
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 
Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, 
der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek: 
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen Danske Slægtsforskere: 
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med 
og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre 
værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit 
downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af 
ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF- 
filen kun er til rent personlig brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk


Slægten
FORUM FOR SLÆGTSHISTORIE



Få din slægtsbog trykt
professionelt

en pris der er til at betale!

Vi giver vores kunder 
en individuel behandling, 
og vi giver gerne gode råd 
undervejs i processen.

Kontakt os og få et godt tilbud!
FJERRITSLEV TRYK A/S
Østergade 35 • 9690 Fjerritslev • Telefon 98 21 22 00 
info@fjerritslev-tryk.dk • www.fjerritslev-tryk.dk
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5000 Odense C, 6614 8877.
E: skaaning@email.dk
Hans Toudal, kass., Flintøksen 24, Mejrup,
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Anton Blaabjerg, sekr., Fredensgade 38, 
8800 Viborg, S 8661 0436.
E: blaab@webspeed.dk
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www.ssf.dk
Gitte B. Høstbo, webmaster, adresse tidligere

SSFs kursusudvalg
Varetages af SSFs bestyrelse

Hvem Forsker Hvad
Gitte Bergendorff Høstbo, fmd.,
Anton Blaabjerg, bestyrelsens repræsentanter, 
adresse tidligere.

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

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

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

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

SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter 
nu 36 foreninger med tilsammen ca. 4.700 
enkeltmedlemmer.

Listen over medlemsforeningerne fin
des ikke længere her i SLÆGTEN, men kan 
ses på SSFs hjemmeside.

Aktiviteter
28. august - 3. oktober
#din historie i Rundetårn.

17. -19. september
Slægtshistorisk Week-end i Bjerringbro.

1. november
Sidste frist for indsendelse af indlæg og 
programmer til SLÆGTENS redaktør.

10. -15. december
SLÆGTEN nr. 43 udkommer.

SLÆGTEN (ISBN 0905-7064) udgives af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Forenin
ger, p.t. senest 1. januar og 1. juli. Stof fra bladet må benyttes med kildeangivelse, hele 
artikler eller større dele deraf dog blot efter tilladelse og aftale med forfatteren.

For uopfordret indsendt stof påtager SLÆGTENS redaktion sig intet ansvar.

Forsidebillede: En del af optoget under Danish Days i Viborg, South Dakota.
Læs Magne Juhls artikel s. 9. Foto: M. Juhl.
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SAMMENSLUTNINGEN af 
SLÆGTSHISTORISKE FORENINGER

Årsmødet 2010 blev afholdt 24. april i 
Historiens Hus i Odense uden fordyrende 
udgifter takket være den lokale slægtshi
storiske forening.

Først holdt historikeren Karin Lutzen et 
interessant foredrag "Mors hemmelighed 
- på sporet af en jødisk indvandrerhisto- 
rie", titlen på hendes dokumentariske 
beretning om at opdage, at rødderne var 
anderledes end først antaget.

I selve årsmødet deltog repræsentanter 
fra 15 af medlemsforeninger med 34 stem
mer. Per Maack Andersen, Hjørring, var 
dirigent på det veltilrettelagte møde. Først 
blev årsberetningen 2009, der var rundsendt 
på forhånd (og nu ligger på SSFs hjemme
side), kommenteret kort af formanden.

Et vigtigt punkt var her, at de tre lands
dækkende slægtshistoriske organisationer, 
der foruden SSF består af Samfundet for 
dansk genealogi og Personalhistorie samt 
DIS-Danmark, der hidtil sammen har ud
givet HVEM FORSKER HVAD, fra den af 
HFH samlede formue har doneret penge, 
så Københavns Stadsarkiv nu kan lægge 
digitaliserede gengivelser af Politiets Regi
sterblade (forløberen for Folkeregisteret) på 
sin hjemmeside - station for station; og på 
hjemmesiden indtaster/indexerer frivillige 
slægtsforskere nu i tusindvis af disse blade 
hver uge! En rigtig succeshistorie.

Til gengæld udkommer publikationen 
HFH i bogform for sidste gang her i 2010. 
Men endnu resterer en kapital, hvorfra 
donationer kan udbetales til støtte for pro
jekter med tilknytning til slægtsforskning.

Samarbejdet mellem de tre organisa
tioner står ligeledes bag realiseringen af 
et projekt, der startede med tanker om en 
slægtshistorisk weekend, men, takket være 
en meget betydelig bevilling fra VELUX- 

FONDEN og en uvurderlig opbakning fra 
den meget slægtshistorisk interesserede di
rektør for Rundetårn, Jesper Vang Hansen, 
resulterede i planlægningen af ikke mindre 
end en 5 uger lang udstilling fra 28. august 
til 3. oktober i det smukke lokale oven over 
Trinitatis Kirke med indgang midt oppe 
i Rundetårn. Udstillingen hedder "#din 
historie" og fortæller om udvalgte effekter 
og personer fra 1700-tallet (se den nærmere 
omtale andetsteds i bladet).

Det skal nævnes, at budgetansvaret for 
udstillingen ligger hos ledelsen af Rundetårn. 
- Og selv om tårnet jo ligger i København, vil 
udstillingen og markedsføringen deraf sætte 
fokus på slægtsforskningen, og effekten heraf 
vil brede sig som ringe i vandet!

SSFs Slægtshistoriske Weekend 2009 med 
rekordagtig deltagerantal blev nævnt, og et 
program for 2010 findes andetsteds i bladet.

Bestyrelsen er blevet stærkt inspireret 
på de svenske slægtsforskerdage, hvor vi 
deltog i 2009 (men ikke her i 2010), til at ud
arbejde en reklamepjece (A3 knækket til A4), 
som bliver færdig her i løbet af sommeren.

Med SSFs hjemmeside skal der ar
bejdes på forbedringer fremover - til 
gavn for medlemsforeningerne og disses 
enkeltmedlemmer over det ganske land. 
-Ved årsskiftet har SSF mistet en enkelt 
forening, men andre er på vej ind.

Forsamlingen var dog enig om, at SSF 
nu arbejder i den rigtige retning med in
nova ti v formand.

Derefter fulgte de to ligeledes udsendte 
beretninger fra SLÆGTEN - uden de store 
overraskelser. Hertil kunne dog oplyses, at 
med mindre ændringer omkring program
met for Slægtshistorisk Weekend kan de 
nuværende 144 sider på årsbasis øges med 
8 sider til 152 sider. Trykudgifterne vil 
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være de samme, men udgifterne til porto 
for foreningerne vil falde! Ifølge en gam
mel årsmødevedtagelse udsendes der nu 
et tykt sommernummer på 84 sider (som 
lige akkurat sprænger portogrænsen) og 
et tyndt vintemummer på 60 sider.

Fremover udsendes nu to lige tykke hæf
ter, hver på 76 sider, hvortil foreningerne 
selv kan lægge en knækket A4 og et girokort 
- uden at komme i karambolage med porto
grænsen! Som det ses af herværende hæfte er 
reformen allerede indført, og planerne herom 
udløste da også blot tilfredshed på mødet.

Der blev gjort opmærksom på, der kommer 
seks udsendelser i TV med relation til slægts
forskning, nemlig DRls række, "Hvem tror 
du, du er". Planen om at sende tre i foråret og 
tre i efteråret er efter årsmødet ændret til, at alle 
seks udsendelser med kendte personer "som

Nyt på arkiverne
Modstandsmænd, søfolk og kriminelle 
kvinder - historier fra arkiverne som 
web-tv

Den 23. februar 2010 lancerede Statens 
Arkiver et nyt site, hvor forskere og ar
kivbrugere fortæller historier fra arkiverne 
og giver gode råd til, hvordan man selv 
kan komme i gang med at skrive en bid 
af Danmarks historie.

Hvordan kommer jeg i gang med at 
undersøge besættelsestidens historie? 
Hvordan er det at have kriminelle kvinder 
i sin slægt? Hvad er Øresundstoldregnska- 
berne? Det er bare nogle af de spørgsmål, 
du kan få svar på i Historien i arkiverne.

I Historien i arkiverne kan du: 
se web-tv med historiske fortællinger 
høre eksperterne fortælle om, hvordan 
man forsker i arkiverne 
opleve de originale historiske dokumenter 
på tæt hold

I indslagene kan du se og høre om 
1800-tallets kriminelle verden fortalt ud 
fra, hvad en slægtsforsker har fundet i ar

slægtsforskere" først sendes til efteråret.
Derefter blev regnskaber og budgetter 

fremlagt. Selv om regnskaberne blev ud
sendt lidt forsinket, forelå de alle i revideret 
tilstand (uden kommentarer) på mødet, og 
kassereren høstede ros for den klare opstil
ling. - Alle aktiviteter har givet overskud, 
og bestyrelsen ønskede ikke kontingentfor
højelse. Det budgetterede underskud i 2011 
kan sagtens dækkes af kassebeholdningen.

Valgene resulterede i genvalg af for
mand og næstformand, mens sekretær 
og suppleant skiftede plads; den efter
følgende konstituering var derfor hurtigt 
overstået og ses forrest i bladet. - Revisor 
og revisorsuppleant blev genvalgt.

Til slut blev næste årsmøde fastsat til 
Odense 30. april 2011 - akkurat en uge efter 
Sammenslutningens 30 års fødselsdag!

AB

kiverne om sin egen familie. Hun fortæller 
om tre kriminelle kvinder, der hærgede på 
Fyn og i Jylland.

Eller du kan vælge at se indslagene om 
besættelsestidens historie, hvor arkivets 
egen forsker fortæller om sabotageaktioner 
og likvideringer, der fik tiden under besæt
telsen (1940-45) til at ligne borgerkrig.

I temaet om søfart kan du bl.a. se og 
høre om de danske tropekolonier, sla
vehandel, Øresundstolden og søfartens 
betydning for Danmark.

Sammen med fortællingerne kan du se 
nogle af de dokumenter, eksperterne har 
brugt for at kunne fortælle historierne. 
De historiske dokumenter er hentet fra 
Statens Arkivers samlinger.

Historien i arkiverne er produceret af 
Statens Arkiver og bliver lanceret i et sam
arbejde med DR, der har stillet levende 
billeder fra deres arkiv til rådighed. 
Se Historien i arkiverne her: www.dansk- 
kulturarv.dk/sa 
Yderligere information
Publikumschef Inge Bundsgaard, ib@ra. 
sa.dk eller www.sa.dk
Indsendt af Gitte B. Høstbo
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Dronningens 70-års fødselsdag fejres med et godt tilbud!
Da dronningen fyldte 60, udgav SLÆGTEN 
bogen Dronning Margrethe Ils forslægt- også 
de hidtil mindre kendte slægtslinier, af Kri
stian Lauritsen. Bogen er på knap 400sider og 
kostede kun 175 kr. Den beskriver anetavlen i 
11 generation (til ane nr. 2047) tilbage til 1600- 
tallet med diverse tillæg (f.eks. afstamning fra 
ordinære danske adelsslægter i middelalde
ren) og illustreret med 75 portrætter.

Ny forening
Slægtshistorisk Forening for Oddereg

nen blev startet i 2004 af en gruppe interes
serede brugere af arkivet. Vi har "hjemme" 
på Odder Lokalhistoriske Arkiv, hvor man 
kan finde alle relevante oplysninger, hvis 
man stammer fra området eller gå på net
tet, hvis man kommer udefra.

Foreningens formål er at skabe kontakt 
mellem slægtsforskere til gavn for alle par
ter. Samtidig holder medlemmerne små

Fra redaktøren
Min danske yndlingssangskriver, Lars Lil- 
holt, har en verslinje, der hedder: "Hvad du 
ønsker, skal du få - så pas på!” Den linje har 
jeg tænkt på mange gange i den dejlige vinter, 
vi har haft, for rollator og minicrosser er ikke 
velegnede befordringsmidler i kaneføre! Al
ligevel har jeg nydt vinteren i fulde drag, har 
da også været udendørs, og pludselig en dag 
var sneen næsten væk og fuglene begyndte 
at synge om boligindretning og børneop
dragelse. Så er det forår, og pludselig er alt 
igen blevet grønt. Hvor er vi heldige at leve 
i et land, hvor årstiderne skifter. I skrivende 
stund blomstrer både kirsebær- og blomme
træer og lige om lidt er det sommer, og den 
skal jeg nok lade være at ønske om.

I dette blad bevæger vi os fra ’’dansker
dage” i det storladne USA - og dets ambassa
dør i Danmark - til det mere snævre Europa 
og dets fyrsteslægter og helt ’’indelukket” 
bliver det, når vi kommer til Amager.

Ind imellem har vi nogle gode historier i 
Rundetårn. Nogle driftige husmænd hviler 

I anledning af fødselsdagen nedsættes pri
sen til blot 100 kr.z og med følger gratis det 
90 sider store hæfte, Nutiden og Valdemar 
Sejr, udarbejdet af Anton Blaabjerg, 2000, 
samt kopier af to artikler fra medlemsbla
det SLÆGTEN på 12-13 sider.
Det generøse tilbud gælder sommeren 
over til 1. november!

indslag om stort og småt, sjovt og måske 
kriminelt. Desuden holder foreningen 
foredrag igennem Folkeuniversitetet, hvor 
vi har 4 foredrag om året. Hvis medlem
merne ytrer ønske derom, laver vi ture til 
bl.a. LA i Viborg m.m.

Desuden har vi undervisning i gotisk 
skriftlæsning og fortæller om historiske 
enmer.
Niels Aage Holmgaard
Formand 

sig til næste nr. sammen med Ulrik.
Et STORT hjertesuk: illustrationer til 

SLÆGTEN er altid velkomne - når de vel 
at mærke er i en ordentlig dvs. trykegnet 
kvalitet! Billeder fra intemettet duer IKKE, 
de har en alt for lav opløsning, 72 dpi (dots 
per inch= prikker pr. tomme). En trykegnet 
illustration har mindst 300 dpi. Når I finder 
en illustration, I kunne tænke jer at bruge, 
så prøv at forstørre den, bliver den "grum
set” eller prikket, kan den ikke bruges.

Min "gemmeskuffe" har nogle små 
tomme pletter i bunden, og det er ved at 
knibe gevaldigt med badenymfer, så - hvis 
du har en god historie, har fundet noget 
spændende eller sidder med en dejlig 
badenymfe, så del med os. Kriterierne til 
badenymfeme er, at billedet skal vise en 
sommerstemning - helst med vand - og 
være fra før 1939, og eneste oplysning i 
bladet er tid og sted.
Hav en rigtig herlig sommer.

BS
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Særtilbud fra
Historisk Samfund for Sønderjylland 

til læserne af SLÆGTEN

"Løgumkloster Birks tingbøger 1631-73. De bevarede årgange i 
uddrag".

Tag ikke fejl. Bag den noget saglige titel på en ny bog gemmer der sig 
masser af dramatik og spændende historier.

Tingbøger er en af de bedste kilder til livet i 1600-tallet. Tilbage fra 
middelalderen var tinget lokalsamfundets domstol, og det var her, 
bønderne løste deres konflikter om stort og småt. 11500- og 1600-tallet 
begyndte man at skrive ned, hvad der foregik på tinge, og tingbøgerne 
giver således et godt indtryk af, hvordan retsvæsenet fungerede, og 
hvad folk kom op at skændes om.

I tingbøgerne præsenteres vi for et stort persongalleri: Fogeden, der 
organiserede tinget, og alle de andre personer, der - bestemt ikke altid 
frivilligt - havde ærinde på tinge. Tingbøger er således ikke bare fulde 
af spændende historier om grænsestridigheder, skænderier, slagsmål 
og drab; de kan også bruges til at spore slægter langt tilbage i tiden.

Nu har Svend Jacobsen, Frederiksberg, pensioneret gymnasielærer 
og anerkendt slægtsforsker, bearbejdet de tidligste tingbøger fra 
Løgumkloster Birk i 1600-tallet, og de bliver hermed let tilgængelige 
for alle interesserede. Det være sig faghistorikere, slægtshistorikere 
eller andre, som måtte have lyst til at gå på opdagelse i det gamle 
Løgumkloster Birk. Bogen, der er udgivet af Historisk Samfund 
for Sønderjylland, er på 427 sider, indbundet og forsynet med 
illustrationer, sagregister og personregistre.

For medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland er prisen 168 kr. 
For ikke-medlemmer og i boghandlen er prisen 268 kr.

Historisk Samfund tilbyder nu læserne af SLÆGTEN at erhverve 
bogen til medlemsprisen på 168 kr. incl. porto og ekspedition. Bogen 
kan bestilles på S 7462 4683 eller pr. email på hssdj@hssdj.dk. Henvis 
venligst til annoncen i SLÆGTEN.
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Slægtshistoriske oplevelser i USA 4
Besøg i bl.a. Elk Horn, Viborg, Askov, Ladysmith og Withee sommeren 2009
Af Magne Juhl, Rævehøjen 2, 8800 Viborg, S 8667 1315. E: magnejuhl@hotmail.com

I Slægten nummer 32 (1) fortalte jeg om 
besøg i Nysted og Dannebrog i Nebraska, 
hvortil bl.a. Hermansenbrødrene fra Gred- 
sted ved Ribe udvandrede.

I nummer 40 fortaltes om besøg i Cali
fornien og Arizona, medens jeg forinden i 
nummer 36 (2) beskrev oplevelser i Askov, 
Minnesota med indsamlede oplysninger 
om lægen Palmer Nathanael Fenger, der fra 
Bramming i Danmark endte i Askov. Denne 
artikel afsluttedes bl.a med følgende:

Ja, på ferie i USA kan man samle slægts- 
og lokalhistoriske oplysninger. Om min 
egen familie har jeg ved tre besøg hos 
min mors kusiner og en fætter fået en 
lang række spændende informationer, og 
ved det sidste besøg fik vi nye informa
tioner om en gren af den fælles familie og 
efterfølgende kontakt til slægtshistorisk 
interesserede i Syd- og Sønderjylland med 
udveksling af informationer, men det fører 
for vidt at komme ind på det her.

Lejligheden byder sig nu, idet årets tur 
på 4 uger i juli og august 2009 blev planlagt 
på basis af informationer indhøstet ved 
besøg i Wisconsin i 2006 og efterfølgende 
indsamling af oplysninger herhjemme.

Om familien Beck fra Høgsbro syd for 
Ribe

Min morfar, Peter Truelsen Beck, fødtes i 
Høgsbro i 1899 som søn af Karen Hansen 
og Niels Bennedsen Beck. I alt var der 10 
søskende i hjemmet. De tre ældste sønner 
skulle, da Høgsbro i Hviding sogn lå i den 
daværende tyske del af Sønderjylland, 
være soldater under 1. verdenskrig. Den 
ældste af sønnerne, Anders Jepsen Beck, 
rejste til USA før krigen, medens Carl 
Hansen Beck og Peter Truelsen Beck begge 
illegalt gik over grænsen til Danmark. Pe
ter gik ud gennem Vadehavet og op forbi 
grænsen. Om den tur samt om et postkort, 

han fik sendt hjemmefra af en veninde, 
har jeg skrevet en artikel i Fra Ribe Amt 
(3). Hvordan Carl kom over grænsen er 
uoplyst. Til gengæld findes hans navn i 
arkivet, som organisationen "To Løver" 
oprettede, da de hjalp flygtende sønder
jyder. Carl tjente efter flugten i Gredsted 
hos Olav Ølgaard, i øvrigt på gården, 
som familien Hermansen havde, før de 
udvandrede til Nebraska. Olav Ølgaard 
var gift med en søster til Peter Becks se
nere hustru, Abelone Clausen, som så blev 
min mormor. Carl udvandrede til USA 
efter verdenskrigen. Så vidt jeg kan tolke 
stemplet på et postkort afsendt af ham fra 
Kristiania i Norge, så var det i 1921. Der 
er ikke længere kontakt til hans efterkom
mere. Det er der til gengæld til efterkom
merne efter Anders, og flere oplysninger 
har nu kunnet stykkes sammen om hans 
udrejse og ophold i Amerika.

I min barndom fortalte min mor og morfar 
lidt om de to brødre i Amerika. De var i 
øvrigt begge hjemme på besøg hos fami
lien i Danmark omkring juletid i årene 
1946-1947. Det var det eneste besøg, de 
nåede efter deres udrejse.

Korrespondancen var på et tidspunkt 
ved at dø ud, da Anders døde i 1963, og 
de øvrige ikke kunne tale og skrive dansk, 
så vi hørte ikke mere til efterkommerne af
Anders, før to af hans døtre kom på besøg 
i Danmark i 1999.

Ethel Ruth Beck gift Sokolowski og Ber
tha Marie Beck gift Bos kom sammen med 
Berthas mand, Henry Bos kaldet Hank, til 
Danmark. Forinden blev min kone og jeg 
her i Viborg ringet op af en af min mors 
kusiner, der bor på Djursland og altså også 
er kusine til Ethel og Bertha. Hun spurgte, 
om vi var interesseret i at have besøg af de 
tre amerikanere en dag, og det var vi na
turligvis. Vi hentede de tre hos Kirsten og 
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Ib Koefoed i Allingåbro, viste dem rundt i 
Viborg og bragte dem tilbage om aftenen. 
Det var en vellykket dag med besøg på 
blandt andet landsarkivet og vores lokale 
hospital. Det skal indskydes, at Ethel er 
pensioneret sygeplejerske, og min kone 
også er sygeplejerske.

Kontakt til de to familier blev således 
skabt.

Allerede i december samme år besøgte 
jeg Bertha og Hank i Fort Meyers i Florida. 
I forbindelse med kursus i Orlando var 
der lejlighed til at leje en bil og køre ned 
til dem og se deres hus og lille appelsin
plantage samt møde deres ene datter og 
hendes familie.

Ved dette besøg fik jeg en kopi af breve 
sendt af mine oldeforældre i Høgsbro 
i 1936. Jeg kunne så efterfølgende rette 
den oversættelse til engelsk, som allerede 
forelå og komme med supplerende oplys
ninger om de i brevene nævnte personer 
herunder min morfar og hans familie. Hos 
Bertha var også præstens begravelsestale 
fra begravelsen af oldemor, Karen Beck 
født Hansen, der døde 23.3.1937. En kopi 
af talen fik jeg naturligvis også med hjem 
sammen med kopi af nogle fotos. 

Nogle år senere besluttede min kone og jeg 
at besøge både Bertha og Ethel, og da de

bor henholdsvis i Florida og i Wisconsin, 
blev det til en længere tur i autocamper 
med afstikker til både indvandrermuseet 
i Elk Horn samt besøget i Nysted og Dan
nebrog i Nebraska.

Vi erfarede, at Anders Beck, der efter 
ankomsten til Amerika brugte navnet 
Andrew i stedet for Anders, var blevet 
farmer i Konrath nær Ladysmith i Wi
sconsin. Han fik sammen med hustruen 
Rose i alt 8 børn, hvoraf den sidste var 
dødfødt. Farmen, som vi så ved besøg i 
2006, så ud til at have været velindrettet, 
da den var i drift i Anders’ tid, men var nu 
noget forfalden efter at være blevet købt 
af medlemmer af mennoitsekten.

Også familien Beck i Wisconsin fik 2. 
verdenskrig at føle. En søn, Orville Eugine 
Beck, født 22.12.1922 dræbtes 11.4.1944, da 
flyet, han var besætningsmedlem på, blev 
skudt ned over Magdeburg. Liget blev 
siden hjemført til USA i 1950 og begravet i 
Jeffersons Barracks i Missouri. At han ikke 
kom hjem til Wisconsin, skyldtes, at man 
vist ikke kunne skelne resterne af to piloter, 
og de blev derfor begravet sammen.

De øvrige børn af Anders og Rose Beck er 
bortset fra Bertha blevet i Wisconsin, de fleste 
i Ladysmith. Bertha og Hank havde oprinde
lig et motel i Ladysmith. Som ældre rejste de 
til det varmere klima i Florida, hvor Hank 

døde i maj 
2001, så Ber
tha var enke, 
da vi besøgte 
hende i 2004. 
Begravelserne 
i Fort Meyer 
er i øvrigt lidt 
specielle, idet 
kister og urner 
opbevares i 
specielle byg
ninger i skabe, 
som minder 
om bagage
bokse på ba
negårde (foto).
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Da vi besøgte Ethel og hendes mand, 
Adam Sokolowsky, første gang i Ladys
mith, havde de lige haft besøg af en bjørn 
med unger, og fodaftryk kunne stadig ses 
i den lille skov ved deres hus, der lå lidt 
uden for byen. Hele deres familie blev 
samlet til lunch ved vores besøg, så vi fik 
hilst på mange herunder Ethels bror, Ha
rold Beck, der sammen med hustru, datter 
og børnebørn tog køreturen på flere timer 
fra Marinette i det østlige Wisconsin.

Vores besøg i Ladysmith var særdeles 
vellykket. De to sygeplejersker snakkede 
godt sammen, og da vi rejste derfra, sagde 
Ethel, at vi da skulle komme igen om 2 år.

Og det gjorde vi så! På den måde nåede 
vi også at se Adam endnu en gang, idet 
han døde godt en måned efter vores næste 
besøg.

Besøget i 2006 startede i Minneapolis, 
hvor vi i 2004 havde afleveret autocampe
ren. Først var vi så i Ladysmith hos Ethel 
og Adam. Derpå kørte vi til Marinette til 
besøg hos Harold og hans kone, Beverly, 
der i øvrigt kort forinden havde fået foreta
get en hjertetransplantation. Harold havde 
haft 3 restauranter i kæden Dairy Queens, 
og tre af deres børn drev så hver sin.

Harold var også meget interesseret i 
slægtshistorie og spurgte bl.a., hvad der 
blev af de to Hansen-onkler? Det kunne 
jeg ikke svare på, idet jeg ikke forinden 
havde hørt, at to af min oldemors brødre 
var rejst til USA.

Harolds far, Anders, var naturligvis 
rejst over til dem, da han tog beslutningen 
om at rejse.

Da vi kom hjem efter fra Wisconsin at 
være kørt via Chicago til Niagara og gen
nem Canada retur til Minneapolis, hvor vi 
jo på en af de sidste dage kom til Askov 
(2), måtte spørgsmålet om de to Hansen- 
onkler undersøges nærmere.

Familien Hansen i Søndemæs ved 
Brøns og senere Viborg i South Dakota

Om aneme til min oldemor, Karen Hansen, 

født i 1870 i Søndemæs i Brøns sogn havde 
jeg en række oplysninger men ikke om 
hendes søskende. I den gren af familien er 
vi, som i øvrigt også i min mormors gren, 
blandt efterkommerne efter herredsfoged 
Troels Winther (4),der i Personalhistorisk 
Tidsskrift af Svend Jacobsen kaldes en 
stærk sønderjysk ane. Karen Hansens 
mor, Ane Marie Petersen, var datter af 
smed i Brøns (Søndemæs) Hans Schmidt 
Pedersen og hustru Karen Schack.

Et epitafium i Brøns kirke viser, at vores 
slægts rødder kan føres tilbage til mindst 
1580, idet herredsfoged Hans Andersen 
Havervad levede fra 1580-1651 (min ane 
nr. 3638=3642=7094=7098=7126=7130) 
og hustruen Mette Jespersdatter fra 1588 
til 1658. Min mormors relation til Troels 
Winther går bl.a. via fælles aner til forfat
teren Hans Egede Schack, hvis far var en 
til bror til min ane nr. 56, og de to brødres 
forældre var Anders Clausen i Hillerup gift 
med Marie Nielsdatter Schack fra Brøns.

Et brev stilet til det lokalhistoriske arkiv 
i Brøns endte hos Karl Dahl, Holmvej, 
Skærbæk. Og så var der mange nye op
lysninger!

Karl Dahl bor i det hus, hvor Karen 
Hansens forældre boede fra kort efter 
hendes fødsel. Som yngste søster til Karen 
overtog Petra huset efter forældrene, da 
faderen døde i 1930. Petra var forlovet med 
en ung sønderjyde, der faldt som tysk sol
dat under 1.verdenskrig. Siden blev hun 
gift med Holger Dahl fra Ribe, og de fik 
kun et enkelt barn, nemlig sønnen Karl.

Karl ringede og fortalte straks en 
forbavsende masse om efterkommere af 
familien Hansen. Et besøg i Søndemæs 
blev også aftalt, og ved dette besøg fik vi 
værdifulde oplysninger i form af bl.a. avis
udklip, der fortalte om Jens Peter Hansens 
liv i Viborg, South Dakota. Det var så den 
ene Hansen-onkel. Om den anden, Hans 
Pedersen Hansen, fortalte Karl, at han 
vistnok var "en bøvlben" og hans videre 
skæbne i USA var ukendt. Ethel har efter
følgende fortalt, at Hans Pedersen Hansen 
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kom hos hendes forældre på farmen og 
vistnok havde et problem med alkohol.

Karl Dahl havde også et fotografi af 
børnene fra hjemmet i Søndemæs, kun 
mangler min oldemor på billedet. Hun 
var som den ældste allerede blevet gift 
forinden. Den yngste, søsteren Petra, var 
født i 1893, altså 23 år senere end den 
ældste søster. En anden søster, Kirstine 
Marie Hansen, der var født i 1878, blev 
gift med gårdmand Ove Sørensen Schou 
i Vilslev, og det forklarer så, hvorfor Karl 
og Peter Beck under 1. verdenskrig søgte 
til Vilslev efter deres flugt over grænsen. 
Et barnebarn af Kirstine Marie Hansen 
og Ove Schou, Kirsten Blom Hansen, bor 
i Vilslev og har næsten et helt museum i 
sit og mandens hus. Blandt andet har hun 
et postkort afsendt af Karl Beck, da han 
rejste til Amerika.

Medens vi ikke ved meget om den ene 
"Hansen-onkel", så ved vi nu bl.a. ud fra et 
interview med Jens Peter Hansen trykt 16. 
og 17. november 1974 i Kristelig Dagblad, 
at han også foretrak at rejse til Amerika 
frem for at blive tysk soldat. Han kom i 
1909 til New York og siden til Dwight i Il
linois, hvor han dels arbejdede på en farm 
og dels havde job som politimand. Noget 
nærmere har ikke kunnet fremskaffes ved 
kontakt til arkiv i Dwight, hvorfra man 
ikke har svaret.

11918 fulgte Jens Peter Hansen med en 
familie til Viborg i South Dakota. Der gif
tede han sig med en enke, Rosa Christensen 
født Thomsen, der havde 3 børn. De drev 
sammen en farm under i en periode meget 
svære vilkår, og siden flyttede de ind til 
Viborg i et lille hus, hvor steddatteren Lois 
Tengqvist født Christensen nu bor.

Hos Karl Dahl var et fotografi af Jens 
Peter Hansens tre stedbørn.

Ja, den ene onkel endte således i Viborg
S.D., og da vi også er endt i Viborg (DK), så 
var det vel meget naturligt at besøge Viborg i 
South Dakota ved næste amerikatur i 2009.

På vores tur i 2004 var vi meget tæt 
ved Viborg, da vi kørte fra Dannebrog og 

Nysted til overnatning i South Dakota, 
men da havde vi ikke hørt, at der også er 
en Viborg der.

Endnu mere interessant blev planlæg
ningen af turen til Viborg, da vi erfarede, 
at man der holder Danish Days midt i 
juli. Ved kontakt til arrangørerne af disse 
danske dage erfaredes, at byens camping
muligheder er på det lokale hospitals 
grund. Vi hørte også senere, efter at vi var 
blevet opfordret til at holde et foredrag om 
Viborg, Danmark, som et led i de danske 
dage, at det lokale hospital i år fejrede 50 
års jubilæum. Opfordringen blev natur
ligvis taget op, og vi fik travlt med at tage 
billeder her i Viborg og ved Vesterhavet 
ved vores sommerhus. Som indledning på 
foredraget fortaltes om, hvorfor vi kom 
til byen ud fra de forhold, som jeg nu har 
redegjort for ovenfor.

Der optræder også en Johanne Schack 
på et billede sammen med Anders Beck, 
men det har ikke været muligt at finde 
ud af, hvem hun er. Meget tyder dog på, 
at hun lige som familien Hansen og Beck 
stammer fra egnen nær Brøns og derfra 
kom til Amerika. Kan nogen hjælpe med 
oplysninger om Johanne Schack?

