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SAMMENSLUTNINGEN af
SLÆGTSHISTORISKE FORENINGER

af formanden Gitte Bergendorff Høstbo

Hvem er S SF?

Julen er overstået, familien er rejst hjem og 
endelig har vi igen tid til at slægtsforske. 
Vi sidder der bag computerne og prøver 
at finde sandheden om vores slægt. Hvem 
tror vi, at vi er?

SSF består af en hovedorganisation med 
frivillige, valgte bestyrelsesmedlemmer og 
herunder har vi en række fantastisk flittige 
medlemsforeninger. Vi udgiver bladet 
SLÆGTEN 2 gange årligt, vi er indehaver af 
hjemmesiden www.ssf.dk, og vi afholder 
slægtshistorisk weekend på Nørgaards 
Højskole i Bjerringbro en gang årligt, dette 
års tema var "Fængslende aner".

I SSF forsøger vi at lave nogle ting, som 
alle slægtsforskere kan få glæde af. 12010 
har vi haft fokus på to store ting, nemlig 
#dinhistorie og Politiets registerblade. 
Disse to store projekter har trukket tænder 
ud, men har vist sig at blive en bragende 
succes for os og vore medlemmer. Rigtig 
mange kom og besøgte os i Rundetårn for 
at se vores udstilling, men også for at få 
hjælp til slægtsforskningen i vores work
shop. Om Rundetårn og #dinhistorie kan 
vi læse andetsteds her i SLÆGTEN.
(Side 74 og 75).

Det andet fantastiske projekt er Politi
ets registerblade, som også har vist sig at 
være lige noget, vores medlemmer kunne 
bruge - hvad enten man sidder i Jylland, 
på Fyn eller Sjælland. Har man en ane, 
der har boet i København i bare en dag, 
er han/hun registreret med fødsel, navn, 
stilling og bopæl, om han/hun var gift og 
hvilke børn de evt. havde. Mange flittige 
slægtsforskere sidder og kappes om ind

tastningen af bladene, så det har vist sig 
at alle oplagte stationer næsten allerede 
er færdig-indtastet/registreret. Læs også 
om dette projekt andet sted i bladet samt 
besøg www.politietsregisterblade, hvor 
der står en masse historie samt fotos om 
dette projekt.

Her i næste halvår vil vi forsøge at 
få lavet en ny hjemmeside. Sådan noget 
tager tid, men vi går i gang. Der har været 
mange brugere af vores hjemmeside i dette 
år, og det skyldes jo dels #dinhistorie, 
men så sandelig også de spændende tv
udsendelser "Ved du hvem du er?". Det 
er tydeligt at se, at hver onsdag aften efter 
udsendelserne sluttede, er man gået på 
nettet for selv at forsøge at finde sin slægt 
- det er jo dejligt. SSFs hjemmeside har en 
stor linksamling til links med databaser 
om slægtsforskning, ikke bare fra Dan
mark, men også fra mange andre lande, 
så brug endelig de mørke vinteraftener 
til at besøge vores hjemmeside og følg 
med i evt. nyheder om slægtsforskning 
på forsiden. Og husk, har I som forening 
noget, I synes er væsentligt, så kontakt mig 
på janhb@mail.danbbs.dk og så sætter vi 
jeres nyhed på forsiden.

Jeg vil også opfordre jer til at melde 
tilbage om evt. ideer til nye projekter eller 
andet, som kan være til gavn og glæde for 
SSFs medlemmer, ideer er altid gode at få.

http://www.ssf.dk
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o
Jubilæums Årsmøde 30. april 2011

På Blommenslyst Kro 
Middelfartvej 420,5491 Blommenslyst

Program

Kl. 10.00 Ankomst med kaffe og rundstykke
Kl. 10.30 Foredrag af Tyge Krogh, seniorforsker, Rigsarkivet: Selv

mordsmord i 1700-tallet - en Luthersk plage. Foredraget 
handler om, hvorfor nogle valgte at begå mord for at blive 
henrettet.

Kl. 12.00 Frokost i restauranten
Kl. 13.00 Årsmødet
Kl. 15.00 Kaffe/te med kage

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde 
senest 1. marts 2011.

Tilmelding
Tilmelding til Hans Toudal senest 1. marts 2011 hans@toudal.dk med 
oplysning om medlemsforeningens navn samt deltager antal.

Pris for deltagelse 200 kr. pr. deltager.

Betaling til Hans Toudal vor konto i Danske bank nr. 1551 1463969 
Eller med brev til Hans Toudal, Flintøksen 24 - Mejrup, 7500 Holstebro, 
s 9742 3140.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Gitte Bergendorff Høstbo
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SSF’s slægtsforskerpris 2010

I de sidste 4 år har vi i SSF uddelt slægts
forskerprisen. En pris vi oprettede, fordi 
vi gerne fra SSFs side ville vise, at vi på
skønner alt det genealogiske arbejde, der 
pågår rundt omkring i foreninger, arkiver, 
og mange andre steder, hvor genealogien 
har sat sine spor.

I år er det så allerede femte gang, vi skal 
uddele prisen. Denne gang til en gruppe, 
som også har gjort et enormt arbejde og 
faktisk en fortsættelse af en anden mands 
arbejde - nemlig Hjalmar Sigvard Alexan
der Nygårds store arbejde. Han blev født 
1869 på Bornholm og døde 1964.

Han var ansat som arkivar på lands
arkivet i Viborg. Han havde i Viborg på
begyndt et stort seddelregister med jyske 
slægtsnavne. Men rygtet siger, at da han 
blev forbigået en stilling på arkivet, flyt
tede han til København og tog hele seddel
registret med sig. Ca. 205 kasser med små 
sedler. Her færdiggjorde han sit arbejde 
med jyske slægtsnavne og navne på gårde 
m.m. Derfor befinder originalerne sig på 
Rigsarkivet i København i dag. I har set de 
små skuffer, når I besøger læsesalen der
ovre. Det ville sikkert have glædet ham, 
at hans store arbejde i dag er blevet til så 
megen glæde for de mange slægtsforskere, 
der kommer på Rigsarkivet.

De mange navnesedler henviser til 
kirkebøger, kancelli, rentekammer, folke
tællinger, matrikel, grundtakster og meget 
meget andet, i alt ca. Vi million sedler. 
Lykkelig den, som har aner i Jylland med 
lidt specielle navne eller stillinger!

Jytte Skaaning og Bente Klercke skiver 
i "Find din slægt og gør den levende" 
blandt andet: "Du kan spare meget tid ved 
at benytte disse sedler, og der er mange oplys
ninger, du aldrig vil kunne finde, hvis ikke du 
bruger dette seddelkartotek "

Ingen har helt vidst, hvor mange sed
ler, der var, indtil for kort tid siden. Der 
findes præcis 478.276.

Dette ved vi, fordi en gruppe menne

sker fandt på 
at digitalisere 
disse mange 
sedler og gøre 
dem tilgænge
lige for alle os 
slægtsforskere, 
der nu snart 
kun sidder 
foran skærmen 
dagen lang og 
forsker.

Projekt "Ny
gårds Sedler" 
har kørt som et 
privat initiativ 
efter direkte 
aftale mellem 
to kvinder, 
nemlig Hanne 
B. Stegemiil- 
ler og Merete 
Nielsen, fra 
Projektgrup
pen "Nygårds 
sedler" på den 
ene side og på 
den anden side landsarkivar Jansen og 
rigsarkivar Noack.

Denne aftale forudsatte, at Rigsarkivet 
stillede materialet til rådighed, mod til 
gengæld at få kopier af alle billeder og 
indtastninger.

Hele projektet blev styret af en selv
bestaltet initiativgruppe, i daglig tale 
Projektgruppen.

Projektgruppen bestod af følgende 
medlemmer: Merete Nielsen, Hanne B.
Stemiiller, Mona Fabricius, Leif Sepstrup 
og Arne Feldborg.

Gruppen har affotograferet og indta
stet Nygårds sedler i perioden 6. oktober 
2008 - 3. juli 2010, i alt 478.276 sedler. Efter 
halvandet års forberedelse og 15 måneders 
egentlig produktion er Projekt Nygårds 
Sedler nu afsluttet. Der blev fotograferet 
og indtastet i gennemsnit ca. 1.000 sedler 
dagligt.
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Også 4 fotografer og ca. 15 meget aktive 
indtastere, samt yderligere 15-20 frivillige, 
der lejlighedsvis gav et nap med, har bi
draget til arbejdet.

Gruppen skriver selv "Der er vel ingen 
grund til at skjule, at vi er en lille smule stolte 
af resultatet. Men der er heller ingen grund til 
at skjule, at en af ideerne med projektet, udover 
at gøre sedlerne tilgængelige, var at vise, at det 
faktisk kan lade sig gøre, samt at hvis man sætter 
sig ind i tingene, laver en fornuftig planlægning, 
og derefter arbejder målrettet på at skabe resulta
ter i stedet for at diskutere i årevis, hvordan man

kunne gøre, så kan man godt køre et projekt i den 
her størrelsesorden i privat regi."

Netop derfor vil SSF overrække årets 
slægtsforskerpris 2010 for det fantastiske 
gå-på-mod og den imponerende arbejds
kraft samt en stor tak for at Nygårds sedler 
er gjort tilgængelige for alle os, så vi nu 
kan søge det online. Materialet ligger nu 
på Statens Arkivers hjemmeside under 
Dansk Demografisk Database.

Arne Feldborg modtog på gruppens 
vegne årets Slægtsforskerpris 2010. Et stort 
tillykke fra os alle.

Småstykker
Bente Klercke-Fonden

Denne fond blev stiftet i 2006 med en 
kapital på 1 mill, kr., et beløb, der ved års
skiftet 2008/09 er forøget til 1,5 mill. kr. I de 
forløbne år er der ydet tilskud til en række 
bøger, men disse har for størstedelens ved
kommende haft udspring i lokalhistorien. 
Der ydes imidlertid også tilskud til bøger 
med udspring i slægtshistorien, men den 
manglende støtte skyldes udelukkende, at 
der kun er modtaget få ansøgninger i rela-

tion hertil. Årsagen er måske ukendskab til 
fonden.

Fonden har en hjemmeside med adres
sen www.klercke-fonden.dk, og her kan 
man se en oversigt over de bøger, der er 
ydet tilskud til, samt kriterier for tildeling af 
støtte. Yderligere oplysninger kan også fås 
ved henvendelse til fondens formand fhv. 
landsarkivar Chr. R. Jansen, Skovbakkevej 
47,8800 Viborg, ® 8661 4869.
E: mailbox@klercke-fonden.dk

Talegenkendelse som hjælpemiddel 
i slægts-, lokal- og personalhistorisk 
forskning
Af Ole Færch, Under Lien 16, 9000 Aal
borg, ® 9818 4180.

Da computerne gjorde deres entré for godt 
20 år siden, var mange slægtsforskere 
bange for at det hele ville gå op i edb. I dag 
er ingen vel i tvivl om det uhyre nyttige 
i brug af edb og nogle af de mange gode 
programmer, der er til rådighed.

Et nyt hjælpemiddel er nu for hånden i 
form af et program til talegenkendelse. Jeg 
har selv arbejdet ganske lidt med et dan
skudviklet program, der hedder Dictus fra 
Prolog Development Center A/S, (dictus. 
dk). Jeg købte programmet på CD sammen 
med et headset. Min udgave virker sammen 
med Microsoft Office 2007 og Windows 
Vista, og jeg har brugt det i Word.

Efter installation er der nogle indleden

de øvelser med prøve på stemme, træning 
i nogle minutter og så er man klar.

Man åbner et Word-dokument, starter 
talegenkendelsen og dikterer, og program
met nedskriver så det man har sagt. Man 
bliver skuffet første gang. Programmet kan 
nemlig kun genkende ord, der er i den ind
byggede ordbog, så fx Andersdatter bliver 
skrevet som noget volapyk. Det klarer man 
ved at lade programmet analysere nogle do
kumenter med de ønskede ord og vendinger 
gentaget mange gange. Der er selvfølgelig 
begyndervanskeligheder og noget arbejde 
med det. Det er sjovt første gang, man siger 
Trinitatis eller ibidem, og det så bliver gen
kendt. Eller man siger komma, punktum, 
bindestreg eller "skift linie", og det så sker. 
Genkendelsesprocenten er ret stor, og det er 
hurtigt at rette fejlene. Jeg har brugt Dictus til 
en ordret afskrift af Vokslev Sogns kirkebog 
på ca. 200 sider, og jeg synes, at Dictus har 
været en meget stor hjælp.
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Ingen er fuldkommen
En vågen læser har gjort opmærksom 

på, at der har indsneget sig en fejl i den 
rigtig flotte folder, "Fra vugge til grav", 
SSF har ladet fremstille.

I skemaet er farfars mor barn af farmors 
farfar og farmors mormor. Det må man 
prøve at rette lidt fikst, så det bliver pænt.

Det er jo sådan - ifølge de gamle grækere

Mindeord
Lokalhistorikeren, ingeniør Hans Gjedsted 
Kristensen, Møllebakken 34, Støvring, døde 
26. juni 2010, 75 år. Han var født i Østrup, 
hvor hans far arbejdede ved Hobro-Løgstør- 
banen. Efter skolen blev han elektriker og 
senere elektroingeniør. Værnepligten aftjente 
han i København, og her mødte han sin kone 
Alice fra Amager. Han blev ansat ved firmaet 
Nordelektro og en af hans første opgaver var 
til Limfjordstunnellen i 1970. Senere blev han 
ansat i firmaet LM Ericsson og arbejdede med 
lysreguleringer til vejanlæg.

Da Alice blev ramt af sygdom, passede 
han hende, så længe det var muligt. Alice 
døde i 2006. Han var i årene under hendes 
sygdom en tid beskæftiget ved Stadsarkivet 
i Aalborg.

Hans Gjedsted gav et stort bidrag til 
Himmerlands historie med mange bøger og 
artikler i områdets lokal- og slægtshistoriske 
foreningers tidsskrifter, men specielt ved 
arbejdet med tingbøger. Starten på dette 
var et besøg på Lokalhistorisk Arkiv, 0. 
Homum, først i 1970'eme, hvor man havde 
en kopi af Homum herreds tingbøger 1636- 
88. Den gotiske skrift inspirerede ham, og 
han gennemlæste de flere tusinde sider og 
maskinskrev et kort uddrag af hver enkelt 
sag. Dette stillede han til rådighed for arki
vets besøgende, som med et trylleslag fik 
åbnet for forskning i en tid før kirkebøger 
og folketællinger.

Senere tilkom uddrag af andre af Him
merlands tingbøger, skifte- og fæsteproto
koller m.v. Det drejer sig om op mod 100.000 

- at kun guderne kunne skabe noget perfekt. 
Hvis mennesket prøver det samme, begår 
man Hybris, og så straffes man af Neme
sis.

På Fredensborg Slot er der med vilje lavet 
en fejl i gulvet i Kuppelsalen, netop fordi 
man ikke ville/turde skabe det perfekte.

Alligevel tør jeg godt spå om, at fejlen 
bliver rettet i næste oplag.

BS

enkeltsager, som i originalerne kan være 
mange sider, et gigantisk arbejde. Hans 
forskning er senest lagt på Internettet på 
Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnens 
hjemmeside. Hans arbejde har i høj grad væ
ret grundlag for og inspiration for mange, 
der også har nydt godt af hans legendariske 
hukommelse. Han var en tid i bestyrelsen 
for Lokalhistorisk Arkiv for Støvring kom
mune og lagde et stort arbejde her med bl.a. 
arkivets halvårlige tidsskrift Hanen.

Han forskede naturligvis også i sin 
egen slægt, med aner tilbage til herredsfo- 
gedslægteme Schiønning og Byrialsen, der 
var arbejdsomme og temperamentsfulde, 
og disse egenskaber havde han i rigt mål. 
Hans Gjedsted var et hjælpsomt og venligt 
menneske, men mødte han smålighed eller 
manglende respekt for sin forskning, kunne 
han være skarp, og man fik at føle, hvilken 
slægt han var ud af. Han tilbød sit venskab 
sparsomt og forsigtigt, men havde man 
opnået det, var han altid parat med gode 
råd eller oplysninger.

I foråret 2009 brød en kræftsygdom, som 
han gennem flere år havde været plaget af, ud 
i lys lue. Han vidste, at han ikke kunne vinde 
denne kamp, men brugte de sidste kræfter til 
at videregive mest muligt af sit arbejde.

Ved Hans Gjedsteds død har sønnen Pe
ter i Kansas, USA, og datteren Tina i Støvring 
mistet en varm og kærlig far, og lokalhisto
rieforskningen har lidt et smerteligt tab. 
Æret være hans minde.
Ole Færch, Aalborg
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Flere småstykker
Vokslev Sogns Historie
Den 16. juni udkom bogen Vokslev Sogns 
Historie, som er skrevet af lokalhistori
keren Ole Færch, Aalborg. Bogen er på 
452 sider, og noget af det, man kan læse 
om, er geologi, forhistorisk tid, skole- og 
fattigvæsen, kirken, foreninger, erhvervs
mæssig udvikling.

Det usædvanligt store sogn med 11 
større samlinger af gårde har altid været et 
landbrugssogn og hver enkelt bys historie 
belyses ved uddrag af tingsvidner, lens- og 
amtsregnskaber, matrikler m.v. og bogen 
indeholder mere end 200 illustrationer i 
form af kort, fotos m.v. Der er bl.a. afsnit 
om Vokslev Kalkgrav og Kalkværket, 
Binderup Å med de mange møller, fx 
Huul Mølle som kendes helt tilbage til 
1440. Også sognets skolehistorie med bl.a. 
Vokslev Friskole er omtalt. Et afsnit fortæl
ler bl.a. om manden bag Aage V. Jensens 
Fonde, hvis barndomshjem stod i Harrild, 
atomfysikeren Christian Jacobsen, født i 
Simested, Jørgen Mads Clausen, Danfoss, 
Haldor Topsøe og Lone Færch, hvis aner 
går tilbage til Færchgården i Gjelstrup, men 
også nogle af sognets mindre prominente 
personer, fx rakkerkvinden Grydsted Ane 
og Bu Else. Både sognets ældre og nyere

Politiets registerblade

I 2008 henvendte de tre slægtshistoriske 
foreninger bag bogen HVEM FORSKER 
HVAD (Samfundet for Dansk Genea
logi og Personalhistorie, DIS-Danmark 
og Sammenslutningen af Slægtshistoriske 
Foreninger), sig til Københavns Stadsarkiv 
med et tilbud om at finansiere en digitali
sering af Københavns politis registerblade, 
mod at Stadsarkivet ville stå for tilgæn- 
geliggørelse af arkivalierne. Det takkede 
den daværende stadsarkivar Henrik Gau
tier ja til. Opgaven blev forankret som et 
tværfagligt projekt mellem Stadsarkivets 
medarbejdere fra IT-arkivet og læsesalen.

historie fortælles der om, bl.a. om Idræts
foreningen, Brugsforeningen og mange 
andre foreninger.

Bogen udgives af Vokslev Samråd i 
samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for 
Nibe og Omegn med støtte fra en række 
fonde. Bogen kan købes på Lokalhistorisk 
Arkiv, Torvet 2, 9240 Nibe, pris 200 kr. + 
eventuel forsendelse.

Digitaliseringen blev foretaget af Statens 
Arkivers Filmningscenter, som indscan
nede registerbladene fra mikrofilm, der 
var blevet taget i 1960'erne.

Herefter gik arbejdet i gang med udvik
lingen af et website, hvor de indscannede 
billeder kunne vises, og oplysningerne 
registreres af brugerne. Udviklingen fore
gik i tæt samarbejde med repræsentanter 
for de tre slægtshistoriske foreninger, som 
blev præsenteret for tidlige udgaver af 
siden, der efterfølgende blev forbedret på 
baggrund af deres input. I første omgang 
udførtes testen på 112.000 registerblade fra 
Københavns politis station 4, som dækker 
befolkningen på Amager. I efteråret 2009 
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blev der åbnet for, at alle interesserede 
brugere kunne deltage i registreringsar
bejdet på siden, hvilket gav flere brugbare 
inputs. Politietsregisterblade.dk blev lan
ceret i et nyt design, og der blev åbnet for, 
at alle interesserede kunne søge i bladene, 
og at de, der havde lyst, automatisk kunne 
oprette sig som brugere og med det samme 
deltage i registreringen.

Åbningen af siden var en stor succes, 
og i løbet af den første uge oprettedes mere 
end 200 brugere, og 17.000 registerblade 
blev registreret. Da websitet nu er oppe, 
bliver der fra Stadsarkivets side fokuseret på 
forbedringer af de eksisterende funktionali- 
teter og tilgængeliggørelsen af de resterende 
registerblade. Det forventes, at tilgængelig

Ny forening
Vi er en nystartet slægtsforening i Rødovre 
med et medlemsantal på ca. 30.

Vi holder mest til i Rødovre Kommu
nes foreningshus "Rødovre Gård" men

gørelsen afsluttes i maj 2011. Under statistik 
på hjemmesiden kan man løbende følge 
med i registreringen og samtidig se hvornår 
projektet aktuelt forventes færdig.

Gitte B. Høstbo

tager også ud til forskellige steder, der kan 
have interesse for medlemmerne.

Vi håber på, at vi kan få et godt sam
arbejde med de andre foreninger i SSF. 
Ole Olsen

Fra redaktøren
Udstillingen #din historie i Rundetaarn er 
lykkeligt overstået, og nogle af de udstillede 
genstande kan ses på side 75, hvor de vises i 
farver, så de virkelig kommer til deres ret.

Og så er jeg kommet i den fantastisk heldige 
situation, at jeg kan have nymfer og nisser i 
samme blad, endda på samme side (s. 44), det 
sker kun én gang, så det skal udnyttes.

Min efterlysning af badenymfer i sidste 
blad har givet et overvældende resultat, så jeg 
nu har nymfer til de næste 20 år, dejligt, så er 
der noget at plukke i. Tusind tak.

Nu vil jeg så prøve, om en efterlysning 
af indlæg kan have samme gode virkning. 
Vinternummeret er jo udvidet med 12 sider, 
så gemmeskuffen er h-e-e-l-t tom, og de tre 
nullermænd, der lå og fjælede sig i et hjørne, 
er blæst ud med efterårsstormen.

Billeder i bladet - ja tak, gerne, men som jeg 
tidligere har skrevet: det kan ikke nytte noget 
at tro, at et billede hentet fra nettet kan bruges 
på tryk, for det kan det ikke! Godt nok har jeg 
en billedtroldmand i huset, men nogle af de 

mirakler, han skal lave, tager altså for lang tid. 
(Til gengæld er han hurtig til nisser!) Billeder 
i bladet skal være mindst 300 dpi (prikker 
pr. tomme); billeder fra nettet er 72 dpi, det 
betyder, at når troldmanden har arbejdet med 
dem, så de har fået den høje opløsning, bliver 
de ca. 2 cm på hver led, og så kan det være det 
samme, synes jeg. Jeg har ladet mig fortælle, at 
biblioteket har en masse bøger, hvor man kan 
finde næsten alle de billeder, man mangler.

Vi har fået "en lille ny". Vi kan byde Slægts
forskerne i Rødovre velkommen i familien, forhå
bentlig får de mange glade timer i vort selskab.

Denne gang har vi reaktioner på USA-tu- 
ren i nr. 42, vi hører om Krarup-slægtens rige 
arveonkel, studier af mødrene linier, en sølle 
skomager, en gammel avlsforvalter, og endelig 
blev der plads til de stræbsomme husmænd og 
til Ulrik, som i nogle måneder har hygget sig 
med nullermændene.

I år vover jeg ikke at komme med ønsker for 
vinteren, lader blot forsidebilledet tale sit eget 
sprog og nøjes i øvrigt med at ønske SLÆGTENS 
læsere en rigtig hyggelig jul og et dejligt nyt år. 
BS

Politietsregisterblade.dk


Slægtshistorisk Forening 
Brønderslev

Lørdag 22. januar kl. 10 -15
Åbent hus. Vi hjælper nye slægtsforskere 
i gang, og viser hvilke arkivalier, vi har 
adgang til.

Tirsdag 8. februar kl. 19.30
Ordinær generalforsamling, med dags
orden ifølge vedtægterne finder sted i 
Brønderslev Bibliotek. Indgang fra Me
jerigade.

Gotisk læsning
Studiekreds for medlemmer starter ons
dag 5. januar kl. 9.30 -11.30 i Mejerigade 
9. Derefter hver onsdag samme tid og 
sted til og med 30. marts. Dog afbrudt af 
ferie i uge 8.

Tid og sted
Alle arrangementer undtagen generalfor
samlingen foregår i foreningens lokaler i 
Mejerigade 9,9700 Brønderslev.

Åbningstider
Mejerigade 9, Brønderslev.
Hver onsdag: Åbent hus kl. 13 -17.

Slægts- og Lokalhistorisk 
Forening Djursland

Tirsdag 4. januar
Jens Engberg, professor emeritus og for
fatter: En bog om underklassens historie 
bliver til.

Jens Engberg skriver på en bog om 
underklassens historie fra 1650-1850 og 
vi skal høre en historie og hvordan den 
bliver til.

Der er klubaften, hvor vi mødes og ud
veksler erfaringer samt hjælper hinanden 
med spørgsmål inden for slægtsforskning 
og lokalhistorie følgende tirsdage:
18. januar, 12. april og 3. maj.

Hver torsdag: Åbent hus kl. 19 - 22.
Lukket helligdage.
Første åbningsdag efter nytår er 5. januar. 
Sidste åbningsdag inden sommerferien 
er 30. juni.

Kontingent
125 kr. Par 175 kr.

Bestyrelse
Anders Sørensen, fmd., Markedsvej 7,9700 
Brønderslev, 5131 0735. E: sternas@maildk
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, 9882 5821. E: leifo@mail.dk 
Arne Kristiansen, Niels Bohrs Plads 6,9700 
Brønderslev, @ 5048 7738. E: amec@mail.dk

Nyhedsmails
Hvis du ønsker at modtage nyhedsmails, 
send din mailadresse til sekretæren.

Hjemmeside 
www.slaegtshistoriskforeningforbroen- 
derslevegnen.dk

Tirsdag 1. februar
Stine Lucia Rasmussen, museumsfor
midler, Gammel Estrup: Kærlighed på 
herregården - herregården som ægte
skabsmarked 1880-1940

De danske herregårde har gennem et 
utal af generationer været nogle af de stør
ste arbejdspladser på Djursland. Det var 
også tilfældet i perioden 1880-1940, hvor 
herregårdene opsugede mange af de unge 
på landet. De fandt et fællesskab på herre
gårdene, som de ikke havde derhjemme, og 
for mange af de unge blev herregården mere 
end en arbejdsplads - det blev en livsstil.

Tirsdag 8. februar
Ordinær generalforsamling ifølge ved
tægterne.
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Tirsdag 1. marts
Ulrich Alster Klug, underviser i slægts
forskning og forfatter: Skifterne fortæl
ler - en historisk udgave af "Kender du 
typen?"

Ved hjælp af skifter, boopgørelserne 
efter vore forfædre, kan vi få meget at vide 
om deres liv og ikke mindst hvordan de 
boede.

Tirsdag 15. marts
Tom Buk-Swienty, forfatter, journalist, 
historiker: Dommedag Als.

Krigen 1864 sluttede ikke med slaget 
ved Dybbøl. Det kom til at gå fra slemt 
til meget værre - et dystert kapitel i Dan
markshistorien, som historikere kun har 
behandlet sporadisk, fordi det er så smerte
ligt. I et spektakulært angreb hen over Als
sund natten til den 29. juni løb den prøjsiske 
hær de danske tropper på Als over ende.

Tirsdag 29. marts
Arkivbesøg på Molsarkivet, Knebel By
gade 40, 8420 Knebel.
Tilmelding til Geert Henriksen senest 22. 
marts.

Tirsdag 5. april
Anton Blaabjerg, genealog, Viborg: Kartof
feltyskerne indkaldt 1759.

Grindsted og omegns Slægts- og 
Lokalhistoriske Forening

Tirsdag 11. januar kl. 14 
Billedeftermiddag.
Jens Erik Starup fra Grindsted Lokalhi
storiske Arkiv fremviser nogle af arkivets 
mindre kendte billeder.

Onsdag 26. januar
John Rendbo, museumschef: De slesvigske 
krige.
John Rendbo fortæller om de 2 slesvigske 
krige, treårskrigen 1848-1850 og krigen 
1864.

For 250 år siden blev tyske kolonister ind
kaldt i bestræbelserne på at få opdyrket 
de magre jyske - og på den tid absolut 
øde - heder på strækningen fra Alheden 
ved Viborg i nord over egnen vest for 
Vejle i kongeriget til egnene fra Burkal i 
nord til Dannevirke i syd i hertugdøm
met Slesvig.

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

Bestyrelse
Hanne L Bild, fmd., Glentevej 4,8500 Grenaa, 
S 2962 0626. E: hanne.b@privat.dk
Bent Klim Johansen, nstfmd., Nellikevej 50, 
8500 Grenaa, ® 8630 9387.
E: de-nijs.johansen@stofanet.dk
Ulla Bugtrup Jensen, kass., Ludvig Holbergs 
Vej 10,8500 Grenaa, ® 8632 1106.
E: bunygaard@hotmail.com
Hanne Andersen, sekr., Fasanvej 6 B, 
8500 Grenaa, ® 8630 0365.
Geert Henriksen, Duevej 24,8500 Grenaa, 
® 8632 5193. E: geerthenriksen@stofanet.dk 
Niels Kjeldsen, Bellisvej 10,8500 Grenaa, 
S 8632 0093. E: nckp@stofanet.dk 
Ivan Jensen, Hyldehaven 60,8520 Lystrup, 
® 8622 3718. E: ij@oncable.dk

Tirsdag 8. februar
John Rendbo, museumschef: Verdens
krigene
John Rendbo fortæller om 1. og 2. ver
denskrig.

