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SSFs kursusudvalg
Jesper Ratjen, faglig kursusleder, Majvæn- 
get 66, Bramdrup, 6000 Kolding, 
275 51 80 63. E: j.ratjen@stofanet.dk 
Tove Glud Rasmussen, praktisk kursusle
der, Nøddevej 2, 8260 Viby J,
2 86 14 43 11. E: toveglud@stofanet.dk

SSFs undervisningsudvalg
Jytte Skaaning, adresse tidligere.

SSFs internetudvalg
Jan Høstbo, webmaster, bestyrelsens re
præsentant, adresse tidligere.
Jytte Skaaning, adresse tidligere.

Arkivalieronline
Jytte Skaaning, bestyrelsens repræsentant, 
adresse tidligere

Dansk Historisk Fællesråd
Jytte Skaaning, bestyrelsens repræsentant, 
adresse tidligere.

SSF's slægtshistorisk weekend 2006
SSF's slægtshistorisk weekend 2006 
afholdes som sædvanlig på Nørgårds 
Højskole, Bjerringbro

Weekenden er tidligere afholdt op 
til efterårsferien, men er i 2006 flyttet 
en uge frem, d. v. s. til weekenden 6.-8. 
oktober. Begrundelsen er, at mange er 
forhindrede i at deltage netop p. g. a. 
efterårsferien. Hertil kommer, at flere 
byer holder kulturnat fredagen før efter
årsferien.

Temaet er ikke endeligt fastlagt end
nu, men forventes at blive aspekter ved 
formidling af slægtsoptegnelser i bøger, 
artikler m.v. Det er nemt nok at samle 
oplysninger, men ikke meningen, at de 
skal forblive i skuffen eller mappen. Lad 
os derfor gøre noget ved det!

Tilmeldingsblanket udsendes med 
SLÆGTEN, juli 2006. Der er dog allerede

Nord-Gen
Jytte Skaaning, bestyrelsens repræsentant, 
adresse tidligere.

HVEM FORSKER HVAD
Jan Høstbo, bestyrelsens repræsentant.

SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter 
nu 37 foreninger med tilsammen godt 4.000 
enkeltmedlemmer.

Liste over medlemsforeningerne findes 
ikke længere her i SLÆGTEN, men kan ses 
på hjemmesiden: www.ssf.dk

Aktiviteter
22. april
SSF's årsmøde i Odense.

1. maj
Sidste frist for indsendelse af indlæg og 
programmer til Slægten s redaktør.

15.-20. juni
Slægten nr. 34 udkommer.

nu åbnet for forhåndstilmeldinger. Interes
serede kan tilmelde sig til kursusudvalgets 
kasserer Tove Glud Rasmussen, Nøddevej 
2,8260 Viby J., 2 86 14 4311.
E: toveglud@stofanet.dk

Prisen er uændret i forhold til 2005, se 
SLÆGTEN, nr. 32. Dog forventes det, at 
weekenden bliver afkortet, så at der slut
tes søndag med frokost, men med uændret 
antal foredrag (6 stk.).

SSF fylder 25 år i april 2006.1 forbindelse 
med den slægtshistoriske weekend i Bjer
ringbro planlægges lørdag en festlighol
delse af jubilæet.

Når programmet er færdigt - sandsyn
ligvis i løbet af foråret - lægges det ud på 
SSF's hjemmeside www.ssf.dk.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og 
deltag i en spændende weekend både fag
ligt og socialt.
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SAMMENSLUTNINGEN af
SLÆGTSHISTORISKE FORENINGER

v/formanden Jytte Skaaning

Bestyrelsens nye sammensætning
Som følge af Elsebeths alt for tidlige 

bortgang måtte bestyrelsen rekonstitu
eres. Det skete på det efterfølgende besty
relsesmøde den 24. september i Odense. 
Sammensætningen fremgår af side 2.

Testamente
Man må sommetider sande med Storm 

P.: At det er svært at spå, især om fremti
den. I SLÆGTEN, nr. 32 skrev vi om testa
mentet, at det forventedes udsendt til de 
resterende foreninger i samsending med 
SLÆGTEN, og at der i løbet af sommeren 
2005 vil blive udarbejdet en vejledning 
om udfyldelse af testamentet m.v. Vejled
ningen vil blive lagt ud på hjemmesiden: 
www.ssf.dk - vælg "SSF" og dernæst 
"testamentet". Af forskellige udefrakom
mende årsager er det ikke lykkedes, men 
det skulle gerne være bragt i orden, når 
du læser dette.

Har du ikke modtaget dit eksemplar, 
så spørg din formand.

SSF fylder 25 år i 2006
Bestyrelsen har besluttet at fejre 25års 

jubilæet ved 2 arrangementer, dels ved 
selve årsmødet den 22. april 2006 i Odense 
og dels ved festarrangement lørdag aften 
i forbindelse med den slægtshistoriske 
weekend i Bjerringbro 6.-8. oktober 2006.

Årsmødet forventes at have følgende 
program: Demonstration af den nye ver
sion af DAISY - Statens Arkivers elektro
niske registratur - se www.daisy.sa.dk. 
•Frokost med festlige indslag. Årsmøde.

Programmet for den slægtshistoriske 
weekend er i skrivende stund endnu 
ikke endeligt fastlagt, men vil som tidli
gere nævnt blive lagt ud på hjemmesiden 

www.ssf.dk. Der vil blive indbudt udstil
lere og særlige gæster. Ideer og forslag 
modtages meget gerne.

Reserver allerede datoerne i kalenderen 
2006.

Hold øje med nyheder på hjemmesiden 
www.ssf.dk

Årsmødet 22. april 2006
Dagsordenen til årsmødet vil bl.a. in

deholde følgende: Hvad vil vi med SSF? 
Hvordan bruges kontingentet? Hvad skal 
der ske med Hvem Forsker Hvad?

Arkivalieronline
Der har siden sidst været afholdt 2 møder, 

nemlig den 17. juni og 28. oktober 2005.
Jytte Skaaning deltog i stedet for den 

sygemeld te Elsebeth Ib i mødet 17. juni 
2005, der foregik på rigsarkivarens kontor 
i København. Her blev det bl. a. besluttet, 
at der skulle oprettes et særligt bruger
råd bestående af 2 repræsentanter fra 
DIS-Danmark (Databehandling i Slægts
forskning), en repræsentant fra følgende 
organisationer: SSF, Samfundet for Dansk 
Genealogi og Personalhistorie og SLA 
(Sammenslutningen af Lokalarkiver i 
Danmark) samt en repræsentant valgt af 
brugerne på arkivalieronline (udpeget af 
rigsarkivaren). Endvidere to ansatte fra 
Statens Arkiver, hvoraf den ene skulle 
være formand for rådet, nemlig chefen for 
Statens Filmningscenter, landsarkivar Chr. 
R. Jansen, Viborg.

Brugerrådet holdt sit 1. møde fredag 
den 28. oktober 2005 på Landsarkivet i 
Viborg.

Se mødereferaterne på hjemmesiden: 
www.arkivalieronline.dk/brugerraad/re- 
ferater.aspx
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Nye websider
Der kommer hele tiden nye sites med 

interesse for slægtsforskere - hvis du ikke 
allerede abonnerer på nyhedsbrevet fra 
Dansk Historisk Fællesråd (DHF) www. 
historieonline.dk ,vil det være en super
god idé at tilmelde dig, fordi denne site 
nok er den mest opdaterede inden for vort 
interesseområde.

Nekrolog
SSFs bestyrelse har i det forløbne år mistet 
to af sine store "fyrtårne". Først måtte vi 
desværre tage afsked med kassereren 
Bente Klercke Rasmussen, der døde 21. 
september 2004 (37 år gammel) efter kort 
tids alvorlig sygdom (se Elsebeths nekro
log i SLÆGTEN, nr. 31, side 4).

18. juli kom så beskeden om, at formanden 
Elsebeth Ib var sovet stille ind på Vejle 
Sygehus omgivet af sine nærmeste, 56 
år gammel. Elsebeth døde efter næsten 
2 års tiltagende alvorlig sygdom. Trods 
sygdommen bevarede hun sit gode humør 
og kvikke bemærkninger. Kræfterne aftog 
gradvist, men så længe det var hende mu
ligt, deltog hun aktivt i SSF's arbejde. Vi 
holdt således arbejdsmøde 12. marts 2005 
for bestyrelse, udvalg og redaktionen m.v. 
af SLÆGTEN hos Elsebeth i Vejle, hvor hun 
på sædvanlig kyndig måde ledede mødet. 
Men til årsmødet den 30. april måtte hun 
sende afbud. Årsmødedeltagerne sendte 
efterfølgende en hilsen og buket med øn
sket om god bedring. Men desværre blev 
helbredet tiltagende dårligere. Elsebeth 
var til sidst fuldstændig afklaret om sin 
situation og fik taget en smuk afsked med 
sin familie.

Hun blev bisat fra Vinding Kirke 
den 21. juli med fanevagt og under stor 
deltagelse fra familie, naboer, venner, 
kollegaer og organisationer. Kirken var 
fyldt med blomster og alle bænkerader 
var besat. Præsten holdt en meget smuk

Siten www.rakkere.dk og Odense-data- 
basen (1740-1790), som blev demonstreret 
på SSF's årsmøde 2005, er omtalt i nyheds
brevet november 2005 på hjemmesiden 
www.ssf.dk - vælg "SSF" og dernæst 
"Nyhedsbrev".

og sigende ligprædiken. Elsebeth havde 
endda pålagt sin mand Kaj at meddele os, 
at hun havde tilmeldt SSF til de svenske 
slægtsforskerdage i Gøteborg, men han 
vidste ikke, hvor hun havde booket hotel. 
Men det fik vi efterfølgende opklaret, og 
Anton Blaabjerg påtog sig opgaven at re
præsentere SSF sammen med SLÆGTEN 
(se artiklen side 53).

Ved siden af familien var slægtshistorie 
Elsebeths store passion. Det begyndte i 
slutningen af 1990erne, hvor hun sam
men med Bente Jungdal fra Vejle kom på 
SSF's weekendkursus, der på dette tids
punkt foregik på Snoghøj Folkehøjskole. 
De to Vejlepiger deltog naturligvis som 
dagkursister og havde altid medbragt en 
god vel tillavet madkurv. De deltog dels 
som medlemmer af Trekantens Slægtshi
storiske Forening dels som kursister, der 
ønskede at få ideer og inspiration til deres 
egen forskning og undervisning i slægts
forskning og gotisk skrift hjemme i Vejle.

Elsebeth kom imidlertid ind i Trekan
tens bestyrelse, og i 2002 var hun sammen 
med bl.a. Bente Jungdal (der kort tid efter 
Elsebeths død ligeledes sov stille ind efter 
alvorlig sygdom) med til at stifte Vejleeg
nens slægtshistoriske Forening, hvis første 
formand blev Elsebeth, medens Bente blev 
sekretær.

Elsebeths samfundsengagement førte 
hende også til formandsposten i den social
demokratiske partiforening i Vejle, hvor 
hun var formand i seks år. Således vant til 
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det politiske "spil" og med formandserfa
ringer, var det naturligt, at hun blev valgt 
som landsformand for SSF. Det skete ved 
konstitueringen i forbindelse med årsmø
det 2000 på Fredericia Vandrehjem, hvor 
hun på Trekantens vegne var indtrådt i 
bestyrelsen. Posten som landsformand har 
hun med stor entusiasme og engagement 
beklædt til det sidste.

Det var altid en stor glæde for hende som 
formand at byde velkommen til og deltage i 
den slægtshistoriske weekend i Bjerringbro. 
Hvem husker ikke de minderige reportager 
om Brian Nielsens VM-boksekamp eller 
vigtige hånd/fodboldkampe, som blev 
givet over mobilos fra Kaj Ib via Elsebeth 
til os deltagere. Man skulle jo følge med i 
vigtige sportsbegivenheder!!

I den landsdækkende paraplyorganisa
tion Dansk Historisk Fællesråd, hvor SSF 
er medlem, var Elsebeth tillige sekretær 
gennem flere år (se formanden Poul Por- 
skjær Poulsens nekrolog på www.historie- 
online.dk/nyt/nekrolog_ei.htm)

Ved Elsebeths død har vi mistet en god 
ven og kollega, som var et foreningsmen
neske i ordets bedste betydning.

Vore tanker går til Elsebeths nærmeste 
familie: mand, 3 sønner, 2 svigerdøtre 
samt 3 børnebørn, der har mistet deres 
kone, moder, svigermor og farmor. Vi 
siger jer mange tak, fordi vi fik lov til at 
få del i Elsebeth, hendes engagement og 
arbejdskraft.
Æret være Elsebeths minde.
P. b. v. Jytte Skaaning

Hvem Forsker Hvad
Alt tyder på, at vi næste år må tage afsked 
med den velkendte publikation, der buk
ker under for "de moderne tider", hvor 
de ihærdige slægtsforskere slet ikke kan 
afvente bladets udgivelse i september - op 
mod trekvart år efter, at indlæggene er 
afsendt. Nej, de foretrækker de forskellige 
fora på Internettet til fremme af samarbej
det slægtsforskerne imellem. Der er åben
bart ikke mange, der foretrækker at gå i 
seng med et handy hæfte og en kuglepen 
til at sætte streger med! -1 bestræbelserne 
på at være på forkant med udviklingen 
nedskrives her et par bidrag til nekrologen 
over den skrantende patient:

HFH blev grundlagt 1969 af Samfundet 
for dansk genealogi og Personalhistorie og 
blev i starten udsendt uhyre primitivt som 
duplikerede sammenklipsede A4- sider, det 
første år 12 sider i et oplag på 100 stk.

Siden 1972 er HVEM FORSKER HVAD 
blevet udgivet i A5-hæfter i formaliseret 
samarbejde mellem Samfundet og flere af 
de slægtshistoriske foreninger, det første 
år af foreningerne i Herning, Odense, 
Randers og Århus, og med Wolf Møller, 

Randers, som redaktør. Da Sammenslut
ningen af Slægtshistoriske Foreninger så 
dagens lys 1981, afløste den det hidtidige 
løsere samarbejde omkring udgivelsen, 
og siden 1994 har DIS-Danmark, Data
behandling i Slægtsforskning, været den 
tredje medudgiver af HFH.

Som redaktør var Wolf Møller i årene 
1985-87 afløst af Jan Hyllested, ligeledes 
Randers, der forud havde været med
hjælper. 1988-93 bestod redaktionen af 
Franz Horvath, Helle Villesen, 1994 af 
Helle Villesen, Elsebeth Paikin og Arne 
Julin. Elsebeth Paikin var derpå redaktør
1995- 99, og siden 1998 har Odense Univer- 
sitetsforlag/Syddansk Universitetsforlag 
stået for publikationens ekspedition. Til 
og med 1997 havde bladets ekspedition 
ligget hos frivillige medarbejdere, til 1994 
hos Helle Villesen, 1995 hos Lene Olsen og
1996- 97 hos John Bison. Som redaktør blev 
Elsebeth Paikin afløst 2000 af Michal Bach, 
der 2004 atter blev afløst af Beth Jeppesen; 
som flere af forgængerne begyndte også 
hun som medhjælper hos den tidligere 
redaktør.
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Antallet af indlæg i HFH, der viser den 
primære interesse for publikationen, top
pede i 1997 med 408, men var siden - vel i 
takt med Internettets stigende popularitet 
- stærkt faldende: 1998: 352, 1999: 308, 
2000: 248, 2001: 228, 2002:150. Der blev 
da "råbt vagt i gevær" i de slægtshistori
ske foreninger, så antallet af indlæg var 
2003: 374, 2004: 260 og 2005: 230, altså 
atter niveauet fra 2001! - Saltvandsind
sprøjtningen i vinteren 2002/03 kan altså 
sammenlignes med at tisse i bukserne, 
hvis man fryser. Det positive fortager sig 
desværre hurtigt!

Syddansk Universitetsforlag har netop 
ladet udsende brochurer vedrørende 
HFH til diverse arkiver, og af det sidste 
nummer af publikationen fremgår det, 
at deadlines for indsendelser fortsat er 1. 
marts for hånd- og maskinskrevne indlæg 
og 1. april for indlæg indsendt pr. e-mail 
eller diskette, alt til Beth Jeppesen, Hjør

negårdsvænget 6, 4621Gadstrup, e-mail: 
info@hvemforskerhvad.dk

Det er dog min personlige mening, at vi 
med 2006-udgaven bør sætte et værdigt 
punktum for udgivelsen af publikationen 
formet som en stor tak til de personer, der 
gennem de mange år har ydet et uegen
nyttigt arbejde med denne udgivelse; de 
fleste af disse personer er nævnt ovenfor, 
men også tak til de unævnte medhjælpere! 
Lad det absolut sidste nummer af HFH 
udkomme med et rekordagtigt stort antal 
indlæg! - Og lad indlæggene udforme, 
snarere som oversigter over ens forskning 
eller ens vanskelige genealogiske proble
mer end som eftersøgninger efter andre, 
som vil have ulejlighed med at finde en 
tipoldefar, som indsenderen lige så godt 
selv kunne have fundet på arkivet!

I håbet om, at specielt den sidste sæt
ning vil blive forstået rigtigt!

AB.

I dette nummer har vi igen en del 
blandet læsestof, fra den meget oplysende 
artikel om slægtsforskning på Samsø, over 
Trabjerg-slægten, djurslandske aner til 
historien om oldemoderen og en rettelse 
af en fejl i sidste nummer.

Med dette blad kan jeg næsten se bun
den af min "stofskuffe", der ligger en 
fyldig artikel om et par præstesiægter fra 
Kirketerp og glæder sig til at blive luftet 
til sommer, og jeg har også et par småting, 
men jeg modtager gerne bidrag, enten til 
næste nummer eller til "skuffen". Husk, at 
vi har 12 sider mere at "gøre godt med" i 
sommernummeret.

Igen i år vil bladet være i så god tid 
hos foreningerne, at vore læsere kan nå 
at have det inden jul, så jeg vil ønske alle 
SLÆGTENs læsere en rigtig hyggelig jul og 
et dejligt nyt år.

BS
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Fra redaktøren
Badenymfen i forrige nummer af SLÆG
TEN faldt desværre to af bladets læsere for 
brystet; den ene - selv bedstemor - sagde, 
medens ironien drev, at hun havde nogle 
meget pænere motiver, som vi kunne 
have brugt! Den anden læser mente, at 
det skulle være "gamle" badenymfer, vi 
skulle vise i bladet, så jeg har fået løfte 
om en badenymfe fra det 19. århundrede 
til næste nummer. Det glæder jeg mig til, 
for når det nu er sådan, at nisserne har 
invaderet vinternummeret, så må vi have 
en modvægt i sommernummeret. Så her 
kommer min opfordring til læserne:

Har I billeder af badenymfer eller 
andre billeder med sommerstemning 
fra "gamle dage", vil jeg gerne have lov 
at låne en kopi til bladet. Den eneste op
lysning, jeg har tænkt mig at bringe, er tid 
og sted, ikke noget om, hvem der poserer 
eller skaber stemning, og billedet må senest 
være fra 1939 (- før verden gik af lave!).

mailto:info@hvemforskerhvad.dk


Dj urslandske Anelister
Af Bent Klim Johansen, Nellikevej 50, 8500 Grenaa.

Slægts- og Lokalhistorisk Forening for 
Østdjursland kunne 24. november 2005 
fejre 25 års jubilæum, og i den anledning 
havde bestyrelsen valgt at udgive første 
samling af djurslandske anelister med 
forord af statsminister Anders Fogh Ras
mussen.

Udgivelsen af anelisterne sker for at 
fremme slægtsforskningen lokalt på Djurs
land. Det er håbet, at denne udgivelse 
opfattes som et hjælpemiddel til at skabe 
kontakt til andre, der slægtsforsker i de 
samme familier. Det er tanken, at aneli
sterne benyttes til at konstatere evt. ane- 
sammenfald med andre, der efterfølgende 
kan kontaktes for yderligere udveksling 
af oplysninger om de i listerne nævnte 
personer. Alle har meldt sig frivilligt, 
og de vil alle gerne i kontakt med andre 
slægtsforskere. Hver aneliste er forsynet 
med indsenderens navn, adresse, samt evt. 
telefonnummer og/eller mail-adresse. Det 
understreges, at de personer der har bidra
get med anelister ikke er professionelle 
genealoger, men udelukkende amatører, 
der har slægtsforskning som hobby.

Det har været muligt for alle at bidrage 
til denne udgivelse uanset omfanget af den 
enkelte indsenders slægtsforskning, men 
det har dog været et krav af hensyn til den 
sparsomme plads, at de nævnte personer 
hver især har haft en eller anden form for 
tilknytning til Djursland. Derfor vil det 
forekomme, at den enkeltes aneliste kan 
være betydelig mere omfattende end her 
beskrevet. Store spring i anenumre bety
der derfor ikke nødvendigvis manglende 
oplysninger om de pågældende aner, men 
derimod oftest personernes manglende 
tilknytning til Djursland. Alle personer, 
der ikke har haft tilknytning til Djursland 
er simpelthen udeladt fra anelisterne. Som 

Djursland betragtes i denne sammenhæng 
området øst for hovedvej E 45, der udgør 
en linje mellem Randers og Århus.

Af hensyn til omfanget fylder oplysnin
gerne om hver enkelt person maksimalt en 
linje, og der er i anelisterne udelukkende 
medtaget oplysninger om anenumre, 
navne, samt evt. fødsels-, vielses- og døds
data. Der henvises også her til den enkelte 
indsender for mere detaljerede oplysnin
ger. Oplysninger om nulevende personer 
- ud over navne - er ikke medtaget. Alle 
navne er fremhævet med fed skrift. Der 
er brugt forkortelser for født, gift og død, 
henholdsvis f., g. og d. Herudover fore
kommer der forkortelser af stednavne.

Alle nævnte personer er samlet i et fæl
les opslagsregister bagerst, så man hurtigt 
vil kunne se, om man har anesammenfald 
med en eller flere af indsenderne. Af hen
syn til standardiseret layout og opstilling 
er de fremsendte anelister redigeret og til- 
rettet efter de af arbejdsgruppen fastlagte 
retningslinjer og standarder.

Det har været vigtigt for foreningen, 
at denne udgivelse er fremstillet så bil
ligt som muligt for at holde prisen nede 
på et absolut minimum. Formålet med 
udgivelse er ikke at tjene penge, men at få 
anelisterne spredt så meget som muligt.

Jeg håber, at andre slægts- og lokal
historiske foreninger vil tage ideen op 
og udarbejde anelister, der dækker den 
enkelte forenings område.

Udgivelsen indeholder 45 anelister, er 
på 134 sider og koster 100 kr. - Den kan 
bestilles hos Grenaa Egnsarkiv, N.P. Josi- 
assensvej 17,8500 Grenaa, ® 87 59 27 72, 
E: egnsarkivet@grenaakommune.dk , 
hjemmeside: www.lokalarkiver.dk/gre- 
naa
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Dj urslandsk slægtsforskning

Et 25 års jubilæum kan afføde flere forskel
lige tiltag - et eksempel er den ovenfor 
beskrevne publikation, som hermed bydes 
velkommen og anbefales til efterlignelse!

Blandt de 45 anelister er der fire med 
særdeles kendte udgangspunkter, her i 
kronologisk rækkefølge: Søren Kanne, 
Achton Friis, Bodil Udsen og Anders Fogh 
Rasmussen.

For sidstnævntes vedkommende gæl
der det, at oplysningerne om de yngste/ 
første 63 eller måske rettere 127 anenumre 
naturligvis står i stærkt afhængighedsfor
hold til SLÆGTENS publikation I alle de 
riger og lande ... Anders Fogh Rasmussen og 
fortiden!, hvor der kan læses udførligere 
om især de første 63 anenumre. - Siden 
hæftets fremkomst har Else Skovbo Jen
sen og Ivan Jensen fremdraget yderligere 
oplysninger i artikler i vort medlemsblads 
nr. 29 og 30. Og yderligere lys kastes der 
i den her nævnte publikation over endnu 
ældre generationer - helt tilbage til 1600- 
tallets begyndelse!

Efter at vores hæfte om Fogh Rasmus
sens slægt var trykt, blev jeg opmærksom 
på en bog skrevet af den flittige skolelærer 
Hans Mogensen med titlen Hver skimlet 
skrift ... - mest fra Rimsø Sogn, trykt 1985 
- tydeligt nok på grundlag af tidligere 
avisartikler. Heri findes der mange oplys
ninger om ældre slægtled af Fogh-slægten 
fra 1700-tallet.

I vort hæfte er det oplyst, at ane nr. 49s 
mor, altså ane nr. 99, hed Mette Jensdat
ter. Hun blev gift senest 1816, hverken i 
Rimsø eller Hammelev, med smeden Jens 
Pedersen Schou - og med ham fik hun ikke 
færre end 11 børn i årene 1816-40. Ved de 
ældste børns fødsel blev hun konsekvent 
indskrevet som Jensdatter, men ved det 
5. barns fødsel 1825 ses navnet Jensdatter 
senere rettet til Sørensdatter, og således er 
hun betegnet ved resten af børnenes fød
sel. - Jens Pedersen Schou var fra senest 

1816 smed i Hammelev i Hammelev Sogn, 
hvor han dog først 1818 fik fæstebrev på 
en ejendom, husmands- eller bolsmands
sted, på Vi td. hartkorn under Grevskabet 
Skeel/Stamhuset Benzon, nu atter Sostrup. 
Senest 1825 blev han selvejergårdmand i 
matr.nr. 25 i Hammelev med 5 tdr., fra 
1844 knap 4 tdr. hartkorn, som senere gik 
i arv til sønnen Peder og derpå dennes søn 
Jens Jørgen Schou fra 1913.

Jens Pedersen Schou, død 1870,82 år gi., 
og hustru Mette Sørensdatter, død 1875,80 
år gi., var begge af interessant herkomst. 
Jens Schou var søn af urmageren Peder 
Jensen Schou (Skou) i Demstrup Vase på 
herregården Demstrups hovedgårdstakst i 
Råby Sogn på nordsiden af Randers Fjord. 
Urmageren var en så usædvanlig mand, at 
han ved skifterne efter hans 2. og 3. kone 
1785 og 1794 blev benævnt henholdsvis 
monsieur og seigneur, altså betegnelserne 
for mænd uden for/over bondestanden. 
Af Jens Ingvordsens store værk Ur
magere i Danmark før 
1900, publiceret 2004, 
fremgår det, at to af 
hans ure blev solgt 
på Bruun Rasmus
sens kunstauktioner 
i Vejle 1993 og 2000, 
hvor uret endda er 
afbilledet i den trykte 
auktionskatalog.

Uret, der var stillet 
på auktion 16. juni 
1993, blev betegnet 
som et barok standur 
i kasse af grønmålet 
træ, ét-døgns værk og 
over urskiven prydet 
med urmagerens navn 
"Peter Jensen Schou";

Louis Seize standur 
i rødbrun kasse
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uret blev vurderet til 3.000 kr. - Uret, der 
kom på auktion 18. maj 2000, var vurderet 
til 6-8.000 kr. og blev beskrevet som et 
dansk Louis Seize standur i rødbrun kasse 
med grønne stafferinger, ligeledes mærket 
med mesterens navn, her stavet "Peeter 
Jenssen Schou".

