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HVEM FORSKER HVAD
Gitte Bergendorff Høstbo, fmd., bestyrelsens 
repræsentant, adresse tidligere.

Dansk Historisk Fællesråd
Knud Rahbek Frederiksen, bestyrelsens 
repræsentant, adresse tidligere.

Arkivalieronline
Jytte Skanning, nstfmd., bestyrelsens 
repræsentant, adresse tidligere.

Nord-Gen
Gitte Bergendorff Høstbo, fmd., bestyrelsens 
repræsentant, adresse tidligere.

De svenske slægtsforskerdage
Gitte Bergendorff Høstbo, fmd., bestyrelsens 
repræsentant, adresse tidligere.

Fra redaktøren
Ad omveje har jeg hørt, at bestyrelsen 
gerne ser nogle mere muntre indlæg i 
bladet, så den opfordring lader jeg straks 
gå videre til læserne. Jeg ønsker nu stadig 
afvekslende historier i bladet, og man må 
gerne sende ind i løbet af året, behøver 
ikke vente til "deadline". Lige nu er der 
"masser af bar bund" i min skuffe, så hold 
jer endelig ikke tilbage.

Jeg vil dog give mig selv lov til at bede 
om, at kommende indlæg opfylder nogle 
enkle regler:

Indlæg til bladet - dvs. også program
mer - skrives i A4-format i fuld side
bredde, med fast venstre margin, hvor 
man kun bruger linieskift til at markere et 
nyt afsnit, og de skal være uden specielle 
effekter, uden orddeling, uden indrykning, 
og også uden "fyldtegn"; dvs tankestreger 
eller mange tryk på mellemrumstasten, så 
man får en "pæn opstilling" (brug evt. ta
bulator). Jeg skal alligevel "afluse" det hele, 
inden jeg kan sætte indlæggene i bladet.

Illustrationer er også velkomne, hvis de 
er egnede. Skarpe sort-hvide fotokopier er 
brugbare. Fotografier skal være skarpe og 
af en ordentlig størrelse og kvalitet. Hvis 
de sendes som scannede billeder, skal de 

SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter 
nu 36 foreninger med tilsammen ca. 4.600 
enkeltmedlemmer.

Listen over medlemsforeningeme findes 
ikke længere her i SLÆGTEN, men kan ses 
på SSFs hjemmeside.

Aktiviteter
26. april
SSFs årsmøde på Koldinghus

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

15. - 20. juni
SLÆGTEN nr. 38 udkommer 

være i gråtoner og med en punktopløsning 
på ca. 300 dpi (dots per inch). Hvis man ikke 
selv kan "manipulere" med billeder (som jeg 
f. eks. ikke kan), så send mig farvebilleder, jeg 
er nemlig så heldig af have en mand, der kan 
"det der" med billeder, han har i de forløbne 
år reddet mange illustrationer til SLÆGTEN, 
men da han "kun" er et menneske, er der al
ligevel grænser for, hvor store mirakler, han 
kan udrette. I dette blad har han måttet give 
op i et par tilfælde.

Selvfølgelig er det spændende at kunne 
illustrere sit indlæg, men hvis illustrationen 
er gnidret eller alt for lille, så må man hellere 
undvære.

Indlæg sendes med e-mail som vedhæftet 
fil eller med post på en diskette eller CD.

Ovenstående må endelig ikke opfattes som 
et surt opstød, men som en opfordring til at 
sende endnu flere indlæg til SLÆGTEN, og det 
vil jo være nemmere, når man har noget at 
rette sig efter, ikke bare bliver det nemmere 
at skrive, men det bliver også noget nemmere 
at klargøre til bladet, og på den måde kan jeg 
måske undgå at skulle skrive nogle af indlæg
gene om.

Og så vil jeg som sædvanlig ønske SLÆG
TENS læsere en dejlig jul og et herligt og 
givtigt nyt år. BS
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v/ formanden Gitte Bergendorff Høstbo

SAMMENSLUTNINGEN af 
SLÆGTSHISTORISKE FORENINGER

Årets gang i Lidenlund Sogn!
"I et fiktivt sogn sidder en gammel præst 
og svømmer hen i refleksioner over den 
Folkekirke, som han i mange år har været 
ansat i. Hvordan har den det egentlig?
Han gennemløber i tankerne et helt kir
keår. Hvad skete der typisk på den og den 
årstid? Hvorfor var det egentlig så skønt at 
gifte den grimme Gerda og Karl Åge? Og 
hvorfor var det så rædselsfuldt at begrave 
koncernchef Peter Bach?"

Ovenstående er et citat fra et foredrag 
af Bent Lumholt. Jeg kan sagtens som 
formand for SSF, ligesom præsten gjorde 
det i Lidenlund Sogn, svømme hen i re
fleksioner over, hvad der skete med SSF 
i 2007. Tog vi de rigtige beslutninger på 
vores bestyrelsesmøder, traf vi de rigtige 
valg, når vi vedtog emner, vi skulle ar
bejde videre med osv. Nogle ting gik godt, 
og andre kunne være gjort bedre, og så er 
det, det er så dejligt, at vi kan se tilbage 
på året og prøve at lære af vore fejl. Men 
også glæde os over det, vi syntes, vi gjorde 
godt. Jeg har tidligere skrevet, at hvis der 
ligger vores medlemmer noget på hjertet, 
må de hellere skrive en gang for meget 
end en gang for lidt. Kom med nye ideer 
eller forslag til, hvad I og jeres forening 
ønsker, SSF kan bruges til. For selv om 
vi, der sidder i bestyrelsen, gør meget og 
prøver nye ting og tiltag, så er det jer, der 
er brugerne og måske har andre ønsker 
med SSF end den retning, vi nu bevæger 
os i. Derfor vil jeg opfordre jer til at skriv 
endnu mere til os, og vi vil tage det, I 
skriver, op i SSFs bestyrelse. Jeg siger tak 
for de mange søde mails fra jer og opfatter 
dem som skulderklap til os.

Men lad os ligesom præsten gennem
løbe det sidste halve år i SSF.

I august måned afholdt Sveriges Slægts
forskerforbund deres årlige weekend i 
Halmstad, hvor Anton Blaabjerg og jeg 
deltog. Vores stand var velbesøgt af folk, 
der søgte deres danske rødder. Til næste 
år bliver Svenske Slægtsforskerdage 2008 
afholdt i Malmö. Dette giver naturligvis 
alle os danskere større mulighed for at 
besøge messen for en enkelt dag, hvad 
enten vi bor et sted i Jylland eller tættere 
på Malmö. Det er noget, jeg vil anbefale 
alle slægtsforskere med svenske rødder: 
Tag til Malmö for et besøg! Det er en stor 
oplevelse at se alle de flotte stande.

På SSFs hjemmeside www.ssf.dk under 
"ældre nyheder", kan I gå ind og se bil
leder fra Halmstad og den fine stand, vi 
havde sammen med Samfundet for dansk 
genealogi og Personalhistorie.

Temaet til næste års Svenske Slægts
forskerdage er Freden i Roskilde 1658, den 
tid da Danmark mistede Skåne-landene. 
Der er lavet streamere til at downloade på 
vores hjemmeside, som I kan kopiere og 
sende til bl.a. mig, hvis det skulle vise sig, 
at nogen af jer har en god historie om jeres 
aner fra tiden omkring 1658. SSF deltager 
igen næste år på en fælles dansk stand.

I september udkom 39. udgave af HVEM 
FORSKER HVAD (HFH). Bogen har 40 års 
jubilæum i 2008, så jeg vil derfor opfordre 
så mange som muligt til at fejre dette med 
rigtig mange indlæg. Send dem gerne ind 
nu. Desværre har Beth Jeppesen meddelt, 
at hun ikke agter at forsætte som redaktør 
for HVEM FORSKER HVAD af helbreds
mæssige årsager. SSF siger Beth rigtig 
mange tak for det store, uegennyttige 
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arbejde med redigering m.m. af HVEM 
FORSKER HVAD i de 4 år, hun som redak
tør har stået herfor.

Der søges derfor nu efter en ny redak
tør, så skulle der blandt vore medlemmer 
sidde en person med en redaktørpost i 
maven, så send endelig en mail til Beth. 
Tove Glud Rasmussen har også valgt at 
forlade HFH - nemlig posten som kasserer 
i HFH. Vi siger også en stor tak til Tove for 
hendes uegennyttige arbejde med denne 
post igennem mange år. Til alt held har vi 
fundet en stedfortræder til Tove, nemlig 
SSFs kasserer Svend Aage Mikkelsen.

SSFs Slægtshistorisk Weekend i Bjerring
bro gik rigtigt godt. Med flere interessante 
foredrag om 1700-tallet var der noget for 
enhver. Bestyrelsen talt med var vi 59 
tilmeldte, hvoraf ca. 30 var nye, der ikke 
havde deltaget før. Vi kan være omkring 
100 i Bjerringbro, så det er bare om at 
melde sig til den interessante weekend. 
Da vi har været ude og kigge efter andre 
steder at holde vores weekend uden held, 
vil vi også i 2008 afholde Slægtshistorisk 
Weekend på Nørgårds Højskole i Bjer
ringbro. De tilbud, vi har hentet hjem, 
er enten for dyre, eller også har der 
været optaget i 2008. Temaet for næste 
års slægtsforskerweekend bliver: "Med 
kød og blod" kilder der fortæller om vore 
aner. Weekenden bliver i uge 38,19. - 21. 
september 2008. Program og tilmelding, 
vil snart blive vist på hjemmesiden.

I år blev SSFs jubilæumspris omdøbt til 
SSFs Slægtsforskerpris, der gik til Anna 
Margrethe Krogh-Thomsen. Anna Mar
grethe var blevet foreslået til prisen i år, og 
det kunne bestyrelsen kun bakke op om. 
Om prisens modtager kan I læse mere på 
hjemmesiden og her i SLÆGTEN. Et stort 
tillykke fra os alle til Anna Margrethe 
Krogh-Thomsen.

SSFs årsmøde afholdes 26. april 2008 på 
Koldinghus. Se separat invitation og pro

gram side 8 her i SLÆGTEN, tilmelding til 
årsmøde kan ske på vores hjemmeside.

SSFs samarbejde med Samfundet for dansk 
genealogi og Personalhistorie og DIS-Dan- 
mark skrider rigtigt godt frem. Vi har holdt 
et par møder ang. HVEM FORSKER HVADs 
fremtid, og det er vedtaget, at Samfundet 
afstår sit domænenavn, genealogi.dk, til 
den nye paraplyorganisation, der under 
Dansk Historisk Fællesråd, står for det 
formelle og regulære samarbejde mel
lem de tre selvstændige, landsdækkende 
slægts- og personalhistoriske foreninger 
i aldersrækkefølge: Samfundet, SSF og 
DIS-Danmark. Samarbejdet om en fælles 
genealogisk portal tager form, ligesom 
samarbejdet omkring det nordiske samar
bejde forberedes. Arbejdet med en digitali
sering af Københavns politis registerblade 
(1892-1923) er kommet så vidt, at der fra 
Københavns Kommune nu foreligger en 
tilladelse til at anvende filmrulleme til pro
jektet. Nu mangler vi blot at få truffet aftale 
med Statens Arkivers Filmningscenter og 
landsarkiver Christian R. Jansen, Viborg, 
om kvalitetskontrol og pris.

Da vi i SSF arbejder hen imod den fælles 
genealogiske portal, vil jeg, indtil vi ved, 
hvordan denne kommer til at se ud, fort
sætte - så godt jeg nu kan - med at opdatere 
SSFs hjemmeside og som I nok har opda
get, er den blevet kraftigt opdateret. Vi har 
fået mere plads, og nye nyheder gemmes, 
når de bliver gamle, under ældre nyheder. 
Link-siden er kraftigt opdateret, og vi har 
fået en statistisk tæller, der viser, at I er 
rigtig flittige til at bruge hjemmesiden. Det 
er vi meget glade for.

Som I også kan se på hjemmesiden, er der 
iværksat en fremstilling af flere produkter 
bl.a. en genealogisk musemåtte, en CD 
med dødsfald i Danmark 1881-1923, og der 
kommer mere til! Ting, som vi enten selv 
fremstiller, eller som vi samarbejder med 
Samfundet om.
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Desuden vil næste projekt på hjemmesiden 
blive jeres side. Har I skrevet en slægtsbog 
eller lignende. Så send et billedet af den 
og oplysninger om, hvad den handler om, 
hvad den koster og hvor, den kan bestilles. 

Så lægger vi den på hjemmesiden, så andre 
kan se, hvad du har lavet. Send informa
tion herom til janhb@mail.danbbs.dk

Tak for et godt år.

Årets Slægtsforskerpris 2007.
fra SSF blev i år givet på Nørgårds Høj
skole i Bjerringbro

Prisen blev modtaget af slægtsforsker 
Anna Margrethe Krogh-Thomsen

Valget af årets slægtsforskerpris hand
ler om en person, der har over 20 år på 
bagen som slægtsforsker. Hun har for
mået at bringe viden om slægtsforskning 
ud i alle kroge af Danmark. Der er nok 
ikke den forening i landet, him ikke har 
været ude og besøge, samt formidlet sin 
viden og kunnen inden for emnet hos. 
Og beundringsværdig er den udvikling, 
hendes formidling af denne viden har 
gennemløbet.

Med undervisning i dag- og aftentimer 
året rundt har hun inspireret alle begyn
dere til straks at søge dybere i rødderne 
og finde "kød og blod" til disse. Har man 
først som begyndende slægtsforsker 
deltaget i et af hendes kurser, så er man 
aldrig blevet den samme igen - som før 
man begyndte. Slægtsforskningen har sat 
sig som en virus. Og mere vil man vide og 
lære. Bl.a. pga. hendes levende fortælling 
om, hvordan forfædrene levede i gamle 
dage, bliver vi alle draget og trukket ind 
i forfædrenes tid, hvor vi alle ønsker bare 
at kunne være i 5 minutter for at opleve 
historiens vingesus, og tænk hvis vi kunne 
se, hvordan de levede?

Men igennem 20 år er der også sket en 
kolossal udvikling indenfor slægtsforsk
ningens verden. Ikke mindst indenfor 
EDB'en. Er der noget vores pristager har 
taget imod, så er det EDB. Med hendes 
store viden indenfor dette området er vi 
alle blevet hjulpet igennem til den nye 
verden på nettet.

På SSFs mange weekendkurser har hun 
i mange år frivilligt vist, hvordan man kan 
tage EDB'en til hjælp i sin slægtsforskning. 
Hvilket alle os i SSF har sat rigtig stor pris 
på. Med fine anetavler og skemaer, der 
kan sætte vores aner i system og med de 
flotte billedbehandlings programmer, er 
det noget rigtig mange slægtsforskere er 
mægtig glade for at have lært - og som kan 
bruges til at lave egne slægtsbøger med. 
Anna Margrethe er en person, der altid 
stillet sig selv til rådighed på alle tider af 
døgnet, Ring mig lige op - hører man hende 
ofte sige til dem, hun lige har mødt og altid 
gerne vil hjælpe - hun er der altid!

Der er derfor ikke nogen tvivl om at 
prisen i år skulle gå til Anna Margrethe 
Krogh - Thomsen, som tak for hendes 
formidling af sin store viden samt hendes 
store engagement inden for slægtsforsk
ningen.

Et stort tillykke fra hele SSF og besty
relsen af SSF og alle andre.

Gitte Bergendorff Høstbo
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Har I hørt det - det er ganske vist!
Søg i næsten 60.000 navne over odenseanere i 1901

Han var født 5. maj 1866 og stod opført 
som fabrikant for en "Dynamofabrik" 
på Tolderlundsvej. Det drejer sig selv
følgelig om Odenses kendte industri
matador, Thomas B. Thrige. Han er en 
af de knap 60.000 odenseanere, der i 
1901 blev skrevet ind i folketællingen for 
Odense med omkringliggende landsbyer. 
Fra 12. oktober blev det muligt at søge 
i folketællingen, ikke bare efter Tho
mas B. Thrige, men efter alle de mange 
odenseanere, der blev skrevet i mandtal. 
Det er helt enestående, at 1901-folketæl- 
lingen for hele Odense Kommune (nuvæ
rende storkommune) nu bliver tilgængelig 
på Dansk Demografisk Databases hjem
meside: www.ddd.dda.dk. Odense er det 
første af de større byområder, der har fået 
tastet hele folketællingen 1901 ind, og det 
har kun kunnet ladet sig gøre, fordi om
kring 50 frivillige indtastere fra Slægtshi
storisk Forening, Odense, og de odensean- 
ske lokalarkiver har påtaget sig opgaven. 
Projektet, der er et samarbejde mellem 
Slægtshistorisk Forening, Odense, Lands
arkivet for Fyn/Dansk Data Arkiv og

Arkivalieronline
Nyheder:
Når man passerer et nytår, er det kutyme 
at se tilbage på det forgangne år for bl.a. at 
konstatere, om givne løfter er indfriet.

Med hensyn til Arkivalieronline kan 
det konstateres, at folketællingen 1890 
er lagt ud, og at de første kirkebøger for 
perioden 1892-ca. 1925 forventes lagt ud 
inden udgangen af 2007. Det drejer sig om 
sognene på Fyn og i Sønderjylland.

Med udgangen af 2008 forventes alle 
kirkebøger 1892-1925 at være tilgænge
lige for brugerne på Arkivalieronline. Du 
skal imidlertid være opmærksom på, at 

Odense Stadsarkiv, blev søsat i efteråret 
2004, da Slægtshistorisk Forening, Odense, 
fik penge fra Ingeniør N.M. Knudsens 
Fond til indkøb af mikrokort af folketæl
lingerne 1901 og 1921 og læseapparater. 
Da startskuddet til projektet lød, var der 
ingen, der i deres vildeste fantasi havde 
regnet med, at indtasterne på så kort tid 
kunne være klar med et færdigt resultat. 
På sigt er det meningen, at også folke
tællingen 1921 skal tastes ind - ligesom 
kirkebogsoplysninger og andre spæn
dende oplysninger om byens indbyggere 
i 1900-tallets begyndelse skal tastes ind 
i de kommende år. På den måde bliver 
de nye indtastninger et supplement til 
www.odensedatabasen.dk, hvor man 
kan søge oplysninger om 1700-tallets 
odenseanere.
God jagt på forfædrene!
Du kan følge udviklingen med folketæl
lingen 1921 og de kommende kildeindtast
ninger på foreningens hjemmeside www. 
odenseslaegt.dk.

Jytte Skaaning

kirkebøgerne bliver tilgængelige til ca. 
1925 i det omfang, bøgerne er udskrevet 
omkring dette år.

Brugerrådsmødet, som var planlagt til 
fredag 26. oktober 2007, er udsat til 11. 
januar 2008.

Hvis du har spørgsmål eller forslag til 
Arkivalieronline, som ønskes fremført på 
brugerrådsmødet, kan du kontakte din 
repræsentant pr. mail, E: skaaning@email. 
dk eller S 6614 8877.

Jytte Skaaning
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SAMMENSLUTNINGEN af 
SLÆGTSHISTORISKE FORENINGER

Årsmøde 26. april 2008 
På Koldinghus 

Markdannersgade 11 
Kolding

Forslag skal være formanden i hænde senest 1. marts 2008.

Program
Kl. 10.00 Foredrag v/ slægtsforsker Steffen Riis: Spaniolerne i Kolding 1808.

For 200 år siden i foråret 1808, sendte Napoleon 20.000 soldater (spanske 
og franske) til Danmark. Formålet var sammen med danske soldater 
at angribe Sverige. Foredraget vil med udgangspunkt i de originale 
dokumenter beskrive situationen, og hvilken indflydelse denne strøm 
af fremmede tropper havde på dagligdagen for Kolding bys beboere. 
Branden på Koldinghus vil blive beskrevet ud fra datidens oplysninger. 
Efterkommere til de spanske soldater i Kolding vil blive omtalt.

Kl. 12.00 Frokost på Koldinghus café, se individuel bestilling. (Madpakker er 
velkomne, må spises i det grønne).

Kl. 13.00 Årsmødet åbnes.
Kl. 15.30 Kaffe/te m. kage på Koldinghus cafe, se individuel bestilling.

Der er i år gratis adgang til foredrag, årsmøde samt til Koldinghus og 
udstillingen fra kl. 10 til 17.

Tilmelding
Tilmelding til Svend Aage Mikkelsen senest 1. marts 2008 med oplysning om 
forenings navn samt deltagerantal. Ønskes der frokost eller kaffe på dagen kan der 
ved tilmelding bestilles følgende (egen betaling):
A) Varm røget laks på spæd salat med 1 glas kølig rosé vin 118 kr. (ønskes anden 
drikkevare, skriv det ved tilmeldingen).
B) Ciabatta sandwich med kylling og bacon salat og ayoli samt 1 øl eller vand 90 kr.
C) Frokostplatte med 3 kolde ting, lun ret, 2 slags oste med tilbehør samt 1 glas vin, 
øl eller vand 198 kr.
D) Stempel kaffe 25 kr.
E) Dagens kage 30 kr.

Betaling til Svend Aage Mikkelsen på vor 
konto i Nordea, reg.nr. 2273, konto 0807- 
314-033 eller vor girokonto 15511463969. 
Eller med brev til Svend Aage Mikkelsen, 
se adresse forrest i bladet.
Venlig hilsen Gitte Bergendorff Høstbo.
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Anmeldelser og småstykker
Efterlysning
Billeder vedrørende Evald Tang Kri
stensens arbejde efterlyses af Caroline 
Nyvang, Dansk Folkemindesamling, Chr. 
Brygge 3,1219 København K, 
® 3313 5800.

Evald Tang Kristensen (1843-1929) var 
Danmarks mest produktive indsamler af 
folkeminder. Hans arbejdsmark var især 
hedeområderne i Vest- og Midtjylland. 
Herfra indsamlede Tang Kristensen bl.a. 
sagn, eventyr og viser fra de over 6000 
mennesker, han i løbet af sine 50 aktive 
år havde kontakt med.

Dansk Folkemindesamling er for tiden 

ved at undersøge, hvor meget materiale 
om Tang Kristensen, der findes uden for 
egne samlinger. I den forbindelse er vi 
meget interesserede i at høre fra folk, der 
kender til fotografier af relevans i forhold 
til Evald Tang Kristensen. Vi er især på 
udkig efter billeder af Tang Kristensen 
selv, den nærmeste familie og de mange 
personlige meddelere, han indsamlede sit 
stof fra.

Hvis du besidder eller har kendskab 
til sådanne fotografier, opfordres du til at 
kontakte Caroline Nyvang, Dansk Folke
mindesamling, på caroline@dafos.dk eller 
® 3313 5802-9882.

Skifteuddrag fra Bjerre og Hatting herre
der, dele af Stjemholm Amt samt Aarhus 
Hospital. Ved Sigurd Zacho. Udgivet 
af Juelsminde Kommunes Lokalarkiv 
v. Karsten Bjerreskov på CD-ROM som 
to word-filer. Pris 50 kr., bestilles hos 
karsten@bjerreskov.com

De tusindvis af skifteuddrag, der 
i udformning minder meget om Erik 
Brejls, kaster lys over en utrolig mængde 
bondefamilier på Horsens-egnen. Et 
godt indtryk af mulighederne giver det 
følgende udarvskifte fra 1809 fra Boller 
Gods' skifteprotokol. Heri udredes et im
ponerende antal kernefamilier, hvis fælles 
ophav må have levet omkring år 1700 eller 
endnu tidligere.

Blandt Zachos uddrag har skiftet løbe 
nr. 1662 (og henviser til andre skifters 
lbnr.):
Jørgen Rasmussen i Over Glud 1-8-1809, 
s. 31 a. E: Maren Hansdatter. 1. ægt. m. 
Kirsten Jørgensdatter, død, se lbnr. 1567. 
TESTAMENTE dateret d. 15-2-1782 mel
lem Jørgen Rasmussen og Kirsten Jørgen
sdatter.

