej 119, Thisted

Opfølgning af WinFamily. Tag selv mate
riale med til evt. indtastning. Vi søger ”kil
der” til slægtshistorie på internettet.

Lørdag 13. april
Tur til landsarkivet i Viborg.

Vi far en rundvisning, far kendskab til 
materialet, hvor det findes, og hvordan det 
kan benyttes. Nærmere detaljer senere.

Tirsdag 14. maj kl. 19.30 i Plantagehuset, 
Thisted (FU)
Arnold Kæseler, sognepræst, Bjergby, Mors: 
Heksetro og hekseforfølgelse.

Tid og sted
Se venligst de enkelte arrangementer.

Kontingent
160 kr. for enkelt medlemskab - 200 kr. for 
par - inkl. Hvem FORSKER Hvad. Ved ind
meldelse efter 1. juli er det 80 kr. mindre og 
eks. blad/bog!

Bestyrelse
- Poul E. Leth, fmd., Nørrevænget 19, 7700

Thisted ® 97 91 13 98. E:
eleth@postl .tele.dk

- Verner Morberg, kass., Lunegaardsvej 29, 
7752 Snedsted S 97 93 45 24.

- Kaj M. Degn, sekr., Sennelsvej 105, 7700
Thisted S 97 98 52 14. E:
kaj .degn@mail.tele.dk

- Jens Eg, kontaktperson til Hvem FORSKER 
Hvad og Slægten, Enghavevej 17, 7700 
Thisted. E: jenseg@worldonline.dk

- Frida Ostergaard, Buen 16, Stagstrup, 7752 
Snedsted S5 97 93 14 43.

- Hilda Christiansen, suppl., Hvidhøjvej 1, 
7700 Thisted.

- Ole Bak-Jensen, rev., Skovly 1, Vang, 7700 
Thisted.

Onsdag 2. januar
Slægtsforskning.

Alle efterfølgende onsdage
Slægtsforskning.

Lørdag 26. januar
Slægtsforskning.

Sidste lørdag i hver måned 
Slægtsforskning.

Fredag 24. maj
Slægtsforskning.

Lørdag 25. maj
Generalforsamling og slægtsforskertræf i 
Besser Forsamlingshus
Kl. 9-12 Slægtsforskning (Tingvej 5)
Kl. 13 Niels Erik Thunbo Pedersen: Samsøs 
posthistorie
Kl. 14.10. Ordinær generalforsamling
Kl. 16 Byvandring
Kl. 18 Fællesspisning m. m.

Tid og sted
Onsdage kl. 14-22. Lørdage kl. 10-16 og altid 
på adressen Tingvej 5, Tranebjerg. Tilmel
ding er nødvendig til lørdage og skal ske til 
næstformanden. Ændringer og tilføjelser pr 
brev/mail.

Kontingent
125 kr. pr. husstand.
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Bestyrelse
- Karl Erik Kommaaler Mikkelsen, find., 

Blåmejsevej 18, 8210 Aarhus » 86 10 45 
71. E: karl-erik@mail 1 .stofanet.dk

- Inge Lise Vohnsen Sørensen, nstfmd., 
Brundby Hovedgade 6, 8305 Samsø B 86 
59 10 95. E: ingelisevohn@post.tele.dk

- Børge Kristensen, Stauns 5, kass., 8305
Samsø » 86 59 09 54. E:
borge_kristensen@mail.tele.dk

- Tina Kønskov Skytt, Nørreskiftevej 40, 
sekr., 8305 Samsø » 86 59 05 78. E: 
t.skytt@mail.tele.dk

- Jens Erik Buur, Villavej 25 a, 8300 Odder 
» 86 55 63 67. E: jeb@ats.dk

Hjemmeside
www.genealogy-samsoe.dk

Nyt fra Samsø
af Birgit Øskov

På Samsø var en pige ..... og hun blev
gift, fik bøm, der blev gift og fik bøm, 
der blev gift og fik bøm — skiftevis kan 
man høre Dorthe Kollo og Dirch Passer 
fortælle historien, som vel sagtens er 
baggrunden for den forrygende medvind, 
som Slægtshistorisk Forening Samsø har 
haft siden den stiftende generalforsam
ling 19. maj 2001 - se Slægten 24 for 
yderligere omtale! Der må tilsyneladende 
eksistere et hav af danskere her og der 
med Samsøblod i årene, som længe har 
gået med et uforløst behov for at mødes, 
slægtsforske og udveksle minder om 
”gamle dages skønne 0 med hviden 
Strand i Kattegattes friske Vand”.

Foreningen har allerede for længst 
overvundet alle begyndervanskeligheder 
(måske har de slet ikke haft nogen?!), har 
fået fast grund under fødderne med over 
100 medlemmer og har udgivet deres før
ste årbog. Som formanden Karl Erik 
Kornmaaler Mikkelsen sagde: ”Det lå jo 
bestemt lige for, idet vi sa kan lade den 
følge årstallet. Sådan en chance far man 
jo ikke så tit!!” Som sagt så gjort - 1. op
lag af bogen er væk, og et nyt bestilt, så
ledes at interesserede kan erhverve den 
hos formanden - medlemmer for 75 kr., 
ikke-medlemmer 125 kr. 129 siders år
bog, illustreret, flot sat op, over 30 ar
tikler, personregister, stedregister og no
ter - enhver med aner på Samsø må er
hverve den: Det kunne jo være, at slæg
ten var omtalt!

For at slutte med et brudstykke af 
Karl Erik Kommaalers digt ”Jeg ved den 
findes - jeg har set den.” Til lykke til den 
nye forening - det er godt gået!

Etik i slægtsforskningen 
et supplement
af Tove Glud Rasmussen, Nøddevej 2, 
8260 Viby J. » 86 14 43 11.

I Slægtens sommernummer havde jeg 
en artikel om etik i slægtsforskningen. 
Udover at skrive om etik, navde jeg også 
et afsnit under titlen ”Hvad siger loven”. 
Heri fortalte jeg om de begrænsninger, 
som den nye registerlov så ud til at give 
os slægtsforskere, når vi vil offentliggøre 
vores oplysninger i relation til nulevende 
personer. Jeg skrev således: ”Vi må ikke 
sende en anetavle [vel rettere en efter
slægtstavle] til personer uden for famili
ens kreds med navne på nulevende men
nesker med mindre, ae har givet deres 
samtykke. Det samme gælder slægtsbø
ger, Internettet m.v.
Datatilsynet har imidlertid dels udsendt 
sin årsrapport for 2000, som medtager fo
respørgsler om slægtsforskning, og dels 
udsendt en vejledning under titlen 
”Hvornår skal slægtsforskere være op
mærksomme på persondataloven”. Disse 
modererer ovenstående fortolkning. Det 
hedder således i vejledningen: ”Det er 
dog Datatilsynets opfattelse, at eksempel
vis et familietræ med ganske ufølsomme 
(banale) oplysninger såsom navne, fød
sels og dødsår kan offentliggøres på In
ternettet uden samtykke”.

Datatilsynet er ikke i tvivl om, at offent
liggørelse af oplysninger i en ane- eller 
efterslægttavle er omfattet af loven, og 
den registrerede har således indsigelses
ret, som i første omgang skal ske over for 
den, der har offentliggjort oplysningerne. 
Om indsigelsesretten skriver Datatilsy- 
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net, at den registrerede til enhver tid kan 
gøre indsigelse mod, at der behandles op
lysninger om ham, og hvis indsigelsen er 
berettiget, må databehandlingen ikke 
længere omfatte de pågældende oplys
ninger. Efter oplysning om klageregler er 
det anført: ”En indsigelse vil være beret
tiget, hvis tungtvejende grunde, der ved
rører den registreredes særlige situation, 
taler for, at indsigelsen kan imødekom
mes. Den registrerede skal derfor fortælle 
slægtsforskeren, hvorfor oplysningerne 
ikke må offentliggøres på Internettet.” 
Vejledning og rapport kan læses på hjem- 
mesiden:www.datatilsynet.dk

***

Vive Præstegårds brand 1709
Af Ole Bech Knudsen
En særdeles kold og blæsende vinternat 
1709 nedbrændte Vive Præstegård ved et 
meget ulykkeligt tilfælde. Vive ligger i 
Hindsted Herred godt 5 km vest for Had
sund. Om branden findes indført et tings
vidne i Hellum-Hindsted herreders ju
stitsprotokol under 3. april 1709, og det 
gengives her i uddrag i let moderniseret 
form:

Ildebranden
Ærværdige, hæderlige og vellærde mand, 
hr. Jørgen Møller, sognepræst for Vive, 
Ove og Valsgård sogne, fremstillede for 
retten vidner, som han begærede måtte 
tages i forhør til vidnes afliggende angå
ende den ulykkelige ildebrand, som af 
våde påkom Vive Præstegård imellem 
den 5. og 6. marts sidst, klokken 9 om af
tenen.

Først fremkom sognedegnen Niels 
Eschildsen, som efter at edens forklaring 
af lovbogen for ham og tilstedeværende 
vidner var oplæst, vandt ved ed efter lo
ven, at det er ham i Guds sandhed fuld 
vitterlig, at imellem den 5. og 6. marts, 
da klokken var 9 om aftenen, så han den 
ulykkelige påkomne og optændte vådes 
ild udi Vive Præstegård, først udi skole
kammeret næst ved præstens studerekam
mer og bibliotek, som både der og ganske 
isteradhuset [stuehuset] antændte, tog o- 
verhånd og i aske nedlagde samme, savel 
som en ny opbygget lade med kom og fo

der udi, og endnu et nyt hus ved siden af 
laden.

Han vandt herforuden, at udi forne 
præstegårds isterad opbrændte præstens 
bibliotek og alle herredets skifte- og ju- 
titsprotokoller, som han som notarius mi- 
nisterii havde i gemme. Item kirkebøger, 
kirkens kalk og disk, skiftebreve, andre 
breve og dokumenter samt kvitteringer 
for kongelige skatter og andre udgifter. 
Desuden adskillige godtfolks guld- og 
sølvpant, som hans svoger Johan Wol- 
denborg, og hans gode ven monsr. Frantz 
Tammerup havde lagt i gemme (da de 
rejste til Fyn) hos præsten. Endvidere 
præstens eget sølv, guld, tin, kobber, 
messing, sengeklæder, linklæder, som ik
ke kunne reddes eller bjerges.

Og det som mere var, den elskelige 
datter af 18 år blev forbrændt ved samme 
så hastigt påkomne og gården overalt ved 
den stærke blæst opblussende og over
svævende igennemtrængende ild, så hun 
måtte sætte livet til i elendighed en 28 ti
mer derefter.

Desforuden bleven en liden herre
mand ved navn Gudde Parsberg, som var 
i præstens hus for at informeres, ligeledes 
forbrændt i ansigt og hænder, så han af 
samme endnu ligger elendig ved sengen.

Og da vidnet såvel som andre kom at 
ville redde, var hverken tid eller lejlighed 
for den stærke blæst og af mangel for 
vand for daværende stærke frost og fast 
uden mands minde uhuskelige vinters 
skyld at redde noget, mens alene var glad 
ved, at man kunne få præsten, hans hu
stru og overblevne børn reddet og con- 
serveret.

Årsagerne
Vidnet blev tilspurgt, om han vidste eller 
kunne beskylde præsten eller hans husge- 
sinde at være ophav til branden, enten af 
skødesløshed eller forsømmelse?