Tirsdag 22. februar kl. 14
Billedeftermiddag.
Jens Erik Starup fra Grindsted Lokalhi
storiske Arkiv fremviser nogle af arkivets 
mindre kendte billeder.

Onsdag 2. marts kl. 19 i Viadukthallen 
i Filskov.
Tørvene triller v. Jan Svendsen.
Jan Svendsen fortæller om livet i tørve
moserne.
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Tirsdag 22. marts kl. 19 på Karens
minde
Generalforsamling.
Dagsorden efter vedtægterne. Foreningen 
giver kaffen denne aften.
Efter kaffen fortæller Alf Stadager om livet 
inden for hegnet i Sønder Omme.

Torsdag 7. april
Jeremy Watts: En landsby fortæller . 
Jeremy Watts gengiver fortællinger fra 
landsbyerne på egnen.

Torsdag 28. apr. kl. 17:30 ved Grindsted 
Bibliotek.
Vi kører til Vorbasse, hvor Jørgen Møller 
vil fremvise og fortælle om de lokale min
desmærker og fortidsminder. Samkørsel.

Udflugt
Udflugten annonceres senere.

Tid og sted
Ordinære møder holdes kl. 19 på Grind
sted Bibliotek, hvis ikke andet er nævnt. 
Fri adgang for medlemmer. Alle er vel
komne. Medbring selv kaffe til møderne,

Slægtshistorisk Forening 
Guldborgsund

Lørdag 22. januar
Medlemsmøde - Workshop om Daisy, 
arkivernes register.

Da der ikke længere kan bestilles ar
kivalier på arkiverne på bestillingssedler, 
er Daisy blevet en del af slægtsforskerens 
hverdag.
Foreningens formand, Inger G. Rasmus
sen, giver et oplæg til Daisy.

Først vises, hvordan man får adgang 
til Daisy og bestiller arkivalier til brug på 
arkiv eller et godkendt sted.

Dernæst vises der eksempler på arkiva
lier fra Lolland-Falster samt fra medlem
mernes egne forskningsområder. På Daisy 
kan man finde arkivalier, man end ikke 
vidste eksisterede.

medmindre andet er nævnt.

Kontingent
100 kr., par 150 kr.

Kursusvirksomhed
Gotisk håndskrift
Studiekredsen starter op igen efter jul. 
Første mødedag er torsdag 13. januar kl. 19 
på Grindsted Bibliotek. Vi mødes hver 14. 
dag. Materialeudgifterne deler vi. Leder 
af studiekredsen er Jens Erik Starup. Alle 
er velkomne.

Slægtsforskerkursus
Tilmelding til Judith Andersen Sørensen 
snarest. Kursus startes kun med fornøden 
tilslutning.

Bestyrelse
Judith Andersen Sørensen, fmd., Ravlundvej 
9a, 7200 Grindsted, @ 7534 8260.
E: Judithogkette@gmail.com
Jens Erik Starup, sekr., Horsbølvej 13, 
7200 Grindsted, S 7532 2353.
E: Jens.Starup@post2.tele.dk
Bent Krogsgaard, kass., Dalsøvej 47, 
7200 Grindsted, S 75 32 19 01.

Tag jeres forskning med og (hvis en 
sådan haves) den bærbare med trådløst 
internet.

Lørdag 26. februar
Michael Dupont, København: Dødsat
tester og skifter.

Hvad sker der når en person dør? Kom 
og hør om dødsattester og skiftesager.

Dødsattesterne er en kildegruppe, 
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 indeholder. Her kan man f. 
eks. få et sjældent indblik i den afdødes og 
hans families hverdag, hvilke møbler, tøj 
og formue de havde - og hvis man ikke har 
styr på arvingerne, er det også det rigtige 
sted at lede.
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Lørdag 19. marts
Generalforsamling.
Foredrag før generalforsamlingen. Orien
tering om emnet følger senere.

Lørdag 16. april
Tur til Landsarkivet i København.
Som afslutning på forårssæsonen tager vi 
en tur til Landsarkivet.

Der har vi bl.a. kirkebøger, folketæl
linger på mikrokort, lægdsruller samt 
retsbetjentarkiverne.

Der skal bestilles ved hjælp af Daisy. 
Det kan man gøre hjemmefra eller fra en 
af maskinerne derinde. Man kan jo også 
tage sin egen bærbare med for at have hele 
sin slægtsforskning lige ved hånden.

På landsarkivet bliver man aldrig fær
dig, hvorfor den ene ekskursion efter den 
anden kan gå dertil.
Tilmelding til bestyrelsen.

Tid og sted
Foredragene holdes, hvis ikke andet er 
anført, kl. 13 på "Det gamle Bibliotek", 
Rosenvænget 17, Nykøbing F.

Kontingent
Personligt medlemskab 170 kr. Ægtepar

Hedeboegnens Slægtsforsker 
Forening

I lige uger holder vi møde om formidda
gen, i ulige uger om aftenen.

Torsdag 6. januar
Dagen ligger jo i en ulige uge, så vi starter 
med et aftenmøde.

Torsdag 20. januar
Generalforsamling.

Torsdag 3. februar
Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet: De kom
munale arkivalier.

Torsdag 10. marts
Ekskursion til Greve Museum. Omvisning 
på udstillingen: Første verdenskrig og 

220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr. Gæ- 
stekort til foredrag 30 kr.

Bestyrelse
Inger G. Rasmussen, fmd., Ådalen 21, 
4850 Stubbekøbing, S 5460 6393.
E: i.Rasmussen@email.dk
Anni Dahl, nstfmd., Vedby Vesterskovvej 17, 
4840 Nr. Alslev, ® 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, Sakskøbingvej 13,
4891 Toreby, S 5485 9885. E: spp@privat.dk
Tove Boesen, suppl., Egevænget 13,
4800 Nykøbing F, ® 5485 2528.
E: tk.boesen@privat.dk
Ole Hjæresen, 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, 
4862 Guldborg, ® 5477 0696.
E: fsd@nypost.dk

Tunestillingen - forsvarsvilje og hver
dagsliv.

Torsdag 17. marts
Lillian Hjorth-Westh fra Bornholms høj
skole: Et causeri om slægtsforskning med 
erindringer og gode historier.

Torsdag 5. maj
Forårssæsonens sidste møde.

Tid og sted
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.

På formiddagsmøderne skal vi høre for
skellige spændende indlæg m.v. samt læse 
gotisk håndskrift.
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Ud over aftenforedragene har vi nogle 
klubaftener, hvor vi forsøger at hjælpe 
hinanden, hvis der er problemer med at 
finde en ane, eller med at læse et gotisk 
ord eller sætning.
Se den fulde kalender og mange andre 
gode oplysninger på foreningens hjem
meside.

Hvis du har fået interesse for foreningen, 
er du velkommen til at være med f. eks. 
en klubaften, inden du evt. melder dig 
ind. Her kan du få lidt hjælp til at komme 
i gang, og evt. se slægtsprogrammer og 
lign., samt få en ide om foreningen.

Slægtshistorisk Forening 
Herning

Mandag 17. januar (FU)
Erik Kann, genealog, seniorkonsulent ved 
Kennedy Centret, Kbh.: Om at skrive en 
slægtsbog.

Næsten alle slægtsforskeres drøm er 
at udarbejde en slægtsbog. Men hvordan 
gør man egentlig, hvordan kommer man i 
gang, hvilken rækkefølge skal man vælge, 
hvad skal med, hvad skal ikke med, osv., 
osv.? Aftenens foredrag forsøger gennem 
en række konkrete eksempler at besvare 
nogle af de mange spørgsmål, der uvæ
gerligt opstår, når man indleder arbejdet 
med at lave en slægtsbog.

Samme aften afholdes foreningens gene
ralforsamling.

Mandag 21. februar
Medlemmernes aften.
Denne aften vil medlemmer fortælle om 
de spændende ting, de har fundet i deres 
slægtsforskning. Har du noget du vil vise, 
eller fortælle om, så tag det med.

Der vil endvidere blive mulighed for 
at prøve slægtsforskerprogrammerne 
Winfamily 6.0, Family tree Maker, Legacy 
og Brothers Keeper. Hvis der er nogle ord i

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

Bestyrelse
Birgit Larsen, fmd., Bavneåsen 61,2640 
Hedehusene, 4656 5396.
E: Formanden@hedeboslaegt.dk 
Vagn Hansen, næstfmd., S 4399 8239. 
Arne Ole Mortensen, kass., S 4656 2330. 
Claus Asmussen, S 4656 2609.
Otto Jakobsen, S 4352 0789.
Ole Søndergaard, suppl., S 4399 1914. 
Bjarne Larsen, redaktør af hjemmesiden,
S 3082 7889. E: webmaster@hedeboslaegt.dk

Hjemmeside 
www.hedeboslaegt.dk

et dokument fra arkivet, du ikke kan læse, 
vil vi prøve at hjælpe dig denne aften. Har 
du noget, du vil spørge om eller fortælle 
de andre medlemmer - så tager vi det op 
denne aften.

Mandag 21. marts
Besøg på lokalhistorisk arkiv i Herning. 
Besøg på Lokalarkivet hos Doris Frederik
sen. Her vil blive mulighed for at se det 
sidste nye på arkivet. Har du et problem 
med slægtsforskningen, kan du måske få 
hjælp denne aften.

Mandag 11. april (FU)
Kirsten Grande, arkivfuldmægtig, Lands
arkivet i Viborg: Selvmord og tugthus
fanger.

Fængsels- og tugthusarkiveme har stor 
værdi for personal- og slægtshistorikere, 
for der er utvivlsomt mange slægtsfor
skere, som kan finde aner i fængselsar
kivernes stambøger, fangesager, arbejds
bøger, etc. Og herigennem få interessante 
oplysninger om forfædrenes og -mødrenes 
personlige baggrund, udseende og opfør
sel.

Kirsten Grande fortæller også om de 
indberetninger om selvmord, der kan 
findes i Danmarks Statistiks arkiv på 
Rigsarkivet.
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Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19 og finder
- hvor ikke andet er anført - sted i Herning 
Frivillig Center, Codanhus, Fredensgade 
14, Herning (indkørsel fra Dalgas Allé)
- kaffe kan købes (5 kr. pr. kop) og brød 
må gerne medbringes.

Mødet 21. marts er på lokalhistorisk 
arkiv, Centralbiblioteket, Brændgårdsvej, 
Herning.

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

Kursusvirksomhed
Ingelise Løvenholt: Slægtsforskning fortsæt
tere, gotisk skriftlæsning, samt ekskursio
ner til Landsarkivet i Viborg 10 onsdage 
kl. 19-21.35 fra 19. januar.
Kurset afvikles under FOF i Herning.

Slægtshistorisk Forening for 
Hjørring og Omegn

Tirsdag 25. januar
Generalforsamling. Dagsorden vedlagt. 
Vores medlem Kurt Christensen med
virkede i en af efterårets fjernsynsud
sendelser "Ved du hvem du er". Det har 
inspireret ham til at lave sin egen historie, 
som han vil præsentere efter generalfor
samlingen.

Tirsdag 8. februar
Brugen af Internet i slægtsforskningen.

Vores medlem og leder af FOF-kursus 
i slægtsforskning Hugo Kristensen viser 
os veje til en bedre udnyttelse af søgema
skinen Google og DIS-Danmarks hjem
meside. Eksempler vil blive vist på det 
store lærred. Foredraget er det første i en 
serie, hvor vi sætter fokus på den optimale 
udnyttelse af Internettet.

Bestyrelse
Ingelise Løvenholt, fmd., Granly 1, 7451 Sunds, 
® 9714 1632.
E: ingelise.nielsen@webspeed.dk
Anders Strøm, nstfmd., Snejbjerg Hovedgade 27, 
7400 Herning, ® 9716 1837.
E: a.stroem@mail.tele.dk
Helen Jensen, kass., Rugvænget 67, 
7400 Herning,® 9712 9571.
E: helen.jensen@webspeed.dk
Bjarne Eg, Østerbyvej 7,7400 Herning, 
® 9714 7727. E: bjarne.eg@gmail.com 
Finn Larsen, Ilskov Hovedgade 24B, 
7451 Sunds, ® 9714 5416.
E: finnlarsen@fiberpost.dk
Knud Haaning Andersen, suppl., Rugvænget
73, 7400 Herning,
® 9712 7805. E: knudhaaning@post. 
cybercity.dk Hjemmeside: http:// 
knudhaaning.homepage.dk
Henny Wedel, suppl., Ålholmvej 62, Tjørring, 
7400 Herning, ® 9726 7306.
E: hwedel@privat.dk

Tirsdag 8. marts 
Dyrskjødt slægten.

Søskendeparret Marion Jensen og Peter 
Anderson fortæller om arbejdet med at 
udforske Lars Dyrskjødt, hans forslægt 
og mandlige efterkommere. Materialet er 
tilgængeligt på internetadressen www. 
kkeme.dk og formidlingen af slægtshisto
rien generelt vil også indgå i foredraget.

Tirsdag 22. marts Forhåndstilmelding 
Tom Buk-Swienty, historiker, journalist og 
forfatter: Dommedag Als.

Krigen 1864 sluttede ikke med slaget 
ved Dybbøl. Det kom til at gå fra slemt 
til meget værre - et dystert kapitel i 
Danmarkshistorien, som historikere kun 
har behandlet sporadisk, fordi det er så 
smerteligt. I et spektakulært angreb hen 
over Alssund natten til den 29. juni løb 
den prøjsiske hær de danske tropper på 
Als over ende.

Danskerne frygtede at Fyn, Sjælland 
og hovedstaden ville blive angrebet, og 
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der udbrød panik i hovedstaden. Da det 
stod klart, at landet som betingelse for fred 
ville miste sine hertugdømmer Slesvig og 
Holsten, arbejdede flere af rigets ledende 
mænd for, at Danmark sammen med 
hertugdømmerne blev optaget i Det Tyske 
Forbund. Foredraget handler om slaget 
om Als og om Danmarks nærdødsoplevel
se i 1864. Under foredraget vises en række 
samtidige dokumentariske fotografier.

Foredraget er en opfølgning på fore
draget "Slagtebænk Dybbøl" og er arran
geret sammen med Museumsforeningen 
og biblioteket. Det finder sted i bibliotekets 
mødesal i Metropolen kl. 19.

Tirsdag 5. april..
Ekskursion til Tornby-Vids trup Sogne
arkiv.

Arkivet ligger i Tornby GI. Købmands- 
gaard, Hovedvejen 59, Tornby. Leder af 
arkivet, Karen M. Jensen, fortæller om dets 
indhold og viser rundt. Senere er der dæk
ket og skænket op i kaffestuen, hvor den 
traditionelle arkivkringle serveres til.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19 i Forsamlingsbygnin
gen, Østergade 9, Hjørring. Kaffe og brød 
købes i pausen for 15 kr. Arkivekskursio
nen begynder kl. 19 på arkivet.

Adgangsbilletter til mødet 5.april i 
Metropolen bestilles hos formanden fra 
25.januar og udleveres ved møderne eller 
indgangen. Pga. forhøjede billetpriser kan 
vi kun tilbyde én billet pr. medlem.

Horsensegnens Slægtsforskere

Tirsdag 11. januar
Medlemmernes aften: Hvilke amter/sogne 
forsker du i?

Torsdag 20. januar (FU)
Jørgen Green: Hærens og søværnets arki
ver - en mulighed for at finde oplysninger 
om dine slægtninge.

Yderligere billetter kan købes for 75 kr. på 
biblioteket eller via billetten.dk og tilsen
des mod et gebyr på 15 kr.

Kontingent
175 kr.

Lørdagsåbninger på Historisk Arkiv i 
Hjørring

Arkivet holder åbent kl. 10-16 følgende 
lørdage: 8.januar, 5.februar, 5.marts. og
2.april, hvor vores arkivlaug vil være 
til rådighed med hjælp på læsesalen. 
Bemærk at lørdagen i januar er flyttet en 
uge i forhold til den sædvanlige 1. lørdag 
i måneden pga. Nytårsdag. Studiekred
sen i gotisk skriftlæsning for begyndere 
fortsætter samme dage kl. 13-15. Alle er 
velkomne.

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

Hjemmeside 
www.slfhj.dk

Tirsdag 22. februar
Generalforsamling.

Tirsdag 8. marts
Medlemmernes aften: Vi hjælper hinanden 
- og læser gotisk.

Torsdag 24. marts (FU)
Erik Kann, Virum: Godsarkiver.
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Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19 og foregår i 
Åpark Centret, Løvenørnsgade 21, Hor
sens.

Horsensegnens Slægtsforskere træffes i 
Lokalsamlingen på Horsens Bibliotek 1. 
og 3. mandag i månederne januar-marts 
kl. 16-18.

Studiekreds onsdage i ulige uger, kl.19 i 
Åpark Centret, start 5. januar. 
Tilmelding til Hanne Bjørn.

Kontingent
175 kr. pr. husstand.

Hvidovre Slægtsforskere

Tirsdag 11. januar
Kontingentbetaling, udlevering af SLÆG
TEN. Hyggeligt samvær.

Tirsdag 18. januar
Niels Kjøller, tidl. vicekriminalinspektør 
i Hvidovre: Udvandring fra Bornholm 
til USA.

Tirsdag 25. januar
Opfølgning på sidste foredrag. Vi deler 
erfaringer fra slægtsforskningen, hvorfor, 
hvordan, hvor og hvornår.

Tirsdag 1. februar
Årsmøde ifølge vedtægterne.

Tirsdag 8. februar
Michael Dupont, arkivar, cand.mag., 
Statens Arkiver: Introduktion til "Daisy", 
som er en arkivdatabase - en elektronisk 
registratur - der med tiden skal give 
et totalt overblik over Statens Arkivers 
samlinger.

Tirsdag 15. februar
Opfølgning på sidste foredrag - hvordan 
bruger vi det.

Bestyrelse
Knud Friis, fmd., Vænget 7, Vinten, 
8700 Horsens, ® 7565 4179.
E: elknud@stofanet.dk
Leif B. Hansen, kass., Askevej 31,8700 Horsens, 
S 7562 0147. E: ynn@stofanet.dk
Yvonne Bolbro, sekr., Højlund 7b, Lund, 8700 
Horsens, S 2011 7341. E: sira@stofanet.dk 
Hanne Bjørn, kurser, Bregnevej 6, Torsted, 
8700 Horsens, S 2148 5535.
E: habj@stofanet.dk
Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, Torsted, 
8700 Horsens, ® 7564 4143.
E: fam.peter@stofanet.dk

Hjemmeside
www.slaegt-horsens.dk

Tirsdag 22. februar
Godsarkiver. Forslag til efterårsprogram
met.

Tirsdag 1. marts
Bruger du et andet slægtsprogram end 
Brothers Keeper, fordele og ulemper ved 
de forskellige slægtsprogrammer.

Tirsdag 8. marts
Mette Nielsen, cand.mag. i hebraisk med 
mellemøstlige samfund: Fokus på dansk 
jødisk mangfoldighed, historie, indvan
dring, samt introduktion til slægtsforsk
ningsmuligheder.

Tirsdag 15. marts
Opfølgning på sidste foredrag. Vi deler 
erfaringer fra slægtsforskningen, hvorfor, 
hvordan, hvor og hvornår.

Tirsdag 22. marts
Gotisk skrift. Vi prøver sammen at læse 
gotisk skrift.

Tirsdag 29. marts
Medlemsvalgt program.

Tirsdag 5. april
Kom med effekter fra jeres slægt. Hvordan 
skriver man om sin familie.
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Tirsdag 12. april
Afslutning.

Vi udveksler erfaringer samt hjælper 
hinanden med spørgsmål indenfor slægts
forskningen.

De fleste i foreningen benytter slægts
programmet Brothers Keeper.

Tid og sted
Kl. 14 på Rytterskolen, Hvidovre Kirke
plads 1, Hvidovre. Skal der være udstilling 
på Rytterskolen og/eller ændringer i pro
grammet, henvises til vores hjemmeside.

Kontingent
150 kr. pr. halvår inkl. SLÆGTEN. Gæster 
30 kr. pr. foredrag.

Bestyrelse
Dan Olsen, fmd., Spurvehøj vej 17, st.tv., 
2650 Hvidovre, ® 3678 8642.
E: davao@tdcadsl.dk
Marian Stenak, nst.fmd., Immerkær 9, st.tv., 
2650 Hvidovre, ® 3675 8195.
E: bm.stenak@webspeed.dk
Egon R. Andersen, kass., Kirkegade 6, 
2650 Hvidovre, ® 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., ® 3670 5147.
E: arne-gerda-christiansen@mail.dk

Hjemmeside 
www.hvidovre-slaegtsforskere.dk

Koldinghus Forening af 
Slægtsforskere

Tirsdag 4. januar
Bendt Spendrup Mathiesen, fhv. salgschef 
og officer, Øster Starup: Skriv dit sogns 
historie.

Der vil vha. internettet blive vist, hvor
dan man finder informationer fra "andre 
samlinger" af arkivalier. Kom med på en 
tidsrejse rundt i adkomstregistreringer 
fra middelalderen, borgernes tilværelse 
i 1600-tallet, tildragelser beskrevet i ting
bøger og præsternes notater, bygninger, 
besætning og indbo beskrevet i synsfor
retninger og skifteprotokoller, billeder 
af fortiden beskrevet i lensregnskaber, 
jordebøger, præsteindberetninger og 
brevsamlinger, sognets trængsler og 
krigshistorie via hærens arkivalier samt et 
væld af begivenheder fra Jyske Samlinger. 
Meget kan findes på nettet, og ellers er der 
søgemaskiner, der kan fortælle, hvor man 
skal henvende sig.

Tirsdag 1. februar (FU)
Carsten Thiede, arkivar ved Landsarkivet 
i Viborg: Skøde- og panteprotokoller.

Skøde- og panteprotokoller er vigtige- 

kilder til slægtshistorie og lokalhistorie. 
Her finder man ikke bare oplysninger 
om ejendomshandler, men også mange 
andre oplysninger om ejendomme og 
deres beboere i de sidste to-tre hundrede 
år. I foredraget vil de forskellige typer af 
materiale blive beskrevet, og der vil blive 
givet eksempler på oplysninger, som kan 
findes i bøgerne, og det vil blive vist, hvor
dan man finder frem til oplysningerne.

Tirsdag 1. marts 
Generalforsamling.

Tirsdag 5. april
John V. Rasmussen, medlem af foreningen, 
Fredericia: Skriv din slægts historie.

Hvordan kommer vi i gang med at skri
ve en slægtsbog? Der vil blive gennemgået, 
hvad der skal medtages, og hvordan det gø
res. Det er altafgørende at finde en måde at 
simplificere opgaven på. John Rasmussen 
vil fortælle om, hvor og hvordan han finder 
enkeltepisoder i en anes liv, for derefter at 
samle det hele til et større hæfte. Altså en 
aften med praktiske eksempler på, hvordan 
vi hver især kan lave vore slægtshæfter, når 
vi gerne vil fortælle lidt om vore forfædres 
liv og færden.
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Tid og sted
KL 19.30 - 22 i Kirkesalen, Set. Jørgens 
Gård, Hospitalsgade 4,6000 Kolding.

Gotisk Læsning
Før vore sædvanlige mødeaftner, den 
første tirsdag i måneden, kan de medlem
mer, der ønsker hjælp til gotisk læsning 
møde op på Set. Jørgens Gård kl. 18 for 
at være med.

Der behøves ingen tilmelding til disse 
møder. Kontaktperson: Steffen Riis.

"Vi hjælper hinanden". Slægtsforskning for 
begyndere og lidt øvede.
Vi har en fornemmelse af, at der er en del 
nye medlemmer, der har lidt besvær med 
at komme i gang med at forske i deres 
slægt, og ikke rigtig ved, hvordan de skal 
få begyndt eller er gået i stå, fordi de ikke 
ved, hvordan de skal komme videre. Disse 
møder finder sted den anden onsdag i 
måneden: 12. januar, 9. februar, og 9. 
marts kl. 19.30-21.30 på Set. Jørgens Gård. 
Kontaktperson: John Rasmussen.

Tur til Grænsemuseet og Vamdrup 
Lokalhistoriske Arkiv
Som sædvanlig arrangerer foreningen en 
tur i vinterferien (uge7). Turen foregår i 
privatbiler.

Studieture til Landsarkiverne i Viborg, 
Aabenraa og Odense
På vore mødeaftner hjælper vi hinanden

Korsør Slægtshistoriske 
Forening

Torsdag 13. januar
Kontingentbetaling og udlevering af 
SLÆGTEN. Derefter vil 2 af vore medlem
mer fortælle lidt om deres slægt.

Torsdag 27. januar
"I Børglum-bispens fodspor". Kurt Re
hder fører os fra sin "ferieresidens" ved 
vandtårnet i Løkken til Børglum Kloster 

med at etablere fælleskørsel til de tre 
landsarkiver.
Den eller de af vore medlemmer, der øn
sker at besøge et af arkiverne, melder dette 
på mødet eller til formanden. På den måde 
kan vi hjælpe hinanden med at fylde en bil. 
Der betales 90 kr. til bilens fører for at køre 
med til Viborg. Til de to andre arkiver dog 
kun 60 kr. Kontaktperson: Formanden. 
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, S 7553 4955.
E: grejo@stofanet.dk
Henning Steen Højvælde, kass., Kongsholm 2, 
6051 Almind, S 7556 1088.
E: hsh@hsteenh.dk
Ejnar Lindegaard Thygesen, sekr., H.C. 
Andersens Allé 10,6600 Vejen, S 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 

og møllen, men vi følger hele den blodige 
vej over Ottesund til Hvidbjerg Kirke og 
derfra tilbage til nutidens museum på 
Børglum Kloster.

Torsdag 10. februar
Jytte Skaaning, cand.mag., arkivleder: Da 
Maren kom på kassen.

Efter en kort gennemgang af fattigvæ
senets udvikling, præsenteres nogle af de 
kilder, som findes om fattige menneskers 
liv og levned.
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Torsdag 24. februar
Hans Burchardt: Udviklingen af skrift
sproget (bogstaverne) med særlig henblik 
på gotisk tryk- og håndskrift.

Torsdag 10. marts
Generalforsamling.
Derefter vil Karin Vedel fortælle om en 
gade i Korsør, der blev opkaldt efter hele 
3 borgmestre: en far og hans to sønner.

Torsdag 24. marts
Medlemmernes aften. Tag dit materiale 
med. Har du noget, du vil vise frem eller 
fortælle om?

Torsdag 7. april
Kay-Vemer Christiansen, foreningens eget 
medlem: 01, ølhandlere og købmænd fra 
Valby til Korsør årene 1847 til 1920.
Incl. diverse smagsprøver.

Slægts- og Lokalhistorisk 
Forening for Løgstør og Omegn

Der er Slægtsforskeraften med gensidig 
inspiration følgende tirsdage:
11. januar, 5. februar, og 7. juni.

Torsdag 20. januar
Gennemgang af "Inga's foto" og søgning 
efter billeder på egen pc derhjemme.

Torsdag 3. februar
Generalforsamling. Dagsorden ifølge 
vedtægterne,

Efter generalforsamlingen vil Finn 
Jensen vise byfestfilm fra 1946 og fra 
1970'erne.
Mødested: Christiansminde kl. 19.

Lørdag 5. marts
Besøg på Landsarkivet i Viborg. 
Mødested: HP's Plads kl. 8.
Tilmelding til bestyrelsen nødvendig.

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

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

Karin Vedel, fmd., Højen 21,4220 Korsør, 
® 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, 
® 5837 6723.
Pia Jensen, Strandvejen 12,4220 Korsør,
S 5837 6017.
Ib Jonsson, Søskæret 4,4220 Korsør,
® 5835 3739.
Birthe Jonsson, suppl., Søskæret 4,
4220 Korsør, ® 5835 3739.
Hans Burchardt, rev., Møllebjergvej 26, 
4220 Korsør,® 5837 2275.
Grethe Dimpker, rev.suppl., Kastanievej 1, 
4220 Korsør, ®5837 2046.

Torsdag 17. marts
Bent H. Knudsen: Livsløb for en bonde
mand fra Tinggården i Næsborg.
Mødested: Christiansminde kl. 19.

Lørdag 2. april
Besøg på Landsarkivet i Viborg.
Mødested: HP's Plads kl. 8.
Tilmelding til bestyrelsen nødvendig.
Lørdag 9. april
Byvandring ved Jørn Christensen.
Mødested: Torvegade 6 ved rådhuset kl. 
13-16.

Tirsdag 26. april
Ulrich Alster Klug, Folkeuniversitetet: 
Skifte- og overformynderivæsen.
Mødested: Løgstør Bibliotek kl. 19 - 
21.30.

Lørdag 30. april
Uddeling af årets litteraturpris.

Som bekendt er det i år 150-året for 
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digteren Johan Skjoldborgs fødsel, og i 
den anledning uddeler Limfjordsegnens 
Litteratur Samvirke årets pris i hans navn. 
Uddelingen starter med kransenedlæg
gelse, med efterfølgende overrækkelse af 
prisen i Løgstør Bio. Der vil endvidere 
være en teaterforestilling. Der vil også være 
mulighed for en tur til Skjoldborgs hus.

Se nærmere i den lokale ugepresse.

Onsdag 4. maj
Arrangement i forbindelse med befrielsen 
i 1945.

Vi mødes ved monumenterne i anlæg
get ved den gamle politistation kl. 19.