A: På Jørgen Rasmussens side: SØ
SKENDEBARN: Bertil Bertilsen, myndig, 
København, SØSKENDEBARN: Jeppe 

Sørensen, død. 4 B: Søren, Østrup, Jens 
sst, Maren, død, se lbnr. 1318, g. m. Hans 
Nielsen, Lystrup. 1 B: {Jeppe, myndig, 
Lystrup}, Maren Marie, død, g. m. [Pe
der Sørensen Kusk, Nebel]. 1 B: {Dorthe 
Cathrine) g. m. Peder Sørensen, Nebel, 
SØSKENDEBARN: Niels Sørensen, 
Skævlund mølle, død, se lbnr. 3280. 4 B: 
Søren, myndig, Julianeberg, Christopher, 
myndig, Fyn, Jens, myndig, Sønder Al
dum, Anne g. m. Mads Møller, Boller 
nedermølle, SØSKENDEBARN: Niels 
Sørensen, København, død. 3 B: (ingen 
navne), SØSKENDEBARN: Anne Sørens
datter, død. 4 B: Jens Nielsen, [Østrup], 
død. 1 B: {Karen g. m. Christen Snedker, 
Østrup}, Søren Nielsen, Stourup, død, se 
lbnr. 1483. 1 B: {Niels 14, Rårup), Karen 
Marie Nielsdatter, død, se lbnr. 1259, g. 
m. Niels Laursen, Stourup. 2 B: {Niels, 
Stourup, Jørgen, sst, SØSKENDEBARN: 
Maren [Ibsdatter], død, g. m. Hans Thø- 
gersen, Sønderby, død, se lbnr. 2524. 3 
B: Thøger, Nørre Bjerre, Mette, død, g. m. 
[Søren Sørensen, Åstrup u. Palsgård, død]. 
1 B: {Søren, Åstrup,}, død. 1 B: {Søren 9, 
Åstrup}, [Maren], død, se lbnr. 3715, g. 
m. [Jens Frederiksen Bomemann], Kirk- 
holm, As sogn, SØSKENDEBARN: Jeppe 
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[Jørgensen] Bech, Nørby, død, se lbnr. 
1516. 3 B: Jørgen, Skjold, Søren, Nørby, 
Karen 17, SØSKENDEBARN: Rasmus 
Jørgensen, Nørby, SØSKENDEBARN: 
Jens Jørgensen, Sønderby, SØSKENDE
BARN: Maren Jørgensdatter g. m. Thomas 
Andreassen, Nørby, SØSKENDEBARN: 
Karen Jørgensdatter, Nørby, død, se lbnr. 
1635. 4 B: Abelone Rasmusdatter g. m. 
Søren [Hansen] Nørgaard, Sønderby, 
Karen Rasmusdatter g. m. Niels Pedersen, 
Nørby, Rasmus Jensen 18, Anne Marie 
Jensdatter 20, SØSKENDEBARN: Anne 
Jørgensdatter g. m. Peder Thomassen, 
Nørby, SØSKENDEBARN: Birthe Jør
gensdatter g. m. Peder Madsen, Stenvad, 
Sønderby, SØSKENDEBARN: Jeppe 
Nielsen, Nørby, død, se lbnr. 1273. 1 B: 
Niels, myndig, SØSKENDEBARN: Jørgen 
Rasmussen, Sønderby, SØSKENDEBARN: 
Maren Sørensdatter g. m. Jørgen Ras
mussen, Sønderby, SØSKENDEBARN: 
Peder Rasmussen, myndig, København, 
SØSKENDEBARN: Kirsten Rasmusdat
ter g. m. Therkild Christensen, Hyrup, 
SØSKENDEBARN: Kirsten Rasmusdatter, 
død, se lbnr. 1451, g. m. Melchior Søren
sen, Stourup, [død, se lbnr. 1640]. 1B: Lene 
Marie 20, SØSKENDEBARN: Anne Kirsti
ne Rasmusdatter, død. 6 B: Niels Hansen, 
myndig, Rårup, Rasmus Hansen, myndig, 
Gramrode, Kirsten Hansdatter g. m. Jens 
Christensen, Østrup, Abelone Hansdatter 
g. m. Jens Møller, Vejle, Anne Hansdatter 
g. m. Rasmus Jacobsen, Østrup, Maren 
Hansdatter, død. 2 B: {Hans Nielsen 11, 
Østrup, Mette Kirstine Nielsdatter 18, 
Glud), SØSKENDEBARN: Schultse Sø
rensdatter g. m. Rasmus Thomassen, Glud, 
SØSKENDEBARN: Karen Sørensdatter, 
død. 3 B: Jens Thomassen, myndig, En
delave, Søren Thomassen, myndig, Ham
mel, Maren 24, Sejet, SØSKENDEBARN: 
Melchior Sørensen, Stourup, død, se lbnr. 
1640. 3 B: Lene Marie 20, Anne Kirstine 
12, Sønderby, Peder 10, Åstrup, SØSKEN
DEBARN: Johanne Pedersdatter, død. 3 B: 
Anders Jensen, myndig, Sønderby, Peder

Jensen, myndig, Laurs Jensen, myndig, 
SØSKENDEBARN: Anne Pedersdatter 
g. m. Peder [Nielsen] Kauben, Hornsyld 
mark, SØSKENDEBARN: Hans Pedersen 
[Kauben], Nebsager, død, se lbnr. 4892. 2 
B: Peder, myndig, Rosenvold, Anne 19, 
Nørre Aldum, SØSKENDEBARN: Jørgen 
Pedersen, myndig, Ravnholt, SØSKENDE
BARN: Maren Pedersdatter g. m. Jørgen 
Pedersen, Ravnholt, SØSKENDEBARN: 
Anne Kirstine Pedersdatter, død. 3 B: 
Jens Nielsen, Eriknauer, Anders Nielsen, 
myndig, Mette Nielsdatter 35, Lystrup, 
SØSKENDEBARN: Jørgen Nielsen [Møl
ler], Brund, død, se lbnr. 3311.1B: Karen g. 
m. Rasmus [Pedersen] Ølsted, Brund, SØ
SKENDEBARN: Anne Cathrine Nielsdat
ter g. m. Ole Jensen, Bisholt, SØSKENDE
BARN: Anne Kirstine Nielsdatter, Brund, 
død, se lbnr. 1266.6 B: Niels, Skjold, Maren 
g. m. Jens Andersen, Vrigsted mark, Anne 
Cathrine g. m. Peder Mogensen, Homum, 
Rasmus, Hedensted, Laurs, Kirsten, gift, 
Vrigsted mark, SØSKENDEBARN: Jeppe 
Rasmussen, myndig, Bisholt, SØSKEN
DEBARN: Karen Rasmusdatter, død. 1 B: 
Anne Jacobsdatter g. m. Henrik Jørgensen, 
Bisholt, SØSKENDEBARN: Kirsten Ras
musdatter, død. 1 B: Jørgen Rasmussen, 
myndig, Sønderby, SØSKENDEBARN: 
Niels Rasmussen, død. 3 B: Rasmus, Glud, 
død, se lbnr. 1328. 4 B: {Niels, myndig, 
Abelone g. m. Christen [Jeremiassen] La
defoged, Glud mark, Birthe g. m. Jørgen 
Andersen, Sønderby, Karen Marie g. m. 
Jens Sørensen, Tyrsted), Karen, enke efter 
Peder Therkildsen, Skjold, Zidsel, død, se 
lbnr. 3775, g. m. [Jørgen Rasmussen Bjer- 
regaard, Glud]. 5 B: {Rasmus, myndig, 
Bjerre, Johanne, Jensgård, Birthe, Glud, 
Karen Marie, Glud, Inger Marie, Glud), 
SØSKENDEBARN: Søren Nielsen, død. 
4 B: Niels, myndig, Østrup, Anne 26, 
København, Gertrud Marie 24, Hatting, 
Anne Kirstine 13, SØSKENDEBARN: 
Johanne Jensdatter, enke, Glud, SØSKEN
DEBARN: Rasmus Møller, død. 1B: Niels, 
myndig, Bjerre, SØSKENDEBARN: Jørgen 
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Johnsen, Østrup, SØSKENDEBARN: 
Karen Jensdatter, død, ingen arvinger, 
SØSKENDEBARN: Maren Jensdatter, Fyn 
(ingen oplysninger), SØSKENDEBARN: 
Jeppe Jensen, Nøttrup, død, har efterladt 
børn, SØSKENDEBARN: Rasmus Jensen, 
Lindved, der vides ikke om der er børn.

A: På Kirsten Jørgensdatters side: 
BROR: Hans Jørgensen, Østrup, BROR: 
Niels Jørgensen, Østrup, SØSTER: Anne 
Jørgensdatter, død. 5 B: Søren Andersen, 
[Røgen] u. Frijsenborg, Jørgen Andersen, 
Nørby, Niels Andersen, død. 3 B: {2 søn-

Dødsfald i Danmark 1881-1923 
Samfundet for dansk genealogi og Per
sonalhistorie har udgivet en CD-ROM 
på grundlag af årsoversigter udgivet i 
Personalhistorisk Tidsskrift 1882-1924. 
Denne samlede alfabetiske liste fylder 387 
A4-sider med tre spalter på hver og koster 
175 kr. + porto 8,25 kr.

Publikationen registrerer selvfølgelig 
ikke alle, der døde i Danmark i de anførte 
42 år - men et bredt udsnit af "borger
skabet" og naturligvis overklassen; listen 
er fin fortsættelse af publikationer som 
Richters dødsfald og lignende. Antallet 
af registrerede dødsfald er sikkert jævnt 
stigende fra omkring 350 personer i 1881 

ner og 1 datter som er på Alrø}, Hans 
Andersen, Glud, Maren Andersdatter 
g. m. Vogn Nielsen, Tyrsted, SØSTER: 
Karen Jørgensdatter, død, se lbnr. 1219, 
g. m. Poul Andersen, Østrup. 5 B: Jørgen, 
Bisholt, Niels, Østrup, Jens, Glud, Karen 
g. m. Rasmus Mortensen, Nørby, Maren g. 
m. Søren Jørgensen, Over Glud, SØSTER: 
Stine Jørgensdatter, enke, Horsens.

Se lbnr. 362, 749, 771, 773, 1464, 1499, 
1513,1632,2024,3261, 3410, 3413, 3464 & 
4257.

AB

til omkring 2.500 i 1923. Det fortæller lidt 
om udvalget, at de ældste årgange blev 
publiceret under overskriften: "Mærkeli
gere danske Dødsfald", hvor ordet mær
keligere må betyde bemærkelsesværdige, 
altså værd at bemærke, så den jævne 
gårdejer med et sen-navn og alt derunder 
er naturligvis ikke medtaget. De første års 
dødsfald var "Samlede af Baron Cort S. 
Ih. Adeler" - og de sidste af den kendte 
personalhistoriker H. Hjorth-Nielsen.

Publikationen er en uhyre praktisk og 
meget anvendelig fortsættelse for årene 
1881-1923 af Richters samling fra årene 
1791-1891.

AB

En omhyggelig præst, eller måske misundelig?
Hunstrup-Østerila KB 1803

blev Fader til 20de Barn |: thi første Kone fødde ham 7 og anden Kone 6 Børn: |. Barnet blev Dagen 
efter ved Hiemmedaab kaldet Dorthe Cathrine. 6te Søndag efter Paaske bragt til Kirke af Faderens 
ældste Datter Marie Skræderpige, og 4 andre hans Børn var Faddere navnlig Lars fra Broe Mølle, Lars 
Christian hos Anders Simonsen, Inger hos P. Sørensen og Anne som tiener i Spangaard. 1



Slægtshistorisk Forening
Brønderslev

Onsdag 13. februar kl. 19.30
Ordinær generalforsamling. Brønderslev 
Bibliotek. Indgang fra Mejerigade.

Torsdag 27. marts
Foreningsaften. Et medlem holder et ind
læg af ca. 14 times varighed om selvvalgt 
emne.

Maj
Arets udflugt. Tid og sted bekendtgøres 
senere via mail og opslag.

Mejerigade 9, Brønderslev
Åbent hus hver onsdag kl. 13 -17 og hver 
torsdag kl. 19 - 22.
Lukket helligdage.
Sommerferie fra 2. juli til 14. august begge 
dage inklusive.
Første åbningsdag i år er 9. januar.

Slægts- og Lokalhistorisk
Forening Djursland

Tirsdag 8. januar
Museumsdirektør Benno Blæsild, Ebeltoft: 
Noget om Fregatten Jylland og den tid, 
hvori den var aktiv.

Tirsdag 22. januar
Klubaften/work-shop.

Tirsdag 5. februar
Kathrine Tobiasen, bibliotekar, Randers: 
Danske fæstebønder og deres forhold.

Vi er rigtig mange, hvis forfædre har 
været fæstebønder, så denne aften vil vi 
få en del at vide om de forhold, de levede 
under.

Gotisk læsning - Studiekreds for medlem
mer onsdag 9. januar kl. 9.30 -11.30 i Me
jerigade 9. Derefter hver onsdag samme 
tid og sted til og med 12. marts.

Kontingent
125 kr. Par 175 kr.

Bestyrelse
Anders Sørensen, fmd., Hvilshøj Mark 125, 
9700 Brønderslev, S 9881 1449.
E: stemas@mail.dk
Jens Dybro, kass., Løkkenvej 452, Stenum, 
9700 Brønderslev, S 9883 8050.
E: kaerholt@worldonline.dk
Leif Olesen, sekr., Bundgårdsvej 13, 
9700 Brønderslev, ® 9882 5821.
E: leifo@mail.dk
Arne Kristiansen, Niels Bohrs Plads 6, 
9700 Brønderslev, S 9882 5882.
E: amec@mail.dk
Mette Kjuhl Pedersen, Danevej 14, 
9700 Brønderslev, ® 9882 0397.
E: mette.pedersen@nordjyske.dk

Hjemmeside 
www.slaegtshistoriskforeningforbroen- 
derslevegnen.dk

Tirsdag 19. februar 
Generalforsamling.
Derefter lokalhistorisk indslag.

Tirsdag 4. marts
Museumsinspektør Rene Schrøder Chri
stensen, Odense Bys Museer: Grenaa Havn 
- en del af Djurslands kulturarv.

Kulturarvstyrelsen har udført en tema
gennemgang af nogle af industrisamfun
dets havne - bl.a. Grenaa Havn. Vi skal 
høre om havnen som kulturmiljø og dens 
kulturhistoriske kvaliteter.

Tirsdag 1. april
Arkæolog Lisbeth Wincentz, Djurslands 
Museum, fortæller om de omfattende 
udgravninger på Nordbakken i Trustrup, 
hvor man har fundet spor af beboelse fra 
næsten hele oldtiden. Bl.a. en storgård 
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fra yngre jernalder (ca. år 450 e.Kr.). Her 
boede en rig mand, der drak af glas fra 
romerriget og havde guld på kistebunden. 
Han og hans familie havde egen gravplads 
nær gården.

Lørdag 12. april kl. 13
Ekskursion til "Lübker Golf Resort" ved 
Nimtofte.

Vi skal bl.a. se nye fund fra sten- og 
bronzealderen og en stensat vej fra ældre 
jernalder. Desuden Nationalmuseets ny- 
restaurerede jættestue, to runddysser og 
2 bronzealderhøje.

Samarbejde
I det kommende halvår fortsætter vi 
det nye forsøg med samarbejde med 
Djurslands Museumsforening omkring 
foredrag.

På generalforsamlingen vil vi evaluere 
det hidtidige forløb og drøfte en eventuel 
fortsættelse.

Også foredragssamarbejdet med Gre- 
naa Bibliotek fortsætter. I løbet af foråret 
bliver der et eller to foredrag, der senere 
annonceres.

Grindsted og Omegns
Slægts- og Lokalhistoriske
Forening

Tirsdag 15. januar
Børge Bollesen, Sdr. Omme: Statens Ar- 
bejdshus i Sdr. Omme.

Børge Bollesen, der har haft sin livs
gerning inden for fængselsvæsenet, vil 
fortælle historien om Statens Arbejdshus. 
Arbejdshuset blev oprettet i 1933 og om
dannedes i 1973 til et såkaldt åbent fæng
sel. Under besættelsen var der stationeret 
tyske tropper på området og en tid var der 
også indkvarteret tyske flygtninge.

Tid og sted
Såfremt intet andet er anført, foregår alle 
arrangementer på Grenaa Egnsarkiv ved 
Grenaa Bibliotek, N. P. Josiassensvej 17, 
Grenaa, kl. 19.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 145 kr., par 220 kr.
- inkl. SLÆGTEN.

Bestyrelse
Kjeld Simonsen, fmd., August Kroghsvej 93, 
8500 Grenaa, S 8632 3305.
E: tove-kjeld@vip.cybercity.dk
Bent Klim Johansen, nstfmd., Nellikevej 50, 
8500 Grenaa, ® 8630 9387.
E: de-nijs.johansen@stofanet.dk
Ulla Bugtrup Jensen, kass., Ludvig Holbergs 
Vej 10,8500 Grenaa, ® 8632 1106.
E: bnygaard@vip.cybercity.dk
Hanne Andersen, sekr., Fasanvej 6B, 8500
Grenaa, ® 8630 0365.
Geert Henriksen, Duevej 24,8500 Grenaa,
S 8632 5193. E: geerthenriksen@stofanet.dk
Niels Kjeldsen, Bellisvej 10,8500 Grenaa,

8632 0093. E: nckp@stofanet.dk
Ivan Jensen, Hyldehaven 60,8520 Lystrup,
® 8622 3718. E: ij@oncable.dk

Tirsdag 5. februar
Billedeftermiddag. Lokalhistorisk arkiv 
har en del billeder med mangelfulde op
lysninger. Arkivet vil vise nogle af disse 
billeder og håber, publikum kan hjælpe 
med nogle af de manglende oplysninger.

Tirsdag 11. marts, kl. 19 i kaffestuen på 
Karensminde
Ordinær generalforsamling. Dagsorden 
efter vedtægterne. Forslag til generalfor
samlingen skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil Vera 
Styrbro fra Filskov fortælle om Chr. 4. og 
hans tid.
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Tirsdag 20. maj. kl. 13.15
Udflugt fra parkeringspladsen ved Grind
sted Bibliotek. Vi kører en tur til Ølgod 
Museum for at se egnsmuseet der. Under 
rundgangen vil en guide fortælle om 
museet og dets samlinger. Samkørsel. 
Tilmelding til Judith Andersen Sørensen 
senest 10. maj.

Tid og sted
Ordinære møder holdes kl. 14.30 på Grind
sted Bibliotek, hvis ikke andet er nævnt. 
Fri adgang for medlemmer. Alle er vel
komne. Medbring selv kaffe til møderne, 
med mindre andet er nævnt.

Kontingent
100 kr., par 150 kr.

Kursusvirksomhed
Gotisk håndskrift.

Har du lyst til at være med til at læse 
gotisk håndskrift?

Studiekredsen fortsætter i foråret 2008. 
Første mødedag er torsdag 10. januar kl. 19 
på Grindsted Bibliotek. Vi mødes hver 14. 
dag. Materialeudgifteme deler vi. Leder af 
studiekredsen er Jens Erik Starup.

Kurser i slægtsforskning
Foreningen afholder kurser i slægtsforsk
ning, såfremt den fornødne interesse er til 
stede. Ret venligst henvendelse til Judith 
Andersen Sørensen snarest muligt.

Bestyrelse
Jens Erik Starup, fmd., Horsbølvej 13, 
7200 Grindsted, S 7532 2353.
E: Jens.Starup@post2.tele.dk
Judith Andersen Sørensen, nstfmd., Ravlund- 
vej 9a, 7200 Grindsted, ® 7534 8260.
Bent Krogsgaard, kass., Dalsøvej 47, 
7200 Grindsted, ® 7532 1901.

Haderslev Slægtsforsk
nings Forening

Åbent Hus kl. 13-16
Følgende mandage: 7. januar, 4. februar,
3. marts, 7. april og 5. maj.

Onsdag 9. januar
Leo Winther Petersen: Ejendomshistorie.

Onsdag 30. januar
Generalforsamling.

Onsdag 20. februar
Ole Bielefeldt: Præsentation af slægtspro
grammet Family Tree Maker.

Onsdag 12.marts
Chris Gade Oxholm Sørensen: Præsen
tation af slægtsprogrammet Brothers 
Keeper.

Onsdag 2. april
Aneaften.

Onsdag 23. april
René Rasmussen: Sønderjyder i allierede 
krigsfangelejre 1914-1919.

Onsdag 14. maj
Besøg på Bov Grænsemuseum.

Tid og sted
Hvor intet andet er angivet, finder ar
rangementerne sted kl. 19.30 i Achelis- 
salen på Historisk Arkiv, Bispebroen 3, 
Haderslev.

Kontingent
150 kr. for enkelt personer, 175 kr. for 
par.

Bestyrelse
Svend Aage Mikkelsen, fmd., Hørgård 18,2.
tv., 6200 Aabenraa, ® 7462 1575.
E: svmi@post3.tele.dk
Nancy Petersen, nstfmd., ® 7452 9765.
E: nancy.p@privat.dk
Hanne Franck, kass., ® 7453 0819.
E: hanne.franck@webspeed.dk
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Inge Sørensen, sekr., ® 74519299.
E: mosekaer@mail.tele.dk
Ejvind Lund Hansen, S 7453 5353. 
E: ejluha@mail.dk

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

Hedeboegnens Slægtsfor
sker Forening

Der opstår hele tiden problemer med 
et så omfattende og ambitiøst program, 
som vi lægger for dagen, men trods æn
dringer undervejs er det dejligt at mærke, 
at opbakningen er fantastisk, hvad der 
udfordrer bestyrelsen og får dem til at 
lægge hovedet i blød for at skabe endnu 
flere oplevelser og endnu bedre arbejds
muligheder.

Altså vi fortsætter i den nye sæson med 
stadig at mødes alle torsdage.

På formiddagsmøderne behandler vi alt 
fra folketællinger, kirkebøger, lægdsrul- 
ler osv. Vi taler om, hvordan vi indsamler
data, hvilke slægtsprogrammer vi bruger. 
Kort sagt alt, hvad såvel nybegyndere som 
mere drevne slægtsforskere har brug for. 
Formiddagene krydres også med læsning 
af gotisk skrift.

Aftenmødeme er hver anden gang fore
drag, og hver anden gang har vi klubmø
de, hvor vi udveksler erfaringer og hjælper 
hinanden videre med forskningen.

Torsdag 10. januar
Årets første møde. Alle fortæller.

Torsdag 17. januar
Den årlige generalforsamling.

Forårets sidste møde er torsdag 24. april.

Vi har i år valgt ikke at sætte et lidt usik
kert program her i SLÆGTEN, men henvi
ser til vores hjemmeside.

Der arbejdes intenst med programmets 
endelige udformning, og det vil igen 
foruden foredragene indeholde ekskursio
nen, ligesom vi arbejder med forbedrede 
intemetmuligheder i mødelokalet.

Tid og sted
I de lige uger mødes vi om formiddagen 
kl. 10 - 12.30 og i de ulige uger kl. 19 
-21.30.

Alle møder holdes indtil videre i Ta- 
astrup Medborgerhus, Taastrup Hoved
gade 71.

Kontingent
150 kr. pr medlem - 200 kr. for ægtepar.

Bestyrelse
Ole Søndergaard, fmd., Stillidsvej 34, 
2630 Taastrup, ® 4399 1914.
E: ole.soendergaard@webspeed.dk
Arne Ole Mortensen, kass., ® 4656 2330.
Claus Asmussen, ® 4656 2609.
Birgit Larsen, ® 4656 5396.
Vagn Hansen, ® 4399 8239.
Benny Blom-Jensen, webmaster, S 4364 5543.
E: webmaster@hedeboslaegt.dk

Hjemmeside 
hedeboslaegt.dk
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Slægtshistorisk Forening 
Herning

Mandag 21. januar
Søren Toftgaard Poulsen, Herning Mu
seum: Tekstileventyret i Midtjylland og 
tekstilindustrien som et nationalt indu
striminde.

Med udgangspunkt i den midtjyske 
bindeindustri handler foredraget om 
tekstilindustriens udvikling i Midtjyl
land i midten af 1800-tallet og vækst i 
1900-tallet til Danmarks mest betydende 
tekstilområde. Med globaliseringen er 
tekstilindustrien blevet nyorganiseret med 
store følgevirkninger for lokalsamfundet, 
men stadigvæk er det midtjyske kultur
landskab præget af mere end hundrede 
års tekstilindustri med de mange bevarede 
industribygninger.

Samme aften foreningens generalfor
samling

Mandag 18. februar
Lektor dr. phil Gerda Bonderup: Sund
hedsforhold i Danmark og forebyggelses
politikken ca. 1750-1860.

Fattigdom og sygdom hang nøje sam
men, opdagede man i oplysningstiden. 
For at komme sygdomme til livs udarbej
dede lægerne en slagplan, det såkaldte 
Medicinske Politi! Nu skulle sygdomme 
ikke længere blot bekæmpes, men også 
forebygges. Den danske regering var stort 
set med på forslagene, og resultatet blev 
ansættelse af embedslæger, oprettelse af 
Fødselsstiftelsen og sygehuse, epidemi
forordninger og koppevaccination. En 
såkaldt Sundhedspolitikommission blev 
nedsat i 1802, og den udsendte til alle 
embedslæger et yderst detaljeret spørge
skema om befolkningens leveforhold.

Mandag 17. marts
Besøg på lokalhistorisk arkiv i Herning 
hos Doris Frederiksen. Her vil blive mulig
hed for at se det sidste nye på arkivet. Har 

du et problem med slægtsforskningen, kan 
du måske få hjælp denne aften.

Mandag 21. april
Bibliotekar på Randers bibliotek Kathrine 
Tobiasen: Skriv slægtsbøger på din com
puter.

En slægtsbog skal gerne være noget, 
som læseren bliver ved med at læse i - også 
efter de 3 første sider. Foredraget giver 
gode råd om, hvordan man kan opstille 
bogen, hvordan man skriver, så det bliver 
spændende og vedkommende, og hvor
dan man laver et indbydende layout. Samt 
hvordan man bruger et slægtsprogram til 
det.

Tid og sted
Nyt mødested: "Kulturellen", Nørregade 
7, Herning, lokale 4.01. Møderne begynder 
kl. 19.

Bemærk endvidere, at kaffe og anden 
fortæring ikke må medbringes. Kaffe, te og 
kakao kan trækkes i automaten lige uden 
for lokalet.

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

Kursusvirksomhed
Ingelise Løvenholt: Slægtsforskning for fort
sættere og gotisk skriftlæsning. Ekskursioner 
til Landsarkivet i Viborg, 10 torsdage kl. 
19.15-22 fra 24. januar 2008.
Ingelise Løvenholt: Slægtsforskning på 
EDB.

Her gives et grundigt kendskab i 
slægtsforskerprogrammerne Brothers 
Keeper og Winfam, Family Tree Maker og 
Ancestral Quest. Undervisningen foregår 
1. og 2. februar.

Alle kurser afvikles under FOF i Her
ning.

Bestyrelse
Ingelise Løvenholt, fmd., Granly 1,7451 Sunds, 
® 9714 1632.
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Finn Larsen, nstfmd., Ilskov Hovedgade 24B, 
7451 Sunds, S 9714 5416.
Helen Jensen, kass., Rugvænget 67,7400 
Herning, ® 9712 9571.
Anders Strøm, Snejbjerg Hovedgade 27, 7400 
Heming, ® 9716 1837.

Eli Ottosen, Ravnsbjerg Mark 7, Gjellerup, 
7400 Heming, ® 9711 9496.
Bjarne Eg, suppl., Østerbyvej 7,7400 Heming, 
S 9714 7727.
Henny Wedel, suppl., Ålholmvej 62, Tjørring, 
7400 Herning, S 9726 7306.

forening 
for Hjørring og Omegn

Tirsdag 29. januar
Generalforsamling. Dagsorden vedlagt.

Efter generalforsamlingen fortæller vo
res bestyrelsessuppleant Gunvor Johnsen 
om at være nybegynder i slægtsforsknin
gen. Det sker under overskriften: At skyde 
med spredehagl.

Tirsdag 5. februar
Ekskursion til Vendsyssel historiske Mu
seum i Hjørring.

Museets nye medarbejder Signe Lang- 
berg har lavet en udstilling om fødsel og 
dåb. Den findes på loftet i Skolegade 8. 
Her viser hun rundt og uddyber nogle 
af udstillingens temaer. Kaffe serveres i 
cafeen.

Tirsdag 4. marts
Kirsten Heidmann Thøgersen, ingeniør, 
Strandby: De byggede landet op.

Husmændenes historie gennem 1900-tal- 
let fortalt af forfatteren til bogen om Bindslev 
Husmandsforening gennem 100 år.

Torsdag 13. marts
Ekstra arrangement. Forhåndstilmelding. 
Jens Smærup Sørensen: "Mærkedage". 
Forfatteren fortæller om sin bog, der 
behandler slægts-, kultur- og samfunds
historiske temaer i litterær form.

Gratis adgangsbilletter bestilles hos 
formanden og udleveres ved møderne 
eller tilsendes.

Foredraget er arrangeret sammen med 
biblioteket og Vendsyssel litterære Sel
skab. Det finder sted kl. 19 i mødesalen i 

det nye bibliotek i Metropolen, der indvies 
ugen forinden.

