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SSFs Slægtsforskerpris 2011
Redaktionen bag ”Ved du hvem du er?”
har modtaget Slægtsforskerprisen på
Slægtshistorisk weekendkursus i Bjer
ringbro

To tilrettelæggere på vegne af deres redaktion
har modtaget Slægtsforskerprisen, der udde
les af Sammenslutningen af Slægtshistoriske
Foreninger, for programmet ’Ved du hvem du
er?”.
En tilkendegivelse der glæder folkene bag ud
sendelserne, der gled over skærmen på DR 1
i 2010.

”Vi harfået anerkendelsen fra seerne,
og nu får vi den så fra branchen
og fagfolkene. Det er da et klap på
skulderen, at også de synes, at det er i
orden,”siger Søren Lindbjerg.
”Vi skal jo gøre det spiseligtfor se
erne. Det er ikke ren slægtsforskning,
vi laver, det er jo DR1 i primetime,”
istemmer Kristine Soiling Møller.
Højlydt latter
Prisen blev overrakt af formand for SSF, Gitte
Bergendorff Høstbo, der tildelte den for et
’’yderst flot og godt program, der er med til at
give alle danskere en interesse for selv at søge
deres egen slægts historie”.
Søren Lindbjerg og Kristine Soiling Møller
kvitterede med et oplæg, hvor de talte om
programmerne og viste snigklip fra den kom
mende sæson. Heriblandt en sekvens med

brødrene Lund Madsen, der resulterede i ad
skillige latterudbrud blandt de 71 deltagere til
arrangementet.

”Det er underholdning med kalorier
i. Man tager det bedste fra under
holdning og det bedste fra fakta- og
historieverdenen og blander det i en
egentlig mærkelig cocktail, men det
fungerer, sådan at folk synes, det er
spændende at se. Man får både viden,
bliver fascineret og underholdt”
lyder Søren Lindbjergs forklaring på
succesen.

Sidste hånd
”Ved du hvem du er?” er lavet over BBC-konceptet ’’Who do you think you are” og viser
netop kendte danskere, der bliver sendt ud på
en rejse, hvor de opdager og udforsker deres
forfædres historie.

Hvert afsnit tager et halvt år at producere.
Researchen tager to-tre måneder, og resten
af tiden går med optagelse, redigering og klip
ning. Selve optagelserne tager 14 dage, og er
et kunststykke i planlægning, idet alle delta
gende skal passe ind i det stramt sammen
satte program, som den i øvrigt intetanende
hovedperson kastes ud i. Holdet bag ”Ved du
hvem du er?” er i øjeblikket ved at lægge sid
ste hånd på anden sæson, der indeholder seks
nye afsnit.
www.dr.dk/DRi/ved-du-hvem-du-er/
20110920111415.htm

Prisen er her overrakt Kri
stine Soiling Møller og Søren
Lindbjerg, afformanden for
SSF, Gitte Bergendorff Høstbo
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Leder

Indhold

Mens disse linjer skrives raser stormen uden
for mine vinduer, og i nyhederne fortæller de
om den grundstødte Ærø-færge i sin tilsande
de sejlrende og de mange væltede træer rundt
om i Danmark. Snart er det blevet både jul og
nytår, men set i det genealogiske perspektiv er
det kun krusninger på slægternes store hav.
Med dette nummer har den nye redaktør fået
tildelt roret, og han siger ydmygt tak for den
tillid, der hermed er blevet ham vist. Nogle
læsere kan måske huske, at han tidligere har
prøvet kræfter med Personalhistorisk Tids
skrift og det nu ophørte Hvem Forsker Hvad.
Slægten er dog noget helt særligt, og det bliver
redaktionens vigtigste opgave, at tilfredsstille
læsere fra Skagen til Gedser, fra vest til øst.
Dels med en rettidig udsendelse af de mange
spændende foreningsprogrammer til forenin
gerne og deres mange medlemmer. Dels sikre,
at vi bibeholder et tiltalende forum for stof af
interesse for den almindelige slægtsforsker og
hendes mange ligesindede, hvadenten de sid
der på arkivernes læsesale eller hjemme bag
computerskærmen.
Velkommen til et nummer med historier om
en politiker, pasprotokoller, et mord på Ama
ger og meget mere. God læselyst!
Red.

SSFs Slægtsforskerpris 2011..................... s. 2
SSF og Slægten.......................................... s. 4
Foreninger i SSF........................................ s. 4
Nyt fra SSF.................................................. s. 5
Gulvskrubbemordet (1. del)..................... s. 6
Villy Søvndal - en udenrigsminister med
aner i Brandenburg.................................... s. 12
Pasprotokoller, rejsende til og fra Mors
- familien Dooleweerdt/Dooleweerth..... s. 15
Den jyske Hastrup-slægts ældste
stamtavle..................................................... s. 17
Spor af en slægt i Malt, Brørup og
Vejrup kirker...............................................s. 21
Sluppen ’’Carolines” forlis i 1867............. s. 23
SiD - Slægtsnavne i Dk holder flyttedag...s.26
SiD 2011 - Fortegn, over efternavne........ s. 26
Anmeldelser................................................s. 27
Nye bøger og CD’er..................................... s.28
To dødsfald................................................. s. 31
Århundredets Festival i Aarhus.............. s. 32
Gamle Danske Håndværk......................... s. 32
Foreningsprogrammer............................. s. 33
Kan vi hjælpe hinanden?.......................... s. 37
Mærkeligt ord?............................................s.38
DigDag........................................................ s.40
Daisy - hvordan bruger jeg databasen?....s. 41
Kirkebøger på nettet.................................. s. 44
Politiets Registerblade.dk......................... s. 47
Sygesikringskort?...................................... s. 47
Regler for tilgængelighed.......................... s.48
Arkivalier online udvider.......................... s.50
Født som nr. 3.257.323.184...................... s. 55
Dansk Ostindiske Personalia og Data..... s. 56
Digital byvandr, i 1700-tallets Kbh......... s. 57
Erindringer fra Københavns Stadsarkiv ..s. 61
Husk når du søger på Nettet.................... s. 62
Har du prøvet NordGens nye
hjemmeside?...............................................s. 67
DNA forskning: Aboriginere får nye
historie........................................................ s. 68
Ændringer i læsesalenes åbningstider.... s. 69
SSF har fået ny hjemmeside..................... s. 71
SSF medlemmer 2012 efter postnr......... s. 73
Slægtens publikationer............................. s. 73
En hel uge med slægtsforskning............. s. 75
Indkaldelse til Årsmøde..... Se bagsiden!

Slægten
Lay-out og tryk: Oest Reklame ApS,
Floras Alle 14, 2720 Vanløse.
ISSN 0905-7064.
Slægten udgives af Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger to gange årligt.
Billedet på forsiden:
En Amagerpige tripper forbi Røde Mølle på
Amagerbro, der blev landskendt iforbindelse
med det såkaldte ”Gulvskrubbemord” i dec.
1914. Se 1. del af artiklen om menneskeskæb
nerne knyttet til sagen i dette nummer.
Akvarel af Janus L. Ridter (1854-1921).
Foto: SULFO, Sundby Lokalhistoriske
Forening og Arkiv.
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SSF

Foreninger i SSF

Slægtens redaktør
ECM-Media, Tommy P. Christensen
Ørestads Boulevard 73, 2300 København S.
E-mail: tommypers@gmail.com

s. 33 Amager
s. 34 Brønderslev
s. 35 Djursland
s. 36 Grindsted
s. 37 Guldborgsund
s. 38 Hedebo
s. 39 Herning
s. 40 Hjørring
s. 41 Horsens
s. 42 Hvetbo
s. 43 Hvidovre
s. 44 Kolding
s. 45 Korsør
s. 46 Løgstør
s. 47 Morsø
s. 48 Nordsjælland
s. 49 Nordvestjysk
s. 50 Odder
s. 51 Odense

Forlagsredaktør & ekspedition
Bestyrelsesmedlem SSF
Anton Blaabjerg
Fredensgade 38, 8800 Viborg
Tlf. 86 61 04 36
E-mail: blaab@webspeed.dk

Formand SSF
Gitte Bergendorff Høstbo
Ettehavevej 51 B, 2730 Herlev
Tlf: 44 84 91 31
E-mail: janhb@mail.danbbs.dk
Næstformand SSF
Jytte Skaaning
Vinkældervej 6 A, 5000 Odense C.
Tlf. 66 14 88 77
E-mail: jskaaning@mail.dk

Kasserer Slægten og SSF
Lena Sørensen
Løven 28, 3650 Ølstykke
Tlf: 47 17 55.62
E-mail: sfs.lenas@gmail.com
Bestyrelsesmedlem SSF
Nicolai Johannsen
Kystvej 9, 6320 Egernsund
Tlf. 74 44 23 83
E-mail: nic@egernsund.dk

Redaktionsmedlem
Ole Bech Knudsen
Jyllands Allé 2, 3 tv, 8000 Århus
Tlf: 86 11 55 47
E-mail: obk.aarhus@stofanet.dk

s. 53 Randers
s. 54 Roskilde
s. 55 Rødovre
s. 56 Silkeborg
s. 57 Skibby
s. 58 Skive
s. 59 Storkøbenhavn
s. 60 Sydkysten
s. 61 Sydsjælland
s. 62 Sønderjylland
s. 63 Thy
s. 64 Trekantområdet
s. 65 Vejle
s. 66 Vestegnen
s. 67 Vestlolland
s. 68 Viborg
s. 69 Ø.V.N.Horne H.
s. 70 Aalborg
s. 72 Aarhus

SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter 38
foreninger med tilsammen ca. 4800 enkelt
medlemmer.

Priser
Privatabonnement opkræves én gang årligt
(giro vedlagt januarnummeret), betales 1. fe
bruar efterfølgende opkrævning pålægges 10
kr. Privat abonnement (to numre, incl. for
sendelse) 75 kr. Abonnenter bosat i udlandet
(også Norden), der benytter giro til betaling,
dog 100 kr. Ældre numre af Slægten 10 kr. pr.
stk. + forsendelse.
Slægtens giro: 0945587

Annoncer
800 kr. pr. trykside, bagsiden og indersiden
af omslaget med mulighed for farvetryk 1000
kr., en halv eller en kvart side henholdsvis
400 kr. og 200 kr. Alle priser er + moms.

Se: www.ssf.dk for yderligere udvalg og aktivi
teter samt foreningskort.
Deadline:
Frist for indlevering af stof til sommernum
meret: Den 1. maj 2012.
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Stof fra bladet må benyttes med kildeangi
velse, hele artikler eller større dele deraf dog
blot efter aftale og tilladelse med forfatteren.

Nyt fra SSF
Møder
En rejse tilbage til f.eks. oldtiden ved et be
søg på Nationalmuseet, hvor man kan møde
livet og døden på de genstande, der udstil
les. Et møde med vore aner fra, når vi søger
i kirkebøgerne, kan være svært at glemme. Et
møde med slægtsforskere på et weekendkur
sus kan være livgivende. Der er mange måder
at mødes på. Vi i SSF's bestyrelse har haft
mange møder for at få rettet op på diverse i
foreningen. Vi har allerede holdt fire møder
siden årsmødet, der alle har været effektive og
nødvendige. Vi føler nu, vi er kommet et godt
skridt videre og på rette vej igen.
Et møde med de nordiske foreninger er me
get inspirerende, og mange ideer fås ved at se,
hvad bl.a. svenske og norske slægtsforskere
kan præstere, og som vi kan tage med hjem ef
ter en helt utrolig slægtsforskerweekend i det
svenske med mødet med de mange svenske
slægtsforskere, der har masser af spørgsmål
om deres danske efterkommere af slægten el
ler danske aner.

Vi har også deltaget i møder på Københavns
Stadsarkiv vedr. Politiets Registerblade, som
nu er sat i luften officielt her d. 18. november
ved et lille seminar som kulturborgmester Pia
Allerslev officielt skød i luften. Desuden er
dødebladene nu også kommet med. Et pro
jekt som har vist sig at række meget længere
end vi overhovedet turde tro, da det startede
som et samarbejde mellem DIS, Samfundet
og SSF. Det var jo midler fra det genererede
overskud fra udgivelsen Hvem Forsker Hvad,
som i sommers på et møde, officielt blev luk
ket ned i enighed mellem DIS, Samfundet og
SSF. En skam for de projekter som vi havde på
papiret, men der er ingen, der siger at de tre
foreninger ikke kan samarbejde uformelt om
andre store projekter i fremtiden.

Ny redaktør
Som det nok også er gået op for alle, så har
Slægten fået ny redaktør. Jeg vil på bestyrel
sens vegne sige et stort velkommen til Tommy
P. Christensen - vores nye redaktør på Slæg
ten. Som nok set er Slægten en smule ander
ledes denne gang, og vi arbejder stadig med
kommende ændringer. Jeg håber, I alle vil
tage godt imod Slægten fremover og kom en
delig med ideer til at gøre det endnu bedre.
Samtidig vil jeg takke Birte Steffensen for
indsatsen som tidligere redaktør af Slægten
samt hendes arbejde med dette igennem 9 V2
år. Birte valgte selv at fratræde posten som re
daktør.

Slægtshistorisk weekend
I september havde vi stort fremmøde i Bjer
ringbro, 71 deltagere på vores slægtshistoriske
weekend må siges at være meget flot. Det var
en meget velfungerende og hyggelig weekend.
Årets slægtsforskerpris blev uddelt i weeken
den (læs mere om dette andetsteds i bladet).
Ny hjemmeside
Til sidst vil jeg blot nævne, at SSF har fået
ny hjemmeside. Vi takker Anna Margrethe
Krogh-Thomsen for design af det flotte bil
lede, der præger forsiden. Vi håber også, at
I alle vil få glæde af vores foreningskalender,
hvor de kommende foredrag ude i forenin
gerne vises.
Vi har allerede et stigende besøg på den nye
hjemmeside www.ssf.dk. Desværre var siden
nede fra udbydernes side pga. serverskift i no
vember.

Gitte Bergendorff Høstbo
Formand SSF
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Gulvskrubbemordet ved Røde Mølle på Amager
1. del - Jagten på en morder og hans
lokkedue

Af Yrsa Holm Kristensen

Historien om gulvskrubbemordet ved
Røde Mølle er omtalt af min mor Anna
Olivia Jensen (gift Holm) i hendes
mange notater om sit liv. Hun skriver
om det uhyggelige øde sted, som hun
passerede hver dag, og hvor folk var
utrygge ved at færdes efter mørkets
frembrud. I første del berettes om ste
det, mordet og dets opklaring.
Anna Olivia Jensen (gift Holm) bor i 1914 ale
ne med sin syge mor Lovise Kristine Jensen
(født Madsen) i en lille 1-værelses kvistlejlig
hed i Øselsgade 6 på Amager.

Penge har de ikke mange af, så den 10-årige
Anna må hver morgen spadsere fra Øselsgade
på Amager til sin formiddagsplads i huset,
hvor hun skal gøre rent m.m. fra kl. 8 til kl.12.
Derfra går turen videre til Oehlenschlægersgade Skole på Vesterbro, hvor hendes klasse
har undervisning fra kl. 13 til kl. 18.
Men før hun kan vende hjem, fortsætter da
gen - et par gange om ugen - med endnu nogle
timers aftenarbejde, så det bliver sent inden
den 10-årige Anna finder hjem i mørket. En

Husene i Øselsgade. (Foto: SULFO)
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ligeud sporvognsbillet koster 10 øre, og en
omstigning koster 15 øre - men det er der ikke
råd til i det lille hjem, så derfor må hun gå de
ca. 12 km hver eneste dag.
Om vinteren er Anna meget bange for at gå
turen hjem inde fra København til hjemmet i
Øselsgade, da det som regel er blevet mørkt,
og et stort stykke af Amager Boulevard - ef
ter Langebro - ligger øde hen med marker på
begge sider. Røde Mølle ligger på strækningen
- en gammel mølle, der er indrettet som kro.
Når hun kommer der forbi, oplever hun fulde
mænd, som råber efter hende, så hun løber,
med hjertet helt oppe i halsen, forbi Vor Frel
sers kirkegård hen til Amagerbrogade, hvor
der er lidt mere oplyst og flere mennesker.
Amager Boulevard var blevet nyanlagt og åb
net i 1907, og hvis man fra Amagerbrogade
så ud ad Amager Boulevard lå Røde Mølle til
venstre, og til højre lå Jernbanepavillonen
med den tilhørende kiosk, hvor den senere
Privatbankens Amager afdeling blev åbnet.
Udenfor den berygtede café Røde Mølle, som
Anna utrygt må passere om aftenen, finder
gulvskrubbemordet sted i 1914.

Møllen
Røde Mølle havde ikke altid været café - i
mange år var det en kendt og velfungerende
mølle. Røde Mølle, eller som den også blev
kaldt Schleyers Mølle, var oprindelig en stub
mølle fra 1600-tallet, og var i mange år den
eneste mølle uden for Amagerport. De fleste
stubmøller var opført i perioden ca. 1200 til
ca. 1800, hvorefter man her hjemme gik over
til at bygge de såkaldte Hollændere.

Navnet Schleyers Mølle hentydede til en af de
tidligere ejere Chr. Schleyer, der ejede møllen
fra 1781. Han rev stubmøllen ned og opførte i
stedet en hollandsk mølle på muret fod, som
stod færdig i 1783.
Ordet ’’Hatmølle” bruges også for den slags
møller. En ’’Hatmølle” havde en volumen, der

var større end de gamle stubmøllers, så der var
plads til langt mere maskineri med kværne,
valsestole og sigter. Til forskel fra stubmøllen,
hvor hele møllehuset drejede, og som derfor
kun kunne bygges i mindre størrelse og i et let
materiale som træ, behøver man kun at dreje
toppen på en hollænder, og man kunne der
ved bygge både større og mere solide møller.

han kiggede nærmere på manden, så han, at
han blødte fra nakken. Korporalen alarme
rede straks politi og ambulance.
Politiet opdager, at der i en pyt vand ved si
den af manden ligger en gulvskrubbe. De
finder det ejendommeligt, at der ligger en
gulvskrubbe der, og ydermere så tæt på den
tilskadekomne mand, at de vælger at tage den
med som et eventuelt bevismateriale, da det
antagelig kan være mordvåbnet.

Den tilskadekomne mand er slemt tilredt,
og han udånder på vej i ambulancen uden at
være kommet til bevidsthed. Liget bringes til
Johannesstiftelsen, og bliver senere genkendt
som den 50-årige skibstømrer Poul Edvard
Vilhelm Poulsen.

Røde Mølle efter ombygningen tilforlystel
sessted. (Foto: SULFO)

Efter Chr. Schleyers død købte Jens Poulsen
møllen på auktion i 1792, men der var flere
skiftende ejere af møllen igennem årene. Fa
brikant L.P. Holmblad (1815-1890) var bruger
og formentlig også ejer af møllen fra 1854, og
han brugte den som benmølle til knusning af
ben, som han anvendte i sin limfabrikation.
I 1860-erne blev mølleoverdelen malet rød,
og den blev derfor snart kendt under navnet
Røde Mølle. Møllens overdel med møllehat og
vinger blev nedtaget kort før århundredeskif
tet, og i stedet opsattes det lille karakteristiske
spir, som ses på J. L. Ridters fine lille akvarel
fra 1904 (se billedet på forsiden).

Mordet
Ved Amager Fælledvej i nærheden af Mølleca
féen ser en forbipasserende artillerikorporal,
der var på vej til sin kaserne, natten til lørdag
d. 12. december en ældre mand liggende næ
segrus mod jorden. Først troede han, det var
en beruset person, der var faldet om. Men da

I kirkebogen står der den 11. december 1914
under døde noteret: ’’Fundet død på Amagerfælledvej udfor nr. 13 den 11. december 1914
en 50 årig skibstømrer Poul Edvard Vilhelm
Poulsen, født den 26. maj 1864, gift, med bo
pæl i Kurlandsgade 4, begravet den 20. de
cember 1914 på Sundby Kirkegård.” Som be
mærkning er noteret: ’’Myrdet.”
Poul Poulsen har et stort åbent sår i baghove
det, men om han er dræbt, eller han er faldet
og slået hovedet mod en sten, kan man ikke
straks afgøre. Manden er iført en hat, der er
blodig indvendig, men der er intet hul i hatten
eller nogen tegn på, at den havde været udsat
for vold eller stød, som man skulle tro, hvis
han var faldet bagover med hatten på hovedet.

En gulvskrubbe - et hændeligt uheld?
Opdagerne Lysager og Gram fra Strandga
des Politistation på Christianshavn kom til
stede, ligesom opdagelsespolitiets souschef
overbetjent Jacobsen. Der foreligger tvivl om,
hvorvidt det er en forbrydelse eller et ulykkes
tilfælde - der er adskillige ting, som tyder på
drab, men til gengæld lige så mange, der taler
for diagnosen: ’’Ulykkelig hændelse”. Men po
litiet vælger at gå ud fra, at det er en forbry
delse og sætter en stor undersøgelse i gang.
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Kriminalpolitiet har 85 faste opdagere til dis
position, men de tager yderligere en halv snes
mand mere ind i sagen, således at ca. 100 op
dagere arbejder med denne mystiske sag.

Politiet finder hurtigt ud af, at Poul Poulsen
befandt sig i beværtningen Røde Mølle den af
ten, og kroens ansatte kan desuden oplyse, at
deres gulvskrubbe mangler.
Den videre undersøgelse viser, at den omtalte
gulvskrubbe har stået i beværtningens gård,
men hvornår den er flernet derfra, er der in
gen af de ansatte, der kan sige noget om.
Ydermere finder politiet fnug fra en gulvklud
på afdøde, så gulvskrubben, kommer ’’under
lup” og ganske rigtigt, de samme gulvklude
fnug er at finde der. Om han så er faldet og
slået hovedet mod gulvskrubben, eller han er
slået ned med den, ja, det skal nu undersøges
nærmere, men politiet er ikke i tvivl: Gulv
skrubben kan være et mordvåben.

Rovmord?
I Poul Poulsens ene lomme finder politiet ca.
100 kr., der er samlet i et bundt af tikrone
sedler, så de kan hurtigt fastslå, at hans ugeløn
ikke er frarøvet ham. Han er også i besiddelse
af flere af sine ejendele bl.a. hans armbånds
ur, og det viser så, at han ikke er plyndret, så
motivet til drabet er uvist.
Man må unægtelig spørge: Hvorfor er mordet
udført? Det er næppe noget rovmord - i så
fald må morderen jo have opgivet sit foreha
vende, og hvis det er et hævnmord, så burde
politiet ret hurtigt kunne få oplyst, om den
afdøde havde nogle personlige uvenner. El
ler er grunden den, at skibstømreren er faldet
om, måske af en blodprop, og slået hovedet på
gulvskrubben... ja det er et mysterium.

Politiet sætter alt kraft ind på at finde frem til
alle de mennesker, der var til stede i caféen
den aften - de prøver at rekonstruere hele for
løbet og få fastslået de nøjagtige tidspunkter.
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Den pågældende aften var der rigtig mange
gæster på ’’Møllecaféen”, men gennem utalli
ge afhøringer af gæsterne og Poulsens daglige
omgangskreds samt personalet på caféen fin
der politiet ud af, at den afdøde sad sammen
med en feltartillerist ved et bord på caféen og
drak en øl. Politiet mistænker ikke den meni
ge soldat, men det var selvfølgelig magtpålig
gende for dem at få ham i tale, så han bliver
efterlyst i avisen. På forsiden af bl.a. Berlingske Tidende kan man den 12. december 1914
læse:

Et drab i nat
”En skibstømrerfindes med knust
baghoved på Amager Fælledvej.
Han er sidst set i live på Mølle
caféen sammen med en feltartillerist.
Politiets opmærksomhed koncentre
res på atfinde denne artillerist,
og man mener, at det vil lykkes i
løbet af eftermiddagen. Artilleristen
beskrives som en middelhøj, blond,
skægløs mand.”

Caféens personale kendte godt afdøde Poul
Poulsen, og de kunne fortælle, at han tidligere
på aftenen havde aflagt besøg hos sin søster
fru Nielsen, der er indehaver af restauranten i
Amagerbanens ventesal.
Ved afhøringen af fru Nielsen kom det frem,
at hendes bror (efter at han havde hævet sin
ugeløn) var kommet lige fra arbejde ud til
hende, og han gik derfra ved 22-tiden fuld
stændig ædru.
Det passer med servitricens oplysninger fra
’’Møllecaféen” - Poul Poulsen kom dertil ved
22.30-tiden, og servitricen fortæller endvi
dere, at han trak et bundt tikronesedler op af
lommen, da han betalte. De var lukket sam
men i et bundt, og han skulle lukke hele bun
det op for at få en seddel frem.

Ved de videre afhøringer på caféen kom det
frem, at der ved bordet bagved Poul Poulsen
sad et ungt par. De sad højere oppe, nærmest

på en slags forhøjning, og havde derved frit
udsyn ned over Poul Poulsen, så de kunne
tydelig se alle hans pengesedler. Ydermere
viser afhøringerne, at pigebarnet fra bordet
bagved rejser sig og går ud samtidig med, at
Poul Poulsen forlader caféen.
Mandspersonen fra bordet bagved har kort
forinden bestilt eet stykke smørrebrød, så han
bliver siddende. Men førend dette er serveret,
forsvinder han også ud af døren umiddelbart
efter skibstømreren og pigen. Kort efter ser
gæsterne, at mandspersonen kommer alene
tilbage og går tværs over lokalet og ud gen
nem døren på den modsatte side, som fører
ud til caféens gård. Et øjeblik efter vender han
tilbage fra gården - går atter tværs over lokalet
og ud af sidedøren.
Det var en travl nat og efterfølgende dag for de
københavnske opdagere. Hos politiet kimede
telefonen ustandseligt, for morgenaviserne
havde slået mordet stort op, og de efterlyste
vidner til det grove overfald.
Det var morderjagten, der fuldstændig havde
lagt beslag på alle forhåndenværende kræfter.
Det gjaldt om at få fingre i den eller de per
soner, som havde overfaldet skibstømrer Poul
Poulsen og slået ham ihjel. Aviserne skrev om
det i flere dage, og folk var oprørte over det
brutale mord. I Ekstra Bladet var der store
overskrifter i dagene 12., 14., 15. og 16. decem
ber 1914.

