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Redaktion, ekspedition 
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Anton Blaabjerg, forlagsred.. Fredensgade 
38,8800 Viborg, S 86 61 04 36.
E: blaabjerg@privat.dk
Birte Steffensen, ansv. red., Teglgårdvej 36, 
7451 Sunds, W 97 14 13 23.
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Nørresundby ^£98 17 63 76.
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Ole Bech Knudsen, kass., Jyllands Allé 2,3. 
tv., 8000 Århus C, S 86 1155 47.
E: obk.aarhus@mail 1 .stofanet.dk

Slægtens giro 0 94 55 87.
Privat-abonnement opkræves én gang årligt 
(giro vedlagt januarnummeret), betales se
nest 1.2., efterfølgende opkrævning pålæg
ges 10 kr.

Priser
Privat abonnement (2 numre, incl. for
sendelse) 70 kr. - Abonnenter bosat i udlan
det (også Norden), der benytter giro til be
taling, dog 100 kr. - Ældre numre 10 kr. pr. 
stk. + forsendelse.
Annoncer: 500 kr. + moms pr. trykside, en 
halv eller en kvart side henholdsvis 250 kr. 
og 125 kr. + moms.

SSFs bestyrelse og udvalg

SSFs bestyrelse
Elsebeth Ib, fmd., Marie Grubbes Vej 9,7100 
Vejle 23 20 31 11 eller 75 18 02 09.
E: kajib@mail.tele.dk
Jytte Skaaning, nstfmd., Vinkældervej 6 A, 
5000 Odense C 66 47 88 77.
E: skaaning@email.dk
Svend Aage Mikkelsen, kass., Hørgård 18,
2. tv., 6200 Aabenraa, 74 62 15 75.
E: svmi@post3.tele.dk
Kit Bisgård, sekr., Åstoften 14, Svogerslev, 
4000 Roskilde, S 46 38 35 14.
E: kitbi@get2net.dk
Jan Høstbo, Obovej 14, 2730 Herlev 
^448491 31. E: janhb@vip.cybercity.dk 
Ingen suppleant-

Jytte Skaaning er indtil videreFUNGERENDE 
FORMAND?
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Slægtens redaktion
Anton Blaabjerg, forlagsred.,
Birte Steffensen, ansv. red.,
Birgit Øskov, eksp.,
Ole Bech Knudsen, kass

SSFs kursusudvalg
Elsebeth Ib, kontaktkatalog, bestyrelsens 
repræsentant, adresse tidligere
Jesper Ratjen, faglig kursusleder, Maj
vænget 55, Bramdrup, 6000 Kolding
®75 51 8063. E: j.ratjen@stofanet.dk

SSFs undervisningsudvalg
Jytte Skaaning, adr.essetidliger.

SSFs internetudvalg
Jan Høstbo, webmaster, bestyrelsens re
præsentant, adresse tidligere.
Jytte Skaaning, adresse tidligere.
Ole Bech Knudsen, webmaster for SLÆG
TEN, adresse tidligere.

SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter 
nu 36 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
12. marts
Arbejdsmøde for bestyrelse, udvalg og 
SLÆGTEN.

30. april
SSF’s årsmøde 2005 i Odense.

l.maj
Sidste frist for indsendelse af indlæg til 
SLÆGTENS redaktør.

15.-20. juni
SLÆGTEN nr. 32 udkommer

SSF’s weekendkursus 
2005

Temaet for næste års kursus, der bliver af
holdt på Bjerringbro Højskole i weekenden
14. -16. oktober, bliver „Med uniform og med 
emblem“. Det nærmere indhold kendes ikke 
endnu. Når programmet er færdigt - sand
synligvis i løbet af foråret - lægges det på 
internettet på SSF’s hjemmeside www.ssf.dk

Tilmeldingsblanket udsendes med SLÆG
TEN, juli 2005. Der er dog allerede nu åbnet 
for forhåndstilmeldinger. Interesserede kan 
tilmelde sig til kursusudvalgets kasserer 
Tove Glud Rasmussen, Nøddevej 2, 8260 
VibyJ,® 861443 11
E: toveglud@maill.stofanet.dk

Følgende bedes oplyst ved tilmeldingen: 
Navn (som det ønskes på navneskilt), 
adresse, telefon nr. og E-mailadresse.
Endvidere ønskes oplyst, hvilken slægts
historiske forening du er medlem af, og om 
du ønsker specialkost.

Priserne er uændret pr. person (foredrags
gebyr er indregnet i pensionspriseme): dob
beltværelse inkl. fuld pension 1600 kr., en
keltværelse inkl. fuld pension 1800 kr., fuld 
pension uden overnatning 1300 kr., 
foredragsgebyr, hvis du kun ønsker at del
tage i foredragene, 650 kr. Ønsker du målti
der (det er ikke tilladt at medbringe mad på 
skolen), bedes det oplyst på tilmeldings
blanketten, der udsendes med Slægten, juli 
2005.

Tidligt tilmeldte skal have betalt senest den
15. juli, ellers bortfalder forhåndstil
meldingen. Betaling kan allerede nu foreta
ges pr. check eller indbetales på girokonto 
(BG Bank) 16 86 34 08. Ved bankoverførsel 
er registreringsnummeret 1551.
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v/ formanden Elsebeth Ib

SAMMENSLUTNINGEN af 
SLÆGTSHISTORISKE FORENINGER

Nordgen.
I forbindelse med Samfundets 125- års 

jubilæumsarrangement blev der afholdt et 
møde i Nordgen med repræsentation fra Fin
land, Norge, Sverige og Danmark. Desværre 
var der ingen repræsentant fra Island. På 
mødet enedes vi om at undersøge, hvilke 
ordbøger for slægtsforskere, der findes i de 
respektive lande. Det er planen at forsøge 
at udgive en fællesnordisk ordbog på 
hjemmesiden. Det vil tage lang tid at få ko
ordineret, men det kan gennemføres uden 
den store økonomi, hvilket for os er en væ
sentlig faktor. Ellers var der enighed om, at 
det nordiske arbejde skal fortsætte.

Arkivalieronline.
I en sang lyder det: „det sku’ vær’ så godt 

men nu det faktisk skidt“, det samme kan 
man sige om statens indscanning af kirke
bøger. Mange sider er ulæselige og hele 
systemet tungt at arbejde med. Derfor har 
bestyrelsen besluttet sammen med „Sam
fundet for dansk genealogi og Personalhi
storie“ og „Sammenslutningen af Lokal
historiske Arkiver“ at støtte en protest fra 
DIS-Danmark

Nekrolog.

Det var med stor sorg, at vi den 21. septem
ber modtog besked om, at SSF’s kasserer 
Bente Klercke Rasmussen var sovet ind, 37 
år gammel, efter kort tids alvorlig sygdom. 
Bente bevarede det meste af tiden troen på, 
at hun ville vinde kampen mod sygdommen, 
men måtte til sidst give op. SSF har mistet 
et godt, loyalt og arbejdsomt medlem af 
bestyrelsen, som med sin stille humor var 
med til at gøre arbejdet interessant, så hun 
efterlader hos os et stort tomrum. Bentes 
alt for korte liv var præget af slægts- og 

lokalhistorie, og hun sad i mange bestyrel
ser indenfor dette område. Hun havde op
arbejdet en enorm viden og sidste år lykke
des det for hende efter lang tids arbejde at 
kunne udgive bogen „Find din slægt - og 
gør den levende“ sammen med Jytte Skaa- 
ning, en bog, der mange år fremover vil være 
at finde på mange slægtsforskeres hylder. 
Vore tanker går til Bentes forældre Tove og 
Claus, som har mistet deres eneste barn. 
Æret være Bentes minde.
Pbv. Elsebeth Ib

4



Fra redaktionen

En af SLÆGTENs læsere har foreslået, at vi 
stopper med at bringe foreningernes logoer 
i bladet, og i stedet laver navnebjælker over 
hver forening. Han kunne lige så godt have 
sat en tændstik til en benzinklud, for det har 
været et af mine mest brændende ønsker, 
siden jeg blev redaktør.

Læserens argument er, at SLÆGTENs læ
sere jo allerede er medlemmer af deres 
slægtsforskerforening, og så behøver 
SLÆGTEN ikke „reklamere“ med logoet.

Mit eget argument for at droppe logoerne 
er dels, at det vil give et mere roligt og ens
artet blad, og dels, at det vil spare temmelig 
meget plads i bladet, hvis vi kan udelade 
logoerne. I nogle tilfælde bliver vi endda 
nødt til nu - foruden logoet - at skrive for
eningens navn ved siden af for at tydelig
gøre logoet, og så taber logoet sin værdi.

Derfor forestiller jeg mig, at medmindre læ
serne simpelthen vælter massive relevante 
protester ned over mit syndige hoved, vil 
denne udgave af SLÆGTEN være det forelø
big sidste blad med foreningernes logoer.

Sommernummeret vil som prøve blive udsty
ret med ens navnebjælker for alle foreninger.

Også til dette nummer af Slægten har vi 
fået mange indlæg, og det er vi indsenderne 
taknemmelige for, det er en ønskesituation 
for en redaktør. Desværre er der ikke blevet 
plads til alle indlæg, så de sidste må bringes 
i sommernummeret, hvor der jo er bedre 
plads, også til nye indlæg, så I skal endelig 
ikke holdejer tilbage, hvis I sidder med en 
sjov/oplysende/pudsig historie, som andre 
kan have glæde af.

Denne gang må jeg gemme en historie 
om et uforudset slægtstræf i Nysted i Ne
braska, som vi kan glæde os til.

SLÆGTEN vil denne gang være så tidligt 
ude hos foreningerne, at alle bladets læsere 
kan nå at have det inden jul, og vi har sat en 
„gemytlig“ skarpretter til at sørge for jule
hyggen.

Redaktionen ønsker alle SLÆGTENs læ
sere en hyggelig Jul og et rigtig herligt og 
givende Nytår.

BS

Anmeldelser og småstykker
Brigadéren på Rønnebæksholm 
af Erling Petersen, Dalsgårdvej 68, 4250 
Fuglebjerg, S 55 45 34 92. Udkommet 10. 
august 2004.62 sider. Pris 100 kr., købes hos 
forfatteren.

Titlen fangede min interesse med det 
samme, for nogle af mine forfædre har huse
ret på Rønnebæksholm og Grevensvænge, 
som også er omtalt i bogen. Brigadéren er 
den norske admiral Pros Munds søn, Niels 
Mund, som er vokset op på Rønnebæks
holm og bestyrer godset - fornuftigt - ind
til sin død i 1723. Erling Petersen fortæller 
levende om de fortrædeligheder og ople
velser, Niels Mund har som godsejer, og 

jeg må sige, at „overbærende“ og „langmo
dig“ er ikke de ord, jeg umiddelbart ville 
beskrive ham med. Vi hører om hans sags
anlæg, hvoraf han vinder langt de fleste, og 
godset er i gode hænder, da hans sønner af 
andet ægteskab - et par „forvorpne 
knægte“, godt hjulpet af dårligt selskab, 
formøbler hele herligheden.

Bogen giver et godt indtryk af forhol
dene i det sydøstlige hjørne af Sjælland, den 
er fuld af skæbner, som man får lyst til at 
vide mere om.

BS 
Flere anmeldelser og småstykker s. 42.
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Mandag 3. januar
Forskningsaften på Landsarkivet på Jagt
vej. Tilmelding ikke nødvendig.

Mandag 7. februar
Forskningsaften på Landsarkivet på Jagt
vej. Tilmelding ikke nødvendig.

Mandag 7. marts 
Generalforsamling.

Husk: forslag fra medlemmerne skal være 
sekretæren i hænde senest 2 uger før gene
ralforsamlingen.

Efter generalforsamlingen foredrag: H.C. 
Andersen - den grimme ælling der blev til 
en svane. Kirsten Dreyer fortæller den 
spændende og fascinerende historie om 
H.C. Andersens eventyrlige liv, fra han blev 
født i den yderste fattigdom i Odense 1805, 
til han døde som verdensberømt digter hos 
familien Melchior på landstedet Rolighed 
på Østerbro i 1875. KD er H.C. Andersen- 
forsker, forskningsstipendiat, og har udgi
vet en række af H.C. Andersens brevveks
linger.

Mandag 4. april
Erik Kann, Statens Øjenklinik: Pension fra det 
offentlige eller privat forsikringsordning?

Gennemgang af offentlige og private for
sikrings- og understøttelsesordninger fra 
ca. 1700-ca. 1900.

Den almindelige enkekasse er kendt af 
mange. Men der findes faktisk arkivmateriale 
fra en lang række andre pensionsordninger. 
For dem alle gælder det, at der heri rummes 
et væsentligt og spændende arkivmateriale 
til belysning af vores forfædres historie.

Mandag 2. maj
Medlemsmøde. Vi hører nye historier fra 
vores forskning.

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 henvendelse til 
formanden ved programmets udsendelse.

Kontingent
125 kr. pr. år. Par 200 kr. Betales pr. giro til 
kassereren i januar. Gæstebetaling ved fore
drag 25 kr. pr. gang.

Bestyrelse
Britta S. Mortensen, fmd., Diesen Alle 25, 
2791 Dragør, ® 3294 17 12. E: staugaard- 
mortensen @ get2net.dk
Bitten Westergaard, nstfmd., Fortgård Alle 
12,2770 Kastrup, ® 32 50 64 67.
Anders Gadegaard, kass., Holdkærs Ager 
183,1 tv., 2770 Kastrup, ® 3251 1087.
Niels Gjermandsen, sekr., Sirgræsvej 130, 
2770 Kastrup, ® 32 52 34 03.
E: ng@nhlg.dk
Karl-Gunner Petersen, Jægervej 23, 2791 
Dragør, S32 53 14 30.
E: karl-gunner@image.dk.

Hjemmeside
www.nhlg.dk/asf-00.htm
E: asf@nhlg.dk
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Torsdag 6. jamn
Informationsafteii.

Torsdag 3. februar
Informationsaften: BK6.

Onsdag 9. februar
Generalforsamling kl. 19.30 i Biblioteket (ind
gang Mejerigade).

Torsdag 3. marts
Informationsaften: BK6.

Torsdag 7. april
Informationsaften: BK6.

Onsdag 11. maj
Aftentur til Lokalhistorisk Arkiv i Hvorup- 
gård Skole, Hvorupgårdvej 18A. Der er rund
visning ved Per Thomsen og der er lejlig
hed til at forske. Kaffe kan købes.

Vi kører i private biler og mødes ved arki
vet kl. 19.

Tid og sted
Informationsaften er fra kl. 19 til kl. 19.30 
(samtidig med åbent hus). Hvor ikke andet 
er anført, mødes vi i Mejerigade 9.

Grindsted og Omegns 
Slægts- og 
Lokalhistoriske 
Forening
Tirsdag 18. januar kl. 19:30
Mogens Hansen, arkæolog og fhv. museums
chef i Grindsted: Oldtidens hedebønder i Søn
der Omme-området: Enkeltgravtidens og

o

Åbningstider
Hver onsdag :Åbent hus kl. 13-17.
Hvertorsdag:Åbent huski. 19-22. 
Lukket helligdage. Sommerferie er fra og med 
den 1. juli til og med den 16. august.

Gotisk læsning - studiekreds for medlemmer 
-start onsdag den 5. januar, kl. 9.30- 11.30 
i Mejerigade 9. Derefter hver onsdag til og 
med onsdag den 23. marts.

Kontingent
100 kr., par 150 kr.

Bestyrelse
A me Leismann, fmd., Østerbrogade 25,9400 
Nørresundby, ® 98 83 58 60.
E: a.leismann@stofanet.dk
Anders Sørensen, nstfmd., Hvilshøj Mark 
125,0. Brønderslev, 9700 Brønderslev, 
S 98 81 1449. E: sternas@get2net.dk
Benny Sørensen, kass., Lærke vej 22,0. Hjer- 
mitslev, 9700 Brønderslev, ® 98 88 79 50. E: 
oeh.vand@mail.dk
Gunnar Wiant Pedersen, sekr., Hammel- 
mosevej 22,9382 Tylstrup, ® 98 26 17 45. 
E: wiant@stofanet.dk
Jytte Nielsen, Kjølskevej 7, Hallund, 9700 
Brønderslev, ® 98 83 52 52.
E: 98835252@mail.dk

Hjemmeside
www.slaegtshistoriskfoæningfoto 

bronzealderens kvægavlere belyst gennem 
undersøgelser af egnens gravhøje.

Nationalmuseet foretog omfattende ud
gravninger af gravhøje i Sønder Omme-om- 
rådet først i 1905 og siden i 1909.

Fundene stammer overvejende fra enkelt
gravstiden (2800-2400 f.Kr.) og bronzealder 
(1800-500 f. Kr) og belyser disse menne
skers levevis. Fra andre undersøgelser i 
andre områder kender vi til tidens boligfor
hold, offerskikke og religion. Foredraget vil
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forsøge at få denne viden til at gå op i en 
højere enhed.

Skulle nogen ligge inde med oldsager, 
fundet i området, vil foredragsholderen gerne 
se på dem og aldersbestemme dem.

Mogens Hansen er uddannet arkæolog fra 
Århus Universitet og har skrevet speciale om 
enkeltgravskulturen i Sydvestjylland.

Tirsdag 22. februar kl. 19:30
Grindsted Lokalhistorisk Arkiv viser film fra 
Grindsted og Omegn.

Filmen om andelsslagteriet Midtjylland 
er optaget i anledning af slagteriets 25 års 
jubilæum i 1956.
Den gamle Grindsted film er fra 1936.

Tirsdag 15. marts kl. 19:30
Ordinær generalforsamling på Karensminde.

Dagsorden efter vedtægterne. Efter ge
neralforsamlingen er der alternativ under
holdning.

Hvis du ønsker kørelejlighed til Karensminde, 
kontakt venligst en af bestyrelsesmedlemmerne. 
Foreningen giver kaffen denne aften.

Tid og sted
Ordinære møder kl. 19.30 på Grindsted Bib
liotek. Fri adgang for medlemmer. Ikke med
lemmer 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 lære at læse gotisk hånd
skrift?
Studiekredsen fortsætter efter jul. Første 
mødedag er torsdag 6. januar kl. 19 på Grind
sted Bibliotek. Interesserede bedes kon
takte Jens Erik Starup på S 75 32 23 53.

Lokalhistorisk studiekreds
Har du lyst til at være med i lokalhistoriske 
studiekredse?
Af mulige emner kan nævnes: 
Håndværkervirksomhed i Grindsted og om
egn.
Det gamle vejnet på egnen.
Da posten kom med dagvogn.
Andelsbevægelsens betydning i hedeeg
nene.

Forslag til andre emner er velkomne og 
interesserede bedes kontakte Judith Ander
sen Sørensen på S 75 34 82 60.

Bestyrelse
Jens Erik Starup, fmd., Horsbølvej 13,7200 
Grindsted,® 75 3223 53.
E: Jens.Starup@post2.tele.dk
Judith Andersen Sørensen, næstfmd., Rav- 
lundvej 9a, 7200 Grindsted, ® 75 34 82 60. 
Bent Krogsgaard, kass., Dalsøvej 47,7200 
Grindsted,® 75 32 1901.
Børge Pedersen, sekr., Brombærvej 14,7200 
Grindsted,® 75 3248 15.

Mandag 3. januar kl. 13-16
Åbent hus.

Onsdag 12. januar
Generalforsamling.

Tirsdag 18. januar kl. 19
Start på gotisk skriftlæsning for begyndere. 
Telefonisk tilmelding senest 10. januar til 
Laurits.
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Onsdag 2. februar
Journalist Flemming Nielsen: To grænse
landsskæbner.

Mandag 7. februar kl. 13-16
Åbent hus.

Lørdag 12. februar kl. 10-
Anna Margrethe Krogh-Thomsen i samar
bejde med DIS-Danmark: Digital billedbe
handling. Family Search.

Onsdag 23. februar (FU)
Mag. scient. Jørgen Wangel: Emigrant
skæbner fra slægtshistorien.

Mandag 7. marts kl. 13-16
Åbent hus.

Onsdag 16. marts
Arne Jørgensen: En søndeijyde i 1 .verdenskrig.

Mandag 4. april kl. 13-16
Åbent hus.

Onsdag 6. april
Aneaften.

Onsdag 27. april
Niels Peter Bladt: Spændende opdagelser, 
når man søger i ejendomshistorie.

HEDEBOEGNENS 
SLÆGTSFORSKER
FORENING
Efter et udmærket efterår, hvor vi i øvrigt 
har haft stadig tilgang, går vi nu i gang med 
sæsonens anden halvdel.

Vi fortsætter med at mødes hver anden 
torsdag formiddag (i de ulige uger) mellem 
kl. 10 og 12.30 i Medborgerhuset, her fort
sætter vi med den gotiske skrift kombineret

Mandag 2. maj kl. 13-16
Åbent hus.

Onsdag 11. maj kl. 19
Udflugt til Tørning Mølle. Arkiv - museum 
- omvisning - kaffe. Tilmelding til Nancy 
senest 4.maj.

Tid og sted
Hvor intet andet er angivet, mødes vi kl. 19.30 
og mødested er Achelissalen på Haderslev 
Byhistoriske Arkiv, Bispebroen 3, Haderslev.

Bestyrelse
Svend Aage Mikkelsen, fmd, Hørgård 18,
2.tv., 6200 Aabenraa.® /fax 74 62 15 75. E: 
svmi@post3.tele.dk
Nancy Petersen, nstfmd, Kløvervej 64 D, 
6100 Haderslev, ® 74 52 97 65.
E: nancy.petersen@compaqnet.dk
Hanne Franck, kass., Havrevænget 12,6100 
Haderslev, S 74 53 08 19.
E: hanne.franck@webspeed.dk
Connie Schmidt, sekr., Råkærvej 25, 6100 
Haderslev,® 74 52 8146.
E: schmidtraa25@mail.tele.dk
Laurits Thorsen, Pamhulevej 51,6100 Ha
derslev, ® 74 57 57 54. E: lpt51 @dlgnet.dk 

med forskellige indslag af historisk art med 
slægtsforskerinteresse.

Foråret byder på følgende aftenmøder:

Torsdag 20. januar kl. 19
Generalforsamling. Dagsorden efter lovene.

Torsdag 17.februar kl. 19
H.C.Eitsen: Danske tvangsarbejdere i Tysk
land under 2. verdenskrig.

Torsdag 17. marts kl. 19
Vi arbejder med de folketællinger og kirke
bøger, der er udkommet på CD-rom.
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Torsdag 21. april kl. 19:
Klubaften med oplæg fra medlemmerne:
Hvad har vi lært i år ? Hvad har vi nået i år ? 
Nåede vi, hvad vi havde sat os for ?

Tid og sted
Aftenmøderne begynder kl. 19 og alle mø
derne holdes i Medborgerhuset.

Bestyrelse
Ole Søndergaard, fmd., Stillidsvej 34,2630 
Taastrup, ® 43 99 19 14.
E: ole_soendergaard@post.tele.dk

Mandag 17. januar
Generalforsamling.
Genealog Erik Kann: Retsbetjenten og den 
kriminelle
Mord og underslæb er ikke på dagsorde
nen i aftenens foredrag. Det er derimod sa
ger om injurier, strid om manglende beta
ling af renter, gårdmandens retmæssige el
ler uretmæssige tilbageholdelse afløn, etc. 
Ud fra en række praktiske eksempler gen
nemgås kilderne til belysning af denne del 
af vore forfædres liv.

Mandag 21. februar
Lektor Jens Hansen, Kolding: En bondes 
hverdag i 1800-tallet og begyndelsen af 
1900-tallet. Foruden de kendte, traditionelt 
benyttede arkivalier findes mange mulighe
der bl. a. i lokal- og kommunearkiver til at 
finde oplysninger om livet på landet: Bille- 

Rita Olsen, kass., Lindevangshusene 109 
st.tv., 2630 Taastrup, ® 43 71 68 92.
Mogens Linnemann Jakobsen, sekr., Høj
gårdstoften 5, 2630 Taastrup, ® 43 99 93 
79. E: mlinnemann@mail.dk
Ole Byberg Jensen, Stillidsvej 29, 2630 
Taastrup, ®43 00 27 96.
E: olebybergjensen@post.tele.dk
Ole Rasch, Søndertoften 154,2630 Taastrup, 
® 43 99 37 00. E: o.rasch@mail.dk 

der, film, ejendomsskemaer, selvangivelser, 
protokoller og lign. Ved hjælp af disse og 
med udgangspunkt i Jens Hansens egen 
familie fortælles om bøndernes hverdag 
mellem 1840 og 1966.

Mandag 21. marts
Arkivar Jørgen Mikkelsen: Ældre fængsels
arkiver og deres anvendelsesmuligheder.
Efter en oversigt over strafferettens og 
fængselsvæsenets udvikling præsenteres 
nogle fangeskæbner fra de righoldige fæng
sels- og arresthusarkiver.

Mandag 18. april
Biblioteket i Herning. Besøg hos Doris 
Frederiksen på Lokalhistorisk arkiv. Her vil 
vi blive orienteret om det sidste nye på arki
vet.

Tid og sted
Møderne holdes kl. 19, hvor ikke andet er 
anført, i Aktivcentret, Brorsonsvej 12,7400 
Herning.
Kaffe/te og brød skal medbringes.

Kontingent
125 kr. årligt for foredrag og abonnement på 
SLÆGTEN. Ikke medlemmer kr. 30 pr. fore
drag.
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Kursusvirksomhed
Ingelise Nielsen : Slægtsforskning forfort
sættere og gotisk skriftlæsning. Ekskursio
ner til Landsarkivet i Viborg 10 onsdage kl. 
19.15-22 fra først i januar måned.

Bestyrelse
Ingelise L. Nielsen, Granly 1, 7451 Sunds, 
® 97 141632.
Helen Jensen, Rugvænget 67,7400 Herning, 
S 97 129571.
Finn Larsen, Ilskov Hovedgade 24B, 7451 
Sunds, S 97 145416.

Tirsdag 18. januar
Generalforsamling. Dagsorden vedlagt. 
Mit navn er Jensen ...