Tirsdag 25. marts
Ekskursion til lokalhistorisk arkiv for 
Home, Asdal og Hirtshals på Pilevænget 
4 i Hirtshals. Der drejes fra den gamle 
hovedvej forbi fyret og i rundkørselen ad 
første vej, Hjørringgade, 1. th. Pile Allé 
og 1. th. Pilevænget. Straks efter ligger 
arkivet til højre. Arkivleder Gerda Rolle 
fortæller om dets indhold af arkivalier 
og viser rundt bl.a. i en ny tilbygning for 
besøgende. Her drikkes arkivets kaffe med 
formandens påskekage til.

Tirsdag 8. april (FU)
Ulrich Aister Klug, Kværndrup: Danske 
Kancelli.

Danske Kancelli havde fra gammel tid 
de ressorts, som fra 1848 blev videreført af 
bl.a. justitsministeriet, indenrigsministe
riet, kultusministeriet og sundhedsmini
steriet. I dets arkiv findes materiale af stor 
betydning for slægtsforskere. Med eksem
pler på henvisninger fra andre kilder som 
f.eks. kirkebøgerne vil foredragsholderen 
vise, hvad man kan forvente at finde, og 
hvordan det gøres.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19 i Forsamlingsbygnin
gen, Østergade 9, Hjørring. Kaffe og brød 
købes i pausen for 10 kr. Ekskursionerne 
til museum og lokalarkiv begynder kl. 19 
ved indgangen. Kaffen fås her gratis.
Kørelejlighed kan arrangeres via Asger 
Bruun.

Kontingent
150 kr.
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Lange lørdage på Historisk arkiv i Hjør
ring

Arkivet holder åbent kl. 10-16 følgende 
lørdage: 5. januar, 2. februar, 1. marts og 
5. april, hvor vores arkivlaug vil være til 
rådighed med hjælp på mikrofilmlæsesa
len. Studiekredsen i gotisk skriftlæsning 
fortsætter samme dage kl. 13-15. Alle er 
velkomne.

Bestyrelse
Per Maack Andersen, fmd.,Christiansgade 24, 
9800 Hjørring, ® 9892 7075.
E: per.maack@andersen.mail.dk

Egns- og Slægtshistorisk 
Forening Holstebro

Torsdag 31. januar
Ordinær generalforsamling i henhold til 
vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på ge
neralforsamlingen, skal være formanden 
i hænde senest 8 dage før generalforsam
lingen.

Foreningen er denne aften vært ved 
kaffe og brød.

Efter generalforsamlingen er det, som 
tidligere, medlemmerne der skal under
holde resten af aftenen. Vi opfordrer med
lemmerne til at medbringe noget om deres 
gode oplevelser ved vor fælles hobby. Vi 
imødeser en udbytterig aften, hvor vi på 
en uformel måde kan udveksle erfaringer 
og oplevelser.

Torsdag 28. februar (FU)
Inge Bundsgaard, Landsarkivar for Sjæl
land m.m: Daisy for slægtsforskere.

Når arkivarer i Statens Arkiver taler om 
Daisy, er det ikke majestæten, der refereres 
til. Forkortelsen står for Dansk Arkivalie- 
informationssystem, og er navnet på det 
statslige arkivvæsens e-registratur. Daisy 
er under konstant udvikling, men "hun" 
kan allerede nu være et godt redskab 
for alle typer af arkivbrugere. Hvordan
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Asger Bruun, sekr., Pileurtvej 1, 
9800 Hjørring, ® 9891 1984.
E: bruun.asger@get2net.dk
Ole Grau, sekr./mødereferent, Nøddekrige- 
vej 4,9800 Hjørring, S 2395 4881.
E: ole.grau@stofanet.dk
Erik W. Christiansen, kass., Vestergade 3A, 
9800 Hjørring, ® 9890 9640.
E: erik.w@christiansen.mail.dk
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45, 
9800 Hjørring, ® 9892 2477.
E: janrasmussen@c.dk

Hjemmeside
www.ssf.dk/04 

bruger slægtsforskeren Daisy og hvad er 
udviklingsplanerne for systemet?

Torsdag 27. marts (FU)
Helle Bundesen, arkivbetjent på Landsar
kivet for Fyn: Retsbetjentens arbejde, fra 
løsagtige kvinder til mordsager.
En gennemgang af retsbetjentens arbejde 
i lokalsamfundet, med beskrivelse af de 
forskellige typer: byfoged, herredsfoged, 
birkedommer og kort noget om sogne
fogeden. Desuden vil Helle Bundesen 
gennemgå nogle forskellige sager såsom 
forretningsgangen i en faderskabssag/ali- 
mentationssag, et tyveri og en mordsag. 
Der vil også blive gennemgang af retsbe- 
tjentarkivemes opbygning.

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

Medlemsaftener afholdes på Aktivitets
centret, Danmarksgade, Holstebro føl
gende datoer: 17. januar, 7. februar og 13. 
marts - alle dage kl. 19.

Kursusvirksomhed
LOF-Holstebro starter begynderkursus i 
slægtsforskning torsdag 17. januar kl. 19 
på Holstebro Museum. Forhør nærmere 
hos LOF-Holstebro på S 9741 1868 eller 
Hans Toudal.

mailto:per.maack@andersen.mail.dk
mailto:bruun.asger@get2net.dk
mailto:ole.grau@stofanet.dk
mailto:erik.w@christiansen.mail.dk
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http://www.ssf.dk/04


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

Bestyrelse
Hans Toudal, fmd., Flintøksen 24, Mejrup, 
7500 Holstebro, ® 9742 3140.
E: ht@holstebro-slaegtsforening.dk
Jørgen Ladegaard, kass., Særkærparken 133, 
7500 Holstebro, S 9740 6666.
E j l@holstebro-slaegtsforening.dk
Jytte Knudsen, sekr., Fabersvej 48, 
7500 Holstebro, S 9742 6986 / 9749 5100.
E: jk@holstebro-slaegtsforening.dk

Horsensegnens Slægtshi
storiske Forening

Tirsdag 15. januar
Medlemsmøde.

Torsdag 24. januar (FU)
Svend Erik Christiansen: Internet for 
slægtsforskere.
Vi kigger nærmere på de søgemuligheder, 
der findes. Kirkebøger og folketællinger 
vil kun kort blive berørt, men vi vil blive 
præsenteret for forskellige spændende 
registre. Præsentationen af slægten på 
nettet og "net-efterlysninger" vil også 
blive berørt.

Tirsdag 19. februar
Generalforsamling.

Mandag 3. marts (FU)
Jytte Skaaning: Embedslægernes arkiver. 
Hvad kan slægtsforskeren hente af oplys
ninger i embedslægernes arkiver?

Tirsdag ll.marts
Medlemsmøde.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19.
FU-møder er i auditoriet, Bankagersko- 
len. Øvrige møder er på "Kildebakke 
Centret".

Kristian Øllgaard, Mølleparken 8, 
7480 Vildbjerg, S 9742 5510.
E: ko@holstebro-slaegtsforening.dk
Per Nørgaard Laugesen, Klostervej 89, Tvis, 
7500 Holstebro, ®9743 5255.
E: pl@holstebro-slaegtsforening.dk
Svend M. Jensen, Særkærparken 122, 
7500 Holstebro, ® 9742 4506.
E: sj@holstebro-slaegtsforening.dk
Poul Emil Bendtsen, Vibevej 18, Bremdal, 
7600 Struer, ®9784 0307.
E: peb@holstebro-slaegtsforening.dk

Hjemmeside 
www.holstebro-slaegtsforening.dk

Kursusvirksomhed
FOF-Rosing Ræderske Aftenskole afhol
der følgende kurser tilmelding
® 7625 8988:
Hanne Bjørn: Slægtsforskning trin 1 torsdag 
kl.19.
Horsensegnens Slægtshistoriske Forening 
træffes i Lokalsamlingen på Horsens 
Bibliotek d. 1. og 3. mandag i måneden 
kl. 16-18.
Studiekreds mandage i lige uger kl.19 på 
Bankagerskolen.
Tilmelding til Hanne Bjørn

Kontingent
175 kr. pr. husstand.

Bestyrelse
Knud Friis, fmd., Vænget 7, Vinten, 
8700 Horsens, ® 7565 4179.
E: elknud@stofanet.dk
LeifB. Hansen, kass., Askevej 31,8700 
Horsens, ® 7562 0147.
E: leifbhansen@stofanet.dk
Hanne Westergaard, sekr., Violvej 126b, 
8700 Horsens, ® 7564 1086.
E: h.westergaard@stofanet.dk
Hanne Bjørn, kurser, Bregnevej 6, Torsted, 
8700 Horsens, ® 7564 7817.
E: habj@stofanet.dk
Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, 8700 Horsens, 
® 7564 4143. E: fam.peter@stofanet.dk

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

Tirsdag 15. januar
Årsmøde - modtagelse af nye medlem
mer, husk 100 kr. til kontingent. Vi skal 
vælge næstformand, kasserer og revisor. 
Forslag modtages gerne.

Tirsdag 22. januar
Nye folketællinger på cd-rom eller DVD.

Tirsdag 29. januar
BK6dk med billeder på en ny måde.

Tirsdag 5. februar
Politiets mandtalslister og skattelister.

Tirsdag 12. februar
Nye folketællinger med mere.

Tirsdag 19. februar
Foredrag om slægtsforskning.

Tirsdag 26. februar
Medlemsvalgt program.

Tirsdag 4. marts
BK6dk nyheder.

Tirsdag 11. marts
Skifter og mandtalslister for København.

Tirsdag 4. april
Gotisk skrift med facitlister med mere.

Tirsdag 8. april
Nyheder i computerprogrammer.

Tirsdag 15. april kl.14
Eventuel tur til Landsarkivet i Viborg.

Tirsdag 22. april
Tilrettelægning af ny sæson.

Alle tirsdage viser vi nyt om BK6dk i det 
omfang, som tiden tillader

Hver tirsdag formiddag fra kl. 11 er 
der undervisning i PC programmer ved 
tilmelding i vores kalenderdagbog.

Kom med nogle gode ønsker og forslag 
til foredrag.
Ændringer aftales senest tirsdagen før.

Tid og sted
Hvor ikke andet er anført, mødes vi kl. 14 
på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, 
Hvidovre.

Vi må regne med et par aflysninger, 
hvis der skal være udstilling på Rytter
skolen.

Kontingent
100 kr. pr. halvår, dog betaler nye medlem
mer kr. 200 den første gang, idet de 100 kr. 
er et indskud til hjælp med det indkøbte 
materiel: pc osv.

Bestyrelse
Dan Olsen, fmd., S 3678 8642.
E: danolsen@hvidovrenettet.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer nyvælges.

Hjemmeside
www.sitecenter.dk/genealogil23

Koldinghus Forening af 
Slægtsforskere

Tirsdag 8. januar 
Torsten Sørensen, overlæge, Kolding.

Som slægtsforskere har vi nok alle 
truffet på slægtninge, der har været ramt 
af nogle af de store epidemier. Torsten Sø

rensen vil berette om sygdommen kolera, 
som hærgede Europa i midten af 1800- 
tallet, hvor Danmark fik sin første større 
epidemi i 1853, og om epidemien polio 
- børnelammelse - som ramte Danmark 
ca. hundrede år senere. Hvad var det for 
sygdomme, hvad kunne man stille op, og 
hvad blev følgerne?
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Tirsdag 5. februar (FU)
Steen Espensen, tidl, højskoleforstander, 
No: Natmænd og kæltringer.

Til alle tider har der været udstødte 
befolkningsgrupper i samfundet. Og nat
mænd og kæltringer var i århundreder en 
ildeset del af befolkningen, specielt i Nord 
- og Vestjylland. Først i begyndelsen af 
1900-tallet forsvinder dette befolkningsele
ment, godt hjulpet på vej af udvandring, 
industrialisering og hedens opdyrkning.

Foredraget skildrer både natmandsfol- 
kets levevis igennem 17- og 1800-tallet, 
og giver et par eksempler på levnedsløb, 
bl.a. kæltringekvinden Anne Marie Grøn
ning og Danmarks sidste kæltring "Kjælle 
Kasper", der døde i 1923.

Tirsdag 4. marts
Generalforsamling og bogauktion.

Tirsdag 1. april. Denne aften på Koldinghus 
Steffen Riis, slægtsforsker, Kolding: Spa
niolerne i Kolding 1808.

I foråret 1808 sendte Napoleon 20.000 
soldater (spanske og franske) til Danmark. 
Formålet var sammen med danske solda
ter at angribe Sverige. Foredraget vil med 
udgangspunkt i de originale dokumenter 
beskrive situationen, og hvilken indfly
delse denne strøm af fremmede tropper 
havde på dagligdagen for Kolding bys 
beboere. Branden på Koldinghus vil blive 
beskrevet ud fra datidens oplysninger. 
Sluttelig vil studiegruppens resultat af 
søgningen på efterkommere til de spanske 
soldater i Kolding blive omtalt.

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

Bemærk at den 1. april finder arrange
mentet dog sted på Koldinghus.

Gotisk Læsning
Studiegruppen mødes kl. 18.15 -19.15 på 
Set. Jørgens Gård, lok. 4.
Tirsdag 8. januar, 5. februar og 4. marts.

Besøg i Mormonarkivet i Fredericia 
Tirsdag 19. februar kl. 19-21.

Kørsel i private biler. Afgang fra Bane
gårdspladsen kl.18.30. Hjemkomst ca. kl. 
21.30. Pris 30 kr. Begrænset deltager antal. 
Tilmelding nødvendig

Studieture til Landsarkivet i Viborg.
Torsdag den 10. januar, fredag 14. marts 
og mandag 14. april.

Kørsel i private biler. Afgang fra Ba
negårdspladsen i Kolding kl. 7.30. Hjem
komst ca. kl. 18. Pris kr. 90. Tilmelding 
nødvendig.

Studieture til Landsarkivet i Aabenraa.
Onsdag 16. januar og tirsdag 18. marts. 
Fælleskørsel i private biler. Afgang kl. 8 
fra Banegårdspladsen i Kolding. Hjem
komst ca. kl. 17. Pris 60 kr. Tilmelding 
nødvendig.

Kontingent
200 kr., samlevende par 300 kr., gæster 
50 kr.

Bestyrelse
Per Thomberg, fmd., "Duedal", Tandholt- 
vej 5, Hylke, 6000 Kolding, ® 7552 4370.
E: per.thomberg@mail.tele.dk
Henning Haugaard, nstfmd., Brændkjær- 
gade 46,6000 Kolding, ® 7550 4339.
E: haugaardkolding@mail.tele.dk
Arne Jørgensen, kass., Hvedemarken 50, 
6000 Kolding, ® 7551 0610.
E: niels-ame@stofanet.dk
Steffen Riis, sekr., Mazantigade 18, 
6000 Kolding,® 6471 3575.
E: steffen.riis@mobilixnet.dk
Elke Pringal, red., Egevænget 19, 
6051 Almind, S 7556 1504.
E: mail@elkegunnar.dk
Erling Andersen, suppl., Ekkodalen 14, 
6000 Kolding, ® 7553 6324.
E: erling_a@post8.tele.dk

Hjemmeside
http: I / www.kolding.dk/slægtsforsker- 
forening
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Korsør Slægtshistoriske 
Forening

Torsdag 10. januar
Aim. mødeaften.

Torsdag 24. januar
Besøg på Frederiksberg Stadsarkiv, Råd
huset, Frederiksberg. Mødetid kl. 11.30. 
Rundvisning. Læsesalen åbner kl. 13.

Torsdag 7.februar
Tema: internet og slægtsforskning. Hvor 
meget bruger du internettet i din slægts
forskning? Øs af din viden. Vi lærer af 
hinanden.

Torsdag 21.februar
Hans Burchardt: Dyrhauge - hvem var 
det? Foredrag om den kendte bæltpost- 
fører-slægt, der gennem 3 generationer 
havde deres virke på Storebælt for ca. 
200 år siden.

Torsdag 6. marts 
Generalforsamling.

Torsdag 27. marts
Historiker Jytte Skaaning: Politiforvalt
ningen er andet end tyende - og paspro
tokoller.

Slægts- og lokalhistorisk 
Forening for Løgstør og 
Omegn

Torsdag 10. januar
Historisk fortælleaften ved Jørn Chri
stensen.

Hør om hvorfor vore stednavne afslører 
historisk viden om tilblivelse af bosteder 
i senmiddelalderen - vandresagn om ori
ginaler - og hvorfor det hedder sådant. 
Læs mere i den lokale presse.

Torsdag 10. april
Medlemmernes aften. Fremlæggelse af 
hvad man forsker i.

Torsdag 24. april
Afslutning med spisning og hyggeligt 
samvær.

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

Tid og sted
Biblioteket i Korsør, indgang Bemstens- 
gade, kl. 19.15.

Bestyrelse
Karin Vedel, fmd., Højen 21,4220 Korsør, 
® 58371119. E: Karinvedel@privat.dk 
Kirsten Christensen, kass., Kjærsvej 10,4220 
Korsør,® 5837 3263.
E: sheba@christensen.mail.dk
Birgit Johansen, Bragesvej 132,4220 Korsør, 
® 5837 6723.
Anni Iversen, Rønne Allé 7,4220 Korsør,
® 58374803.
Pia Jensen, Strandvejen 12,4220 Korsør,
S 5837 6017.
Gerda Christiansen, suppl., Elme Allé 32, 
220 Korsør,® 58374803.
Hans Burchardt, rev., Møllebjergvej 26,
4220 Korsør,® 5837 2275.
Grethe Dimpker, rev.suppl., Kastanievej 1, 
4220 Korsør,® 5837 2046.

Mandag 21. januar
Vi besøger Stadsarkivet i Aalborg, hvor vi 
hører om udvandrerarkivet.
Se senere annoncering i dagspressen.

Torsdag 24. januar
I samarbejde med foreningen NORDEN 
og Limfjordsmuseet: Kulturhistorie helt 
nede fra Ålegræsrøddeme.

En aften med foredrag og musik af to 
Limfjordsdrenge, Jens Østergård og Knud 
Hørup.

Torsdag 7. februar
Generalforsamling.
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Efter generalforsamlingen fortæller 
tidligere lokalredaktør Ole Nielsen om 
over 40 år i avisverdenen.

Lørdag 9. februar
Tur til Landsarkivet i Viborg. Afgang HP's 
plads kl. 7.30.

Tilmelding til Ingerlise Nielsen eller 
Elin Jakobsen.

Torsdag 28. februar
Ingeniør Knud Henriksen, Løgstør, for
tæller om sit mere end 40-årige virke på 
Løgstør Rør.

Lørdag 8. marts
Birgit Øskov: Slægtsforskning for alle.
Hvad er målet med forskningen og hvor
dan når vi det? Hvordan er kildemateria
let opbygget? Hvor findes materialet og 
hvordan udnytter vi det?

Se venligst senere annoncering i dags
pressen.

Lørdag 29. marts
Tur til Landsarkivet i Viborg. Afgang HP's 
plads kl. 7.30.

Tilmelding til Ingerlise Nielsen eller 
Elin Jakobsen.

Torsdag 10. april
Vagn Munkholm: Fra Vindblæs/Løg- 
stør Skole og via jorden rundt tilbage til 
Løgstør.

Vagn Munkholm, som nu er tilbage i 
Løgstør, har været ansat på flådestationen 
i Frederikshavn og fortæller om sit virke 
som mariner jorden rundt.

Lørdag 26. april
Tur til Landsarkivet i Viborg. Afgang fra 
HP's plads kl. 7.30.

Tilmelding til Ingerlise Nielsen eller 
Elin Jakobsen.

Søndag 25. maj
Historisk busudflugt i Vesthimmerlands 
Kommune med Jørn Christensen, hvor vi 

hører om langdysser, kirketomter, galge
høje samt slavekrig og hellige kilder. 
Se nærmere i den lokale presse.

Tirsdag 3. og onsdag 4. juni 
Københavnertur med guide.

I lighed med i fjor vil der blive søgt ar
rangeret en Københavnertur, med et nyt 
program og igen med Arne Mathiasen som 
guide. Arrangementet afholdes sammen 
med andre lokale foreninger.

Overnatning i dobbeltværelse på Dan- 
hostel Copenhagen, Amager. Pris inkl. bus 
og overnatning ca. 1.200 kr.
Tilmelding til John Nielsen senest 31. 
marts.

Tid og sted
Hvor ikke andet er anført, finder arran
gementet sted kl. 19 i Pavillon Christi- 
ansminde.

Alle arrangementer bliver forudgående 
bekendtgjort i Vesthimmerlands Folke
blad, og heraf fremgår, når tilmelding er 
nødvendig og til hvem, tilmelding skal 
ske.

Til nogle arrangementer vil der være 
en entre samt eventuelt egenbetaling til 
fortæring og transport.

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

Bestyrelse
John Nielsen, fmd., Østeralle 20,9670 Løgstør, 
® 98671234. E: john@privatpost.dk 
Carsten Holm Nielsen, nstfmd., Vestervang 
Alle 57,9670 Løgstør, S 98671250.
Jørn Christensen, kass., Vægtergade 25, 
9670 Løgstør, ® 9867 4440.
E: mail@filteriet.dk
Valther Schack, sekr., Liljevej 14,9670 Løgstør, 
® 9867 3142. E: schack@stofanet.dk
Bent Andersen, Fischersgade 75 st., 
9670 Løgstør, ® 98673190.
Henning Jensen, suppl., Tværvej 9, 
9670 Løgstør, ® 98671785.
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Programudvalg
Ingerlise Nielsen, Øster Ørbækvej 12, 
9670 Løgstør, ® 9867 1218.
E: in@superbruger.dk
Elin Jakobsen, Grønbækvej 14,9670 Løgstør, 
® 9867 2268. E: ejv@jakobsen.mail.dk

Morsø Slægtshistoriske 
Forening

Der er programsat slægtsforskning føl
gende tirsdage:
15. januar, 29. januar, 12. februar, 26. fe
bruar, 11. marts, og 25. marts.

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

Nordsjællands Slægtshi
storiske Forening

Mandag 14. januar
Foredrag af Knud Prange om Landbohi
storiske kilder og hvilken glæde slægts
forskere kan finde der.

Der er planlagt møder følgende mandage: 
21. og 28. januar, 11., 18. og 25. februar, 10. 
og 31. marts, 7., 14. og 21. april.

14. april afholdes måske generalforsam
ling, men mødernes aktiviteter er endnu 
ikke fastlagt. Der vil være 3 foredrag og 7 
arbejdsmøder, hvor vi "gamle rotter" vil 
hjælpe nye medlemmer.

Alle møderne afholdes klokken 19 på 
Frivilligcentret, Holtvej 8, (Græsted Sta
tion SYD), Græsted, med mindre andet 
er nævnt. Der er masser af P-pladser, dog 
ikke på bussernes pladser! Men toget kører 
lige til døren!

Kontingent
175 kr., 250 kr. for par.
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Poul Carstensen, Livøvej 14, Rønbjerg, 
9681 Ranum, ® 9867 6930.
E: pcfogh@post9.tele.dk

Hjemmeside 
www.logstor.lokalarkiver.dk
- Slægts- og lokalhistorisk forening.

Kontingent
Kr. 100.

Bestyrelse
Gunhild Olesen Møller, fmd., Strædet 38, 
7990 Øster Assels, ® 2332 9210.
E: gunhild.olesen.moller@rn.dk
Bjarne Nielsen, kass., Ranunkel vej 16, 
7900 Nykøbing M.
Jørgen Kibsgaard, sekr., Agertoften 9, 
Vodstrup, 7900 Nykøbing M.
Inge Langballe, Kirkebyen 5, Solbjerg, 
7950 Erslev.
Hans Jørgen Jensen, Bakkevænget 42,
Sdr. Draaby, 7900 Nykøbing M.

Bestyrelse
Knud Werchmeister, fmd., Kongensgavevej 1 
B, 3200 Helsinge, ® 4879 6099.
E: knudhw@webspeed.dk
Girokonto: 004 8321
Bitten Mølgaard, kass., Leerbjerg Aasen 2, 
Bakkebjerg, 3230 Græsted, S 2255 9338.
E: bitten.viggo@mail.tele.dk
Birthe Nielsen, sekr.,, Mejsevang 6,3450 
Allerød,® 48174057.
E: birthe.e.nielsen@mailme.dk
Maren Søndergaard Pedersen, Holmevej 38, 
Tulstrup, 3400 Hillerød,® 4828 5553.
E: dsil25728@vip.cybercity.dk
Lilly Hansen, suppl., Stations vej 91,3230 
Græsted, ® 4839 1605.
E: stationsvej@mail.tele.dk
Viggo Poulsen, suppl., se under bladet!
Per Egelund (bilagskontrollant), Ndr. 
Strandvej 277, Ellekilde, 3140 Alsgårde.
E: p-e-und@get2net.dk
Bladet: Ansvarshavende: Bestyrelsen 
Layout / redaktion og forsendelse: Viggo 
Poulsen, Leerbjerg Aasen 2, Bakkebjerg, 3230 
Græsted, S 4871 5700 / 2181 0092. E: viggo. 
bitten@mail.tele.dk
Bladet udsendes normalt 4 gange årligt i 
ugerne 11/12,27/28,42/43,52/1. Gratis 
til foreningens medlemmer. Bladets pris i 
løssalg 30 kr., årsabonnement 100 kr.
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Slægtshistorisk Forening 
Odense

Tirsdag 15. januar (FU og DIS-Danmark) 
Erik Karm, cand. mag. og genealog ved 
Kennedy Centret: Kød på slægten.

At sætte kød på slægten er uden dis
kussion en af de opgaver, der optager 
slægtsforskerne allermest.
Arbejdet er omfattende og slidsomt uden 
garanti for succes. I aftenens foredrag 
gives der gennem praktiske eksempler 
konkrete anvisninger på, hvorledes man 
griber arbejdet an.

Hvordan går man i gang på arkivet, og 
hvorledes indordner man oplysninger i alt 
det, man i forvejen har registreret?

Onsdag 30. januar
Generalforsamling. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. Medlemsaften.

Efter generalforsamlingen vil medlem 
Ib Hansen forevise en slægtsbog skrevet 
med kalligrafi.

Fortæl om din slægt eller succes(er) i din 
forskning på "10 minutter". Interesserede 
bedes meddele emne m.v. til bestyrelsen 
senest 25. januar.

Onsdag 27. februar
Arne Christiansen, bestyrelsesmedlem: 
Billedbehandling.