Blodpletter og fingeraftryk
Gulvskrubben blev sendt til teknisk labora
torium, og her konstateredes det, at der var
blodpletter på den, og der fandtes fingeraftryk
på skaftet. Politiet undersøger nu Møllecafé
ens gård, og her finder de fodspor i sneen oven
på en balje foran plankeværket samt fingeraf
tryk på selve plankeværket.

Fingeraftrykkene på gulvskrubben var identi
ske med dem på plankeværket, så det måtte
antages, at den formentlige drabsmand stod
op på baljen for at se hvilken vej, Poul Poulsen

gik med pigebarnet. Han har derefter taget
gulvskrubben og kastet den over plankevær
ket.
Den efterlyste soldat henvender sig til politiet
den 15. december 1914 - det var en marine
soldat, Alfred Andersen. Han kunne fortælle,
hvad tid han forlod Møllecaféen, men ellers
ikke noget af værdi om Poul Poulsen. Det var
rent tilfældigt, at han var kommet i snak med
Poul Poulsen, og han havde kun siddet sam
men med ham og drukket en enkelt øl - uden
ellers at have kendskab til ham.
Han fortalte dog, at mandspersonen fra bor
det bagved på et tidspunkt var kommet hen
til deres bord og havde hvisket Poul Poulsen
noget i øret. Denne person havde været sam
men med et kvindemenneske, og de havde
forladt beværtningen omtrent samtidig med
Poul Poulsen.
Alfonsjagten
Efter Alfred Andersens signalement af parret
fandt politiet frem til det unge pars identitet
- det var den mange gange tidligere straffede
alfons Alfred Herman Jacobsen, og kvinden
var hans kæreste, efter sigende en letlevende
ung dame ved navn Stella.

Som dagen gik, øgedes nervøsiteten i be
folkningen, men det var tydeligt, at politiet
forfulgte bestemte spor. Trods politiets hem
meligholdelse af deres mistanke til Alfred
Herman Jacobsen og Stella, rygtedes det dog
blandt befolkningen, at de mistænkte var en
mand og en kvinde, og det var dem, der var
genstand for opdagernes ivrige eftersøgning.
Om aftenen den 15. december 1914 gennem
søger politiet samtlige Københavns berygtede
beværtninger og dansebuler i selskab med
marinesoldaten Alfred Andersen i håb om at
finde Alfred og Stella.
Foruden det mistænkelige unge par eftersøger
politiet også et par unge piger, der muligvis
gik fra Møllecaféen til White Star omkring det
9

tidspunkt, hvor Poul Poulsen forlader caféen.
Det gør man bl.a., fordi Amager Fælledvej,
hvor liget er fundet, fører lige ud til varietéen
og restauranten White Star, og man anser det
for sandsynligt, at Poul Poulsen måske har
været på vej dertil sammen med Stella.
Ved 2.30-tiden om natten lykkedes det at på
gribe Alfred og Stella i Lille Kongensgade i
København, og der begynder nu et forhør over
dem. En tilståelse ventes hurtigt, da indicier
ne imod dem er meget stærke, men forhøret
varer alligevel til den lyse morgen.
De benægter begge at kende noget til begiven
heden, og de kender ikke nogen ved navn Poul
Poulsen. Men allerede i begyndelsen viser
det sig, at der er en del uoverensstemmelser
i deres forklaringer, og beviserne begynder at
trække sammen om dem. Således havde man
bl.a. konstateret, at Alfred Jacobsen havde
gjort forberedelser til at tilintetgøre sine støv
ler, med hvilke han havde sat de forræderiske
aftryk i sneen på baljen i Røde Mølles gård.
Han havde nemlig været hjemme hos sin mor
i Vendersgade 26 (ved Nørrevold) og bedt
hende om at brænde støvlerne ”for dem skulle
politiet i alt fald ikke have”, havde han sagt til
hende. Desuden var der fremkommet andre
vægtige beviser, der var fuldstændig fælden
de for de anholdte. Da sagen syntes at være
ganske klar fra opdagelsespolitiets side, blev
den henvist til behandling ved 6. kriminal
kammer.

Ved titiden næste dag påbegynder grundlovs
forhøret så over de 2 sigtede. Man er forberedt
på, at forhøret måske vil trække i langdrag,
men på den anden side var man ikke klar over,
at resultatet måtte blive et arrestdekret. Og
dog gik det hurtigere, end man havde ventet.
Stella er ikke nogen forhærdet forbryder på
hvem alt preller af. Kriminalkammerets uhyg
ge tog hurtigt modet fra hende, så hendes til
ståelse kom omtrent med det samme.

Så let gik det ikke med Alfred Jacobsen. Han
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er en rå og dreven forbryder, der ofte har væ
ret straffet. Han forsøger at nægte, men var
vistnok på det rene med, at det ikke kunne
redde ham. Da han ved totiden om natten får
at vide, at Stella har tilstået, opgiver han æv
red. Og han aflægger da den frygtelige tilståel
se: Han og Stella i forening havde myrdet Poul
Poulsen. Samtidig med forhøret undersøger
man den lejlighed, hvor Alfred Jacobsen bo
ede sammen med sin moder - man ville finde
de støvler, han havde gemt væk. Men Alfreds
tilståelse kommer, før man finder støvlerne.

Tilståelse og rekonstruktion af
forbrydelsen
Efter tilståelserne bliver der afsagt arrestde
kret over morderne, som derefter førtes over
til arresten, trætte og forkomne, efter at de nu
i 27 timer havde været i næsten uafbrudt for
hør. Deres forklaring passede i alle enkelthe
der til den rekonstruktion, politiet havde fore
taget. Så hermed er hele spændingen, som
denne affære indeholdt, blevet udløst, omend
der var øjeblikke, hvor det så ud til, at sagen
fra Amager Fælledvej skulle glide ind i rækken
mellem de mange uopklarede kriminalsager.
Det var jo meget uvist - om der overhovedet
forelå mord - ja, der var tilmed mange motiver
til stede, som talte for diagnosen ulykkestil
fælde. Æren for udredningen af de sammenfiltrede tråde må i første række tilskrives juri
sten Tage Jensen, som var blevet knyttet som
politiassistent til opdagelsespolitiet.

En rulleforretning der gik galt...
Det unge par forklarer selv om drabet, at de
havde besluttet sig til at plyndre Poul Poulsen,
efter de havde set alle de penge han havde på
sig. Stella Nielsen skulle være ’’lokkedue” og
føre Poul Poulsen hen imod det mørke og
øde sted, og aftalen var så, at Alfred Jacobsen
skulle følge efter dem. Men da Alfred så stod
uden for caféen, blev han i tvivl - kunne han
nu også klare Poul Poulsen med de bare hæn
der? Han måtte have et våben. Så var det han
kom i tanke om gulvskrubben, som han havde

set, stå op ad en mur i beværtningens gård, da
han tidligere på aftenen var ude på gårdens
”das”. Den ville han hente.

Han går derfor igen ind i caféen og videre ud
i gården, tager gulvskrubben og træder op på
spanden for at se efter Poul Poulsen og Stella.
Han kaster gulvskrubben over plankeværket
og fortsætter så igen igennem caféen og videre
ud af hovedindgangen. Går hen langs planke
værket - tager gulvskrubben op og fortsætter
videre hen til det sted, hvor Stella står med
Poul Poulsen.
Poul står med ryggen til, og Alfred svinger
gulvskrubben med det dræbende slag lige ind
i hans baghoved, så han falder til jorden. Men
idet Alfred svinger gulvskrubben, vender Poul
hovedet, så hans hat flyver af og gulvskrubben
rammer ham direkte på hovedet.

kun haft til hensigt at slå ham bevidstløs og
plyndre ham.

Efter at det legale ligsyn har fundet sted, fore
tages obduktion af liget på Retsmedicinsk In
stitut. Ved denne obduktion af skibstømrer
Poul Poulsens lig fandt man, at han led af en
kronisk hjertefejl, samt at han havde læsion
på kraniet og på hjernen, fremkaldt ved vold.
Denne læsion har formentlig været den umid
delbare dødsårsag, og politiet hælder til den
antagelse, at det må være drab.

Den gådefulde begivenhed må altså siges at
være fuldstændigt opklaret. Et resultat, der
blev opnået med en hurtighed, der tjener
hovedstadspolitiet til ære. Om anholdelsen
af Alfred og Stella kan man læse denne tekst
i Hovedjournalen for Københavns Politi på
Landsarkivet, som overbetjent O.B. Schou
fra Rigspolitiet har angivet: ’’Alfred Herman
Jacobsen er anholdt for overtrædelse af lov i.
april 1911 § 4, tyveri og drab og Stella Tekla
Hedvig Nielsen er anholdt for overtrædelse af
lov 30. marts 1906 § 2 stk. 2 om meddelagtig
hed i drab.”
(Fortsættes)

Næste afsnit ser nærmere på den myrdede
og hans familie.
Røde Mølle er nedrevet og ny boligbebyg
gelse opføres i området (Foto: SULFO)

Da Stella og Alfred ser hvor slemt tilredt Poul
ser ud, beslutter de sig for ikke at tage hans
penge, så det ikke ligner et røveri, men det
mere vil se ud, som om han er faldet og har
slået hovedet. De tager hatten op fra jorden og
trykker den ned over Pouls blødende hoved,
og Alfred smider gulvskrubben fra sig, hvoref
ter de skynder sig bort i mørket.
De nægter at have haft til hensigt at dræbe
Poul Poulsen. De var begge skrækslagne, da
de læste i avisen, at han var død, for de havde

Kan du ikke vente på at få hele historien,
kan bogen om Gulvskrubbemordet (68 s.
rigt ill. Indb.) købes hos forfatteren:
Yrsa Holm Kristensen
Poppelhusene 33
2600 Glostrup
@23 25 02 36
Mail: yrsalkris@gmail.com

Pris: 149 kr. + forsendelse (B-post)

Man kan spare forsendelsen ved afhentning
efter forudgående aftale.
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Villy Søvndal - en udenrigsminister
med aner i Brandenburg
Af Jens Aaberg
I Slægten nr. 35 (januar 2007) skrev jeg en hi
storie om en dreng, Jens Pedersen Vejvad fra
Vinding ca. 10 km syd for Holstebro i Vestjyl
land.
Han var i Svenskekrigenes tid i midten af
1600-tallet blev taget til fange af nogle lands
knægte, og bortført til Brandenburg, der er et
område i det nuværende Tyskland omkring
Berlin. I den forbindelse efterlyste jeg efter
kommere efter denne dreng.

Jeg skal her trække en slægtslinje fra Jens Pe
dersen Vejvad til vores nuværende udenrigs
minister Villy Søvndal. Men først et resumé af
historien, som kan læses i Slægten nr. 35. Det
originale dokument findes i Ribe Bispearkiv,
LAV, C4-775.

3. Pinsedag 1659 drog en flok hærgende
landsknægte gennem Vinding sogn syd for
Holstebro. I deres jagt på bytte tog de den
kun 13-årige Jens Pedersen Vejvad til fange
og drog af sted med ham. Med hjælp af en æl
dre broder lykkedes det for ham at undslippe,
men kort efter blev han taget af nogle svenske
ryttere. De bandt ham til halen på en af deres
heste og drog af sted sydpå. Svenskerne solgte
ham til andre landsknægte for en rigsdaler.
Således blev han flere gange handlet mellem
omstrejfende grupper af landsknægte. Da de
på et tidspunkt kom til Brandenburg, blev
han givet til en bonde, som han tjente i tre
år. Derefter kom han til en præst, hvor han
senere blev gift med en pige, som også tjente
præsten. De blev boende hos præsten endnu
nogle år, inden de fik en fæstegård, som hørte
under kurfyrsten. Her fik han to sønner: An
dreas og Jochum.

Jens kunne ikke glemme, at han var bortført
fra sin familie i Vinding, og han havde ef
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terhånden stor lyst til at vende tilbage for at
se, hvad der var blevet af hans forældre og
søskende. Hans hustru turde ikke lade ham
rejse alene, så det blev arrangeret således, at
hendes broder skulle rejse med til Danmark.
Da de nåede frem til fødeegnen, var der ingen
som umiddelbart kendte ham, og de udsatte
ham for nogle prøver, for at sikre sig, at det
også var deres hjemvendte familiemedlem,
som stod foran dem. De blev overbevist, og
han blev modtaget med stor glæde. Hans for
ældre var i mellemtiden døde, men syv brødre
var der, og han blev hos dem i syv uger, inden
han igen med sin svoger rejste tilbage til Bran
denburg.
Brødrene havde forsøgt at overtale ham til at
vende tilbage med sin familie, og han lovede,
at hvis han kunne få tilladelse af kurfyrsten,
og hvis hans hustru også ville med, så skulle
han nok vende tilbage.
Da han kom hjem og søgte om tilladelse til at
forlade landet, gik kurfyrstens hustru i forbøn
for ham, da hun selv havde haft en broder, der
var bortrøvet i krigstiden.

Han fik nu lov at rejse, hvis han kunne stille
med en ny fæster af gården. Det lykkedes at
finde en, der mod en betaling af 100 rigsdaler
ville overtage fæstet.

Familien solgte nu, hvad de havde og star
tede rejsen hjem. De gik om bord på et skib i
Rathenow, der ligger ca. 60 km. vest for Ber
lin og sejlede på Elben til Hamburg og derpå
til Hjerting nord for det nuværende Esbjerg.
Derfra gik han hjem til Vinding, hvor hans
brødre lånte ham heste og vogn, så han kunne
hente resten af familien og deres rejsegods.
Da han kom hjem, købte han en fjerdepart af
en gård i sognet.

Jens Vej vad døde som 75-årig i 1722. Hans
hustru Anna Christina Ertsmansdatter Skøt
var død som 55-årig 1703.

Som det fremgår af historien, fik Jens Peder
sen Vejvad to sønner, mens han var i Bran
denburg, Andreas og Jochum. Vi skal her
følge en efterkommerlinje efter Jochum, der
bosatte sig i Vind sogn, der er nabosogn til
Vinding sogn syd for Holstebro.
Villy Søvndals rødder
1. Tip-5 oldeforældre
Jochum Jensen, f. omkr. 1675 i Brandenburg.
Han giftede sig 1705 med datteren Inger Jens
datter i gården Gammelvind i Vind sogn og fik
part i gården sammen med svigerfaderen Jens
Lauritsen. Jochum døde 1728, mens Inger le
vede til 1754.

2. Tip-4 oldeforældre
Jens Jochumsen, f. 1708 i Gammelvind, Vind
sogn gift med Maren Christensdatter. Han
overtog sin fars gård, som han havde til sin
død 1738, hvorpå Maren giftede sig igen med
Niels Nielsen fra Kleinstrup i nabosognet Vin
ding. Maren døde 1759.

3. Tip-3 oldeforældre
Jochum Jensen, f. 1734 i Gammelvind, Vind
sogn, gift med Johanne Nielsdatter, f. omkr.
1728. Det vides ikke, hvad Jochum har be
skæftiget sig med, men ved folketællingen
1787 er han og hustruen logerende og får al
misse i Røjkjær, Vind sogn. Jochum døde in
den folketællingen 1801 (der er lakuner i kir
kebogen), hvor hustruen Johanne nu boede
hos sin datter Mette Marie i Vindby.
4. Tip-2 oldeforældre
Mette Marie Jochumsdatter, f. 1768 i Vind
sogn. Hun blev 1795 gift med Jens Gregersen,
f. 1766 i Røjkjær, Vind sogn. De boede på går
den i Røjkjær i Vind nogle år, men 1824 begæ
rede enkekassen gården til tvangsauktion på
grund af en restance på 16 rdl. sølv.
Gregersen havde tidligere boet på Vindby
Mark og kaldt sin hytte ’’Gregersborg”. Han

døde i fattighuset i Vind som 81-årig fattiglem
1850. Mette Marie var død allerede 1832.
5. Tipoldeforældre
Ane Marie Jensdatter, f. 1806 i Røjkjær, Vind
sogn. Hun blev 1826 gift i Sinding sogn med
den 17 år ældre husmand i Tjørring Thomas
Madsen. De flyttede ind i gården Søvndal i
Sinding sogn. Efter 15 år døde Thomas fra Ane
Marie og 5 børn i 1841.

11843 giftede Ane Marie sig igen. Denne gang
med Peder Nielsen, der var født 1816 i Stens
bjerg i Sinding sogn. Han blev nu ny mand i
’’Søvndal”, og fra ham har gårdens navn fulgt
slægten. Peder Nielsen Søvndal døde 1895.
Det fortælles om ham, at han var meget stærk.
Peder Søvndal skulle på en gang kunne bære
3 tdr. rug, en tønde under hver arm og en i
tænderne. Han så ikke særlig stor og kraftig
ud, men hans to kraftige sønner fortæller, at
disse kunne han tage hver i en arm på en gang
og sætte dem langt fra sig.

6. Oldeforældre
Niels Pedersen Søvndal, f. 1844 i Søvndal i
Sinding. Han blev 1867 gift med Maren Dyne
sen, f. 1844 i Karlsmose i Sinding. Niels over
tog ’’Søvndal” efter faderen. Han var en del år
medlem af sognerådet i Sinding. Maren døde
1904 i Søvndal, mens Niels døde 1924 hos
sønnen Jens i Vejrum sogn.
7. Bedsteforældre
Jens Pedersen Søvndal, f. i Søvndal 1878 og
gift 1905 i Sinding med Frandsine Jessen, f.
1887 i Fasterkær, Faster sogn. Jens P. Søvndal
havde først en ejendom i Hjerm sogn, inden
familien flyttede til Vejrum sogn, hvor han
ernærede sig som hjemmeslagter. Jens Peder
sen Søvndal døde 1950 og Frandsine i 1958.
8. Forældre
Peder Søvndal, f. 1915 i Hjerm og gift i Asp
1939 med Agnes Pedersen From, f. 1919 i Lin
de, Asp $ogn. Peder og Agnes havde de første 4
år af deres ægteskab en gård på Venø. I Linde,
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nordvest for Holstebro, købte de ejendommen
Lindholm, som han drev sammen med Agnes.
Samtidig havde Peder en række tillidsposter.
Bl.a. var han aktiv i Indre Mission og mange
år som formand, medlem af menighedsrådet,
i bestyrelsen for Andelskassen, Brugsen og
mejeriet. Peder Søvndal døde 1996, og Agnes
døde 2010.
9. Proband
Villy Søvndal, f. 1952.
Udenrigsminister 2011.

Villy Søvndal, f. 4.
april 1952 i byen
Linde i Struer Kom
mune.
Villy er opvokset på
et husmandssted,
hvor faderen Peder
Søvndal var hus
mand og moderen
Agnes hjemmegåen
de husmor. Sammen
skulle de forsørge en
børneflok på seks.
Det betød, at Villys
ældre brødre kom ud
at tjene, da de var 9
og 11 år, mens Villy
som den yngste fik
mulighed for at tage
en uddannelse.
Han begyndte sin
skolegang på den
lokale skole i Linde
og tog derefter sin
realeksamen på
Nørreland Skole i
Holstebro.
11971 blev han HFstudent fra Nørre
Nissum Seminarium,
hvorefter han gik
tre år på Vestbirk
Musikhøjskole.
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Kilderne til ovenstående er foruden
kirkebøger og folketællinger:
Esbern Jespersen: Vind sogn, 1938.
Esbern Jespersen: Vinding sogn, 1935.
Konrad Understrup: Sinding sogn, 1917.

Forfatteren kan kontaktes på adressen:
Jens Aaberg
Bøgevangen 28
9330 Dronninglund

Pasprotokoller, rejsende til og fra Mors
— familien Dooleweerdt/Dooleweerth
Af Anton Blaabjerg

Slægtsforbindelser mellem Danmark og Ne
derlandene, til dagligt kaldet Holland, som
egentlig er navnet på en mindre del af det nu
værende land, har der sikkert altid været.
For os med rødder i Vest- og Nordvestjylland
er det i al fald velkendt i skifter fra området
helt tilbage til 1700-tallets begyndelse at se,
at ganske almindelige bønder og jævne køb
stadsfolk havde både sønner og døtre i Am
sterdam. Og herfra kunne turen eventuelt
være gået videre til Ostindien eller andre fjer
ne destinationer, for Amsterdam var dengang
en vigtig udfaldsport til resten af ”den vide
verden”. Byens evangelisk-lutherske kirkebog
indeholder masser af vielser for indvandrede
danskere, det har jeg engang set ved selvsyn.

Hollændere fandt også vej til Danmark, tænk
blot på Christian d. 2.s indkaldte hollændere
på Amager fra 1500-tallet. Til Mors kom en
hollandsk skrædder Doolewerdt i 1800-tallet,
men her bæres navnet vist nu kun af en en
kelt, og det endda blot som mellemnavn. Så
skrædderens efterkommere er åbenbart flyt
tet fra Mors til andre egne af landet. Stamfa
deren hed ved sin død 1864 i Vester Hvidbjerg
i Hvidbjerg Sogn på Sydmors Rudolf Lambertus van Dooleveerd, men navnet stavedes
både med enkelt-e, med dobbelt-w, med -th
og med -dt i enden; navnet er vel et stednavn
et sted i Nederlandene. De nulevende staver
navnet Dooleweerdt, men slægtsnavnet ses
stavet Dooleweerth i 1700-tallet i den lille by
Tiel. Ved floden Waal mellem Rotterdam og
Dordrecht mod vest og Arnhem og Nijmegen
mod øst, finder man byen, så sidstnævnte er
sikkert den korrekte hollandske stavemåde af
navnet.
Rudolf Lambertus på Mors
Rudolf Lambertus kom til Mors senest 1827
og blev gift 1828 i Outrup Kirke med Mariane

Sørensdatter, der ved giftermålet nævnes med
tilnavnet Folager (rettere Foldager). Hun blev
født 1803/04 på Foldager i Outrup Sogn (godt
nok glemt i kirkebogen, men hendes afstam
ning fremgår af konfirmation og vielse) og
døde 1890 i Vester Hvidbjerg, 87 år gammel.
Hun var datter af husmanden Søren Chri
stensen Dalgaard og hustru Karen Jensdatter
fra Søndergård i Øster Jølby, hvor parret var
blevet gift 1790. Karen var altså søster til den
Anne Jensdatter (Søndergaard), der blev gift
1788 med den senere hestetyv Niels Pedersen
Bach, og med ham blev hun stammoder til po
litikeren Kristian Thulesen Dahl, som jeg om
talte i Slægten nr. 43, januar 2011.
Mariane Sørensdatter fik med Dooleweerdt
i årene 1829-50 ikke færre end ti børn, alle
født i Vester Hvidbjerg - nogle med navne, der
måske kunne stamme fra faderens hollandske
slægt som Rudolf Hendrich, Andreas Frederich og Constantine - for bondenavne fra Mors
er de i al fald ikke!
Lambertus Rudolf Dooleweerdt nævnes som
skrædder og husmand, men allerede fra folke
tællingen 1850, da han var 60 år, nævnes han
som pensionist - og det er sørme ikke alminde
ligt blandt den tids jævne, ja nærmest fattige
folk! Men baggrunden for tildelingen af pen
sionen kendes ikke - endnu. For Dooleweerdtefterkommerne kunne det jo være rart at finde
ud af, hvorfra han egentlig kom. Ifølge samt
lige kilder skal han være født ca. 1790, men
som fødested nævnes i de fire folketællinger
1845, -50, -55 og -60 blot ’’Holland”, og så er
man jo næsten lige klog. En interessant kilde
kunne måske være pasprotokoller?

Pasprotokoller
I forbindelsen med Dooleweerdt-slægtens
stamfader kom jeg naturligvis til at tænke på
retsbetjentarkivernes pasprotokoller, for her
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kunne man måske være heldig at finde stam
faderen nævnt med en lidt mere nøjagtig fø
destedsangivelse - end det lakoniske Holland.
Blandt pasarkivalierne er der nogle steder
både udstedelses- og viseringsprotokoller, an
dre steder føres alt i samme protokol. Og man
kan være heldig at finde nogle af de personer,
man er interesseret i - endda med beskrivelser
af udseendet i 1820-erne eller 30-erne, altså
længe før man finder fotografier af sine slægt
ninge.
Pasprotokollerne giver et meget godt ind
blik i rejserne til og fra Mors, rettere Nykø
bing. Men min gennemgang af indførslerne
lidt før og lidt efter 1827 var forgæves - for
Dooleweerdts vedkommende. Men der var
mange andre interessante personer nævnt.
Af min egen familie fandt jeg både min tipol
defar, købmand Rasmus Sørensen Møller, og
flere af mine slægtninge, Stausholm, alle bo
sat i Nykøbing - for pas skulle de have, hvis
de ville besøge søskende i Holbæk på Sjælland
eller som i Møllers tilfælde føre retssag for
Højesteret i København. Af øens fastboende
befolkning nævnes masser af kvægdrivere
og handelsfolk i forbindelser med kvægdrif
ter mod syd eller til hovedstaden. Også fan
getransporter til Viborg Tugthus forekom
mer naturligvis. - Præstefamilier synes at
have været flittige til at besøge ijerntboende
slægtninge. Blandt kreaturhandlerne næv
nes således 28. maj 1829 den 20-årige Hagen
Jørgensen fra Frydsbrønd, der skulle til Leck i
Slesvig-Holsten, og hans udseende beskrives
således: Blå øjne, brunt hår, høj af vækst og
middel af bygning. Hyppigst forekommer na
turligvis de omrejsende markedsgøglere med
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kukkasser, skærslippere, kludesamlere, musi
kere og skuespillere, således 31. august 1827
skuespilleren Johan Conrad Huuscher, 32
år, født i Ringsted, blå øjne, mørkt hår, mid
delmådig af både vækst og bygning, og med
ham fulgtes konen, Amalie, født Steiner, og
to børn under fire år. Både 2. april 1823 og i
samme måned året efter nævnes en italienskfødt galanterikræmmer ved navn Ludvig (vel
egl. Ludovico) Nolfi, født ca. 1771-73, så så
danne fremmede fugle kom altså i 1820-erne
til Mors og falbød deres spraglede varer til de
pirrede piger og koner. Og 5. august 1831 kom
Samuel Meyer, født ca. 1788 i Baden i det syd
lige Tyskland, for at sælge blodigler, så folk
kunne få taget overtrykket!
En gennemført registrering af alle disse rej
sende og en nøjere analyse af disse personer
ville kunne kaste et ganske godt lys over rejse
aktiviteterne. Mors var ikke en isoleret udørk,
hvor ingen kom eller gik, men snarere ’Ver
dens navle”!
Prøv at kaste et blik i pasprotokollerne der,
hvor jeres slægt boede, så skal det nok vise sig,
at også jeres slægt boede i ’Verdens navle” umbilicus mundi, hvis det skal være rigtig vi
denskabeligt!