Et af vore medlemmer fortæller efter ge
neralforsamlingen om sin slægtsforskning.

Tirsdag 8. februar (FU)
Gerda Bonderup, lektor, Århus Universitet: 
Koppeepidemier og vaccinationens indfø
relse i Danmark.

Epidemier har altid hærget og grebet ind 
i menneskers liv. Før mikrobernes opdagelse 
var læger stort set magtesløse mht. fore
byggelse og bekæmpelse. Koppevaccina- 
tionen var en undtagelse; men var befolk
ningen overhovedet interesseret?

Tirsdag 8. marts
Svend Sørensen, museumspædagog, Thi
sted Museum: Traditioner i forbindelse med 
barsel og dåb.

Tirsdag 29. marts
Ekskursion til Home Kirke.

Kirken ligger vest for Horne by på Torn
byvej og kan nås fra den gamle Hirtshals 
hovedvej ved at dreje mod øst i Nr. Tornby.

Anders Strøm, Snejbjerg Hovedgade 27, 
7400 Herning, ® 97 16 18 37.
Henry Linnet, Landts Gård 1,7400 Herning, 
S 97 12 8919.
Erik Schrøder, Odinsgade 5C, 1 .,7400 Her
ning, ® 97 22 20 90.
MaryMeedom, Ålholmvej 73, Tjørring, 7400 
Herning,® 97 26 8170.
Frej Holm, Grønnegade 7B, 1 .sal, lej.2,7400 
Herning,® 97 12 51 12.

Slægiffjiftøriff forening 
før Hjørring øg Omegn

Sognepræst Kim Birger Legarth viser 
rundt, bl.a. megalitten på kirkegården, og kaf
fen drikkes efterfølgende i menighedshuset, 
der ligger ved præstegården øst for kirken.

Tirsdag 12. april (FU)
Gudrun Gormsen, museumsinspektør, Skive 
Museum: Et godt skudsmål.

Love, rettigheder og sociale forhold for 
tjenestefolk og tyende i 1800- og 1900-tallet.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19.30 i Rådhuskælderen. 
Kirkeekskursionen begynder kl. 19 ved kir
ken. Kørelejlighed via Asger Bruun. Husk 
kaffe og brød medbragt til møder og eks
kursion.

Kontingent
150 kr.

Lange lørdage på Historisk arkiv i Hjørring 
Arkivet holder åbent kl. 10-16 følgende lør
dage: 8. januar, 5. februar, 5. marts og 2. april, 
hvor vores arkivlaug vil være til rådighed 
med hjælp på mikrofilmlæsesalen.
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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 Hjør
ring, ® 98 91 19 84.
E: bruun.asger@get2net.dk

Ole Grau, sekr./møderef., Nøddekrigevej 4, 
9800Hjørring,® 23954881.
E: ojgrau@has.dk
Erik W Christiansen, kass., Vestergade 3A, 
9800 Hjørring, ® 98 90 96 40.
E: erik.w@christiansen.mail.dk
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45,9800 Hjør
ring, ® 98 92 2477.
E: janrasmussen @ c.dk

Torsdag 20. januar 
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Foreningen er vært ved kaffe og brød. 
Denne aften vil medlemmerne få lejlighed til 
at fortælle om deres slægtsforskning og 
udveksle erfaringer/aner.

Torsdag 24. februar (FU)
Erik Kann, genealog, fuldmægtig ved Sta
tens Øjenklinik: Flytninger i Danmark. Hvor 
blev min oldefar af?

Et spørgsmål, vi alle har prøvet at sidde 
tilbage med efter forgæves gennemgang af 
et antal kirkebøger og folketællinger. Der gi
ves en gennemgang af de væsentligste kil
der, der kan benyttes til at følge ganske al
mindelige menneskers flytninger ca. 1700- 
1924.

Torsdag 17. marts (FU)
Tommy P. Christensen, lektor, cand. mag.: 
Avisen - en kilde for slægtsforskere.

Siden 1600-årene er der udsendt aviser i 
Danmark, og deres anvendelsesmuligheder 
for slægtsforskeren er emnet for dette fore
drag, hvor der fokuseres på de stofområ

der, der kan være af interesse for slægts
forskere, samt metodiske problemer ved at 
anvende aviser som kilde. Endelig gennem
gås de almindelige hjælpemidler ved opspo
ring af gamle aviser samt placeringen af lan
dets største avissamlinger.

Kursusvirksomhed
Nyt kursushold i slægtsforskning (for fort
sættere) begynder 13. januar på Lokalhisto
risk Arkiv på Holstebro Museum.

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

Kontingent
150 kr. pr. husstand - 50 kr. for ikke medlem
mer pr. foredrag.

Bestyrelse
Jytte Knudsen, fmd., Fabersvej 48, 7500 
Holstebro, S 97 42 69 86 / 97 49 51 00. E: 
jytte-knudsen @ holstebro- s 1 aegtsfore ning.dk 
Kristian Øllgaard, kass., Østerled 2, Mej- 
rup, 7500 Holstebro, ® 97 42 55 10.
E: k-oellgaard@holstebro-slaegtsforening.dk 
Aase Klostergaard, sekr., Naltoftevej 5, 
Borbjerg, 7500 Holstebro, ® 97 46 13 59. 
PerBak-Hansen, Jeppe Schous Gade 8, 1. 
th., 7500 Holstebro, S 97 42 36 03. E: per- 
bak-hansen @ holstebro-slaegtsforening.dk 
Svend M. Jensen, Særkærparken 122,7500 
Holstebro, ® 97 42 45 06.
E: svend-jensen @ holstebro-slaegtsforening.dk 
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Hans Toudal Pedersen, Asagården 1, 1. tv., 
7500 Holstebro, S 97 42 31 40.
E: hans-toudal @ holstebro-slaegtsforening.dk 
Per Nørgaard Laugesen, Klostervej 89,

HORSENSEGNENS
SLÆGTSHISTORISKE FORENING

Tirsdag 11. januar
Medlemsmøde.

Torsdag 2O.januar (FU)
Horsens biblioteks foredragssal.
Erik Kann: Uægte børn - udlagt barnefader 
- hvad så?

Før eller siden støder vi alle på begrebet 
”uægte” børn i vores slægtsforskning. Ud 
fra konkrete eksempler byder EK på en gen
nemgang af de vigtigste kilder, der kan an
vendes ved eftersøgning og identifikation 
af fædre til børn født uden for ægteskab.

Tirsdag 22. februar
Generalforsamling.

Tirsdag 8. marts
Medlemsmøde.

Torsdag 17. marts (FU)
Horsens biblioteks foredragssal.
Dr. phil. Birgit Løgstrup, Gistrup: Gods
arkiverne set med en slægtsforskers øjne.

Det er ofte blevet sagt, at godsarkiverne 
er centrale for lokal- og slægtshistorien. For
holder det sig sådan? BL fortæller om gods
ejerens administrative opgaver og de arki
valier, de resulterede i. Hvad kan de bruges 
til? Hvad gør historikeren, hvis det lokale 
godsarkiv er mangelfuldt bevaret?

Tvis, 7500 Holstebro, S 97 43 52 55.
E: per-laugesen @ holstebro-slaegtsforening.dk

Hjemmeside
www.holstebro-slaegtsforening.dk

Kursusvirksomhed
Horsensegnens Slægtshistoriske Forening 
træffes i Lokalsamlingen på Horsens Bib
liotek 1. og 3. mandag i månederne januar
april kl. 16-18.

Karsten Bjerreskov: Gotisk Håndskrift - let 
øvede. Undervisning kl. 16-17.40 - start ons
dag 12.januar.

Hanne Bjørn: Slægtsforskning trin 1. Hvordan 
kommer vi i gang? Grundbegreber og slægtstav
ler, Statens Arkiver, lokalarkiver, nyttig litteratur, 
Edb-programmer i slægtsforskning og brug af 
Internet. Undervisning onsdag kl. 19-21.45,15 
lektioner.

Hanne Bjørn: Slægtshistorie via computer 
og Internet. Dette kursus indledes med en 
præsentation af Internettet og dets mulighe
der. Herefter fokuseres på de særlige program
mer, som i dag bruges til at holde rede på 
anerne. Her vil vi arbejde med Family Tree 
Maker. Der kræves ikke kendskab til slægts
historie, men kendskab til PC. Undervisning 
tirsdag kl. 19-21.45,9 lektioner.
Tilmelding til alle 3 hold til FOF-Rosing 
Ræderske Aftenskole, S 76 25 89 88.

Tid os sted
Alle møder begynder kl. 19, og hvor der ikke 
er anført et andet mødested, mødes vi på 
„Kildebakken“.

Tirsdag 12. april
Medlemsmøde.

Kontingent
175 kr. pr. husstand
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Bestyrelse
Knud Friis, fmd., Vænget 7, Vinten, 8700 
Horsens,® 75 65 4179.
E: elknud@stofanet.dk
LeifB. Hansen, kass., Askevej 31,8700 Hor
sens, ® 75 62 01 47.
E: leifbhansen@stofanet.dk
Hanne Westergaard, sekr., Violvej 126b, 
8700Horsens,® 75 641086.
E: h.westergaard@stofanet.dk

Hanne Bjørn, kurser, Bregnevej 6, Torsted, 
8700 Horsens,® 75 6478 17.
E: hannebj@email.dk
Johannes Wagner, Tømrervej 20, Brund, 
8700 Horsens, ® 75 68 23 20.
E: kjw@tiscali.dk

Hjemmeside
http://home 1 .stofanet.dk/habj/slaegt.htm

Tirsdag 11. januar
Opstart og tilrettelægning (husk 100 kr. til 
kontingent).

Tirsdag 15. marts
Slægtsbog på Cd-rom eller på DVD.

Tirsdag 18.januar
Folketælling på Cd-rom og internettet.

Tirsdag 25.januar
Weckers provinsbykort fra 1700-tallet kan 
pynte i din slægtsbog.

Tirsdag 1. februar
Guld- og sølvbryllupsbilleder viser familien.

Tirsdag 8. februar
Hjælp med til at bevare fortiden for efterti
den.

Tirsdag 15. februar
Kirkebogs nyheder.

Tirsdag 22.februar kl.9
Besøg på landsarkivet, Jagtvej 10.

Tirsdag 1. marts
Vi gemmer billeder på Cd-rom.

Tirsdag 8. marts
BK6DK foredrag og registrering.

Tirsdag 22. marts
Slægten og lokalhistorien

Tirsdag 29. marts
Påskeferie

Tirsdag 5. april
Folkeminder og H. C. Andersens 200-års 
dag.

Tirsdag 12. apil. kl.9
Besøg på Rigsarkivet ved Christiansborg.

Tirsdag 19. april
„Hvor skal vi hen, du ?“

Tirsdag 26. april
Afslutning m. m.

Alle tirsdage tager vi BK6DK på storskærm, 
når tiden tillader det.

Tid og sted
Kl. 14 på Hvidovre Rytterskole, Hvidovre 
Kirkeplads 1,2650 Hvidovre
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Forslag om andre tiltag modtages gerne. Vi 
tager forbehold for ændringer. De bliver i så 
fald fortalt senest tirsdagen før ændringen, 
da vi evt. må afgive Rytterskolen til udstil
linger.

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 
CD-rom med familiebilleder og meget andet.

Bemærk vor hjemmeside, der opdateres med 
nyheder om slægtsforskning.

Tirsdag 4. januar (FU)
Tommy P. Christensen, lektor, cand. mag., 
Malmø: Avisen - en kilde for slægtsforskere.

Siden 1600-årene er der udsendt aviser i 
Danmark, og deres anvendelsesmuligheder 
for slægtsforskeren er emnet for dette fore
drag, hvor der fokuseres på de stofområ
der, der kan være af interesse for slægts
forskere, samt metodiske problemer ved at 
anvende avisen som kilde. Endelig gennem
gås almindelige hjælpemidler til opsporing 
af gamle aviser samt placeringen af de stør
ste avissamlinger.

Tirsdag 1. februar kl. 19,30.
Arrangementet afvikles på KU C, Audito
riet, Ågade 27

Henrik Bang, Kolding og John Rasmus
sen, Skærbæk.: De gode Internet sider.

Hvordan finder vi den rigtige hjemme
side på Internettet, når vi søger efter vore

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

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

Hjemmeside 
www.sitecenter.dk/genealogi 123/hjemme- 
side 

slægtshistoriske og lokalhistoriske data? 
Det har Henrik Bang udviklet et utroligt godt 
stykke værktøj til. Værktøjet vil blive de
monstreret, og vi vil se eksempler på, hvor
dan vi som slægtsforskere kan bruge de 
mange oplysninger.

Tirsdag 1. marts
Generalforsamling.

Tirsdag 5. april (FU)
Henriette Idestrup, cand, theol., Odense: 
Slægtsforskning i Tyskland.

Hvilke kildetyper bruger man typisk, når 
man begynder at forske i Tyskland og på 
hvilke arkiver befinder disse kilder sig? Bru
gen 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, der ikke selv behersker tysk. Hen
visning til litteratur om emnet, for dem, der 
gerne vil vide mere. Vægten lægges på 
dansksproget litteratur, men tysksproget lit
teratur inddrages også

Tid og sted
Kl. 19.30 - 22 i Kirkesalen, Set. Jørgens 
Gård, Hospitalsgade 4,6000 Kolding.
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Studieture til Landsarkivet i Viborg.
Fredag 14. januar, lørdag 12. marts og tirs
dag 12. april.

Fælleskørsel i private biler. Afgang kl.
7.15 fra Banegårdspladsen i Kolding.

Hjemkomst ca. Id. 18. Pris kr. 90. Tilmel
ding nødvendig.

Studietur til Landsarkivet og Kort- og 
Matrikelstyrelsen i Aabenraa.
Torsdag 20. januar og fredag 18. marts.

Fælleskørsel i private biler. Afgang kl. 
8.00 fra Banegårdspladsen i Kolding.

Hjemkomst ca. kl. 17. Pris 60 kr. Tilmel
ding nødvendig.

Kontingent
1. september -31. august: 200 kr., par 300 kr., 
gæster 35 kr.

Bestyrelse
Per Thornberg, fmd., Duedal, Tandholtvej 
5,6000 Kolding, S 75 52 43 70.
E: per.thomberg@mail.tele.dk
Henning Haugaard, nstfmd., Brænd- 
kjærgade 46,6000 Kolding, ® 75 50 43 39. 
E: haugaardkolding@mail.tele.dk
Birte Wienecke, kass., A. D. Burcharthsvej
15, st.tv., 6000 Kolding, ® 75 54 11 34.
E: bwienecke@mail.tele.dk
Lillian Krag, red., Kildeparken 46,6000 Kol
ding, ® 75 53 1053. E: L_krag@yahoo.dk 
Steffen Riis, sekr., Mazantigade 18,1 .tv., 6000 
Kolding,® 647135 75.
E: steffen.riis@mobilixnet.dk

Slægts- og lokalhistorisk forening 
for Løgstør og Omegn

Klubaftnerne for foreningens medlemmer, 
som startede i efteråret 2004, er blevet en 
pæn succes, og dem fortsættes der med. 
Deltagerne prøver at identificere begiven
heder og personer på gamle billeder og lys
billeder, og kan i øvrigt beskæftige sig med 
de ting, der interesserer de fremmødte.
Der er fastlagt følgende klubaftner - alle 
med start kl. 19 på Lokalhistorisk Arkiv/ 
Sund By Butikken, Torvegade 6, Løgstør: 
Torsdagene 13. januar, 27. januar, 24. februar, 
17. marts, 7. april og 12. maj.

Torsdag 20. januar kl. 19
Pavillon Christiansminde.
Jørgen Brøndlund Nielsen, cand. scient, 
pol.: MF og MEP.

JBN fortæller denne aften bl.a. om tiden 
i Næsby Skole, skolegangen i Løgstør og 
den senere karriere som politiker. Hans
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kendskab til Himmerlands historie og natur 
er velkendt. På Støvring Højskoles hævdes 
det ligefrem, at der næppe findes et hjul
spor eller et udsigtspunkt i Himmerland, som 
han ikke kender.

Torsdag 3. februar kl. 19
Generalforsamling i Pavillon Christians
minde.

Dagsordenen for generalforsamlingen 
udsendes til foreningens medlemmer sam
men med SLÆGTEN.

Efter generalforsamlingen: Fhv. skolein
spektør Peter Pedersen, Højbjerg, fortæller 
om det gamle Løgstør og hans opvækst her. 
Peter Pedersen er den ældste søn af afdøde 
Martinus Pedersen, der var et kendt ansigt 
i bybilledet. Familien har fortsat sommer
hus i Trend og har dermed bevaret tilknyt
ningen til egnen.

mailto:per.thomberg@mail.tele.dk
mailto:haugaardkolding@mail.tele.dk
mailto:bwienecke@mail.tele.dk
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Mandag 14. marts
Sammen med Ålborg-foreningen arrange
res en aftentur til Landsarkivet i Viborg. 
Afgang fra HP’s Plads kl. 18. Samkørsel og 
tilmelding.

Torsdag 14. april
Kirkebesøgene i vore lokale kirker fortsæt
ter, og denne aften skal vi besøge først 
Næsborg Kirke og derefter Salling Kirke. Der 
er der noget særligt og fortsat uforklarligt 
ved den udformning, kirken Vor Frue i Skarp 
Salling har fået. Den omtales ofte som 
domkirkeagtig,.

Pastor emeritus Svend Axelsen viser 
rundt og fortæller. Efter rundvisningen sam
les vi i konfirmandstuen i Salling.

Afgang fra HP’s Plads kl. 18,30. Samkør
sel og tilmelding.

Torsdag 28. april
Vi skal besøge Fjerritslev Bryggeri- og Egns
museum.

Hvidtølsbryggeriet ”Fremad” havde 
1885-1897 til huse i Søndergade i Fjerritslev 
i lejede lokaler, og indehaveren var fra star
ten den polskfødte brygger Peter Bauer. 
Han afstod 1887 bryggeriet til Peder 
Kjeldgaard Andersen (1859-1919) fra Mans
trup. Bryggeriet står fortsat, som om bryg
gerkarlene netop har forladt det, og i privat
boligen ses bryggerfamiliens lejlighed med 
de små stuer indrettet som skik var i begyn
delsen af 1900-tallet. - Det indrettede mu
seum drives af Museumsforeningen for 
Fjerritslev Kommune.

Foreningens formand Ellen Helvind vi
ser rundt og fortæller.

Afgang fra HPs Plads kl. 18,15. Samkør
sel og tilmelding.

Torsdag 19. maj
Besøg på Hessel ved Hvalpsund.

Museet Herregården Hessel er landets 
sidste helt stråtækte herregård, og den blev 
første gang omtalt så tidligt som i år 1392.

Der er mere end 2000 m2 indendørs udstil
linger og en 6 ha stor park fyldt med spæn
dende gamle landbrugsredskaber og red
skaber, der giver et godt indblik i, hvordan 
herskab og tjenestefolk levede for 150 år 
siden. Nordjyllands Amt overtog Hessel i 
1966, og herregården er siden da blevet dre
vet som landbrugs- og interiørmuseum af 
en selvejende institution.

Tidligere formand for den selvejende in
stitution Bent Grundtvig Sørensen viser 
rundt og fortæller, eventuelt sammen med 
museets leder, Johny Højgaard.

Afgang fra HP’s Plads kl. 18. Samkørsel 
og tilmelding.

Søndag 29. maj
Heldagstur rundt til ”stederne” i byen og 
omegnen. Et detaljeret program bliver of
fentliggjort senere.

Afgang fra HP’s Plads kl. 10. Samkørsel 
og tilmelding.

Kursusvirksomhed
Lørdag 29. januar, Lokalhistorisk Arkiv/Sund 
By Butikken.

Lærer Birgit Øskov fra Nørresundby vil 
igen gennemføre et slægtsforskningskur- 
sus - dette for begyndere.
Se fortsætterkursus 5. februar.

Lørdag 5. februar, Lokalhistorisk Arkiv/ 
Sund By Butikken.

Lærer Birgit Øskov fra Nørresundby vil 
igen gennemføre et slægtsforskningskur
sus - dette forfortsættere.
Se begynderkursus 29. januar.

Nærmere orientering om indhold og til
melding til ovennævnte kurser fremkommer 
senere.

Alle arrangementerne undtagen klubaft
nerne bliver forudgående bekendtgjort i 
Vesthimmerlands Folkeblad, og heraf frem
går, når tilmelding er nødvendig, og til hvem 
tilmelding skal ske.
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Til nogle arrangementer vil der være en en
tre samt eventuelt egenbetaling til fortæ
ring og transport.

Lokalhistorisk Arkiv, Torvegade 6, Løgstør. 
Åbent torsdage kl. 15 - 19.
Foreningens kontaktperson til arkivet:
Bent Grundtvig Sørensen, Østeralle 9,9670 
Løgstør, ® 98 67 16 18.

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

Bestyrelse
John Nielsen, fmd., Østeralle 20,9670 Løg
stør, ® 98 67 12 34. E: john@privatpost.dk 
Else Hedelund Nielsen, Havnevej 52,9670 
Løgstør, ® 98 67 13 69.
E: elfon@stofanet.dk

Morsø
Slægtshistoriske 
Forening
Tirsdag 4. januar
Slægtsforskning.

Tirsdag 18. januar
Slægtsforskning.

Mandag 24. januar kl. 18.15
Generalforsamling i riddersalen på Dueholm 
Kloster.

Samme aften kl. 19.30
Cheflæge på Sygehus Nord Ib Søgaard: 
Neurokirurgi i Nykøbing. Om overlæge ved 
Nyk. Sygehus 1922-1951 Jacob Nordentoft.

Arkivloven og patientjournaler som 
slægtshistorisk kilde.

Arrangør: Museet, Folkeuniversitetet og 
Morsø Slægtshistoriske Forening.

Verner Bruhn, kass., Aggersborgvej 42, 
Aggersund, 9670 Løgstør, ® 98 22 11 36. 
Carsten Holm Nielsen, nstfmd., Vestervang 
Alle 57,9670 Løgstør, S 98 67 12 50.
Poul Carstensen, Livøvej 103, Rønbjerg, 
9681 Ranum,® 98 676930.
E: pcfogh@post9.tele.dk
Claes Jacobsen, sekr., Jægers Toft 14,9670 
Løgstør, ® 98 67 1740,
E: claes@jacobsen.mail.dk.

Programudvalg
Anna Esbech, Fischershave 16, 9670 Løg
stør, ® 98 67 34 04
Bodil Klitgaard, Haugaardsvej 46, 9670 
Løgstør,® 98 68 13 91 .E: bodil46@privat.dk 
John Nielsen, Poul Carstensen og Claes 
Jacobsen.

Hjemmeside
www.logstor.lokalarkiver.dk

Tirsdag 1. februar
Slægtsforskning.

Tirsdag 15. februar
Slægtsforskning.

Tirsdag 1. marts
Slægtsforskning.

Tirsdag 15. marts
Slægtsforskning.

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

Kontingent
Kr. 100.
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Bestyrelse
Gunhild Olesen Møller, fmd., Strædet 38, 
7990 Øster Assels, S 97 76 42 77.
E: armgom@vibamt.dk
Bjarne Nielsen, kass., Ranunkelvej 16, Ny
købing M.

Mandag 10. januar
Frivilligcentret, Græsted.

Mandag 17. januar
Biblioteket, Allerød.

Hans Burchardt, Korsør fortæller en utra
ditionel slægtsberetning.

Mandag 24. januar
Frivilligcentret, Græsted.

Mandag 14. februar
Frivilligcentret, Græsted.

Mandag 21. februar
Biblioteket, Allerød.
Ikke fastlagt.

Mandag 28. februar
Frivilligcentret, Græsted.

Mandag 7. marts
Frivilligcentret, Græsted.

Mandag 14. marts
Biblioteket, Allerød.

Karsten Gabrielsen, LAS, fortæller om 
pastoratsarkiver.

Mandag 21. marts
Frivilligcentret, Græsted.

Jørgen Kibsgaard, sekr., Agertoften 9, Vod
strup, 7900 Nykøbing M.
Inge Langballe, Kirkebyen 5, Solbjerg, 7950 
Erslev.
JJans Jørgen Jensen, Bakkevænget 42, Sdr. 
Draaby, 7900 Nykøbing M.

Mandag 4. april
Frivilligcentret, Græsted.

Mandag 18. april
Generalforsamling, Biblioteket, Allerød.

Årlig udflugt - engang i begyndelsen af 
maj.

Tid og sted
Alle arrangementer begynder kl. 19. Begge 
mødesteder er handicapvenlige m.h.t. ad
gang og toiletforhold.

Møderne i Græsted holdes i lokaler, hvor 
der er adgang til fotokopimaskine, som kan 
benyttes til foreningsrelevant kopiering mod 
en ringe kontant betaling! Ligeledes fore
findes en overheadfremviser, og her står 
vort mikrokortlæseapparat.

Fra 2003 har vi fået gratis adgang til 
internettet.

Helt nye medlemmer er velkomne til disse 
møder, hvor vi gerne starter forfra under 
mottoet:
”ALLE KAN NOGET- INGEN KAN ALT
SAMMEN KAN VI MEGET’.

Kontingent
175 kr. for enlige, 250 kr. for par.
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Bestyrelse
Knud Werchmeister, fmd., Kongensgavevej
1 B, 3200 Helsinge, ® 48 79 60 99.
E: khw_rmw@mail.tele.dk
Kirsten Wiberg, nstfmd., Lucernevej 11, 
Esbønderup, 3230 Græsted, ® 48 39 09 22. 
E: wiberg@post.tdcadsl.dk
Girokonto: 004 8321.
Bitten Mølgaard, kass., Leerbjerg Aasen 2, 
Bakkebjerg, 3230 Græsted, S 22 55 93 38. 
E: viggo.bitten@mail.tele.dk
Birthe Nielsen, sekr. , Mej se vang 6, 3450 
Allerød,® 48 174057.
E: birthe_e_nielsen@hotmail.com
Lilly Hansen, Græsted Stationsvej 90,3230 
Græsted, ® 48 39 1605.
E: stationsvej@mail.tele.dk

Onsdag 26. januar
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil Jytte 
Hammerich Fauerby, medlem af bestyrelsen, 
fortælle, hvordan hun gennem en tysk familie
bibel fra 1720 blev sat i gang med slægts
forskning og kom på sporet af sine skarpret- 
ter-forfædre, der virkede i Pommern indtil 1800.