Foreningens webmaster vil denne aften 
fortælle om, hvorledes vi kan affotografere 
eller scanne vores gamle fotos, postkort, 
attester og lignende. Derefter vil det blive 
demonstreret, hvorledes billederne efter
behandles således, at de kan anvendes i 
slægtsbogen.

Billedbehandling vil foregå med pro
grammet Picasa, der kan hentes gratis på 
Googles hjemmeside.

Tag selv en attest, et gammelt billede, 
evt. et der med tiden er blevet afbleget, 
så kan vi se på et par af de medbragte 
eksempler.

Lørdag 29. marts (FU) kl.10-17 
Slægtsforskerdag med temaet: Skriv slæg
tens historier.

John Rasmussen, ingeniør, Kolding: 
Kom i gang med at skrive slægtshistorie. 
Hvordan kommer vi i gang med at skrive 
slægtsbøger. Hvad er det vi skal tage 
højde for, når vi gerne vil have andre 
end slægtsforskere til at læse slægtsbø
gerne. Som slægtsforskere vil vi gerne 
fortsætte med vores forskning, uden det 
påvirker de bøger, vi har skrevet. Det 
må ikke blive en uoverkommelig opgave 
at skrive de enkelte slægtsbøger, som også 
gerne må have et pænt og professionelt 
udseende. Foredraget vil vise hvordan alle 
disse krav kan indfries.

Lars Møller, journalist, Århus: Man er 
vel en slægtsfortæller?

Foredrag med fortællinger, masser af 
billeder og konkrete metoder til, hvordan 
man kan gøre slægten levende - og stadig 
være tro mod kilderne. Forfatteren fletter 
slægts- og lokalhistoriske data med kul
tur- og danmarkshistorie. Lars Møller har 
sammen med sin fader og broder skrevet 
bogen: Man er vel hardbo?

Frokost medbringes. Kaffe/te, soda- 
vand/øl kan købes.

Onsdag 23. april (FU)
Gitte Bergendorff Høstbo, formand for 
SSF, Herlev: Sådan fandt jeg min svenske 
slægt.

Om slægtsforskningens muligheder i 
Sverige. Hvordan og hvad kan vi finde af 
svenske forfædre på nettet i de svenske 
databaser. Om hvordan de svenske kirke
bøger og "husforhörslängder" er opbygget 
og hvad de kan fortælle m.m. Desuden 
fortælles der om, hvordan du i Danmark 
kan sidde og finde din svenske slægt bl.a. 
ved hjælp af hjemmesiden SVAR (svensk 
arkiv information). Hvad kan vi finde på 
denne flotte hjemmeside?
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Lørdag 24. maj kl. 8-18
GI. Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum 
og Dansk Landbrugsmuseum. Fælles 
udflugt med rundvisning.

Bus afgår kl. 8 fra Dannebrogsgade. 
Forventet hjemkomst ca. kl. 18. Frokost 
m.v. medbringes eller købes på museet. 
Hjemmesiden www.gammelestrup.dk 
giver mange oplysninger om stedet.
Pris 200 kr. til bus, entre til Herregårdsmu
seet og rundvisning. Betaling ved tilmel
ding til kassereren Birgit Mortensen senest 
1. maj. Giro 21 95 356 (reg. nr. 1551).

Hvis der er tid til det og man ønsker at 
besøge Landbrugsmuseet samme sted er 
det for egen regning (60 kr. for pensioni
ster, 75 kr. for andre).

Tid og sted
Aim. møder kl. 19 i den store sal (1.etage) 
på Odense Kommunes Uddannelsescen
ter, Schacksgade 39, Odense C. Elevator og 
gode parkeringsmuligheder i skolegården. 
Bus nr. 41, 81, 82, 91 og 92 (Nyborgvej/ 
Nansensgade).

Kaffe/te, sodavand/øl kan købes ved 
de almindelige møder.

Nyt! Der afholdes spørgecentral Vi time 
før hvert møde - undtagen udflugten til 
GI. Estrup. Bestyrelsesmedlemmer vil

åMægtø- og ÆgnSljtétorték 
Jforenittg Mantierö

Tirsdag 15. januar
Kathrine Tobiasen: Fæstevæsen og fæste
bønder.

For 200 år siden var størstedelen af be
folkningen fæstebønder. Hvad vil det sige, 
og hvordan var forholdene for dem?

Tirsdag 28. januar
Billedbehandling.
Poul Høj og Kathrine Tobiasen viser hvor
dan man kan arbejde med billeder i digital 
form. Emner som scanning, redigering og 
opbevaring af billederne vil blive berørt. 
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være til stede og hjælpe med "de krøllede 
bogstaver" og arkivspørgsmål.

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

Kursusvirksomhed
Se "kurser" på foreningens hjemmeside.

Bestyrelse
Jytte Skaaning, fmd. og foreningens 
repræsentant i Byhistorisk Udvalg, 
Vinkældervej 6A, 5000 Odense C., 
® 6614 8877. E: skaaning@email.dk
Jytte Hammerich Fauerby, nstfmd., J. L. 
Heibergs Vej 97,5230 Odense M., 
® 6612 8002. E: jyhafa@get2net.dk
Birgit Mortensen, kass., Anne Maries Alle 
38A, 5250 Odense SV., ® 6617 4105.
E: birgit.mortensen@dsa-net.dk
Lisbet Kinttof, sekr., Violvænget 22, Nr. 
Lyndelse, 5792 Årslev. S 66111523. 
E: kinttof@mail.dk
Arne Christiansen, webmaster, Langelinie 34 
c, 5230 Odense M., ® 6613 3134.
E: ame@ejlby.dk.
Hjemmeside: www.ejlby.dk
Elise Reil, suppl., Moltkesvej 6,5000 Odense 
C., ® 6591 7027. E: reilsundahl@mail.dk

Hjemmeside 
www.odenseslaegt.dk

Tirsdag 19. februar
Generalforsamling efter vedtægterne.

Bagefter er der hyggeligt samvær, hvor 
vi udveksler erfaringer og måske hjælper 
hinanden med vanskelige problemer i 
forskningen.

Tirsdag 11. marts (FU)
Steen Espensen, tidl. højskoleforstander: 
Natmænd og kæltringe.

Til alle tider har der været udstødte 
befolkningsgrupper i samfundet. Og nat
mænd og kæltringer var i århundreder 
en ildeset del af befolkningen, specielt i 
Nord- og Vestjylland. Foredraget skildrer 
natmandsfolkets levevis igennem 17- og 
1800-tallet.

http://www.gammelestrup.dk
mailto:skaaning@email.dk
mailto:jyhafa@get2net.dk
mailto:birgit.mortensen@dsa-net.dk
mailto:kinttof@mail.dk
mailto:ame@ejlby.dk
http://www.ejlby.dk
mailto:reilsundahl@mail.dk
http://www.odenseslaegt.dk


Tirsdag 1. april
Knud Spangsø: Sådan etablerer man sin 
egen gravhøj.

Ud fra sin egen slægtsforskning vil 
Knud fortælle spændende historier, bl.a. 
om en ane, der ikke kunne lade sig nøje 
med en almindelig gravsten, men fik sat 
et meget egenartet minde over sig selv.

Lørdag 26. april
Udflugt til Hjerl Hede.

Vi mødes bag kulturhuset i Randers 
kl. 9.30 og kører i private biler til Hjerl 
Hede, hvor vi skal se den gamle landsby. 
Madkurv kan medbringes, men det er også 
muligt at købe frokost på stedet.

Tid og sted
Arrangementerne finder sted kl. 19 i Fri
tidscenteret, lokale 8,1. sal, Vestergade 15, 
Randers, hvis ikke andet er anført.

Tirsdag 15. januar
Ulrich Klug: Danske Kancelli.
Danske Kancelli havde fra gammel tid de 
ressorts, som fra 1848 blev videreført af 
bl.a. justitsministeriet, indenrigsministe
riet, kultusministeriet, sundhedsministe
riet, og i Danske Kancellis materiale findes 
mængder af materiale af stor betydning 
for slægtsforskeren. Men hvad kan man 
vente at finde, og hvordan finder man det? 
Der gives eksempler på henvisningen fra 
andre kilder, f.eks. kirkebøgerne.

Tirsdag 5. februar
Alf Larsen fortsætter sin fortælling og 
viser lysbilleder fra det gamle Roskilde, 
denne gang fra Skomagergade.

Kontingent
160 kr. pr. år (arrangementer og SLÆG
TEN).

Bestyrelse
Bøggild Christensen, fmd., Bjarkesvej 9,
8900 Randers, S 8643 5766.
E: boegg@webspeed.dk
Poul Høj, kass., Niels Steensensvej 1,
8900 Randers, ® 8643 1716.
E: poul.hoj@lic-mail.dk
Inger Marie Linnemann, Ammelhedevej 4, 
Tammestrup, 8900 Randers, ® 8649 4840.
E: inger-marie@privat.dk
Allan Bøje Rasmussen, Bjellerupparken 2 C,
2. tv., 8900 Randers, ® 6038 0514.
E: slaegt@rasmussen.be

Kathrine Tobiasen, sekr., Korsagervej 13, 
Haslund, 8900 Randers, ® 86 44 56 89.
E: tobiasen@adslhome.dk

Hjemmeside
http: / / www.slaegtranders.dk

Tirsdag 11. marts
Gitte Bergendorff Høstbo: Sådan fandt jeg 
min svenske slægt.

Om slægtsforskning i Sverige og mulig
hederne for at finde svenske forfædre på 
nettet i de svenske databaser. Om hvordan 
de svenske kirkebøger og "husförhörsläng- 
der" er opbygget, og hvad de kan fortælle. 
Desuden fortælles, hvordan du i Danmark 
kan sidde og finde din svenske slægt bl.a. 
ved hjælp af hjemmesiden SVAR (Svensk 
arkiv information) samt dens indhold af 
oplysninger og muligheder for at låne 
svenske mikrokort hjem.

Tirsdag 1. april
Charlotte S. H. Jensen, mag.art., National
museet: Aprilsnar og andre løjer.

Tirsdag 6. maj
Generalforsamling.
Indkaldelse og dagsorden fremsendes 
senere.
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Tid og sted
Kl. 19.30 på Kildegården, Helligkorsvej 5, 
Roskilde. Medbring selv kaffe/te.
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af 
en erfaren slægtsforsker 1 time før hvert 
møde, efter aftale med sekretæren senest 
fredag før mødet.

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 4638 3514.

Ry Slægtshistorisk
Forening

Tirsdag 8. januar
Almindelig samarbejdsaften evt. med et 
indlæg 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, hvis nogen medbringer tekster, som 
de gerne vil have læst.

Tirsdag 5. februar
Almindelig samarbejdsaften evt. med et 
indlæg 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, hvis nogen medbringer tekster, som 
de gerne vil have læst.

Tirsdag 4. marts
Generalforsamling efter vedtægterne.

Derefter bliver der nok tid til lidt faglig 
snak.

E: Kit@roskildeslaegt.dk
Flemming Molin, kass., Dronning Ingeborgs
Vej 1,4000 Roskilde, ® 4635 3118.
E: Molin@roskildeslaegt.dk
Karna Hansen, sekr., Æblehaven 106, st.th., 
4000 Roskilde, S 4636 1056.
E: Kama@roskildeslaegt.dk
Niels-Bjarne Kristensen, Dronning Sofiesvej 22, 
4000 Roskilde, ® 4635 3773.
E: Niels-Bjame@roskildeslaegt.dk
Ole Sylvester-Nielsen, Skovlyst 75A, 
Himmelev, 4000 Roskilde, ® 4675 3076.
E: Ole.Sylvester@roskildeslaegt.dk

Hjemmeside
http: / /roskildeslaegt.dk

Tag dit eget materiale med, hvis du vil 
have gode idéer fra andre.

Efter kaffen træner vi i gotisk skriftlæs
ning, hvis nogen medbringer tekster, som 
de gerne vil have læst.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19.30 og afholdes 
på Egnsarkivet i Ry.

Bestyrelse
Kaj Ahlburg, fmd. og sekr., Kildebakken 36, 
8680 Ry, ® 8689 1463.
E: kahlburg@post5.tele.dk
Birthe Lund Dalsgaard, kass., Egevej 48, 
8680 Ry, ® 8689 2845. E: bld@mail.dk 
Knud Aagaard, Kirkevej 73,8670 Låsby,
® 8695 1586. E: knuds@aagaard.cc 
Harry Sylvest Christensen, Anemonevej 11, 
8680 Ry, ® 8689 3580. E: ahc@newmail.dk

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

Onsdag 1. april kl. 19.30
Almindelig samarbejdsaften evt. med et 
indlæg om slægtshistorie af et medlem.
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Saltlandets Historiske For
ening for Sæby og Omegn

Foreningen dækker sognene i den tidligere 
Sæby kommune.

Torsdag 24. januar
Thorkild Søndergaard: Gravsten i GI. 
Sæby kommune.

Thorkild vil fortælle om sit store pro
jekt med at fotografere gravsten, og gøre 
billederne tilgængelige på foreningens 
hjemmeside.

Torsdag 21. februar
Jørgen Brun Nielsen: Fattigvæsenet i 
Skæve sogn i 1800-tallet.

Vi hører, hvilke historier der kan ud
drages af de gamle protokoller.

I marts måned vil Aase Hansen og Hans- 
Jørgen lave en aften, hvor vi søger på 
Arkivalier online og Dansk Demografisk 
Database, derom senere, da vi skal være 
sikker på en dataforbindelse.

Torsdag 24. april kl. 19
Generalforsamling i Spar Nords lokaler.

Slægtsforskerne i
Silkeborg

Der er studiekreds i gotisk følgende tirs
dage:
8. januar, 5. februar, 4. og 18. marts, 15. 
og 29. april.

Tirsdag 22. januar (FU)
Helen Cliff, mag.art., Herfølge: Jordemo- 
deren.

Fødselshjælp på land og i by fra 1700- 
tallet til begyndelsen af det 20. århundrede. 
De danske jordemødres brogede historie 
har rødder i gamle kvindetraditioner, men 
er også fulgt med samfundets og teknolo-

Tid og sted
Hvis ikke andet er anført, afholdes arran
gementerne kl. 19 i Kulturhuset i Sæby.

Den 10. juni vil vi lave sommerturen. Det 
forløbige program er Godthåb Hammer
værk og Sønderholm kirke, med frokost i 
Aalborg, turen vil koste omk. 250 kr.

Bestyrelse
Ninna Olsen, fmd., Kløvermarken 7, 
9300 Sæby, ® 9846 3368.
Rita Brix Gregersen, nstfmd., Hans Dyres 
Vej 86,9300 Sæby ,S 9846 1992.
Thorkild Søndergaard, kass., 
Kjeldgaardsparken 41,9300 Sæby, 
® 9846 1916. E: v-t@os.dk
Hans Jørgen Ottosen, sekr., Snorgaards- 
vej 21, Lyngsaa, 9300 Sæby, ® 9829 2024.
E: hjo@dlgtele.dk
Bent Nedergaard Andersen, Åhaven 26, 
Voersaa, 9300 Sæby, ® 9846 0506.
Jørgen Bruun Nielsen, Flauenskjoldsvej 17, 
9392 Dybvad.
Aase Hansen, Parallelvej 3,9300 Sæby, 
® 9846 3056. E: aasekohsel@mail.dk

Hjemmeside 
www.saltlandet-saeby.dk 

giens udvikling ind i det 20. århundrede. 
Hvilke skriftlige dokumentationer fra 
jordemødrenes virksomhed kan vi finde 
i arkiverne?

Tirsdag 12. februar
Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen kommer 
arkivleder Lis Thavlov og fortæller om 
Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv.

Tirsdag 19. februar (FU)
Svend-Erik Christiansen, cand.phil., Bra
brand: Skiftearkivalier som slægtshistorisk 
kilde.

For slægtsforskere er skifterne efter 
vore forfædre en vigtig kilde. Her kan vi 

29

mailto:v-t@os.dk
mailto:hjo@dlgtele.dk
mailto:aasekohsel@mail.dk
http://www.saltlandet-saeby.dk


finde både en oversigt over den afdødes 
arvinger samt en detaljeret gennemgang 
af boets indhold. Vi kigger også nærmere 
på hele skifteforløbet.

Tirsdag 1. april (FU)
Ditlev Tamm, professor v. Københavns 
Universitet: Forbrydelse og straf.

Foredraget vil handle om dansk straf
ferets historie fra middelalderen til i dag 
i dansk og internationalt perspektiv. (Er 
foredragsholderen forhindret vil samme 
foredrag blive afholdt af adjunkt Helen 
Vogt).

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

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

Bestyrelse
Bent Nymand, fmd., Teglgårdsparken 42, 
8882 Fårvang, S 86871844.
E: inbe@fiberpost.dk
Jette Pedersen, nstfmd., Sejlingsvinget 17,8600 
Silkeborg, ® 8685 5369.
E: jette.eiersted@get2net.dk
Karl Kristensen, kass., Ved Skrænten 10, st. th., 
8600 Silkeborg, ® 8681 6330.
E: karlgeo@mail.tele.dk
Birgit Pedersen, sekr., Rudbølvej 27,
8600 Silkeborg, ® 8681 0258.
E: birgitp@oncable.dk
Agnete Preisler, Hesselhøjvej 66,8600 
Silkeborg, S 8682 5734.
E: agnete.preisler@mail.dk

Slægtsforskerne på
Skibby-egnen

Torsdag 10. januar.
Anton Blaabjerg: Når Kirkebøgerne ikke 
rækker længere.

Tilmelding er nødvendig, billetter 
30 kr. købes på Skibby bibliotek fra 
den 2. jan. eller gennem formanden. 
Dette foredrag er på Elværket i Frederiks
sund kl. 19.30.

Tirsdag 19. februar 
Generalforsamling.
Desuden forsøger vi os med en over
raskelse.

Tirsdag 18. marts
Vi ser på godsarkiveme.

Tirsdag 15. april
Arbejdsmøde, se på folketællinger.

Tirsdag 20. maj
Afslutning, vi arbejder på at besøge An
delslandsbyen "Nyvang" ved Holbæk, 
mere senere.

Tid og sted
Alle dage, bortset fra den 10. Januar, er 
kl. 15 i Skibby fritidscenter, Nyvej 7B, 
Skibby.

Kontingent
100 kr. for enlige og 150 kr. for ægtepar.

Bestyrelse
Carl Guldbjerg Jensen, fmd., 
Nordmandshusene 12,4050 Skibby,
® 4752 7556 og 2218 4217.
E: carl.g@skibbynet.dk, hjemmeside 
www.guldbjerg.skibbynet.dk
Bitten Nielsen, kass., Møllevænget 16,
4050 Skibby. E: bittenerik@nielsen.mail.dk
Hans Christian Nielsen, Ved Mosen 14,
4050 Skibby. E: hchr@mail.tele.dk
Marianne Hansen, Hammervej 2,4050 Skibby. 
E: hanse@frederikssund.dk
Bent Hoffmann, Fjordvænget 13,4050 Skibby.
E: elbe@boh.dk

30

mailto:inbe@fiberpost.dk
mailto:jette.eiersted@get2net.dk
mailto:karlgeo@mail.tele.dk
mailto:birgitp@oncable.dk
mailto:agnete.preisler@mail.dk
mailto:carl.g@skibbynet.dk
http://www.guldbjerg.skibbynet.dk
mailto:bittenerik@nielsen.mail.dk
mailto:hchr@mail.tele.dk
mailto:hanse@frederikssund.dk
mailto:elbe@boh.dk


Onsdag 9. januar
Jørgen Mikkelsen, arkivar, ph.d., senior
forsker ved Statens Arkiver: Over Øresund 
- om svensk emigration til Danmark.
Foredraget indeholder en karakteristik 
af den svenske emigration og arbejds
kraftvandring til Danmark - især i anden 
halvdel af 1800-tallet, hvor den nåede sit 
højdepunkt. Desuden vil vi høre en række 
eksempler på, hvad man kan finde i dan
ske arkiver om svenskere, der har slået sig 
ned i Danmark. Denne del af foredraget vil 
bl.a. handle om opholdsbogsjoumaler og 
indfødsretssager.

Onsdag 13. februar
Jan Pedersen, koordinator i Rigsarkivets 
sekretariat: Armodens århundrede.

Tilværelsen og levevilkårene for den 
jævne befolkning i 1800-tallet kunne ofte 
være hård kost. Fattighusene tog sig af 
dem, der ikke kunne klare sig selv, men 
livet på fattighusene var alt andet end en 
dans på roser - man skulle "yde før man 
kunne nyde". Livet på fattighuset, arbej
det, kosten og beboerne.

Onsdag 12. marts
Generalforsamling, dagsorden efter ved
tægterne.

Efter generalforsamlingen: Charlotte 
S.H. Jensen, mag.art., Nationalmuseet: 
Slægtsforskerne i den store virtuelle ver
den.

Hvordan ser dit virtuelle håndtryk ud? 
Har du prøvet nogle af de nye og spæn
dende ting på nettet? Kan folk finde din 
slægtshjemmeside? Foredraget giver tips 
og tricks til, hvordan du kan gøre din hjem
meside mere synlig, og hvilke nye og spæn

dende redskaber som den såkaldte "web 
2.0"-bølge giver slægtsforskerne. Det er ikke 
kun for "nørder", men også et foredrag for 
almindelige slægtsforskere, der vil lære om 
alle de nye ting der sker på Internettet. Mød 
op og lær den fagre nye verden at kende!

Onsdag 16. april
Min egen slægtsforskning:
Denne aften skal vore medlemmer selv 
medvirke og vise, hvordan de har ordnet 
deres egen slægtsforskning, med data, 
billedmateriale og andre spændende ting. 
Her kan du møde og snakke med andre 
slægtsforskere, som måske arbejder med 
de samme ting som du. Har du nogle 
interessante gamle ting, eventuelt fra din 
slægt, som du vil vise andre af vore med
lemmer, kan du medtage dem denne aften. 
Der vil også komme forskellige gæster.

Lørdag 17. maj
Forårsudflugten.
Vi påtænker denne gang at lave en hyg
gelig tur til Andelslandsbyen Nyvang ved 
Holbæk og til Holbæk Museum. Vi skal 
spise frokost på Nyvang. Reserver derfor 
allerede nu denne dato. Nærmere oplys
ninger om udflugten i næste nr. af forenin
gens blad, eller på vor hjemmeside.

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt, kl. 19 i Mormon
kirkens lokaler i Ballerup-Centret. Lokaler
ne 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 busfor
bindelser 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, ® 4717 9251.
E: krogh@get2net.dk
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Gyda Mølsted, sekr., Ajax Alle 18, 
2650 Hvidovre, S 3649 2878. 
E: harald-gyda@adr.dk
Bent Jensen, kass., Konkylievej 23, 
2650 Hvidovre, ® 3678 8775.
E: sfs.bentjensen@stofanet.dk
Gitte Bergendorff Høstbo, red., Obovej 14, 
2730 Herlev, ® 4484 9131.
E: janhb@mail.danbbs.dk
Erling Dujardin, Digehuset 5, st.l., 
2670 Greve, S 4390 8625.
E: fam.dujardin@image.dk

Slægtshistorisk Forening 
for Storstrøms Amt

Lørdag 19. januar
Kaj Dreijer vil fortælle om Radartårnet 
og Gedser Odde samt den historie, som 
er på dette sted.

Lørdag 16. februar
Vi bytter aner og tager emner op og hjælper 
hinanden med gode forslag og videregiver 
noget af den erfaring, vi alle ligger inde 
med, afhængig af hvad vi arbejder med.

Lørdag 15. marts
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen: Heidi Pfeffer 
fortæller om de forskellige typer kom
munearkiver.

Hver eneste kommune i Danmark har 
flere hyldekilometer arkivalier stående, 
det er en del af kommunens historie; der er 
faste regler i arkivloven for, hvad der skal 
ske med arkivalierne. Nogle kan kasseres 
efter 5 eller 10 år men andre skal gemmes 
til evig tid.

Der er mange forskellige arkivalier for 
slægtsforskning. Såsom protokoller om 
ægteskab, børn født uden for ægteskab, 
skoleprotokoller mm, værdifulde oplys
ninger for slægtsforskeren.

Tid og sted
Foredragene afholdes, hvis ikke andet er 
anført, lørdag kl. 13 på "Det Gamle Biblio- 

Peter Wodskou, Amesvej 44,2700 Brønshøj, 
® 3828 9475. E: peter.wodskou@get2net.dk 
Anette Eitz Flügge, Østergården 14,3.th., 
2635 Ishøj,® 4353 4736.
E: anette.flygge@ishoejby.dk
Margit Dujardin, suppl., Digehuset 5, st.l., 
2670 Greve, ® 4390 8625.
E: fam.dujardin@image.dk

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

tek", Rosenvænget 17, Nykøbing F.

Kontingent
Kr. 170 for enkeltpersoner, kr. 220 for 
ægtepar, kr 75 for biblioteker/arkiver og 
kr.30 for gæstekort. Husk! navneskilt ved 
møderne. "Bøde" på kr. 5 opkræves.

Bestyrelse
Ina Antonsen, fmd., Nykøbingvej 65, 
4863 Eskilstrup, ® 5443 6428.
E: inboge@mail.tele.dk
Nanna Nielsen, nstfmd., Grønlandsvej 9,
4800 Nykøbing F., ® 5485 2419.
E: nani@pc.dk
Børge Antonsen, kass., Nykøbingvej 65, 
4863 Eskilstrup, ® 5443 6428.
E: inboge@mail.tele.dk
Erik Dyrborg, sekr., Gøgeurtevej 11, Marielyst, 
4873 Væggerløse, ® 5413 6401.
E: erik.dyrborg@mail.tele.dk
Kjeld Boesen, Egevænget 13,4800 Nykøbing
F., ® 5485 2528. E: tk.boesen@adr.dk 
Lisbeth Christensen, Skovænget 28, 
4862 Guldborg ,®5477 0196.
Jette Stoltenberg, Hallingparken 7,6., 
2660 Brøndby Strand, S 4373 0402.
E: jettestoltenberg@bmet.dk
Grethe Bruun Jensen, suppl., Sølet 5, 
4871 Horbelev, ® 5444 5287.
E: skafte@paradis.dk
Tove Boesen, suppl., Egevænget 13,
4800 Nykøbing F., ® 5485 2528.
E: tk.boesen@adr.dk
Arne Heyn, rev., Hamborgskovvej 32, 
Sundby, 4800 Nykøbing F., S 5486 1029. 
Karen M. Larsen, rev.suppl., Krårup Mølle
vej 5,4990 Sakskøbing, ® 5477 9403.
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Sydkystens Slægts
historiske Forening

Mandag 7. januar
Foredrag af Jørgen Mikkelsen: Skiftear
kivalier.