Mette Sørensdatter, ane nr. 99, var en 
Fogh fra Rimsø og søster til ane nr. 96 og 
ane nr. 100. Efter den sidste korrektion var 
ane nr. 48 og 49, der blev gift 1841, altså 

fætter og kusine, og deres søn blev gift 
1868 med sit dobbelte næstsøskendebarn, 
se under ane nr. 24 og 25; brudens far var 
fætter til både gommens far og mor! - Et 
sådant indgifte, ægteskab mellem beslæg
tede, er typisk for lidt mere fremtrædende 
bondeslægter:

Hvis man har lidt på kistebunden, kan 
man lige så godt lade det blive inden for 
slægten; hvem sagde arrangerede ægte
skaber - højt?

AB

Trabjergslægten - en status
af Ole Bech Knudsen, Jyllands Allé 2,3.tv., 8000 Århus C, S 8611 55 47. 
E: obk.aarhus@stofanet.dk

Den såkaldte Trabjergslægt har sit udspring 
i en af middelalderens gårde i Trabjerg By i 
Borbjerg sogn lidt nordøst for Holstebro1 \ 
formentlig fra Søndergård, en selvejergård, 
som gik ud af slægtens eje i 1609.2)

Gennem mere end et hundrede år har 
denne slægt været genstand for slægtsfor
skernes store interesse. I litteraturen finder 
vi første gang slægten behandlet i Oluf 
Nielsens bog om Hjerm og Ginding Her

reder. Han giver her en omtale af slægtens 
centrale person, herredsfogeden i Ginding 
Herred, Anders Jepsen, efter hvem der 
holdtes skifte 1557, samt af hans fader Jep 
Christensen og farfader Christen Jepsen. 
Endvidere en omtale af Anders Jepsens 
søn, Niels Andersen, som døde nogle år 
før faderen i 1554, og af Niels Andersens 
datter, "fru Karen".3)

11925 udgav Jens Abildtrup sin bog om 
Abildtrupgård, beliggen
de i Vorgod Sogn, godt 30 
km syd for Holstebro. På 
denne selvejergård boede 
en slægt, som førte navnet 
Hvid. Den ældst kendte 
person var Anders Hvid, 
som nævnes sidste gang 
i kilderne i 1498. Derefter 
følger i første halvdel 
af 1500-tallet hans søn, 
Niels Andersen Hvid, 
som havde en lang række 
bøm.4)

Jens Abildtrup havde en 
teori om, at denne Anders 
Hvid i Abildtrup senere 
flyttede til Trabjerg, og 
at han var identisk med 
herredsfogeden Anders 
Jepsen i Trabjerg. Han 
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underbyggede teorien med en 
inddragelse af sognepræsten i 
Holstebro, mester Mads Hvid, 
som i 1542 var hos kongen samme 
dag som Anders Jepsen. De var i 
København for at frikøbe deres 
selvejergods efter Skipper Kle- 
ments fejden. Anders Jepsen for 
sit bondegods i Nørrejylland, og 
Mads Hvid for sit, sin moders og 
medarvingers bondegods i Hard- 
syssel.5) Mads Hvid, moder og 
medarvinger benævnes som Jep 
Christensens arvinger, men der 
står intet om, hvor Jep Christensen 
havde boet. Men formuleringen og 
omtalen af Jep Christensen plus 
sammenfaldet af dato for besøget 
hos kongen fik Jens Abildtrup til 
at konkludere, at Mads Hvid og Anders 
Jepsen var brødre, og sønner af Jep Chri
stensen i Trabjerg. Specielt da han kunne 
dokumentere, at Anders Jepsens påståede 
broder, mester Mads Hvid, førte patrony
met Ibsen, som i samtiden var det samme 
som Jepsen.6) Altså en klar bestyrkelse af 
teorien, mente Jens Abildtrup.

I en artikel i Hardsyssels Aarbog 1944 
blev Jens Abildtrups teori dog afvist af L. 
P. Borberg, som havde undersøgt sagen 
i samarbejde med personal- og hjem
stavnshistorikeren J. C.Hansen.7) Denne 
artikel havde imidlertid ikke ændret 
Jens Abildtrups opfattelse, da han i 1951 
udgav anden del af sin bog om "Slægten 
Abildtrup". Heri fastholdt han sin teori, og 
fremhævede endnu en gang broderskabet 
mellem Anders Jepsen og Mads Hvid. .

Ved en nærmere undersøgelse af krono
logien i sagen blev jeg dog overbevist om, 
at der måtte være mindst en generation til 
forskel rent aldersmæssigt mellem Anders 
Jepsen i Trabjerg og mester Mads Hvid 
i Holstebro, således at de næppe kunne 
anses for at være brødre. Og ved en nøjere 
gennemgang af kildematerialet lykkedes 
det mig i 1996 at finde en kopi af skiftet 
1557 efter Anders Jepsen indført i "Rigens

Forfølgningsbog", da arvingerne søgte at 
opnå låsebrev og kongelig stadfæstelse på 
Anders Jepsens efterladte selvejergods.8)

Af dette skifte fremgik, at Anders Jep
sens arvinger var enken Margrethe Chri- 
stensdatter samt deres 5 børn, nemlig 1 
søn og 4 døtre. Sønnen Niels Andersen var 
dog død, og hans arvelod tilfaldt derfor 
hans eneste barn, datteren Karen Niels- 
datter. Niels Andersens hustru Kirsten 
Andersdatter overlevede ham, og hendes 
fader Anders Poulsen i Lund var værge 
for datterdatteren.

Fra Jens Abildtrups bøger ved vi, at 
Niels Andersen Hvid i Abildtrup efterlod 
sig enken Birgitte Christensdatter samt en 
lang række børn.

Vi står altså her med to efterlevende 
hustruer, dels Kirsten Andersdatter i 
Trabjerg med en datter, og dels Birgitte 
Christensdatter i Abildtrup med en flok 
børn, og det må således være dokumen
teret, at Niels Andersen i Trabjerg ikke 
er identisk med Niels Andersen Hvid i 
Abildtrup. Samtidig må det være godt
gjort til al sandsynlighed, at de to fædre 
Anders Jepsen i Trabjerg og Anders Hvid 
i Abildtrup heller ikke er identiske.
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Sammen med Jens V. Olsen i Ros
kilde har jeg i mange år forsket i denne 
Trabjergslægt, og resultaterne har vi nu 
besluttet at offentliggøre som en status 
over, hvor langt vi er nået. Forskningen 
har bl.a. ledt os frem til den konklusion, 
at mester Mads Hvid formodentlig er en 
søstersøn til Anders Jepsen i Trabjerg. 
Se bl.a. på Jens V. Olsens nedennævnte 
hjemmeside afskrift af skøde 1543 i Rigens 
Forfølgningsbog.9)

Jens V. Olsen har på sin hjemmeside 
http:/ /jvo.dk/Trabjerg/ fremlagt ske
matiske opstillinger af de ældste led i 
Trabjergslægten, i Hvidslægten fra Abild- 
trup, og i andre Hvidslægter fra Amtrup 
i Snejbjerg Sogn og fra Holstebro. Endvi
dere skemaer over Quie og Aal slægterne, 
som også har tilknytning til de ældste led 
i Trabjergslægten.

Skemaerne er forsynede med omhyg
gelige kildehenvisninger, og med ind
scanninger af de vigtigste dokumenter, 
dels i trykt og dels i håndskrevet format. 

Og endelig har Jens V. Olsen 
fotograferet bomærkeseglene, 
som vi fandt i sommer, for 
Anders Jepsens fader Jep 
Christensen og farfar Christen 
Jepsen. Desuden et segl for 
Anders Jepsen selv, bestående 
af en otteoddet stjerne.

Dette sidste segl med den 
otteoddede stjerne minder jo 
mere om et adeligt våben
mærke end et bomærkesegl, 
men det er yderst usikkert, 
om det er Anders Jepsens 
personlige segl, eller evt. 
hans embedssegl som her
redsfoged i Ginding Herred. 
Et interessant emne at forske 
videre i!!

Jens V. Olsen gør også 
opmærksom på en meget ofte 
gentaget fejl i diverse slægts
bøger, hvoraf det fremgår, 
at Anders Jepsens slægt kan 
føres langt tilbage gennem 

Gyldenstierneslægten, idet Anders Jep
sens oldefar Poul Quie skulle være søn af 
Niels Quie og Inger Nielsdatter Gylden
stierne. Omtalen af dette ægteskab beror 
imidlertid på en fejl, som stammer fra Oluf 
Nielsens bog Gamle Jydske Tingsvidner, 
og på trods af at Oluf Nielsen selv bringer 
en rettelse bag i bogen, har mange læsere 
ikke opdaget det.10)

Men nu har Jens V. Olsen opstillet den 
rigtige tavle, hvoraf ses, at det ikke var 
Niels Quie, men derimod hans søn Peder 
Quie, der var gift med Inger Nielsdatter. 
Peder Quie var bror til Anders Jepsens 
oldefar Poul Quie, og dermed bortfalder 
Anders Jepsens afstamning fra Gylden
stiernerne. Og ikke nok med det, Inger 
Nielsdatter var slet ikke en Gyldenstierne, 
men datter af Niels Jepsen af Elkjær, som 
var af en ukendt adelsslægt.11*

Vi håber med denne offentliggørelse, 
at det må lykkes at få revideret de mange 
fejlagtige stamtavler over Trabjergslægten 
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og Abild trupslægten, som er blevet frem
lagt gennem årene, men det er nok et fromt 
ønske. Nu har vi i hvert fald givet vores 
bidrag til at få rettet op på tingene.

Noter.

1) Lise Bender Jørgensen og Palle Eriksen: 
Trabjerg, En vestjysk landsby fra vikingeti
den, i Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, 
XXXI:1,1995. Jørgen R. Rømer: "Gammel" 
og "Ny" Trabjerg i Borbjerg sogn - en landsby 
fra vikingetid til 1996, i Holstebro Museums 
Årsskrift 1996, s. 15-33.
2) Viborg Landstings Dombøger 1617B og C. 
Udtog af dommene. Ved Poul Rasmussen, 
Viborg 1980, s.154.
3) Oluf Nielsen: Historisk-topografiske Ef
terretninger om Hjerm og Ginding Herreder. 
København 1895, s. 164-73.
4) Jens Abildtrup: Abildtrupgaard og dens 
Beboere. Struer 1925.
5) Kancelliets Brevbøger, 1. december 1542.

6) J. Kinch: M. Mads Hvid, i Samlinger til 
Jydsk Historie og Topografi, 9. bd., 1882- 
83, s. 57-72 og 372-73.
7) L.P.Borberg: Om den gamle Selvejerbon
deæt i Trabjerg, Borbjerg Sogn - urigtigt 
kaldet "Hvid", i Hardsyssels Aarbog, 38. 
bd., 1944, s. 121-50.
8) Ole Bech Knudsen: Trabjerg-slægten 
- nogle kildekritiske betragtninger, i Slægten 
nr. 7,1993, s. 42-43. Anton Blaabjerg: Nyt 
om "Trabjerg-slægten", i Slægten nr. 13, 
1996, s. 44-46. Ole Bech Knudsen: Trabjerg- 
slægten og Abildtrup-slægten, i Slægten nr. 
14,1996, s. 41-46.
9) (RA). Kongens Retterting, Rigens For
følgningsbog 1559-63, fol. 400a-b.
10) Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner, 
Kbh. 1882/reprotryk 1977, s. 16 og ret
telser s. 172.
11) Lise Selvig Olsen: Jakob Nielsen Gylden
stiernes efterslægt - fra højadel til lavadel ca. 
1320-1550, i Personalhistorisk Tidsskrift 
2003, s. 77-78.

Anmeldelser og småstykker
- forts, på side 56.

Pejter, Boutrup og Richardt Slægterne 
af Jens Peder Skou.
Anmeldt af Hans Toudal Pedersen, Asa- 
gården 1,7500 Holstebro

Jeg har haft lejlighed til at gennemse 
slægtsbogen udarbejdet af Jens Peder 
Skou i Roskilde. Bogen er på 284 sider 
og udgivet på eget forlag VIBEN v/ J. P. 
Skou, Vibevej 33, 4000 Roskilde. Udgivet 
april 2005. Pris kr. 200 plus forsendelses
omkostninger.

Bogen omhandler i de to første afsnit 
Pejter slægten, der hovedsagelig har 
gebærdet sig på Stevns omkring Store 
Heddinge, Tommestrup og Højerup.

Et afsnit om Boutrup slægten i Vestjyl
land, nærmere omkring Nørre Felding, 
Råsted, Ulfborg samt et område op sydvest 
for Lemvig, Fjaltring, Lomborg, Harboøre. 
Det var her, min interesse fæstnede sig 

særligt ved bogen, idet jeg har fælles aner 
med bogens forfatter fra Ulfborg.

Endnu et afsnit omhandler Richard 
slægten med interesser i Sønder Dalby 
sogn og egnen omkring Fakse og Præstø.

Bogen indeholder spændende stof, hvis 
man har interesser i netop de beskrevne 
områder. Den er illustreret med flere fine 
skitser og billeder fra ældre tid.

Bogens indhold af oversigtstavler for de 
enkelte slægter, er opbygget på en lidt an
derledes måde, men giver alligevel, efter 
lidt studie, et fornuftigt overbliksbillede.

Bogens indhold af familiebiografier er 
skrevet i en stil med lidt "glimt i øjet".

Den indeholder mange kildehenvisnin
ger, som gør det muligt at bygge videre 
på.

Bogen slutter med udførlige oversigter 
over anerne og deres børn.
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Mandag 9. januar kl. 19 i Nyboder
Besøg i Nyboders mindestuer. I forlængelse 
af Jakob Serups foredrag om søofficeren 
Peter Schiønning og hans daglige liv i 
København og herunder Nyboder, får vi 
nu mulighed for at se den ældste del af 
Nyboder i den gamle enetagers længe 
fra Christian IV's tid. Hér ligger det lille 
museum Nyboders mindestuer hvor der 
også fortælles om livet i Nyboder, og hvor 
man kan opleve de beskedne forhold, som 
en nyboderfamilie levede under ved 1900- 
tallets begyndelse. Efter rundvisningen 
bliver der budt på kaffe, samt mulighed 
for at stille spørgsmål.

Mandag 6. februar kl. 19 på Landsarki
vet, Jagtvej
Besøg på Landsarkivet. Som vanligt, vil 
Jan Pedersen bistå medlemmerne med 
sin grænseløse viden udi de støvede pro
tokoller og andre spændende arkivaliers 
indhold.

Mandag 6. marts
Generalforsamling.
Husk at forslag fra medlemmerne skal 
være sekretæren i hænde senest to uger før 
generalforsamlingen. Der kommer separat 
indkaldelse til alle medlemmer.

Mandag 3. april
Medlemsmøde. Vi fortæller egne histo
rier. Per lægger ud med en fortælling om 
sin tipoldefars bror, der deltog i krigen 
1848-50.

Mandag 1. maj
Jan Pedersen fra Landsarkivet vil komme 
ud til os, og fortælle om lægds- og sørul
ler. Hér vil han fortælle om rullernes 
placering på arkivet, efter de nu er blevet 
opstillet i publikumsmagasinet, samt 
om deres opbygning og hjælpemidler 
til denne guldgrubbe af slægtshistoriske 
informationer.

Tid og sted
Ordinære møder er kl. 19 i mødelokalerne 
på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 
2770 Kastrup. Kaffe, øl og vand kan købes 
ved møderne.

Tilmelding til ekskursioner, arkivbesøg, 
ture, o. lign, sker ved telefonisk henven
delse til formanden eller kassereren ved 
programmets udsendelse.

Kontingent - 125 kr. pr. år. Par 200 kr. 
Betales pr. giro til kassereren i januar. Gæ- 
stebetaling 25 kr. pr. gang betales kontant 
ved arrangementet.

Bestyrelse
Per Reichgrüber, fmd., Hadsten Allé 22,2770 
Kastrup, 40 93 92 07.
E: reicngruber2005@yahoo.dk 
Karl-Gunner Petersen, nstfmd., Jægervej 23, 
2791 Dragør, ® 32 53 14 30.
E: kg71177@stofanet.dk
Niels Gjermandsen, kass. og sekr., Sirgræsvej 
130,2770 Kastrup, S 32 52 34 03.
E: ng@nhlg.dk
Lizzi Jensen,, Sydstrandsvej 25,2791 Dragør, 
S 32 53 89 41.
Jytte Frank Dekov, best., Munkebjergvej 102, 
2770 Kastrup, $ 32 50 45 67.
E: jytte.dekov@mail.dk

Amager Slægtshistoriske Forening
E: asf@nhlg.dk

Hjemmeside
www.nhlg.dk/asf-00.htm

14

mailto:reicngruber2005@yahoo.dk
mailto:kg71177@stofanet.dk
mailto:ng@nhlg.dk
mailto:jytte.dekov@mail.dk
mailto:asf@nhlg.dk
http://www.nhlg.dk/asf-00.htm


Onsdag 8. februar 2006 kl. 19.30.
Brønderslev Bibliotek. Indgang Mejeri
gade.
Ordinær generalforsamling.

Onsdag 3. maj kl. 19.00.
Aftentur til Lokalhistorisk Arkiv i Øster- 
vrå. Arkivet rummer foruden sognets kir
kebøger på mikrokort blandt andet lokale 
aviser tilbage til 1920'erne. Vi får en præ
sentation af arkivet og der er mulighed for 
lidt forskning. Kaffe kan købes. På grund 
af pladsforholdene maks. deltagerantal 
på 15 personer. Vi kører i private biler og 
mødes kl. 19:00 ved arkivet som ligger ved 
Torslev Centralskoles pedelbolig.

Åbningstider
Hver onsdag: Åbent hus fra kl. 13 -17: 
Hver torsdag: Åbent hus fra kl. 19 - 22. 
Lukket helligdage.

Grindsted og Omegns 
Slægts- og Lokalhistoriske 
Forening

Tirsdag 24. januar
Niels Schaiffel-Nielsen, Randbøldal: Øde
kirkerne langs Jyllands højderyg.
Schaiffel-Nielsen vil fortælle om de mange 
nedlagte kirker langs Jyllands højderyg. I 
gammel tid fandtes der kirkebygninger ved 
Østergård i Filskov, Fitting, Almstok og 
mange andre steder langs højderyggen. 
Hvor lå disse kirker? Hvad ved man om 

Sommerferie er fra 5. juli til 17. august, 
begge dage inklusive.

Gotisk læsning - studiekreds for med
lemmer - starter onsdag 11. januar kl. 
9:30 - 11:30 i Mejerigade 9. Derefter hver 
onsdag til og med 5. april.

Kontingent
Årligt 100 kr. Par 150 kr.

Bestyrelse
Anders Sørensen, fmd., Hvilshøj Mark 125, 
9700 Brønderslev, ® 98 81 14 49.
E: sternas@get2net.dk
Jytte Nielsen, nstfmd., Kjølskevej 7, Hallund, 
9700 Brønderslev, S98 83 52 52.
E: 98835252@mail.dk
Jens Dybro, kass., Løkkenvej 452, Stenum, 
9700 Brønderslev, 98 83 80 50.
E: kaerholt@worldonline.dk
Leif Olesen, sekr., Bundgårdsvej 13,9700 
Brønderslev, 98 82 58 21.
E: leifo@mail.dk
Arne Kristiansen, Niels Bohrs Plads 6,9700 
Brønderslev, ® 98 82 58 82.
E: arnec@mail.dk

Hjemmeside
www. Slaegthistoriskforeningforbroender- 
slevegnen.dk 

dem? Hvorfor blev de nedlagt? Det er no
gen af de spørgsmål, som kan rejses og som 
forsøges besvaret af Schaiffel-Nielsen.

Tirsdag 21. februar
Studiekreds om andelsbevægelsen i Ny 
Billund kommune.

Tirsdag 21. marts
Kl. 19.30 på Karensminde.
Ordinær generalforsamling. 
Dagsorden efter vedtægterne.
Efter generalforsamlingen ser vi billeder 
fra egnen.
Hvis du ønsker kørelejlighed til Karens- 
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minde, kontakt venligst en af bestyrelses
medlemmerne.
Foreningen giver kaffen denne aften.

Vi planlæger et eftermiddagsbesøg på Lands
bymuseet i Hoven og Hoven vandmølle. 
Landsbymuseet findes i den gamle Kvin
dehøjskoles bygninger i Hoven. Kvinde
højskolen uddannede vinterlærerinder i 
perioden 1891-1926.
Vandmøllen i Hoven drives i dag som 
dambrug. Møllen har eksisteret siden 
1600-tallet og en del af de gamle mølle
bygninger findes endnu.
Nærmere om dag og tidspunkt følger. 
Samkørsel. Tilmelding til Judith Andersen 
Sørensen på S 75 34 82 60 senest 30. april.

Tid og sted
Ordinære møder kl. 19.30 på Grindsted 
Bibliotek, hvis ikke andet er nævnt. Fri 
adgang for medlemmer. Ikke medlemmer 
betaler 30 kr. Alle er velkomne. Medbring 
selv kaffe til møderne, hvis ikke andet er 
nævnt.

Kontingent
100 kr., par 150 kr.

Kursusvirksomhed
Gotisk håndskrift.
Har du lyst til at være med til at læse gotisk 
håndskrift?
Studiekredsen fortsætter i foråret 2006.
Første mødedag er torsdag 12. januar kl. 19 

på Grindsted Bibliotek. Vi mødes hver 14. 
dag. Materialeudgifteme deler vi. Leder af 
studiekredsen er Jens Erik Starup.

Kurser i slægtsforskning
Foreningen afholder kurser i slægtsforsk
ning, såfremt den fornødne interesse er til 
stede. Ret venligst henvendelse til Judith 
Andersen Sørensen på ® 75 34 82 60 sna
rest muligt.

Lokalhistorisk studiekredse
Har du lyst til at være med til at belyse 
den lokale historie?
Af mulige emner kan nævnes: 
Andelsselskaberne her på egnen i 1900- 
tallet.
Håndværkervirksomhed i Grindsted og 
omegn.
Det gamle vejnet på egnen.
Da posten kom med dagvogn.
Forslag til andre emner er velkomne og 
interesserede bedes kontakte Judith An
dersen Sørensen på S 75 34 82 60.

Bestyrelse
Jens Erik Starup, fmd., Horsbølvej 13, 7200 
Grindsted, S 75 32 23 53.
E: Jens.Starup@post2.tele.dk
Judith Andersen Sørensen, nstfmd., Ravlundvej 
9a, 7200 Grindsted, S 75 34 82 60.
Bent Krogsgaard, kass., Dalsøvej 47, 7200 
Grindsted, © 75 32 19 01.
Børge Pedersen, sekr., Brombærvej 14,7200 
Grindsted, 9 75 32 48 15.

Haderslev Slægtsforsk
nings Forening

Mandag 9. januar kl. 13-16
Åbent hus.

Onsdag 11. januar kl. 19.30
Generalforsamling.
Her har du mulighed for at præge udvik
lingen i DIN forening.

Onsdag 1. februar kl. 19.30 
Aneaften med et lille foredrag.

Mandag 6. februar kl. 13-16
Åbent hus.

Onsdag 22. februar kl. 19.30 (FU) 
Birgitte Kragh: Begravelsesskikke. 
Vi hører om den sidste rejse.

Mandag 6. marts kl. 13-16
Åbent hus.
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Onsdag 15. marts kl. 19.30
Byarkivet. Hvad kan vi finde her i huset ?

Mandag 3. april kl. 13-16
Åbent hus.

Onsdag 5. april kl. 19.30
Aneaften. Kort indlæg.

Onsdag 26. april kl. 19.30
Scannere, digitale kameraer, jpg, gif, raw. 
Hvad betyder de tekniske betegnelser.

Mandag 1. maj kl. 13-16
Åbent hus.

Onsdag 10. maj kl. 19
Udflugt til Årø. Kirke - kirkegård - øsam
fund - kaffe.
Tilmelding til Nancy senest 4.maj.

Mødested
Hvor intet andet er angivet, er mødestedet 
Achelissalen på Haderslev Byhistoriske 
arkiv, Bispebroen 3, Haderslev.

Bestyrelse
Svend Aage Mikkelsen, fmd., Hørgård 18,2.tv., 
6200 Aabenraa, S 74 62 15 75.
E: svmi@post3.tele.dk
Nancy Petersen, nstfmd., ®74 52 97 65.
E: nancy.petersen@compaqnet.dk
Hanne Franck, kass.,S 74 53 08 19.
E: hanne.franck@webspeed.dk
Connie Schmidt, sekr.,® 74 52 81 46.
E: schmidtraa25@mail.tele.dk
Ejvind Lund Hansen,74 53 53 53.
E: ejluha@vip.cybercity.dk

Hjemmeside 
http://home3.inet.tele.dk/svmi/hader- 
slev.htm

Torsdag 12. januar kl. 10
Forskellige studieaktiviteter, omhandlen
de alle områder inden for slægtsforsknin
gen (læsning af arkivalier, brug af diverse 
slægtsprogrammer, brug af Internettet, 
samt læsning af gotisk skrift).

Torsdag 19. januar kl. 19 
Generalforsamling.
Indkaldelse og dagsorden udsendes iflg. 
vedtægterne.

Torsdag 26. januar kl. 10 
Studieaktiviteter.
Tilrettelæggelse og aftaler omkring Mini
træffet 28. januar.

Lørdag 28. januar kl. 12.30-18
Mini - Slægtsforskertræf for Københavns 
vestegn.
Arrangører: Hedeboegnens Slægtsforsker 
Forening, Sydkysten Slægtshistoriske 
Forening og Slægtshistorisk Forening for 
Vestegnen.

Torsdag 9. februar kl. 10 
Studieaktiviteter.
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Hedeboegnens Slægtsfor
sker Forening

Endnu et godt efterår, hvor tilgangen 
fortsatte, så vi nu har rundet 40 medlem
mer, og med højdepunkter som foredraget 
af museumsinspektør Lene Skodborg og 
besøgene på Thorsbro Vandværk og på 
Politihistorisk museum, er vi nu klar til 
et nyt år.

Som nyt indslag arrangerer vi nu aftener 
specielt for begyndere, da spredningen i 
viden om slægtsforskning efterhånden er 
blevet for stor.
Vi glæder os også til vores lille slægtsfor
skertræf for Vestegnen og selvfølgelig til 
det store Jubitræf i Odense.

Torsdag 5. januar kl. 19
Klubaften - specielt for nye medlemmer. 
Introduktion i slægtsforskning - kirke
bøger, folketællinger, skifter og søgning 
på Internettet samt gotisk skrift for be
gyndere.
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Torsdag 16. februar kl. 19
Foredrag - emne og oplægsholder frem
kommer snarest.

Torsdag 23. februar kl. 10 
Studieaktiviteter.

Torsdag 2. marts kl. 19
Klubaften.

Torsdag 9. marts kl. 10
Studieaktiviteter.

Torsdag 16. marts kl. 19
Genealog Erik Kann: Hvad hed bondens ko? 
Foredrag om fæstebøndernes liv.

Torsdag 23. marts kl. 10 
Studieaktiviteter.

Torsdag 30. marts kl. 19
Klubaften.

Torsdag 6. april kl. 10
Studieaktiviteter.

Torsdag 20. april kl. 10
Sæsonens sidste formiddagsmøde - op
samling og erfaringsudveksling.

Lørdag 22. april
SSFs jubilæumstræf i Odense.

Torsdag 27. april Kl. 19
Sæsonens sidste aftenmøde. 
Foredrag og årsafslutning.

Tid og sted
Alle møder afholdes i Medborgerhuset, 
Køgevej 71,2630 Taastrup.