Onsdag 23. februar (FU)
Lone Liljegren, arkivar ved Erhvervsarkivet, 
Århus: Personoplysninger i kommunernes 
sociale arkivalier.
Der er ikke grund til fortvivlelse, fordi no
get materiale er gået tabt, eller fordi folket
ællingen ikke bidrager med oplysninger, som 
du har brug for. Oplysninger om navn, æg
teskabelig status, familierelationer, fødsels
dato og fødested, måske endda tidligere 
bopæl, de findes også i forskellige af kom
munernes sociale arkivalier, ’men hvilke? LL 

Anna Elberg, Kystvej 37,3630 Jægerspris. 
E: efsl0082@vip.cybercity.dk
Viggo Poulsen, se under bladet!
Per Egelund, bilagskontr., Ndr. Strandvej 
277, Ellekilde, 3140 Ålsgårde, ® 49 70 82 
ll.E: p-e-lund@get2net.dk

Bladet
Ansvarshavende: Bestyrelsen, Layout / 
redaktion og forsendelse:
Viggo Poulsen, Leerbjerg Aasen 2, Bakke
bjerg, 3230 Græsted, S 21 81 0092.
E: viggo.bitten@mail.tele.dk
Bladet udsendes normalt 4 gange årligt i 
ugerne 11,27,41,52, gratis til foreningens 
medlemmer. Pris i løssalg 30 kr., års
abonnement 100 kr.

præsenterer et udvalg af disse arkivalier 
sammen med de oplysninger, som du kan 
støde på i materialet.

Onsdag 30. marts (FU)
Asbjørn Helium, formand for Sammenslutnin
gen af Lokalarkiver (SLA) og arkivleder ved 
Vejle Byhistoriske Arkiv & Stadsarkiv, Vejle: 
Slægtsforskerens papirer - Hvad med dem?

Slægtsforskere bruger megen tid på arid verne. 
- Både statens og de lokale. De higer og søger 
og finder meget interessant, som sammenkædes 
med slægters liv og færden. Slægtsforskerens 
arkiv bugner af materiale. Men en dag er det 
slut! Noget er forhåbentligt publiceret, men er 
der ikke meget, som andre kunne bygge videre 
på og ville betragte som et fund at få adgang til? 
Hvordan kan det lade sig gøre?

Onsdag 27. april
Besøg på Ringe Lokalarkiv, som har fået nye 
lokaler på biblioteket. Arkivet er efter rund
visning vært ved kaffe/the. Brød medbrin
ges. Mødested Algade 40, 2 sal.

Onsdag 25. maj
Udflugt til herregården Arreskov. 
Rundvisning på herregården, hvor vi mø- 
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des kl. 19. Kaffe/the m.v. medbringes. Beta
ling for deltagelse 50 kr. pr. person. Max. 50 
deltagere. Tilmelding til Jytte Skaaning se
nest 10. maj.

Tid og sted
Alm. møder kl. 19.15 i Set. Knud Salen, Kloster
bakken - undtagen besøgene på Ringe Lokal
arkiv og Arreskov. - Kaffe/the kan medbringes 
eller købes ved de almindelige møder.

Kontingent
125 kr. for foreningens tilbud og SLÆGTEN.

Kursusvirksomhed
Jytte Skaaning: Slægtsforskning for videregå
ende. 12 torsdage kl. 19.15-21.35 fra 6. januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for be
gyndere (fortsættelse fra efteråret). 8 man
dage kl. 19.15-21.35 fra 3. januar, (minus 17. 
januar., 14. og 20. februar, samt 14. marts.) 
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for lidt 
øvede. lOtorsdagekl. 10.00-12.20fra20.janaur. 
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for lidt 
øvede. lOtorsdagekl. 13.30-15.50fra6.januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for øvede. 
lOtirsdagekl. 19.15-21.35 fra 4. januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
videregående. 10 mandage kl. 16.30-18.50 
fra 3. januar.
Alle kurser (undtagen gotisk skriftlæsning
- lidt øvede og øvede) afvikles på AOF-Cen- 
tret, Vestre Stationsvej 8-10, Odense C. Deri
mod afholdes kurserne: gotisk skriftlæsning
- lidt øvede og øvede på AOF-Centret, 
Hunderupvej 103,5230 Odense M.
Nærmere oplysning hos JS. Tilmelding til 
AOF, Odense, ® 63 11 99 00.

Jytte Skaaning og Svend-Erik Christiansen: 
Slægtsforskning og informationsteknologi.
Kursus i brugen af computer og internettet som 
redskab i slægtsforskningen. Forudgående 
kendskab til en computer er ikke nødvendigt.
Hvor søger og henter man oplysningerne ved 

hjælp af Internettet? Hvordan søger man f.eks. i 
udvandrerprotokoller, folketællinger og 
indvandrerdatabasen vha. Internettet? Hvad er 
kildeindtastningsprogrammet og hvorledes bru
ger man folketællinger m.v. fra cd-rom?
Introduktion og indøvning af slægtsprog
rammer (Brothers Keeper og WinFamily) for 
begyndere og workshop for mere erfarne 
brugere af de nævnte programmer. Hvor
dan holder man styr på sine data? Hvorle
des udveksler man data (om aner) med an
dre slægtsforskere via diskette eller e-mail? 
Evt. workshop i scanning og behandling af 
billeder. Med informationsteknologien åb
ner der sig helt nye muligheder for slægts
historikerne.
2fredagekl. 18-21.40:25. februar og 1.april. 
2 lørdage kl. 10-17.20:26. februar og 2. april. 
Kurset afholdes på AOF-Centret, Vestre 
Stationsvej 8-10,5000 Odense C.
Nærmere oplysning hos JS. Tilmelding til AOF, 
Odense, S 63 119900

Bestyrelse
Jytte Skaaning, fmd., Vinkældervej 6A, 5000 
Odense C, S 6614 8877.
E: skaaning@email.dk
Jytte Hammerich Fauerby, nstfmd. og for
eningens repræsentant i Byhistorisk Ud
valg, J. L. Heibergs Vej 97,5230 Odense M, 
S 66 12 8002. E: jyhafa@get2net.dk
Inge Skipper, kass., Krogsløkkeparken 24, 
5240 Odense NØ, ® 66 10 90 52.
E: pls@sedennet.dk
Lisbet Kinttof, sekr., Istedvænget 5, 3 tv., 
5000 Odense C, S 66 11 15 23.
E: lk@odense.dk
Sonja Hjelm Pedersen, Toppen 10, 5270 
Odense N, ® 66 18 07 04.
Arne Christiansen, Langelinie 34 c, 5230 
Odense M, S 66 13 31 34. E: ame@ejlby.dk. 
Hjemmeside: www.ejlby.dk

Hjemmeside:
www.odenseslaegt.dk

21

mailto:skaaning@email.dk
mailto:jyhafa@get2net.dk
mailto:pls@sedennet.dk
mailto:lk@odense.dk
mailto:ame@ejlby.dk
http://www.ejlby.dk
http://www.odenseslaegt.dk


Tirsdag 18. januar (i samarbejde med 
DIS-Danmark)
Brothers Keeper aften.

Chris Gade Oxholm Sørensen, der er 
dansk repræsentant for programmet, gen
nemgår funktionerne i Brothers Keeper. 
Udskrivningsmuligheder og GEDCOM vil 
blive behandlet.

Tirsdag 8. februar
Generalforsamling ifl. vedtægterne.

Bagefter besøger vi bibliotekets maga
sin og får præsenteret bøger, der vil være 
spændende og relevante for slægtsforskere.

Tirsdag 1. marts (FU)
Lise Andersen, museumsinspektør, mag. art., 
Hadsund: Kilder til møllernes historie.

Møllerne havde en særstilling i landsby
erne, og deres historie kan ses fra bygnings- 
og teknologihistoriske, personal- og land
brugshistoriske vinkler. Foredraget kommer 
ind på alle aspekterne.

Tirsdag 15. marts
Besøg på Purhus Lokalarkiv.

Vi mødes ved arkivet, Rådhuset, Bakke- 
vænget 16, Fårup kl. 19. Medbring selv kaffe 
og brød.

Mandag 4. april
Besøg på Det Danske Udvandrerarkiv/Aal- 
borg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, Aalborg.

Vi får en introduktion til samlingerne og 
vil være der sammen med vores forsker
kolleger fra Aalborg. Kaffe kan købes.

Tilmelding til formanden senest 30. marts. 
Fælleskørsel arrangeres.

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

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

Bestyrelse
Bøggild Christensen, fmd., Bjarkes vej 9, 
8900Randers,® 8643 57 66.
E: boegg@webspeed.dk
Poul Høj, kass., Niels Steensensvej 1,8900, 
Randers,® 8643 17 16.
E: poul.hoj@orangenet.dk
Inger Marie Linnemann, Ammelhedevej 4, 
Tammestrup, 8900 Randers, ® 86 49 48 40. 
E mie3mie@worldonline.dk
Tina Sørensen, Virring Mosevej 7, Virring, 
8900 Randers, ® 86 49 54 38.
E: liber@mail.tele.dk
Kathrine Tobiasen, sekr., Korsagervej 13, 
Haslund, 8900 Randers, S 86 44 56 89.
E: tobiasen@adslhome.dk

Hjemmeside 
http://www.slaegtranders.dk

Tirsdag 11. januar
Medlemmernes egen aften, hvor medlem
merne har mulighed for på omkring 10 mi
nutter at fortælle om deres egen forskning, 
evt. efter forudgående tilmelding til forman
den. Der bliver også lejlighed til at drøfte 
ens private forskning med nogle af de an
dre tilstedeværende.
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Tirsdag 8. februar (FU)
Tyge Krogh, seniorforsker, dr.phil., Rigs
arkivet, København: Historien og den gode 
historie. Foredragsholderen har udgivet to bø
ger: Disputatsen: Oplysningstiden og det magi
ske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700- 
tallets første halvdel, og den lille bog: Det store 
natmandskomplot. En historie om 1700-tallets 
kriminelle underverden. TK præsenterer det 
kildemateriale, han har benyttet, som samtidig 
kan være en introduktion til, hvordan man fin
der materiale til en „lokalhistorisk krimi“.

Tirsdag 8. marts
Knud Prange, mag.art.: Hvordan fører man 
en bondeslægt tilbage til 1400-tallet?

Tirsdag 5. april (FU)
Hans Jørgen Marker, universitetslektor: 
DDA og slægtsforskerne.

Dansk Data Arkiv har indsamlet historiske 
forskningsmaterialer siden 1973. Senest er der i 
forbindelse med kildeindtastningsprojektet også 
opbygget en stor samling af persondata. DDA 
er tilgængelig såvel på cd-rom som på Internettet 
Vi ser det på Internet ved hjælp af projektor.

Tirsdag 10. maj
Generalforsamling.

Vi planlægger at holde åbent en time før hver 
mødeaften, så medlemmer, der har brug for 
hjælp til forskningen, kan få den i den time,

Ry Slægtshistorisk 
Forening
Onsdag 5. januar kl. 19.30 
Foreningscentralen på Låsby Skole.

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.

hvor en erfaren slægtsforsker vil være til 
stede. Interesserede kan melde sig til sekre
tæren senest fredag før mødet.

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

Kontingent
Enkeltmedlemmer 150 kr., par 200 kr. inkl. 
SLÆGTEN og foreningens årsskrift. Gæster 
20 kr. pr. møde.

Bestyrelse
Kit Bisgård, fmd., Åstoften 14, Svogerslev, 
4000 Roskilde, S 46 38 35 14.
E: kitbi@get2net.dk
Flemming Molin, kass., Dronning Inge- 
borgsvej 1,4000 Roskilde, ® 46 35 31 18.
E: molin@post5.tele.dk
Kama Hansen, sekr., Æblehaven 106 st.th., 
4000 Roskilde, S 46 36 10 56.
E:kama@email.dk
Niels-Bjarne Kristensen, Dronning Sofies- 
vej 22,4000 Roskilde, S 46 35 37 73.
E: labenbk@postl 1 .tele.dk
Leif Hj etting, Hylde vænget 4, 4060 Kirke 
Såby, S 49 49 22 48. E: leif.hjetting@mail.dk

Hjemmeside
http://RoskildeSlaegt.dk

Onsdag 19. januar kl. 19
Computerlokalet på Låsby skole.

Computeraften. Vi har åbent for internet, 
og der er en maskine til hver.

Har du problemer med din PC, så spørg 
de andre. Der plejer at være gode forslag.

Tirsdag 1. februar kl. 19
Egnsarkivet i Ry

NB: Ugedag og mødested. Mødet holdes 
i forlængelse af lang åbningstid på arkivet.
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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 1. marts kl. 19
Egnsarkivet i Ry.

NB: Ugedag og mødested. Mødet holdes 
i forlængelse aflang åbningstid på arkivet. 
Generalforsamling efter vedtægterne. 
Derefter bliver der nok tid til lidt faglig snak.

Onsdag 6. april kl. 19.30 
Foreningscentralen på Låsby Skole.

Almindelig samarbejdsaften med et ind
læg om slægtshistorie af et medlem.

Tirsdag 4. januar
Studiekreds i gotisk. Materialeudgifter 50 
kr.

Tirsdag 18. januar (FU)
Karsten Skjold Pedersen, museumsinspek
tør, Tøjhusmuseet, København: Geworpne 
krigskarle.

1 1700-tallet bestod den danske hær dels 
af værnepligtig landmilits og dels af en hver
vet hær. Den hvervede hær bemandede 
fæstningerne, bevogtede grænserne og 
uddannede militsen. Det var den hvervede 
hær, borgerne så til daglig. Soldaterne i den 
hvervede hær blev hvervet i udlandet, for
trinsvis i Tyskland, og mange af dem blev
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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.

Bestyrelse
Kaj Ahlburg, fmd. og sekr., Kildebakken 36, 
8680 Ry, S 86891463.
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, 
® 86 95 15 86. E: knuds@knudaagaard.dk 
Harry Sylvest Christensen, Anemone vej 11, 
8680 Ry, S 86 89 35 80. E: ahc@newmail.dk

Hjemmeside 
http://www.rootsweb.com/~dnkrsf/ 

boende i Danmark efter endt tjeneste. KSP 
har skrevet en større afhandling om de 
geworpne krigskarle 1774-1803 og vil dels 
fremlægge de vigtigste pointer fra afhand
lingen og dels fortælle om livet i garnisons
byerne. Derudover vil de vigtigste kilde
grupper af interesse for slægtsforskere blive 
gennemgået.

Tirsdag 1. februar
Studiekreds i gotisk.

Tirsdag 22. februar
Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Derefter vil Vagn Lihn Kristensen, formand 
for Balle Lokalhistoriske Forening, fortælle 
om arbejdet med lokalhistorie og hvad det 
kan føre til af spændende slægtshistorie.

Tirsdag 1. marts 
Studiekreds i gotisk.

Tirsdag 15. marts (FU)
Karl Peder Pedersen, arkivar, Landsarkivet 
for Sjælland: Amtsarkiverne, en vanskelig 
guldgrube.

mailto:kahlburg@post5.tele.dk
mailto:bld@mail.dk
mailto:knuds@knudaagaard.dk
mailto:ahc@newmail.dk
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På landsarkiverne befinder der sig mange 
hyldekilometer arkivalier fra landets mange 
amter, men de mange papirer bliver imidler
tid ikke udnyttet i det omfang, de fortjener. 
Det skyldes ikke mindst, at amtsarkiverne 
kan virke meget utilnærmelige, og de kan 
være svære at hitte rundt i. I foredraget teg
nes et rids af amtsarkivernes over 300 år 
lange udviklingshistorie, og derudover præ
senteres nogle af amtsarkivernes vigtige 
slægtshistoriske kilder.

Tirsdag 29. marts 
Studiekreds i gotisk.

Tirsdag 12. april (FU)
Birgit Løgstrup, dr. phil., Gistrup: Gods
arkiver set med slægtsforskerøjne.

Hvad kan en slægtsforsker bruge gods
arkiverne til? Vi får en gennemgang af de 
dele af godsarkivemes kildegrupper, der in
deholder slægtshistoriske oplysninger. En 
jysk fæstebonde under Clausholm vil blive 
brugt som eksempel.

Onsdag 12. januar
Seniorforsker Erik Gøbel, Rigsarkivet: De 
vestindiske lokalarkiver.

I Rigsarkivet findes den internationalt 
enestående samling af arkiver fra lokale em
beder i Vestindien. I omfang drejer det sig 
om en hyldekilometer med informationer om 
snart sagt alle aspekter af livet i kolonien 
fra ca. 1750 til salget i 1917. Foredraget vil

Tirsdag 26. april
Studiekreds i gotisk.

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

Kontingent
150kr.-par 250 kr.

Bestyrelse
Ulla Nørskov, fmd., GI. Dalsgårdsvej 4,8620 
Kjellerup, ® 868207 14/208207 14.
E: bent.ulla@vip.cybercity.dk
Ole Brodersen, nstfmd., Balle Kirkevej 74, 
8600 Silkeborg, S 86 81 26 49.
Karl Kristensen, kass., Tingvejen 4, 8600 
Silkeborg,® 868163 30.
Birgit Pedersen, sekr., Rudbølvej 27, 8600 
Silkeborg,® 86810258.
Ole Jensen, Skægkær Banevej 23,8600 Sil
keborg, ® 86 85 62 66. E: alole@oncable.dk 

dels belyse selve papirernes spændende 
historie dels demonstrere disse righoldige 
arkivaliers anvendelsesmuligheder. Fore
draget vil blive illustreret med lysbilleder 
fra St. Thomas, St. Jan og St. Croix. (Se evt. 
www.virgin-islands-history.dk).

Onsdag 9. februar
Benny Boysen, forfatter, redaktør og fhv. 
museumsinspektør fra Struer Museum: En 
udvandrerhistorie blev til flere.

Benny Boysens oldefar Peder Frølund 
havde en søster Nannie, der drog til Ame
rika. Foredragsholderen fortæller om den 
fantastiske historie, der åbenbaredes for 
ham, da han gik direkte til kilden. Han tog til 
Guds eget land og fandt sine slægtninge i 
Nebraska. Hør om de barske forhold for 
danskerne på prærien.
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Onsdag 9. marts
Generalforsamling. Dagsorden efter ved
tægterne.

Efter generalforsamlingen: Charlotte S. 
H. Jensen, folkemindeforsker, mag.art., 
Landsarkivet i København: Hjemmesider til 
slægtsforskning. Der findes efterhånden en 
række forskellige gode hjemmesider med 
vejledning til slægtsforskning, og samlin
ger af forskellige hjælpemidler, man selv kan 
printe ud hjemme. Hvad kan man finde på 
den nye hjemmeside om vejledning vedrø
rende københavnske aner? I foredraget vil 
der desuden kort blive vist 2 andre hjemme
sider „På Sporet af Slægten“, som kan være 
en rigtig god indgang, hvis man aldrig har 
prøvet at lave slægtsforskning før, og „Over 
Øresund“ for dem, der har aner i Sverige.

Onsdag 13. april
Genealog ved Statens Øjenklinik, Erik Kann: 
Udlagt barnefader - hvad så?

Der er næppe én eneste slægtsforsker, der 
ikke har et eller flere uægte børn i slægten. 
Hver eneste gang giver det anledning til over
vejelser og spekulationer: Kan jeg nu være 
sikker, er det nu den rigtige far, der er udlagt 
etc., etc.? Aftenens foredrag vil sætte fokus 
på de kilder, der kan hjælpe slægtsforskeren 
med at identificere de udlagte bamefædre og 
deres familie. Vi skal således høre om alimen
tationsbidrag og skriftemål, lejermålsbøder og 
sidst men ikke mindst Den kongelige Fød
sels - og Plejestiftelse.

Lørdag 16. april.
Dansk / svensk slægtsforskertræf i Herlev. 
Nærmere om dette i næste blad, men reser
ver denne dato. Flere svenske foreninger 
vil blive inviteret. Der vil derudover blive 
adgang til computere med internetadgang.

Lørdag 21. maj
Forårsudflugten. Vi påtænker denne gang 
at lave en hyggelig tur til et endnu ikke fast

lagt sted. Vi skal, som vi plejer, besøge nogle 
spændende steder og spise et hyggeligt 
sted. Reserver derfor allerede nu denne dato. 
Nærmere oplysninger om udflugten i næste 
nr. af bladet eller på vor hjemmeside.

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt, kl. 19 i Mormon
kirkens 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 bus
forbindelser 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.® 47 17 92 51. 
E: krogh@get2net.dk
Erling Dujardin, kass., Digehuset 5, st.l., 
2670Greve,® 43908625.
E: fam.dujardin@image.dk
Gyda Mølsted, sekr., Ajax Alle 18,2650 Hvid
ovre, S 36 49 28 78. E: harald-gyda@adr.dk 
Tage Ejbøl, Fortvej 206,2610 Rødovre, 
® 3641 165l.E:tagee@ofir.dk
Gitte Bergendorff Høstbo, redaktør, Obo
vej 14,2730 Herlev, S 44 84 91 31.
E: janhb@mail.danbbs.dk
Peter Wodskou, Arnesvej 44, 2700 Brøns
høj, ® 38289475.
E: peter.wodskou@get2net.dk
Merete Witt, Lyshøj Alle 7,2 th., 2500 Valby, 
® 36 46 43 71. E: mwitt@jubiimail.dk
Ruth Elsøe, Strandhaven 15, 3060 Esper- 
gærde, ® 49 13 2012. E: ruth-e@mail.tele.dk

Hjemmesider 
http://www.genealogi-kbh.dk/
http://www.anetavlen.dk/

26

mailto:krogh@get2net.dk
mailto:fam.dujardin@image.dk
mailto:harald-gyda@adr.dk
mailto:tagee@ofir.dk
mailto:janhb@mail.danbbs.dk
mailto:peter.wodskou@get2net.dk
mailto:mwitt@jubiimail.dk
mailto:ruth-e@mail.tele.dk
http://www.genealogi-kbh.dk/http://www.anetavlen.dk/


Lørdag 15. januar
Endnu en gang skal vi i bøgernes verden og se 
på nye udgivelser samt høre om Internettet, hvor 
vi søger nye gode links og adresser, og hvor 
slægtsforskeren kan hente oceaner af viden og 
gode oplysninger. Alt sammen under kyndig 
vejledning af Niels Chr. Rasmussen. Mødet hol
des i Slægtsforskerrummet.

Lørdag 26. februar
Ved mødet i dag henvender vi os til alle, der har 
brug for hjælp til at komme videre. Vi trækker på 
bestyrelsen og andre af vore medlemmers vi
den. Prøver at hjælpe hinanden med gode for
slag og videregive noget af den erfaring, vi alle 
ligger inde med - afhængig af, hvad vi arbejder 
med.

Lørdag 19. marts
Generalforsamling.

Efter generalforsamlingen: Poul Fjeld- 
gaard, Bagsværd: Ophold i koncentrations
lejre. PF fortæller videre om, hvad Politi
historisk Museum indeholder - alt om for
brydelser og straf.

Lørdag 9. april kl. 10
Besøg på Toreby Lokalhistoriske Arkiv. Efter 
besøget tager vi en tur rundt om Maribo 
Stiftsmuseum.

Samkøring fra Nykøbing E kan etable
res. Herom senere.

Lørdag 21. maj kl. 10
Vi tager på udflugt til nord for Vordingborg, 
til mindestuerne i Udby Præstegaard, hvor 
N.F.S. Grundtvig blev født (1783) og hvor 
hans far var præst. Efter besøget kører vi til 
S vinø og ser på mindesmærket for de faldne 
flyvere fra 2. Verdenskrig.

Husk drikkevarer og madkurven til begge 
udflugter.

Også her kan samkøring fra Nykøbing F. 
etableres.

Tid og sted
Foredragene afholdes, hvis ikke andet er 
anført, lørdage kl. 13 på Det gamle Biblio
tek, Rosenvænget 17, Nykøbing F. Ret til 
ændringer forbeholdes. Foredragene er 
åbne for alle interesserede. Medbring selv 
drikkevarer til pausen.

Kontingent
160 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for ægte
par, 75 kr. for biblioteker/arkiver. Gæster ved 
foredrag: 30 kr.

Bestyrelse
\na Antonsen, fmd., Nykøbingvej 65,4863 
Eskilstrup, ® 5443 64 28.
E: inboge@mail.tele.dk
Susanne Poulsen, nstfmd., Thorsens vej 30, 
4800 Nykøbing F, ® 54 85 98 85.
E:: spp@privat.dk
Børge Antonsen, kass., Nykøbingvej 65, 
4863 Eskilstrup, ® 54 43 64 28.
E: inboge@mail.tele.dk
Erik Dyrborg, sekr., Gøgeurtevej 11, Marie- 
lyst,4873 Væggerløse, ® 5413 6401.
E: erik.dyrborg@mail.tele.dk
Kjeld Boesen, Egevænget 13, 4800 Nykø
bing F, ® 54 85 25 28. E: tk.boesen@adr.dk 
Jette Stoltenberg, Hallingparken 7,6., 2660 
Brøndby Strand, S 43 73 04 02.
E: jettestoltenberg@brnet.dk
Lene Bak, Møllevej 15, 4990 Sakskøbing, 
® 54707092.
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Grethe Bruun Jensen Sølet 5,4871 Horbe- Sundby, 4800 Nykøbing F, ® 54 86 10 29. 
lev, ® 544452 87. E: skafte@image.dk KarenM. Larsen, Fjelde Byvej 3,4990 Saks- 
Arne Heyn, rev., Hamborgskovvej 32, købing,® 54779403.

Mandag 3. januar
Karsten Gabrielsen, Rigsarkivet: Pastorats
arkiver.

Mandag 10. januar
Gotisk læsning v/ Birgit Heigren.

Mandag 17. januar
Erik Møntegaard: Borgerlige vielser.

Mandag 24. januar
Hygge/lytte/bytte.