Gotisk læsning følgende mandage:
14. januar, 10. marts, 14. april og 19. maj.

Mandag 21. januar
Tema v/ Laila Månsson: En historie fra en 
fæstegård til Tjele.

Spørgeaften - vi hjælper hinanden føl
gende mandage:
28. januar, 25. februar, 31. marts, 28. april 
og 2. juni.

Mandag 4. februar
Arkivudflugt, nærmere om sted senere. 
Intet aftenmøde.

Mandag 11. februar
Generalforsamling.

Mandag 18. februar
Tema: Medlemmernes erindringer fra 
livets fester.

Mandag 3. marts
Foredrag af Elsebeth Paikin: Forskning i 
jødiske slægter.

Mandag 17. marts
Tema v/ Erik Møntegaard: Spanske sol
dater.

Slægtshistorisk Forening 
for Sydsjælland

Onsdag 16. januar
Thorkil Andersen, Arbejdermuseet: Da 
bønderne kom til byen.

Mandag 7. april
Foredrag af Charlotte Jensen: Hvordan er 
en god hjemmeside?

Mandag 21. april
Tema v/ Ida Fog Petersen: Hvordan jeg 
kom i gang med slægtsforskning.

Mandag 5. maj
Foredrag af Werner Wittekind: Hvad står 
DIS-Danmark for?

Mandag 26. maj
Tema v/ Ingrid Bonde Nielsen: En He- 
debogård.

Søndag 8. juni
Udflugt.
Herefter sommerferie til 1. september.

Tid og sted
Alle møderne afholdes kl. 19 - 21 i lokalet 
"Slægtsforeningen", Gersagerparken 35, 
parterret, Greve.

Kontingent
Enk.175 kr., samboende 225 kr. pr. år. 
Gæster 20 kr. pr. gang.

Bestyrelse
Jørgen Seide Petersen, ® 4058 5486.
Jytte Rasmussen, ® 4390 3564.
Ingrid Bonde Nielsen, ® 4390 8060.
Lisbet Larsen, ® 4615 0571.
Erik Møntegaard, ® 4390 1749.

Hjemmeside:
http://sydslaegt.dk

I slutningen af 1800-tallet fandt en af de 
helt store folkevandringer sted. Folk fra 
landet søgte ind til de hastigt voksende 
industribyer. Hvordan klarede de sig. Vi 
hører om arbejderbefolkningens levevilkår 
i slutningen af 1800-tallet og frem til 1. 
verdenskrig.
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Onsdag 20. februar (FU)
Helen Cliff, mag. art.: Jordemødre.

Fødselshjælp på land og i by fra 1700- 
tallet til begyndelsen af det 20. århundrede. 
De danske jordemødres brogede historie 
har rødder i gamle kvindetraditioner. 
Hvilke skriftlige dokumentationer kan vi 
finde i arkiverne.

Onsdag 12. marts 
Generalforsamling.
Medlemsaften hvor vi alle bidrager med 
eksempler på egen forskning, opsætning 
af tavler m.m.

Onsdag 16. april
Ole Pilegaard Hansen: Konsumtionsafgif
tens historie i Danmark.

Konsumtionsafgiften var en form for 
bytold ( accise ), som blev opkrævet til 
staten af en række varer, der blev ført ind 
til købstæderne. Foredraget suppleres 
med en by vandring i Næstved under titlen 
Næstved indenfor hegnet. Under turen rundt 
i byen standser man blandt andet op på 
de steder, hvor der tidligere var en byport 
med konsumtionsbod.

Tid og sted
Arrangementerne afholdes kl. 19.30-22 i 
Beslagsmedien, Grønnegades Kaserne.

Slægtshistorisk Forening 
Sønderjylland

Tirsdag 15. januar kl. 19.30, foredrags
salen på Sønderborg Slot
Inge Adriansen, museumsinspektør: 
Slægtshistorikere i krigens spor.

I arkivet på Museum Sønderjylland 
- Sønderborg Slot findes mange breve 
og dagbøger fra Treårskrigen 1848-50 og 
krigen i 1864 samt fra Første og Anden 
Verdenskrig. Der er også et stort antal 
fotos af krigsdeltagere. Inge Adriansen vil 
fortælle herom og redegøre for, hvordan 
slægtsforskere kan få adgang til at benytte 
dette materiale.

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

Kursusvirksomhed
LOF holder kurser i slægtsforskning 
under ledelse af Ole Pilegaard Hansen. 
De, der ønsker at deltage, bedes holde øje 
med annoncering i pressen, samt i LOF's 
kursushæfte.

Bestyrelse
Knud Rahbek Frederiksen, fmd., Fællesejevej
14,4700 Næstved, ® 5572 5508.
E: aogkfr@maill.stofanet.dk
Ole Pilegaard Hansen, kass., Fyrrevej 7, 
Fensmark, 4684 Holmegård, ® 5554 6405.
E: pilbach@stofanet.dk
Anny Mørch, sekr., Skovbrynet 26, 
4700 Næstved, ® 5572 7791. E: morch. 
andersen@s tof anet, dk
Karin Mørck, Nykøbingvej 79,4850 
Stubbekøbing. E: karin.morck@pc.dk
Jørgen Petersen, Pinjevej 10, Fensmark, 
4684 Holmegård, S 5055 5848.
E: swerburg@mail.dk

Hjemmeside 
ssf.dk/25/

Indgang til foredragssalen i den indre 
slotsgård i trappetårnet i hjørnet mod 
nordøst. Der må medbringes drikkevarer 
til mødet.

Mandag 21. januar
Slægtsforskningsværksted.

Værkstedet kører som en studiegruppe. 
Emnet aftales for hvert møde. Kontakt for
eningens kasserer Margit Hansen, hvis du 
har særlige emner, du ønsker at få drøftet. 
Møderne er fortrinsvis for foreningens 
medlemmer, hvorfor møderne ikke vil 
blive annonceret yderligere. Mød op og 
lad os hjælpe hinanden.
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Onsdag 6. februar kl. 19
Deutsches Museum Nordschleswig har 
en samling af genstande modtaget fra det 
tyske mindretal i Nordslesvig, der fortæl
ler historien om deres kultur. Derudover 
har museet et kartotek over krigsofre fra 
det tyske mindretal i 2. verdenskrig. Vi vil 
få en rundvisning af museets leder, Ruth 
Clausen, ligesom der vil være mulighed 
for at drikke en kop kaffe/te med kage for 
en pris af 30 kr. pr. person.

Mødet starter kl. 19 i museets lokaler 
på Rønhaveplads 12, 2. sal, Sønderborg 
(samme bygning som det tyske bibliotek).

Tirsdag 19. februar
Slægtsforskningsværksted.
Se omtalen ovenfor.

Lørdag 23. februar: kl. 13 
Generalforsamling ( dagsorden mv. ud
sendes til medlemmerne medio januar). 
Efter generalforsamlingen holder lektor 
Inger Buchard, Varde, foredrag: Slægts
forskning i Tyskland. At søge efter sine 
tyske rødder - praktiske erfaringer fra 
Nordtyskland.

Inger Buchard vil fortælle om sine er
faringer med slægtsforskning i Tyskland. 
Hun kendes bl.a. for sine indlæg i forum 
på DIS-Danmark.

Torsdag 6. marts kl. 19
Lene Andersen, cand.mag., arkivar ved 
Dansk Folkemindesamling: Dansk Folke
mindesamling og almindelige menneskers 
dagligliv.

I Dansk Folkemindesamlings arkiver 
kan man opsøge materiale fra de ellers 
anonyme menneskers tilværelse i alle 
egne af landet. Samlingen er fuld af ma
teriale om det daglige liv af enhver slags, 
hovedsagelig i form af folks eventyr, sagn, 
viser, lokale historier og erindringer. I 
foredraget vil Lene Andersen fortælle om 
Folkemindesamlingen og dens historie 
samt give eksempler på, hvordan stoffet i 
samlingerne kan bruges.

Torsdag 13. marts
Slægtsforskningsværksted.
Se omtalen ovenfor.

Lørdag 5. april kl. 10-ca. 15 i salen, Søn
derborg Bibliotek.
Chris Gade Oxholm, "Brothers Keeper 
Temadag / Workshop".
Programmets danske repræsentant gen
nemgår slægtsforskningsprogrammet 
Brothers Keeper, hvorefter der vil blive 
mulighed for at stille spørgsmål. Øvrige 
oplysninger vil fremgå af det udsendte 
program og på foreningens hjemmeside 
www.shfs.dk under "Arrangementer".

Lørdag 6. september kl. 10-ca. 15 
"Slægtsforskertræf 2008". Mere herom 
senere.

Tid og sted
Hvis ikke andet er anført, finder arrange
menterne sted i grupperum 7 på Sønder
borg Bibliotek, kl. 14-17, hvis der ikke er 
angivet andet tidspunkt.

Kontingent
150 kr. pr. husstand årligt. Indmeldelse i 
foreningen sker ved henvendelse til kas
sereren.

Bestyrelse
Nicolai Johannsen, fmd., Kystvej 9, 6320 
Egemsund,® 7444 2383. E: formand@shfs.dk 
Bent Pawlowski, nstfmd., 6360 Tinglev.
Margit Hansen, kass., Smedevænget 20, 
Guderup, 6430 Nordborg,® 7445 8184.
E: kasserer@shfs.dk
Hanne Christensen, sekr., Stenbjergparken 6A, 
2. tv., 6400 Sønderborg,® 7442 2113.
E: skriver@shfs.dk
Ingeborg Kraft, 6400 Sønderborg. 
Karin Clausen, 6400 Sønderborg.
Tage Lahn Sloth, 6400 Sønderborg.

Hjemmeside 
www.shfs.dk
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Slægtshistorisk Forening 
for Thy

Onsdag 23. januar kl.19
Medlemsmøde på EUC Nordvest, Lerpyt- 
tervej (Handelsgymnasium): EDB Slægts 
søge muligheder. Tag problemer/emne 
med. PC til rådighed og man søger selv 
- vejledere er til stede. Tilmelding.

Torsdag 14. februar
Bestyrelsesmedlem Peter Norre Christen
sen fortæller om sin tipoldefar Michel 
Christensen Pedersen Badstue fra Øsløs. 
Derefter generalforsamling. Dagsorden i 
lokal folder.

Tirsdag 11. marts kl. 19 (FU)
Birgit Øskov, slægtsforsker og formand 
for Slægtshistorisk forening Aalborg: På 
embeds vegne - når vi slægtsforsker.
Aftenens indhold vil være anvendeligt 
for både nybegyndere og mere øvede. 
Hvad kan målet være, og hvordan nås 
det? Hvordan er kildematerialet opbygget, 
hvor findes det, hvordan benytter man det 
og hvad så?

Torsdag 10. april
Niels Rasmus Vestergaard, Dråby, Mors: 
Lokale godsarkiver m.m.

Tirsdag 6. maj
Medlemsmøde, problemløsningsaften 
med hjælp til især læsning af gotisk 
håndskrift.

Trekantområdets Slægts
historiske Forening

Mandag 14. januar (FU)
Karl Peder Pedersen, arkivar ved Lands
arkivet for Sjælland: Politiarkiverne og 
slægtsforskerne

Senere forsøges arrangeret heldagstur 
til Landsarkivet i Viborg. (Fælleskørsel, 
materiale-ønsker). Se i øvrigt den lokale 
folder og vor hjemmeside.

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt - kl. 19.30 i 
Plantagehuset, Thisted.

Fast studie aften for medlemmer kl. 19 
på lokal.hist. arkiv, I. P. Jacobsens hus, 
Thisted, følgende onsdage: 2., 16. og 30. 
januar, 13. og 27. februar, 12. og 26. marts, 
9. og 23. april, 7. maj.
Arkivar er til stede.

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

Bestyrelse:
Jens Eg, fmd., Enghavevej 17,7700 Thisted.
E: jens.eg@mail.dk
Anne Grethe Søndergaard, nstfmd., Skinnerup 
Skråvej 18, Hillerslev, 7700 Thisted,
S 9798 1527. E: annegrethe@sol.dk
Peter Norre Christensen, kass., Klosteren
gen 53,7700 Thisted, ® 9798 5403.
Ole Sixhøj Jensen, sekr., Gyvelvej 5, 
7700 Thisted, ® 9792 0401. E: os@sixthy.dk 
Erik Kaas Mortensen, webmaster, Ribesvej 28, 
7700 Thisted,® 9792 4660.
E: ekaasm@get2net.dk

Hjemmeside 
www.thyslaegt.dk

Politiet har i tidens løb ikke blot funge
ret som lovens lange arm og samfundets 
vågne øje, men også varetaget et bredt 
spektrum af andre opgaver. I foredraget 
gives et kort rids af politiets historie, og 
dernæst præsenteres en række af de kil
der, som slægtsforskere kan have glæde 
af. Det drejer sig bl.a. om strafferegistre, 
anholdelses- og anmeldelsesprotokoller, 
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navneforandringsprotokoller, forbryder
album og udvandringslister.

Mandag 11. februar (FU)
Steen Espensen, fhv. forstander Vestjyl- 
lands Højskole: Natmænd og kæltringer

Vi skal høre om en udstødt befolknings
gruppe, der levede bl.a. i Vestjylland for 
100 år siden. Hos forfattere som Blicher, 
Goldschmidt og Carit Etlar findes nat
mænd og kæltringer beskrevet i roman
tiske toner, men retsprotokollerne og lo
kalhistorien rummer mere virkelighedstro 
beretninger. En fortælling om natmandsliv 
gennem 300 år og om Kjælle Kasper, Anne 
Marie Grønning og Mæt Mus.

Mandag 10. marts 
Generalforsamling.

Efter generalforsamlingen ser vi en 
interessant film

Mandag 14. april (FU)
Erik Nørr, arkivar ved Rigsarkivet, Køben
havn: Skolearkivalier.

Man kan finde oplysninger om de fleste 
danskeres skolegang i de sidste 200 år. Ud 
over en oversigt - hovedpunkter i skolens 
historie, vil de vigtigste kilder til skole-og 
uddannelseshistorie, både de trykte og de 
utrykte, blive gennemgået. Foredraget vil 
også komme ind på, hvor de utrykte kilder 
findes.

Tid og sted
Møder afholdes 2. mandag i månederne 
september-april. De begynder kl. 19.15 
og afholdes på Lokalhistorisk Arkiv, 
Frederik Ill's Vej 6, Fredericia (5 min. fra 
Banegården).

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

Møderne indledes med "medlemmer
nes 10 minutter", hvor der kan fortælles 
om gode oplevelser, givtige kilder, læses

op, gives tips osv. I forbindelse med mø
derne vil der altid være hjælp at hente til 
tydning af gotisk skrift eller ideer til at 
komme videre.
Kaffe/te ad libitum 5 kr.
Gæster er velkomne, gæstebillet å 35 kr. 
pr. foredrag.

Kontingent
(incl. abonnement på vores blad "Slægts- 
Tidende" samt SSFs SLÆGTEN) pr. år 190 
kr. - par 260 kr.
Medlemskab tegnes ved møderne eller ved 
henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelse
Jesper Ratjen, fmd., Majvænget 66, Bramdrup, 
6000 Kolding, S 7551 8063.
E: j.ratjen@stofanet.dk.
Kjeld Buhl, nstfmd, red., web.master, 
Fuglsangparken 41,7000 Fredericia,
S 7592 9256. E: kjeld.buhl@profibermail.dk 
Hjemmeside:
http: / / ruthogkjeld.webbyen.dk 
Tommy Hansen, kass., Islandsvej 1,
5500 Middelfart, ® 6441 4977 / 5522 4824. 
E: 16th@hk.dk
Leif Horsmark, sekr., Tunøvænget 13, 
5500 Middelfart, ® 6441 4456.
E: Leif.Horsmark@stofanet.dk
Ruth Buhl, bibi., Fuglsangparken 41, 
7000 Fredericia, ® 7592 9256.
E: ruth.buhl@profibermail.dk 
Karsten Thomsen, bladmand & layout ass., 
Egeskovvej 33,7000 Fredericia, ® 7593 4590.
E: e-k.thomsen@get2net.dk
Lilian Brahe, moccamester, Lillenæs 79, 
7000 Fredericia, ® 7594 5025.
E: brahe@tdcadsl.dk
Laila Kønger skov, ass. moccamester, 
Castorvænget 6,7000 Fredericia,
® 7592 8338. E: Laito@mail.tele.dk

Hjemmeside
www.trekanten.webbyen.dk
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Vejleegnens Slægtshisto
riske Forening

Tirsdag 8. januar (FU)
Kathrine Tobiasen, bibliotekar: Fæstefor
hold og fæstebønder.

Vi er rigtig mange, der har forfædre, 
som har levet som fæstebønder. Denne 
aften vil vi få en del at vide om de forhold, 
de levede under.

Tirsdag 5. februar (FU)
Jytte Skaaning: Politiprotokoller, der kan 
fortælle om vore aner, som har bevæget 
sig ud over lovens grænser.

Der er spændende stof at finde i politi
protokollerne. Foredraget kaster lys over, 
hvad vi kan regne med at finde i justits-, 
politi- og dommerprotokollerne, samt 
hvordan vi bruger dem mest hensigtsmæs
sigt.

Tirsdag 4. marts
Generalforsamling efter vedtægterne.

Derefter vil Aase Thomsen fortælle om 
hvor, hvad og hvordan arkivalier findes på 
Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv.

Tirsdag 1. april (FU)
Lone Liljegren, arkivar på Erhvervsar
kivet: Personoplysninger i kommunale 
arkiver.

Fortvivl ikke, hvis noget materiale er 
gået tabt. I kommunernes sociale arki
valier er der mange muligheder for at 
finde oplysninger om anerne. I foredraget 
præsenteres et udvalg af disse arkivalier,

Slægtshistorisk Forening 
for Vestegnen

Tirsdag 22. januar
Mette Mortensen: Peder Madsens Gang. 
Boliger for de fattige eller arnested for 
fordærv.

sammen med de oplysninger, som du kan 
støde på i materialet.

Tirsdag 6. maj
Udflugt. Vi mødes i det tidligere Forsam
lingshus på Møllebyvej i Homstrup Møl
leby, hvor vi skal se spændende tekniske 
ting, sindrige maskiner, kinoorgler m.m., 
og høre Anton Stormlund fortælle om sine 
samlinger.

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt holdes møderne 
kl.19.15 på Vejle Byhistoriske Arkiv og 
Stadsarkiv, Enghavevej 2, Vejle. Eventu
elle programændringer vil blive meddelt 
på foreningens hjemmeside.

Kontingent
Enkeltpersoner 110 kr. pr. år. Par 165 kr. 
pr. år. Gæster 35 kr.

Bestyrelse
Inger Solberg Lund, fmd., Venusvej 28, 
7100 Vejle, ® 7582 8898. E: ilund@tunet.dk 
Kai Jensen, kass., Apollovej 6. 7100 Vejle, 
® 7582 8731. E: gerka@tunet.dk 
Mette Holm Sørensen, sekr., Grejsdalsvej 456, 
7100 Vejle, ® 7585 3073.
E: mhs@grejsdalen.dk
Flemming Topsøe-Jensen, Anemonevej 18, 
7100 Vejle,® 7582 4916.
E: flemming@pedersholm.dk
Gunnar Therkelsen, Peter Freuchens Vej 4, 
7100 Vejle, ® 7583 4206. E: githe@mail.dk 
Peder Udesen, suppl. & webmaster, 
® 7584 1050. E: peder.udesen@ofir.dk

Hjemmeside 
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf

Tirsdag 26. februar
Anton Blaabjerg: Hvad gør du for at finde 
efterslægten mellem 1875-1925?

Den kendte slægtsforsker Anton Bla
abjerg vil guide os igennem forskellige 
søgemuligheder for at finde tråden gen
nem efterslægten.
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Tirsdag 25. marts
Knud Prange: Nygårds sedler.

Et herligt hjælpemiddel til jysk slægts- 
og personalhistorie.

Tirsdag 22. april
Anna Margrethe Krog-Thomsen: Family 
Search.

Hvad kan man finde på FamilySearch. 
org? Mormonkirkens store hjemmeside, 
der i dag er en af verdens største og mest 
brugte genealogiske hjemmesider. Hvor
dan søger man i den, og hvilke oplysnin
ger kan man være heldig at finde? Gen
nemgang af de forskellige undergrupper 
og søgemuligheder. En dansk vejledning 
til denne hjemmeside kan du evt. selv 
printe ud hjemme inden foredraget på 
adressen www.genealogi-kbh.dk under 
Slægtsforskning/Hent & Print. Denne 
aften vil vi også se på, hvordan man søger 
på hjemmesiden Hammerum-Herred og 
de muligheder der ligger i at kombinere 
søgningen på disse 2 store hjemmesider.

Øvrige tirsdage vil veksle mellem tema- 
aftener og klubaftener, hvor vi hjælper 
hinanden.

På nogle klubaftener vil vi forsøge at ar
rangere korte indlæg af medlemmerne. 
Ret til ændringer forbeholdes.

Tid og sted
Hvor intet andet er anført afholdes vore 
møder hver tirsdag kl. 19 - 22 i Aktivi
tetscentret, Sydvestvej 12, Glostrup. (Ved 
Glostrup station).

Kontingent
Kr. 200 - ægtepar kr. 320. Gæstebetaling 
ved foredragene kr 30.

Bestyrelse
Yrsa Kristensen, fmd., Poppelhusene 33, 
2600 Glostrup, S 4344 9741.
E: flyr@mail.tele.dk
Ole Arrild, nstfmd., Landlyststien 8, st. tv., 
2625 Ishøj, ® 4373 3215.
E: arrildl@ishoejby.dk
Birthe Jørgensen, kass., Ydergrænsen 8, 
2600 Glostrup, S 4494 5574.
E: birthe_jorgensen@mail.tele.dk
Jan Wibrand, sekr., Birke Alle 10, 
2600 Glostrup, ® 4345 1013.
E: jan@wibrand.dk
Loa Nielsen, Nordre Ringvej 5, st. th., 
2600 Glostrup, S 2295 5446.
E: loa90@hotmail.com

Vestlollands Slægts 
Forsknings Forening

Torsdag 17. januar
Naturformidler Sven Thorsen, Nykøbing 
F., kommer og fortæller om "Slotsvæg
teren" fra Krenkerup, Lindhard Hansen, 
danmarksberømt ornitolog, en spæn
dende person.

Torsdag 28. februar
Foreningens ordinære generalforsamling 
iflg. vedtægterne.
Herefter en gæst der fortæller.

Torsdag 27. marts
Fhv. lærer Henri Bitsch Johansen, Hors
lunde: Chr. D.F. Reventlow, statsmand 
(1748-1827).
Blev statsminister 1797-1813. Reventlow 
afløste bl.a. hoveriet og ophævede stavns
båndet for bondestanden i 1788. Et af hans 
godser var Pederstrup, hvor han boede i en 
årrække sammen med sin familie.

Torsdag, 24. april
Journalist Peter Gade, Nakskov: Blekinge- 
gadebandens første ledere.
Gotfred Appel og Ulla Hauton boede i 
begyndelsen af 1980-eme i Nakskov.
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Tid og sted
Foredrag og møder holdes, hvis ikke andet 
er anført, Id. 19 i Nakskov lokalhistoriske 
Arkivs avissal, Jernbanegade 8, Nakskov.

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. Gæster 
betaler et gebyr på 25 kr. pr. møde.

Bestyrelse
Helge Rasmussen, fmd., Havebyen 17, 
4900 Nakskov, S 5492 0961.
Margrethe Nellemann, nstfmd., Østergade 8,
4900 Nakskov, ® 5492 8329.
Lone Rasmussen, sekr., Hoskiersvej 40, 
4900 Nakskov, ® 5492 7154.
Gunner Larsen, kass., Bregnevej 24, l.tv., 
4900 Nakskov, S 5492 3784.
Erling J. Hansen, Pederstrupvej 20, 
4900 Nakskov, S 5492 2011.
Jytte Jensen, Maglehøjvej 70,4900 Nakskov, 
S 5492 1371.

SLÆGTSHISTORISK FORENING 
FOR VIBORG OG OMEGN

A

Torsdag 7. februar
Generalforsamling, dagsorden ifølge 
lovene.

Efter generalforsamlingen holder vi 
en lille bogauktion. Fra tid til anden får 
foreningen en del hæfter og bøger, som 
vi vil sælge den aften.

Torsdag 28. februar (FU)
Anton Blaabjerg: En person forsvinder, 
hvordan kan jeg evt. finde den pågæl
dende?

Vi har vist alle prøvet, at pludselig 
forsvinder en eller flere personer i en ef
terslægtstavle, og vi kan ikke finde dem 
igen. Foredraget belyser flere muligheder 
for en sådan eftersporing.

Torsdag 13. marts
Arkivaften på LA-Viborg kl. 19-22. Døren 
er kun åben for adgang kl. 18.50-19. Denne 
aften kan du få en del hjælp til din forsk
ning, der er 2 øvede i skranken, og besty
relsen vil hjælpe efter bedste formåen, så 
det er bare med at møde op.

Torsdag 3. april
Tove Glud Rasmussen, Viby J.: En borger 
i Horsens og Randers dør 1739.

Min 4-tipoldefar Peder Thomasen 

Bering dør i Horsens 21. november 1739, 
42 år gammel. Det bliver optakten til et 
såkaldt kommissionsskifte indført i en 
protokol på ca. 1000 sider. Foredraget vil 
omhandle skiftet, og hvad man kan få 
ud af det, samt informere om en yderst 
velhavende borgers liv.

Tid og sted
Kl. 19.30 på Viborg Centralbibliotek (ind
gang ad døren til venstre for hovedind
gangen). Medbring selv kaffe og brød.
Husk dog mødet den 13/3 kl. 19 på LA- 
Viborg.

Kontingent
200 kr. pr. husstand for foredrag, HVEM 
FORSKER HVAD og SLÆGTEN. Gæster ved 
foredragene 20 kr.

Bestyrelse
Holger Helbo, fmd., N. Bødkersvej 6, 
Hvomum, 9500 Hobro, S 9854 7015.
E: holger.h@get2net.dk
Anton Blaabjerg, nstfmd., Fredensgade 38, 
8800 Viborg, ® 8661 0436.
E: blaab@webspeed.dk
Gerhardt Hørdum, kass., Hedevej 21, 
Frederiks, 7470 Karup, S 8666 1317.
E: gihordum@tiscali.dk
Tove Krog, sekr., Møllevej 11 A, 8800 Viborg, 
® 86671099. E: tove-krog@jubiimail.dk 
Grete Pedersen, pr, Topmejsevej 2,8800 
Viborg, ® 8661 0868. E: top2@pc.dk
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Slægtshistorisk Forening 
af 2005 for Øster, Vester 
og Nørre Horne Herreder

Mandag 21. januar
Generalforsamling i Kulturhuset i Ølgod 
med dagsorden efter vedtægterne.