Besøg i Viborg, South Dakota og delta
gelse i Danish Days 2009

I fortsættelse af ovenstående vil det være 
naturligt at fortælle om besøget i Viborg 
først. Arets tur på 4 uger i autocamper 
fra Chicago og retur, dertil omfattende 
besøg i Viborg fra torsdag eftermiddag 
til mandag morgen i den weekend, hvor 
der var danske dage. Før turen havde vi 
været i kontakt med en række personer i 
Viborg, og vi var også blevet inviteret med 
til Leadership luncheon på hospitalet om 
fredagen, hvor jeg så havde en officiel gave 
med fra hospitalet her i Viborg, hvor jeg 
selv er ansat. Ud over de officielle gaver 
overrakte jeg også to årsrapporter fra ho
spitalet her. Nemlig den sidste, hvor der
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er engelsk resume, samt en tidligere, hvor 
vores datter pryder forsiden sammen med 
vores nyfødte første barnebarn. Helt tilfæl
digt blev de fotomodeller til årsrapport og 
fødeafdelingens hjemmeside.

Overrækkelsen blev ledsaget af en tak
ketale til vores "twinhospital" i Viborg
S.D. Efter nævnte luncheon blev min kone 
og jeg vist rundt på hele hospitalet, som i 
realiteten er et "forvokset plejehjem" dog 
med akutmodtagelse og lægepraksis samt 
et stort plejecenter for demente.

Vi havde før turen fået kontakt til min 
morfars "kusine", Lois, altså Jens Peder 
Hansens steddatter, og vi var inviteret 

til at besøge hende. Vi havde 
også modtaget mail fra den 
ene af byens praktiserende 
læger, Curtis Mark, som 
skrev, at hans forældre var 
fra Nordjylland, og at han 
glædede sig til at møde en 
dansk læge, hvilket han ikke 
tidligere havde oplevet. Han 
skrev også på Lois' vegne, 
idet hun er ven med Curtis 
Mark og hustru Opal. 
Endelig havde vi før turen 
lånt og læst en stor og tyk 
bog om Viborg South Dakota 
udgivet i anledning af byens 
100 års jubilæum i 2003.

Af bogen fremgår, at 
den første bebyggelse var i 
Daneville lidt fra det nuvæ
rende Viborg. Da der kom 
jernbane til området, blev 
stationen placeret, hvor en ny 
by opstod, og denne by blev 
kaldt Viborg. Ifølge side 649 i 
bogen blev byen opkaldt efter 
Ole Sørensens fødeby, Viborg 
i Danmark. Ole Sørensen var 
født i Viborg 18.1.1835, og 
han blev gift i 1866 med Else 
Lauridsen fra Harnem (det 
står der) ved Horsens, før de 
i 1876 emigrerede til Amerika, 
hvor de startede som nybyg

gere under meget primitive og barske 
forhold i Daneville. Han var med til at 
arbejde for at få jernbanen til egnen, og han 
donerede jord til den. Som nævnt foreslog 
han, at den nye by skulle hedde Viborg. 
Han nåede ikke selv at opleve færdiggø
relsen af jernbanen, idet han blev begravet 
den dag, hvor det første passagertog kom 
til byen. Han døde 17.10.1893.

I bogen om Viborg nævnes en række 
oplysninger om forskellige familier i byen 
og på egnen, men det er karakteristisk, at 
der for mange indvandrere ikke er oplyst, 
hvorfra i Danmark, de er kommet.
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Om en enkelt familie er oplysninger om 
relation til mit fødesogn Jernved, hvorfor 
jeg undersøgte forholdene lidt nærmere 
og skrev til efterkommeren Lester Lau- 
ritzen i Viborg. Han svarede pænt med 
en invitation til at besøge det lokale arkiv 
og museum, som han stadig er med til at 
drive og nok er en af iværksætterne af. 
Samtidig tilføjede han, at det var omkring 
20 år siden, at han havde beskæftiget sig 
med slægtsforskningen.

Han er født i 1923 og viste sig at være 
en hyggelig ældre mand, som med stor 
entusiasme viste rundt i museet.

Ved ankomsten til Viborg så vi, at byen 
har 832 indbyggere, så det var ikke svært 
at finde rundt. Byen ligger helt ude i den 
flade prærie med lange lige veje gennem 
byen fra syd mod nord og fra øst mod vest. 
Byens store arbejdspladser er hospitalet og 
skolen, og begge dækker et stort område. 
De er samtidig garanti for, at byen stadig 
eksisterer, og der var ikke i Viborg tegn 
på butiksdød, som vi forinden havde fået 
indtryk af i Elk Horn.

Efter at have parkeret camperen ved 
hospitalet gik vi en tur i den lille by og 
mødte straks en af arrangørerne af Danish 
Days. Han viste os hen til 
Lois Tengqvist, som viste 
sig at være en sød og særde
les velbevaret ældre dame 
med et hjem, hvor der var 
tydelige tegn på, at hun var 
af dansk afstamning. Efter 
en kort snak kørte hun os 
en tur ud til kirkegården, 
hvor hendes forældre og 
stedfader er begravet, samt 
forbi farmen, hvor hun var 
opvokset. Hun ringede 
også til Curtis Mark for at 
høre, om vi skulle ud at 
spise sammen om aftenen. 
Da han havde sen kon
sultation foreslog han, at 
vi alle tre kom ud at spise 
aftensmad hos ham og hans 

kone på deres lille farm uden for byen. Ved 
dette besøg om aftenen oplevede vi at høre 
dansk, som det må have været talt nord for 
Limfjorden for 80-100 år siden, idet Curtis 
lærte at tale dansk af moderen, der var født 
i 1900 nær Sindal i Nordjylland. Curtis har 
ikke i mange år brugt det danske sprog, 
men han glædede sig tydeligvis til at bruge 
det.

Fredag deltog vi som allerede nævnt i 
leadership luncheon på hospitalet og blev 
efterfølgende af hospitalets leder, Geor
gia Pokorney, vist rundt i de forskellige 
områder. Funktionen minder nok lidt om 
det, man forestiller sig med de kommende 
sundhedscentre her i landet.

Om aftenen var der byfest i parken. Bl.a. 
blev to unge mennesker, der fik stipendi
um til videre studier efter en stilekonkur
rence, kåret som queen and king. Derpå 
udpegedes de to ældste tilstedeværende 
med ren dansk afstemning som dronning 
og konge af Viborg, og vores ledsager, 
Lois, blev valgt som dronning.

Lørdag var der først "store æbleskive- 
dag" i en af byens kirker. Derpå var der 
optog af biler og andre køretøjer gennem 
byens hovedgade. Om eftermiddagen var
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der forskellige aktiveter. I et stort lokale 
på skolen var programmet følgende: 
Folkedans ved byens unge folkedanser. 
Sang og foredrag ved Joy Ibsen, der samti
dig præsenterede sin nye bog "Unafraid", 
som er skrevet ud fra hendes fars efter
ladte prædikener ledsaget af hendes sup
plerende tekst, som omfatter både noget 
erindringsstof om familien samt fiktive 
tilføjelser som supplement til den lokale 
historie. Faderen, Harald Ibsen, havde i en 
periode været præst i Viborg, S.D. Bogen 
er i øvrigt uventet interessant, og den var 
læst, før vi nåede til Ladysmith. Harald 
Ibsens hustru var Asta Juhl, og hendes 
aner kommer fra det østlige Sønderjylland, 
lige som mine. Der er dog ikke noget sam
menfald. Det er efter vores hjemkomst un
dersøgt, og under denne undersøgelse fik 
vi knyttet fornyet kontakt mellem familien 
Stendevad i Andst og Joyce Ibsen.

Titlen "Unafraid" henviser til salmen 
"Altid frejdig, når du går".

Som tredje indslag lørdag eftermiddag 
var foredrag af "Dr. Juhl and wife from 
Viborg, Denmark", så da var vi på. Det gik 
planmæssigt. Prøveforedrag var holdt hos 
dr. Mark aftenen før. Det eneste, vi ikke 
kunne forklare ved de i alt 5 gange på turen, 
hvor vi gennemgik billeder og tilhørende 
foredrag, var, hvad hede er. Vi havde billede 
med af Hedeselskabet i Viborg. Hede med 
lyng, som vi har her i Danmark, eksisterer 
ikke i de stater, vi besøgte i Amerika.

Søndag var vi inviteret i kirke og ud 
at spise med Lois og hendes venner samt 
præsten i hendes menighed. Vi var både 
lørdag og søndag på besøg i det lokale 
museum og arkiv.

Søndag aften afsluttedes de danske 
dage med underholdning på stadion og 
et gigantisk festfyrværkeri.

Vi kunne så tage afsked med Lois og 
hendes søn mandag formiddag efter nogle 
dage med store oplevelser, som vi ikke 
havde fået, hvis vi tilfældigt var kommet 
til byen. Det var vores indtryk, at alle 
vidste, hvem vi var. Tilsyneladende var 

der ikke andre danske besøgende til de 
danske dage. Det kan ellers anbefales at 
opleve, hvorledes man holder byfest langt 
ude på prærien. Og som skilte i byen viste: 
At Danish days we are all Danes.

Det kan også tilføjes, at vi ved afskeden 
med Lois fik adressen på den nuværende 
ejer af gården ved Ålborg, hvor hendes mor 
var født. Vi skrev et pænt brev til gårdens 
ejer, og han ringede straks helt rørt og 
fortalte, at han havde besøgt Lois' s brødre 
i Californien men ikke var klar over, at 
Lois stadig lever, og at hun bor i Viborg. 
Han kunne tilføje, at han under sin uddan
nelse som landmand havde tjent hos en 
landmand på Sjælland, som siden er rejst 
til Oregon i Amerika. Og en søn af denne 
landmand bor nu i Viborg, South Dakota.

Besøg i Elk Horn og bogkøb m.m.

Før vores besøg i Viborg var vi en dag i 
Elk Horn for at gense indvandrermuseet 
og for at se indvandrerarkivet. Arkivet var 
lukket, da vi i 2004 var i Elk Horn.

Før turen havde vi været i kontakt med 
lederen af arkivet, Michele McNabb, som 
gerne ville modtage et sæt af mine bøger 
om personer fra Jemved sogn. Vi havde så
ledes omkring 7 kg bøger med til dem. På 
arkivet købte jeg et eksemplar af Elk Horn 
Community History fra 2000, og denne 
bog er der så gået en masse tid med at læse 
og siden bearbejde oplysningerne. Det 
sammenskrevne om, hvor egnens indvan
drere kommer fra i Danmark, tænkes lagt 
på hjemmeside. Et par af indvandrerne 
var med på skibet Danmark, der forliste i 
1889, så der er supplerende oplysninger til 
dem, som er med i beskrivelsen i Fra Ribe 
Amt i 2000 (3).

På arkivet og museet udgives et tids
skrift America Letter, som jeg har foreslået 
at arbejde videre med omtale af skibsforli
set i 1889.1 samme America Letter ses, at 
et sommerhus her i Hjarbæk ved Viborg 
udlejes med samtidig støtte til museet af 
en del af lejeindtægterne.
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På museet var særudstilling om Victor 
Borge og om de danske jøders flugt til 
Sverige under anden verdenskrig. Der 
var også kommet lidt om den muslimske 
indvandring og historien om tegneserier 
fra Danmark.

Da vi besøgte den forholdsvis store 
kirkegård i Elk Horn, blev vi af en dame 
inviteret ind at se kirken. Hun må være 
en af de mange frivillige, som deltager 
i arbejdet i menigheden, og hun fortalte 
levende herom og om kirkens historie.

Skandinavisk center i Minot i North 
Dakota og en dansk mølle i Kenmare, 
North Dakota

Efter turistbesøg i Black Hills med Gut- 
torm Borglums imponerende præsident
hoveder i klipperne og besøg i naturpar
kerne Custer State Park, ved Devil's Tower 
samt i Badlands og Yellowstone skulle vi 
retur via North Dakota til Minnesota.

I Elk Hom var brochurer for Souris Valley 
Danish Society og Scandinavian Heritage 
Center i Minot, så det var naturligt at plan
lægge et par overnatninger i Minot. Samtidig 
kunne vi så se Kenmare, hvor der ifølge 
landkortet skulle være en dansk vindmølle.

Det skandinaviske center i Minot er et 
fælles center med udstillinger af forskellige 
skandinaviske bygninger, hvoraf nogle er 
originale. F.eks. et gammelt norsk bjæl
kehus. Stavkirken er en efterligning af en 
original norsk. Den danske del omfatter en 
"dansk" mølle bygget i 1928 af danskeren 
Carl Olson i North Dakota samt en statue 
af H. C. Andersen. Statuen virker lidt utra
ditionel med en noget mager Andersen.

I det skandinaviske center var ikke no
gen med danske rødder den dag, vi kom. 
Damen i receptionen tilbød at tilkalde et af 
medlemmerne af den danske komite, men 
vi syntes ikke, at vi ville ulejlige, og det kan 
vi efterfølgende godt fortryde. Som alle 
andre steder, vi kom på besøg, var der stor 
interesse i at få de besøgende til at skrive 
i gæstebøgerne, hvilket sikkert skal doku

mentere antallet af besøg. De forskellige 
centre er i høj grad afhængige af indsamlede 
penge og støtte fra diverse. I dette centers 
forskellige bygninger skrev vi i mindst 3 
gæstebøger. En måneds tid efter besøget 
fik vi en mail fra en af medlemmerne af den 
danske komite, som interesseret spurgte til 
vores besøg og genealogiske interesser, og 
siden er kommet yderligere en mail fra Pam 
Kelsey (kelsey@min.midco.net).

Minot Visitors Center reklamerer med 
Norsk Høstfest. Det er deres svar på Da
nish Days i Viborg. Scandinavian Heritage 
Center udgiver mindst to gange om året 
bladet Scandinavian Heritage News. Pub
lished in the interest of North Americans 
of Scandinavian descent. Adressen er 
P.O.Box 862, Minot, ND 58702.

Senere samme dag kørte vi en tur næsten 
til Canada. Den lille by Kenmare, der næppe 
har 1000 indbyggere, ligger højst 20 mil fra 
den canadiske grænse. Forsiden af byens 
"Visitor Guide" prydes af bl.a. et billede af 
den danske mølle, som står på byens torv i 
en lille park. Nævnte mølle blev bygget i 1902 
af en dansk indvandrer (uoplyst hvorfra) ved 
navn Christian C. Jensen på et nybyggersted 
11 mil nord for Kenmare, og i 1959 blev den 
flyttet til selve byen og restaureringen var 
afsluttet i 1996.1 det hele taget er der en for
bavsende interesse for gamle danske møller 
i Amerika. Flytningen i Kenmare har været 
noget nemmere end flytningen af møllen fra 
Nørre Snede i Jylland til Elk Hom i Iowa, hvor 
omtalen også var, something was wrotten in 
Danmark, idet meget af træet i møllen måtte 
udskifte på grund af råd.

I Kenmare er også interesse for lokal
historie, og en slags frilandsmuseum med 
omkring 20 bygninger kunne ses udefra, 
idet selve museet, Lake County Historical 
Society's Pioneer Village and Museum, 
var lukket. Det så ellers ud til, at et besøg i 
husene med de udstillede ting også kunne 
være spændende. På den modsatte side af 
den store lige vej, som gik i udkanten af 
byen, var en stor kirkegård, hvor der også 
var en del gravsten med danske navne.
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Nyt besøg i Askov

Siden vores besøg første gang i 2006 i 
Askov i Minnesota har vi haft kontakt til 
den lokale kunstner, Marguerite Walz. Da 
vi skrev, at vi formentlig kom forbi igen 
på årets tur, inviterede hun på middag. 
Vi aftalte, at vi nok kom til byen ved 13- 
tiden for at gense museet. Kort efter vores 
ankomst til museet kom Marguerita, som 
havde aftalt med ejeren af servicestationen 
overfor, at han skulle ringe til hende, når 
autocamperen kom. Hurtigt efter kom 
Arla Budd også. De to damer er veninder, 
og igen blev vi inviteret i kirken, hvor 
Arla spillede danske salmer på orglet. Vi 
blev også inviteret til fotografering på den 
lokale avis, hvor Arla skriver om stort og 
småt herunder om besøg i byen. Der havde 
lige igen været en kort omtale af dr. Fenger 
med billeder af ham i avisen, men der var 
dog ikke noget væsentligt nyt.

Marguerites atelier genså vi, og derpå 
gav hun sig til at gøre middagen færdig. 
Den blev serveret kl. 3 om eftermiddagen. 
Lidt usædvanligt. Arla hentede derpå 
materiale fra hendes skriverier i den lo
kale avis om historiske ting fra byen og 
egnen. Hun kom også med et eksemplar 
af Saxos Danmarkskrønike trykt i 1752. 
Den var interessant, og jeg har tilbudt at 
købe den, hvis hun nogensinde finder på 
at ville sælge den.

Efter den tidlige middag gik vi alle tur 
i den nærliggende Bannig State Park, hvor 
vi havde reserveret plads til overnatning, 
og Arla kunne fortælle om den tidligere 
foretagne industri i området med brydning 
af sandsten nær floden til byggeri. Ruiner 
af stenbruddene og bygningerne ses stadig. 
Ved afskeden i Askov fik vi krus med bil
lede af gavlmaleriet, som Marguerite var 
i færd med at male, da vi stoppede op og 
talte med hende i 2006. Gavlmaleriet var 
blevet færdigt til Askovs 100 års jubilæum 
i august 2006. De holder i Askov byfest hen 
i august hvert år, og festen synes på flere 
måder at foregå som i Viborg.

Kort om 3. besøg i Ladysmith, Wiscon
sin

Kort efter vores besøg hos Ethel og Adam 
i Ladysmith i 2006 var de flyttet fra deres 
hus lidt uden for byen og ind i en lejlighed 
i noget, som lidt ligner beskyttede boliger 
eller en form for plejehjem uden egentlig 
plejehjemspersonale. Adam døde kort tid 
efter, at de var flyttet.

Kort før årets besøg døde Ethels bror, 
Herbert. Hans enke samt en søn og en 
datter besøgte vi denne gang. Datteren 
hedder Karen Beck lige som min mor 
gjorde før sit giftermål og oldemor, Karen 
Hansen, efter sit giftermål.

Vi besøgte også Ethels søn og svigerdat
ter, Glenn og LuAnne Sokolowski, og vi 
glæder os til, at de kommer på besøg her 
i Danmark til maj næste år.

Besøg i Withee

Sidste planlagte mål på turen var Withee, 
der ligger godt en times kørsel fra Lady
smith på vejen tilbage til Illinois.

Birte Steffensen, SLÆGTENS redaktør, 
spurgte, om vi kunne få tid til at besøge 
Withee, hvor nogle af hendes aner havde 
boet en kort tid, og hvor hendes bedste
mor, Anna Clara Agnete Levin 14.4.1899 
var født på en farm kaldet Lille Lerken- 
feldt som datter af Mathias Kjeld Levin 
og Astrid Rørdam, der var blevet gift i 
Chicago 9.7.1893.

Det ville da være oplagt at forsøge at 
hjælpe med oplysninger og samtidig opleve 
mere. Her følger så, hvad jeg skrev til Birte 
Steffensen sidst i august efter hjemkomsten:

Vi kom til Withee og startede med at 
tage på biblioteket. Vi erfarede på turen, at 
vi på bibliotekerne kunne bruge intemettet 
til at kontrollere vores emails. Samtidig 
kunne vi så i Withee spørge, om nogen 
kendte til dine aner. Bibliotekaren kendte 
ikke noget til Lille Lerkenfeldt, men hun 
havde lidt materiale om byens historie, og 
det vedlægger jeg her i brevet.
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På side 2 i materialet om Nazareth 
Lutheran Church 1893-1973 nævnes, at 
pastor Nielsen sammen med andre mænd 
i 1893 kom til Withee: I første del af april 
1893 stod pastor Nielsen, Peter Frost, J. 
Jorgensen og Mr. Levin af toget i Withee. 
Mere har jeg ikke fundet om din familie 
i disse papirer, men der er så andre op
lysninger om byen. Det fremgår også, at 
mændene kom fra Chicago.

Vi kørte derpå ud til kirken, hvortil 
jeg før turen til Amerika havde skrevet et 
brev, og i første omgang var døren låst. 
Vi gik derfor en tur på kirkegården (vi 
har på vores rejse gennemtravet en række 
kirkegårde og kigget efter minder om 
danske udvandrere). Imens kom præsten 
til kirken, og vi fik hende i tale. Hun var 
på vej til en anden by men tog sig dog tid 
til at snakke med os samt vise os kirken.

Kirkebogen med din bedstemors dåb fik 
vi også at se og mulighed for at fotografere. 
En fotokopi af siden med dåbsindførslen

Hvis vi havde haft tid nok, eller rettere, 
hvis præsten havde haft tid nok, så havde 
jeg kigget mere i kirkebogen. Alt er skre
vet på dansk i mange år. Præsten kunne 
ikke læse det. Hun havde forhørt sig hos 
forskellige, om de kendte noget til Lille 
Lerkenfeldt, og det var ikke tilfældet, så 
navnet må være gået i glemmebogen.

Den er heller ikke nævnt i en bog, som 
jeg købte på biblioteket ("Withee Memo
ries. From Logging Trails to Super High
ways" udgivet ved byens 100 års jubilæum 
12001.

Bogen læste jeg i løbet af de følgende 
dage. Hvis du vil låne den, skal du blot 
sige til.

I bogen var to sæt af kort over byen med 
en række billeder fra nær 1900. Det ene sæt 
vedlægges. Endelig solgte biblioteket sæt 
med gamle postkort, og et sæt vedlægges 
også. Jeg håber, at noget af materialet er 
af interesse. Det må da give indtryk af, 
hvordan byen var, da dine aner forlod 
byen eller kort tid senere.

Dermed slut på referatet af vores besøg. 
Stikordene om Birte Steffensens aner gav 
anledning til også at lære lidt om denne lille 
by, hvor der også havde været en række 
danske udvandrere med de almindelige 
sen-navne og navne som Leth, Damkjær, 
Stigsen, Stauning og Vestergaard samt Jai
ling, hvor sidstnævnte er en fordrejning af 
ordet Jelling. I øvrigt er det lidt påfaldende, 
at kun om familien Jailing fra Jelling oply
ses, hvor indvandrerne kom fra i Danmark. 
Det fremgår, at samme Jallings hustru, var 
datter af præsten Søren Nielsen, der som 
nævnt kom til Withee fra Chicago i 1893. 
Hr. og fru Jailing åbnede en købmandsbu
tik i Withee i 1898.

Byen har i 2009 507 indbyggere ifølge 
byskiltet.

1, Magne Juhl: Hermansen-brødrene fra 
Gredsted; om brødre udvandret til Ame
rika og deres rod i Gredsted. Slægten nr. 
32,2005 side 52-56.

2, Magne Juhl: Nye slægtshistoriske op
levelser i USA. Bl.a. om en suppeterrin, 
der har fulgt læge Palmer N. Fenger fra 
nybyggerbyen Bramming til nybygger
byen Askov i Minnesota. Slægten nr. 36, 
2007 side 64-69

3, Magne Juhl: Et postkort fra 1917. Histo
rien bag et kort til en flygtet sønderjyde i 
Plougstrup fra hans veninde i Høgsbro. 
Fra Ribe Amt 1996,53-58.

4, Svend Jacobsen: Herredsfoged Troels 
Winther på Astrupgaard i Brøns Sogn 
- en stærk sønderjysk ane. Del 1 og 2 i 
henholdsvis Personalhistorisk Tidsskrift 
2007 side 17-61 og 2008 side 21-76.

5, Magne Juhl: Breve fra Just Knudsen 
Justesen. En ung Veerst-mands breve fra 
en dramatisk rejse til Amerika i 1889. Fra 
Ribe Amt 2000,281-296.
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Runde anetavler sælges
Her er den runde anetavle som du bare må have.

Tavlen kan indeholde 10 generationer, hvis du starter 
med dig selv, kan du få plads til dine 6x tip-oldeforældre. 
Hvis du køber fire tavler, kan du lave en tavle for hver af 

dine bedsteforældre og dermed få plads til 8 x tip.

Ovenfor ses en lille kopi af den runde anetavle; 
den består af 4 ark å 50 cm x 50 cm

1 anetavle koster kr. 40,00
4 anetavler koster kr. 150,00 

+ porto

Ring og bestil på S: 75 54 11 34 
eller e-mail: birte@wienecke.dk
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Slægtshistorisk Forening 
Brønderslev

Tirsdag 5. oktober
Jan Svendsen, journalist og forfatter til bogen 
Tørvene triller, Brande: Tørvegravningens 
historie.

Der serveres kaffe og kage. Prisen er 50 kr. 
pr. person.

Tirsdag 7. december
Lene Dige, Dronninglund: "Stærke kvinder".

Der serveres gløgg og æbleskiver. Prisen for 
arrangementet er 50 kr. pr. person.

Åbningstider
Mejerigade 9,9700 Brønderslev.
Hver onsdag: Åbent hus kl. 13-17.
Hver torsdag: Åbent hus kl. 19 - 22.
Lukket helligdage.

Første åbningsdag efter sommerferien er
18. august. Sidste åbningsdag inden nytår er 
9. december.

Gotisk læsning
Studiekreds for medlemmer starter onsdag 15. 
september kl. 9:30 -11:30 i Mejerigade 9. Derefter 
hver onsdag samme tid og sted til og med 24. 
november. Dog afbrudt af efterårsferie i uge 42.

Slægts- og Lokalhistorisk 
Forening Djursland
Tirsdag 7. september
Steen Krarup, tidl. officer: Englandskrigene i 
begyndelsen af 1800-tallet.

Foredraget har fokus på Djursland og An
holt.

Tirsdag 14. september
Klubaften.
Vi mødes og udveksler erfaringer samt hjælper 
hinanden med spørgsmål inden for slægts
forskning og lokalhistorie.

Tirsdag 21. september
Medlemmerne inviteres med til arkivbesøg på 
Sønderhald Egnsarkiv, Elmelundsvej 11, Øster 
Alling, 8963 Auning.

Tilmelding til Bent Johansen ® 4111 5164 
senest tirsdag 14.September.
Samkørsel fra biblioteket, mødetid kl. 18.
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Tid og sted
Foredragene finder sted kl. 19 i Sognegården, 
Bredgade 104, Brønderslev.

Kontingenter:
125 kr., par 175 kr.

Bestyrelse
Anders Sørensen, fmd., Markedsvej 7, 
9700 Brønderslev, S 5131 0735.
E: stemas@mail.dk
Mette Kjul Pedersen, nstfmd., Danevej 14, 
9700 Brønderslev, S 9882 0397.
E: mette.pedersen@nordjyske.dk
Jens Dybro, kass., Løkkenvej 452, Stenum, 
9700 Brønderslev, S 9883 8050.
E: kaerholt@worldonline.dk
Leif Olesen, sekr., Bundgårdsvej 13,
9700 Brønderslev, S 9882 5821.
E: leifo@mail.dk
Arne Kristiansen, Niels Bohrs Plads 6, 
9700 Brønderslev, S 5048 7738.
E: amec@mail.dk

Hjemmeside
www.slaegtshistoriskforeningforbroendersle- 
vegnen.dk

Nyhedsmails
Send din mailadressetil sekretæren.

Tirsdag 5. oktober
Gitte Bergendorff Høstbo, slægtsforsker: Sådan 
fandt jeg min svenske slægt.

Foredraget fortæller om slægtsforsknin
gens muligheder i Sverige. Hvordan og hvad 
kan vi finde af svenske forfædre på nettet i de 
svenske databaser?

Tirsdag 2. oktober
Brita Mosdal, museumsdirektør, Djurslands 
Museum: Grenaa bys udvikling - fra middel
alderlig købstad til industriby.

I foredraget fortælles om handelsbyen som 
grundlag for byens vækst og senere udvikling 
til industricenter, om Djurslands infrastruktur, 
havnehistorie samt om områdetsom turistmag
net. Det handler om lokalhistorie fra middelal
der til nyere tid.

Tirsdag 26. oktober
Niels Kjeldsen holder workshop i 2 dele.

mailto:stemas@mail.dk
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mailto:kaerholt@worldonline.dk
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1. del.
Skriv din egen historie som f.eks. familiehi

storie, slægtshistorie eller lokalhistorie.

Tirsdag 2. november
Ernst Stidsing, museumsinspektør: Auning- 
kvinden - et moselig fra jernalderen.

I 1880 fremkom der ved tørvegravning i 
Dønmosen ved Auning et menneskelig. Liget, 
der var af en kvinde, var iklædt sin dragt og 
lagt i mosen i ældre jernalder.

Tirsdag 9. november 
Klubaften.
Vi mødes og udveksler erfaringer samt hjælper 
hinanden med spørgsmål inden for slægts
forskning og lokalhistorie.

Tirsdag 16. november
Niels Kjeldsens workshop, 2. del.

Skriv din egen historie som f.eks. familiehi
storie, slægtshistorie eller lokalhistorie.

Lørdag 4. december kl. 13.30
Vores årlige juletur går denne gang til Grenaa 
Kirke, hvor Aksel Kondrup vil fortælle om 
kirken.

Derefter kaffe i Grenaa Kulturhus. 
Tilmelding til Bent Johansen ® 4111 5164 
senest lørdag 27. november

Tirsdag 7. december
Morten Axboe, museumsinspektør, dr. phil., 
Nationalmuseet: År 536 e. Kr. - året, hvor 
himlen blev formørket.

Grindsted og omegns Slægts- 
og Lokalhistoriske Forening

Tirsdag 28. september
Jens Erik Starup fra Grindsted Lokalhistoriske 
Arkiv fremviser nogle af arkivets mindre kend
te billeder. Kom og fortæl, hvad du eventuelt 
ved om motiverne.

Tirsdag 26. oktober
Jens Erik Starup: Egnens herregårde.

Vi hører om egnens små herregårde, Ur up, 
Donslund og Juellingsholm. Gårdene mistede 
hovedgårdsrettigheden i slutningen af 1600-tal- 
let og begyndelsen af 1700-tallet. Gårdene var 
sædegårde for bl.a. medlemmer af slægterne 
Lange, Norby, Krabbe og Juel.

Ældre germansk jernalder (400-500-tallet) 
er "guldalderen" i Danmarks oldtid. Her hører 
guldhornene hjemme sammen med en lang 
række større og mindre fund af guldbrakteater, 
halsringe, armringe og betalingsguld.

Tid og sted
Såfremt intet andet er anført, foregår alle ar
rangementer kl. 19 på Grenaa Egnsarkiv ved 
Grenaa Bibliotek, N. P. Josiassensvej 17, 8500 
Grenaa.

Bestyrelse
Hanne L Bild, fmd., Glentevej 4,8500 Grenaa, 
® 2962 0626. E: hanne.b@privat.dk
Bent Klim Johansen, nstfmd., Nellikevej 50, 
8500 Grenaa, S 8630 9387.
E: de-nijs.johansen@stofanet.dk
Ulla Bugtrup Jensen, kass., Ludvig Holbergs 
Vej 10,8500 Grenaa, S 8632 1106.
E: bunygaard@hotmail.dk
Hanne Andersen, sekr., Fasanvej 6 B, 
8500 Grenaa, S 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

Hjemmeside
www.djursslaegt.dk

Tirsdag 30. november
Jens Erik Starup fra Grindsted Lokalhistoriske 
Arkiv fremviser nogle af arkivets mindre kend
te billeder. Kom og fortæl hvad du eventuelt 
ved om motiverne.

Tid og sted
Ordinære møder holdes kl. 14 på Grindsted 
Bibliotek, hvis ikke andet er nævnt. Fri adgang 
for medlemmer. Alle er velkomne. Medbring 
selv kaffe til møderne, med mindre andet er 
nævnt.

Kontingent
100 kr., par 150 kr.
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Kursusvirksomhed
Gotisk håndskrift.
Har du lyst til at være med til at læse gotisk 
håndskrift?
Studiekredsen starter igen til efteråret.

Første mødedag er torsdag 7. oktober kl. 19 
på Grindsted Bibliotek. Vi mødes hver 14. dag. 
Materialeudgifteme deler vi. Leder af studie
kredsen er Jens Erik Starup.

Kurser i slægtsforskning
Kursus i slægtsforskning afholdes, såfremt 

interessen er tilstrækkelig. Interesserede bedes 
henvende sig til Judith Andersen Sørensen 
senest 30. august.

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

Slægtshistorisk Forening 
Guldborgsund

Lørdag 11. september
Tur til Rundetårn og Landsarkivet, togafgang 
fra Nykøbing F. omkring kl. 07.40.
3 genealogiske foreninger har taget initiativ til 
udstillingen "din historie" i Rundetårn.

Der er udstillet 1700-tals ting med tilhø
rende historie om ejeren. Alle slægtshistorie
interesserede har kunnet bidrage med indlæg 
hele foråret. I planlægningsfasen har vores 
næstformand Inger G. Rasmussen deltaget i 
"ambassadørgruppen".

Tiden i København kan deles mellem Run
detårn og Landsarkivet, eller man kan vælge 
kun at besøge et af stederne hele dagen.