Sognedegnen forklarede, at han om 
samme ilds ophav var bevidst, at fra apo
tekeren i Randers var skikket en stor glas 
flaske, som var forseglet og indsyet i en 
måtte. Flasken var skikket til Vive Præ
stegård med begæring den måtte blive 
befordret til apotekeren i Aalborg, men 
hvad der udi samme flaske var, var ham 
ikke bevidst.
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Flasken blev sat under bordet i skole
kammeret, indtil lejlighed gav sig, den 
kunne blive hensendt. Men som præstens 
yngste datter kom ind i skolekammeret, 
at ville varme junker Gudde Parsbergs og 
hendes broders seng, da fomam de til ho
be, at der i kammeret var en stærk lugt og 
underlig ur, som den liden herremand 
straksen gættede, måtte være af flasken 
udgåendes, hvorfor først han, dernæst 
præstens datter tog lyset ned under bor
det for at se om flasken randt. Idet hun 
holdt lyset runden om, dog ej nær ved 
måtten om flasken, fængede og tændte 
den udgående spiritus sig selv an ved ly
set, så flasken stod straks i lys lue. Da 
junker Parsberg ville hjælpe og dæmpe 
samme ild, blev han forbrændt i ansigt og 
hænder.

Præstens datter, som med sit forklæ
de, skørt og andre klæder hun havde på 
sig, ville bedække flasken og dæmpe lu
en, gerådede i største elendighed, at hen
des klæder, som blev fulde af den spiri
tus, der var i flasken, stod straks i lys lue 
omkring hendes legeme, så at inden no
gen vidste noget, som kunne have reddet 
hende, var hun meget ilde forbrændt o- 
veralt sin krop, og luen af flasken var alt 
i begge kamre, i loftet og i taget. Forme
delst blæsten straksen over alt isteradhu- 
set, så ingen kunne komme til at redde 
noget.

Flere vidner vandt på samme måde 
som sognedegnen.

Tingsvidne
Præsten var begærende, at retten ville 
meddele ham tingsvidne beskreven til et 
lovlig og sandfærdig bevis om forom- 
meldte ulykkelige ildebrand, som ham og 
andre hans venners gods haver forødt og 
borttaget, ham og hans hustru og børn til 
hjertesorg og armod, såvel som stor nød 
og trang i denne hårde og langvarige vin
ter.

Retten tillod det skudsmålsvis at ud
komme, dog såvidt ansøgning til restaura
tion for hans egen skadeslidelse bl.iver 
samme ej gyldig Tængere anset end et år.

Kommentar
Tingsvidnet findes indført 3. april 1709 i 
Hellum-Hindsted herreders justitsproto
kol 1709-13, fol. 25a-26a.

At kirkebøgerne gik tabt passer jo me
get godt med, at den nuværende ældste 
kirkebog fra Vi ve, Ove og Valsgård sogne 
netop begynder i 1709.

Præstens datter døde som nævnt ved 
branden, og selv døde han sidst på året 
1709, sikkert hårdt påvirket af ulykken.

Tingsvidnet skulle sandsynligvis bru
ges som bilag til en ansøgning til kongen, 
om tilladelse til at opstille indsamlings
bøsser i stiftets andre kirker. Det var som 
regel datidens eneste måde at fa lidt 
hjælp på. Men som det fremgår af sagen, 
skulle tilladelsen kun gælde for en perio
de af et år.

Den adelige slægt Parsberg findes be
handlet i Danmarks Adels Aarbog, bd. 
57, 1940, 2. del, s. 77-94. Men ”den lille 
herremand" Gudde Parsberg, som var til 
information hos præsten i Vive, ses ikke 
på stamtavlen. Side 92 nævnes Gudde 
Parsberg til Nørlund og Kokkedal, død 
10. april 1692 på Gunderslevholm. Ifølge 
stamtavlen efterlod han kun to døtre, 
hvoraf den ene døde som lille, og den an
den Anne Cathrine var født omkring
1681.. "Den lille herremand" kunne vel 
tænkes at være en dattersøn af oven
nævnte Gudde Parsberg til Nørlund og 
Kokkedal

***

Fogh Rasmussen
- fra pioner i Baltikum i 1890’erne til 
statsminister i Danmark 2001 
af Ole Bech Knudsen og Anton Blaabjerg

Under valgkampen spurgte Poul Nyrup 
Rasmussen sin modstander, Anders Fogn 
Rasmussen, om denne kendte sine olde
forældre - og oprindelsen til den mørke 
lød?

I det følgende skal der ikke gøres rede 
for samtlige den nye statsministers for- 
fædre og stammodre tilbage til ”Ruder 
Konges tid”. De nærmeste, hører alle 
hjemme i bondesamfundet på Djursland, 
og det er vel heller ikke så ringe - især 
for en venstre-mand!

En - i denne sammenhæng - usæd
vanlig slægtslinje med en god portion 
livskraft, livsvilje eller viljekraft er den 
følgende, som der her skal gøres nøjere 
rede for:
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1. generation
Hans Pedersen Just, f. 26.8.1820 i Dråby 
By og Sogn, d. 11.11.1897 i Nøruphuse 
ved Nøruplund i Tirstrup Sogn, 77 år gi. 
Han var søn af husmand Peder Nielsen 
Just og hustru Kirsten Rasmusdatter. 
H.P. Just blev gift 1849/50 (uvist hvor, 
lyst 2 gange i Dråby 10. og 17.6.1849) 
med Kirsten Marie Nielsdatter, i. 
10.5.1823 i Fuglslev By og Sogn, d. 
22.5.1904 i Trustrup i Lyngby Sogn, 81 
år gi., begr. i Tirstrup. Hun var datter af 
tømrer og indsidder Niels Sørensen Hol 
og hustru Christiane Sørensdatter.

H.P. Just tjente ved det ældste uæg
tefødte bams fødsel 1847 i Ebeltoft og 
flyttede herfra 1.5.1849 til Tirstrup Sogn 
som tjenestekarl på proprietærgården 
Nøruplund og nævnes derpå som hus
mand (husforpagter) i Nøruphuse ved 
nævnte proprietærgård til sin død; konen 
flyttede først 1.5.1850 fra Dråby Sogn til 
Tirstrup Sogn.

Parret fik mindst 7 bøm (måske 8, da 
det yngste barn blev døbt Otto), det 
ældste født i Lyngsbæk i Dråby Sogn, de 
øvrige i Nøruphuse; børnene var Niels 
Peter Hansen, f. 26.2.1847, Martinus 
Hansen, f. 20.3.1852, Petrea Hansen, f. 
27.3.1854, Oline Christiane Hansen, f. 
10.2.1856, Niels Christian Hansen, f. 
11.9.1858, d. 14.5.1869 af krampe, 10 år 
gi., Carl Hansen, f. 23.5.1861, d. 
7.4.1882 af tæring (tuberkulose), 20 år 
gi., og Otto Helman Hansen, f. 5.7.1863, 
se nedenfor. - Hvorfra det yngste barn 
fik mellemnavnet Helman, er det ikke 
lykkedes at påvise; fornavnet kan måske 
stamme fra, at han muligvis kan have væ
ret moderens 8. bam, men det evt. 8. barn 
er ikke fundet født. - Af de fundne 7 
børn levede de 5 ved skiftet 1897 efter 
H.P. Just (de 2 var som anført døde), og 
heraf boede de 4 ældste i nabolaget i sog
nene Albøge, Rosmus og Hyllested i be
skedne sociale kår (de 2 sønner var ar- 
bejdsmænd, de 2 døtre gift med en bager 
og en skomager). Den positive undtagel
se var den yngste søn:

2. generation
Otto Helman Hansen Bjørnholm (navnet 
B. tilføjet ved kgl. bevilling 24.6.1918; 
ifølge sønnesønnen Sven Bjømholm var 
navneændring til Just umulig), f. 

5.7.1863 i Nøruphuse i Tirstrup Sogn, d. 
1949.

Ved folketællingen 1880 tjente han 
som 16-årig hos proprietær Secher på 
gården Bjømholm i fødesognet Tirstrup, 
opholdt sig ifølge lægdsrullen i dette 
sogn til 1884, i Gjerrild Sogn 1884-86, i 
Rårup Sogn ved Horsens 1886-88 og fra 
1888 atter i Gjerrild Sogn (afbrudt afsol
datertjeneste ved 20. bataljon i Århus 6 
mdr. i 1885 og 1 md. i 1886). - Otto Hel
man Hansen opholdt sig i Kaldsbøll (et 
uidentificeret stednavn), da der 1.4.1886 
blev sendt brev fra by- og herredsfoged
kontoret i Grenå til amtmanden i Randers 
om forlig med nedennævnte Jensine Ca
roline Rasmussen (Busk) om underholds
bidrag til parrets uægtefødte søn. - Otto 
Helman Hansen nævnes i lægdsrullen 
som bødker, og det nævnes, at hans op
holdssted var ukendt 22.8.1890. - Dette 
passer fint med, at han - ifølge sønnesøn
nen Sven B. - udvandrede (åbenbart mel
lem 1888 og -90) til Estland, arbejdede 
som mejerist i Räpina ved Peipus- og 
Pskov-søeme ved den russiske grænse 
sydøst for Tartu (det tidligere Dorpat) og 
dér oparbejdede en god forretning med 
eksport af baltiske landbrugsprodukter 
(specielt smør, men også æg og fjerkræ) 
til København, hvortil nan flyttede senere 
i 1890’erne efter 6-7 år i Estland.

Af Kraks Vejviser fremgår det, at han 
1896/97 overtog Aalborg Fløde Margari
nefabriks kælderforretning på adressen 
Rådhusstræde 7 (på hjørnet af Kompag
nistræde, hvor der endnu er købmands
handel over for den velkendte bevært
ning Galathea-Kroen); her nævnes han 
1897-1912 som smørnandler og fra 1899 
som indehaver af Smørforretningen Liv
land (opkaldt efter den gamle betegnelse 
for dele af de baltiske lande); senere be
tegnes han grosserer. Privat beboede han 
1900 en af de 6 lejligheder (en stuelejlig
hed) på adressen St. Knuds Vej 15, 
1901-03 en tilsvarende lejlighed på 
adressen Kochsvej 29 (en af 7-8 lejlighe
der), 1904-07 bosat på adressen Johanne- 
vej 9, 2.sal nær Åboulevarden, 1908-14 
på adressen St. Markus Allé 6, st., og en
delig nævnes hans adresse 1915-16 som 
Maglekildevej 5, 1 .sal; 1916 nævnes han 
dog blot i vejviserens navnefortegnelse, 
mens en anden lejer er anført på adressen 
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i gadefortegnelsen, og 1917 er han helt 
borte fra København (hvor han forgæves 
er søgt som både Hansen og Bjømholm); 
ikke desto mindre nævnes han stadig som 
grosserer i København ved navneændrin
gen 1918.

Efter sønnesønnens oplysninger var 
Otto Bjømholm på et tidspunkt uheldig 
med investeringer og mistede en be
tydelig del af sin formue. - Da neden
nævnte søn, Harry Lorenz B., blev gift 
1924 i Tingsted på Falster, angives Otto 
Bjømholm da at være trælasthandler i 
Dorpat (nuværende Tartu) i Estland. - 
Senere var han en årrække tilknyttet F.L. 
Smidths cementfabrik i Port Kunda ved 
Tallin, ligeledes i Estland; denne fabrik 
har været en del omtalt, da den under 2. 
Verdenskrig benyttede tvangsarbej dere 
fra den lokale kz-lejr af samme navn som 
arbejdskraft.

Otto Helman Hansen/Bjømholms 
skæbne er interessant og værdig til om
tale i Ole Sohns kommende bog om dan; 
ske udvandrere til Baltikum og Rusland i 
hælene på prinsesse/kejserinde Dagmar!