Derefter i samarbejde med FU: 
Jytte Skaaning, arkivar, cand. mag., Odense: 
Arven efter forfædrene.

Skifterne efter forfædrene er en guld
grube af oplysninger for slægtsforskere. 
Ikke alene kan man ofte få oplyst ukendte 
forfædre og disses efterkommere. Man kan 
også gennem registreringen af afdødes 
ejendele få oplysning om de økonomiske 
forhold. Jytte Skaaning vil fortælle, hvor 
og hvornår man kan forvente at finde 
skifter og vil i korte træk også fortælle, 
hvad man kan læse ud af dem.

Tirsdag 4. marts
Chris Oxholm Sørensen, Hasselager: 
Billedbehandling i Brothers Keeper, her
under omtale af et gratis billedprogram, 
som kan købes.

Onsdag 23. april(FU)
Birgit Løgstrup: Godsarkiver set med 
slægtsforskerøjne.

Godssystemet i det 18. årh. vil blive be
handlet, ikke som godshistorie, men hvad 
en slægtsforsker kan bruge godsarkiver til 
i sit arbejde med slægtshistorien, f. eks: 
Hvad er et gods? Hvilke kildegrupper 
findes i godsarkiverne ? Hvorledes kan 
godsarkiverne supplere andre stærkt be
nyttede arkivalier ? Hvor kan de bringe 
nye temaer ind i slægtsundersøgelserne ? 
Hvordan kommer man ind i dem - hvilke 
hjælpemidler findes ? Hvad gør man, når 
godsarkiveme svigter ? Da de fleste af os 
kommer fra landmandsslægter, vil vi alle 
støde på emnet.

Gotisk skrift
Tirsdage kl. 9.30 -12.30: Hvis der er inte
resse derfor, fortsætter læsegruppen i læs
ning af gotisk skrift ved Kurt Andersen. 
Startdato 15. januar og derefter hveranden 
uge, i alt 6 gange. Nye deltagere vil være 
velkomne.

Vi forsøger at arrangere en fælles tur ( 
i privatbiler ) til Landsarkivet i Viborg 
omkring 1. april. Der vil blive forhørt om 
interessen ved foredragene i januar og 
marts. Medlemmer, der ikke kommer til 
disse foredrag eller i læsegruppen er vel
kommen til at henvende sig til bestyrelsen 
efter 4. marts.

Tid og sted
Hvor ikke andet er anført, finder arran
gementerne sted kl. 19 i Kulturhuset i 
Ølgod.

Kontingent
Kr. 150, ægtefæller/samlevere 75 kr. (intet 
blad), gæster kr. 30 pr. foredrag.
I forbindelse med foredragene er der kaffe 
å25 kr.

Bestyrelse
Karl Møller Bargisen, fmd., Grindstedvej 18, 
6870 Ølgod,® 7524 3053.
E: kmb@direkte.org
Erling Hansen, nstfmd., Græsvangen 11, 
6855 Outrup, ® 7525 1497.
E: bahr.hansen@post.tele
Lissi Møller Kristensen, kass., Storegade 18,1., 
6870 Ølgod, S 7524 4300. E: fmk@mail.dk 
Kurt Andersen, sekr., Krusbjergvej 27, 
6870Ølgod,® 7524 3098.
E: kuman@andersen.mail.dk
Tove Jørgensen, Skovalle 19,6870 Ølgod, 
® 7524 5277. E: tovebj@webspeed.dk 
Søren Danielsen, suppl., Elmevej 29, 
6880 Tarm. E: isdanielsen@mail.dk
Niels Winther Christensen, suppl., Bjælkager 8, 
6823 Ansager. E: niwich@skovlundnet.dk
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Mandag 7. januar (FU)
Inger Bladt, museumsinspektør, Aalborg 
Historiske Museum: Slægtsforskerens 
jagtmark: museumsverdenen.

Museerne landet over rummer en 
lang række samlinger - både synlige og 
usynlige - som på alle mulige måder il
lustrerer vore forfædres verden: tøj, hjem, 
husgeråd, pengevæsen m.v. Hvordan kan 
slægtsforskere benytte den verden - både 
deres nære museum og de øvrige museer 
i Danmark? Har et museum i Danmark 
måske oven i købet bevaret nogle slægts
mæssige ejendele fra din slægt?

Mandag 21. januar kl. 19 Husets medie
værksted - Hasserisgade, Aalborg

Finn Jelstrup: Mød op til en aften for 
at høre om udskrivningsmulighederne 
af kæmpestore tavler på en AO-plotter 
(også lidt formater) fra diverse slægts
forskningsprogrammer - Medtag data på 
USB-nøgle eller CD. Pladsen er begrænset, 
så tilmelding er nødvendig til finn@fgj.dk 
eller ® 9814 4496.Husets medieværksted 
hjælper også gerne med udskrivning af 
A4-bøger og eventuel indbinding.

Mandag 4. februar
Møde med bl.a. "køb/salg-afdeling" i 
konfirmandstuen/læsesalen i Arkivet. 
Hvem holder "10 minutter"? Meld dig som 
foredragsholder til BØ i god tid i forvejen. 
Aftenens emne er i øvrigt: Oversete arkiva
lier på Stadsarkivet.

Mandag 3. marts (FU)
Kathrine Tobiasen, bibliotekar, Randers: 
Skifter - og hvordan de kan bruges i 
slægtsforskningen.

Et godt skifte indeholder en guldgrube 
af informationer, der tillader os at komme 

meget tæt på vores aner. Det fortæller 
både om slægtssammenhænge og giver 
et spændende indblik i de materielle 
forhold, aneme levede under. Hvordan 
foregik skiftet? Hvilke oplysninger kan 
man trække ud af et skiftebrev? Og endelig
- hvordan finder man frem til skifterne?

Mandag 10. marts - bemærk afgangs
stedet!
Aftentur til landsarkivet i Viborg.

Bus afgår kl. 17.45 perron 11, Aalborg 
Rutebilstation. Læsesalen er åben for os 
kl. 19-22. Pris pr. person 60 kr. Tilmelding 
og aflevering afbestillingssedler til Ingrid 
Gade senest 5. marts. Der må højst afle
veres 3 bestillingssedler pr. deltager, og 
de skal være forsynet både med arkiv- og 
løbenummer. Du kan også bestille online 
på arkivets hjemmeside: www.sa.dk/lav
- i venstre side: klik på "At bruge arkivet"
- derefter, ligeledes i v. side: klik på "Læ
sesalen" - derefter, ligeledes i v. side: klik 
på "Online bestilling", så går resten af sig 
selv.

Der er selvfølgelig mulighed for at for
ske uden, at man på forhånd har afleveret 
bestillingssedler. Tilmelding er bindende, 
med mindre der sendes afbud senest 8. 
marts.

14. marts 2008
Foreningens nu afdøde æresmedlem, Jens 
Gravesen, kunne i dag være fyldt 100 år. 
Stadsarkivet og foreningen åbner udstilling 
i den anledning.

Mandag 7. april
Møde med bl.a. "køb/salg-afdeling" i 
konfirmandstuen/læsesalen i Arkivet. 
Hvem holder "10 minutter"? Meld dig 
som foredragsholder til BØ i god tid forin
den. Aftenens emne er i øvrigt: Skifter på 
Stadsarkivet.

Mandag 5. maj (FU)
Generalforsamling.
Derefter foredrag af kunstformidler, mag. 
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art., Anne Sofie Ejersbo Frederiksen, AROS, 
Århus: I kunstens øjne - om bønder, solda
ter og andet godtfolk.

I 1800-tallet gjorde de danske kunst
nere en opdagelse. De opdagede folket! 
Med ivrig opbakning fra landets første 
kunsthistoriker, professor Høyen, drog 
de ud i landet og fandt nye motivkredse. 
Den danske befolkning og dens levevis 
blev emne for talrige billeder. By og land, 
stor og lille, bønder og soldater. Alle blev 
værdige motiver for kunsten, hvor der før 
skulle penge og stand til. Og selv de mest 
simple omgivelser og klædedragter fandt 
vej ind i billederne.

Tid og sted
Arrangementerne (januar, marts og maj) 
holdes i foredragssalen, Haraldslund, Ka
stetvej 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 mø
derne kan der købes kaffe/te - pris 5 kr.

Studiekreds på Stadsarkivet 
Studiekredsen fortsætter på Stadsarkivet 
kl. 9.30-11.30 1. onsdag i februar, marts 
og april måned. Studiekredsen er først og 
fremmest tænkt som en hjælp til selvhjælp 
med slægtsforskning - specielt gotisk 
skriftlæsning. Både erfarne og nybegynde
re er meget velkomne. Deltagelse er gratis 
og uforpligtende. Fra bestyrelsen deltager 
Elisabeth Strandbygaard og Ingrid Gade.

Studiekreds på Stadsarkivet
Legacy-gruppen: Vi kører videre på andet 
år med møder på Stadsarkivet hver anden 
torsdag i ulige uger kl. 13-15. Første gang 
3. januar. Der er ingen tilmelding, bare 
mød op, hvis du er Legacy-bruger eller 
har lyst til at se, hvad dette fantastiske 

program kan.
Formålet er at udveksle ideer og mulig

heder med hinanden og lære fra os af de 
mange gode trick og finesser, der findes i 
dette program og hente hjælp hos andre, 
hvis vi er kørt fast i et eller andet.

Vi har computer og projektor på stedet, 
så du ikke selv behøver at have noget med, 
og efter den første time med et fastlagt 
emne holder vi kaffepause, og herefter 
behandler vi emner fra deltagerne.

Hvis Legacy har din interesse, så mød 
op - du kommer i godt og livligt selskab, 
hvor hjælpsomhed og videndeling er 
en selvfølge. Tovholder: Jørn Bolan
der (@ 9814 3141 - bolander@gvdnet. 
dk) og Arne Leismann (® 9817 1908
- a.leismann@stofanet.dk).

Studiekreds på Stadsarkivet
Hvordan bliver noter til en god historie
- og hvordan får jeg styr på min egen- og 
min slægtshistorie?

Navne, årstal og stednavne er gode nok, 
men sjovere, når der er lidt, der binder 
dem sammen. Mursten skal jo også have 
lidt mørtel/cement for at blive til en pæn 
mur. Kom og lad os hjælpe hinanden med 
at "mure". Tovholdere er Birte Overgaard 
(® 9857 2965 - nbovergaard@get2net.dk) 
og Ole Hulgaard Nielsen (® 9829 6603 - 
ohn@stofanet.dk). Studiekredsen arbejder 
tirsdagene 8. januar, 5. februar, 4. marts, 
og 1. april - alle dage kl. 9.30-11.30.

Kursusvirksomhed
Kom i gang med WinFamily 7. For abso
lut nybegyndere i at bruge et moderne 
slægtsforskningsprogram. Kurset er ikke 
et kursus i slægtsforskning, men i brug 
af et program til formålet. Alle har en far 
og mor og måske søskende, ægtefælle og 
børn, og det er tilstrækkeligt for at komme 
i gang. Grundlæggende kendskab til 
brug af Windows er eneste nødvendige 
forudsætning. Programmet kan hentes på 
internettet i en prøveversion. 5 onsdage 
16-18.45 - start 30. januar (ferie uge 8).
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Erik Laursen: Slægtsforskning for begyn
dere. Find dine rødder og få ord og "kød" 
på dine forfædre. Få en introduktion til 
grundlæggende begreber indenfor slægts
forskning. Lær at kende og bruge de 
kilder, som er nødvendige for at få startet 
på din slægtsforskning. Vi vil endvidere 
læse ældre kilder, der er skrevet på gotisk. 
En fælles tur til Landsarkivet i Viborg vil 
blive arrangeret. Materialeudgifter 75 kr. 
21 lektioner/7 torsdage kl. 19-21.45. Kon
takt EL ang. starttidspunkt.
Nærmere oplysninger hos EL ® 9815 9615 
eller E: gjesing@stofanet.dk

Finns og Eriks kurser foregår på Kjelle- 
rupsgades Skole i Aalborg, og tilmelding 
skal ske til FOF ® 9813 8233.

Anton Blaabjerg: Gotisk skriftlæsning og 
gamle arkivalier -for begyndere og fortsættere 
(FU). Det har igennem længere tid knebet 
gevaldigt med at få et sådant kursus i 
gang, hvorfor vi er blevet enige om ikke 
at slå det op igen. I fald der kan samles 7- 
10 kursister, er AB og Folkeuniversitetet 
dog klar til at starte - 8 tirsdage kl. 19-21. 
Prisen vil være 660 kr. (ved min. 10 del
tagere). Henvendelse kan ske til BØ. Un
dervisningen vil finde sted på FUs lokaler, 
Strandvejen 12-14 i Aalborg.

Jens Aaberg, Dronninglund: Slægtsforsk
ning for begyndere - Find dine rødder og 
få "kød" på dine forfædre. Kurset vil 
give en introduktion i de grundlæggende 
begreber inden for slægtsforskningen 
og lære dig at kende og bruge de kilder, 
som er nødvendige for at starte på din 
slægtsforskning. Vi vil endvidere læse 
ældre kilder, der er skrevet med gotisk 
skrift. I kursusforløbet indgår en tur til 
Landsarkivet i Viborg (mandag 10. marts 
kl. 19-22 - kør selv). Desuden vil emnet 
"Computeren i Slægtsforskningen" også 
blive behandlet. Du kan få yderligere 
information om kurset på ® 9884 1890.

Kursusdage i februar: Torsdag 7., 14., 21. 
og 28. og i marts: 6. og 13.

I samarbejde med Lokalsamlingen, Med
borgerhuset
- afvikles Lokalsamlingens Dag søndag 
2. marts kl. 10-15. Bibliotekets personale 
og medlemmer af foreningen vil fortælle, 
vise rundt og hjælpe på vej - Kom og hør 
om slægtsforskning, edb-programmer 
til slægtsforskning og gode databaser på 
nettet.

Bestyrelse
Birgit Øskov, fmd./kass., Rolighedsvej 56, 
9400 Nørresundby, ® 9817 6376.
E: birgit.oeskov@skansevejens-skole.dk 
Ingrid Wisborg Gade, nstfmd., Anthon Bachs 
Vej 6,9000 Aalborg, ® 9812 6515.
E: iwg@stofanet.dk
Birgitte Hansen, sekr., Plutonvej 33, 
9210 Aalborg SØ, ® 9814 7240.
E: ellenbirgitte@hotmail.com 
Jørgen Laustsen, Thorvaldsensvej 2, 
9000 Aalborg, ® 9813 5339.
E: j.laustsen@stofanet.dk 
Elisabeth Strandbygaard, Kapelvej 9, 
9400 Nørresundby, ® 9817 8035.
E: elisabeth@stofanet.dk
Rasmus Lund Jensen, Agrihøj 7, Visse, 
9210 Aalborg SØ, ® 9814 6644.
E: rlj@civil.aau.dk
Torben Nyhuus, Suensonsgade 13, 
9000 Aalborg, S 98101082.
E: 2nys@stofanet.dk
Jens Aaberg, suppl., Bøgevangen 28, 
9330 Dronninglund, ® 98841890.
E: aaberg_drlund@stofanet.dk
Arne Leismann, suppl., Østerbrogade 25, 
9400 Nørresundby, ® 98171908.
E: a.leismann@stofanet.dk
Finn Hejlesen, rev., Kvisten 27,9260 Gistrup, 
® 9832 3207. E: hejlesen@stofanet.dk 
Kirsten Bovin, rev., Tinesvej 52,9380 Vestbjerg, 
® 9829 6830. E: bovin@stofanet.dk

Hjemmeside 
www.slaegtshistoriskforeningforaalborg- 
egnen.dk
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ÅRHUS

Forårets tema vil være: Kvindeliv.

Mandag 14. januar
Mødet holdes - jf. temaet - på Kvinde
museet i Århus, Domkirkepladsen 5, 
Århus C.
Generalforsamling. Dagsorden ifølge ved
tægterne - se separat program.

Efter generalforsamlingen: Foredrag 
om Kvindemuseet ved museumsleder 
Bodil Olesen.

Mandag 11. februar (FU)
Vivi Jensen, museumsinspektør, Kolding
hus: Dronning i Danmarks middelalder.

Dronningens rolle belyst ved eksem
pler. "Fra fjerne lande kom hun, dronning 
Dagmar"... og alle ved, at hun var lige så 
god som hendes efterfølger Bengerd var 
ond. Eller var de nu også det? Hvad ved vi 
egentlig om middelalderens dronninger? 
Hvor kom de fra, hvem var de, hvordan 
var de, og hvad ventedes der af dem, når 
det arrangerede ægteskab var indgået? Og 
hvad med frillerne? Ved hjælp af udvalgte 
eksempler fra dronningerækken vil der 
blive gjort et forsøg på at besvare nogle 
af disse spørgsmål.

Mandag 25. februar
Aftenbesøg på EA - Landhusholdnings
selskabets Kvinder.

Mandag 10. marts (FU)
Jytte Larsen: Gyrithe Lemche - grundlæg
geren af den danske kvindebevægelses 
historie.

Gyrithe Lemche var en kendt skønlit
terær forfatter, da hun kastede sig ind i 
kampen for kvinders valgret. Bl.a. med 

jubilæumsskriftet Dansk Kvindesamfunds 
Historie gennem 40 Aar, 1912 - et sjældent 
visionært værk, der har præget moderne 
dansk kvindehistorie i enestående grad. 
Kvindesagens Moses er Gyrithe Lemche 
meget rammende kaldt.

Mandag 24. marts
Aftenbesøg på EA - "Daisy" - dels et kvin
denavn, dels navnet på Statens Arkivers 
"Dansk Arkivalieinformationssystern". 
Der er sket rigtigt meget nyt. Lær mere 
om, hvorledes du kan bruge det.

Mandag 14. april (FU)
Bodil Olesen, museumsleder Kvindemu
seet: Simple Piger & Flinke Fruer.

For 100 år siden blev der overalt i lan
det oprettet hjem, hvis stiftere så det som 
deres kald at påtage sig omsorgen for og 
opdragelsen af forsømte børn og vildfarne 
unge. I foredraget sættes der fokus på 
nogle af disse hjem, på den private velgø
renhed, det menneskesyn der lå bag, og 
på de opdragelsesmetoder og -principper, 
der blev anvendt. Konkret tages der ud
gangspunkt i den århusianske præstefrue 
Ellen Schepelem og den organisation hun 
byggede op under navnet Kvindehjælpen 
(i dag Jysk Børneforsorg). En historie med 
stærke følelser og stor aktualitet.

Tid og sted
Januar kl. 19 Generalforsamling, Kvinde
museet i Århus.

Februar til april: Foredragene kl. 19 i 
auditorium F, Matematisk Institut, Århus 
Universitet, indgang 1530, Ny Munkegade 
(lokalevejledning findes ved indgangen). 
Erhvervsarkivet (EA) kl. 18.30, Vester Alle 
12, Århus C.

Betaling
20 kr. inkl. kaffe med brød gældende for 
foredrag, og 30 kr. (ekskl. kaffe) for aften
besøg på Erhvervsarkivet.
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Kontingent
210 kr. omfattende foredragene, HVEM 
FORSKER HVAD og SLÆGTEN.

Bestyrelse
Ole P. Bielefeldt, fmd., Violvej 36,8680 Ry, 
® 8689 0909. E: formand@slaegt-aarhus.dk 
Gitte Dalhoff, nstfmd., Hellasvej 6, Hårup, 
8530 Hjortshøj, ® 8699 9354.
E: gitte@slaegt-aarhus.dk

Flemming Christensen, kass., Visbjerg Hegn 
238,8320 Mårslet, ® 8629 8633.
E: flemming.christensen@oncable.dk
Janni Christensen, webmaster, Tornskade- 
vej 12,8210 Århus V, S 87391016.
E: webmaster@slaegt-aarhus.dk
Jytte Kristensen, Junovej 25,8270 Højbjerg, 
® 8414 3544. E: juno@postll.tele.dk

Hjemmeside 
www.slaegt-aarhus.dk

Frederik Christian Rømer
af Gitte Bergendorff Høstbo

Jeg vil her fortælle historien om min tip
tip oldefar. I jagten på at finde min mors 
farmor Ida Johanne Rømer der kom fra 
Holstein, ledte det pludselig til hendes 
danskfødte farfar i stedet. Jeg blev så be
taget af hans historie, at jeg gerne vil dele 
den med andre. Som så mange gange før 
er slægtsforskning jo noget finurligt noget. 
Skæbnen overgår som så mange gange før 
næsten alt. Oplysningerne, jeg søgte, kom 
dumpende ind gennem mail, brevsprække 
og telefonen en efter en, næsten som der 
var nogen overjordiske, der hjalp mig. 
Hvorfra vidste disse personer, at jeg var 
gået i gang med historien om Frederik 
Christian Rømer.

Jo! En hjemmeside er en god ting, idet 
jeg har lavet sider om slægten Bergendorff, 
tænkte jeg, at jeg kunne jo begynde med 
det småt jeg havde om Frederik Christian 
Rømer. Så enkelte data blev lagt op på min 
side om ham og enkelte besøg på Lands
arkivet var af naturlige årsager jo nød
vendige. Men pludselig en dag ringede 
telefonen og en sød dame fortalte, at det 
var hendes morfar, og at hun kendte nogle 
andre slægtninge til Frederik Christian Rø
mer, der var noget ældre end hende, de var 
vist nok grandfætre til hende. Disse grand
fætre var en oppe i 90'eme og hurtigt var 
forbindelsen etableret, friske ældre herrer 
ringede til mig og kom meget hurtigt forbi 
med alverdens billeder af slægten og af 
den meget statelige Frederik Christian
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Rømer, for som de selv sagde de havde 
jo levet et langt liv og vidste ikke hvor 
længe de ville blive endnu på vores jord. 
Dette var så glædeligt for mig at jeg straks 
forfattede en side om Frederik på min 
hjemmeside. Nedenunder kan I læse om 
det jeg nu har om hans liv og færden.

Frederik Christian blev født 18. juni 
1832, Edelsæde, Kølstrup sogn på Fyn 
af militærmand Heinrich Frederich von 
Rømer og husassistent Inger Marie Hof- 
fensestz. Han blev døbt 9. august 1832 i 
Kølstrup kirke, Kølstrup sogn, Fyn.

Frederik Christian Rømer døde 16. 
november 1921 i Hvidovre og blev be
gravet 20. november 1921 på Hvidovre 
kirkegård.

Frederik 
Christian 
Rømer som 
ung i dansk 
uniform.

mailto:formand@slaegt-aarhus.dk
mailto:gitte@slaegt-aarhus.dk
mailto:flemming.christensen@oncable.dk
mailto:webmaster@slaegt-aarhus.dk
mailto:juno@postll.tele.dk
http://www.slaegt-aarhus.dk


Af stilling blev han Generalleutnant 
[det må være en fejl, en generalløjtnant er 
højeste officersrang i hæren - lige under 
kongen, som er general. Red.] - senere 
kobberstikker i Generalstaben.

11. juni 1851 blev han i Tönning viet 
til Frederikke Johanne Odefey, datter af 
Heldt Odefey og Frauche Andres f. 10. 
februar!832 i Tönning, Slesvig.

Frederikke Johanne Odefey

1855, Kiel, Holstein (min oldefar født samme 
dato som jeg selv).
Valentin Julius Nicolai Theodor født 1858, 
Kiel, Holstein.
Rosa Olivia Clara født 12. maj 1859 i Tön
ning, Holstein. Død 16. januar 1940.
Emil Arnold født 17. december 1861 i Vor 
Frelser sogn, Kbh. Død 14. april 1866. 
Victor Emanuel født 26. maj 1864 i Garni
sons sogn, Kbh. Død 23. september 1865. 
Frederik Carl Christian født 9. august 1866 
i Garnisons Sogn, Kbh. Død 17. august 
1866.
Frederikke Augusta født 12. januar 1868 i 
Garnisons sogn, Kbh.
Olivia Cecilia født 1. september 1870 i 
Garnisons sogn, Kbh.

De tre drengebørn Emil Arnold, Vic
tor Emanuel og Frederik Carl Christian 
døde som små af henholdsvis: Tyæmi, 
Skarlagensfeber og Mundklemme. (Mund
klemme var og er en sygdom, der gør 
det vanskeligt at åbne munden og derfor 
indtage føde, den følger med visse syg
domme, især ved sygdommen stivkrampe 
(Tetanus) (mest almindelig hos køer).

Faddernes navn, stand og opholdsted 
ifølge kirkebogen i Kølstrup var Madam 
Rhoede, Jomfru Hansen, Hr. Matheu mo
dehandler, Hr. Rhod Brændevinsbrænder 
af Odense, og barnets forældre F. Rømer 
K.J, Oberstleutnant og kammerjunker i 
Edelsæde udi Kølstrup.

!

I

Frederik og Frederikke fik tilsammen 10 
børn:
Emil Frederik Christian født 6. juli 1852, 
Garnisons sogn, Kbh.
Emilie Frederikke Mathilde født 1854 i 
Kiel, Holstein.
Wilhelm Frederik Christian født 4. april

Han blev døbt 9. august 1832 Frederik 
Christian Rømer, søn af v. Rømer kam
merjunker, Oberstleutnant i Edelsæde 
samt Inger Marie Hoffensitz (jomfru) hos 
kammerjunker og Oberstleutnant v. Rømer 
i Edelsæde. I hans vaccinationsbevis, ud-
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i Kerteminde 4. september 1832 og den 
samme dag protokolleret af sognepræst 
O. L. Friss i Kølstrup, bliver udtrykkeligt 
bevidnet: at han er 1 /2 aar gammel og søn 
af Herr Oberstleutnant von Römer, bosid
dende i Kølstrup.

Ifølge folketællingen 1834 var Frederik 
Rømer 2 år gammel. Han boede i Sankt 
Hans Landsogn i Odense i flækken Blæ- 
senborg i Snapind. I husstanden var også 
Hr. Rømer, 74, enkemand, oberst, kam
merjunker og pensionist, hans fader, samt 
Inger Marie Hoffensiter 27 år gammel 
men ugift og Hr. Rømers husholderske. 
Drengen Johan Nielsen Schmidt 2 år gam
mel, Rasmine Hoffensiter's søn. Rasmine 
var 25 år gammel og Inger Maries søster, 
Rasmine var tjenestepige.