Forfatteren kan kontaktes på adressen:
Anton Blaabjerg
Fredensgade 38
8800 Viborg

Den jyske Hastrup-slægts ældste stamtavle
Af Ole Bech Knudsen

I den genealogiske litteratur skelner man mel
lem to Hastrup-slægter, den fynske og den jy
ske. Der er så vidt jeg ved ingen slægtsmæssig
sammenhæng mellem de to slægter.
Den fynske slægt er behandlet af Hans H.
Kjølsen i 1955,0 mens den jyske slægt første
gang blev beskrevet i 1920 af Torkil Baumgarten.2) Dette arbejde blev i 1978 genudgivet og
opdateret af Vagn Secher og Jens Hald.3) En
delig har Jakob Hastrup-Nielsen i 2008 ud
givet en ajourføring af Vagn Sechers og Jens
Halds bog.4)

Torkil Baumgartens stamtavle fra 1920 er
skæmmet af utallige fejl i datoangivelserne for
de ældste slægtsleds vedkommende. Og disse
fejl er desværre ukritisk gengivet i såvel anden
som tredje udgave af den jyske Hastrup-slægts
historie. Ja, i anden udgave har forfatterne
end ikke med så meget som et ord tilken
degivet, at man blot har genudgivet Baum
gartens arbejde med en række ajourføringer.
Man kunne som slægtsforsker godt have øn
sket sig, at familiens genealoger havde lavet
blot enkelte kontrolopslag af den af Baum
garten udarbejdede stamtavle.
Stamfaderen
Den jyske Hastrup-slægts stamfader var ju
stitsråd Mads Nielsen Hastrup til hovedgår
den Eskær i Grinderslev sogn i Salling. Han
blev født 1702 i Hastrup, Spentrup sogn, lidt
nord for Randers, hvor hans fader Niels Sø
rensen var sognedegn. Mads Hastrup tjente
sig op gennem forskellige stillinger som:
Fuldmægtig/ridefoged på Lundbæk (-172728-) og på Krastrup (-1733-37-) for til sidst
(-1745-50-) at svinge sig op til forpagter af
det store gods Lindenborg.5) Alle tre godser lå
i Himmerland. Eksemplet er nok typisk for,
hvordan mange ikke-adelige tjente sig op i
graderne i 1700-tallet for endelig selv at ende
som godsejere.

To gode giftermål hjalp også Mads Hastrup
fremad. Første gang blev han gift 1733 i Ajstrup med Ingefred Olive Mørch, som var
datter af forpagter på Vår og senere ejer af
Kyø, Mathias Olufsen Mørch og hustru Karen
Jørgensdatter Gleerup. Og specielt andet æg
teskab omkring 1742 med Dorothea Lassen,
datter af kancelliassessor Lars Christensen
til Ovegård og hustru Anne Nielsdatter Fugl
sang, var meget indbringende. Så godt var det
gået for degnesønnen Mads Hastrup, at han
1750 kunne købe den gamle hovedgård Eskær
i Salling for 30.000 rdl.
Mads Hastrup fik sat skik på godset og opførte
bl.a. 1761 Eskærs nuværende hovedbygning.
Da han døde 1767, efterlod han sig en formue
på næsten 55.000 rdl. til deling mellem to
døtre, Kirsten og Karen, af første ægteskab, og
to sønner og fire døtre, Anna Marie, Eleonora
Hedevig, Lucie Christiane, Niels, Ingefred og
Laurids, af andet ægteskab.
Ældste søn
Den ældste søn, Niels Hastrup (1749-1815),
var først i fællesskab med broderen Laurids
ejer af Vrejlev Kloster, men 1786 afstod Niels
sin andel til broderen og købte i stedet god
set Vester Kejlstrup i Balle sogn lidt nord for
Silkeborg. Og ved sit giftermål 1788 i Funder
med Mette Christine Lund, som stammede fra
den lille hovedgård Sejlgård i Funder sogn,
blev Niels Hastrup også ejer af denne gård.
Niels Hastrup og Mette Christine Lund fik 11
børn, men her vil vi kun beskæftige os med
deres ældste søn, Mads Michael Hastrup.

Ældste sønnesøn
Mads Michael Hastrup blev født 11. marts
1789 på Vester Kejlstrup i følge sine egne
optegnelser (se efterfølgende). Han blev stu
dent fra Randers 1808 og 1812 cand. jur. fra
Københavns Universitet. 1818 drog han til
Vestindien, hvor han 1821 blev prokurator ved
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over- og underretterne på de dansk vestindi
ske øer. I 1826 fik han overkrigskommissærs
karakter med tilladelse til at bære chargens
uniform og arméens felttegn.6) I følge sine
egne optegnelser begyndte han 11. marts 1823
sin ’’Tilbagereise fra Vestindien i America til
Hamburg i Europa”.
Forordning om faste slægtsnavne
Nogle få år efter at Mads Michael Hastrup var
vendt hjem til Danmark udsendtes forord
ningen af 30. maj 1828 om indførelse af faste
slægtsnavne, den såkaldte dåbsforordning.
Heri hed det bl.a. i §18: ”1 øvrigt bør ethvert
barn ved dåben benævnes ej alene med for
navn, men og med det familie- eller stamnavn som det i fremtiden bør bære”. Som alle
slægtsforskere har bemærket, anføres ofte
kun barnets fornavn ved dåb i de skematiske
kirkebøger fra 1812/14, men fra 1828 begyn
der præsterne også at indføre barnets efter
navn i dåbsrubrikken, enten som patronym
eller slægtsnavn/tilnavn.
Faste slægtsnavne var allerede 200 år tidli
gere i 1526 blevet påbudt alle danske adels
slægter, og op gennem 1600- og 1700-tallet
bredte skikken sig også til mange borgerlige
slægter med honette ambitioner. Det gav sta
tus at føre et fast slægtsnavn. Men det trængte
kun meget langsomt igennem blandt landbe
folkningen, og med den stigende befolknings
tilvækst var det besværligt at holde styr på de
mange Jens Jensen'er eller Hans Hansen'er.
Der kunne opstå problemer med entydigt at
identificere folk bl.a. i arvesager eller udskriv
ningssager. Derfor prøvede centralforvaltnin
gen at få folk til at føre det samme slægtsnavn i
flere generationer, f.eks. et fastlagt -sen navn,
et stednavn eller et navn, der karakteriserede
mandens håndværk.7)

Stamtavlen
Hjemkommen fra Vestindien kastede juri
sten Mads Michael Hastrup sig straks over sin
slægts historie for at fastlægge slægtens navn.
Hans anstrengelser førte til et manuskript el
ler en stamtavle, dateret 4. december 1828,
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altså kun et halvt år efter forordningen om
faste slægtsnavne.

Manuskriptet er indhæftet foran i den ori
ginale skifteprotokol fra 1767 efter slægtens
stamfader Mads Nielsen Hastrup.8) Slægten
benævnte han ’’Adel-Stammen af Olds-Konge-Æt von Hastrup-Eskjer”. Ambitionerne
og slægtsfølelserne var store. Familiens børn
omtaltes som landjunkere og landfrøkener,
og deres hjemsted var ’’Keielstrup Meierhof
beliggende omtrent i hjertet af Jylland eller
Nordtysklands Norddeel ved Keielstrup Fjord
[Silkeborg Langsø] og den seilbare Gudenaaeflod”. Og slægtens stamfader som ’’drotten,
højsalig herre, virkelig justitsråd med højeste
retsassessors bestalling, og proprietær Mads
von Hastrup-Eskjer, herre til Eskjers af ham
byggede slot og sammes adelige gods cum
pertinentiis [dvs. med tilliggender] i Sailing
land”.

I samme stil fortsætter opremsningen af slæg
tens medlemmer gennem de første fire led.
Det lyser langt væk af begyndende storheds
vanvid hos forfatteren Mads Michael Hastrup.
Enkelte spændende oplysninger præsenteres,
bl.a. at en af hans brødre, Carl Christian Ha
strup (1797-1814), druknede ved skøjteløb
på Kejlstrup Fjord [Silkeborg Langsø] 23.
december 1814. Og en fætter, Carl Adolph
Brøchner (1782-1807) døde af nerve-feber på
Frederiks Hospital i København under eng
lændernes bombardement i september 1807.
Denne ældst kendte stamtavle over den jyske
Hastrup-slægt var underskrevet af Mads Mi
chael von Hastrup-Eskjer, ’’princeps familiæ”
[dvs. familiens overhoved].
Stamtavlen har en lille efterskrift: ’’....først udi
Maaned Mai 1828, da et voldsomt Kual tilføiedes mit Helbred, blev opgivet Active Haab og
Avancement maaske til Vestindiens GeneralGouverneur, eller endog om et Kongeriges
Oprettelse for Adelstammen von HastrupEskjer af Olds-Konge-Æt inde i America”.
Store planer havde han.

Titelbladet til: ”0m Stamme- Navne, Titulatur, Adelstand og Borgerstand” AfM. M. von
Hastrup-Eskjer. Kjøbenhavn, 1830. Bemærk forfatterens dedikation til Kongen (tv).
Om stamme-navne
Arbejdet med stamtavlen medførte også et
lille skrift på 24 sider: ”Om Stamme-Navne,
Titulatur, Adelstand og Borgerstand”, Kø
benhavn 1830, hvori Mads Michael Hastrup
udvikler sine vidtløftige ideer om statens vel.
Bl.a. skriver han side 16: ’’Hvorhos jeg til Ver
dens Betryggelse imod Fremtids Terrorisme,
som Liberalismen rettest kaldes, naar Land
væsenets Agtelse nedsættes under Embedsfa
genes” ønsker fri adgang til de højere uddan
nelser.
Ovennævnte lille skrift var dateret 11. juni
1830 og tilegnet kongen. Det findes vistnok
kun bevaret i to eksemplarer, og begge findes
i Det Kongelige Bibliotek.

På Skt. Hans Hospital
Men allerede 2. september 1830 blev Mads
Michael Hastrup indskrevet på Sankt Hans
Hospitals sygeafdeling. Hospitalets arkiv op
bevares på Københavns Stadsarkiv,9) og vi er
så heldige, at Mads Michael Hastrups patient
journal stadig er bevaret, selv om den kun be
står af et enkelt A-5 ark.
Den 1. januar 1832 er hans tilstand beskrevet
som følgende:

’’Skal stedse have været meget hæftig
og excentrisk. For 3 Aar siden leed
han afen hidsig Feber, efter hvilken
Tegn paa Aandsforvirring indfandt
sig, som med Tiden tiltoge. For 8te
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Aar siden viste der sig i kort Tid
lignende Forvirringer. Han troede
sig stedse i Samqvem med Aander, og
at nedstamme fra Gorm den Gamle.
Krænket Stolthed og feilslagne Forhaabninger antages som rimelige
Grunde til Sygdommen. - Stolthed,
Lyst til Pralerie, og til at ville agere
fornem have viist sig stedse her. Hans
Tale er i øvrigt rigtig og fornuftig.
Voldsom ere han aldrig”.
Fra 1833 noterede hospitalet årlig i juli og
december: ’’Uforandret”, og sådan fortsatte
det, indtil Mads Michael Hastrup døde 30.
december 1850 på hospitalet efter næsten 20
års ophold.
Afslutning
Der er næppe tvivl om, at det var forordnin
gen af 30. maj 1828 om indførelse af faste
slægtsnavne, der satte gang i Mads Michael
Hastrups nedskrivning af sin families stam
tavle, men det skinner også klart igennem,
at han havde store fornemmelser, som blev
næret af hans begyndende sindssyge. Stort set
alle slægtens medlemmer i de første fire led
blev omtalt som junkere og frøkener på ade
lige godser cum pertinentiis. Og selv nærede
han håb om at oprette et kongerige i Amerika.
Lidt pudsigt, at man i de tre trykte udgaver af
Hastrup stamtavlen slet ikke omtaler, at Mads
Michael Hastrup var indlagt og døde på Sankt
Hans Hospital.

Noter

1) Hans H. Kjølsen:
Den fynske slægt Hastrup og indgiftede
slægter med alle efterkommere 1736-1955
med ahnetavler fra begyndelsen af 16-hundrede-tallet. 1955.
2) Torkil Baumgarten:
Stamtavle over Familien Hastrup (Den
jyske Slægt). Særtryk 1920 fra Arkiv for ge
nealogi og Heraldik. Samlinger til dansk
Personal- og Familie-Historie, udgivet af
Torkil Baumgarten, København I9o8ff.,
s. 329-344 (sidste s. 345 mangler i udga
ven, men er med i særtrykket som s. 17).

3) Vagn Secher og Jens Hald:
Slægtshistorie over familien Hastrup (Den
jyske slægt). Randers 1978.
4) Jakob Hastrup-Nielsen:
Slægtshistorie over familien Hastrup (Den
jyske slægt). Aars 2008. (Bogen kan købes
hos Jakob Hastrup-Nielsen, Jyllandsgade
26, 9600 Aars). E-mail: hastrup-nielsen@
mail.dk
5) Nygårds sedler
(http://ddd.dda.dk/nygaard)
6) A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen:
Candidati og Examinati Juris 1736-1936.
Bd. 2, Kbh. 1955, s. 135.

7) Karl Peder Pedersen:
Navnet, det er stadig Jensen. Om danske
navneregler og om skiftende tiders mulig
heder for at ændre navn, i Personalhistorisk Tidsskrift 2001, s. 200-221.
Forfatteren kan kontaktes på adressen:

Ole Bech Knudsen
Jyllands Allé 2, 3.tv.
8000 Aarhus C.

Eller via E-mail: obk.aarhus@stofanet.dk
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8) Landsarkivetfor Nørrejylland.
Privatarkiver. Mads Nielsen Hastrup. (PR0733)9) Københavns Stadsarkiv.
Sankt Hans Hospitals (på Bistrupgård) ar
kiv (1796-1894). Patienter. Patientjourna
ler, sygeafdelingen. 1847-1853. (SHH 512).

Spor af en slægt i Malt, Brørup og Vejrup kirker
Af Hans Lauridsen
I tre små jyske kirker, der alle ligger
syd for den nuværende motorvej imel
lem Kolding og Esbjerg, har jeg fundet
nogle spændende spor efter slægten.
Ligesom der er spor efter en af mine
gamle forfædre på Nationalmuseet.
Det første spor er efter min tipoldefar
Peder Iversen.

Klokkeren i Malt
En høstaften i 1878 var den da 77-årige Pe
der Iversen ved at ringe solen ned ved Malt
kirke. På en nærliggende gård skulle der være
høstgilde. Peder Iversens sønnesøn, der lige
som bedstefaderen hed Peder Iversen hørte
de første slag af kirkeklokken og derefter et
brag. Han var klar over, at der var noget helt
galt. Han smed træskoene og løb alt, hvad han
kunne, sprang over kirkegårdsdiget og hen til
den østre ende af kirken, hvor klokkestablen
stod. Nu lå den på jorden, og hans bedstefar
lå under den.
Han fik nogle af bjælkerne flernet. - Flere
kom til, der blev kørt efter læge, men ’’Gamle
Peder Iversen var død og blev død” som høj
skolelærer Poul Bjerge skrev i en artikel om
ham i 1928. Han fortæller også, at han aldrig
begyndte på et arbejde uden at sige ”1 Guds
navn” eller ”1 Jesu Navn”, og det havde han
sikkert også gjort den aften, så selv om det var
en voldsom død: ”var det jo egentlig en let og
en køn død” - ”Han havde givet sig Gud i Vold
og gik bort midt i sin andagt”.0

Peder Iversen (1800-1878) var gift med Kir
sten Klemmensdatter (1804-1850). Deres
gravsten findes endnu på Malt kirkegård. Ef
ter ulykken blev der sat et lille spir på kirkens
vestlige ende, og samtidig blev vestgavlen re
pareret og årstallet 1879 opsat.
I dag står der 1179, og det fortælles, at 8-tallet
på et tidspunkt var gået i stykker, havde sme
den kun et l-tal, som han erstattede det med!

Vi kan sige, at både det lille spir og tallet på
gavlen minder om Peder Iversens ulykkelige
død, ligesom det kan ses på østgavlen, hvor
klokkestablen har været. Endelig findes Peder
Iversen og Kirsten Klemmensdatters gravsten
stadig på Malt kirkegård.

Peder Iversen havde været gårdmand i Malt
bæk og medlem af sogneforstanderskabet.
Han var født på Stenbrogård i Brørup sogn
som søn af Iver Pedersen (1772-1857) og Else
Hansdatter (1772-1855). Vi skal tilbage i Else
Hansdatters slægt for at finde det næste spor
efter slægten, men denne gang på National
museet.
Sognefogeden i Brørup
Else Hansdatter var datter af Hans Pedersen
(1723-1807) og Else Frandsdatter (1743-1819).
Hans Pedersen var gårdmand på Surhavegård
og sognefoged i Brørup sogn. En gang fik han
nys om, at to guldskåle var fundet af en dreng
i Gerndrup og solgt til en jøde i Fredericia.
Det kunne han som sognefoged ikke leve med
og fik hidkaldt herredsfogeden. Under afhø
ringerne kom det frem, at drengens farbror
Peder Clausen på Gravengaard havde solgt
guldskålene til en jøde i Fredericia. Sagen blev
forelagt i Det kongelige Rentekammer, som
pålagde Peder Clausen at rejse til Fredericia
og ’’anvende den yderste flid for at opsøge Jø
den og igen skaffe Skaalene tilstede”.

Efter mange genvordigheder for Peder Clau
sen lykkedes det at finde dem, og i dag findes
den ene af skålene på Nationalmuseet. Dren
gen og sognefogeden Hans Pedersen modtog
dusør for danefæ.2)
Sognefogeden i Brørup
For at finde endnu et spor i en kirke skal vi
tilbage til Else Frandsdatters forældre. Hun
var datter af skomager Frands Pedersen Lund
(1708-1790) og Marie Kirstine Jensdatter
Lintrup (1707-1794). Frands var skomager
i Eskelund, men også ejer af Brørupgård og
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sognefoged. Hvordan en skomager i Eskelund
blev i stand til at købe en gård i 1745 er uklart,
men at han har været en fremtrædende mand,
viser den efterfølgende historie.

Tilbage i 1600-tallet skulle de bønder i Malt
herred, der havde en helgård, yde hver en
skæppe byg til vedligeholdelse af Folding Bro.
11710 var dette brokorn blevet bortforpagtet,
og bønderne skulle levere deres korn til for
pagteren.
I 1771 skrev sognefogederne i Malt herred til
Rentekammeret, at de ønskede ordningen
ændret, da forpagteren ’’Profiterede sig en
del ved vores afgift”. Ved kongelig resolution
i 1774 fik bønderne en ny ordning efter deres
ønske. I dette arbejde havde Frands Pedersen
været medvirkende, og i forbindelse med op
krævning af penge til betaling af et gebyr for
resolutionen, var der blevet penge i overskud.
Dem enedes man om skulle udbetales til den
forrige sognefoged i Brørup Frands Lund
”som et taknemligheds tegn fra herredets be
boere for hans udviste flid og omsorg med at
søge den nu erhvervede allernaadigste bevil
ling”.^

To alterstager i Vejrup kirke
11763 var Frands og Marie Kirstine flyttet ind
på Brørupgård, og det fører os frem til Brø
rup kirke. Der er nok ingen tvivl om, at Marie
Kirstine har overtaget Brørupgårds stolestade
i Brørup kirke og fået malet sit navn på gav
len, og den findes stadig med navnet ’’Maria
Kirstin Lintrup”.
Vi forsætter tilbage til Marie Kirstine Jensdat
ter Lintrups bedsteforældre. Hun var datter
af Jens Christensen Lintrup i Askov og Else
Sørensdatter (1676-1749), og det er Jens Chri
stensen Lintrups forældre vi skal tilbage til.
Det var Christen Jensen Lintrup (1636-1698)
og Maren Pedersdatter. Christen Jensen Lin
trup var selvejergårdmand i Sønder Vejrup
og havde nogle snese høveder gående i engen
ved Sønder Vejrup. I 1685 var Christen Lin
trup stævnet af en klog mand Christen Jensen
i Holsted. Han krævede betaling for at have
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kureret på Christen Lintrups kreaturer ved at
skrive trylleformularer, som kreaturerne skul
le bære. Men da Christen Lintrup ikke kunne
møde på Gørding-Malt herredsting, mødte
hans kone Maren Pedersdatter i stedet med
et skriftligt indlæg, hvor Christen Jensen Lin
trup afviser kravene ved at henvise til en lov
bestemmelse, der forbyder hekseri af forskel
lig art og skriver, at han ikke kan forestille sig,
at Christen Jensen fra Holsted har beskæfti
get sig med ulovlige metoder, og dermed stop
per sagen tilsyneladende.4)
Om Christen Jensen Lintrup alligevel har haft
et udestående med myndighederne og kirken,
ved vi ikke. Men i Vejrup kirke findes to al
terstager fra omkring 1700 med giverinitialer
”CJL” og ”MPD” ifølge kirkeværket ’’Dan
marks Kirker”.5)
Der kan ikke være tvivl om, at det er Christen
Jensen Lintrup og Maren Pedersdatter, der er
giverne, da det passer med initialerne og tids
punktet, som nok har været omkring Christen
Jensens Lintrups død i 1698.
Som en lille tilføjelse skal det nævnes at for
uden sønnen Jens Christensen Lintrup havde
Christen Jensen Lintrup og Maren Pedersdat
ter en søn Johan Christensen Lintrup (16791748), der blev degn i Fjelsted på Fyn og reg
nes for stamfar til den såkaldte Fjelsted-gren
af Lintrup-slægten.
Noter:
1) ’’Folkebladet”, (Kolding) 3/5 1928.
2) Rentekammeret. Jyske afd. Resolutioner
1775 nr. 17. Rigsarkivet.
3) Valdemar Andersen: ’’Foldingbro” s. 22.
4) H.K. Kristensen: ”0 skryw f år et” i Fra Ribe
Amt 1968 s. 95.
5) ’’Danmarks Kirker”, udg. af Nationalmu
seet. Ribe amt hefte 29 s. 3013 og 3016.

Forfatteren kan kontaktes på adressen:
Hans Lauridsen
Rosenvænget 23
5620 Glamsbjerg
® 64 72 23 58
eller pr. mail: ioghlauridsen@webspeed.dk

Sluppen ’’Carolines” forlis i 1867
Af Torben Chr. Larsen

Orkanen i december 1999, der rasede
over hele landet, og orkanen i 1967
huskes stadig af mange mennesker.
Men tilsvarende orkaner har gen
nem tiderne ramt Danmark. Således i
december 1867, hvor mange skibe gik
ned, og søfolk druknede på stribe.
Torben Chr. Larsen kan føre sin slægt
tilbage til Faldsled Kro og bl.a. til
skipper Martin Hansen, hvis fartøj,
sluppen ’’Caroline”, forliste ved Læsø
i 1867.
Skibsføreren på ’’Caroline” hed Martin Han
sen. Han var født i Faldsled den 25. juni 1831
og var søn af fiskeskipper Hans Hansen og
Karen Hansdatter også kaldet Karen Kro fra
Faldsled Kro. Efter sin konfirmation kom
Martin ud at sejle, som de fleste i Faldsled
gjorde dengang. Han sejlede som ungmand
og matros til op i 1860-erne.

I Faaborg havde Martin en fætter, købmand
Jørgen Joachim Larsen, som ud over at være
købmand også var skibsreder; både ejer og
medejer af flere sejlskibe. Det skal oplyses,
at Martin Hansen og Jørgen Larsens fædre
var brødre. J.J. Larsen køber i februar 1866
sluppen ’’Caroline”, som på det tidspunkt var
et ældre skib, af købmand Baagø fra Svend
borg. J.J. Larsen gik i kompagniskab om slup
pen ’’Caroline” med sin fætter Martin, Jens
Jørgensen i Faldsled samt forvalter Rieffesthal på Frederikslund. Om end ’’Caroline” var
et ældre skib, var hun godt og solidt bygget,
og rederiforeningen vurderede sluppen til en
pris på 2000 rigsdaler over den pris, de selv
havde givet.
Tid er penge
I foråret 1866 blev Martin skipper på ’’Caro
line”, og han kunne stævne ud fra Svendborg.
Inden da måtte Martin dog hjem til Faldsled
for at tage afsked med sin kone, Kirsten Jør-

gensdatter, f. 17. februar 1835, og de tre min
dreårige børn, som de havde i ægteskabet.
Hans første tur gik til Danzig, hvor det lykke
des ham at få en fragt, som bestod af palisa
der, der skulle til Sønderborg. Denne fragt gav
underskud. Derefter sejlede han til Lauter
bach for at hente en ladning hvede, som skulle
til Skotland. På turen over lagde han og hans
besætning til i Faldsled, for at han kunne hilse
på sin familie. Dette ophold blev hans fætter
vred over. Det var ikke nødvendigt. Tid koster
penge, og J.J. Larsen sagde følgende ord:

”Jeg ved vel, at sligt ikke har været
regnet så nøje i Faldsled, men det er
urigtigt og bør ej ske ifremtiden”.
Martin og hans besætning fik god vind i sej
lene det næste årstid, så fragterne med tiden
gav overskud. 100 rigsdaler kunne udbetales
til parthaverne og 101 rigsdaler til fætteren i
Faaborg.