Da Otto Helman Hansen (senere 
Bjømholm) tjente første gang i Gjerrild 
By og Sogn 1884-86 (afbrudt af soldater
tjeneste i Århus fra 31.3. til 3.10.1885) 
blev han far til nedennævnte søn, i. 
3.4.1885 i Villersø By og Sogn, hvis mor 
var gårdmandsdatteren Jensine Caroline 
Rasmussen (Busk), f. 4.12.1861 i Viller
sø By og Sogn, d. 12.11.1933 på Villersø 
Mark; hun var datter af gårdmand Ras
mus Rasmussen (Busk), f. 1818 i Ginne- 
rup Sogn, d. 1904 på Villersø Mark, gift 
1856 i Homå med Dorthe Marie Rasmus- 
datter (Meesballe), f. 1824 i Homå By 
og Sogn, d. 1879 i Villersø. - Jensine C. 
Rasmussen (Busk) blev gift 6.11.1891 i 
Villersø med Henrik Sørensen, f. 
10.2.1854 i Emmelev i Rimsø Sogn, d. 
5.7.1942 på Villersø Mark. - Henrik Sø
rensen overtog Jensine Rasmussen 
(Busk)s fødegård, matr.nr. 7b på Villersø 
Mark, som mellem 1933 og -42 blev 
overtaget af parrets søn Rasmus Busk 
Sørensen.

Efter udvandringen til Estland traf Ot
to Helman Hansen (senere Bjømholm) 
pigen Amalie Mathilde Pedersen eller 
Christensen (ifølge henholdsvis kirkebo
gen ved sønnens vielse 1924 og biogra

fien af denne i Kraks Blå Bog)’, hun døde 
1920 og var fra de samme egne på Djurs
land som han selv. - I egnen omlcring 
Tartu (Dorpat) i Estland skal der forøv
rigt have været en beslægtet familie San
der fra Djursland.

I Helman/Bjømholms ægteskab fødtes 
2 børn i Räpina:
a. Harry Lorenz Bjømholm, f. 

8.7./20.7.1891 efter henholdsvis rus
sisk juliansk og dansk gregoriansk 
kalender, d. 1961 som oberstløjtnant; 
han var i sin tid den første chef for 
flygtningelejren i Oksbøl 1945-46 og 
fra 1948 optaget i Kraks Blå Bog. - 
Hans søn, Sven Bjømholm, f. 1927, er 
atomfysiker og biograferet i sidste 
bind af DansK Biografisk Leksikon’, 
han besøgte 1991 faderens fødeby Rä
pina i anledning af 100 årsdagen her
for.

b. Agnes Klara Bjømholm, f. 1894, ud
dannet ved postvæsenet. Gift 1944 
med Kaj Georg Marius Bylow 
(Bülow) Jensen, f. 1894, kaptajn, 
postinspektør i Århus (1950) og 
senere postmester på Frederiksberg - 
biograferet i De kgl. Ridderordener 
og Medaljer, 1950.

3. generation
Otto Helmand Hansen, f. 3.4.1885 i Vil
lersø By og Sogn, d. efter 1942 i USA(?). 
- Han voksede op hos moderen og sted
faderen på gården på Villersø Mark; i 
vinteren 1905 lærte han nedennævnte - 
åbenbart fattige husmandspige nærmere 
at kende , og hun blev gravid! Men 6 
uger før hun fødte deres fælles barn, fo
reviste Otto Helmand Hansen ifølge poli
tiets udvandrerlister sin billet til indirekte 
udvandring (altså ikke via København) 
til Amerika 4.10.1905. Ifølge lægdsrullen 
opholdt han sig dér de følgende år og 
blev slettet af rullen 1921.-Ved skiftet ef
ter moderen 1934 nævnes han som Otto 
Busk med opholdssted i USA, hvor han 
havde givet afkald på arv; ved skiftet 
1942 efter stedfaderen nævnes han også, 
nu som Otto Busk Hansen, og han var da 
farmer i Kennedy i Texas. Mellemnavnet 
Busk i stedet for Helmand er vel en skri
vefejl i skifteprotokollerne.

Moderen til nedennævnte uægte fødte 
datter var Sofie Rasmine Lovise Rasmus- 
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sen, f. 19.3.1887 i Revn i Vejlby Sogn 
som datter af ugift Juliane Jørgensen og 
Anders Peter Andersen, der da opholdt 
sig i Slesvig.

4. generation
Oda Henriette Jensine Busk Hansen, f. 
14.11.1905 i Robstrup i Gammelsogn, d.
19.., hun voksede op i Villersø - lidt 
utraditionelt for uægtefødte børn - hos 
farmoderen (efter hvem hun var opkaldt) 
og dennes mand, der nævnes ved nendes 
konfirmation og var hendes forlover ved 
vielsen. - Hun blev gift 28.11.1928 i Vil
lersø med Alfred Andersen Fogh, født 
25.11.1901 på Villersø Mark i Villersø 
Sogn, d. 19.., søn af gårdejer Søren An
dersen Fogh og hustru Petrea Kirstine 
Pedersen.

5. generation
Martha Andersen Fogh, f. 24.2.1929 i 
Villersø By og Sogn, d. 1985 - vist i 
Hvidding i Voming Sogn. Gift 1952 med 
Knud Rasmussen, f. 8.7.1928 i Åstrup i 
Gammelsogn, søn af slagteriarbejder 
Rasmus Rasmussen og hustru Jenny Ka
roline Sørensen.

Knud Rasmussen var på landbrugs
skole 1949-50 og aftjente sin værnepligt 
ved Den kgl. Livgarde 1950-51. Han var 
ejer af Holmgaard i Ginnerup By og 
Sogn (1952/53), blev senere gårdejer i 
Hvidding (fra senest 1966 til ca. 1998) 
og bor nu i Viborg. Af tillidshverv kan 
nævnes, at han 1966-70 var medlem af 
Voming-Kvoming-Hammershøj Sogne
råd, 1974-78 af Tjele Kommunalbestyrel
se og 1974-85 af Viborg Amtsråd. - Bio
graferet i De folkevalgte i Viborg Amts
råd 1970-1989.

Det politiske ståsted - og det mørk- 
lødede udseende - er gået i arv til søn
nen:

6. generation
Anders Fogh Rasmussen, f. 26.1.1953 i 
Ginnerup By og Sogn, cand.oecon. 1978, 
medlem af Folketinget siden 1978, mini
ster 1987-92 osv.

Udseende og politisk interesse stammer 
fra faderen, men det fremadstræbende 
kan - som vi har set - også stamme fra 
moderen, der altså var oldebarn af én af 

de danske pionerer i Estland i 1890’eme.
Set i bagklogskabens klare lys - med 

en smule gætteri i tilgift - synes flere 
forhold at tyde på, at gårdmandsdatteren 
Jensine Busk i 1885 burde have haft lov 
til at gifte sig med den måske nok fattige 
husmandssøn Otto Helman Hansen, for 
ham - viste det sig - var der krummer i! 
Måske kunne Jensine og Otto i 
fællesskab have opdraget den yngre Otto 
Helmand Hansen således, at det ikke 
havde været nødvendigt at sende ham til 
Amerika i 1905, da han havde gjort den 
fattige husmandsdatter gravid. - Men 
mærkeligt nok, synes Jensine da at have 
taget sig kærligt af sin uægtefødte søns 
uægtefødte datter, vor nye statsministers 
mormor. - Måske har familien og fami
lieoverleveringen en forklaring herpå?

Anders Fogh Rasmussens anetavle - tra
ditionelt opstillet med forældrene som nr. 
2 og 3, bedsteforældrene som nr. 4-7 osv. 
- ser i korthed således ud:

Forældre
2 Knud Rasmussen, f. 1928, se ovenfor.
3 Martha Andersen Fogh, 1929-1985,

se ovenfor.

Bedsteforældre
4 Rasmus Rasmussen, f. 1896 i Åstrup i 

Gammelsogn, d. 19.., slagteriarbejder 
i Åstrup. Gift 1920 i Tøstrup med:

5 Jenny Karoline Sørensen, f. 1899 i 
Høbjerg i Ålsø Sogn, d. 19...

6 Alfred Andersen Fogh, f. 1901 på 
Villersø Mark i Villersø Sogn, d. 19.., 
bestyrer i Villersø By og Sogn, senere 
gårdejer på Villersø Mark. Gift 1928 i 
Villersø med:

7 Oda Henriette Jensine Busk Hansen, 
f. 1905 i Robstrup i Gammelsogn, d.
19...

Oldeforældre
8 Christian Rasmussen, f. 1854 i Åstrup 

i Gammelsogn, d. 1938 på Hammelev 
Mark i Hammelev Sogn, begr. i Gren- 
å, smedemester i Åstrup (1896 og 
1920). Gift 1895 i Gammelsogn med:

9 Hansine Christine Jensen, f. 1866 i 
Mastrup i Ginnerup Sogn, d. 1933 i 
Villersø Sogn, begr. i Grenå.
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10 Harald Anton Jensenius Sørensen, f. 
1875 i Mastrup i Ginnerup Sogn, d. 
1951 på Tøstrup Mark i Tøstrup 
Sogn, indsidder i Høbjerg i Ålsø 
Sogn (1899), senere statshusmand 
på Tøstrup Mark (1920). Gift 1896 i 
Nimtofte med:

11 Karen Marie Henriksen, f. 1874 på 
Kni Mark i Ørum Sogn, d. 1942 på 
Tøstrup Mark i Tøstrup Sogn.

12 Søren Andersen Fogh, f. 1873 på 
Rimsø Mark i Rimsø Sogn, d. 1946 
på Villersø Mark i Villersø Sogn, 
gårdejer på Villersø Mark. Gift 
1899 i Enslev med:

13 Petrea Kristine Pedersen, f. 1876 i 
Enslev By og Sogn, d. 1938 på 
Villersø Mark i Villersø Sogn.

14 Otto Helmand Hansen, f. 1885 i 
Villersø By og Sogn, d. efter 1942 i 
USA(?). Ikke gift med:

15 Sofie Rasmine Lovise Andersen, f. 
1887 i Revn i Vejlby Sogn

Tipoldeforældre
16 Rasmus Jensen, smed i Åstrup i 

Gammelsogn. Gift med:
17 Mariane Christensdatter, f. ca. 1823.

18 Jens Pedersen Cleme (Klemme), hus
mand i Mastrup i Ginnerup Sogn. 
Gift med:

19 Mette Rasmusdatter, f. ca. 1823.

20 Hans Ludvig Sørensen, smed i 
Hemmed (Mastrup) i Ginnerup 
Sogn (1875), senere bolsmand i 
Ramten Udlodder i Ørum Sogn 
(1896 og -99). Gift med:

21 Ane Marie Pedersen, f. ca. 1851.

22 Søren Henriksen, husmand på Kni 
Mark i Ørum Sogn (1874 og -88), 
senere husmand/husejer på Tøstrup 
Mark i Tøstrup Sogn (1896 og -99). 
Gift med:

23 Mikkel ine Pedersen

24 Anders Sørensen Fogh, f. 1845 i 
Rimsø Sogn, d. 1900 i Villersø By 
og Sogn, husmand på Rimsø Mark i 
Rimsø Sogn (1873), senere (1887) 
gårdmand i Villersø (han var søn af 

gårdmand Søren Andersen Fogh og 
nustru Ane Marie Jensdatter Schou). 
Gift 1868 i Rimsø(?) med :

25 Christiane/Kristiane Sørensen, f. 
1843, d. 1913.

26 Anton Pedersen, gårdmand i Enslev 
By og Sogn (1876 og 1901). Gift 
med:

27 Mette Marie Pedersen, f. ca. 1857.

28 Otto Helman Hansen Bjømholm (B. 
tilf. 1918), f. 1863 i Tirstrup Sogn, 
d. 1949, tjente 1880 på Bjømholm i 
Tirstrup Sogn, opholdt sig dér i sog
net til 1884, i Gjerrild Sogn 1884- 
86, i Rårup Sogn 1886-88, atter i 
Gjerrild Sogn fra 1888, bødker, fra 
senest 1890 mejerist i Räpina i Est
land, eksporterede derfra landbrugs
varer til København, fra senest 1897 
smørhandler/grosserer i København, 
til 1917/18, nævnt 1924 som træ
lasthandler i Tartu i Estland, senere 
ansat ved cementfabrikken Port 
Kunda ved Tallin. - Gift ca. 1890 i 
Räpina i Estland med Amalie Ma
thilde Peder- eller Christensen, d. 
1920.-Ikke gift med:

29 Jensine Caroline Rasmussen (Busk), 
f. 1861 i Villersø By og Sogn, d. 
1933 sst. Gift 1891 i Villersø med 
Henrik Sørensen, f. 1854 i Emmelev 
i Rimsø Sogn, d. 1942, gårdmand på 
Villersø Mark.