Vi afslutter aftenen i Christiansminde, 
hvor fly-arkæolog Ib Lødsen vil fortælle 
om fly og flyvrag under anden verdens
krig over Danmark samt fund i havet 
omkring Grønland, Island og Færøerne. 
Ib Lødsen har i de seneste 35 år været 
tilknyttet Flyver- Taktisk- Kommando i 
Karup på freelancebasis.

Vi afslutter aftenen med at synge be
frielsessangene.

Lørdag 14. maj
KL 8-17 Udflugt til en slægtshistorisk 
lokalitet.

Annonceres senere i den lokale uge
presse.

Søndag 29. maj
Ud og se med Jørn C.

Afgang HP's Plads kl. 10. Hjemkomst 
cirka kl. 16.

Tur til og omkring Vilsted Sø, Vitskøl 
Kloster og Skarp Salling Kirke. 
Vi spiser til middag på Trend Kro.

Tilmelding til John Nielsen senest fre
dag 27. maj.

Tid og sted
Hvor ikke andet er anført, varer arrange
menterne kl. 19-21.30, og de finder sted i 
Arkivet, Torvegade 6, Løgstør.

Medbring selv kaffe og brød til alle 
arrangementer, undtagen 29. maj. 
Yderligere arrangementer vil blive annon

ceret i den lokale dagspresse.
Alle arrangementer bliver forudgående 

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

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

Lokalhistorisk Arkiv, Torvegade 6, Løg
stør.
Åbent torsdage kl. 14 -18.
Foreningens kontaktperson til arkivet: 
Bent Grundtvig Sørensen, Vægtergade, 
Løgstør, S 98671618.

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

Bestyrelse
John Nielsen, fmd., Øster Alle 20, 
9670 Løgstør, S 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, ® 9867 2179.
E: erikstagsted@stofanet.dk
Henning Jensen, suppl., Tværvej 9, 
9670 Løgstør, ® 9867 1785.

Hjemmeside 
www.logstor.lokalarkiver.dk
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Morsø Slægtshistoriske 
Forening

Der er slægtsforskning følgende 
tirsdage:
4. januar, 1. februar og 1. marts

Mandag 10. januar
Niels Vestergaard Larsen, Sdr. Draaby: 
Herregården Lund og kirkerne.
Sted: Konfirmandhuset Præsteallé 1, 
Øster Assels.

Tid og sted
Vore studieaftener foregår på 
Lokalhistorisk Arkiv, Dueholmgade 7,

Nordsjællands Slægtshistoriske 
Forening

Der er arbejdsmøde følgende tirsdage:
11. januar, 18. januar, 8. februar, 15. februar, 
22. februar, 8. marts, 15. marts, 22. marts, 29. 
marts, 5. april, 26. april og 3. maj.

Mandag 24. januar kl. 19-22
Foredrag af Michael Dupont: Uægte børn 
og arme kvinder.

Og/eller faderskabssager, hvad de 
indeholder og hvilke oplysninger man kan 
få.

Mandag 28. februar kl. 19-22 (FU) 
Foredrag af Jan Pedersen: Fattigvæsenet 
i 1800-tallet.

Tirsdag 12. april
Arbejdsmøde og generalforsamling.

Tid og sted
Med undtagelse af foredragene 24. januar

Nykøbing Mors med start kl. 19.30.

Kontingent
Kr. 125

Bestyrelse
Gunhild Olesen Møller, fmd., Strædet 38, 
7990 Øster Assels, ® 2332 9210.
E: gunhild.olesen.moller@rn.dk
Bjarne Nielsen, kass., Ranunkelvej 16, 
Nykøbing 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.

og 28. februar foregår alle arrangementer 
om eftermiddagen kl. 13-16.

Bestyrelse
Knud Werchmeister, fmd., Kongensgavevej 1 B, 
3200 Helsinge, ® 4879 6099.
E: knudhw@webspeed.dk
Maren Søndergaard Pedersen, nstfmd., 
Solbuen 208,3400 Hillerød, ® 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, 
® 4839 1605. E: stationsvej@mail.tele.dk 
Torben Christensen, suppl., Prunusvej 11, 
3450 Allerød.
Viggo Poulsen, suppl., ® 2181 0092.
Per Egelund, bilagskontrollant,

Ndr. Strandvej 277, Ellekilde, 3140 Ålsgårde.
E: p-e-lund@get2net.dk
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Nordvestjysk Slægtshistorisk 
Forening

Program udsendes til foreningens medlem
mer forud for hver halvsæson og findes 
endvidere på vor hjemmeside. Der udsen
des reminder som e-mail forud for hvert 
møde. Over 96 % af vore medlemmer har 
oplyst e-mail adresse.
Øvrige oplysninger: se vor hjemmeside.

Arskontingent
175 kr. pr. par/husstand.

Slægtshistorisk Forening for 
Odderegnen

Onsdag 5. januar
Vi starter paa en frisk med et medlems
møde, medbring materialer, I arbejder 
med. Desuden kommer adjunkt Svend- 
Erik Christiansen, Brabrand og informerer 
om "Daisy".

Onsdag 2. februar
Jytte Skaaning, genealog, Odense: Hvad 
gør vi, når kirkebogen mangler?

Onsdag 2. marts
Erik Kann, Virum: Skattebetaling gennem 
tiderne.

For slægtsforskere har de mange mand
tal, der ofte udarbejdedes i forbindelse 
med opkrævningerne, stor betydning. De 
rummer et enormt navnemateriale og er 
ikke sjældent en af de få kilder vi har til rå
dighed, når kirkebogen ikke er bevaret.

Slægtshistorisk Forening
Odense

Lørdag 29. januar - bemærk dato og 
mødested!
Foreningen fylder 40 år og fejrer dagen 
med følgende program:
Kl. 10.00 Velkomst og causeri ved forman
den Jytte Skaaning
Kl. 10.45 Johnny Wøllekær: Thorvald

Bestyrelse
Hans Toudal, fmd., ® 9742 3140.
Jørgen Ladegaard, kass., S 9740 6666. 
Poul Emil Bendtsen, sekr., @ 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

Onsdag 7. april
Vi holder afslutning paa sæsonen. Vi viser 
en film og hygger os.

Alle arrangementer begynder kl. 19 og 
foregår på arkivet, Åbygade 7, Odder 
S 8654 3870.
Priser ved foredrag incl. kaffe: 25 kr. for 
medlemmer/35 kr. for ikke medlemmer

Kontingent
175 kr. om året.

Bestyrelse
Niels Aage Holmgaard, fmd., Lillegade 15,2. th., 
8300 Odder, ® 2065 5167.
E: naah@mail.tele.dk
Ragnhild Lauinark, nstfmd.
Hans Helbo, kass.
Else Højgaard, sekr.
Erik Pedersen.
Bodil Holm, suppl.

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

Ellegaard - slægtsforskning, biografi, 
lokalhistorie eller Danmarks historie?

Med udgangspunkt i Historiens Hus' 
samlinger fortælles der om en af Dan
marks største idrætsstjerner, der blev 
kendt langt uden for landets grænser 
Kl. 12.30 Foreningen er vært ved en let 
frokost
Kl. 13.30 Knud J.V. Jespersen, Kgl. Or- 
denshistoriograf, professor: "Personalhi- 
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storiske oplevelser siden sidst" - KnudJ. 
V. Jespersen var foreningens første fore
dragsholder og ligeledes foredragsholder 
ved 25 års jubilæet 
KL 14.45 Kaffepause
Kl. 15.00 Generalforsamling - ifølge 
vedtægterne - regnskabet omdeles på 
generalforsamlingen
Tilmelding til Birgit Mortensen senest 15. 
januar.
Mødested: Odense Stadsarkiv, Kloster
bakken.

Bemærk: ny kontingentindbetalingsfrist 
2.1.2011!

Onsdag 16. februar (FU)
Agnete Birger Madsen, historiker, Kvinde
museet i Aarhus: 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 foredraget hører 
vi bl.a. om de danske piger, der blev lokket 
til Rusland for at synge i sangerindepavil
loner - troede de.

Onsdag 30. marts (FU)
Erik Kann, genealog, Statens Øjenklinik, 
København: Skattebetaling har man kendt 
til alle tider.

For slægtsforskere har de mange mand
tal, der ofte udarbejdes i forbindelse med 
opkrævningerne, stor betydning. De rum
mer 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 skat
temandtal kan ofte være både snørklet og 
vanskelig. Til gengæld er der næsten altid 
en gevinst at hente i den sidste ende!

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

Onsdag 27. april (FU)
Michael Dupont, overassistent, Lands
arkivet i København: Daisy og andre 
arkivdatabaser.

Daisy er Statens Arkivers database
- en elektronisk registratur - hvor man kan 
se, hvad der findes af arkivalier. For slægts
forskere er det uundværligt at kunne bruge 
den, for snart går man helt væk fra papirs
bestillingssedler. Kom og lær, hvad Daisy 
kan, hvordan man søger i den, og hvordan 
fremtiden ser ud. Vi skal også se på DANPA
- Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
- og STARBAS - Københavns Stadsarkivs 
Arkivdatabase. Udnyt de elektroniske tilbud 
og få mere ud af arkiverne.

Lørdag 28. maj
Fælles udflugt til Glorup Gods, Glorupvej 
34, Ørbæk - læs mere på www.glorup- 
gods.dk - rundvisning med efterfølgende 
medbragt kaffe/the i parken (tørvejr) eller 
i godsets kælder (regnvejr).

Der er ingen fællestransport - men mang
ler du kørelejlighed, så kontakt bestyrelsen.

Pris: 50 kr. Tilmelding og betaling til 
Birgit Mortensen senest 20. maj til giro
konto 2195356 (reg.nr. 1551) 
Mødested: Glorup Gods kl. 14.

Tid og sted
Bemærk! 40 års jubilæum og besøg på 
Glorup gods (kl. 14).

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

Kaffe/the, sodavand/øl kan købes i 
automat ved de almindelige møder. 
Bemærk! Spørgecentral Vi time før hvert 
møde - undtagen 40 års jubilæum og 
udflugten til Glorup Gods.

Bestyrelsesmedlemmer vil være til 
stede og hjælpe med "de krøllede bogsta
ver" og arkivspørgsmål.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 125 kr., par 175 kr. for 
foreningens tilbud og SLÆGTEN.
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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 34c, 5230 Odense M, S 6613 3134. 
E: ame@ejlby.dk
Hjemmeside: www.ejlby.dk
Birgit Mortensen, kass., Anne Maries Alle 38A,

Slægts- og Egnshistorisk 
Forening Randers

Tirsdag 11. januar
Foreningsaften: Gotisk tekstlæsning.

Vi tyder sammen forskellige tekster, 
som uddeles. Vi snakker om indholdet af 
teksterne og får til slut en facitliste. Du er 
også velkommen til tage dine egne drilske 
tekster med, som vi i fællesskab vil forsøge 
at tyde.

Tirsdag 25. januar (FU)
Ulrik Alster Klug, forfatter, underviser: 
Danske Kancelli

Danske Kancelli havde fra gammel tid de 
ressorts, som fra 1848 blev videreført af bl.a. 
justitsministeriet, indenrigsministeriet, kul
tusministeriet, sundhedsministeriet. I Danske 
Kancelli findes mængder af materiale af stor 
betydning for slægtsforskeren. Men hvad kan 
man vente at finde, og hvordan finder man 
det? Der gives også eksempler på henvisnin
ger fra andre kilder, f.eks. kirkebøgerne.

Tirsdag 15. februar
Generalforsamling efter vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil Jørgen 
Dimke vise og fortælle om hjemmesider 
lavet med Legacy, upload af siden og lidt 
om at lave en hjemmeside.

Tirsdag 8. marts (FU)
Lone Hvass, museumsinspektør, Græsted: 
Danske købstæder i 1700-årene

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

Hvad man også kan bruge kirkebøger, 
folketællinger ogbrandtaxationer til? Her 
sammenkædes en beskrivelse af købstæ- 
dernes størrelse, borgere, borgmestre, 
rådmænd, købmænd og håndværkere, 
hospitaler og de fattige. Sociale vilkår, 
sygdomme, fødsler og dødstal, begravel
sesskikke og levealdre og levevilkår.

Kildematerialet er især hentet fra Hel
singør og Vejle, som eksempler på en stor 
og en lille købstad.

Tirsdag 29. marts (FU)
Bente Jensen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv: 
Få billeder på dine aner.

Hvordan kan man bruge fotos i slægts
forskningen? Hvordan fortolker man gamle 
fotos? Og hvordan opbevarer man dem?

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

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

Bestyrelse
Anna Rousing Hadsund, fmd., Møllebakken 21, 
9550 Mariager, S 9854 2516.
E: arh@post7.tele.dk
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, ® 8649 4840. 
E: inger-marie@privat.dk
Jørgen S. Villum Rasmussen, Gimming
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Kirkevej 15, Gimming, 8930 Randers NØ.
E: jsvr@elrotel.dk
Kathrine Tobiasen, sekr., Korsagervej 13, 
Haslund, 8940 Randers SV, S 4128 6530.
E: k_tobiasen@mac.com
Karl Erik Nielsen, suppl., Damtoften 3, Lem, 
8930 Randers NØ, ® 8643 7070.

Roskilde Slægtsforskerforening

Tirsdag 11. januar
Som sædvanlig starter vi sæsonen med 
medlemmernes egen aften, så tag dit 
eget arbejde med. Der vil være rig lej
lighed til at tale og dele erfaringer med 
andre slægtsforskere. Har du oplevet 
noget spændende i forbindelse med din 
forskning, er du meget velkommen til at 
fortælle om det.

Tirsdag 8. februar
Magne Lund: Englandskrigene/med ud
gangspunkt i Slaget på Rheden.

Tirsdag 8. marts
Steen Ivan Hansen, cand.mag.: Kroernes 
historie.

Det er farligt at rejse - sådan har det 
altid været, men i gamle dage var det også 
besværligt og langsommeligt. Vi ser på 
kroernes historie og lidt på vejen gennem 
tiderne m.m.

Tirsdag 5. april
Ulrich Alster Klug, underviser og forfat
ter, Kværndrup: Kriminelle aner, hvordan 
tackler man det?

Tirsdag 10. maj 
Generalforsamling. 
Dagsorden udsen
des senere.

Tid og sted
Kl. 19.30 på Kilde
gården, Helligkors
vej 5, Roskilde. Med
bring selv kaffe/te.

E: kehn@mail.tele.dk
Bruno Jensen, suppl., Damtoften 1, Lem, 
8930 Randers NØ, S 8641 1779.
E: bruno.jensen@skyline.dk

Hjemmeside
http: / / www.slaegtranders.dk

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

Hjælp til slægtsforskningen kan fås af 
en erfaren slægtsforsker 1 time før hvert 
møde, efter aftale med sekretæren senest 
fredag før mødet.

Bestyrelse
Kit Bisgård, fmd., Åstoften 14, Svogerslev, 
4000 Roskilde, S 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, @ 4675 3076.
E: Ole.Sylvester@roskildeslaegt.dk
Martin Bang Dahl, Stenkrogen 13,1. tv., 
4000 Roskilde, ® 4636 1488.
E: m_b_dahl@mail.tele.dk

Hjemmeside 
http://roskildeslaegt.dk
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Ry Slægtshistorisk Forening

Tirsdag 11. januar
Almindelig samarbejdsaften med indlæg 
fra medlemmer.

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

Efter kaffen træner vi gotisk skrift
læsning, hvis nogen medbringer egne 
tekster.

Tirsdag 8. februar
Almindelig samarbejdsaften.

Tirsdag 8. marts
Generalforsamling efter vedtægterne.

Derefter bliver der nok tid til lidt faglig 
snak.

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

Bestyrelse
Kaj Ahlburg, fmd. og sekr., Kildebakken 36, 
8680 Ry, S 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, kaffemester, 
Anemonevej 11,8680 Ry, 8689 3580.
E: ahc@gefiberpost.dk

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

Slægtsforskerne i Rødovre

Forårets program er udsendt til medlem
merne.

Bestyrelse
Ole Olsen, Kamstrupvej 103 a, 2610 Rødovre,
® 3670 7172. E: fam.olsen@123mail.dk

Karin Forslund, nstfmd., Kolbyvej 42, 
2610 Rødovre, ® 4484 2717.
E: forslund@oist,cybercity.dk
Kirsten Anphin, kass., Fortly 2j, 2610 
Rødovre, S3641 0073. E: thorra@mail.dk 
Edvin Bolsmand, sekr., Låsbyvej 29, 
2610 Rødovre, ® 3641 0807.
E: bolsmand@get2net.dk

Saltlandets Historiske Forening ^ningen henviser til sin 
hjemmeside

for Sæby Og Omegn www.saltlandet-saeby.dk

Slægtsforskerne i Silkeborg

Der er studiekreds i gotisk følgende tirs
dage:
4. januar, 1. februar, 15. og 29. marts og 
26. april.

Tirsdag 18. januar (FU) 
Lars Otto Kristensen, bibliotekar: Grev
skaber, baronier og stamhuse.

Grundloven siger: Enhver til adel, 
titel og rang knyttet forrang i lovgivnin
gen er afskaffet. Alligevel er Danmarks 
Adels Aarbog udkommet siden 1884, og i 
Kongelig Dansk Hof- og Statskalender er 
der stadig en rangfølge, hvor greverne og 
baronerne er optaget. Men vi er alle lige 

for loven. Af Danmarks 188 adelsslægter 
har omkring 40 stadig jord, som de ejer på 
samme vilkår som vi andre. Hvem er de 
188 slægter, og hvor stammer de fra?

Tirsdag 15. februar
Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen får vi besøg 
af Tage Franck fra Lokalhistorisk Arkiv i 
Gjern.

Tirsdag 1. marts (FU)
Otto Bendixen, underviser i slægtsforsk
ning: Fra land til by.

Foredraget omhandler købstadsbebo
ere, håndværkere, brændevinsbrændere, 
købmænd, handelsmænd m.m.
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Otto Bendixen vil komme ind på 
lægdsruller, borgerskabs- og laugsproto- 
koller, brandtaxationer, kopskat, grund
takst- og lygtepengeskatter samt de spe
cielle tilladelser til brændevinsbrænding 
og udskænkning.

Tirsdag 12. april (FU)
Sven-Erik Christiansen, cand. phil. i hi
storie: Slægtsforskningsprogrammer på 
godt og ondt.

Meget er blevet lettere ved at bruge disse 
programmer til opsamling af persondata. 
Foredragsholderen gør status over program
mernes muligheder og viser tillige nogle 
af deres sidegevinster. I stigende omfang 
bruges de til at præsentere familien på nettet, 
og et eksempel på dette vil blive vist.

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

Slægtsforskerne på Skibbyegnen

Tirsdag 18 Januar
Marianne har besøgt Matrikelstyrelsen 
og vil fortælle os om sin nyvundne viden 
herfra.

Tirsdag 15 Februar
Aim. møde.

Tirsdagl5 Marts
Generalforsamling/alm. møde.

Tirsdagl9 April
Aim. Møde.

Slægtshistorisk Forening for
Storkøbenhavn

Onsdag 12. januar
Annette Hoff, museumsinspektør, dr. 
phil., Horsens Museum: Herregårdsfruens 
hverdagsliv.

Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs 
dagbøger og regnskaber - hverdagsliv

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

Bestyrelse
Bent Nymand, fmd., Teglgårdsparken 42, 
8882 Fårvang, S 86871844.
E: inbe@fiberpost.dk
E: 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, S 8681 0258.
E: birgitp@oncable.dk
Agnete Preisler, Hesselhøjvej 66, 
8600 Silkeborg, ® 8682 5734.
E: agnete@ae-preisler.dk

Hjemmeside
www.silkeborgslægt.dk

Tirsdag 17 Maj
Byvandring med Lone Wredstrøm til Ny
boder, hvor vi ser mindestueme/museet. 
Inden dette arrangement skal vi drøfte, 
om vi skal gå ind et listigt sted. Lone 
skulle kende et par steder. Lone byder på 
flere ting, se hendes hjemmeside www. 
wredstroem.dk/
Se også www.nybodersmindestuer.dk/

Bestyrelse
Christian Krogsgård, fmd.. E: chr40@c.dk

Hjemmeside 
www.skibbyslaegt 

1771-96 på herregården Bidstrup og i 
Horsens. Baroner og bryggerspiger, stu
dehandlere, sukkerbagere og spindekoner 
myldrer frem, når man åbner de små 
regnskabsbøger, der siden 1790'erne har 
været gemt i kældrene under Bidstrups 
sale. Med pertentlig skrift har Karen Ro
senkrantz de Lichtenberg ført sine daglige 
regnskabsnotater, og år efter år kan vi 

30

mailto:inbe@fiberpost.dk
mailto:jette.eiersted@dlgmail.dk
mailto:karlgeo@mail.tele.dk
mailto:birgitp@oncable.dk
mailto:agnete@ae-preisler.dk
ww.silkeborgsl%25c3%25a6gt.dk
wredstroem.dk/
http://www.nybodersmindestuer.dk/
mailto:chr40@c.dk
http://www.skibbyslaegt


følge herregårdsfruens hverdagsliv ned 
i alle detaljer. Vi er vidner til barselsstue, 
svigermors besøg, sygdom og død, og 
husfruen som lystfisker.

Onsdag 9. februar
Michael Dupont, cand.mag., adjunkt: 
Pasprotokoller.

En spændende kilde til slægtsforsk
ningen er de såkaldte pasprotokoller, der 
er en relativ ukendt og derfor ubenyttet 
kildegruppe. De er bevaret fra største
delen af det 19. århundrede 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. 1 1800-tallet skulle 
man nemlig bruge pas til indlandsrejser, 
og via pasprotokollerne kan man følge en 
persons rejsefærd. Kom og hør om dette 
spændende materiale.

Onsdag 9. marts
Generalforsamling. Dagsorden efter ved
tægterne.

Efter generalforsamlingen: Karin Lut
zen, historiker: Mors hemmelighed.

Karin Lutzen har som mange andre 
danskere slægtsforsket, og hendes søgen 
efter rødder er blevet til bogen "Mors hem
melighed - på sporet af en jødisk indvan
drerhistorie", som er en dokumentarisk 
fortælling om at opdage, at ens rødder er 
anderledes end man troede. Hør om hen
des egen spændende research af slægtens 
spor. Ved foredraget bliver der vist mange 
af Karin Liitzens egne slægtsbilleder.

Onsdag 20. april
Per Sørensen, faglærer, danse- og musik
forsker: Danskerne i fest og glæde.

I gamle dage var der ikke mange 
muligheder for at more sig, dog har dans 
gennem århundreder været en af de cen
trale muligheder for underholdning i alle 
samfundslag. Per Sørensen har speciel 
viden indenfor dans og musik, og han vil 
i billeder og lyd fortælle om, hvad vore 

aner dansede, når de var til gilde og skulle 
more sig.

Lørdag 14. maj
Forårsudflugten. Vi påtænker denne gang 
at lave en hyggelig tur til et sted på Sjæl
land. Vi skal se nogle spændende ting og 
spise et hyggeligt sted. Reserver derfor 
allerede nu denne dato. Nærmere oplys
ninger om udflugten i næste nr. af bladet. 
Eller på vor hjemmeside.

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

Bestyrelse
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, fmd., 
Hedebyvej 5,3650 Ølstykke, ® 47 17 92 51. 
E: krogh@get2net.dk
Margit Dujardin, Aspegården 38,2670 Greve, 
® 43 90 86 25. E: fam.dujardin@image.dk 
Lena Sørensen, kass., Løven 28,3650 Ølstykke, 
® 4717 55 62. E: sfs.lenas@gmail.com
Gitte Bergendorff Høstbo, redaktør, Ettehavevej 
51 B, 2730 Herlev, ® 44 84 91 31.
E: janhb@mail.danbbs.dk
Erling Dujardin, Aspegården 38,2670 Greve, 
® 43 90 86 25. E: fam.dujardin@image.dk 
Peter Wodskou, Arnesvej 44,2700 Brønshøj, 
® 38 28 94 75. E: peter.wodskou@get2net.dk 
Anette Eitz Watz, Fjelde Byvej 15, 
4990 Sakskøbing, ® 51 70 53 58.
E: anette.watz@gmail.com
Aino Kronsell, Cypressen 4, Svogerslev, 4000 
Roskilde, ® 46 38 34 87. E: aino@kronsell.dk

Hjemmeside

31

mailto:krogh@get2net.dk
mailto:fam.dujardin@image.dk
mailto:sfs.lenas@gmail.com
mailto:janhb@mail.danbbs.dk
mailto:fam.dujardin@image.dk
mailto:peter.wodskou@get2net.dk
mailto:anette.watz@gmail.com
mailto:aino@kronsell.dk


Sydkystens Slægtsforskerforening 
i Gersagerparken

Mandag 3. januar
Michael Dupont: Alle tiders værste plage 
- Pestens lange linier. Pest eller kolera?

I forhold til de små moderne epide
mier, vi jævnligt er udsat for, var pesten 
en virkelig mandedræber, bl.a. mener 
forskningen, at den i midten af 1300-tallet 
slog op mod 40% ihjel i de ramte områder. 
Til sammenligning slog koleraen kun lidt 
over 3% ihjel i København under landets 
værste koleraepidemi i 1853. Fra ca. 1350 
til 1711 hærgede pesten i Danmark, den 
vendte tilbage ca. en gang hvert tiår - og 
derfor har den en klar relevans for alle 
slægtsforskere, der ønsker at forstå den 
dagligdag, som forfædrene levede i. Vi 
skal se på pestens dødelighed, hvor ofte 
den ramte, hvordan den spredte sig, og vi 
dykker ned i nogle spændende pestår og 
ser på gode eksempler. Desuden kommer 
vi ind på, hvordan man nemt undersøger, 
om ens forfædre har boet i pestramte 
områder. Og i år er det netop 300 år siden 
pestens sidste besøg.

Der er gotisk læsning kl. 14 følgende 
mandage:
10. januar, 14. marts, 11. april og 9. maj.

Mandag 17. januar
Tema v/ Jytte Rasmussen: Udvandrere i 
slægten.

Der er spørgeaften - vi hjælper hinanden 
følgende mandage:
24. januar, 31. januar, 28. februar, 28. marts 
og 23. maj.

Mandag 7. februar
Udflugt til Rigsarkivet. Vi mødes kl. 10 i 
forhallen.

Mandag 14. februar
Generalforsamling iflg. vedtægterne. For
eningen er vært ved kaffe/te og brød.

Mandag 21. februar
Tema v/ Vivi Bruhn Jørgensen: 
Bybrande.

Mandag 7. marts
Jan Pedersen: Retsbetjentarkiverne. Hvad 
kan vi finde i dem og hvordan bruger vi 
dem.

Mandag 21. marts
Tema v/ alle: Din Slægtsgårds historie

Mandag 4. april
Jette D. Søllinge: Dagblade og ugeaviser 
som kilder for slægtsforskning

Mandag 18. april
Tema v/ Christen Henriksen og Slægts
boggruppen fortæller om deres slægts
bogskrivning

Mandag 2. maj
Line Sandst :Dansk efternavneskik - fra 
første overlevering til konstruerede ef
ternavne.

Mandag 16. maj
Tema v/ alle: Lovovertrædere eller ofre i 
din slægt. Fortæl om dem.

Søndag 29. maj
Udflugt. Ægtefæller og samboende er vel
kommen. Tilmelding senest 16. maj.
Desuden har vi diverse ikke planlagte ar
rangementer efter aftale

Herefter sommerferie til 5. september 
2011

Tid og sted:
Alle møderne afholdes med få undtagelser 
kl. 19 - 21 i lokalet, Slægtsforskerforenin
gen, Gersagerparken 35, parterret, Greve

Kontingent
Enk. 225 kr. samboende 275 kr. pr. år. 
Gæster 20 kr. pr. gang
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Bestyrelse
Ingrid Bonde Nielsen, fmd., ® 4390 8060.
E: formand@sydslaegt-info.dk
Jytte Rasmussen, kass., S 4390 3564.
E: kasserer@sydslaegt-info.dk
Lisbet Larsen, nstfmd., S 4615 0571.

Slægtshistorisk Forening for 
Sydsjælland

Onsdag 12. januar (FU)
Jytte Skaaning, Odense, fortæller om po
litiprotokoller. Jytte Skaaning er formand 
for Odense-foreningen og bl.a. medfor
fatter til det omfattende slægtshistoriske 
opslagsværk "Find din slægt - og gør den 
levende".

Onsdag 9. februar
Medlemsmøde med temaet: Familiens 
motorkøretøjer.

Formanden Ole Pilegaard Hansen for
tæller bl.a. om sin families motorisering gen
nem 100 år med udgangspunkt i hans bog 
fra 2009. Foreningens medlemmer opfordres 
til at medbringe historier og/eller billedma
teriale om slægtens motorkøretøjer.

Onsdag 9. marts
Generalforsamling med dagsorden ifølge 
foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen vises en 
historisk film.

Onsdag 13. april
Hans Erik Skaaning, Herfølge, fortæller 
om sit arbejde med at skrive bøger med 
udgangspunkt i sin egen slægtshistoriske 
forskning.

Slægtshistorisk Forening
Sønderjylland

Lørdag 15. januar kl. 10-14
Anna-Margrethe Krogh-Thomsen: Com
puterteknisk billedbehandling, hvad man 
kan lave med et moderne program.

Det demonstreres i praksis, hvordan 

E: naestformand@sydslaegt-info.dk 
Vivi Bruhn Jørgensen, S 5180 3212. 
Lise From Larsen, @ 4361 0265.

Hjemmeside: 
http://sydslaegt-info.dk

Foredragsholderen har bl.a. skrevet 
om "Hønse-Marie" fra Stege og om sin 
kones slægt fra Svendsmark. Derudover 
er han forfatter til bogen om Lendemark 
Boldklub.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 100 kr. Par 160 kr. 
Gæster 50 kr. pr. møde.