I orkan ved Læsø
Året efter den 25. november 1867 forlod ’’Ca
roline” Faaborg med en ladning byg, som skul
le til Leith i England. Det blev ’’Carolines” og
besætningens sidste rejse. J.J. Larsen modtog
den 17. december et telegram fra konsul Cloos
i Frederikshavn om, at ’’Caroline” var forlist
med mand og mus ud for Læsø.
Mandag den 2. december, lå ’’Caroline” for
anker i Skagen Bugt ved siden af kaptajn Mad
sen, hvis skib hed ’’Frederik og Ane”, og de to
skibsførere fik en god lang samtale.
Vejret var tykt og stille, og barometeret stod
ekstremt lavt. Alt tydede på, at et voldsomt
uvejr var under opsejling. Martin tog pænt af
sked med kaptajn Madsen og vendte kort tid
efter tilbage til sit skib. Nogle få timer efter
begyndte det at blæse kraftigt op, og det blev
en regulær storm, som kom fra nord-nordøst.
Sigtbarheden var meget ringe, da det tillige
blev kraftigt snevejr. Omkring et halvt hun23

Når sluppen ’’Caroline” i 1860-erne stod ind gennem Øresund, havde hun Kronborg om styr
bord, og Helsingborg om bagbord. Træsnit af havnemiljøet i Helsingborg i 1865, udført af
Æ T. Gellersted (ECM-Media).

drede skibe lå spredt for anker. ’’Caroline”
besluttede alligevel at sejle videre og sejlede
i østlig retning.

Ved middagstid tog stormen til, og over mid
dag gik stormen over i en regulær orkan.
Mange skibe stod det ikke igennem. De havde
ikke driverum dvs. plads til at lade skibe drive
rundt, idet sejlrenden var smal. Martin kunne
ikke styre sit skib, som blev kastet rundt på de
høje bølger. Det måtte gå galt. Kort efter gik
han på grund ved Nordre-rønner ud for Læsø
og blev slået til pindebrænde. Alle om bord
druknede.
Frederikshavns Avis skrev torsdag den 5. de
cember 1867:
” Som det var at befrygte er i den or
kanagtige storm i mandags og natten
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til tirsdag sket ikke så få strandinger
på og ved Læsø og Jyllands østkyst,
med hvilke desværre tabet afflere
menneskeliv er at beklage”.
Denne orkan blev årsag til at otte skibe og et
ikke helt nøjagtigt antal menneskeliv gik til
mellem den jyske østkyst og Læsø. ’’Carolines”
mast og agtersejl drev senere i land på Læsø,
og skibets chatol med skibets papirer var dre
vet i land mellem Frederikshavn og Bangsbo
Strand.
Fire søfartsbøger blev reddet, og ved hjælp af
dem kendte man navnene på besætningen. Det
var styrmand Peter Petersen, letmatros Lars
Peter Dam, letmatros Hans Jørgen Bock og
kok Hans Henrik Kruse. Efter søforklaringen i
Frederikshavn blev papirerne sendt til Faaborg.
Man udsendte et signalement for at identificere
de druknede søfolk. Signalementet på Martin

lød: Olieklæder og regnfrakke, blå ulden strik
ket trøje, blå uldskjorte med rødt garn påsyet.
H.M. Martin var en kraftigt bygget mand over
middel, var blond med lidt grå hår og gråligt
skæg, to glatte guldringe i øret og en vielsesring
mærket K.J. (Kirsten Jørgensdatter).

Strandvaskere
Der skulle gå meget lang tid, inden man så
noget til besætningen. Det var jo en besværlig
opgave for lokalbefolkningen med alle de lig,
inventar og vragrester, som strandede både på
Læsø og Jyllandssiden. Først den 7. maj 1868
skyllede Martin Hansens lig i land ved Kors
holmen syd for Frederikshavn. Den 19. juli
strandede endnu en, og den 23. juli strandede
nummer tre. Den 4. oktober skyllede de sid
ste to mænd i land. Alle fem søfolk blev stedt
til hvile på Hals kirkegård. I kirkebogen 1868
står om fem uidentificerede lig, strandet og
begravet her.
11993 kontaktede jeg Hals Museum og søgte
oplysninger fra kirkebogen, som de havde en
kopi af. Her kunne blot oplyses, at man ikke
havde nogen navne, men at en af de fundne
havde to guldringe i højre øre med bogsta
verne M.H. (Martin Hansen). Jeg gav museet
alle fem navne, og de lagde en seddel ind i kir
kebogen med navnene på de druknede. Dette
var 125 år efter at strandingen fandt sted.
Rederiet bekostede en gravsten med vers på.
Den eksisterer desværre ikke mere.
Sorg i Faldsled
Det blev naturligvis en sorgens dag i Faldsled
ved meddelelsen om de fem dødsfald. Famili
er stod faderløse og måtte klare sig bedst mu
ligt. En lettelse var det, da Kirsten Jørgens
datter fik beskeden om, at hendes mand var

fundet og havde fået sit sidste hvilested i Hals.
Afstanden mellem Hals og Svanninge har nok
besværliggjort en begravelse i hjemsognet.
Tre små børn voksede op uden deres far. De to
ældste kunne lige huske ham, men heldigvis
var Martin blevet fotograferet i 1866, så han
billedmæssigt er bevaret for eftertiden.
Enken Kirsten Jørgensdatter flyttede senere
til Faaborg, hvor hun døde den 6. april 1883.

Til sidst lidt om familieforbindelsen. Mit
slægtskab med Martin Hansen er den, at Mar
tins søster Ane Cathrine Margrethe Hansdat
ter er min 2xtipoldemoder, og deres moderr
Karen Kro min 3xtipoldemoder. Købmand
J.J. Larsen blev gift med Caroline Møller. Hun
var datter af Ane C.M. Hansdatter. Han var
således gift med sin kusines datter. Som alle
rede nævnt var J.J. Larsens far, Lars Hansen,
broder til Martin Hansens far Hans Hansen.
Denne Hans Hansen, fiskeskipper i Faldsled
er min 2xtipoldefader - gift med Karen Kro.

Forf.s anm.:
Oplysningerne om sluppen ’’Caroline” stam
mer fra Ole Mortenssøns bog: ’’Faaborgs
skibsfart i 1800 - 1900” (s. H7ff.).
Forfatteren kan kontaktes på adressen:
Torben Chr. Larsen
Krogsbøllegaard
Bygaden 43
Krogsbølle
5450 Otterup
@64 87 16 85
eller pr. mail: krogsboellegaard@dbmail.dk
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SiD - Slægtsnavne i Danmark holder flyttedag
Som Anton Blaabjerg nævnte i nr. 43 af Slæg
havde ”den håbefulde nye redaktør af
Hvem Forsker Hvad” planlagt en kortlægning
af de danske slægtsnavne i form af projektet
SiD: Slægtsnavne i Danmark.
Projektet blev dog nærmest kvalt i fødslen, da
udgivelsen af Hvem Forsker Hvad, blev indstil
let, trods det just gennemførte redaktørskifte.
Slægten har derimod gennem mange år vist
sin vitalitet og levedygtighed, så det virker
nærliggende, at gøre et nyt forsøg i SSF’s regi.
Populært sagt kan man sige, at ’’nissen flyt
ter med” ved redaktørskiftet på Slægten, og
forhåbentlig vil medlemsforeningerne værd
sætte det nye hjælpemiddel, der har til formål
at inddrage så mange kyndige slægtsforskere
som muligt, da dejo er de nærmeste til at ken
de hele historien bag et slægtsnavn eller regi
streringen af et forbeholdt efternavn.

ten

Af hensyn til de læsere, som ikke tidligere har
benyttet sig af Hvem Forsker Hvad (der nå
ede at udkomme i 42 år!), og ikke er bekendt
med SiD-projektet, skal her gentages en op
fordring til at indsende slægtsnavneartikler,
men nu til Slægten. Nedenfor bringes end
videre en fortegnelse over de efternavne, der
nåede at finde omtale samt de bidragsydere,
der hidtil har medvirket. Tusindvis af slægts
navne mangler fortsat at finde omtale i pro
jektet, men SSF’s populære medlemsblad når
ud til tusinder af erfarne slægtsforskere, hvor
de fleste kender til et usædvanligt slægtsnavn,
der rummer en god historie. Du kan til gavn
for vore mange læsere - og til glæde for den
ny redaktør - indsende dine slægtsnavne-hi
storier til redaktionen, så de kan blive bragt
i Slægten!

Red.

SiD 2011 - Fortegnelse over omtalte efternavne
[Det irske slægtsnavn] Aherne. (Omslaget på
HFH 2010).

[Slægtsnavnet] Kløvborg.
Af Tony Martin (HFH 2010, s.12).

Brødrene Anker og deres fabrik i Hasle på
Bornholm.
Af Bjarne Bidstrup (HFH 2010, s.9).

[De irske slægtsnavne] Maguire/MacGuire/
McGuire. (Omslaget på HFH 2010).

Slægten Bendixen fra Humble på Langeland.
Af Erik Bendixen (HFH 2010, s.10).

Den bornholmske slægt Bidstrup.
Af Bjarne Bidstrup (HFH 2010, s.11).

[Det irske slægtsnavn] Cahill/O’Cahill.
(Omslaget på HFH 2010 - samt s.17).
[Slægtsnavnet] Challet.
Af Tony Martin (HFH 2010, s.11).
»
[Det irske slægtsnavn] Doherty.
(Omslaget på HFH 2010).

[Slægterne] Paludan/Palludan.
Af Edvard Paludan (PHT 1998:1).
[Slægtsnavnet] Ritto/Rittou/Rittov.
Af Tony Martin (HFH 2010, s.13).
[Slægtsnavnet] Schourup.
Af Henrik Andresen (HFH 2010, s.13).
[Det irske slægtsnavn] Tobin.
(Omslaget på HFH 2010).

[Slægterne] Ulfstand/Minkwitz(?)
Afred. (HFH 2010, s.i3ff.).

[Efternavnet] Fløjborg.
Af Tony Martin (HFH 2010, s.12).

[Den jyske bondeslægt] Ulriksen/Ulrichsen.
Af Anton Blaabjerg (Slægten, nr. 43, 2011,
s.62ff.).

[Det irske slægtsnavn] Hogan.
(Omslaget på HFH 2010).

[Det hollandske slægtsnavn] Dooleweerdt eller
Dooleweerth. Af Anton Blaabjerg. (se s. isf.).
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Anmeldelser
Beersteds Jordebog 1662-2010
Snedsted Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt.
Af Nikolaj Bojer.

Den lille landsby Beersted i Thy bestod oprin
deligt af fem gårde og et par mindre ejendom
me, og disse gårde og ejendomme har Bojer
nu fulgt gennem de sidste 350 år - med alle
udstykninger, et møjsommeligt arbejde og
smukt illustreret med kort og fotos af gårde
og personer. Bogens disposition er lidt utradi
tionel, men praktisk - når man har sat sig ind
i systemet: Efter en skematisk oversigt over
matrikelnumrene (fulgt fra 1662 til dato) med
angivelse af hartkorn og bruger/ejer-navne
gennem hele perioden med angivelse af tids
perioder følger en historisk årstalsliste lige fra
1202 til 2010, et fortællende afsnit om livets
gang på en mindre landejendom i 1950-erne,
et afsnit om større ejendomsbesiddere i byen
(tilfældigvis Jacob Madsen, der på Christian
IV’s tid var borgmester på Christianshavn,
hvor forfatteren nu bor), optællinger af krea
turholdet 1861, 1876 og 1881, gamle ord og
begreber, samt ordsprog fra Thy. Til slut - og
vigtigst - detaljerede oplysninger om ejen
dommenes brugere/ejere alfabetisk opstil
let på gammeldags vis efter fornavn (nøglen
hertil er den skematiske opstilling af disse
personer først i bogen). Desuden indeholder
bogen oplysninger om sognets præster og sognerådsformænd, selv om disses virkefelt var
hele sognet og ikke blot Beersted.
Bogen kan bestilles hos for. på Christians
havn, via mail: nikolaj.iii@gmail.com
- og betales i banken efter nærmere anvisning.
Anton Blaabjerg

Udg. 2011. 255 s. ill. Hft.
ISBN 978-87-994029-0-8.
Pris: 399 kr.

Slægten Bitsch
Danmark fra Schweiz via Tyskland.
Af Jan Hyllested.
til

Efter 30 års
forskning
i
Slægten Bitsch
til Danmntk lin Scf'wt’Z
?ysM»nd
Danmark,
Tyskland og
Schweiz har
forfatteren
sammenskre
vet sin viden
om den til Al
heden ved Vi
borg 1760 ind
vandrede Johann Peter Bitsch (1731-1809) og
hustru Eva Jung (1744-1793/1801). Parret
kom fra Odenwald/Bergstrasse, egnen mel
lem Darmstadt i nord og Heidelberg i syd, og
her kan parrets forfædre følges i enkelte linjer
tilbage til 1500-tallet!

Efter 30-årskrigen indvandrede flere familier
til det hærgede Odenwald fra Schweiz, således
også slægten Bitsch fra kanton Graubunden,
hvor slægten egentligt hørte hjemme. Slægts
navnet Bitsch betyder oprindeligt ”den lille”,
så det har ikke noget at gøre med landsbyen
Bitsch i Schweiz - som flere har troet. Jan
Hyllesteds arbejde afliver flere andre myter
(som florerer på internettet) om Bitsch-slægten! Det var ikke den indvandredes far, men
hans stedfar, der døde i Altona på vej til Dan
mark. De danske Bitsch’er stammer ikke fra
Bitschgården i Breitenwiesen, men fra Raidelbach, ligeledes i sognet Reichenbach øst for
Bensheim; det var to brødre, der ca. 1661/62
kom fra Schweiz til Odenwald, til sognet
Reichenbach, hvor de bosatte i henholdsvis
landsbyerne Breitenwiesen og Raidelbach,
og den danske gren stammer altså fra sidst
nævnte lokalitet.
Ud over indvandrerparrets forslægt, der tillige
omhandler de til Danmark indvandrede slæg
ter Jung og Kriegbaum, omtales Johan Peter
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Bitsch’es søster Agatha, der blev gift med den
indvandrede Johann Philipp Philbert - og der
med stammoder til denne indvandrerslægt.
Hyllested anslår, at de godt 50 indvandrerpar,
der kom til Danmark 1759/60, blev stamforældre til en halv million nulevende!
Bogen er veldokumenteret, flot illustreret og
redegør for de tre ældste generationer af Jo
hann Peter Bitsch og Eva Jungs efterslægt også de grene, som andre slægtsforskere har
opgivet! Efterslægten er således fulgt frem til
første halvdel af 1800-tallet - vanskeliggjort
af, at Frederiks sogns kirkebog først er bevaret
fra 1814, så det har været nødvendigt at ind
drage mange andre kilder end kirkebøger!
Bogen kan erhverves enten hos forlaget eller
slægtsforeningen Kartoffeltyskerne på Alhe
den, kasserer Anna Diirr, Viborg.
Se: www.kartoffeltysker.dk

Anton Blaabjerg

Udg. 2011 af Bog-Form,
Klostervej 9, 8930 Randers NØ.
200 s. Indb.
ISBN 987-87-91699-25-8.
Pris: 365 kr.

Nye bøger og CD’er
Himmerlandske Herredsfogeder,
BY- OG BIRKEFOGEDER SAMT -SKRIVERE.

Af Ole Færch.
SSF’s forlag Slægtens
nyeste publikation er
en grundig gennem
gang af disse embedsmænd fra ’’tidernes
morgen”, i dette tilfæl
de engang i 1400-tallet, og frem til retsreformen 1919. For disse
mænds vedkommende
Ole Fserch
er det forsøgt at frem
lægge oplysninger om
deres herkomst, koner og børn. Det behandle
de område strækker sig fra Limfj orden i nord
med Løgstør, Nibe og Aalborg og sydpå til Ma
riager Fjord med Hobro og Skals Å - næsten
til Viborg.
Himmerlandske
herredsfogeder
by- og birkefogeder
sanit
-skrivere

Embederne som fogeder og skrivere var vig
tige for opretholdelsen af datidens retssam
fund. Embederne var eftertragtede og blev
ofte bevaret i de samme familier i generatio
ner - specielt i tiden før 1750, og der var hyp
pigt familiemæssige relationer til de tilsva
rende familier i naboherrederne, så der kunne
blive tale om hele dynastier, der udgjorde et
egentligt bondearistokrati med bånd til eg
nens præste- og degnefamilier - og i ældre tid
til lavadelige slægter.

Af sådanne storbondeslægter kan nævnes
Bloch i Hindsted Herred, Ged i Aars Herred,
Kras i Hornum Herred, Schiønning i Aars
Herred, Stræt og Winther i Slet Herred, og
til den kendte Kjærulf-slægt, der oprindeligt
kom nordenijords fra, er der flere slægtsrela
tioner.
I områdets sydvestre hjørne ligger Rinds Her
red, hvor storbondeslægten Byrialsønnerne
hørte hjemme, de såkaldte Rinds Herreds
Knaber - med relation til den kendte herreds
foged Christen Sørensen Testrup (1685-1761),
28

hvis manuskript fra 1730’erne kaster et unikt
lys over familieforhold disse fogeder imellem
i store dele af det nævnte område helt tilbage
i 1500-tallet.
Bogen illustreres af en lang række aftegninger
af de segl, disse mænd ses at have benyttet i
tiden før omkring 1660. Udgivelsen er således
både en nøgle til disse slægter og en inspira
tion til yderligere undersøgelser i de kilder,
der henvises til!

Forfatteren har tidligere udgivet en række
slægts- og lokalhistoriske bøger, nævnes skal
blot Færch-slægterne i Danmark, 1998, Di
plomatarium Hornumense (dokumenter fra
Hornum Herred, Nørholm og Nibe birker
1216-1636), 2004, og Vokslev Sogns Historie,
2010.
Anton Blaabjerg

2011, 276 s., ill. Solidt indbundet
ISBN 978-87-90331-48-1
Pris: 190 kr.

Bernadotte-åttlingar
Rosvall,

af Ted

Dette flotte billed
værk blev udgivet til
de svenske slægtsfor
skerdage 2010 i Øre
bro, netop i 200-året
for, at den svenske
rigsdag netop i Øre
bro valgte Napoleons
marskal Jean Bap
tiste Bernadotte til
tronfølger i Sverige!
Og her har hans efterkommere som bekendt
været konger lige siden.
Alle stamfaderens efterkommere er fulgt helt
frem til dato, oftest endda med genealogiske
oplysninger om de indgiftedes forældre og
bedsteforældre! Bogen afsluttes med 25 anetavler med mindst 5 generation med de 16 tip
oldeforældre i øverste række. Da både dron
ning Margrethes mor, Frederik IX’s dronning
Ingrid, og farfars mor, Frederik VHI’s dron
ning Louise-/Lovisa, samt Christian X’s fæt
ter, prins Axels ægtefælle, prinsesse Margaretha, tilhørte Bernadotteslægten omfatter
efterslægten massevis af nulevende danskere
med helt almindelige efternavne som Bilde,
Bitsch, Brandstrup, Christensen, Glarborg,
Grønholdt, Hansen, Larsen, Lindberg, Lynnerup, Nielsen, Olsen, Oxvang, Pedersen, Rindom, Rosanes, Rønnow, Tegner, Tengstedt og
Thomsen
Anton Blaabjerg

ISBN 91-975 671-6-7
2010,144 sider i stort format.
Bogen kan købes hos
Forlaget Rosvall Royal Books
E: royalbooks@telia.com
290 sv. kr. eller via
SSF’s forlag Slægten
v/Anton Blaabjerg
Fredensgade 38, 8800 Viborg
® 86 61 04 36
E: blaab@webspeed.dk
hvor prisen er 190 kr.

Mellem København og Tranquebar i 1748-1750
Af Palle Kvist

I en stor del af
1700-taIlet var Asia
tisk Kompagni den
eneste danske virk
somhed, der havde
ret til at handle på
Indien og Kina. Næ
sten hvert år gen
nemførte kompag
niet mindst to sej
ladser til Asien,
hvor det bl.a. ind
købte indisk bomuldstøj og peber samt kine
sisk te og porcelæn.
Mellem København og Tranquebar følger et
togt med et af Asiatisk Kompagnis skibe ’’Kronprinsessen af Danmark” - fra Danmark
til Tranquebar og retur i 1748-50.
Bogen er skrevet på baggrund af informa
tioner fra skibsprotokollen og skibsjournalen,
der begge befinder sig på Rigsarkivet. Skibs
protokollen er gengivet i sin helhed i bogen.
Rigsarkivet har protokoller fra langt de fleste
af sejladserne til Asien. Protokollerne giver
et fint indblik i livet ombord på skibene, der
normalt havde en besætning på langt over 100
mennesker. Bogen er udgivet af Palle Kvist
med indledning og redaktion af overassistent,
cand.mag. Michael Dupont og seniorforsker,
ph.d. Jørgen Mikkelsen, der begge er arkiva
rer i Statens Arkiver.
Gitte Bergendorff Høstbo

Fotografiportrætter fra Helsingør Byfoged af
mandlige og kvindelige forbrydere fra perioden

1868-1919
Af Peter Wodskou og Gitte B. Høstbo.
De to forbryder
album fra Hel
singør bygfoged
så ud til at være
’’hjemmelavet”
og var i en tem
melig
dårlig
stand og fyldt
med megen støv
og skidt. Ved en
nænsom restaurering og rensning fremstår
album og billeder nu i en betydelig bedre kon
serveringsmæssig tilstand.
Da arbejdet med de to albums var fuldført,
blev vi opmærksom på de mange bevarede
sagsrækker under Helsingør Byfoged, og at
der blandt to af disse rækker er indklæbet for
bryderfoto. Samtlige akter blev herefter minu
tiøst gennemgået og alle billeder registreret.
En enkelt akt kan indeholde flere versioner
af portrætter af den samme person, idet den
indeholder tidligere domsakter om den på
gældende, og der har i visse tilfælde også her
været indsat portrætter.
CD’en, der er en fortsættelse af serien om for
bryderfotografier, er den ijerde i rækken.
Gitte Bergendorff Høstbo

ISBN13: 978-87-7500-208-5.
2011, 404 s.

ISBN: 978-87-92434-03-6

Bogen kan købes hos Kildeskriftselskabet.
Pris: 275 kr.

Cd’en kan bestilles ved henvendelse til
janhb@mail.danbbs.dk

www.kildeskriftselskabet.dk
Yderligere information hos
arkivar, Jørgen Mikkelsen
E: jm@sa.dk, ® 72 26 53 33

CD’en kan bestilles på
www.genealogisk-forlag.dk
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Pris for CD 150 kr. + porto.

To dødsfald
Af Anton Blaabjerg
Forår og sensommer 2011 døde to markante
skikkelser i den slægtshistoriske verden,
Georg Simon og Henning Jensen, henholdsvis
86 og 69 år gamle.
Den jødiske baggrund og tilknytningen til
Danmarks Biblioteksskole satte sit præg på
Georg Simons indsats, der omfattede dels jø
diske slægter i Danmark og Skandinavien i al
mindelighed og Frænkel/Frenkel i særdeles
hed, og dels bidrag til bibliografiske værker.
Hans engagement i slægtsforskning førte til
undervisning i faget, både på Rigsarkivet og
andre steder, en plads i bestyrelsen for den
slægtshistoriske forening i København og se
nere stiftelsen af Sokkelund Herreds Genealo
giske Forening i året 2000.
Det var bestyrelsesarbejdet i København, der
bragte Georg Simon i forbindelse med Hen
ning Jensen, på hvis forlag Simons nyttige
lærebog Gotisk skrift - Læsning af slægts- og
lokalhistoriske kilder udkom 1977- En senere
udgave udkom 1992 med Danmarks Biblio
teksskole og C.A. Reitzels Forlag som aktører.
- Kopierede sider herfra bruges fortsat gan
ske ofte i undervisningsøjemed!
Henning Jensens interesse for slægtsforsk
ning blev vakt i den pure ungdom, resulterede
i en udgivelse af stamtavlen over slægten Hil
lers, som han senere udgav i forbedret form på
det forlag, han grundlagde, Dansk Historisk
Håndbogsforlag med hjemsted i Lyngby. På
forlaget udgav han som nævnt Georg Simons
bog om gotisk skriftlæsning i 1977 og senere
sin egen bog om emnet, Gotisk skrift - Læ
sebog FOR BEGYNDERE OG LIDT ØVEDE, 1990. Heri
præsenterede han de slægtshistoriske kilder i
samme rækkefølge som slægtsforskeren stø
der på dem i arbejdet med udforskningen af
sin anetavle, altså fra nyere tid og efterhånden
længere tilbage i tiden.

Dansk Historisk Håndbogsforlag kom hurtigt

til at spille en stor rolle for slægtsforskerne.
Af egentlige lærebøger kom her Elo Harfots
Trævlerødder - alternativ slægtshistorie,
1984. Allerede 1977 genudgav Henning Jen
sen den nyttige bog fra 1967, nemlig S. Otto
Brenners Personhistoriske kållor for Skåne,
Halland och Blekinge, nu med den danske ti
tel Personalhistoriske kilder for... -1980 kom
den for de jyske forhold så uundværlige Ar
kivhåndbog Nørrejylland, hvori man hurtigt
kunne finde ud, hvilke herregårde, der havde
gods i hvilke sogne i Jylland lige fra Skagen
i nord til Kongeåen i syd! Bogen var en for
bedret udgave af Hofman-Bangs gamle bog
fra 1927 med den spøjse titel Jens Sørensen og
Maren Nielsdatter.
Henning Jensen og DHH stod også bag gen
udgivelsen af Johan Hvidtfeldts Håndbog for
danske lokalhistorikere fra begyndelsen af
1950’erne. Genudgivelser af det store værk
Danmarks gamle personnavne og Thiset og Pe
tersens Danske adelige sigiller medførte, at
det blev muligt for den almindelige slægtsfor
sker at erhverve disse uopdrivelige værker til
en overkommelig pris.