30 Anders Peter Andersen, opholdt sig 
1887 i Slesvig. Ikke gift med:

31 Juliane Jørgensen, f. 1865 i Attrup 
Kær i Rosmus Sogn, d. 19.., opholdt 
sig 1886 på Rodvedkærsgaard i 
Hansted Sogn ved Horsens og 1901 
i København.

***

Mordbrænder-efterkommere 
af Anne-Lise Kræmmer og Anton Blaa- 
bjerg

I sidste nummer af bladet findes en op
stilling over Lars K. Larsens (Jysk Sen
getøjslager) afstamning fra de rakkere og 
natmandsfolk, der frem til midten af 
1800-tallet satte deres præg på de jyske 
hede-egne. - Denne Lars Larsens afstam- 
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ning blev omtalt i det store interview 
med redaktøren af nærværende tidsskrift, 
skrevet af Vienne Kallmeyer og bragt i 
Morgenavisen Jyllands Posten 27. sep
tember 2001. Lars Larsen, der i den for
bindelse blev spurgt om sin reaktion, 
syntes, det var interessant, og at han intet 
havde imod, at en fremmed kiggede hans 
aner efter i sømmene: ”Det er bare sjovt, 
og jeg er jo mageligt anlagt. Så slipper 
jeg selv for at gøre arbejdet.”

Svend Laustsen, der i 2000 skrev en 
anbefalelsesværdig, stor og grundig bog 
om Estvad og Rønbjerg sogne (udgivet af 
Skive Museum), har siden i novemberud
gaven af Rønbjerg xpressen, Lokalbladet 
for Estvad-Rønbjerg området fortalt ud
førligt om Lars Larsens lokale afstam
ning. Heri oplyses det bl.a., at ”Dyne- 
Larsen” tog realeksamen 1965 og han
delsskoleeksamen 1969, og samme år 
blev han uddannet hos en manufaktur
handler i Thisted. Efter nogle år som eks
pedient åbnede han 1979 i Århus sin før
ste butik i kæden Jysk Sengetøjslager, en 
kæde som nu omfatter omkring 80 butik
ker i Danmark og flere hundrede i udlan
det. - Den lokalhistoriske forening i Est
vad-Rønbjerg kunne nu godt tænke sig, 
at invitere Lars Larsen til at fortælle i 
forsamlingshuset om sig og sin familie!

En behjertet sjæl fra slægtsforskerverde
nen har på grundlag af sidste nummer af 
bladet gjort opmærksom på, at Lars Lar
sen også stammer fra gårdmand i Elsted 
By og Sogn ved Århus Jørgen Pedersen 
(død 1731/32), der med sine brødre var 
indblandet i brandene 1727 og -28 på 
Skæring Munkgård i nabosognet Egå; 
Jørgen var fæstebonde under Skæring 
Munkgård, hvis ejer da var den åbenbart 
ildelidte Rasmus Randlef (død 1755). - 
De to påsatte brande er udførligt behand
let i årbogen Fra Randers Amt 1945. Jør
gen og hans brødre blev 1731 dømt til 
døden ved halshugning, men Højesteret 
ændrede 1735 dommen til livsvarigt op
hold i Bremerholms jern. - Men denne 
strafnedsættelse fik Jørgen ingen glæde 
af, da han var død allerede 1731/32.

Da den ”behjertede sjæl” dog ikke 
fortalte nærmere om denne afstamning, 
har vi nu undersøgt sagen, som hænger 
således sammen:

1. generation
Jørgen Pedersen, f. 1689 i Elsted By og 
Sogn, d. 1731/32 - vist efter flugt, da 
retssagen begyndte at rulle, fæstegård
mand i Elsted. Gift senest 1714 med Met
te Nielsdatter, der fødte ham 9 børn i åre
ne 1714-32 og overlevede ham. - Den se
nere skæbne for parrets 6 levedygtige 
børn fremgår af skiftet 1795/96 efter Jør
gen Jørgensen i Skæring; han var iden
tisk med parrets yngste barn, født 1732 - 
efter faderens død. Skiftet efter den barn
løse Jørgen Jørgensen er indført i Skæ
ring Munkgård skifteprotokol, og uddrag 
heraf lagt på Internettet på Niels Søren
sen og Britta Helsebys hjemmeside: 
http://home5.inet.tele dk/korvej/skmunkg 
/egaa.htm

2. generation
Maren Jørgensdatter, f. 1717 i Elsted By 
og Sogn, d. 1772 i Egå By og Sogn. Gift 
senest 1740 med Jens Nielsen Elsted, f. 
1717 i Elsted By og Sogn, d. 1788 i Egå 
By og Sogn, gårdmand i Egå - nemlig i 
nuværende matr.nr. 6, gården Ellenskær, 
der blev overtaget af sønnen Jørgen Jen
sen Elsted, f. 1740, d. 1799, hvis enke 
Margrethe Rasmusdatter, 1760-1829, i sit
2. ægteskab med Niels Jensen, 1774- 
1839, gennem en datter blev stammor til 
Villadsen-slægten, der har ejet slægtsgår
den til i al fald langt op i 1900-tallet; til 
denne slægt hørte Villads Villadsen og 
brorsønnen Jens Gustav Villadsen, udgi
verne af den grundige bog Træk af Egaa 
Sogns Historie gennem Tiderne, 1941. 
Heri er gården Ellenskær og slægten om
talt side 208.

3. generation
Niels Jensen Elsted, f. 1747 i Egå By og 
Sogn, d. 1817 sst., husmand i Egå By og 
Sogn. Gift 1779 i Egå med Anna Ras
musdatter, f. 1757 i Skæring i Egå Sogn, 
d. 1830 i Egå By og Sogn, datter af hus
mand og fisker Rasmus Sørensen Hjord 
og hustru Maren Nielsdatter i Skæring.

4. generation
Maren Nielsdatter, f. 1789 i Egå By og 
Sogn, d. 1861 i Skæring i Egå Sogn, 82 
[fejl for 72] år gi.; hun benævnes fra fol
ketællingen 1834 som fattiglem,: boede 
ved folketællingen 1860 hos nedennævn
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te datter og svigersøn; hendes alder er 
kun korrekt angivet ved folketællingerne 
1840, -45 og -50, ellers op til 10 ar for 
højt! Gift 1814 i Egå med Søren Søren
sen Skov (Schou), f ca. 1777, d. 1833 i 
Skæring i Egå Sogn - ”kom ulykkelig af 
dage ved svir”, nævnt 1815-18 som ind
sidder og fra 1821 som husmand i Skæ
ring.

5. generation
Ane Dorthe Sørensdatter, f. 1826 i Skæ
ring i Egå Sogn, d. 1897 på Skæring 
Mark. Gift 1851 i Skødstrup med Villum 
Jensen, f. 1822 i Kradbjerg i Hornslet 
Sogn, d. 1903 på Skæring Fattiggård, søn 
af husmand Jens Willumsen og hustru 
Ane Kirstine Jørgensdatter. Villum Jen
sen nævnes 1850-51 i Skødstrup Sogn, 
1851-52 i Elsted Sogn og 1852-53 i Vor- 
re i Skødstrup Sogn; fra 1855 nævnes 
han som indsidder i Brandstrup i Hjorts
høj Sogn. Derpå boede han fra senest 
1860 til sin død i Skæring i Egå Sogn - 
ved folketællingen 1860 som nusmand, 
1870 som arbejdsmand, 1880 og -90 som 
kludesamler(l), 1897 som husmand på 
Skæring Mark og død 1903 på fattiggår
den.

6. generation
Jensine Marie Villumsen, f. 1855 i 
Brandstrup i Hjortshøj Sogn, d. 1901 på 
sygehuset i Århus, begr. i Lisbjerg. Gift 
senest 1880 med Anders Andersen, født 
1840 i Adslev Sogn, død 1917 i Lisbjerg 
By og Sogn, indsidder, arbejdsmand og 
stenhugger i Lisbjerg.

7. generation
Ane Villummine Dorthea Caroline An
dersen, f. 1880 i Lisbjerg. Gift 1905 An
ders Hansen, f. 1877 i Estvad Sogn, ar
bejdsmand i Århus. - Dette par blev som 
anført i bladets sidste nummer mormor 
og morfar til Lars Larsen.

Lars Larsen er absolut ikke alene om af
stamningen fra Jørgen Pedersen; den har 
han fælles med mange slægtsforskere!

Niels Jensen Elsted og Anna Rasmus- 
datters søn Anders Nielsen Hyrde, 1787- 
1849, blev stamfar til Roskilde-forenin- 
gens tidligere formand, Jens V. Olsens 
kone, se hans hjemmeside: 

http://home6.inettele.dk./jvo/gganer/ane 
5-4.htm

Jørgen Pedersens datter, Mette Jør
gensdatter, 1731-1807, blev gift 1752 i 
Egå med sit næstsøskendebam Ole Poul
sen i Lystrup, og opholdt sig ved oven
nævnte skiftet 1795/96 efter broderen 
Jørgen Jørgensen hos sin søn Jørgen Ole
sen i Elsted, der blev stamfar til Aalborg- 
foreningens formand Birgit Øskov, Slæg
tens effektive ekspedition! Beviser herpå 
findes i hendes anetavle på landsarkivet i 
Viborg.

Jørgen Pedersens søster, Karen, skal 
være stammor til de ivrige slægtsforskere 
Jørn E. Toldbod og Ulla Hilbert.

***

Europas stamfar
af Anton Blaabjerg

Med udgangspunkt i mange af de slægts
linjer, jeg har samlet i hæftet Nutiden og 
Valdemar Sejr, kan der opstilles meget 
omfangsrige anetavler, hvori kejser Karl 
den Store vil optræde utrolig mange gan
ge.

En af mine bekendte fra den historiske 
verden - dr.phil. og alt det dér - kunne ik
ke skjule sin forundring over, at jeg kunne 
interessere mig for anetavler med tilknyt
ning til personer i den meget tidlige mid
delalder: Om jeg da virkelig troede på den 
slags?.....osv. - Han mente at kende mig
som en seriøs slægtsforsker med sans for 
de ting, der virkelig kan bevises.

Ja, det sidste var jeg jo glad for at høre, 
men stamtavlerne over den tidlige middel
alders fyrster (i deres nyeste formuleringer 
af faghistorikere) anser jeg for lige så til
forladelige som forskellige købstadshisto
riers oplysninger om borgmestre og råd- 
mænd i 1500-tallet. - Og nan ville sikkert 
heller stille spørgsmålstegn ved, om 
Svend Estridsen virkelig var dattersøn af 
Svend Tveskæg osv.

o De meget omfangsrige anetavler, der 
på grundlag af den foreliggende, tilforla
delige litteratur kan opstilles for bl.a. vore 
middelalder-konger kan virke uoverskue
lige og også lidt kendelige: De mange ty
ske, franske og spanske småfyrster, man 
forgæves leder ener i den ”almindelige” 
verdenshistorie er jo i bund og grund lige 
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så ”grå” og uinteressante som de lange 
rækker af stereotype gårdmænd fra 1700- 
tallet, der præger de flestes anetavler.