Mandag 31. januar
Hygge/lytte/bytte.

Mandag 7. februar
Åbent hus, tag en interesseret med.

Mandag 14. februar
Generalforsamling.

Mandag 21. februar
Ingrid Bonde Nielsen: Brug af brand
taksationer.

Mandag 28. februar
Hygge/lytte/bytte.

Mandag 7. marts
Erik Kann: Ude af øje ude af sind.
Om glemte og oversete kilder i Rigsarkivet 
og landsarkiverne.

Mandag 14. marts
Gotisk læsning v/ Alice Schack.

Mandag 21. marts
Tema v/A.W. Møller: Slægtsgårde.

Mandag 4. april
Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet: Fra Frede
rik IV’s fattigforordning til Steinckes social
reform.

Mandag 11. april
Gotisk læsning v/ Birgit Heigren.

Mandag 18. april
Gyrite Adsersen: Dragter fra Århus.

Mandag 25. april
Hygge/lytte/bytte.

Mandag 2. maj
Peter Henningsen, Københavns Stadsarkiv: 
Håndværkerlaug og laugsarkivalier.

Mandag 9. maj
Gotisk læsning.

Mandag 23. maj
Tema.

Mandag 30. maj
Hygge/lytte/bytte.

Mandag 6. juni
Hygge/lytte/bytte.

Søndag 12. juni
Sommerudflugt med ledsager.

Herefter sommerferie til 
mandag 5. september.
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Tid og sted
Alle møderne afholdes i Hyggeklubben, 
Gersagerparken 22-24, parterren, 2670 Greve, 
kl. 19-21.

Kontingent
Enkelt 150 kr., samboende 200 kr., gæster 20 
kr. pr. gang.

iHæstøljtétorték 
jforeiiing 
tor É>j>b£jællanli

Onsdag 19. januar (FU)
Jytte Skaaning, cand. mag.: Da Maren kom 
på fattiggården.

Om de sociale forhold tilbage i tiden og 
hvordan de nogen gange blev løst.

Onsdag 16. februar
Henry Hansen, Rødovre: En kvindeskæbne, 
Ane Cathrine Andersdatter fra Karrebæk, 
den sidste kvinde, der blev henrettet i Dan
mark 21. december 1861 i Rødovre.

Onsdag 16. marts
Generalforsamling

Onsdag 12. april (FU)
Ove H. Nielsen, fhv. museumsinspektør, 
Maribo: Polske arbejdere i Danmark. Hvor 
kom de fra og hvor endte de ?

Hvordan var det organiseret og hvor 
mange var det egentlig ? Mange gode 
spørgsmål kan stilles. Ove H. Nielsen vil 
gøre sit til at besvare dem.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 100 kr. - par 160 kr. Gæ
ster 30 kr. pr møde.

Bestyrelse
Jørgen Seide Petersen, S 40 58 54 86.
Arne Jensen, ® 43 60 06 25.
Ingrid Bonde Nielsen, ® 43 90 80 60.
Lisbet Larsen, ® 46 15 05 71.
Kirsten Hansen, ® 43 90 33 17.

Tid og sted
Hvor ikke andet er anført, er det kl. 19.30 - 
22 på Grønnegade Kaserne, Lokale 117, 
undtagen julemødet, som er i pejsestuen.

Kursusvirksomhed
LOF afholder kurser i slægtsforskning un
der ledelse af Ole Pilegaard Hansen.

De, der ønsker at deltage, bedes holde 
øje med annoncering i pressen samt LOF’s 
blå kursushæfte .

Bestyrelse
Knud Rahbek Frederiksen, fmd., Fælleseje
vej 14,4700 Næstved.® 55 7255 08.
E: aogkfr@mail 1 .stofanet.dk
Ole Pilegaard Hansen, kass., Fyrrevej 7, 
Fensmark, 4684 Holmegård, ® 55 54 64 05. 
E: pilbach@teliamail.dk
Anny Mørch, sekr., Skovbrynet 26, 2., tv., 
4700 Næstved, ® 55 72 77 91.
E: morch.andersen@stofanet.dk
Karin Mørck, Kildebakken 14,4700 Næst
ved, ® 55 727474.
E: karin.morck@maill.stofanet.dk
Jørgen Petersen, Pinjevej 10, Fensmark, 
4684 Holmegård, S 55547708.
E: swerburg@mail.dk

Hjemmeside
ssf.dk/25/
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kommunes
JHötortéke jforemng
Onsdag 19. januar kl. 19
Voersaa gamle skole.

Slægtsforskning. Der vil hovedsagelig ar
bejdes med erfaringsudveksling, hvilke 
”værktøjer” står der til rådighed. Hvordan 
finder vi kilderne!
Vi sælger kaffe.

Lørdag 19. februar 13.30-16
Algade 3, Sæby.

Brothers Keeper, Chris Oxholm vil vise 
dette slægtsforskningsprogram. 
Vi sælger kaffe 20 kr.

Onsdag 16. marts kl 19
Spar Nord, Sæby.

Jørgen P. Clausager: ”Kvindeliv i 1800- 
tallet.
Vi sælger kaffe.

Onsdag 20. april kl 19.30 
Spar Nord, Sæby.
Generalforsamling.

Lørdag den 21. maj kl. 12 til ca. 19
Forårstur til det gamle Aalborg Kloster, vi 
skal se kirker, klosteret med videre. En guidet 
tur i Aalborg. Turen afsluttes med, at vi spi
ser på et spændende sted.

Tilmelding til Thorkild Søndergaard, som 
også kan oplyse opsamlingssteder og -tids
punkter. Fælleskørsel med bus. Prisen 200 
kr. er incl. mad.

I august laves der en tur til husmandsstedet 
i Mosbjerg, mere i næste program.

Bestyrelse
Ninna Olsen, fmd., Kløvermarken 7, 9300 
Sæby® 98 869005.
Rita Brix Gregersen, nstfmd., P. Mønsteds- 
vej 25,9300 Sæby, S 98 46 33 68.
Thorkild Søndergaard, kass., Kjeldgaards- 
parken 41,9300 Sæby, ® 98 4619 16.
Hans-Jørgen Ottosen, sekr., Snorgaardsvej 
21, Ly ngsaa, 9300 Sæby, ® 98 29 20 24.
E: ottosen@get2net.dk
Hans-Chr. Pedersen, Donstedvej 109, Præst
bro, 9330 Dronninglund, S 98 86 74 75.
Bent Nedergaard Andersen, Aahavevej 26, 
Voersaa, 9300 Sæby, ® 98 46 05 06.

Slægtshistorisk Forening
Sønderjylland

Mandag 10. januar kl. 19
Tove Jensen, Nordborg: Hvordan kommer 
du videre med din slægtsforskning?

Vi hører om, hvor og hvordan vi kan finde 
skifter og ejendomshistorie, der kan hjælpe 
os videre. Endvidere omtales håndbøger, der 
er til rådighed på arkiverne og hvordan de 
bruges. 
Møde 2 af 2.
Sønderborg Bibliotek - grupperum 7.

Mandag 7. februar kl. 19
Samarbejds- og kontaktmøde.

Vi forsøger at få repræsentanter fra et par 
lokalarkiver til at komme og fortælle lidt om 
dem selv, hvad de har, og hvilke muligheder 
de har for at hjælpe slægtsforskere. 
Derefter er der almindeligt samarbejds- og 
kontaktmøde med temaet: „Hvor langt er du 
kommet - og hvad mangler du? - Vi hjælper 
hinanden“.

Medbring evt. en slægtstavle, et ring
bind med din forskning eller andet spæn
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dende, som du synes andre kan have inte
resse i. Lad andre se hvordan du gør. Vi kan 
jo nok lære et par tricks af hinanden.

Højskolen Østersøen, Aabenraa-stuen, 
Flensborgvej 50, Aabenraa.

Lørdag 26. februar kl. 13
Den årlige ordinære generalforsamling

Derefter Leo Vinther Pedersen, vagtmester 
ved Landsarkivet i Aabenraa: Ejendoms
historie i Sønderjylland. De specielle forhold 
her gør det muligt i mange tilfælde at finde 
supplerende oplysninger om slægten, der el
lers ikke kan findes andre steder. 
Sønderborg Bibliotek - grupperum 8.

Mandag 14. marts kl. 19
Kim Furdal: Hvordan og hvor finder vi bil
leder vedrørende vore aner?

Højskolen Østersøen, Aabenraa-stuen, 
Flensborgvej 50, Aabenraa.

Kontingent
150 kr. for husstanden. HVEM FORSKER 
HVAD er inkluderet.

Bestyrelse
Ole Kristian Boje, fmd., Kirsebærhaven 9, 
6430 Nordborg, ® 74 45 03 22. E: slaegt- 
soenderjylland@tele2adsl.dk
Ole Jensen, nstfmd., Kløvermarken 3,6430 
Nordborg,® 7445 02 35.
Margit Hansen, kass., Smedevænget 20, 
Guderup, 6430 Nordborg, ® 74 45 81 84.
Hanne C. Christensen, sekr., Stenbjergparken
6A, 2.tv., 6400 Sønderborg, S 74 42 21 13.
Ingeborg Kraft, Damager 4, Ulkebøl, 6400 
Sønderborg, ® 74 42 44 66.
Nicolai Johannsen, Kystvej 9,6320 Egern
sund, ® 744423 83.

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

1^3 tsk i stori 

orening for Tf 4

Onsdag 26. januar (FU)
Svend-Erik Christiansen, cand, phil., Bra
brand: Skiftearkivalier som kilde.

En vigtig kilde for slægtsforskere er 
skiftearkivalierne, hvor vi i forbindelse med 
dødsfald får en opgørelse over arvinger, 
boets indhold og værdi samt dets efterføl
gende fordeling. Der vil blive set nærmere 
på detaljerne i skifterne.

Torsdag 10. februar
Ordinær generalforsamling.

Forslag til formanden senest 8 dage før. 
For stemmeret og valgbarhed skal kontin
gent være betalt senest 8 dage før general

forsamlingen. Foredrag med aktuelt emne. 
Se nærmere i den lokale folder.

Tirsdag 8. marts kl. 19
Nordvestjysk Uddannelsescenter, Kron
borgvej 119

Knud Søgaard gennemgår slægtsforsk
ning på internettet. Hvor og hvordan finder 
man evt. brugbare oplysninger. Besøg også 
kirkebøger, folketællinger på nettet. Tag selv 
søgemateriale med. Tilmelding nødvendig 
til bestyrelsen senest 10. februar.

Torsdag 21.april (FU)
Erik Kann, genealog, fuldmægtig ved Sta
tens Øjenklinik, København: Jamen - jeg 
har da kun almindelige mennesker i min 
slægt!

Mange tror, at det ikke er mulig at finde 
oplysninger om f.eks. almindelige fæste
bønder - men her gives der gennemgang af 
div. kilder, der med garanti altid vil give op
lysninger om vore forfædre.
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Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt - kl. 19.30 i 
Plantagehuset, Thisted.

Fast studie aften for medlemmer på lokalhi
storisk arkiv, I .P. Jacobsens hus, Thisted, 
kl. 19 følgende onsdage: 5. januar, 19. ja
nuar, 2. februar, 16. februar, 2. marts, 16. marts, 
6. april, 20. april, 4. maj.
Arkivar Orla Poulsen er til stede.

Kontingent
160 kr. for enkelt medlemskab, 200 kr. for par 
incl. SLÆGTEN.
Ved indmeldelse efter 1 .juli er det 80 kr. min
dre og excl. SLÆGTEN.

Mandag lO.januar
Fhv. seminarielektor Kaj Henningsen, Strib: 
I farfars fodspor.

En sønderjysk sanitetssoldats oplevel
ser på Østfronten i 1915. Illustreret med 
breve og tegninger.

Mandag 14. februar
Medlem Kjeld Buhl, Trekantområdets 
Slægtshistoriske Forening: På kryds og 
tværs af anetavlen.

Med baggrund i egen slægtsforskning for
tælle KB om de problemer, overraskelser og vild
spor man kan komme ud for som slægtsforsker.

Mandag 14. marts
Generalforsamling.
Vi ser bagefter en interessant film.

Bestyrelse
Kaj M. Degn, fmd., Sennelsvej 105, 7700 
Thisted, S 97 98 52 14. E: kaj.degn@mail.dk 
Peter Norre Christensen, kass., Klosteren
gen 53,7700 Thisted, S 97 98 54 03.
Gunhild Olesen Møller, sekr., Strædet 38, 
7990 Øster Assels, ® 97 76 42 77.
E: armgom@vibamt.dk
Jens Eg, kontaktperson til SLÆGTEN, Eng
havevej 17,7700 Thisted.
E: jenseg @ worldonline.dk
Ingrid Herling, Dragsbæk vej50,7700 Thi
sted, ® 97 920061.
E: ingrid.herling@mail.dk
Signe Nymann Kristensen, rev., Dige væn
get 2, Sjørring, 7700 Thisted.

Xxdagxx. marts
Arkivbesøg på Landsarkivet for Fyn, 
Odense.Et besøg med aftenåbent kl. 19-22 
planlægges. Se nærmere i Slægts-Tidende.

Mandag 11. april
Cand.mag. Jytte Skaaning, Odense: Begra
velseprotokoller og stolestaderegistre.

Arkivalier, som kan bruges som supple
ment til kirkebøger, især hvor disse mang
ler. Hvor findes arkivalierne, og hvordan kan 
de bruges af slægtsforskere? Der vil blive 
givet et eksempel fra et landsogn og et 
bysogn på Fyn.

Tid og sted
Møder afholdes den 2. mandag i månederne 
september - april. De begynder kl. 19.15 og 
afholdes på Lokalhistorisk Arkiv, Frederik 
Ills Vej 6, Fredericia.

Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30 - såle
des at der er lejlighed til slægtssnak og til at 
benytte foreningens bibliotek. Udlån fra 
foreningens bibliotek sker i forbindelse med 
møderne.

Møderne indledes med „medlemmernes 
10 minutter“, hvor der kan fortælles om gode 
oplevelser, givtige kilder, læses op, gives 
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tips osv. I forbindelse med møderne vil der 
altid være hjælp at hente til tydning af go
tisk 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 eget blad 
Slægts-Tidende samt SSFs SLÆGTEN) pr. 
år: 180 kr. - par: 240 kr.

Medlemskab tegnes ved møderne eller 
ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen
Jesper Ratjen, fmd., Majvænget 66, Bram- 
drup, 6000 Kolding, S 75 51 80 63.

Vejleegnens slægts
historiske Forening
Tirsdag 4. januar
Frank Trautvetter-Federspiel: Lægeliv på 
Færøerne i 1880’eme.

Tirsdag 1. februar
Asbjørn Helium: Slægtsforskernes papirer 
- hvad med dem ?
Herefter - medlemmerne hjælper hinanden.

Tirsdag Lmarts
Generalforsamling efter vedtægterne.

Derefter - Ole Bielefeldt gennemgår pro
grammet Family Tree Maker.

Tirsdag 5. april
Svend Erik Gottlieb: Slægtsforskning i de 
militære arkiver.

Tirsdag 3. maj kl. 19.15
Besøg på Center for bevarelse af Kultur
arven - Maribovej 10,7100 Vejle (v. Dansk 
Transport Center).
Nærmere om tilmelding senere.

E: j .ratjen @ stofanet.dk
Kjeld Buhl, nstfmd &webmaster, Fuglsang- 
parken 41,7000 Fredericia, S 75 92 92 56. 
E: rk.buhl@mail.dk
Tommy Hansen, kass., Islandsvej 1, 5500 
Middelfart,® 64414977.
Leif Horsmark, sekr., Tunøvænget 13,5500 
Middelfart,® 644144 56.
E: Leif.Horsmark@stofanet.dk
Ruth Buhl, Fuglsangparken 41,7000 Frede
ricia, ® 75 92 92 56.
Inger Madsen, bibi. & kantor, Dronningens- 
gade 33,7000 Fredericia, S 75 92 73 04.
Jørgen Nissen, moccamester, Nørre Vold
gade 58,7000 Fredericia, ® 76 20 04 50.

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne 
kl. 19.15 på Vejle Byhistoriske Arkiv, Eng
havevej 2,7100 Vejle.

Eventuelle programændringer vil blive 
meddelt på foreningens hjemmeside.

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

Bestyrelse
Hans-Jørgen Hjort, fmd., Stampesvej 51, 
7100Vejle,® 75 840040.
E: gohhjort@hotmail.com
Kai Jensen, kass., Apollovej 6,7100 Vejle, 
S 75 82 87 31. E: gerka@tunet.dk
\nger Solberg Lund, sekr., Venusvej 28,7100 
Vejle, ® 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, Enghavevej 2,7100 Vejle,
S 75 8341 10. E.: ash@vejle.dk
Peder Udesen, webmaster. ® 75 84 10 50. 
E.: peder.udesen@ofir.dk

Hjemmeside
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf
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Vestegnen

Tirsdag 25. januar
Jan Pedersen, Landsarkivet i København: 
Hvad finder vi i lægdsruller/søruller og 
brandtaksationer.

Tirsdag 22. februar
Viggo Poulsen, Nordsjællands Slægts
historisk Forening: Slægtsforskning i Sverige.

Tirsdag 29. marts
Knud Prange vil indføre os i kunsten at 
skrive slægtens historie.

Tirsdag 26. april
Erik Kann: Hvor og hvordan boede fami
lien. EK fortæller om, hvor familien boede, 
og hvordan vores aners bolig har set ud, vi 
hører bl.a. om, hvorledes vi placerer 
folketællingens familie på de rigtige matrikel
numre.

Tirsdag 15. marts
Generalforsamling.

Øvrige tirsdage vil veksle mellem temaaftener 
og klubaftener, hvor vi hjælper hinanden.

På nogle af temaaftenerne vil vi forsøge 
at arrangere lokaludflugter til f.eks. Glostrup 

Lokalhistoriske Arkiv, Frederiksberg Biblio
tek, Kort- og Matrikelstyrelsen og Mormo
nernes Arkiv.

Vi arbejder med planer om en forårsudflugt 
den 30. april.

Tid og sted
Hvor intet andet er anført, afholdes vore 
møder hver tirsdag kl. 19 - 22 i Dagcentret, 
Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2,2600 
Glostrup. I centret har vi mulighed for at 
benytte internettet.
Ret til ændringer forbeholdes.

Kontingent
150 kr., ægtepar 250 kr. Gæstebetaling ved 
foredragene 20 kr.

Bestyrelse
Bent Møbius, fmd., Vestergårdsvej 37,2. tv., 
2600 Glostrup, ® 43 96 00 76.
E: bjm.elm@stofanet.dk
Holger Schmidt-Sørensen, Dal vangs vej 6, 
st. th., 2600 Glostrup, ® 43 45 74 04.
E: holger.s-s@mail.tele.dk
Inge Havkrog, kass., Leddet 16, st. tv., 2600 
Glostrup, S 43 96 11 66.
E: inge.havkrog@a.cirque.tv
Martin Henriksen, Humlehusene 58, 2620 
Albertslund,® 43 45 71 85.
E: nitram@post.tele.dk
Yrsa Kristensen, Poppelhusene 33, 2600 
Glostrup, ® 43 44 97 41. E: flyr@mail.tele.dk
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Torsdag 20. januar
Bent Jensen, en af ”Støvmiderne”, fra lo
kalhistorisk arkiv i Sakskøbing: Kort og 
matriklers mangfoldighed m.m.

Torsdag 17. februar
Generalforsamling. Dagsorden udsendes 
senere.

Efter generalforsamlingen fortæller kor
degn ved Skt. Nikolai kirke, Sophus Seeberg, 
om den nye elektroniske kirkebog.
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Torsdag 17. marts
Svend-Erik Gottlieb, kontorfuldmægtig ved 
Forsvarets Arkiver, Rigsarkivet: Slægts
forskning i de militære arkiver.

Generel orientering om Statens Arkiver. 
Specifikt om Rigsarkivet. Hvad er Forsva
rets Arkiver, lidt om lægds- og søruller? 
Hvad indeholder et militært arkiv: Søge og 
hjælpemidler? Hvad ved jeg om personen? 
Hvordan finder jeg det rigtige arkiv? Mili
tære stambøger. De slesvigske krige. Gami- 
sonering, hvor og hvornår. Litteratur og 
foto. Derefter skulle du gerne på egen hånd 
kunne udforske arkiverne og berige din 
slægtshistorie med spændende oplysnin
ger.

Torsdag 14. april
Lone Hvass, museumsinspektør, Helsingør: 
Købstadens borgere, embedsmændene, 
håndværkerne og især deres koner i 16- og 
1700-årene.
Brug af kirkebøger på en anden måde - om 
kvinders og mænds sygdomme, børnedø- 
delighed og fødsler.

Torsdag 12. maj
Vi besøger Vindeholme Slot, hvor Susanne 
von Rosen vil fortælle om slottets historie 
og vise rundt.

Der er ikke kommet indlæg fra foreningen, så 
dette program er et resultat af, at foreningens 
sekretær - på redaktørens opfordring - sendte 
oplysning om de kommende arrangementer 
og om bestyrelsens medlemmer.

Derefter serveres der kaffe og kage.
Tilmelding senest 5. maj på tlf.: 54 92 09 61 
eller 54 92 37 84.
Der bliver mulighed for samkørsel.

Tid og sted
Foredrag og møder holdes, hvis ikke andet 
er anført, kl. 19 i Nakskov lokalhistoriske 
Arkivs avissal, Jernbanegade 8, 4900 Nak
skov.

HUSK at medbringe kop eller krus da der 
kan købes kaffe/te ad libitum for 5 kr.

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

Bestyrelse
Helge Rasmussen, fmd., Havebyen 17,4900 
Nakskov,® 54920961.
Michell Nellemann, nstfmd. og sekr., Win- 
chellsgade 33,4900 Nakskov, S 54 92 70 32. 
Gunner Larsen, kass., Hardenbergvej 17, 
4900 Nakskov, S 54 92 37 84.
Erling J. Hansen, Pederstrupvej 20, 4900 
Nakskov, ® 54 92 20 11.
Margrethe Nellemann, Østergade 8, 4900 
Nakskov,® 5492 83 29.

Onsdag 9. februar (FU)
Fhv. lektor Georg Simon, Gentofte: Arkiv
væsenet og dets registraturer. - 3.del af 3 
foredrag.

Nu har vi alle muligheden for at få lært, 
hvordan man skal bære sig ad, når man be
finder sig på et arkiv og skal låne arkivalier. 
Disse tre foredrag er for såvel nybegyndere 
som for øvede.

Kirkebøger, folketællinger og andet. 
Hvordan bærer man sig ad ? Fhv. lektor 
Georg Simon vil over 3 foredragsaftener 
fortælle om arkivvæsenet. Udover at ind
føre os i, hvad der findes på Landsarkivet 
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og Rigsarkivet, vil GS fortælle os lidt om, 
hvordan man udfylder lånesedlerne, når 
man er på arkivet.

Man kan godt følge dette foredrag uden 
at have hørt de to første foredrag. 
Tilmelding til Kaj Cedersted.

Onsdag 9. marts
Erik Aastrand, Holbæk, og Kaj Cedersted, 
Svebølle: Tilblivelsen af to slægtsbøger.

EA fortæller en del om slægtsforskning, 
specielt i Sverige, hvordan man anvender 
SVAR, (Svenske Arkivers udlån af mikro
kort), fremstilling og kopiering af billedma
teriale mm, og viser sin slægtsbog, løsblade 
i et ringbind.

KC introducerer sin trykte slægtsbog og 
omtaler også historien om tilblivelsen, pro
blemer med trykning, færdigskrivning mm. 
Økonomien ved fremstilling af bøgerne bli
ver kort omtalt, der bliver vist overheads af 
udvalgte eksempler fra bøgerne og de en
delige resultater bliver vist frem. 
Tilmelding til Kaj Cedersted.

Tid og sted
Kl. 19-22 i Holbæk bibliotek, Nygade 9-11, 
Holbæk

Bestyrelse
Kaj Cedersted, fmd., Ebbedalen 7, 4470 
Svebølle,® 59293677.
Jens Erik Jensen, nstfmd., Vollerup Over
drev 56,4400 Kalundborg, ® 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, Strandbakken 110, 4400 
Kalundborg,® 59 51 1103.
Birthe Skjerning, Baggesens Have 62,4300 
Holbæk,® 5943 3246.
Kaare Grodal,, Øvejen 16, Hagested, 4532 
Gislinge, ® 594631 10.
Arne Olsen, rev., Elmkjær 99,4534 Hørve.
Arne Nielsen, Lerchenborg vej 5,4400 Ka
lundborg, ® 5951 2011.

Hjemmeside
www.bronno.dk

SLÆGTSHISTORISK FORENING 
FOR VIBORG OG OMEGN 

A tigfolk som en byrde, derfor blev der opret
tet fattiggårde, som man kendte det fra by
erne.

Torsdag 3. februar
Generalforsamling, dagsorden ifølge lo
vene.

Efter generalforsamlingen vil Chris Gade 
Oxholm demonstrere Brothers Keeper.

Torsdag 24. februar (FU)
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 forandrede hverdagen. Økonomisk 
gik det fremad, men for de fattige på landet 
var det hårde tider, da gårdmændene så fat-

Torsdag 17. marts
Forskeraften på Landsarkivet, Viborg.

Kl. 19-22. Dørene låses kl. 19.05. Man kan 
forudbestille arkivmaterialer ved henven
delse til bestyrelsen senest 8 dage før, men 
husk at det skal være med de helt rigtige 
arkivsignaturer.

Torsdag 7. april (FU)
Anton Blaabjerg: Slægtsforskning før kirke
bøgerne. Mange har klaret slægtsforsknin
gen tilbage til kirkebøgernes start, men 
hvad gør man så? Det vil Anton prøve at 
forklare denne aften.
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Tid og sted
Kl. 19.30 på Viborg Centralbibliotek, Vester
brogade 15 (den gamle indgang) dog ikke 
17. marts. Medbring selv kaffe og brød.

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

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

Tirsdag 18. januar
Klubaften. Bent Klim Johansen præsente
rer sit forslag om udgivelse af anetavler med 
tilknytning til Djursland i bogform. Drøftelse 
af forslaget, samt åben drøftelse mellem 
deltagerne.