Listen over de udgaver af stamtavler over
enkeltslægter, som DHH udgav, er alen
lang - nævnes kan blot Bisgaard-KreilerOve-Aarslev, Graae, Keller, Nyholm, Resen/
Reesen, Willemoes og Windfeld. Til slut
skal nævnes slægten Kann, der forøvrigt an
tyder det nyttige samarbejde med familien
Kann Rasmussens VELUX FONDEN. Man
ge slægtsforskere benytter naturligvis både
ovennævnte S. Otto Brenners værk Nachkommen Gorms des Alten (Konig von Danemark 936 -) fra 1963, genudg. 1978 af DHH, og Carl
Langholz’ store værk Anetavler for berømte
danskere .... Forfattere og digtere, 1989. Begge
disse værker kan inspirere til yderligere un
dersøgelser.
Så Georg Simon og Henning Jensens navne
vil mindes med taknemmelighed af mange
slægtsforskere!
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Århundredets Festival i Aarhus
Slægtshistorisk Forening, Aarhus
deltager i perioden 9. marts til 17.
marts 2012 i Århundredets Festival,
som koordineres af Folkeuniversitetet
i Aarhus som oplæg til Aarhus som
europæisk kulturhovedstad i 2017.

Denne første festival - i en række af tre - fo
kuserer på 1700-tallet, og de fleste af byens
mange kulturinstitutioner deltager med mere
eller mindre spektakulære indslag i ugens løb.
Slægtshistorisk Forening, Aarhus bidrager
med en ’slægtsforskningscafé’ på Hovedbibli

oteket, der hjælper interesserede med at finde
deres aner i 1700-tallet.
I den forbindelse viser vi internettets mulig
heder, ligesom vi gør opmærksom på de for
skellige fora, der kan hjælpe forskerne videre.
Foreningen vil naturligvis gerne have flere
medlemmer, men også gøre opmærksom på
de landsdækkende foreninger, der stiller så
mange, gode og frivillige ressourcer til rådig
hed for den enkelte slægtsforsker. Foreningen
håber på stor interesse fra rigtig mange af by
ens borgere. På gensyn i 2012.

Gamle Danske
Håndværk

- en opfordring!
I de kommende numre vil redaktionen bringe små artikler om
gi. danske håndværk, og hvor man kan finde viden om disse.

Allerede nu skal vi opfordre læserne til at komme med eksem
pler på håndværk og håndteringer, som man er stødt på i sin
slægtsforskning og ønsker til hvilke håndværk, vi skal tage op i
de kommende numre.
Skriv til redaktøren på: red.slaegten@gmail.com
Foto: Laugsskiltfor tømrersvendene (Fotograf Sv. Tilrck, Kgl. Bibi.)
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Amager Slægtshistoriske Forening
(Stiftet 03.09.1993)

Bestyrelsen
Formand Merete Kaae, Ugandavej 145, have 48,

2770 Kastrup 85150 05 46, E:

kaae.kunst@gmail.com

Næstformand Anni Ulrich Jønsson,

Svanninge Alle 7, 2770 Kastrup 832 52 29 02

E:

bentjonsson@hotmail.com

Kasserer Jytte Frank Dekov

Munkebjergvej 102, 2770 Kastrup 832 50 45 67

E: JYTTE. DEKOV@ MAIL. DK
Sekretær Paul Steffensen, Jægergården B 103,

2791 Dragør 832 53 4102 E:

Mandag d. 2. april
Tommy P. Christensen, cand.mag. og redak
tør på Slægten: Personalhistorie er også lokal
historie. Med udgangspunkt i arbejdet med en
bog om Øresundsvejens huse og mennesker
gives en række eksempler på, hvorledes lokal
historien rummer mange spændende histori
er om de mennesker, der boede og arbejdede
i et lokalområde. Der vil blive anvendt eksem
pler fra såvel Dragør som Sundbyerne.

paul.stef@email.dk

Ib Johansen, Castor Alle 21, 2770 Kastrup 832 5146 43

E: KIBJOHANSEN@GMA1L.COM
Webmaster Louis Schirmer, Bøgevang 18,

2770 Kastrup 832 51 78 05 E:

post@schirmers.dk

Mandag d. 9. januar - OBS! !
Mødet er flyttet til den 2. mandag i januar. Vi
starter året med et almindeligt medlemsmøde.
Tag dit materiale med (også den bærbare PC)
og fortæl. Hvad har du arbejdet med siden
sidst. Har du vanskelige gotiske skrifter, så tag
dem med - Kom og lade os dele erfaringer.
Mandag d. 6. februar
Lene Andersen, arkivar, Dansk Folkeminde
samling, Det kongelige Bibliotek, København:
Almindelige menneskers kulturhistorie. In
teressen for de såkaldte almindelige menne
skers kultur blussede op i 1800-tallet, hvor
folkemindesamlerne drog ud i landet for at
optegne det jævne befolknings eventyr, sagn,
viser, skikke og traditioner. Der vises hvordan
de indsamlede fortællinger kan give indsigt
i datidens menneskers tankegange og om
verdenssyn. Mange af fortællingerne virker
umiddelbart fantasifulde og kuriøse for nuti
dens læsere, men de rummer samtidig en unik
mulighed for at komme tættere på de ellers
anonyme mennesker, som fortalte dem.
Mandag d. 5. marts
Generalforsamling. Husk at forslag fra med
lemmerne skal være sekretæren i hænde senest
to uger før generalforsamlingen. Der kommer
separat indkaldelse til alle medlemmer.

Mandag d. 7. maj
Erik Kann: Skattebetaling har man kendt til
alle tider. For slægtsforskere har de mange
mandtal, der ofte udarbejdes i forbindelse
med opkrævningerne, stor betydning. De
rummer et enormt navnemateriale af uvur
derlig betydning og er ikke sjældent en af de få
kilder, vi har til rådighed, når kirkebogen ikke
er bevaret. Vejen til de mange skattemandtal
ler kan ofte være både snørklet og vanskelig.
Til gengæld er der næsten altid en gevinst at
hente i sidste ende. Aftenens foredrag stiller
skarpt på nogle af de vigtigste kilder om skat
tebetaling i perioden 1660-1920.
Der tages forbehold for ændringer i program
met, se foreningens hjemmeside.

Gotisk læsning: hver onsdag kl. 13.30-ca.
15.00 i møderum 1, Tårnby Hovedbibliotek.

Tid og sted
Ordinære møder er kl. 19.00 i møderum 3 på
Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, Kamil
levej 10, 2770 Kastrup. Kaffe og te kan købes
på møderne. Tilmelding til ekskursioner, ture
m.m. sker til kasserer eller sekretær ved pro
grammets udsendelse.
Kontingent
Årligt: 150 kr. for enkeltmedlemmer. 225 kr.
for par. Gæster 25 kr. pr. gang.
Hjemmeside:
www.amagerslaegt.dk
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Slægtshistorisk Forening for Brønderslev-egnen
(Stiftet 30.09.1992)

lund. Vi mødes ved Mejerigade 9 kl. 18.50 og
kører fælles i private biler.

Bestyrelsen
Formand Anders Sørensen Markedsvej 7,

9700 Brønderslev W5131 07 35 E:

sternas@mail.dk

Næstformand Mette Kjul Pedersen, Danevej 14,

9700 Brønderslev S98 82 03 97 E:

mettekjul@gmail.com

Kasserer Jens Dybro, Løkkenvej 452 Stenum,

9700 Brønderslev S98 83 80 50

E:

Torsdag d. 7. juni kl. 7.30
Heldagstur til Landsarkivet i Viborg. Vi mø
des ved Mejerigade 9, og kører fælles i private
biler.

kaerholt@worldonline.dk

Sekretær Leif Olesen, Bundgårdsvej 13,

9700 Brønderslev S98 82 58 21 E:

leifo@mail.dk

Arne Kristiansen Niels Bohrs Plads 6,9700 Brønderslev

S50 48 77 38 E:

ak@turbopost.dk

Lørdag d. 21. januar kl. 10-15
Vi holder åbent hus. Alle slægtsforsknings
interesserede er velkomne. Vi hjælper nye
slægtsforskere i gang med både mikrokort og
internet.

Tirsdag d. 7. februar kl. 19.30
Der afholdes ordinær generalforsamling.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Onsdag d. 9. maj kl. 19.30
Årets udflugt går til lokalarkivet i Dronning
lund der ligger Erantisvej 6, 9330 Dronning

Gotisk læsning: Studiekreds for medlemmer
starter onsdag d. 4. januar kl. 9.30 - 11.30 i
Mejerigade 9. Derefter hver onsdag samme
tid og sted til og med d. 28. marts. Dog af
brudt af ferie i uge 8.
Tid og sted
Alle arrangementer er i foreningens lokaler
Mejerigade 9, 9700 Brønderslev på angivne
tidspunkter. Hver onsdag: Åbent hus kl. 13
-17. Hver torsdag: Åbent hus kl. 19-22. Lukket
helligdage. Første åbningsdag efter nytår er d.
4. januar. Sidste åbningsdag inden sommer
ferien er d. 28. juni.
Kontingenter
125 kr. Par 175 kr.

SSF har fået ny
hjemmeside
Læs mere på side 71

Hjemmeside for SSF

Besøgende:

• Oiihne lfg« ow
begivenheder
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland
(Stiftet 24.11.1980)

Bestyrelsen
Formand Kjeld Simonsen, August kroghsvej 93,

8500 Grenaa 886 32 33 05 E:

tove-kjeld@vip.cybercity.dk

Næstformand B. K. Johansen, Nellikevej 50,

8500 Grenaa 886 30 93 87
E:

de-nijs.johansen@stofanet.dk

Kasserer Ulla Bugtrup Jensen, Ludvig Holbergs Vej 10,

8500 Grenaa 886 32 11 06 E:

Tirsdag d. 6. marts
Overinspektør Jacob Vedsted, Museum Øst
jylland, Ebeltoft: Svenskekrigene på og ved
Djursland i 1600-tallet. Vi hører i foredraget
om søslaget i Ebeltoft Vig og nedgravning af
Balle-skatten m.m. med baggrund i ny forsk
ning og nyt kildemateriale bl.a. fra Sverige.

bunygaard@hotmail.com

Sekretær Niels Kjeldsen, Bellisvej 10,

8500 Grenaa 886 32 00 93 E:

nckp@stofanet.dk

Geert Henriksen, Duevej 24, 8500 Grenaa

886 32 51 93 E: GEERTHENRIKSEN@STOFANET.DK

Tirsdag d. 20. marts
Klubaften. Vi mødes og udveksler erfaringer
samt hjælper hinanden med spørgsmål inden
for slægtsforskning og lokalhistorie.

Hanne Andersen, Fasanvej 6 B, 8500 Grenaa

886 30 03 65
Ivan Jensen, Hyldehaven 60, 8520 Lystrup

886 22 3718 E:

ij@oncable.dk

Tirsdag d. 3. januar
Cand.mag. Vilfred Friborg Hansen, Rønde:
Kalø Slot's og Kalø Gods’ historie. Kongebor
gen på Kalø blev anlagt i 1313 af Erik Menved
og nedrevet i slutningen af 1600-tallet. I nyere
tid var Kalø Gods ejet af Jenisch-familien, der
(uretfærdigt?) blev fordrevet i retsopgøret ef
ter 2. Verdenskrig.
Tirsdag d. 17. januar
Klubaften. Vi mødes og udveksler erfaringer
samt hjælper hinanden med spørgsmål inden
for slægtsforskning og lokalhistorie.
Tirsdag d. 7. februar
Slægtsforsker og forfatter Ulrik Alster Klug,
Kværndrup: Fattigvæsenets/socialvæsenets
udvikling. For godt 200 år siden foregik store
samfundsomvæltninger, der fik stor betyd
ning for udbygning af fattigvæsenet og for
kommunernes oprettelse og udvikling.
Tirsdag d. 21. februar
Ordinær generalforsamling ifølge vedtægt
erne.

Tirsdag d. 27. marts
Medlemmerne inviteres med til arkivbesøg
på: Rønde Egnsarkiv, Lufthavnsvej 10, Feldballe tilmelding til Kjeld Simonsen 886 32 33
05 senest tirsdag d. 20. marts. Samkørsel fra
biblioteket, mødetid kl. 18.00
Tirsdag d. 3. april
Politiassistent Frantz Horvath, Århus: Politi
ets arkivalier. Med udgangspunkt i politibe
tjent Søren Nielsen Holms virke i Århus 18981909 fortælles om politiets daglige virke for
100 år siden og om trykte og utrykte kilder til
belysning heraf.
Tirsdag d. 17. april
Klubaften. Vi mødes og udveksler erfaringer
samt hjælper hinanden med spørgsmål inden
for slægtsforskning og lokalhistorie.

Tid og sted
Foredrag foregår på Grenaa Bibliotek, N. P.
Josiassensvej 17, 8500 Grenaa, kl. 19.00
Klubaftener foregår i mødelokalet på museet,
kl. 19.00
Kontingent:
Enkeltmedlemmer 160 kr., par 240 kr. Inkl.
bladet Slægten
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening for
Grindsted og Omegn
(Stiftet 04.06.1980)

Bestyrelsen
Formand Judith Andersen Sørensen, Ravlundvej 9a,

7200 Grindsted 875 34 82 60.
Kasserer Bent Krogsgaard, Dalsøvej 47,

7200 Grindsted 875 32 19 01 E:

bkk@privat.dk

Sekretær Jens Erik Starup, Horsbølvej 13,

7200 Grindsted 875 32 23 53

Onsdag d. 11. april kl. 18
Afholdes på Ungdomsgården. Da Maren kom på
sognet - træk fra fattigvæsenets historie v. Jytte
Skaaning, Odense. Der fortælles om syge og fat
tige menneskeskæbner gennem tiderne og om
forsørgelse af fattige, børn og ældre, hvad enten
de var på fattighus, på omgang eller på aftægt.

E: JENS.ERIK.STARUP@HORSBOEL.DK

Onsdag d. 25. januar kl. 19
Fra fæstebonde til prioritetsbestyrer v. Jørgen
Dichmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske
arkiv. Et foredrag om samfundets udvikling
ffa 1880 til 1940 med oplysninger om kilder til
slægts- og lokalhistorisk forskning.

Onsdag d. 8. februar kl. 14
Grindsted Postkort. Hvor, hvornår og hvorfor
v. Bent Gustenhoff, Grindsted.
En samler af egnens postkort viser fra samlin
gen og fortæller. Har du selv postkort fra byen,
så tag dem med.
Tirsdag d. 21. februar kl. 19
Et industrieventyr v. Niels Winther Christen
sen, Skovlund. En fortælling om smeden Hans
Sørensen Hansens industrivirksomhed og om
hvad lokalhistoriske arkiver gemmer af histo
rie med hensyn til efterslægten.
Tirsdag d. 6. marts kl. 19
Café aften over emnet: I slægtens fodspor.
Lokale slægtsforskere giver gode råd, vejled
ning, tips og tricks og fortæller om oplevelser
og opdagelser ved deres slægtsforskning. Med
bring evt. materiale om din egen slægt, såsom
slægtsbøger, anetavler eller billeder.

Tirsdag d. 20. marts kl. 19
Afholdes på Karensminde. Ordinær general
forsamling. Dagsorden efter vedtægterne. For
eningen giver kaffen denne aften. Efter kaffen
fortæller arkivleder Jørgen Møller i Vorbasse
om Troldhedebanen.
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Onsdag d. 25. april kl. 18
Ved Sdr. Omme Kro. Studietur til Jullingsholm
Mølle, Tarmvej 31, Sdr. Omme. Vi besøger Ma
rie Rahbæk Uhre og Uffe Thyssen, hvor vi ser
møllen og hører om dens historie. Efterfølgende
foredrag på Sdr. Omme Kro v. John Rendboe,
som fortæller om vand- og vindmøller. Sam
kørsel fra Grindsted Bibliotek kl. 17.30 kan afta
les på ® 75 34 82 60 eller ® 75 3119 01.
Tid og sted
Ordinære møder holdes på Grindsted Biblio
tek, hvis ikke andet er nævnt. Fri adgang for
medlemmer. Alle er velkomne. Medbring selv
kaffe til møderne, medmindre andet er nævnt.
Udflugt arrangeres i maj.
Kontingent
150 kr. Par 200 kr. Gæster 50 kr.

Kursusvirksomhed
Slægtsforskning for begyndere og lidt øvede.
Tirsdagene d. 10., d. 17., d. 24., og d. 31. jan.
og d. 7. og d. 14. feb. 2012 kl. 19-22 på Grind
sted Bibliotek. Pris kr. 600 for 24 timer + tur
til Landsarkivet i Viborg. Underviser er Karl
Møller Bargisen. Kursus starter op, når der er
12 tilmeldinger til Judith Andersen Sørensen på
®75 34 82 60. Slægtsforsker café onsdagene d.
4., d. 11., d. 18., og d. 25. jan. kl. 13.30-16.00 i
Frisam på Banegårdsvej 45. Pris kr. 100 for 12
timer. Caféen henvender sig til deltagere med
kendskab til slægtsforskning på PC og slægts
forskerprogrammet Brothers Keeper. Instruk
tør er Bent Nielsen. Tilmelding til Judith Ander
sen Sørensen på ® 75 34 82 60, bedst kl. 8-9.

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
(Stiftet 28.03.1984)

Bestyrelsen
Formand Inger G. Rasmussen, Ådalen 21,

4850 Stubbekøbing S54 60 63 93 E: I.Rasmussen@email.dk
Næstformand Christina Juel, Nørre Alslev Birkevej 4,

4840 Nørre Alslev 854 43 47 84 E:

cju@mail123.dk

Kasserer Lisbeth Christensen, Skovvænget 28,

4862 Guldborg 854 77 0196 E:

lis.gul2@gmail.com

Sekretær Hans-Jørgen Olsen, Stubbekøbingvej 58,

Lægdsruller og hærens stambøger. Hvordan
og hvor findes lægdsruller, og hvad finder vi
i dem? Hvordan finder man rundt i hærens
stambøger? Vi får en gennemgang af lægdsrullernes opbygning og brug, illustreret med
praktiske eksempler. Stambøger er bevaret
fra 1785 og kan anvendes, når man først har
oplysning om indkaldelse f.eks. fra lægdsrullerne.

4800 Nykøbing F 854 85 75 57 E: h-jolsen@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem Susanne Poulsen, Sakskøbingvej 13,

4891 Toreby B54 85 98 85 E: SPP@PRIVAT.DK
1.

suppleant

Tove Boesen, Egevænget13, 4800 Nykøbing

F 860 15 65 28 E:toveogkjeldboesen@hotmail.com

Lørdag d. 17. marts
Dorthe Danner Lund: Om Borgcentret i Vor
dingborg. Derefter generalforsamling for med
lemmer.

2. Suppleant Lis Lund, Skovtoften 9,4800 Nykøbing F
®54 85 95 85 E: LIS_PREBEN@TURBOPOST.DK
Revisor Karen M. Larsen, Krårup Møllevej 5,

4990 Sakskøbing 854779403 E:

kmhl@mail.dk

Lørdag d. 14. april
Udflugt til Stubbekøbing Arkiv.
Tidspunkt følger senere.

Revisor Suppleant Aase Diemer, Strandvænget 6,

4862 Guldborg 854 77 06 96 E:

aasediemer@mail123.dk

Lørdag d. 21. januar
Inger G. Rasmussen: Om slægtsforskning i
Sønderjylland. Derefter medlemsindlæg af bl.
a. Birgitte Nielsen og Lis Lund.
Lørdag d. 18. februar
Ulrik Alster Klug, forfatter, underviser:

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 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr.
Gæstekort til foredrag 40 kr.

Kære Forenings bestyrelser!
- Kan vi hjælpe hinanden?
Til brug for kontingentopkrævningen 2012, vil jeg rigtig
gerne have, at I sender jeres medlemstal pr. 31.12.2011 til
mig på E: ssf.lenas@gmail.com

Venlig hilsen Lena Sørensen
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Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
(Stiftet 28.08.2003)

Bestyrelsen
Formand Birgit Larsen, Bavneåsen 61, 2640 Hedehusene

empler fra sin egen slægt, fra løsgængeren til
den ærlige slave.

®46 56 53 96 E: FORMANDEN@HEDEBOSLAEGT.DK
Næstformand Vagn Hansen 843 99 82 39

Kasserer Arne Ole Mortensen 846 56 23 30
Claus Asmussen S46 56 26 09
Otto Jakobsen 843 52 07 89

Suppleant Ole Søndergaard S43 99 19 14
Redaktør

E:

af hjemmesiden

Bjarne Larsen 830 82 78 89

webmaster@hedeboslaegt.dk

Torsdag d. 5. januar
Vi starter det nye år med en klubaften, hvor
vi forsøger at hjælpe hinanden med ting, vi er
gået i stå med - bl.a. gotisk.
Torsdag d. 19. januar
Generalforsamling.

Torsdag d. 2. februar
Foredrag ved Jette Drachmann Søllinge, mag.
art. og presseforsker: Dagblade og ugeaviser
som kilder for slægtsforskning.
Torsdag d. 8. marts
Besøg på Kroppedal Museum og udstillingen
”To gårde på Vestegnen, Kroppedal og Dam
gården” samt ”Det gode liv”.
Torsdag d. 15. marts
Ulrich Alster Klug, forfatter: Kriminelle aner.
Hvordan får man færten af kriminalitet eller
retssager i slægten? Efter en mere teoretisk gen
nemgang af retsinstanserne og fortidens lov
grundlag giver foredragsholderen nogle eks

Torsdag d. 26. april
Sidste møde i forårssæsonen På formiddags
møderne skal vi høre forskellige spændende
indlæg m.v. samt læse gotisk håndskrift. 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 hjemmeside:
www.hedeboslaegt.dk
Tid og sted
Vi holder vore møder på torsdage i Medbor
gerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. I lige uger kl. 10.00 - 12.30 og i ulige
uger kl. 19 - 21.30.

Torsdag d. 6. september
Vi starter op igen efter sommerferien med et
formiddagsmøde. Hvis du har fået interesse
for foreningen, er du velkommen til at være
med f. eks. en klubaften, inden du evt. melder
sig ind. Her kan du få lidt hjælp til at komme
i gang, og evt. se slægtsprogrammer og lign.,
samt få en ide om foreningen.
Kontingent
150 kr. pr. medlem - 200 kr. for ægtepar.
Hjemmeside
www.hedeboslaegt.dk

Mærkeligt ord?
Hvor tit støder du ikke på ord som du undrer dig over ved et arkivbesøg. Måske spørger du
en arkivar, hvis der er tid eller forsøger at finde betydningen selv. Nu kan du finde ordene i
en ordbog, der findes på Statens Arkivers hjemmeside:
www.sa.dk/content/dk/ordbog?
GBH
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Slægtshistorisk Forening Herning
(Stiftet 02.03.1970)

Bestyrelsen
Formand Tage Andersen 897 26 75 48

E: TAGE.ANDERSEN@P0ST2.TELE.DK
Kasserer Bjarne Eg S 9714 77 27

E: Bjarne.eg@gmail.com
Næstformand, Anders Strøm 89716 18 37

E: A.STROEM@MAIL.TELE.DK
Finn Larsen 89714 54 16 E: finnlarsen@fiberpost.dk

ret. Daisy opdateres hver dag med nye oplys
ninger. Foredraget vil starte med en kort in
troduktion og historisk gennemgang af Daisy.
Dernæst vil det blive demonstreret, hvordan
man søger i Daisy, finder oplysninger om de
enkelte arkivserier, pakker og bind, og hvor
dan man hjemmefra kan bestille arkivalier til
brug på læsesalen.

Svend Eriksen 89711 90 13 E: svrie@eriksen.mail.dk

Suppleant Knud Haaning Andersen B5180 92 36

E:

kha@fibermail.dk

Suppleant Henny Wedel 897 26 73 06

E: HWEDEL@ PRIVAT. DK

Mandag d. 16. januar (FU)
Erik Kann, genealog, seniorkonsulent ved
Kennedy Centret, Kbh.: Hvor skal vi bygge og
bo? Identifikation og nærmere beskrivelse af
forfædrenes bolig indgår som en del af de ud
fordringer, alle slægtsforskere gerne vil tage
favntag med i bestræbelserne på at afdække
forfædrenes liv og færden. Mange kilder kan
anvendes i relation til boligerne, men især to
skiller sig ud, nemlig skøde- og panteprotokoller og forsikringsprotokoller. Hver for sig
og sammen gør netop disse kilder det muligt
at komme helt tæt på forfædrenes bolig, dens
indretning, historie og bestanddele. Disse kil
der er så velbevarede, at de gør det muligt ikke
bare at tegne et billede af den enkelte bolig
men også af samlede boligmiljøer. I sandhed
nogle særdeles vigtige kilder. Gennem en ræk
ke praktiske eksempler gennemgår aftenens
foredrag disse kilder og deres anvendelses
muligheder. Samme aften afholdes forenin
gens generalforsamling.
Mandag d. 20. februar (FU)
Arkivar Rolf Engel, Landsarkivet, Viborg: In
troduktion til Daisy - og hvad Daisy giver ad
gang til i Statens Arkiver. I databasen Daisy
kan man finde oplysninger om dels de arkiv
skabere - offentlige som private - der har af
leveret arkivmateriale til Statens Arkiver, dels
om de arkivalier, der er afleveret og registre

Mandag d. 19. marts
Besøg på lokalhistorisk arkiv i Herning hos
Doris Frederiksen. Her vil vi se det sidste nye
på arkivet. Har du et problem med slægts
forskningen, kan du måske få hjælp denne
aften.
Mandag d. 16. april
Medlemmernes aften. Denne aften er det
medlemmerne, der vil være i fokus. Medlem
merne kan søge hjælp hos hinanden, hvis man
er ’’kørt fast” i sin slægtsforskning. Medlem
merne skal gerne komme med ideer, forslag,
ønsker, krav til bestyrelsen (nye aktiviteter,
foredrag, kurser eller andet). Vi vil lytte til
medlemmerne gennem hele sæsonen, og der
for fastsættes aftenens endelige program først
senere.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19.00. Mødet man
dag d. 19. marts 2012 på Lokalhistorisk Ar
kiv i Herning, Centralbiblioteket i Herning,
Brændgårdvej, 7400 Herning. Alle andre mø
der foregår i Herning Frivillig Center, Codanhus, Fredensgade 14 (indkørsel fra Dalgas
Allé) - kaffe kan købes (5 kr. pr. kop) og brød
må gerne medbringes.
Kontingent
175 kr. årligt for foredrag og abonnement på
Slægten. Ikke medlemmer kr. 30 pr. foredrag.