Jeg har derfor her udvalgt mig en 
slægtslinje med udgangspunkt i Valdemar 
Sejr-hæftets linie 55, som i tusindvis af 
nulevende danskere kan koble sig på, og 
som - via så mange historisk kendte per
soner som muligt - går tilbage til Karl den 
Store.

Det skal nævnes, at Valdemar Sejr ik
ke stammer fra Karl den Store, det gjorde 
derimod hans andén ægtefælle, Berenga- 
ria af Portugal, samt de følgende kongers 
ægtefæller. Men efterkommerne af Val
demar Sejrs uægtefødte sønner, Niels og 
Knud, stammer derfor ikke fra Karl. - 
Tidligere havde den danske kong Knud 
den Hellige været gift med Karl den Sto
res ætling, Edel/Adele af Flandern, men 
de følgende konger stammede jo ikke fra 
Knud den Hellige.

Den følgende slægtslime, der er meget 
mere overskuelig end en fuldstændig ane
tavle, går for de ældre generationers ved
kommende gennem personer, der er bio
graferet i mange gængse opslagsværker; 
afstamningsforholdene er bl.a. derfor me
get tilforladelige.

1 Mette Mortensdatter (Vognsen af 
Stenshede), f. [1495-1510], d. efter 
1586/87, arving til halvdelen af Hjer- 
meslevgaard i Tolstrup Sogn ved 
Brønderslev. Gift 1. g. før 1528 med 
Bagge Pallesen Gris, f før 1500, d. ca. 
1535 - dræbt på flugt efter drabsforsøg 
på Skipper Clement, der havde af
brændt Hjermeslevgaard og Klarup- 
gaard 1534, hvor Bagge Gris havde 
været lensmand fra senest 1524. Gift 2. 
g. tidligst 1537 med Jens Thomsen 
(Dan), d. [1582-87], nævnt fra 1568 på 
Hjermeslevgaard.

Mette Mortensdatter var datter af:

2 Morten Johansen (Vognsen af Stenshe
de), f. før 1485, d [1515-42] (angives 
druknet 1498 i Sverige), ejer af Hjer
meslevgaard. Gift med Dorthe Lunov 
til Roshave (1542).

Morten Johansen var søn af:

3 Johan Mortensen (Vognsen af Stenshe
de), f. før 1440, d. [1481-94], nævnt 

fra 1462, ejer af Hjermeslevgaard. Gift 
før 1485 med Marine Thordsdatter 
(Vognsen af Hørbylund), f. før 1465, 
d. efter 1494, datter af Thord Thomsen 
(Vognsen af Hørbylund), bosat på 
Dalsgaard i Vidstrup Sogn ved Hirts
hals.

Danmarks Adels Aarbog 1936 hæv
der, at Johan Mortensen var gift med 
Mette Jensdatter (Rotfeld), datter af 
Jens Nielsen (Rotfeld) til Bratskov og 
hustru Christence Olufsdatter Lunge. 
Men det passer ikke! Dels ville parret 
have været for nært beslægtet, idet Jo
hans nedennævnte mor var en Rotfeld, 
og dels nævnes i adelsårbogen, at o- 
vennævnte Mortens datter Anne ligger 
begravet i Tolstrup Kirke under en 
endnu bevaret sten med 4 anevåbner 
for de 4 bedsteforældre, som udgiveren 
(Louis Bobé) har identificeret som: 
Vognsen, Lunov, Urne og Munk. Det
3. våben, Urne, skulle repræsentere 
farmoderen, altså Johan Mortensens 
kone, som altså hævdes at have været 
en Rotfeld. Men da slægten Urne førte 
en ømeklo i sit våben, har Bobé for
vekslet dette våben med slægten Vogn
sen af Hørbylund, der ligeledes førte 
ørnekloen. I samme bind af adelsårbo
gen nævnes da også side 110, at Thord 
Thomsen havde en datter Marine, der 
1494 kaldte nedennævnte Morten Niel
sen sin husbonds far (men Bobé mente 
fejlagtigt, at hun var gift med dennes 
søn Niels - i stedet for det rigtige, søn
nen Johan.

Johan Mortensen og Marine havde 
en datter Anna Johansdatter, gift med 
Thomas Roed til Vaarst i Himmerland, 
og fra dette par stammer via slægterne 
Kruse og Blik bl.a. den såkaldte ”Hans 
Hansen-slægt” på Skærupgaard i Skæ- 
rup Sogn mellem Vejle og Fredericia - 
en slægt, som nok var en artikel værd 
ved lejlighed!

Johan Mortensen var søn af:

4 Morten Nielsen (Vognsen af Stenshe
de), f. før 1420, d. efter 1475, nævnt 
fra 1440, ejer af Hjermeslevgaard 
(1444), foged/lensmand på Rolsøgaard 
på Mols (1448-50), foged/lensmand på 
Ellingaard ved Frederikshavn (1462- 
70) og på Lengsholm i Vendsyssel 
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(1472-75). Gift senest 1440 med Mette 
Eriksdatter (Rotfeld), f. før 1422, d. ef
ter 1450(7), datter af:

5 Erik Nielsen (Rotfeld), f. før 1390, d. 
1452, nævnt fra 1409, ejer af Bratskov 
ved Brovst, lensmand på Aalborghus. 
Gift (1. g.) før 1422 med enken Ellen 
Axelsdatter (Dotting) til Bjeresøholm 
ved Ystad i Skåne.

Erik Nielsen (Rotfeld) var søn af:

6 Niels Ingvorsen (Rotfeld), f. før 1355, 
d. [1386-91], nævnt 1373-86, ejer af 
Bratskov. Gift før 1390 (vel omkr. 
1380) med Margrethe Henriksdatter 
(Everstein, rigtigere end Adelsaarbo- 
gens Eberstein), f. før 1370, d. efter 
1391, datter af:

7 Henrik Albertsen (Everstein), f. før 
1330, d. efter 1349, nævnt 1349, ejer 
af Landting i Ejsing Sogn ved Vinae- 
rup, søn af:

8 Albert (Albrecht) Albertsen (Ever
stein), f. før 1280, d. efter 1330, nævnt 
fra 1299, ejer af Landting, ridder. Gift 
før 1320 med Ingerd Jensdatter (Kalf), 
datter af marsken Jens Kalf og Cecilie 
Nielsdatter (Galen).

Albert Albertsen var søn af:

9 Albrecht, greve (titulær) af Everstien, 
f. senest 1235, d. 1289(7) i Lübeck, 
nævnt 1254-84, ejer af Ømhoved ved 
Randers. Gift før 1267 med Mariane 
(Marine), der som enke skænkede gods 
til franciskanernes Graabrødre Kloster 
i Viborg.

Grev Albrecht var søn af:

10 Ludwig, greve af Everstein, f. ca. 
1206, d. 1284. Gift før 1235 med Ade
la af Gleichen, f. før 1220, d. [1254- 
66], datter af Lambert II, greve af Glei
chen og Tonna, og Sofie af Orlamün
de, hvis mor, Sone af Danmark, var 
søster til Valdemar Sejr, og hvis far, 
Siegfried (III), greve af Orlamünde, 
var sønnesøn af markgrevskabet Bran
denburgs grundlægger, Albrecht I 
Bjørn (der Bär), d. 1170, der på mindst 
et par forskellige måder nedstammede 
fra Karl den Store.

Grev Ludwig var søn af:
11 Albrecht III, greve af Everstein, f. 

omkr. 1170/72, d. 1217. Gift efter 
1198 med enken Agnes af Wittelsbach, 
datter af Otto, greve af Wittelsbach, 
pfalzgreve af Bayern, og Benedicta af 
Donauwörth.

Grev Albrecht III var søn af:

12 Albrecht II, greve af Everstein, f. 
omkr. 1135, d. 1202. Gift ca. 1167/68 
med enken Richza af Polen, f. ca. 
1135, d. efter 1172; hun var blevet gift
1. gang 1152 med enkemand Alfons 
VII, konge af Kastilien og Leon, antog 
titlen kejser (Empereador) af Spanien, 
d. 1157, og 2. gang 1162 med Rai
mund Berengar V, greve af Provence, 
d. 1166.

Richza af Polen blev i sit første æg
teskab stammor til ”alt hvad, der kan 
krybe og gå” i den katolske sydlige del 
af Europa. Hendes datter Sancna af 
Kastilien, f. 1154, d. 1208, blev gift 
med den danske dronning Berengarias 
morbror, kong Alfonso II af Aragoni
en, hvor deres efterkommere var kon
ger de næste par hundrede år. Tip-tip- 
oldesønnen, Kong Peter IV, d. 1387, 
blev morfar til kong Ferdinand I af 
Aragonien (og Sicilien), d. 1416, hvis 
sønnesøn, Ferdinand II, d. 1516, fore
nede Spanien ved 1469 at gifte sig med 
Isabella af Kastilien; parret udsendte i 
sin tid Columbus! - Parrets datter, Jo
hanne den Vanvittige, d. 1555, giftede 
sig 1494 med den østrigske Filip den 
Smukke og blev således stammor til 
slægten Habsburg med det abnorme 
underbid! - Af parrets børn blev søn
nerne Karl V og Ferdinand begge kej
sere, og datteren Isabella /Elisabeth 
gift med den danske kong Christian II.

Richza var datter af:

13 Vladislav II, f. 1105, d. 1159, konge af 
Polen 1138-46, hertug af Schlesien fra 
1139, fordrevet fra Polen 1146, død i 
landflygtighed i Tyskland. Han var søn 
af kong Boleslav III og bror til Riche- 
za/Ricniza af Polen, først gift med den 
danske kong Niels’ søn Magnus, der 
1131 myrdede sin fætter Knud Lavard, 
og senere gift med den russiske fyrst 
Vladimir, der blev far dronning Sofie, 

51



gift med Valdemar den Store. - Via de 
polske fyrster er der afstamning fra de 
tyske kejsere Otto I den Store, d. 973, 
og Otto II, d. 983, gift med den byzan
tinske Theophano.

Vladislav blev gift 1125/27 med 
Agnes af Østrig, f. ca. 1111, d. 1157, 
datter af:

14 Leopold III, f. 1073, d. 1136, markgre
ve af Østrig fra 1096 - som Leopold 
den Hellige Østrigs skytshelgen. Gift 
1106 med enken Agnes af Tyskland, f. 
ca. 1074/75, d. 1143, gift 1. gang 1189 
med Frederik I, fra 1079 hertug af 
Schwaben (øst for Rhinens øvre løb), 
d. 1105, grundlæggeren af dynastiet 
Hohenstaufens storhed. - Af første æg
teskab var sønnen hertug Frederik II af 
Schwaben, f. 1090, d. 1147, hvis søn 
var den berømte kejser Frederik Barba
rossa, og hvis datter Jutta af Schwaben 
blev tipoldemor til Agnes af Branden
burg, gift med den danske kong Erik 
dipping (herfra stammer slægten Lø- 
venbalk).

Agnes var datter af:

15 Henrik IV, f. 1050, d. 1106, tysk konge 
1056-1105, kronet 1084 som tysk-ro
mersk kejser, men fordrevet 1105 af 

sønnen Henrik V. Kejser Henrik IV 
huskes for sin strid med pave Gregor 
VII (investiturstriden mellem kejser og 
pave om retten til besætte bispeembe- 
deme), der sluttede med Henriks ”gang 
til Canossa” 1077. Datteren Agnes var 
af Henriks første ægteskab fra 1066 
med Bertha af Saoyen (Savoie) og To
rino, f. 1051, d. 1087.