Tirsdag 1. februar
Generalforsamling.

Derefter vises filmen Danskernes egen 
historie - Østjylland. Filmen indeholder små 
historier og perler af historiske film fra re
gionen.

Tirsdag 15. februar
Klubaften. Studiekreds i gotisk skriftlæs
ning.

Onsdag 2. marts (FU)
Jytte Skaaning, genealog, Odense: Når aner 
flytter, hvor finder man dem så.
Bemærk venligst dagen!

E: holger.h@get2net.dk
Anton Blaabjerg, nstfmd., Fredensgade 38, 
8800 Viborg, ® 8661 0436.
E: blaabjerg@privat.dk
Gerhardt Hørdum, kass., Hedevej 28, Fre
deriks, 7470 Karup, S 86 66 13 17.
E: gihordum@tiscali.dk
Tove Krog, sekr., Møllevej 11A, 8800 Viborg, 
® 86 67 10 99. E: Tove-krog@jubiimail.dk 
Minna Thorhauge, pr., Danmarksvej 16, 1. 
tv., 8800 Viborg, S 86 62 65 36.

Tirsdag 15. marts
Klubaften. Vi arbejder videre med resulta
terne fra klubaftenen 18. januar.

Tirsdag 5. april
Mie Harder, arkæolog, Grenaa: ”Kumlhøj - 
En vikingetidsgravplads på Djursland”.

Gravpladsen er yderst interessant, idet 
der bl.a. er fundet en stor mængde metal
oldsager og en sjælden dobbeltgrav. Disse 
begravelser er oftest blevet tolket som grave 
med mennesker/trælleofringer, men under
søgelser viser, at dette langt fra altid er til
fældet. Der er flere ting der taler for, at det i 
større grad drejer sig om familie/slægts- 
begravelser.

Tirsdag 3. maj
Trine Grejsen, arkivleder, cand. mag., Grenaa: 
Trykkefriheden i Danmark 1789-1799.

Periodens politiske klima medførte en sta
dig strengere håndhævelse af landets libe
rale, men inkonsekvente, trykkefrihedslove. 
Flere blev dømt og tog ved lære. Undtagel
sen var P.A. Heiberg, der, ved at stå stejlt 
på sin ret, tvang sig selv og statsmagten ud 
i et opgør med store konsekvenser for ham 
selv som privatperson og for trykkefrihe
den i Danmark.

Tirsdag 24. maj
Tur til Landsarkivet i Viborg.
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Bus afgår fra Frederik Thykiers Plads i 
Grenaakl. 17 præcis. Pris pr. person kr. 150. 
Læsesalen er åben kl. 19-22. Tilmelding hos 
Suzana Navarra senest mandag 9.maj er 
nødvendig. Tilmelding er bindende, med 
mindre der sendes afbud senest tirsdag 17. 
maj. Vi arrangerer turen i samarbejde med 
Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers. 
Pladsbestilling foregår efter først-til-mølle- 
princippet. Tid og sted for opsamling af 
medlemmerne i Randers vil blive oplyst se
nere.

Tid og sted
Alle klubaftener afholdes på Grenaa Egns
arkiv kl. 19-21. Generalforsamlingen og fore
dragene foregår i center ”Posthaven”, Post
haven 48,8500 Grenaa, kl. 19-21.

Mandag 3. januar
Medlemsaften i Haraidslund, hvor vi vil 
prøve noget andet, end vi plejer derude: 
Slægtsforskning og computer.

Hele aftenen vil byde på forskellige akti
viteter vedr. vores brug af computeren til 
slægtsforskning: Søgning af oplysninger til 
forskningen (herunder brug af FT på cd- 
rom), formidling af vore fund (Finn Jelstrup 
vil bl.a. via storskærm fortælle og vise: Be
arbejdning af resultatet fra digital
fotografering af et testamente og skifte i 
Viborg) samt opbevaring af vores materiale 
(på forskellige programmer). Endvidere op
fordres alle til at medbringe forsker
oversigter m.v., således at vi kan se, hvad 
vi arbejder med, og hvordan vi gør det.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 125 kr., par 200 kr. inkl. 
SLÆGTEN.

Bestyrelse
Suzana Navarra, fmd., Storegade 32, 8500 
Grenaa, ® 4043 8035.
E: uzavar2003@yahoo.dk
Bent Klim Johansen, nstfmd., Nellikevej 50, 
8500Grenaa,® 863093 87.
Inga Witt, kass., Storegade 42, st.tv., 8500 
Grenaa,® 863277 39.
E: ingawitt@stofanet.dk
Vinnie Press Hansen, sekr., Rosenbakken 
5,8500Grenaa,® 86321432.
Leif Ryttertoft, Fugle vænget 60, st.tv., 8500 
Grenaa,® 86300878.
E: ryttertoft@tdcadsl.dk

Hjemmeside
www.lokalarkiver.dk/grenaa/slaegt/start.htm

Mandag 24. januar kl. 19
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv for Dron
ninglund på Dronninglund Skole. Lene Dige 
viser rundt og fortæller om arkivet, og der 
bliver mulighed for at forske selv. Vi drikker 
vores kaffe derude. Tilmelding til Jørgen 
Laustsen senest 20. januar - meddel, om du 
er selvkører eller medkører.

Mandag 7. februar
Møde med bl.a., Jcøb/salg-afdeling“ i konfirmand- 
stuen/læsesalen i Arkivet. „10 minutter“ denne 
aften er erstattet af, at vores medlem Ole Færch 
kommer med et oplæg om arbejdet med sin nye 
bog: ”Diplomatarium Homumense, tingsvidner, 
breve og andre dokumenter ffa Homum Herred, 
Nibe og Nørholm Birk, 1216-1636”. Aftenens 
emne er i øvrigt: Udvandrerarkivet på Stads
arkivet.

Mandag 7. marts (FU)
Rolf Dorset, forfatter og journalist: Skoma
gerdreng eller kongesøn?
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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 være 
søn af skomagerparret i Odense, men at 
hans biologiske forældre var komtesse Elise 
Ahlefeldt-Laurvig til Tranekær på Lange
land og prins Christian Frederik, den senere 
Christian VIII. Foredraget vil også beskæf
tige sig med årsagerne til den voldsomme, 
næsten aggressive modstand mod teorien 
om, at H.C. Andersen var kongesøn.

Mandag 14. marts
Aftentur til landsarkivet i Viborg.
Bus afgår kl. 17.45 fra Aalborghallens par
keringsplads, Vesterbro 14. Læsesalen er 
åben for os kl. 19-22. Pris pr. person 60 kr.

Tilmelding og aflevering af bestillings
sedler til Ingrid Gade senest 8. 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 for
hånd har afleveret bestillingssedler. Tilmel
ding er bindende, med mindre der sendes 
afbud senest lO.marts.

Mandag 4. april
Møde med bl.a. „køb/salg-afdeling“ i 
konfirmandstuen/læsesalen i Arkivet. Hvem 
holder „10 minutter“? Meld dig som fore
dragsholder til BØ i god tid forinden. Afte
nens emne er i øvrigt: Oversete materialer 
på Stadsarkivet.

Mandag 2. maj (FU)
Generalforsamling - og efterfølgende fore
drag af Birgitte Kragh, fhv. museumsleder, 
mag.art., Aabenraa: Til jord skal du blive; 
dødens og begravelsens kulturhistorie.

Forholdet til døden er et vigtigt vindue 
til indsigt i helt fundamentale træk i kultur 
og samfund - uanset om det gælder en nu
tidig statsleder eller en sønderjysk bonde i 
1700-tallet. Ved livets afslutning gør man 

regnskabet op og giver i et slags rollespil 
udtryk for, hvem afdøde var, og hvor han 
hørte til både religiøst og samfundsmæs
sigt. BK har skrevet og udgivet bogen af 
samme titel i 2004.

Tid og sted
Arrangementerne - januar, marts og maj - 
holdes i foredragssalen i Haraidslund, 
Kastetvej 83, Aalborg. Vore medlemsmøder 
(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 
møderne kan der købes kaffe/the - pris 5 kr.

Kursusvirksomhed
Finn Jelstrup: WinFamily version 7.
Nybegynderkursus 7 onsdage kl. 16-18.45 
med start 26. januar i brug af slægtsforsk
ningsprogrammet WinFamily. Programmet, 
der oprindeligt er udviklet på dansk, ejes 
nu af WinFamily A/S, som er et norsk soft
ware selskab med dansk og norsk ejerskab. 
Version 7 har været længe undervejs, og 
forventningerne har været store. Se nærmere 
på http://danmark.winfamily.com/ Grundlæg
gende kendskab til brug af Windows er en 
forudsætning.
Finn Jelstrup: Brothers Keeper for erfarne 
brugere.
Der arbejdes med diverse udtræk af data, 
udskrifter, kilder, hjemmesider til eget brug. 
Kurset, der er over 3 onsdage med start 
30.martskl. 16-18.45 er ikke for begyndere. 
Medbring kopi af egne data.

Nærmere oplysninger om begge kurser hos 
FJ, S98 144496ellerE:Finn@fgj.dk-Finns 
kurser foregår på Kjellerupsgades Skole i 
Aalborg, og tilmelding skal ske til FOF, 
S 98 13 8233.
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Anton Blaabjerg: Gotisk skriftlæsning og 
gamle arkivalier - For begyndere og fort
sættere (FU). 8 gange fra tirsdag 18. januar 
kl. 19-21. Vi går i gang med arkivaliernes 
gotiske skrift og opnår derved læsefærdig
hed. Samtidig præsenteres typiske slægts- 
og lokalhistoriske aktstykker fra 1800-tallet 
og tilbage til 1600-tallet, og vi snakker om, 
hvor disse arkivalier findes i arkiverne. Folke
universitetet, Strandvejen 12-14. Pris 745 kr. 
(ved min. 10 deltagere). Yderligere oplys
ningerhos AB, ® 86 61 04 36/tilmelding til 
FU, S 98 1675 00.

Studiekreds på Stadsarkivet
Foreningen indbyder til studiekreds ons
dag kl. 9.30-11.30 i undervisningslokalet på 
Stadsarkivet. Studiekredsen begynder ons
dag 19. januar, og tovholdere fra forenin
gen er Ingrid Gade og Elisabeth Strandby- 
gaard, hvortil tilmelding kan foregå - se
nest 15. januar. Den første gang aftaler man, 
„hvordan og hvorledes fremover“, men vo
res oplæg er, at ”alle hjælper alle med at læse 
og komme med ideer til nye uprøvede veje i 
slægtsforskningens tjeneste“. Både erfarne 
og nybegyndere er yderst velkomne. Det er 
gratis at deltage, men måske bliver der lidt 
udgifter til kopier.

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

I samarbejde med Ældre Sagen, Aalborg 
arrangeres foredrag tirsdag 8. marts kl. 19- 
21.30 - Finn Jelstrup og Birgit Øskov, Slægts- 
historisk Forening for Aalborgegnen:
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Suppler din slægtsforskning med brug af 
internettet. Intet kan erstatte slægtsfor
skernes besøg på arkiver, biblioteker, mu
seer mv., men internettet kan supplere/lette 
vores arbejde med at finde spor og oplys
ninger om fortiden frem i nutidens lys!

Tilmelding til Ældre Sagen på S 98 12 
03 44 - det er gratis at deltage, men der op
kræves en betaling for kaffe/kopier.

Bestyrelse
Birgit Øskov, fmd./kass., Rolighedsvej 56, 
9400 Nørresundby, S 98 17 63 76.
E: bojen@daks.dk
Ingrid Wisborg Gade, nstfmd., Anthon 
Bachs Vej 6,9000 Aalborg.® 98 1265 15. 
E: iwg@stofanet.dk
Hanne Gjesing Laursen, sekr., Fredrik Bajers 
Vej 146,9220 Aalborg Øst, S 98 1596 15.
E: gjesing@stofanet.dk
Jørgen Laustsen, Thorvaldsensvej 2, 9000 
Aalborg,® 98 13 53 39.
E: j .laustsen @ mail 1 .stofanet.dk
Elisabeth Strandbygaard, Kapelvej 9,9400 
Nørresundby, S 98 17 80 35.
E: elisabeth@maill.stofanet.dk
Rasmus Lund Jensen, Gertrud Rasks Vej 42, 
9210 Aalborg SØ,® 98 146644.
E: rlj@civil.auc.dk
Knud Møller Andersen, Muhlesvej 15, Box 
273,9800 Hjørring, S 98 90 27 90.
E: knudma@stofanet.dk
Torben Nyhuus, Suensonsgade 13, 9000 
Aalborg,® 98 101082.
E: 2nys@maill.stofanet.dk
Jens Aaberg, Bøgevangen 28, 9330 Dron
ninglund, S 98 84 18 90.
E: aaberg_drlund@stofanet.dk
Finn Hejle sen Jakobsen, rev., Kvisten 27, 
9260Gistrup,® 98 323207.
E: hejlesen@maill.stofanet.dk
Kirsten Bovin, rev., Tinesvej 52,9380 Vest
bjerg, ® 98 2968 30.
E: bovin @ mail 1 .stofanet.dk

Hjemmeside
www.slaegtshistoriskforeningforaalboigegnen.dk
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ÅRHUS

Lørdag, 22. januar kl. 13
Bemærk: mødet holdes i Viby Biblioteks sal 
- se nedenfor

Generalforsamling: Dagsorden i følge 
vedtægterne - se separat program
Efter generalforsamlingen: se separat pro
gram.

Mandag, den 21. februar (FU)
Bemærk: 3. mandag i måneden.
Jytte Skaaning, faglærer, cand. mag., Oden
se: Magtens hierarki.

I bogen ”Find din slægt - og gør den 
levende” er der et kapitel med denne over
skrift. Baggrunden er, at det er nødvendigt 
at kende det administrative system for at 
finde, hvor en sag er behandlet. Det er den 
gejstlige kommandovej, der er emnet for 
foredraget, og der vil blive lagt særlig vægt 
på, hvilke spændende arkivalier, der kan fin
des i bispearkiverne.

Mandag, 14. marts (FU)
Asbjørn Helium, arkivleder ved Vejle 
Byhistoriske Arkiv & Stadsarkiv, Vejle: 
Slægtsforskernes papirer - Hvad med dem? 
Slægtsforskere bruger megen tid på arki
verne. - Både statens og de lokale. De higer 
og søger og finder meget interessant, som 
sammenkædes med slægtens liv og færden. 
Slægtsforskerens arkiv bugner af materiale, 
men en dag er det slut! Noget er forhåbent
lig publiceret, men er der ikke meget, som 
andre kunne bygge videre på og ville be
tragte som et fund at få adgang til? Hvor
dan kan det lade sig gøre?

Mandag, 11. april (FU)
Christian Adamsen, redaktør af SKALK, 
mag. art.: Landskab og kirke set gennem 
præstens øjne - indberetningerne til 
Oldsagskommissionen.

Det, som vi kender som Nationalmuseet, 
blev grundlagt som en kongelig kommis
sion i 1807. For at indhente oplysninger om 
bl.a. gravhøje og gammelt kirkeinventar 
sendte man en spørgeliste rundt til alle præ
ster i hele kongeriget. Det er et landskab og 
en befolkning i voldsom forandring, der 
beskrives på og mellem linierne i præster
nes svar, som undertiden var ledsaget af 
illustrationer. Udskiftningen var endnu i klar 
erindring, nogle steder knapt afsluttet, og 
de store reformers konsekvenser - konkret 
og mentalt - er blandt de emner, der behand
les i foredraget.

Tid og sted
Januar: Viby Biblioteks sal, Skanderborgvej 
170, Viby J, linie 5 og 25 holder lige udenfor.

Februar til april: Kl. 19 i auditorium F, Ma
tematisk Institut, Århus Universitet, ind
gang 530, Ny Munkegade (lokalevej ledning 
findes ved indgangen).

Betaling
Januar gratis, februar til april 30 kr. inkl. kaffe 
med brød.

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

Bestyrelse
Tove Glud Rasmussen, fmd., Nøddevej 2, 
8260 Viby J,® 861443 11.
E: toveglud@stofanet.dk
Erik Bjerre Fisker, nstfmd., Holbergsgade 
23,18000 Århus C, ® 86 12 20 30.
E: ebf68@hotmail
Flemming Christensen, kass., Visbjerg 
Hegn 238,8320 Mårslet, ® 86 29 86 33.
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E: flemming.christensen@oncable.dk Jytte Kristensen, Junovej 25,8270 Højbjerg,
Janni Christensen, sekr., Tornskadevej 12, ® 84 14 35 44. E: juno@postl 1 .tele.dk
8210 Århus V,® 87 391016.
E: christensenjanni@hotmail.com Hjemmeside

www.lokalhistorieiaarhus.dk/slaegt/

Torsdag 6. januar
Aim. mødeaften.

Torsdag 20. januar
Marianne Hulstrøm, formand for Lokalhi
storisk Arkiv: Brug computeren i din slægts
forskning. Gode råd og vejledning.

Torsdag 3. februar
Samarbejdsaften.

Torsdag 17. februar
Kurt Rehder, lokalhistoriker: En landsby og 
dens beboere.

Torsdag 3. marts
Samarbejdsaften.

Torsdag 17. marts
Aim. mødeaften.

Torsdag 31. marts
Generalforsamling.

Torsdag 14. april
Aim. mødeaften.

Torsdag 28. april
Afslutning med hyggeligt samvær.

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

Tid og sted
Biblioteket i Korsør kl. 19.

Bestyrelse
Karin Vedel, fmd., Højen 21,4220 Korsør, 
® 58 37 11 19.
Edith Ørbech Madsen, kass., Baggade 29, 
4220 Korsør, S 58 370163.
Birgit Johansen, Bragesvej 132,4220 Kor
sør, ® 58 37 67 23.
Anni Iversen, Rønne Allé 7,4220 Korsør, 
S 58 374803.
Gerda Christiansen, Elme Allé 32,4220 Kor
sør, ® 58 3748 03.
Kirsten Christensen, Kj ærs vej 10,4220 Kor
sør, ® 58 37 3263.
E: sheba@christensen.mail.dk

Annmeldelser og småstykker - fortsat fra s. 5
Dokumenter fra Hornum Herred.
Udgivet af bygningsingeniør Ole Færch,
Under Lien 16,9000 Aalborg, ® 98 18 41 
80. E: oleferch@mail.dk

Diplomatarium Hornumense, tingsvidner, 
breve og andre dokumenter fra Hornum 
herredsting, Nibe og Nørholm birketing

1216-1636 er, som titlen antyder, et diploma
tarium, en brevfortegnelse. Diplomatariet 
indeholder tingsvidner, breve og andre do
kumenter fra Hornum herred sydvest for 
Aalborg, i den udstrækning herredet for
modes at have haft længst tilbage i tiden, 
dækkende Hasseris, Nørholm, Sønderholm, 
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Frejlev, Ellidshøj, Svenstrup, 0. Hornum, 
Buderup, Gravlev, Aarestrup, Sønderup, 
Suldrup, Veggerby, Bislev, Vokslev og Nibe 
sogn.

Hensigten er at give et - omend begræn
set - billede af noget af det, der har rørt sig 
på herreds- og birketingene og i området 
og herigennem også bidrage til personal
og lokalhistorie m. v. i tiden før kirke- og ting
bøger. Formålet er også at vise, at middelal
deren ikke var så mørk og grå, som den ofte 
opfattes, og at der foreligger store mæng
der af arkivalier, som kan fremdrages og 
nyttiggøres. Ud over forfatterens egne af
skrifter af dokumenter medtages, hvad der 
findes spredt i litteraturen. Diplomatariet 
foregiver ikke at være altomfattende, men 
formodningen er, at den væsentligste del af 
de eksisterende dokumenter fra perioden er 
fremdraget. Diplomatariet omhandler i høj 
grad almindelige bønder og borgere, hvis 
segl er aftegnet, hvor tydning har været 
mulig. Kun få har tidligere beskæftiget sig 
med ikke adelige personers segl. Diploma-

Rettelse:
Skammelig fejl

I sidste nummer af Slægten havde jeg 
anført en række direkte efterkommere af stu
dehandler og borgmester Christjern Niel
sen. Desværre forekommer der fejl i listen, 
fejl som jeg alene er ansvarlig for. Der følger 
derfor en ny og redigeret liste. Nogle store 
navne er forsvundet, og andre er kommet 
til. Listen skulle nu være korrekt.

Af skribenter finder vi Carl Bagger, Ka
ren Blixen, Anders Bording, Carl og Jesper 
Ewald, Carsten Hauch, Poul Henningsen, 
Jens Kruuse, Vilhelm Kaalund, Poul la Cour, 
Frederik Paludan-Müller, Jacob Paludan, 
Helge og Ove Rode, Valdemar Rørdam, Hans 
Hartvig Seedorff og Viggo Stuckenberg.

Scenens folk er også repræsenteret med 
navne som Georg Carstensen, Emil, Olaf og 

tariet er udarbejdet med bl.a. Diplomatarium 
Vibergense og Kr. Erslevs Repertorium som 
forbillede.

Bogen er i format 170 x 245 mm med rund 
ryg og lærredsovertræk med blåt serigrafi
tryk. Den er på 1056 sider og udgives i 2 
bind å 528 sider. I bind 2 er indsat en cd-rom 
med tekst, register og segltegninger i pdf- 
format. Bogen bestilles hos udgiveren, pris 
600 kr. inkl. moms pr. sæt omfattende 2 bind 
og 1 CD ROM + forsendelse 60 kr.

Udkommer i januar 2005.

Kursus i slægtsforskning
afElse Skovbo Jensen, Kløvervej 5, 8850 
Bjerringbro. E: esj@privat.dk

På Nørgaards Højskole i Bjerringbro hol
des fra 9. - 15. oktober 2005 et kursus i 
slægtsforskning på edb.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til 
højskolen. ® 86 68 23 00.
E: adm@nrgaard.dk eller kig ind på 
www.nrgaard.dk

Johannes Poulsen, Ebbe Rode, Søren 
Hauch-Fausbøll og Aksel Schiøtz. Af andre 
kunstnere finder vi Knud Agger, Harald 
Giersing, Rudolph Tegner, Niels Viggo 
Bentzon og Bent Fabricius-Bjerre, og af vi- 
denskabsmænd Lauge Koch, Ole Worm og 
H.C. Ørsted.

Endelig finder vi politikere som Margre
the og Svend Auken, Estrup, Valentin 
Sibbern, der var præsident for det norske 
storting, hans søn Georg Chr. Sibbern og 
Olof Palme, der begge var svenske statsmi
nistre.

Med en brødefuld, men venlig hilsen 
Jørgen Hauch
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Bedstefars juleferie 1878
af Ole Kristian Boje, Kirsebærhaven 9,6430 Nordborg, ® 74 45 03 22.
E: slaegt-soenderjylland@tele2.adsl.dk

„Søndag den 22. december rejste jeg fra 
Ebeltoft Højskole hjemad for at holde julefe
rie. Jeg rejste tillige med alle mine kammerater 
fra Ebeltoft. Klokken var 91/2 om formidda
gen, og det gik rigtig lystig, til vi kom til Ti
strup kroer, for der var ikke særlig megen sne, 
og det var en rigtig god landevej at følge, 
men så gav det sig til at fryse og blæse, så der 
blev en stærk fygning, med det sne, der lå på 
jorden, så det blev en træls gang.

Da vi kom forbi Tirstrup kroer, kom der en 
karl til os, som vi kunne følges med. Da vi 
havde gået et lille stykke vej, så ville han, at 
vi skulle gå fra landevejen og følge en sti, for 
det var nærmere. Men det var et dårligt for
slag, for der var så meget sne, at det gik op 
midt på benene og sommetider længere op. 
Det var sandelig en streng tur især for Simon 
og Søren, og de klagede, at de var nær ved at 
blive træt, men så kom vi da til landevejen, og 
så gik karlen fra os. Da klagede Søren over, at 
han troede han blev syg, men så kom vi til et 
hus, og der gik vi ind og fik lidt hvedebrød og 
noget røget vand med is på at drikke. Det var 
jo ikke nogen meget behagelig drik, men vi 
var jo glad ved det, da vi både var hungrige 
og tørstige, det var dog en god vederkvæ
gelse for os.

Så marcherede vi rigtig godt, til vi kom til 
Koed. Der kom vi klokken 41/2 om eftermid
dagen. Det var den strengeste tur, som jeg 
nogen sinde havde været med til.

Så boede vi i Koed denne nat, og om mor
genen da vi havde spist frokost, gik vi ned til 
stationen. Da sagde stationsforvalteren, at 
toget ikke kom i gang om formiddagen, og så 
fulgte vi med Søren Adamsen hjem igen.

Da vi havde spist til middag og drukket 
kaffe, gik vi atter ned til stationen. Der kom vi 
klokken 1 Yz, og så blev vi ved at vente efter 
toget til om aftenen. Først da klokken var 8/2, 
var det toget kom, som vi kunne komme med, 

og så kom vi til Randers klokken 11 Yz, men så 
gik toget ikke længere denne aften, så vi måtte 
op i byen for at bo denne nat. Vi var meget 
heldige at træffe gode folk, og vi fik en meget 
god seng at ligge i denne nat.

Om morgenen klokken 6/2 afgik toget til 
Viborg, og der kom vi klokken 10, men så gik 
toget ikke længere vestpå. Vi måtte opholde 
os der til klokken 1, da gik det rigtig godt, til vi 
kom til Struer, der kom vi klokken 3, og så gik 
vi rask af sted, til vi kom til landevejen. Da 
måtte vi til at tage afsked med hverandre, for 
Simon og Niels Kjærgaard skulde sydpå og 
jeg skulle vestpå. Jeg kom hjem klokken 3*/2, 
og det var jeg meget glad ved, for det var en 
meget ubehagelig rejse.

Jeg rejste i byen hver dag i julen, skønt det 
var meget dårlig vejr og derfor kunne man ikke 
more sig så godt. Den 3. januar var der rigsdags
valg i Holstebro, og da var jeg ude at høre på 
det, det var meget morsomt. Der traf jeg min 
kammerat Simon, og vi bestemte, at dagen efter 
skulle vi rejse til Ebeltoft Højskole.“

Afstande: Ebeltoft - Tirstrup: 13 km; 
Tirstrup - Koed: 12 km; Struer - Ølby: 3 km.