Mandag 27. september kl. 19 - 21
Inger G. Rasmussen: Slægtsforskning i Søn
derjylland.

I Sønderjylland er de fleste kilder til slægts
forskning anderledes end i resten af Danmark. 
F.eks. begynder kirkebøgerne ofte tidligere og 
indeholder flere oplysninger, og kilderne til 
ejendomshistorie er lettere at benytte. Desuden 
findes der kilder, som slet ikke kendes nord for 
Kongeåen.
Foreningens eget medlem, Inger G. Rasmussen, 
vil føre os gennem disse kilder og fortælle om 
brugen af dem.

NB. Mødet afholdes som forsøg på en 
hverdagsaften (mandag), sædvanligt sted kl. 
19-21.

Lørdag 30. oktober (FU)
Ulla Schaltz, Nykøbing F.: Kirkegårde som 
kilde til slægtsforskning.

Kirkegården fortæller historier om famili
ens betydning, status, tragedier, politik, histo
risk udvikling, og hvordan vi gennem tiderne 
har opfattet døden.

Foredragseftermiddag med museumsdirek
tør Ulla Schaltz om arbejdet med at registrere 
bevaringsværdige gravminder på kommunens 
kirkegårde, hvad det kan bruges til, samt en 
lille gennemgang af dødens og kirkegårdens 
kulturhistorie.

Lørdag 27. november
John Rasmussen, Fredericia: Slægtshistorie
skrivning.

John Rasmussen vil sætte os ind i, hvordan 
små korte fortællinger om episoder i en anes liv 
kan samles til en helhed, der giver en fornem
melse af den enkelte anes liv.

Hvilke arkivalier vi kan bruge undervejs 
og, hvad vi skal tænke på, når teksten er skre
vet, og heftet/bogen skal designes, og endelig 
indbinding, uden at det koster en formue.

Efter foredraget er der julehygge med fælles 
kaffebord i anledning af den snarlige juletid.

Brugerbetaling 20 kr. Tilmelding nødvendig!

Møderne er åbne for alle interesserede. 
Interesserede og medlemmer der sidder inde 
med spændende forskningsresultater eller 
andre oplysninger af almen interesse har i 
tilslutning til møderne mulighed for i korthed 
at fortælle herom. Men husk at ringe til for
manden i forvejen.
Ret til ændringer forbeholdes.

Tid og sted
Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført, 
kl. 13 på "Det Gamle Bibliotek", Rosenvænget 
17, Nykøbing F.
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Kontingent
Kr. 170 for enkeltmedlemmer, kr. 220 for æg
tepar, kr. 75 for biblioteker/arkiver og kr. 30 
for gæstekort.

Bestyrelse
Inger G. Rasmussen, fmd., Ådalen 21, 
4850 Stubbekøbing, © 5460 6393.
E: i.rasmussen@email.dk
Anni Dahl, nstfmd., Vedby Vesterskovvej 17, 
4840 Nr. Alslev, S 5443 5806.
E: anni.fleuron.dahl@mail.dk
Lisbeth Christensen, kass., Skovvænget 28, 
4862 Guldborg, © 5477 0196.
E: lis.gul2@gmail.com
Hans-Jørgen Olsen, sekr., Stubbekøbingvej 58, 
4800 Nykøbing F., © 5485 7557.

E: h-jolsen@post.tele.dk
Susanne Poulsen, best.medl., Sakskøbing- 
vej 13,4891 Toreby L., S 5485 9885.
E: spp@privat.dk
Tove Boesen, 1. suppl., Egevænget 12, 
4800 Nykøbing F., © 5485 2528.
E: tk.boesen@privat.dk
Ole Hjæresen, 2. suppl., Granvænget 14, 
4990 Sakskøbing, © 5470 7401.
E: bogohj@mail.dk
Karen M. Larsen, rev., Krårup Møllevej 5, 
4990 Sakskøbing, © 5477 9403.
E: kmhl@mail.dk
Aase Diemer, rev.suppl., Strandvænget 6, 
4990 Sakskøbing, © 5477 0696.
E: fsd@nypost.dk

Hedeboegnens Slægtsforsker 
Forening
Vi holder vore møder på torsdage i Med
borgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 
Taastrup.

I lige uger kl. 10 - 12.30 og i ulige kl. 19 
-21.30.

Torsdag 9. september
Almindeligt formiddagsmøde - herunder lidt 
gotisk læsning.

Torsdag 23. september
Ekskursion til udstilling i København.

Torsdag 14. oktober
Erik Kann: Slægtsforskning i landsbyen.

Hvor og hvorledes boede folk i gamle dage, 
husenes udseende samt forholdet til omverde
nen m.v.

Torsdag 25. november
Jens Henrik Koudal fra Dansk Folkemindesam
ling: Stadsmusikanter og landsbyspillemænd i 
ældre tid (1600-1850).
Torsdag 9. december
Årets sidste møde, hvor vi holder juleafslutning.

På formiddagsmøderne skal vi høre forskellige 
indlæg bl.a. om brandassurance og nyttige 

søgemuligheder på nettet samt læse gotisk 
håndskrift.

Ud over aftenforedragene har vi i denne sæson 
3 klubaftener, hvor vi forsøger at hjælpe hinan
den, hvis der er problemer med at finde en ane, 
eller med at læse et gotisk ord eller sætning. 
En aften skal vi se en historisk film.

Foreningen deltager i Høje-Taastrup kommu
nes frivillighedsdage, der foregår 28. august i 
Taastrup og 4. september i Hedehusene. Begge 
steder har foreningen en stand, og her kan man 
komme og snakke slægtsforskning.

Efterfølgende er interesserede velkomne 
til at være med en klubaften inden man evt. 
melder sig ind. Her kan du få lidt hjælp til at 
komme i gang, og evt. se slægtsprogrammer 
og lign., samt få en ide om foreningen.

2011 starter vi 6. januar.

Torsdag den 20. januar
Generalforsamling.

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

Bestyrelse
Birgit Larsen, fmd., Bavneåsen 61, 
2640 Hedehusene, © 4656 5396.
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E: Formanden@hedeboslaegt.dk
Vagn Hansen, nstfmd., S 4399 8239. 
Arne Ole Mortensen, kass., ® 4656 2330.
Claus Asmussen, ® 4656 2609.
Otto ]akobsen, ® 4352 0789.
Ole Søndergaard, suppl., ® 4399 1914.

Slægtshistorisk Forening 
Herning
Mandag 20. september (FU + søgt DIS) 
Hellmut Seifert Toftdahl, tidl. lektor, Århus: 
Lysbilledforedrag - Det skulle jo gerne hedde 
sig.

Toftdahl er barn af en "tyskertøs" og har 
aldrig kendt sin far. Han giver en humoristisk 
beretning om mødet med det østtyske bureau
krati i DDR og om et lykkeligt resultat af at søge 
og finde sine rødder.

Mandag 11. oktober (FU + søgt DIS)
Erik Johansen, Sognepræst i Fårup: Fra køb
mandsdisk til skyttegrav.

Ud fra sin morfars krigsdagbøger fortæller 
Erik Johansen om tilværelsen for en dansksin
det sønderjyde, der under første verdenskrig 
blev tvunget til at gøre tjeneste i tysk uniform 
samt om tilværelsen hjemme i Gråsten. Også 
for dem blev hverdagen en kamp, nemlig 
kampen for at få mad på bordet og for at holde 
frygten på afstand.

Mandag 15. november
Besøg på Gjellerup sogns lokalhistoriske sam
ling, Højgade 2C, Hammerum (indgang på 
Hammerum bibliotek).

Svend Eriksen vil fremvise nogle af de 
spændene arkivalier, som arkivet er i besid
delse af. Der fortælles også en spændende 
historie om et krucifiks i Gjellerup kirke.

Første mødeaften i januar 2011 afholdes for
eningens generalforsamling

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19.
Mødet Mandag d. 15. november er på Lokal
historisk samling for Gjellerup sogn, Højgade 
2C, Hammerum (indgang på Hammerum 
bibliotek)

Bjarne Larsen, redaktør af hjemmesiden,
S 3082 7889. E: webmaster@hedeboslaegt.dk

Hjemmeside
www.hedeboslaegt.dk

Alle andre møder foregår i Herning Frivil
lig Center, Codanhus, Fredensgade 14, 7400 
Herning (indkørsel fra Dalgas Allé).- Kaffe 
kan købes (5 kr. pr. kop) og brød må gerne 
medbringes.

Kontingent
175 kr. årligt for foredrag og abonnement på 
Slægten. Ikke medlemmer kr. 30 pr. foredrag.

Kursusvirksomhed
Ingelise Løvenholt: Slægtsforskning for begyndere 
og fortsættere, gotisk skriftlæsning, samt ekskur
sioner til Landsarkivet i Viborg 12 onsdage kl. 
19-21.35 fra sidst i september 2010.
Kurset afvikles under FOF i Herning.

Bestyrelse
Ingelise Løvenholt, fmd., Granly 1, 7451 Sunds, 
® 9714 1632.
E:ingelise.nielsen@webspeed.dk
Anders Strøm, nstfmd., Snejbjerg Hoved
gade 27, 7400 Herning, S 9716 1837.
E:a.stroem@mail.tele.dk
Helen Jensen, kass., Rugvænget 67, 
7400 Herning, S 9712 9571.
E :helen. jensen@webspeed. d k
Bjarne Eg, suppl., Østerbyvej 7, 7400 Herning, 
S 9714 7727. E:bjarneeg@adslHome.dk
Finn Larsen, Ilskov Hovedgade 24B, 
7451 Sunds, ® 9714 5416.
E:finnlarsen@fiberpost.dk
Knud Haaning Andersen, suppl., Rugvænget 73, 
7400 Herning, S 9712 7805.
E: knudhaaning@post.cybercity.dk, hjemme
side: http://knudhaaning.homepage.dk 
Henny Wedel, suppl., Ålholmvej 62, Tjørring, 
7400 Herning, S* 9726 7306. 
E:hwedel@privat.dk
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Slægtshistorisk Forening for 
Hjørring og Omegn

Tirsdag 14. september (FU)
Anton Blaabjerg, genealog, Viborg: Danmarks 
tre retsinstanser gennem tiderne og indgange til 
de bevarede tingbøger og justitsprotokoller.

Foredraget vil give et indblik i, hvorledes 
retssystemet fungerede i gamle dage, hvor og 
hvordan oplysningerne om vore aner findes 
- herunder hjælpemidler i form af ekstrakter 
og trykt materiale.

Tirsdag 28. september
Ekskursion til bryllupsudstillingen på VHM.

Efter fødsel/dåb og konfirmation er museet 
nået til den tredje særudstilling i serien om 
livets milepæle: Kærlighed og bryllup. For
midlingsinspektør Signe Langberg viser rundt 
og foreningen er efterfølgende vært ved kaffe i 
caféen.

Tirsdag 12. oktober. Forhåndstilmelding.
Karin Lutzen, historiker ved Roskilde Universitet 
og forfatter: "Mors hemmelighed".

Bogtitlen refererer til forfatterens jødisk
rumænske afstamning på mødrene side. 
Slægtshistorien rummer ofte overraskelser, som 
familietraditionen har søgt at fortie.

Foredraget er arrangeret sammen med 
biblioteket og finder sted i bibliotekets mødesal 
i Metropolen kl. 19. Gratis adgangsbilletter 
bestilles hos formanden og udleveres ved 
møderne eller tilsendes.

Tirsdag 26. oktober
Samarbejdsaften.
Vi deler årets erfaringer fra slægtsforskningen 
og fortæller nye slægtshistorier.

Tirsdag 16. november (FU)
Arkivar Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv: Få 
ansigt på anerne - billeder som kilde.

Hvordan kan man bruge foto og film i 
slægtsforskningen, og hvordan opbevares og 
formidles billederne?

Tirsdag 7. december
Lone Olsen, sognepræst, Vesløs: Slægt skal 
følge slægters gang.

Foredraget fokuserer med eksempler på 
fortællingen som en unik måde at videregive 

slægtens historier til næste generation. Jule
sang, glogg og knas efter traditionen.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, 
Østergade 9, Hjørring. Kaffe og brød kan købes 
i pausen ved møderne for 15 kr. Ekskursionen 
til museet 28. september begynder i Muse
umsgade kl. 19. Mødet 12. oktober kl. 19 er i 
bibliotekets mødesal i Metropolen.

Kontingent
175 kr.

Kursus
Slægtsforskning for begyndere over 10 man
dage v/ Hugo Kristensen starter 20. september 
kl. 19 under FOF.

Lange lørdage på Historisk Arkiv i Hjørring
Arkivet holder åbent kl. 10-16 følgende 

lørdage: 4. september, 2. oktober, 6. november 
og 4. december, hvor vores arkivlaug vil være 
til rådighed med hjælp på læsesalen. Studie
kredsen i gotisk skriftlæsning samme dage kl. 
13-15 vil blive tilrettelagt for begyndere med 
skriveøvelser og lette tekster. Om formiddagen 
vil der desuden være indslag med skiftende 
emner. Se opslag på arkivet eller i VHM-nyt.

Bestyrelse
Per Maack Andersen, fmd.,Christiansgade 24, 
9800 Hjørring, ® 9892 7075.
E: permaack@slfhj.dk
Asger Bruun, sekr., Pileurtvej 1, 
9800 Hjørring, S 9891 1984. 
E: asgerbruun@slfhj.dk 
Ole Grau, sekr./mødereferent, Nøddekrigevej 4, 
9800 Hjørring, ® 2395 4881.
E: olegrau@slfhj.dk
Erik W. Christiansen, kass., Vestergade 3A, 
9800 Hjørring, S 9890 9640.
E: erikwchristiansen@slfhj.dk 
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45, 
9800 Hjørring, S 9892 2477.
E: janrasmussen@slfhj.dk

Hjemmeside 
www.slfhj.dk
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Horsensegnens Slægtsforskere
Der er medlemsmøde følgende tirsdage: 
14. september, 12. oktober og 9. november.

Torsdag 23. september (FU)
Rolf Engel, Landsarkivet i Viborg: "Introduk
tion til Daisy.dk".

Daisy er Statens Arkivers database, hvor 
arkivalier fra alle myndigheder, foreninger og 
private, der har afleveret til Statens Arkiver, 
løbende bliver registreret. Databasen findes på 
internettet, og det er muligt at søge på indhol
det af flere millioner protokoller og pakker med 
dokumenter i arkivernes samlinger. Vi skal se 
nærmere på, hvordan man søger i Daisy, og 
høre hvilke oplysninger man kan forvente at 
finde i databasen.

Torsdag 25. november (FU)
Lars Henningsen, Dansk Centralbibliotek 
for Sydslesvig: "Den anderledes sønderjyske 
slægtshistorie - hvorfor?"

I Sønderjylland er næsten alle de alminde
lige kilder til slægtshistorien anderledes end 
i resten af Danmark. Foredraget vil belyse 
de særlige udfordringer, som møder slægts
forskeren i Sønderjylland og sætte kilderne i 
forhold til den egenartede administrations- og 
forvaltningshistorie, de afspejler.

Hvidovre Slægtsforskere
Tirsdag 7. september
Første medlemsmøde efter sommerferien.
Kontingentbetaling 150 kr., udlevering af 
SLÆGTEN.

Tirsdag 14. september
Tingbøger. Forslag til forårsprogrammet 
2011.

Tirsdag 21. september
Politiets mandtalslister.

Tirsdag 28. september
Medlemsvalgt program. Evt. udflugt.

Tirsdag 5. oktober
Michael Dupont: Uægte børn og arme kvin
der.
Foredrag.

Tirsdag 7. december
Julehyggemøde.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19 og foregår i Åpark- 
centeret, Løvenørnsgade 21.
Kursusvirksomhed
Studiekreds torsdag kl. 19 i Aparkcenteret. 
Første gang 16. september. 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: ynn@stofanet.dk
Yvonne Bolbro, sekr., Højlund 7b, 
8700 Horsens, ©2011 7341.
E: sira@stofanet.dk
Hanne Bjørn, kurser, Bregnevej 6, Torsted, 
8700 Horsens S 7564 7817. E: habj@stofanet.dk 
Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, 8700 Horsens, 
© 7564 4143. E: fam.peter@stofanet.dk

Hjemmeside
www.slaegt-horsens.dk

Tirsdag 12. oktober
Opfølgning på sidste foredrag.

Tirsdag 19. oktober
Otto Bendixen, slægtsforsker: Politiefterret
ninger.
Foredrag.

Tirsdag 26. oktober
Opfølgning på sidste foredrag.

Tirsdag 2. november
Gotisk skrift.

Tirsdag 9. november
Godsarkiver. Nedsættelse af juleudvalg.

Tirsdag 16. november
Lisbeth Munk Madsen, sognepræst: Vielser 
- copulation.
Foredrag.
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Tirsdag 23. november
Opfølgning på sidste foredrag.

Tirsdag 30. november
Billedprogrammer, redigering, indsætte bil
leder i BK.

Tirsdag 7. december 
Juleafslutning.

Vi udveksler erfaringer og hjælper hinanden 
videre med forskningen, samt viser nyheder 
fra BK6.4 i det omfang tiden tillader.
Der tages forbehold for ændringer i program
met, vi henviser til vores hjemmeside.

Tid og sted
Kl. 14 på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, 
Hvidovre, hvis ikke andet er anført.
Vi påregner et par aflysninger, hvis der skal 
være udstilling på Rytterskolen.

Koldinghus Forening af 
Slægtsforskere
Tirsdag 7. september (FU)
Jette D. Søllinge, mag. art. og presseforsker, 
København: Dagblade og ugeaviser som kilder 
for slægtsforskning.

Slægtsforskere har ofte - som de fleste histori
kere - god nytte af avisers indhold. Både i dagblade 
og de lidt oversete lokale ugeaviser. Dels er der 
de egentlige, direkte oplysninger som fx dødsan
noncer. Dels de mere indirekte oplysninger, der 
tilsammen giver en profil af det samfund, den 
enkelte person var en del af. Et oplagt eksempel 
er det lokale erhvervsliv.

Tirsdag 5. oktober (FU)
Karl Peder Pedersen, arkivar, seniorforsker og ph.d., 
København: Politiarkiveme og slægtsforskerne.

Siden Christian 5. i 1682 oprettede en selv
stændig politimesterstilling i København, har 
politiet spillet en vigtig rolle i dansk forvaltning. 
I foredragets første del beskrives denne lange 
historie, hvor politiet bevægede sig fra kun at 
have med ordenshåndhævelse at gøre til efter 
1800 også at blive kriminal- og sikkerhedspoliti. 
I nyere tid har politiet desuden også varetaget 
en række forvaltningsopgaver, og her finder vi 
en række vigtige slægtshistoriske kilder.

Kontingent
150 kr. pr. halvår inkl. SLÆGTEN. Nye medlem
mer betaler 250 kr. ved indmeldelse, de 100 kr. er 
indskud til hjælp til indkøb af materiel: PC osv. 
Gæster 30 kr. pr. foredrag.

Bestyrelse
Dan Olsen, fmd., Spurvehøj vej 17 st. tv., 2650 
Hvidovre, S 3678 8642. E: davao@tdcadsl.dk 
Marian Stenak, nstfmd., Immerkær 9 st.tv., 
2650 Hvidovre, S 3675 8195.
E: bm.stenak@webspeed.dk
Egon R. Andersen, kass., Kirkegade 6, 
2650 Hvidovre, S 3675 4891.
E: era@postll.tele.dk 
Sven Hylsberg, 4063 0107.
E: svenhylsberg@webspeed.dk
Lone Klint, ® 3670 8024. E: nyboel@privat.dk 
ArneChristiansen, rev., S 3670 5147.
E: arne-gerda-christiansen@mail.dk

Hjemmeside 
www.hvidovre-slaegtsforskere.dk

Tirsdag 2. november (FU)
Ole Degn, seniorforsker, Viborg: Bispearkiveme.

Mange slægtsforskere er ikke klar over, at 
bispearkiveme rummer oplysninger om langt 
flere end præster og skolelærere. I foredraget de
monstreres, at takket være bispernes tilsynsmu
lighed finder man i deres arkiver også materiale 
om beboere af tidligere tiders alderdomshjem, 
hospitalerne, om de kirkelige forhold i sognene, 
om personsager i almindelighed og ligeledes 
gennem kongebrevene om vielser. Administra
tionen af bispeembedemes godsbesiddelser har 
efterladt sig fæste- og skifteprotokoller, og selv 
lister over skatteborgere kan man være heldig at 
finde i disse arkiver.

Tirsdag 7. december
Helle Juhl, journalist og forfatter, Sdr. Bjert: 
Husbestyrerinde søges.

"Husbestyrerinde søges...". Førhen en hyppig 
overskrift i avisernes rubrikannoncer, i dag blot et 
næsten usynligt vandmærke i kvinde- og kulturhi
storien. Husbestyrerinderne er nemlig hastigt på 
vej ud af vores kollektive bevidsthed. Stille har de 
smidt forklædet, pakket Nilfisken væk og vasket 
den sidste malkespand for at gå på pension.

Tid og sted
Kl. 19.30 - 22 i Kirkesalen, Set. Jørgens Gård, 
Hospitalsgade 4,6000 Kolding.
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Studieture til landsarkiverne
På vore mødeaftner hjælper vi medlemmerne 
med at etablere fælleskørsel til landsarkiverne. 
Den af vore medlemmer, der ønsker en tur til et 
af arkiverne, melder dette på mødet til forman
den. På den måde kan vi hjælpe hinanden med 
at fylde en bil. Kontaktperson: Formanden.

Kursus på Kolding Bibliotek
I oktober 2010 arrangerer foreningen i samar
bejde med Kolding Bibliotek et kursus i brugen 
af databasen Ancestry.com. Se mere herom i 
bladet i oktober.

Gotisk skriftlæsning
Forud for vore månedlige mødeaftner afhol
der vi undervisning i gotisk skriftlæsning i 
kirkesalen på Set. Jørgens Gård kl. 18-19.15. 
Kontaktperson Steffen Riis.

"Vi hjælper hinanden"
Man mødes den anden onsdag i månederne 

fra oktober til april, kl. 19.30 på Set. Jørgens Gård, 
hvor vi hjælper hinanden med problemer i vores 
forskning. Kontaktperson John Rasmussen

Korsør Slægtshistoriske 
Forening
Torsdag 9. september
Vi starter efterårssæsonen. Et par af vores 
medlemmer vil fortælle om, hvordan de er 
kommet videre i deres slægtsforskning.

Torsdag 23. september
Erik Kann, genealog: Sundhed og sygdom. 
Hvad døde Maren af? Om dødsattester, 
medicinalberetninger m.m. Spændende, 
men sjældent benyttede arkivalier for 
slægtsforskere.

Torsdag 7. oktober
Gotisk håndskrift - aften. Vi prøver sam
men at læse gotisk skrift. Har du overhead 
med gotisk skrift, så tag det med.

Torsdag 21. oktober
Medlemsaften, hvor du har mulighed for 
at fortælle om din egen slægtsforskning.

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

Bestyrelse
Henning Haugaard, fmd., Brændkjærgade 46, 
6000 Kolding, ® 7550 4339.
E: haugaardkolding@mail.tele.dk
John Rasmussen, nstfmd., Kobbelskoven 10, 
6000 Kolding, ® 7553 4955.
E: grejo@stofanet.dk
Henning Steen Højvælde, kass., Kongsholm 2, 
6051 Almind, ® 7556 1088.
E: the-old@stofanet.dk
Ejnar Lindegaard Thygesen, sekr., H.C.
Andersens Allé 10, 6600 Vejen, ® 5487 1612. 
E: ejnbir@gmail.com
Ingrid Majgaard, red., Varmkærvej 10, 
6040 Egtved, ® 7555 3709.
E: ingmaj@profibermail.dk
Per Rasmussen, suppl., Doritshave 41, 
6040 Egtved, ® 7555 0061. E: ejr@privat.dk

Hjemmeside 
www.kolding.dk/slaegtsforskerforening

Link
vonsilds-slaegter.dk

Tag dine ane- og efterslægts ta vier med 
og lad os i fællesskab hjælpe hinanden. 
Ordet er frit.

Torsdag 4. november
Jette Tybirk, foreningens eget medlem: 
"Hæng Dem ikke i bagateller" - fra min 
farfars slægt.

Torsdag 18. november
Hvilket slægtsprogram bruger du? Vi 
tager en debat om fordele og ulemper 
ved de forskellige slægtsprogrammer og 
forsøger i øvrigt at hjælpe hinanden med 
diverse EDB-spørgsmål.

Torsdag 2. december
Juleafslutning. Fællesspisning og hyg
geligt samvær.

Kontingent
200 kr., par 300 kr., gæster pr. foredrag: 
30 kr.
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Tid og sted
Biblioteket i Korsør, indgang Bernstens- 
gade, kl. 19.15.

Bestyrelse
Karin Vedel, fmd., Højen 21,4220 Korsør, 
S 5837 1119. E: Karinvedel@privat.dk 
Kirsten Christensen, kass., Kjærsvej 10, 
4220 Korsør, ® 5837 3263.
E: sheba@christensen.mail.dk
Birgit Johansen, Bragesvej 132,4220 Korsør,

Slægts- og Lokalhistorisk 
Forening for Løgstør og 
Omegn

Tirsdag 24. august
Projekt "Ingas foto", arbejdsgang med efterføl
gende genkendelse af evt. familiemedlemmer 
i 1900-tallet.

Følgende tirsdage: 31. august, 5. oktober, 2. 
november og 30. november.
Hyggeaften med gotisk læsning. Inspirator: 
Bodil Klitgaard.

Tirsdag 21. september
Tur til Landsarkivet i Viborg.
Mødetid: Kl. 8 på HP's plads, Løgstør. 
Tilmelding til Bodil ® 9868 1391 og Else 
S 98671369.

Tirsdag 26. oktober
Jytte Skåning, Odense: Uægte børn.

Lørdag 20. november
Tur til Landsarkivet i Viborg.
Afgang fra HP's plads kl. 8.
Tilmelding til Bodil og Else.

Torsdag 2. december
Tur til Erhvervsarkivet i Aarhus. På arkivet 
findes en del af regnskaberne fra købmand 
Simonsen, Løgstør.

Yderligere arrangementer vil blive annonceret 
i den lokale dagspresse
Alle arrangementer bliver forudgående be
kendtgjort i Vesthimmerlands Folkeblad, og 
heraf fremgår, når tilmelding er nødvendig og 
til hvem tilmelding skal ske.

S 5837 6723.
Pia Jensen, Strandvejen 12,4220 Korsør,
B 5837 6017.
Ib Jonsson, Søskæret 4,4220 Korsør, 
© 5835 3739.
Birthe Jonsson, suppl., Søskæret 4,
4220 Korsør, S 5835 3739.
Hans Burchardt, rev., Møllebjergvej 26, 
4220 Korsør, B 5837 2275.
Grethe Dimpker, rev.suppl., Kastanievej 1, 
4220 Korsør, S 5837 2046.

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

Tid og sted
Hvis ikke andet er anført, finder arrangemen
terne sted på arkivet i Torvegade og begynder 
kl. 19.
Kaffe og brød medbringes til alle møder.

Lokalhistorisk Arkiv, Torvegade6, 9670 Løg
stør.
Åbent torsdage kl. 14 -18.
Foreningens kontaktperson til arkivet: Bent 
Grundtvig Sørensen, Vægtergade, 9670 Løg
stør, S 98671618.

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

Bestyrelse
John Nielsen, fmd., Øster Alle 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, S 9867 4440. E: mail@filteriet.dk 
Valther Schack, sekr., Liljevej 14,9670 Løgstør, 
® 2943 0931. E: schack@stofanet.dk
Erik Stagsted, Gattensmindevej 10, 
9670 Løgstør, S 9867 2179
E: erikstagsted@stofanet.dk
Henning Jensen, arb. suppl., Tværvej 9, 
9670 Løgstør, S 9867 1785

Hjemmeside 
www.logstor.lokalarkiver.dk
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Morsø Slægtshistoriske 
Forening
Der er slægtsforskning følgende tirsdage kl. 
19.30:
12. oktober, 2. november og 7. december.

Mandag 15. november (FU)
Erik Kann, genealog og seniorforsker ved Ken
nedy Centret i København, holder foredrag.

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

Kontingent
Kr. 125.

Bestyrelse:
Gunhild Olesen Møller, fmd., Strædet 38, 
7990 Øster Assels, S 2332 9210.
E: gunhild.olesen.moller@rn.dk
Bjarne Nielsen, kass., Ranunkelvej 16, Nykø
bing M.
Jørgen Kibsgaard, sekr., Agertoften 9, Vodstrup, 
7900 Nykøbing M.
Inge Langballe, Snerlevej 49,7900 Nykøbing M. 
Hans Jørgen Jensen, Bakkevænget 42,
Sdr. Draaby, 7900 Nykøbing M.

Nordsjællands Slægtshistoriske 
Forening
Et besøg på Kort og matrikelstyrelsen bliver 
aftalt i august til afvikling i efteråret.
Datoen vil kun blive sendt pr. mail.

Der er arbejdsmøde følgende tirsdage kl. 13 
-16:
31. august, 7. september, 14. september, 21. 
september, 28. september, 12. oktober, 2. no
vember, 16. november, 30. november.

Mandag 23. oktober kl. 19-22 (FU)
Foredrag af Michael Dupont: Når døden 
indtræder.

Tirsdag 7. december kl. 13-16
Jule- og arbejdsmøde med hvad?
Ret til ændringer forbeholdes.

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

Bestyrelse
Knud Werchmeister, fmd., Kongensgavevej 1 B, 
3200 Helsinge, S 4879 6099.
E: knudhw@webspeed.dk
Maren Søndergaard Pedersen, nstfmd., Solbuen 208, 
3400 Hillerød, S 4828 5553.
E: marensp@mail.dk
Bitten Mølgaard, kass., Leerbjerg Aasen 2, 
Bakkebjerg, 3230 Græsted, © 2255 9338.
E: bitten.viggo@mail.tele.dk
Girokonto: 004 8321.
Birthe Nielsen, sekr., Mejsevang 6, 
3450 Allerød, S 4817 4057.
E: birthe.e.nielsen@mailme.dk
Lilly Hansen, Stationsvej 90,3230 Græsted, 
S 4839 1605.
Torben Christensen, 1. suppl., Prunusvej 11, 
3450 Allerød.
Viggo Poulsen, 2.suppl., S 2181 0092.
Per Egelund, (bilagskontr.), Ndr. Strand
vej 277, Ellekilde, 3140 Ålsgårde.
E: p-e-lund@get2net.dk

Nordvestjysk Slægtshistorisk 
Forening
Program udsendes til foreningens medlemmer 
forud for hver halvsæson og findes endvidere 
på vor hjemmeside. Der udsendes reminder 
som e-mail forud for hvert møde. 96% af 
vore medlemmer har oplyst e-mail-adresse. 
Kontingent og øvrige oplysninger: se vor 
hjemmeside.

Bestyrelse
Hans Toudal, fmd., ® 9742 3140.
Jørgen Ladegaard, kass., ® 9740 6666.
Poul Emil Bendtsen, sekr., S 9784 0307.
Per Nørgaard Laugesen, S 9743 5255.
Peter Sandbøl, S 4037 7056.
Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes på 
e-mail via vor hjemmeside.

Hjemmeside 
www.nordvestjysk-slaegt.dk
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Slægtshistorisk Forening for 
Odderegnen
Hver fredag: Undervisning i gotisk skriftlæs
ning på arkivet, Åbygade 7, Odder,
S 8654 3870.
Start 11. september 
9-10 læsning for begyndere 
10.15-11 evt. historiske emner 
11-12 læsning for øvede 
Undervisningen forestås af Niels Aage Holm- 
gaard og Ragnhild Laumark

Onsdag 1. september
Godsejer Kirsten Eriknauer, Rodstenseje, 
Odder: Livet på herregården som det var, og 
som det er.

Onsdag 6. oktober
Medlemsmøde, medbring materialer, som I 
arbejder med, så prøver vi at kigge på dem. 
Anne Marie Madsen: Tatere og Natmænd

Onsdag 3. november
Helle Bundesen, arkivbetjent, Odense: Rets
betjentens arbejde, fra løsagtige kvinder til 
mordsager.

En gennemgang af retsbetjentens arbejde i 
lokalsamfundet. Desuden vil Helle Bundesen 
gennemgå nogle forskellige sager.

Onsdag 1. december
Vi holder juleafslutning med gløgg og æbleskiver. 
Desuden ser vi en film og hygger os.

Slægtshistorisk Forening 
Odense
Onsdag 29. september
Torben G. Rasmussen, formand for Bolbro 
Frimærkeklub: Hvordan sendte folk breve før 
og efter frimærket blev indført.