Kontingent
150 kr. - Ægtepar 200.

Bestyrelse
Ole Søndergaard, fmd., Stillidsvej 34,2630 
Taastrup, S 43 99 19 14.
E: ole.soendergaard@webspeed.dk 
Rita Olsen, kass.,® 43 7168 92.
Ole Byberg Jensen, best., S 43 99 27 96. 
Mogens Linnemann Jakobsen , best., ® 43 99 
93 79.
Ole Rasch, best., S 43 99 37 00. 
Benny Blom-Jensen, webmaster, S 43 64 55 43. 
E: b -j@)net.dialog.dk

Hjemmeside 
www.hedeboslaegt.dk

Rigsarkivet og Landsarkiverne. Arkiver
nes samlinger af arkivalier er enorme. 
Desværre er vi som slægtsforskere alt for 
tilbøjelige til kun at udnytte en ganske 
lille del af de mange arkivalier. Foredra
get vil søge at råde bod på dette. F. eks. 
Københavns brændsels-kommission med 
registrering af Københavns befolkning, 
valgprotokoller, boligtællinger fra Statens 
Statistiske Bureau, pensionssager 1848 ff. i 
Finansministeriet og mange, mange flere. 
Vi ser på muligheder for selv at gå med i 
jagten på oversete kildegrupper.

Mandag 20. marts
Besøg hos Doris Frederiksen på Lokalhisto
risk arkiv, Herning Centralbibliotek.
Doris Frederiksen viser det sidste nye på 
arkivet.
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Slægtshistorisk Forening 
for Herning

Mandag 16. januar
Generalforsamling.
Derefter foredrag af Jytte Skaaning: Begra
velsesprotokoller og stolestader.
Arkivalier, der kan bruges som supplement 
til kirkebøger, især hvor disse mangler. 
Hvor findes arkivalierne, og hvordan kan 
de bruges af slægtsforskere? Der bliver givet 
eksempler fra et landsogn og et bysogn.

Mandag 20. februar
Genealog Erik Kann: Ude af øje - ude af 
sind.
Om glemte og oversete arkivgrupper i

mailto:ole.soendergaard@webspeed.dk
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Tirsdag 18. april kl. 18.30
Besøg på Brunkulsmuseet med guide.
Vi mødes ved Brunkulsmuseet, Brunkuls
vej 29, Søby og bliver vist rundt både inde 
på museet og udenfor. Kom og hør om 
det spændende brunkulseventyr fra 1939 
til 1970 og klondyke-byen, der opstod i 
Søby. Turen ender på et udsigtspunkt, 
hvor vi kan se ud over Søby Brunkulsleje. 
Såfremt du mangler kørelejlighed, kontakt 
Ingelise Nielsen.
Kaffe skal medbringes.
Indgangen koster ca. 25 kr.

Tid og sted
Møderne holdes kl. 19 i Aktivcentret, 
Brorsonsvej 12, 7400 Herning - undtagen 
mandag 20. marts, hvor vi mødes på Her
ning Centralbibliotek og tirsdag 18. april, 
hvor vi mødes ved Brunkulsmuseet. 
Kaffe/te og brød skal medbringes.

Kontingent
150 kr. årligt for foredrag og abonnement 
på SLÆGTEN. Ikke-medlemmer kr. 30 pr. 
foredrag.

Kursusvirksomhed
Ingelise Nielsen: Slægtsforskning for fortsæt
tere og gotisk skriftlæsning, samt ekskursio
ner til Landsarkivet i Viborg. 10 onsdage 
kl. 19.15 - 22 fra 25. januar.

Bestyrelse
Ingelise L Nielsen, fmd., Granly 1,7451 Sunds, 
S 97 14 16 32.
Finn Larsen, nstfmd., Ilskov Hovedgade 24B, 
7451 Sunds,S 97 14 54 16.
Helen Jensen, kass., Rugvænget 67, 7400 
Herning, S 97 12 95 71.
Anders Strøm, Snejbjerg Hovedgade 27, 7400 
Herning, B 97 16 18 37.
Eli Ottosen, Ravnsbjerg Mark 7, Gjellerup, 
7400 Herning, S 9711 94 96.
Frej Holm, suppl., Grønnegade 7B, l.sal, lej.2, 
7400 Herning,S 9712 51 12.
Bjarne Eg, suppl., Østerbyvej 7, 7400 Herning, 
®9714 77 27.
Henny Wedel, suppl., Ålholmvej 62, Tjørring, 
7400 Herning,S 97 26 73 06.

^lægtfpiftoriff forening 
for .Vjjurring og Omegn

Tirsdag 17. januar
Generalforsamling. Dagsorden vedlagt. 
Efter generalforsamlingen fortæller vores 
medlem Bent Knudsen om arbejdet med sin 
slægtsbog "Krageungemes erindringer".

Tirsdag 14. februar (FU)
Bibliotekar Ruth Hedegaard, Hjørring og 
stadsarkivar Asbjørn Helium, Vejle: Mor
monarkivet i Utah, Family History Library 
og andre samlinger med slægtshistorisk 
materiale.
Hvordan kommer danske slægtsforskere 
i forbindelse med amerikanske arkiver. 
Foredragsholderne har i 2005 foretaget en 
fælles studietur til U.S.A.

Tirsdag 14. marts (FU)
Lars Møller, journalist: Man er vel en 
slægtsfortæller...
Om at gøre slægten levende - og stadig 
tro mod kilderne. Foredragsholderen, 
der sammen med sin far har udgivet 
slægtsbogen "Man er vel hardbo... 600 års 
familiekrønike fra Nordvestjylland" viser, 
hvordan de fortæller slægtshistorie ved 
at flette slægtsforskningens data sammen 
med kultur- og danmarkshistorie.

Tirsdag 28. marts
Ekskursion til Vejby Kirke.
Den lille kirke ligger som et dukkehus ude 
på marken i Vejbys sydlige udkant ca. 3 
km. NØ for Børglum.
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Sognepræst Viggo Noe viser rundt, og den 
medbragte kaffe drikkes efterfølgende i 
konfirmandstuen i Rakkeby præstegård.

Tirsdag 4. april (FU)
Lise Andersen, museumsinspektør, Had
sund Egns Museum: Kilder til møllernes 
historie.
Møllerne havde en særstilling i landsby
erne, og deres historie vil i foredraget blive 
belyst ud fra bygningsmæssige, teknolo
giske, personal- og landbrugshistoriske 
vinkler.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, 
Østergade 9, Hjørring. Kirkeekskursionen 
begynder kl.19 ved kirken. Kørelejlighed 
via Asger Bruun. Kaffe og brød købes i 
pausen ved møderne. Medbringes selv 
på ekskursion.

Kontingent
150 kr.

Egns- og Slægtshistorisk 
Forening Holstebro

Torsdag 26. januar
Ordinær generalforsamling i henhold til 
vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Foreningen er denne aften vært ved kaffe 
og brød.
Efter generalforsamlingen er det medlem
mernes aften til at underholde. Vi opfordrer 
derfor medlemmerne til at medbringe noget 
af deres forskermateriale. Det skulle gerne 
blive en udbytterig aften, hvor vi på en 
uformel måde kan udveksle erfaringer og 
gode oplevelser ved vores fælles hobby.
En og anden, må have noget spændende at 
berette om, måske noget man har fundet i 
gamle protokoller, eller noget man tilfæl- 

Lange lørdage på Historisk arkiv i Hjørring 
Arkivet holder åbent kl. 10-16 følgende 
lørdage: 7. januar, 4. februar, 4. marts og 
1. april, hvor vores arkivlaug vil være til 
rådighed med hjælp på mikrofilmlæsesa
len. Studiekredsen i gotisk skriftlæsning 
fortsætter samme dage kl. 13-15. Alle er 
velkomne.

Bestyrelse
Per Maack Andersen, fmd., Christiansgade 24, 
9800 Hjørring, S 98 92 70 75.
E: per.maack@andersen.mail.dk 
Asger Bruun, sekr., Pileurtvej 1,9800 
Hjørring,S? 98 91 19 84. E: bruun. 
asger@get2net.dk
Ole Grau, sekr./mødereferent, Nøddekrigevej 
4,9800 Hjørring, S 23 95 48 81.
E: ole.grau@stofanet.dk
Erik W. Christiansen, kass., Vestergade 3A, 
9800 Hjørring, S 98 90 96 40.
E: erik.w@christiansen.mail.dk
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45,9800 
Hjørring, 98 92 24 77.
E: janrasmussen@c.dk

digt opdagede på Internettet. 
Vi glæder os til en hyggelig aften.

Torsdag 23. februar
Benny Boysen, Struer, tidl. museumsin
spektør: Så tog de til Nebraska .
- en autentisk udvandrerhistorie.
Det er lykkedes for Benny Boysen at følge 
sporene efter udvandrede slægtninge 
fra Vestjylland til prærien i Nebraska 
og genknytte for længst brudte bånd. Et 
eksempel på, hvorledes slægtsforskning 
også kan ændre et menneskes liv.

Torsdag 26. marts (FU)
Knud Prange, mag. art., Brønshøj: Kom
munale våbenskjolde.
I dag kan man se de kommunale våbenskjolde 
masser af steder: i kommunens annoncer, på 
dens biler og vejmaskiner samt ikke mindst 
på vejskiltene. Om et år forsvinder en stor 
del af disse byvåben ved den kommende 

20

mailto:per.maack@andersen.mail.dk
mailto:asger@get2net.dk
mailto:ole.grau@stofanet.dk
mailto:erik.w@christiansen.mail.dk
mailto:janrasmussen@c.dk


kommunalreform, der kan derfor være god 
grund til at se nærmere på byvåbnene i 
Ringkøbing amt, hvorfor ser de ud, som de 
gør, og hvad er overhovedet ideen med, at 
amter og kommuner har våbenskjolde? For 
flere at disse våbners vedkommende er der 
faktisk lagt mange tanker i deres udformning, 
og selv for nyere våbner er der ofte en flere 
hundrede år gammel forhistorie. Foredraget 
fortæller herom og viser lysbilleder af en god 
del af skjoldene.

Kursusvirksomhed
LOF-Holstebro starter kursus i slægtsforsk
ning for fortsættere medio januar 2006 på 
Lokalhistorisk Arkiv, Holstebro Museum. 
Der vil her blive lagt en del vægt på læse
træning i de gamle gotiske håndskrifter. 
Desuden vil indholdet og betydningen 
af de mange spændende dokumenter og 
beskrivelser blive gennemgået.
Forhør nærmere hos LOF-Holstebro på 
®97 41 18 68 eller Hans Toudal på 
S9742 31 40.

Tid og sted
Møderne holdes, medmindre andet er 
anført, kl. 19.30 på Holstebro Museum, 
Museumsvej 2, 7500 Holstebro.

Kontingent
150 kr. årligt pr. husstand. Gæster ved ar
rangementer 50 kr. pr. deltager.

Bestyrelse
Hans Toudal Pedersen, fmd., Asagården 1,1. 
tv., 7500 Holstebro, S 97 42 31 40.
E: hans-toudal@holstebro-slaegtsforening.dk 
Kristian Øllgaard, kass., Østerled 2, Mejrup, 
7500 Holstebro,S 97 42 55 10.
E: K-oellgaard@holstebro-slaegtsforening.dk
Jytte Knudsen, sekr., Fabersvej 48, 7500 
Holstebro, S 97 42 69 86 / 97 49 51 00.
E: jytte-knudsen@holstebro-slaegtsforening.dk 
Aase Klostergaard, Naltoftevej 5, Borbjerg, 
7500 Holstebro, S 97 46 13 59.
E: aase-klostergaard@holstebro-slaegtsforening.dk 
Per Nørgaard Laugesen, Klostervej 89, Tvis, 
7500 Holstebro, S 97 43 52 55.
E: per-laugesen@holstebro-slaegtsforening.dk 
Svend M. Jensen, Særkærparken 122, 7500 
Holstebro, S 97 42 45 06.
E: svend-jensen@holstebro-slaegtsforening.dk 
Per Bak-Hansen, Jeppe Schousgade 8, 7500 
Holstebro, S 97 42 36 03.
E: per.bak-hansen@holstebro-slaegtsforening.dk

Hjemmeside 
www.holstebro-slaegtsforening.dk

Tirsdag.14. marts
Medlemsmøde.

Torsdag 30. marts (FU) i Horsens Biblio
teks foredragssal
Arkivleder Asbjørn Helium, Vejle Byhisto
riske Arkiv og Stadsarkiv: Slægtsforske
rens papirer - hvad med dem ?

Tid og sted
Alle foredrag og møder begynder kl. 19 og, 
hvor ikke andet er anført, på "Kildebak
ken", Kildegade 23.
Ved medlemsmøderne er der mulighed for 
at købe kaffe/te med brød for 10 kr.

Kursusvirksomhed
Karsten Bjerreskov: Gotisk skriftlæsning 
onsdag kl. 16.
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Horsensegnens Slægtshi
storiske Forening

Tirsdag 10. januar kl. 19
Besøg i lokalsamlingen på Horsens Biblio
tek. Vi mødes uden for biblioteket.

Torsdag 19. januar (FU) i Horsens Bib
lioteks foredragssal
Genealog Erik Kann, Virum: Hvordan 
benytter man lægdsrulleme ?

Tirsdag 21. februar
Generalforsamling.
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Hanne Bjørn: Slægtsforskning trin 1 man
dag kl.19.
Hanne Bjørn: Slægtsforskning trin 2 onsdag 
kl.19.
Tilmelding til FOF-Rosing Ræderske Af
tenskole 2 76 25 89 88

Kontingent
175 kr. pr. husstand.

Bestyrelse
Knud Friis, fmd., Vænget 7, Vinten, 8700 
Horsens, ® 75 65 41 79.
E: elknud@stofanet.dk

LeifB. Hansen, kass., Askevej 31,8700 
Horsens, ® 75 62 01 47.
E: leifbhansen@stofanet.dk
Hanne .Westergaard, sekr., Viol vej 126b, 8700 
Horsens,® 75 64 10 86.
E: h.westergaard@stofanet.dk
Hanne Bjørn, kurser, Bregnevej 6, Torsted, 
8700 Horsens, ® 75 64 78 17.
E: habj@stofanet.dk
Britt Petersen, Mosegårdsvej 9,8700 Horsens, 
® 75 64 41 43. E: fam.peter@stofanet.dk

Hjemmeside 
www.homel.stofanet.dk/habj/slaegths.htm

Jgbibobre ^(ægtsforskcre
forening af slægtsforskere 
oprettet ben l. august 1993

Tirsdag 10. januar
Opstart og tilrettelægning (husk 100 kr. 
til kontingent).

Tirsdag 17. januar
Folketælling på Cd-rom og i net.

Tirsdag 24. januar
Din slægtsbog på en ny måde.

Tirsdag 31. januar
Billeder fra dit fotoalbum til slægtsbog.

Tirsdag 7. februar
Kirkebogs nyheder - er der nye tiltag på 
arkivet.

Tirsdag 14. februar kl.9
Besøg på Landsarkivet, Jagtvej 10.

Tirsdag 21. februar
Der er nye billedprogrammer, der gør 
det bedre.

Tirsdag 28. februar kl.9
Besøg på Københavns rådhusarkiv (udstil
ling på Rytterskolen).

Tirsdag 7. marts
Vi besøger Rigsarkivet eller andet sted, 
(udstilling på Rytterskolen).

Tirsdag 14. marts
Politiets mandtalslister.

Tirsdag 21. marts
Computernyheder.

Tirsdag 28. marts
Nyheder fra BK6DK.

Tirsdag 4. april
Folkeminder fra folkemindesamlingen.

Tirsdag 11. april
Forslag til ny sæson ?

Tirsdag 18. april
BK6DK rutine spørgsmål.

Tirsdag 25. april
Kan vi komme med forslag til en udflugt ?

Tirsdag 2. maj
Afslutning tilmelding og betaling for 
udflugt.
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Alle tirsdage tager vi BK6DK på stor
skærm, når tiden tillader det (husk at 
medtage spørgsmål).

Tid og sted
Kl. 14 på Hvidovre Rytterskole, Hvidovre 
Kirkeplads 1,2650 Hvidovre.

Forslag om andre tiltag modtages gerne. 
Vi tager forbehold for ændringer, da vi 
evt. må afgive Rytterskolen til udstillin
ger. Ændringerne bliver meddelt senest 
tirsdagen før ændringen.

Alle mandage er Rytterskolen åben fra kl. 
13 -15, hvor medlemmerne kan komme og 
få undervisning i diverse programmer én 
time ad gangen, når de har noteret sig i vor 
kalenderdagbog. Der kan også brændes

Tirsdag 3. januar
Torsten Sørensen, overlæge, Kolding: 
Kopper og pest - sygdomme, der kunne 
lægge landområder øde.
Kopper og pest hører til nogle af verdens 
ældste og alvorligste sygdomme. De har 
dræbt tusinder af mennesker og sygdom
mene var frygtede. Karantæne og isolation 
var nogle af de måder, hvorpå man søgte 
at begrænse udbredelsen. I dag betragtes 
kopper som udryddet, og pest er sjældent 
forekommende. Foredraget vil bl.a. gen
nemgå sygdommenes karakter, bekæm
pelsen og de konsekvenser det havde, når 
en epidemi brød ud.

Tirsdag 17. januar
Digitalfoto, billedbehandling og billedar- 
kivering.
Tilmelding er nødvendig.

CD rom og DVD med familiebilleder og 
meget andet.
Bemærk vor hjemmeside, der opdateres 
med nyheder om slægtsforskning.

Kontingent
100 kr. pr. halvår og for nye medlemmer 
ekstra 100 kr. i indskud første gang.

Bestyrelse
Dan Olsen, fmd., Spurvehøjvej 17, st. tv, 2650 
Hvidovre, ® 36 78 86 42. E: davao@tdcadsl. 
dk
Ivar Poulsen, nstfmd.
Grethe Sperling, kass.
Jens-Chr. Nielsen, rev.

Hjemmeside 
www.sitecenter.dk/genealogil23/hjem- 
meside

Se omtalen i "Min slægt - Din slægt" i 
oktobernummeret.

Tirsdag 7. februar (FU)
Karsten Skjold Pedersen, museumsinspek
tør, Tøjhusmuseet, København: Geworpne 
krigskarle.
I 1700-tallet bestod den danske hær dels 
af værnepligtig landmilits og dels af en 
hvervet hær. Den hvervede hær beman
dede fæstningerne, bevogtede grænserne 
og uddannede militsen. Soldaterne blev 
hvervet i udlandet, fortrinsvis i Tyskland, 
og mange af dem blev boende i Danmark 
efter endt tjeneste. KSP har skrevet en 
afhandling om de geworpne krigskarle 
1774-1803 og vil fremdrage pointer fra 
afhandlingen og fortælle om livet i gar
nisonsbyerne. De vigtigste kildegrupper 
af interesse for slægtsforskere vil blive 
gennemgået.

Torsdag 16. februar
Studietur til Tøjhusmuseet m.m. i Køben
havn.
Som opfølgning på foredraget Geworpne 
krigskarle den 7. februar arrangeres en 
tur til Tøjhusmuseet i København, hvor 
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vi med museumsinspektør Karsten Skjold 
Pedersen som guide ser udstillingen: 
Rødkjoler - hvervede soldater i Danmark. 
Heldagstur med DSB med efterfølgende 
mulighed for studier på Rigsarkivet eller 
Det kgl. Bibliotek. Se nærmere omtale i "Min 
slægt - Din slægt" i decembemummeret.

Tirsdag 7. marts
Generalforsamling og bogauktion.
Efter generalforsamlingen afholdes en 
bogauktion over bøger m.m., som velvillige 
medlemmer har doneret til foreningen.

Tirsdag 4. april
Per Sørensen, faglærer & danse- og musikfor
sker, Kolding: Danskerne i fest og glæde.
Vi skal denne aften beskæftige os med 
danskerne i fest og glæde. I gamle dage 
var der ikke mange muligheder for at 
more sig, dog har dans gennem århund
reder været én af de centrale muligheder 
for underholdning i alle samfundslag. Vi 
skal her møde en slægtsforsker, der har 
specialviden indenfor dans og musik, og 
han vil i billede og lyd, fortælle om, hvad 
vore aner dansede, når de var til gilde.

Lørdag 6. maj.
Sommerudflugten 2006 går til Dybbøl og 
Dybbølcentret.
Se foreløbigt program i decembernumme
ret af "Min slægt - Din slægt" og udførlig 
omtale i aprilnummeret.

Tid og sted
Kl. 19.30 - 22 i Kirkesalen, Set. Jørgens 
Gård, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding.

Studieture til Landsarkivet i Viborg 
Fredag 13. januar, lørdag 18. marts og 
tirsdag 11. april.
Fælleskørsel i private biler. Afgang kl. 7.15 
fra Banegårdspladsen i Kolding.
Hjemkomst ca. kl. 18. Pris kr. 90. Tilmel
ding er nødvendig.

Studietur til Landsarkivet og Kort- og 
Matrikelstyrelsen i Åbenrå
Torsdag 19. januar og fredag 24. marts 
Fælleskørsel i private biler. Afgang kl. 8 
fra banegårdspladsen i Kolding.
Hjemkomst ca. kl. 17. Pris 60 kr. Tilmel
ding er nødvendig.

Kontingent:
200 kr., par 300 kr. Gæstebillet 50 kr.

Bestyrelse
Per Thornberg, fmd., "Duedal", Tandholtvej 5, 
6000 Kolding, S 75 52 43 70.
E: per.thornberg@mail.tele.dk
Henning Haugaard, nstfmd., Brændkjærgade 
46,6000 Kolding,® 75 50 43 39.
E: haugaardkolding@mail.tele.dk
Birte Wienecke, kass., A. D. Burcharthsvej 15, 
6000 Kolding,® 75 54 11 34.
E: bwienecke@stofanet.dk
Steffen Riis, sekr., Mazantigade 18, 6000 
Kolding, ® 64 71 35 75.
E: steffen.riis@mobilixnet.dk
Elke Pringal, red., Egevænget 19,6051 
Almind, ® 75 56 15 04.
E: elke.gunnar@stofanet.dk

Hjemmeside
http: / /Kolding.bynet.dk/forening/kol- 
dinghus
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Torsdag 5. januar
Vi starter den nye sæson med at afholde 
"julefrokost" - bedre sent end aldrig!

Mandag 16. januar kl. 17
Besøg på Landsarkivet.

Torsdag 19. januar
Aim. mødeaften.
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Torsdag 2.februar
Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Korsør, 
hvor arkivleder Kirsten Slot vil forevise 
og fortælle, hvilke kilder arkivet inde
holder.

Torsdag 16. februar
Aim. mødeaften.

Torsdag 2. marts
Aneaften, hvor medlemmerne fortæller og 
fremviser, hvad man forsker i.

Torsdag 16. marts
Pastor emeritus Jørgen Ottosen: Kilderne 
til historierne fra Jesu Liv historisk be
lyst.
Varighed: ca. 45 min. Efter pausen kan stil
les spørgsmål til foredragsholderen.

Torsdag 30. marts
Generalforsamling.

Torsdag 20. april
Vi afslutter sæsonen med spisning og hyg
geligt samvær.

Kontingent
200 kr., par 300 kr., gæster pr. foredrag 
25 kr.

Tid og sted
Biblioteket i Korsør, indgang Bernstens- 
gade, kl. 19.

Bestyrelse
Karin Vedel, fmd., Højen 21,4220 Korsør, 
S 58 3711 19.
Kirsten Christensen, kass., Kjærsvej 10,4220 
Korsør, ©58 37 32 63.
E: sheba@christensen.mail.dk
Birgit Johansen, Bragesvej 132,4220 Korsør, 
© 58 37 67 23.
Anni Iversen, Rønne Allé 7,4220 Korsør, 
© 58 37 48 03.
Gerda Christiansen, Elme Allé 32,4220 
Korsør, © 58 37 48 03.

Hjemmeside 
http://www.kultur.korsoer.dk/- 
Portalen>Foreninger>I-N

Slægts-og lokalhistorisk forening 
for Løgstør og Omegn

Torsdag 12. januar kl. 19 i Sund By
Butikken
Jørn Christensen vil tage os med på et: 
Historisk strejftog langs Bjørnsholm Å.

Torsdag 2. februar kl. 19 i Pavillon Chri- 
stiansminde
Generalforsamling. Dagsorden ifølge 
vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil tidligere 
typograf og depotindehaver Willy Har- 
ritslev underholde med tildragelser fra 
Løgstør.

Mandag 20. februar kl. 19
Besøg på Overlade Lokalhistoriske Arkiv.

Afgang fra HP's Plads kl. 18.30.
Samkørsel og tilmelding til Bodil Klitgaard 
© 98 68 13 91 eller Inge Lise Nielsen 
© 98 67 33 12.

Lørdag 4. marts
Tur til Landsarkivet i Viborg.
Afgang fra HP's Plads kl. 7.30.
Samkørsel og tilmelding til Bodil Klitgaard 
© 98 68 13 91.

Torsdag 9. marts kl. 19-22
Birgit Øskov og Finn Jelstrup: Kursus i 
slægtsforskning på Internettet.
Et detaljeret program vil blive offentlig
gjort senere.
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Torsdag 16. marts kl. 19
Besøg på Dansk Nutidsmuseum, Støbe
rivej 8 i Aars.
Pris for rundvisning med efterfølgende 
kaffe, kringle og lagkage : 50 kr.
Afgang fra HP's Plads kl. 18.15.
Samkørsel og tilmelding senest tirsdag 
den 14. marts til John Nielsen
© 98 6712 34.

Mandag 27. marts
Sammen med Ålborg-foreningen arrange
res en aftentur til Landsarkivet i Viborg. 
Afgang fra HP's Plads kl. 18.
Samkørsel og tilmelding til Bodil Klitgaard 
©98 68 13 91.

Lørdag 1. april
Tur til Landsarkivet i Viborg.
Afgang fra HP's Plads kl. 7.30.
Samkørsel og tilmelding til Bodil Klitgaard 
© 98 68 13 91.

Torsdag 6. april kl. 19.30
Kirkebesøg i Løgstør Frimenighedskirke. 
Otto Kampp-Olsen vil fortælle om bygnin
gen og Laurits Kjær Nielsen redegør for 
Vesthimmerlands Frimenighed.

Torsdag 27. april kl. 19
Besøg på Ranum Lokalhistoriske Arkiv. 
Afgang fra HP's Plads kl. 18.30.
Samkørsel og tilmelding til Bodil Klitgaard 
S 98 68 13 91 eller Inge Lise Nielsen 
© 98 67 33 12.

Tirsdag 16. maj kl. 19
Besøg på Lynderupgaard Gods.
Rundvisning ved Kirsten og Ove Gle- 
rup.
Afgang fra HP's Plads kl. 18.
Samkørsel og tilmelding til John Nielsen 
© 98 67 12 34.

Tirsdag 3O.maj - onsdag 31. maj
Vi forsøger i samarbejde med Himmer
lands Garderforening og Løgstør Turist
forening at arrangere en "Royal"-Køben- 

havnertur med Arne Mathisen som guide. 
Turen er med overnatning på "Danhostel 
Copenhagen - Amager".
Tilmelding senest lørdag den 31. december 
2005 til John Nielsen S 98 6712 34.

Alle arrangementerne undtagen klubaft
nerne bliver forudgående bekendtgjort 
i Vesthimmerlands Folkeblad, og heraf 
fremgår, når tilmelding er nødvendig, og 
til hvem tilmelding skal ske.
Til nogle arrangementer vil der være en 
entre samt eventuelt egenbetaling til for
tæring og transport.