Hjemmeside
http://knudhaaning.homepage.dk
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Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn
(Stiftet 15.02.1979)

Bestyrelsen
Formand Per Maack Andersen, Christiansgade 24,

9800 Hjørring 898 92 70 75 E:

permaack@slfhj.dk

Sekretær Asger Bruun, Pileurtvej 1, 9800 Hjørring

898 91 19 84 E: ASGERBRUUN@SLFHJ.DK
Sekretær/mødereferent Ole Grau, Nøddekrigevej 4,

9800 Hjørring, S23 95 48 81E:

olegrau@slfhj.dk

Kasserer Erik W. Christiansen, Vestergade 3A, 9800

Hjørring, 898 90 96 40 E:

erikwchristiansen@slfhj.dk

Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45,9800 Hjørring

898 92 24 77 E: JANRASMUSSEN@SLFHJ.DK

Tirsdag d. 24. januar
Generalforsamling. Dagsorden vedlagt. Efter
generalforsamlingen fortæller apoteker Hen
rik Lintner om receptkuverter. Hans egne fra
Svaneapoteket har bl.a. haft motiver fra det
gamle Hjørring fundet på Historisk Arkiv.
Tirsdag d. 14. februar
Lars Kjærgaard Kristensen, lektor, Århus:
Kildeanvendelse. I sine slægtshistoriske un
dersøgelser af sin oldefar, Christian Ledets liv
og virke har vores medlem brugt mange - også
utraditionelle kilder. Om dem vil han fortælle
og vise nogle af de mange fremkomne resul
tater.
Tirsdag d. 13. marts (FU)
Carsten E. Thiede, fuldmægtig ved Lands
arkivet i Viborg: Skøde- og pantevæsen. Når
anetavlens navne og årstal er på plads via
computeren, er ejendomshistorien et godt
sted at begynde slægtsforskningen på arki
verne. Her får man at vide, hvor og hvordan
folk boede og i tilgift oplysninger om f.eks.
aftægtsfolk.
Tirsdag d. 27. marts
Ekskursion til lokalhistorisk arkiv i Lønstrup
Arkivet ligger i den gamle skole, Bugten 4 i Løn
strup. Fra Strandvejen drejes ind mellem Gal
leri Lønstrup og Glashuset. Tove Marquardsen fortæller om arkivet og viser rundt. Der
er kaffe på kanden og tilhørende arkivkringle.
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Tirsdag d. 10. april (FU)
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, formand
for Slægtshistorisk Forening for Storkøben
havn: FamilySearch - Mormonkirkens store
hjemmeside og persondatabase vil blive gen
nemgået, og med eksempler vil det blive vist,
hvorledes man søger og hvilke oplysninger,
man kan forvente at finde.

Lørdagsåbninger
Historisk Arkiv i Hjørring holder åbent kl.
10-16 følgende lørdage: d. 7. januar, d. 4. fe
bruar, d. 3. marts, og d. 14. april, hvor vores
arkivlaug vil være til rådighed med hjælp på
læsesalen. Bemærk at lørdagen i april er flyt
tet en uge i forhold til den sædvanlige 1. lørdag
i måneden pga. påsken. Studiekredsen i gotisk
skriftlæsning fortsætter samme dage kl. 13-15.
Alle er velkomne.
Tid og sted
Aim. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen,
Østergade 9, Hjørring. Kaffe og brød kan kø
bes i pausen for 15 kr. Ekskursionerne begyn
der kl. 19 på museum og arkiv.
Kontingent
175 kr.

Hjemmeside
wvvw.slfhj.dk

DigDag
DigDag er et projekt, som ledes af Statens
Arkiver. Projektet indeholder en stor da
tabase med danske stednavne og deres til
knytning til administrative enheder fra ca.
1600 til i dag. Det vil bl.a. indeholde søge
muligheder, så vi som slægtsforskere nemt
kan finde et steds tilhørsforhold til f.eks.
sogn, herred og amt et bestemt år.
Se og søg på: www.digdag.dk
GBH

Horsensegnens Slægtsforskere
(Stiftet 18.01.1999)

Bestyrelsen
Formand Knud Friis, Vænget 7, Vinten, 8700 Horsens

® 75 65 41 79 E: ELKNUD@STOFANET.DK
Kasserer Claus Poulsen, Fjordparken 246,8700 Horsens

Torsdag d. 22. marts (FU)
Jørgen Peder Clausager, Fredericia: Frem
mede trosbekendere - og andre fremmede i
fristaden Fredericia frem til 1849.

8 40 84 73 84 E: clauspoulsen246@gmail.com
Sekretær Yvonne Bolbro, Højlund 7B, 8700 Horsens

8 20 11 73 41 E: SIRA@STOFANET.DK
Kurser Hanne Bjørn, Bregnevej 6, Torsted

8700 Horsens 8 2148 55 35 E:

habj@stofanet.dk

Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, 8700 Horsens

8 75 64 41 43 E: FAM.PETER@STOFANET.DK

Tirsdag d. 10. januar
Medlemmernes aften.

Torsdag d. 26. januar (FU)
Lisbeth Pedersen, Kalundborg: Pøbelen på
Ulkestrup Mark - Nordvestsjællands Tahrirplads. Også herhjemme har store, urolige
folkemøder fået myndighederne til at føle, at
revolutionen var nær. Tusindtallige skarer
samledes flere gange i 1840-erne sydvest for
Holbæk for at kræve fri forfatning, borgerlige
rettigheder, jord og en bedre løn.

Tirsdag d. 21. februar
Ordinær generalforsamling.

Kursusvirksomhed
FOF-Rosing Ræderske Aftenskole tilbyder
følgende kurser tilmelding S 76 25 89 88
Hanne Bjørn: Slægtsforskning trin 2 mandag
kl.13-15.30
Hanne Bjørn: Slægtsforskning trin 1 torsdag
kl.19-21.30
Horsensegnens Slægtsforskere træffes i Lo
kalsamlingen på Horsens Bibliotek d. 1. og 3.
mandag i måneden kl. 16-18. jan. - marts.

Studiekreds onsdag kl. 19 ulige uger i Åparkcenteret tilmelding til Hanne Bjørn.
Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19 og foregår i Åpark
Centret, Løvenørnsgade 21, Horsens.
Kontingent
175 kr. pr. husstand.
Hjemmeside
www.slaegt-horsens.dk

Tirsdag d. 6. marts
Medlemmernes aften.

Daisy - hvordan bruger jeg databasen?
I databasen Daisy finder du oplysninger om de arkivskabere, offentlige som private, der har
afleveret materiale til Statens Arkiver, samt om de arkivalier, der er afleveret og registreret.
På kurser på landsarkiverne vil det blive demonstreret, hvordan du søger i Daisy, finder op
lysninger om de enkelte arkivserier, pakker og bind, og hvordan du hjemmefra kan bestille
arkivalier, til brug på læsesalen.
Søg på: www.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside

GBH
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Slægtshistorisk Forening i Hvetbo Herred
(Stiftet 28.06.2011)

Bestyrelsen
Formand og Sekretær Tove Andersen, Løkkenvej 30,

9490 Pandrup 840 41 33 39 E:
kasserer

ta@lyngagerhus.dk

Mandag d. 19. marts kl. 9-12
Workshop.

Holger Andersen, Rosenvænget 12, 9490

Pandrup 830 63 88 14 E:

holger.andersen@skolekom.dk

Per Østergaard, Ingemannsvej 31, 9490 Pandrup

S30 26 74 02 E:

fam_oestergaard@stofanet.dk

Alice Christensen, Skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup

898 24 59 36 E:

Mandag d. 16. april kl. 9-12
Workshop.

keac@stofanet.dk

Knud Erik Christensen, skolekrogen 5, Kaas,

9490 Pandrup 898 24 59 36 E:

keac@stofanet.dk

Mandag d. 23. januar kl. 9-12
Workshop, Vi hjælper og støtter hinanden i
vores egen slægtsforskning.

Mandag d. 23. april
Generalforsamling.
Herefter kommer Svend Andersen, Aabybro
og fortæller om sin bog: Mads Buchs enke fra
Brovst Sogn - en historie om hans egen slægt.
Han er en fortæller, der forstår at give os et
levende billede af den tid, han fortæller om.

Mandag d. 6. februar kl. 9-12
Workshop.

Mandag d. 7. maj kl. 9-12
Workshop. Vi hjælper og støtter hinanden i
vores egen slægtsforskning.

Mandag d. 13. februar
Medlemsaften - Hvilket slægtsforskningspro
gram skal jeg bruge? Som begynder står jeg
overfor dette valg. Dette foredrag kan må
ske hjælpe med at træffe valget - kom og lyt
med. Arne Leismann fortæller om to forskel
lige slægtsforskningsprogrammer, Legacy og
Brothers Keeper. Pris 20 kr. inkl. kaffe og
kage.

Mandag d. 7. maj
Besøg på Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1,
Aalborg. Her får vi bl.a. indblik i arkivets store
udvandrerarkiv. Aftenen starter med rundvis
ning. Herefter kaffepause og til sidst mulig
hed for selv at gå på opdagelse i arkivet med
hjælp fra en ansat på arkivet.
Vi kører i egne biler med mulighed for sam
kørsel. Pris 20 kr. inkl. kaffe og kage.

Mandag d. 20. februar kl. 9-12
Workshop.

Mandag d. 21. maj kl. 9-12
Workshop. Vi hjælper og støtter hinanden i
vores egen slægtsforskning.

Mandag d. 5. marts kl. 9-12
Workshop.
Mandag d. 12. marts
Medlemsaften - Bestyrelsen byder på lidt af
hvert. Knud Erik og Alice fortæller om deres
slægt - bl.a. en historie om tatere. Aftenen by
der også på lidt om slægtsforskning på inter
net. Per fortæller om lokalarkivets database
’’Miniarkibas”. Tove fortæller om nogle søge
muligheder, som vi måske ikke har hørt om
tidligere. Det er gratis at deltage.
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Tid og sted
Mødeaftner kl. 19. Mødested: Egnssamlingen
Saltum.
Kontingent
175 kr. årligt. For medlemmer af Egnssamlin
gens Støtteforening 125 kr. årligt.

Hjemmeside
www.egnssamlingen.dk/da/94287-Slgtsforskning

Hvidovre Slægtsforskere
(Stiftet 01.08.1993)

Bestyrelsen
Formand Marian Stenak, Immerkær 9, st.tv.,

2650 Hvidovre 836 75 81 95 E: BM.STENAK@vvTiBSPEED.DK
Næstformand Lone Klint, Nybølvej 16, 2610 Rødovre

S36 70 80 24 E:

nyboel@prtvat.dk

Tirsdag d. 28. februar
Helen Cliff, historiker: Fødselshjælp på land
og i by fra 1700-tallet. Hvilke skriftlige doku
mentationer fra jordemødrenes virksomhed
kan vi finde i arkiverne?

Kasserer Egon R. Andersen, Kirkegade 6,

2650 Hvidovre 836 75 48 91 E:

era@postii.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Erik Larsen 844 9165 34

E:

evl@postii.tele.dk

Webmaster Sven Hylsberg 840 63 01 07

E:

Tirsdag d. 6. marts
Opfølgning på sidste foredrag. Hjælp til at
søge på forskellige hjemmesider. Hvad for
sker du i?

svenhylsberg@webspeed.dk

Revisor Arne Christiansen 836 70 5147

E: ARNE-GERDA-CHRISTIANSEN@MAIL.DK

Tirsdag d. 17. januar
Kontingentbetaling, udlevering af Slægten.
Har du besvær med at komme i gang som
slægtsforsker, eller er du gået i stå med et pro
blem?

Tirsdag d. 24. januar
Hvordan bruges slægtsforskningsprogram
merne BK.6 og Legacy.
Tirsdag d. 31. januar
Peter Wodskou, vagtmester på Landsarkivet
for Sjælland: Plejebørn, tyve og andre skæb
ner. Beretninger fra egen slægtsforskning.
Fortællingerne inspirerer til brug af mindre
benyttede arkivalier.
Tirsdag d. 7. februar
Årsmøde ifølge vedtægterne.
Tirsdag d. 14. februar
Opfølgning på sidste foredrag. Vi gennemgår
kirkebøger og folketællinger på internettet.
Hvad forsker du i?
Tirsdag d. 21. februar
Gotisk skrift. Vi tyder sammen forskellige tek
ster.

Tirsdag d. 13. marts
Medlemsvalgt program.

Tirsdag d. 20. marts
Gotisk skrift. Vi tyder sammen forskellige tek
ster.
Tirsdag d. 27. marts
Michael Dupont, arkivar, Landsarkivet for
Sjælland: Når døden indtræder. Dødsattester
og skifter.
Tirsdag d. 3. og d. 10. april
Påskeferie.
Tirsdag d. 17. april
Opfølgning på sidste foredrag. Hvad forsker
du i?
Tirsdag d. 24. april
Afslutning.
Tid og sted
Kl. 14-16 på Rytterskolen, Hvidovre Kirke
plads 1, Hvidovre.

Kontingent
150 kr. pr. halvår inkl. bladet Slægten. Gæster
30 kr. pr. foredrag.
Hjemmeside
www.hvidovre-slaegtsforskere.dk
kontakt@hvidovre-slaegtsforskere.dk
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Koldinghus - Forening af Slægtsforskere
(Stiftet 22.05.1989)
Bestyrelsen
Formand John Rasmussen, Kobbelskoven 10,

6000 Kolding 875 53 49 55 E:

grejo@stofanet.dk

Næstformand Ejnar Lindegaard Thygesen,

H.C. Andersens Allé 10, 6600 Vejen B54 8716 12
E:

LÆGDSRULLER, SØRULLER OG I HÆRENS OG SØVÆR

ejnbir@gmail.com

Kasserer Henning Steen Højvælde, Kongsholm 2,

6051 Almind 875 56 10 88 E:

hsh@hsteenh.dk

Sekretær Per Rasmussen, Doritshave 41, 6040 Egtved

®75 55 00 61 E:

ejr@prtvat.dk

Redaktør Ingrid Majgaard, Varm kærvej 10, 6040 Egt
ved

875 55 37 09 E: INGMAJ@PROFIBERMAIL.DK

Suppleant: John Vikkelsøe Nielsen, Vestergade 34,

6622 Bække 875 55 17 91 E:

Foredraget vil give slægtsfor
skerne hjælpemidler til at finde frem til rele
vante arkivalier i hærens og søværnets arkiver
- en guldgrube for slægtsforskere. Han vil
endvidere fortælle, hvordan man finder frem
til og bestiller arkivalier igennem det nye sy
stem Daisy.
NETS arkiver.

john@vikkelsoee-nielsen.dk

Tirsdag d. 3. januar (FU)
Jytte Skaaning vil fortælle om: Børn født
udenfor ægteskabet og mulighederne for at
finde dem i arkiverne. Moderen er man sik
ker på, men faderen? Hvor og hvordan findes
alimentationssager. Hvordan finder vi de ud
lagte barnefædre?
Tirsdag d. 7. februar (FU)
Michael Dupont som er cand. mag. og arkivar
ved Landsarkivet for Sjælland vil fortælle om:
Pasprotokoller, hvor man kan finde dem og
hvad man kan bruge dem til?
En spændende kilde til slægtsforskningen er
de såkaldte pasprotokoller, der er en relativ
ukendt og derfor ubenyttet kildegruppe. De
er bevaret fra størstedelen af det 19. årh. og
findes på landsarkiverne. Når man ikke ved,
hvor en person kommer fra eller rejst hen,
vil pasprotokollerne i mange tilfælde være et
godt sted at begynde. 11800-tallet skulle man
nemlig bruge pas til indlandsrejser og via pas
protokollerne kan man følge en persons rej
sefærd. Et godt og spændende materiale for
slægtsforskeren.
Tirsdag d. 6. marts
Generalforsamling samt indlæg fra et eller
flere medlemmer af foreningen.
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Tirsdag d. 3. april (FU)
Jørgen Green, cand.jur. og slægtsforsker samt
forfatter af flere bøger om slægtsforskning,
bl.a. Slægtsforskerens ABC. Jørgen Green
er også forfatter til bogen: Slægtsforskning i

Tid og sted
Den første tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.30
i Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Studieture til landsarkiverne
På vore mødeaftener hjælper vi medlemmer
ne med at etablere fælleskørsel til landsarki
verne. Kontaktperson: Formanden.
Kontingent
200 kr. Samlevende par 300 kr.
Gæster 50 kr. pr. foredrag.

Hjemmeside
www.kolding.dk/slaegtsforskerforening

Link
www.Vonsilds-slaegter.dk

Kirkebøger på nettet
Alle danske kirkebøger fra start ca. 1645
og frem til 1891 er skannede og søgbare på
Internettet. Kirkebøger efter 1891 bliver
løbende lagt på nettet. Du finder kirkebø
gerne på: www.arkivalieronline.dk

GBH

Slægtshistorisk Forening Korsør
(Stiftet 01.09.1978)
Bestyrelsen
Formand Karin Vedel, Højen 21,4220 Korsør

858 371119 E: Karinvedel@privat.dk

rie, Marineforeningens virke, samt opbygnin
gen af det enestående klublokale. Kaffe og the
tager vi selv med. 01 og vand kan købes.

Kasserer Kirsten Christensen, Kjærsvej 10,

4220 Korsør B58 37 32 63 E:

sheba@christensen.mail.dk

Birgit Johansen, Bragesvej 132,4220 Korsør

S58 37 67 23
Pia Jensen, Strandvejen 12,4220 Korsør 858 37 60 17

Flemming Fejer Nielsen, Ahornvej 61,4220 Korsør

S24 67 60 14
Suppleant Clara Svendsen, Helenevej 23,4220 Korsør

858 3713 86
Revisor Hans Burchardt, Møllebjergvej 26,

4220 Korsør 858 37 22 75
Revisor suppleant Jonna Green, Christiansgave 43,

4220 Korsør 858 37 51 68

Torsdag d. 12. januar
Kontingentbetaling og udlevering af Slægten.
Derefter vil Kirsten Christensen fortælle om
sin slægtsforskning.

Torsdag d. 8. marts
Cand.mag., arkivleder Jytte Skaaning: Arven
efter forfædrene. Skifterne efter forfædrene
er en guldgrube af oplysninger for slægtsfor
skere.
Ikke alene kan man ofte få oplyst ukendte forfædre og disses efterkommere, man kan også
gennem registreringen af afdødes ejendele få
oplysning om de økonomiske forhold. Jytte
Skaaning vil fortælle, hvor og hvornår man
kan forvente at finde skifter, og vil i korte træk
også fortælle, hvad man kan læse ud af dem.

Torsdag d. 22. marts
Generalforsamling.

Torsdag d. 26. januar
Medlemmernes egen aften. Her kan med
lemmerne fortælle om deres egen forskning.
Er du begyndt at skrive slægtsbog? Tag dit
materiale med!

Torsdag d. 12. april
Formand for Lokalhistorisk Arkiv i Korsør,
Marianne Hulstrøm: Politiets Registerblade,
en forløber for folkeregisteret, der blev ført af
Københavns Politi i perioden 1890 til 1923.
Registranten dækker samtlige beboere i Kø
benhavn.

Torsdag d. 9.februar
Lokalhistorisk foredrag. Evt. Kurt Rehder.

Torsdag d. 26. april
Afslutning med spisning og hyggeligt samvær.

Torsdag d. 23 .februar
Vi skal besøge Korsør Marineforenings hyg
gelige og spændende lokaler på Fæstningen i
Korsør. Der er meget at se på: Fotos, våben,
skibsmodeller og mange andre maritime ting
med tilknytning til Søværnet gennem tiderne.
Der bliver orientering om bygningens histo

Tid og sted
Biblioteket i Korsør, indgang Bernstensgade,
kl. 19.15.

Kontingent
200 kr. Par: 300 kr. Gæster pr. foredrag: 35
kr.
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Slægts- og Lokalhistorisk Forening
for Løgstør og Omegn
(Stiftet 30.09.1999)

Bestyrelsen
Formand John Nielsen, Øster Alle 20, 9670 Løgstør

B98 67 12 34 E: JOHN@PRIVATPOST.DK
Næstformand Carsten holm Nielsen, Vestervang Alle

57, 9670 Løgstør 898 6712 50

igen i foreningen og fortæller om over 40 år
i avisverdenen. Det er ikke det samme fore
drag som sidst.
Mødested: Christiansminde kl. 19.00.

Kasserer Jørn Christensen, Vægtergade 25,

9670 Løgstør 898 67 44 40 E:

mail@filteriet.dk

Sekretær Valther Schack, Liljevej 14, 9670 Løgstør

829 43 09 31 E:

schack@stofanet.dk

Erik Stagsted, Gattensmindevej 10, 9670 Løgstør

S98 67 2179 E:
Arbejdende

erikstagsted@stofanet.dk

suppleant

Torsdag d. 19. april
Arne Mathiasen, Løgstør: Min drengetid i
Aggersborg og Tolstrup samt 10 år som ta
xamand i København. Mødested: Christians
minde kl. 19.00.

Henning Jensen, Tværvej 9,

9670 Løgstør 898 6717 85

Mandagene d. 9. januar, d. 5. marts og
d. 14. maj
Gotisk læsning. Mødested på Arkivet, Torve
gade, Løgstør kl. 19.00.
Lørdagene d. 11. februar og d. 14. april
Tur til Landsarkivet i Viborg. Afgang fra HP’s
plads kl. 8.00. Tilmelding til Bodil, Else eller
Erik.
Torsdag d. 19. januar
Arkivet har ’’arvet” en hel del billeder fra pres
sefotograf Hans Peter Nielsen, Aars. De bille
der, som er stillet til rådighed for os, er fotos
fra Løgstør og omegn. Kom og hjælp med at
sætte navne på hvem det er, vi ser på billeder
ne. Mødested: Arkivet, Torvegade 6, kl. 19.00.

Fredag d. 4. maj (St. Bededag )
Traditionen tro vil foreningen markere be
frielsesdagen. Mødested: Politianlægget kl.
19.00, hvor vi synge et par sange.
Yderligere arrangementer vil blive annonceret
i den lokale ugepresse.
Tid og sted
Alle arrangementer bliver forudgående be
kendtgjort i Vesthimmerlands Folkeblad, og
heraf fremgår, når tilmelding er nødvendig og
til hvem tilmelding skal ske.
Til nogle arrangementer vil der være en entré
samt eventuel egenbetaling til fortæring og
transport.

Lokalhistorisk Arkiv, Torvegade 6, 9670 Løg
stør. Åbent torsdage kl. 14-18.

Foreningens kontaktperson til arkivet:
Bent Grundtvig Sørensen, Fredensgade, 9670
Løgstør, ®98 6716 18.

Torsdag d. 2. februar
Generalforsamling. Dagsorden ifølge ved
tægterne. Efter generalforsamlingen vil Finn
Jensen fortælle om forretninger i Østerbro
gade nord omkring århundredskiftet 18001900. Mødested: Christiansminde kl. 19.00.

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

Torsdag d. 15. marts
Tidligere lokalredaktør Ole Nielsen kommer

Hjemmeside
www.logstor.lokalarkiver.dk
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Morsø Slægtshistoriske Forening
(Stiftet 12.12.1978)

Bestyrelsen
Formand Gunhild Olesen Møller, Strædet 38,7990

Tirsdag d. 14. februar
Slægtsforskning.

Øster Assels 823 32 92 10

E: GUNHILD.OLESEN.MOLLER@RN.DK
Kasserer Bjarne Nielsen, Ranunkelvej 16,7900

Tirsdag d. 6. marts
Slægtsforskning.

Nykøbing M.

7900 Nykøbing M.

Tid og sted
Vore studieaftener foregår på Lokalhistorisk
Arkiv, Dueholmgade 7, Nykøbing Mors med
start kl. 19.30. Foredragene annonceres i lo
kalavisen i samarbejde med (FU).

Tirsdag d. 3. januar
Slægtsforskning.

Kontingent
125 kr.

Sekretær Jørgen Kibsgaard, Agertoften 9, Vodstrup,

7900 Nykøbing M.
Inge Langballe, Snerlevej 49,7900 Nykøbing M.

Hans Jørgen Jensen, Bakkevænget 42, Sdr. Draaby,

Politiets Registerblade.dk
400 frivillige indtastere yder en stor indsats for at gøre det lettere for folk at spore deres
slægtninge i hovedstaden. Indsatsen svarer til 15-20 fuldtidsstillinger. Mange af de frivillige
har selv søgt i Politiets Registerblade, som er en slags forløber for det moderne folkeregister
og omfatter tiden fra 1890-1923. Det er tungt at søge i selve arkivet, men let i den digitale
udgave. Hjemmesiden har i de seneste 12 måneder haft 360.000 besøg og er blevet brugt af
96.000 ’’unikke” eller forskellige besøgende. Ved seminar d. 18. november på Københavns
Stadsarkiv overrakte Pia Allerslev dødebladene til www.politietsregisterblade.dk , så
disse nu også er søgbare.
GBH

Sygesikringskort?
Længe før vi fik sygesikringskort og
blev registreret i enorme databaser
hos noget, der hed Folkeregistret,
gik det hele noget mere omstændigt
for sig. Fra 1890 til 1923 sad politi
betjente og noterede oplysninger om
borgerne på såkaldte registerblade.
GBH

Politiet i gang med at sortere
Politiets Registerblade
(Foto: Politimuseet)
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Nordsjællands Slægtshistoriske Forening
(Stiftet 20.05.1992)
Bestyrelsen
Formand Knud Werchmeister, Kongensgavevej 1B,

3200 Helsinge 848 79 60 99 E:

knudhw@webspeed.dk

Tirsdag d. 7. februar, d. 21. februar d.
28. februar.
Arbejdsmøder.