Ebeltoft - Ølby: ca. 165 km ifølge vej
længdetabel i år 2001.

Bedstefar er Ole Henriksen, der er født på (Øster) 
Ølbygaard i Ølby ved Struer den 29. juni 1859. 
Han kom som 19-årig på karleholdet på Ebeltoft 
Højskole den 21. november 1878, og foranstå
ende historie skrev han i en stilebog.

OH fik i 1884 næringsbevis som skomager i 
Struer, og blev skomagermester der ifølge 
mandtalslisten i 1888 og havde 4 svende og 2 
lærlinge foruden en tjenestepige i sit brød. Værk
sted og forretning var i ejendommen Vestergade 
7, som han var ejer af. Købmand Refsgaand havde 
lejet noget af ejendommen, men efter bedstefars 
død overtog han ejendommen, og bedstemor, 
der drev forretningen videre, blev lejer.
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Bedstefar kom i sognerådet for Gimsing 
kommune i januar 1892, og ved valget til 
Struers første sogneråd den 12. december 
1894 blev han indvalgt i dette. Han var med 
i Struer sogneråd til 1901.

Bedstefar døde den 9. april 1909, og han 
efterlod foruden bedstemor på 33 år døt
rene Else Marie på 7 år, Kirstine på 4!A år og 
Birgitte Kathrine på 3!/2 år.

Bedstemor døde den 23. september 1947. 
Transskription af fristilen, som vi vel i 

dag ville kalde historien, er foretaget i de
cember 2001 ved dattersønnen Ole Kristian 
Boje, født i Torvegade 15 i 1935, der endvi
dere har tilføjet de faktuelle data.

Kilder er blandt andre: Sognerådsproto
koller og mandtalslister.

Skarpretter Høcher
af Kurt Kermit Nielsen, Møllevangs Alle 93,8210 Århus, S 86 10 6046. E: kk@nypost.dk

Høyædle og Welbaarne Herre Hr Christian 
Ludwig von Piessen, Stifttbefalingsmand 
ower Aarhuus Stift og amtmand ower 
Hawerballe gaard og Stiernholm ambter. 
Naadige Herre.

Jeg understaar mig i at andrage for Welbr. 
Hr Stifttbefalingsmand at Jeg underskrewne 
bamfød udi Aarhuus, hwor min SI: Fader war 
Skarprichter og boed der udi 34 aar, hawer 
giort min function wed samme Profession si
den min SI: Faders død udj 4re aar u - 
paaklagelig, og ellers siden fremdeles derwed 
Continueret baade her i Landet og andre ste
der, Nemlig først paa Samsøe, hwor skeede 
Execution paa en qwinde, som hafde myrt 
hendes eget Foster. Demest paa 2de Ryttere 
under SI: Welbaarne Hr Oberste Preens Regi
mente, af hwilke dend eene hafde slaget hans 
egen Hustrue i hiel med en Tyr Kølle, hwilken 
blew Steilet, den anden blew brendt, Siden 
paa Welbaarne SI: Baron Marselii gods giort 
2de Executioner paa 2de Misdedere, den eene 
med et Swærd, og den anden blew brendt, 
noch en Tyf som hafde Staalen een Hest, som 
blew hengt, og paa Rugaards gods 2de som 
blef hengt, noch her foruden wed 
Skanderburg 2de med riiset Straffet og den 
ene mistet sine fingre og brendt i panden. 
Udi Randers paa en tyf, som blew brendt 
baade i panden og paa Ryggen, udi Horsens 
paa 2de af hwilke dend ene blew Rettet med 
S werdet og den anden til Kagen. Udi Wiborg 
skeed Execution paa 4re, een med Swerdet 
og de 3 med Riiset.

Paa Taarupgaards gods 2de dend eene blef 
brendt og den anden Pidsket til Kagen. I Skiwe 
paa 2de som hafde Staalen blef pidsket og brendt 
i Panden, her foruden paa mange Syndere og 
Misdedere uden Lands baade i Brandenborg, 
Polen, Saxen og i Slesien, og nu sidst d 6 Juni her 
i Wiborg paa een qwinde som blef pidsket med 
Riiset og brendt paa Ryggen.

Og som ieg endnu siden min hiemkomst 
for 14 aars udenlands Reiser ej har søgt eller 
bekommet endnu nogen wisse boepæel hwor 
ieg wirkelig kunde wære, men wel af Magi
straten i Randers har begieret der at boe, som 
de og nok wille mig antage som ieg og tilforn 
af SI: Hr: Ambtmand Lindenow war 
recommenderet til welbemte Magistraten udi 
Randers, alt saa er ieg allerydmygst af Wel- 
baame Herre Hr: Stiftbefalingsmand begie- 
rende mig maatte were Assisterlig med hans 
høyformaaende ordre og recommendations 
Skri weise til bemeldte Borgermester og Raad 
at de wærer mig behielpelig naar ieg mig der 
needsætter at ieg maatte af Byen nyde hwis 
som min formand har nydt og tillagt, og ellers 
Wille wære mig behielpelig med Huus og 
Wærelse og andet til fornødenhed, som paa 
andre steder er sædwaenlig og brugelig.

Jeg formoder underdanigst welbaarne 
Hr: Stiftbefalingsmands naadige og milde 
resolution, forblifw Høyædle og Welbaarne 
Hr. Stifttbefalingsmands allerydmyge og 
underd tiener Hans Henrich Hoecher 
Skarprickter.
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Wiborg dj: 8 Juni Ao 1705.
Allerydmygste og underdanigste Suppli
cation til Høyædle og Welbr. Herre Hr: Stift
befalingsmand ower Aars Stift Hr Christian 
Ludvig von Piessen.
Høyædle og Wellbaame Herre, Hr Stifttmand

Som ieg efter Hans Welbaarenheds gun
stig behag, er ankommen her hid til Aarhuus 
Stift, Saa er min ydmygeste begiering til hans 
Welbaarenhed, at mig maatte tillades at in
gen maatte giøre mig nogen Indpas med 
skarpretten paa landet her omkring i forne 
Aarhuus Stift, eftersom min SI Fader hawer 
opwartet Stiftet paa 34 aars tid, og Jeg disli- 
geste hawer og giort opwartning i forne Stift 
i 3 aar, og Ingen klagemaal er gangen ower 
os i ringeste maade. Saa lower ieg og endnu 
fremdelis at der skal nest Guds hielp ingen 
klagemaal komme ower mig. Hermed wil ieg 
allerydmygst hawe hans Welbaarenhed med 
gandske Addelige familie under Guds tryge 
Protection troligen anbefalet.

Og forbliwer hans Welbaarenheds 
ydmy-gste Thiener. Hans Henrich Høcher. 
Ingen dato, 1705?

Bilag uden dato:
Saa som Mæster Hans Hændrich Høher er 
begierendes os Wiiby Sogne Mænd en 
Adtæst ud Samtlig Wiby Mænd huor paa 
hannem iche den kand forholde men gierne 
hannem den wil tilstede saa saa thi ingen 
wæd noget at klage paa hans forretning, 
Som han haauffer forrettet wed stilleg dom. 
Rasmus Rasmusen, M P S, I S S Jens Sø
rensen, Mogens Pedersen

Kilde:
LAV. Århus Stiftamt, Havrebal legård og 
Stjemholm Amter 1683 - 1799
Forskellige Breve og Dokumenter vedr. År
hus By og Amt. 1700 - 08. (B5 A - 462) 
(Kurt Nielsens ekstrakt nr. 113 og 115. Se 
SLÆGTEN nr. 28, s. 15 ff).

Rosenkrantzlegenden i ny fortolkning II,
en kommentar til Ole Bech Knudsens artikel „Egebjerggård og Holger Rosenkrantz“ 
af Bjarne Nørgaard Pedersen, Agernvej 95,8330 Beder. S 86 93 62 58. E: bnp@adr.dk

Min artikel i Slægten nr. 29 „Rosenkrantzle-gen- 
den i ny fortolkning“ var kort fortalt baseret på en 
dom af Viborg Landsting 15/3 1643, hvor blev 
fremlagt et Frederik den Andens åbne brev date
ret 12/101 565 angående frihed for det gods salig 
Holger Rosenkrantz til Boller havde bebrevet Kir
sten Nielsdatter, og ud fra dette frihedsbrev, som 
jeg antog var grundlaget for legenden om de 
uægte fødte Rosenkrantzætlinge, forkastede jeg 
Holger Ottesen Rosenkrantz som deres mulige 
far, eftersom han 1565 var levende, mens den i 
brevet omtalte Holger Rosenkrantz var død. Jeg 
havde ikke da kendskab til den sag, som blev ført 
ved Voer-Nim Herreders ting 15/101700.

Følgende bragte Slægten nr. 30 en artikel af Ole 
Bech Knudsen „Egebjerggård og Holger 
Rosenkrantz“, hvori han fastholder, at Holger 
Ottesen Rosenkrantz er far til disse børn, baseret

på et kongeligt gavebrev af 12/10 1565, „som 
foreligger i to versioner, en kort, hvori det bort
skænkede gods ikke nævnes, og en lang, hvor 
vi får besked om, hvilke gårde og gods, Holger 
Rosenkrantz på daværende tidspunkt havde 
givet Kirsten Nielsdatter“, men han undrer sig 
over, at begge versioner bliver fremlagt sammen 
på Voer-Nim Herreders ting 15/101700, og næv
ner, at der i 1624 havde været diskussion, om to 
fremlagte breve var identiske, hvoraf det ene var 
fra en dom af 1605. Det brev, jeg bygger min 
artikel på, forkaster Ole Bech Knudsen, idet han 
om dommen 15/3 1643 anfører, „heri er der kun 
indført referater af gavebrevet og de tidligere 
domme. Det er altså ikke den fulde ordlyd, der 
gengives i dommen 15/3 1643, og landstings
skriveren har selv indsat ordet salig om Holger 
Rosenkrantz, som han jo godt vidste var død for 
længst“.
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Dertil skal jeg kun svare, at skrivere skulle 
handle oprigtigt i deres bestilling efter den 
skrivered, de havde svoret, hvilket udelukker 
at skriveren kan have indsat ordet „salig“, 
som ville være forfalskning af tingbogen, men 
han har nøje indskrevet brevet, ligesom det 
er gengivet i dommen 15/3 1643 og i et tings
vidne over samme dom, som blev forseglet 
og underskrevet af tinghører og de to lands
dommere og genlæst 30/1 1656.

Derfor må den logiske forklaring på forvirrin
gen både før og nu om det såkaldte gavebrev 
være, at der 12/101565 blev udstedt ikke eet men 
tre kongelige breve, som alle af Søren Christoffer
sen blev fremlagt på Voer-Nim Herreders ting 
15/101700, nemlig først to kongelige bevillinger 
på adelsfrihed for gods, som var bebrevet (til
skødet) Kirsten Nielsdatter. Indholdet i disse to 
frihedsbreve er i nogen grad identiske, de deri 
nævnte brevudstedere og brevmodtagere har 
samme navne, men der er afgørende forskelle, 
der viser, at det drejer sig om to forskellige brev
udstedere. Dernæst en bevilling på adelsfrihed 
for en gård, gårdsted og øde møllested, som 
Holger Ottesen Rosenkrantz og måske kong 
Frederik den anden har overladt Kirsten Niels
datter som aftægt, da hun på grund af alder har 
forladt sin mangeårige tjeneste. Brevene er her 
kort refereret, for den fulde ordlyd henvises til 
de foregående artikler.

1. Det brev, jeg bygger min artikel på, blev 
både som referat og i sin fulde ordlyd indskrevet 
på Viborg Landsting 15/3 1643, hvori salig Hol
ger Rosenkrantz til Boller havde berettet, at han 
agtede at give en kvinde Kirsten Nielsdatter, som 
en tid lang havde været hos ham nogle gårde 
etc. Brevet er holdt i datidsformer (havde beret
tet, agtede, havde været), altså sket for lang tid 
siden, Holger Rosenkrantz var død og kaldes 
ikke „os elskelige“ men „salig“, og det angives 
ikke for hvem, han havde berettet sagen. Altså 
må det være Holger Holgersen Rosenkrantz. Det 
er dette brev samt domme af Voer Herreds ting 
26/61605og21/121642 grundet på samme brev, 
som herredsfogden angiver som grundlag for 
sindom 15/101700.

2. Det brev, Ole Bech Knudsen kalder den 
korte version, hvori os elskelige Holger 
Rosenkrantz til Boller, vor mand, råd og embeds
mand etc. har for os berettet, at han agter at give 
en kvinde Kirsten Nielsdatter, som en tid lang 
har været hos ham nogle gårde etc. Brevet er 
holdt i nutidsformer (har berettet, agter, har væ
ret), altså sket nu. Holger Rosenkrantz kaldes 
„os elskelige“ og har berettet sagen for os, nem
lig Frederik den Anden. Derfor er der i dette og 
næste brev tale om Holger Ottesen Rosenkrantz.

3. Det brev, Ole Bech Knudsen kalder den 
lange version, hvori os elskelige Holger 
Rosenkrantz til Boller etc for os har berettet, at 
han har ladet købe en gård og gårdsted til Kir
sten Nielsdatter etc. Desuden har kongen givet 
Kirsten Nielsdatter et øde møllested og bevilget 
hende frihed derfor. Brevet er holdt i nutidsformer 
med videre som foregående brev.

Af de to første breve ses, at Kirsten Niels
datter har været på Boller i mange år, både i Hol
ger Holgersens og Holger Ottesens tid, hvor 
hun må have bestridt en betroet stilling, formo
dentlig som husholderske, eftersom hun derfor 
er blevet aflønnet med jordegods, som er navn
givet i skødebreve, som de begge har givet 
hende. Det 3. brev omhandler et aftægtsbrev, 
som har stor lighed med de aftægtsbreve, som 
kongen og adelen jævnligt bevilgede fogder og 
andre betroede tjenere efter langvarig tjeneste. 
Aftægten bestod i en gård, et gårdseje samt et 
øde møllested, som Kirsten Nielsdatter hendes 
livstid og derefter hendes børn må bruge og 
nyde efter de breves lydelse, Holger Ottesen 
giver dem, og som er samtykket af kongen, som 
ligeledes har bevilget adelig frihed derpå, og 
dersom hun eller hendes børn dør uden livs
arvinger, da skal gård, gårdsted og møllested 
med samme frihed hjemfalde til Holger 
Rosenkrantz eller hans arvinger.

Som anført i min artikel kom Egebjerggård 
først i Holger Rosenkrantzes besiddelse 1572, 
idet han derpå 1574 opnåede låsebrev, som er 
en ejendomsdom over nyerhvervet fast ejen
dom, som f. eks. kan være tilfaldet ham som følge 
af pantsættelse, hvor pantsætteren ikke rettidigt 
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har indløst pantet. Årsagen til låseforfølgningen 
var at sikre Holger Rosenkrantz imod, at andre 
kunne have krav eller part deri. De ubesvarede 
spørgsmål er derfor, hvilken grund havde Hol
ger Ottesen Rosenkrantz til at få udvirket adelig 
frihed for hans gamle husholderske og hendes 
børn, hvorledes blev Egebjerggård efter 1574 
Kirsten Nielsdatters arvingers ejendom, og hvor
dan kunne Christoffer Holgersen i Nim bruge 
Rosenkrantzemes våben, som kun ægtefødte 
mænd på mandslinier var berettiget til. Svaret 
må være, at Holger Rosenkrantz i sit 1. ægteskab 
med Mette Krognos, som varede 10 år, kan have 

fået flere børn end dem, der er begravet i Uth 
kirke, nemlig en søn Holger opkaldt efter hans 
farbror, der døde barnløs. Denne Holger er ble
vet trolovet og senere gift med en datter af Kir
sten Nielsdatter, og derfor har hans far fået 
udvirket omtalte adelsffihed. Efter Holger Ottes- 
ens død i 1575 er Egebjerggård, der som hoved
gård var tiendefri, arveligt tilfaldet hans søn 
Holger og derefter dennes søn Gabriel, hvis bror 
Christoffer med rette kunne bruge 
Rosenkrantzemes våben. De er således ikke 
uægte men ægte fødte adelige, som er nedsun
ket i bondestand.

Kreativ databasesøgning -
eller om, hvordan familien Godtfredsen kan findes under navnene Kulzbach, Kutzbach og 
Kritzbach.
af Henning Bender, stadsarkivar ved Aalborg Stadsarkiv/Det danske Udvandrerarkiv, Arkiv
stræde 1,9000 Aalborg. E: HVB-kultur@aalborg.dk

Særligt i sommermånederne fyldes det åbne 
vidensrum på Aalborg Stadsarkiv og Det dan
ske Udvandrerarkiv af mange amerikanere. 
Det er heldigvis blevet en god vane, at folk 
med danske aner fra oversøiske områder, sø
ger de problemer, som internettet ikke har 
kunnet give dem svar på, løst i Aalborg. Når 
der er så mange problemer, skyldes det, at 
man ikke kan eller bør forvente, at alle oplys
ninger fra originale kilder overføres fejlfrit til 
de elektroniske søgedatabasen Der er ikke 
mindst i de amerikanske ankomstlister rigtig 
mange fejlskrivninger af danske person- og 
stednavne.

Kathy Slowter fra Minnesota præsente
rede et af de sværere tilfælde, da hun besøgte 
Aalborg i august 2004. For fejlene var at finde 
på begge sider af Atlanterhavet. Med sig 
havde hun sin mand og 5 børn, samt sin far 
og mor, hvoraf moderen var født Godtfred
sen. Kathy Slowters morfar, Ferdinand 
Godtfredsen, var i 1903 kommet fra Aalborg 
til USA, 3 år gammel sammen med sine to 
søstre, Edle og Valborg, samt sin mor, Elisa
beth Godtfredsen. Kathys oldemor.

Spørgsmålet lød derfor: Hvem var Elisa
beth Godtfredsens mand i Aalborg, altså Kat
hys oldefar, og hvor boede han og familien 
inden kone og børns afrejse til USA ?
Det var svært at svare på, for der fandtes 
ingen med disse navne i Aalborg, hverken i 
folketællingen 1901, i vejviseren eller i 
udvandrerlisterne. Derimod kunne alle 
fornavnene - Elisabeth, Edle, Valborg og Fer- 
dinand findes i udvandrerlisterne på 
www.emiarch.dk på samme billetnummer 
4221, med rigtige aldersangivelser, registre
ret 4. november 1903 påDFDS’s amerikabåd 
”Oscar II” med afgang til New York. Men ef
ternavnet var ikke Godtfredsen - men 
KULZBACH!

Desværre var der heller ikke nogen, der 
hed ”Kulzbach” i Aalborg. Et check i den 
originale udvandrerliste for direkte udvan
dring med skib fra København til New York 
1902-1903 viste imidlertid, at det skyldtes 
en fejlskrivning i databasen. Det rigtige 
navn var KUTZBACH.

Herefter var alle problemer løst, i hvert 
fald på den danske side af Atlanterhavet.
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Familien kunne genfindes i folketælling, vej
viser og kirkebøger - den forsvundne olde
far hed Valdemar Heinrich Kutzbach (født 
1865 - død 1929), og Godtfredsen var 
dameskrædderinde Elisabeth Kutzbach’s 
fødenavn. Hun og de tre børn var rejst un
der navnet Kutzbach, men havde taget nav
net Godtfredsen efter ankomsten til USA. 
Tilbage i Aalborg havde de efterladt Valde
mar H. Kutzbach, der både før og efter fami
liens afrejse beboede og var barber og fri
sør i Niels Ebbesensgade 19, på hjørnet af 
Frederikstorv i Aalborg.

Jubelen var derfor stor hos hele familien 
Slowter fra Minnesota, og fotografiappara

terne kom frem, da vi alle efterfølgende van
drede de 200 meter fra Stadsarkivet ned til 
huset, der stadig ligger på stedet - nu som 
basar for somaliske indvandrere.

Hermed var spørgsmålet løst for Dan
marks vedkommende, men desværre ikke, 
når det gjaldt ankomsten til USA. For selvom 
Elisabeth Kutzbach (eller Godtfredsen) og 
hendes tre børn var afsejlet med ”Oscar II” 
fra København den 4. november 1903, så 
var ingen, der bar disse navne ombord på 
”Oscar II” ved ankomsten til New York den 
17. november 1903! Underligt, for jeg havde 
jo selv mødt deres efterkommere i USA.

Det skyldtes en dobbeltfejl i søgedataba
sen. I databasen for ankomne til Ellis Island 
1893-1924 - på www.ellisislandrecords.org - 
har man indscannet det forkerte skib. Hen

visningen til ”view original ship manifest” 
for passagererne på ”Oscar II” fører til et helt 
andet skib: ”SS Statendam”, der ankom fra 
Boulogne til New York den 17. november 
1903, hovedsageligt med italienere. Ser man 
derimod på henvisningen til ”view text ver
sion” finder man ganske rigtigt de samme 
passagerer, som sejlede fra København med 
”Oscar II”. Men stadigvæk IKKE nogen 
Kutzbach, Kulzbach eller Godtfredsen! Skal 
de findes, er der ikke anden løsning end at 
gennemgå selve listen.

I København havde familien Kutzbach 
billetnummer 4221, og søger man de tilstø
dende navne finder man på billetnummer 
4220, Johanne Christensen, Tvis, og på 
4222, Lauritz Andersen, Aalborg. Søger man 
dernæst i ankomstlisten til New York på 
henholdsvis Johanne og Lauritz, finder man 
mellem de to personer den eftersøgte fami
lie. Grunden til at de var væk i den alminde
lige søgning var, at de nu optræder under 
navnet KRITZBACH.

Der er med andre ord tale om fejlskrivning 
af navnet i søgedatabaseme på begge si
der af Atlanterhavet. I Danmark Kulzbach i 
stedet for det rigtige Kutzbach - i USA til 
Kritzbach i stedet for Kutzbach. Eksemplet 
er drilsk, men det er langt fra usædvanligt at 
støde på væsentlige fejlskrivninger af per
son- og stednavne. Man må derfor ikke give 
op, hvis man ikke i første omgang finder, 
hvad man søger, men må, som det er søgt 
gjort her, prøve sig frem med kreativ data
basesøgning.

49

http://www.ellisislandrecords.org


Med anvendelse af ”al muelig Fliid og Nøyagtighed..”
af Birgit Øskov

Slægtsforskningsmiljøet i Danmark er fyldt 
med personer, der i en større eller mindre pe
riode af deres slægtsforsker-liv laver et stort 
uegennyttigt stykke arbejde, som selvfølge
lig først og fremmest gavner deres egen forsk
ning, men derefter mest af alt gør tilværelsen 
meget lettere for alle slægtsforskere, der kom
mer efter. Alle disse ”andre” har oftest i løbet 
af forskningen fundet ud af, at de har rødder 
samme sted. De kan derfor absolut have stor 
fornøjelse af det udarbejdede materiale, der 
for dem tager sig ud som et rigtig godt hjæl
pemiddel til at finde endnu flere forfædre eller 
uddybende oplysninger om dem, de allerede 
har fundet.

Man finder altid noget...
”Man finder altid noget, når man leder ef

ter noget helt andet” - siger vi slægtsforskere 
tit - men i en ganske bestemt sammenhæng 
torsdag 4. november 2004 på Lokalhistorisk 
Arkiv for Støvring Kommune (beliggende i 
0. Homum i Himmerland) blev det omskrevet 
et par gange - først til ”Man finder altid no
get, som nogle andre har lavet!” 
Anledningen til omskrivningen var, at arki
vet var vært ved en reception i anledning 
af, at folketællingen 1787 nu er tilgængelig 
på Dansk Dataarkivs database Dansk De
mografisk Database på nettet og desuden 
nu er til salg på en cd-rom - ene og alene på 
grund af et hav af frivilliges indsats. Fak
tisk har 227 tastere og 135 korrekturlæsere 
været travlt beskæftiget med materialet, der 
andrager 840.688 personer, der fandtes i 
Danmark hin 1. juli 1787. Det tog blot en 
dag at ”skrive alverden i mandtal” (hvor 
mange, der skrev den dag, vides vel ikke i 
dag), men flere år har det taget at gøre mate
rialet tilgængeligt for alle. Man startede med 
spæde tiltag (Thisted Amt) i 1996, og efter 
en målrettet indsats koordineret af Kilde

IndtastningsKomiteen (KIK) med Hans 
Martin Laustsen i spidsen kan vi nu atter 
en gang kippe med flaget!

... som nogle andre har lavet!
Efterfølgende er det nu ved søgning i da

tabase eller på cd-rommen blevet helt ufatte
ligt let at ”finde noget, som nogle andre har 
lavet”. Jeg ved, at alle frivillige er gået til vær
ket med en ufattelig iver - man skal bare lige 
som taster have den tælling færdig, lige have 
tastet 100 personer mere ind i dag - før man 
kan kaste sig over helt anderledes menne
skelige gøremål: have handlet ind, have redt 
senge, have læst dagens beholdning af uge
blade eller set tv-avisen! Sådanne gøremål 
tæller ligesom ikke mere i denne verden af 
indtastere og indtastninger - meget, ja, nogle 
vil næsten sige ”ALT” andet kan tilside
sættes, når der er en tælling på bordet og en 
kip-udgave i computeren.
Jeg synes, det er væsentligt i denne sam
menhæng at udtrykke stor taknemlig over 
for de mange i slægtsforskermiljøet, der i 
disse år har valgt at kaste sig over netop 
folketællingerne og arbejdet med at gøre 
dem egnet for computere. Fint, at de har 
valgt lige netop det område, som det, de 
gør - for at hjælpe andre under overskriften 
”mange bække små gør en stor å”.