Folk har altid kommunikeret med hinanden 
på den ene eller anden måde. Folk lærte at skrive 
og sendte derfor flere og flere breve og i 1851 
indførtes'frimærker og enhedsportoen i Dan
mark. Forsendelserne er mangfoldige, en kort 
gennemgang af de forskellige forsendelsesarter 
med tilhørende påtegninger vil vises i uddrag 
både før og efter indførelse af frimærker. Lidt 
omkring anvendelsen af poststempler på Fyn 
samt lidt omkring den private post i Odense.

Onsdag 5. januar 2011 starter vi på en frisk med 
et medlemsmøde, medbring materialer, I arbej
der med. Desuden kommer cand. phil, ekstern 
lektor Svend-Erik Christiansen, Brabrand og 
informerer om "Daisy ".

Priser ved foredrag incl. kaffe: 25 kr for medlem
mer/ 35 kr. for ikke-medlemmer.

Kontingent
175 kr. for enkeltmedlemmer, 225 kr. for par.

Tid og sted
Alle arrangementer foregår på arkivet, Aby
gade 7, Odder, og begynder kl. 19.

Bestyrelse
Niels Aage Holmgaard, fmd., Lillegade 15 2. th, 
8300 Odder, ® 2065 5167.
E: naah@mail.tele.dk
Ragnhild Laumark, nstfmd., Lundeparken 28, 
8300 Odder.
Hans Helbo, kass., Horsens vej 160, Ørting, 
8300 Odder.
Else Højgaard, sekr., Vidtskuevej 2,
8300 Odder.
Erik Jensen, Orionsvej 2A, 8270 Højbjerg. 
Bodil Holm, suppl., Rosensgade 68B1. tv, 
8300 Odder.

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

Onsdag 27. oktober (DIS-Odense) 
Studiebesøg på Landsarkivet for Fyn, Jernba
negade 36A, 5000 Odense C.

Læsesalen er åben for medlemmer i tiden kl. 
19-22. Der vil blive mulighed for vejledning og 
hjælp af bestyrelsesmedlemmer under besøget. 
Tilmelding og evt. bestilling af arkivalier, der 
skal hentes fra magasinerne, til Jytte Skaaning 
senest fredag 22. oktober - antal læsesalspladser 
52.
Kaffe/the og brød medbringes.

Onsdag 24. november (FU)
Peter Korsgaard, arkivleder i Kort- og Matrikel
styrelsen: Kort & Matrikelstyrelsens arkiver.
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Styrelsens arkiver er næppe det første sted, 
man går til i forbindelse med slægtsforskning. 
Men arkivalierne kan bruges til at finde mange 
oplysninger om de forhold, ens aner levede under 
- særligt hvor de boede, hvordan bygningerne så 
ud m.m. Enkelte gange kan oplysningerne også 
bruges til at komme yderligere et trin tilbage. Ef
terhånden som mange af styrelsens kort kan findes 
på nettet, bliver det endnu mere vigtigt at vide, 
hvad der findes, og hvordan det kan bruges.

Peter Korsgaard har skrevet bogen "Kort 
som kilde".

Onsdag 8. december
Medlemsaften med overraskelser.

Lørdag 29. januar 2011 - bemærk datoen!
Foreningen holder 40 års jubilæum - udførligt 
program i "Slægten" nr. 43.
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19 i den store sal (1.etage) 
på Odense Kommunes Uddannelsescenter, 
Schacksgade 39, 5000 Odense C. Elevator og 
gode parkeringsmuligheder i skolegården. 
Bus nr. 41, 81, 82, 91 og 92 (Nyborgvej/Nan- 
sensgade).
Kaffe/the, sodavand/øl kan købes i automat 
ved de almindelige møder.

Der afholdes spørgecentral Vi time før hvert 
møde - undtagen studieturen til Landsarkivet 
for Fyn.

Slægts- og Egnshistorisk 
Forening Randers

Tirsdag 14. september (FU og DIS-Danmark) 
Agnete Birger Madsen, historiker, Århus: Hvid 
slavehandel.

For 100 år siden blev europæiske, og herunder 
også danske, piger lokket og solgt til bordeller i 
udlandet - til f. eks. New York, og Moskva. I fore
draget hører vi bl.a. om de danske piger, der blev 
lokket til Rusland for at synge i sangerindepavil
loner - troede de.

Tirsdag 5. oktober 
Besøg på Langå Lokalarkiv.

Vi mødes kl. 19 ved arkivet, Bredgade 6, 

Bestyrelsesmedlemmer vil være til stede og 
hjælpe med "de krøllede bogstaver" og arkiv
spørgsmål.

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

Kursusvirksomhed
Se "kurser" på www.aftenskole.nu

Bestyrelse
Jytte Skaaning, fmd. og foreningens 
repræsentant i Byhistorisk Udvalg, 
Vinkældervej 6A, 5000 Odense C, 
® 6614 8877. E: skaaning@email.dk
Arne Christiansen, nstfmd. og webmaster, 
Langelinie 34 c, 5230 Odense M, 
® 6613 3134. E: arne@ejlby.dk.
Hjemmeside: www.ejlby.dk
Birgit Mortensen, kass., Anne Maries Alle 38A, 
5250 Odense SV, ® 5045 4705.
E: birgit.mortensen@dsa-net.dk
Elise Reil, sekr., Moltkesvej 6,5000 Odense C, 
® 6591 7027. E: reilsundahl@mail.dk
Torben Larsen, Krogsbøllegaard, Bygaden 43, 
Krogsbølle, 5450 Otterup, 64871685.
E: krogsboellegaard@dbmail.dk
Lissi Jacobsen, Vestergaard 15, Kirkendrup, 
5270 Odense N, ® 6618 4222.
E: poulis@jacobsen.mail.dk

Hjemmeside 
www.odenseslaegt.dk

Langå og får en rundvisning. Bagefter får vi 
lejlighed til selv at kigge i arkivalierne. 
Tirsdag 26. oktober
Jan Hyllested: Kartoffeltyskerne

Jan fortæller om den jyske hedekolonisation 
i sidste halvdel af 1700-tallet. Godt 329 sydtyske 
familier og enkeltpersoner, indbudt af den dan
ske konge, Frederik V, kom i årene 1759-1761 til 
Jylland for at opdyrke hedestrækningerne. De 
blev bosat som kolonister og startede en træls 
og brydsom tilværelse.

Tirsdag 16. november (FU)
Anton Blaabjerg, genealog: Professionel slægts
forskning og udarbejdelse af biografier.

Dispositionen for den sædvanlige "slægts
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bog" og sammenstillingen af kilderne til lev
nedsløb, så fundene fra arkivet kan viderefor
midles.

Tirsdag 30. november
Foreningsaften - Hvad arbejder jeg med? 
Inge Margrethe Bust Olsen fortæller om arbej
det med Hvidsten-matriklerne.

Derefter udveksler vi erfaringer om slægts
forskningen og hjælper hinanden med proble
mer og skrifttydning. Tag gerne spændende 
gamle ting med. Vi slutter med at hygge os 
ved julekaffen, som foreningen er vært ved.

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

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

Bestyrelse
Anna Rousing Hadsund, fmd., Møllebakken 21, 
9550 Mariager, ® 9854 2516.
E: arh@post7.tele.dk

Roskilde Slægtsforskerforening

Tirsdag 7. september
Erik Kann, genealog: Skattebetaling har man 
kendt til alle tider.

For slægtsforskere har de mange mandtal, 
der ofte udarbejdes i forbindelse med opkræv
ningerne, stor betydning: De rummer et enormt 
navnemateriale af uvurderlig betydning og er 
ikke sjældent en af de eneste kilder, vi har til 
rådighed, når kirkebogen ikke er bevaret. Vejen 
til de mange skattemandtaller kan ofte være 
både snørklet og vanskelig. Til gengæld er der 
næsten altid en gevinst at hente i sidste ende!

Aftenens foredrag stiller skarpt på nogle af 
de vigtigste kilder om skattebetaling i perioden 
1660-1920.

Tirsdag 12. oktober
Hans Peter Poulsen: Udvandrerne - hvem var 
de, og hvor blev de af?

Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvan
drede ca. 300.000 danskere, hovedsageligt til 
Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de 
rejste, og hvor blev de af? Kan vi finde deres 
efterkommere?

Poul Høj, kass., Niels Steensensvej 1,8920 
Randers NV, S 8643 1716.
E: poul-hoj@fiberflex.dk
Inger Marie Linnemann, Ammelhedevej 4, 
Tammestrup, 8960 Randers SØ, S 8649 4840. 
E: inger-marie@privat.dk
Jørgen S. Villum Rasmussen, Gimming 
Kirkevej 15, Gimming, 8930 Randers NØ. 
E: jsvr@elrotel.dk
Kathrine Tobiasen, sekr., Korsagervej 13, 
Haslund, 8940 Randers SV, ® 4128 6530.
E: k_tobiasen@mac.com
Karl Erik Nielsen, suppl., Damtoften 3, Lem, 
8930 Randers NØ, ® 8643 7070.
E: kehn@mail.tele.dk
Bruno Jensen, suppl., Damtoften 1, Lem, 
8930 Randers NØ, ® 8641 1779.
E: bruno.jensen@skyline.dk

Hjemmeside
http: / /www.slaegtranders.dk

Tirsdag 9. november
Michael Dupont: Når døden indtræder.

Dødsattester og skifter. Hvad sker der, når 
en person dør? Kom og hør om dødsattester og 
skiftesager. Dødsattesterne er en af de kilde
grupper, der benyttes mere og mere, og som bl.a. 
kan give spændende oplysninger om dødsårsag 
og fødested. Vi skal også se på, hvordan man 
finder frem til et skifte, og hvad skifterne inde
holder. I skifterne kan man f. eks. få et sjældent 
indblik i den afdødes og hans families hverdag. 
Hvilke møbler, tøj og formue havde de. Og hvis 
man ikke har styr på arvingerne, er det også det 
rigtige sted at lede.

Tirsdag 9. december
Julemøde. Som sædvanlig vil vi hygge os med 
gløgg og æbleskiver. Tilmelding til sekretæren 
senest dagen før mødet.

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.
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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, ® 4638 3514.
E: Kit@roskildeslaegt.dk
Flemming Molin, kass., Dronning Ingeborgs
Vej 1,4000 Roskilde, ® 4635 3118.
E: Molin@roskildeslaegt.dk

Kama Hansen, sekr., Æblehaven 106 st.th., 
4000 Roskilde, S 4636 1056.
E: Karna@roskildeslaegt.dk
Ole Sylvester-Nielsen, Skovlyst 75A,
Himmelev, 4000 Roskilde, S 4675 3076.
E: Ole.Sylvester@roskildeslaegt.dk
Martin Bang Dahl, Stenkrogen 13,1. tv., 
4000 Roskilde, S 4636 1488.
E: m_b_dahl@mail.tele.dk

Hjemmeside
http: / / roskildeslaegt.dk

Ry Slægtshistorisk Forening
Tirsdag 14. september
Almindelig samarbejdsaften med et indlæg 
af et medlem.
Tag dit eget materiale med, hvis du vil have 
gode idéer fra andre.
Efter kaffen træner vi gotisk skriftlæsning, hvis 
nogen medbringer egne tekster.

Tirsdag 19. oktober
Almindelig samarbejdsaften.

Tirsdag 30. november
Julemøde. Vi hygger os og spiller terninger. 
Medbring en lille gave.
Der serveres til spillet.

Saltlandets Historiske 
Forening for Sæby og Omegn

Slægtsforskerne i Silkeborg
Der er studiekreds i gotisk følgende tirsdage: 
31. august, 14. september, 28. september, 26. 
oktober og 23. november

Tirsdag 12. oktober (FU)
Agnete Birger Madsen, historiker, Århus: 
Kvindfolk og fattigfolk på landet ca. 1850.

Dette foredrag handler om to af mine for
mødre, Kirsten Andersdatter og dennes datter, 
Andresine.

Foredragsholderen går i dybden i et miljø, 
der var de forladte koners og ugifte mødres i 
fordums dage: Spinde-, sy- og vævekonerne 
på landet. Det er et spændende miljø, som hi
storikerne ikke kender meget til. Men Kirsten 
har skrevet til amtmanden i flere omgange, og i

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

Bestyrelse
Kaj Åhlburg, fmd. og sekr., Kildebakken 36, 
8680 Ry, ® 8689 1463. E: hr@kaj-ahlburg.dk 
Birthe Lund Dalsgaard, kass., Egevej 48, 
8680 Ry, S 8689 2845. E: biluda@mail.dk 
Knud Aagaard, webmaster, Kirkevej 73, 
8670 Låsby, ® 8695 1586.
E: knuds@aagaard.cc
Harry Sylvest Christensen, Anemonevej 11, 
8680 Ry, S 8689 3580. E: ahc@gefiberpost.dk

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

Foreningen ønsker ikke at indsende 
program, men henviser til foreningens 
hjemmeside.

disse breve kan vi udlede en masse om hendes 
og ligesindedes levevilkår. Det sidste brev var en 
bønfaldelse om at måtte slippe for en straf på 14 
dages vand og brød. Hun var blevet grebet i hor. 
Datteren Andresine var i en årrække tjenestepige 
på de store hovedgårde i nærheden. For hver 
ny hovedgård også et nyt bam. I alt fem uægte 
børn blev det til. De to kvinders liv fortælles med 
udgangspunkt i de benyttede kilder: Kirkebøger, 
folketællinger, fattigprotokoller, faderskabssager, 
politiprotokoller, breve til amtmanden og andre 
dokumenter. Det handlede om at overleve.

Tirsdag 9. november (FU)
Anton Blaabjerg, genealog, Viborg: Skifteafhol
delse og arveregler

Efter dødsfald afholdtes oftest skifte, 
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men hvor findes disse? Hvordan formidles 
dokumenternes budskab? - De nu forældede 
arveregler belyses.
Tirsdag 30. november (FU)
Jytte Skaaning, cand. mag.: Politiprotokoller, 
der kan fortælle om vore aner, som har bevæget 
sig ud over lovens grænser.

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

Tirsdag 14. december 
Julemøde.

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

Tid og sted
Kl. 19 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs 
Plads 5.

Obs: I det nye medborgerhus får vi ikke i 
samme lokale hver gang.

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@dlgmail.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, ® 8682 5734.
E: agnete@ae-preisler.dk

Efterlysning bragte smukt familiesmykke for dagen
Et smukt portrætsmykke fra 1790'eme. Det er 
en af de familiegenstande med en helt særlig 
historie, som er kommet ind fra hele landet som 
svar på den efterlysning, udstillingen #dinhisto- 
rie i Rundetaam sendte ud for et par måneder 
siden. Udstillingen, der er arrangeret af de tre 
landsdækkende foreninger for slægtsforskning, 
er nemlig på jagt efter genstande med gode histo
rier, der har været i familiens eje siden 1700-tallet, 
og som tilsammen skal fortælle en perlerække af 
historier fra det farverige århundrede.

Udstillingen indgår som en del af programmet 
i den historiske festival Golden Days, der i år har 
fokus på netop 1700-tallet. En af dem, der har fulgt 
opfordringen på historie-online, er Kirsten Rosen
krantz Segelcke Hesselgren En dame med mange 
navne - og med styr på, hvor hvert af dem stammer 
fra. Og så er der faktisk et navn mere. Kirsten Rosen
krantz Segelcke Hesselgren er nemlig født Ifversen, 
et navn, hun har tilfælles med sin formoder Sophie, 
der blev født i Nordjylland i 1775. Sophie blev gift 
med en ung, velhavende teolog, der ejede en stor 
gård, men måske var han ikke dygtig nok som land
mand, måske levede ægteparret over evne - i hvert 
fald røg gården, og livremmen måtte spændes ind. 
Helt galt gik det, da ægtemanden døde og efterlod 
Sophie med fem drenge, hvoraf den ene var nyfødt.

Og endnu værre, da hun nogle år efter fødte en lille 
pige uden at være gift med barnets far. Fødslen fore
gik i hemmelighed hos en jordemoder i Aalborg, og 
da der samtidig blev fundet et hittebarn i en lade i 
Hjørring, hvor Sophie boede, blev hun anklaget for 
at have født tvillinger og efterladt den ene i laden. 
Sagen drev dog over, og Sophies børn blev godt 
gift og fik selv børn, børnebørn og oldebørn. Som 
naturligvis så en del til hinanden. To af dem blev 
endda gift. Et af Sophies oldebørn giftede sig med 
sin mors fætter, Sophies barnebarn, og således gik 
det til, at Kirsten Rosenkrantz Segelcke Hesselgren 
kan skrive Sophie på stamtræet som både to og tre 
gange tipoldemor. Og af og til kan gå med smykket 
med hendes portræt om halsen.

Smykket er formentlig fra Sophies tid som 
velhavende gårdfrue, da hun var omkring 20 
år. Der har engang eksisteret et tilsvarende af 
hendes mand, men det er forsvundet ud i slæg
ten for år tilbage. Det smukke portrætsmykke 
er blandt de genstande, som man vil kunne se 
på udstillingen #dinhistorie i Rundetaam fra 
28. august til 3. oktober 2010.

Læs mere om udstillingen på udstillingens blog 
http://dinhistorie.rundetaam.dk/
Klippet fra www.historie-online.dk af Gitte B. 
Høstbo
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En tysk Arkivalier-online
Af Kristian Lauritsen, Webersvej 1, Herning

Gennem nogle år har jeg været medlem af 
en nordtysk pendant til DIS-Forum, kaldet 
NordFam. Forskellen mellem de to er, at 
man i den nordtyske modtager alle mails 
og man skal selv slette de mails, der er 
uden interesse. Den 30. april 2010 blev der 
meddelt, at et sydtysk arkiv (Staatsarchiv 
Freiburg) havde lagt kirkebøger fra deres 
område på Internettet, på samme måde 
som ArkivalierOnline.

Den nordelbiske Kirkekreds (Schleswig- 
Holstein) accepterede for et par år siden 
at stille mikrokort til rådighed på de 
danske landsarkiver. Retten til at bruge 
kortene er dog belagt med restriktioner 
og erklæringer, som vi formodentlig alle 
kender fra vore besøg på arkiverne. De 
har også forbeholdt sig retten til at tilbage
kalde mikrokortene, hvis der konstateres 
misbrug!

Oplysningen om det sydtyske arkivs of
fentliggørelse på Internettet har i dagene 
efter 30. april medført en voldsom og 
talrig diskussion om Den nordelbiske 
Kirkekreds' restriktive holdning med en 
masse argumenter om en frigivelse af 
kirkebøgerne til almindelig offentlig brug 
(selvfølgelig under hensyntagen til en 
båndlagt periode op til nutiden).

Uanset om kirkekredsen fastholder 
deres lukkede politik, har den sydtyske 
offentliggørelse dog heldigvis sat en 
bevægelse og diskussion i gang omkring 
visse kirkekredses manglende villighed 
til offentliggørelse. På længere sigt kan vi 
jo alle håbe på, at det medfører en proces 
med endnu flere offentliggørelser.

Staatsarchiv Freiburgs (i delstaten Baden- 
Wiirttemberg) hjemmeside med indled
ningen til kirkebøgerne hedder: http:// 
www.landesarchiv-bw.de/web/49407. 
Den tyske "ArkivalierOnline" indeholder 
de katolske menigheder, de evangeliske 
menigheder og de jødiske menigheder. 
Sidstnævnte er dog en offentliggørelse fra 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart. De katolske 
og evangeliske menigheder omfatter 50 
sogne og de offentliggjorte kirkebøger 
omfatter perioden 1810 til 1870. For de 
jødiske menigheders vedkommende er 
det helt frem til 1940. Offentliggørelse 
sker i samarbejde med mormonernes 
Family Search.

Vi kan jo kun håbe, at flere følger efter.

Velkommen i "familien"
Den opmærksomme læser vil straks 
have opdaget to ting:

1. Programmerne er ikke samlet, 
som de plejer at være, men 
spredt i bladet.

2. Der er flere programmer, end 
der plejer at være.

Det første giver sig selv, og til det 
andet er der kun at sige: Ja, vi har fået 
en "lille ny" i familien. Slægtshistorisk 
Forening for Odderegnen har 
ønsket at være en del af SSF, så 
redaktionen ønsker foreningen 
hjerteligt velkommen og håber, dens 
medlemmer må blive glade for at være 
en del af SSF-familien.

BS
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Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger indbyder hermed til 
Slægtshistorisk Weekend på Nørgaards Højskole 

17.-19. september 2(H0
"Fængslende aner"

Fredag 17.september 2010
16:00 -17:30
17:30 -18:00

Ankomst, indkvartering (kaffe/te kan købes)
SSFs formand byder velkommen, introducerer kurset samt overrækker årets slægtsforsker

18:00 -19:00
19:15 - 20:45

pris
Middag
Jørgen Mikkelsen, arkivar på Landsarkivet for Sjælland: "Politiarkiver før og nu". Foredraget 
har til formål at give et indblik i de mange forskellige aktiviteter, politiet har været involveret i 
gennem tiden, og hvilke typer af arkivalier dette har givet anledning til. Tidsmæssigt bevæger 
vi os fra omkring 1800 til de seneste årtier. Men hovedvægten ligger på første halvdel af 1900- 
tallet, og vi vil bl.a. høre om handelsregistre, alimentationsprotokoller, fremmedprotokoller 
og navneforandringsprotokoller.

21:00 Kaffe/te i Pejsestuen (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral og 
SLÆGTEN) amerikansk lotteri hvor man kan vinde mange spændende gaver.

Lørdag 18. september 2010
08:00 - 09:00
09:15 -10:45

Morgenmad
Aage Egholm, ansat af Horsens Museum: "Horsens Statsfængsel". Aage Egholm har tidligere 
arbejdet en menneskealder i Statsfængslet i Horsens, og det er i høj grad hans fortjeneste at 
Fængselssamlingen er blevet bygget op til det den er i dag. I de 153 år Statsfængslet i Hor
sens var i brug, har der siddet rigtig mange indsatte. Et skøn er 12.000, og 14.000 personer 
alene fra åbningen den 20. maj 1853 til hundrede-års jubilæet 20. maj 1953, En del heraf var 
gengangere. Det var herfra, Carl August Lorentzen i december 1949 flygtede gennem en 18 
meter lang tunnel, og det var her, den forhenværende justitsminister og storsvindler, Peter 
Adler Alberti, blev indsat.

10:45-11:00 Kaffe/te i Salen eller egen tid (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørge
central og Slægten)

12:00 -13:00
13.15 -15:00

Frokost
Poul Duedahl, professor i historie ved Aalborg Universitet, har skrevet mange historier om 
de gamle forbrydelser "Fotografiets fascination". Af alle menneskets opfindelser er fotogra
fiet en af de mest fascinerende. Lige siden opfindelsen - daguerreotypiet - blev købt fri til 
offentlig afbenyttelse af den franske regering i juli 1839, har fotografiet udgjort et spejl, som 
har gjort det muligt at sammenligne sig med mennesker, som man ellers ikke ville møde, 
som ser anderledes ud og som derved er med at definere, hvem man selv er. Dette foredrag 
vil gå på jagt efter forbryderbilledets danmarkshistorie og levere smagsprøver på nogle af de 
mange "fængslende" fotografier, som findes rundt omkring i forskellige offentlige samlinger. 
Foredragsholderen går bag om udvalgte billeder og rekonstruerer den historie, som førte 
til at de portrætterede blev foreviget. Foredraget giver således et indblik i en forunderlig 
verden befolket af mordere, børnemishandlere, røvere, falskmøntnere, svindlere, anarkister, 
prostituerede, landsstrygere og listetyve.

15:00 -15:30
15:15-16:45

Kaffe/te i Salen
Charlotte S. H. Jensen, cand.mag. Nationalmuseet. "Røverhistorier". Røverbander er en sagn
omspundet størrelse, og mange sagn er faktisk ikke helt ved siden af. Foredraget beskæftiger 
sig med berømte outlaws som fx Lange-Margrete og Peder Mikkelsen, der satte mange spor, i 
såvel folkeoverlevering som fængselsarkivalier. Vi kigger på de forestillinger som traditionen 
indeholder og på de retshistoriske kilder - er der syn for sagn?

16.45 -17.30 
18:00 -19:30 
21:00

Egen tid (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral og Slægten) 
Middag
Kaffe/te i Pejsestuen samt spændende overraskende underholdning.

Søndag 19. september 2010
08:00 - 09:00 Morgenmad
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09:15 -10:45 Frank Bøgh, Politihistorisk Museum: "Historien om Politihistorisk Museum og lidt om 
Knud Børge Martinsen". Om Politihistorisk Museum og om kildesøgning generelt, bl.a. om 
forløberen for folkeregistret i Københavns kommune der er digitaliseret, et projekt der åbner 
uanede muligheder. Hør om de systematiserede arkivalier af f.eks. prostituerede kvinder i 
1880-1900. Politiet har fotograferet siden 1880 og har muligvis Danmarks største samling af 
fotografier. Hør historien om Knud Børge Martinsen, en lidt skæv dreng der siden hen blev 
en respektabel officer i den danske hær. I forbindelsen med besættelsen gik det galt for den 
ellers anglofile officer der pludselig så lyset i den tyske hær.

10:45-11:15 Kaffe/te i Salen (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb- rum, spørgecentral, og 
SLÆGTEN).

11:15-11:45 Hans Toudal: "Straffede i lægdsrullerne". En saglig indføring i lægdsrullerne, - et vanskeligt 
område for slægtsforskeren. Hvordan finder vi forbryderen i lægdsrullerne, hvem skulle 
være soldat, hvem havde ansvaret for lægdsrullerne, og hvordan blev registreringen gen
nemført?

11:45 Formanden slutter weekenden
12-13:00 Frokost herefter hjemrejse

Spørgecentral; Anton Blaabjerg, genealog og fra SLÆGTEN, Peter Wodskou, ansat på Landsarkivet i Kbh, 
Nicolai Johannsen fra SSF. Her kan der stilles spørgsmål om slægtsforskning, hvor kan man evt. finde kilderne 
på arkiverne, samt hvordan finder man rundt i det genealogiske materiale.

Udstillinger; Tag gerne din egen slægtsforskning med og udstil den i weekenden, fortæl andre, hvad du laver. 
Send en mail til janhb@danbb.dk og fortæl hvad du har med, så vi kan bestille spanske vægge.

Materialer til salg: Anton Blaabjerg tager materialer med fra SLÆGTEN, og undertegnede har bøger fra Kil
deskriftsselskabet og Samfundet samt diverse Cd'er og andre materialer med til salg.
Gitte B. Høstbo,

Praktiske oplysninger vedr. weekenden

Aktiviteter udover foredragene
Deltagerne har mulighed for at deltage aktivt med at vise sin egen slægtsforskning samt vise edb-program- 
mer. Vis dine udskrifter af slægtstavler på opslagstavler. Ønskes der spanske vægge til en større udstilling, 
bedes I kontakte Gitte B. Høstbo.

Information til deltagerne
Accept på tilmelding vil ske løbende pr. post eller e-mail.. Vær dog opmærksom på, at ved ferietid kan der gå 
noget tid, inden accepten kommer. Desuden udsendes brev eller mail med diverse informationer til deltagerne 
i august. Brevet eller mailen vil også indeholde en deltagerliste med navne, adresser, telefonnumre og evt. 
e-mailadresser samt en plan over højskolen. Deltagerlisten kan benyttes til at arrangere samkørsel efter.

Kontaktkatalog
Kontaktkataloget kan udfyldes om éns forskning. Der vil blive udsendt et skema sammen med informations
brevet til brug herved. Det udfyldte skema skal indsendes senest 20. august. Kontaktkataloget vil blive lagt 
frem til gennemsyn i slægtsweekenden. Husk, jo flere der udfylder og indsender, jo større sandsynlighed er 
der for, at to, der har fælles aner, finder sammen.

Indkvartering
Denne sker på dobbeltværelser. Der er mulighed for at få enkeltværelse mod ekstra betaling. Der er toilet og 
bad til alle værelser. Nogle værelser, der især sælges som enkeltværelser, er dog to og to fælles om et separat 
toilet og bad i en lille forgang. Det siger sig selv, at skal man dele bad og toilet med en anden, bliver det to af 
samme køn. Sengelinned og håndklæder er indbefattet i prisen, men ønsker man at benytte svømmesalen, 
vil det være en god ide at tage ekstra håndklæder med.

Transport til Højskolen
Der kører tog til Bjerringbro Station, se DSB’s køreplan.
For rejsende sydfra er der togskifte i Århus med 9-12 minutters ophold.
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Priser
Bemærk, at eftermiddagskaffe fredag ikke er med i prisen, men kan købes ved forudbestilling for 45 kr. Priser 
i øvrigt: se tilmeldingsblanket.
Kursister, som kun ønsker at overvære foredragene mod at betale de 850 kr., kan bestille måltider ved 
afkrydsning på tilmeldingsblanketten. Priser: se denne. Betaling herfor erlægges forud sammen med fore
dragsgebyret og betragtes som bindende.
Det er ikke tilladt at spise medbragt mad på skolens område.

X_____________________________________________________________

Tilmeldingsblanket

Tilmelding til SSFs weekendkursus den 17. -19. september 2009 på 
Nørgaards Højskole, 8850 Bjerringbro

Medlem af slægtshistorisk forening - hvilken?

Jeg ønsker diætkost/diabetikerkost, kryds af.

Tilmelding og betaling
Tilmelding kan ske hele året, dog senest 1. august. Tidligt tilmeldte skal have betalt senest 1. juli, ellers 
bortfalder forhåndstilmeldingen.
Tilmeldte efter 1. juli skal betale samtidig med tilmeldingen. Ovenstående tilmeldingsblanket, som også fin
des på SSFs hjemmeside og kan udfyldes herfra, bedes benyttet. "Først til mølle-princippet" bliver anvendt, 
idet der dog tages hensyn til værelseskapaciteten (dobbelt/enkelt). Bemærk, at vi lejer os ind på højskolen. 
Tilmeldinger skal derfor indsendes direkte til Gitte B. Høstbo - se adresse nedenfor.
For kursister, der ikke er medlem af en slægtshistorisk forening, eller er medlem af en forening, der ikke er 
medlem af SSF, erlægges et gebyr på 350 kr. Det bedes derfor oplyst, hvilken slægtshistorisk forening, du 
er medlem af.
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Ved overtegning bliver indbetalt gebyr tilbagebetalt fuldt ud, mens der ved afmelding forbeholdes ret til at 
tilbageholde 350 kr. Der ydes ingen tilbagebetaling ved afmelding efter 1. september.

Adresser
Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9,8850 Bjerringbro, ® 8668 2300, men tilmelding og forespørgsler vedr. 
slægtsweekenden bedes rettet til:
Gitte B. Høstbo, Ettehavevej 51 B, 2730 Herlev. E: janhb@mail.danbbs.dk

X__________________________________________________________________
Tilmeldingsblanket fortsat

Dobbeltværelse inkl. fuld pension, par har førsteret til dobbeltværelser 1.900

Enkeltværelse inkl. fuld pension 2.100

Fuld pension uden overnatning 1.450

Kaffe fredag eftermiddag 45

Deltager kun i foredrag (foredragsgebyr) - evt. løse måltider 
- se nedenfor

850

Ønsker måltider iflg. afkrydsning (opsummeret se nedenfor) 
frokost 105 kr., aften 125 kr., morgenmad 45 kr., kaffe 45 kr.

Gebyr for ikke medlemmer 350

Jeg deltager med demonstration af edb-programmer og lignende og får en rabat på 200 kr.
Jeg har fratrukket betalingen med dette beløb. Sæt X____ (kan først ske efter forudgående aftale med Gitte
B. Høstbo).

Ekstra måltider:

Kryds af, hvad du ønsker af måltider:
Dag Morgenmad kaffe Frokost Kaffe Aftensmad TCaHé-

Fredag

Lørdag

Søndag

Betaling i alt kr._______________ , kan ske i Danske Bank med registreringsnummer 1551 og kontonummer
16863408.
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Slægtsforskerne på 
Skibbyegnen
Foreningens program findes på 
hjemmesiden

Bestyrelse
Christian Krogsgaard, fmd., Planetvej 3, 
3630 Jægerspris, S 4731 2861. E: chr40@c.dk 
Hans Christian Nielsen, nstfmd.

Slægtshistorisk Forening for 
Storkøbenhavn
Onsdag 8. september
John Simonsen, slægtsforsker: I Holgers 
kølvand 1911 - 1920 - sømandens liv 
ombord på sejlskibe.