Næstformand Maren Søndergaard Pedersen, Solbuen

208,3400 Hillerød 848 28 55 53 E:

marensp@mail.dk

Kasserer Bitten Mølgaard, Leerbjerg Aasen 2,

Bakkebjerg, 3230 Græsted 822 55 93 38

E:

Mandag d. 5. marts kl. 19-22 (FU)
Foredraget ’’Over Øresund” af Jørgen Mikkel
sen.

bitten.viggo@mail.tele.dk

Sekretær Birthe Nielsen, Mejsevang 6, 3450 Allerød

848 17 40 57 E:

birthe.e.nielsen@mailme.dk

Lilly Hansen, Stationsvej 90,3230 Græsted

848 39 16 05 E:

Tirsdag d. 20. marts, 27. marts, d. 5.
april.
Arbejdsmøder.

stationsvej@mail.tele.dk

1. suppleant Torben Christensen, Prunusvej 11,
3450 Allerød

Tirsdag d. 10. april kl. 13-16
Arbejdsmøde og generalforsamling.

2. suppleant Viggo Poulsen 821 81 00 92
Bilagskontrollant Per Egelund, Ndr. Strandvej 277,

Ellekilde, 3140 Ålsgårde E: p-e-lund@get2net.dk
Layout /

redaktion og forsendelse

Viggo Poulsen,

Leerbjerg Aasen 2, Bakkebjerg, 3230 Græsted

821 81 00 92 E:

Tirsdag d. 24. april, d. 1. maj.
Arbejdsmøder.

viggo.bitten@mail.tele.dk

Tirsdag d. 10. januar, d. 17. januar,
d. 24. januar kl. 13-16
Arbejdsmøder.
Mandag d. 30. januar kl. 19-21 (FU)
Foredrag af Michael Dupont om: Når døden
indtræder.

Kontingent
175 kr. for enlige, 250 kr. for par.
Foreningens Girokonto: 004 8321
Bladet (Slægten) udsendes 2 gange årligt i
ugerne 27 og 52, og udsendes gratis til for
eningens medlemmer. Bladets pris i løssalg
30 kr., årsabonnement 100 kr.
Hjemmeside
P.t. ingen

Regler for tilgængelighed
I Danmark er der regler for, hvornår et arkivalie er tilgængeligt; for en slægtsforsker har
følgende interesse
20 år: Offentlige myndigheders arkiver - med undtagelse af nedennævnte - under
forudsætning af, at arkivalierne er afleveret til et offentligt arkiv.
75 år: Personfølsomme arkivalier, fortrolige oplysninger, adoption, skilsmisse, selv
mord, straffesager og folketællinger.

50 år: Kirkebøger (fødsel, konfirmation, vielse), borgerlige ægteskabsprotokoller, skifte
protokoller, skiftesager og testamenter.

10 år: Kirkebøger, der kun indeholder døde.
GBH
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Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening
(Stiftet 04.04.1977)
Bestyrelsen
Formand Hans Toudal 897 42 3140

Torsdag d. 29. marts
Foredrag - herom senere.

Kasserer Jørgen Ladegaard S97 40 66 66

Sekretær Poul Emil Bendtsen 897 84 03 07
Per Nørgaard Laugesen S 97 43 52 55

Lørdag d. 12. maj
Forårsudflugt, se vor hjemmeside.

Peter Sandbøl 840 37 70 56

Torsdag d. 12. januar
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i
Danmarksgade, 1 sal. Lokale D kl. 19. Ufor
mel klubaften, hvor der udveksles erfaringer
og idéer. Vi tager det op, som de fremmødte
medlemmer ønsker.
Torsdag d. 26. januar
Ordinær generalforsamling i henhold til ved
tægterne. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest otte dage før generalforsamlin
gen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe
og brød. Vi indleder med et foredrag af ca. en
times varighed ved Hellmut Seifert Toftedahl
fhv. lektor, Aarhus: Det skulle jo gerne hedde
sig. Toftdahl er barn af en ’’tyskertøs” og har
aldrig kendt sin far. Han giver en humoristisk
beretning om mødet med det østtyske bureau
krati i DDR og om et lykkeligt resultat af at
søge og finde sine rødder.
Torsdag d. 9. februar
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i
Danmarksgade, 1 sal. Lokale D kl. 19. Ufor
mel klubaften, hvor der udveksles erfaringer
og idéer. Vi tager det op, som de fremmødte
medlemmer ønsker.

Tid og sted
Alle foredrag finder sted torsdage kl. 19.30 på
Holstebro Museum.
Kontingent
Alle er velkomne, entré gratis for medlemmer
- gæster betaler 50 kr. pr. foredrag (par 75 kr.)
Kaffe/the/brød medbringes. Se endvidere vor
hjemmeside.

Klubaftner
Alle klubaftner finder sted torsdage kl. 19.00
på Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lo
kale D. Der er bærbar pc, projektor og Inter
net. Medbring evt. egen pc eller data på USBstik, hvis du vil vise noget.
Alle er velkomne, det koster 10 kr. pr. delta
ger til lokaleleje. Der kan købes kaffe og brød
i caféen.

Hjemmeside
Program udsendes til foreningens medlem
mer forud for hver halvsæson og findes end
videre på vor hjemmeside:
www.nordvestjysk-slaegt.dk
Der udsendes reminder som e-mail forud for
hvert møde. 97 % af vore medlemmer har op
lyst e-mail-adresse.

Torsdag d. 23. februar
Foredrag - se foreningens hjemmeside senere.
Torsdag d. 15. marts
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i
Danmarksgade, 1 sal. Lokale D kl. 19. Ufor
mel klubaften, hvor der udveksles erfaringer
og idéer. Vi tager det op, som de fremmødte
medlemmer ønsker.
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Slægtshistorisk Forening for Odderegnen
(Stiftet 2004)

Bestyrelsen
Formand Niels Aage Holmgaard, Lillegade 15 2 th.

8300 Odder 820655167 E:

naah@mail.tele.dk

Kvindfolk og fattigfolk på landet ca. 1850.
Foredraget handler om to af Agnete Birger
Madsens formødre.

Næstformand Ragnhild Laumark

Kasserer Hans Helbo
Sekretær Else Højgaard

Bestyrelsesmedlem Erik Jensen
Suppleant Bodil Holm

Onsdag d. 11. januar
Vi starter på en frisk på arkivet. Vi prøver at
finde ud af om vi skal lave nogle ekskursioner,
evt. til Landsarkivet, Viborg, Erhvervsarkivet,
Statens Avissamling eller noget helt andet.
Torsdag d. 2. februar
Vi er på arkivet fra 15-17, foredrag ved arkiv
leder på Erhvervsarkivet Lone Hedegaard Liljegren, Horsens. Foredraget vil være oplæg til
Daisy, som vi alle jo skal til at bruge, når vi
bestiller materiale på arkiverne.

Onsdag d. 7. marts
Vi er på arkivet, foredrag ved forfatter og hi
storiker, ph.d. Agnete Birger Madsen, Aarhus:

Torsdag d. 12. april
Vi holder afslutning på arkivet. Vi hører om
der er forslag til nye foredrag og ellers hygger
vi os med en kop kaff/the og lidt brød til.

Tid og sted
Som alle ved har vi ligget i flytterod men for
fremtiden vil alle arrangementer foregå på
vores nye adresse Møllevej 3+5, stuehuset på
Odder Museum. Alle arrangementer vil fort
sat begynde kl.19.

Kontingent
175 kr. for enkeltmedlemmer/225 kr. for par
om året. Pris ved foredrag incl. kaffe 25 kr for
medlemmer/35 kr. for ikke medlemmer
Hjemmeside
www.slargtshistorie.odderweb.dk
E: slaegt@odderweb.dk

Arkivalieronline udvider med nye kildetyper
Arkivalieronline er gået i luften med helt nye typer af historisk materiale, så brugerne også
via internettet kan få adgang til andre typer af spændende historisk materiale fra Statens
Arkivers samlinger. Det er i første omgang materiale fra brandforsikringer og Københavns
Overpræsidium. I brandforsikringsmaterialet kan man finde oplysninger om huse og gårde
helt tilbage fra 1700-tallet og frem til ca. 1900, deres indretning og byggemåde, samt hvem
der ejede dem.
Overpræsidiet behandlede bl.a. familieretlige sager som adoption, separation og skilsmisse
samt bidrag til børn født udenfor ægteskab. Der vil også blive publiceret skiftearkivalier,
borgerlige vielsesprotokoller og flere kirkebøger -i960.
Arkivalierne, der lægges ud i første omgang er primært fra Sjælland, Lolland-Falster
og Bornholm, men her efter nytår begynder udlægningen af lignende arkivalier fra Fyn
og Jylland. For at se arkivalierne, klik på Andre Arkivalier i venstre spalte på forsiden.
www.sa.dk/ao
GBH
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Slægtshistorisk Forening Odense
(Stiftet 26.01.1971)

Bestyrelsen
Formand og foreningens repræsentant i Byhistorisk

Udvalg Jytte Skaaning, Vinkældervej 6A, 5000 Odense C

866 14 88 77 E:
Næstformand

skaaning@email.dk

og webmaster

Arne Christiansen,

Langelinie 34 c, 5230 Odense M 866 13 3134

E: ARNE@EJLBY.DK, HJEMMESIDE WWW.EJLBY.DK
Kasserer Birgit Mortensen, Anne Maries Alle 38A,

5250 Odense SV 850 45 47 05

E:

birgit.mortensen@dsa-net.dk

Sekretær Elise Reil, Moltkesvej 6,5000 Odense C

865 9170 27 E:

reilsundahl@mail.dk

Torben Larsen, Krogsbøllegaard , Bygaden 43,

Krogsbølle, 5450 Otterup 864 8716 85

E: KROGSBOELLEGAARD@DBMAIL.DK
Tove Kaae, H.J. Poulsens Alle 46,5250 Odense SV

866 17 24 91 E:

til den tidligere statsminister H.C. Hansen,
men måtte i modsætning til denne gå en stor
omvej til sit endelige kald i livet, at opbygge
og udvikle Dansk Folke Ferie. Johannes Sper
ling var forfatterens onkel, og han vil, ud over
at fortælle historien om Sperling, også for
tælle hvorfor han fik den ide, at skrive bogen
Sperlings Saga. Han vil endvidere fortælle om
sin omfattende research, arbejdet med bag
grundsmaterialet og bestræbelserne på få hi
storien udgivet i bogform.

tokaae@gmail.com

Onsdag d. 25. januar
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.
Torsdag d. 9. februar
DIS-Odense arrangement i samarbejde med
Slægtshistorisk Forening, Odense. Udflugt
og foredrag, Historiens Hus - Stadsarkivet i
Odense - kl. 19-21.30.
Arkivar og forfatter Johnny Wøllekær vil
fortælle om hvilke arkivalier "Historiens Hus
rummer. Den ene halvdel vil være koncen
treret om fattigforsorg og resten af tiden vil
Johnny fortælle om, hvad Historiens Hus i
øvrigt kan byde en slægtsforsker på. I pausen
vil foreningen være vært ved en forfriskning.
Medlemmer af Slægtshistorisk Forening har
gratis adgang til arrangementet. Andre beta
ler 50 kr. Tilmelding ikke nødvendig.

Onsdag d. 29. februar (FU)
Johannes Bredal, Roskilde: Sperlings Saga.
Fra syndikalist til direktør for Dansk Folke
Ferie. Foredraget er baseret på forfatterens
bog Sperlings Saga, og fortæller en spændende
historie om en af arbejderbevægelsens pione
rer, Johannes Sperling. Han blev født i Århus
i 1899 i et fattigt arbejderhjem. Han var bror

Tirsdag d. 6. marts
DIS-Odense arrangement i samarbejde med
Slægtshistorisk Forening, Odense og FU.
Jørgen Mikkelsen, arkivar, ph.d., Rigsarki
vet: Militære arkivalier og deres anvendel
sesmuligheder. Foredraget giver en række
smagsprøver på forskellige typer af arkivalier
af slægtshistorisk interesse, fx stambøger og
-blade, sager om erindringsmedaljer, kadet
bedømmelser og listebøger. Desuden omtales
nogle af de mange hjælpemidler til brugen af
de militære arkivalier.
Sted: Odense Kommunes Uddannelsescenter,
Schacksgade 39, 5000 Odense C, lokale Salen
på 1. sal. Tid: kl. 19-21.
Medlemmer af Slægtshistorisk Forening har
gratis adgang til arrangementet. Andre beta
ler 50 kr.
Onsdag d. 28. marts (FU)
DIS-Odense arrangement i samarbejde med
Slægtshistorisk Forening, Odense. Anna Mar
grethe Krogh-Thomsen, formand for Slægts
historisk Forening for Storkøbenhavn: Mor
monkirkens hjemmeside: www.familysearch.
org. Siden er verdens største og mest brugte
genealogiske hjemmeside, den er blevet æn
dret pr. 8. dec. 2010, så den nu indeholder
både en ny og en ældre udgave. Hvorfor 2 si
der? Hvilke nyheder er der kommet, og hvor
dan kan vi bruge dem. Hvilke oplysninger kan
findes bedst i den gamle og hvilke i den nye!
En gennemgang af både den gamle og nye
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hjemmeside, samt fordelen ved at kombinere
søgninger med hjemmesiden HammerumHerred.dk. En dansk vejledning til FamilySearch hjemmesiden kan printes ud fra hjem
mesiden www.genealogi-kbh.dk under ’’Hent
& print”.
Onsdag d. 25. april (FU)
Erik Gøbel, arkivar, seniorforsker, cand. mag.,
Rigsarkivet: Øresundstolden 1429-1857. En
guldgrube for Danmarks konger og verdens
historikere. Første afdeling af databasen med
øresundstoldregnskaberne er åbnet i april
2011 på: www.soundtoll.nl

Lørdag d. 12. maj
Fælles udflugt til Tranekær Slot, Slotsgade
86 - læs mere på www.tranekaergods.dk rundvisning med efterfølgende kaffe/the og
kage i Restaurant Generalen, som ligger i den
smukke hestestald lige neden for slottet. Der
er ligeledes mulighed for at se Tickon Slots
park med de spændende naturkunstværker entré 25 kr. (egen betaling). Pris: 175 kr. for
bustransport, rundvisning og kaffe/the med
brød. Tilmelding og betaling til Birgit Morten
sen senest d. 1. maj til girokonto 2195356 (reg.
nr. 1551). Mødested: Dannebrogsgade kl. 12.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19.00 i den store sal (l.etage)
på Odense Kommunes Uddannelsescenter,
Schacksgade 39, 5000 Odense C. Elevator
og gode parkeringsmuligheder i skolegården.
Bus nr. 41, 81, 82, 91 og 92 (Nyborgvej/Nansensgade).
Kaffe/the, sodavand/øl kan købes i automat
ved de almindelige møder.
Der afholdes spørgecentral V2 time før hvert
møde - undtagen sommerudflugten. Besty
relsesmedlemmer vil være til stede og hjælpe
med ”de krøllede bogstaver” og arkivspørgs
mål.
Nyt!!!
I samarbejde med DIS-Odense arrangeres føl
gende tre tilbud:
Slægtsroderi - workshop om slægtsforsk
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ning - en række mødedage, hvor medlemmer
fra begge foreninger kommer og hjælper hin
anden med deres slægtsforskningsproblemer.
Der vil ikke være noget oplæg, foredrag eller
tilsvarende, men der vil være repræsentanter
for foreningernes bestyrelser tilstede. Kom
med din viden og dine problemer, så vil vi alle
forsøge at hjælpe/inspirere hinanden til at
komme videre. Der er gratis trådløst internet
i lokalet, der kan rumme 20 deltagere. Derfor
tilmelding fra gang til gang. Tilmelding sker
til DIS-Odense på:
www.slaegtogdata.dk.lokalforeninger/odense.
Husk at skrive hvilke/hvilken af foreningerne
du er medlem af. Mødedag: Hver anden tirs
dag i januar, februar, marts, april og maj (be
gynder d. 17. januar 2012) kl. 9-12 på Odense
Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade
39,5000 Odense C., lokale 212.

Rod i slægten - samme som slægtsroderi workshop om slægtsforskning - og samme
sted.
Mødedag: Onsdag d. 11. januar, d. 15. februar,
d. 14. marts, d. 18. april og d. 9. maj, alle dage
kl. 19-21.30.
Snakkedag på landsarkivet - en formiddag på
Landsarkivet, hvor vi må snakke med hinan
den lige så tosset som vi vil. Arkivets læsesal
er åben for alle, og første torsdag i måneden
er det tilladt at snakke uden at hviske. Denne
dag vil der være repræsentanter fra forenin
gernes bestyrelse, der måske kan hjælpe dig
lidt på vej. Husk at du kan bestille arkivalier
hjemmefra via Daisy: www.daisy.sa.dk
Snakkedag: 1. torsdag i januar, februar, marts,
april, maj og juni 2012 på Landsarkivet for
Fyn, Jernbanegade 36, 5000 Odense C. kl.
9-12.
Kontingent
Enkeltmedlemmer 125 kr., par 175 kr. for for
eningens tilbud og Slægten.

Kursusvirksomhed
Se ’’kurser” på www.aftenskole.nu

Slægts- og Egnshistorisk Forening i Randers
(Stiftet 25.03.1971)

Bestyrelsen
Formand Anna Rousing Hadsund, Møllebakken 21,

9550 Mariager 898 54 25 16 E:
Kasserer

og næstformand

arh@post7.tele.dk

Poul Høj, Niels Steensensvej 1,

8920, Randers NV 886 43 1716 E:

poul-hoj@fiberflex.dk

kommer til slægtshistorierne, går mange i stå.
Men der er ingen grund til at vente. Fif og tek
nikker til at fortælle en god historie er noget,
der kan læres. Et godt fif er at gå i gang alle
rede, mens du forsker.

Jan Hyllested, Rypevej 38, 8930 Randers SV

E: HENNINGTORP@GMAIL.COM

Tirsdag d. 20. marts (FU)
Erik Johansen, sognepræst, Nørbæk: Fra køb
mandsdisk til skyttegrav. Ud fra sin morfars
krigsdagbøger fortælles om tilværelsen som
dansksindet sønderjyde, der under første ver
denskrig blev tvunget til at gøre tjeneste i tysk
uniform, samt om tilværelsen for familien
hjemme i Gråsten. Også for dem blev hverda
gen en kamp, nemlig for at få mad på bordet
og for at hold frygten på afstand.

Tirsdag d. 17. januar
Foreningsaften. Ivan Kondrup fortæller om
sit arbejde med ejendoms- og slægtshistorie i
landsbyerne i Støvring og Nørhald herreder og
vil her prøve at anskueliggøre, hvilken teknik
der anvendes. Med udgangspunkt i matriklen
fra 1688 følges gårde og huse med ejere og
fæstere så langt tilbage i tiden som muligt og
foreløbigt frem til folketællingen i 1801.

Tirsdag d. 10. april
Foreningsaften. Jan Hyllested: Fra ridder
slægt til hedebønder i Jylland - slægten Wirz/
Wiirtz. Foredraget omhandler en slægt, der
indvandrede til Danmark fra Tyskland i 1759,
sammen med mange andre tyske familier. Det
er en historie om en slægts vej fra storhed til
stor fattigdom på den jyske hede i kolonien
Havredal, Frederiks sogn.

Tirsdag d. 7. februar
Generalforsamling. Efter generalforsamlingen
vil Tina Knudsen Jensen, Lokalhistorisk Arkiv
vise billeder fra og fortælle om det gamle Ran
ders. Billederne bliver kædet sammen med
fortællinger om byens fotografer og de for
andringer i byens udvikling, billederne viser.

Tid og sted
Arrangementerne finder sted i Fritidscente
ret, lokale 8, 1. sal. Vestergade 15, Randers,
hvis ikke andet er anført.
Tidspunktet er kl. 19, hvis ikke andet er an
ført.

886 42 86 49 E:

jan-hyllested@sol.dk

Jørgen S. Villum Rasmussen, Gimming Kirkevej 15,

Gimming, 8930 Randers NØ E:

jsvr@elrotel.dk

Sekretær Kathrine Tobiasen, Korsagervej 13, Haslund,

8940 Randers SV B4128 65 30 E: k_tobiasen@mac.com
Suppleant Karl Erik Nielsen, suppl., Damtoften 3, Lem,

8930 Randers NØ 886 43 70 70 E:

kehn@skylinemail.dk

Suppleant Henning Torp Jensen, Fuglebakken 4,

Assentoft, 8960 Rander SV 886 49 46 33

Tirsdag d. 28. februar (FU)
Lars Møller, journalist: Tag højre hjerne
halvdel med på arkiv. Alle fortæller historier i
dagligdagen. Selv slægtsforskere. Men når det

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

Hjemmeside
www.slaegtranders.dk
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Roskildeegnens Slægtsforskerforening
(Stiftet 30.10.1983)

Bestyrelsen
Kit Bisgård, formand, Åstoften 14, Svogerslev,

4000 Roskilde B46 38 35 14 E: Kit@roskildeslaegt.dk
Flemming Molin, kasserer, Dronning Ingeborgs Vej 1,

4000 Roskilde 846 35 3118 E: Molin@roskildeslaegt.dk
Ole Sylvester-Nielsen, sekretær, Skovlyst 75A,

Himmelev, 4000 Roskilde 846 75 30 76

E: Ole.Sylvester@roskildeslaegt.dk

’’udlagte barnefader” og hans forhold til den
ugifte moder. I dette foredrag vil vi se på hvad
faderskabssager er, hvordan man finder dem
og hvad de indeholder. Desuden hører vi om
Fødselsstiftelsen, hvor kvinder kunne føde i
hemmelighed, og ser på mulighederne for al
ligevel at finde moderens navn i de berømte
udsætterprotokoller.

Martin Bang Dahl, Stenkrogen 13,1. tv., 4000 Roskilde

846 36 14 88 E: Martin@roskildeslaegt.dk
Kirsten Printzlau, Linkøpingvej 275 st.th., 4000

Roskilde 846 74 1128 E:

printzlau@roskildeslaegt.dk

Tirsdag d. 17. januar
Erland Porsmose, forfatter og museumsdirek
tør, Kerteminde: Fortæller om landsbyernes
udvikling og hvilken guldgrube de er som kil
der til vores slægtsforskning.

Tirsdag d. 7. februar
Lars Møller, journalist, Aarhus: Man er vel en
harbo. Foredraget omhandler 600 års slægts
krønike i Nordvestjylland, bl. a. om foredrags
holderens 178 forfædre/aner fra Thy, herun
der fra Brogaard i Bedsted i 1600-tallet - og
Sidse Sørensdatter, der 1771 blev enke i Morup Mølle. I foredraget demonstreres, hvor
dan man skaber historie bl. a. ved at flette
slægtsdata med lokalhistorie, kulturhistorie
og danmarkshistorie.
Tirsdag d. 6. marts
Michel Dupont, arkivar, Landsarkivet for
Sjælland: Uægte børn og arme kvinder.
Alle slægtsforskere, har uægte børn blandt
deres aner, men mange kender ikke mulig
hederne for at finde oplysninger om den
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Tirsdag d. 17. april
Medlemmernes egen aften. Tag dit eget ar
bejde med. Der vil være rig lejlighed til at tale
og dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Hvis vi kan få adgang til internettet vil vi vej
lede i brug af Daisy.
Tirsdag d. 8. maj
Generalforsamling. Dagsorden udsendes se
nere til medlemmerne.

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Absa
lons Skole, Absalonsgade 2, 4000 Roskilde.
Se endvidere: www.roskildeslaegt.dk
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfa
ren slægtsforsker 1 time før hvert møde, efter
aftale med sekretæren senest fredag før mø
det.
Kontingent
Enkeltmedlemmer 150 kr., par 200 kr. inkl.
Slægten og foreningens årsskrift. Gæster 20
kr. pr. møde

Hjemmeside
www.roskildeslaegt.dk

Slægtsforskerne i Rødovre
(Stiftet 28.11.2008)

Bestyrelsen
Formand Ole Olsen - Kamstrupvej 103 a, 2610 Rødovre

S36 70 7172 E:

fam.olsen@123mail.dk

Mandag d. 7. marts*
Medlemsmøde, besøg Christianskirken i Kø
benhavn.

Næstformand Karin Forslund, Kolbyvej 42,

2610 Rødovre 844 84 2717 E:

forslund@post.cybercity.dk

Kasserer Kirsten Anphin, Fortly 2j,

2610 Rødovre 836 4100 73 E:

thorra@mail.dk

Onsdag d. 21. marts*
Medlemsmøde.
Generalforsamling på Rødovrgård kl. 10-13.

Sekretær Edvin Bolsmand, Låsbyvej 29, 2610 Rødovre

836 41 08 07 E: B0LSMAND@GET2NET.DK

Onsdag d. 11. januar
Anna Margrethe Krogh-Thomsen: Foredrag
om fotoredigering.

Onsdag d. 25. januar*
Medlemsmøde, opfølgning.

Onsdag d. 8. februar
Holger Smidt-Sørensen: Foredrag om gotisk
skrift.
Onsdag d. 22. februar*
Medlemsmøde, opfølgning.

Onsdag d. 4. april
Hans Peter Poulsen: Foredrag om udvandring.
Onsdag d. 18. april*
Medlemsmøde, opfølgning.
Onsdag d. 2. maj*
Medlemsmøde, besøg på Greve Museum m.
spisning og sæsonafslutning.

Tid og sted
Foredrag foregår på Rødovre Gård, stuehuset
kl. 10-12.
*)Møder kun for foreningens medlemmer.
35 kr. for gæster ved foredragene, tilmelding
til foreningens formand Ole Olsen.

Født som nr. 3.257.323.184
- det blev formanden for SSF
Året 2011 blev året, hvor vi rundede de 7 milliarder levende mennesker på jorden. BBC har
lavet et tælleskema på nettet, hvor du kan se hvilket nummer du blev født som. Databasen
er søgbar fra 1910 og frem. Lidt en skam da det kunne være morsomt at se hvilket nummer
vore forfædre var i befolkningstallet.
Mærsk Mc-Kinney Møller blev født som nr. 1.782.648.457
Dronningen blev født som nr. 2.294.963.236
Barack Obama blev født som nr. 3.100.469.118
Jordens befolkning er i de sidste 50 år blevet fordoblet. Ved søg i basen på formanden for
SSF viser det sig, at hun er menneske nr. 77.102.859.710 der har levet på jorden siden den
første homo sapiens. Samme dag d. 04.04.64 blev der født 305.397 andre mennesker i ver
den. Prøv selv basen: www.7billionandme.org/about-you.php og
www.k0rtlink.dk/9wme
GBH
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Slægtsforskerne i Silkeborg
(Stiftet 17.03.1993)

Bestyrelsen
Formand Bent Nymand, Teglgårdsparken 42,

8882 Fårvang 886 8718 44 E:

inbe@fiberpost.dk

Næstformand Tove Hansen, Præstemarken 41,

8653 Them 861 27 78 18 E:

tove@fuppe.dk

vil blive en praktisk gennemgang af både den
nye og den gamle hjemmeside, samt fordelen
ved at kombinere søgninger med brugen af
hjemmesiden Hammerum-Herred.dk og lave
forældresøgninger til et bestemt forældrepar.