Kontingent
Årligt kr. 100 for enkeltpersoner og kr. 150 
for husstandsmedlemsskab.

Bestyrelse
John Nielsen, fmd., Østeralle 20,9670 Løgstør, 
© 98 67 12 34. E: john@privatpost.dk 
Carsten Holm Nielsen, nstfmd., Vestervang 
Alle 57,9670 Løgstør, © 98 6 712 50.
Poul Carstensen, kass., Livøvej 103, Rønbjerg, 
9681 Ranum, © 98 67 69 30.
E: pcfogh@post9.tele.dk
Ole Bang Nielsen, sekr., Norgesvej 10,9670 
Løgstør, © 20 82 45 26.
E: obang41@hotmail.com
Bent Andersen, Sverigesvej 14 A, 9670 
Løgstør, © 98 67 31 90.
Henning Jensen, suppl., Tværvej 9,9670 
Løgstør, © 98 67 17 85.

Programudvalg
Anna Esbech, Fischershave 16, 9670 Løg
stør, S 98 67 34 04.
Bodil Klitgaard, Haugaardsvej 46,9670 Løg
stør, © 98 68 13 91. E: bodil46@privat.dk 
Jnge Lise Nielsen, Øster Ørbækvej 12,9670 
Løgstør, © 98 67 33 12.
E: in@superbruger.dk
John Nielsen, Poul Carstensen og Ole Bang 
Nielsen.

Hjemmeside 
www.logstor.lokalarkiver.dk
Slægts- og Lokalhistorisk Forening.
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Morsø Slægtshistoriske
Forening

Tirsdag 10. januar kl. 19.30 på Ørding
Friskole
Genealog Erik Kann, genealog og fuld
mægtig ved Statens Øjenklinik, Køben
havn: Hvor blev min oldefar af?
Pris incl. kaffe kr. 50.
Arr. Folkeuniversitetet, Morsø Slægtshi
storiske Forening og Event & Aktiv.

Tirsdag 24. januar
Slægtsforskning.

Mandag 26. januar kl. 18.15 i riddersa
len på Dueholm Kloster.
Generalforsamling.
Samme aften kl. 19.30 museumsleder 
Gudrun Gormsen, Skive Museum: Ploven 
og Pennen.
Pris incl. kaffe kr. 50. Til dette møde er der 
offentlig adgang.
Arr. Museet og Morsø Slægtshistoriske 
Forening.

Tirsdag 7. februar
Slægtsforskning.

SRorbSjællanbS 

forening
Mandag 16. januar
Arbejdsmøde.

Mandag 23. januar (FU)
Jan Pedersen fra Landsarkivet fortæller 
om godsarkiveme og hvad man kan finde, 
f.eks. skifteprotokoller, fæsteprotokoller 
og aftægtskontrakter.

Mandag 30. januar
Arbejdsmøde.

Tirsdag 21. februar
Slægtsforskning.

Tirsdag 7. marts
Slægtsforskning.

Tirsdag 21. marts
Slægtsforskning.

Tirsdag 4. april
Slægtsforskning.

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

Kontingent
Kr. 100.

Bestyrelse
Gunhild Olesen Møller, fmd., Strædet 38, 7990 
Øster Assels, ® 97 76 42 77.
E: armgom@vibamt.dk
Bjarne Nielsen, kass., Ranunkelvej 16, 
Nykøbing M.
Jørgen Kibsgaard, sekr., Agertoften 9, 
Vodstrup, 7900 Nykøbing M.
Inge Langballe, Kirkebyen 5, Solbjerg, 7950 
Erslev.
Hans Jørgen Jensen, Bakkevænget 42, Sdr. 
Draaby, 7900 Nykøbing M.

Onsdag d. 8. februar - bemærk dagen 
(FU)
Erik Kann: Flytninger i Danmark.
Dette foredrag afholdes i samarbejde med 
DIS-Danmark i Allerød lokalcenter, Lyn- 
gevej 241-243.

Mandag 13. februar
Arbejdsmøde.

Mandag 20. februar
Arbejdsmøde.

Mandag 6. marts
Arbejdsmøde, deadline for blad 56.
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Mandag 13. marts
Arbejdsmøde, blad 56 udkommer i uge 11.

Mandag 20. marts (FU)
I Græsted. Museumsinspektør fr. Lone 
Hvass holder et foredrag om købstads
borgerne, embedsmændene, håndvær
kerne og især deres koner fra 1700 til 
begyndelsen af 1800-årene med henblik 
på brug af kirkebøger på en anden måde, 
om kvinders og mænds sygdomme, bør- 
nedødelighed og fødsler.

Mandag 27. marts
Arbejdsmøde.

Mandag 3. april
Arbejdsmøde.

Mandag 10. april 
Arbejdsmøde.

Mandag 24. april
Generalforsamling.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19 og holdes 
i Græsted på Holtvej i Græsted station 
SYD's lokaler, hvor Frivilligcentret stiller 
sine lokaler gratis til rådighed. Tog og bus 
kører "til døren".

Kontingent
175 kr. for enlige, 250 kr. for par pr. år.

Bestyrelse
Knud Werchmeister, fmd., Kongensgavevej 1
B, 3200 Helsinge, ® 48 79 60 99.
E: khw_rmw@mail.tele.dk
Bitten Mølgaard, kass., Leerbjerg Aasen 2, 
Bakkebjerg, 3230 Græsted,® 22 55 93 38. 
Girokonto: 004 8321.
E: bitten.viggo@mail.tele.dk
Birthe Nielsen, sekr., Mejsevang 6,3450 
Allerød, ® 48 17 40 57.
E: birthe.e.nielsen@mailme.dk
Maren Søndergaard Pedersen, Holmevej 38, 
Tulstrup, 3400 Hillerød, ® 48 28 55 53.
E: dsl65124b@post.cybercity.dk
Anna Elberg, .suppl., Kystvej 37,3630 
Jægerspris. E: efsl0082@vip.cybercity.dk 
Viggo Poulsen, suppl., se under bladet, 
® 48 71 57 00.
Per Egelund, bilagskontr., Ndr. Strandvej 277, 
Ellekilde, 3140 Ålsgårde.
E: p-e-lund@get2net.dk

Bladet
Ansvarshavende: Bestyrelsen. Layout/re
daktion og forsendelse:
Viggo Poulsen, Leerbjerg Aasen 2, Bak
kebjerg, 3230 Græsted, S 21 81 00 92.
E: viggo.bitten@mail.tele.dk

Foreningens blad udsendes normalt 4 
gange årligt i ugerne 11,27,41,52, gratis til 
foreningens medlemmer.
Pris i løssalg 30 kr., årsabonnement 100 kr.

Onsdag 22. februar (FU)
Henriette Idestrup, Odense: Slægtsforsk
ning i Tyskland.
Foredraget henvender sig til slægtsfor
skere, der ønsker at efterforske deres slægt 
i Tyskland, men endnu ikke er kommet 
i gang. Foredraget omhandler: Hvilke 
kildetyper bruger man typisk, når man 
begynder at forske i Tyskland. Brugen af 
trykte kilder, samt søgemuligheder via CD 
og internettet. Råd og vejledning angående 
besøg på tyske kirkebogsarkiver, samt brug 
af brevskabeloner fra internettet for dem, 

Slægtshistorisk Forening 
Odense

Onsdag 25. januar
Generalforsamling - ifølge vedtægterne. 
Efter generalforsamlingen foreningsaften 
med spørgecentral. Kom med dine spørgs
mål og problemer og få dem løst.
Fortæl om din slægt eller succes(er) i din 
forskning på "10 minutter". Interesserede 
bedes meddele emne m.v. til bestyrelsen 
senest 22. januar.
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der ikke selv behersker tysk. Henvisning 
til litteratur om emnet, for dem, der gerne 
vil vide mere.

Lørdag 25. marts (FU) kl. 10-17
Slægtsforskerdag med demonstration af 
følgende slægtsprogrammer:
Brothers Keeper ved Egil Holm Nielsen, 
Lyngby.
Family Treemaker ved Hanne Stegemül
ler, cand, jur., Vanløse.
Ancestral Quest 2.1. samt Family Search 
(mormon-databasen) ved Anna Margrethe 
Krogh-Thomsen, Ølstykke.
Frokost medbringes. Kaffe/the, soda
vand/ øl kan købes.

Onsdag 26. april (FU)
Erik Bjerre Fisker, cand. mag., Den Gamle 
By i Århus: Eilschous Boliger - en stif
telse for ubemidlede, borgerlige enker og 
jomfruer.
Eilschous Boliger lå i Munke Møllestræde i 
Odense og var opført i 1760'eme med hen
blik på at huse enker og ugifte døtre, som 
havde mistet deres økonomiske ståsted, 
da familiefaderen døde.
Vi skal høre om boligernes historie, deres 
indretning samt nedtagning og genopfø
relse i Den Gamle By i Århus. Herunder 
fortælles om det kildemateriale fra arki
verne, som har støttet genopførelsen.
Jytte Skaaning: Et signalement af ægte
parret Peter v. Vesten Eilschou (1713-83) 
og Anna Maria Becker (1719-99) og deres 
foretagsomhed i Odense og omegn.

Lørdag 20. maj kl. 9-17
Fælles udflugt til Den Gamle By i Århus. 
Rundvisning - specielt i Eilschous Boli
ger.
Bus afgår kl. 9 fra Dannebrogsgade. For
ventet hjemkomst ca. kl. 17. Frokost m.v. 
medbringes eller købes i Århus.
Pris 150 kr. til bus, entre og rundvisning. 
Bindende tilmelding til Jytte Skaaning 
senest 1. maj.

Tid og sted - bemærk nyt mødelokale!
Aim. møder kl. 19.15 (NB! lørdag 25. marts 
kl. 10) i den store sal (1.etage) på Odense 
Kommunes Uddannelsescenter, Schacks- 
gade 39,5000 Odense C. Elevator og gode 
parkeringsmuligheder i skolegården. Bus 
nr. 41,81,82, 91 og 92 (Nyborgvej/Nan- 
sensgade).
Kaffe/the, sodavand/øl kan købes ved de 
almindelige møder.
Bemærk! Busudflugt til Den Gamle By i 
Århus 20. maj.

Nyt! Der afholdes spørgecentral Vi time 
før hvert møde - undtagen slægtsfor
skerdagen og udflugten til Århus. Besty
relsesmedlemmer vil være til stede og 
hjælpe med "de krøllede bogstaver" og 
arkivspørgsmål.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 125 kr., par 175 kr. for 
foreningens tilbud og SLÆGTEN.

Kursusvirksomhed
Jytte Skaaning: Slægtsforskning for videre
gående. 12 torsdage kl. 19.15-21.35 fra 5. 
januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
begyndere (fortsættelse fra efteråret). 9 
mandage kl. 19.15-21.35 fra 23. januar, 
(minus 20. februar og 20. marts).
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
lidt øvede. 10 torsdage kl. 10-12.20 fra 12. 
januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for lidt 
øvede. 10 torsdage kl. 13.30-15.50 fra 12. 
januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
øvede. 10 tirsdage kl. 19.15-21.35 fra 10. 
januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
videregående. 10 mandage kl. 16.30-18.50 
fra 9. januar.
Alle kurser (undtagen gotisk skriftlæsning 
- lidt øvede og øvede) afvikles på AOF- 
Centret, Vestre Stationsvej 8-10, Odense 
C. Derimod afholdes kurserne: gotisk 
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skriftlæsning - lidt øvede på AOF-Cen- 
tret, Hunderupvej 103, 5230 Odense M., 
medens gotisk skriftlæsning for øvede 
afholdes på Hunderupskolen, Solfaldsvej 
11,5000 Odense C.
Nærmere oplysning hos JS. Tilmelding til 
AOF, Odense, S 63 11 99 00 eller www. 
aof-odense.dk

Jytte Skaaning og Svend-Erik Christiansen: 
Slægtsforskning og informationsteknologi.
Dette er et kursus i brugen af computer 
og Internet som redskab i slægtsforsk
ningen.
Forudgående kendskab til en compu
ter er ikke nødvendigt. Hvor søger og 
henter man oplysningerne ved hjælp af 
Internettet? Hvordan søger man f.eks. i 
udvandrerprotokoller, folketællinger og 
indvandrerdatabasen v. h. a. Internettet? 
Hvad er kildeindtastningsprogrammet, 
og hvorledes bruger man folketællinger 
m.v. fra CD-rom?
Der bliver introduktion og indøvning af 
slægtsprogrammer (Brothers Keeper og 
WinFamily) for begyndere og workshop 
for mere erfarne brugere af de nævnte 
programmer. Hvordan holder man styr 
på sine data? Hvorledes udveksler man 
data (om aner) med andre slægtsforskere 
via diskette eller e-mail? Evt. workshop 
i indscanning og behandling af billeder.

åHægtø- og (Egnöljtötoriöh 
jforentng JRaniierö

Tirsdag 17. januar (FU)
Lone Liljengren, arkivar, Erhvervsarkivet: 
Personoplysninger i kommunale arkiver 
Fortvivl ikke hvis noget materiale er gået 
tabt. I kommunernes sociale arkivalier er 
der mange andre muligheder for at finde 
oplysninger om anerne. Foredraget vil 
præsentere et udvalg af disse arkivalier, 
sammen med de oplysninger, som du kan 
støde på i materialet.
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Med informationsteknologien åbner der 
sig helt nye muligheder for slægtshisto
rikerne.
2 fredage kl. 18-21.40:10. og 31. marts.
2 lørdage kl. 10-17.20: 11. marts og 1. 
april.
Kurset afholdes på AOF-Centret, Vestre 
Stationsvej 8-10,5000 Odense C.
Nærmere oplysning hos JS. Tilmelding til 
AOF, Odense, ® 63 11 99 00 eller www. 
aof-odense.dk

Bestyrelse
Jytte Skanning, fmd., Vinkældervej 6A, 5000 
Odense C, S 6614 88 77.
E: skaaning@email.dk
Jytte Hammerich Fauerby, nstfmd. og 
foreningens repræsentant i Byhistorisk 
Udvalg, J. L. Heibergs Vej 97,5230 Odense 
M, S 66 12 80 02. E: jyhafa@get2net.dk 
Inge Skipper, kass., Krogsløkkeparken 24,5240 
Odense NØ, S 66 10 90 52.
E: pls@sedennet.dk
Lisbet Kinttof, sekr., Istedvænget 5,3 tv., 5000 
Odense C, 6611 15 23. E: kinttof@mail.dk 
Arne Christiansen, webmaster, Langelinie 34 c, 
5230 Odense M, S 66 13 31 34.
E: arne@ejlby.dk
Hjemmeside: www.ejlby.dk
Elise Reil, supl., Moltkesvej 6,5000 Odense 
C.S 65 91 70 27. E: reilsundahl@mail.dk

Hjemmeside 
www.odenseslaegt.dk

Tirsdag 7. februar
Generalforsamling efter vedtægterne.
Efterfulgt af præsentation af gode bøger 
om slægtsforskning, som kan lånes på 
biblioteket.

Tirsdag 28. februar (FU)
Steffen Elmer Jørgensen, arkivar, Landsar
kivet for Nørrejylland: Amtsarkiver.
På landsarkiverne findes metervis af ar
kivalier fra landets amter, som desværre 
ikke bliver brugt efter fortjeneste. Måske 
fordi de kan virke uoverskuelige og svære 
at finde rundt i? Foredraget vil give et 
overblik over indholdet i arkiverne og 
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præsentere nogle af vigtige kilder for 
slægtsforskere.

Tirsdag 14. marts
Foreningsaften.
Laust Chr. Larsen fortæller om forskning i 
slægts- og lokalhistorie, ud fra mange års 
erfaringer. Bagefter hjælper vi hinanden 
med problemer og udveksler erfaringer. 
Husk at medbringe tekster, du har svært 
ved at tyde.

Tirsdag 4. april
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv for Hvor
slev Kommune, Skraavej 6, Hvorslev.
Vi mødes på arkivet kl. 19 og får en rund
visning. Bagefter vil der være tid til at 
fordybe sig i arkivalierne. Tilmelding til 
formanden senest 1. april for aftale om 
fælleskørsel.

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt, holdes møderne 
i lokale 3, Kulturhuset, Stemannsgade 2, 
Randers, kl. 19.

Tirsdag 10. januar
Medlemmernes aften. Alle vil have mu
lighed for at fortælle lidt om deres egen 
forskning eller få råd og vejledning af 
andre forskere.

Tirsdag 7. februar
Rolf Dorset, forfatter og journalist: Skoma
gerdreng eller kongesøn?
På baggrund af Paradisbarnet - en bog om 
H.C. Andersens herkomst, som udkom i 
foråret 2004 - uddyber forfatteren begrun
delsen for, at eventyrdigteren ikke kan

Kontingent
160 kr pr år (arrangementer og SLÆGTEN).

Bestyrelse
Bøggild Christensen, fmd., Bjarkesvej 9,8900 
Randers, ® 86 43 57 66.
E: boegg@webspeed.dk
Poul Høj, kass., Niels Steensensvej 1,8900 
Randers,® 86 43 1716.
E: poul.hoj@lic-mail.dk
Inger Marie Linnemann, Ammelhedevej 4, 
Tammes trup, 8900 Randers, ® 86 49 48 40.
E: mie3mie@worldonline.dk
Tina Sørensen, Virring Mosevej 7, Virring, 
8900 Randers,® 86 49 54 38.
E: luber@mail.tele.dk
Kathrine Tobiasen, sekr., Korsagervej 13, 
Haslund, 8900 Randers,® 86 44 56 89.
E: tobiasen@adslhome.dk

Hjemmeside
http:/ / www.slaegtranders.dk 

være søn af skomagerparret i Odense, men 
at hans biologiske forældre var komtesse 
Elise Ahlefeldt-Laurvig til Tranekær på 
Langeland og prins Christian Frederik, 
den senere Christian VIII.

Tirsdag 7. marts
Johnny Wøllekær, arkivar, Odense Stads
arkiv: Da Maren kom på fattiggården.
Gennem 1800-tallet oplevede det danske 
samfund en forvandlingsproces, der på 
godt og ondt forvandlede hverdagen. 
Økonomisk gik det fremad, men for de 
fattige på landet var det hårde tider, da 
gårdmændene så fattigfolk som en byrde. 
Derfor blev der oprettet fattiggårde, som 
man kendte det fra byerne.

Tirsdag 4. april
Jytte Skaaning, cand.mag., Odense: Når 
anerne flytter, hvor finder man dem så?
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Tirsdag 9. maj
Generalforsamling.
Indkaldelse og dagsorden udsendes 
senere.

Tid og sted
Kl. 19.30 på Kildegården, lokale 2, Hellig
korsvej 5, Roskilde. Medbring selv kaffe/te.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 150 kr., par 200 kr. inkl.
SLÆGTEN og foreningens årsskrift.

Bestyrelse
Kit Bisgärd, fmd., Åstoften 14, Svogerslev, 
4000 Roskilde, S 46 38 35 14.

E: Kit@roskildeslaegt.dk
Flemming Molin, kass., Dronning Ingeborgs
Vej 1,4000 Roskilde, ffi 46 35 31 18.
E: Molin@roskildeslaegt.dk
Karna Hansen, sekr., Æblehaven 106,
st. th., 4000 Roskilde, S 46 36 10 56. E:
Karna@roskildeslaegt.dk
Niels-Bjarne Kristensen, Dronning Sofiesvej 22, 
4000 Roskilde, S 46 35 37 73.
E: Niels-Bjarne@roskildeslaegt.dk
Leif Hjetting, Hyldevænget 4,4060 Kirke 
Såby, S 46 49 22 48.
E: Hjetting@roskildeslaegt.dk

Hjemmeside 
http://roskildeslaegt.dk

Onsdag 5. april i Låsby
Almindelig samarbejdsaften med et ind
læg om slægtshistorie af et medlem.
Tag dit eget materiale med, hvis du vil 
have gode idéer fra andre.
Efter kaffen træner vi i gotisk skriftlæs
ning. Medbring evt. egne tekster, som du 
gerne vil have læst.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19.30, Ry-mø- 
derne afholdes på Egnsarkivet i Ry og 
Låsby-møderne i Foreningscentralen på 
Låsby Skole.

Bestyrelse
Kaj Ahlburg, fmd. og sekr., Kildebakken 36, 
8680 Ry, 86 89 14 63.
E: kahlburg@post5.tele.dk
Birthe Lund Dalsgaard, kass., Egevej 48,8680
Ry, S 86 89 28 45. E: bld@mail.dk
Knud Aagaard, Kirkevej 73,8670 Låsby, 
S 86 95 15 86. E: knuds@knudaagaard.dk 
Harry Sylvest Christensen, Anemonevej 11, 
8680 Ry, ® 86 89 35 80. E: ahc@newmail.dk

Hjemmeside 
http://www.rootsweb.com/-dnkrsf/
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Ry Slægtshistorisk
Forening

Onsdag 4. januar i Låsby
Almindelig samarbejdsaften med et ind
læg om slægtshistorie af et medlem.
Tag dit eget materiale med, hvis du vil 
have gode idéer fra andre.
Efter kaffen træner vi i gotisk skriftlæs
ning. Medbring evt. egne tekster, som du 
gerne vil have læst.

Tirsdag 7. februar i Ry
NB: Ugedag og mødested. Mødet hol
des i forlængelse af lang åbningstid på 
arkivet.
Almindelig samarbejdsaften med et ind
læg om slægtshistorie af et medlem.
Tag dit eget materiale med, hvis du vil 
have gode idéer fra andre.
Efter kaffen træner vi i gotisk skriftlæs
ning. Medbring evt. egne tekster, som du 
gerne vil have læst.

Tirsdag 7. marts i Ry
NB: Ugedag og mødested. Mødet holdes i 
forlængelse af lang åbningstid på arkivet. 
Generalforsamling efter vedtægterne.
Derefter bliver der nok tid til lidt faglig 
snak.
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Slægtsforskerne i
Silkeborg

Tirsdag 3. januar
Studiekreds i gotisk. Materialeudgifter
50 kr.

Tirsdag 17. januar
Studiekreds i gotisk.

Tirsdag 31. januar (FU)
Lone Liljegren, arkivar ved Erhvervsar
kivet, Århus: Personoplysninger i kom
munernes "sociale arkivalier".
Der er ikke grund til fortvivlelse, fordi 
noget materiale er gået tabt eller fordi 
folketællingen ikke bidrager med oplys
ninger. Oplysninger om navn, ægteska
belig status, familierelationer, fødselsdato 
og fødested, de findes også i forskellige 
af kommunernes sociale arkivalier, men 
hvilke? Der præsenteres et udvalg af disse 
arkivalier sammen med de oplysninger, 
som du kan støde på i materialet.

Tirsdag 7. februar 
Studiekreds i gotisk.

Tirsdag 28. februar
Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Tirsdag 14. marts (FU)
Henning Bender, stadsarkivar i Aalborg 
og leder af Det danske Udvandrerarkiv: 
Udvandringen fra Danmark.
Danmark var i forhold til sit befolknings
tal det fjerdestørste udvandringsland i 
verden i årene 1868-1914. Henning Ben
der fortæller om, hvordan vi kan vide så 
meget om disse udvandrere. Om hvorfra 
de kom, hvor gamle de var, deres arbejde 
og uddannelse, og hvordan de rejste, og 
hvordan det hele så ud der, hvor de nåede 
frem. Samt hvordan vi finder dem, når vi 
dyrker slægtsforskning.

Tirsdag 28. marts (FU)
Peter Korsgaard, leder af Kort- og matri
kelstyrelsen: Matrikel og matrikelkorts 
brug ved slægtsforskning.
Peter Korsgaard er kendt for sin viden 
om matriklerne. Alle slægtsforskere får 
med tiden brug for at kunne håndtere og 
udnytte matriklerne, så benyt chancen til 
at høre om, hvordan det gøres, og hvad 
man kan finde af gode oplysninger.

Tirsdag 11. april
Studiekreds i gotisk.

Tirsdag 25. april
Studiekreds i gotisk.

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

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

Bestyrelse
Bent Ny mand, fmd., Teglgårdsparken 42,8882 
Fårvang, ® 86 8718 44.
E: ingeogbentnymand@mail.tdcadsl.dk
Jette Pedersen, nstfmd., Sejlingsvinget 17,8600 
Silkeborg, S 86 85 53 69.
E: jette.eiersted@get2net.dk
Karl Kristensen, kass., Tingvejen 4,8600 
Silkeborg, © 86 81 63 30.
E: karlgeo@tiscali.dk
Birgit Pedersen, sekr., Rudbølvej 27,8600 
Silkeborg, ® 86 81 02 58.
E: birgitp@oncable.dk
Ole Jensen, Skægkær Banevej 23,8600
Silkeborg, @ 21 21 89 91. E: alole@oncable.dk
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Onsdag 11. januar
Hans Burchardt, fhv. bogtrykker fra Kor
sør: Målsætning for samt layout og tryk
ning af sit slægtshistoriske arbejde.
Første del af foredraget handler om at 
få defineret, hvad man vil præsentere til 
andre, hvordan det gribes an, og hvad det 
må koste. Anden del fortæller om sproget, 
skrifter, formater, illustrationer, farver, papir 
og indbinding. Foredraget kan opleves som 
en naturlig fortsættelse af Hans Burchardts 
foredrag i jan. 2004, men kan absolut også 
høres som et selvstændigt indlæg. Der er 
ikke tale om et decideret EDB-foredrag.

Onsdag 18. januar kl. 19 i Harsdorff 
salen på Rigsarkivet
Ekstra foredrag, Inge Bundsgaard og 
Charlotte S. H. Jensen: Daisy for slægts
forskere.
Når arkivarer i Statens Arkiver taler om 
Daisy, er det ikke majestæten, der refereres 
til. Forkortelsen står for Dansk Arkivalie 
Informationssystem, og er navnet på det 
statslige arkivvæsens e-registratur. Daisy 
er under konstant udvikling, men "hun" 
kan allerede nu være et godt redskab for 
alle typer af arkivbrugere. Hvordan bruger 
slægtsforskeren Daisy og hvad er udvik
lingsplanerne for systemet?

Onsdag 8.februar
Arkivar ved Kort & Matrikelstyrelsen, 
Peter Korsgaard: Matrikelarkivet.
Kort & Matrikelstyrelsens arkiver er ikke 
det første sted, som en slægtsforsker be
søger. Men der er oplysninger at hente, 
især til at se, hvor ens ane har boet, hvor 
stor ejendommen var og hvordan bygnin-
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gerne så ud. På enkelte punkter kan der 
også komme inspiration til søgning efter 
ukendte aner. Arkivaren vil gennemgå 
kort og arkivalier i arkivet og give tips 
om, hvor der er noget at hente, og hvordan 
man arbejder med tingene. Desuden vil 
den fagre nye verden i form af hjemme
siden og en kommende præsentation af 
kortene i arkivet på nettet blive omtalt.

Onsdag 8. marts
Generalforsamling.
Dagsorden efter vedtægterne.
Efter generalforsamlingen: Genealog og 
fuldmægtig ved Statens Øjenklinik Erik 
Kann: Slægtsforskning på Internettet.
Internettets muligheder er stort set uendelige, 
og mængden af informationer ubegribelig 
omfattende. Alligevel er der mange slægts
forskere, der oplever frustration og forvirring: 
Hvorfor kan j eg ikke finde noget, når nu alle ta
ler om, at der er så meget derude! Den væsent
ligste nøgle ligger i at kunne søge systematisk 
og målrettet. I aftenens foredrag vil Erik Kann 
gennem en lang række praktiske eksempler 
give anvisninger på, hvorledes man kan få 
succes med søgningerne på Internettet.