Mistede sin far som 2-årig i 1934. Nu 
- 70 år efter - har han en detaljeret beskri
velse af faderen Holger som sømand. På 
sejlskibene krydsede han de syv verdens
have, han oplevede farefulde sørejser, 
optakt til mytteri, forliste under stormvejr, 
tjente i US Navy under 1. Verdenskrig. 
Beretningen bygger på dokumenter fra 
en æske, moderen havde opbevaret, samt 
på forskning i såvel indenlandske som 
udenlandske arkiver. Holger blev politi
betjent og fik i 1926 dusør fra Carnegies 
Belønningsfond for Heltemod. Ved sin 
død efterlod han sig hustru og 2 drenge.

Lørdag 25. september
3 foredrag kl. 10-17.
Michele McNabb Slægtsforskningsleder 
ved The Danish Immigrant Museum Elk 
Horn, Iowa i USA: De drog til Amerika, 
og hvad så?

Holder en heldagsworkshop om de kilder 
og metoder, der kan tages i brug for at finde 
udvandrede slægtninge og deres efterkom
mere i USA og fortælle om hvordan deres 
liv artede sig i det nye land. Mødet vil blive 
holdt i vores sædvanlige lokale. Medlemmer 
har første ret til adgang, derefter er gæster 
velkomne. Tilmelding nødvendig til dette 
arrangement. Se artikel i Slægt & Stavn, nr.
2. Foredragene er på dansk.

E: hchr@mail.tele.dk 
Bitten Nielsen, kass. 
E: bittenerik@nielsen.mail.dk 
Marianne Hansen, arkivar. 
E: hanse@frederikssund.dk 
Carl Guldbjerg, IT og EDB. 
E: carl.g@skibbynet.dk

Hjemmeside 
http://www.skibbyslaegt.dk

Onsdag 13. oktober
Lars Peter Jørgensen, Københavns Stads
arkiv: Politiets registerblade.

Politiets registerblade er et register på 
løse blade, som blev ført af Københavns 
politi i perioden 1890 - 1923. Det dæk
ker samtlige beboere i København over 
10 år. Gifte kvinder og børn under 14 år 
blev påført ægtemandens/faderens kort. 
Politiet havde i slutningen af 1800-tallet 
brug for at have et kartotek, der viste 
hvor folk i København boede, og hvad 
de levede af. Disse lister afleveredes til 
politiet, som så selv føjede et navneregister 
til. 12008 påbegyndtes en digitalisering af 
Københavns politis registerblade, Lars Pe
ter Jørgensen vil fortælle dels om projektet 
og om de udfordringer, digitaliseringen 
betyder for søgningen i registerbladene.

Lørdag 23. oktober. Kl. 9.30-15.15 
Temadag i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 
4, 2500 Valby, ikke langt fra Valby S-sta- 
tion.

Årets Tema: Fra jord til bord -1700- og 
1800-tallets fødevarekæde.

Dette er emner, som har berørt mange af 
vore forfædre. Vore 3 foredragsholdere vil 
fortælle om dette. Nogle vil inddrage rele
vant kildemateriale til belysning af disse 
emner og fortælle om, hvor kilderne findes 
og hvordan de kan benyttes. Se Slægt & 
Stavn, nr. 2. Tilmelding til A.M. Krogh- 
Thomsen, gerne på vor hjemmeside.

Onsdag 10. november
Anna Margrethe Krogh-Thomsen: Hvad 
kan de gamle billeder fortælle.
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Har du gamle billeder af dine forfædre 
og slægtninge, de steder, hvor de levede 
eller af de genstande, de har haft og brugt 
i deres liv. Kan dette være med til at sætte 
"kød og blod" på din slægtsforskning. En 
del eksempler på hjemmesider, hvorpå man 
evt. kan finde billeder, vil blive gennemgået. 
Desuden lidt om hvad der kan gøres i et 
billedbehandlingsprogram for at rette op 
på de værste skader, der kan være sket på 
billederne. Hvordan de kan redigeres, så de 
kan bruges i et slægtsforskningsprogram.

Onsdag 1. december
Gitte Bergendorff Høstbo: Julens traditio
ner fortalt i ord og billeder og sang.

Hør om julens almindelige traditioner 
og tag din sangstemme med, da vi syn
ger nogle af julens traditionsrige sange, 
krydret med historien bag dem. En rigtig 
hyggelig aften.

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt, kl. 19 i Mormon
kirkens venlige lokaler i Ballerup-Centret. 
Lokalerne ligger i den samme bygning, 
hvor S-toget holder. Man kan gå lige fra 
tog og bus op til lokalet. Til og fra Ballerup 

S-station er der gode busforbindelser samt 
fine parkeringsforhold.

Kontingent
Enkelt 250 kr. - Samboende 300 kr. - Gæster 
25 kr. pr. foredrag.

Bestyrelse
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, fmd., 
Hedebyvej 5,3650 Ølstykke, ® 4717 9251.
E: krogh@get2net.dk
Margit Dujardin, Aspegården 38,2670 Greve, 
S 4390 8625. E: fam.dujardin@image.dk
Lena Sørensen, kass., Løven 28,3650 Ølstykke, 
® 4717 5562. E: sfs.lenas@gmail.com
Gitte Bergendorff Høstbo, red., Ettehave- 
vej 51 B, 2730 Herlev, ® 4484 9131.
E: janhb@mail.danbbs.dk
Erling Dujardin, Aspegården 38,2670 Greve, 
S 4390 8625. E: fam.dujardin@image.dk 
Peter Wodskou, Amesvej 44,2700 Brønshøj, 
® 3828 9475. E: peter.wodskou@get2net.dk 
Anette Eitz Watz, Østergården 14,3.th., 
2635 Ishøj, S 5170 5358.
E: anette.watz@gmail.com
Aino Kronsell, Cypressen 4, Svogerslev, 
4000 Roskilde, S 4638 3487.
E: aino@kronsell.dk

Hjemmeside 
www.genealogi-kbh.dk/

Sydkystens Slægtsforskerforening 
i Gersagerparken

Mandag 6. september
Morten Mortensen, museumsinspektør: 
Nogle metoder, man kan anvende til at be
stemme indholdet i historiske fotografier.

Ofte støder man på spændende gamle 
fotografier i forbindelse med slægtsforsk
ning og lokalhistorie. Desværre kan det 
være svært at afgøre hvornår fotografiet 
er taget, hvor det er taget henne og hvem 
der evt. er på det.

Der er gotisk læsning følgende mandage 
kl. 14:
13. september, 11. oktober og 8. november.

Mandag 20. september
Tema v/ alle: Genstande fra slægten.

Der er spørgeaften, hvor vi hjælper hinan
den følgende mandage:
27. september, 22. november og 29. no
vember.

Mandag 4. oktober
Erik Kann: Hvor finder jeg noget om?
Gennemgang af hvad man gør, når man 
gerne vil vide, hvor man kan finde noget 
om f. eks. udnævnelse til skovfoged, 
erhvervelse af pension, idømmelse af 
fængselsstraf osv. Et foredrag der rummer 
både meget konkrete og mere generelle 
anvisninger.
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Mandag 18. oktober
Tema v/ alle: Hvor kommer dine slægts
navne fra? Hvad betyder det? (ikke sen
navne). Kom med navnet på forhånd.

Mandag 25. oktober
Hyggeaften og åbent hus for Gersagerpar
kens beboere.

Mandag 1. november
Charlotte S.H. Jensen: Roepigerne.

Hvor kom de fra og hvad skete der med 
dem?

Mandag 15. november
Tema v/ Birgit Samuelsen og Lena Jarnsø: 
Præster, hvor finder jeg skifter, testamen
ter m.m.

Mandag 6. december
Juleafslutning med gløgg og julestue. Til
melding senest 29. november. Pris 20 kr.

Desuden har vi diverse ikke planlagte ar-

Slægtshistorisk Forening for 
Sydsjælland

Onsdag 8. september
Torsten Elsvor, redaktør, Rødby: Roepi- 
geme på Sydsjælland og Lolland-Falster. 
Torsten Elsvor fortæller om de forhold, 
som de mange polske roepiger arbejdede 
under i 1900-tallet.

Onsdag 13. oktober 
Medlemsmøde.

På mødet vil lokalhistoriker Ole Krogh 
Jensen, Brandelev fortælle sin historie om 
Svend Povelsen. Det er "Gønge-år" i år, 
og Ole Krogh Jensen fortæller om sine 
teorier omkring "Gøngehøvdingen", der 
efter hans teori stammer fra Sydsjælland, 
og muligvis er smedens søn fra Snesere. 
I øvrigt er der almindeligt medlemsmøde, 
hvor foreningens egne medlemmer frem
lægger eksempler fra egne slægtshistori
ske studier.

rangementer efter aftale.
Tid og sted
Alle møderne afholdes kl. 19 - 21 i lokalet, 
med få undtagelser, "Slægtsforskerfor
eningen", Gersagerparken 35 parterre, 
2670 Greve.

Kontingent
Enk.225 kr. samboende 275 kr. pr. år. Gæ
ster 20 kr. pr. gang.

Bestyrelse
Ingrid Bonde Nielsen, fmd., S 4390 8060.
E: formand@sydslaegt-info.dk
Jytte Rasmussen, ® 4390 3564.
E: kasserer@sydslaegt-info.dk
Lisbet Larsen,nstfmd., S 4615 0571.
E: næstformand@sydslaegt-info.dk
Vivi Bruhn Jørgensen, 5? 5180 3212 .
Lise From Larsen, © 4361 0265.

Onsdag 10. november (FU)
Gitte Bergendorff Høstbo: DNA i relation 
til slægtsforskningen.

Gitte Bergendorff Høstbo er kendt i 
slægtsforskerkredse for sit engagement, 
herunder bl.a. som formand for SSF. Hun 
vil i sit foredrag fortælle om genetikken, 
og hvordan man vil kunne bruge DNA i 
sin slægtsforskning. Hun holdt et kortere 
foredrag ved Slægtshistorisk weekend i Bjer
ringbro i 2009.1 dette lidt længere foredrag 
vil hun redegøre for, hvad man kan bruge en 
DNA-test til i forbindelse med slægtsforsk
ningen og om hvor langt man kan komme 
tilbage i historien med en DNA-test.

Onsdag 8. december.
Julemøde.
På mødet vil Ole Lundgren-Beck fortælle 
om sin far, der var regnskabsfører på Her
lufsholm under 2. verdenskrig. Der foregik 
mange ting på Herlufsholm under denne 
krig som ikke er alment kendt.
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Efter Ole Lundgren-Becks indlæg vil der 
være tid til spørgsmål, mens der som sæd
vanlig serveres gløgg for medlemmerne.

Tid og sted
Alle møderne foregår kl. 19.30 i lokale 
117 på Grønnegades Kaserne i Næstved 
bortset fra det første møde, der afholdes 
i "Den gamle smedje" ligeledes på Grøn
negades Kaserne.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 100 kr., par 160 kr. 
Gæster 50 kr. pr møde.

Kursusvirksomhed
LOF Næstved holder kurser i slægts
forskning under ledelse af Ole Pilegaard

Slægtshistorisk Forening 
Sønderjylland

Lørdag 11. september kl. 10-16 
Slægtsforskertræf.
En hyggelig dag med udstilling, foredrag, 
slægtsforsker-cafe, mulighed for gode 
råd og tips og ikke mindst samvær med 
andre lokalhistorisk interesserede og 
slægtsforskere.

KL 14- ca. 16
Lars Henningsen, arkiv- og forsknings
leder ved Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig: Den anderledes sønderjyske 
slægtshistorie - hvorfor?

I Sønderjylland er næsten alle de almin
delige kilder til slægtshistorien anderledes 
end i resten af Danmark. Mange kirkebøger 
er ældre og mere indholdsrige, kilderne til 
ejendomshistorie er lettere at benytte, og der 
findes kilder, som slet ikke kendes nord for 
Kongeåen. Selv fra egnen mellem Haderslev 
og Kolding er mange kilder på tysk. Det 
skyldes en administration og traditioner, 
som var anderledes end i kongeriget.

Foredraget vil se på de særlige udfor
dringer, som møder slægtsforskeren i 

Hansen. Se annoncerne og omtalen i de 
omdelte kursushæfter.

Bestyrelse
Ole Pilegaard Hansen, fmd., Fyrrevej 7, 
Fensmark, 4684 Holmegaard, S 5554 6405.
E: pilbach@stofanet.dk
Jørgen Petersen, kass., Pinje vej 10, Fensmark, 
4684 Holmegaard, S 5055 584.
E: swerburg@mail.dk
Hans Jørn Fris Sørensen, Chr. Winthers Vej
127,4700 Næstved, S 5577 0561.
E: frisl27@ofir.dk
Karin Mørck, Nykøbingvej 79,
4850 Stubbekøbing, E: karin.morck@pc.dk 
Finn Jørgensen, Lindeparken 25,
4700 Næstved, ® 5572 7866. E: nfj@stofanet.dk

Hjemmeside
ssf25.dk

Sønderjylland og sætte kilderne i forhold 
til den egenartede administrations- og 
forvaltningshistorie, som de afspejler.

Tirsdag 5. oktober kl. 19-22 
Medlems- og kontaktmøde.
Mini-kursus ved Lone Andersen, der bl.a. 
er webmaster for Slægtshistorisk Forening 
Sønderjylland: "Hvad er der inden i min 
PC?". Alt det tekniske forklares på en 
letforståelig måde.
Medbring evt. kaffe/the.

Torsdag 14. oktober kl. 19.30
Anton Marckmann, pens, overlæge: Inva- 
lidenævnet i Sønderborg. 1. Verdenskrigs 
sønderjyske krigsinvalider, faldne og 
efterladte.

Anton Marckmann har skrevet artikler 
til bl.a. Sønderjysk Månedsskrift og har 
skrevet bogen "Ofrene fra den store krig 
1914-1918. Invalidenævnet i Sønderborg 
og de sønderjyske krigsinvalider, faldne 
og deres efterladte", der er udgivet af 
Historisk Samfund for Sønderjylland.
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Tirsdag 9. november kl. 19- ca. 21
Lone Schmidt, bibliotekar: Oplæg om em
net Biblioteket og slægtsforskerne: Hvad 
kan biblioteket bruges til?

Efter oplægget vil der være mulighed for 
at snakke om vores interesse og de udfor
dringer, vi møder i forbindelse hermed. 
Tag lidt af din forskning med, så andre 
kan blive inspirerede.

Nogle møder arrangeres i samarbejde med 
Folkeuniversitetet og DIS-Danmark. Se evt. 
foreningens hjemmeside for at se hvilke.

"Slægtsforskerværkstedet", der er en stu
diegruppe for medlemmer, afholdes igen 
i denne sæson.

Desuden forsøges etableret flere kurser 
i f.eks. slægtsforskning, gotisk skrift, bil- 
ledscanning eller Word for medlemmer. 
Datoer for disse møder vil fremgår af pro
grammet, der udsendes til medlemmerne, 
samt på foreningens hjemmeside.

Slægtshistorisk Forening for 
Thy
Torsdag 16. september, kl.14 -17 
Medlemsmøde i Plantagehusets EDB af
deling, hvor der er mulighed for at søge 
på bl.a. Arkivalieronline mv. Der er 14 
PCere og vejledere til rådighed. Egen PC 
kan medbringes. Tilmelding.

Torsdag 7. oktober kl. 19.30 i Plantage
huset (FU)
Esben Graugaard, dr.phil., Holstebro: 
Nordvestjyske bønder som studehand
lere 1788-1914.

Foredraget er et opgør med billedet 
af vores landsdel som en del af "det mørke 
Jylland". Studehandelens frigivelse i 1788 
blev afsæt for den veludviklede handels
kultur, som har præget især Vestjylland 
op til vor tid. Netop i Thy produceredes 
de bedste jyske stude, og landsdelen 
blev hjemsted for en række fremragende

Tid og sted
Alle møder finder sted på Sønderborg 
Bibliotek.

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

Bestyrelse
Nicolai Johannsen, fmd., Kystvej 9,
6320 Egernsund, S 7444 2383.
E: formand@shfs.dk
Bent Pawlowski, nstfmd., 6360 Tinglev.
Margit Hansen, kass., Smedevænget 20, 
Guderup, 6430 Nordborg, S 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 

handelsfamilier som Breinholt, Stok
holm, Buch, Overgaard, Boel og Smed. 
Thyboerne var også centralt placerede i 
oprettelsen af en direkte dampskibsfor
bindelse til London i 1851. Her slog Niels 
K. Nyboe fra Koldby Kro sig i 1884 ned 
som kommissionær. Foredraget fortæller 
om ændringerne i studehandelen sidst i 
1900-tallet med jernbaner, eksportmar
keder og eksportforeninger. Der sluttes 
af med fortællingen om eksportør Ivar 
Lundgaard, den sidste store danske 
kreaturhandler, som blev en international 
myte. Foredraget vrimler med navne og 
slægtshistorier.

Tirsdag 2. november kl. 19
Vi besøger Multicentret i Østerild, hvor 
Hunstrup - Østerild lokalhistoriske for
ening har til huse. Mulighed for at se deres 
lokalhistoriske samlinger.
Tilmelding og samkørsel.
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Heldagsture til Landsarkivet, Viborg
6. september, 14. oktober, 17. november, 
ved rimelig tilslutning.

Forlods tilmelding for samkørsel kan 
arrangeres. Husk ønsket arkivmateriale 
skal bestilles forlods på Landsarkivets 
hjemmeside www.la.dk (se bestillings
sedlen m.vejledn.).

Lokalhistorisk arkiv, Thisted
Aftenåbent ophører. I stedet vil mindst ét 
bestyrelsesmedlem være behjælpelig på 
arkivet følgende torsdag eftermiddage 
mellem kl. 14 og 16:
9. september, 28. oktober og 18. november.

Hotline for medlemmer
En hotline er nu oprettet for vore med
lemmer. Kontakt blot ét af nedenstående 
bestyrelsesmedlemmer for evt. hjælp med 
slægtsforskningen.

T rekantområdets 
Slægtshistoriske Forening

Lørdag 28. august
Sensommerudflugt: "Svendborg Fattig- 
gård".
Se udsendte invitation
Tilmelding til forlystelsesråd Vita Hors
mark eller formanden pr. tlf. eller e-mail.

Medlemmerne indbydes til 4 slægtste- 
maaftener, hvor vi efter et oplæg om et 
udvalgt emne snakker slægtsforskning, 
og læser dokumenter med gotisk skrift. 
Egnet også for nybegyndere.

Mandag 13. september (FU)
Erik Kann, genealog, seniorkonsulent 
ved Kennedy Centret, København: Jeg 
har kun ganske almindelige mennesker i 
min familie.

Det er desværre en udbredt opfattelse 
hos mange slægtsforskere, at man ikke kan 
finde ret meget andet end kedelige dato-faets 
om ganske almindelige mennesker. Intet

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

Bestyrelse
Jens Eg, fmd., Enghavevej 17,7700 Thisted, 
S 9792 0051. E: jens.eg@mail.dk 
Herdis Kristensen, nstfmd., Ballerumvej 127, 
Hillerslev, 7700 Thisted, S 9798 2035.
E: herdishedeg@mail.dk
Peter Norre Christensen, kass.Klosterengen 53, 
Sennels, 7700 Thisted, ® 9798 5403.
E: norre@mvb.net
Ole Sixhøj Jensen, sekr., Gyvelvej 5, 
7700 Thisted, S 9792 0401. E: os@sixthy.dk 
Finn Rønnow Bauer, webmaster, 
Vestermøllevej 25, Klitmøller, 7700 Thisted, 
S 2043 9068. E: finnbauer@ofir.dk

Hjemmeside 
www.thyslaegt.dk 

er mere forkert, og i aftenens foredrag vil 
jeg gennem praktiske eksempler forsøge at 
dokumentere, at der findes masser af kilder 
også om ganske almindelige mennesker. Som 
en del af gennemgangene vil jeg endvidere 
give inspiration til, hvordan I selv kommer i 
gang med at finde tilsvarende oplysninger

Onsdag 22. september 
Slægtstemaaften: Kirkebøger, folketælling 
I gotisk skrift (Jesper Ratjen).

Mandag 11. oktober (FU)
Elsa Steen Ølgaard, journalist, formand for 
"Kartoffeltyskerforeningen", Grættrup: 
Kartoffeltyskerne på Alheden

Elsa Steen Ølgaard er 7. generation af 
kartoffeltyskerslægten Krath, der sam
men med 29 andre slægter indvandrede til 
Alheden i 1760. I foredraget fortæller hun 
kartoffeltyskernes historie, som egentlig ikke 
er så kendt. Og hun fortæller om den store 
oplevelse, det har været for hende, at finde 
ud af, hvor hendes slægt er udvandret fra.
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Onsdag 27. oktober
Slægtstemaaften: "Brothers Keeper" 
(Jonna Qvortrup).

Mandag 8. november (FU)
Inger Buchard, cand. mag. og slægtsforsker, 
Varde: Slægtsforskning i Slesvig-Holsten.

Slesvig blev delt i 1920. Har man for- 
fædre i de tidligere hertugdømmer Slesvig 
og Holsten, må man derfor drive slægts
forskning under andre betingelser syd for 
den nuværende grænse end i Sønderjylland 
og det øvrige Danmark: Kirke og stat er 
adskilt, der var godser med egne arkiver, og 
hansestædeme Liibeck og Hamburg havde 
en helt egen status i forhold til Holsten. 
Foredraget vil give praktiske råd om, hvad 
man kan gøre hjemme fra pc'en, inden man 
tager på arkivbesøg i Slesvig-Holsten.

Onsdag 24. november 
Slægtstemaaften: "Sønderjyske kilder" 
(Jens Bondesen).

Onsdag 1. december
Slægtstemaaften: "Fogedprotokol og rets
betjente" (Svend Erik Hansen).

Mandag 13. december (FU)
Carl Binzer Hermann, økonomichef, Gen
ner: I huguenotternes fodspor på deres 
flugt gennem Europa.

En fortælling om de begivenheder, der 
førte til, at flere hundrede tusinde fransk- 
mænd og vallonere for deres tros skyld 
valgte at forlade deres fædreland, heri
blandt min 5x tipoldefar, André Armand, 
hvis sønnesøn, Pierre Armand, var blandt 
de huguenotter, der efter Fr. IV's invitation 
bosatte sig i Fredericia for at dyrke tobak.

Tid og sted
Møder afholdes 2. mandag i månederne 
september-april. Ofte i samarbejde med 
Fredericia Folkeuniversitet (FU). De be
gynder kl. 19.15 og afholdes på Lokalhisto
risk 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 
møderne vil der altid være hjælp at hente 
til tydning af gotisk skrift eller ideer til at 
komme videre.
Kaffe / te "ad libitum" 5 kr.

Kontingent
Medlemskab (incl. abonnement på vores 
eget blad "Slægts-Tidende" og SSF's 
"SLÆGTEN"): pr.år 190 kr. - par 260 kr. 
Medlemskab tegnes ved møderne eller ved 
henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Gæster er velkomne. Gæstebillet å 35 kr. 
pr. foredrag.

Bestyrelse
Jesper Ratjen, fmd., Majvænget 66, Bramdrup, 
6000 Kolding, S 7551 8063.
E: j.ratjen@stofanet.dk
Jens Bundesen, nstfmd., ansvh.red., (Knud 
Bagger assisterer red.), Castorvænget 23, 
7000 Fredericia, S 7468 0641.
E: bundesen@mediebasen.dk
Jonna Qvortrup, kass. Prangervej 82, 
7000 Fredericia, ® 7592 9678.
E: jonnaqvortrup@hotmail.com 
Leif Horsmark, sekr. Tunøvænget 13, 
5500 Middelfart, S 6441 4456. 
E:Leif.Horsmark@stofanet.dk 
Laila Køngerskov, bibi. Castorvænget 6, 
7000 Fredericia, S 7592 8338. 
E:laito@profibermail.dk
Vita Horsmark, forlystelsesråd, Tunøvænget 13, 
5500 Middelfart, S 6441 4456. 
E:horsmarkl@stofanet.dk
Tommy Hansen, moccamester Islands vej 1, 
5500 Middelfart, ® 6441 4977.
Irene Hansen, ass. moccamester Hørvænget 
25, Ågård, 6040 Egtved, ® 7555 4718.
E: panduro@profibermail.dk 
Alex Kristensen, webmaster.

Hjemmeside 
www.trekanten.webbyen.dk
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Vejleegnens Slægtshistoriske 
Forening
Efterårets tema: Ind- og udvandring til/ 
fra Danmark.

Tirsdag 7. september (FU)
Inger Buchard, lektor: Slægtsforskning på 
den anden side grænsen.

Slægtsforskning i Danmarks sydlige na
bostat rummer uvante udfordringer. Med 
erfaringer fra Sønderjylland er man godt 
hjulpet på vej, og foredraget vil bidrage 
med forslag til, hvordan man finder frem 
til viden om sin slægt i Nordtyskland.

Tirsdag 5. oktober (FU)
Jørgen Mikkelsen, arkivar, ph.d., Statens 
Arkiver: Over Øresund - om svensk emi
gration i Danmark.

Vi hører om vandringen af arbejdskraft 
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 danske arkiver om 
svenskere, der har slået sig ned i landet. Fore
draget handler bl.a. om opholdsbogsjouma- 
ler, udlændingesager og indfødsretssager.

Tirsdag 2. november (FU)
Birgit Flemming Larsen, arkivar: På sporet 
af de danske udvandrere.

Særlig i slutningen af 1800-tallet ud
vandrede danskere i stort tal til USA. I 
mindre omfang til Canada, Australien og 
Sydamerika osv.

Slægtshistorisk Forening for 
Vestegnen
Tirsdag 21. september
Jørgen Mikkelsen: Sundhed og sygdom 
omkring 1800-tallet.

Vi skal høre om medicinalberetninger 
- lægernes årsberetninger om epidemiske 
sygdomme, dødsårsager, dødsattester, 
vaccinationsprotokoller og flere andre 
kildegrupper.

Tirsdag 7. december
Medlemsaften.
Hvor vi veksler erfaringer og hjælper 
hinanden.

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt, holdes mø
derne kl. 19.15 på Vejle Stadsarkiv, Eng
havevej 2,7100 Vejle.

Eventuelle programændringer vil blive 
meddelt på foreningens hjemmeside.

Kontingent
Enkeltpersoner 140 kr. pr. år. Par 250 Kr. 
pr. år. Gæster 50 kr.

Bestyrelse
Mette Holm Sørensen, fmd., Grejsdalsvej 456, 
7100 Vejle, ® 7585 3073.
E: mhs@grejsdalen.dk
Gunnar Therkelsen, nstfmd., Peter
Freuchensvej 4, 7100 Vejle, S 7583 4206.
E: githe@live.dk
Anni Jensen, kass., Pederholmsallé 108,
7100 Vejle, S 7583 2274. E: ejphl08@mail.dk 
Flemming Topsøe-Jensen, Anemonevej 18, 7100 
Vejle, S 7582 4916.
E: rlemming.topsoe@gmail.com
Birte Duve Juhl, sekr., Kærbøllinghusevej 22, 
7182 Bredsten, S 7588 1375.
E: duvejuhl@privat.tele.dk
Peder Udesen, webmaster, Kirkegade 11, 
7100 Vejle, S 7584 1050.
E: peder.udesen@ofir.dk

Hjemmeside 
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf

Tirsdag 26. oktober
Jan Pedersen: Fattigvæsenet i 1800-tallet.

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. Der fortælles om livet på 
fattighuset, arbejdet, kosten og beboerne.
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Tirsdag 23. november
Michael Dupont: Uægte børn og arme 
kvinder.

Alle slægtsforskere har uægte børn 
blandt deres aner, men mange kender ikke 
mulighederne for at finde oplysninger om 
den udlagte barnefar og hans forhold til den 
ugifte moder. I dette foredrag vil vi se på, 
hvad faderskabssager er, hvordan man fin
der dem, og hvad de indeholder. Desuden 
vil vi høre om Fødselsstiftelsen, hvor kvin
der kunne føde i hemmelighed, og se på 
mulighederne for alligevel at finde mode
rens navn i de berømte udsætterprotokoller.

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

Vestlollands Slægts Forsknings 
Forening
Torsdag 23. september
Chris Gade Oxholm Sørensen: Brothers 
Keeper.

Foredraget indeholder de seneste 
nyheder i BK samt gennemgang af grund
principperne i BK.

For dem der ikke tidligere har arbejdet 
med BK, vil der være mulighed for at se, 
hvorledes de første slægtsdata indtastes i 
programmet.

Torsdag 21. oktober
Bent Jensen, en af Støvmiderne fra Saks
købing: Retsbetjent arkiverne.
Hvad man kan finde i dem.

Torsdag 18. november
Klaus Bek Nielsen, naturvejleder: Nak
skov Fjords historie og natur.
En spændende aften.

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
Pr. år kr. 200, ægtepar kr. 320. Gæstebeta- 
ling ved foredragene 30 kr.

Bestyrelse
Yrsa Kristensen, fmd., Poppelhusene 33, 2600 
Glostrup, ® 4344 9741. E: flyr@mail.tele.dk 
Lise Krøner, nstfmd., Flintager 28, 
2620 Albertslund, ® 4364 4371. E: 
lmkroener@ webspeed. dk
Birthe Jørgensen, kass., Ydergrænsen 8, 
2600 Glostrup, S 4494 5574. E: birthe_ 
j or gensen@mail. tele. d k
Skjold Eg, sekr., Nyvej 19,1. tv., 2600 Glostrup 
S 4345 5835. E: Skjoldeg@mail.dk
Niels Holger Jensen, Lyngtoftevej 8,2605 
Brøndby, S 4345 9617. E: nhjensen@live.dk

Hjemmeside
www.sfv-glostrup.dk

Torsdag 9. december
Det traditionelle julemøde og hvad dertil 
hører.

Der kommer desuden 2 af egnens 
kendte forfattere, Ditte Birkemose og 
Flemming Jarlskov, som vil læse nogle 
spændende jule-kriminoveller for os.

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

Kontingent
75 kr. pr. person - 125 kr. pr. par. Gæster 
betaler et gebyr på 25 kr. pr. møde.
Husk at medbringe kop eller krus da der 
kan købes kaffe/te ad libitum for 5 kr.

Bestyrelse
Helge Rasmussen, fmd., Havebyen 17, 
4900 Nakskov,® 5492 0961.
Margrethe Nellemann, nstfmd., Østergade 8,
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E: lyngepetersen@nakskovnet.dk
Erling J. Hansen, Pederstrupvej 20,
4900 Nakskov, ® 5492 2011.
Hanne Britt Johannesen, Erantis vej 29,
4900 Nakskov, S 5492 0820.

4900 Nakskov, S 5492 8329.
Lone Rasmussen, sekr., Hoskiersvej 40, 
4900 Nakskov, S 5492 7154.
Lynge Petersen, kass., Peders trup vej 17, 
4900 Nakskov, S 5492 1088.

Slægtshistorisk Forening for 
Viborg og Omegn
Torsdag 2. september (FU)
Erik Kann, seniorkonsulent, København: 
Skifter eller dødsbobehandlinger.

Skifteprotokollerne rundt om på vore 
arkiver rummer nogle af de vigtigste op
lysninger overhovedet for slægtsforskere, 
og materialet markerer sig ikke blot som 
særdeles velbevaret men også som noget 
af det kildemateriale, der rækker længst 
tilbage i tid.

Ud fra en række praktiske eksempler vil 
der i aftenens foredrag blive givet en intro
duktion til det omfattende materiale, dets 
benyttelse og det udbytte, som slægtsfor
skeren kan have ved at arbejde med det.

Søndag 5. september
Sommerudflugt til Skamling og Christi
ansfeld.

Afgang fra P-pladsen bag Landsarkivet 
kl. 9, hjemkomst ca. kl. 18. Vi skal besøge 
Skamlingsbanken, som siden 1843 har været 
et af landets vigtigste nationale og folkelige 
samlingssteder. Derefter kører vi til Christi
ansfeld, Brødremenighedens by og tidligere 
kendt for sine lækre honningkager. Efter 
nederlaget til prøjserne i 1864 blev grænsen 
mellem Danmark og Tyskland trukket 
ved Christiansfeld lige syd for Kolding. Vi 
skal også besøge den største bullade ved 
Tyrstrup gamle præstegård. Der vil være 
guidet rundvisning. Pris pr. person 200 kr. 
der inkluderer bustur, rundvisning, frokost 
og eftermiddagskaffe, drikkevarer ved fro
kost for egen regning. Plads til 50 personer, 
så derfor princippet: først til mølle...

Torsdag 23. september
En særlig medlemsaften, hvor man kan 
komme med sine egne slægtsproblemer.