Man finder altid nogen.....
Jeg kan ikke helt dy mig for at omskrive 

indledningen ”man finder altid noget, når man 
leder efter noget helt andet“ nok en gang - 
nemlig til ”man finder altid nogen, som andre 
har lavet, når man leder i Dansk Demografisk 
Database”: for det, man jo reelt finder, er jo 
f.eks. en ijem tipoldemor, der skulle være født 
på Fyn, et hold oldeforældre, der har boet 
mange steder i landet, eller en stakkels om
strejfende kvinde, som ingen vil have.
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... Al muelig Fliid og Nøyagtighed...
Salig Christian den Syvende, der bragte 

folketællingen til torvs, gav den følgende 
ord (venligst renskrevet og meddelt mig af 
Kim Melchior - fundet i Århus Stiftamt 
1683-1799 reskripter, Landsarkivet i Viborg, 
(B5A-75)) med på vejen:

„ Christian den Syvende af Guds Naade, 
Konge til Danmark og Norge, de Wenders 
og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsteen, 
Stormarn, Dytmersken og Oldenborg.

Wor synderlig Gunst tilforn! Da Wi 
allernaadigst hawe funden for got, at lige
som i Aaret 1769 efterWores Befaling af 15 
Junii samme Aar blew foretaget en almin
delig Folketælling i Wore Riger og Lande, 
for at faae en nøye Underretning om Folke
mængdens Tilstand paa ethwert Sted, til 
Oplysning og Weiledelse udi de der med 
forbundne adskillige nyttige Indretninger, 
saa skal og nu i samme Øyemed forands
taltes saadan Optælling, for det første i 
Wort Rige Danmark, som kand wise Folke

mængdens Tilstand oweralt udi dette Rige 
paa den første Dag i næstkommende Julii 
Maaned; Saa er hermed Wores 
allernaadigste Willie og Befaling, at denne 
Tælling, paa det den kand bliwe saa 
nøyagtig og paalide lig, som det er mueligt, 
skal foretages paa følgende Maade: -

Slutteligt:
Derefter J Eder allerunderdanigst hawe at rette 
og samtlige Wedkommende sligt til Efterretning 
at tilkjendegiwe med Opmuntring herpaa at 
anwende al muelig Fliid og Nøyagtighed; I 
øwrigt indberettes Os af Eder at I denne Wores 
Befaling hawer bekommet. Befalende Eder 
Gud! Skrewet paa Wort Slot Christiansborg 
udi Wores Kongelige Residents Stad 
Kiøbenhavn den Ilte Maji 1787.

Under Wor Kongelige Haand og Signet 
Christian R.

Til lykke med dagens MÅL - det er godt 
”tastet”, og jeg ved, at også de mange tastere/ 
korrekturlæsere har ihukommet Chr. VIIs viise 
ord!

Østjyske aner
af Kirstin Nørgaard Pedersen, Agernvej 95,8330 Beder. E: kirstin@mail.dk

Hvorfor Apelone Nielsdatters barnebarn 
Apelone Tomasdatter og Anders Knudsen skul
le have ægteskabsbevilling

Ægteskabsbevillingen, som omtales nederst 
på anetavlen, er dateret 15. juni 1753 og findes i 
Århus bispearkiv. Anders Knudsen og Apelone 
Tomasdatter havde som beslægtede i tredje led 
(næstsøskendebøm) mindst en af oldeforæl
drenefælles. Brudeparret i 1753 var beslægtede 
på hendes mormor Åpelone Nielsdatter i Borum 
og hendes første mand Peder Pedersens 0 side, 
hvordan skal der herefter gøres rede for.

Anders Knudsen fik samme år, de blev gift, 
skøde på sin fars selvejergård i Galten: , Anno 
1753 torsdagen den 14de juni for retten mødte 
Knud Sørensen Tülstrup af Galten og i hånd 
tog hans søn Anders Knudsen af Galten til ham 
og fæstemø Apelone Tomasdatter, solgte og 

skødede selvejer rettigheden i hans påboende 
selvejer gård beliggende vesterst i byen, med 
nu tilliggende trende selvejer huse, der har til
lagt Knud Tulstrups forhen tilhørende selvejer 
gård, som Niels Jensen nu beboer, alt efter 
skødets formelding til Knud Sørensen Tulstrup 
af hans søskende og med arvinger udgivet den 
21. dec. 1712, så og halvdelen af hvad ager og 
eng alt efter auktions skøde til bemeldte Knud 
Sørensen og Niels Jensen udstedt den 6te juni 
1748, - og da Knud Sørensen Tulstrup bekender 
og tilstår, at han af bemeldte sin søn og fæstemø 
har nydt og oppebåret fuldkommen betaling, så 
kendes han og hans arvinger ingen ydermere 
lod, del eller rettighed at have i samme“.

Altså hed Anders Knudsens far Knud Sø
rensen Tulstrup også kaldt Knud Sørensen 
Andersen, fordi der i Galten var endnu en selv-
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APELONE NIELSD  ATTERS ANER og hvorfor hendes barnebarn 
Apelone To masdatter og Anders Knudsen skulle have ægteskabsbevilling

Jens Mikkelsen selvejer
Skjoldelev nævnt 1560,1575 og 1580

Palle Ibsen herredsfoged i Vester Lisbjerg 
herred selvejer i Herst, Trige Sogn 
nævnt 1535 og 1556

Niels Jensen * 1564 ~ Margrete Pedersdatter 
+ 1638 Skjoldelev *1572 + 1654 Skjoldelev

Niels Pallesen herredsfoged i V. Lisbjerg 
herred selvejer i Herst nævnt 1599-1640

Apelone Nielsdatter -1623 Anders Mikkelsen
* 1594 Skjoldelev Bonde * 1602
+ 1664 Lading + 1678 Fajstrup

Palle Nielsen herredsfoged i V. Lisbjerg 
herred efter omkr. 1665 birkefoged sst.

Knud Jensen -1650 Sidsel Andersdatter - 2. Niels Pallesen* Herst selvejer

i Søtten 
+ før 1659

* 1627 Lading i Søften omtrent 1671 fæster af 
Koldkærgård + der efter 1701

l.led Mette Knudsdatter
* 1651 Søften + Galten 
- Søren Andersen 
Tulstrup * Nør Vissing 
+ Galten

Knud Nielsen
‘ 1659 Søften
+ 1743 
Koldkærgård

Apelone Nielsdatter
* 1664 Søften + Borum 1742 
-1. Peder Pedersen

1696 Borum

2.Peder Rasmus
sen Fregerslev
* 1669 Fregerslev 
+1731 Borum

Maren Pedersdt. 
* Borum 1688

Anne Pedersdt. Sidsel Pedersdt.
* Borum 1690 * Borum 1693

2. led Knud Sørensen
Tulstrup + Galten
- Sidsel Frandsdt

Kirsten Pedersdt. Peder Peder- Rasmus Peder- Niels Peder- 

*1704-Tomas sen *1699 sen *1702 sen *1707 
Sørensen Elev

3. led Anders Knudsen ~ 1753 Apelone Tomasdatter 
*1724 Galten *1732

Før Anders Knudsen og Apelone Tomasdatter kunne blive gift skulle de have tilladelse 
til indgåelse af ægteskab i de såkaldte forbudte led, idet de var hinanden beslægtede 
i tredje led.
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ejer ved navn Knud Sørensen, der blev kaldt 
Knud Sørensen Knudsen.

Knud Sørensen Andersen / Tulstrup var ifølge 
kirkebogen gift med Sidsel Frandsdatter. De sidst
nævnte fik skøde på hans afdøde fars gård i 
1712. Skødet er udstedt af hans mor og hans 
søskende og deres ægtemand, det lyder: “Ken
des vi os underskrevne, nemlig jeg Mette Knuds
datter, her i Galten, tilligemed min lowæige Knud 
Nielsen i Koldkærgård, såvel og Frands Jensen 
i Høming på min hustru Karen Sørensdatters 
vegne, Rasmus Pedersen i Nye Mølle på min 
hustrus Apelone Sørensdatters vegne, Rasmus 
Pedersen i Norring på min hustrus Anne Sørens
datters vegne, Rasmus Pedersen i Hinnerup på 
min hustru Sidsel Sørensdatters vegne, og 
Espen Jensen på min trolovede fæstemøs Sidsel 
Sørensdatters vegne, at vi med vores fri vilje og 
velberåd hu har solgt, (og) skødet til Knud Sø
rensen såvel hans trolovede fæstemø Sidsel 
Frandsdatter al den lod og part, vi er berettiget 
og arveligt tilfalden, i den selvejergård her i Gal
ten, salig Søren Andersen sammesteds påboede 
og ffadøde“.

For at gå endnu et led tilbage er det nødven
digt at se på det skøde, Knud Sørensen Tulstrups 
far, Søren Andersen Tulstrup, fik tinglæst den 
30. marts 1687 på Framlev-Gem og Sabro herre
ders ting efter fuldmagt givet af Anne Knuds- 
datter salig Peder Lauritsens i Galten til hendes 
svoger Herlov Jensen sst. “til at skøde til Søren 
Andersen al den lod og part, som hun ejer og 
arveligt er tilfaldet efter hendes søn, salig Lau
rits Pedersen, i den selvejer bondegård, som 
Søren Andersen påboer, og han fremlagde skøde 
dateret den 22. marts 1687 og Herlov Jensen i 
hånd tog Søren Andersen, solgte og skødede 
og fra sig og sin hustru Anne Pedersdatter samt 
fra fornævnte Anne Knudsdatter, al den arve
lod og rettighed i fornævnte selvejergård i Gal
ten” - osv.2). Sælgeren Anne Knudsdatters bror 
Rasmus Knudsen i Vengegård døde barnløs i 
1695, og da Søren Andersens kone Mette Knuds
datter ikke er nævnt som en af hans arvinger, var 
de ikke slægtninge3).

I skødet fra 1753 havde Anders Knudsen, 
såvel som hans far, tilnavnet Tulstrup, for Knud 
Sørensens vedkommende fordi han var født i 
Tulstrup, inden hans forældre flyttede til Galten, 
for i 1676 blev Søren Andersen fra Søften stæv
net til Gem herreds ting og anklaget for at være 
trængt ind i en gård i Tulstrup, hvor han havde 
tærsket noget kom. Det hævdede han imidler
tid, at regimentsskriveren havde givet ham lov 
til, og kort efter blev han da også fæster af går
den i Tulstrup. Den 19. februar 1681 gav Søren 
Andersen i Tulstrup på Gem herreds ting afkald 
til sin bror Mads Andersen i Nør Vissing for arv 
efter sin far Anders Olufsen og mor Gertrud Ivers
datter sammesteds4). Atdet varden samme Søren 
Andersen, der flyttede til Galten ses af tingbo
gen i 1700, hvor han fordrede betaling, for den 
sæd han havde sået i gården i Tulstrup, og som 
han hævdede, at have akkorderet med Anders 
Dyhr om, da denne overtog gården, men da han 
ikke kunne fremlægge bevis på sin påstand, tabte 
han sagen 5).

Inden Søren Andersen kom til Tulstrup, 
havde han altså boet i Søften, og der blev han 
og Mette Knudsdatter efter al sandsynlighed 
gift. Da hun og hendes medarvinger solgte går
den til hendes søn, Knud Sørensen Tulstrup, i 
1712, var Knud Nielsen fra Koldkærgård hen
des lovværge. Den samme Knud Nielsen var 
fadder hos Apelone Nielsdatter i Borum 1698, 
1701 og 1707. Søren Andersen fra Galten var 
fadder i 1701, og da Apelone Nielsdatter efter 
Peder Pedersens død i 1696 ville sælge en fjerde
del af sin selvejergård i Borum til sin nye ægte
mand, var det Søren Andersen i Galten, der lov
bød den første gang, mens den de efterfølgende 
gange blev lovbudt af hendes lovværge og far, 
Niels Pallesen fra Koldkærgård6). Apelone Niels
datter og Knud Nielsen var søskende og de hav
de en halvsøster, og de var alle tre født i Søften, 
hvor Niels Pallesen var selvejer, indtil han blev 
fæster af Koldkærgård, som han overtog,efter at 
den forrige fæster, Niels Tomasen, helt mineret 
havde forladt gården7).

Apelone Nielsdatter og hendes første mand, 
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Peder Pedersen, fik døbt en datter Sidsel den 10. 
december 1693, og en af Søren Andersen og 
Mette Knudsdatters døtre hed også Sidsel. Disse 
to piger er efter al sandsynlighed opkaldt efter 
deres mormor Sidsel Andersdatter, som den 6. 
september 1650 blev gift i Lading med Knud 
Jensen fra Søften. Sidsel Andersdatter blev døbt 
i Lading den 5. dec. 1627 som datter af Anders 
Mikkelsen Bonde og Apelone Nielsdatter i 
Lading. Sidstnævntes forældre Niels Jensen og 
Margrete Pedersdatters begravelser er fundet i 
samme kirkebog, de var selvejere i Skjoldelev, 
hvor det af jordebogen ses, at Niels Jensen er 
nævnt på den samme gård, som før var beboet 
af Jens Mikkelsen.

Sidsel Andersdatters første mand, Knud 
Jensen, ses som selvejer i Søften i jorde- 
bøgeme 1652 og så længe de er bevaret indtil 
1656. Der er gården nævnt som den tredje af 
selvejergårdene, og på den gård ses Niels 
Pallesen i matriklen 1664 og i en matrikel
ekstrakt 1680, men i den sidstnævnte med en 
rettelse “nu Rasmus Lassen”, for da var Niels 
Pallesen flyttet til Kolkær-gård.

Mette Knudsdatter blev efter alder ved død 
født i ca. 1651. Sidsel Andersdatter og Niels 
Pallesens søn er opkaldt efter hendes første mand 
Knud Jensen, som må være død senest omkring 
et år før 1657, for det år blev Knud Nielsen født, 
idet han ved sin død i 1743 var 86 år gammel. 
Apelone Nielsdatter er ligeledes efter alder ved 
dødfødti 1664.

De år, Vester Lisbjerg birks tingbog er beva
ret, var Niels Pallesen i Søften sandemand. 
Birkefogden hed Palle Nielsen og hans søn Ja
cob Pallesen efterfulgte ham i embedet som birke
foged i begyndelsen af marts 1671 8). I forbin
delse med at Jacob Pallesens selvejergård i Herst 
i 1701 skulle overtages af fru Carisius på Kon- 
stantinsborg, fordi den var forgældet, førte hans 
slægtninge sag, da de mente sig berettiget til at 
overtage gården, eftersom nogle af dem stadig 
havde arv til gode, nemlig Palle Nielsens datter 
Karen Pallesdatter i Møballe og afdøde Johanne 
Pallesdatters børn og børnebørn i Århus, da det 
ifølge et senere i sagen fremlagt skøde kun var 
Palle Nielsen og hans ældste sønner, der havde

54

skødet deres arveparter til Jacob Pallesen 25. 
august 1675: “Fornævnte dag for retten frem
stod bemeldte birkefogdens fader Palle Nielsen 
i Herst og tvende hans ældste sønner Tomas 
Pallesen i Søften og Niels Pallesen i Koldkær
gård, som tillige hos ham udi retten fremstod og 
enhver for sig særdeles udi hånd tog fornævnte 
Jacob Pallesen skødede og afhændet fra sig og 
sine arvinger til bemeldte Jacob Pallesen og sin 
håbendes kæreste gudelskende pige Maren 
Hansdatter Brandt og deres arvinger. - Først 
skødede Palle Nielsen til dem, så vidt det sig 
kan bedrage til to hundrede rigsdaler, efter 
hans udgivne pantebrev til Jacob Pallesen 
her af tinget udstedt den 15. april 1674 udi 
den selvejendomsgård Jacob Pallesen nu 
beboer, og som han tilforn for ham opladt 
haver med tilliggende9) - osv“.

Forud for retssagen var der givet lovbud til 
Jens Kruse og Niels Andersen i Horsens, Karen 
Pallesdatter i Møballe, Mikkel Mogensen i År
hus på egne og børns vegne, Niels Pallesen i 
Koldkærgård og hans søn Knud Nielsen og 
Maren Tomasdatter i Søften, hvor de havde talt 
med hendes mand Baltser Jensen og endelig 
Anne Tomasdatter i Grundfør med lovværge og 
børn samt Johanne Tomasdatter sammesteds. 
Mikkel Mogensen var fadder i Borum 1693, da 
Apelone Nielsdatter og Peder Pedersen fik døbt 
deres datter Sidsel, og det var Mikkel Mogens- 
ens kone, Apelone Nielsdatters kusine Maren 
Andersdatter Kruse, der bar barnetl0).

I forbindelse med en udpantningsforretning 
på Koldkærgård  juli 1667blev Palle Nielsen over
faldet af den daværende fæster, som derfor blev 
sagsøgt den efterfølgende tingdag, hvor han 
“gav last og klage over Niels Tomasen, der han 
med retten til lovens fyldestgørelse skulle søge 
Niels Tomasen ved nam og udlæg efter lovlig 
dom og forfølgning, så var han ikke nu på 30 års 
tid han har betjent retten, så trodselig blevet ja
get af gårde af nogen ærlig mand, og han mente 
at hvis øvrigheden ikke slig trussel og vold og 
rettens forhindring ville straffe, da kunne hver
ken han eller nogen ærlig mand betjene retten.11} 
„ Det er dog ikke sikkert, at Palle Nielsen har 
været herredsfoged alle de næsten 30 år, forfør- 



ste gang han er set som bonde i Herst, er i båds
mands skatten i 1641, mens bonden der ellers 
hed Niels Pallesen, dog har sidstnævnte uden 
tvivl været hans far, idet han er set i jordebogen 
for Århusgårds len så tidligt som 1599-1600.

16. november 1606 fik Niels Pallesen i Herst, 
herredsfoged i Vester Lisbjerg herred, livsbrev 
på en kronens ejendom kaldet Harildmark under 
Århusgård, som Carl Biyske til Nørgård, em
bedsmand på Århusgård, på kronens vegne har 
bortfæstet til ham. Dog må han ikke befatte sig 
med den til ejendommen liggende skov. Han skal 
årlig i rette tid svare sædvanlig afgift til lensman
den på Århusgård, såfremt han ikke vil have 
dette brev forbrudt, og 1607 ses det i jordebogs- 
regnskabet at “Niels Pallesen haver fri for han er 
herredsfoged”. Da den slags fritagelser for af
gift ikke altid bliver opnået samtidig med ud
nævnelsen, kan han være blevet herredsfoged 
nogle år forinden l2).

I en strid om skellet mellem Elsted og Skårup- 
gårds mark i 1666, blev to tingsvidner fra 1625 
fremlagt, det ene var udstedt på Øster Lisbjerg 
ting, det andet fra Vester Lisbjerg ting. Sidst
nævnte indeholdt en afskrift af et tingsvidne om 
et sandemandstoug, som havde fundet sted 90 
år før: “Palle Ibsen i Herst herredsfoged i Lis
bjerg herreds beskibelse, Anders Tomsen sam
mesteds, Oluf Jensen sammesteds og Niels 
Folby sammesteds, Niels Jensen i Trige, Ras
mus Groersen sammesteds, Peder Pedersen i 
Lisbjerg, klarligen med gud efter guds byrd 1535, 
onsdag næst efter pinsedag, var skikket for os 
Jesper Nielsen i Elsted, han lovlig æsket og fik et 
tingsvinde af otte dannemænd etcetera. Hvilke 
vidnede og kundgjorde inden alle fire stokke på 
fornævnte ting, sandemænd i Lisbjerg herreds 
beskibelse, de kundgjorde deres toug og sande- 
mands ed, ligesom de gjorde markskel imellem 
Elsted mark og Skårup mark. Item først på tre 
bundne sten, som ligger imllem Elsted mark og 
Kvottrup mark og Skårupgårds mark, som har 
været holdt forret markskel af arilds tid” - og det 
gamle tingsvidne fortsætter med opremsning af 
skelmærkeme på hele sandemændenes vandring 
langs skelletl3).

11619 blev der ført sag om et andet markskel, 
hvor skellet mellem Trige og Elev mark på lig
nende måde var blevet fastlagt i 1556. Den sag 
blev sendt til Viborg Landsting, og de personer, 
som havde afgjort sagen i 1556, skulle derfor 
stævnes, men da de alle var døde, blev deres 
arvinger stævnet i deres sted:

“Peder Nielsen i Skårupgård på sine egne og 
hans medbrødres vegne, med en opsættelse af 
landstinget 27. februar sidst forleden, havde 
stævnet Niels Pallesen i Herst herredsfoged i 
Vester Lisbjerg herred for en sandemandsed og 
tov, hans far Palle Ibsen i Herst har udstedt til 
førnævnte ting onsdagen næst for Vor frue dag 
visitationis 1556 (1 .juli). Sammeledes havde de 
stævnet de sandemænd, som da var i førnævnte 
herred deres arvinger, som er Tomas Olufsen i 
Spørring i sin far Oluf Jensens sted, Søren Sø
rensen i Trige i sin far Søren Jensens sted, Søren 
Nielsen sst i sin far Niels Todbjerg i Panderup 
hans sted, Peder Sørensen i Lisbjerg i Peder Jen
sen ? sst hans sted, Christen Jensen i Lisbjerg i 
Jens Lauridsen i Ølsted hans sted, Søren Ibsen 
i Jep Frandsens sted i Elev, Jens Mikkelsen i 
Grundfør i Jens Sørensen sst hans sted, for en 
sandemandsed og tov, de gjort har imellem Elev 
og Trige mark. Derefter blev afsagt, så efterdi i 
samme sandemandsbrev ikke navnlig benæv
nes, hvem sandemændene har været, der samme 
ed gjort har, så deraf kunne forfares om de 
eller deres arvinger kunne være stævnet, og 
ikke heller bevises, at førnævnte mænd, hvis 
arvinger nu her stævnet er, samme tov skulle 
have gjort, da vidste dommerne ikke på før
nævnte ed at dømme l4).

Hermed er der gjort rede for forslægt til en 
af de i herredsfogedslægten indgifte, her med 
hele to af Peder Pedersens efterkommere, og 
så er Apelone Nielsdatters forslægt ikke helt 
let at finde.

Noter og henvisninger 
forkortelser: fl. folio, hrd. herred, KBB: 
Kancelliets brevbøger, LAV: Landsarkivet Vi
borg, RA: Rigsarkivet, Skdb. Skanderborg, tgb. 
tingbog
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1) K. Nørgaard Pedersen: Henedsfogedslægten, 
2004.
2) RA:Rentekammeiet. Kommisionsakter vedr. 
afhændelsen af kronens gods i Skanderborg 
distrikt (afskrift af selvejerskøder fremvist før 
salget af ryttergodset 1766-67). Gård nr. 96 skøde 
nr. 7,6 og 5.
3) LAV: Skdb. rytterdistr. skifteprtk. 1695 20/5 
fl.40
4) LAV: Gem hid. tgb. 16764/3 fl. 146,18Z3A.151, 
1/4A.156,17/6fl.l88og 168119/2A.62
5) LAV: Framlev-Gem hid. tgb. 17009/6fl .346,30/ 
6fl.348og 11/8Ü.356
6) LAV: Framlev-Gem hrd. tgb. 1697 19/5 fl.l 19, 
26.5fl.l21,2/6fl.l22og23/6fl.l28
7) LAV: V. Lisbjeig birks tgb. 16713/5 fl.98
8) LAV: V.Lisbjeig birks tgb. 16718/3H.84
9) LAV: Marselisboig birks tgb. 1702 2/5 fl.42
10) LAV: Marselisboig birks tgb. 17012/11 fl.21 
og V. Lisbjeig birks tgb. 1669 13/10 fl.21. Niels 
Pallesen fører sag for sin svoger Anders Kruse 
i Århus.
11) LAV: V.Lisbjeig biiks tgb. 166710/7 fl.145
12) KBB. 1606 16/11 og Århusgårds len 
jordebogsregnskab 1607
13) LAV: V. Lisbjeig biiks tgb 166631/10fl. 103
14) LAV: Viboig Landstings dombog B. 1619

Efterskrift (red.)
Kirstin Nørgaard Pedersen: Herredsfoged
slægten. Bd. I - II. 2004.672 sider, A-4 format. 
Pris kr. 450+forsendelse.

Med udgangspunkt i herredsfoged Peder Pe
dersen (+ o. 1586) og hustru Maren Anders- 
datter (+ o. 1624) bringes 8 slægtled af denne 
meget omfangsrige og interessante selvejer
bondeslægt.

Fremstillingen bygger på særdeles grundige 
studier af vanskeligt tilgængeligt materiale, som 
isærer 1600-tallets tingbøger og lensregnskaber.

Bøgerne er udstyret med adskillige oversigt
stavler, som letter overblikket over den store ef
terslægt.

Endvidere med et omfattende navneregister 
samt grundige kildehenvisninger.

Slægten er i tid ført frem til ca. 1750, hvor de 
fleste ”almindelige” slægtsforskere kan koble sig 
på. Personregister til bøgerne kan ses på forfat
terens hjemmeside: http://bnp.adr.dk/borum/ 
borurnstart.html

Det er et særdeles grundigt og kompetent 
arbejde, som udgives på SLÆGTENS Forlag 1. 
december2004.

Tønnies - i byen, bag kameraet, på museet og på nettet!
af Birgit Øskov

Siden 19. juni 2004 har Tønnies og hans foto
grafiske atelier været det helt store „hit“ på 
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg Histo
riske Museum og Aalborg Stadsarkiv, hvil
ket har betydet, at der for alvor er sat fokus 
på navnet og det store materiale, der er pro
duceret gennem to århundreder i det 
aalborgensiske byliv. Ikke for det - medlem
mer af den aalborgensiske slægtsforsker
verden har altid brugt materialerne ganske 
eftertrykkeligt - men med udstillingerne og 
den ekstra bevågenhed, de har medført, er 
der givet os nye muligheder, og det er sådan 
set også den dybere baggrund for denne ar

tikel. Han - og dermed slægten, billederne, 
udstillingerne, arkivet mv. - bør være kendt 
af det ganske land, og jeg håber i det føl
gende at få givet en god begrundelse herfor.