Henrik IV var søn af:

16 Henrik III, f. 1017, d. 1056, tysk konge 
fra 1039 og kronet 1046 som tysk-ro
mersk kejser; i modsætning til sønnen 
styrkede Henrik III kirkens stilling. Ef
ter at han havde været gift med den 
dansk-engelske kong knud den Stores 
datter Gunhild, blev han gift 1043 med 
Agnes af Poitou og Aquitanien, f. ca. 
1022, d. 1077, datter ai Vilhelm V, d. 
1030, hertug af Aquitanien og greve af 
Poitou (som Vilhelm III), og Agnes af 
Burgund; hertug Vilhelms farmor, A- 
dela, var datter af den nordiske viking 
Rollo, d. 926, hertug af Normandiet.

Henrik III var søn af:

17 Konrad II, f. 990, d. 1039, hertug af 
Franken, tysk konge fra 1024 og kro
net som tysk-romersk kejser 1027 i Pe- 
terskirken i Rom i overværelse af bl.a. 
den dansk-engelske kong Knud den 
Store. Konrad, der var søn af grev. 
Henrik af Speyer og brorsøn af pave 
Gregor V, var oldesøn af hertug Kon
rad II af Lothringen, d. 955, gift 947 
med Luit- eller Liutgard, d. 953, datter 
af Otto I den Store, d. 973, tysk konge 
fra 936 og kronet som tysk-romersk 
kejser 962, og dennes første ægtefælle, 
den engelskfødte Edith/Eadgyth, d. 
946.

Konrad II blev gift 1016 med enken 
Gisela af Schwaben, f. ca. 990, d. 
1043, gift 1. gang før 1010 med Bruno, 
greve af Braunschweig, d. før 1012, og
2. gang med Ernst I, hertug af Schwa
ben, d. 1015. - Gisela var datter af:

18 Hermann II, f. senest 965, d. 1003, her
tug af Schwaben fra 997. Gift ca. 988 
med grev Hermann af Werls (d. 
985/86) enke Gerberga (Guepa) af 
Burgund, f. ca. 965, d. tidligst 1016, 
datter af:
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19 Konrad, d. 993, konge af Øvre Bur
gund fra 937, tilhørte welfemes berøm
te slægt. Gift ca. 964 med karolingeren 
Mathilde af Frankrig, f. 943, d. [981- 
929], datter af:

20 Ludvig IV den Oversøiske, f. 920, d. 
954, konge af Frankrig (Vestfranken) 
fra 936. Gift 939 med hertug Giselbert 
af Lothringens enke, den tyskfødte 
Gerberga, d. 984, søster til den under 
17 nævnte kejser Otto I den Store og 
datter af Henrik I Fuglefænger, f. 875, 
d. 936, hertug af Sachsen og fra 919 
tysk konge, og dennes 2.ægtefælle (gift 
909) Mathilde, f. ca. 890, d. 968, der 
var tipoldebarn af sachsemes berømte 
fører Widukind, d. efter 785, der i 
770’eme kæmpede mod Karl den Sto
re, bukkede under og sammen med sin 
folk tvangsdøbt. Henrik Fuglefængers 
svigermor var datter af den danske vi
king Godfred (Gottfrid), d. 885, hertug 
af Friesland.

Ludvig IV var søn af:

21 Karl III den Enfoldige, f. 879, d. 929, 
fransk konge 893, enekonge i Vest
franken (Frankrig) fra 898, tillige kon
ge i Lothringen fra 911; men han blev 
afsat 922 og levede fra 923 i fangen
skab. Gift 2. gang 919 med Eadgifu 
(Edgiva, Ogiva), d? efter 951, datter af 
den engelske kong Edward I af Wes
sex, d. 924/25, konge fra 901, da han 
efterfulgte sin berømte far, Alfred den 
Store. Eadgifu flygtede 923 fra Fran
krig til England, kom tilbage 936 (med 
sønnen Ludvig, der derfor til tilnavnet 
den Oversøiske), blev abbedisse i klo
steret Notre Dame i Laon, men afsat 
951, da hun giftede sig med grev Heri
bert af huset Vermandois.

Karl III var søn af:

22 Ludvig II den Stammende, f. 846, d. 
879, fra 856 konge i Neustrien, 867 
konge af Aquitanien og endelig 877 
konge i hele vestfranken. Ovennævnte 
søns mor var Ludvigs sidste ægtefælle 
fra ca. 875, Adelheid, f. [855-60], d. 
efter 901, hvis fars mormor var Ludvig 
I den Frommes uægtefødte datter Al
pais.

Ludvig II var søn af:

23 Karl II den Skaldede, f. 823, d. 877, fra 
829 hertug (fører/dux) i Alemanien, 
Rätien og Elsass, fra 838 konge i Neu
strien, fra 840/43 konge i hele Vest
franken, fra 869 konge i dele af Loth
ringen, fra 875 konge i Italien og ende
lig kejserkronet 875. Ovennævnte søn 
mor var Ermentrud, f. ca. 830, d. 869, 
datter af grev Odo af Orléans.

Karl II var søn af:

24 Ludvig I den Fromme, f. 778, d. 840, 
fra 781 konge af Aquitanien, faderens 
medkejser 813, var 833-34 sat fra sty
ret i Vestfranken. Ovennævnte søn 
mor var Ludvigs sidste ægtefælle fra 
ca. 819, Judith, d. 843, datter af den 
frankiske grev Welf, stamfar til welfer- 
ne, hvoraf den yngre slægt endnu lever 
som hertuger af Braunschweig-Lüne
burg; til slægten hørte den engelske 
dronning Victoria, d. 1901.

Ludvig I var søn af:

25 Karl den Store, f. 742, d. 814, frankisk 
delkonge fra 768 og enekonge fra 771; 
fra 774 tillige longobardernes konge i 
det nordlige Italien og endelig kejser
kronet juledag 800 i Peterskirken i 
Rom. Ovennævnte søns mor var Karls 
ægtefælle fra 771, Hildegard, f. 758, d. 
783, datter af den frankiske grev Ge
rold og Ima, der var datter af alemaner- 
nes fører (dux) Hnabi.

Karl den Store var søn af:

26 Pippin (den Yngre/den Lille), f. 714, d. 
768, fra 741 hushovmester (major do
mus) hos frankernes konge af merovin- 
ger-slægten; da kongen var svag, blev 
han med pavens billigelse afsat 752, og 
Pippin blev konge. Ovennævnte søns 
mor var Pippins ægtefælle Bertrada, d. 
783, datter af grev Heribert af Laon, 
nævnt 721.

Pippin var søn af:

27 Karl Martell (Hammeren), d. 741, o- 
vertog som hushovmester den virkeli
ge magt i Frankerriget efter faderens 
død 714; Karl styrede dygtigt og lod en 
tid tronen stå ubesat. 732 standsede 
han arabernes hær i slaget ved Poitiers. 
Ovennævnte søns mor var Karls ægte
fælle, Chrodtrud, af ukendt slægt.
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Karl Martell var søn af:

28 Pippin (den Mellemste), d. 714, havde 
som hushovmester fra senest 685 den 
største magt i landet. Ovennævnte søns 
mor var Chalpaida af ukendt herkomst.

Pippin var søn af:

29 Ansegisel, d. senest 679, hushovme
ster, søn af den frankiske Amulf, d. ca. 
640, biskop i Metz 614-29, derpå ene
boer i Vogeseme. Gift med Begga, d. 
693, datter af:

30 Pippin (den Ældre), d. 640, hushovme
ster hos de svage merovingerkonger 
Clotar II og Dagobert I, i hvis navn 
han styrede Frankerriget sammen med 
ovennævnte biskop Amulf af Metz. 
Pippin blev gift senest 615 med Itta el
ler Iduberga, f. 592, d. 652, med hvem 
han bl.a. fik sønnen Grimoald; dette 
sidste har ledt til en teori om, at hun 
skulle have været datter af en ældre 
frankisk stormand, Grimoald, der skal 
have været søn eller svigersøn af Teu- 
debald, d. 555, konge i Austrasien ffa 
548, hvor farfar, Teuderich I, d. 534, 
fra 511 konge i Austrasien med hoved
stad i Reims, var uægtefødt søn af me- 
rovingemes stamfar, Clodewig, d. 511.

Men med sikkerhed kan Karl den Stores 
forslægt ikke følges længere tilbage end 
til sidst i 500-tallet. - Mange har forsøgt 
at finde tilforladelige slægtsforbindelser 
mellem karolingeme og den tidligere fran
kiske kongeslægt, merovingeme. Men en 
sådan afstamning fra merovingeme kan 
ikke påvises med sikkerhed, hverken for 
karolingeme eller andre fyrsteslægter i 
middelalderen.

Karl den Stores ældst påviselige aner 
må også være de ældst påviselige aner til 
alle nulevende med rod i Europa; de en
gelske kongers stamtavler går længere til
bage, men må for de ældste leds vedkom
mende henregnes til sagnenes verden.

Slægtslinier tilbage til tiden før de sto
re folkevandringers tid har hidtil ikke væ
ret fremlagt med fornøden dokumentation. 
- Men på internettet ligger flere ”drabeli
ge” slægtslinjer tilbage til oldtiden via By- 
zans og Armenien; men disse linjer er be
tydelig mere Dichtung end Wahrheit! - 

Men også for den her fremlagte slægtslin
je gælder det, at en kæde aldrig er stærke
re end det svageste led, ihærdige forskere 
kan pludselig komme frem til nye konklu
sioner og kuldskaste ”gamle sandheder”.

Et vægtigt værk om Karl den Stores for- 
fædre og efterkommere er de to bind af 
Wolgang Braunsfels store værk Karl der 
Grosse, Lebenswerk und Nachleben, nem
lig bd. 1: Eduard Hlawitschka Die Vorfah
ren Karls des Grossen, 1965, og bd. 4: 
K.F. Werner Die Nachkommen Karls des 
Grossen bis zum Jahr 1000, 1967. - Dette 
sidste arbejde korrigerer på visse punkter 
professor, dr. Erich Brandenburgs værk 
Die Nachkommen Karls des Grossen, 
1935 (genudgivet 1964 af Heinz F. Frie
derichs).
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I disse tre værker, hvoraf det sidste re
gistrerer Karl den Stores efterkommere i 
14 generationer, findes ovennævnte 
slægtslinje for generationerne 12-30s 
vedkommende omtalt.

Den under generation 30 omtalte Gri- 
moald/merovinger-teori er omtalt i Bio
graphisches Wörterbuch zur deutsche Ge
schichte, Franckes Verlag, München, 
1973-75, under artiklen Amulfinger.

Det bindstærke værk Europäische 
Stammtafeln, både Wilhelm Karl Prinz 
von Isenburg og Frank Baron Frey tag von 
Loringhovens 1. udgave fra 1975-78 og 
Detlev Schwennicke 2. udgave fra 1978- 
95, indeholder oplysninger om denne 
slægtslinje.

Vedrørende generation 12 , Richza af 
Polen, oplyser Brandenburg i sit værk 
(under XIV, 170), at hun efter sit andet 
ægteskab med grev Raimund Berengar V 
af Provence (a. 1166) måske blev gift 
tredje gang 1166 med grev Raimund V af 
Toulouse, d. 1194, der 1176 skal have 
krævet hendes medgift. - Professor Adolf 
Hofmeister, oplyser både i sin artikel: Zur 
Genealogie und Geschichte der Grafen 
von Everstein, i Monatsblätter der Gesell
schaft für pommerische Geschichte und 
Altertumskunde, 1937, hæfte 2, side 17- 
28, samt i privat brevveksling med ingeni
ør Mogens Bugge, se dennes værk Våre 
forfedre. Alle påviselige forfedre av Jo
hanne Andersdatter til Asdal, Henrik 
Henriksen Friis til Holmegaard, Sven 
Galde til Thom, Jørgen Ørbech Bugge og 
Anna Johanne Arnesen (Holst), Oslo 
1939, at oplysningen om Richzas tredje 
ægteskab i Toulouse beror på en misfor
ståelse, og at hun virkelig blev gift tredje 
gang med greven af Everstein!