Aftenens indhold er ikke helt fastlagt, 
vi vil gerne have ideer fra medlemmerne, 
men det kunne f. eks. være: Slægtsbogen 
- Gårdhistorie - Hjælp til tydning af et 
dokument - Søgning på intemettet -Bil
ledbehandling - Hvordan lægges slægts
data på nettet - Eller?

Har du en eller anden god ide, så lad 
bestyrelsen det vide snarest muligt.

Tirsdag 5. oktober
Michele McNabb, Iowa: Amerikansk ar
kivar fortæller.

Lederen af arkivet ved indvandrermu
seet i Elk Horn kommer og fortæller om 
arkivarbejde i USA. I Elk Hom forsøger man 
at samle materiale om danske indvandrere, 
men også at hjælpe på anden måde med 
kontakt til udvandrernes hjemland. Vi håber 
også, at hun vil fortælle lidt om selve indvan
drermuseet i Elk Hom. Der vil ganske givet 
også blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Torsdag 21. oktober (FU)
Carsten Thiede, LA Viborg: Skøde og 
panteprotokoller.

Disse er vigtige kilder til slægtshisto
rie og lokalhistorie. Her findes ikke bare 
oplysninger om ejendomshandler og 
pantsætninger, men også oplysning om 
ejendommene og deres beboere i de sid
ste to til tre hundrede år. Der bliver givet 
eksempler på oplysninger, man kan finde, 
og hvordan man kan finde frem til dem.

Torsdag 11. november (FU)
Asbjørn Romvig Thomsen, LAV: Lyk
kens smedje? Social mobilitet og stabilitet 
over fem generationer i 3 jyske landsogne 
1750-1850.

Jeg har med udgangspunkt i befolk
ningen i de tre nabosogne Junget, Torum
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og Seide i Salling lavet en undersøgelse af, 
hvad der var afgørende for, hvordan de en
kelte livsbaner forløb. Hvorfor blev den ene 
gårdmandssøn selv gårdmand, når hans 
bror eller nabo måtte "nøjes" med at blive 
husmand? Årsagerne skal findes på flere 
niveauer: nogle er strukturelt bestemte, 
nogle havde baggrund i den enkeltes livs
strategi - og så var der tilfældighederne.

Torsdag 2. december
Johan Junker Kjær, Viborg: Grevinde 
Danner.

Hun var født Louise Rasmussen og var 
en af Danmarkshistoriens mest berømte 
kvinder. Hun var født udenfor ægteskab i 
trange kår, kom på balletskole som 11-årig 
og havde senere en modehandel på Strøget. 
11850 blev hun gift med Frederik VII. Grev
inde Danner var sensibel og temperaments
fuld, hun foragtede samtidens snæversyn 
og levede efter sine egne moralske love og 
var på mange måder forud for sin tid.

Denne aften julehygger vi som sædvan
ligt, og foreningen giver brødet til kaffen.

Kursus
Familiejagten - slægtsforskning.
Sammen med LOF arrangeres dette kur
sus, hvor emnerne om slægtsforskning og 
ejendomshistorie gennemgås, og du lærer 
at læse gotisk håndskrift (enerådende i 
arkivalierne før 1875). Lærer er Anton Blaa- 
bjerg. 10 mødegange med hver 2 lektioner,

Slægtshistorisk Forening af 2005 
for Øster, Vester og Nørre 
Horne Herreder
Onsdag 22. september (FU)
Jette Drachmann Søllinge, mag. art. og 
presseforsker, København: Dagblade og 
ugeaviser som kilder til slægtsforskning.

Hvilke avistyper og enkelte aviser 
- dagblade eller ugeaviser - er brugbare, 
og til hvad? Hvordan finder man de rigtige 
aviser? Hvordan benytter og vurderer 
man de forskellige typer: nyheder, med- 

LOFs lokaler, Vævervej 10 (hovedindgan
gen), start tirsdag 21. september kl. 19. 
Pris 760 kr., pensionister 650 kr. Tilmel
ding hos LOF.

Tid og sted
Hvis intet andet er anført, er det kl. 19.30 
i foredragssalen på Centralbiblioteket, 
kælderen (indgang ad døren til venstre 
for hovedindgangen), Vesterbrogade 15. 
Medbring selv kaffe/te og brød.

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

Bestyrelse
Holger Helbo, fmd., Fuglevænget 47B, 
Klejtrup, 9500 Hobro ® 9854 7015.
E: holger.h@mail.dk
Anton Blaabjerg, nstfmd., Fredensgade 38, 
8800 Viborg, © 8661 0436.
E: blaab@webspeed.dk
Grete Pedersen, kass., Topmejsevej 2, 
8800 Viborg, ® 8661 0868. E: top2@pc.dk 
Tove Krog, sekr., Møllevej 11A, 8800 Viborg, 
S 8667 1099. E: tove-krog@jubii.dk
Lene Majlandt, PR., Søvej 7C, 8800Viborg, 
® 8725 0452. E: lemi@mail.dk
Karen Straarup, webmaster, supp., 
Karetmagervej 25,8920 Randers NV,
S 8644 3014. E: kstraarup@wwi.dk

Hjemmeside 
www.viborgslaegt.dk

deleiser og annoncer - og hvilken grad af 
pålidelighed har de? Hvordan kontrollerer 
man bedst de forskellige typer af oplysnin
ger (kildekritik)?

Onsdag 10. november (FU)
Vi får igen besøg af Kathrine Tobiasen, 
Randers. Denne gang med emnet: Skriv 
slægtsbøger på computer.

En slægtsbog skal gerne være noget, 
som læseren bliver ved med at læse i 
- også efter de tre første sider. Foredraget 
giver gode råd om, hvordan man kan op- 
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Stille bogen, hvordan man skriver, så det 
bliver spændende og vedkommende, og 
hvordan man laver et indbydende layout, 
samt hvordan man bruger et slægtspro
gram som udgangspunkt.

Generalforsamling 24. januar. 2011. Sæt 
allerede nu X i kalenderen

Tid og sted
Foredragene er arrangeret i samarbejde 
med Folkeuniversitetet for Varde-Ølgod. De 
afholdes alle i Kulturhuset, Vestergade 5, Øl
god. Starttidspunkt kl. 19. Alle er velkomne. 
Gratis entre. Kaffe med brød 25 kr.

Læsegruppe i Gotisk påregnes at starte i 
løbet af efteråret, når der foreligger aftale 
om lokale m. v. Tidspunkt vil igen være 
kl. 9 -12. Deltagelse er gratis for medlem
mer, men der betales et beløb for kopier 
og kaffe. Det er ingen forudsætning for 
at deltage, at man har været med før. Der 
vil være både lette og sværere tekster, og 
der vil være tekster fra forskellige typer 
arkivalier. Der udleveres maskinskrevet 
gengivelse af teksten til efterfølgende

Slægtshistorisk Forening for 
Aalborgegnen

Mandag 6. september (FU)
Jytte Skaaning, historiker og arkivleder: 
Forfædre i hus og hjem.

Vi følger en gård og dens beboere til
bage til 1600-tallet. Der lægges især vægt 
på matrikler, jordebøger og hartkorns- 
specifikationer. Hvor findes disse kilder?

Lørdag 2. oktober i samarbejde med 
Det danske Udvandrerarkiv

Michele McNabb, den amerikan
ske bibliotekar (The Danish Immigrant 
Museum, Iowa) holder workshop om 
slægtsforskning og udvandring i Historie- 
Aalborg. Hun vil introducere forskellige 
typer af online ressourcer på intemettet fra 
USA og fortælle om, hvad man kan finde 

selvstudium.
Datoer for de seks gange vil i god tid 

blive tilsendt alle medlemmer pr. e-mail.

Kontingent
150 kr. incl. SLÆGTEN for enkeltmedlem
mer; ægtefælle/samlever 75 kr./ intet 
blad.

Bestyrelse
Karl Møller Bargisen, fmd., Grindstedvej 18, 
6870 Ølgod, ® 7524 3053.
E: kmb@direkte.org.
Kurt Andersen, nstfmd, sekr., Krusbjergvej 27, 
6870 Ølgod, ® 7524 3098.
E: kurnan@andersen.mail.dk
Hans Jørgen Kjergaard, kass., Tyttebærvej 25, 
6870Ølgod,® 7524 4887.
E: h.j.kjergaard@webspeed.dk
Tove Jørgensen, Skovalle 19,6870 Ølgod, 
® 7524 5277. E: tovebj@webspeed.dk
Søren Danielsen, Elmevej 29, 6880 Tarm,
® 97371537. E: isdanielsen@mail.dk
Niels Winther Christensen, suppl., Bjælkager 8, 
6823 Ansager, ® 7698 0015.
Ivar Kristoffersen, suppl., Kildevej 37, Bølling, 
6900 Skjern, ® 9736 8151.
E: ivarkristoffersen@privat.dk

på museet (http://www.danishmuseum) 
Tidspunkt og mere udførligt program følger.

Mandag 4. oktober
Kort på internettet. Oplæg fra Historie- 
Aalborg: Hvor finder man gamle kort 
på nettet? Hvilke kort er til rådighed på 
HistorieAalborg. Hvad må man bruge?

Mandag 25. oktober
Aftentur til landsarkivet i Viborg.

Bus afgår kl. 17.45 fra perron 11, Aalborg 
Rutebilstation. Læsesalen er åben for os kl. 
19-22. Pris pr. person 75 kr. Tilmelding til 
Else Berthelsen senest 15. oktober. Der kan 
afleveres 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 Der 
er selvfølgelig mulighed for at forske uden, 
at man på forhånd har afleveret bestillings

52

mailto:kmb@direkte.org
mailto:kurnan@andersen.mail.dk
mailto:h.j.kjergaard@webspeed.dk
mailto:tovebj@webspeed.dk
mailto:isdanielsen@mail.dk
mailto:ivarkristoffersen@privat.dk
http://www.danishmuseum
http://www.sa.dk/lav


sedler. Tilmelding er bindende, med mindre 
der sendes afbud senest 15. oktober.

Mandag 1. november (FU)
Erik Kann, seniorforsker: Mandtal til 
overflod.

Folketællingerne udgør nogle af de mest 
rodfæstede holdepunkter i vores jagt på 
anerne. Men ikke sjældent slår disse lister 
ikke til. Enten fordi der er for langt imellem 
dem eller fordi vi slet og ret når tilbage til 
tidenfør folketællingerne. Hvad gør man så?

I aftenens foredrag gennemgår seniorkon
sulent ved Kennedy Centret i København en 
lang række af de mandtal og lignende kilder, 
der kan inddrages som hel eller delvis erstat
ning for folketællingslisteme.

Lørdag 13. november kl. 10-14 
Arkivernes dag i samarbejde med Stads
arkivet.

I år er temaet klima og vejr. Klima
ændringer historisk set: Hvor finder man 
oplysninger om, hvordan vejret var tidli
gere? Og hvad det betyder for liv og levned? 
Erindringer om vejr, tropevarme somre, polar
kolde vintre, orkaner, isvintre, grønne vintre. 
Mere udførligt program følger i efteråret.

Mandag 15. november 
Huset, Hasserisgade kl. 19

Da der har været flere forespørgsler om, 
hvordan man skal gribe det an at få sine data 
præsenteret i bogform til familien, enten fra 
diverse pc-programmer eller en samling 
af notater, og da der vist er lige så mange 
meninger som forskere, så har Finn Jelstrup 
taget initiativ til at de, der vil lytte til dem, 
der har fået nogle erfaringer, kan mødes og 
udveksle erfaringer, tanker og idéer.

Man må meget gerne medbringe sine 
færdige og halvfærdige værker og kladde
materiale, eller professionelle udgivelser 
som eksempler, men ikke præsentation 
med pc eller den slags.

Gælder både ane- og efterkommerudgi
velser.
Tilmelding til Finn finn@fgj.dk eller S 
9814 4496 senest 8. november

Mandag 6. december
Mand tals og skattelister på arkivet 
Oplæg fra HistorieAalborg: Folketællinger 
og mandtals- og skattelister - set fra det 
kommunale arkiv. Hvad kan man finde?

Mandag 3. januar 2011: Første møde efter 
jul. Emne endnu ikke fastlagt

Tid og sted
Arrangementerne (september og novem
ber) holdes i foredragssalen, Haraidslund, 
Kastetvej 83, Aalborg. Vore medlemsmø
der (oktober og december) på Aalborg 
Stadsarkiv, Arkivstræde 1 - ved Vor Frue 
Kirke i Aalborg. Alle møder starter kl. 
19.30, hvis ikke andet er nævnt.

Studiekreds første torsdag i månederne 
september, oktober og november kl. 15-17 

Slægtshistorisk Forening for Aalborg 
egnen i samarbejde med Historie Aal
borg holder workshop for nybegyndere i 
slægtsforskning. Der bliver mulighed for at 
stille spørgsmål, få hjælp til læsning af gotisk 
håndskrift og bliver givet introduktion til 
ressourcer for intemettet for slægtsforskere.

Legacy-gruppen
Vi fortsætter med møder på Stadsarkivet 
torsdag i ulige uger fra kl. 12 - 15. Første 
gang 16. september og sidste gang 25. 
november. Der er ingen tilmelding, bare 
mød op, hvis du har lyst til at se, hvad 
dette program kan.

Formålet er at udveksle ideer og erfa
ringer med hinanden og lære fra os, af de 
mange gode muligheder og finesser, der 
findes i dette program.

Tovholdere: Jørn Bolander, tlf. her
under, Erik Biehl tlf. herunder og Arne 
Leismann ® 98171908.

Legacy-gruppens mandagshold starter 
mandag 13. september kl. 10-12, sidste 
gang mandag 22. november.
Møderne holdes på Stadsarkivet i ulige uger. 
Her er der også åbent for nybegyndere. 
Tovholder: Arne Leismann S 9817 1908. 
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Legacy-gruppen har også et aftenhold, 
der mødes torsdage i lige uger kl. 18.30- 
21.30.
Møderne afholdes i aktivitetslokalerne, 
Vangen 261, Nørresundby. (Indgang for 
enden af blokken).
Første gang 23. september og sidste gang
2. december.
Tovholdere: Knud Vaarning ® 51781187, 
og Anker Eriksen S 9834 3366.

Kurser
Erik Laursen: Slægtsforskning for begyndere. 
Undervisning foregår i et edb-lokale, og 
brug af internettet vil være en integreret 
del af undervisningen. En fælles tur til 
Landsarkivet i Viborg vil blive arrangeret. 
21 lektioner/7 gange. Tirsdag 19-21.45. 
Start: Omkring 1. oktober.
Kursussted: Kjellerupsgades Skole i Aal
borg. Tilmelding til FOF S 9813 8233.

Finn Jelstrup: Nybegynderkursus i brug 
af slægtsforskningsprogrammet Brother's 
Keeper.

Programmet er helt og holdent på 
dansk og er blandt de mest udbredte i 
Danmark.

Kurset omfatter indføring i brug af BK 
til indtastning af egne slægtsdata med alle 
relevante oplysninger, som stednavne, 
biografier, vidner, kildeoplysninger, ind
skrivning af data fundet på Internettets 
efterhånden mange muligheder m.m.

Medbring USB-hukommelse til at 
gemme egne data på til fortsat brug der
hjemme. Deltagerne forventes at have en 
vis forståelse for brug af Windows. 
10 onsdage klokken 16 - 18.45 med start
1. september og slut 24. november. Ferie i 
ugerne 41,42 og 43. 
Se FOF's kursusprogram.
Kursussted: Kjellerupsgades Skole i Aal
borg. Tilmelding til FOF S 9813 8233.

Jens Aaberg: Kursus i slægtsforskning. 
Afholdes i AOF's lokaler i Hjallerup i 
oktober og november
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Nærmere oplysninger hos Jens Aaberg 
® 9884 1890 eller AOF ® 9828 2898.

Anton Blaabjerg: Kursus i Gotisk skrift for 
nybegyndere og let øvede.

Vi går i gang med arkivaliernes gotiske 
skrift og opnår derved læsefærdighed. 
Samtidig præsenteres typiske slægts- og 
lokalhistoriske aktstykker fra 1800-tallet 
og tilbage til 1600-tallet, og vi snakker om, 
hvor disse arkivalier findes.

10 undervisningsaftener kl. 18.45 - 21.00 
start onsdag 15. september 2010 på Folke
universitetet, Strandvejen 12-14. Yderlige 
oplysninger hos AB S 8661 0436.
Pris 995 kr. Tilmelding senest 6. september 
til Folkeuniversitetet på S 9816 7500 eller 
e-mail info@fuaalborg.dk

Bestyrelse
Birgitte Hansen, kass., Plutonvej 33,9210 
Aalborg SØ, ® 2868 1303.
E: ellenbirgitte@hotmail.com
Rasmus Lund Jensen, sekr., Agrihøj 7, Visse, 
9210 Aalborg SØ, ® 9814 6644.
E: rlj@civil.aau.dk
Flemming Thrysøe, Parkvej 29, 
9700 Brønderslev, ® 9880 2390.
E: fidje@info.dk
Else Berthelsen, Jyllensgade 25A, Ulsted, 
9370 Hals, ® 9825 4049. E: jyllen@mail.dk 
Tommy Ottesen, GI. Hasserisvej 82,9000 
Aalborg, S 98161693.
E: hundevennen@stofanet.dk
Bent Olsen, Carsten Hauchs Vej 8, 
9000 Aalborg, ® 9816 0338.
E: b.k.o@maill.stofanet.dk
Jens Villadsen, Herningvej 81,9220 Aalborg 
0, S 9815 1601. E: jens.villadsen@private.dk 
Jørn Bolander, suppl. Kolloparken 53, Frejlev, 
9200 Aalborg SV, S 9834 3141.
E: bolander@gvdnet.dk
Erik Biehl, Degnelodden 22,9000 Aalborg,
® 9818 9818. E: ebj@stofanet.dk

Hjemmeside
www.slaegtshistoriskforeningforaalb
orgegnen.dk
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Slægtshistorisk Forening Århus

Efterårets tema: Indvandring.

Mandag 13. september (FU)
Inger Buchard, lektor, Varde: Syd for 
grænsen. Slægtsforskning i Danmarks 
sydlige nabostat rummer uvante udfor
dringer. Med erfaringer fra Sønderjylland 
er man godt hjulpet på vej, og foredraget 
vil bidrage med forslag til, hvordan man 
finder frem til viden om sin slægt i Nord
tyskland.

Mandag 11. oktober (FU)
Michael Dupont, arkivar, cand. mag., 
LAK: Pasprotokoller. En spændende 
kilde til slægtsforskningen er de såkaldte 
pasprotokoller, der er en relativt ukendt 
og derfor ubenyttet kildegruppe. De er 
bevaret fra størstedelen af det 19. århund
rede og findes på landsarkiverne. Når man 
ikke ved, hvor en person kommer fra eller 
rejser hen, vil pasprotokollerne i mange 
tilfælde være et godt sted at begynde. I 
1800-tallet skulle man nemlig bruge pas til 
indenlandsrejser, og via pasprotokollerne 
kan man følge en persons rejsefærd. Kom 
og hør om dette spændende materiale.

Mandag 8. november (FU)
Charlotte S. H. Jensen, folkemindeforsker: 
Polakker og kartoffeltyskere.

Kartoffeltyskere er betegnelsen for en 
gruppe sydtyske indvandrere, der kom 
til Danmark fra Pfalz og Hessen i tiden 
omkring 1760. De tyske indvandrere 
blev inviteret af den danske konge for at 
opdyrke og kolonisere Jyllands hede. De 
blev lokket med løfter om, at de ville få en 
gård med jord, husdyr og udstyr, penge, 
skattefrihed i 20 år og ikke skulle gøre 
militærtjeneste. Det kneb dog med at indfri 
løfterne, hvilket skabte en del utilfredshed 
blandt kolonisterne. Indvandringen af pol
ske sæsonarbejdere til Danmark startede 
i 1893 og fortsatte frem til 1929.1 tiden før
1. Verdenskrig var der ikke sket nogen 

form for regulering af antallet af polske 
arbejdere. Dette ændrede sig i 1915, hvor 
man på foranledning af Socialdemokratiet 
og Land-arbejderforbundet nedsatte et ud
valg, der skulle søge at erstatte den polske 
arbejdskraft med dansk. Helt undvære de 
polske arbejdere kunne landbruget ikke, 
men der blev foretaget adskillige tiltag. 
Også huguenotter og andre 1700-tals 
indvandrere vil blive omtalt i foredraget.

Mandag 13. december (FU)
Jørgen Mikkelsen, arkivar, ph.d., seniorkon
sulent ved Statens Arkiver: Over Øresund 
- om svensk emigration til Danmark.

Foredraget indeholder en karakteristik 
af den svenske emigrations og arbejds
kraftindvandring 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 danske arkiver om svenskerne, 
der har slået sig ned i Danmark. Denne 
del af foredraget vil bl.a. handle om op
holdsjournaler og indfødsretssager. Til 
slut vil Jørgen Mikkelsen redegøre for, 
hvad man kan finde i forskellige typer af 
udlændingesager fra årene 1914-ca. 1930.

Spørgehjøme på Erhvervsarkivet
Foreningen tilbyder hjælp i bredeste for
stand til medlemmernes læsning af gotisk, 
forskningsmetoder, kildesøgning mm. 2. 
tirsdag i måneden kl. 13-16.
Datoerne er: 10. august, 14. september, 12. 
oktober, 9. november og 14. december. Til
melding pr. E-mail eller telefon til Jesper 
Nødholm.

Tid og sted for foredrag
September til december: Kl. 19 i audito
rium F, Matematisk Institut, Århus Uni
versitet, indgang 1530, Ny Munkegade 
(lokalevejledning findes ved indgangen).

Betaling
20 kr. inkl. kaffe med brød.
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Kontingent
220 kr. omfattende foredragene, Hvem 
FORSKER HVAD og SLÆGTEN.

Bestyrelse
Ole P. Bielefeldt, fmd., Violvej 36,8680 Ry, 
S 8689 0909. E: formand@slaegt-aarhus.dk 
Jesper Nødholm, nstfmd., Provstebakken 12, 
Hasle, 8210 Århus V, S 3211 8210.
E: jn@slaegt-aarhus.dk
Kjeld Kibsgaard, kass., Nattergalevej 18B, 
8210 Århus V, S 8616 0546.
E: kasserer@slaegt-aarhus.dk
Gitte Dalhoff, Hellasvej 6, Hårup,

8530 Hjortshøj, ® 8699 9354.
E: gd@slaegt-aarhus.dk
Jytte Kristensen, sekr., Junovej 25, 
8270 Højbjerg, ® 8614 3544.
E: jk@slaegt-aarhus.dk
Janni Christensen, webmaster, suppl., 
Tornskadevej 12,8210 Århus V.
E: webmaster@slaegt-aarhus.dk
Ernst Michaelsen, suppl., Laurbærvænget 24, 
8310 Tranbjerg, S. 86 29 64 70.
E: em@slaegt-aarhus.dk

Hjemmeside: 
www.slaegt-aarhus.dk

Mødrene linier
Af Kristian Lauritsen, Webersvej 1, Herning

I modsætning til tidligere sættes der i vore 
dage ofte fokus på den såkaldte "lige mød
rene" slægtslinie, altså mor, mormor, mormors 
mor o.s.v. - for dem ved man da, hvem er, 
eller rettere var; for der kan jo til tider sættes 
spørgsmålstegn ved faderens identitet. Med 
nutidens interessere for DNA-undersøgelser, 
og hvad sådanne kan kaste lys over, er det 
oftest med fokus på netop den lige mødrene 
linie, da denne undersøgelse er den mindst 
komplicerede.

I den nyeste videnskab tales der om 7 søstre 
meget langt tilbage i det mørke Afrika, som vi 
alle skal stamme fra! Men det er nok de fær
reste af os, der kan komme bagom år 1700 med 
vores "lige mødrene" slægtslinie. Og nogle af 
os kan vel heller ikke komme så langt tilbage. 
Min egen linie kan kun føres tilbage til midten 
af 1700-tallet.

Men med nutidens kronede hoveder i Europa, 
må det stille sig helt anderledes. De må da 
kunne følge deres mødrene slægtslinier meget 
langt tilbage - og det med stor sikkerhed, skulle 
man tro. De ligger jo på Internettet, og her kan 
vi bare se dem alle sammen; eller gør de det? 
Ja, for nogle anetaviers vedkommende, men 
langt fra alle sådanne slægtslinier imponerer 
i den henseende.

Det fornemme kongehus i Storbritannien 
hører således bestemt ikke til i den interes
sante kategori, men ender i jævn engelsk adel 
i midten af 1700-tallet! Lichtenstein ender i 
østrigsk og tysk adel på samme tid, og Monaco 

via Grace Kelly i borgerlige sydtyske slægter, 
ligeledes på samme tid. - Så mange ivrige 
slægtsforskere kan sagtens hamle op med disse 
fyrstefamilier, i al fald rent tidsmæssigt.

Den spanske konge er lidt bedre stillet, 
idet hans mødrene slægtslinie via den franske 
kong Ludvig XV's dronning siden 1725, den 
polskfødte Maria Leszczynska, kan følges til
bage til polske adelsslægter i 1500-tallet; men 
denne afstamning er jo mere overraskende og 
"eksotisk" end imponerende for en nutidig 
konge i det sydlige Europa.

Tilbage står de regerende monarker i de tre 
nordiske lande og i de tre Benelux-lande, og 
det interessante er her, at disse seks regenter 
tilhører to kvindestammer, der kan følges helt 
tilbage til henholdsvis midten af 1300-tallet 
og begyndelsen af 1200-tallet; og det skulle 
ikke undre, om disse to stammer er de ældst 
påviselige kvindestammer i verden?

Lad os begynde med Danmarks dronning, 
der jo fyldte 70 den 16. april, og til hvis 60 års 
fødselsdag jeg lod hendes anetavle publicere: 
Dronning Margrethe Ils forslægt - også de 
hidtil mindre kendte slægtslinier, udgivet af 
Forlaget SLÆGTEN i 2000.

Hendes slægtslinje kan følges 22 genera
tioner tilbage til midten af 1300-tallet; og fra 
dronningens mødrene linies 8. generation, 
der blev gift 1768, stammer regenterne i både 
Nederlandene (Holland), Luxembourg, Norge 
og Belgien, alle vel at mærke gennem deres lige 
mødrene slægtslinier. - Og overraskende nok 

56

mailto:formand@slaegt-aarhus.dk
mailto:jn@slaegt-aarhus.dk
mailto:kasserer@slaegt-aarhus.dk
mailto:gd@slaegt-aarhus.dk
mailto:jk@slaegt-aarhus.dk
mailto:webmaster@slaegt-aarhus.dk
mailto:em@slaegt-aarhus.dk
http://www.slaegt-aarhus.dk


går denne fælles slægtslinie for de 5 regenter 
gennem den danske adelsmand, storkansleren 
Frederik Ahlefeldts anden hustru i slutningen 
af 1600-tallet til adelige slægter i det nordøstlige 
Frankrig. Slægtslinien ser således ud:

1. generation
Margrethe II Danmarks Dronning, født 1940 
på Amalienborg Slot, København.
Gift 1967 i Holmens Kirke, København, med 
Henri Comte de Laborde de Montpezat, født 
1934 i Talence, Frankrig, søn af André Comte de 
Laborde de Montpezat og Renée Doursenot.

2. generation
Ingrid Prinsesse av Sverige, født 1910 på Stock
holm Slott, død 2000 på Fredensborg Slot.
Gift 1935 i Stockholm med Frederik IX Konge til 
Danmark, født 1899 på Sorgenfri Slot, Lyngby, 
død 1972 i København, søn af Christian X Konge 
til Danmark og Alexandrine Prinzessin von 
Mecklenburg-Schwerin.

3. generation
Margaret Princess of Great Britain and Ire
land, født 1882 i Bagshot Park, Surrey, England, 
død 1920 i Stockholm.
Gift 1905 i Saint George's Chapel, Windsor, 
med Gustaf VI Konung av Sverige, født 1882 
i Stockholm, død 1973 i Helsingborg, søn af 
Gustaf V Adolf Konung av Sverige og Viktoria 
Prinzessin von Baden.

4. generation
Luise Margarete Prinzessin von Preussen, 
født 1860 i Marmorpalais, Potsdam, død 1917 
i Clarence House i London.
Gift 1879 i Saint George's Chapel i Windsor 
med Arthur Prince of Great Britain and Ire
land, 1st Duke of Connaught and Stratheam, 
født 1850 på Buckingham Palace, London, død 
1942 i Bagshot Park, Surrey, England, søn af Al
bert Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha og 
Victoria Queen of Great Britain and Ireland.

5. generation
Marie Prinzessin von Anhalt, født 1837 i Des
sau, død 1906 i Friedrichroda.
Gift 1854 i Berlin med Friedrich Karl Prinz von 
Preussen, født 1828 på Schloss Charlottenburg, 
Berlin, død 1885 på slottet Klein-Glienicke i Pots
dam, søn af Karl Prinz von Preussen og Marie 
Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach.

6. generation
Friederike Prinzessin von Preussen, født 1796 
i Berlin, død 1850 i Dessau.
Gift 1818 i Berlin med Leopold IL Herzog von 
Anhalt, født 1794 i Dessau, død 1871 samme 
sted, søn af Friedrich Prinz von Anhalt-Dessau 
og Amalie Landgråfin von Hessen-Homburg.

7. generation
Friederike Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, 
født 1778 i Hannover, død 1841 samme sted.
Gift 1793 i Berlin med Ludwig Prinz von 
Preussen, født 1773 i Potsdam, død 1796 i 
Berlin, søn af Friedrich Wilhelm II. Konig von 
Preussen og Friederikke Prinzessin von Hes
sen-Darmstadt.

Statue 
skabt af 
Johann 
Gottfried 
Schadoiv 
(1764- 
1850), 
kaldet Die 
Prinzes- 
sinnen- 
gruppe 
i Frie- 
drichs- 
werder- 
schen 
Kirche i 
Berlin 
Statuen 
forestil
ler de to 
søstre 
Luise og

Friederike Prinzessinen von Mecklenburg-Strelitz 
og gift 1793 med to brødre, henholdsvis Friedrich 
Wilhelm III. Konig von Preussen og Ludwig 
Prinz von Preussen.

8. generation
Friederike Prinzessin von Hessen-Darmstadt, 
født 1752 i Darmstadt, død 1782 i Hannover.
Gift 1768 i Darmstadt med Karl II. Grossherzog 
von Mecklenburg-Strelitz, født 1741 i Mirow, 
død 1816 i Neustrelitz, søn af Karl Prinz von 
Mecklenburg-Strelitz og Elisabeth Albertine 
Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen.
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9. generation
Luise Grdfin von Leiningen-Dachsburg-Fal- 
kenburg in Heidesheim, født 1729 i Heidesheim, 
død 1818 i Neustrelitz.
Gift 1748 i Heidesheim med Georg Wilhelm 
Prinz von Hessen-Darmstadt, født 1722 i 
Darmstadt, død 1782 samme sted, søn af Lud
wig VIII. Landgraf von Hessen-Darmstadt og 
Charlotte Gråfin von Hanau-Lichtenberg.

10. generation
Katharina Polyxena Grdfin zu Solms-Rddel- 
heim und Assenheim, født 1702 i Rodelheim, 
død 1765 i Heidesheim.
Gift 1726 i Mettenheim med Christian Karl 
Reinhard Graf von Leiningen-Dachsburg-Fal- 
kenburg in Heidesheim, født 1695 i Broich an 
der Ruhr, død 1766 i Heidesheim, søn af Johan 
Karl August Graf von Leiningen-Dachsburg- 
Falkenburg in Heidesheim og Johanna Mag
dalene Gråfin von Hanau-Lichtenberg.

11. generation
Charlotte Sibylle Grevinde Ahlefeldt, født 1672 
i København, død 1726 i Frankfurt am Main.
Gift 1696 i Hamburg med Ludwig Graf zu 
Solms-Rodelheim und Assenheim, født 1664 
i Rodelheim, død 1716 samme sted, søn af Jo
hann August Graf von Solms-Rodelheim und 
Assenheim og Eleonore Barbara Marie Gråfin 
Cratz von Scharffenstein.

Storkanslerinde Ahlefeldt, Marie Elisabeth Grdfin 
von Leiningen-Dachsburg-Har tenbur g, kobber
stik af Hubert Schaten - vel omkring 1675-80

12. generation
Marie Elisabeth Grdfin von Leiningen-Dachs- 
burg-Hartenburg, født 1648 på Schloss Harten- 
burg, død 1724 på Augustenborg Slot.
Gift 1668 på Schloss Emichsburg med Frederik 
Greve Ahlefeldt til Grevskabet Langeland, født 
1623 på Søgård syd for Aabenraa, død 1686 i 
København, søn af Frederik von Ahlefeldt til 
Søgård og Birgitte von Ahlefeldt.