Onsdag 5. april
Min egen Slægtsforskning. Denne aften vil 
vi lave et arrangement, hvor vore medlem
mer selv skal medvirke og vise, hvordan de 
har ordnet deres egen slægtsforskning, med 
data, billedmateriale og andre spændende 
ting. Her kan du møde og snakke med 
andre slægtsforskere, som måske arbejder 
med de samme ting som du. Har du nogle 
interessante gamle ting, eventuelt fra din 
slægt, som du vil vise andre af vore med
lemmer, kan du medtage dem denne aften. 
Der vil også komme forskellige gæster.

Forårsudflugten lørdag 20. maj
Vi påtænker denne gang at lave en hyggelig 
tur til Skåneområdet i Sverige. Vi skal besøge 
nogle spændende steder og spise et hyggeligt 
sted. Reserver derfor allerede nu denne dato. 
Nærmere oplysninger om udflugten i næste nr. 
af foreningens blad og på vor hjemmeside.



Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt, kl. 19 i Mor
monkirkens venlige lokaler i Ballerup- 
Centret. Lokalerne ligger i den samme 
bygning, hvor S-toget holder. Lige oven 
over billetkontoret. Man kan gå lige fra 
tog og bus op til lokalet. Til og fra Ballerup 
S-station er der gode busforbindelser samt 
fine parkeringsforhold.

Kontingent
Enkelt 225 kr. - 2 samboende 275 kr.
- Gæster 25 kr. pr. foredrag.

Bestyrelse
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, fmd., 
Hedebyvej 5,3650 Ølstykke, S 47 17 92 51.
E: krogh@get2net.dk
Gyda Mølsted, sekr., Ajax Alle 18,2650 
Hvidovre, S 36 49 28 78.

Slægtsfjtstorist 
forening 

for 
Storstrøms 2Imt

Lørdag 14. januar
Ved mødet i dag henvender vi os til alle, 
der har brug for hjælp til at komme videre. 
Vi trækker på bestyrelsen og andre med
lemmers viden. Mødet holdes i Slægtsfor
skerrummet, hvor der findes en hel del 
hjælpemidler for slægtsforskeren.

Lørdag 25. februar
Vi bytter aner og tager emner op og 
hjælper hinanden med gode forslag og 
videregiver noget af den erfaring, vi alle 
ligger inde med - afhængig af, hvad vi 
arbejder med.

E: harald-gyda@adr.dk
Bent Jensen, kass., Konkylievej 23,2650 
Hvidovre, 36 78 87 75.
E: Bentjensen@mobilixnet.dk
Gitte Bergendorff Høstbo, redaktør, Obovej 14, 
2730 Herlev, ® 44 84 91 31.
E: janhb@mail.danbbs.dk
Erling Dujardin, Digehuset 5, st.l., 2670 
Greve, © 43 90 86 25.
E: fam.dujardin@image.dk
Peter Wodskou, Arnesvej 44,2700 Brønshøj, HR 
38 28 94 75. E: peter.wodskou@get2net.dk 
Merete Witt, Lyshøj Alle 7,2. th., 2500 Valby, 
® 36 46 43 71. E: mwitt@jubiimail.dk 
Ruth Elsøe, suppl., Strandhaven 15,3060 
Espergærde, S 49 13 20 12.
E: ruth-e@mail.tele.dk

Hjemmeside 
http://www.genealogi-kbh.dk/ og 
http://www.anetavlen..dk/

Lørdag 18. marts
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen holder Georg 
Agerby, Brøndby, foredrag om, hvorle
des vi kommer i gang med opsætning af 
slægtstavler.

Lørdag 29. april kl. 10
Besøg på Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv 
på Lolland.
Samkøring fra Nykøbing F. kan etableres. 
Herom senere.

Tid og sted
Foredragene afholdes, hvis ikke andet 
er anført, lørdage kl. 13 på "Det Gamle 
Bibliotek", Rosenvænget 17, 4800 Nykø
bing F.
Foredragene er åbne for alle interesserede, 
medbring selv drikkevarer til pausen.

Husk! Navneskilt ved møderne. "Bøde" 
på 5 kr. opkræves.

Kontingent
Kr. 160 for enkeltpersoner, kr. 210 for 
ægtepar, kr. 75 for biblioteker/arkiver og 
kr. 30 for gæster.
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Bestyrelse
Susanne Poulsen, fmd. og redaktør, 
Thorsensvej 30,4800 Nykøbing F., 
S 54 85 98 85. E: spp@privat.dk 
Nanna Nielsen, nstfmd., Grønlandsvej 9,4800 
Nykøbing F., S 54 82 2419. E: nani@pc.dk 
Børge Antonsen, kass., Nykøbingvej 65,4863 
Eskilstrup, © 54 43 64 28.
E: inboge@mail.tele.dk
Erik Dyrborg, sekr., Gøgeurtevej 11, Marielyst, 
4873 Væggerløse, S 54 13 64 01.
E: erik.dyrborg@mail.tele.dk
Kjeld Boesen, Egevænget 13,4800 Nykøbing 
F., ® 54 85 25 28. E: tk.boesen@adr.dk

Mandag 2. januar
Evaluering af spørgeskema.

Mandag 9. januar
Gotisk læsning v/ Lisbet Larsen.

Mandag 16. januar
Tema v/ Birgit Bloch Heigren og Johanne 
Togeskov: Hvad kan vi bruge Daisy til?

Mandag 23. januar
Klubaften.

Lørdag 28. januar
Miniforskertræf i Tåstrup, tilmelding 
nødvendig.

Mandag 30. januar
Klubaften.

Mandag 6. februar kl. 10
Besøg i Rigsarkivet, intet aftenmøde.

Mandag 13. februar
Generalforsamling.

Mandag 20. februar
Tema v/ Gyrite Adsersen: Bryllupstra
ditioner.

Jette Stoltenberg, Hallingparken 7,6., 2660 
Brøndby Strand, ® 43 73 04 02.
E: jettestoltenberg@bmet.dk
Karin Stevens, Langgade 7,4800 Nykøbing F., 
S 54 85 37 66.
Grethe Bruun Jensen, suppl., Sølet 5,4871 
Horbelev, S 54 44 52 87. E: skafte@image.dk 
Tove Boesen, suppl., Egevænget 13,4800 
Nykøbing F., S 54 85 25 28.
E: tk.boesen@adr.dk
Arne Heyn, rev., Hamborgskovvej 32, 
Sundby, 4800 Nykøbing F, 54 86 10 29.
Karen A4. Larsen, rev. suppl., Fjelde Byvej 3, 
4990 Sakskøbing, S 54 77 94 03.
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Mandag 27. februar
Klubaften.

Mandag 6. marts
Palle Ove Christiansen, forfatter til bogen 
"Lykkemagerne": Giesegaard gods.

Mandag 13. marts
Gotisk læsning v/ Ingrid Bonde Nielsen.

Mandag 20. marts
Tema v/ Erik Møntegaard: Køge huskors.

Mandag 27. marts
Klubaften.

Mandag 3. april
Karsten Gabrielsen: Trinitatis Sogn. Sognet 
i Verden - Verden i sognet.

Mandag 10. april
Gotisk læsning v/ Lisbet Larsen.

Mandag 24. april
Klubaften.

Mandag 1. maj
Jørgen Mikkelsen: Fængselsarkiver og 
deres anvendelsesmuligheder.

Mandag 8. maj
Gotisk læsning v/ Lisbet Larsen.

Mandag 15. maj
Tema v/Vivi Bruhn Jørgensen: Brande og 
pest på Amager.
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Mandag 22. og 29. maj
Klubaften.

Søndag 11. juni
Sommerudflugt med ledsager.
Herefter sommerferie til mandag d. 4. 
september.

Tid og sted
Alle møderne afholdes kl. 19 - 21 i lokalet 
"Hyggeklubben" Gersagerparken 22-24 
parterre, 2670 Greve

Slægtshistorisk Forening 
for Sydsjælland

Onsdag 18, januar (FU)
Bodil Ostergaard-Andersen, bibliotekar, 
Det Kgl. Bibliotek: Hvordan kan vi som 
slægtsforskere bruge Det Kgl. Biblioteks 
Kort- og Billedafdeling ?

Onsdag 15. februar
Hans Burchardt, Korsør: Utraditionel 
slægtsberetning.

Onsdag 15. marts
Generalforsamling m.m.

Onsdag 19. april
Birthe Stemann og Lisbeth Stemann, Ker
teminde: En udvandrerskæbne og den bog 
som blev resultatet deraf.
Foredrag og oplæsning om et spændende 
kvindeliv i New York.

Kursusvirksomhed
LOF afholder kurser i slægtsforskning 
under ledelse af Ole Pilegaard Hansen.
De, der ønsker at deltage, bedes holde øje

Kontingent
Enk.150 kr., samboende 200 kr. pr. år. 
Gæster 20 kr. pr. gang.

Bestyrelse
Jørgen Seide Petersen, ® 40 58 54 86.
Arne Jensen, ® 43 60 06 25.
Ingrid Bonde Nielsen, fä 43 90 80 60.
Lisbet Larsen, fä 4615 05 71.
Kirsten Hansen, fä 43 90 33 17.

Hjemmeside
http: //sydslaegt.homepage.dk 

med annoncering i pressen samt LOF's " 
blå kursushæfte ".

Kontingent
Enkeltmedlemmer 100 kr., - par 160 kr.
Gæster 30 kr. pr. møde.

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

Bestyrelse
Knud Rahbek Frederiksen, fmd., Fællesejevej 
14,4700 Næstved, ® 55 72 55 08.
E: aogkfr@maill.stofanet.dk
Ole Pilegaard Hansen, kass., Fyrrevej 7, 
Fensmark, 4684 Holmegård,® 55 54 64 05. 
E: pilbach@stofanet.dk
Anny Mørch, sekr., Skovbrynet 26,2. tv, 4700 
Næstved, ®55 7277 91.
E: morch.andersen@stofanet.dk
Karin Mørck, Skovmølle Vænge 5,4700 
Næstved, ® 55 72 74 74.
E: karin.morck@maill.stofanet.dk
Jørgen Petersen, Pinjevej 10, Fensmark, 4684 
Holmegård, ® 55 54 77 08.
E: swerburg@mail.dk

Hjemmeside
ssf.dk/25/
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Torsdag 26. januar
En aften med vores nyudnævnte muse
umsleder, Annemette Løkke Berg, Sæby 
Museum.

Torsdag 23. februar
En aften med vores nyudnævnte muse
umsinspektør, Jens Thidemann , Sæby 
Museum.

Torsdag 23. marts
Arrangementet? Bekendtgøres senere.

Torsdag 20. april kl. 19
I Spar Nord Sæby.
Sæby Museum Årsmøde & Historiske 
Forenings generalforsamling.

Torsdag den 15. juni
En aftentur, hvorhen?
Bekendtgøres senere.

Kultur og Studierejse
Lørdag/Søndag - 5./6. august 2006.
Turen går til Kungsbacka Kulturhus, Möln

Slægtshistorisk Forening 
Sønderjylland

Torsdag 12. januar
Samarbejds- og kontaktmøde, Tove Jensen 
indleder med at fortælle om skifter. En 
introduktion til, hvor du finder skifterne 
- og dermed arven efter vore forfædre.

Torsdag 2. februar
Arkivfaglig overassistent Mai-Brit Lau
ritsen: Soldaterne og kilderne til deres 
færden.
Indhold og tolkning af lægdsruller - alfa
betiske lister, soldaterpapirer, -registrerin
ger, datablade, Geworbene og sessioner. 
Landsarkivet Aabenraa.

dal, Kvarnby og museum Öckerö Hem
bygdsgårdar i den Svenske Skærgård. 
Rejseleder Rita Brix Gregersen & Thorkild 
Søndergaard.

Tid og sted
Alle møder finder sted i Spar Nord Sæby 
og begynder kl. 19.30, undtagen Sæby 
Museums årsmøde.

Bestyrelse — —
Ninna Olsen, fmd., Kløvermarken 7,9300 
Sæby, S 98 46 33 68.
Rita Brix Gregersen, nstfmd., P. Mønstedsvej 
25,9300 Sæby, ® 98 46 19 92.
Thorkild Søndergaard, kass.,
Kjeldgaardsparken 41,9300 Sæby,
@ 98 46 19 16. E: v-t@os.dk
Hans Jørgen Ottosen, sekr., Snorgaardsvej 21, 
Lyngsaa, 9300 Sæby, S 98 29 20 24.
E: ottosen@get2net.dk
Bent Nedergaard Andersen, Åhaven 26, 
Voersaa, 9300 Sæby, S 98 46 05 06.
Jørgen Bruun Nielsen, Flaunskj olds vej 17,9392 
Dyb vad.
Aase Hansen, Parallelvej 3,9300 Sæby,
© 98 46 30 56. E: aasekohsel@mail.dk

Lørdag 25. februar kl. 13 (FU)
Generalforsamling.
Derefter Erik Kann: Jamen - jeg har da kun 
ganske almindelige mennesker i min slægt! 
Foredraget vil byde på en gennemgang af 
nogle kilder, hvor man med garanti altid 
vil kunne finde oplysninger om forfæd
rene, selvom de kun f.eks. var almindelige 
fæstebønder.

Torsdag 16. marts
Jørn Rørholm, Egernsund: Baptister og 
evt. andre trosretninger - hvor og hvor
dan finder vi kilderne til disse. Højskolen 
Østersøen, Aabenraa.

Tid og sted
Alle aftenmøder begynder kl. 19, og, hvor 
ikke andet er anført, i grupperum 8 på 
Sønderborg Bibliotek.
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Kontingent
150 kr. pr. husstand.

Bestyrelse
Nicolai Johannsen, fmd., Kystvej 9,6320 
Egernsund, © 74 44 23 83.
E: nic@egemsund.dk
Ole Jensen, fä 74 45 02 35.
Margit Hansen, S: 74 45 81 84.
Giro 150 4088.

Tirsdag, 17. januar
Medlemsmøde - opfølgning af medlems
mødet i oktober. Tag selv materiale med 
og vi kan drøfte evt. problemer.

Torsdag, 9. februar
Orla Poulsen, arkivar, lokalhistorisk arkiv: 
Mennesket i lokalsamfundet.
Derefter generalforsamling. (Dagsorden, 
se lokal folder).

Tirsdag, 7. marts (FU)
Svend-Erik Christiansen, lektor, Århus: 
Om kirkebøger og folketællinger på nettet. 
En gennemgang af mulighederne for 
at slægtsforske via nettet med fokus på 
"Akivalieronline" og "Dansk 
Demografisk Database".

Tirsdag, 25. april kl. 18.30
Besøg på Sydthy Egnshistoriske Arkiv, 
Hurup.
Vi mødes på IP Jacobsens Plads, Thisted, for 
samkørsel. Tilmelding mv. se lokal folder.

Tirsdag, 9. maj kl. 19
Besøg på Thisted lokalhistoriske arkiv på 
Borgerskolen med arkivar Orla Poulsen. 
Mødested - se lokal folder.

Kursusvirksomhed
Begyndt i 2005 i AOF regi fortsætter med 
rest - datoer således 11. og 25. januar, 8. 
og 22. februar og 8. marts.

Hanne C. Christensen, sekr., Stenbjergparken 
6A, 2.tv., 6400 Sønderborg, 74 42 21 13.
E: slaegt-soenderjylland@stofanet.dk 
Ingeborg Kraft, S 74 42 44 66.
Bent Pawlowski, S 74 64 45 51.
Tage Lahn Sloth, fä 74 40 74 25.

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

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt - kl. 19..30 i 
Plantagehuset, Thisted.

Fast studieaften kl. 19
For medlemmer på lokal hist, arkiv I P 
Jacobsens hus, Thisted, følgende onsdage, 
4 og 18. januar -1 og 15. februar, 1 og 15. 
marts, 5 og 19. april, 3. maj.

Kontingent
170 kr. for enkelt medlemskab, 220 kr. for 
par incl. SLÆGTEN.
Ved indmeldelse efter 1. juli er det 85 kr. 
mindre og excl. SLÆGTEN.

Bestyrelse
Jens Eg, fmd., Enghavevej 17, 7700 Thisted.
E: jens.eg@mail.dk
Peter Norre Christensen, kass., Klosterengen
53.7700 Thisted, fä 97 98 54 03.
Ole Sixhøj Jensen, sekr., Gyvelvej 5, 7700 
Thisted, fä 97 92 04 01.
E: ole.sixhoej@jensen.tdcadsl.dk
Erik Kaas Mortensen, webmaster, Ribes vej 28, 
7700 Thisted, fä 97 92 46 60.
E: ekaasm@get2net.dk
Anne Grethe Søndergaard, Skinnerup Skråvej
18.7700 Thisted, 97 98 15 27.
E: annegrethe@sol.dk
Ingrid Herling, suppl., Dragsbækvej 50, 7700 
Thisted, fä 97 92 00 61.
E: ingrid.herling@mail.dk
Signe Nymann Kristensen, rev., Digevænget 2, 
Sjørring, 7700 Thisted.

Hjemmeside 
www.thistedmuseum.dk 
klik på Thyslægt
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Mandag 9.januar (FU)
Karsten Skjold Pedersen, museumsinsp., 
Tøjhusmuseet, København: Geworpne 
krigskarle.
I 1700-tallet bestod den danske hær dels 
af en værnepligtig landmilits og dels af 
en hvervet hær. Den hvervede hær, som 
var den borgerne så til daglig, bemandede 
bl.a. fæstningerne. De var hvervet i udlan
det, fortrinsvis Tyskland, og mange blev 
boende i Danmark efter endt tjeneste. KSP 
vil fremlægge de vigtigste pointer fra sin 
afhandling om geworpne krigskarle 1774- 
1803 og fortælle om livet i garnisonsbyerne. 
De vigtigste kildegrupper af interesse for 
slægtsforskere bliver også gennemgået.

Mandag 13.februar (FU)
Inge Bundsgaard, landsarkivar, Landsarki
vet for Sjælland m.fl.: De fattiges kår-rettig- 
heder og pligter - i forhold til det offentlige 
fattigvæsen fra slutningen af 1700-tallet.
Hvilken retsstilling havde de fattige og hjæl
peløse og hvordan søgte sognene at undgå 
deres forsørgelsesansvar? Kommunearki- 
veme rummer en del kildemateriale.

Mandag 13.marts
Generalforsamling.
Vi ser bagefter en interessant film.

Mandag lO.april (FU)
Jørgen Mikkelsen, arkivar, Landsarkivet 
for Sjælland m.fl.: Ældre fængselsarkiver 
og deres muligheder.
Efter en oversigt over strafferettens og 
fængselsvæsenets udvikling præsenteres 
nogle fangeskæbner fra de righoldige 
fængsels- og arresthusarkiver.

Tid og sted
Møder afholdes den 2. mandag i måne
derne september-april. De begynder kl. 
19.15 og afholdes på Lokalhistorisk Arkiv, 
Frederik Ills Vej 6, Fredericia. (5 min. fra 
Banegården).
Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30 - således 
at der er lejlighed til slægtssnak og til at 
benytte foreningens bibliotek. Udlån sker 
i forbindelse med møderne.

Møderne indledes med "medlemmernes 
10 minutter", hvor der kan fortælles om 
gode oplevelser, givtige kilder, læses op, 
gives tips osv. I forbindelse med møderne 
vil der altid være hjælp at hente til tydning 
af gotisk skrift eller ideer til at komme 
videre.
Kaffe/te "ad libitum": 5 kr.

Gæster er velkomne (Gæstebillet å 35 kr. 
pr. foredrag).

Kontingent
(incl. abonnement på vores blad "Slægts- 
Tidende" samt SSFs SLÆGTEN): 180 kr. 
- Par: 240 kr. pr. år. Medlemskab tegnes 
ved møderne eller ved henvendelse til et 
bestyrelsesmedlem.

Bestyrelse
Lilian Brahe, ass. moccamester, Lillenæs 79, 
7000 Fredericia, S 75 94 50 25.
E: brahe@tdcadsl.dk
Ruth Buhl, moccamester, Fuglsangparken 41, 
7000 Fredericia, S 75 92 92. 56
E: rk.buhl@mail.dk
Kjeld Buhl, nstfmd., red., web-master, 
Fuglsangparken 41, 7000 Fredericia, 
S 75 92 92 56. E: rk.buhl@mail.dk
Tommy Hansen, kass., Islandsvej 1,5500 
Middelfart, S 64 41 49 77.
Leif Horsmark, sekr., Tunøvænget 13,5500 
Middelfart, S 64 41 44 56.
E: Leif.Horsmark@stofanet.dk
Inger Madsen, bibi. & kantor, 
Dronningensgade 33, 7000 Fredericia, 
S 75 92 73 04.
Jesper Ratjen, fmd., Majvænget 66, Bramdrup, 
6000 Kolding, S 75 51 80 63.
E: j.ratjen@stofanet.dk
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Karsten Thomsen, bladmand & lay-out ass., 
Egeskovvej 33, 7000 Fredericia, 
® 75 93 45 90. E: e-k.thomsen@get2net.dk

Vejleegnens slægtshisto
riske Forening

Tirsdag 3. januar (FU)
Jytte Skaaning: Foredrag om Amtsarkiver.

Tirsdag 7. februar (FU)
Birgit Løgstrup: Godsarkiver set med 
slægtsforskerøjne.
Hvad kan en slægtsforsker bruge godsar
kiverne til? Vi får en gennemgang af de 
dele af godsarkivernes kildegrupper, der 
indeholder slægtshistoriske oplysninger.

Tirsdag 7. marts
Generalforsamling.
Derefter foredrag af stadsarkivar Asbjørn 
Helium: Arkiver i USA.

Tirsdag 4. april (FU)
Steen Espensen: Foredrag om kloge folk. 
Den folkelige lægekunst i 1800-tallet.

Tirsdag 2. maj
Besøg på Fængselsmuseet i Horsens. 
Mødested: Fussingsvej 8, 8700 Horsens, 
kl. 19 Bemærk tidspunktet.
Begrænset deltagerantal.

Slægtshistorisk Forening 
for Vestegnen

Tirsdag 24. januar
Poul Fjeldgaard fra Politimuseet vil for
tælle om de gamle panserbasser, besæt
telsestiden og politiets deportation, de 
gamle konger og deres embedsmænd og 
vi vil høre om tyveknægte, smuglere og 
en del gamle mordhistorier.

Tirsdag 28. februar
Arkivar Karsten Gabrielsen fortæller om

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt, holdes mø
derne kl. 19.15 på Vejle Byhistoriske Arkiv, 
Enghavevej 2, 7100 Vejle.
Eventuelle programændringer vil blive 
meddelt på foreningens hjemmeside.

Kontingent
110 kr., par 165 kr. pr. år, gæster 35 kr.

Bestyrelse
Hans-Jørgen Hjort, fmd., Stampesvej 51, 7100 
Vejle, ® 75 84 00 40.
E.: gohhjort@hotmail.com
Kai Jensen, kass., Apollovej 6, 7100 Vejle,
S 75 82 87 31. E.: gerka@tunet.dk
Inger Solberg Lund, sekr., Venusvej 28, 7100 
Vejle, S 75 82 88 98. E.: ilund@tunet.dk 
Steen Vindelev Hansen, Skovgårdsparken 58, 
Brejning, 7080 Børkop, S 75 72 49 72.
E.: birteogsteen@mail.dk
Asbjørn Helium, Vejle Byhistoriske Arkiv/ 
Stadsarkiv, Engha vevej 2, 7100 Vejle, 
® 75 83 47 44. E.: ash@vejle.dk
Peder Udesen, webmaster, ® 75 84 10 50.
E.: peder.udesen@ofir.dk

Hjemmeside: 
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf 

de mange spændende oplysninger der 
findes i pastoratsarkiverne, som både 
kan supplere kirkebøgerne og bringe 
forskeren videre til andre interessante 
arbejdsfelter.

Tirsdag 28. marts
Knud Prange fortæller om slægtsforskeren 
og de landbohistoriske kilder.
For nogle få generationer siden var stør
steparten af landets befolkning bønder 
og netop derfor vil en mængde af de 
landbohistoriske kilder være af den største 
betydning.
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Hjemmeside
www.trekanten.webbyen.dk
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Tirsdag 25. april
Erik Kann fortæller om sundhed og syg
dom.
Hvad døde Maren af? Om dødsattester, 
medicinalberetninger m.m. Spændende 
men sjældent benyttede arkivalier for 
slægtsforskere.

Øvrige tirsdage vil veksle mellem tema- 
aftener og klubaftener, hvor vi hjælper 
hinanden.
På nogle klubaftener vil vi forsøge at ar
rangere korte indlæg af medlemmerne.
Ret til ændringer forbeholdes.

Tid og sted
Hvor intet andet er anført, afholdes vore 
møder hver tirsdag kl. 19 - 22 i Dagcentret 
i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2,

Torsdag 19. januar
Bjørn Fisker Ohl, Nysted: Om brødrene 
Poul Martin Møller og Christian Winther, 
som i deres ungdom boede i Købelev Præ
stegård. Tillige om Emil Aarestrup, dansk 
digter og læge i bl.a. Nysted.

Torsdag 16. februar
Generalforsamling.
Derefter fejrer vi vores 10-års jubilæum.
Turistchef i Nakskov Lise Simon fortæller 
spændende om ??????

Torsdag 16. marts
Ove H. Nielsen, Maribo: Række op og 
række ned.
Der var engang, hvor der var mange men
nesker i sukkerroemarkerne. Der skulle 

2600 Glostrup. I centret har vi mulighed 
for at benytte internettet.

Kontingent
150 kr. Ægtepar 250 kr. 
Gæstebetaling ved foredragene 30 kr.

Bestyrelse
Yrsa Kristensen, fmd., Poppelhusene 33,2600 
Glostrup, ® 43 44 97 41. E: flyr@mail.tele.dk 
Holger Schmidt-Sørensen, nstfmd., 
Dalvangsvej 6, st. th., 2600 Glostrup,
® 43 45 74 04. E: h.s-s@comxnet.dk
Inge Havkrog, kass., Leddet 16, st. tv., 2600 
Glostrup, ® 43 96 11 66.
E: inge.havkrog@a.cirque.tv
Jan Wibrand, sekr., Birke Alle 10,2600
Glostrup, ® 43 45 10 13. E: jan@wibrand.dk 
Bent Møbius, Vestergårds vej 37,2. tv., 2600 
Glostrup, S 43 96 00 76.
E: bjm.elm@stofanet.dk

med håndkraft ud tyndes, hakkes og tages 
roer op. Det var række op og række ned. 
Nu er det historie. I dag er det store ma
skiner, der klarer arbejdet. Saftstationer 
og roebaner er nedlagt, lige som en del af 
sukkerfabrikkerne.
Hvorfor er det blevet kaldt "Det hvide 
guld"? Og hvordan er sukkerroedyrk
ningen blevet en skæbne-afgrøde på Lol
land-Falster?
Det er nogle af de ting Ove H. Nielsens 
billedforedrag belyser.

Torsdag 20. april
Poul Fjeldgaard, Bagsværd: Ophold i 
koncentrationslejre.
Poul Fjeldgaard fortæller videre om, hvad 
Politihistorisk Museum indeholder - alt 
om forbrydelse og straf.