Kursusvirksomhed
LOF holder kursus i slægtsforskning under 
ledelse af Ole Pilegaard Hansen. Fortsæt
terkursus I starter den 13.januar 2011 på 
Holmegaardsskolen i Fensmark.

Bestyrelse
Ole Pilegaard Hansen, fmd., Fyrrevej 7, 
Fensmark, 4684 Holmegaard, ® 5554 6405. 
E: pilbach@stofanet.dk
Jørgen Petersen, kass., Pinjevej 10, Fensmark, 
4684 Holmegaard, ® 5055 5848.
: swerburg@mail.dk
Hans Jørn Fris Sørensen, sekr., 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, S 5572 7866. El: nfj@stofanet. 
dk

Hjemmeside
ssf25.dk 

gamle beskadigede fotos kan restaureres 
ved hjælp af computeren. Endvidere om
tales og vises redigering af nyere digitale 
billeder, samt indscanning af dias og ne
gativer.

Tirsdag 1. februar kl. 19.30- ca. 21.
Medlems- og kontaktmøde med oplæg 
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om brugen af ArkivalierOnline og Family- 
Search, mormonernes store database med 
indtastninger fra det meste af verdenen.

Tag desuden noget af din egen slægts
forskning med - måske sidder der andre, 
der kan hjælpe med at tyde det gotiske, har 
ideer til, hvor du skal lede efter en person 
eller noget helt tredje. 
Medbring evt. selv kaffe/the.

Lørdag 26. februar kl. 13-14 
Generalforsamling ifølge vedtægterne. 
Dagsorden udsendes til medlemmerne 
og kan desuden ses på foreningens hjem
meside i løbet af februar måned.

Samme dag & sted kl. ca. 14.15-15.30 
Agnete Birger Madsen, historiker, Kvinde
museet i Danmark, Aarhus: Kvindfolk og 
fattigfolk på landet i 1800-tallet.

Foredraget handler om to af foredrags
holderens formødre: Kirsten Andersdatter 
og dennes datter, Andresine. Der gås i dyb
den 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 historikerne ikke 
kender meget til. Men Kirsten Anders- 
datter har skrevet til amtmanden i flere 
omgange, og i disse breve kan vi udlede 
en masse om hendes og ligesindedes leve
vilkår. 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.

De to kvinders liv fortælles med ud
gangspunkt i de benyttede kilder: Kirke
bøger, folketællinger, fattigprotokoller, 
faderskabssager, politiprotokoller, breve 
til amtmanden og andre dokumenter.

Lørdag 24. september kl. 10-16
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 
fejrer 30 års jubilæum med afholdelse af 
sit 6. Slægtsforskertræf.

På Slægtsforskertræffet vil der være 
udstilling af slægtsforskning, foredrag, 
slægtsforsker-cafe, mulighed for gode råd 
og tips og ikke mindst hyggeligt samvær 

med andre slægtsforskere.
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 
opfordrer alle interesserede fra hele 
landet til at deltage. Mere kan læses på 
foreningens hjemmeside i løbet af som
meren 2011.

Nogle møder arrangeres i samarbejde 
med Folkeuniversitetet og DIS-Danmark. 
Tilsagn fra disse samarbejdspartnere er 
endnu ikke indkommet, men se evt. for
eningens hjemmeside for at se hvilke.

Herudover tilbydes forskellige andre 
arrangementer som f.eks. "Slægtsforsker
værksted", kurser i slægtsforskning og 
gotisk skrift, kurser i PC mm. Desuden 
forsøges arrangeret en medlemsudflugt 
til et større arkiv.

Hold øje med foreningens hjemmeside 
for yderligere oplysninger og evt. ændrin
ger.

Tid og sted
Hvor ikke andet er anført, holdes møderne 
på Sønderborg Bibliotek.

Kontingent
170 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
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Slægtshistorisk Forening for 
Thy

Tirsdag 18. januar kl. 19 
Foredragsaften. Chris Oxholm, Brother's 
Keeper's danske repræsentant, præsente
rer de nyeste funktioner i programmet.

Aftenen begynder med en kort tur 
rundt i programmets mest almindelige 
funktioner. Hvordan starter man, hvordan 
linkes personerne sammen, hvordan kom
mer der billeder med og hvilke udskrifter 
er der? Er du ny bruger eller har du over
vejet at benytte Brother's Keeper, vil der 
også være noget for dig.

Efter pausen ser vi de mere specielle 
detaljer i programmet, så sidder du med 
spørgsmål eller ønsker til Brother's Keep
er, så er det her, du kan få svar.

Det bliver muligt at købe en cd-rom 
med Brother's Keeper samt den danske 
manual til programmet. Brother's Keeper 
er et Windows program, som kan anven
des sammen med Windows 98 eller nyere. 
Se mere på www.brotherskeeper.dk

Torsdag 24. februar kl. 19.30 
Generalforsamling (nærmere opl. - se lo
kal folder). Dog forinden et kort foredrag 
ved filmproducent Jørgen Vestergaard, 
Sennels: Folkeminder i Thy.

Onsdag 23. marts kl. 19.30 (FU)
Elsa Steen Ølgaard, journalist: Kartoffel
tyskerne på Alheden.

Foredragsholderen er 7. generation af 
kartoffeltyskerslægten Krath, der sam
men med 29 andre slægter indvandrede 
til Alheden i 1760. Kolonisterne kom efter 
invitation fra den danske konge for at 
opdyrke heden.

I foredraget fortæller hun kartoffelty
skernes historie, som egentlig ikke er så 
kendt: om hvervning, udvandring, bosæt
telse på Alheden i Grønhøj og Haurdal, 
byggeri af Frederiks Kirke, og kampen for 
at overleve. Hun fortæller også om den 
store oplevelse, det har været for hende at 

finde ud af, hvor hendes slægt er udvan
dret fra. Hun har besøgt landsbyen Sulz
feld i Sydtyskland, hvorfra den 36-årige 
Johann Christian Krath udvandrede med 
sin lille familie i 1760, for at blive kartof
feltysker på den jyske hede ved Grønhøj.

Foredraget opfordrer tilhørerne til at 
tage en udflugt til Frederiks og til Kartof
feltysker-museet, som ligger i forbindelse 
med Grønhøj Kro. Der er gratis adgang.

Torsdag 7. april kl. 19
Besøg på Sydthy lokalhistoriske arkiv, 
hvor arkivar Thomas Norskov Kristensen 
vil fortælle om arkivet, der er kommet i 
nye lokaler. Der vil blive mulighed for 
egne slægtsundersøgelser i arkivmate
rialet. Tilmelding og samkørsel (se lokal 
folder).

Heldagsture til Landsarkivet, Viborg.
24. januar, 17. februar, 29. marts og 14. 
april. Se lokal folder. Tilmelding, samkør
sel og materialelister hos webmaster.

Lokalhistorisk arkiv, Thisted
Et bestyrelsesmedlem vil være til stede og 
behjælpelig på arkivet følgende torsdag 
eftermiddage mellem kl. 14 og 16.
13. januar, 10. februar, 24. marts, og 
7.april.

Hotline for medlemmer
Der er oprettet en hotline for vore med
lemmer. Kontakt blot én af bestyrelsens 
medlemmer for hjælp med din slægts
forskning.

Tid og sted
Arrangementerne finder sted i Plantage
huset, Thisted, og tiden fremgår af hvert 
arrangement.

Kontingent
Pr. kalenderår kr. 170,- for enkeltperso
ner og kr. 220,- for par. Ved indmeldelse 
efter 1. juni reduceres kontingentet med 
kr. 85,-.
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Bestyrelse
Jens Eg, fmd., Enghavevej 17,7700 Thisted, 
S 9792 0051. E: jens.eg@mail.dk 
Herdis Kristensen, nstfmd., Ballerumvej 127, 
7700 Thisted, © 9798 2035.
E: herdishedeg@mail.dk
Peter Norre Christensen, kass., Klosterengen 53, 
Sennels, 7700 Thisted, 9798 5403.
E: norre@mvb.net

T rekantom rådets 
Slægtshistoriske Forening

Mandag 10. januar
Medlemsaften: Spørgsmål og svar.

Vi vil i fællesskab søge at give svar på 
både konkrete og generelle spørgsmål. 
Læg dit evt. spørgsmål i "Spørgekas
sen" i god tid, for som det hedder: "Det 
umulige klares med det samme, mens 
mirakler tager lidt længere tid".

Torsdag 3. februar
Dagbesøg på Landsarkivet for Nørrejyl
land, Viborg.
Rundvisning og egne studier på læsesa
len.
Praktiske oplysninger: Se "Slægts-Ti
dende" Nr. 20 (udk. 13. dec. 2010)

Mandag 14. februar (FU)
Michael Dupont, Glostrup, arkivar ved 
Landsarkivet for Sjælland m.fl.: 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 jeg 
se på, hvad faderskabssager er, hvordan 
man finder dem, og hvad de indeholder.

Desuden vil jeg komme ind på Fød
selsstiftelsen, hvor kvinder kunne føde i 
hemmelighed, og se på mulighederne 
for alligevel at finde moderens navn i de 
berømte udsætterprotokoller.

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: thy-slaegt@hotmail.com

Hjemmeside
www. thyslaegt.dk

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

Mandag 11. april
Erik Kann, genealog, seniorkonsulent ved 
Kennedy Centret, København: Fæstebøn
der - godsarkiver.

Fæstebøndemes livsvilkår har med rette 
altid haft slægtsforskernes store interesse. 
Det er ikke udelukkende en beretning om 
hårde, barske livsvilkår, men sandelig også 
om sikkerhed og social tryghed.

De vigtigste kilder til belysning af 
fæstebøndemes forhold i Danmark fra ca. 
1600-1900 gennemgås, og gennem en række 
praktiske eksempler forklares, hvorledes 
kilderne kan benyttes i praksis.

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 afbenytte foreningens bibliotek. Udlån 
sker i forbindelse med møderne.

Møderne indledes med "medlemmer
nes 10 minutter", hvor der kan fortælles 
om gode oplevelser, givtige kilder, læses 
op, gives tips osv. I forbindelse med mø
derne vil der altid være hjælp at hente til 
tydning af gotisk skrift eller ideer til at 
komme videre.
Kaffe / te "ad libitum" 5 kr.
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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., Maj vænget 66, Bramdrup, 
6000 Kolding, ® 7551 8063.
E: j.ratjen@stofanet.dk
Jens Bundesen, nstfmd., ansvh.red. (Knud 
Bagger ass. red.), Castorvænget 23, 
7000 Fredericia, ® 7468 0641.
E: bundesen@mediebasen.dk 
Jonna Qvortrup, kass., Prangervej 82, 
7000 Fredericia, ®7592 9678.

Vejleegnens Slægtshistoriske 
Forening

Tirsdag 4. januar (FU)
Erik Kann, seniorkonsulent: Godsarki
ver.

Gennemgang af godsarkivernes enor
me kildemateriale.

Foredraget gennemgår det måske 
vigtigste arkivmateriale til belysning af 
ganske almindelige bønders historie i 17- 
og 1800-tallet.

Tirsdag 1. februar (FU)
Annette Hoff, museumsinspektør: På 
sporet af Gehrdt de Lichtenberg.

Annette Hoff vil fortælle om tilblivel
sen af bogen om den kendte 1700-tals ma
tador, der ejede 11 herregårde, 20 kirker, 
3 fabriksanlæg og derudover drev handel 
og var pengeudlåner.

Hvilke kilder har været benyttet, hvor 
findes de og hvad kan de hver for sig 
fortælle om manden.

Tirsdag 1. marts
Generalforsamling efter vedtægterne. 
Efterfølgende medlemsaften hvor interes
segrupper er i fokus.

E: jonnaqvortrup@hotmail.com
Leif Horsmark, sekr., Tunøvænget 13, 
5500 Middelfart, ® 6441 4456. 
E:Leif.Horsmark@stofanet.dk
Laila Køngerskov, bibi., Castorvænget 6, 
7000 Fredericia, ® 7592 8338. 
E:laito@profibermail.dk
Vita Horsmark, forlystelsesråd, Tunøvænget 
13,5500 Middelfart, ® 6441 4456. 
E:horsmarkl@stofanet.dk
Tommy Hansen, moccamester, Islandsvej 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

Tirsdag 5. april
Anni Jensen, medlem: Matrikelnummerets 
historie.

Hvad er et matrikelnummer? Hvordan 
begyndte matrikuleringen?

Historien om hvordan ejendomsretten 
er fastsat og sikret i matrikeldirektorat og 
tingbog.

Hvordan finder jeg et matrikelnum
mer? - og hvad kan man læse ud af et 
matrikelkort?

Tirsdag 3. maj
Udflugt til Uldum Mølle.
Pris pr. person kr. 50,- som opkræves ved 
fremmødet. Husk aftalte penge! 
Rundvisning.
Kaffe og boller.
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
150 kr. pr. person pr. år. Gæster 50 kr.
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Bestyrelse
Mette Holm Sørensen, fmd., Grejsdalsvej 456, 
7100 Vejle, ® 7585 3073.
E: mhs@grejsdalen.dk
Gunnar Therkelsen, nstfmd., Peter
Freuchensvej 4, 7100 Vejle, ® 7583 4206.
E: githe@live.dk
Anni Jensen, kass., Pedersholms Alle' 108, 
7100 Vejle, ® 7583 2274.
E: ejphl08@mail.dk
Flemming Topsøe-Jensen, Anemonevej 18,

Slægtshistorisk Forening for 
Vestegnen

Tirsdag 25. januar
Erik Kann: Slægtsforskning på nettet.

Internettets muligheder er stort set 
uendelige og mængden af informationer 
ubegribelig omfattende. Alligevel er der 
mange slægtsforskere, der oplever frustra
tion og forvirring.

Tirsdag 8. februar
Temaaften med Anne Marie Hoick, som 
vil fortælle og vise os, hvordan slægtspro
grammet Legacy kan bruges.

Tirsdag 22. februar
Jørgen Mikkelsen, seniorforsker: Ældre 

fængselsarkiver og deres muligheder. Der 
kunne jo være forbrydere i vore aner?

Dette foredrag afholdes i samarbejde 
med Sokkelund Herreds Genealogiske 
forening og derfor vil tilmelding til denne 
aften være nødvendig.

Tilmelding kan ske pr. telefon eller pr. 
mail til formanden.

Tirsdag 8. marts
Generalforsamling.

Tirsdag 22. marts
Ove Brørup: Rakkere i Norden - en beryg
tet og forfulgt befolkningsgruppe.

Vi bliver taget med på et overraskende 
historisk og politisk tilbageblik, der fortæl
ler den - for de fleste lidt uklare historie om 

7100, Vejle, S 7582 4916.
E: flemming.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, ® 7584 1050.
E: peder.udesen@ofir.dk

Hjemmeside 
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf

------------------------------------ (-----------------------  
rakkerne, kjæltringene og natmændene.

Betragtninger om lysten til det frie liv, 
respekt for samfundsordenen, foragt for 
de anderledes, fattigdomsbegrebet m.m. 
krydres med dramatiske, spændende og 
groteske skildringer fra rakkerlivet i Nor
den i gamle dage.

Tirsdag 26. april
Ib Walbum: Henrettelser i Danmark.
Den sidste foregik 22. november 1882. Det 
var rovmorderen Anders Nielsen (Sjæl
lænder) der blev henrettet.

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

Tid og sted
Hvor intet andet er anført, afholdes vore 
møder hver tirsdag kl. 19 - 22 i Aktivi
tetscentret, Sydvestvej 12, Glostrup. (Ved 
Glostrup station).
Kontingent
Pr. år kr. 200, ægtepar kr. 320. Gæstebeta- 
ling ved foredragene 30 kr.

Bestyrelse
Yrsa Holm Kristensen, fmd., Poppelhusene 33, 
2600 Glostrup, ® 4344 9741.
E: flyr@mail.tele.dk
Lise Kroner, nstfmd., Flintager 28,2620 
Albertslund, @ 4364 4371.
E: lmkroener@webspeed.dk
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Birthe Jørgensen, kass., Ydergrænsen 8,2600 
Glostrup, ® 4494 5574.
E: birthe_jorgensen@mail.tele.dk
Skjold Eg, sekr., Nyvej 19,1. tv., 2600

Glostrup, S 4345 5835. E: Skjoldeg@mail.dk 
Niels Holger Jensen, Lyngtoftevej 8,2605 
Brøndby, ® 4345 9617. E: nhjensen@live.dk

Vestlollands Slægts Forsknings 
Forening

Torsdag 27. januar
Forfatteren Gorm Rasmussen, Dannemare: 
Modstandsbevægelsen 1940-45.

Gorm Rasmussen har 2009 udgivet 
romanen "Lille Svend" om en af friheds
kampens unge helte.

Torsdag 24. februar
Foreningens ordinære generalforsam- 
ling.

Derefter fortæller historiker, cand. 
mag., Anders Peter Koch Hansen om 
"Mordet i natmandens hus".

Den 15. oktober 1746 begik natmanden 
Hans Olsen i Nakskov mord på en ukendt 
matros, som var på besøg hos ham.Et dra
matisk kapitel i Vestlollands historie.

Torsdag 17. marts
Godsejer Gustav von Rosen, Rudbjerg- 
gård: Godsets og slægternes historie gen
nem tiderne.
Det bliver spændende at høre om.

Torsdag 14. april
Kåre Johannessen, museumsinspektør, 
Middelaldercenteret, Nykøbing F.: Sven
skekrigene i 1600-tallet.

Slægtshistorisk Forening for 
Viborg og Omegn

Torsdag 3. februar
Generalforsamling - dagsorden efter 
lovene.

Derefter vil Anton Blaabjerg fortælle 
om: levnedsløb, kildeangivelse og kilde
kritik.

Biografier sammenstilles af kildeud
drag, men hvordan? Skal teksterne være

Da Karl X Gustav marcherede over isen 
fra Langeland til Lolland og gjorde holdt i 
Nakskov.

Tid og sted
Foredrag og møder holdes, hvis ikke andet 
er anført, i Nakskov lokalhistoriske Arkivs 
avissal, Jernbanegade 8, Nakskov, kl. 19. 
Husk at medbringe kop eller krus da der 
kan købes kaffe/te ad libitum for 5 kr.

Kontingent
75 kr. pr. person -125 kr. pr. par. 
Gæster betaler et gebyr på 25 kr. pr. 
møde.

Bestyrelse
Helge Rasmussen, fmd., Havebyen 17, 
4900 Nakskov, S 5492 0961.
Margrethe Nellemann, nstfmd., Østergade 8, 
4900 Nakskov, S 5492 8329.
Lone Rasmussen, sekr., Hoskiersvej 40,
4900 Nakskov, S 5492 7154.
Lynge Petersen, kass., Pederstrupvej 17, 
4900 Nakskov, S 5492 1088.
E: helgepetersen@nakskovnet.dk
Erling J. Hansen, Pederstrupvej 20, 
4900 Nakskov, ® 5492 2011.
Hanne Britt Johannesen, Erantisvej 29, 
4900 Nakskov, ® 5492 0820.

bogstavrette eller blot ordret? Hvor meget 
skal med, og hvordan henvises lettest til 
egentlig kilde?

Torsdag 24. februar
Magne Juhl, Viborg: Forbindelser mel
lem studehandlerslægter på Ribeegnen 
samt familien Nissen på Spottrup med en 
samtidig redegørelse for jordemoderhjælp 
ved fødsler herunder især 7 fødsler på 
Spottrup.
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Torsdag 17. marts (FU)
Arkivar Jørgen Mikkelsen, København: 
Pas, politi og personregistrering.

Foredraget giver en beskrivelse af de 
dele af retsbetjentarkiverne, der har med 
politiets virke at gøre, samt en præsen
tation af de vigtigste typer af arkivalier 
i politiarkiverne fra tiden indtil midten 
af 1930'erne. I særlig grad belyses de 
arkivalske spor efter politiets registre
ring af rejsende. Det drejer sig bl. a. om 
pasprotokoller og opholdsbogsjournaler. 
Foredraget giver desuden en introduktion 
til Rigsarkivets righoldige samling af sager 
om udlændinge, der fik opholdstilladelse 
i Danmark efter ca. 1914.

Torsdag 7. april (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?

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
180 kr. pr. husstand for foredrag og SLÆG
TEN. Gæster ved foredragene 20 kr.

Bestyrelse
Holger Helbo, fmd., Fuglevænget 47 B, 
Klejtrup, 9500 Hobro, ® 9854 7015.
E: holger.h@mail.dk
Anton Blaabjerg, nstfmd., Fredensgade 38, 
8800 Viborg, S 8661 0436.
E: blaab@webspeed.dk
Grete Petersen, kass., Topmejsevej 2, 
8800 Viborg, 8661 0868. E: top@pc.dk 
Tove Krog, sekr., Møllevej 11 A, 8800 Viborg, 
® 86671099. E: tove-krog@jubii.dk 
Lene Majlandt, PR, Søvej 7 C, 8800 Viborg, 
S 8725 0452. E: lemi@mail.dk
Karen Straarup, webmaster, supp., 
Karetmagervej 25,8920 Randers NV,
S8644 3014. E: kstraarup@wwi.dk

Hjemmeside 
www.viborgslaegt.dk

Slægtshistorisk Forening af 
2005 for Øster, Vester og Nørre 
Horne Herreder

Mandag 24. januar 
Generalforsamling iflg. vedtægterne. 
Derefter foredrag ved Ole Degn, senior
forsker, Viborg: Bispearkiver.

Mange slægtsforskere er ikke klar over, 
at bispearkiverne rummer oplysninger om 
langt flere end præster og skolelærere. I 
foredraget demonstreres, at takket være 
bispernes tilsynsmuligheder finder man i 
deres arkiver også materiale om beboere 
af tidligere tiders alderdomshjem, hospi
talerne, om kirkelige forhold i sognene, 
om personsager i almindelighed og li
geledes gennem kongebreve om vielser. 

Administrationen af bispeembedernes 
godsbesiddelser har efterladt sig fæste- 
og skifteprotokoller, som man tillige med 
lister over skatteborgere kan være heldig 
at finde i disse arkiver.

Onsdag 16. februar
Jytte Skaaning, Odense: Begravelsespro
tokoller og stolestader.

Disse arkivalier kan bruges som sup
plement til kirkebøger, især hvor disse 
mangler. Hvor findes arkiverne og hvor
dan kan de bruges af slægtsforskere? Der 
bliver givet eksempler fra et landsogn og 
et bysogn.

Onsdag 16. marts
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, Øl
stykke: Brugen af www.Family-Search. 
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org, mormonkirkens store hjemmeside og 
database. Hvad kan man finde på www. 
Family-Search.org, der i dag er en af ver
dens største og mest brugte genealogiske 
hjemmesider, hvordan søger man i den, 
og hvilke oplysninger kan man finde her? 
En dansk vejledning til denne hjemmeside 
kan du udskrive på www.genealogi-kbh. 
dk under Hent og print.

Lørdag 16. april
Vi kører på den årlige tur til Landsarkivet i 
Viborg. Der aftales nærmere om samkørsel 
på denne tur.

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
- kan evt. fortsættes i foråret, hvis der er 
interesse derfor. Tidspunkt vil igen være 
tirsdage kl. 9 - 12. Man kan udmærket 
påbegynde deltagelse, selv om man ikke 
har været med før. Deltagelse er gratis for 
medlemmer, men der betales et beløb for 
kopier og kaffe.. 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 selvstudium.

Datoer 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, 
6870 Ølgod, ® 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, 
® 9737 1537. E: isdanielsen@mail.dk
Niels Winther Christensen, suppl., Bjælkager 
8,6823 Ansager, ® 7698 0015.
E: niwich@mail.dk
Ivar Kristoffersen, suppl., Kildevej 37, Bølling, 
6900 Skjern, ® 9736 8151.
E: ivarkristoffersen@privat.dk

Slægtshistorisk Forening for 
Aalborgegnen

Mandag 3. januar (FU)
Rolf Engel, arkivar, Viborg: Introduktion 
til Daisy.

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

Mandag 7. februar
Oplæg fra HistorieAalborg: Brug af aviser 
i slægtsforskningen.

Avisen som kilde. Hvilke aviser findes 
hvor? Papir, mikrofilm og onlineser- 
vices.
Et medlemsmøde, hvor der er tid til socialt 
samvær og udveksling af erfaringer mv.

Mandag 7. marts
Jørgen Mikkelsen, arkivar, ph.d., Køben
havn: Medicinalindberetningerne.

Medicinalindberetningerne er den ab
solut væsentligste kilde til udviklingen af 
det danske sundhedsvæsen i 1800-tallet. 
Disse årsberetninger fra embedslægerne og 
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de praktiserende læger giver et detaljeret 
overblik i sygdomsbilledet i alle dele af lan
det. Desuden giver de mange interessante 
oplysninger om sociale forhold og kulturelle 
forskelle. Vi skal endvidere høre om vaccina
tionsprotokoller, dødsattester, patientjourna
ler og jordemoderprotokoller.

Mandag 21. marts
Aftentur til Lokalhistorisk Arkiv i Skør
ping kl. 19.30.

Der er tale om et kør-selv arrangement, 
men for ikke selvkørende vil vi arrangere 
fælles transport med tog. Arkivet er i Kul
turstationen, direkte over for stationen i 
Skørping.

Tilmelding til Else Berthelsen senest 
14. marts, se tlf. nederst. Ønskes fælles 
transport bedes det meddelt ved tilmel
dingen.

Mandag 4. april
Oplæg fra HistorieAalborg: Skjulte skatte 
på mikrofilm.

Stadsarkivets samling af mikrofilm 
rummer "oversete" film af tingbøger, 
skifter mv.
Et medlemsmøde, hvor der er tid til socialt 
samvær og udveksling af erfaringer mv.

Mandag 2. maj
Generalforsamling, og derefter foredrag 
ved Arne Sloth Kristoffersen: "De tyske 
flygtninge i Aalborg, - baggrund, flugt, 
ophold og hjemrejse".

Tid og sted
Møderne i januar, marts og maj holdes 
i foredragssalen, Haraidslund, Kastetvej 
83, Aalborg.

Medlemsmøderne i februar og april 
holdes på Aalborg Stadsarkiv, Arkiv
stræde 1, Aalborg.

Alle møder starter kl. 19.30, hvis ikke 
andet er nævnt.

Studiekredse
Legacy-gruppen 

Vi fortsætter med møder på Stadsarkivet 
torsdag i ulige uger fra kl. 12 - 15. Første 
gang 6. januar og sidste gang 14. april. Der 
er ingen tilmelding, bare mød op, hvis du 
er Legacy-bruger og har lyst til at se, hvad 
dette program kan.

Formålet er at udveksle ideer og erfa
ringer med hinanden og lære de mange 
gode muligheder og finesser, der findes i 
dette program.
Tovholdere: Erik Biehl, Jørn Bolander (se tlf. 
nednfor) og Arne Leismann S 98171908.

Legacy-gruppen fortsætter ligeledes man
dagsholdet på Stadsarkivet i ulige uger 
fra kl. 10 - 12. Første gang 17. januar og 
sidste gang 11. april. Møderne henvender 
sig primært til nybegyndere, men alle er 
velkommen.
Tovholder: Arne Leismann, S 98171908.

Legacy-gruppen har også et aftenhold, der 
mødes torsdage i lige uger kl. 18.30 - 21.30. 
Møderne holdes i aktivitetslokalerne, 
Vangen 261, Nørresundby. (Indgang for 
enden af blokken). Første gang 13. januar 
og sidste gang 7. april.
Tovholdere: Knud Vaarning, S 51781187 
og Anker Eriksen, S 9834 3366.

Workshop for begyndere i slægtsforskning
I samarbejde med HistorieAalborg afhol
des på Stadsarkivet første torsdag i hver 
måned fra kl. 15 - 17 en workshop, der 
henvender sig til begyndere. Der gives an
visning på, hvordan man kommer i gang, 
og der ydes hjælp til at finde litteratur mv., 
ligesom der ydes praktisk hjælp til gotisk 
håndskrift.
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød 
op.

Kurser
I lighed med tidligere forventer FOF at 
oprette kurser i:
Slægtsforskning for begyndere, med Erik 
Laursen og Nybegynderkursus i brug af 
Brother's Keeper med Finn Jelstrup.
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FOF's program er ikke endeligt fastlagt 
ved redaktionens afslutning. Nærmere 
oplysning og tilmelding ved FOF, 
® 9813 8233.
Ligeledes forventer AOF at oprette kursus i 
Slægtsforskning i AOF's lokaler i Hjallerup 
med Jens Aaberg. Nærmere oplysning 
ved Jens Aaberg S 9884 1890 eller AOF 
© 9828 2898.

Bestyrelse
Bent Olsen, fmd., Carsten Hauchs Vej 8, 
9000 Aalborg, ® 9816 0338. E: chv@stofanet.dk 
Birgitte Hansen, kass., Plutonvej 33, 
9210 Aalborg SØ, ® 28681303.
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 
Jens Villadsen, Hemingvej 81,9220 Aalborg 
0, ® 9815 1601. E: jens.villadsen@private.dk 
Jørn Bolander, Kolloparken 53, Frejlev, 
9200 Aalborg SV, ® 9834 3141.
E: bolander@gvdnet.dk
Erik Biehl, suppl., Degnelodden 22,
9000 Aalborg, ® 9818 9818. E: ebj@stofanet.dk

Hjemmeside 
www.slaegtshistoriskforeningforaalborg- 
egnen.dk

o

Slægtshistorisk Forening Arhus

Mandag 24. januar kl. 19 i Hovedbiblio
teket, Møllegade 1, Århus C 
Generalforsamling: Dagsorden ifølge ved
tægterne - se separat program.