13. generation
Sibylle Grdfin von Waldeck-Wildungen, født 
1619, død 1678.
Gift 1644 med Friedrich Emich Graf von Lei- 
ningen-Dachsburg-Hartenburg, født 1621, død 
1698, søn af Johann Philipp II. Graf von Leinin- 
gen-Dachsburg-Hartenburg og Elisabeth Grå
fin von Leiningen-Dachsburg-Falkenburg.

14. generation
Elisabeth Grdfin von Nassau-Siegen, født 1584 
på Schloss Dillenburg, død 1661 i Landau.
Gift 1604 i Wildungen med Christian Graf von 
Waldeck-Willdungen, født 1585, død 1637, søn 
af Josias Graf von Waldeck-Eisenberg og Maria 
Gråfin zu Barby und Muhlingen.

15. generation
Magdalene Grdfin von Waldeck-Wildungen, 
født 1558, død 1599.
Gift 1581 i Dillenburg med Johann VII. Graf 
von Nassau-Siegen, født 1561 i Dillenburg, 
død 1623 i Siegen, søn af Johann VI. Graf von 
Nassau-Dillenburg og Elisabeth Landgråfin 
von Leuchtenberg.

16. generation
Jutta von Isenburg-Niederisenburg und Gren- 
zau, død 1564.
Gift 1554 med Philipp IV. Graf von Waldeck- 
Wildungen, født 1493, død 1574, søn af Heinrich 
VII. Graf von Waldeck-Wildungen og Anasta
sia von Rimkel, Gråfin zu Wied.

17. generation
Elisabeth Vogtin von Hunolstein, død 1538. 
Gift tidligst 1497 med Salentin WI. von Isen
burg-Niederisenburg und Grenzau, død 1534, 
søn af Gerlach II. von Isenburg-Niederisenburg 
und Grenzau og Hildegard von Sirck, Gråfin 
von Moncler.
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18. generation
Elisabeth von Bolchen, død 1506/1507.
Gift tidligst 1466 med Heinrich Vogt von Hu- 
nolstein, død 1486, søn af Nikolaus VI. Vogt 
von Hunolstein og Demudis Kåmmererin von 
Worms genannt von Dalberg.

19. generation
Margareta von Elter, død 1469/1479.
Gift 1435 med Johann von Bolchen, Herr zu 
Berburg, Dudelingen und Feltz, død 1468, søn 
af Johann von Bolchen, Herr zu Zolver und 
Useldingen og Irmgard von Gymnich.

20. generation
Jeanne d'Aspremont, født 1383, død tidligst 
1454.
Gift 1394 med Johann von Elter, Herr zu Elter, 
Laroche und Sterpenich, Seigneur d'Aspremont, 
død 1432, søn af Huart von Elter, Herr zu Elter, 
Sterpenich und Neuville og Ermesinde von 
Hollenfels.

21. generation
Jeanette de Saulx, død ????.
Gift før 1372 med Joffroi V. Sire d'Aspremont, 
Seigneur de Buzancy, død 1390/91, søn af Go- 
bert IX. Sire d'Aspremont, Sire de Buzancy etc. 
og Isabelle de Jonvelle, Dame de Charny.

Aspremont, nu 
Apremont-la- 
Forét, ligger i 
departemen
tet Meuse i 
Lorraine i 
det nordøst
lige Frankrig 
(nordvest for 
Toul). Byens 
navn kommer 
af det latinske 
asper mont, 
"vilde bjerge" 
- efter belig
genheden. Hi
storisk set har 
byen sammen
med ca. 290 Aspremont-slægtens våbenskjold 
andre lands- (der Pudsigt nok ligner vort Dan- 
byer siden ca. nebrogsflag).
1095 været 

behersket af Herren til Aspremont som lenstagere 
under den luxemburgske slægt d'Autel.

Den sidste Herre til Aspremont var oven
nævnte Joffroi V., der 19. juli 1386 afgav her
skabet til hertugen af Lorraine (Lothringen), 
hvorefter han og hans efterkommere blev 
adelige godsejere. Slægten, hvis mandslinie 
uddøde 1782, kendes fra ca. 1055, hvor den 
besad embedet som fogeder for klostret Briey, 
lidt nord for Aspremont.

Byen har ca. 340 indbyggere. Under 1. 
Verdenskrig blev byen fuldstændig ødelagt, 
herunder Aspremont-slægtens gamle slot; kun 
byen blev genopbygget.

22. generation
Jeanne de Voudray.
Gift med Jean de Saulx, Seigneur de Cemon.
For dette ægtepar, der levede midt i 1300-tallet, er 
herkomsten desværre ukendt.

Det er desværre ikke lykkedes at finde oplys
ninger om navnet Voudray.

Cemon er i dag en landsby og kommune i 
departementet Mame (regionen Champagne- 
Ardennes). Byen, der har ca. 120 indbyggere, er 
beliggende syd for Reims og huser et slot med 
tilhørende landbrug. Slottet blev dog ødelagt 
ved en brand i 1974. Slot og gods har siden 
midten af 1600-tallet tilhørt familien de Pinte- 
ville, Baron de Cemon, da Pierre de Pinteville 
omkring dette tidspunkt giftede sig med Marie 
Thérése du Fayot, Dame de Cemon.

Samme kvindestamme, som vor dronning til
hører, omfatter som nævnt også de 4 regenter i 
Nederlandene (Holland), Luxembourg, Norge 
og Belgien.

Nederlandene (Holland). Fra 6. generation 
indgår personerne i anetavlen for Margrethe 
II Danmarks Dronning.
1. generation
Beatrix Koningin der Nederlanden, født 1938 
på slottet Soestdijk.
Gift 1966 i Amsterdam med Claus-Georg Jun
ker von Arnsberg, født 1926 i Ddtzingen, død 
2002 i Amsterdam, søn af Claus Junker von 
Arnsberg og Gosta Freiin von dem Bussche- 
Haddenhausen.
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2. generation
Juliana Koningin der Nederlanden, født 1909 i 
Den Haag, død 2004 på Soestdijk Slot.
Gift 1937 med Bernhard Prinz zur Lippe-Bies- 
terfeld, født 1911 i Jena, død 2004 i Utrecht, 
søn af Bernhard Edler Herr und Graf zu Lippe- 
Biesterfeld og Armgard von Cramm, Gråfin 
von Biesterfeld.

3. generation
Wilhelmina Koningin der Nederlanden, født 
1880 i Den Haag, død 1962 i Apeldoorn.
Gift 1901 i Den Haag med Heinrich Herzog von 
Mecklenburg-Schwerin, født 1876 i Schwerin, død 
1934 i Den Haag, søn af Friedrich Franz II. Gros- 
sherzog von Mecklenburg-Schwerin og Anne 
Marie Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt.

4. generation
Emma Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont, 
født 1858 i Arolsen, død 1934 i Den Haag.
Gift 1879 i Arolsen med Willem III. Koning der 
Nederlanden, født 1817 i Bruxelles, død 1890 på 
slottet Het Loo, søn af Willem II. Koning der Ne
derlanden og Anna Storfyrstinde af Rusland.

5. generation
Helena Prinzessin von Nassau-Weilburg, født 
1831 i Wiesbaden, død 1888 i Arolsen.
Gift 1853 i Biebrich med Georg Viktor Furst 
zu Waldeck und Pyrmont, født 1831 i Arolsen, 
død 1893 i Marienbad i Bohmen, søn af Georg 
Friedrich Heinrich Furst zu Waldeck und 
Pyrmont og Amma Prinzessin von Anhalt- 
Bernburg-Schaumburg-Hoym.

6. generation (identisk med ane nr. 50-51 for 
Margrethe II)
Pauline Prinzessin von Wurttemberg, født 1810 
i Stuttgart, død 1856 i Wiesbaden.
Gift 1829 i Stuttgart med Wilhelm Herzog von 
Nassau, født 1792 i Kirchheimbolanden, død 1839 
i Kissingen, søn af Friedrich Wilhelm Furst von 
Nassau-Weilburg og Luise Isabelle Burggråfin 
von Kirchberg, Gråfin zu Sayn-Hachenburg.

7. generation
Katharina Prinzessin von Sachsen-Hildburg
hausen, født i Hildburghausen, død 1847 i 
Bamberg.
Gift 1805 i Ludwigsburg med Paul Prinz von 
Wurttemberg, født 1785 i Sankt Petersborg, 
død 1852 i Paris, søn af Friedrich I. Konig 

von Wurttemberg og Augusta Prinzessin von 
Braunschweig und Liineburg in Wolfenbuttel.

8. generation
Charlotte Herzogin von Mecklenburg-Strelitz, 
født 1769 i Hannover, død 1818 i Hildburg
hausen.
Gift 1785 i Hildburghausen med Friedrich 
Herzog von Sachsen-Hildburghausen, født 
1763 i Hildburghausen, død 1834 i Jagdhaus 
Hummelshain, søn af Ernst Friedrich III. 
Karl Herzog von Sachsen-Hildburghausen 
og Auguste Ernestine Sophie Herzogin von 
Sachsen-Weimar-Eisenach.

9. generation
Identisk med 8. generation for Margrethe II Dan
marks Dronning.

Luxembourg. Fra 5. generation indgår perso
nerne i anetavlen for Margrethe II. Danmarks 
Dronning.
1. generation
Henri Grandduc de Luxembourg, født 1955 på 
slottet Betzdorf.
Gift 1981 i Luxembourg Ville med Maria Teresa 
Mestre y Batista, født 1956 i Marianao, Cuba, 
datter af José Antonio Mestre y Alvarez-Tabio 
og Maria Teresa Batista y Falla.

2. generation
Josephine Charlotte Princesse de Belgique, født 
1927 i Bruxelles, død 2005 i Fischbach.
Gift 1953 i Luxembourg Ville med Jean Grand
duc de Luxembourg, født 1921 på slottet Berg, 
søn af Felix Prince de Bourbon-Parma og Char
lotte Grandduchesse de Luxembourg. Han 
abdicerede i 2000 til fordel for sønnen.

3. generation
Astrid Prinsesse av Sverige, født 1905, død 1935 
i Kussnacht i Schweiz.
Gift 1926 med Leopold III. Roi de Belgiques, 
født 1901, død 1983 i Bruxelles, søn af Albert
I. Roi de Belgiques og Elisabeth Herzogin von 
Bayern.

4. generation
Ingeborg Prinsesse til Danmark, født 1878 på 
Charlottenlund Slot, død 1958 i Stockholm.
Gift 1897 i København med Carl Prins av 
Sverige, Hertig av Vdstergotland, født 1861 i 
Stockholm, død 1951 samme sted, søn af Oscar 
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II Konung av Sverige och Norge og Sophie 
Prinzessin von Nassau.

5. generation (identisk med ane nr. 8-9 for 
Margrethe II)
Louise Prinsesse av Sverige, født 1851 i Stock
holm, død 1926 i København.
Gift 1869 i Stockholm med Frederik VIII Konge 
til Danmark, født 1843 i København, død 1912 
i Hamburg, søn af Christian IX Konge til Dan
mark og Luise Prinzessin von Hessen-Kassel.

6. generation
Louise Prinses der Nederlanden, født 1828 i Den 
Haag, død 1871 i Stockholm.
Gift 1850 i Stockholm med Carl XV Konung av 
Sverige och Norge, født 1826 i Stockholm, død 
1872 i Malmo, søn af Oscar I Konung av Sve
rige och Norge og Josephine de Beauhamais, 
Prinzessin von Leuchtenberg.

7. generation
Luise Prinzessin von Preussen, født 1808 i 
Konigsberg (Preussen), død 1870 i Huis de 
Pauw, Wassenaar.
Gift 1823 i Berlin med Frederik Prins van Ne
derlanden, født 1797 i Berlin, død 1881 i Huis de 
Pauw, Wassenaar, søn af Willem I. Koning van 
Nederlanden og Friederike Luise Wilhelmine 
Prinzessin von Preussen.

Preussernes dronning Luise, født Prinzessin von 
Mecklenburg-Strelitz. Kobberstik fra 1798 af den 
danskfødte Meno Haas.

8. generation
Luise Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, 
født 1776 i Hannover, død 1810 på Schloss 
Hohenzieritz.
Gift 1793 på Berlin Schloss med Friedrich Wilhelm
III. Konigvon Preussen, født 1770 i Potsdam, død 
i Palais Unter den Linden, Berlin, søn af Friedrich 
Wilhelm II. Konig von Preussen og Friederike 
Luise Prinzessin von Hessen-Darmstadt.

9. generation
Identisk med 8. generation for Margrethe II Dan
marks Dronning.

Belgien:
1. generation
Albert IL Roi de Belgiques, født 1934 på 
Chateau de Stuyvenberg, Bruxelles.
Gift i Bruxelles med Paola Principessa Ruff o di 
Calabria, født 1937 i Forte dei Marmi, Italien, 
datter af Fulco Principe Ruffo di Calabria, 6. 
Duca di Guardia Lombarda og Luisa Contessa 
Gazelli di Rossana e di Sebastiano.

2. generation
Identisk med 3. generation for Henri Grandduc de 
Luxembourg.

Norge:
1. generation
Harald V Konge af Norge, født 1937 på 
Skaugum.
Gift 1968 i Oslo med Sonja Haraldsen, født 
1937 i Oslo, datter af Karl August Haraldsen 
og Dagny Ulrichsen.

2. generation
Martha Prinsesse av Sverige, født 1901, død 
1954.
Gift 1929 i Oslo med Olav V Konge af Norge, 
født 1903 i Appleton House, Sandringham, død 
1991 på Kongsseteren, Oslo, søn af Haakon VII 
Konge af Norge og Maud Princess of Great 
Britain and Ireland.

3. generation
Identisk med 4. generation for Henri Grandduc de 
Luxembourg.

Med hensyn til den lige kvindelinie må Mar
grethe II Danmarks Dronning se sig overhalet 
af fætteren i Sverige, der netop i år markerer sig 
i offentligheden ved at lade bortgifte sin ældste 
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datter - med brasiliansk mødrene afstamning.
Denne kvindestamme, fra hvis ældre gene

rationer, lige fra 7. og 8. generation, dronning 
Margrethe - som anført - naturligvis også stam
mer fra på mangfoldige måder, kan følges ikke 
færre end 28 generationer tilbage til en ganske 
vist ukendt - antagelig pyrenæisk - kvinde, der 
i 1220'eme var elskerinde for den franske greve 
af Champagne, der også var konge af Narvarra. 
Slægtslinien ser således ud:

Sverige:
1. generation
Carl XVI Gustaf Konung av Sverige, født 1946 
på Haga Slott.
Gift 1976 i Stockholm med Silvia Renate Som- 
merlath, født 1943 i Heidelberg, datter af Wal
ter Sommerlath og Alice Soares de Toledo.

2. generation
Sibylle Prinzessin von Sachsen-Coburg und 
Gotha, født 1908 på Schloss Friedenstein, død 
1972 i Stockholm.
Gift 1932 i Coburg med Gustaf Adolf Prins av 
Sverige, Hertig av Vdsterbotten, født 1906 i 
Stockholm, død 1947 ved flyulykke i Kastrup 
Lufthavn ved København, søn af Gustaf VI 
Adolf Konung av Sverige og Margaret Princess 
of Great Britain and Ireland.

3. generation
Viktoria Adelheid Prinzessin von Schleswig- 
Holstein-Sonderburg-Gliicksburg, født 1885 på 
Griinholz, død 1970 på Schloss Greinburg zu 
Grein, Oberdsterreich.
Gift 1905 på Schloss Glucksburg med Karl 
Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und Go
tha, født 1884 på Claremont House, England, 
død 1954 i Coburg, søn af Leopold Prinz von 
Sachsen-Coburg und Gotha, Prince of Great 
Britain and Ireland and Helene Prinzessin von 
Waldeck und Pyrmont.

4. generation
Caroline Mathilde Prinzessin von Schleswig- 
Holstein-Sonderburg-Augustenburg, født 1860 
i Dolzig, død 1932 på Griinholz.
Gift 1885 på Schloss Primkenau med Friedrich 
Ferdinand Herzog von Schleswig-Holstein-Son- 
derburg-Gliicksburg, født 1855 i Kiel, død 1934 på 
Schloss Louisenlund, søn af Friedrich Herzog von 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gliicksburg og 
Adelheid Prinzessin von Schaumburg-Lippe.

5. generation
Adelheid Prinzessin zu Hohenlohe-Langen- 
burg, født 1835 på Schloss Langenburg, død 
1900 i Dresden.
Gift 1856 på Schloss Langenburg med Friedrich 
Prinz von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Au- 
gustenburg, født 1829 på Augustenborg Slot, 
død 1880 i Wiesbaden, søn af Christian August 
Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg- 
Augustenburg og Louise Sophie Comtesse 
Danne-skiold-Samsøe.

6. generation
Feodora Prinzessin zu Leiningen, født 1807 i 
Amorbach, død 1872 i Baden-Baden.
Gift 1828 på Kensington Palace, London, med 
Ernst Christian Carl 4. Fiirst zu Hohenlohe- 
Langenburg, født 1794 på Schloss Langenburg, 
død 1860 i Baden-Baden, søn af Carl Ludwig
3. Fiirst zu Hohenlohe-Langenburg og Amalie 
Gråfin zu Solms-Baruth.

7. generation (hun er identisk med ane nr. 59 
for dronning Margrethe II)
Victoria Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saal- 
feld, født 1786 i Coburg, død 1861 i Frogmore 
House, Windsor.
Gift 1803 i Coburg med Emich Carl 2. Fiirst zu 
Leiningen, født 1763 i Diirckheim, død 1814 i 
Amorbach, søn af Carl Friedrich Wilhelm 1. 
Furst zu Leiningen og Christiane Wilhelmine 
Gråfin zu Solms-Rddelheim und Assenheim.

8. generation
Auguste Grdfin Reuss zu Ebersdorf, født 1757 
i Ebersdorf, død 1831 i Coburg.
Gift 1777 i Ebersdorf med Franz Friedrich 
Anton Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld, 
født 1750 i Coburg, død 1806 samme sted, 
søn af Ernst Friedrich Herzog von Sachsen- 
Coburg-Saalfeld og Sophie Antoinette Prin
zessin von Braunschweig und Liineburg in 
Wolfenbuttel.

9. generation
Karoline Ernestine Grdfin zu Erbach-Schonberg, 
født 1727 i Gedem, død 1796 i Ebersdorf.
Gift 1754 i Thurnau in Oberfranken med Hein
rich XXIV. Graf Reuss zu Ebersdorf, født 1724 i 
Ebersdorf, død 1779 samme sted, søn af Hein
rich XXIX. Graf Reuss zu Ebersdorf og Sophie 
Theodora Gråfin zu Castell-Castell.
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10. generation
Ferdinande Henriette Grdfin zu Stolberg-Ge
dem, født 1699 i Gedern, død 1750 i Schonberg 
im Odenwald.
Gift 1719 i Gedern med Georg August Grafzu 
Erbach-Schonberg, født 1691 i Waldeburg, død 
1758 i Konig, søn af Georg Albrecht II. Graf zu 
Erbach-Fiirstenau og Anna Dorothea Christina 
Gråfin von Hohenlohe-Waldenburg.

11. generation
Christine Herzogin von Mecklenburg-Gustrow, 
født 1663 i Gustrow, død 1749 i Gedern.
Gift 1683 i Gustrow med Ludwig Christian 
Grafzu Stolberg-Gedem, født 1652 i Ilsenburg, 
død 1710 i Gedern, søn af Heinrich Ernst Graf 
zu Stolberg-Gedem og Anna Elisabeth Gråfin 
zu Stolberg-Ortenberg.

12. generation
Magdalena Sibylla Herzogin von Schleswig- 
Holstein-Gottorp, født 1631 på Schloss Gottorf, 
død 1619 i Gustrow.
Gift 1654 på Schloss Gottorf med Gustav Adolf 
Herzog von Mecklenburg-Giistrow, født 1633 i 
Gustrow, død 1695 samme sted, søn af Johann 
Albrecht II. Herzog von Mecklenburg-Giistrow 
og Eleonore Marie Prinzessin von Anhalt- 
Bernburg.

13. generation
Maria Elisabeth Prinzessin von Sachsen, født 
1610 i Dresden, død 1684 i Husum (Schle- 
swig).
Gift 1630 i Dresden med Friedrich III. Herzog 
von Schleswig-Holstein-Gottorp, født 1597 
på Schloss Gottorf, død 1659 i Tonning, søn af 
Johann Adolf Herzog von Schleswig-Holstein- 
Gottorp og August Prinsesse af Danmark.

14. generation
Magdalena Sibylla Markgrdfin von Branden
burg-Ansbach, født 1586 i Konigsberg (Preus
sen), død 1659 i Dresden.
Gift 1607 i Torgau med Johann Georg I. Kurfiirst 
von Sachsen, født 1585 i Dresden, død 1656 sam
me sted, søn af Christian I. Kurfiirst von Sachsen 
og Sophie Markgråfin von Brandenburg.

15. generation
Marie Eleonore Herzogin von Kleve und Jiilich, 
født 1550 i Kleve, død 1608.
Gift 1573 i Konigsberg (Preussen) med Albrecht 

Friedrich Markgraf von Brandenburg-Ansbach, 
Herzog von Preussen, født 1553 på Schloss 
Heuhausen-Tiergarten ved Konigsberg (Preus
sen), død 1618 i Fischhausen, søn af Albrecht 
Markgraf von Brandenburg-Ansbach, Herzog 
von Preussen og Anna Maria Herzogin von 
Braunschweig und Liineburg in Calenberg.

16. generation
Maria Erzherzogin von Osterreich, født 1531 i 
Prag, død 1581 i Hambach.
Gift 1546 i Regensburg med Wilhelm derReiche 
Herzog von Kleve, Jiilich und Berg, født 1516 i 
Kleve, død 1592 i Diisseldorf, søn af Johann III. 
Herzog von Kleve, Jiilich und Berg, Graf von 
der Mark og Maria Herzogin von Jiilich.

17. generation
Anna Prinzessin von Bohmen und Ungarn, født 
1503 i Prag, død 1547 samme sted.
Gift 1521 i Linz med Ferdinand I. Erzherzog 
von Osterreich, Konig von Bohmen, Romischer 
Kaiser, født 1503 i Alcalå de Henares (Spanien), 
død 1564 i Wien, søn af Philipp I. der Schone 
Erz-herzog von Osterreich, Rey de Castilla og 
Juana Reina de Castilla y Aragon.

18. generation
Anne de Foix, Comtesse de Candale, født ca. 
1484, død 1506.
Gift 1502 i Buda(pest) i Ungarn med Ladislaus
II. Konig von Bohmen und Ungarn, født 1456 
i Krakow, død 1516 i Buda, søn af Kasimir IV. 
Jagiellon Storfyrste af Litauen, Konge af Polen 
og Elisabeth Herzogin von Osterreich.

19. generation
Cathérine de Grailly, Comtesse de Foix, Infanta 
de Navarra, død før 1494.
Gift 1469 med Gaston II. de Foix, Comte de 
Candale et de Benauges, Visconde de Meilles, 
død 1500, søn af Jean de Foix, Comte de 
Benauges og Margaret de la Pole.

20. generation
Leonor I. Infanta de Aragon, Reina de Navarra, 
død 1479 i Tudela.
Gift 1436 med Gaston IV. de Grailly, Comte de 
Foix et de Bigorre, Vicomte de Béam, død 1472 
i Roncevalles, søn af Jean III. de Grailly, Comte 
de Foix et de Bigorre, Comte de Béam og Jeanne 
d'Albret, Comtesse de Dreux.
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21. generation
Blanca II. d'Evreux, Reina de Navarra, født ca. 
1391, død 1441 i Santa Maria de Nieva.
Gift 1420 i Pamplona med Juan II. Rey de 
Aragon y de Navarra, født 1398 i Medina del 
Campo, død 1479 i Barcelona, søn af Fernando 
I. el de Antequera Rey de Aragon og Leonor 
Urraca de Castilla, Condesa de Albuquerque.

22. generation
Leonor Infanta de Castilla, født ca. 1363, død 
1416 i Pamplona.
Gift 1375 i Leria med Charles (Carlos) III. 
Comte d'Evreux, Rey de Navarra, født 1361 i 
Mantes, død 1425 i Olite, søn af Charles (Car
los) II. Comte d’Evreux, Rey de Navarra og 
Jeanne Princesse de France.

23. generation
Juana Manuel de Castilla, Senora de Lara y 
Vizcaya, født 1339, død 1381 i Salamanca.
Gift 1350 med Enrique II. el de las Mercedes Rey 
de Castilla y Leon, født 1334 i Sevilla, død 1379 
i Santo Domingo de la Calzada, søn af Alfonso 
XI. el Justo Rey de Castilla y Leon og Leonor de 
Guzman, Senora de Medina Sidonia.

24. generation
Blanca de La Cerda, død 1347.
Gift 1329 med Juan Manuel el Scritor de Cas
tilla, Senor de Escalona, Pehafiel y Villena, 
født 1282 i Escalona, død 1348 i Cordoba, søn 
af Manuel Infante de Castilla, Senor de Esca
lona, Pehafiel y Villena og Beatrice Contessa 
di Savoia.

25. generation
Juana Nunez de Lara, Senora de Lara y Herrera, 
født ca. 1285, død 1351 i Valencia.
Gift 1308 med Fernando de La Cerda, Infante 
de Castilla, Senor de Lara, født 1275, død 1322, 
søn af Fernando el de La Cerda, Infante de 
Castilla og Blanche Princesse de France.

26. generation
Teresa Alvarez de Azagra, død efter 1298.
Gift før 1275 med Juan Nunez de Lara, Senor 
de Lara, død 1294, søn af Juan el Gordo Nunez 
de Lara og Teresa Diaz de Haro.

27. generation
Margarita Inés de Navarra.
Gift 1243 med Alvaro Pérez de Azagra, Senor 

deAlbarracin (?-?), søn af Pedro Fernandez de 
Azagra og Elsa Ortiz.

Albarracin er en by i provinsen Teruel i det 
selvstyrende område Aragonien i Spanien. Hi
storisk set har byen siden ca. 1170 været regeret 
(ret uafhængig af de aragonske konger) af den 
kristne slægt de Azagra (navn efter en landsby 
i nærheden af Albarracin). Azagra-familien lå 
i stadig strid med kongerne af Aragonien om 
herredømmet over byen og måtte endeligt 
afgive herskabet i 1300. Slægten de Azagra 
uddøde i mandslinien med ovennævnte Alvaro 
Pérez de Azagra.
Byen har ca. 1100 indbyggere og har bevaret sit 
middelalderlige præg med gamle huse og snæv
re gader i et bjergrigt område. Byen ligger hvor 
de tre gamle spanske kongeriger, Aragonien, 
Castilien og Valencia havde fælles grænse.

28. generation
NN. Hun var i 1220'eme elskerinde for Thibaut
IV. le Grand Comte de Champagne, Rey de 
Navarra, født 1201 i Pamplona, død 1253, søn 
af Thibaut III. Comte de Champagne og Blanca 
Infanta de Navarra.

Champagne-området, øst for Paris, er i dag 
mest kendt for sine boblende vine. I den tidli
gere middelalder var det en del af grevskabet 
Vermandois, hvis grever var en sidelinie af 
karolingeme. Ved arv kom Champagne 1019 
til greven af Biois og blev i løbet af 1100-tallet 
hovedgrevskabet med hovedstad i Troyes, der 
i dag har ca. 65.000 indbyggere.
Gennem sin mor arvede ovennævnte Thibaut 
IV. 1234 det spanske kongerige Navarra, der 
sammen med Champagne 1284 arvedes af den 
franske konge.

Greven af Champagnes våbenskjold t.v. og 
Kongen af Navarras våbenskjold t.h.
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Til samme kvindestamme hører den græske 
ekskonge Konstantin, og dermed søsteren 
Sophia, den spanske dronning. Når hendes 
søn, kronprins Felipe overtager tronen, vil også 
den spanske regent tilhøre denne imponerende 
kvindestamme. Slægtslinien ser således ud:

Grækenland:
1. generation
Konstantin IL (Eks-)Konge af Grækenland, 
født 1940 i Psychico i Grækenland.
Gift 1964 i Athen med Anne Marie Prinsesse 
til Danmark, født 1946 på Amalienborg Slot, 
København, datter af Frederik IX Konge til 
Danmark og Ingrid Prinsesse av Sverige.

2. generation
Friederika Prinzessin von Hannover, født 1917 
i Blankenburg i Harzen, død 1981 i Madrid.
Gift 1938 i Athen med Paul I. Konge af Græken
land, født 1901 i Athen, død 1964 på slottet Tatoi 
ved Athen, søn af Konstantin I. Konge af Græ
kenland og Sophie Prinzessin von Preussen.

3. generation
Viktoria Luise Prinzessin von Preussen, født 
1892 i Marmorpalais, Potsdam, død 1980 i 
Hannover.
Gift 1913 i Berlin med Ernst August Herzog von 
Braunschweig, født 1887 i Penzing ved Wien, 

død 1953 på Schloss Marienburg, søn af Ernst 
August Kronprinz von Hannover og Thyra 
Prinsesse til Danmark.

4. generation
Auguste Viktoria Prinzessin von Schleswig- 
Holstein-Sonderburg-Augustenburg, født 1858 
på Schloss Dolzig, død 1921 i Huis Doorn, 
Nederlandene.
Gift 1881 på Berlin Schloss med Wilhelm IL 
Konig von Preussen, Deutscher Kaiser, født 
1859 i Berlin, død 1941 i Huis Doom, Nederlan
dene, søn af Friedrich III. Konig von Preussen, 
Deutscher Kaiser, og Victoria Princess of Great 
Britain and Ireland.

5. generation
Identisk med 5. generation for Carl XVI Gustaf 
Konung av Sverige.

Der er efterhånden blevet almindeligt blandt 
europæiske tronfølgere at gifte sig med bor
gerlige. Når vi så om 50-75år gentager denne 
undersøgelse, bliver det efter alt at dømme 
undersøgelser af helt ordinære familier fra 
nær og fjern.

Kildegrundlaget for de opstillede slægtslinier 
er Detlev Schwennickes storværk Europaische 
Stammtafeln (forskellige bind).

o o

Abo, Ale og US-ambassadøren
Lige siden Laurie S. Fulton i sommeren 2009 
blev udset til at blive ambassadør for USA i 
Danmark, har der i dagspressen verseret op
lysninger om hendes danske slægtsmæssige 
forbindelse, men oftest uklart og nogle gange 
endda fejlagtigt formuleret. - Så det må vi have 
rådet bod på!

Hendes mors fædrene slægt stammede 
oprindeligt fra Århus-egnen, men flyttede 
senere mod sydvest og syd til Horsens-egnen, 
men herom senere.

Årtierne omkring året 1800 var som be
kendt de store omvæltningers tid for landets 
bønder, nogle familier kom godt gennem disse 
omskiftelige år - andre mindre godt. Men tabes 
et slag, er det tid til at vinde et nyt!

Oprindelsen ved Århus
På sydsiden af Brabrand Sø har fra gammel tid 
ligget pastoratet Ormslev-Kolt med hovedsog

net Ormslev mod nordvest og annekssognet 
Kolt mod sydøst. I Ormslev Sogn ligger den 
gamle herregård Constantinsborg, der oprinde
ligt hed Stadsgård og skylder den kendte slægt 
Marselis både sit navn og i årene 1703-96 sin

Constantinsborg
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status som stamhus, et godskompleks der i lig
hed med de større godssamlinger, grevskaber 
og baronier, udelt gik fra den ene generation 
til den anden. Stamhuset blev ophævet i årene 
omkring 1800 på foranledning af generalkrigs
kommissær, rigsgreve Hans Frederik Fædder- 
Carisius, der gennem kvindeled stammede fra 
Gabriel Marselis, den hollandske storkøbmand, 
der 1661 for sine lån til Kronen (kongen/staten) 
fik overladt det kgl. len Havreballegård (Mar- 
selisborg) med den underliggende Stadsgård 
(Constantinsborg).

Den lille landsby Åbo vestligst i Ormslev 
Sogn hørte naturligvis under Constantinsborg 
og bestod i 1700-tallet af 6-7 gårde, hvoraf én, 
nuværende matr.nr. 4 var større end de andre 
gårde, blev kaldt Åbogård og skal i middelalde
ren have været en adelig sædegård, altså beboet 
af en landsbyvæbner. Om Constantinsborg og 
Åbogård kan der læses mere i værker som Trap 
Danmark og Danmarks større gårde. - Siden 
1800-tallet har Åbogård været en proprietær
gård, idet den 1839 fik underlagt størstedelen 
af nuværende matr.nr. 5, som således helt 
forsvandt. Og om specielt denne gård skal vi 
høre nærmere.