Hofmeister og Bugge har i de nævnte 
arbejder fremlagt meget væsentlige rettel
ser og tilføjelsen til Danmarks Adels Aar- 
bogs stamtavle fra 1892 over den greveli
ge slægt Eberstein, som rettelig bør kaldes 
Everstein. - Heraf indgår de yngre genera
tioner, 10-6, i S. Otto Brenners værk 
Nachkommen Gorms des Alten (König 
von Dänemark -936 -), I—XVI. Generati
on, 1963 (genudgivet 1978 af Dansk Hi
storisk Håndbogsforlag), der tillige omta
ler generation 5.

Småstykker
Dødsfald
Blandt dette efterårs døde er i al fald 3, 
som har haft med de slægtshistoriske for
eningers virksomhed at gøre.

I begyndelsen af september døde den 
kun 53 årige Børge Gade, Skave ved 
Holstebro. For en del år siden var han en 
ivrig arkivgæst, og senere førte hans 
slægts- og lokalhistoriske interesser til 
engagement som både underviser og fo
redragsholder.

Sidst. i november døde P.V. Christian
sen, 73 år gi., tidligere gymnasierektor på 
Århus-egnen, sidst bosat i Hørsholm. 
Han var i mange år ivrig lokalhistoriker, 
skrev om landsbyen Geding og herregår
den Ristrup. Men også slægtsforskning 
fik han interesse for, skrev artikler i både 
Personalhistorisk Tidsskrift og her i bla
det. - Himmerlandske storbondeslægter, 
bl.a. Vinter-slægten fra Flamsted, havde 
hans store intersse, og i de sidste månder 
af sit liv var han netop i gang med at for
berede en større publikation om denne 
slægt og dens middelalderlige forbindel
ser.

Midt i november døde Etlar Kramer 
Johansen, Silkeborg, 77 år gi.; han havde 
siden 1987 været formand for foreningen 
Kartoffeltyskerne på Alheden og i flere 
slægtshistoriske foreninger fortalt enga
geret om de tyske kolonisters indvan
dring 1759/60.

Hans foredrag blev grundstammen i 
den lille bog om kolonisterne, Fra frem
med land ae kom, 199.; bogen er siden 
oversat til tysk, russisk og engelsk.

Derpå fik han den gamle Frederiks- 
præst, pastor Carstens bog Bemærkninger 
om Alheden og dens kolonier, udgivet i 
kommenteret form 2000. - Disse to pub
likationer kan købes for henholdsvis 50 
og 75 kr. hos Kartoffeltyskerforeningens 
kasserer, Anna Dürr, Søbndersøvej 47, 
8800 Viborg, tlf. 86 61 58 20.

Ved sin død efterlod han sig et manu
skript om kolonien Resenfelde og dens to 
dominerende familier i næsten 200 år, 
Harritz og Kriegbaum. - Også dette værk 
forventer foreningen at udgive i bogform.
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Undervisning
Nørgaards Højskole i Bjerringbro afhol
der ugekurser i slægtsforskning og edb 
(fortrinsvis for begyndere) samt billedbe
handlingskurser, hvor man bl.a. lærer 
indscanning og retouchering af gamle og 
nye fotos,hvilket f. eks. kan bruges i for
bindelse med slægtsforskningsprogram
mer.

Slægtsforskning: 26. maj - 1. juni eller 
25. august -31. august

Billedbehandling: 14. april - 20. april 
eller 1. september - 7. september eller 27. 
oktober - 2. november.

Nærmere oplysninger ved henvendel
se til højskolen på telefon 86 68 23 00 E: 
adm@nrgaard.dk

Skagen
Der er en sjæl i Skagen, som aldrig ældes 
vil - synger bl.a. Marianne Mortensen, 
og som Ebbe Gotfredsen på vegne af 
Trip Traps grundlægger Ib Møller så flot 
får frem i lyset i bogen Søren Møllebyg
ger og hans slægt, Skagen oplevet jgen- 
nem fem generationer. Bogen er på 300 
sider, illustreret efter alle kunstens regler, 
meget smukt sat op, suppleret med både 
personregister, kilde- og litteraturover
sigt samt noter, således at der er særdeles 
rige muligheder for at studere ”sjælen” 
yderligere.

Ib Møllers far, Poul Møller, var ild
sjælen i arbejdet med at starte ”samlingen 
af notater”, men det blev altså Ebbe Got
fredsen, der fik til opgave på vegne af fa
milien at sætte ordene sammen til denne 
spændende og særdeles flotte beskrivelse 
af 5 generationers Møller i Skagen, der 
dog ligeledes lader os kikke kunstner- og 
købmandsmiljøet over skuldrene.

Bogen er utroligt flot, men samtidig 
også et meget flot eksempel på en måde 
”at gøre noget ved det” på. Her er nota
terne i sandhed blevet gjort til levende 
mennesker!

Bogen kan købes via boghandlen - el
ler lånes på biblioteket! BØ

Djursland
Også herfra er der kommet nye bøger - 
meddeler den slægtshistoriske forening.

Djurslands Kalk, råstofudvinding og 
kalkværksindustri.

Bogens forfatter er Børge Kjær, arki
var og leder af Grenaa Egnsarkiv.
Bogen handler om et stykke erhvervshi
storie på Djursland med hovedvægt på 
perioden 1840-1980. Udskibning af kalk
sten begyndte i stor stil fra Glatved 
Strand og Bredstrup Klint fra ca. 1840.

En kalkværksindustri opstod, da en 
jernbaneforbindelse kom til Djursland i 
1876. der blev etableret værker i Grenaa 
og Trustrup. Senere blev området om
kring Rosmus og Balle centrum for små 
og store virksomheder inden for kalkin
dustrien.

Bogen skildrer arbejdsforholdene i 
kalkbrud og på kalkværker, kampen om 
markedet for brændt kalk mellem forskel
lige virksomhedstyper, transportsyste
mernes betydning for kalkerhvervet^ og 
meget andet. Vi kommer også ind på li
vet af igangsætterne inden for erhvervet. 
De mest markante personer var A.V. Di
nesen, Katholm, Thorvald Robdrup, Rei
ner Andersen og Torben Oxholm.

Blandt Dyr og Mennesker. Erindringer af 
dyrlæge J. Gr. Stegger Nielsen.

Stegger Nielsen beretter i denne me
get interessante og velskrevne biografi 
om sit liv og virke igennem mange år i 
praksis på Djursland, forholdet til kolle
ger og klienter, det lokale sociale liv, sin 
familie og vennekreds, sine rejser, kunst 
og de 14 dage i arresten.

Han hører til de dyrlæger, der levede i 
en brydningstid, hvor betingelserne i 
praksis ændrede sig dramatisk. Som pen
sionist har han fundet tid og mod til at 
skrive om alle disse ting, således som 
han så på dem, selv om der i horisonten 
også kunne ses og høres kolleger med an
dre meninger.

Ud over alle de sædvanlige og usæd
vanlige ting, der skete i hans liv, var han 
en af de fa dyrlæger, der rejste attacheret 
de store transporter af levende dyr, in ca
su faretransport fra Australien til Kuwait. 
Han har ved disse lejligheder indhøstet 
en masse erfaringer, ikke mindst psyko
logiske i forhold til personer omkring 
ham og den finansielle verden.

I disse dage udkommer Årbogen - Grena 
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og Omegn før og nu 2001 - Årbogen, der 
er redigeret af arkivar Børge Kjær, er ud
kommet siden 1976

Overnatning ved arkivbesøg
Ved arkivbesøg langt hjemmefra er over
natning til sma priser af stor betydning. 
Til priser mellem 150 og 400 kr. pr. 
person pr. nat tilbydes overnatning flg. 
steder:
1 Gitte Kongstad, Badensgade 2, 2300 

København S S 32 97 71 97,
E: g.kongstad@post.tele.dk

2 Helga la Cour Moos, Dronningensgade 
13, 1420 København K S 32 57 00 
94/28 23 03 23.

3 Morten H. Frederiksen, Torvegade 36, 
1400 København K S 32 95 32 73/20 
41 92 73, E: morten@chickens.dk 
www.chickens.dk

Mens 1 ligger "først for" på Amager lig
ger 2 og 3 på Christianshavn i hyggelige 
nuse fra 1700-tallet!

Skal du til Aabenraa, kan følgende a- 
dresse anbefales lige neden for arkivet:
4 E og M. Hansen, Haderslevvej 37, 

6200 Aabenraa, S 74 62 26 86.
5 Anton Blaabierg, Fredensgade 38, 

8800 Viborg® 86 61 04 36,
E: anton_blaabjerg@post.tele.dk

H.C. Andersen - dusør på 1.000 kr!
Mange er allerede begyndt at forberede 
den store mærkedag, nar den kendte even
tyrforfatter ”bliver 200 år” i foråret 2005!

Dansk Historisk Håndbogsforlag udlo
ver en dusør på 1.000 kr. til den, der kan 
dokumentere det nærmeste slægtsskab 
med H.C. Andersen!

Findes der efterkommere efter hans 
halvsøster i København, eller skal man 
længere ud for at finde de nærmest be
slægtede nulevende? - Vi hører meget 
gerne om dine undersøsgelser heraf!

Nyt fra Hertzum
Den flittige slægtsforsker Holger Hert- 
zum-Larsen, Hovedgaden 32, Nr. Nissum, 
7620 Lemvig, tlf. 97 89 13 07, der som 
anført i bl.a. bladets nr. 20 tidligere har 
udgivet Jydske domme og dokumenter 
1440-1700, 574 s., indbundet, 280 kr., ud

giver i januar værket:
Claus Mortensen Borch og efterkom

mere samt indgiftede slægter de Albertin, 
Bartholin, de Brinch-Seidelin, Eichel, Fa- 
britius-Tengnagel, Hauch, Rosenvinge, 
Sadolin, de Schouboe, Leth, Falenkam, 
Nerenst m.fl., 450 s., indbundet, 430 kr.

Heri har forfatteren meddelt en lang 
række oplysninger om professor Ole 
Borch slægt. Heraf er der flere grene, hvis 
tilhørsforhold til denne vestjyske præste
siægt først nu foreligger fuldt ua doku
menteret.

Forfatteren har desuden indtastet pa
storatet Janderup-Billums fødte 1637- 
1767 og 1. jyske nationale rytterregiments 
kasseregnskab 1677-1715, begge dele i 
tekstbehandlingsprogrammet Word Per
fect 8. Disse to disketter leveres til 60 kr. 
pr. stk. + ekspedition.

Nyt legat for slægtsforskning i Slesvig 
Til støtte for udarbejdelse og udgivelse af 
opslagsværker, kildepublikationer og lig
nende hjælpemidler nar afdøde overlæge 
Anders Schmidt stiftet et stort legat. Her
om kan følgende meddeles:

I året 2000 er der oprettet et nyt legat 
for slesvigsk slægtsforskning:

Anders Hansen Schmidts Legat til frem
me af slcegtshistorisk forskning i det tid
ligere hertugdømme Slesvig.

Legatet er stiftet af den flittige genea
log, overlæge Anders H. Schmidt (1913- 
1999) fra Aabenraa. Legatkapitalen er på 
1.000.000 kr., og der uddeles legatportio
ner af de årlige renteindtægter.

Formålet med legatet er at fremme 
slægtshistorisk forskning inden for det 
tidligere hertugdømme Slesvig, fortrinsvis 
i tiden forud for år 1800, samt fremme ud
givelse af kilder til slægts- og personalhi
storie inden for samme område. Legatbe
styrelsen vil prioritere udarbejdelsen af 
opslagsværker og kildepublikationer og 
lignende hjælpemidler, som kommer bre
de kredse af slægtshistorikere på begge si
der af grænsen tilgode.