Efter generalforsamlingen (ca. kl. 
19.30): Rundvisning med efterfølgende 
foredrag af Knud Schulz, overbibliotekar, 
leder af Hovedbiblioteket: Hovedbibliote
ket nu og i fremtiden.

Mandag 7. februar (FU)
Steen Ivan Hansen, cand. mag., Århus: 
Galge & Skarpretter.

"Tak din Gud, at du ikke kom for Riber 
Ret, sagde kællingen, hun så sin søn dingle 
i Varde galge". Dette gamle udtryk virker 
måske mærkeligt, men konen havde ret! 
Forklaringen får vi i foredraget, hvor vi 
vil se på det gamle danske rets- og straf
fesystem - emnet er måske makabert, men 
ikke kedeligt. Danske Lov fra 1683 gælder 
i øvrigt på en del områder den dag i dag.

Mandag 14. marts (FU)
Ole Degn, tidl. seniorforsker og arkivar 
ved LAV, dr. phil., Viborg: Toldetatens 
personalia.

Toldvæsenet har langt tilbage i tiden 
været centralt styret og velorganiseret, det 
var jo kongens indtægter, det drejede sig 
om. Der findes en række trykte persona
leoversigter, og det bevarede arkivmate
riale er meget omfattende, men da det er 
velordnet, og da der findes lettilgængelige 
registraturer og hjælpemidler, er det over
kommeligt at finde oplysninger eller ma
teriale om toldvæsenets personale i hvert 
fald tilbage til 1700-årene. I foredraget 
redegøres der for toldvæsenets organisa
tion og arkivmaterialet og hjælpemidlerne 
til at finde frem til de enkelte ansatte.

Mandag 11. april (FU)
Frantz Horvath, politiassistent, Århus: 
Politiets arkivalier.

Med udgangspunkt i politibetjent Sø
ren Nielsen Holms virke ved Århus Politi 
1898 -1909 fortælles om trykte og utrykte 
kilder til belysning af politipersonalets 
tjenesteforhold og om, hvorledes politifol
kenes daglige virke - ofte på samfundets 
bund - resulterede i kilder til belysning af 
enkeltpersoners- og samfundsforhold om
kring år 1900. Der redegøres i foredraget 
desuden kort for det kommunale politi 
1869-1938 og Århus Politi 1938-2008.
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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 11. januar, 15. februar, 
15. marts, 11. april, 9. maj og 13. juni. 
Tilmelding pr. mail eller telefon til Jesper 
Nødholm.

Tid og sted for foredrag
Februar til april, kl. 19 i auditorium F, 
Matematisk Institut, Århus Universitet, 
indgang 1530, Ny Munkegade (lokalevej
ledning findes ved indgangen). Samme 
lokale som tidligere.

Betaling
20 kr. inkl. kaffe med brød.

Kontingent
220 kr. omfattende foredragene og 
SLÆGTEN.

Badenymfer
To badenymfer ved Lønstrup strand 
1920-30.

Billedet er ét ud af næsten 500 fra 
Historisk Arkivs billedsamling som for 
tiden er udstillet på Vendsyssel Histori
ske Museum, Hjørring, i særudstillingen: 
150 år i billeder - fotografier fra Hjør
ring og Omegn. Udstillingen viser en bid 
af arkivets omkring 300.000 billeder som 
dokumenterer byens og omegnens liv og 
historie fra omkring 1850 til i dag.

Udstillingen kan ses indtil søndag 23. 
oktober 2011.

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, ffi 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, S 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, ® 8629 6470.
E: em@slaegt-aarhus.dk

Hjemmeside
www.slaegt-aarhus.dk
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Respons på artikel om slægtshistoriske oplevelser i Amerika
Af Magne Juni, Rævehøjen 2,8800 Viborg, ® 8667 1315. E: magnejuhl@hotmail.com

Siden artiklen i julinummeret her i 2010 om 
vores tur til blandt andet Viborg i South 
Dakota i 2009 har der været flere (alle po
sitive) tilbagemeldinger, som måske kan 
have interesse for læsere af Slægten. 
Samtidig kan tilføjes andre oplysninger, 
som ligger i fortsættelse af samme. 
Foruden mundtlige tilkendegivelser fra 
forskellige læsere er der modtaget mails 
fra flere, og jeg går ud fra, at de finder det 
i orden, at jeg citerer deres oplysninger.

Om mølle omtalt ved besøg i Minot,
S.D.

Grethe Hansen skriver: Som medlem af 
Slægtshistorisk Forening for Sydsjælland 
og derfor modtager af bladet "Slægten", 
som jeg læser med stor interesse, har jeg 
en lille oplysning angående Deres besøg 
i Scandinavian Heritage Center i Minot, 
South Dakota.

Jeg kan fortælle, at omtalte "danske" 
mølle bygget i 1928 (et udmærket foto kan 
i øvrigt ses på centrets hjemmeside), er 
bygget af min morbroder Karl Olau Olsen 
(Olson), født i Haslev 28/9 1884. Udvan
dret til USA via Southhampton 10/31906, 
ankommet til New York 18/3 s. å. Han var 
møllersvend, så at bygge en mølle og drive 
den ved siden af landbruget var vel na
turligt for ham og hans familie. Han blev 
i 1919 gift med Selma, som var ankommet 
med sine forældre fra Sverige.

Jeg ved fra breve til min mor, at de i 
1946 boede ved møllen "Power Lake Rol
ler Mills", Powers Lake, ND. Her byggede 
han også en melmølle, som stadig findes 
der.

Hans yngre bror, Olav Andreas Olsen, 
født 8/9 1886 udvandrede ligeledes til 
USA 2/111911.

Min mand og jeg har været i Canada og 
USA et par gange, men aldrig i ND - USA 
er jo et stort land.

Dette var kun et lille aber dabei til vores 
interesse for slægtsforskning - man bliver 
aldrig færdig!
Tak for den interessante beretning og 
de venligste hilsener fra Grethe Hansen, 
Valmuevej IC, 4700 Næstved.

Troels Winther-efterkommere i USA

Svend Jacobsen, som alle læsere af Per- 
sonalhistorisk Tidsskrift kender fra 
de to artikler om efterkommere af 
herredsfoged Troels Winther, skrev: 
"Jeg har med stor interesse læst din artikel 
i sidste nummer af Slægten om din seneste 
USA-rejse. Til næste år formoder jeg, at 
min kone og jeg tager en tur derover bl.a. 
til Elk Horn, idet jeg har været i forbindelse 
med Troels Winther-efterkommer, som vil 
vise os rundt derovre.

Jeg ved ikke, om du kender det ame
rikanske slægtshistoriske tidsskrift "The 
genalogist". Redaktøren af det er en ældre 
herre, Charles Hansen, som også er en 
TW-efterkommer. Jeg har lovet, at jeg i 
løbet af efteråret og vinteren vil skrive en 
artikel til tidsskriftet om Troels Winthers 
amerikanske efterkommere, for dem er 
der virkelig mange af. Store, livskraftige 
grene af hans efterslægt har etableret sig 
i mange områder af USA, bl.a. i området 
omkring Elk Horn.

Nå, mit egentlige ærinde vedrører den 
person, du nævner på side 12 i artiklen, 
Johanne Schack, hvor du spørger, om 
nogen kender hende----- ".

Umiddelbart kan Svend Jacobsen ikke 
bidrage med oplysninger om Johanne 
Schack, som givet også må have relation 
til Schack'er i Brøns sogn, men der arbejdes 
videre på spørgsmålet.
Alle efterkommere af familien Hansen fra 
Søndernæs og Beck fra Høgsbro i Amerika 
er Troels Winther-efterkommere, så de 
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indsamlede oplysninger er tilsendt Svend 
Jacobsen.

Min morfar var jo som sine brødre i 
Amerika en Troels Winther-efterkommer. 
Hans hustru, min mormor, var det imid
lertid også, idet der blandt hendes aner var 
Anders Clausen i Hillerup, der var farfar 
til digteren Hans Egede Schack, om hvis 
aner vi kan læse mere i Langhol tz' bog om 
anetavler for berømte danske digtere.

Blandt anerne i Troels Winther-grenen 
i vores familie er der så mange eksempler 
på anesammenfald , at det er svært at 
holde styr på nummereringen.

Om navngiveren af Viborg SD, Ole 
Sørensen, og hustru Else Lauridsen

Bjørn Købsted, Teglvænget 4, 8700 Hor
sens skriver: I Slægten læser jeg om Viborg 
SD, Ole Sørensen, født i Viborg 18.1.1835, 
gift med Else Lauridsen fra Harnem. Det 
er Hornum Sogn i Vejle Amt. Prøv at se 
på Statens Arkiver, kirkebøger: Hornum 
Sogn, Vejle Amt, viede i 1866 øverst på 
opslag 114.

Er du interesseret i hendes slægt, har 
jeg optegnelser om gårde i Hornum, hvor 
jeg har noteret lidt om hendes familie.

Kontakt skabt mellem Brørup/Nybro og 
familie i Freemann nær Viborg S.D.

Ved præsentation af årbogen Fra Ribe 
Amt 2009 på gården "Nybro" ved Sneum 
Å kom vi i snak med Inge Nybro Lauge- 
sen, som også var bidragsyder til denne 
årbog. Hun fik en kopi af det til Slægten 
indsendte manuskript, da jeg et par måne
der senere i Lokalårbogen for Bramming 
så en artikel af hende om Gertruds breve 
fra 1911 til 1915 til familie i Freeman, der 
ligger nær Viborg i SD. Jeg skrev da til 
hende, at vi om sommeren var kørt igen
nem Freemann, og havde vi vidst, at der 
var udvandrere fra Darum, så havde vi 
sikkert også gennemtravet kirkegården 
der og taget billeder.

Hun havde mistet kontakten til fami
lien i Freemann og bad om hjælp til even
tuelt at få genskabt en sådan kontakt.

Via en efterlysning med et ældre foto i 
den lokale avis i Viborg SD (enterprise@iw. 
net) blev kontakten genskabt, og hun skrev 
6.2.2010:

Se hvad der kom forleden dag, er det 
ikke fantastisk. Nu er jeg i gang med at 
udrede forskellige data til Sherree, og jeg 
glæder mig over, det lykkedes. Tak for 
hjælpen. Mange hilsener, Inge.

Og vedhæftet var mail fra Sherree D. 
Schmiedt, Centerville, SD 57014: 
Hello!
I just received a copy of the Viborg (SD) 
weekly newspaper and to my surprise 
found a picture of my late husband's 
mother's family!!—The family of Gertrude 
& Thomas Smidt. I enjoy doing genealogy, 
too, and have gathered the information for 
Gertrude's family. If s been a few years 
since I updated it but it would basically be 
correct. We knew very little of the family 
prior to coming to the U.S. so it would be 
really neat to learn of some of you still 
there in Denmark or other parts of the 
world. My information is on the Family 
Tree Maker program on------- .

Inge Nybro skrev senere: Jeg er over
vældet. Jeg får de dejligste breve fra Sher
ree. Jeg tror, at vi er omtrent lige gamle, og 
vi fortæller om vores børn og børnebørn, 
familie og liv. Hendes afdøde mand var 
min grandfætter, altså Gertruds barne
barn. Det er simpelthen så berigende at 
få kontakt til den familie igen.

Men jeg må sige, ligesom Sherree skri
ver: Bare de, der nu er døde, kunne have 
oplevet det. Det ville have glædet dem. 
Nå, men så må vi bære det videre.

Kontakten var genskabt og endda til 
en person interesseret i slægtshistorie.

Måske vil de mødes til Danish Days 
i Viborg. Beboerne fra Freemann bruger 
både skole og hospital i Viborg og deltager 
sikkert også i Danish Days.
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I øvrigt viste det sig, at der i Bogen om 
Viborg SD er omtale af slægtninge til Inge 
Nybro Laugesen, nemlig side 611.

Videre kontakt til Viborg SD

Siden vores besøg i Viborg SD sidste som
mer har vi været i skriftlig kontakt med 
flere derovre. Det har dog primært været 
Lois Tengqvist, steddatteren til min olde
mors bror, Jens Peter Hansen. Hun skriver 
lange og spændende breve. Efter vores 
besøg har hun fået kontakt til familien i 
Ladysmith, Wisconsin, og hun fortæller, 
at hun regelmæssigt taler i telefon med 
Ethel Sokolowsky, min mors kusine, som 
hun endnu ikke har mødt.

Hun fortæller også, at en af hendes 
veninder, som vi også mødte ved Danish 
Days, har oversat artiklen i Slægten til 
engelsk. Af de to eksemplarer af bladet, 
vi sendte derover, gav hun det ene til 
komiteen bag Danish Days.

Besøg fra Wisconsin og nye slægts
historiske oplysninger i forbindelse 
hermed

Under den korte omtale af vores sidste 
besøg i Ladysmith skrev jeg, at vi glædede 
os til besøg derfra i maj 2010.

Det var der også god grund til. Ethels 
søn og svigerdatter, Glenn og LuAnne 
kom og var hos os i en halv snes dage, 
hvor vi havde en række fælles gode ople
velser.

Blandt andet havde vi arrangeret besøg 
i vores sommerhus af min mors ene søster 
og bror samt af en kusine og en fætter til 
min mor foruden to af mine søskende, så 
de også kunne møde amerikanerne. Ef
terfølgende var vi på besøg hos Karl Dahl 
og hustru, der bor i huset hvor oldemor, 
Karen Hansen gift Beck, voksede op i 
Søndemæs i Brøns sogn. Det viste sig da, 
at Karl Dahl har yderligere spændende 
materiale fra vores fælles aner.

Han kunne fremvise tipoldefar, Carl 

Hansens soldaterbog (afregningsbog fra 
21' Bataillons 2' Compagnie fra 1865) med 
en række oplysninger, herunder, at han 
havde en højde på 64 V* tommer, brune 
øjne, sort hår, var af middel bygning og 
havde ingen særlige Kjendemærker.

Desuden havde Karl Dahl de originale 
vaccinationsattester for Carl Hansen og 
hustru Ane Marie Petersen fra henholdsvis 
25. oktober 1850 og 15. juli 1851.

Spændende materiale, som straks blev 
affotograferet til videre bearbejdelse.

Karl Dahl fortalte også, at han huskede 
dagen, hvor Anders Beck og Carl Beck 
rejste hjem til Amerika, da de ved års
skiftet 1946-47 var på deres eneste besøg i 
Danmark efter udvandringen til Amerika. 
De tog til København den 26. januar for at 
flyve til England og sejle til Amerika fra 
Southampton. Det var samtidig med, at 
der skete en flyulykke, hvor blandt andet 
den svenske kronprins og Gerda Neu
mann blev dræbt, så der var frygt for, at 
de var med samme fly.

Efter en kort tur til Rømø besøgte vi 
samme eftermiddag hjemmet, hvor vi som 
børn besøgte oldefar, Niels Bennedsen 
Beck, der boede hos sønnen Hans Peder 
Beck. Gården ejes nu af en søn af Hans 
Peder Beck, altså min mors fætter, Hans 
Jørgen Beck samt hustruen Inge. Deres 
søn, Tommy Beck, var også til stede og 
talte meget interesseret med de to gæster 
fra Wisconsin, idet han også er af en ge
neration, der har lært engelsk.

Hans Jørgen Beck havde forinden 
sorteret gamle fotos og havde fundet en 
stak, som han ikke kendte personerne på 
og derfor ikke var interesseret i at beholde. 
Det var tydeligt, at det var oldefars gamle 
billeder af oldebørn fra både Amerika 
og Danmark, så vi kunne hjælpe med at 
fordele dem.

Blandt billederne var også to gamle 
billeder af Gredstedgård i Gredsted i 
Jemved Sogn. Gårdens historie var ukendt 
for Hans Jørgen Beck, men det var gården,
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som familien Hermansen, der tog til Ny
sted i Nebraska, havde (Slægten nr. 32), før 
den blev overtaget af familien Øllgaard. 
Og hos Olav Øllgaard tjente Carl Beck 
og i øvrigt også senere broderen Hans 
Peder Beck, medens den tredje bror, min 
morfar, jo blev gift med en søster til Olav 
Øllgaards hustru. Billederne med gårdens 
historie må senere afleveres til arkivet i 
Jernved.

Samme dag så vi kirkerne og kirkegår
dene i Brøns og Hviding, idet Søndernæs 
hører til Brøns og Høgsbro til Hviding. 
Der blev kun kort tid til at se Ribe og Kam
merslusen.

Dagen før havde vi været i Blåvand og på 
Skallingen samt over Esbjerg til Vilslev, 
hvor vi også så kirken. Det var 2. pinsedag, 
og vi kom lige før gudstjeneste klokken 
18 og nåede at tale med bekendte med 
lokal- og slægtshistorisk interesse, nemlig 
Signe og Claudi Kulmbach, der jo havde 
oplysninger om Petersen House i Phoenix i 
Arizona (tidl. nr. af Slægten). Da vi en halv 
time senere kom til Jernved Kirke, var der 
også mange biler der. Men i modsætning 
til nabosognet Vilslev, hvor pinsen fejredes 
med aftengudstjeneste, var der bankospil i 
forsamlingshuset i Jernved.
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samt en række andre oplevelser nåede 
vi senere.

Om Lusitania og dens banemand

Ved Anders Becks udrejse til Amerika 
kort før 1. verdenskrig var han ombord 
på passagerskibet Lusitania ifølge sønnen 
Harolds oplysninger.

Samme Lusitania blev sænket af en 
tysk ubåd, U20, den 7.5.1915 nær Irland, 
hvor mange passagerer og besætnings
medlemmer omkom. På wikipedia anføres 
et tab af 1198 menneskeliv. Hændelsen var 
medvirkende til, at Amerika gik ind i 1. 
verdenskrig mod Tyskland.

Den tyske ubåd strandede den 4.11.1916 
ud for Vejlby ikke langt fra Harboøre, og 
Claus Sørensen fortæller i sin bog "Bjærg
ningsliv. Claus Sørensens erindringer III 
1917-1937", hvordan ubåden senere blev 
bortsprængt. En del af ubåden er bevaret 
på Strandingsmuseet i Torsminde, og 
historien kan læses på museets hjemme
side.

Vi var ikke ved Glenn og LuAnnes be
søg klar over den historie. Ellers havde vi 
også aflagt besøg på Strandingsmuseet.



Afsluttende

Når dette er trykt, har vi forhåbentlig 
foruden besøg af Michele McNabb fra 
indvandrerarkivet i Elk Hom her i Viborg 
i oktober også godt overstået et foredrag 
i Esbjerg i november med titlen "Hvad 
blev der af dem - i USA?” Foredraget ar
rangeres i samarbejde mellem Sydvestjysk 
Egns- og Slægtshistoriske Forening og 
Sydvestjysk Folkeuniversitet.

Foredraget kan gentages i andre for- 
eninger, hvis det kan have interesse.

Hædrede husmænd
Af Else Skovbo Jensen, Kløvervej 5,885(

Hædrede husmænd
Af Else Skovbo Jensen, Kløvervej 5, 8850 
Bjerringbro. E: esj@privat.dk

På Slægtsgårdsarkivet på GI. Estrup er vi 
kommet i besiddelse af en lille bog udgivet 
i 1908 med titlen "Hædrede husmænd. Bil
leder og biografier".

Bogen er udgivet i 1908 af A. Christen
sen på Albert Bayers forlag i Århus. Da jeg 
mener, at den er meget sjælden, synes jeg, 
det er på sin plads at give den lidt omtale, 
så efterkommere af disse husmænd ved 
henvendelse til arkivet (arkiv@slaegtsgaa 
rdsforeningen.dk) har mulighed for at få 
en kopi af de par sider, der er skrevet om 
deres forfader.

Alle husmændene er hædret med enten 
Foreningen af jyske Landboforeningers 
sølvmedalje eller Det kongelige danske 
Landhusholdningsselskabs sølvbæger, 
som anerkendelse for landboflid. Nogle 
af mændene råder over ganske lidt jord, 
1-2 tdr. land. Andre har hundredvis af tdr. 
land, mest hede.

Husmændene er alle fra Jylland. Ved 
nogle af dem er anført alder samt et foto
grafi. . Rækkefølgen er kronologisk efter 
tidspunktet for hæderen.

Endelig vil jeg gerne gøre opmærksom 
på, at man på Viborg-foreningens hjem
meside under mit navn kan se en oversigt 
over, hvor danskere, der kom til Elk Horn 
i Iowa, kom fra i Danmark i den udstræk
ning, det fremgår af en bog om Elk Horn 
i hundrede år.
På samme hjemmeside er adgang til en 
oversigt over alle personer nævnt i en 
smuglersag ved Kongeåen i 1771.

Bjerringbro. E: esj@privat.dk

J.P. Bonde, Lemming ved Silkeborg. Han 
købte sin ejendom i 1857. Sølvmedalje i
1895.
Niels Mortensen, Grarup i Brande sogn. 
Overtog ved sit giftermål i 1870 en halv- 
opdyrket hedelod. Sølvbæger 1895.
Anders Nielsen, Vester Tørslev ved Hobro. 
Han købte sin ejendom bestående af lynghe
de i 1881,1884 og 1894. Sølvmedalje 1896. 
Magdalene Sørensen, Vonge pr. Jelling. 
Hendes mand havde ejendommen fra 1875 
til sin død 1892. Sølvmedalje 1896.
Jens Christoffersen, Lille Rørbæk pr. 
Hobro. Han købte ejendommen i 1886. 
Sølvmedalje 1896.
Kristen Uhrskov, Tørring. Han købte 1881 
og 1884 to forfaldne ejendomme og lagde 
sammen. Sølvmedalje 1896.
Poul Andersen, Plougstrup mark, Tørring. 
Han købte sin ejendom i 1858,1859,1865 og 
1868. Sølvmedalje 1896.
Jens Peter Nielsen, Trasborg, Vonge. Han 
er født ca. 1824 og hans hustru ca. 1833. 
Sølvbæger 1896.
Kirsten Danielsen, enke efter Christen 
Danielsen, Langkjær, Brande sogn. Han 
døde 9. januar 1891. Sølvbæger 1896.
Søren Hansen, Døringshave pr. Nørre 
Snede. Overtog sin gård 1858, 300 tdr. 
land, hvoraf 90 % var hede. Sølvbæger
1896.
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Anders Christensen, Gludsted, Ejstrup 
sogn. Har haft ejendommen fra 1866. Blev 
gift 1876. Sølvbæger 1896.
Lars Christian Pedersen, Ejstrup mark pr. 
Nørre Snede. Købte ejendommen 1865 
uden midler. Sølvbæger 1896.
Niels Rask, Thorsted pr. Thisted. Købte sin 
første ejendom 1864, sin nuværende i 1874. 
Født ca. 1837. Sølvmedalje 1897.
Jens Petersen, Foersom, Egvad sogn, 
født 1825 på Foersom Mølle ved Tarm, 
som han overtog 1852 som 5. generation. 
Sølvbæger 1897.
Anders Peter Jonassen. St. Nørlund. Ej
strup sogn. Overtog sin ejendom i 1879, 
blev gift 1887. Sølvbæger 1897.
Johannes Christensen, Skærlund, Brande 
sogn. Købte 1872 67 tdr. land hede, hvoraf 
kun 1 td. land var opdyrket. Sølvbæger
1897.
Poul Andersen, Hvidbjerg, Salling. Over
tog sin ejendom 1864. Har selv lavet alt 
sit bohave og alle redskaber. Sølvmedalje
1898.
Anders Danielsen, Foldby hede, Hin
nerup. Satte bo i en lejestue, senere et 
lejet hus og 1882 købtes den nuværende 
ejendom. Sølvmedalje 1898.
Søren Petersen, Lading hede, Mundel
strup. Overtog sin ejendom 1879 efter 
sine forældre og har senere tilkøbt jord. 
Sølvmedalje 1898.
A Steen, Fajstrup, Mundelstrup. Købte 
ejendommen 1885. Dyrker bl. a. hindbær 
og jordbær til salg. Sølvmedalje 1898.
Josef Jensen, Staugaard mark, Tørring. 
Overtog ejendommen 1884, 9 tdr. land. 
Køerne benyttes til alt trækarbejde. Sølv
medalje 1898.
Jørgen Urup, Hørning (hvilket Hørning 
oplyses ikke). Købte en tarvelig ejendom på 
3 tdr. land i 1859. Sølvmedalje 1898.
J.P. Sørensen, Battrup, Mårslet. Født 
ca.1838. Han købte 5 tdr. land i 1876. 
Sølvmedalje 1898.
Thomas Christian Madsen, Drongstrup, 
Sdr. Felding sogn, f. ca.1815. Overtog sine 
svigerforældres ejendom 1838, næsten kun 

hede og mose. Sølvbæger 1898.
Leon Meelgaard, Thise, Salling Nørre her
red. Overtog ejendommen i 1880, væsent
lig forbedring, især ved rodfrugtdyrkning. 
Sølvbæger 1898.
Niels Thomsen, Skibbild, Arnborg sogn. 
Overtog 1874 90 tdr. land hede, kun en lille 
del var opdyrket. Sølvbæger 1898.
Søren Chr. Pedersen, Askjær, Brande sogn. 
Arvede den udyrkede jord 1876, byggede 
hus, merglede og købte i 1893 yderligere 
en nabogård. Sølvbæger 1898.
Frederik Dam, Ejstrup ved Kolding (må 
være Harte sogn) Købte ejendommen 1865 
med 1 ko og 1 får. Nu har han 5 køer, 1 kvie 
og 1 kalv. Sølvmedalje 1899.
Krigsassessor Thiesen, Vejle Søndermark. 
Købte ca. 2Vi tdr. land i 1884, har forbedret 
jorden væsentligt, dyrker kartofler til salg. 
Sølvmedalje 1899.
Claus Eskildsen, Birk ved Herning (Gjel
lerup sogn) Født ca.1841,købte 1885 et 
faldefærdigt hus med ca. 2 tdr. land jord, 
mest uopdyrket.. Sølvmedalje 1899.
Søren Andreasen, Hallundbæk, Ejstrup, 
Vrads herred. Købte 1882 ejendommen 
med 212 tdr. land hede, hvoraf ca. 10 % 
var opdyrket. Sølvbæger 1899.
Peder Laursen, Skærris, Brande. Købte 
1855 80 tdr. land hede, pløjede jorden med 
stude, byggede hus, solgte 2 år efter og 
købte nyt. Sølvbæger 1899.
Jens Peter Thomsen, Aagaard, Thyregod 
sogn. Købte 1853 50 tdr. land hede uden 
bygninger. Opførte selv et 9-fags hus og 
merglede jorden. Sølvbæger 1899.
Jens Sejersen, Højballe, Mårslet sogn .Født 
ca. 1845, købte sin faders ejendom 1869, 
har bygget nye tidssvarende bygninger. 
Sølvmedalje 1901.
Marcus Jensen, Dalbyneder pr. Havndal. 
Overtog ejendommen 1888, han er ugift, 
passer selv alt ude som inde. Sølvmedalje 
1901.
Mikkel Jensen, Skals. Købte sin ejendom 
1879, har bygget hus, anlagt have, har 
fået en fortrinlig besætning. Sølvmedalje 
1901.
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Søren 
Jensen, 
Romlund. 
Overtog 
ejendom
men 1881 
uden 
bygnin
ger, har 
drænet 
og merg
let jorden, 
plantet 
læbælter, 
opført 
bygnin
ger. Sølv- 
medalje 
1901.
Kristen 
Rødding,
Klank, Galten sogn, Framlev herred. Født 
ca. 1850, ugift, driver sin jord med usæd
vanlig omhu. Sølvmedalje 1901.
Ole Hansen, Dalby pr. Silkeborg (Skan- 
nerup sogn, Gjern herred) Hans ejendom er 
på lVi td. land, bearbejdes mest med spade 
og greb. Sølvmedalje 1901.
Søren Mogensen, Veggerslev. Født 
1845,overtog husmandsstedet med ca. 3 
tdr. land i 1882, har anlagt have med 45 
frugttræer. Sølvmedalje 1901.
Thomas Chr. Jensen, Bøvl mark, S. Omme. 
Overtog 1877 ca. 40 tdr. land hede og 
mose, har bygget grundmuret stuehus, 
anlagt have. Sølvbæger 1900.
Anders Christensen, Kejlstrup, Nr. Snede. 
Købte ejendommen i 1863. Antal køer: nu 
10 mod 1 ko i 1863, anlagt have, opført 
flere bygninger. Sølvbæger 1900.
Niels Jensen, Trædemark, S. Omme. Over
tog 140 tdr. land mest uopdyrket efter sin 
far 1875, har merglet, plantet læbælter. 
Sølvbæger 1900.
Søren Hansen Bæk, Langeskov ved Brørup 
(Folding sogn) Født 1842, købte en skovlod 
i 1868, opdyrkede jorden, byggede ny lade, 
biavl. Sølvmedalje 1902.