Til denne gård kom nemlig 1803 en ungkarl 
i 30'eme, Jens Jensen, fra nabosognet Kolt, hvor 
han skal være født ca. 1771. Han giftede sig 
nævnte år med datteren på gården, den 20-årige 
Anne Kirstine Nielsdatter, 1783-1830, der var 
datter af gårdens hidtidige fæster Niels Sørensen 
Smed og hustru Karen Nielsdatter, der ifølge 

folketællingerne 1787 og 1801 havde 5 børn, 
hvoraf Anne Kirstine var det midterste.

I forbindelse med dette giftermål blev der 
oprettet købekontrakt 25. juni 1803 og udstedt 
endeligt skøde 30. juni 1807, tinglæst 2. februar 
1808 ved Marselisborg Birketing, mellem Con- 
stantinsborgs ejer og Jens Jensen, der for 1.750 
rdlr. købte gården til selveje; gården bestod da 
af 8 tdr. 7 skpr. 21/3 alb. hartkorn ager og eng 
samt 11/3 alb. skovskyld.

Jens Jensens tid som nybagt selvejer i den 
forholdsvis store gård på knap 9 tdr. hartkorn

-vel omkring 100 tdr. land - var 
måske vanskelig, i al fald frem
går det af hans salgsskøde 1829, 
at han ved fire frasalg 1811, -12, 
-21 og -22 afhændede 3 tdr. 6 
skpr. 15/6 alb. hartkorn ager 
og eng samt de 11/3 alb. skov
skyld, så der blot var 5 tdr. 1 skp. 

alb. hartkorn ager og eng til
bage. Den store landbrugskrise 
i den halve snes år, der fulgte 
efter de katastrofale Englands- 
og Napoleonskrige, tabet af 
Norge og statsbankerotten var 
et meget hårdt slag mod tidens

Jens Jensen og hustru fik i årene 
1805-23 ikke færre end 9 børn, 
og af dåbsindførslerne for disse 

ses, at Jens Jensen fra senest 1814 var indeha
ver af det ansete hverv som sognefoged, altså 
politimyndigheden i hele Ormslev Sogn under 
herredsfogeden i Hads og Ning herreder med 
officiel udnævnelse af amtmanden i Århus.

Men ved skøde af 20. februar 1829, tinglæst
28. februar ved Hads-Ning Herredsting, solgte 
"sognefoged og selvejergårdmand Jens Jensen" 
sin tilhørende gård i Åbo med de nævnte 5 tdr.
1 skp. ¥i alb. hartkorn til Niels Jørgensen Oster
gaard fra Galten for 1.400 rbdlr. sedler samt 
aftægt til sig selv og sin kone, Anne Kirstine 
Nielsdatter samt Karen Nielsdatter (svigermo
deren). Aftægten var jo den tids sikring af en 
tålelig tilværelse i alderdommen. Til de tre af
tægtsfolk skulle gårdens nye ejer således årligt 
levere bl.a. 10 læs tørv (ildebrændsel), 372 td. 
af begge kornsorterne rug og byg, 1 skp. gryn,
2 rbdlr. sedler kontant, 4 lispd. røget flæsk og 
2 fede gæs. Aftægtsboligen skulle indrettes i 5 
fag hus, hvortil reserveredes et stykke have
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jord, og ret til at så 1 skp. hørfrø i marken. Af 
gårdens besætning forbeholdt aftægtsfolkene 
sig desuden 1 ko og 4 får, som fremover skulle 
fodres og græsses i gården med yngel, hvoraf 
indtægterne altså tilfaldt aftægtsfolkene - alt 
sammen helt i tråd med tidens skik og brug.

Nye tider for den tidligere sognefoged
Så vidt - så godt. Men snart efter indtrådte der 
ændringer. At Jens Jensen måtte afstå hvervet 
som sognefoged siger næsten sig selv, når han 
solgte gården 1829. Men værre var det, at hans 
kone, Anne Kirstine, døde 21. februar 1830, kun 
47 år gi. Men det var der da heldigvis råd for, 
så 2. oktober samme år, altså 7 mdr. senere, 
blev den 59-årige enkemand gift igen med 
en gammel, ugift pige fra Ormslev ved navn 
Margrethe Marie Åndersdatter på 62 år.

Men før dette nye giftermål måtte Jens 
Jensen naturligvis afholde skifte med de fire 
levedygtige børn af første ægteskab, nemlig 
Ane Katrine (f. 1805, gift med Enevold Søren
sen i Brædstrup), Niels (f. 1809), Jens (f. 1814, 
se nedenfor) og Karen Marie (f. 1822; hun var 
først fyldt 7 år 14 dage før moderens død).

Skiftet blev påbegyndt med en registre
rings- og vurderingsforretning 1. oktober 1830, 
altså dagen før det andet ægteskab blev ind
gået, men først lovformeligt afsluttet 14. sep
tember 1831 (!). - Aktiverne, der blev vurderet 
til 51 rbdlr. 2 mk., bestod af 2 får til 4 rbdlr., lidt 
møbler, bl.a. en ege dragkiste til hele 8 rbdlr., 
et hængeskab, et fyrre bord, to stole, et stueur 
til 3 rbdlr., sengetøj i et fast sengested (alkove, 
derfor uden værdi - nagelfast) til 13-14 rbdlr. 
og den afdødes gangklæder til lige så meget.

Men passiverne, gælden oversteg aktiverne 
- vel til alles bedste, idet den ældste søn Niels på 
21 år dels havde 47 rbdlr. til gode (havde vel været 
tjenestekarl derhjemme i flere år) og dels havde 
lånt faderen yderligere 1 rbdlr., så når omkostnin
gerne ved skiftet blev tillagt med 3 rbdlr. 3 mk. 10 
sk., løb passiverne op i 53 rbdlr. 3 mk. 10 sk. med 
en "underballance" på 1 mk. 10 sk. til følge.

Endnu ved folketællingen 1834 opholdt 
Jens Jensen og hans nye kone sig som aftægts
folk på den gamle gård i Åbo, og her døde hans 
gamle svigermor, Karen Nielsdatter, 1835 i en 
alder af 85 år. - Snart efter forsvandt de sidste 
medlemmer af familie fra gården, hvor alle 
spor var slettet ved folketællingen 1840. - Og 
gården "forsvandt" sådan set også. Den nye 
ejer, Niels Jørgensen Østergaard, fik allerede 

24. juli 1830 en kongelig bevilling fra rentekam
meret (den tids skatte- og finansministerium) 
til at udstykke gården i to parceller, nr. 1 (nu
værende matr.nr. 5a) med 4 tdr. 1 skp. IV2 alb. 
hartkorn og nr. 2 (matr.nr. 5b) med 7 skpr. 3 
fjkr. 2 alb., som han solgte ved skøder dateret 
henholdsvis 11. december 1830, læst 8. januar 
1831, og 12. august 1831, læst 26. april 1834, for 
henholdsvis 800 og 625 rbdlr. sedler (altså ikke 
væsentligt mere end købsprisen 1829, og han 
havde endda ladet den lille parcel bebygge). 
Køberne var Rasmus Christensen og snedker 
Niels Chr. Birch (fra Ingerslev).

Ved matrikuleringen 1844 fik de to parcel
ler, 5a og 5b, nyansat deres hartkorn til hen
holdsvis 4 tdr. 2 skpr. 3 fjkr. 114 alb. og 7 skpr. 
2 fjkr. 214 alb. - Et blik i registeret til skøde- og 
panteprotokollen viser, at den store parcel 
ejedes af den nævnte Rasmus Christensen 
blot fra 1831 til 1834/35 og derpå af Christen 
Andersen indtil 1839, da den blev købt af Hans 
Ostenfeldt, der siden 1833 havde ejet matr. 
nr. 4 i Åbo, nemlig den noget større Åbogård, 
hvorunder altså den sidste større rest af denne 
families gamle gård i Åbo forsvandt.

Børneflokken
Af de 9 sognefoged-børn født 1805-23 overle
vede altså blot de fire bømealderen. Den ældste 
datter, Ane Katrine, søgte mod syd/sydvest og 
blev gift 1828 i Ring med Enevold Sørensen, der 
da nævnes som skolelærer (skoleholder), men 
fra året efter som husmand i Brædstrup i Ring 
Sogn, hvor han ved folketællingen 1834 var 
snedker og tømrer, men 1840 og -45 arrestfor
varer - en lidt spøjs erhvervsudvikling!

Hvor den gamle sognefoged blev af efter 
1835, er ikke godt at vide. De yngre børns senere 
skæbne kendes heller ikke, de blev åbenbart 
spredt for alle vinde efter det gamle hjems opløs
ning i årene omkring 1830. - Men én søns senere 
liv kendes, nemlig den yngre Jens Jensens; han 
blev født 1814 i Åbo og ses enkelte gange nævnt 
med fødestedet som tilnavn.

Jens Jensen (1814-1883)
Han blev født 20. maj 1814 i Åbo og søgte som 
storesøsteren mod syd/sydvest, hvor han 
nævnes som snedker og tømrer (som svogeren 
i Brædstrup) ved sit første giftermål 1842 i 
Vinding på samme egn, hvor han havde fæstet 
et hus. Hans identitet som sognefogedens søn 
bekræftes af lægdsrullens hovedrulle 1842 

67



for Vinding Sogn, hvor han siges at være 64]/2 
tommer høj og have været på session 1841, 
hvor han som uøvet blev indskrevet til 1. jyske 
Infanteriregiment, men 1844 fraflyttede han 
lægdet til Klovborg.

Jens Jensen blev som nævnt gift 15. januar 
1842 i Vinding med Marie Andersdatter, født
19. oktober 1819 i Vinding i Vinding Sogn, død 
11. maj 1857 på Vingborg Mark i Nørre Snede 
Sogn, kun 3772 år gi., datter af gårdmand An
ders Olesen og hustru Sidsel Rasmusdatter. 
I Vinding Sogn nævnes Jens Jensen ved det 
ældste barns fødsel 1842 som snedker og ind
sidder, altså lejehusmand, i Lykkensroe, men 
flyttede 1844 ifølge lægdsrullen til Klovborg 
Sogn, hvor han både ved det næste bams fødsel 
samme år og ved folketællingen 1845 nævnes 
som snedker/tømrer og indsidder i Tirsvad, 
der 1845 bestod af 3 gårde og 2 huse i Klovborg 
Sogn (selv om lokaliteten også siges at ligge i 
Tyrsting Sogn).

Nørre Snede Kirke

Ifølge både lægdsrullen og kirkebogens til
gangsliste flyttede familien 1847 fra Klovborg 
til Nørre Snede Sogn, hvor Jens siges at have 
købt en jordlod i Boest; men ved den følgende 
barnefødsel 1848, konens og datterens død 1857 
og -58 nævnes han som snedker og husmand 
på Vingborg Mark. Ved sammenligning med 
folketællingerne 1850 og -55 synes Vingborg 
Mark at være identisk med Leret, en lille 
landsby med 4 gårde og 7 huse, hvor familien 
endnu boede ved folketællingen 1860.

Jens Jensens første kone døde som nævnt 
1857, og derpå blev han gift anden gang 19. juni 
1858 i Øster Nykirke med den 15 år yngre gård
mandsdatter, pigen Anne Kirstine Madsdatter 
fra Haustrup. Hun havde dog et par år tidligere 

fået en uægtefødt søn, Hans Christian Søren
sen, hvis far var Søren Laursen, tjenestekarl 
på Teibelgård i Tørring Sogn. - Anne Kirstine 
blev født 24. marts 1829 i landsbyen Haustrup 
som datter af gårdmand Mads Jørgensen (1798- 
1858) og hustru Frederikke Christiansdatter 
(1795-1876), født i henholdsvis Sønder og Nørre 
Kollemorten, ligeledes i Øster Nykirke Sogn. 
Sidstnævnte var datter af en gårdmand med 
det sjældne navn Christian Fæstersen.

Jens Jensen og hustru forblev boende i 
Leret/på Leret Mark i Nørre Snede Sogn til 
januar 1869, da han byttede sin ejendom med 
en tilsvarende i Klovborg Sogn, hvor han jo 
tidligere havde boet. Nu bosatte familien sig 
på Klovborg Mark/på Tranholm Mark, hvor 
Jens Jensen døde 12. december 1883, 69 år gi. 
Enken flyttede senere til Åle Sogn, hvor hun 
døde 13. januar 1915; hun boede da hos sin 
ældste, uægtefødte søn, murer Hans Christian 
Sørensen i Smal-Åle.

Børneflokken
Jens Jensen fik 5 børn i sine to ægteskaber, 3 
i første og 2 i andet, hvortil kom den allerede 
nævnte stedsøn, som hans anden kone med
bragte, og som naturligvis også voksede op i 
hjemmet - selv om det var nok så beskedent. 
Børnene var Jensine Kirstine J., født 1842 (kon- 
firm. 1856), Anders J., født 1844 (konfirm. 1858, 
vel den "statsbetjent" i Viborg af samme navn, 
der sammen med sine kone nævnes blandt 
fadderne til halvbroderens Mads' barn 1900), 
Ane Cathrine J., født 1848 (død 1858), Anthon 
Marius J., født 1859 (konfirm. 1872), og Mads 
Frederik J., født 1865 (se nedenfor), samt altså 
de yngstes ældre halvbror Hans Chr. Sørensen, 
født 1856 (senere murer i Smal-Åle).

Mads Frederik Jensen-Aale (1865-1941)
Han blev født 6. juni 1865 i Leret i Nørre Snede 
Sogn og døde 17. august 1941 på Højskoleho
tellet, Hans Tausens Gade 11 i° Odense Skt. 
Hans Sogn, 76 år gi. begravet i Åle. På grund 
af sit politiske arbejde fik han endelsen -Aale 
tilføjet 4. august 1933 ved politimyndigheden 
i Voer-Nim Herreder ifølge et notat ved hans 
fødselsindførsel. Men det lidt mærkelige er, 
at ingen af børnene fik navnet ved samme 
lejlighed, en datter fik det dog 15 år senere! I 
opslagsværker som Dansk biografisk Leksikon 
og Elberlings værk om medlemmerne af Rigs
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dagen står han naturligvis under bogstavet J.
Mads Frederik, der altså blev opkaldt efter 

både morfaderen og mormoderen, blev gift 19. 
februar 1892 i Hvirring med Hansine Kirstine 
Marie Pedersen, født 24. maj 1868 i Raskhus 
i Hvirring Sogn, død 6. juni 1961 i Tørring 
(med bopæl på Skolestien), 93 år gi. Hun var 
datter af arbejdsmand og indsidder Peder 
Sørensen (1829-1882) og hustru Kirsten Marie 
Hansen (1826-1906). Parret, der stammede fra 
henholdsvis Hedensted og Uldum sogne, var 
sidst bosat i Boring Skov og tydeligt nok små
kårsfolk. Manden blev "funden død udenfor 
Jens Hansens enkes gård i Boring", men de 
nærmere omstændigheder kendes ikke.

Mads Frederik Jensen-Aale, der i sin ung
dom sejlede, var ved giftermålet og det ældste 
barns fødsel 1892 arbejdsmand og indsidder i 
Åle i Åle Sogn, men ved barnefødsler 1894-96 
husmand i Uldum Kær, hvor han 1893 havde 
købt en moselod til opdyrkning. 1898 nævnes 
han som arbejdsmand og indsidder i Boring 
i Hvirring Sogn. Fra senest 1899 flyttede fa
milien tilbage til Åle Sogn, hvor han da blev 
husmand, først på Åle Vestermark og fra 1901 
på Søndermarken. Husmandsstedet blev om
bygget og udvidet inden den næstældste søn, 
Harald Peter overtog ejendommen 1933 (omtalt 
i bogværket Vort Sogns Historie i 100 Aar).

Jensen-Aale kom tidligt med i det politiske 
liv - i husmandsbevægelsen som socialdemo
krat. I årene 1909-26 forsøgte han forgæves at 
bliv indvalgt i Folketinget, men fra 1918 var han 
medlem af Landstinget indtil 
1940 (da han måtte gå af på 
grund af alder) - siden 1932 
var han tingvalgt medlem 
af dette delvist "selvsupple
rende" ting (afskaffet med 
den nye Grundlov 1953).

Jensen-Aale fik 1941 
udgivet sine "Erindringer 
fra et langt Liv", der indle
des med verslinjerne På det 
jævne, på det jævne, ikke i 
det himmelblå - og disse ord 
karakteriserer meget godt 
den gamle socialdemokrats 
erindringer.

Børneflokken 
I det stræbsomme hus

mandshjem fødtes 7 børn: Jens Alfred J., født 
1892 (konfirm. 1906, se nedenfor), Kirstine 
Marie J., født 1894 (død spæd), Harald Peter 
J., f. 1895 (konfirm. 1909, overtog 1933 fade
rens ejendom på Åle Søndermark og blev far 
til mange børn), Kirstine Marie Jensen-Aale 
(tilføjet 2. marts 1948 af Justitsministeriet), født 
1896, Ane Kirstine J., født 1898, Sigrid Hansine 
J., født 1900, og Alfrida J., født 1912.

Til USA - og retur!
Den ældste søn, Jens Alfred Jensen, blev født 
21. oktober 1892 i Åle i Åle Sogn og udvandrede 
som ung til USA. Derfra deltog han som soldat i 
Første Verdenskrig, og vel tilbage i USA giftede 
han sig og blev morfar til Laurie S. Fulton, der 
2009 blev sit fødelands ambassadør i sin mor
fars fødeland! - En flot karriere for ætlingen 
af en gårdmandsfamilie, der måtte forlade 
slægtsgården på Århus-egnen som følge af de 
turbulente landbrugsmæssige forhold i 1800- 
tallets første fjerdedel.

Om hendes bevisthed om den danske arv 
vidner, at et nyhedsbrev fra ambassaden viser 
hende fotograferet på Christiansborg sammen 
med senator Bond under et maleri af med
lemmer af Landstinget - bl.a. hendes oldefar 
Jensen-Aale.

Jeg skylder Hanne Bjørn, Horsens, tak for 
henvisningen bl.a. til bogværket Vort Sogns 
Historie med omtalen af ejendommen på Åle 
Søndermark.

AB

Mads Jensen og Hanne Petersen



Gen-genbrug på Amager
Modtaget fra Hans Gjedsted.

I anetavler forekommer det, at de samme 
personer dukker op flere steder, såvel i 
den mødrene som i den fædrene del af 
tavlen. Så bruger man fine betegnelser som 
"Ægteskab mellem beslægtede"," Anesam- 
menfald", "Aneforskydning" osv. Var der 
tale om puddelhunde, ville man nøjes med 
en betegnelse som "Indavl".

I min kones anetavle forekommer næsten 
alle tænkelige variationer af ægteskabelige 
forbindelser. Én drev endog flerkoneri 
omtrent, hvor den gamle Amager Bio lå. 
Efterhånden, som min kones anetavle tog 
form, blev det klart, at man her foretrak at 
finde sin ægtefælle blandt øens befolkning, 
og man får let det indtryk, at ægteskabet 
mere gik ud på økonomiske spekulatio
ner end på det lidt flydende begreb, man 
kalder kærlighed. Kirkebøgerne er bevaret 
tilbage til 1645 i Store Magleby Sogn, og til 
1676 i Tårnby Sogn. Derforuden findes ud
mærkede skiftearkivalier, og Tårnby Birks 
tingbøger kan også fravristes interessante 
oplysninger. Tingbøgeme kan i flere tilfæl
de afsløre familieforbindelser, som umuligt 
kan udredes af kirkebøgerne alene.

Det tjener ikke noget form ål at gå i 
dybden med slægtens snirklede veje, men 
det var ikke ualmindeligt, at en ung mand 
på 20 år måtte gifte sig med sin kusine, 
som lige var blevet enke i en alder af 54 år. 
Når så hun var lagt i graven, med en lig
prædiken til 25 slette daler, giftede han sig 
måske hurtigt med et næstsøskendebam 
(trækusine). Hvad gjorde man ikke for en 
pæn medgift, og gården skulle jo blive i 
slægtens eje. Amager var et smørhul, ingen 
tvivl om det, men igennem 2-3 ægteskaber 
(op til 6 kan påvises), talte skifteprotokollen 
sit tydelige sprog. De mange halvsøskende 
fra diverse ægteskaber krævede til sidst 
deres mødrene eller fædrene arv udbe
talt. Den tidligere så stolte og velstillede 

Amagerbonde sad derefter tilbage, ribbet 
for så godt som alt. Præsten i Tårnby gav 
ham følgende bemærkning med i graven: 
"Tidligere gårdmand, begravet i de fattiges 
jord - uden ligprædiken".

Med hensyn til "Genbrug af gener" 
skal der her kim nævnes 3 eksempler fra 
min hustrus anetavle, men der findes 9-10 
andre personer, for hvem der kan påvises 
et lignende antal smutveje.

Hans Hansen 1630 -1691

g. m. 9 veje til Alice

Apollone Pedersdatter 1648 - 1720

Jan Rågård død 1662

g. m. 13 veje til Alice

Marchen Dirchsdatter død 1654

Jan Bacher død først i 1600-årene

g. m. 8 veje til Alice

(NN)

Tilførsel af nyt blod til Amager var tidli
gere ret minimalt, og forekom nok mest 
blandet de lavere sociale lag. Man skævede 
temmelig meget til, hvilken position, de 
enkelte personer havde på øen, og hvilke 
slægter, man kom af. I Store Magleby, hvor 
de hollandske traditioner blev holdt i hævd 
længst, følte men sig i hvert fald noget 
bedre end dem i danskersognet Tårnby. I 
dette århundrede har udvidelserne af Ka
strup Lufthavn på noget af landets bedste 
landbrugsjord bevirket, at mange gartnere/ 
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landmænd har måttet købe jord på Sjæl
land. Derved skabtes andre kontaktflader 
og familien fik tilført nyt blod.

Da vi blev gift, havde jeg aldrig set i 
en kirkebog og var lykkelig uvidende om 
de - efter jyske forhold - ret indviklede 
familiære forhold på øen Amager.

Grunden blev vel egentlig lagt af de 
hollandske fremmedarbejdere, der 1521 
kom til Store Magleby. Her forsøgte man 
i næsten 200 år at rendyrke de hollandske 
slægter, og da indavlen satte sine spor, 
begyndte man så småt at infiltrere sig med 
de "underlødige" danskere i Tårnby sogn, 
hvis man ellers kunne finde nogen, der 
havde noget på kistebunden. Medgift var 
almindelig på Amager langt op i det 20. 
århundrede. (Jeg har stadig min til gode).

Efterforskningen har bestemt ikke været 
triviel, og der ligger stadig uanede mæng
der på arkiverne og venter på at komme for 
dagens lys. Lidt fremmed blod er dog også 
kommet til øen. Min kone har aner i Skåne, 
Tyskland, Holland, Belgien, Spanien - samt 
et par fynboer, hvoraf én var indehaver af 
titlen "Omstrejfende Betlerkvinde". Hun 
havde fire børn med forskellige efternavne, 
men det bekræfter vel bare den gamle fyn
ske talemåde: "Natten er vor egen". Andre 
drev legaliseret sørøveri ved hjælp af ka
perbreve i begyndelsen af 1800-årene.

En præst i Holbæk var så stolt af, at 
hans kone var moster til Griffenfeldt, at han 
ligefrem pralede af det fra prædikestolen. 
Det skulle han dog ikke slippe godt fra, 
han måtte betale en anselig bøde. I samme 
skuffe ligger et temmelig omfattende skifte, 
der afslører, at en kone på øen Saltholm 
stak til Sverige med en flygtet fange fra 
Bremerholm - efter at de havde myrdet 
ægtemanden. Da der kom hjælp til øen, var 
børnene halvdøde af sult. Men min kone 
påstår stadig meget hårdnakket - at hun i 
hvert fald er ud af en fin familie.

Jeg har egentlig affundet mig udmærket 
med resultatet i mere end 30 år, og når dette 
er skrevet, må der falde et par personlige 
indrømmelser vedrørende egne aner. På 
såvel spinde- som sværdsiden er der flere 
trævlerødder tilbage til de Himmerlandske 
Knaber - altså også lidt gengenbrug. Endnu 
en indrømmelse: antallet af forfædre, som 
er født, før den af præsten lovbeladede af- 
lingstid på 9 måneder var udløbet, er af en 
anselig størrelse (undertegnede incl.)

Men hvis dette udelukkende skyl
des de trange pladsforhold i alkover og 
slagbænke, kombineret med de til tider 
ret barske klimatiske forhold i Jylland, 
må der vel være tale om en formildende 
omstændighed.

Årets badenymfe: Dragør 1925
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Peter Kudsk (ISBN 978-87-90331-45-0), 2. 
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Den for længst udsolgte publikation 1760 
slægtsbøger genudgives på Cd-rom med 
rettelser og 30 hidtil ukendte titler som 
søgbar tekstfil.
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hjemmeside: www.ssf.dk
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#dinhistorie - foredragene
Tirsdag den 31. august
Bi Skaarup: Tag 20 Æggeblommer og knap en Pot 
Rinsk Vijn - barokkens mad og spisevaner

1700-tallets første halvdel blev en over
gangstid fra middelalderens og renæssancens 
tunge og krydrede mad til et fransk inspireret, 
men dog dansk baseret køkken.

Torsdag den 2. september
Jesper Vang Hansen: Bag kirkens mure i 1700-tallet

Kirkeværge, klokker, over- og undergraver, 
bælgentræder og organist. Det er personer, der 
ofte bliver overset, når historien om Trinitatis 
Kirke skal fortælles - til trods for at de havde 
en helt central rolle i menneskers hverdag.

Tirsdag den 7. september
Jakob Seerup: Peter Schiønnings dagbøger

Søofficeren Peter Schiønning (1732-1813) er 
blandt de danskere i 1700-tallet, som vi kan vide 
allermest om. Han efterlod sig enorme mængder 
dagbøger, breve, manuskripter, regnskaber og 
andet materiale, som alt sammen blev gemt for 
eftertiden, da det blev indleveret til Universi
tetsbiblioteket efter hans død.

Torsdag den 9. september
Bag om genstandene

Helt almindelige danskere har lånt deres 
fantastiske, forunderlige familiegenstande fra 
1700-tallet til udstillingen #dinhistorie. Udstil
lingen kan derfor præsentere en unik samling 
effekter, der for de flestes vedkommende aldrig 
før har været udstillet.

Men ikke nok med det. Denne torsdag er der 
mulighed for at møde tre af de mennesker, der 
har lånt deres familiegenstande ud.

Tirsdag den 14. september
Jesper Vang Hansen: Bag Rundetaarns mure i 
1700-tallet

11700-tallet var Rundetaarns sneglegang ad
gangsvej til både universitetets observatorium 
på toppen af tårnet og Universitetsbiblioteket 
på loftet over Trinitatis Kirke.

Torsdag den 16. september
Kirsten Sandholt’.Omvæltningens tid

Det store skred, der skete i tænkningen i 
1700-tallet, fik betydning for helt almindelige 
menneskers konkrete hverdag.

Med udgangspunkt i mennesker, der har 
haft tilknytning til Trinitatis Kirke og Runde- 
taarn, vil sognepræst Kirsten Sandholt kaste et 
blik ind i, hvordan man tænkte og opfattede 
verden i omvæltningens århundrede.

Tirsdag den 21. september
Rasmus Agertoft og Kristian Bugge: Rasmus 
Nyerup -foden indenfor biblioteksdøren

Historien om Rasmus Nyerup er den utro
lige historie om en stavnsbunden bondesøn fra 
Fyn, der ender som indflydelsesrig kulturper
sonlighed i København. Den udvikling havde 
han ikke klaret uden de rette forbindelser.

Torsdag den 23. september
Thomas Oldrup: Det sagde hun også i 1700-tallet 
- om sex i oplysningstiden

Sex var en ganske naturlig del af livet og 
omgangsformen blandt mennesker - høj som 
lav - i 1700-tallet. Der blev ikke lagt ret mange 
fingre imellem i et århundrede, hvor kurtise- 
ring af kvinden var trendy og i højsædet.

Tirsdag den 28. september 
Charlotte S.H. Jensen: Livets fester

Fødsel, vielse og død er livets fikspunkter, 
som man finder i kirkebøger og i slægtens 
erindring.

Hvordan er disse tre store overgangssi
tuationer blevet markeret gennem tiderne? Og 
hvad er baggrunden for mange af de skikke og 
forestillinger, som vi har i dag?

Torsdag den 30. september
Anton Blaabjerg: Klokkeren Søren Matthiesens 
datter som slægtshistorisk knudepunkt

Datteren til den kendte klokker ved Trini
tatis Kirke, regnebogsforfatteren Søren Mat- 
thiesen, gjorde sin lykke på lagnerne, var en 
rigtig golddigger og avancerede socialt via tre 
ægteskaber. Mette Marie (1694-1770), som hun 
hed, blev først gift med en håndværker, derpå 
med en officer og sidst med en tapper admiral, 
der blev stiftamtmand.

Alle foredrag begynder kl. 16.30 og finder sted 
i Bibliotekssalen.

Prisen for foredrag og omvisninger er 40 
kroner pr. gang inkl. indgang til udstillingen 
og Rundetaam.
Læs mere på dinhistorie.rundetaarn.dk.
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Slægtsforskning i Rundetårn i 5 uger!
Almindelige danskere fortæller deres interes
sante familiehistorie fra 1700-tallet i ikke færre 
end 5 uger fra 28. august til 3. oktober 2010.

Vi har alle forfædre, der kan have hørt om 
Struensees henrettelse 1772 eller måske det store 
jordskælv i Lissabon 1755. Vi har forfædre og 
stammodre, der blev sat fra deres gård, lagde 
næsten hele børneflokken i graven, grundlagde 
et stort handelshus, rejste til De vestindiske Øer 
eller sågar endte i tugthuset! - Historier vi slet 
ikke kan lade være med at fortælle videre.

#dinhistorie er en udstilling, en mosaik af 
genstande og gode historier fra høj og lav i alle 
dele af riget, som det så ud dengang. I skrivende 
stund, en måned før anmeldelsen af effekter 
udløber sammen med maj måned, er der alle
rede tilmeldt rigtig mange effekter og historier, 
hvoraf op mod 30 synes uimodståelige.

Nævnes kan en morter, der siden 1777 er gået i 
arv gennem lutter kvindeled i en slægt, hvor også 
en morder forekommer. En signet, der har tilhørt 
en velhavende slavehandler med forbindelser i 
Afrika og Vestindien. En skoleholder på Djurs
land har til sine efterkommere efterladt sig både 
et kridthus og håndskrevet regnebog, hvoraf 
dele er afskrevet efter den bekendte regnebogs
forfatter Søren Matthisen, der i begyndelsen af 
1700-tallet var klokker ved Trinitatis Kirke - så 
ringen sluttes på denne udstilling!

Udstillingen i de smukke lokaler over Trini
tatis Kirke med indgang midt oppe i Rundetårn 

er arrangeret i et samarbejde mellem de tre 
landsdækkende slægtshistoriske organisatio
ner, som foruden SSF består af Samfundet for 
dansk genealogi og Personalhistorie samt DIS- 
Danmark. Projektet realiseres på baggrund af 
et uhyre stort engagement fra kredsen omkring 
udstillingsstedet Rundetårn og en generøs 
bevilling fra VELUX-FONDEN.

Udstillingen kombineres med aktivitetscen
tre, hvor repræsentanter for de tre landsorga
nisationer vil inspirere til og hjælpe gæsterne 
i gang med at løse slægtsforskningsmæssige 
problemer. Organisationerne vil forsøge at 
dække så meget af udstillingsperioden som 
muligt med bemanding. Hvis en forening 
således vil arrangere en tur hertil, så kontakt 
et medlem af bestyrelsen!

I de 5 uger afholdes der desuden specielle 
rundvisninger og foredrag hver tirsdag og tors
dag kl. 16.30-18.30. Der vises rundt bag både 
kirkens og Rundetåms mure, herunder besøg i 
krypten. De kirkelige forhold er emnet for fore
drag, og af andre emner kan nævnes 1700-tallets 
mad, en søofficers optegnelser, en fynsk bonde
søn som københavnsk kulturpersonlighed, noget 
så pikant som sex på den tid, livets fester og den 
ovennævnte klokkers datter som slægtshistorisk 
knudepunkt - stammor til kronede hoveder!

Nogle af de udstillede genstandes ejere vil 
også fortælle netop deres historie!

Se det detaljerede program på modstående 
side - også SSFs hjemmeside har naturligvis links 
til aktiviteter omkring Rundetåmsprojektet. 
AB
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