Ifølge folketællingen 1845 befinder han sig 
Overgaden matrikel nr. 57, her hedder han 
Fritz Christian Rømer og er 12 år gammel 
og er discipel, han bor hos sin morbror, 
guldsmeden Johan Hoffensetz, der er 46 
år gammel og gift.

Frederik Christian Rømer bliver kon
firmeret 4. oktober 1846 i Vor Frue Kirke 
i Odense, hans kundskaber er gode, og 
opførslen er god.

I folketællingen for Blegdamsvej 8,1. sal 
året 1870 står der, at Frederik Christian 
Rømer nu er 37 år gammel og gift. Han 
er født i Odense, husfader og kobber
stikker ved generalstaben. Hans kone er 
Frederikke Johanne Rømer, 36 år gammel 
født i Tönning i Slesvig. Sønnen Vilhelm 
Frederik Christian Rømer, 14 år gammel 
født i Kiel i Holstein. Sønnen Valentin 
Julius Nicolai Theodor Rømer, 12 år gam
mel født i Kiel i Holstein. Datteren Emilie 
Frederikke Mathilde Rømer, 16 år gammel 
født i Kiel i Holstein. Datteren Rosa Olivia
Clara Rømer, 10 år gammel født i Tönning
1 Slesvig og datteren Frederikke Rømer,
2 år gammel født i København. Desuden 
indfandt der sig ugift tjenestetyende Laura 
Lind født i Horsens 30 år gammel.

Familien boede også på følgende adresser: 
1870 samt 1880 Blegdamsvej 8,1885 Wie- 
deweldsgade 14, 1902 Kirkevej i Valby, 
Nyelandsvej 52 i København.

Frederik Christian Rømer var kobberstik
ker, han lavede landkort for generalstaben 
til han blev 89 år gammel. 11906 modtager 
han fra bestyrelsen for de militære under
klassers pensionering og fra invalidefor- 
sørgelsen meddelelse om at der i henhold 
til lov nr. 272 af 19. december 1906 er til
lagt fhv. kobberstikker Frederik Christian 
Rømer en livsvarig årlig hædersgave for 
deltagelse i kampene for fædrelandet i 
årene 1848-50, (treårskrigen i Slesvig) 
ethundrede kroner, der forfaldt til udbe
taling første gang for 1906 og derefter hver 
den 28 december en gang årligt. Desuden 
blev han optaget i invalidebestyrelsens 
bøger og kunne ved udleverede blanket 
eller kvittering, der var behørigt under
skrevet af en præst eller en anden behørig 
kongelig embedsmand, og dersom han 
var i live i det pågældende år og dato få 
beløbet udbetalt.

Frederik Christian Rømer deltog også 
i krigen 1864 og blev derefter tildelt 
krigspension samt udnævnt til Danne
brogsmand. Efter at være bleven adlet 
via et adelspatent, kaldte han sig for von 
Rømer. Familiens våbenskjold kan ses på 
Frederiksborg slot ved Dronningetrappen 
og har nr. 794.

Krigsraad Rømers selvbiografi i anledning 
af hans udnævnelse til Ridder af Danne
brogsordenen den 7'de april 1911.

"Min højtelskede Fader Kammerjunker, 
Oberstleutnant von Rømer, døde den 17 Maj 
1835 paa Gaarden Snapin tæt ved Odense, jeg 
var 3 Aar, blev anbragt hos min Moders Broder 
i Odense, Her Von Hoffensiestz. Frekventerede 
Odense Realskole, hvor Hans Kongelig Højhed 
Kronprins Frederik, som Guvernør paa Fyn 
ofte kom og overhørte os, jeg kan mindes, 
at Hans Kongelig Højhed kom medens min
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Fader stadig levede i vort Hjem. Da jeg havde 
staaet Konfirmation i Frue Kirke og følte Lyst 
til Militærstanden, rejste min elskede Moder 
med mig til København, hvor jeg ansats ved 
8de Livinfanteribattellion den 6 November 
1846 under Hr. Oberst Schleppegrell, (senere 
General F.H. von Schleppegrell) der fremstil
lede mig for Hans Majestæt Kong Kristian den 
Ottende. Hans Duscklautighed Prins Wilhelm 
var netop hos Hans Kongelig Majestæt i det 
Øjeblik. Efter min Moders Meddelelse til mig 
var det hendes Ønske at faa mig anbragt paa 
Landkortet. Akademiet, det skete ikke, Hans 
Majestæt Kongen døde 20 Januar 1848.
Krigen brød ud jeg fulgte med som Spillemand, 
deltog i Slaget ved Kolding den 23 April 
1849 (efter i 1848 at have været til Tjeneste 
ved Rekrutskolen i Nyborg) i Fagtninger ved 
Gudsø den 7 Maj 1849 i Forsvaret af Fredericia 
inden Belejringen i 1849.(Da Slaget var ved 
Fredericia, laa jeg sug paa Fun) og i Slaget ved 
Istedden 25 Juli 1850.
Aar 1851, Kommanderedes jeg til Tjeneste 
(midlertidig) ved 6 Reservebattalion i Tönning, 

under Hr. Oberstleutnant Wørishøffer, der var 
det at jeg af Hans Majestæt Kong Frederik den 
7de, erholdt Tilladelse til at indgaa Ægteskab 
med Frederikke Johanne O.de.Föy. Aaret 
1852 kom jeg tilbage til 8de Livs - Infanteri 
Bataillon, hvor jeg som Furér forblev til 31te 
Marti 1860. 1st April samme Aar ansattes 
jeg ved Generalstaben, Topografiske Afdeling 
som Guide, lærte samtidig Kobber stikning. 
Under den sidste Krig 1864 blev jeg ansat 
som Regnskabsfører ved Koraleriskolen dels 
i København, dels i Jægersborg under Hr 
Major Gyldenstjerne Sehested, førte samtidig 
Regnskabet paa den "Kgl. Mage" under Hr 
Ritmester Castenskjold. Efter at Freden var 
sluttet blev jeg ifølge Generalstabens Indstil
ling til Krigsministeriet, og dettes Approbation 
ansat som kobberstikker ved generalstaben. I 
Oktober 1876 hædrede Hans Majestæt Kong 
Kristian den 9de mig med erindringsmedaljen, 
for Deltagelse i krigen 1848-1850.

Den 1st Januar 1910, modtog jeg min 
Afsked, den 13 Januar 1911 udnævnte Hans 
Kongelig Majestæt Kong Frederik den 8de 
mig allernaadigt til Krigsraad, den 7 April 
samme aar overrakte Hans Majestæt mig al- 
lernaadigste Ridderordenen i Residentspalæet 
paa Amalienborg".

Underskrevet Allernaadigste F.C. Rømer, 
Krigsraad og R. af Dbg.
Foto: Frederik Christian Rømer

Brevet er dengang sendt til Ordenshisto
riegrafen - Amalienborg.
Læs mere om familien Rømer på min 
hjemmeside: http://www.danbbs.dk/ 
-janhb/

Er du efterkommer til Frederik Chri
stian Rømer eller hans børn, eller har du 
oplysninger til det overnævnte, vil jeg 
meget gerne høre fra dig på: janhb@mail. 
danbbs.dk

Har du Dannebrogsmænd i slægten kan 
du selv finde oplysninger om dem på 
www.ddd.dda.dk
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Folketællinger - spøjse oplevelser!
af Anne-Lise 0. Kræmmer, Fredensgade 38,8800 Viborg, S 8661 0436.
E: blaab@webspeed.dk

Arbejdet med folketællinger plejer ikke at 
være specielt interessant, de fleste oplys
ninger er jo som forventet, men alligevel 
undrede jeg mig lidt, da jeg så den her 
gengivne tælling fra 1921 fra det lille sogn 
Testrup i Rinds Herred, Viborg Amt, hvor 
min mors forældre da boede.
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At han, hvis fulde navn var Jens Chri
stian Nielsen, er indført som Jens Dr. 
Nielsen, er ikke så mærkeligt, da han altid 
blev kaldt med tilnavnet Drejer, ej heller er 
det mærkeligt, at hans kones mellemnavn 
Marie er udeladt, og at hun er indskrevet 
med giftenavnet i stedet for pigenavnet 
Laustsen.

Det mærkelige kommer først ved par
rets - dengang - to yngste børn: Laurids 
Chr. Kouhus Nielsen, f. 21.7.1919, og Pige, 
f. 19.1.1920, som endda synes rettet til 
1919!

Laurids hed ikke Kouhus, men Skov
hus efter morfaderen, der tidligere havde 
haft ejendommen, og pigen, min mor, er 
selvfølgelig ikke født i 1920 (langt mindre 
1919), men 1921! Hun var således en halv 
snes dage gammel, da tællingen fandt 

sted, og derfor udøbt! Havde hun været 
født året før, havde hun selvfølgelig været 
døbt, men så ville fødselsdatoen jo være alt 
for tæt på den ældre brors. Det mærkelige 
er, at tællingen er skrevet af en - ædruelig 
- nabo, afholdsmand og tilknyttet Indre 
Mission som mange af sognets beboere, 

og han kendte 
også Laurids' 
morfar, ejen- 
dommens 
tidligere ejer, 
landposten 
Laust Skov
hus, så hvor
for kaldte han 
barnebarnet 
Kouhus?

Disse 
unøjagtighe
der burde vel 
rettes ved en 
indtastning, 
men så bliver 
denne jo ikke 

kildetro. Bevares kildens indførsler, 
besværliggøres derimod søgningen i ind
tastningen.

Min mands mormor og morfar, Ma
thilde og Charles Stausholm, boede ved 
tællingen 1916 i Markedsgade 53, matr. 
nr. 203 i Nykøbing Mors. Det var konen i 
huset, der selv skrev tællingen, det afslø
rer håndskriften, bl.a. med det store Ms 
karakteristiske begyndelsesbue. Her er alt 
ellers efter bogen. Men for at fortælle lidt 
om forfædrene, er det ofte interessant at se, 
hvem naboerne er. Stor var forbavselsen 
over, at der i naboejendommen, matr. 206, 
hvis ejer var N.C. Christensen, i rubrikken 
til beboerne stod: "Svinehus, beboerne 
uden Navn." Hvorfor er tællingsskemaet 
udleveret?
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Dannebrogsmand Lars Christensen fra Ebberup
af Torben Larsen, Krogsbøllegaard, Krogsbølle Bygade 43, Otterup, S 6421 1685

Lars Christensen fra Ebberup var en af de 
heldige, som levede længe nok til at blive 
Dannebrogsmand og få Dannebrogsor
denen, som det kan ses på billedet, som 
blev taget af ham i 1924. Da var han 80 år. 
For at nå så langt skulle han til gengæld 
indsende en levnedsbeskrivelse.

Jeg vil lade ham fortælle om sig selv 
med sine egne ord. Det er en afskrift efter 
levnedsbeskrivelsen:

Jeg er født den 6. september 1840 i en lille 
gård i Ebberup, hvor jeg opholdt mig til jeg blev 
konfirmeret, hvorefter jeg kom ud at tjene som 
landmand indtil jeg skulle være soldat, den 5. 
januar 1863. Da meldte jeg mig til rekrudt- 
skolen i Itcheho. [Itzehoe i Slesvig-Holsten. 
Red.]

Efter skolen kom jeg til den 4. eskadron i Al
tona. Der var jeg til den 24. December 1863, 
jeg rejste da med eskadronen igennem Holsten 
til Slesvig, hvor vi blev til krigen brød ud. Jeg 
var med i slaget ved Bostrup i 2 dage.

Efter krigen blev jeg permenteret fra Hor

sens den 19. Januar 1865. Jeg kom hjem og 
bestyrede landbruget for min moder, som var 
blevet enke, indtil jeg ved et ulykkestilfælde fik 
mit ene ben slået i stykker i 1893.

Siden den tid har jeg ikke været arbejdsdyg
tig, og lever nu hos min familie af renterne af 
min kapital, der er tilstrækkelig til mit under
hold, da jeg ikke har hverken kone eller børn.

Skrevet i Ebberup den 15. April 1924. 
Lars Christensen

Lars levede de sidste mange år hos sin 
broder, smeden i Ebberup, Christen Chri
stensen, og hans kone Kirsten Olesdatter, 
som var født i Rosenlund i Dærup. Deres 
barnebarn, Anna, har skrevet ned, hvad 
him i barndom og ungdom kan huske om 
Lars. Her er hvad hun fortæller:

Jeg husker han som en ret stilfærdig og 
beskeden mand, men har vist været en ivrig 
og dygtig landmand. Fra krigens tid fortalte 
han ikke så ofte, men jeg ved da at han var 
ordinans, d.v.s. en der skulle ride med ordre 
fra hovedkontoret ud til dem, der skulle lede 
slagets gang, og at han en gang var blevet 
forfulgt af fjenden (som var ude efter at få fat 
i papirerne), men han klarede sig, da hans hest 
var hurtigere end deres. Med hensyn til det 
ulykkestilfælde han nævner, tror jeg, at han 
blev kastet afen hest, da han red igennem en 
port ind til gården, og noget seletøj kom til at 
hænge fast i en vogn, som stod der, hvorved 
han blev smidt af. Jeg mener også at huske, at 
han fortalte, at han lå på Frederiks Hospital i 
København, og at der siden kom splinter ud af 
benet.

Efter den tid - han var da 53 år på det tids
punkt - var han dårligt gående, så han havde 
stokke, senere, husker jeg at han fik krykker. 
Han kom dog sjældent længere end om i haven, 
hvor han sad, når det var godt vejr om som
meren. Ellers var hans faste plads i køkkenet. 
Han stod altid tidligt op, så han spiste davre 
sammen med os. Til gengæld gik han altid i 
seng kl. 20 om aftenen.
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En stor begivenhed for os børn var, da han 
skulle have dannebrogsordenen. Jeg husker, 
at det forgik i spisestuen, hvo der var dækket 
kaffebord og politimesteren og frue kom fra 
Assens, og politiassistent Jensen med frue kom 
fra Ebberup. Der er nok blevet holdt en lille 
tale, og fra køkkenet kunne vi høre, at der blev 
sunget "Kong Kristian" og "Der er et yndigt 
land".

Jeg husker kun, at han havde ordenen på 
en enkelt gang. Det var dengang, vi havde 
indkvartering af soldater, der var på efterårs
manøvre. Da havde vi også en kaptajn boende, 
og han ville have, at Lars skulle ordenen på og 
stå nede ved vejen, hen mod aften, når delingen 
kom hjem fra øvelse, da ville han så lade dem 
standse, hvorefter de skulle vende front og gøre 
honnør. Så red kaptajnen hen og hilste. Det så 
jeg fra haven af, da vi jo vidste, hvad der skulle 
foregå.

I forbindelse med efterårsmanøvren var der 
også kongerevy i Gamtofte, så der cyklede vi 
op og fik da også Kong Kristian den 10. at se 
komme ridende.

Vi børn fik altid en 10-krone afljirs til vores 
fødselsdag, og så havde vi besøg af familien fra 
Ebberup, når han selv havdefødselsdag. Så var 
der eftermiddagskaffe i dagligstuen.

Jeg husker også, at pastor Tvenge og frue 
kom kørende i jumbe en eller togange om året, 
og der blev holdt altergang i dagligstuen, da 
Lars ikke selv kunne komme nogen steder.

Ved Lars' begravelse i februar 1936 stod 
kisten, som det var almindeligt ovre i vogn

porten og ordenen blev hængt på. Følget fra 
byen samledes i hjemmet og blev beværtet med 
frokost inden begravelsen. Skolelæreren kom 
også og der blev sunget et par salmer på bedt 
Fadervor inden følget så fulgte efter rustvog
nen hen til Kærum Kirke(hvor Lars' gravsten 
endnu står på vores gravsted). Lige inden 
kisten blev sænket i graven, fjernede politiet 
ordenen, som nu skulle afleveres igen.

Jeg kan huske, han holdt et blad, der hed: 
"Ugens nyheder" samt "Familie Journalen", 
hvor vi ni børn altid var optaget af at følge med 
i nogle tegneserier.

Når Lars skulle have et nyt sæt tøj, kom 
skrædderen fra Ebberup og tog mål af ham, 
ud over det tror jeg ikke han havde noget for
brug.

Efter hans død, blev hans midler fordelt til 
de 3 familier, som var efter hans brødre. Han 
havde aktie i "Vestfyens Bryggeri" samt i 
" Assens-Aarøsundfær gen ".

Udbyttet af det sidste var en gratis sejltur 
for 2 en gang om året. Disse aktier overtog min 
far. Det skete, at en afos børn fik lov til komme 
med på sådan en tur, da Lars jo ikke selv kunne 
bruge dem.

Det var beretningen om ungkarl og ve
teran fra 1864, Lars Christensen, fortalt 
af ham selv og hans broders barnebarn 
Anna.
Kilder:
Lars Christensen selv
Anna Madsen i Assens

Vejledning eller vildledning
af Else Skovbo Jensen, Kløvervej 5,8850 Bjerringbro, ® 8668 4047. E: esj@privat.dk

En stor del af mine aner hører hjemme i 
Djurs Nørre herred, herunder Gjerrild. Jeg 
var derfor meget glad for at opdage, at der 
fandtes en bog Gjerrild sogns historie fra 1922 
. Bogen er skrevet af J. Bilde, der blev født i 
sognet i 1879. Sognehistorien har været til 
stor glæde og inspiration for mig.

Det samme kan jeg desværre ikke sige 
om alle Johs. Bildes bøger fra fødesognet.

1 1938 udgav han Bønder på Djursland. 
Den titel fik mig til at tro, at der var tale 
om konkrete oplysninger om bønder. At 
det ikke kun forholder sig sådan, vil jeg 
give nogle eksempler på.
Bogen fortæller om en række af fæstebøn- 
deme, herunder Mikkel Staffen, hvis dåb 
af Bilde er beskrevet således:

"Aar 1752 blev en fremmed Mands Søn 
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døbt i Gjerrild Kirke og fik Navnet Mikkel 
Staffen. Sara Thun bar ham til Daaben, og 
al Menigheden var Vidne dertil".

Den tekst havde jeg set før. Jeg fandt 
da også, at Bilde i sin sognehistorie om 
slægten Axel havde skrevet, at i 1708 "blev 
en fremmed Mands, navnlig Jens Jensens 
Søn døbt i Gjerrild Kirke og fik Navnet 
Axel. Sara Thun bar ham til Daaben, og 
al Menigheden var Vidne dertil".

Hvad siger Gjerrild kirkebog og hvornår 
? Var det 1708 eller 1752 eller slet ikke ?

Det var 2. søndag efter Hellig 3 Konger i 
1708. Altså teksten i sognehistorien svarer 
til kirkebogens.

I fortsættelse af Mikkel Staffens dåbs
indførsel skriver Bilde, at man altså ikke 
kender hans forældre, men man ved, at 
pastor Haasum i samråd med grev Scheel 
fik drengen sat i pleje hos indsidder Ole 
Knold og hustru Sara Thun.

Som voksen blev han efter at have 
været i landmilitsen i tre år rideknægt for 
nådigherren på godset. Den gård der lå 
nærmest herregården var "Ellegården" 
hvor Søren Elmand med konen Karen , 
sønnerne Laurs og Anders samt datteren 
Sofie havde deres hjem. Søren Elmand og 
de to sønner er autentiske personer, mens 
det ikke er lykkedes mig at finde en datter 
Sofie. Søren Jensen Elmands kone hedder 
Kirsten og ikke Karen. Iflg. folketællingen 
1787 er de begge i 1. ægteskab.

Mikkel og Sofie vælger at gifte sig, da 
Mikkel er 25 år og får fæste på en gård i 
Gjerrild.

Bilde gengiver fæstebrevets fulde tekst 
bl. a. "stæder og fæster til Mikkel Staffen 
af Gjerrild den Gaard ibidem som Jakob 
Eskild af Armod er frakommen".
Fæstebrevet er underskrevet den 19. 
Augusti 1777 af P. Ilsøe.

Så vidt så godt, men ved nærlæsning af 
Benzons fæsteprotokol findes intet fæste
brev til Mikkel Staffen. Der er heller ikke 
andre fæstebreve skrevet under i august 
måned. De nærmest foregående er fra 11. 
juli og de næstfølgende er fra 27. oktober.

Scheels forvalter på den tid er ganske 
rigtigt P. Ilsøe.

Ifølge Bilde får Mikkel Staffen og Sofie 
3 sønner og en datter. Ældste søn Søren 
forelsker sig i møllerdatteren Ane Sand
berg fra Brøndstrup i Gjerrild sogn, og de 
overtager fæstegården efter Mikkel.

Denne Ane Sophie Sandberg er barne
barn af mølleren og opholder sig ved 1801- 
tællingen hos sin mormor, møllerenken. 
Hun er da 16 år. Ane Sophie er født i Skjern 
sogn, Middelsom herred i 1784, hvor hendes 
far Anders Sandberg er skovrider ved Skjern 
og Karmark( der hørte under Scheel).

Der er imidlertid også oplysninger i 
bogen, der stemmer. En kendsgerning, der 
gør bogen vanskelig at bruge. Er det vejled
ning eller vildledning, når jeg læser, at den 
unge bondesøn fra grevskabet Scheel Poul 
Glerup var bortrømt fra militærtjeneste 
og var kommet til København, hvor han 
giftede sig med enken efter en brænde
vinsbrænder og blev en holden mand.

Poul Glerup f. 1768 er søn af Mikkel 
Glerup, der dør 1786, hvorefter enken Met
te Sørensdatter ægter Laurits Sørensen 
Elmand (nævnt ovenfor). Mette dør 1812 
og af skiftet fremgår, at hendes søn Poul 
er brændevinsbrænder i København.

Kirkebog for Holmens kirke oplyser, at 
der den 6. sept. 1802 fandt en brudevielse 
sted i huset - efter kongelig tilladelse
mellem hr. Poul Gleerup, gartner og enke 
Johanne Dorothea Lihme. Ved folketæl
lingen 1801 var denne kvinde gift med 
brændevinsbrænder Jens Jessen, mens 
Poul Gleerup var gartner på Enrom(nu 
Enrum) i Vedbæk, Søllerød sogn. Bildes 
oplysninger er i dette tilfælde korrekte.

Johs. Bilde har brugt pseudonymet Mik
kel Staffen i 1943, da han udgav en lille 
bog "Kirsten Johansdatter". Hun er hans 
mormor og havde en forunderlig og sam
tidig grusom skæbne som kone til Anders 
Jensen Vixnæs, der blev henrettet for sin 
meddelagtighed i Handskemagerbandens 
forbrydelser.
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Interesserede kan finde hele denne sag 
på http://www.lokalarkiver.dk/nak- 
skov / text / lokal / handske / index.htm

2. del af bogen Bønder på Djursland er 
kaldt Abrahams efterladte - en djurslands no
velle. Jeg var altså forberedt på, at der kunne 
være digtet ret frit. Allerede i anden sætning 
står "Gennem 20 lange Aar havde Abraham 
Dahl haft sin Plads bag Skænken i Gjerrild 
Kro". Nu var han død og hans enke Johanne 
Lutherman sad tilbage med to voksne døtre 
Sofie og Eleonora. At Abraham var kromand 
i Gjerrild, er anført i mindst én bog, sikkert 
med Bilde som kilde.

Abraham Dahl har næppe nogensinde 
boet i Gjerrild. Han er født i Aalborg 1717 
og døde som birkeskriver og skovrider på 
Rugaard i Hyllested sogn, Djurs Sønder her
red i november 1762. Han efterlod sig enken 
Johanne Lutherman og den nyfødte pige 
Ulriche Eleonora, opkaldt efter Abrahams 1. 
hustru, der var død 6 år tidligere fra mand 
og den da nyfødte pige Elisabeth Sophie.

Johanne Lutherman giftede sig i marts 
1763 i Hyllested med Eiler Hoff, skovrider 
ved grevskabet Scheel, og hun er vel derefter 
flyttet til Gjerrild. I hvert fald bliver Eiler 
Skovriders barn Charlotte Lovise døbt Set. 
Hansdag 1764 i Gjerrild. De tre piger omtales 
skiftevis som Dahl og Hoff, ligesom der også 
veksles mellem deres dobbeltfomavne.

Ulriche Eleonora gifter sig som 16-årig 
med den fattige bødker Søren Willumsen. 
Blandt deres mange børn er Marianne, der 
ægter Christian Carl Rosenørn, en søn fra 
godset Katholm i Ålsø sogn, Djurs Sønder 
herred. Marianne og C.C. Rosenørn er 
min svigerdatters 3 x tipoldeforældre. 
De ejer i en kort periode i begyndelsen 
af deres ægteskab(viet 1813) Ingvorstrup 
Hovedgaard i Vejlby sogn, men senere går 
det økonomisk ned ad bakke for dem. Ved 
folketællingen 1834 er han inderst, "wille 
ingen Nærings Wej angiwe". 11845-tællin- 
gen er noteret, at han underholdes af sine 
slægtninge. Mellem 1845 og 1850 flytter fa
milien fra Odder til Hundslund sogn, hvor 
Rosenøm er skriver ved intendanturen. Han 

dør i 1853, mens Mariane lever til 1874.
Søsteren Elisabeth Sophie bliver præste

kone i Gjerrild, mens den yngste Charlotte 
Louise bliver gift med Peder Sørensen 
(Mogensen). Ved 1787 folketællingen er 
parret med deres to små bøm "indloge
rede og emæres af svigerforældrene" Eiler 
Hoff og Johanne. Peder dør allerede i 1800, 
og børneflokken splittes op.

Jeg nævnte, at beretningen om Abra
hams efterladte er en novelle med frihed 
til at digte. Johs. Bildes version af Johan
nes, Abrahams, Eilers og grevens liv er i 
korthed følgende:

Johanne var som ung kammerpige hos 
grevinden på Scheel. Når hun gik ture i 
skoven, mødte hun skovrider Hoff. De for
elskede sig i hinanden, men greven havde 
også bemærket den smukke kammerpige. 
Deres hyrdetimer fik følger. Greven fik 
det da arrangeret sådan, at den halvgamle 
skovfoged Abraham Dahl giftede sig med 
Johanne og overtog de grevelige forplig
telser mod at få bevilling til krohold og 
frit fæste. Datteren Sofie kom til verden 4 
måneder efter. Greven aflagde fremover af 
og til besøg i kroen og efter nogle år fødte 
Johanne datteren Eleonora, hvorefter de 
grevelige besøg holdt helt op. Johanne og 
Abraham levede ret lykkeligt sammen til 
Abraham døde 1776 . Da var Sofie 20 år.