Gammel Estrup. Fot. Inge Nissen 
Morten Jensen, Riis mark, Jerlev (Egtved 
sogn) Købte ejendommen 1873, byggede 
nye bygninger med egne hænder, afvan
dede jorden. Sølvmedalje 1902.
Kristian Mortensen, Sindbjerglund, 
Uldum.fSindbjerg sogn) Var opr. væver, 
men købte 1883 et forsømt landbrug på 
ca. 10 tdr. land. Sølvmedalje 1902.
Peder Madsen Sig, Vildbjerg, Herning. 
Købte 188210 tdr. land ubebygget, delvist 
uopdyrket jord, har drænet, merglet og 
opført bygninger. Sølvmedalje 1902.
Christian Toft, "Stentofthus", Vejrum, 
Struer. Født ca. 1855, overtog sin fars ejen
dom i 1885, faldefærdigt stuehus, byggede 
et nyt samt en lade. Sølvmedalje 1902.
Kristen Kirk Jensen Refsgaard, Videbæk, 
Herborg sogn. Overtog ejendommen 1879, 
har forstået at udnytte alt på original og 
praktisk vis. Sølvbæger 1901.
Niels Petersen, Skaarup, Hanning sogn. 
Købte 1891 40 tdr. land hedejord uden 
bygninger, har opført stuehus, opdyrket 
og merglet jorden. Sølvbæger 1901.
Hans Danielsen, Demstrup, Sjørslev. 
Købte 1881 3 tdr. land, senere tilkøb på 
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ca. 1 td. land, haven drives som handels
gartneri. Sølvbæger 1901.
Poul Andersen, Thorup hede pr. Arden. 
Født 1851 Havnø ved Hadsund. Sædskifte 
og regnskab. Drev stedet sammen med 
svigerforældrene. Sølvmedalje 1903.
Jens Matthias Lavsen, Frøslev, Mors. I 
1888 overtog han 7 tdr. land med gamle 
bygninger. Regnskab og sædskifte. Sølv
medalje 1903.
Jens Chr. Christensen, Boddum, Thy. Købte 
ejendommen på 9Vi tdr. land 1886,tilkøbte 
1892 mere jord, stor have med frugttræer 
og bistader Sølvmedalje 1903.
Peter H. Nielsen Madsen, Stenderup, 
Føvling. Trods et helt liv på krykker har 
han på ejendommen forsørget sin familie, 
herunder sin moder. Sølvbæger 1902.
Peder Mortensen, Kollund, Rind sogn. 
Overtog et stort hedeareal fra sin far i 
1872. Hans besætning på 12 heste, 20 køer, 
ungkvæg og svin. Sølvbæger 1902.
Jens Chr. Iversen, Iglsø pr.Stoholm. Køb- 
tel888 ejendom med 4 tdr. land , heraf 1 
td. land opdyrket. Alt er opdyrket og med 
yppige afgrøder. Sølvmedalje 1904.
Peter Chr. Thomsen, Lindbjerg ved Ran
ders (Harridslev sogn) Købte 1872 SVi tdr. 
land, opførte udhuse og stuehus m.v. 
Regnskab for 6 år. Sølvmedalje 1904.
Søren Koldsen, Thestrup mark (hvilket 
Thestrup?) købte 1887 4 tdr.land uden be
sætning, stadigt stigende udbytte, har ført 
nøje regnskab. Sølvmedalje 1904.
Mads Chr. Christensen, Lading, Mun
delstrup Fødtl848, købte ejendom 1880, 
brugte køer som trækkraft, merglede og 
drænede, stort overskud. Sølvmedalje
1904.
Peter Troelsen, St.Voulund, Rind. Købte 
1859 ca.1000 td. land dårlig hede, har 
merglet og opdyrket ca. 300 tdr. land, stor 
besætning. Sølvbæger 1903.
Edvard Helms, Giudsted, Ejstrup. Købte 
1885 gården på 325 tdr. land, heraf 50 tdr. 
land opdyrket. Brand i 1895, genopbygget. 
Sølvbæger 1903.
Jørgen Mikkelsen, Giudsted, Ejstrup.

Købte 40 tdr. land uopdyrket hede uden 
bygninger. Opførte hus, al jord er opdyr
ket, bruger 2 trækstude. Sølvbæger 1903. 
Rasmus Thomsen, Verst sogn. Gift 1865, 
købte 1879 ejendom med 2 tdr. land (tørve
mose og sand), uden besætning, nu 2 køer, 
2 svin og høns. Sølvmedalje 1905.
Niels Bank, Rindom. Født Stadilø 
1855,overtog sin faders ejendom 1879. 
tilkøbte jord i 1903, gennemførte rodfrugt
forsøg med stort udbytte. Sølvmedalje
1905.
Peter Chr. Troelsen, Ryde v/Vinderup. 
Født 1854, købte 5¥2 tdr. land med forfald
ne bygninger i 1885, har merglet, drænet 
og øget bygningerne. Sølvmedalje 1905.
Niels Chr. Christensen, Gjellerup, Ham
merum. Købte 1868 95 tdr. land uopdyr
ket, ubebygget hede, har opdyrket, merg
let, opført bygninger. Sølvbæger 1904.
Søren Nielsen Søndergaard, Lindeballe. 
Født 1829, købte 1854 hede og hus i Give, 
satte alt i stand, købte nyt i 1876, m/lyst
anlæg, planteskole. Sølvbæger 1904.
Niels Chr. Christensen, Engesvang. Over
tog ejendom på 43 tdr. land med én ko 
1868, ryddede jorden for sten og egekrat, 
har nu 6 køer, 3 heste. Sølvbæger 1904.
Marinus P. Langeland, Skindbjerg, Skør
ping. Hjælper på sin mors fæstegård 3¥2 
tdr. land. Biavl, hønseri, havebrug. Udfør
ligt regnskab. Sølvmedalje 1906.
Niels Pedersen, Hvorup enge ved 
Nr.Sundby. 12 tdr. land kær og eng, lod 
bygninger opføre, have, biavl, hønseri, 
regnskab, gode afgrøder. Sølvmedalje
1906.
Jens Jungersen, Vedsted kær (til 1929 Aaby 
sogn, Kær herred). Købte ejendommen 
1897, rensede jorden, byggede beboelse 
og stalde. Sølvmedalje 1906.
Anders Jepsen, Hundborg. Har haft ejen
dommen i 25 år, knap 3 tdr. land. Udførligt 
regnskab samt sædskifteoversigt m/ gød
ningsplan. Sølvmedalje 1906.
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Krarup-slægtens rige arveonkel, Christen Lauridsen Kra
rup (ca. 1628-1711) til Vindum Overgård
Af Ole Bech Knudsen. E: obk.aarhus@stofanet.dk

Krarup-slægten har været behandlet i utal
lige publikationer og artikler gennem de 
sidste 150 år. Som stamfader har man taget 
udgangspunkt i Christian Krarup (ca. 
1699-1769) til Dejbjerglund i Vestjylland. 
Hidtil har forskerne anset hans forældre 
for at være Hans Thomsen (fejlagtig tillagt 
navnet Lange) (+1699) og hustru Inger 
Hansdatter Krarup (+1730) til Vormarks- 
gård på Fyn.

Men i Personalhistorisk Tidsskrift 2007, s. 
89-104, stillede Lise Lund det udfordrende 
spørgsmål "Var Hans Thomesen og Inger 
Hansdatter Krarup forældre til Christian 
Krarup?". Og hun nåede frem til svaret 
nej! Lise Lund kunne påvise gennem grun
dige arkivundersøgelser, at ægteparret 
ikke havde en efterlevende søn ved navn 
Christian. Hermed faldt de foregående 
150 års opfattelse til jorden. Gennem hele 
7 udgaver fra 1847 og frem til 1995 af 
slægten Krarups stamtavle havde man 
udbygget den ovennævnte teori, dog uden 
på noget tidspunkt at kunne fremlægge 
et afgørende bevis på Christian Krarups 
patronym, altså hans fædrene navn.

Efter flere gennemlæsninger af Lise Lunds 
artikel følte jeg mig stærkt fristet til at 
gennemføre en fornyet undersøgelse af 
stamfaderens oprindelse. Men lad mig 
dog allerede nu fastslå, at det indtil videre 
ikke er lykkedes at påvise forældrene til 
Christian Krarup til Dejbjerglund.

Den rige arveonkel

I første omgang besluttede jeg mig for 
at se nærmere på "den rige arveonkel" 
Christen Lauridsen Krarup til Vindum 
Overgård ved Viborg. Han havde ifølge 
de hidtidige publikationer 4 broderdøtre: 

Inger Hansdatter Krarup, Ellen Hansdat
ter Krarup, Steward Hansdatter Krarup 
og Kirsten Hansdatter Krarup. Desuden 
en søstersøn Niels Sørensen Mosbøl, samt 
altså Christian Krarup til Dejbjerglund, 
som må være to generationer yngre end ar
veonklen. Disse slægtninge understøttede 
Christen Lauridsen Krarup på forskellige 
måder, bl.a. gennem sit testamente af 13. 
oktober 1706 med tillæg 1708, 1709 og 
1710. Dette testamente kendes desværre 
kun gennem nogle få uddrag.1

Herudover havde Christen Lauridsen 
Krarup i 1701 skænket en bondegård i 
Brudager sogn på Fyn til "ædel dyderig 
og gudfrygtig mø" Margareta Sophia Eli- 
asdatter Spleth.211713 ansøgte hun om at 
blive sin egen værge, da hendes hidtidige 
værge, farbroderen Lyder Spleth, var død. 
I ansøgningen nævnes, at hun "for nogle år 
siden af hendes mormoders mand, afgang- 
ne Christen Lauridsen Krarup, skal være 
givet og skødet en bondegård på Fyn".3 
Det var en interessant oplysning, som 
første gang blev nævnt i en note til Gustav 
Ludvig Wads artikel i Personalhistorisk 
Tidsskrift fra 1882, s. 103: "Conferentsråd 
Hans Simonsen til Erholm". Christen 
Lauridsen Krarup havde altså været gift 
med Margareta Sophia Eliasdatter Spleths 
mormoder. Men hvem var hun?

Christen Lauridsen Krarups ægteskab

Ved et heldigt fund opdagede jeg, at Chri
sten Larsen/Lauridsen Krarup havde et 
lille privatarkiv i Rigsarkivets samlinger 
af private personarkiver. Privatarkivet 
bestod af et enkelt bind på 1 cm.s tykkelse, 
og var i sin tid af Rigsarkivet udtaget fra 
Københavns renteskriverkontors arkiv, 
og anbragt i samlingen af private per
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sonarkiver. Bindet viste sig at være en 
skiftekommissionsakt indeholdende det 
afsluttende skifte efter kongelig sukkerba
ger John/Johan Watson (+1670) og hustru 
Steward Ward (+1672/73).

Det fremgår af skiftet, at Christen Laurid
sen Krarup kort efter Johan Watsons død 
var blevet gift med enken Steward Ward 
og der med blevet stedfader til en meget 
talrig børneflok. Skiftet var meget omfat
tende og kompliceret pga. en lang række 
uafklarede tilgodehavender, især hos 
Københavns bedre borgerskab og hos kon- 
gen/hoffet. Da Johan Watson døde i 1670 
var hans dødsbo taget under behandling 
af Københavns Stadsret og afsluttedes i 
december 1671, men inden man havde fået 
inddrevet alle de tilstående gældsposter, 
døde Steward Ward ved nytårstid 1673, 
og en ny skiftebehandling blev sat i værk, 
denne gang af Hofretten i København.

På Steward Wards dødsleje havde hun 
oprettet testamente med Christen Laurid
sen Krarup, dateret 30. december 1672, og 
heri blev det bestemt, at børnene skulle 
arve al middel og formue efter faderen, 
når den bortskyldige gæld var betalt. 
Dog skulle midlerne blive bestående hos 
Christen Lauridsen Krarup, som skulle 
drage en ret faderlig og flittig omsorg for 
alle børnene, og lade dem kristelig og vel 
optugte. Desuden blev det understreget, 
at Christen Lauridsen Krarup ikke skulle 
være forpligtet at svare eller betale nogen 
af Johan Watsons obligationer eller sedler, 
som måtte dukke op, udover hvad der al
lerede var fastsat i skiftet fra Stadsretten 
af 1671.

Skiftet efter Steward Ward

Kort inden det nye skiftes påbegyn
delse ved Hof retten 1673 havde Christen 
Lauridsen Krarup anmodet amtmand 
Winterfeldt om at få udnævnt 5 eller 6 
formyndere, "efterdi loven udtrykkeligen 

forbyder, at stiffader ikke må vorde stib- 
bøms formynder", og "at børnene er her 
udi kongerigerne aldeles fremmed uden al 
pårørende udi byrd og svogerskab". Begge 
de afdøde forældre er "fødte uden riget". 
Men børnenes forordnede formyndere 
mødte ikke op til skiftet, og det skulle 
senere blive et problem for Christen Lau
ridsen Krarup. Den eneste formynder, der 
mødte under hele skiftet, var sr. Robert 
They/Thig, handelsmand udi Helsingør, 
"som en børnenes trygge og bedste ven".

Stervbogården lå i Østergade, matr. nr. 
34, Købmager kvarter, og blev vurderet 
for 4.100 rdl. I Ramsings værk om Kø
benhavns Ejendomme 1377-1728, bd. 6, s. 
61, anføres, at gården blev erhvervet 1664 
af "Johannes Madsen, kgl. konduktør". 
Dette er imidlertid en fejllæsning for Jo
han Watson/Watsen, kgl. konfektør eller 
"hof confectionarius", dvs. sukkerbager. 
Denne fejllæsning går igen flere steder, 
men Matzen og Watzen kunne også nemt 
forveksles, datidens skrift taget i betragt
ning. Stervboets beholdning af "speceri og 
confecteur" blev opgjort til 6.465 sietdaler, 
så Johan Watson har drevet en temmelig 
stor forretning, og en meget lang række af 
Københavns notabiliteter skyldte penge 
for modtagne sukkervarer. Desuden 
skyldte hoffet hele 11.982 sietdaler for 
konfekter, en sum som det skulle vise sig 
meget vanskelig at få indfriet.

Sukkerbagerens konfekt
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Der var også meget store gældsposter i 
stervboet, og Hofretten opgjorde børnenes 
arv til i alt 1.422 sid. Her foruden tilkom 
børnene til deling den særskilt anførte 
underdanigste hoffordring på 11.982 sid. 
Christen Lauridsen Krarup havde været 
nødt til "til kredittens vedligeholdelse" 
at udstede veksler til de udenlandske 
kreditorer for ca. 3.800 sid. Det var ved at 
udarte sig til en kostbar affære for Christen 
Lauridsen Krarup, og da skiftet ved Hof
retten sluttedes 12. november 1673, blev 
stervbogården og alle andre boets midler 
og tilstående gæld overdraget ham, sam
tidig med at han blev pålagt at betale alle 
kreditorerne deres tilgodehavender.

Hoffordringen

Dette udfald på skiftet var Christen Lau
ridsen Krarup stærkt utilfreds med, og 
der startede nu en længere række sager 
hos Højesteret om skiftets afvikling og det 
pålagte formynderskab på børnenes sted
fader. Den endelige højesteretsdom faldt 
først 6. september 1682, og her blev Chri
sten Lauridsen Krarup tildømt at forblive 
sine stedbørns værge, dog skulle han kun 
stå til regnskab for den tilstående gæld 
hos kongehuset, den såkaldte hoffordring, 
som i sin tid under skiftet efter Johan Wat
son ved Rentekammerets afregning af 24. 
februar 1671 var opgjort til 11.982 sid. Af 
dette beløb tildelte Højesteret 3.714 sid. 
til Christen Lauridsen Krarup for udlagte 
penge til børnenes kost, klæder, skolegang 
og anden fornødenhed.

Da alle børnene i 1689 havde nået 
deres myndige alder eller havde fået 
tilladelse til at være deres egne værger, 
ansøgte Christen Lauridsen Krarup om 
nu at blive frigjort for formynderskabet. 
Han var villig til at give afkald på de 3.714 
sid. , som Højesteret havde tillagt ham 
til formynderudgifter på børnene. Og 
ved højesteretsdom af 18. juli 1691 blev 
Christen Lauridsen Krarup endegyldigt 
fritaget for værgemålet.

Herefter tilkom det Watson-børnene 
selv at få indløst den store hoffordring, 
som nu var 7.075 rigsdaler eller 10.613 
sletdaler. En sletdaler var to tredjedele af 
en rigsdaler. Christen Lauridsen Krarup 
havde adskillige gange siden højesterets
dommen 1682 forsøgt at få hof fordringen 
indløst ved henvendelser til Rentekam
meret, datidens Finansministerium, men 
forgæves. Og først i 1708, altså 37 år efter 
Rentekammerets opgørelse fra 1671, kom 
pengene endelig til udbetaling. Alene 
renten heraf gennem så mange år beløb 
sig til 11.748 rdl, "hvilken rente de (bør
nene) tilbyder sig allerunderdanigst at 
lade falde, om den blotte kapital måtte 
dennem forundes". "Og som vi nu ere over 
22 søskende og søskendebørnebørn, hvor 
af en del ere faderløse, en del af børnene 
moderløse, som alle participerer og skal 
have del udi kapitalen, så ville det blive en 
ringe del til hver, om vi skulle miste noget 
af kapitalen". Arvingerne var dog kort og 
godt rigtig møre efter de mange års ven
tetid, og tilbød derfor yderligere at afstå 
1.075 rdl., så den samlede udbetaling kun 
blev på 6.000 rdl. Men Rentekammeret var 
i pengenød og fik presset yderligere 1.000 
rdl. ud af de desperate arvinger. Altså kun 
5.000 rdl. til udbetaling. Dette blev sank
tioneret af Frederik IV den 6. august 1708.4 
En hård medfart for Watson-børnene.

Sukkerbageren og hustru og børn

I Krarup-slægtens familielegender ta
les der om en engelsk sukkerbager og 
en dame, rimeligvis af skotsk slægt og 
hørende til dronning Elisabeth Stuarts 
hofstat. Og nu viser det sig, at der var lidt 
om snakken. Johan Watson må være den 
sukkerbager, familien har haft en dunkel 
erindring om, og hans hustru Steward 
Ward havde et i danske kredse usædvan
ligt navn, som kunne give associationer 
til Elisabeth Stuart (the Winter Queen). 
Thomas Riis, som har skrevet to bind om 
skotsk-danske forbindelser ca. 1450-1707, 
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har indlemmet John/Johan Watson i sine 
fortegnelser, men den engelske mulighed 
må nok også holdes åben.5

Johan Watson er formodentlig kommet 
til Danmark i 1650'erne og er første gang 
blevet gift med Anne Schønow, som 
døde ca. 1658/59. Hun var datterdatter 
af Chr. Kock/Køcker og hustru Elsebe i 
København.

Johan Watson og Anne Schønows søn:

1) Johan Watson den yngre, f. ca. 1657 i Kø
benhavn, benævnes 1682 som studiosus. 
Ved testamente af 8. januar 1670 indsatte 
Elsebe, Chr. Kocks enke, Johan Watson 
den yngre som sin arving. Elsebe havde i 
over 13 år boet hos arvingens fader, den 
kongelige sukkerbager, som var gift med 
afdøde Chr. Kocks datterdatter.6 Johan 
Watson den yngre havde 1671 uldkræm
mer Michel Schønow i København som 
værge. Og i 1672 arvede han efter sin 
mormor Aarssle (Ursula) Schønows.

NN Robin og Steward Wards sønner:

2) Willum Robin, f. ca. 1658 (i Køben
havn?), død 1685.7 Havde fået tillagt en 
faddergave af Jacob Robin den ældre. 
Trådte 1672 i tjeneste hos sin formynder, 
sr. Robert They/Thig, engelsk købmand 
i Helsingør. Willum Robin benævnes 
1682 som handelsmand. Skiftet efter hans 
fader fandt sted 25. juni 1659 ved Under
admiralitetsretten i København. Willum 
Robin arvedes efter kongelig konfirmeret 
testamente af velædle og velbyrdig hr. 
kammerråd Edvard Kruse (1629-95), tol
der i Helsingør, gift 1. gang med Susanna 
Robbins (+1668).

3) Jacob Robin den yngre, død ca. 1672, 
lever 1671 ved skiftet efter stedfaderen 
Johan Watson, men er død ved skiftet 1673 
efter moderen Steward Ward.

Johan Watson, Steward Ward og deres 
børn:

Den 5. juni 1659 blev der udstedt kongelig 
bevilling til Johan Watson at måtte lade sig 
vie hjemme i sit eget hus og logemente til 
sin fæstekvinde Steward Ward.8 I dette 
ægteskab fødtes 7 børn i København:

4) Sophie Watson, f. ca. 1661, var 1690 i 
ægteskab med en mand i England.

5) David Watson, f. ca. 1662, blev 1. januar 
1696 udnævnt til toldskriver ved Køben
havns Toldbod, 26. maj 1702 til oplagsskri
ver i København og adjungeret kontrollør 
ved Toldboden sammesteds. Død 1709 i 
København, begravet 12. juni 1709 i Set. 
Nicolai Kirke i det begravelsessted, hvor 
hans forældre hvilede. Stedet var erhver
vet 1673 af Christen Lauridsen Krarup kort 
efter Steward Wards død.9

6) Anna Watson, f. ca. 1665, var 1708 enke 
efter Elias Spleth, som 1699 var forpagter 
på Tersløsegård i Vestsjælland. Deres dat
ter Margrethe Sophie Eliasdatter Spleth 
fik som tidligere nævnt skænket en gård i 
Brudager sogn på Fyn i 1701 af sin moders 
stedfader Christen Lauridsen Krarup. 
Gården ejedes i følge Nyborg amtstues 
matrikel 1701 af Søren Poulsen i Odense, 
som døde samme år. Han var gift med 
Steward Hansdatter Krarup, Christen 
Lauridsen Krarups broderdatter. Anna 
Watson blev gift igen 30. december 1710 i 
Holmens Kirke med Karl Henrik Rauberg, 
hører i Holmens Skole.

7) Phillip Watson, f. ca. 1668, blev 1. januar 
1696 udnævnt til toldbetjent og visitør i 
Aalborg. Her døde han 1719 og begravedes 
7. august i Budolfi Kirke ved ligprædiken 
og vokslys. Hans enke Dorethe Jacobsdat- 
ter Paulin blev begravet fra Aalborg Vor 
Frue 30. december 1730, efterladende to 
døtre Steward Marie og Else.
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8) Steward/Stuart Watson, f. ca. 1669, bor
gerskab 4. juni 1703 som slagter i Køben
havn. Han var forlover 1710 ved søsteren 
Anna Watsons ægteskab, og boede da i 
V ognmandsgaden.

9) Christian Watson, f. ca. 1670.

10) Charlotta Watson, f. ca. 1670.

Christen Lauridsen Krarup

Johan Watson døde 30. november 1670 
i følge kommissionsskifteakten, og 24. 
januar 1672 påtog Christen Lauridsen Kra
rup, som da nævnes på Proviantgården, 
sig værgemålet for Steward og Christian 
Watson. Han havde allerede tidligere 5. 
december 1671 lovet at være værge for 
David og Phillip Watson.10

Den 6. maj 1672 fik "Christen Lauridsen" 
kongelig tilladelse til at vies hjemme i 
huset uden foregående trolovelse og lys
ning.11 Brudens navn anføres ikke, men 
et gæt kunne være, at det drejede sig om 
Christen Lauridsen Krarup og Steward 
Ward. Han flyttede ind til Steward Ward 
i ejendommen Østergade, matr. nr. 34, 
Købmager kvarter, men det blev ikke no
get langt ægteskab. Allerede 30. december 
1672 skrev ægtefællerne testamente, og 5. 
januar 1673 blev der købt ind til Steward 
Wards ligfærd, så hun må være død lige 
omkring nytår 1673. Christen Lauridsen 
Krarup fik 7. januar 1673 kongelig bevil
ling til at lade sin hustru begrave om afte
nen.12 Det var kun det finere borgerskab, 
der kunne betale for sådanne bevillinger.

Og derefter begyndte man 22. maj 1673 på 
det meget vanskelige skifte efter Steward 
Ward, hvori også indgik en lang række 
gældssager fra skiftet efter hendes tidli
gere mand, sukkerbageren, den kongelige 
konfektmager Johan Watson. Han havde 
ikke haft nogen særlig udviklet sans for 
bogføring, så der herskede stor usikker

hed om både udestående og tilstående 
gæld. Christen Lauridsen Krarup var i 
den situation ikke meget for at påtage 
sig stedbørnenes værgemål, men efter en 
særdeles langvarig strid dømte Højesteret 
ham 6. september 1682 til at være ansvarlig 
for formynderskabet.

Hvem var nu denne Christen Lauridsen 
Krarup? Vi ved ikke noget om hans ung
dom. 11668 nævnes han som kornskriver 
på Proviantgården, som var flådens for
synings- og oplagssted, inden man drog 
ud på sejladser. (Rigsarkivets nuværende 
læsesal ligger i stueetagen på den gamle 
Proviantgård). I en ansøgning til kongen 
år 1700 skriver Christen Lauridsen Krarup, 
at han er "født af fattige ærlige bønderfolk, 
men Gud allermægtigste har givet mig 
lykke udi købmandshandel, og det for- 
nemmeligen med udenrigs købmænd udi 
England, Holland og andre steder".13

Tøjhushavnen 1611,1) Tøjhuset, 2) Provianthuset.

Godsejer

Denne handelsvirksomhed fortsatte 
Christen Lauridsen Krarup under hele sit 
ophold i København. Han udsatte flere 
af sine penge på rente, f.eks. udlånte han 
1674 til Peter Carisius til Palstrup 1.400 
rdl. mod sikkerhed i en del jordegods i 
Tistrup sogn ved Varde, bl.a. en gård i 
Gårde, som beboedes af Laurids Peder
sen og Hans Lauridsen. Sidstnævnte var 
Christen Lauridsen Krarups formodede 
broder. I 1678 overdrog Peter Carisius 
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pantet til ejendom for Christen Lauridsen 
Krarup, som også havde en del handels
forbindelser med Niels Juel, søhelten fra 
Køge Bugt. Bl.a. stillede Jens Juel, Niels 
Juel og Christen Lauridsen Krarup i 1677 
i fællesskab en kaution på 600 rdl. til en 
kaperkaptajn, som skulle kapre franske 
og svenske skibe.14 Vi er jo midt i "den 
skånske krig".

1 1680 solgte Christen Lauridsen Krarup 
gården i Østergade i København og 
opholdt sig 1682 på Juellingsholm i Sdr. 
Omme sogn i Jylland, hvor han 11. august 
fik skøde på hovedgården Mullerup i 
Gudme sogn på Fyn mod en købesum 
på det fyrstelige beløb af 20.735 rdl. Må
ske hænger det sammen med, at der 28. 
januar 1682 var kommet en forordning, 
som ophævede det hidtil gældende forbud 
mod, at ikke-adelige måtte eje hoved
gårde. Forordningens §1 siger, at "alle 
som købe bøndergårde eller sædegårde 
med hosliggende bøndergods, må det for 
dem og deres arvinger uden opbud eller 
igenløsning, af hvem det og være kan, til 
evindelig ejendom beholde".15 Før skulle 
ikke-adelige ejere opbyde jordegodset 
årligt til tidligere ejere og deres familie, 

Nutidens Mullerup

hvilket altså nu blev afskaffet.
På Mullerup havde Christen Lauridsen 

Krarup i flere perioder børn boende, som 
det fremgår af Nyborg amtsregnskaber, 
dog uden at de nævnes ved navn. Det kan 
have været nogen af hans broderbøm, men 
en mulighed for at det er nogle af hans 
stedbørn, er vel også til stede.

Christen Lauridsen Krarups broderdatter 
Inger Hansdatter Krarup blev ca. 1687 
gift med Hans Thomsen, som var søn af 
en husmand Thomas Jensen i Brenderup 
under Mullerup gods. 11688 nævnes i Ny
borg amts kop- og ildstedsskatteregnskab, 
at Hans Thomsen og hustru havde to piger 
(dvs. tjenestepiger) ved navn Kirsten og 
Stifuardt Hansdøtre boende, nemlig hu
struen Inger Hansdatter Krarups søstre. I 
1694 købte Hans Thomsen Vormarksgård 
af Vincent Lerche til Ry gård, og udstedte 
samtidig en panteobligation på 4.000 rdl. 
Vormarksgård lå ikke langt fra Mullerup, 
og det er vel næppe urimeligt her at se 
Christen Lauridsen Krarups hjælpende 
hånd, et slags arveforskud til Inger Hans
datter Krarup og hendes mand Hans 
Thomsen.

Efter 17 års op
hold på Mulle
rup vendte Chri
sten Lauridsen
Krarup i 1699 
blikket mod Jyl
land, da han ved 
et mageskifte 
med kaptajn ved 
garden til fods, 
Anders Skeel, 
byttede Mul
lerup ud mod 
Vindum Over
gård ved Viborg. 
Denne gård blev 
ansat til 17.500 
rdl., medens 
Mullerup solgtes 



for 27.500 rdl. Christen Lauridsen Krarup 
fik altså 10.000 rdl. med i mageskiftet. 
Købekontrakten fra 1699 blev fulgt op af 
et endeligt skøde år 1700, og 1. maj skulle 
begge gårde være ryddeliggjort.

Kirsten og Steward Hansdøtre må antages 
at være fulgt med farbroderen til Vindum 
Overgård, hvor han døde 1711, i følge 
Vindum sogns kirkebog i sit 64. år. Dette 
må dog være en skrivefejl, for Christen 
Lauridsen Krarup opgiver selv i 1687 at 
være i sit 59. år, altså født ca. 1628 og så
ledes ved sin død være i sit 84. år.

Alderen opgives i Christen Lauridsen 
Krarups ansøgning til kongen omztilla- 
delse til at oprette testamente, da han var 
uden livsarvinger.16 Bevillingen blev givet 
11. marts 1687 af Christian den Femte og 
konfirmeret igen 16. august 1700 af Fre
derik den Fjerde. Selve testamentet blev 
først oprettet 13. oktober 1706 med yder
ligere tilføjelser i 1708,1709 og 1710. Det 
ville unægteligt have været rart at kende 
ordlyden af dette testamente, men der 
kendes nu kun få uddrag. Vi ved derfor 
ikke, hvor mange af Christen Lauridsen 
Krarups slægtninge, der var betænkt i 
testamentet.