Ansøgninger om tilskud skal indeholde 
en kortfattet projektbeskrivelse med angi
velse af formål, område, tidsperiode, kil
der og ansøgerens data samt projektets 
forventede afslutningstidspunkt. Endvide- 

57

mailto:g.kongstad@post.tele.dk
mailto:morten@chickens.dk
http://www.chickens.dk
mailto:anton_blaabjerg@post.tele.dk


re vedlægges et budget.
Afgørelsen om udbetaling træffes af 

legatets bestyrelse, som består af fhv. 
landsarkivar Hans H. Worsøe, Aabenraa 
(formand), stadsarkiver Dr. Broder 
Schwensen, Flensborg, samt landsarkivar, 
ph.d. Hans Schultz Hansen, Aabenraa. 
Bestyrelsens afgørelse vil blive meddelt 
ansøgerne skriftligt. Nærmere oplysninger 
samt kopi af fundatsen kan indhentes hos 
bestyrelsesmedlemmerne.

Ansøgninger om tilskud bedes senest 
indsendt den 1. april til:

Anders Hansen Schmidts Legat
Landsarkivet for Sønderjylland 
Haderslevvej 45 
6200 Aabenraa

Lærebog i ny udgave
Hans H. Worsøes Håndbog i slægtshisto
rie er udkommet i 4. udgave på Politikens 
Forlag.

Udgaven er rettet/udvidet siden sidst - 
bl.a. med flere oplysninger om slægts
forskning med støtte edb og Internet.

En solidt indbundet bog på 248 sider - 
en rigtig appetitvækker med flotte illustra
tioner.

Samtidig tilbydes sæt af de på lager 
væende årbøger, alle årgange siden 1970 
(med undtagelse af 1973 og -81; af 1980 
er der dog kun 5 eksemplarer); af endnu 
ældre årgange haves blot 1933, 1935-37, 
1957-58 og 1966-67.

Disse sæt på 38 forskellige årgange 
sælges for blot 600 kr. + forsendelse.

Køber du først nøglen til årbøgerne til 
de 30 kr., kan du ”plukke” i årbøgerne til 
40 kr. pr. stk. ved køb af mindst 10 stk.

Af Viborg Købstads Historie haves 10 ek
semplarer af bd. 3, 1940, med de perso- 
nalhistoriske oplysninger om Viborg 
Landstings personale, byens borgmestre, 
rådmænd og byfogeder med flere - ca. 
150 sider (uindbundet) til kun 50 kr. pr. 
stk.

Desuden haves forskelligt lokalhistorisk 
litteratur på lager, liste tilsendes sammen 
med bestillinger fra ovennævnte tilbud.

Bestillinger afgives til Anton Blaabjerg.

Kolding studenter
Aksel Nellemann og Knud Moseholms 
værk Kolding studenter indtil 1856, ud
givet 1988, tilbydes vore læsere for kun 
150 kr.

Værket er uhyre grundig i sin udform
ning af levnedsløb for de 460 studenter, 
opført i alfabetisk orden.

En virkelig god personalhistorisk bog 
på 400 sider til sma penge! - Bestil den 
hos Birgit Øskov.

Peder Kudsk: 1760 slægtsbøger... 
Bemærk dette blads midtersider, der 

er rettelser/tilføjelser til nævnte bog.

Viborg-litteratur
Historisk Samfund for Viborg Amt har i 
år udsendt en nøgle (et index) til samtlige 
Samfundets årbøger 1929-1999. - En vir
kelig nyttig pubfikantion på 56 sider til 
kun 30 kr.

Heri er årbøgernes artikler opdelt efter 
emner og lokaliteter (sogne). Dertil er føi- 
et et alfabetisk navneregister omfattende 
et udvalg af personer, som det ikke ville 
være naturligt at søge via sogne-indexet.
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Oversigt over Slægtens forlags udgivelser

1 Slægtsforskning - din Danmarkshisto
rie. (ISBN 87-90331-17-6) 5. udg., 
2000, 16 s., 5 kr.

Kort introduktion til slægtsforskning.

2 Slægtsforskere: Lad os hige og søge i 
bøgerne! (ISBN 87-90331-07-9) 4. 
udg., 1998, 44 s., 20 kr.

Præsenterer over 500 titler af litteratur for 
slægtsforskere.

3 Sognefoged, lægdsmand og Danne
brogsmand. (ISBN 87-984-484-0-4) 2. 
udg., 1997, 24 s., 20 kr.

Sognefoged-forordningen 1791, den lokale 
politimyndighed, lægdsmanden.... -Danne- 
brogsmændenes Hæderstegn.

4 Slægtsforskere: Lad os vedgå arv og 
gæld! (ISBN 87-90331-06-0) 4. udg., 
1998, 32 s., 20 kr.

Om arbejdet med skifter, hvordan finder du 
dem, 14 siders ordliste med forklaring på 
gamle ord og begreber.

5 Sogn, herred - kirkebøgerne på Sta
tens Arkiver. (ISBN 87-9033144-1)
4. udg., 1999, 72 s., 25 kr.

Find de rigtige mikrokort med kirkebogen 
fra det rette sogn, herred og amt! - Pastora- 
ternes/sognenes numre og kirkebøgernes 
begyndelsesår - liset over flere end 150 af- 
skrifter/registre til kirkebøger m.m.

6 Slægtsforskere: Lad os stå vagt og 
værne! (ISBN 87-90331-21-4) 3. 
udg., 2001, 52 s., 25 kr.

Militære emner: Lægdsruller, disses for
kortelser, stambøger, militærsprog, Forsva
rets Arkiver og krigsdeltagermedaljer m.m.

7 Gemmesider - fra nr. 1-10 (1990-94) 
Red. Anton Blaabjerg. (ISBN 87-90- 
331) 1999, 88 s., 25 kr.

Genoptryk af ''bevaringsværdige" artikler 
fra Slægtens første numre.

8 Nutiden og Valdemar Sejr. Slægts
forskning og Danmarks historie. Af 
Anton Blaabjerg. (ISBN 87-90331-13- 
3) 2000, 90 s., 25 kr.

55 slægtslinjer viser forbindelsen til nuti
dens danske befolkning - kendte og ukend
te: tekstil-familien Damgaard, politiker-fa
milien Dahlgaard, søstrene Dallerup, Poul 
Henningsen, Sten Hegeler og Bettina Ødum 
samt mange slægtforskere!

9 Skanderborg Rytterdistrikt. - Uddrag 
af samtlige bevarede 3.002 skifter 
1680-1765. Udarbejdet af Erik Brejl. 
(ISBN 87-985050-6-8) 1995, 296 s., 
130 kr. - Udsolgt

Samtlige arvinger. - Register over arvelade
re og ægtefæller, 6.226 navne; en liste over 
skifternes fordeling på sogne og lokaliteter.

10 Litteraturfortegnelse 1980-85. Littera
tur for slægtshistorisk interesserede. -
Personalhistorie. Lokalhistorie. Ar

kivvæsen. Udarbejdet af Ingvar Mu- 
saeus. (ISBN 87-985050-8-4) 1996, 
120 s., 40 kr.

Godt 1.000 titler vedr. personal- og lokal
historie samt arkivvæsen udgivet 1980-85.

11 Er du i familie med bryggerne? - 
Slægterne bag J. C. og Carl Jacobsen 
på Carlsberg. - Publiceret af Birgit 
Øskov og Anton Blaabjerg. (ISBN 87- 
90331-02-8) 1997, 90 s., 30 kr.

Anetavle for Carl Jacobsen, 1842-1914, til
bage til 1600-tallet og endnu længere. - 25 
slægtslinjer viser forbindelser til kendte og 
ukendte før og nu.

12 Voer og Nim samt Nørvang herreder.
- Uddrag af samtlige bevarede 2. 959 
skifter i herredernes godser og hospi
taler 1716-1850. - Udarbejdet af Erik 
Brejl. (ISBN 87-90331-05-2) 1997, 
291 s., 130 kr.

- Som Skanderborg Rytterdistrikt (nr. 9).
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- til forsendelseslabel -

13 Det Står skrevet i kirkebøger, skø
der, skifter, folketællinger og mange 
andre arkivalier. Samlet og bearbejdet 
1990-98 af Jens Peder Skou. (ISBN 
87-90331-09-5) 1998, 365 s., 175 kr.

Et fornuftigt bud, hvordan en slægtsbog 
kan skrives i kapitler med skildringer af 
slægtsudviklingen fra fortiden frem mod 
nutiden. - En slægtsbog fra Østjylland.

14 Slægtsforskere: Lad os gøre noget - 
ved det! (ISBN 87-90331-18-4) 2. 
udg., 2000, 54 s., 25 kr.

Tanker om formidling - sammenskrivning - 
af slægtsforskningens resultater.

15 Tørrild Herred. Uddrag af de 894 
skifter i herredets godser 1721-1816. 
Udarbejdet af Erik Brejl. (ISBN 87- 
90331-16-8) 1999, 88 s., 40 kr.

Skifteuddrag i samme standard som Skan
derborg Rytterdistrikt samt Voer, Nim og 
Nørvang herreder (nr. 9 og 12).

16 Dronning Margrethe Ils forslægt - 
også de hidtil mindre kendte slægtsli
nier! Af Kristian Lauritsen. (ISBN 87- 
90331-19-2) 2000, 392 s., 175 kr.

Dronningens anetavle i 11 generationer (til 
ane nr. 2047) tilbage til 1600-tallet - illu
streret med 75 gamle portrætter!

For første gang biograferes så mange af 
dronningens specielt mindre kendte forfæd
re samlet. - Overraskende forekommer 
storkansleren Frederik Ahlefeldt på Trane
kær, død 1686, 12 gange(!) i anetavlen. 
Upåagtede tyske slægtslinjer følges tilbage 
til danske middelalder-slægter som Thott, 

Gyldenstjeme og Hvide (både de jyske og 
de sjællandske).

17 1760 slægtsbøger udgivet af kommer
cielle slægtsforskningsbureauer i 
Danmark efter 2. Verdenskrig. En 
oversigt af Peter Kudsk. (ISBN 87- 
90331-20-6) 2000, 153 s., 75 kr.

Biblioteket kan skaffe dig slægtsbøgerne fra 
den egn, din slægt stammer fra. - Måske 
finder du deri de oplysninger, du mangler!

De mange bøgers udgangspunkt - oftest et 
ægtepar (angivet med fødesogne fremhæ
vet) gift i første halvdel af 1800-tallet - er 
i denne publikation registreret efter de 
gamle, "overkommelige" amter fra tiden 
før reformen 1970.

Rabatpriser
- for pjecen 1: Rabatpris ved køb af 40 

stk. og 100 stk. henholdsvis 4 og 3 kr.
- for temahæfterne 2-4: Rabatpris ved 

køb af 15 og 40 stk. af samme hæfte 
henholdsvis 12 og 10 kr.

- for hæfterne 5-8: Rabatpris ved køb af 
12 og 40 stk. af samme hæfte hen
holdsvis 15 og 12 kr.

- for bogen 10: Rabatpris ved køb af 40 
stk. 25 kr. pr. stk.

- for bogen 17: Rabatpris ved køb af 
mindst 40 stk. 50 kr. pr. stk. - og ved 
køb af 15-39 stk. 60 kr. pr. stk.

Priserne er inkl. moms, men excl. forsen
delse. - Publikationerne bestilles hos 
Slægtens ekspedition: Birgit Øskov, Ro
lighedsvej 56, 9400 Nørresundby « 98 17 
63 76. E: boje' Ä *

- til bibliotekers stregkode -