Tid og sted
Foredrag og møder holdes, hvis ikke andet 
er anført, i Nakskov lokalhistoriske Arkivs 
avissal, Jernbanegade 8, 4900 Nakskov, 
kl. 19.
HUSK at medbringe kop eller krus da der 
kan købes kaffe/te ad libitum for 5 kr.
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Kontingent
75 kr. pr. person -125 kr. pr. par.

Bestyrelsen.
Helge Rasmussen, fmd., Havebyen 17,4900 
Nakskov, fä 54 92 09 61.
Margrethe Nellemann, nstfmd., Østergade 8, 
4900 Nakskov, ® 54 92 83 29.

Lone Rasmussen, sekr., Hoskiersvej 40,4900
Nakskov, ffi 54 92 7154
Gunner Larsen, kass., Hardenbergvej 17,4900 
Nakskov, © 54 92 37 84.
Erling J. Hansen, best.medl., Pederstrupvej 20, 
4900 Nakskov, ® 54 92 20 11.
Jytte Jensen, best.medl., Maglehøjvej 70,4900 
Nakskov, ® 54 92 13 71.

Slægtshistorisk Forening
Vestsjælland

Onsdag 8. februar
Generalforsamling.
Derefter af Kirsten Larsen: Udvandringen 
til Argentina".

Onsdag 15. marts
Karl Pedersen fortæller om Godsarkiver.

Tid og sted
Kl. 19 på Holbæk Bibliotek, Nygade 9-11, 
hvor ikke andet er anført.

Kontingent
Kr. 155 pr .husstand, kr. 125 for pensionister.

Bestyrelse
Kaj Cedersted, fmd., Ebbedalen 7,4470 
Svebølle, S 59 29 36 77.
Jens Erik Jensen, nstfmd., Vollerup Overdrev
56,4400 Kalundborg, fä 59 50 22 85.
Kamma Rasmussen, kass., Mosevangen 67, 
4400 Kalundborg, S 59 51 17 34.
Jytte Rasmussen, sekr., Vollerup Overdrev 56, 
4400 Kalundborg, S 59 50 22 85.
Kirsten Larsen, best., Strandbakken 110,4400 
Kalundborg, ® 59 51 11 03.
Birthe Skjerning, suppl., Baggesens Have 62, 
4300 Holbæk, fä 59 43 32 46.
Kaare Grodal, suppl., 0vejen 16, Hagested, 
4532 Gislinge, ® 59 46 31 10.

SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR VIBORG OG OMEGN
Torsdag 2. februar
Generalforsamling, dagsorden iflg. lovene. 
Efter generalforsamlingen har Peter 
Kudsk lovet at fortælle lidt om, hvordan 
man kan gøre en slægtsbog færdig og få 
den udgivet. Der er også plads til indlæg 
fra medlemmerne.

Torsdag 23. februar (FU)
Lise Andersen, museumsinspektør, Had
sund: Kilder til møllernes historie.
Møllerne havde en særstilling i lands
byerne, og deres historie kan ses fra 
bygnings- og teknologiske, personal- og 
landbrugshistoriske vinkler. Foredraget 
kommer ind på alle aspekter.

Torsdag 16. marts (FU)
Genealog Erik Kann, Virum: Inde som 
soldat, hvad så?
Foredraget gennemgår de mange militære 
arkivalier, der findes om indkaldelse, af
tjening af værnepligt m. m. m

Torsdag 6. april (FU)
Seniorforsker Ole Degn, Viborg: Navne
skikke.
Et godt navn er det bedste arvegods, sagt 
allerede af en romersk digter på Cæsars 
tid, vidner om navnets betydning. I 
foredraget gennemgås navneskikken i 
Danmark fra middelalderen til nutiden, 
med eksempler fra de forskellige kilder 
og disses forudsætninger.

Tid og sted
Kl. 19.30 på Viborg Centralbibliotek, 
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Vesterbrogade 15 (den gamle indgang). 
Medbring selv kaffe og brød.

Kontingent
160 kr. pr. husstand for foredrag og HVEM 
FORSKER HVAD. Gæster ved foredragene 
20 kr.

Bestyrelse
Holger Helbo, fmd., Niels Bødkersvej 6, 
Hvornum, 9500 Hobro, ® 98 54 70 15.

^lægts- og ^okølhi&tørisk 
forening for Østdjurslond

Tirsdag 7. februar
Generalforsamling. Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

Tirsdag 21. februar
"Hvad er det værd"-arrangement laves 
i samarbejde med Grenaa Bibliotek og 
Djurslands Museum. En repræsentant fra 
et vurderingsfirma vil også være til stede. 
Arrangementet finder sted på Grenaa 
Bibliotek kl. 19.

Tirsdag 7. marts
Erling Mogensen, skorstensfejer, Grenaa, 
med udgangspunkt i sin erindringsbog 
"Min far og mig: 80 år som skorstensfejer", 
som udkom i 2004.

Tirsdag 21. marts
Aftentur til Landsarkivet i Viborg. Max. 
30 personer. Tilmelding nødvendig hos 
formanden, senest 14 dage før. Bus afgår 
fra Frederik Thykiers Plads i Grenaa, kl. 
17.15. Pris oplyses i nyhedsbrevet.

E: holger.h@get2net.dk
Anton Blaabjerg, nstfmd., Fredensgade 38, 
8800 Viborg, S 86 61 04 36.
E: blaabjerg@privat.dk
Gerhardt Hørdum, kass., Hedevej 28, 
Frederiks, 7470 Karup, S 86 66 13 17.
E: gihordum@tiscali.dk
Tove Krog, sekr., Møllevej 11A, 8800 Viborg, 
® 86 6710 99. E: tove-krog@jubiimail.dk
Grete Pedersen, pr., Topmejsevej 2,8800 
Viborg, S 86 61 08 68. E: gpvib@12move.dk
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Tirsdag 4. april
Birgit Øskov, lærer, Nørresundby: Skole
arkivalier - hvor finder vi vore forfædre? 
Skolearkivalieme er en overset arkivgrup
pe, hvor man finder meget interessante 
"billeder" af sine forfædre. I foredraget vil 
en række muligheder blive skitseret.

Tirsdag 25. april
Trine Grejsen, arkivar, Grenaa: Kommunal 
historie er lokalhistorie - historien om Kino. 
Med udgangspunkt i en undersøgelse af 
Kinos historie, opsporingen af arkivalier, 
trykt materiale og billeder med tilknyt
ning til Kinos historie, bliver der givet 
en introduktion til det kommunale arkiv. 
Vi skal se på, hvad forvaltningsarkiveme 
indeholder, hvilke betingelser der er for 
at se materialet, samt lidt på hvordan det 
omfattende materiale er organiseret.

Tirsdag 9. maj
Klubaften. Aftenen afholdes i butikken 
Photo Care, Grenaa. Peter Weje Nielsen vil 
fortælle om, hvordan man reparerer gamle 
og beskadigede billeder, samt hvad man 
skal have for øje, hvis det man laver, skal 
holde til kommende generationer. Der er 
et begrænset antal pladser, hvorfor tilmel
ding hos formanden er nødvendig.

Tid og sted
Alle klubaftener afholdes på Grenaa Egnsar
kiv kl.19-21. Med mindre andet er anført i 
nyhedsbrevet foregår generalforsamlingen 
og foredragene i center "Posthaven", Post
haven 48,8500 Grenaa, kl.19-21.
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Kontingent.
Enkeltmedlemmer 125 kr., par 200 kr., 
inkl. SLÆGTEN.

Bestyrelse
Suzana Navarra, fmd., Storegade 32,8500
Grenaa, S 40 43 80 35.
Bent Klim Johansen, nstfmd., Nellikevej 50,

8500 Grenaa, S 86 30 93 87.
Hanne Andersen, sekr., Fasanvej 6 b, 8500 
Grenaa, © 86 30 03 65.
Vinnie Press Hansen, kass., Rosenbakken 5, 
8500 Grenaa, S 86 32 14 32.
Niels Kjeldsen, Bellisvej 10, 8500 Grenaa, 
ffi 86 32 00 93.

"Vi higer og søger "
På grund af den store tilgang af nye 
medlemmer gentager vi projektet, for at 
vi gennem kendskabet til hinandens sø
geområder, evt. vil kunne være hinanden 
behjælpelige i vores søgen.
Vi afleverer vores disketter til Møller, som 
sørger for nyindlæsning af "de nyes" og 
"de gamles" opdaterede oplysninger.

Tid og sted
Hvor ikke andet er anført, mødes vi kl. 
19.30 i Kulturhuset, Ølgod.
Gotisk skriftlæsning foregår mandage 
i ulige uger kl. 19 i Konfirmandstuen, 
Skovlund, første gang 16. januar.

Kontingent
Kr. 150 pr. år.

Bestyrelse
Karl Møller Bargisen, fmd., Grindstedvej 18, 
6870 Ølgod,® 75 24 30 53.
E: kmb@direkte.org
Erling Hansen, nstfmd., Græsvangen 11, 6855 
Outrup, ®75 25 14 97.
E: bahr.hansen@post.tele.dk
Lissi Møller Kristensen, kass., Skrænten 29, 
6870 Ølgod, ® 75 24 43 00. E: fmk@mail.dk 
Kurt Andersen, sekr., Krusbjergvej 27,6870 
Ølgod, ® 75 24 30 98.
E: kuman@andersen.mail.dk
Tove Jørgensen, Skovalle 19,6870 Ølgod, 
S 75 24 52 77. E: tovebj@webspeed.dk 
Søren Danielsen, suppl., Elmevej 29,6880 
Tarm. E: isdanielsen@mail.dk
Niels Winther Christensen, suppl., Bjælkager 8, 
6823 Ansager. E: niwich@skovlundnet.dk
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Slægtshistorisk Forening 
af 2005 for Øster, Vester 
og Nørre Horne Herreder

Tirsdag 24. januar kl. 19.30 
Generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne, herunder: 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og fast
sættelse af kontingent for 2007.
Efter generalforsamlingen:
Foredrag v/ Svend Tygesen, Vorbasse: 
En brudefærd fra Vorbasse til Ølgod og 
andet godt.

Onsdag 22. februar kl. 19.30
Foredrag om " Brothers Keeper " af Chris 
Gade Oxholm Sørensen, der er dansk re
præsentant for programmet. Funktionerne 
i programmet gennemgås, udskrivnings
muligheder og GEDCOM behandles.

Onsdag 29. marts kl. 19.30
Lars Møller, Aarhus: Man er vel Hardbo. 
600 års familiekrønike fra Nordvestjyl
land. Slægtsforskning er mere end at samle 
navne og datoer. Der må også sættes " 
kød " på.
Foredragene er gratis for medlemmer. 
Der kan købes kaffe med kage, 25 kr.

Ulige uger, start 16. januar kl. 19 fortsætter 
læsning af Gotisk Skrift i alt 6 gange v / 
Niels Winther Christensen.
Vi læser deltagernes medbragte mate
riale.
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Lørdag 7. januar kl. 10-16
Emnedag i Haraidslund - Alle vores 
notater....!
Dagen starter med velkomst og foredrag af 
Birgit Øskov: Slægtsforskere: 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 - sammenskrivning af alle 
notaterne, præsentation af materialet for 
"ikke-slægtsforskere" og glæden ved at 
skrive frem for manien med at samle?
Derefter vil der være forskellige mindre 
oplæg fra foreningens medlemmer - li
gesom der vil være udstillinger, plancher 
m.v. ud fra samme overskrift "Alle mine 
notater? - Jeg har gjort det her...!"
Der er mulighed for at købe øl, vand, kaffe, 
te og kage - medbring selv madpakke!

Mandag 6. februar
Møde med bl.a. "køb/salg-afdeling" i 
konfirmandstuen/læsesalen i Arkivet. 
Hvem holder "10 minutter"? Meld dig som 
foredragsholder til BØ i god tid i forvejen. 
Aftenens emne er i øvrigt: Oversete arkiva
lier på Stadsarkivet!

Mandag 6. marts (FU)
Peter Buntzen, arkivsekretær, Rigsarkivet: 
Lægdsrulleme blev indført med stavnsbån
dets ophævelse i 1788, da udskrivnings
myndighederne fik behov for et nyt system 
til at registrere de værnepligtige mænd, der 
skulle udskrives til hæren. Fra 1802 indfør
tes tillige søruller til brug for udskrivning 
til flåden. Foredraget vil belyse, hvorledes 
rullerne er blevet ført gennem tiden, hvor
dan man som slægtsforsker finder frem til 
de rigtige ruller, og hvordan man anvender 
dem i det videre arbejde. Endelig vil der 
være eksempler på forbindelsen til andre 
kildegrupper, bl.a. stambøger.
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Torsdag 16. marts
Foreningen har 30 års jubilæum - det fejres 
fredag 17. marts med spisning og foredrag 
- nærmere oplysninger og tilmelding på 
speciel indbydelse.

Mandag 27. marts - bemærk nyt af
gangssted!
Aftentur til landsarkivet i Viborg.
Bus afgår kl. 17.45 perron 11, Aalborg 
Rutebilstation. Læsesalen er åben for os kl. 
19-22. Pris pr. person 60 kr. Tilmelding og 
aflevering afbestillingssedler til Ingrid Gade 
senest 20. marts. Der må højst afleveres 3 
bestillingssedler pr. deltager, og de skal være 
forsynet både med arkiv- og løbenummer. 
Der er selvfølgelig mulighed for at forske 
uden, at man på forhånd har afleveret bestil
lingssedler. Tilmelding er bindende, med 
mindre der sendes afbud senest 25.marts.

Mandag 3. april
Møde med bl.a. "køb/salg-afdeling" 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 findes der 
af lægdsruller, soldaterpapirer, militærhi
storie på Stadsarkivet?

Mandag 24. april kl. 19
Selvkører/medkørertur til Nibe Lokalhisto
riske Arkiv, Tinghuset 2 i Nibe.
Vi mødes derude til rundvisning, hvorefter 
der bliver mulighed for at forske selv. Kaf
fen drikker vi bagefter. Tilmelding senest 
22. april til Jørgen Laustsen.

Mandag 1. maj
Generalforsamling, og efterfølgende fore
drag af Viggo Uttrup, Klarup: En himmer- 
lænding i krig - Niels Pedersens dagbog 
fra krigen 1864.
VUs farfar førte dagbog - blandt andet 18. 
april 1864, hvor han var med ved stormen 
på Dybbøl. 18 mand fra hans deling var 
med, de 9 blev dræbt. NP blev taget til 
fange og sendt til Tyskland. Mange år se
nere dukkede dagbogen ved et tilfælde op, 



og VU fortæller derfra og sætter brudsty k- 
keme ind i den rette sammenhæng.

Tid og sted
Arrangementerne - januar, marts og maj
- holdes i foredragssalen, Haraidslund, 
Kastetvej 83, Aalborg. Vore medlemsmø
der (februar og april) som altid på Aalborg 
Stadsarkiv, Arkivstræde 1 - ved Vor Frue 
Kirke i Aalborg. Alle møder starter kl. 19.30
- hvis ikke andet er nævnt.

Kontingent
150 kr. pr. husstand for alle foreningens til
bud samt HVEM FORSKER HVAD. Ved mø
derne kan der købes kaffe/the - pris 5 kr.

Kursusvirksomhed
Finn Jelstrup: Brother's Keeper for begyndere. 4 
onsdage med start 25. januar kl. 16-18.45.
Finn Jelstrup: Brother's Keeper for fortsættere. 
5 onsdage med start 1. marts kl. 16-18.45. 
Nærmere oplysninger om begge kurser 
hos FJ S 98 14 44 96 eller E: finn@fgj.dk 
Finns kurser foregår på Kjellerupsgades 
Skole i Aalborg, og tilmelding skal ske til 
FOFS98 13 82 33.
Anton Blaabjerg: Gotisk skriftlæsning og gamle 
arkivalier - For begyndere og fortsættere (FU). 
8 tirsdage med start 24. januar kl. 19-21. 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 ar
kivalier findes i arkiverne. Folkeuniversitetet, 
Strandvejen 12-14. Pris 660 kr. (ved min. 10 
deltagere). Yderligere oplysninger hos AB ® 
86 6104 36/tilmelding til FU S 9816 75 00.

Studiekreds på Stadsarkivet
Studiekredsen fortsætter i skolelokalet 
på Stadsarkivet kl. 9.30-11.30 1. onsdag 
i januar, februar, marts og april måned. 
Studiekredsen er først og fremmest tænkt 
som en hjælp til selvhjælp med slægts
forskning - specielt gotisk skriftlæsning. 
Både erfarne og nybegyndere er meget 
velkomne. Deltagelse er gratis og uforplig

tende. Fra bestyrelsen deltager Elisabeth 
Strandbygaard og Ingrid Gade.

I samarbejde med Lokalsamlingen, Med
borgerhuset
- afvikles Lokalsamlingens Dag søndag 
5. marts kl. 10-15. Jævnligt afholdes Arki
vernes Dag - hvorfor ikke også bruge en 
dag på at se nærmere på mulighederne på 
biblioteket - i Lokalsamlingen og i magasi
nerne? Bibliotekets personale og medlem
mer af foreningen vil fortælle, vise rundt 
og hjælpe på vej - ligeledes vil der blive 
lejlighed til at høre forskellige foredrag 
om slægtsforskning og edb-programmer 
til slægtsforskning.

Bestyrelse
Birgit Øskov, fmd./kass., Rolighedsvej 56, 
9400 Nørresundby, S 98 17 63 76.
E: Birgit.Oeskov@Skansevejens-Skole.dk 
Ingrid W isborg Gade, nstfmd., Anthon Bachs Vej 
6,9000 Aalborg, S 9812 65 15.
E: iwg@stofanet.dk
Hanne Gjesing Laursen, sekr., Fredrik Bajers 
Vej 146,9220 Aalborg Øst, ® 98 15 96 15.
E: gjesing@stofanet.dk
Jørgen Laustsen, Thorvaldsensvej 2,9000 
Aalborg, S 98 13 53 39.
E: j.laustsen@stofanet.dk
Elisabeth Strandbygaard, Kapelvej 9,9400 
Nørresundby, S 98 17 80 35.
E: elisabeth@stofanet.dk
Rasmus Lund Jensen, Gertrud Rasks Vej 42, 
9210 Aalborg SØ, S 98 14 66 44.
E: rlj@bt.aau.dk
Knud Møller Andersen, Muhlesvej 15, Box 273, 
9800 Hjørring, 98 90 27 90.
E: knudma@stofanet.dk
Torben Nyhuus, suppl., Suensonsgade 13,9000 
Aalborg, ® 981010 82. E: 2nys@stofanet.dk 
Jens Aaberg, suppl., Bøgevangen 28,9330 
Dronninglund, ® 98 84 18 90.
E: aaberg_drlund@stofanet.dk
Finn Hejlesen Jakobsen, rev., Kvisten 27,9260 
Gistrup, S 98 32 32 07. E: hejlesen@stofanet.dk 
Kirsten Bovin, rev., Tinesvej 52,9380 Vestbjerg, 
S 98 29 68 30. E: bovin@stofanet.dk

Hjemmeside 
www.slaegtshistoriskforeningforaalborg- 
egnen.dk
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Mandag 23. januar
- bemærk mødet holdes på Bymuseet - se 
nedenfor.
Generalforsamling: Dagsorden i følge 
vedtægterne - se separat program.
Efter generalforsamlingen: Foredrag og frem
visning af Bymuseet efter til- og ombygning 
ved Connie Jantzen. Foreningen betaler entre. 
Kaffe med brød kan købes for 40 kr.

Mandag 13. februar (FU)
Anton Blaabjerg, genealog, Viborg: Slægts
forskning før kirkebøgerne.
Mange har klaret slægtsforskningen til 
kirkebøgernes start, men hvad gør man 
så? Mulighederne for at komme bagom 
kirkebøgernes begyndelsesår belyses.

Mandag 27. februar
Aftenbesøg på Erhvervsarkivet med intro
duktion til de brandforsikringsarkivalier, 
der er på Erhvervsarkivet - se separat 
information.

Mandag 13. marts (FU)
Lars Møller, journalist: Man er vel en 
slægtsfortæller...
Om at gøre slægten levende - og stadig tro 
mod kilderne. Forfatteren bag "Man er vel 
hardbo... 600 års familiekrønike fra Nord
vestjylland", Lars Møller, demonstrerer, 
hvordan han og hans far fortæller slægtshi
storie ved at flette slægtsforskningens data 
sammen med kultur- og danmarkshistorie. 
Se mere på www.moellerjensen.net

Mandag 27. marts
Aftenbesøg på Erhvervsarkivet med intro
duktion til kreditforeningsarkivalier - se 
separat information.
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Tirsdag 18. april (FU) - bemærk tirsdag 
efter påske
Jytte Skaaning, faglærer, cand. mag., 
Odense: Arven efter forfædrene.
Skifterne efter forfædrene er en guldgrube 
af oplysninger for slægtsforskere. Ikke alene 
kan man ofte få oplyst ukendte forfædre og 
disses efterkommere, man kan også gen
nem registreringen af afdødes ejendele få 
oplysning om de økonomiske forhold. JS vil 
fortælle, hvor og hvornår man kan forvente 
at finde skifter, og vil i korte træk også for
tælle, hvad man kan læse ud af dem.

Tid og sted
Januar: Kl. 19 i Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, 
8000 Århus C, linje 18 holder lige ved siden af. 
Februar til april: Foredragene: kL 19 i 
auditorium F, Matematisk Institut, Århus 
Universitet, indgang 530, Ny Munkegade 
(lokalevejledning findes ved indgangen). 
Erhvervsarkivet: Kl. 19, Vester Alle 12, 
8000 Århus C.

Betaling
Januar: se ovenfor, februar til april: 30 kr. 
inkl. kaffe med brød gældende både fore
drag og aftenbesøg på Erhvervsarkivet, 
hvor der dog ikke serveres kaffe.

Kontingent
210 kr. omfattende foredragene, HVEM 
FORSKER HVAD og SLÆGTEN.

Bestyrelse
Tove Glud Rasmussen, fmd., Nøddevej 2,8260 
Viby J. 5? 86 1443 11. E: toveglud@stofanet.dk 
Erik Bjerre Fisker, nstfmd., Holbergsgade 23, 
1., 8000 Århus C. S 86 12 20 30.
E: ebf68@hotmail
Flemming Christensen, kass., Visbjerg Hegn 
238,8320 Mårslet, S 86 29 86 33.
E: flemming.christensen@oncable.dk 
Janni Christensen, sekr., Tornskade 12, 8210 
Århus V, S 87 39 10 16.
E: webmaster@slaegt-aarhus.dk
Jytte Kristensen, Junovej 25,8270 Højbjerg, 
S 84 14 35 44. E: juno@postll.tele.dk

Hjemmeside 
www.slaegt-aarhus.dk
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Slægtsforskning på Samsø 2005
af BentHolm Christensen, Spættevej 5,2970 Hørsholm, S 45 86 74 50

Arkiver og arkivalier
Er du blandt de slægtsforskere, der har 

aner fra Samsø, kan du prise dig lykkelig. 
Det er nemmere grundet øboere i ældre 
tider ikke flyttede meget rundt, men ofte 
fandt deres mager på fødeøen.

Som det ses på kortet, er Nordsamsø 
med sognet Nordby(A) forbundet til 
Sydsamsø med sognene Onsbjerg(M), 
Besser(S), Kolby(Ö) og Tranebjerg(E) med 
en smal landtange ved Kanhavekanalen. 
Denne landtange begrænsede samkvem
met mellem nord og syd, og det har i æl
dre tider bevirket, at ægteskaber mellem 
samsinger fra nord og samsinger fra syd 
var en sjældenhed.

En af slægtsforskningens grundregler 
er, at man skal søge efter arkivalierne i 
den myndighed, hvor disse blev skabt.

Dette gælder naturligvis også for Samsø, 
hvor den øverste myndighed var kongen, 
og sager, der skulle behandles af kongen 
eller statsmagten, kan findes på Rigsarkivet 
for eksempel i Danske Kancelli, militære 
arkivalier, love og forordninger, folketæl
linger, skatter til kongen og retssager, som 
ikke kunne behandles lokalt mm.

Retningslinierne er de samme som kendes 
fra slægtsforskning i det øvrige Danmark.

Administrativt har Samsø ført en om
skiftelig tilværelse.

Den kirkelige administration har været 
den samme siden den tidlige middelalder, 
hvor Samsø har hørt til Århus Stift, og de 
fem sogne har hørt under Samsø-Tunø 
provsti.

Verdsligt ser det noget anderledes ud.
Fra den tidlige middelalder hørte Samsø 

til det jyske Åbo Syssel. Øen var delt i to 
herreder Nordre- og Søndre Herred.

I Valdemarstiden blev øen tilknyttet Ka
lundborg Len og var ejet af kongemagten. 
Det var lensmanden i Kalundborg Len, der 
opkrævede skatter for kongemagten, og her 
finder vi nogle af de første jordebøger fra 
Samsø fra omkring 1595 til omkring 1660.

Da Svenskekrigene, der også havde 
hærget Samsø, sluttede i 1660 og Danmark 
måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge, 
måtte kongen finde erstatninger til blandt 
andet rigets hofmester og lensmand i Ka
lundborg Joachim Gersdorff, der havde 
mistet sine godser i Skåne.

Familien Gersdorff fik skøde på Samsø i 
1661, og øen fik nu et grevskab som myndig
hed, og birke- og kaldsretten tilfaldt godset, 
og Samsø blev et selvstændigt birk.

Danmark blev dette år inddelt i amter, og 
Samsø Herred kom under Holbæk Amt.

Alle disse begivenheder betyder, at 
de gejstlige sager, herunder de originale 
kirkebøger skal studeres på Landsarkivet 
i Viborg, og alle de verdslige sager kan ses 
på Landsarkivet for Sjælland.
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Ejendomsforholdene på Samsø adskiller 
sig fra det øvrige Danmark ved, at bønder 
og husmænd var ejere af deres bygninger 
med grund og tilhørende jordstykke inde 
i landsbyerne, og kun var fæstere af pro
duktionsjorden udenfor byen

Disse ejerforhold fortsatte også efter at 
gårdene blev udflyttet.

Kirkebøgerne fra Samsø kan ses på mi
krokort på alle statens arkiver fra omkring 
1700 til 1891.

Desværre brændte kapellanens hus i 
Onsbjerg den 18. december 1814, og heri 
lå alle de gamle kirkebøger fra Onsbjerg 
Sogn, så kirkebøgerne fra Onsbjerg Sogn 
findes kun fra 1814.

Lokalarkivet på Samsø er et væsentligt 
arkiv for alle, som forsker i Samsø.

Samsø Egnsarkiv, Smedegade 30, Trane
bjerg, 8305 Samsø, Tlf. 86 59 19 24. 
Daglig leder: Kirsten Hansen 
Åbningstider:
Onsdag kl. 10-13, fredag kl. 16-19. Des
uden åbent efter aftale.

På Egnsarkivet findes udover det repro
ducerede kildemateriale, en guldgrube af 
lokalt arkivmateriale, med mange sam
søbilleder, skolearkivalier, erhvervs- og 
foreningsarkivalier, arkivalier om slægter 
og personer fra Samsø.

Når jeg bruger ordet guldgrube, tænker 
jeg specielt på arkivalier skabt af Frederik 
Poulsen, født i Brundby på Samsø 1865.