Arvebeløb

Som vi tidligere har set, har Christen 
Lauridsen Krarup støttet Watson-børnene 
med betydelige beløb, på trods af hans 
modvilje mod formynderskabet. Endvi
dere er der meget, der tyder på, at han har 
hjulpet Hans Thomsen og Inger Hansdat
ter Krarup til købet 1694 af Vormarksgård 
for ca. 4.000 rdl.

I "Stamtavle over Den Krarupske Familie", 
udgivet af J.B.Krarup, Kbh. 1847, nævnes, 
at Christian Krarup til Dejbjerglund fik 
8.000 rdl. i arv efter Christen Lauridsen 
Krarup.

Steward Hansdatter Krarups søn Chri
stian Sørensen Moth udlånte i 1720 hele 
6.100 rdl. til forskellige personer. På det 
tidspunkt var han kun 20 år, så en nærlig
gende tanke kunne være, at det for største
parten drejede sig om arv efter moderens 
farbroder Christen Lauridsen Krarup. Og 
Stewards datter Christiane Sørensdatter 
Moth gav ligeledes 1720 arveafkald for sin 
fædrene og mødrene arv på 2.000 rdl.17

Ellen Hansdatter Krarup var kun blevet 
tillagt 1.000 rdl. i arv, måske fordi hun ikke 
havde livsarvinger.18

Kirsten Hansdatter Krarup, gift med Mads 
Andersen Listo, havde tilsyneladende 
arvet Christen Lauridsen Krarups gårde 
i Tistrup sogn, nemlig Galthoved, Hes- 
selhoved og Gårde, værdisat til 1.640 rdl., 
som blev solgt 1727 til Niels Sørensen 
Mosbøls enke i Skærbæk Mølle. Desuden 
havde Mads Andersen Listo overtaget en 
obligation på 1.000 rdl. for et lån, Christen 
Lauridsen i 1710 var blevet pålagt at yde 
kongen. Endvidere havde Mads Ander
sen Listo og Kirsten Hansdatter Krarups 
datter Christine Johanne i 1708 fået tillagt 
Skavngård og andet gods til en værdi af 
1.600 rdl.

Christen Lauridsen Krarup var morbroder 
til Niels Sørensen Mosbøl (+1717) i Skær
bæk Mølle, og havde ved gavebrev af 5. 
marts 1698 skænket møllen til søstersøn
nen.19 Møllen havde Christen Lauridsen 
Krarup købt året før på auktion. Herud
over var Niels Sørensen Mosbøl tillagt 
3.300 rdl. i testamentet.19

Forskellige andre personer var også på flere 
tidspunkter blevet tildelt mindre beløb.

Ingen tvivl om at Christen Lauridsen 
Krarup var en særdeles formuende mand, 
og rundhåndet betænkte sine slægtninge. 
Da han solgte Vindum Overgård i 1708 til 
Janus Friedenreich til Palstrup, udstedte 
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sidstnævnte en obligation på 18.000 rdl., 
"som skal være destineret til at fyldest
gøre det testamente monsr. Krarup gjort 
haver, så vidt det kan tilstrække". Det var 
store beløb, som blev fordelt før og efter 
den rige arveonkel Christen Lauridsen 
Krarups død.
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Skomager af Odense Christen Pedersens 
forskrivelse til djævelen, 30. September Anno 
1634 giver jeg mig til djævelen at være hans 
egen med liv og med sjæl, efter doktor Fautus 
blev djævelens egen, så må jeg også blive hans. 
Og et punkt skal fanden love mig, at han vil 
lade sig til syne, når jeg vil. Og jeg, hvad 
skikkelse jeg ham vil have, så lover jeg ham til 
stor bestandighed og vidne med mit eget blod 
er skrevet, og dermed foreskriver mig til djæ
velen at være hans egen både med liv og sjæl til 
evig tid. Derimod skal fanden love mig penge 
til nødtørft og så til jeg haver at bruge, for at 
komme på fode med min ganske livstid, heller 
også til en bestemt dag at jeg ikke så elendig 
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lever. Vil fanden holde mig dette fri, så lover 
jeg ham dette løfte fri, at jeg aldrig vil vige fra 
dig, men blive hos dig endelig til evig tid. Dette 
lover Christen Pedersen at holde fanden, som 
skrevet står. Det til større stadfæstning har jeg 
dette med mit eget blod skrevet.

30. september Anno 1634 Christen Peder
sen med egen hånd og blev dette skrevet anden 
dag St. Michaelis.

Dette brev blev fundet den første oktober 
1634 på en mark nord for Odense af en 
forbigående, som indleverede det til øv
righeden, der udfandt, at ophavsmanden 
til "forskrivelsen" var en fattig skomager 
Christen Pedersen. Han var bosiddende 
nord for Odense.

Han blev pågrebet og arresteret, og i 
midten af november blev han stillet for 
bytinget, hvor byfogeden i Odense Laurits 
Nielsen førte forsædet. Anklagen lød på 
forskrivning til djævelen, og som bevis 
fremlagdes i retten den skrivelse, der var 
fundet på marken.

Den arme skomager erkendte blankt, at 
det var ham, der havde skrevet brevet 
på et blad, som han havde udrevet af 
sin regnskabsbog, men sagde samtidig, 
at han i disse dage havde været halvt af
sindig. Han påberåbte sig med andre ord 
momentan sindssyge som formildende 
omstændighed. Dog var han ikke i stand 
til at føre overbevisende vidner til støtte 
for denne påstand.

Anklageren krævede derfor Christen Pe
dersen dømt til døden. Rettens formand, 
byfogeden, var dog ikke parat til at følge 
anklageren, men konkluderede, at efter
som forskrivningen var mod anklagedes 
løfte ved dåben og derfor angik hans 
salighed, måtte sagen inden endelig dom 
behandles af den gejstlige ret. Da Christen 
Pedersen havde tilstået at have indgået 
kontrakt med djævelen, skulle sagen gen
nem det kirkelige retssystem.

Få dage senere blev skomageren bragt til 
afhøring for konsistorialretten i Odense, 
der bestod af biskoppen, sognepræster 
og professorerne ved gymnasiet. Christen 
Pedersen bekræftede over for konsistoriet 
sin tidligere tilståelse, og forklarede på 
rettens spørgsmål derom, at han, for at 
få blod på pennen, havde skåret sig selv i 
fingeren, og havde skrevet med det blod, 
der løb ud af såret. 14 dage efter havde han 
været til alters i sit sogn, men turde ikke 
fortælle præsten, hvad han havde gjort. 
Til slut spurgte retten, om han fortrød 
det, han havde gjort. Ifølge retsreferatet 
svarede han på sine grædende knæ, at han 
angrede af hele sit hjerte, han begærede 
nåde for Kristi skyld og lovede aldrig mere 
at nævne djævelen.

Rettens konklusion var den, at Christen 
Pedersen efter dens opfattelse havde 
begået en gruelig handling med fuldt 
overlæg, og ved sin forstands fulde brug 
i gerningsøjeblikket, værre ugerning end 
at forlade sin gud og skaber kunne ikke 
tænkes, fastslog retten. Men retten mente, 
at det var en ringe trøst, at brevet var fun
det, inden det kom i djævelens magt. Det 
blev de verdslige domstole, som skulle 
stadfæste den legemlige straf.

Byfogeden var i vildrede med, hvad de 
skulle stille op med den arme mand. I 
samråd med lensmanden indberettede 
de hele sagen til regeringen for her at 
få vejledning. Universitetet fik sagen 
overdraget, og konsistoriets betænkning 
forelå endelig den 28. januar 1635. Den 
lærde forsamling anbefalede, at Christen 
Pedersen blev henrettet, men først skulle 
angre sin gerning offentligt i kirken.

Den 5. februar 1635 returnerede kongen 
sagens akter til stiftsøvrigheden i Odense. 
Kongen befalede, at Christen Pedersen 
skulle dø for sin brøde.

61



Den ulykkelige skomager sad i byens 
fængsel under hele sagens forløb. Ved jule
tid skrev han et langt brev til lensmanden 
Henning Valkendorf, hvori han bønfaldt 
denne om hjælp til hustruen og to stakkels 
uforsørgede børn. Han forsikrede lens
manden om, at han bitterligt fortrød sin 
handling. Hvilket indtryk lensmanden har 
fået af dette brev vides ikke. Men brevet 
indgik i sagsbehandlingen og findes i dag 
på Landsarkivet i Odense i bispearkivet 
tillige med sagens øvrige akter.

En helt almindelig skomager var han nu 
ikke, for han havde stort kendskab til bib
len og til en del latin. Kongens afgørelse 
i sagen var der ingen tvivl om. Christen 
Pedersen skulle henrettes i løbet af 1635. 
Sagens akter slutter med kongens ord. 
Noget tyder dog på, at skomageren und
gik sin skæbne, idet det lykkedes ham at 
flygte fra arresten. Den 3. december befaler 
kongen, at skomageren skal retsforfølges 
og dømmes. Skomager Christen Peder
sen undslap og flygtede. Man fandt ham 

aldrig. Hans videre skæbne kendes ikke. 
Men man må sige, at ytringsfriheden var 
begrænset. Man skulle passe meget på 
med, hvad man skrev eller sagde. Det var 
jo i en tid, hvor man endnu brændte folk 
på bålet.

Tiderne har heldigvis ændret sig, så man 
i dag kan skrive næsten, hvad man vil. 
Havde stiftsøvrigheden fra dengang noget 
at skulle sige i dagens Danmark, ville de 
få umådelig travlt, når vi tænker på, hvad 
der af og til bliver skrevet.

Kilder
Kirkehistoriske Samlinger
Kancelliets Brevbøger 3/12 1635
Odense Tingbog 1635 - 36

Historien om Christen Pedersen faldt jeg 
over for en hel del år siden, da jeg skulle 
bruge Kancelliets Brevbøger til min egen 
slægtsforskning. Den var så speciel, at 
jeg skrev den ned, og den kan nu læses i 
vores blad.

Ulriksen
På SSFs slægtshistoriske weekend i 2009 
hørte vi den håbefulde nye redaktør af 
HVEM FORSKER HVAD, Tommy P. Chri
stensen, tale om kortlægning af danske 
slægtsnavne. I den forbindelse blev der 
set bort fra de "trivielle" slægtsnavne, 
der ender på -sen. I stedet blev der sat 
fokus på de "fine", rigtige slægtsnavne 
som Lundin, Sandberg og Tøfting, så lad 
endelig HFH tage sig af dem! -1 al fald i 
første omgang!

Det følgende indlæg går ikke HFH 
i bedene, men beskæftiger sig derimod 
med et af de mange navne med endelsen 
-sen, om end et af de sjældnere. Hedder 
man Jensen eller Hansen er det naturligvis 
også interessant at fastslå arvegangen for 
det fornavn, der ligger til grund for disse 
efternavne. Og her mener jeg ikke blot at 
slå op i en eller anden bog om personnavne 
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og finde ud af, at både Jens og Hans sprog
ligt er af samme oprindelse og kan følges 
tilbage til Nye Testamentes omtale af Jesu 
"læremester" Johannes Døberen. - Nej, 
navneopkaldet må kunne følges nærmere 
i detaljer; passerer familien Hansen en 
legendarisk "Klods-Hans" eller hvordan 
ligger landet angående den først kendte 
Hans i slægten - og hvorfor blev han igen 
døbt Hans?

I dette tilfælde tager vi udgangspunkt i en 
relativ livskraftig bondefamilie fra egnen 
mellem Randers og Århus ved navn Ulrik
sen. Et simpelt opslag (ja, alt for simpelt 
skal det vise sig) i værket Danmarks gamle 
Personnavne, ved Gunner Knudsen, 
Marius Kristensen og Rikard Hornby, 
1936-48, fornavne spalte 1529-30, viser at 
det tyske fornavn Odalrik/Udalrik/Ulrik 



kendes i Danmark siden 1200-tallet, i 1400- 
tallet var navnet på en biskop i Århus og 
havde udbredelse i den østjyske adels
slægt Sandberg (højst sandsynligt helt 
uden forbindelse med vore dages hero
stratisk berømte "skiderik" med fornavnet 
Brian). - Navnet var et helgennavn med 
oprindelse i Sydtyskland og Rhinlandene 
efter den hellige Ulrik (Udalrik), født 890 
i Augsburg, død 4. juli 973 - med dødsda
gen som helgendag.

Men hvor langt tilbage kan vi specielt 
i denne forbindelse følge fornavnet Ulrik, 
som altså er ophavet til dette slægtsnavn 
- selv om den nulevende slægt ikke bio
logisk stammer fra denne ur-Ulrik, hvem 
han så end var (foreløbigt!).

Den nævnte bondeslægt stammer fra 
to brødre, Mads Nicolai Ulrichsen og An
thon Ulrichsen, født henholdsvis 1847 og 
-54 i landsbyen Knagstrup i Skader Sogn, 
hvoraf den yngste overtog fødehjemmet, 
et bolssted eller lille gård efter faderen 
Ulrich Jensen, 1813-1877. - Sidstnævnte 
blev født 1813 i Hailing i Hailing Sogn som 
uægtefødt søn af "Qvinde-Mennesket" 
Ane Pedersdatter og udlagt barnefar, 
"Skovrider Thomsens Søn Jens Thomsen 
ved Frijsenborg Skovhus".

Umiddelbart var det ikke så let at finde 
denne "Skovrider Thomsen" - længe før 
dette embede krævede en egentlig forstlig 
uddannelse. Men bogen Vesterlandets 
konge - Christen de Linde, en vestjysk 
matador og hans slægt, udg. af Holstebro 
Museum 2004, ved Esben Gravgaard m.fl. 
(bl.a. Rigmor Lillelund), fortæller side 262 
om en af Christen de Lindes efterkommere, 
Christopher Anthony (Munch), født 1792, 
der fra 1813 nævnes som forpagter af Øster
gård i Vellev Sogn, at han var gift med Edel 
Christine Thomsen, født 1794 i Skjoldelev 
i Lading Sogn som datter af skovrider ved 
Grevskabet Frijsenborg Ulrich Thomsen og 
hustru Birgitte Cathrine Cadovius.

Edel Christine måtte naturligvis 
være søster til den udlagte barnefar Jens 
Thomsen. Og ganske rigtigt, Jens var 

hendes ældste bror, født 1788 i Skjolde
lev og egentlig opkaldt efter moderens 
morfar, Jens Muncheboe, der ligesom sin 
svigersøn, Peiter Nicolai/Nicolai Peter 
Cadovius var sognepræst i Lading-Fårup- 
Sabro. - Den nævnte udlagte barnefar, Jens 
(Muncheboe) Thomsen, nævnes (efter at 
han 1813 var blevet udlagt som far til oven
nævnte Ulrich Jensen) ved skiftet efter 
moderen 1820/21 som handelsmand eller 
gærkræmmer i Frederikssund på Sjælland, 
hvor han ellers forsvinder (foreløbigt).

Skovrider Thomsen
Hans fulde navn var Christian Ulrich Fride- 
rich Thomsen, men kaldtes og underskrev 
sig oftest Ulrich Thomsen, og han var fra 
før folketællingen 1787 til sin død 1810 til
knyttet Grevskabet Frijsenborg som jæger/ 
skovrider. Ved folketællingen 1787 nævnes 
han som ugift jæger på selve Frijsenborg 
i Hammel Sogn, men vai^fra giftermålet 
1788 til efter folketællingen 1801 bosat i 
landsbyen Skjoldelev i Lading Sogn som 
skovrider og jæger. Fra før sønnen Jens' 
konfirmation 1804 til sin død 1810 boede 
familien på ejendommen Krag(h)lund i 
Haurum Sogn, og enken forblev boende 
i sognet til sin død 1820. Birgitte Cathrine 
Cadovius var født 1765 som datter af den 
ovennævnte præst P.N./N.P. Cadovius og 
hustru Anneche Marie Muncheboe.

Ulrich Thomsen, her skrevet Christian 
Ulrich Thomsen, fik et pludseligt endeligt, 
idet han ifølge Haurum kirkebog 13. juli 
1810 "blev dødskudt af Vaade af en af 
Skytterne", anno ætatis 53. - Men hvem 
var han?

Sporet til opklaringen af hans herkomst 
var, at "Sr. Ulrich Thomsens Søster, Ma
dame Charlotte Bierfreund" døde 1797 
hos ham i Skjoldelev, og efter E. Juel 
Hansen: Bankdirektør Lorenz Bierfreund 
og hans Slægt, 1942, s. 24, var hun født 
1766 i Augustenborg på Als og gift 1791 
i Holmens Kirke i København, hvor hun 
da også fremlagde en attest fra præsten i 
Augustenborg.

63



Ophav i Ketting/Augustenborg på Als 
Ved benyttelsen af kirkebogen for Augu
stenborg skal man være opmærksom på 
det komplicerede forhold, at den ældste 
kirkebog 1744-75 slet ikke er en original 
kirkebog, men en afskrift fra 1840'erne 
eller senere, den augustenborgske prins 
Friderich Carl Emil (1767-1841) benævnes 
således allerede ved sin dåb i den på tysk 
skrevne kirkebog som "weiland", altså 
afdød! - Augustenborg var oprindelig en 
del af Ketting Sogn, hvis kirkebog er ført på 
dansk. Nogle indførsler findes i begge kir
kebøger (på dansk henholdsvis tysk - men 
med forskellig ordlyd!), specielt dødsind- 
førsleme bør tjekkes i begge kirkebøger, da 
kirkegården jo lå ved Ketting Kirke.

Sammenlignende studier fører til, at 
Thomsen-søskendeflokken var børn af 
Thomas Stephansen, kaldet Forrider/Vor- 
reiter eller kusk, født ca. 1724, død 1792, 
gift første gang 1749 med Sophia Amalia 
Siwetsdatter, født ca. 1720, død 1760, 
og anden gang 1760 Cathrine Johanses, 
født ca. 1735/36 i Svendborg, død 1788. 
- Thomas Stephansen, der ved sin død 
oplyses at have været kusk (forrrider) hos 
den augustenborgske prins Emil August 
(1722-1786, general i dansk tjeneste), fik 
i sine to ægteskaber ikke færre end 11 
børn, 6 i første og 5 i andet ægteskab med 
flg. navne: Augusta 1750, Christian Carl 
Ludwig 1751, Friderich Carl 1752 (tvil
ling), Charlotta Amalia 1752 (tvilling), 
Lorentz Siegfried 1755, Christian Ulrich 
Friderich 1757 (den senere skovrider ved 
Frijsenborg), Wilhelm Marcus Emil (egl. 
Emile) 1765, Charlotte Friderica Louise 
1766 (gift Bierfreund), Friderica Henriette 
Christine 1768, Mette Cathrine 1771 og 
Louise Wilhelmine Georgina 1774.

Som funktionær ved det hertugelige 
slot Augustenborg var det blot naturligt, 
at Thomas Stephansen lod sine børn døbe 
med fornavne, der genfindes i hertugfami
lien og dens allernærmeste. - Sønnen Emil 
fra 1765 var således tydeligt nok opkaldt 
efter arbejdsgiveren, prins Emil August 

(1722-1786) og Christian Ulrich Friderich 
fra 1757 efter den nævnte arbejdsgivers 
søster, prinsesse Christiane Ulricha/Ul
rika (1727-1794); sidstnævnte forblev ugift 
og ses ikke omtalt i litteraturen - måske 
bortset fra Carl Lindberg Nielsens artikel 
Nogle uægte Efterkommere af Hertug 
Frederik Carl af Plon, i Personalhistorisk 
Tidsskrift, 9. Rk., Bd. 2, s. 85, specielt s. 96 
(jfr. Slægtens hæfte Nutiden og Valdemar 
Sejr, 2000, slægtslinje 49 og 50).

De fyrstelige Ulrik-opkald
Den augustenborgske prinsesse Christiane 
Ulricha og hendes bror, prins Emil August, 
var yngre søskende til hertug Friderich/ 
Frederik Christian (I eller den ældre), 
1721-1794, hvis søn af samme navn blev 
gift med konge Frederik Vis søster/halv- 
søster, Louise Augusta (Struensees datter 
med dronningen) og far til "de uheldige 
helte" fra oprøret 1848, hertugen af Augu
stenborg og prinsen af Nør. - Men hvorfra 
havde prinsessen fornavnet Ulricha?

Jo, lige siden 1578 havde fornavnet 
Ulrich/Ulrik haft udbredelse blandt yngre 
og/eller uægtefødte danske kongesønner. 
- Forhistorien var den, at kong Frederik 
II, 1534-1588, efter forholdsvis mange 
år som ugift og forelsket i den adelige 
Anna Hardenberg endelig måtte opgive 
hende og 1572 gifte sig med sin purunge 
kusine Sophie, 1557-1631, datter af den 
mecklenburgske hertug Ulrich. Og efter 
i 1577 at have fået den senere Christian 
IV fik parret 1578 sønnen hertug Ulrich, 
1578-1624, der 1603 efterfulgte sin morfar 
som fyrstebiskop i Schwerin, hvor han at
ter blev efterfulgt af sin brorsøn, Christian 
IVs yngre søn, hertug Ulrich, 1611-1633. 
Sophie og Frederik Ils søn Christian IV, 
1577-1648, fik selv foruden den allerede 
nævnte ægtefødte søn med navnet Ulrich 
(hertug Ulrich, 1611-1633) ikke færre end 
tre uægtefødte sønner med Ulrich som et 
af deres dobbeltnavne!

Christian IVs søn igen, Frederik III, 
1609-1670, fik foruden den ægtefødte dat- 
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ter Ulricha Eleonora, 1656-1693, der blev 
dronning i Sverige, den uægtefødte søn 
Ulrich Friderich/Ulrik Frederik Gylden
løve, 1638-1704, statholder i Norge, hvis 
datter var Charlotte Amalie Gyldenløve/ 
Danneskiold, 1682-1699. - Hun blev gift 
1696 med sin fætter, Christian Gyldenløve, 
1674-1703, stamfar til slægten Danneski- 
old-Samsøe, uægtefødt søn af ovennævnte 
Frederik Ills søn, kong Christian V og 
Sophie Amalie Moth, der for øvrigt også 
sammen havde sønnen Ulrich Christian 
Gyldenløve, 1678-1719.

Den nævnte Charlotte Amalie Gylden
løve/Danneskiold og fætteren Christian 
Gyldenløve var forældre til Frederikke 
Louise Danneskiold-Samsøe, 1699-1744, 
hvis morfar og farfar således var henholds
vis uægtefødt og ægtefødt søn af Frederik 
III og dermed på begge sider beslægtede 
med mænd af navnet Ulrich, blev gift 1720 
med sin meget fjerne slægtning (efterkom
mer af Frederik Ils yngre bror), hertug 
Christian August af Augustenborg, 1696- 
1754, og efter deres datter ovennævnte 
prinsesse Christiane Ulricha, 1727-1794, 
overgik fornavnet Ulrich/Ulrik altså til 
den borgerlige slægt, der til sidst havnede 
på egnen mellem Arhus og Randers!

Den mecklenburgske hertug Ulrich
Fornavnet Ulrich stammer altså i dette til
fælde fra Christian I Vs morfar, hertug Ul
rich af Mecklenburg-Schwerin, 1528-1603, 
men hvorfra han havde sit fornavn, over
lader jeg til andre at finde ud af - ingen af 
hans oldeforældre synes i al fald at have 
heddet sådan. Men på en eller anden måde 
kan opkaldelsen vel følges længere tilbage 
til det sydligere Tyskland, hvor dyrkelsen 
af den hellige biskop Ulrich/Ulrik havde
større udbredelse end i de nordtyske egne 
lige syd for Østersøen!

Ad krogede veje kan vi således følge 
Ulrich-navnet fra egnen mellem Randers

Hertug Ulrik af Mecklenburg.
Samtidigt træsnit
og Århus via Als og København til Meck
lenburg syd for Østersøen! - Men om 
nogen biologisk afstamning er der altså 
naturligvis slet ikke tale!

Som et kuriosum kan nævnes, at den 
pragtfulde anetavle (egl. tredobbelt, nemlig 
med tekst, portræt og våben) omfattende 
5 generationer (altså med 32 aner i øverste 
række) på 33 kvadratmeter (gengivet på 
omslaget af Knud Pranges hæfte Våbenane- 
tavlen, 1982), som Christian IVs mor i 
1620'eme lod opsætte i kirken i Nykøbing 
F., hvor hun jo havde slottet som enkesæde, 
sikkert var inspireret af det monumentale 
mindesmærke, som hendes far havde ladet 
opsætte i domkirken i Gustrow, over sig 
selv og sine to hustruer, hvor tekst og våben 
endda ses suppleret med plastiske figurer 
af anetavlemes personer!
AB



Avlsforvalter Møller på Brahetrolleborg
Af Torben Christian Larsen, Krogsbøllegård.

Den 29.4.1832 døde forhenværende avls
forvalter på Brahetrolleborg, Albrecht 
Møller, mæt af dage i en alder af 83 år, 
man kan med et moderne udtryk sige, 
at han var indvandrer. Albrecht var født 
den 3.8.1749 i Esgrus, Angeln i Holsten. 
Han var søn af kongelig tømrer i Atzbiill, 
Hans Heinrich Møller Nissen og Anne 
Margretha Paulsen. Årene i Holsten har 
det ikke været muligt at følge, da mange 
papirer om familier og enkeltpersoner gik 
tabt under 2. Verdenskrig. Jeg har dog en 
formodning om, at Albrecht blev gift om
kring 1778 med pigen Christine Dorthea 
Hedevig Witt. Hun blev født i Cappeln 
den 25.3.1747, som datter af Claes Witt, 
moderen ukendt. Deres vielse har jeg ikke 
kunnet finde hverken i Quern, Cappeln 
eller i Esgrus. De bosætter sig i Hattlund 
som husmandsfolk hos hans far, som var 
husmand samme sted.

I ægteskabet er der 8 børn. Hans Jiirgen 
Albrechtsen Muller født 21.4.1779 i Quem, 
Magdalene Christine født i 1781, Anna 
Margrethe født 1782, Agnetha Maria født 
1784, Albrecht og Nicolai født 1786, Jacob 
født 1787 og Sophia Cathrine født 1790. Hun 
blev døbt i Brahetrolleborg kirke. Grunden 
til at familien bryder op og rejser vides ikke. 
Måske skyldes det fattigdom, men ca. 1787- 
1790 kommer de til Fyn. I generationer er det 
i min familie blevet fortalt, 
at de kom sejlende i en båd 
langs kysten og havnede i 
Faaborg.

Sikre tegn på familiens 
tilstedeværelse i Brahe
trolleborg er i 1792, da 
deres ældste barn bliver 
konfirmeret i Slotskirken. 
De får fæste på huset Pas- 
paa, som lå ned til Paspa- 
asøen ved Høbbet, og her 
bor de nogle år. Albrecht 

Brahetrolleborg d 1 November 1801
A Moller

får arbejde som karl på godset, og han sti
ger hurtigt i graderne. Ved folketællingen 
i 1801 i Brahetrolleborg gods og sogn, ses 
han 53 år gammel, benævnt avlsforvalter 
på godset, Christine Dorthea 54 år med 2 
hjemmeboende børn Magdalene Kirstine, 
21 år mejerske på godset og Jacob 13 år. 
Af deres 8 børn bliver kun fire voksne. De 
tager på et tidspunkt et plejebarn, Marie 
Kristine Weyshaupt, som er 7 år i 1801.

I 1807 overtager Albrecht Møller en 
jordlod i forpagtning i Brændelydinge, 
hvor han bygger sig et vinkelhus i bin
dingsværk med stråtag. Huset får senere 
matrikel 6a, Bildegnsvej 8, og huset kaldes 
Malta. Både hus og navn eksisterer i dag.
1 godsets jordebog hedder det følgende: 
Jordlod no. 24 kaldet Malta Brændely
dinge. Stedets hartkorn var på 4 skæpper,
2 fjerding og 2 album. Albrecht Møller 
havde en husafgift på 8 rigsdaler i leje. 
Som fæster skulle han yde 8 høstdage, 4 
jagtdage og 4 fiskedage pr. år. "Afgifter 
og dagene blev skænket ham på livstid". I 
1818-19 er en bemærkning kommet til om 
afgiften: "frie paa grund af hans tjeneste 
hos høye Herskabet".

Vi kan heldigvis se Albrecht Møllers 
håndskrift, som er bevaret i godsets jor
debog for 1722-1879.1 no. 3 af 9 findes:

Huusmand Lars Nielsen i Nyelykke har at betale for de Hoved 
og Hostdage som han skulle forrette til Brahetrolleborg fra 1 
Mai til 1 Novbr 1801 følgende:

Fra 1 Mai til 30 Juni 8 dage a 18 sk. er 1 rd
Fra 30 juni til 31 August 9 dage a 20 sk. er 1 - 
Fra 1 Sept, til 30 Sept. 4 dage a 18 sk. er
Fra 1 October til 31 October 5 dage a 16. sk er 
Desuden 4 Hostdage af 20 sk.

3 mk
5 - 4 sk
4 - 8-
5 -
5 -

Summa 5 rd 4 mk 12 sk 
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Albrecht Møller trapper sine arbejdsop
gaver ned. Fra ca. 1818 er han på godset 
til mindre opgaver grundet alder og på 
grund af, at hans kone kræver hans hjælp, 
idet hun de sidste 8 år af sit liv er blind. 
Tiltagende svaghed gør, at hun dør af al
derdom den 7.9.1825. Hun bliver begravet 
på kirkegården den 15.9. Hendes skifte 
blev anmeldt til godset, hvor det erklæres 
at enkemanden overlades boet uskiftet.

Året efter i 1826 stopper Albrecht 
Møller på godset og må tillige fraflytte 
"Malta". En ny fæster huset, en Søren 
Hansen. Huset er nu oppe på 6 tdr. land og 
indfæstningen, den ny fæster må erlægge, 
er på 30 rd.