Johannes elskede fra de unge år, skovrider 
Hoff, var et par år tidligere blevet enkemand. 
Han færdedes naturligvis stadig i skoven og 
en dag efter at bødkeren Søren, som Bilde 
kalder Søren Thustrup, havde fået Eleonoras 
Ja-ord, mødte han sin rival, en søn fra Elle- 
gården, og det kom til håndgemæng. "Frem 
fra det tætte Buskads viste sig netop i det 
rette Øjeblik Skovrider Eiler Hoffs høje og 
ranke Skikkelse". Han fik de to unge mænd 
skilt, fik oplysning om årsagen til striden og 
foreslog da, at Søren sammen med ham gik 
til kroen for at snakke med Johanne.

"To Maaneder efter stod et tredobbelt 
Bryllup i den gamle Kro".
Morale: Tro ikke alt du læser, uanset hvor 
rigtigt du synes det lyder.
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Aalborg-egnen: 122.000 brikker af flytte med!
For den, der stammer fra Jyllands vig
tigste by, den gamle købstad Aalborg og 
oplandet Himmerland syd herfor, og for 
hvem slægtsforskning er mere og andet 
end fine skemaer med simple (kedelige) 
fødsels- og dødsdatoer, har den myreflit
tige slægtsforsker Hans Gjedsted stillet 
knap 122.000 brikker til puslespillet om
kring utroligt mange menneskers historie 
i 1700- ikke mindst 1600-tallet til rådighed 
for slægts-, personal- og lokalhistorikere. 
- Og han fortsætter!

Brikkerne består af en database med 
ultrakorte henvisninger til alle indførsler 
i diverse tingbøger og skifteprotokoller, 
som dermed kan udnyttes langt lettere, 
end hvis man selv skulle gennemlæse de 
store kildemængder, der optager adskil
lige hyldemeter på vore statslige arkiver. 
For tingbøgemes vedkommende nævnes 
sagsøger, sagsøgte/anklagede, bopæl og 
årsag, og for skifteuddragene arvinger, 
værger og relationen til afdøde/arvela
der.

Databasen findes allerede nu på Aal- 
borg-foreningens hjemmeside - www. 
slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen. 
dk - under fgj.dk / protokoller, men hvis 
man foretrækker at arbejde med de mange 
indtastninger som en database på Works 
derhjemme, leveres disse på CD-ROM 
ved henvendelse til indtasteren, Hans 
Gjedsted, Møllebakken 34,9530 Støvring, 
® 9837 3877.

De knap 122.000 registrerede kildeindførs
ler kortlægger følgende kilder (her med 
angivelse af antal poster):
1 Aalborg byfoged tingbøger 1625-1701 

(40.850)
2 Aalborg Rådstuerets protokoller 1604- 

1715 (6.720)
3 Aalborg byfogeds skifteprotokoller 

1587-1705 (6.488)
4 Aalborg Hospitals skifteprotokoller 

1691-1807 (4.745)

5 Aalborg Hospitals fæstebreve 1665- 
1795 (1.287)

6 Aalborghus Lens stedsmål 1591-1661, 
visse herreder (1.871)

7 Lindenborg Gods' skifteprotokoller 
1692-1851 (8.798)

8 Lindenborg Birks tingbøger 1681-1703 
(2.498)

9 Kongstedlund Gods' skifteprotokoller 
1722-1883 (1.059)

10 Helium Herreds tingbøger 1627-1687 
(16.908)

11 Helium og Hindsted herreders tingbø
ger/justitsprotokoller 1690-92 (678)

12 Homum og Fleskum herreders ting
bøger/justitsprotokoller 1687-1707 
(3.692)

13 Homum Herreds tingbøger 1636-1684 
(7.162)

14 Albæk/Torstedlund Gods' skiftepro- 
koller 1719-1844 (3.351)

15 Torstedlund Birks tingbøger/justits
protokoller 1710-1894 (990)

16 Buderupholm Gods' skifteprotokoller 
1776-1850 (2.907)

17 Nørholm Birks tingbøger 1670-1685 
(330)

18 Fleskum Herreds tingbøger 1629- 
1659-(fortsættes) (7.024)

19 Gislum Herreds tingbøger 1671-1686 
(1.077)

20 Rinds og Gislum herreders tingbøger/ 
justitsprotokoller 1757-1771 (2.273)

21 Gislum Herreds godser/fæstere (ma
trikel) 1724 (419)

22 22 Rinds Herreds godser/fæstere 
(matrikel) 1724 (565)

23 Rinds Herreds tingbog 1687/88 
(tekstfil) (45)

Kilderne 1-5 findes på film på Aalborg 
Stadsarkiv og i original på landsarkivet i 
Viborg, 6 på film og i original på Rigsarki
vet, 7-11 på film på Skørping Lokalarkiv, 
12 på film og 13-17 i papirkopi på Øster 
Homum Lokalarkiv, 18 på film på Gug
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- Sønder Tranders Lokalarkiv, 19 og 21-23 Med denne database har Aalborg-egnen 
i papirkopi og 20 på film hos indtasteren; virkelig fået brikker at flytte med, lad os 
7-23 naturligvis i original på landsarkivet håbe, de bliver aktiverede!
i Viborg. AB

Sjællandske ridt
af Anton Blaabjerg, Fredensgade 38,8800 Viborg, S 8661 0436. E: blaab@webspeed.dk

Hvis du virkelig vil vide noget om dine 
forfædre og stammodre samt noget om 
de levevilkår, de var underkastet, og det 
samfund, de levede i, kommer du ikke 
uden om tingbøgerne og justitsproto
kollerne fra de pågældende retskredse. 
Altså, vil du ind på livet af anerne, have 
dem klædt på eller af - alt efter smag 
og behag - er der ingen vej udenom de 
nævnte protokoller, hvortil der absolut 
ingen registre/sag(e)lister var eller er før 
et stykke ind i 1800-tallet! Din vej til disse 
oplysninger går altså via en gennemblad
ring og -læsning af protokollerne fra side 
1 til "side slut", hvad enten det er side 208, 
796 eller måske 1326!

Heldigvis findes der slægts- og lokal
historiske ildsjæle, der har udarbejdet 
eller er i færd med at udarbejde uddrag/ 
ekstrakter tingdag for tingdag af nogle af 
de gamle protokoller. - Enkelte , specielt 
gamle, tingbøger er fuldstændig afskrevet 
og udgivet, se herom i bl.a. SLÆGTENS te
mahæfte, publikation nr. 2, Slægtsforskere: 
Lad os hige og søge i bøgerne!, 5. udg., 
2002, s. 36-37, nr. 447-58; også på nettet kan 

du finde fortegnelser over indtastede kil
der som f.eks. tingbøger. I dette nummer 
af SLÆGTEN er Hans Gjedsteds impone
rende indtastningsarbejde som indgang til 
Aalborg-egnens ting- og justitsprotokoller 
omtalt.

En sjællandsk ildsjæl, Christian E. Sø
rensen, har udarbejdet et maskinskrevet 
index til godset Skjoldenæsholm Birks 
tingbøger og justitsprotokoller 1673-1788, 
og takket være dette store arbejde kan der 
her fremdrages et par interessante sager 
fra 1700-tallets midte.

Ridt på træhest
Meget er skrevet om dette straffeinstru- 
ment, som fra militæret spredte sig til 
mange af 1700-tallets herregårde. Men 
kun få gange er brugen af træhesten 
kildebelagt. - Opfattelsen af omfanget af 
træhestens brug spænder lige fra den gam
meldags skolebogs forsøg på at overbevise 
os om, at 1700-tallets bønder tilbragte en 
væsentlig del af deres tid på ryggen af 
dette uhyre (det er som bekendt sejrher
ren, der skriver historien, og efter land-
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Den firelængede gård var almindelig på Sjælland. Her ses en sådan fra Midtsjælland - måske fra en lidt 
senere tid. Tegning efter ældre forlæg af Claus Bering til Politikens Hvornår skete det - Danmarkshisto- 
risk opslagsbog, 1960, s. 260.
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Den klassiske opfattelse af bonden på træhesten i 
skolebogen fra mellemkrigsårene, gengivet efter 
Hjemstavnens Jord - Danmarks Jord, af Mogens 
Andersen og Henry Bayer, 1939.

boreformeme sidst i 1700-tallet blev tiden 
før naturligvis sværtet til på grundigste 
vis), til næsten at benægte eksistensen af 
hesten. Billeder af den findes i ekstremt 
få tilfælde.

Den tids bønder ydede tiende, der som 
navnet siger, var hver tiende neg af det hø
stede kom, som så blev delt mellem præst, 
kirke og konge med en tredjedel til hver. 
Og kornet måtte naturligvis ikke køres 
hjem til gården og laden, før denne tiende 
var taget - som det hed. Men gårdmanden 
Jørgen Eriksen i Valsømagle i Haraldsted 
Sogn brød denne regel i høsten 1747.

Jørgen Eriksens herskab, Ferdinand An
ton greve Danneskiold-Laurvig, fra 1720 
til sin død 1754 ejer af godset Skjoldenæs
holm i nabosognet Valsølille, lod ham 
ved ridefogeden, Hans Friderich Lütken 
indstævne til Skjoldenæsholm Birketing 
16. september 1747 for hans "ulovlige, 
formastelige og svigagtige forhold, idet 
han af marken have indtaget en del rug, 
byg og havre uden enten sligt at angive 
eller deraf at tiende." Indstævnet var bl.a. 
tillige Jørgens tjenestekarl, Anders Chri
stiansen, som havde hjulpen sin ligeledes 
indstævnede madmoder, Anne Jensdatter, 
med at køre komet hjem.

Så pænt er herskabets resolution vedr. Jørgen 
Eriksen indskrevet i justitsprotokollen 1748.
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Jørgen mødte og "vemodig beklagede 
sig, bekendte og tilstod, at han mod sit 
høje og nådige herskab" havde hjemført 
komet til gården. Nu "indfalder han med 
underdanigst bøn og begæring til sit høj- 
båme og nådige herskab såvel som deres 
forvalter", nemlig ridefogeden, at de ville 
handle "nådig og medlidende med ham og 
ikke strengere med straffen efter fortjene
sten, da han lover og tilforpligter sig aldrig 
efterdags skal findes i sådan svig, som han 
denne gang af dumhed er funden udi."

Ridefogeden begærede denne tilståel
sessag indstillet til herskabets "nådige 
resolution", hvilket birkedommeren til
sluttede sig.

Først knapt et halvt år senere, 2. marts 
1748, blev herskabets afgørelse vedrø
rende denne "tiendesvig" indført i birkets 
justitsprotokol, "højbemeldte resolution 
er da således,
• at bemeldte Jørgen Eriksen skal til alle 

vedkommende tiendetagere levere 
den tiende, som de af det forsvegne 
rug 1 trave 12 neg, byg 3 traver 12 
neg og havre 14 neg, tilkommer og 
bør have,

• at Jørgen Eriksen for sin svigagtige 
omgang skal ride træhesten nogle 
timer, betale udi mulkt 2 rdlr., som til 
sognets fattige skal uddeles, og pro
cessens omkostninger, som er agtet i 
ringeste at være 5 dir. 2 mk."

Hvis Jørgen Eriksen ikke straks rettede 
sig efter resolutionen og erkendte "den 
hannem herved bevisende nåde med 
underdanig taknemmelighed", skulle han 
retsforfølges yderligere.

Jørgen var mødt og erkendte, at "han 
var velfornøjet og takkede underdanigst 
for beviste nåde" og forpligtede sig til at 
betale inden 8 dage. - Bedre billede af den 
sjællandske bonde i fornedrelsens år, som 
Holberg beskrev ham i Jeppe på Bjerget, 
findes vel næppe.

Voldtægt eller sex under falske for
udsætninger

Behageligere end ridtet på træhesten på 
Skjoldenæsholm var måske - i al fald for 
den ene part - forholdene i forbindelse 
med den anden historie fra birkets justits
protokol. I Tune i Tune Sogn - sydvest 
for Roskilde og langt fra godset - hørte 
en enkelt af gårdene i den store landsby 
på mellem 25 og 30 gårde under Skjol
denæsholm.

Sagen startede 9. august 1749, hvor for
valter (ridefoged) Lütken på herskabets 
fæster, Peder Laursen, gårdmand i Tune, 
og hustru Anna Nielsdatters vegne havde 
"indstævnet Christen Nielsen Hugger, 
husmand af Tune, som nu på Skjoldenæs
holm under arrest er anholden" ... "vidner 
at anhøre, på spørgsmål at svare og dom 
at lide formedelst han søndagen den 
20. juli næstafvigte om natten skal have 
indbrudt eller indsneget sig udi bonden 
Peder Laursens stue ibidem, og da han 
[Peder] var til trolovelse hos sin nabo [Ole 
Pedersen], skal bemeldte delinkvent Chri
sten Nielsen på en dumdristig, forvoven, 
bedragelig, voldsom og skændig måde 
have anstillet sig udi bondens hus som var 
det manden selv, afklædt sig, gået i seng 
til konen og bedrevet utugt med hende, 
og da gerningen var forøvet, har han søgt 
at undkomme, men dog er bleven set og 
kendt af folk, før han undløb af huset."

Indstævnet var tillige Peder Laursen og 
hustru, deres tjenestefolk Christen Peder
sen og Kirsten Nielsdatter, samt Christen 
Nielsens hustru Abelone Pedersdatter og 
præstens medhjælpere, Niels Pedersen og 
Thrue Nielsen, begge gårdmænd i Tune; 
præstens medhjælpere var dengang et par 
agtværdige gårdmænd, der skulle forsøge 
at hjælpe præsten med at holde opsyn med 
sognebeboemes moralske vandel.

Ved retsmødet, hvor mons. Broegaard 
fra Roskilde var mødt som forsvarer for 
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Christen Hugger, blev et brev til ridefo
geden af 23. juli fra Adam Fugl, sogne
præst for Snoldelev og Tune menigheder, 
fremlagt, men først indskrevet i retsbogen 
30. august. Heri opfordrede præsten blot 
til, at den "skændige gerning ikke bliver 
ustraffet." 

9. august blev præstens to nævnte med
hjælpere afhørt om, hvad den anklagede 
havde forklaret præsten ved et møde 
afholdt 22. juli i medhjælperen Niels 
Pedersens gård. På præstens spørgsmål 
om, hvorfor Christen havde "begået den 
skammelige gerning", svarede han, at 
han havde gjort det i drukkenskab. Da 
han blev spurgt om, hvordan han kunne 
komme ind i huset "igennem lukte døre", 
svarede Christen, at "dørene ikke var 
lukte"; tjenestekarlen i gården, Christen 
Pedersen, hævdede dog, at husets "døre 
var lås, og nøglen var indlagt på bordet". 
Dette nægtede Christen Hugger og sagde, 
"at dørene stod på klem."

Præsten både bebrejdede og ynkede 
Christen, at han var "falden i sådan skam
melig gerning i hans drukkenskab, men 
sagde derhos: Ikke var I så drukken, at I 
jo ville skjule Eder og tage flugten." Men 
Christen Hugger fastholdt blot sin druk
kenskab som undskyldning.

Thrue Nielsen fortalte, at han nævnte 
nat var til trolovelsesfesten hos gårdmand 
Ole Pedersen sammen med bl.a. Peder 
Laursen. Dennes kone, Anna Nielsdat- 
ter, kom da "og beklagede sig, at hun af 
Christen Hugger var overfalden, idet han 
ville gøre hende til en hore, sagde derhos, 
at hun aldrig havde været nogen hore, ej 
heller ville være.

Christens forsvarer, Broegaard, spurgte 
vidnerne , om ikke Christen Hugger, der 
også havde været til trolovelsesfesten, 
han "da han derfra gik bort i dagningen, 
var ganske drukken og beskænket, så 
han ikke kunne "regiære sig selv", om 
nogen var "bevidst, at han nogen sinde 
har været hengiven til nogen slags liderlig

Den store landsby Tune 1795, rentegnet udskift
ningskort, her gengivet efter Nationalmuseets 
Danmarks Kirker, 1946.

eller usømmelig omgang", "især om de 
kan sige, at han enten for Peder Laursens 
hustru eller andre haver været berygtet, 
som kunne give anledning til mistanke 
i denne sag, at han med vilje og forsæt 
til utugt at bedrive, var indkommen udi 
Peder Laursens hus," og endelig, om det 
var dem "bekendt, at Christen Hugger er 
opfødt eller for nogle år siden har tjent udi 
den gård, Peder Laursen nu iboer?" 
Medhjælperen Niels Pedersen var ikke 
med til festen, og Thrue Nielsen vidste 
ikke, om Christen Hugger var med. Begge 
medhjælperne oplyste, at Christen Hugger 
ikke "tilforn har været berygtet for nogen 
slags liderlig eller usømmelig omgang ... 
men alle tider opført sig ærbar og skikke
lig", ligesom de gav Peder Laursens hustru 
det vidnesbyrd, at hun stedse haver levet 
et ærligt og velanstændigt levned.

På Broegaards tredje spørgsmål vidste 
de begge, "at Christen Hugger er opfødt 
udi Ole Pedersens gård næst ved, men 
vidste ikke , om han havde tjent Peder 
Laursen." Men sidstnævnte oplyste, at 
Christen "havde tjent han et, medens han 
[Peder] havde sin forrige hustru.

Dernæst forklarede Peder Laursens 
kone, Anna Nielsdatter, at Christen Hug
ger den pågældende nat kom "ind til hen-
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Idyl i Tune -fotograferet i 1906, her gengivet efter bogen Snoldelev-Tune. Træk af sognenes historie, 1939

de, som hun lå i sin seng, men hvorledes 
han var kommen derind, vidste hun ikke, 
og falden sig tvært over hende i sengen, 
og da hun talte til ham de ord: Fader! Fa
der! Svarede han hende ej videre end um, 
um! Og da han havde opspændt sin sko, 
spurgte hun ham, om hun skulle hjælpe 
ham af klæderne, men han stødte fra sig 
med armene og svarede intet. Hvorpå han 
med klæderne på sprang i seng til hende, 
havde sine bukser løse og straks brugte 
legemlig omgang med hende, hvilket 
hun ikke ville afværge, siden hun vidste 
ej andet, end det var hendes egen mand. 
Herpå ville han straks stå op og mumlede 
så sagte, om han måtte holde fri mandag 
i morgen, hvorpå hun svarede, at han vel 
i morgen måtte holde fri mandag, men 
skulle sove noget hos hende først. Men da 
han ikke ville blive i sengen, sprang han 
på gulvet for hende, i hvor hårdt hun end 
holdt på ham.

Da karlen gik igennem stuen i det

samme, og havde været uden for døren, 
gik han til sengen, hvor Christen Hugger 
stod, og han ej vidste andet end det var 
hans husbond, Peder Laursen, og talte de 
ord til ham: Hvordan bær du dig ad, når 
du er vandt at drikke således mere, end du 
kan tåle? Men Christen Hugger tav stille 
og hverken svarede karlen eller hende 
noget ord. Derpå spurgte karlen hende ad, 
om hun havde lukket ham ind, hvorpå hun 
svarede: Nej! Spurgte pigen i lige måde om 
det samme, som også svarede: Nej! Og da 
nøglen til døren lå på bordet, forundrede 
de sig alle, hvorledes han var kommen ind. 
Og da de samtlig ville have ham af klæ
derne og i seng, ville han ikke. Derpå tog 
karlen skoene af ham og med magt lagde 
ham i senge, siden han ej andet vidste, end 
det var hans madfader. Og bad hun karlen, 
at han ville tage en pude og lægge under 
hans hoved, som han gjorde, tog hatten 
af ham, ledte sin husbonds pikkelhus op, 
og satte den på hans hoved, sagde derpå 
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til hende: Holder nu hårdt på ham, at han 
ikke slipper op igen.

Da karlen var gået op i sin seng, lå 
Christen Hugger noget stille hos hende 
og derpå bad, at måtte gå ud for døren. 
Og da hun nægtede ham det, mumlede 
han så sagte, at hun havde synd af at ville 
formene ham det, siden han i fremtiden 
kunne ligesåvel have skade deraf ....Da 
hun spurgte, om hun ikke måtte følge 
ham ud, mumlede han og sagde: Selv, 
selv! Derpå sagde hun: Fader, går du fra 
mig, så græder jeg, hvorpå han mumlede 
og sagde: Stille, stille kone, der har du min 
hånd, jeg vil komme straks igen. Men som 
han med magt begav sig af sengen, råbte 
hun på karlen, som svarede hende, at hun 
skulle holde hårdt på ham, indtil han fik 
nogle klæder på sig. Hun holdt og fast på 
ham, indtil karlen kom ind.

Da nu karlen kom ind tog han Christen 
Hugger med magt, lagde ham på en kiste 
på ryggen - og da blev han kendelig af 
karlen, at det var Christen Hugger, og 
sagde karlen til ham: Du er rette skælm, 
du, hvor kan du komme til at gå ind og 
lægge dig i sengen hos konen, om hendes 
mand kommer hjem i det samme ... - 
Derpå spurgte him [konen] karlen, om det 
ikke var fader, der havde været i sengen 
hos hende? Hvorpå karlen tav stille, siden 
Christen Hugger bad ham derom. Hvorpå 

hun atter spurgte karlen: Hvem er det da? 
Men de tav begge stille og svarede intet.

Derpå rejste hun sig i sengen og blev 
selv var, at det var Christen Hugger, siden 
han lå mod vinduerne og af dagningens 
skin kunne kendes. Hvorpå hun som i en 
forvirring hastede af sengen efter ham, 
men han sled sig fra karlen og var i for
stuen, førend hun kom til stuedøren, og 
da han løb bort, slog han den yderste dør 
i lås efter sig - havende én af hendes og 
én hans egne sko på benene

Sagen fortsætter 23. og 30. august og 6. 
september, hvorefter dommem faldt 13. 
september 1749: For ulovlig indtrængen 
samt for at drevet "ondt/utilbørligt" "på 
en bedragelig, listig og snedig måde" 
dømtes Christen Hugger til et halvt år i 
"nærmeste fæstning, nemlig Citadellet 
Christianshavn" samt betale sagens om
kostninger med 6 rdlr. inden 15 dage.

Bevis på voldtægt fandtes ikke efter ret
tens mening, forsvareren mente ej heller, 
at Christen i sin beruselse var i stand at 
"divertere" konen i sengen! Tjenestepigen, 
der var konens søster, sov også i stuen, 
men havde hverken set eller hørt noget. 
Hvorfor genkendte hverken konen, karlen 
eller pigen ikke straks Christen Hugger 
i den lyse sommernat? - Det var nok en 
historie, de snakkede længe om i Tune!
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Landsarkivet for Sjælland 
Lolland-Falster & Bornholm

Ekspeditionstælling i dag

nemt at aflæse stemplet

Over: Korrekt udfyldt bestillingsseddel hvor det er

Til venstre: Sedlen føres ind i stempeluret ved mærket

For Landsarkivets brugere betyder det at alle bestillingssed
ler I DAG SKAL STEMPLES MED DATO OG KLOKKESLÆT INDEN DE LÆG
GES I BESTILLINGSKASSEN PÅ SKRANKEN.

Dette gøres ved at bestillingssedlen føres ind i stempeluret 
VED DET RØDE MÆRKE. VEND FORSIDEN OPAD OG HOLD LANDSARKI
VETS LOGO VÆK FRA STEMPELURET.

Check at stemplet er læseligt inden sedlen lægges i kassen til 
EKSPEDITION.
Er bestillingssedlen mangelfuldt udfyldt skal den stemples 
IGEN EFTER TILFØRSEL AF OPLYSNINGER.

Fra Statens Arkiver
Herover ses det fine ark, som hver før
ste tirsdag i måneden ligger på alle 
borde på landsarkivet i Københavns 
læsesal. De nævnte dage måles eks
peditionstiden som bekendt på Sta
tens Arkiver, men på forskellig vis! 
På landsarkivet i København tidsstemp
ler de besøgende selv bestillingssedlen,

når den lægges i kassen til personalet. 
På Rigsarkivet påfører personalet klok
keslettet "umiddelbart efter", at den 
besøgende har afleveret bestillingen. 
På landsarkivet i Viborg stempler per
sonalet bestillingssedlen, når frem
tageisen af arkivaliet påbegyndes. 
Hvordan fremgangsmåden er i Odense, 
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Aabenraa og Århus, har jeg ikke under
søgt; men det er også mindre interessant, 
når den på de tre andre arkiver er så 
forskellig. Statistik er værdiløst, hvis de 
elementer, der sammenlignes, ikke er ens
artede. Så arkivernes statistik på ekspedi
tionstid kan ikke tillægges nogen værdi.

Egentlige "nyheder" fra Statens Arkiver 
kan der vist ikke berettes om, da der er 
sket det positive, at disse straks lægges 
på diverse hjemmesider, men nogen kan 
måske have overset følgende: 
Mikrokort med kirkebøgerne fra før ca. 
1875 fra sognene fra den del af hertugdøm
met Slesvig, som blevet erobret af Preus
sen 1864, og som ikke blev genforenet med 
Danmark 1920, foreligger nu til fremlån på 
de fleste af Statens Arkiver under kontrol
lerede forhold - til gavn og glæde for de 
mange med "grænseoverskridende" slægt. 
Dog må der ikke publiceres oplysninger i 
form af artikler med stof herfra - uden 
godkendelse af den slesvig-holstenske/ 
nordelbiske landskirke i Kiel (hvordan dis
se "Beamter" herfra så vil forstå teksterne 
på dansk). Men altså, adgangen til disse 
kirkebøger er heldigvis lettet betragteligt!

Skiftearkivalier på Statens Arkiver var 
til i år tilgængelige efter 50 år, hvilket 
imidlertid ikke stod skrevet nogetsteds. 
Et sted i systemet opdagede man imid
lertid dette, hvorefter det blev indskær
pet, at tilgængeligheden altså er 75 år! 
Heldigvis administreres grænseområdet 
mellem de 50 og de 75 år så lempe
ligt på arkivernes læsesale, at man ved 
blot at underskrive en erklæring straks 
får de ønskede arkivalier udleveret.
Tilgængeligheden til arkivalier fra 
Fødselsstiftelsen/Rigshospitalet, som 
ligger på Rigsarkivet, er efter en ny 
lovgivning lempet betragteligt. 
Ligeså glædeligt er det, at de nyeste 
folketællinger - helt frem til 1970 - nu 
kan benyttes på Rigsarkivet; man skal 
blot søge om en tilladelse dertil, men 
denne tilladelse gives straks ved skranken. 
Til slut skal det nævnes, at de flittige 
slægtsforskeres indtastning af folketæl
lingen 1840 (som desværre ikke er bevaret 
for min hjemstavn, Mors!) er fuldendt og 
markeret med reception på Dansk Data 
Arkiv i Odense.
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