Frederik Poulsen flyttede 1895 fra øen 
og bosatte sig i København, hvor han 
havde fået job i en boghandel. Inden han 
forlod Samsø skrev han sin slægts histo
rie og lavede optegnelser om sagn, viser, 
folkeskikke og overtro mm fra Samsø.

Omkring århundredeskiftet må han 
have brugt al sin fritid på Landsarkivet i 
København, hvor han i indbundne notes
bøger med pen og blæk afskrev forkortede 
udpluk af arkivalier vedrørende Samsø. 
Nedennævnte arkivalier blev afskrevet:
Beskrivelser af Samsø bl.a. Reesen, der var 
skrevet på latin.

Samsø skifteprotokoller 1700 -1837. 
Samsø tingprotokoller 1857 -1862. 
Samsørelevant stof i forskellige aviser i 
perioden 1798 -1920.
Det er forkortede udgaver uden overflø
digt kancellisprog kun med det væsentlige 
i sagen samt de involverede personer.
Disse notesbøger opbevares i et brandsik
ret stålskab på lokalarkivet.
Frederik Poulsen efterlod sig også avisud
klip fra Samsø Folkeblad.
1902 udgav Frederik Poulsen bogen: "Hi
storiske og kulturhistoriske efterretninger 
om Samsø".

Lokalarkivet indeholder udover det 
ovennævnte også mange andre fine god
bidder for en samsøslægtsforsker.

Endnu et arkiv har set dagens lys på 
Samsø.

Det er oprettet og drives af Slægts- 
og Lokalhistorisk Forening Samsø, der 
på "Solhjemmet", Stadionsvej 21, 8305 
Onsbjerg har fundet husly til Ebba og 
Laurits Kjær-Hansens enorme samling 
af slægtsforskningsmateriale vedrørende 
Samsø. Laurits Kjær-Hansen, der er bar
nefødt på Samsø, har gennem et langt liv 
samlet materiale på arkiverne, til stor gavn 
for slægtsforskere, der søger oplysninger 
om Samsø, og Laurits var altid villig til at 
hjælpe og kunne i sit store arkiv finde det 
man søgte.

Udover samlingen, indeholder det 
private arkiv også arkivalier afleveret til 
foreningen, og kopier af kirkebøger og 
folketællinger og meget mere. En regi
strering af samlingens indhold kan ses på 
foreningens hjemmeside.

Samlingen på "Solhjemmet" er absolut 
et besøg værd, og åbnes efter behov.

Slægts- og Lokalhistorisk Forening 
Samsø, der blev stiftet 2001, er samlings
punkt for alle, der slægtsforsker i Samsø. 
Foreningen udgiver hvert år en Samsø 
Årbog med mange spændende fakta og 
fortællinger fra Samsø.
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Hjemmesider
Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø 
har tillige en spændende hjemmeside, 
hvor man kan læse alt om foreningens 
bestyrelse og aktiviteter mm., samt søge i 
nedennævnte nyttige databaser: 
Folketællinger 1890 til 1921.
Kirkebøger over fødte på Samsø 1700 til 
1915, og viede i Nordby 1701-1814, (viede 
og døde på Samsø 1700-1915 er på trap
perne).
Portræt og billeddatabase.
Samsø huse.
Adresse/Skattebog 1928-29 og 
Samsinger i treårskrigen 1848-50.
Hjemmesiden findes på adressen: http:/ / 
www.genealogy-samsoe.dk/default.asp

Der findes også andre fremragende 
hjemmesider om Samsø, der henvender 
sig til samsøforskere.

En fortræffelig hjemmeside er udgivet 
af Karl Erik Kornmaaler Mikkelsen med 
navnet:
"Samsøslægtsforskning -find dine rødder".
Her findes diverse databaser, billeder, 
nyheder og meget andet relevant stof for 
slægtsforskere.
Adresse: 
http://www.samsoeroots.dk/

Karl Erik Kornmaaler Mikkelsen, har 
også en hjemmeside om sin slægt og Samsø 
på adressen: http://www.kommaalersi- 
den.dk/

Inge Lise Vohnsens hjemmeside kaldet 
"Vohnsens slægtsforskningside" indeholder 
en database med mange slægtsdata fra 
Samsø, og findes på adressen: http:// 
home, worldonline, dk / skusanne /

Brian Petersens hjemmeside med folke
tællinger fra Holbæk Amt herunder Samsø 
fra 1787-1921 findes på adressen: http:// 
web.telia.com/~u45400170/Index.htm

Peter Sandbøls hjemmeside om Samsø 
og Endelave indeholder mandtal fra 
Samsø 1688-1739 og findes på adressen: 
http://www.geocities.com/psandbol/ 
roots.html

Litteratur
I indledningen blev nævnt at slægtsfor

skere med aner på Samsø var lykkelige, 
det gælder specielt, hvis de har aner fra 
Nordby, for her er grundstammen i deres 
slægtsforskning allerede udført. Her kan 
man søge hjælp i den litteratur, der er skre
vet om livet og menneskene på Samsø.

Nedennævnte to bøger er absolut 
nogle af hovedværkerne blandt slægtslit
teraturen på Samsø, idet de for hver gård 
og hus i Nordby Sogn i en periode på ca. 
300 år med start omkring 1650, slægtled 
efter slægtled beskriver de familier der 
har beboet disse, samt hvor deres voksne 
børn bosatte sig og stiftede familie.

Begge bøger er skrevet af to nordbybo
ere, og er baseret på interviews af byens 
borgere sammenkædet med slægtsforsk
ning i de tilgængelige kilder.

Når man går en tur i Nordby fra hovedga
den ad Østre Ringvej, ser man, at den første 
sidevej hedder Jacob M Hansen vej og næste 
sidevej hedder Chr. Kommaalers vej, de er 
begge opkaldt efter de to nordbyboere, der 
kortlagde de mange slægter i Nordby Sogn.

Af Nordby Sogns Historie, 
af Jacob M Hansen. 
Ravensborg Tryk 1969.

Bogen indeholder i første afsnit en ind
gående beskrivelse af nordbybøndemes 
forhold under landsbyfællesskabet og i 
anden del er gårde og gårdfolk i Nordby 
Sogn beskrevet.

Jacob Michael Hansen blev i 1916 ansat 
ved Nordby nye fællesskole og arbejdede 
ved Nordby skolevæsen i 40 år heraf de 
18 som førstelærer.

Nordby på Peder Paarses tid, 
af Jacob M. Hansen.
Trykt i Århus på De Forenede Bogtryk
kerier 1949.

Bogen er skrevet på basis af sager i 
tingbøgerne fra Samsø, suppleret med an
dre arkivalier og beskriver livet i Nordby 
omkring år 1700.
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En særdeles læseværdig bog.

I Holbæk Amts årbøger 1937 har Jacob M. 
Hansen tillige skrevet artiklen: Nordby kir
kes beliggenhed og sognets forsvundne byer.

Husmænd og håndværkere i Nordby Sogn 
af Chr. Kornmaler.
Forlag: Samsø Boghandel v/ H. Hem- 
mingsen 1974.
Første afsnit fortæller om Nordby og om 
forhold i byen med fokus på nogle emner 
som Jacob M. Hansen ikke nævner.
Andet afsnit beskriver huse og husfolk i 
Nordby Sogn, hvilket i praksis er de fami
lier i Nordby Sogn, som ikke er beskrevet 
af Jacob M. Hansen, og derved får vi en 
komplet fortegnelse over familierne i 
Nordby Sogn gennem 300 år.

Christian Kommaaler var gårdejer i Nordby 
på ejendommen matr. 72 og var sogneråds
formand i Nordby fra 1957 indtil 1962, da 
Samsø blev en kommune.

Historiske og kulturhistoriske efterretninger 
om Samsø,
af Frederik Poulsen.
Trykt i København hos Mathius Truelsens 
Typogravure og Bogtryk 1902.

Den tidligere nævnte Frederik Poul
sen fik, som det ses, også tid til at skrive 
en fremragende og læseværdig bog om 
Samsø og dens beboere.

Der ligger enø- SAMSØ, 
af John Roth Andersen.
Trykt hos Fyens Stiftsbogtrykkeri i Odense 
1981. ISNB 87-981114-1-8

Bogens 600 sider er velskrevet med 
mange flotte billeder fra Samsø, og fortæl
ler så utroligt meget om Samsø og dens 
indbyggere, at selv et kort resume af em
nerne vil fylde for meget i denne artikel. 
Bogen er et must for alle der holder af 
Samsø.

Af samme forfatter er udgivet:
Gamle Samsø Billeder.
Minder fra en svunden tid.
Bind 1 til 4.
Udgivet af Flemming Andersens Bog
handel i Tranebjerg i samarbejde med 
forfatteren.
Trykt hos Århus Stiftsbogtrykkeri 1983- 
1986.

Der er udgivet to slægtsbøger om slægter 
fra Samsø:
Slægten Holm fra Alstrup i Besser Sogn Samsø, 
udgivet af Nordisk Slægtsforskning 1977.

Beskriver slægten til gårdmand i 
Stavns, Søren Jørgensen Holm, født 1792 
i Alstrup i Besser Sogn og hustru Bar
bara Margrethe Rasmusdatter, født 1787 i 
Stavns i Onsbjerg Sogn og deres forfædre 
og efterkommere.

Slægten Gylling fra Samsø, 
udgivet af Nordisk Slægtsforskning 1975.

Beskriver slægten til skipper og gård
mand i Tranebjerg, Jens Pedersen Gylling, 
født 1794, og Gjertrud Nielsdatter samt 
deres forfædre og efterkommere.
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Af andre bøger og artikler om Samsø, hvor 
slægtsforskeren kan hente oplysninger og 
inspiration kan nævnes:

Fortællinger fra Samsø og Røsnæs, 
af Bent Rasmussen.
Udgivet af H. Hemmingsens Forlag i 
Tranebjerg 1958.

Bent Rasmussen var lærer på Samsø og 
en flittig forfatter, der har skrevet meget 
mere om Samsø end omtalt her, hvilket 
fremgår af side 589 i John Roth Andersens 
bog Der ligger enø- Samsø.

Bent Rasmussen har tillige udgivet en 
række artikler med fællestitlen Skolevæse
net på Samsø, hvori han fortæller om alle 
skolerne og deres lærere.

Artiklerne blev publiceret i Holbæk 
Amt historiske Årbøger bind 47 til 54, 
udgivet af Historisk Samfund for Holbæk 
Amt 1954-1960.

Fra Sverige
Isolation fører sjældent noget positivt med 
sig. I SSF har det nordiske samarbejde været 
til drøftelse et par gange, hvad får vi ud af 
det? - Grundlæggende må samarbejde være 
noget, vi betragter som positivt, noget der 
ikke nødvendigvis behøver at blive målt og 
vejet for at finde ud af, om det kan "betale 
sig". - På den anden side må aktiviteter i 
denne retning selvfølgelig holdes inden for 
visse fomuftsprægede rammer!

Sidst i august havde jeg lejlighed til på 
SSF's vegne at deltage i de svenske slægts
forskeres Slægtsforskerdage med rigsstævne 
i Göteborg, og det var et imponerende ar
rangement! Fra fredag middag til søndag 
eftermiddag afvikledes - foruden rigs
stævne for de slægtshistoriske organisa
tioner samt diverse meningsudvekslinger 
bestyrelsesmedlemmerne imellem - en 
lang række foredrag og udstillinger.

Ikke færre end 19 forelæsninger/fore
drag af en times varighed blev afholdt af 
bl.a. akademikere, hvortil kom 9 korte 
indlæg af slægtsforskere, der fortalte om 
deres arbejde og erfaringer. Af Sveriges

Samsø i krigsårene 1801-14,
af Th. Thaulow.
I kommission hos Boghandler Henri Neble 
i Tranebjerg 1934.

Kirkerne på Samsø.
Bind 25-26 i Nationalmuseets bogværk om 
Danmarks kirker.

Historiske huse i Nordby på Samsø.
Udgivet af Nationalmuseet i samarbejde 
med Samsø Museum.

Den nævnte litteratur om Samsø er kun 
et lille udpluk af den mængde litteratur 
der findes om øen, og den er udvalgt efter 
hvad jeg selv har brugt mest i min forsk
ning i Holm slægten på Samsø.

omkring 160 slægtshistoriske foreninger 
- med omkring 60.000 medlemmer - del
tog knap 40 foreninger med udstillinger, 
salg af publikationer og vejledning på 
hver deres stand; det statslige landsarkiv 
i Göteborg samt SVAR (lig det danske 
Statens Arkivers Filmningscenter) havde 
naturligvis ligeledes stande! Desuden var 
der stande for slægtsforskerorganisationer 
i Finland, Norge og Danmark.

Hele seancen, der blev etableret fredag 
eftermiddag, blev officielt åbnet tidligt 
lørdag morgen af ingen ringere end den 
svenske kulturminister, og i løbet af lørdag 
og søndag blev aktiviteterne besøgt af ikke 
færre end 7.000 gæster! - Under kulturmi
nisterens tale måtte flere end 100 gæster 
vente udenfor, idet brandmyndighederne 
ikke kunne tillade, at flere kom indenfor i 
Stadsmuseets ellers store lokaler.

De danske slægtsforskerorganisationer, 
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Forenin
ger og Samfundet for dansk genealogi og Perso
nalhistorie samt DIS-Danmark, Databehandling 
i Slægtsforskning, deltog på den måde, at SSF 
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og Samfundet sammen delte to tvillingborde 
i et lokale, mens DIS' aktiviteter var henlagt 
til et andet lokale - sammen med DIS' nor
diske søsterorganisationer.

SSF og Samfundet var hver repræsenteret 
af blot én person, og det resulterede i, at vi 
måtte koncentrere os om at passe vore stande! 
- Hvis vi ville have vore publikationer solgt 
og snakket med de dansk-interesserede, 
måtte vi konstant være hos de mange be
søgende ved bordene! Havde vi blot været 
endnu én person mere, havde vi langt bedre 
kunnet skiftes til at overvære nogle af de 
mange interessante foredrag eller have hentet 
inspiration på de andre stande.

Som dansk slægtsforsker var det en 
fornøjelse at se, hvordan foreningslivet 
i Sverige blomstrer! Masser af trykte 
publikationer og måske ikke mindst CD- 
ROMMER ser dagens lys til glæde for de 
mange slægtsforskere! - Kan vi arbejde i 
samme retning i Danmark?

"Enighed gør stærk" - Den første betin
gelse er større enighed om bestræbelser og 
indsats. - Første skridt i den retning er, at 
samarbejdet vore organisationer imellem 
formaliseres, så SSF, Samfundet og DIS-Dan- 
mark trækker på én og samme hammel.

SSF har i mange år været medlem af 
Dansk Historisk Fællesråd (hvem kan 
undvære de publikationer, de har udgivet, 
tænk blot på Bauers Calender, Kromans 
Skriftens historie og Frandsens Dansegilde 
og mordbrand?) - SSF har som landsorga
nisation plads i rådets styrelse, men hvad 
med at vige denne plads for en helt ny or
ganisation, hvorunder atter SSF, Samfundet 
og DIS fungerer som ligeværdige parter?

Et sådant samarbejde vil styrke slægtsfor
skernes stilling over for både lovgivnings
magten og Statens Arkiver samt alle andre 
arkiver, biblioteker og institutioner, som 
slægtsforskerne kommer i berøring med. 
- Forholdene omkring det nordiske samar
bejde kan også koordineres bedre og mere 
givtigt for alle parter.

At opleve det pulserende foreningsliv i 
Sverige kan anbefales alle danske slægts
forskere! - Lad os arbejde mod det samme, 
lad SSF's 25 års jubilæum til foråret 2006 
blive anledningen til, at de danske slægts
forskeres organisationer får et formaliseret 
og styrket samarbejde!
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Rettelser i Herredsfogedslægten
af Kirstin Nørgaard Pedersen, Agemvej 95,8330 beder, ® 86 93 62 58. E: kirstin@mail.dk

Jeg er af nogle Peder Pedersens nulevende 
efterkommere blevet gjort opmærksom på 
følgende fejl og mangler i min bog Herreds
fogedslægten I - II, 2004: (se omtale s. 56)

170. JESPER PEDERSEN
I teksten under rækken af børn har der 
sneget sig en "Karen" ind i stedet for 
Maren i første og tredjesidste linie. Jesper 
Pedersens mor nævnt i første linie hed 
Maren Olufsdatter, og datteren, som 
er nævnt i tredjesidste linie hed Maren 
Jespersdatter.

162. Navnet udgår. Skal ændres til 189 Jo
hanne Nielsdatter, som var gift to gange:

189. Johanne Nielsdatter født i Meldgård 
i Neder Hornbæk. Gift 1. med Peder 
Nielsen Fogh født i Skivholme død efter 
1668. Gift 2. med Jens Pedersen Hinge (se 
teksten vedr. ham under 162) Hendes barn 
i 1. ægteskab Niels Pedersen Fogh død i 
Fajstrup uden livsarvinger, begravet 11/1 
1733, og i 2. ægteskab nr. 385. Peder Jensen, 
samt en søster Kirsten Jensdatter død i 
Hallendrup gift med Mogens Nielsen.

526. POUL NIELSEN hans hustru hed 
Anne Jensdatter, set som gudmor i Lading 
1719: Anne Poul Nielsens hustru.

891. PEDER NIELSEN BORUM født i 
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Borum døbt 23/8 1701 og død i Årslev 
1768. Hans kones navn er forkert i bogen. 
Det rigtige navn er Johanne Sørensdatter, 
hendes navn ses i slutningen af skiftet efter 
hendes mand. Ifølge Årslev kirkebog blev 
8/101728 trolovet Peder Nielsen af Borum 
og Johanne Sørensdatter i Årslev, og copu- 
leret 21/11 samme år. Johanne Sørensdat
ter blev begravet i Årslev 12/4 1767.

942. PEDER OLUFSEN født i Kvottrup 
døbt 19/6 1736, død sst. 1/8 og begravet 
8/8 1794. (En ældre bror med samme navn 
døde 17 år gammel i 1743).

1226. KIRSTEN RASMUSDATTER født 
i Firgårde, døbt 9/10 1692. Trolovet 9/9 
1714 med en ung karl fra Nør Vissing. 
Det er sandsynligt at dette, som er med
delt mig, er rigtigt, idet der er konstateret 
mangler ved præstens indskrivninger i 
Dover kirkebog, dels ved hendes dåb, 
hvor der på den dato står "et drengebarn 
Christen" og dels ved trolovelsen, hvor 
han skrev enken Anna Nielsdatters datter i 
Firgårde i stedet for hendes eget navn. Den 
unge karl var Jens Rasmussen. De er altså 
blevet gift tidligere end først antaget og 
fik døbt følgende børn: Anne Jensdatter, 

døbt 16. august 1716 og død efter 1787. Gift 
1. Peder Rasmussen og 2. Jens Pedersen 
i Nr. Vissing. Rasmus Jensen, døbt 11. 
september 1718 og død 1762 i Svejstrup. 
Gift med enken Maren Pedersdatter til 
Svejstrup Østergård. Else Jensdatter, 
døbt 9. februar 1721. Anders Jensen, født 
1723 og begravet 10. februar 1764 i Veng. 
Gift med Sidsel Marie Jørgensdatter. Han 
overtog gården i Nr. Vissing efter faderen 
og var sognefoged. Kirsten Rasmusdatter 
og Jens Rasmussen døde samme dag. De 
blev begravet i Veng 30/1 1767.

Tilføjelse:

17. MAREN NIELSDATTER født i Århus 
1577, død i Nyborg 9/5 1614. Gift med 
Hans Sørensen Vejle født i Vejle 1571, død 
i Nyborg 1622. En datter Mette Hansdat
ter døde barnløs 1660 i Ålborg. Skiftet 
efter hende giver oplysning om hendes 
søskende og halvsøskende og deres børn. 
En tilføjelse til Herredsfogedslægten vil 
blive udarbejdet i løbet af vinteren.

Tak for henvendelserne til: Ruth Neumei- 
ster, Jytte Pedersen, Niels Sørensen, Tina 
Sørensen og Jan Løve Østerby.

RETTELSE
I SLÆGTEN nr. 32 omtalte F. Winther i 
en artikel, der handlede om Præste- og 
embedsmandsslægter i Norge 1536-1700, 
4 bøger om emnet.

Ved en meget beklagelig fejl var kun 
to af titlerne kommet med i bladet, så jeg 
bringer her alle fire titler og adressen, hvor 
man kan erhverve bøgerne:

Svein Tore Dahl, Embetsmenn i Midt-Norge 
1660-1700, Trondheim 1999.
Svein Tore Dahl, Embetsmenn i Midt-Norge 
i tiden 1536-1660, Trondheim 1999.

Kåre Hasselberg og Svein Tore Dahl, Em
betsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700, 
Trondheim 1999.
Svein Tore Dahl, Geistligheten i Nord-Norge 
og Midt-Norge i tiden 1536-1700, Trondheim 
2000.

Alle bøger er udgivet på eget forlag, 
genoptrykkene 2004 kan købes hos Anne 
Marie Hammer, Offersøy, N-8800 Sand
nessjøen. E: bs-knap@online.no

BS
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Personer fra Jemved sogn, Gørding herred, Ribe amt.
af Magne Juhl, Rævehøjen 2, 8800 Viborg, S 86 6713 15. E: magnejuhl@hotmail.com

Et alfabetisk opslagsværk i 6 bind med 
indsamlede oplysninger om personer fra 
Jernved Sogn især frem til 1945.

Da omtalen af bøgerne ikke blev så 
overskueligt præsenteret i forrige nummer 
af Slægten (Nr. 32, juli 2005 side 55 til 56) 
som ønskeligt, gøres her atter opmærksom 
på bøgernes eksistens. Til selve indholdet 
henvises til nr. 32. Alle tilgængelige oplys
ninger fra de bevarede kirkebøger samt fra 
folketællinger frem til 1860 + 1880 samt 
fra fæsteprotokoller m.m. er indføjet og 
bearbejdet.

Anmeldelser og småstykker
fortsat fra s. 13.

Herredsfogedslægten I-IL Peder Pe
dersen i Borum og hans efterkommere 
indtil omkring midten af 1700-tallet.

Af Kirstin Nørgaard Pedersen (ISBN 87- 
90331-37-0), 2004,670 sider, 450 kr.

Lige før sidste jul udgav SLÆGTEN 
dette vægtige værk, der med udgangs
punkt i herredsfogeden i Framlev Herred 
vest for Århus, Peder Pedersen, død om
kring 1586, og hustru Maren Andersdatter, 
død omkring 1624, skildrer 8 slægtled af 
denne meget omfangsrige og interessante 
selvejerbondeslægt.

Kirstin og hendes mand, Bjarne Nørga
ard Pedersen, har i mange år arbejdet med 
de for den "almindelige" slægtsforsker 
knap så lettilgængelige kilder fra 15- og 
1600-tallet, nemlig lens- og amtsregnska
ber samt tingbøger, både fra herreds- og 
byting samt Viborg Landsting; deres 
uddrag af disse kilder kan for øvrigt 
erhverves på CD-ROM hos dem for små 
penge (E: kirstin@mail.dk - se også parrets 
hjemmeside: http://bnp.adr.dk).

Bl.a. disse studier er benyttet ved ud
forskningen af denne store slægt, der fra 
Østjylland har bredt sig ud over det ganske 
land, og mange hidtil ukendte slægtssam
menhænge er der for første gang kastet lys 
over i denne bog. Det foreliggende værk 
indeholder mange eksempler på, hvordan 
de nævnte kilder oplyser os om slægtled, 
der for manges vedkommende levede 
længe før kirkebøgernes begyndelsesår. 
- Nøjagtige kildeangivelser viser, hvor 
de forskellige oplysninger stammer fra, 
og den interesserede læser inspireres til 
at udforske egen slægt ved hjælp af tilsva
rende kilder!

Tobindsværket indeholder mange 
oversigtstavler, der letter overblikket over 
den store efterslægt. Hertil kommer et 
omfattende navneregister, der viser, hvor 
i bogen de 3.000 personer er omtalt.

Slægten er fulgt frem til omkring 1750, 
så de fleste "almindelige" slægtsforskere 
kan koble sig på. - Personregisteret findes 
tillige på forfatterens ovennævnte hjem
meside.
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Ved årets udgang forventes bøgerne at 
være tilgængelige mindst følgende steder: 
Landsarkivet i Viborg, Statsbiblioteket i 
Århus, Det kongelige Bibliotek, arkiverne 
i Jernved, Esbjerg og Ribe samt på udvan
drermuseet i Aalborg.

Det er mit håb, at så mange som muligt 
vil få glæde at oplysningerne.
Få sæt er fortsat til salg hos forfatteren, og 
indbundet i lærred koster et sæt 1800 kr. 
og i "skind" 2500 kr.
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Slægtsforskning på pc
af Ole Lauridsen. Forlaget Libris. 2005. 
Hæfte 120 sider. Pris 79 kr.

Forlaget Libris har gjort det igen - på en let 
forståelig måde leveret en grundig gennem
gang af de muligheder, man har som slægts
forsker. Denne bog er skrevet for dem, der vil 
bruge pc-programmer i deres arbejde med at 
holde styr på de indsamlede informationer. 
Bogen gennemgår - med mange illustrerede 
skærmprints - de tre pc-programmer WinFa- 
mily, Brothers Keeper og Family Tree Maker 
på en måde, så det er let for en kommende 
bruger at danne sig et indtryk af, hvordan 
programmerne vil være at arbejde med, og 
alligevel også sådan, at man som "gammel" 
bruger kan få et par tips.

"Klunt på Læsø", familiefiktion 
af Niels Sandgaard, Sandgaardhus, Gaf- 
felbjergvej 91 Vester Husby, 6990 Ulfborg 
® 9749 6114, E: klunt@sandgaardhus.dk

På basis af slægtsforskning har Niels Sand
gaard skrevet en roman om tipoldefade
ren, Andreas Christian Hoffmann.

Andreas Christian Hoffmann voksede 
op i Aalborg fra 1810 til 1833, da kom han 
til Læsø som birkedommerfuldmægtig. 
Hans liv og virke, og livet i Danmark, er 
beskrevet, indtil han dør i 1896. Slægten ta
ger efter 1864 navneændring til Hofman.

Ud over at være spændende i sig selv, 
kan bogen give inspiration til andre i deres 
slægtsforskning.

Det er helt tydeligt, at forfatteren under
viser i slægtsforskning og selv har forsket i 
mange år. Han kender både spørgsmålene 
og de "sten", man kan snuble over. De 
første 30 sider i bogen gør rede for, hvor 
og hvordan man finder og indsamler data, 
og der er vist eksempler på forskellige 
dokumenter.

Forlaget gør opmærksom på, at der 
tidligere er solgt 35.000 eksemplarer af 
bogen, og det er da også 3. udgave, jeg 
har liggende foran mig. Bogen kan købes 
i boghandler, på posthuse, i DSBs kiosker 
eller på forlagets hjemmeside www.libris. 
dk. Sagt meget kort er denne bog en rigtig 
god hjælp til en fornuftig pris.

BS

Se www.sandgaardhus.dk, ligesom for
fatteren, der har indsendt denne omtale, 
gerne fortæller om bogens tilblivelse.

*
Overnatning i Odense C til en fair 
pris
10 minutters cykleafstand fra lands
arkivet.
kontakt: Reil - Sundahl
Moltkesvej 6,5000 Odense C. 
® 65 91 70 27.
E: reilsundahl@mail.dk 
www.reilsundahl.webbyen.dk 

faster til Birthe Marie) og gårdmand Poul 
Knudsens hustru, gårdmand Niels Ras
mussen, Mikkel Madsen og Søren Hansen, 
alle af Dærup.