Albrecht Møller, som nu er 77 år, 
flytter til Nr. Broby degnebolig. Han 
bor på aftægt hos sin søn Jacob Møller, 
som var skolelærer og kirkesanger i Nr. 
Broby. Endnu en sorg skal Albrecht opleve 
som aftægtsmand i degneboligen. Den 
9.10.1830 dør hans søn, Jacob Møller, kun 
42 år gammel.

Embedet blev overtaget af Jacobs ældste 
søn, Sylvester Albrecht Møller. Han flytter 
ind hos bedstefaderen. Sylvester var skole
lærer og kirkesanger i Nr. Broby fra 1830 
til sin død i 1882. Sylvesters mor passede 
huset for sin søn og svigerfader, da Sylve-

Formidling i mødrene linjer!
Gang på gang bliver man fascineret af 
de såkaldte "lige mødrene slægtslinjer", 
se blot Kristian Lauritsens fine gennem
gang af de to urgamle "kvindeslægter", 
fra hvem flertallet af Europas kronede 
hoveder i nutiden stammer, SLÆGTEN nr. 
42, juli 2010.

Siden jeg første gang var involveret 
i Danmarks Radios bestræbelser på via 
TV at gøre vores hobby interessant for en 
større kreds, først med udsendelsesræk
ken "Familiejagten", og nu med serien 
"Ved du hvem du er", har det slået mig, 
at også i anetavler for nutidens kendte 
mennesker er det interessant at følge de 

ster først gifter sig i Nr. Broby i 1839.
Tiltagende alderdomssvækkelse i vin

teren 1831-32 gør, at Albrecht Møller er 
sengeliggende den sidste tid han lever. Den 
29.4.1832 sov han stille ind i degneboligen. 
Han blev ført til kirkegården i Brahetrolle- 
borg af et stort følge. Her blev han gravsat 
den 4.5.1832,83 år gammel.

Han overlevede sin hustru og fem af 
deres børn. Han blev fulgt til graven af 3 
børn, 15 børnebørn og 5 oldebørn. De 3 
børn var Magdalene Christine Møller, som 
i 1803 blev gift i Brahetrolleborg kirke med 
musiklærer og syngemester Hans Hansen. 
Agnetha Maria Møller, kaldet Anette, blev 
i 1801 gift i 0. Hæsinge med kirkesanger 
og skolelærer Diderich Hahn. Den ældste, 
Hans Jørgen Albrecht Møller, blev møller 
og gårdmand i V. Skeminge, gift i 1802 med 
Ånne Johannesdatter fra Hesselager.

Albrecht Møller og Christina Dorthea 
Hedevig Witt er 4 gange tipoldeforældre 
til mig. Deres søn, Hans Jørgen Albrecht- 
sen Møller og hans kone, Anne Johannes
datter, er mine 3 gange tipoldeforældre.

Af efterkommere kendes bl.a. grene af 
slægterne Lyndorff, Gulfeldt, Blidegn og 
Stærholm. Eventuelle oplysninger om ef
terkommere til Albrecht Møller modtages 
med tak af forfatteren.

"lige kvindelige" linjer tilbage.
For stort set alle slægtsforskere, der vil 

formidle deres viden om deres slægt, tror 
jeg at kunne anbefale en skildring med 
udgangspunkt i den ældst kendte kvinde 
i denne linje, hvorfra skildringen frem 
mod nutiden så efterhånden - generation 
for generation - beriges med oplysninger 
om de indgiftede mænd, deres baggrund 
og slægter. Som bekendt består slægter jo 
i vor civiliserede del af verden af mænd, 
mænd og atter mænd og deres kvinder, 
altså koner og døtre! Men i formidlings
fasen kan kvinderne altså fint bruges som 
"frontfigurer".
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Som eksempler på sådanne ganske 
interessante og "brogede" kvindelinjer 
har jeg fra forarbejdet til de to udsendel
sesrækker valgt et par så kendte kvinder 
som Lotte Heise og Anne Linnet.

Lotte Heise, entertainer og foredragsholder 
Hendes mødrene slægtslinje kan følges 
tilbage til 1600-tallets første årtier og ser 
således ud:
1. Dorthe Hansdatter, død 1645 i præste

gården i Hjarup, nævnt på gravsten i 
kirken; som født omkr. år 1600 kunne 
hun via en bedstemor tænkes at have 
sit dengang forholdsvis sjældne fornavn 
fra Christian Ills dronning Dorothea 
på Koldinghus. Gift omkr. 1625 med 
Poul Sørensen, 1596-1659, sognepræst i 
Hjarup-Vamdrup, død i Kolding under 
svenskekrig og pest!

2. Else Poulsdatter, født omkr. 1625, død 
1693 i Seest. Gift 1. g. med Hans Mad
sen, død omkr. 1660, gift 2. g. m. Erik 
Christensen, begge gårdmænd i Seest 
i Seest Sogn.

3. Maren Hansdatter, født omkr. 1655-60. 
Gift med Iver Tullesen i Skanderup i 
Skanderup Sogn, født omkr. 1634, død 
1697.

4. Else Iversdatter, født omkr. 1679, død 
1751. Gift 1699 med Marcus Nielsen, 
1663-1728, gårdmand i Dollerup i Skan
derup Sogn.

5. Kirsten Marcusdatter, 1705-1761. Gift 
1729 med Mads Lauridsen Buch, 1706- 
1763, gårdmand Dollerup i Skanderup 
Sogn

6. Else Marie Madsdatter Buch, 1731-1782. 
Gift 1749 med Mads Nielsen Pagh, 
ca. 1715-1786, gårdmand i Viuf i Viuf 
Sogn.

7. Marie Elisabeth Pagh, 1773-1862. Gift
1. g. 1795 i Viborg med enkemand Peter 
Michael Fogh, 1762-1813, fra Århus, men 
bosat i Viborg som bagermester, gæstgi
ver og kaptajn i borgervæbningen.

8. Mette Marie Fogh, 1796-1870. Gift med 
Carl Johan Peter Mantzius, 1791-1859,

major.
9. Juliane Johanne Marie Henriette Mant

zius, 1822-1869. Gift 1843 med Jens 
Peter Blicher, 1814-1889, læge - sidst 
distriktslæge i Middelfart, Ridder af 
Dannebrog.

10. Henriette Vilhelmine Blicher, 1848- 
1938. Gift 1870 med Albert Philip la 
Cour, 1841-1906, forstander for den 
Classen'ske Agerbrugsskole på Næs- 
gaard, Ridder af Dannebrog.

11. Juliane (Julie) Johanne Blicher la Cour, 
1875-19.. (tidligst 1940). Gift 1904 med 
Christian Andersen, 1873-1941, cand. 
jur., dommer i Aabenraa og sidst i 
København.

12. Karen Elisabeth la Cour Andersen, 
1904-19.. (tidligst 1961). Gift 1928 med 
Poul August Emanuel Petersen, 1902- 
1960, grosserer i København (kaffe og 
sukker).

13. Inge Emanuel Petersen, født 1936. 
Gift 1957 med Willy Einar Heise, født 
1932, civilingeniør. Via flere kvindeled 
efterkommer af en uægtefødt datter af 
kong Frederik V.

14. Lotte Heise, født 1959.

Hendes morfars slægt er behandlet i Slægts
bog for efterkommere efter Peder Danielsen, 
født 1806, gårdejer og sognefoged i Neder 
Buskelund i Balle sogn, udg. 1961 af Dansk 
Slægtsforskning i Fredercia.

De ældre led ses omtalt i diverse stater 
og biografiske leksika, og de ældste led 
har flittige slægtsforskere som bl.a. Jens 
Rotne og Thorbjørn Bertelsen skrevet om 
på DIS-Danmarks hjemmeside - sammen
holdt med "Buch-puslespillet" på Beth 
Jeppesens hjemmeside.

Slægtsnavnene Fogh, Mantzius, Blicher 
og la Cour er velkendte fra de såkaldte 
"kulturbærende" lag af befolkningen, så 
ud fra blot disse navne kan der fortæl
les mangt og meget om de forbindelser, 
disse ægteskaber bibragte denne "lige" 
mødrene slægtslinje.
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Anne Linnet, sanger, komponist, Ridder 
af Dannebrog
Hendes mødrene slægtslinje, der ligeledes 
omfatter 14 generationer, kan således føl
ges lige så langt tilbage:
1. Mette Jensdatter. Gift med Christen 

Jensen, "fornemme Borger i Viborg" 
omkring år 1600.

2. Anne Christensdatter. Gift med Peder 
Pedersen Ostenfeld, ca. 1574-1654, stam
mede fra Ostenfeld mellem Slesvig og 
Husum, sidst borgmester i Viborg.

3. Mette Pedersdatter Ostenfeld, født 
omkr. 1620/30(7), død 1689. Gift 1. g. 
med enkemand Anders Lauritsen Aaga- 
ard, 1609-1661, siden 1632 sognepræst 
for Ørum-Vejrum-Viskum menigheder 
ved Viborg.

4. Anne Andersdatter Aagaard, født 
1655/62, død 1709. Gift 1681 med Hans 
Nielsen Munch/Munk, 1654-1712, 
mag., sognepræst i Kalundborg, provst, 
stiftsprovst i Christiania (Oslo), biskop i 
Christiansand Stift og sidst i Akershus 
Stift i Norge, dr.theol. Han stammede 
via kvindeled fra den kendte refor
mator Jørgen Jensen Sadolin, og hans 
egen flotte karriere skal have haft sam
menhæng med konens familiemæssige 
relation til Sophie Amalie Moth, kong 
Christian Vs elskerinde.

5. Christiane Munk, 1692-1725. Gift 1715 
med Andreas Lachmann, 1685-1752, lag
mand i Oplandene og på Hedemarken, 
etatsråd. Han skal være efterkommer af 
en uægtefødt datter af kong Frederik I.

6. Henriche Lachmann, 1716-1763. Gift 2. 
g. 1745 med enkemand Morten Wen- 
delboe, 1714-1762, præst i Christiania, 
sidst sognepræst i Rygge-Moss ved 
Oslofjorden. Han var brorsøn af den 
kendte dansk-russiske officer og senere 
danske diplomat Poul Vendelbo Løve
nørn (født i Horsens).

7. Dorothea Marie Wendelboe, 1747-1830. 
Gift 1766 med Thomas Georg Munster, 
1728-1799, foged i Norge, amtsforvalter 
på Bornholm, justitsråd og sidst amts

forvalter i Aalborg; han fallerede, og 
konen forlod ham!

8. Mette Henrica (Henriette) Miinster, 
1773-1855. Gift 1. g. 1790 med Caspar 
Schøller, 1756-1808, officer i Aalborg, 
kammerjunker, sidst oberst og kom
mandant i Kolding, hvor han døde først 
på aftenen, før spanske tropper under 
ledelse af marskal Bernadotte (den 
senere svenske konge) om natten forår
sagede Koldinghus' brand! - Ægteskabet 
var blevet opløst 1801/02, og Henriette 
havde 1803 fulgt den tyskfødte plat
tenslager, naturvidenskabsmanden dr. 
Theodor Ludwig Gustav Friese (født 
1770), da han - efter at have blokket 
grev Schimmelmann for en formue 
- blev afskediget fra dennes fabrik ved 
Gudumlund syd for Aalborg og drog 
til Tyskland, Måhren (Tjekkiet), Østrig 
og Ungarn! Som ældre vendte hun til
bage til Danmark og fik ophold hos en 
søn af 1. ægteskab, Schøller, på godset 
Margård på Fyn.

9. Walburga (Walpurga) Georgina So
phia Juliane Babette (Barbara) Rosa- 
munde(?) Friese, født 1811 i Måhren 
(Tjekkiet), død 1897 i København. Gift 
1835 i Vigerslev med Jens Michael Beck, 
1805-1859, toldembedsmand i Skander
borg, Rudkøbing og Fåborg (toldforval
ter), sidst indlagt på Sindssygehospitalet 
på Oringe ved Vordingborg. Hans farfar 
havde tjent en formue på en plantage 
på Set. Croix.

10. Emma Emilie Beck, 1839-1896. Gift 
1861 med Hans Henrik Hansen, 
1828-1897, inspektør på Oringe (hvor 
svigerfaderen var død som patient) og 
sidst inspektør i Sakskøbing på Maribo 
Amts Tvangsarbejds-, Arbejds- og 
Daareanstalt, modtog 1889 Fortjenst
medaljen i sølv.

11. Hansine Henriette Mathilde Hansen, 
1865-19.. (tidligst 1925). Gift 1892 med 
Rasmus Nielsen, 1864-19.. (tidligst 
1925), svigerfaderens efterfølger som 
inspektør på Maribo Amts Tvangsar- 
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bejds-, Arbejds- og Daareanstalt (nu 
Saxenhøj) i Sakskøbing.

12. Marie Elisabeth Nielsen, 1898-19... Gift 
1922 med Niels Ebbesen Kloppenborg 
Skrumsager, 1896-19.., forpagter på 
Lolland, senere bosat i Tønder.

13. Elisabeth Kloppenborg-Skrumsager, 
1923-2008/09, tandlæge. Gift 1947 
med Peder Linnet-Jepsen, 1921-1979, 
dr.med., overkirurg i Århus.

14. Anne Linnet, født 1953.

Heste
Kan en

Hestyverier
De af vore forfædre, der levede et regelret 
liv, finder vi ikke meget om! Helt ander
ledes stiller det sig med de forfædre, der 
f.eks. kom på kant med loven.

Tyverier af et par heste 1792 i Flynder 
Sogn i Vestjylland mellem Lemvig i nord og 
den senere stationsby Bækmarksbro i syd 
ses optrevlet i justitsprotokollen for Morsø 
Sønder og Nørre Herred ved en halv snes 
retsmøder mellem 5. juli 1793 og 4. august 
1794 suppleret med indkomne breve til her
redsfogeden i samme periode, indførsler i 
bl.a. Skodborg-Vandfuld Herreds justits
protokol, Viborg Landstings domprotokol
15. maj 1795, dom ved Højesteret 8. februar 
1796 og dokumenter til fangeprotokollen 
for Stokhuset i København.

Hestene blev fundet på en mark i Sind
bjerg i Redsted Sogn på Mors, hvortil de 
var bragt af husmand Niels Pedersen Bach 
i Sindbjerg og hans far, Peder Pedersen 
Bach i stampemøllen Pis Mølle i Øster 
Jølby Sogn, ligeledes på Mors.

Det viste sig, at sønnen var født 1763 i 
Flynder Sogn, hvorfra han med sine foræl
dre var flyttet til Mors ca. 1767, da faderen 
fik en gård i fæste i Elsø vest for Nykøbing, 
og herfra flyttede familien ca. 1778 til den 
nævnte mølle længere mod vest på øen.

Denne mølle ejede Peder Bach 1785-91, 
hvorefter den blev overtaget af svigersøn

En række af slægtsnavnene i denne slægtslinje 
kan ligeledes slås op i lettilgængelig litteratur 
og interessante detaljer knyttes hertil.

Specielt den "flyvske" stammor, der 
åbenbart lignede sin mor og forlod sin| 
halvgamle officersmand og drog på even
tyr i det sydøstlige Europa med "charme
trolden" dr. Friese, kunne nok have været 
en nærmere behandling værd. - Og måske 
endda en rejse i hendes fodspor helt ti 
Ungarn!
AB , 

nen Jeppe Jensen fra Søndergård, ligeledes 
i Øster Jølby, hvis søster Anne blev gift 
1788 med Peder Bachs søn Niels. Efter 
giftermålet købte sidstnævnte par, Anne 
og Niels Bach, 1790 en ejendom på knap 
1 td. hartkorn i Sindbjerg i Redsted Sogn 
på det sydlige Mors, som naturligvis blev 
solgt efter Niels' arrestation 1793.

Niels og faderen Peder Bach drog 1792 
på tyvetogt til sidstnævntes fødesogn, 
Flynder, hvor de altså stjal hestene, som 
de tog med sig hele vejen op gennem Thy 
til Vilsund, hvor både tyve og heste blev 
færget til Mors, og herfra tog sønnen he
stene med hjem til Sindbjerg.

Både far og søn blev fængslet på Mors 
1793 og indsat i arresten i Nykøbing, hvor
fra de senere blev overflyttet til Lemvig, 
idet tyveriet var foregået i retskredsen 
Skodborg-Vandfuld Herred syd for denne 
købstad. - Fra arresten i Lemvig lykkedes 
det imidlertid for sønnen at flygte, så hans 
senere skæbne er ganske ukendt.

Den gamle far og hans sag blev deri
mod pådømt ved alle tre retsinstanser, og 
efter dommen i Højesteret 8. februar 1796 
blev han 7. juni 1796 efter kagstrygning 
(piskning til blods) indsat i landets værste 
fængsel, Stokhuset i København. Her døde 
han allerede 22. april 1797 og blev begravet 
dagen efter på kirkegården uden for Øster-
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AfP.C. Klæstrup omkr.1840
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Stokhuset ved Østervold lige nordfor Rosenborg. 
København.

Cellegang og celle i Stokhuset, nedrevet 1941. 
Efter G. Nygaards Huse og Strejftog i det gamle 
København.

Slaverne i Stokhuset blev af magistraten i 
København brugt som gratis arbejdskraft i 
forbindelse med gaderenovation, og fængs
let havde sit navn efter de stokke, hvori 
fangerne var fastlåste i cellerne om natten. 
Stokke bestod af to sammenlåste kraftige 
træstykker med huller (halvt i hver).

Niels' svigerfamilie på Mors
På Mors er det vist ret enestående, at efter
kommere af bønder, der kan følges tilbage 
til første halvdel af 1600-tallet, har drevet 
landbrug på samme gård til efter år 2000. 
Men det er tilfældet på den gård i Flade i 
Flade sogn på Nordmors, der siden 1800- 
tallet har båret navnet Bavnegård, (se s. 72.) 
og hvorfra den kendte slægt Bukh udgik. 
- Slægtslinjens ældste led ser således ud:

1. generation
Lars Larsen (Laurs Laursen), født ca. 1610, 
død 1693, fæstegårdmand i Flade i Flade 
Sogn. Han synes gift 1658 i Alsted med Else 
Pedersdatter, vist død før kirkebogens begyn
delse 1689/90. Gården i Flade, gammel nr. 
23 fik ved matrikuleringen 1688 sit hartkorn 
ændret fra 7 td. til godt 4V1 td. og tilhørte da 
Viborg Hospital (Gråbrødre Kloster).

2. generation
Lars Larsen (Laurs Laursen), født ca. 1661, 
død 1701, fæster affødegården i Flade. Gift 
senest 1688/89 med Maren Jensdatter, født 
ca. 1660, død 1720 - som ifølge amtsskiftet 
siden 1707 havde været selvejer!

Gården, den senere Bavnegård, blev 
overtaget af sønnen Søren Laursen, 1690- 
1735, hvis oldesøn samme sted var Jens 
Pedersen, kaldet Buch (efter morfar), 
1815-1880. Hans sønner ændrede efter 
krigen 1864 navnet til Bukh, og efterkom
mere drev gården til efter 2000, da Laurids 
Bukh Tøfting (født 1957) ophørte hermed. 
Den nævnte Jens Pedersen (Buch) var far 
til bl.a. Peder Mortensen Bukh, 1844-1924, 
der i en menneskealder var lærer på Val
lekilde Højskole og far til den kendte gym-
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Flade 1785.Vestligst i byen nuv. matr. nr. 8 og syd for nr. 9, den nuværende Babvnegård, som i begyn
delsen af 1800-tallet ved sammenlægning af de to gården indmarksjorder blev flyttet fra vejens nordside 
til sydsyden
Kopi af udskiftningskort 1785 efter Nationalmuseets Danmarks Kirker

nastikpædagog Niels Bukh i Ollerup og 
maskinfabrikant Jens Bukh i Kalundborg 
(traktorerne af samme navn). Brødrenes 
søster, gift med højskoleforstander Lars 
Bækhøj, blev mormor til kvindehistorike
ren Nanna Damsholt. - Jfr. Slægten Bukh, 
ved Peder Bukh, 1932, genudg. 1984.

3. generation
Sidsel Lars- eller Laursdatter, 1696-1771. Gift 
1724 med Hans Pedersen, født ca. 1677, død 
1757, der var fra Thy ifølge fadderlisteme 
1726 og -28 i Flade. Han havde tidligere 
været ladefoged på herregården Ullerup 
og flyttede senere fra Flade til den 12 tdr. 
hartkorn store gård Søndergård i Øster Jølby 
i sognet af samme navn; han købte gården 
til selveje 1751 fra Kronen (kongen/staten), 
der havde ejet den siden 1740.

Parrets yngste datter, Karen, født 1728, 
blev gift 1753 med Christen Lauridsen, der 
de følgende år fik flere børn i Hvidbjerg 
Sogn på Mors.

4. generation
Maren Hansdatter, 1726-1777. Gift 1746 
med Jens Jep(pe)sen, født ca. 1715, død 

1805, der 1764 fik skøde på Søndergård i 
Øster Jølby. Af hans mange børn overtog 
sønnen Hans Jensen, født ca. 1757, gården 
ifølge samfrændeskiftet 1785 i amtsarkivet 
og skødet samme år. Men 1792/93 måtte 
han sætte gården på auktion og i stedet 
købe den blot knap 2 tdr. hartkorn store 
gård Dalgård i Fårup i Lødderup Sogn (og 
blev senere husmand i Sillerslev i Øster 
Assels Sogn). Søndergård blev købt af 
Christen Christensen, kaldet Kjelde (Kilde) 
og senere Søndergaard, hvis efterkom
mere ejede den i flere generationer.

For Maren Hansdatter og Jens Jepsens 
børn gik det for mange socialt meget tilbage; 
deres senere skæbne fremgår af skiftet 1811 
ved herredsretten efter den barnløse datter 
Sidsel Jensdatter, gift med Anders Christen
sen i Damsgårds Mølle i Outrup Sogn.

5. generation
Anne Jensdatter (Søndergaard), født ca. 
1766/67, død 1849 i Øster Jølby. Gift 1788 
med Niels Pedersen Bach, født 1763 i Flyn
der Sogn, død 18..(?) uvist hvor.

Niels Pedersen Bach ejede fra 1790 til 
sin arrestation 1793 en ejendom i Sindbjerg
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0. Jølby 1786-1787. Lige syd for kirken og nuværende matr. nr. 5, Dalen, (hvorfra den senere rigsdags
mand fik sit navn), syd derfor igen, matr. nr. 6, Søndergård.
Kopi af udskiftningskort 1786/87 efter Nationalmuseets Danmarks Kirker

i Redsted Sogn. - Anne Jensdatter vendte 
før folketællingen 1801 tilbage til Øster 
Jølby, hvor hun da nævnes som vanfør 
inderste, 1834 som spinderske, "ejer sin 
stue" lige efter gården Dalen, 1845 og -49 
som almisselem bosat hos sønnen.

6. generation
Jens Nielsen, 1792-1860, nævnt 1817 i Øster 
Jølby, 1818 i Tøving i Galtrup Sogn og siden 
1819 atter i Øster Jølby som husbeboer, ind
sidder, væver og daglejer. Gift 1817 i Øster 
Jølby med skrædderpige Margrethe Chri- 
stiansdatter, født 1793, datter af daglejer 
Christian Jensen i Vester Jølby i Dragstrup 
Sogn og hustru Anne Lauridsdatter.

7. generation
Anders Jensen Dahl (efternavnet tilføjet 
1905), 1826-1909. Den kendte pædagog Chr. 
Kold, der 1837-38 var lærervikar i Øster 
Jølby, indgav ham brændende lyst til at 
blive lærer, og senere var han hjælpelærer i 
Tæbring og Ljørslev på Mors. 1847-49 blev 
han uddannet som skolelærer på semina

riet i Snedsted/Ranum, blev 1851 lærer i 
Støvring i Himmerland og senere indtil 
1881 skolelærer og kirkesanger i Åle vest 
for Horsens, hvor han 1869-92 tillige drev 
en pigehøjskole. 1875-80 var han sogneråds
formand, var 1866 medlem af Folketinget 
og stemte mod den reviderede grundlov, 
opstillede ikke igen, men søgte fra 1880 
forgæves valg til Landstinget ifl. Elberlings 
værker om Rigsdagens medlemmer.

Anders J. Dahl blev tipoldefar til poli
tikeren Kristian Thulesen Dahl, født 1969, 
der deltog i TV-udsendelsen Familiejag
ten, hvortil jeg klarlagde hans afstamning 
fra hestetyven fra Mors.

Men des
værre blev der 
ikke lagt vægt på 
Anders J. Dahis 
mønsterbrud - 
efter inspiration 
fra Kold! 
AB
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Slægtsgårdsarkivet har et 
godt tilbud.
Som det vel efterhånden er mange slægts
forskere bekendt, har slægtsgårdsarkivet 
til huse på GI. Estrup ved Auning. Der er

Din historie i Rundetårn

3. oktober sluttede udstillingen tfdinhi- 
storie: 5 uger med udstilling af godt 30 
genstande fra 1700-tallet, 10 foredrag og 
rundvisninger, samt workshop med hjælp 
til slægtsforskning hele perioden.

Efter en lidt træg start i workshop
pen var specielt de sidste uger hektiske 
med rigtig mange besøgende! Rundetårn 
skønner, at der har været mindst 5.000 
flere besøgende i tårnet i september end 
forventet - takket være #dinhistorie. Al
drig før i tårnets historie har der været så 
mange besøgende i en september måned! 
Et fantastisk flot slutresultat, som vi alle 
kan være stolte af.

Begivenheden har fået ros og flotte 
omtaler i flere aviser, Politiken gav således 
5 stjerner ud af 6, utrolig flot! Udstillingens 
kurator Rasmus Agertoft var desuden et 
smut i TV-Lorry sammen med en af gen
standenes ejermand og fortalte om både 
genstande og udstilling.

Fotos m.m. ses på http: / /dinhistorie.run- 
detaam.dk/ samt på http://www.facebook. 
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åbent hver onsdag fra 11-15, men vi vil 
gerne gøre opmærksom på, at det er 
muligt for grupper på 10-20 personer at 
få åbnet arkivet på andre tidspunkter, f. 
eks. om lørdagen eller en aften.

Med dette tilbud henvender vi os især til 
slægts- og lokalhistoriske foreninger, der ofte 
har medlemmer, der stadigvæk er på arbejds
markedet og derfor kan have svært ved at 
tage til arkivet i den ordinære åbningstid.

Er du interesseret i at få mulighed for 
at undersøge, om slægtsgårdsarkivet evt. 
har noget om din slægt, og kan du ikke 
komme en onsdag, så henvend dig til din 
lokale forening og få dennes bestyrelse til 
at rette henvendelse til os, så vil vi sammen 
finde et passende tidspunkt.

Før besøget anbefaler vi, at du ori
enterer dig på vores hjemmeside www. 
slaegtsgaardsforeningen.dk
Arkivets S 8648 4816.

com/home.php?#!/album.php?aid=20428 
9&id=686464308&ref=mf.

En stor tak til alle, der har været invol
veret i dette kæmpeprojekt, og har været 
med til at gøre det til den store succes, 
det har været. Tusind tak til alle fra de tre 
landsdækkende slægtshistoriske organi
sationer, Samfundet for dansk genealogi 
og Personalhistorie, DIS-Danmark samt 
Sammenslutningen af Slægtshistoriske For
eninger. Begivenheden var et skoleeksem
pel på, at de tre organisationer naturligvis 
kan samarbejde som ligeværdige partnere, 
så lad os arbejde videre på samme vis i et 
egentligt formaliseret samarbejde!

I SSF er vi utrolig stolte af den flotte 
begivenhed i Rundetårn og samarbejdet 
med personalet der. Det er helt sikkert, 
at deres professionelle måde at håndtere 
udstillinger på normalt, har været med til 
i samarbejde med kurator og arkitekt at 
skabe de flotte rammer omkring udstilling 
og workshop.

På SSFs vegne 
Gitte og Anton

detaam.dk/
http://www.facebook
slaegtsgaardsforeningen.dk


Set i Rundetaarn

Øverst til venstre den sønderjyske/sles
vigske Cecilia Cathrine Boysens navne
klud fra ca. 1785. Den tilhører nu hendes 
efterkommer Anna Margrethe Krogh- 
Thomsen, formand for Slægtshistorisk 
Forening for Storkøbenhavn.

Nederst til højre en standkiste fra 
1790'erne oprindeligt tilhørende Anders 
Christensen Fuglsang fra gården Fugl
sang i Vester Vandet Sogn i Thy. Den 
nuværende ejer er gift med Susanne B. 
Fuglsang, formanden for DIS-Danmark.

Øverst til højre og nederst til venstre 
bogen Den algierske Freds Historie og et 

mineatureportræt af dens forfatter, Nicol 
Seidelin Bøgh, der 1746 var med som 
skibspræst på det ene af de fire danske 
orlogsfartøjer, der blev sendt til Algier 
for at bekæmpe de muhamedanske sørø
vere, der kaprede dansk-norske skibe for 
at sælge søfolkene som slaver i Algier og 
egnene deromkring. N.S. Bøgh blev senere 
præst i Kerteminde, provst og lokalhisto
risk forfatter.

Bogen og portrættet tilhører nu ætlin
gen Nikolaj Bøgh på Frederiksberg.
AB
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Kunne du tænke dig et 
trykkeri der ikke klæ'r 

dig af til skindet?
Bøger i små oplag - f.eks. din egen 

slægtsbog, visitkort, brevpapir, 
tryksager med fortløbende numre, 

fakturasæt, foldere, hæfter, 
posters, dine egne julekort, 

kalendere, osv.
- ring og få en god pris!
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