Fra kasse på Hjallerup Marked til base 
på internettet

For nogle år siden under en tur til Hjalle
rup Marked, hvor kræmmere fra nær og fjern 
solgte ALT mellem himmel ogjord, faldt fami
liens øje på nogle gamle, brune fotografier, 
der lå i en „tag-sel v-kasse-til-10 kr.“ Et af dem 
blev hjembragt med nærmere studier for øje. 
Det viste sig at være nr. 157133 - smukt note
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ret med Heinrich Tønnies’ blyantskrift bagpå. 
Hvad gør man så? Tja, man lader den 
intemetforbundne computer finde Aalborg 
Stadsarkivs database med mulighed for søg
ning i alle de indtastede oplysninger (dæk
kende perioden 1864-1918) fra de gamle 
bestillingsprotokoller. Heinrich Tønnies, der 
fra 1854 etablerede sig som „Fotografen“ i 
den voksende købstad ved Limijorden, havde 
i høj grad behov for at have/holde styr på 
sine kunder og sit tilgodehavende hos samme. 
Basen http://www.aalborg.dk/tonnies kan 
derfor give svar på mange forskellige spørgs
mål vedr. Tønnies-“skuddene“. Dels det for 
os aktuelle her nr. 157133 - hvornår og hvem 
har betalt for denne optagelse? Her giver sva
ret, at fotoet er taget 2. juli 1911, E. Jørgensen 
(No 2) boende Kattevad 12 er HT betaling 
skyldig. Registreringsnoten er følgende: Ung 
mand i halvprofil i uniformsjakke med to 
rækker knapper og kasket med et 11 tal på. 
Hvis man tager chancen og kikker optegnel
serne igennem for de omkringliggende løbe
numre (157.131 -34) kan se, at det er et lille sjak 
værnepligtige i 11 .Bataljon, der hin sommer
dag i 1911 er blevet enige om at gå til fotogra
fen. „Vores mand“ viser sig at være Einar Jør
gensen Glassow født 2. marts 1888 i Raarup 
mellem Horsens og Vejle: „middel afVækst, 
lyst Haar og blaa Øjne“, indkaldt 25. april 1911. 
Ved senere indkaldelse gjorde han tjeneste 
som „Reservespillemand og Befalingsmands
elev“. Hvordan kan vi så vide det? Tja, efter
følgende opslag i Rigsarkivets stambogs
optegnelser giver et flot „billede“ af ham, og 
siden kirkebogsoptegnelser, folketællings- 
ditto og kontakt med andre, der forsker 
Glassow-slægten på egnen (via Hvem For
sker Hvad) har givet en længere anerække til 
E. Jørgensen. Det, derfor indeværende mang
ler, er overblikket over mulige efterkommere, 
og selvfølgelig det helt afgørende svar på 
spørgsmålet om, hvordan „E. Jørgensen“ så
dan kunne havne på Hjallerup Marked en 
sommerdag for ganske få år siden!

Mange veje fører til....
En anden indgang til slægtsforsknings

brug af databasen er den, at man benytter 
feltet „Navn“ og i det anfører slægtens ef- 
ternavn/e og dermed prøver at få et over
blik over, om nogle af slægtens personer 
har sat sig foran linsen hos Tønnies, og 
dermed kan ses i dag. Herunder et eksem
pel på sådan anvendelse af basen mht. til et 
efternavn jeg til stadighed arbejder med. 
Jeg skrev „Butler“ i navnefeltet og fik 3svar.

I noterne kan man læse, at der her er tale 
om et yngre par, der er fotograferet sammen 
på foto 167591 - på nr. 92 ses blot „hende“ 
og på 93 blot „ham“. Hvis der søges helt 
præcist på eks. „Peter Hansen“ skal der skri
ves „Hansen, Peter“ i „Navn“.

Endelig kan man også bruge „Adresse“, som 
indgang til et hav af fotos. Hvem blev foto
graferet fra adressen „Tiendeladen“, „Katte
vad“ eller „Nytorv“. Da Tønnies var kendt 
vidt og bredt, kan der også med fordel skri
ves „Skørping“, „Hjørring“ og sågar „Aar
hus“ i feltet.

Billede contra foto
Vores „normale“ slægtsforskning er en sta

dig søgning efter „billeder“ af vore forfædre, 
og her tænker jeg på de mange billeder, der 
skabes inde i vore hoveder efter en lang dag 
på arkivet: „Ung Pige, 19 Aar gammel viet til 
45-aarig Enkemand“, „3 Børn under 7 døde af 
tuberkulose i samme Familie paaen Uge“ og 
„Uegnet til militærtjeneste paa grund af 
Spinkelhed“ - alle kan sikkert selv fortsætte 
rækken af indførsler, der danner billeder. Med 
vore forfædre født indenfor de seneste godt 
150 år kan der skabes kontakt til fotos af dem, 
således at det indre blik kan erstattes af det 
ydre øje, og man ved selvsyn kan se deres 
udtryk og danne sig et indtryk. Her kan foto
grafierne (optegnelserne om ca. 230.000 op
tagelser fra 1854-1974) danne baggrund for 
en del nyforskning.
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Aalborg Stadsarkiv - og slægten Tønnies
I forbindelse med den tredelte udstilling i Aal

borg 19. juni 2004-9. januar2005 om, J-Ieinrich 
Tønnies; et fotografisk atelier“ slås det flere 
gange fast, at det helt ekstraordinære ved HTs 
fotografering i og omkring Aalborg er dels kva
liteten og omfanget, dels den lange årrække, 
hvorigennem der er fotograferet, og dels også, 
at foretagendet fungerede gennem hele tre ge
nerationer af familien.

På Aalborg Stadsarkiv findes en flot plan
che-udstilling, der fortæller om samlingen på 
arkivet, dens pasning, registrering m.v. Arki
vet har endvidere fremlagt flere albums med 
billeder fra atelieret og Tønnies’ familiebilleder 
samt større aftryk af mange andre hænger 
overalt på arkivet: ude og inde, oppe og nede. 
I Stadsarkivets vidensrum (læs: læsesal) er 
det muligt at søge i en base på temaer, nr., adr. 
og personer, der rummer fotos fra firmaet fra 
1864 -1959 med i alt 16855 poster med 3666 
scannede fotos i. Herom kan læses på arkivets 
hjemmeside: 
http://www.aalborg.dk/serviceomraader/ 
kultur+og+fritid/kultur/arkiver/tonnies-inf.htm 
På arkivet kan der endvidere findes mange 
arkivalier, der beskriver familiens liv og lev
ned - kirkebøger, folketællinger, vejvisere mv. 
Sidst, men ikke mindst rummer Heinrich 
Tønnies’ privatarkiv på Stadsarkivet en lang 
række spændende materiale - udover 
bestillingsprotokolleme. Hvor omfattende det 
er, ja, her kan benyttes Danmarks Nationale 
Privatarkiv Database - se www.danpa.dk. Da 
udstillingerne blev kendt i den store offent
lighed, gik medlemmer af Slægtshistorisk For
ening for Aalborgegnen i gang med at sætte 
fokus på den slægtshistoriske side af Tøn- 
niesslægten. Et materiale, der ligger til gen
nemlæsning på foreningens hjemmeside på 
www.slaegtshistoriskforeningforaalboigegnen.dk 
- under „nyheder“ og dels på alle tre udstil
lingssteder. Hvis læsere af denne artikel læ
ser den lange slægtsudredning, håber jeg, at 
man overfor mig vil supplere med oplysnin
ger, hvis det kan gøres.

Nordjyllands Kunstmuseum - og foto
graf-kunstneren Tønnies

På Nordjyllands Kunstmuseum har man i 
udstillingen sat fokus på de forskellige typer 
af fotograferinger, som Tønnies lod udføre: 
Portræt-, gruppe- og bymiljøfotografering! 
Her er endvidere udstillet en del remedier fra 
atelieret, såsom bagtæpper, nakkestøtter og 
fotoapparater.

Aalborg Historiske Museum - på bytur i 
Tønnies-byen!

På Aalborg Historiske Museum har man 
valgt at sætte fokus på Tønnies-fotografier, 
der beskriver byudviklingen i Aalborg og 
Nørresundby. Sammenholdt med malerier og 
tegninger (illustrerende samme sted i byen 
som fotoet) kommer man ganske flot rundt i 
byen og den kolossale udvikling som køb
staden er undergået siden Tønnies begyndte 
sit virke i byen. Et særligt afsnit er viet opfø
relsen af Jernbanebroen over Limfjorden i 
1870’eme. Tønnies fik opgaven med at for
evige dette store bygningsværk: fra en pram 
i fjorden, hvor han sejlede ud med sit 1 x 1 x 1 m 
store apparat og tog billederne.

I tilknytning til den tredelte udstilling er der ud
arbejdet foldere, der kan benyttes hvert sted til 
en beskrivelse af „hvor, hvordan og hvorledes“, 
ligesom der i museumsfolderen også gives tips 
og vejledning til en gåtur i byen for at se de 
samme steder i dag. Slutteligt kan man passende 
ende turen med at aflægge det store gravsted 
for slægten et besøg. Det findes på Almen Kir
kegården lige overfor Kong Hans Gades Arrest. 
Det er kommunen, der i dag holder gravstedet i 
stor respekt for Heinrich Tønnies’ store virke 
som tilflytter og oprindelig glassliber til datidens 
Aalborg.

Efter Tønnies - hvad så?
Udstillingerne har som før nævnt givet an

ledning til udgivelse af dels plakat og dels 
publikumsfoldere. Endvidere er der skabt et 
overblik på http:// 
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wwwslaegsthistoriskforeningforaalborgegnen.dk 
- gå ind under forsidens „nyheder“.

Sidst, men ikke mindst er der udgivet en 
meget flot bog af Nordjylland Kunstmuseum 
„Heinrich Tønnies - et fotografisk Atelier“, 
hvori bl.a. Nina Hobolt, Henning Bender og 
Mette Mortensen har skrevet væsentlige bi
drag.

I skrivende stund.....
... .oktober 2004 er der endnu god tid til at gå 
på museum, men i læsende stund (slutnin
gen af december 04 - begyndelsen af januar 
05) er det ved at være slut. Arkivets og Kunst
museets bidrag pilles ned 9. januar 2005, mens 
museets udstilling løber til 19. juni 2005. Der 
er dog ingen planer om at pille oplysningerne/ 
basen af nettet, så benyt dem!

Pudsighed
af Jette Cederquist, Brombærvej 13,3450 Allerød, ® 48 17 15 12

Som slægtsforsker og ikke mindst SAMLER 
har jeg haft en oplevelse, som jeg er blevet 
opfordret til at berette om:

1 september måned fandt jeg på et loppe
marked (på Sjælland) en fotokopi af et ”kon
gebrev”; dvs. et brev, i hvilket Christian VI 
i august 1740 gav tilladelse til at Ernst Johan
sen Smidt og Dorothea Voetman, som var 
næstsøskendebøm ”maatte komme sammen 
i Ægteskab”.- Det var i glas og smal sort 
ramme.

Voetman er et navn, jeg tit er stødt på i 
min slægtsforskning; han var fadder flere 
gange, tror jeg.
Så dette måtte jeg absolut eje !

I oktober deltog jeg i SSF’s kursus i Bjerring
bro og fandt blandt de mange udbudte bø
ger: ”Gamle slægter i Rye sogn”. Nå, dér kunne 
jeg måske finde nogle fra min slægt, indgift
ede eller bare nævnt? Jeg bladrede lidt og 
følte pludselig de små hår i nakken rejse sig. 
For her stod (side 54):
”Endelig har jeg hængende på mit kontor 
en fotokopi af den kongelige tilladelse til, at 
Ernst ...osv.

Jeg har siden via Ole Bech Knudsen fået kon
takt til forfatterens datter, som bekræfter, at 
det må være den i bogen omtalte indram
mede kopi jeg nu er den nye ejer af!
Jette.

wwwslaegsthistoriskforeningforaalborgegnen.dk


En slægt Johansen fra Nimtofte.
Om Jens Peter Johansen, f. 1856.Rettelser og tilføjelser til slægtsbogen fra 1971 
af Else Skovbo Jensen, Kløvervej 5,8850 Bjerringbro. E: esj @privat.dk

På Grenå Egnsarkivs hjemmeside findes en 
aneliste fra ovennævnte bog, der er udgi
vet af Nordisk Slægtsforskning, Skals. Deri
gennem har jeg opdaget, at jeg har aner 
fælles med Jens Peter Johansen.

En af mine tiptipoldefædre er Niels An
dersen Brøgger (født 1765 Ålsø, død 1831 
Sejling). Han var skoleholder i Skarresø, 
Djurs Sønder Herred senest fra oktober 1795 
ved ældste søns fødsel og indtil maj 1803, 
da han blev kaldet til Sejling-Sinding i Hids 
Herred. Niels Brøgger var gift med Marie 
Kirstine Jørgensdatter. Deres vielse er det 
hidtil ikke lykkedes mig at finde. Hun er født 
i Astrup, Skarresø sogn og døbt 29. novem
ber 1767 som datter af Jørgen Iversen (C 
311A). Jørgen Iversen, døbt 14. marts 1717 
(ikke 25. marts som i Slægtsbogen) hedder 
egentlig Jørgen Rasmussen, idet han er søn 
af Rasmus Iversen i Astrup og dennes hu
stru Maren Nielsdatter, trolovet i Kolind 
1709 den 30. juni. Begge ægtefæller dør i 
Astrup. Han 1763, hun 1762.

Jørgen Rasmussen dør forsommeren 
1786. Dødsindførslen er ikke fundet i kirke
bogen, men i G273-4 Ryomgaard er der 10. 
juli skifte efter „afgangne gårdejer Jørgen 
Rasmussen, selvejer, herligheden til 
Ryomgaard, som boede og døde i bemeldte 
Astrup“. Der er skifte og deling „mellem en
ken Enger Rasmusdatter og de med den 
salige mand sammenavlede børn: en søn 
Rasmus Jørgensen, 27 år, en datter Anne 
Jørgensdatter i ægteskab med gårdmand 
Hans Jørgensen i Ebdrup, en datter Zidsel 
Jørgensdatter, 24 år og en datter Marie Kir
stine Jørgensdatter, 18 år“.

Ved folketællingen 1787 står Inger Ras
musdatter som gårdkone.
Hun har sin yngste datter og sin søn Ras

mus hjemme. Knap et år efter udfærdiges 
en såkaldt plejekontrakt mellem mor og søn 
og samtidig overtager sønnen fæstet af 
selvejergården, hvilket her må betyde, at det 
er gårdens herlighed der er omfattet af fæ
stet under Ryomgård gods. Se også skiftets 
ordlyd.

Datteren Anne er den, der indgår i slæg
ten Johansen . Ved sin dåb 19. oktober 1749 
bæres hun af sin moster Mette Rasmus
datter. Mette og Inger er døtre af Rasmus 
Persen /Pedersen( der dør allerede 1731) 
døbt hhv. 3. oktober 1727 og 9. april 1724 i 
Ebdrup. Inger og Jørgen bliver viet i perio
den 1747-49, da der ingen vielser er indført 
i Ebdrup sogn. Slægtsbogen oplyser, at Jør
gen Rasmussen/Iversen har tilnavnet Sned
ker og at han blev begravet i Ebdrup 5. april 
1786. Jørgen Snedker er imidlertid ikke iden
tisk med Jørgen Rasmussen/Iversen, jfr. 
ovennævnte skifte, som også er nævnt i 
slægtsbogen!

Hvad Inger angår, har slægtsbogens for
fatter „forgæves søgt hendes død i Skar
resø sogn“. Hun er imidlertid død 12. marts 
1799 som „Rasmus Iversens moder i Astrup, 
78 år“, indført i Kolind-Ebdrup-Skarresø kir
kebog (C 333).

Det undrede mig, at Jørgen og Ingers 
ældste datter fik navnet Anne. Maren havde 
været naturligt - efter farmoderen. Mormo
derens navn kender jeg dog heller ikke. Jeg 
har en teori om, at hun kunne hedde Zidsel, 
men der er et par ender, der ikke når sammen 
. Har Jørgen da været gift før med en Anne? 
Og kan denne Anne have heddet Anders- 
datter? Inger og Jørgen får nemlig 2 sønner, 
der dør i 1750'erne som små, begge med 
navnet Anders. Med hjælp fra mormonernes 
side på internettet finder jeg, at der i Marie 
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Magdalene har fundet en vielse sted mel
lem Jørgen Rasmussen og Anne Anders
datter den 26. maj 1744.1 kirkebogen er an
ført, at Jørgen er fra Astrup.
Jørgen og Anne får 1745 den 29. marts en 
søn Anders døbt i Skarresø sogn. Han be
graves i december 1746,1 3/4 år. Forældrene 
har da 7. juli 1746 fået søn nummer 2, kaldet 
Rasmus. Han bliver voksen , men dør alle
rede i 1770,24 år gammel.
„Jørgen Rasmussens hustru i Astrup, be
gravet, 31 år“ , skriver præsten i Skarresø 
kirkebog septuagesima søndag den 29. ja
nuar 1747.

I slægtsbogen har Jørgen Rasmussen/Iver- 
sen ane nummer 50 og Inger Rasmusdatter 
følgelig nummer 51. Ane numrene 102 og 
103 er angivet til at være Rasmus Iversen 
og Maren Nielsdatter.
Som det forhåbentlig er fremgået ovenfor, 
er Rasmus Iversen og Maren Nielsdatter 
forældre til Jørgen, og de har da anenumrene 
100 og 101.
Rasmus Iversens far hed Iver Michelsen. 
Han døde i Astrup og blev begravet 20. april 
1694, 64 år gammel. Han har rettelig ane- 
nummer 200 og ikke som angivet 204.

Morale : enhver oplysning skal tjekkes i 
de originale kilder, uanset hvor den er fundet.

Nyt fra Statens Arkiver
Fra DIS-Danmark’s formand Ole Jensen i 
Nordborg har jeg fået en artikel i „Der 
Nordschleswiger“ fra begyndelsen af no
vember. Den omtaler den glædelige begi
venhed, der fandt sted 4. november i år, da 
rigsarkivar Johann Peter Noack og den 
slesvig-holstenske biskop dr. Hans Chri
stian Knuth i klostret i Kiel underskrev en 
„lejekontrakt“ om de slesvigske kirkebøger 
indtil 1864. „Lejekontrakten“ indebærer, at 
de mikrofilmede slesvigske kirkebøger her

efter bliver tilgængelige på Landsarkivet i 
Aabenraa og senere formodentlig også på 
Landsarkivet i Viborg.
Adgangen til arkiver i Tyskland er ikke så 
let som i Danmark, så det vil blive sådan, at 
mikrokortene/-filmene skal opbevares i ar
kiv og bestilles ligesom andre arkivalier, men 
den ulejlighed må sagtens kunne opvejes 
af, at det nu bliver meget lettere at forske i 
Sønderjylland/Slesvig.

BS

Telefonen ringede....
af Birgit Øskov

Her i det lille hjem ringer telefonen mange 
gange dagligt: enten er det bestillinger på 
Slægtens publikationer, der skal sendes hid 
og did, andre gange er det forespørgsler 
om dette og hint indenfor slægtsforsknin
gen, og atter andre gange er det medlem
skab af Slægtshistorisk Forening for 
Aalborgegnen, der skal aftales. Som følge 
deraf er datter på snart 9 og husets herre 
godt rustet til at besvare alle disse mange 
opkald, og ligeså derfor ejer vi ikke en mobil

telefon, for det er i grunden meget rart en 
gang imellem at kunne være udenfor ”ræk
kevidde”.

En lørdag eftermiddag på en grå oktober
dag var det dog slet ikke af ovennævnte 
grunde, telefonen ringede. En venlig herre 
ville gerne have et godt råd ang. sin egen 
slægts navn, Primdahl: fandtes der menne
sker, der kunne hjælpe ham med arbejdet? 
Han ville ikke selv gribes af det (trods mine 
mange gode intentioner og forslag!), men 

61



kendte jeg mon nogen? Dernæst havde han 
en hel del liggende fra oprydning i sin af
døde mors gemmer. Hun havde slægts
forsket for mange år siden, og blandt mange 
gamle papirer havde der ligget to helt gul
nede og næsten iturevne stykker papir, som 
hun igen havde arvet fra en helt anden 
slægtsforsker. ”Skal sådanne bare kasseres, 
eller hvad kan jeg gøre for at komme af med 
dem på en fornuftig måde?” spurgte 
Primdahl. ”Tja, send dem til mig, så skal jeg 
se, hvad jeg kan stille op med dem,” sva
rede jeg prompte, og et par dage efter lå der 
en lille hvid kuvert i min postkasse. Ud fol
dede jeg med nænsom hånd to gamle styk
ker papir - ca. 18 x 22 cm - hvorpå der så- 
mænd ”bare” stod skrevet følgende med flot 
og sirlig hånd:

Gravskrift
Det er Støvet her hviler af en gammel 

Tømrer og Husmand 
her i Outrup Christen Christensen 

Westergaard
Han var født til Verden i Tødsø paa 

Morsø Aar 1784 
af Forældrene Faderen Huusmand 

Christen Christensen 
Westergaard og Moderen Sidsel 
Westergaard. Aar 1824 indtraadte 

den hedengangne i den hellige 
Ægteskabsstand med 

daværende agtbare Pige af Elsøe Ane 
Marie Jensdatter.

De levede sammen i 36 Aar delte Livets 
Sorger og Glæder 

og deres Ægteskab blev af Herren 
velsignet med 9 Børn

4 Sønner og 5 Døtre hvoraf den ældste 
Søn for faae

Aar siden ved Døden overgangen. De 
andre 3 Sønner

og 5 Døttre tilligemed deres Moder 
efterleve og sørge

i Dag med den hedengangnes Jordefærd.

76 Aar blev denne
Mands Levealder da han ved Døden 

Fredag Morgen den
13. Juli 1860 omskiftede Tiden med 

Evigheden. 
Her endte nu dine Dage 

dit Legem favner Jordens Muld. 
I Krig da stod du ei tilbage 

vor Land og Konge troe og huld. 
Ja i vor Færd i Kamp du stod 

dit unge Bryst var fuld af Mod. 
En gammel blev du mæt af Dage 

ei dog tilbage holdt du dig 
men villig til strax fat at tage 
Paa snart et Arbeid dristelig 

ved Gjerning din du fandtes Død 
En Søvn saa fød. 
Fred med dit Støv.

Om den ældste søn ved døden overgan
gen fortæller det andet papir:

Herunder hviler de Forkrænkelige Dele af 
Dannebrogsmanden, 

Christen Christensen Vestergaard 
af Outrup!

Han var født i Søndermølle i Rakkebye i 
Hvidberg Sogn

Aar 1825 den 28de December, af Foræl
drene Christen Christen

sen Vestergaard og Moderen Ane Maria 
Jensdatter, og døde 

Torsdag Aften den 21 October 1852 i sin 
kraftigste Alder, 26 Aar 

9 Maaneder og 23 Dage. I Krig for 
Fædrelandet maae vi søge 

Grunden til hans saa tidlige Bortgang fra 
Verden. I denne Tjene

ste ofre den hedengangne sig, som tro 
Undersaat af Danerkongen 

og blev derfor og for Troskab og Kriger
dygtighed hædret med Danne

brogordenen. Dog, Herren bestemt hans 
Tid og det er, som der staar 
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skrevet: Hans Maaneders Tal, stode til 
dig, i Gud: du satte ham et Maal 

det overskred han ikke.
Saa gaae I da i svage Lemmer ned 

i Gravens mørke Skjød at sove, 
I skal igjen opstaae til Herlighed, 

Guds store Majestæt at love; 
Hvor Sjæl og Legem da 

Evindeligen skal: 
Hos Herren stedse leve!

AMEN!

Og nu er spørgsmålet så bare: der må 
helt sikkert være særdeles mange personer, 
der er slægt med de nævnte, men gad vide, 
om der skulle være et par slægtsforskere 
imellem, der oven i købet kunne være læ
sere af dette blad og disse linier? Mage til 
slægtshistorie og Danmarkshistorie på et 
”sølvfad” skal man da lede længe efter, men 
det behøver slægtninge så altså ikke gøre 
mere, hvis......!?

Mere smånyt
Registrering af vielser

1999 var det planlagt, at Slægten ville ud
give Erik Brejls registrering af vielser af par, 
hvoraf den ene part - fortrinsvis manden - 
kom fra et andet sogn end vielsessognet, i 
samtlige bevarede kirkebøger fra årene før 
1814 i de 6 østjyske herreder/3 rets-kredse: 
Tyrsting-Vrads, Voer-Nim og Nørvang- 
Tørrild.

Projektet blev i første omgang forsinket/ 
udsat og er nu desværre opgivet; på hvor 
mange forskellige alfabetiske måder skulle 
vielserne også udskrives i trykt form? - 
Bogen ville ellers være spændende nok i 
relation til den interesse, der de senere år 
har været vist de såkaldte ”strays”, 
"Ortsfremde” eller ”Gelegenheitsfunde”, 
som sådanne personer/begreber benævnes 
på fremmede sprog; men et kort og klang
fuldt dansk ord herfor, er det ikke lykkedes 
for nogen at komme på.

Når udgivelsen er opgivet, er det glæde
ligt at kunne oplyse, at Erik Brejl har lagt 
det store materiale på sin hjemmeside: 
www.brejl.dk, hvor det frit kan benyttes, el
ler hvorfra det frit kan kopieres.

Ekstrakter på hjemmesider
Brejls uddrag/ekstrakter af skifter her 

glædeligvis dannet skole, så flere og flere 
har udarbejdet lignende materialer og evt. 
lagt dem på deres hjemmesider. - For nylig 
her Rigmor Nørgaard i Frederikshavn såle
des lagt omfattende ekstrakter af vendsys- 
selske godsarkivalier, nemlig fra Birkelse, 
Bjørnkær, Bratskov, Bøgsted. Børglum 
Kloster, Hvidstedgaard, Kettrupgaard, 
Kornumgaard, Lundergaard, Nibstrup, 
Rønnovsholm, Sejlstrup, Villerup, Aas og 
Aastrup, på sin hjemmeside: http:// 
rigmornoergaard.tripod.com.

Hvem tager sig for øvrigt af afdøde 
slægtsforskeres hjemmesider? - Skal de 
også dø sammen med den flittige indtaster? 
- Kan/vil DDA stille friplads til rådighed?

AB

http://www.brejl.dk
rigmornoergaard.tripod.com
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