Birthe Marie Andersen gik i skole i Dæ
rup, og hun blev konfirmeret fra Flemløse 
kirke i 1872, hvorpå hun kom ud at tjene
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Min oldemor
af Torben Chr. Larsen, Krogsbøllegård, Krogsbølle Bygade 43, 5450 Krogsbølle, 
® 64 87 16 85.

I Pilekærgaard i Dærup, Flemløse Sogn, 
Båg Herred, fødtes 4/1 1858 en pige, 
som ved sin dåb fik navnet Birthe Marie 
Andersen. Hun var ældste barn af gård
mand Anders Pedersen og hustru Karen 
Olesdatter. Fadderne ved hendes dåb var 
Søren Larsens hustru i Alenbæk (hun var
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forskellige steder, som det var skik og brug 
på den tid. I perioder var hun hjemme hos 
forældrene og hjælpe til. Men langt om 
længe blev hun gift 18/101889 i Flemløse 
kirke med enkemand, træskomand og 
husmand Niels Larsen fra Ørsted. Fra da 
af skulle resten af hendes liv med jævne 
mellemrum blive en lang tung vej.

Niels Larsen var født i Ørsted 20/7 
1848. Han var blevet gift i 1874 med Maren 
Hansdatter fra Turup. De fik 2 sønner: 
Hans Larsen i 1876 og Lars Larsen i 1884. 
Maren døde 6/2 1889 af gigtfeber. Niels 
var nu enkemand med 2 sønner, og det var 
dengang svært at være ene med 2 børn, så 
derfor giftede han sig allerede samme år, 
8 måneder efter Marens bortgang.

Birthe Marie Andersen flyttede ved sit 
giftermål med Niels Larsen ind i hans hus
mandssted i Ørsted, matrikel nr. 4i Chr. 
Richardtsvej. I denne ejendom fødtes deres 
børn med få års mellemrum. 17/6 1890 
fik de en dødfødt pige. 1/6 1891 fødtes 
Maren Johanne. Hun døde i Odense 1969. 
18/81892 fødtes Peter Anders. Han døde i 
Brylle i 1968.31/7 fødtes Karen, som i 1901 
kom til Brejning Kvindeasyl ved Vejle, 
hvor hun døde 1911. 31/3 1895 fødtes 
Christoffer. Han døde i Næsby 1941.13/1 
1897 fødtes Anna Kirstine. Hun døde i 
Næsby i 1966. Hun er min farmor. 6/6 
fødtes Marie Jenny. Hun døde i Næsby i 
1978.

Og endelig 15/2 1901 fødtes på Årup 
sygehus en lille dreng, som var meget 
svag. Han blev døbt på sygehuset kort 
tid efter fødselen og fik navnet Johannes 
Valdemar. Denne sidste fødsel var ikke 
uden komplikationer og havde nær kostet 
Birthe Marie livet. Hun var efter fødslen 
længe indlagt på Årup sygehus og kunne 
derfor ikke passe den lille svagelige dreng. 
Han kom i pleje hos bagermester Johan
nes Christensen i Årup og døde en måned 
senere.

I begyndelsen af 1902 var Niels Larsen 
begyndt at skrante helbredsmæssigt og 
var en tid sengeliggende. 19/101902 døde 

han af en hjerneblødning og blev begravet 
fra Ørsted kirke 29/10 1902.

Niels Larsens ældste søn Hans var i 
1899 blevet gift i Ørsted kirke med Karen 
Larsen fra Grimsbjerg. De købte et lille 
husmandssted i Hestehaven og fik 2 børn 
inden de i marts 1902 emigrerede til USA 
sammen med hendes forældre. Forbindel
sen med familien forsvandt sporløst, indtil 
jeg ved et grundigt forskningsarbejde i 
1984 fandt efterkommere i Iowa.

Det var et hårdt slag for Birthe Marie 
først at have mistet 2 børn og så sin mand.. 
Hun havde nu 5 ukonfirmerede børn at 
skulle tage vare på foruden stedsønnen 
Lars og datteren på Brejning. De havde 
indtil nu levet sparsommeligt, men nu 
kom fattigdommen med jævne mellem
rum til rigtig at banke på. Birthe Marie 
fik lov til at sidde i uskiftet bo, men kunne 
ikke i længden klare husmandsstedet, der 
havde en jordlod på ca. 6 skp. Id. I decem
ber 1905 solgte hun stedet til murer Jørgen 
Nielsen for en sum af kr. 8.000. Hun fik kr. 
1.000 i udbetaling, og resten skulle falde 
til terminerne.

Birthe Marie flyttede derefter sammen 
med sine børn til Dærup Skov, (det nu
værende Dærup Grave) i et lille hus, som 
hendes bror gårdmand Peter Andersen 
i Pilekærgaard havde skaffet hende. De 
penge Birthe Marie fik for husmandsste
det i Ørsted fik hurtigt ben at gå på. Hun 
havde ikke begreb om økonomi og hun 
var typen der kunne undvære alt. Hun var 
trods modgang en glad og positiv natur, 
som var tilfreds med lidt, og hun sørgede 
godt for sine børn.

Hun var samler af gamle sange og skil
lingsviser, som hun nedskrev i en bog og 
gik og sang snart ved hver en lejlighed 
og ikke mindst for sine børn. Bogen har 
eksisteret i familien op til vore dage, men i 
dag ved vi ikke, hvor den er. En vise, som 
har været sunget gennem generationer er 
"Krybskyttevisen", eller som den også 
hedder "Krybskytten fra Nederskoven".
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Birthe Marie fik megen hjælp fra sin 
bror, især i de perioder, hvor økonomien 
var allerværst. Engang, da hun var på 
besøg hjemme på Pilekærgaard, var hun 
pludselig borte fra stuen og man hørte 
det pusle for ikke at sige larme oppe på 
loftet. Peter Andersen gik ud i gangen og 
så øverst på trappen Birthe Marie stå og 
bakse med et gammelt klædeskab, som 
hun var ved at smide ud over trappen. 
Peter Andersen sagde: "Jamen Bert-Mari, 
hvad laver du dog, og hvad skal du med 
det gamle skab?". Hun svarede ham: "Det 
er mit og det skal med ud til Skovhuset og 
brændes. Det er ikke mere værd og jeg har 
ikke mere brænde". "Ikke tale om", sagde 
Peter Andersen, "lad mig købe det af dig, 
og så har du penge til at købe brænde for". 
Det blev skabets redning. Det blev mange 
år senere sat i stand og findes stadigvæk i 
familien.

Birthe Maries ældste datter Johanne fik 
på et tidspunkt plads ude i Odense. Hun 
kom i huset. Engang skrev Birthe Marie 
et brev til hende og spurte om hun ikke 
ville betale portoen, når brevet kom frem, 
(det var 20 øre) for hun skyldte kr. 12,50 
i husleje. De skulle skaffes først. Senere 
skriver hun, at hun skulle spare sammen 
til et par sko til sig selv, da de gamle sko 
var blevet for slette.

Birthe Marie var altid glad for et besøg, 
og mange kom og så til hende og børnene. 
Som årene gik, var både Johanne, Peter 
og Christoffer konfirmeret og var i plads 
rundt omkring, så hun kun havde de to 
yngste, Anna og Marie hjemme. Det let
tede på den daglige husholdning. Anna og 
Marie gik i skole i Dærup og kom tit hjem 
på Pilekærgaard til deres to morbrødre, 
Peter Andersen og Ole, en ugift bror, som 
boede hjemme altid, og til deres gamle 
bedstemor Karen Olesdatter. Her spiste de 
tit deres middagsmad. Deres morbror Ole 
legede ofte med dem, når de var kommet 
fra skole og inden de spiste.

Birthe Maries yngste bror Christian 
boede på Lundsbjerg, og hans datter 

Anna har fortalt mig, at hun tit gik ud til 
Skovhuset og besøgte faster Birthe Marie 
og kusinerne. Af og til om søndagen fik de 
saftevand og en sjælden gang kage til. Og 
hun kunne mindes sin fasters æbleflæsk 
og hvedebrød.

Det skete af og til, at Birthe Marie var 
barnepige for sin brors børn på Lunds
bjerg. Med sit grå sjal over skulderen fæ
stet med en nål og et stort hovedtørklæde 
gik hun fra Skovhuset sammen med Anna 
og Marie op på bjerget, som hun sagde,

for at passe Carl, Anders Peter og Anna, 
når Stine og Christian Lundsbjerg skulle 
i byen. På turen har de mange gange gået 
i vejkanten og sunget de gamle viser og 
sange. Det var med til at holde humøret 
og tempoet oppe. Samme tur tog alle tre 
tit over til Køng til moster Karen (Birthe 
Maries søster), Karen Jensen gift med 
Jørgen Jensen på Toftegaard.

Det kunne af og til hænde i de spar
somme år, at Peter Andersen kom ned til 
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sin søster med et får med lam, så kunne 
hun slagte lammene. Og når der var slagt
ning af gris, faldt der tit lidt sulemad af til 
Skovhuset.

Birthe Marie havde sit store savn af sin 
datter Karen. Hun var blevet trykket ved 
fødslen og var blevet åndssvag, derfor var 
hun anbragt udenfor hjemmet. 11901 var 
hun kommet til Brejning. I de 10 år lille 
Karen var i Brejning, var det kun meget få 
gange, hun var oppe at se til hende. Men 
en brevveksling fandt sted mellem Birthe 
Marie og Karens plejer på Brejning. Jeg har 
et brev fra d. 4/61909, hvori Birthe Marie 
takker overlægen for en meddelelse om 
Karens tilstand, efter at hun havde været 
syg, men nu var lidt i bedring. I brevet be
brejder hun sig selv overfor lægen, at hun 
ikke kunne kommer derop, for, som hun 
skrev, rejsen er lang, og jeg har så dårlig 
råd. Til Karens 15 års fødselsdag sendte 
hun en lille pakke med godter og et lille 
brev dateret 29/71909.

Det var Birthes Maries svigerinde i Ør
sted "gamle Ane", som var værge for lille 
Karen, og jeg har en række breve skrevet 
af Ane til Karen gennem de 10 år. 14/12 
1911 blev Karen indlagt på sygehuset med 
krampeanfald. Hun var blevet meget svag 
og havde høj feber og 2 dage efter døde 
hun. Hun blev begravet på institutionens 
egen kirkegård i Brejning. Birthe Marie var 
ikke med til begravelsen.

11913 bor den ældste datter Johanne i 
Odense, Peter er soldat i Odense og Anna 
og Marie har fået plads i Odense, så de 
ville gerne have deres mor derud at bo. 
Lange om længe sagde hun ja, da hun 
gerne ville være i nærheden af sine børn. 
Hun solgte Skovhuset 29/4 1913 for kr. 
1.500 til overtagelse 11/6 1913 til arbejds
mand Carl Jensen og Marie Jensen.

Jeg er selv i 1980erne kommet hos Ma
rie Jensen, som stadigvæk boede i huset 
på det tidspunkt. I haven stod det gamle 
pæretræ, som Birthe Marie og børnene har 

nydt frugterne af godt 75 år tidligere, og 
det satte tanker i gang hos mig. Jeg kan 
indskyde, at husmandsstedet i Ørsted, 
som Birthe Marie solgte til murer Jørgen 
Nielsen i 1905, sjenere blev solgt til hendes 
stedsøn Lars Larsen. Han var gårdmand 
og vognmand. Mange kan endnu huske 
Lars og Anna Larsen, som på deres ældre 
dage, kom til at bo i det gule aftægtshus 
oppe ved vejen. Et hus som Lars lod bygge. 
Lars døde i 1963 og Anna i 1970. Begge er 
begravet på Ørsted kirkegård.

Birthe Marie, Anna og Marie kom til 
at bo på Sdr. Boulevard 38 i Odense, nær 
Odense Å. Anna og Marie fik arbejde på 
Fyens Konservesfabrik.

5/5 1915 blev Johanne gift i Ansgar 
kirke i Odense. Jeg har et bryllupsbillede 
taget i gården til nr. 38, hvor familien bo
ede. Familien fra Dærup og Lundsbjerg 
er sammen med Birthe Marie på billedet. 
Det skulle blive hendes sidste lyspunkt af 
familiebegivenheder.

Et hårdt og slidsomt liv havde sat sine 
spor. Hun var blevet gammel, selvom 
hun kun var sidst i halvtredserne. Gigt og 
andre småskavanker var årsag til, at hun 
i de sidste år jævnlig var sengeliggende. 
I 1917 fik hun en meget slem tandbyld, 
som man af en eller anden årsag ikke fik 
bugt med. Til sidst fik hun kræft i kæben, 
og hun led ganske meget. Kræften bredte 
sig mere og mere, og 22/8 1918 døde hun 
efter et langt og smertefuldt sygeleje. Hun 
blev begravet 27/8 1918 på Assistents 
kirkegård i Odense langt fra sin elskede 
mand i Ørsted.

Jeg har her i korte træk prøvet at for
tælle lidt om min oldemor. Noget har jeg 
har fået fortalt, og gennem breve og andre 
papirer kan man fornemme lidt om den 
tid, hun levede i. Det er blevet brudstyk
ker af et liv - om en kvinde, der ikke ville 
give op, før sygdommen gjorde en ende 
på det.
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Om arkiver og handicappede
At det kan være en meget alsidig opgave 
at være redaktør for SLÆGTEN, måtte jeg 
sande for nylig, da jeg blev ringet op af en 
af bladets læsere, der ville høre, om der 
var plads til en MiniCrosser i den elevator, 
min rollator "Speed" og jeg kører op til 
læsesalen med, når jeg skal ind på Lands
arkivet i Viborg (LAV). Læseren havde 
en bekendt, handicappet, der gerne ville 
med på landsarkivet, og hun kunne ikke få 
svar på det spørgsmål ved at ringe dertil, 
så hun bad mig finde ud af det.

Næste gang, jeg kørte til Viborg, var 
jeg altså bevæbnet med et målebånd, ned 
på knæ i elevatoren, og jo, der var plads 
både til en MiniCrosser, dens ejer og den 
person fra landsarkivet, der skal ledsage 
os fra kælderdøren gennem arkivet op 
til læsesalen, og som hidkaldes med en 
klokke ved siden af p-pladsen forbeholdt 
invalide. Den almindelige indgang til LAV 
er oven for en trappe.

Den episode pustede liv i en af mine 
slumrende kæpheste: Handicappedes 
mulighed for at være selvhjulpne i al 
almindelighed og for at bruge landsarki
verne og Rigsarkivet i særdeleshed.

På Rigsarkivet (RA) er det rigtig nemt 
at komme ind, ved siden af to p-pladser 
forbeholdt invalide er der en klokke og en 
rampe, og når man har ringet på klokken 
og er nået ned ad rampen, går døren auto
matisk op, og fra kælderen er elevatoren 
klar, så man kan komme op til receptio
nen. Selv i så gammel en bygning kan man 
indrette en handicapvenlig indgang!

Landsarkivet i København (LAK) er 
næsten lige så nemt, og her er adgangen 
ens for alle: et lille trin op, ring og vent på 
brummeren. Har man bare én gang pas
seret pladsen foran landsarkivet, forstår 
man godt, at døren skal være låst altid.. Til 
gengæld skal der en del held til at finde 
en p-plads, siger de lokale, jeg har været 
heldig hver gang, jeg har været der.

På Landsarkivet i Odense (LAO) er det 
også nemt og ens for alle, parkering bag 
landsarkivet, og ved siden af de to trin 
op til indgangsdøren er der en rampe til 
"hjulende" brugere.

Landsarkivet i Aabenraa (LAA) har 
jeg endnu til gode at besøge, men en vel 
underrettet kilde har fortalt, at der - lige 
uden for døren ved siden af de to p-plad
ser forbeholdt invalide - er en rampe for 
"hjulende" brugere, så også her er adgan
gen ens for alle.

Så på RA, LAK, LAO og LAA er det 
altså nemt for handicappede at komme 
ind, men så begynder trængslerne. På RA 
er der en trappe ned i læsesalen og ingen 
elevator, og på LAK en trappe op til de 
åbne arkiver bag læsesalen og ingen eleva
tor. På LAO får man først problemer, når 
man skal spise sin frokost eller på toilet, 
for elevatoren op til 1. sal, hvor frokoststue 
og handicap-toilet befinder sig, må kun 
bruges med ledsagelse af en arkivansat.

Jeg har som nævnt mit første besøg på 
LAA til gode, så jeg ved ikke, hvordan det 
er at bruge.

På LAV er det til gengæld sådan, at er 
man som handicappet først sluppet ind, 
så kan man klare sig selv, der er elevator, 
også ved de tre trin op til caféen, og der er 
forholdsvis brede gange på læsesalen, hvor 
man kan færdes, og det hører jo også med 
til den historie, som jeg begyndte med.

Det hører også med, hvor søde og 
hjælpsomme de ansatte er.

BS
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En stum matros
af Kurt Kermit Nielsen, Møllevangs Alle 93, 8210 Århus V, S 86 10 60 46. E: kkn@nypost.dk

[Uddrag nr. 1388]
Fra Müncheberg, Skanderborg. [9 sider - spæn
dende sag, da afhørte har udgivet sig som en stum 
Matros, se følgende]. Udskrift af Dom afsagt ved 
Skanderborg Birketing den 14 Juni 1798 over 
Arrestanten Christen Andersen. Overværende 
Christopher Dresler og Jens Alrøe, Skanderborg. 
Fremgår, at medens personen som kalder sig 
Christen Andersen, i sidste Faste, opholdt sig 4 
Nætter i Illerup, blev der fra Smeden i Alken stjå
let et stykke Stangjern. Ved dennes eftersøgning 
har Jørgen Jensen i Biestrup tilstået, at han af en 
ubekendt har købt et sådant for 18 sk, hvilket 
stykke han ved eftervejningen sagde, vejede et 
lispund, men da han havde anvendt dette, betalte 
han i stedet Smeden 3 mk 8 sk. Arrestanten næg
tede først, at kende noget til Jernet, men tilstod se
nere. Også afhøring af Smeden Jens Christensen i 
Alken, nævner desuden ulovligt Skyderi i Illerup, 
ligesom hans angivelserom fødested, tilholdssted 
betegnes som åbenbar usandhed. Angav at han 
var 34 år, medens Stokkemændene vurderede 
ham til, at han vist var 30 år. Kendes for ret, at 
Arrestanten, efter forordningen af 20 Februar 
1789 hensættes til arbejde i Viborg Tugthus i 4 
Måneder, samt betale til Jens Christensen det han 
endnu mangler i det frastjålne Jem med 1 mk 12 
sk, desuden for omkostningerne. 14 Juni 1798.

Påtegnet: Arrestanten var ikke fornøjet 
med Dommen, og ønskede den indstævnet 
for Landstinget. Desuden om forkyndelsen, 
og kvittering af 10 Juli 1798 fra Bådsgård om 
modtagelsen i Viborg Tugthus.

[Uddrag nr. 1389]
Fra H Myller, Voer Præstegård. [2 enslydende 
bilag - se forrige]. Nærværende maalløse og uden 
al tvivl tillige døve Menneske, som skriver navn 
A A S Hombek, har ved at tegne en Kridt streg 
på Bordet, ladet tilkendegive, at han som Matros 
har været i Tyrkisk Fangenskab, hvor hans Tunge 
er blevet afskåret. Tillige har han saavel med 
tegn som med Bogstaver anmodet Præsten om, 
at give ham en seddel eller anbefaling til enhver 
forekommende, især om Husly og Natteleje. 
Haaber at enhver af hans heromkring bekendte 
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medborgere vil vise medlidenhed og barmhjer
tighed mod denne ynkværdige medbroder, som 
han ellers intet kender til, men efter kærligheds 
budskabet tror og haaber han det bedste om ham. 
Slutter: ”Allerkiæreste Guds Børn ynkes over 
mig Elendige Menneske, og Meddel mig en liden 
gave. Jeg kan intet Tale med noget Menneske, 
fordi min Tunge er mig afskåren af Fiendeme, 
og min Hørelse er mig og berøwet. O! wee O! 
wee” [Se næste]. 8 April 1798.

[Uddrag nr. 1390]
Fra Müncheberg, Skanderborg. [Se forrige - 5 
sider]. I overværelse af Jens Alrø og Jens Jensen 
af Skanderborg, blev afholdt forhør på Tingstuen 
over en i dag, i Illerup anholdt, og til Arresten 
indbragt person, som i aftes, med en Pistol, skød 
under Anders Jørgensens Gårds tag i Illerup, 
hvorved der lettelig kunne være opstået Ild i 
samme. Nævner Husmændene Laurs Thomasen 
og Peder Sejersen, og tillige Husmand Rasmus 
Laursen i Alken. Fremgår, at den arresterede 
navngiver sig som Christen Andersen, 34 år 
gammel. Ved undersøgelse af hans ejendele, har 
han de i forrige omtalte 2 skrivelser fra Præsten J 
Myller i Voer, forsynet med Signeter, hvor han 
navngav sig som A A S Hombech, som skal have 
fået Tungen afskåret. På tilspørgende, forklarede 
Arrestanten, at en Præst ved navn Møller i Ven- 
syssel hen ved Mariager havde skrevet den og 
leveret ham den til at tigge med, der var skrevet 
to, for at han kunne have et, når det andet blev 
opslidt, men Arrestanten havde selv forseglet 
dem da Præsten ej havde tid. 25 April 1798.

[Uddrag nr. 1391]
Fra Müncheberg og Tolstrup, Skanderborg. 
[Se forrige - 16 sider]. Retten sat i overvæ
relse af Christopher Dresler og Søren Drejer, 
Skanderborg, efter begæring af Procurator 
Borksenius, som befalet Actor mod den ar
resterede Christen Andersen. Omhandler de i 
forrige omtalte Tyverier og skydning i Illerup. 
Diverse udsættelser og afhøringer af navngivne 
vidner etc. 8 Maj 1798.
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Han erklærer sig senere fornøjet med dommen, 
og den 10 juli 1798 kvitteres for hans indsæt
telse i Viborg Tugthus.

Kilde:
Kurt Kermit Nielsens kildeuddrag nr. 1388-91 af:

Skanderborg og Åkjær Amter 1661 - 1799.
Indkomne Breve m m vedr. Hjelmslev - Gern 
-Vor - Tyrsting Herreder samt Horsens og 
Skanderborg Købstæder.
År 1798. (Landsarkivet i Viborg. B 5 C - 177.)

Nærgående personalhistorie
Kan vi i vor slægtsforskning medtage alle 
de oplysninger, vi har, om vore nærmere 
og fjernere slægtninge? - Er familiemed
lemmer, der er døde for måske op mod et 
halvt århundrede siden, ikke historiske 
personer, som vi skal og kan behandle 
på samme måde som en kær stamfar fra 
1700-tallet?

Interessen for forholdene under Anden 
Verdenskrig er stor. I år, 2005, udkom 
Frank Bøghs bog De dødsdømte. Henret
telsen af 46 danske efter besættelsen, og 2004 
Peter Øvig Knudsens Birkedal. En tortur
bøddel og hans kvinder.

Den første af de henrettede var Knud 
Flemming Helweg-Larsen, kaldet Flem
ming, født 1911 på det dengang danske 
Set. Croix og skudt 5. januar 1946 på 
volden omkring det nuværende Chri
stiania i overværelse af præsten ved den 
nærliggende Christianskirke på Christi
anshavn - hans egen far! Den sidste var 
Niels Rasmus Ib Birkedal Hansen, født 
1909, henrettet 20. juni 1950; han er tillige 
hovedpersonen i Øvig Knudsens bog.

Disse to, der i lighed med de 44 andre 
henrettede har fået deres liv og levned 
fremlagt i de nævnte bøger, tilhørte 
begge respektable familier, hvis historie 
er mere eller mindre velkendt; mange 
andre tilhørte befolkningens jævnere lag. 
Karakteristisk for retsopgøret er det må
ske, at den første af de henrettede foruden 
deltagelse i den tyske krigsførelse ved 
fronten i Rusland "blot" havde været aktiv 
ved indfangningen af de danske jøder 29. 
august 1943 og dagen efter i nedskydnin
gen af redaktør/journalist fra Berlingske 

Tidende Carl Henrik Clemmensen, hvis 
dattersøn, filminstruktøren Søren Fauli 
for et par år siden lod filme sit møde med 
bedstefaderens anden danske morder, 
den daværende tyske officer/Obers- 
turmführer Søren Kam, der endnu lever 
i Bayern. Hvorimod Birkedal Hansens 
synderegister som torturbøddel var meget 
længere!

Slægtsmæssigt synes Birkedal Hansen, 
hvis far var dansk officer og senere gros
serer i Århus, og hvis farfar var skolelærer 
på Lolland og Sjælland, ingen forbindelse 
at have til den kendte Birkedal-slægt; far
faderens grundtvigske orientering var vist 
blot baggrunden for, at han i 1870'erne lod 
sin søn døbe med dette mellemnavn.

Helweg-Larsen tilhørte derimod på 
både fædrene og mødrene side de slægter, 
der fra gammel tid har spillet en sådan 
rolle, at vi ligefrem ser dem betegnet som 
såkaldt "kulturbærende". Hans far, den 
ovennævnte præst Povl Helweg-Larsen, 
1877-1958, havde en bror, der var tilknyt
tet Kristeligt Dagblad som redaktør, en 
far, der var stiftsprovst i Viborg og en 
farbror, der var guvernør i Dansk Vest
indien. Flemming Helweg-Larsens mor, 
Astrid Heiberg, 1877-1954, var datter af 
Peter Wilken Heiberg, 1840-1920, dr.med., 
stiftsfysikus og overlæge på sygehuset 
i Viborg, hvor nu Heibergs Allé hædrer 
hans navn; overlægen var selv præstesøn 
fra Møn og hans mor født Rørdam - alle 
navne, der er velkendte for i al fald nogle 
af bladets læsere!

De henrettede landsforrædere hører alt
så til blandt de slægter, vi slægtsforskere
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arbejder med, og vores slægtsforskning 
bliver uvederhæftig, hvis vi undlader at 
nævne disse dunkle sider af slægtens 
historie. - Fra min egen slægt er der en 
proces- og sindssyg oldefar, der spiller 
en rolle i Aksel Sandemoses skildring af 
fødebyen Nykøbing Mors - eller Jante, 
og oldefars fætters dattersøn var læge og 
"hjalp" sin kone med at begå selvmord for 
50 år siden. Hvis ikke disse forhold skal 
med, skal den gren af slægtens historie 
slet ikke skrives!

Men disse personer fra første halvdel 
af 1900-tallet er jo fædre, bedstefædre og 
oldefædre til nulevende, som måske kan 
stødes! - De nævnte beskrivelser fra An
den Verdenskrig er særdeles detaljerede, 

men mindre kan måske gøre det! Og de 
impliceredes og de pårørendes senere 
positive udvikling kan måske "bløde op" 
på beskrivelsen. En sådan opblødning 
savner jeg f.eks. i en nylig publiceret be
skrivelse af en præst fra Himmerland, der 
i 1890'erne blev straffet for på "særdeles 
påtrængende vis" at have dyrket sex med 
meget unge piger i sit hus.

Udgangspunktet for os slægtsforskere 
må være ikke blot at videregive "sladder", 
men holde os til tilgængelige, pålidelige 
kilder - eller måske til nød til oplysninger 
fra datidens aviser!

I håbet om ikke at komme i klammeri 
med journalisternes fagforening

AB
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