Kasserer Karl Kristensen, Ved Skrænten 10 st.th.,

8600 Silkeborg 886 81 63 30 E:

karlgeo@mail.tele.dk

Sekretær Birgit Pedersen, Rudbølvej 27, 8600

Silkeborg 886 81 02 58 E: birgitp@oncable.dk
Agnete Preisler, Hesselhøjvej 66, 8600 Silkeborg

886 82 57 34 E: AGNETE@AE-PREISLER.DK

Tirsdag d. 17. januar (FU)
Stina Lucia Rasmussen, Museumsformidler,
GI. Estrup: Kærlighed på herregården - her
regården som ægteskabsmarked 1880-1940.
Danske herregårde har gennem et utal af
generationer været nogle af landets største
arbejdspladser. Det var også tilfældet i perio
den 1880-1940, hvor herregårdene opsugede
mange af de unge på landet. De fandt her et
fællesskab, som de ikke havde derhjemme, og
for mange af de unge blev herregården mere
end en arbejdsplads - det blev en livsstil.
Tirsdag d. 14. februar (FU)
Anne Margrethe Krogh-Thomsen: FamilySearch. Hjemmesiden er blevet ændret pr. 8.
dec. 2010, så den nu indeholder både en ny
og en ældre udgave. Hvorfor to sider? Hvil
ke nyheder er der kommet, som vi alle kan
være med til at opbygge, og hvilke søgninger
virker stadig bedst i den gamle udgave. Det

Tirsdag d. 21. februar
Generalforsamling ifølge vedtægterne. Efter
generalforsamlingen får vi besøg af fhv. skole
inspektør Bent Thor, som fortæller om lands
bylægen Erik Eiersted i Lemming.
Tirsdag d. 20. marts (FU)
Bente Jensen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv: Få
ansigt på anerne - billeder som kilde. Hvor
dan kan man bruge foto og film i slægtsforsk
ningen, og hvordan opbevares og formidles
billederne?
Der er studiekreds i gotisk følgende
tirsdage:
D. 3. januar, d. 31. januar, d. 6. marts, d. 10.
og d. 24. april.
Tid og sted
Kl. 19.00 i Silkeborg Medborgerhus, Bind
slevs Plads 5, Silkeborg.
Kontingent
150 kr. Par 250 kr.

Hjemmeside
www.silkeborgslaegt.dk

Kay Larsen: Dansk Ostindiske Personalia og
Data kan nu findes på nettet
6.434 sedler med personhistoriske oplysninger om folk, der rejste på Østen i 17-1800-tallet, er nu tilgængelige og søgbare online. 11935 afsluttede forfatteren Kay Larsen et omfat
tende arbejde med at finde data fra utrykte kilder, der var relateret til Ostindien. Resulta
tet der består håndskrevne sedler, er nu blevet tilgængelige og søgbare i en database under
Dansk Demografisk Database. Slægtsforsker Palle Kvist har affotograferet og indekseret
alle sedlerne, så det nu er muligt at søge efter personer eller skibe i databasen og se et
fotografi af den originale seddel, www.ddd.ddda.dk
GBH
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Slægtsforskerne på Skibby-egnen
(Stiftet 21.03.2006)

Bestyrelsen
Formand Christian Krogsgaard E: chr4O@c.dk

Næstformand Hans Christian Nielsen

E:

hchr@mail.tele.dk

Kasserer Bitten Nielsen E: bittenerik@nielsen.mail.dk

IT og EDB Carl Guldbjerg Jensen E:

cg@carlguld.dk

Per Birch E: pbi@mail.dk

Tirsdag d. 17. januar
Kulturhuset Elværket kl 19:
Vagtmester Peter Wodskou, Landsarkivet i
København og sektionsleder Jan Pedersen,
Rigsarkivet: Sådan kommer vi i gang med
slægtsforskning om skøder og skifter.

Tid og sted
Alle møder er i Fritidscenteret på Nyvej i
Skibby, hvis ikke andet er nævnt. Se møder
på hjemmesiden. Hver d. 3. tirsdag i måneden
er der medlemsmøder kl. 15-17 i fritidscentret

Nyvej, 4500 Skibby (Bibliotekets bygning)
mødes man på frivillig basis og samles om
vores fælles lidenskab slægtsforskning. Her
veksler tirsdagene med foredrag eller oplys
ninger om tilgang til kirkebøger og skiftepro
tokoller eller der tales om landsarkiv og opsø
gende tilgang til slægtsforskning og måder at
komme videre med at finde svaret på ens egne
og familiens rødder
Alle er velkomne til at komme uforpligtigende til og deltage. Der er ingen tilmeldings
pligt. Du skal bare komme - hvis du vil vide
mere.
Kontingent
Medlemskab af foreningen er for 2011: En
keltmedlem 125 kr. ægtepar 175 kr.

Hjemmeside
www.skibbyslaegt.dk

Digital byvandring i 1700-tallets København
I forbindelse med Bergiafondens udgivelse i 2002 af Chr. Geddes eleverede kort over Kø
benhavn i trykt form, skabtes en digital version. Denne version er nu lagt ud på nettet, og
alle kan gratis få adgang til den.
Originalkortet opbevares i Københavns Stadsarkiv, der også står bag den nye hjemmeside.
Her gengives såvel det eleverede kort samt illustrationer fra Thurahs arkitekturværk Den
danske Vitruvius, som udkom 1746-49 på initiativ af Christian d. 6. Endvidere findes gen
givelser af nogle af Johannes Rach (1721-1785) og Hans Heinrich Eegbergs (1723-1784)
farverige malerier fra perioden 1745-1750. Malerierne stammer fra Kongehusets samlinger
og findes i dag i Nationalmuseet.
Tag selv på den digitale byvandring ved at besøge: www.kbh1761.dk

Ønsker du at læse om Geddes kort kan flg. anbefales:
Bjørn Westerbeek Dahl: Geddes eleverede kort over København 1761. Bergiafonden, 2002.
Bjørn Westerbeek Dahl: Geddes Kvarterkort 1757. Bergiafonden, 2010.
Bjørn Westerbeek Dahl: Det eleverede kort, s. 20-28 i Skalk, nr. 1, 2004.
Thomas Oldrup: København ifølge Gedde. Kartografisk kildekritik af Christian Geddes ele
verede kort fra 1761, s. 123-142 i Historiske Meddelelser om København 2007-08.
(100/101 årg.)
Red.
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Skiveegnens Slægtshistoriske Forening
(Stiftet august 2011)

Bestyrelsen
Formand Bodil Grove Christensen, Hvedevej i,

forsikringer mv. og hvordan vi kan bruge det i
vores slægtsforskning.

7490 Aulum 897 47 28 87 826 17 87 59
E: GROVEBGC@TDCADSL.DK
Næstformand Egon Hørby, Tværvej 5, Rødding,

7860 Spøttrup 897 56 12 48 E:

egon_hoerby@yahoo.dk

Kasserer Preben Damborg, Druevej 16, Resen,

7800 Skive 897 52 54 38 86168 54 38
E: DAMBORG@POST2.TELE.DK
Sekretær Else Marie Lofstad Jensen, Kåsvej 31, Lihme,

7860 SPØTRUP 897 56 02 80 E: EM.LOFSTAD@GMAIL.COM
Lone Hjort, Brombærvej 10, Resen, 7800 Skive

823 44 47 07 E: BR0MBAERVEJ10@LIVE.DK
Webmaster Søren Borg Jensen, Bakkevej 12A, Dom
merby,

7800 Skive 840 46 04 55 E:

borg@ferieborg.dk

Lørdag d. 14. januar kl. 10-12
Brug biblioteket i din slægtsforskning. Besøg
på Skive Bibliotek - med særligt henblik på
slægts- og lokalhistorie.
Sted: Skive Bibliotek, Østergade 25, Skive.

Mandag d. 6. februar kl. 19-21
Foreningens generalforsamling efterfulgt af
foredrag med Henning Linderoth: Limfj orden
og Jeppe Aakjær i tekst og billeder. Gratis for
medlemmer, ikke-medlemmer: 50 kr.

Lørdag d. 2. juni kl. 14-16
Udflugt til Spøttrup Borg. Vi mødes på parke
ringspladsen kl. 14 og får en rundvisning på
borgen ved Ib Svenningsen. Medbring kaffe
og kage, som vi vil indtage sammen i Rosen
haven efter rundvisningen. Der betales 75 kr.
i entré til borgen, hvis vi bliver over 25, kan vi
komme ind for 50 kr. pr. person. Se mere info
om borgen på: www.spottrupborg.dk
Sted: Spøttrup Borg, Borgen 6A, 7860 Spøt
trup.
Alle arrangementer er gratis for medlemmer,
og koster 20 kr. for ikke-medlemmer, med
mindre andet er angivet.
Tid og sted
Skivehus Skole, Rosenbakken 8, Skive, med
mindre andet er angivet. Se under hvert ar
rangement.
Kontingent
200 kr. Alle medlemmer for udleveret Skive
egnens Jul hvert år til jul, og bladet Slægten
to gange årligt.

Onsdag d. 18. april kl. 19-21
Medlemsaften - kom og vis dit arbejde til os
andre. Få hjælp og idéer til at løse problemer
og læse vanskelige tekster. Medbring evt. din
egen computer og vis os, hvilket program du
bruger, og dit arbejde gennem programmet.

Ny forening
Skiveegnens Slægtshistoriske Forening blev
startet i august 2011, hvor den stiftende gene
ralforsamling fandt sted på Tambohus Ung
domsskole, Skive. Foreningen startede med
22 medlemmer og er siden vokset til over 40
i skrivende stund. Vi glæder os over at være
kommet godt fra start og den store interesse
og godt samarbejde, vi er blevet vist overalt.
Vi afholder de fleste arrangementer på Ski
vehus Skole, som har handicapvenlige facili
teter. Vi håber på et godt samarbejde med de
andre foreninger i SSF.

Torsdag d. 10. maj kl. 19-21
Genealog Anton Blaabjerg, Viborg: Ejendoms
historie og fortæller os om matrikler, brand

Søren Borg Jensen, Bakkevej 12A, Dommer
by, 7800 Skive. S40 46 04 55
E: borg@ferieborg.dk

Tirsdag d. 13. marts kl. 19-21
Besøg på Spøttrup lokalhistorisk Arkiv, Nør
regade 24, Balling, 7860 Spøttrup. Se mere
info om arkivet på: www.spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk
Rundvisning ved arkivleder Ib Svenningsen.
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Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
(Stiftet 07.01.1977)

Bestyrelsen
Formand Anna Margrethe Krogh-Thomsen, Hedebyvej

5, 3650 Ølstykke 84717 92 51 E-mail:

krogh@get2net.dk

Kasserer Lena Sørensen, Løven 28,3650 Ølstykke

®4717 55 62 E:

sfs.lenas@gmail.com

Margit og Erling Dujardin, Aspegården 38,

2670 Greve 843 90 86 25 E:

fam.dujardin@image.dk

Redaktør Gitte Bergendorff Høstbo, Ettehavevej 51 b,

2730 Herlev E:

janhb@mail.danbbs.dk

Peter Wodskou, Arnesvej 44, 2700 Brønshøj

838 28 94 75 E:

peter.wodskou@get2net.dk

Anette Eitz Watz, Byvej 1,4990 Sakskøbing

»51 70 53 58 E:

anette.watz@gmail.com

Aino Kronsell, Cypressen 4,4000 Roskilde

846 38 34 87 E:

aino@kronsell.dk

Onsdag d. 11. januar kl. 19
Historien om Politihistorisk Museum og lidt
om Knud Børge Martinsen. Frank Bøgh, Po
litihistorisk Museum. Om Politihistorisk Mu
seum og kildesøgning generelt, fortællingerne
om Politiets Registerblade, et projekt der
åbner uanede muligheder. Hør om de prosti
tuerede kvinder i 1880-1900, samt om, hvad
fremtiden vil give af muligheder, f.eks. med
gamle personalearkiver og fotos hos politiet.
Hør historien om Knud Børge Martinsen, en
lidt skæv dreng der siden hen blev en respek
tabel officer med en stor karriere foran sig i
den danske hær.
Onsdag d. 8. februar kl. 19
Find oplysninger om dine slægtninge i hærens
og søværnets arkiver. Jørgen Green, cand.jur.
og slægtsforsker samt forfatter af flere bøger
om slægtsforskning bl.a. ’’Slægtsforskerens
ABC”.
Jørgen Green er også forfatter til bogen:
Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og
i hærens og søværnets arkiver. Foredraget
vil give slægtsforskerne hjælpemidler til at
finde frem til relevante arkivalier i hærens og
søværnets arkiver - en guldgrube for slægts
forskere. Han vil endvidere fortælle, hvordan
man finder frem til og bestiller arkivalier igen
nem det nye system Daisy.

Onsdag d. 14. marts kl. 19
Generalforsamling, herefter foredrag om:
Rigsarkivets nye indretning og brug af Bjørn
Høy. Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland
m.m. blev som bekendt sammenlagt 1. januar
2012 og dette har naturligvis betydning for
bruger og personale.
Ud over at fortælle om sammenlægningen og
de konsekvenser dette har, vil der blive for
talt om de seneste tiltag inden for formidling
herunder bl.a. digitalisering af arkivalier, SA’s
brug af de sociale platforme (Facebook, Twit
ter m.v). Dette er kun nogle af de emner om
Statens Arkiver som Jeppe Høj vil komme ind
på.

Onsdag d. 11. april kl. 19
Når Døden indtræder: Skifter og dødsattester.
Michael Dupont, cand.mag. adjunkt. Hvad
sker der, når en person dør? Dødsattesterne
er en af de kildegrupper, der benyttes mere og
mere, og som bl.a. kan give spændende oplys
ninger om dødsårsag og fødested. Vi skal også
se på, hvordan man finder frem til et skifte, og
hvad skifterne indeholder.
Forårsudflugten lørdag d. 2. juni
Vi tænker denne gang at lave en hyggelig tur
til egnen omkring Sorø og Ringsted. Vi skal se
mange interessante ting, og spise et hyggeligt
sted. Nærmere oplysninger om udflugten på
vor hjemmeside og i vores blad.

Tid og sted
OBS! Nyt mødested. Den anden onsdag i må
neden kl. 19.00- 21.30 i Mormonkirken, Nitivej 8, 2000 Frederiksberg.
Kontingent
250 kr. Samlevende par 300 kr. Gæster 25
kr. per foredrag. Incl. abon-nement på Slægt
& Stavn, udgives 4 x årligt, samt Slægten 2 x
årligt.

Hjemmeside
www.genealogi-kbh.dk
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Sydkystens Slægtsforskerforening i
Gersagerparken
(Stiftet 24.02.1994)
Bestyrelsen
Formand Ingrid Bonde Nielsen 843 90 80 60

E:formand@sydslaegt-info.dk
Kassere Jytte Rasmussen 843 90 35 64

E:kasserer@sydslaegt-info.dk
Næstformand Lisbet Larsen 846 15 05 71

E:naestformand@sydslaegt-info.dk
Vivi Bruhn Jørgensen 851 80 32 12
Bjarne Fallesen S43 90 45 88

Mandag d. 2. januar
Kristina Ax: Landalmuen i en brydningstid
1750-1850.

Mandag d. 9. januar
Gotisk læsning kl. 13 og 14.
Mandag d. 6. januar
Laila Månsson: Det nye FamilySearch.

Mandag d. 23. og d. 30. januar
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.
Mandag d. 6. februar
Udflugt: Mormonarkivet, Maglegårds alle 83,
Søborg kl. 10, tilmelding senest d. 23. januar.
Mandag d. 13. februar
Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Foreningen er vært ved kaffe/the og brød.
Mandag d. 20. februar
Opfølgning af vores tur til mormonarkivet.
Mandag d. 27. februar
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag d. 5. marts
Kurt Hartvig Petersen: Om at sætte ansigt på
mennesker i slægten.

Mandag d. 26. marts
Spørgeaften - vi hjælper hinanden.

Mandag d. 2. april
Michael Dupont: De slægtshistoriske sam
linger. Hvordan kommer man i gang med
slægtsforskning, hvordan strukturerer man
sine oplysninger, hvor finder man kirkebøger
og folketællinger, og hvad indeholder de? Fle
re spændende kildegrupper som skiftesager,
faderskabssager, skilsmissesager og straffe
sager vil blive gennemgået. Desuden vil vi se
nærmere på, hvordan Rigsarkivets nye læse
sal er indrettet.
Mandag d. 16. april
Gotisk læsning kl. 13 og 14.
Mandag d. 23. april
Familiens historier fra 2. Verdenskrig.
Mandag d. 30. april
Spørgeaften.

Mandag d. 7. maj
Tom Stryhn: Gennemgang af Slægt-data.dk,
hvilke geografiske områder basen dækker,
søgemuligheder, slægtsskabsberegner m.m.
Der vil blive mulighed for at søge i basen.
Mandag d. 14. maj
Gotisk læsning kl. 13 og 14.
Mandag d. 21. maj
Søfartsgruppen: Skipperhistorier.
Søndag d. 3. juni
Udflugt. Ægtefæller og samboende er vel
kommen. Tilmelding senest d. 21. maj.

Tid og sted
Hver mandag kl. 19 - 21 i lokalet, med få
undtagelser, Gersagerparken 35, parterret,
2670 Greve.

Mandag d. 12. marts
Gotisk læsning kl. 13 og 14.

Kontingent:
Enk. 225 kr. Samboende 275 kr. Gæster 20
kr. pr. gang.

Mandag d. 19. marts
Annette Køster: Religioner.

Hjemmeside: http://sydslaegt-info.dk
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Slægtshistorisk forening for Sydsjælland
(Stiftet 15.03.1988)

Bestyrelsen
Formand Ole Pilegaard Hansen, Fyrrevej 7, Fensmark,

4684 Holmegaard S 55 54 64 05 E:

pilbach@stofanet.dk

Kasserer Hans Jørn Fris Sørensen, Chr.Winthers Vej

127,4700 Næstved S55 77 05 61 E:

frisi27@ohr.dk

Jørgen Petersen, Pinjevej 10, Fensmark, 4684

Holmegaard S50 55 58 48 E:

ter. Efter generalforsamlingen vises en gam
mel historisk film.

swerburg@mail.dk

Karin Mørck, Nykøbingvej 79,4850 Stubbekøbing

E: KARIN.MORCK@PC.DK
Finn Jørgensen, Sct Jørgens Park 99,4700 Næstved

®55 72 78 66 E: NFJ@STOFANET.DK

Onsdag d. 18. januar
Glashistoriker Verner Hansen, Fensmark:
Holmegaards Glasværk og tørvene. Hvordan
var livet på glasværket for de mange arbejde
re, der boede i fabriksbyen omkring glasvær
ket nede på grænsen til Holmegaardsmosen.
Aftenens foredragsholder er født tæt ved glas
værket og har boet og arbejdet der hele sit liv.
Onsdag d. 22. februar
Medlemsaften med temaet: Hvis vi går i stå,
hva' så? Bestyrelsen vil lægge op til nogle af
de ’’blindgyder”, som man let ryger ind i under
sin forskning. Det er tanken, at medlemmerne
denne aften kan medbringe nogle af deres
egne problemer, som forhåbentlig kan blive
løst af andre på aftenens møde.
Onsdag d. 14. marts
Generalforsamling ifølge foreningens vedtæg

Onsdag d. 18. april
Arkivar Rasmus Nielsen, Næstved Arkiverne:
Den Danneskjoldske Kanal. Kanalbyggeriet
blev i sin helhed udtænkt af greven på Gisselfeld og taget i brug i 1809. Kanalen strakte sig
fra Tystrup-Bavelse søerne ad Susåen og ud
til Karrebæksminde, hvor der blev anlagt en
ny havn ved det gennemgravede område ved
Longshave. Aftenens foredragsholder har i
årenes løb arrangeret mange ture langs Suså
en og ved udløbet i Smålandshavet.
Kursusvirksomhed
LOF holder kursus i slægtsforskning under le
delse af Ole Pilegaard Hansen. Læs nærmere
om kurserne i det omdelte kursushæfte.

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt foregår møderne kl
19.30 i lokale 117 på Grønnegades Kaserne i
Næstved.

Kontingent
Enkeltmedlemmer: 100 kr. Par: 160 kr.
Gæster: 50 kr. pr. møde.
Hjemmeside
ssf25.dk

Erindringer fra Københavns Stadsarkiv
11969 indsamlede Københavns Kommune erindringsmateriale fra pensionister i kommu
nen. Erindringerne er en guldgrube for den, som vil komme tæt på livet i Købehavn i årene
omkring indgangen til det 20 århundrede. Garbi Schmidt, som er professor i Kultur- og
sprogmødestudier på Roskilde Universitet bruger materialet aktivt i en kommende bog om
indvandring på Nørrebro. Hun kommer tæt på de liv, som erindringerne fra Nørrebro
beskriver, et barneliv præget af leg på Fælleden, møde med datidens originaler, og billige
boliger, men også fattigdom, sult, død og vanrøgt.
Magistratens 3. afdeling foranledigede en indsamling og resultatet blev omkring 2000 erin
dringer, som er opbevaret i Københavns Stadsarkiv. Se: www.starbas.dk/erindring
GBH
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Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
(Stiftet 08.08.1981)

Bestyrelsen
Formand Nicolai Johannsen, Kystvej 9, 6320 Egernsund
874 44 23 83 E: FORMAND@SHFS.DK

Næstformand Bent Pawlowski, 6360 Tinglev
Kasserer Margit Hansen, Smedevænget 20, Guderup,

6430 Nordborg S74 45 81 84 E:

kasserer@shfs.dk

Sekretær Hanne Christensen, Stenbjergparken 6A, 2. tv,

6400 Sønderborg 874 42 2113 E:

skriver@shfs.dk

Ingeborg Kraft, 6400 Sønderborg

Karin Clausen, 6400 Sønderborg

Tirsdag d. 13. marts
Medlems- og kontaktmøde med oplæg om
brugen af nogle af Internettets muligheder for
at finde vore aner og slægtninge - f.eks. AO,
DDA og andre gode links.
Tag desuden noget af din egen slægtsforsk
ning 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 eventuelt selv kaffe/the.

Tage Lahn Sloth, 6400 Sønderborg

Torsdag d. 12. januar
Medlems- og kontaktmøde med oplæg om
brugen af FamilySearch, mormonernes store
database med indtastninger fra det meste
af verdenen. Tag desuden noget af din egen
slægtsforskning med - måske sidder der an
dre, 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 kaf
fe/the.

Lørdag d. 25. februar kl. 13.00-13.45
Generalforsamling ifølge vedtægterne. Dags
orden udsendes til medlemmerne og kan ses
på foreningens hjemmeside senest i løbet af
februar måned.

Samme dag, lørdag d. 25. februar
ca. kl. 14.00-15.30
Personoplysninger i kommunernes sociale ar
kivalier, et foredrag ved arkivleder Lone Hedegaard Liljegren, Erhvervsarkivet i Aarhus.
Nogle gange slår folketællinger og kirkebø
ger ikke til. Men fortvivl ikke af den grund.
Personoplysninger, som navn, ægteskabelig
status, familierelationer, fødsesdato og føde
sted, findes ofte eksempelvis i hovedbøger for
aldersrentenydere, fødselsanmeldelsesproto
koller og enkeunderstøttelsesbøger.
Der vil være mulighed for at købe the, kaffe og
sodavand ved mødet.
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Herudover tilbydes forskellige andre arrange
menter som f.eks. ’’Slægtsforskerværksted”,
studiegrupper og små kurser om forskellige
emner. Hold øje med foreningens hjemme
side www.shfs.dk for yderligere oplysninger
og evt. ændringer.
Tid og sted
Medmindre andet er oplyst, afholdes arrange
menterne på Sønderborg Bibliotek, Kongevej
19-27, 6400 Sønderborg. Indgang og P-plads
via Ahlmannsvej. Møderne er - som hovedre
gel - åbne for ALLE interesserede, dog således
at gæster betaler 20 kr. i entre.
Kontingent
170 kr. pr. husstand årligt. Indmeldelse i for
eningen sker ved henvendelse til kassereren.

Hjemmeside
www.shfs.dk

Husk når du søger på
Nettet...
- (og andre steder), at der kan være tale om
afskrifter af kilder, og hvor afskriften er
foregået på den måde, at der blev skrevet
det, man troede der stod.
Kontroller altid kilderne mod originalen,
hvis dette er muligt.
GBH

Slægtshistorisk Forening for Thy
(Stiftet 09.01.2001)

Bestyrelsen
Formand Jens Eg, Enghavevej 17, 7700 Thisted

S97 92 OO 51 E: JENS.EG@MAIL.DK
Næstformand Herdis Kristensen, Ballerumvej 127,

Hillerslev, 7700 Thisted 897 98 20 35

E: HERDISHEDEG@MAIL.DK
Kasserer Peter Norre Christensen, Klosterengen 53,

Torsdag d. 26. april kl. 19.00
Tur til og besøg på Morslands Historiske Mu
seum i Nykøbing, der også rummer Lokal
historisk Arkiv kl. 19.30. Der bliver adgang
til slægtsrelevante arkivalier. Kaffebord med
hjemmebagt kringle. Fælleskørsel fra Planta
ge-huset. Tilmelding nødvendig.

Sennels, 7700 Thisted 897 98 54 03 E: norre@mvb.net
Sekretær Willy Mardal, Legindvej 102, SønderhA,

7752 Snedsted 897 93 9145 E:

willy@mardal.dk

Webmaster Søren Kjær Nielsen, Anne Søes vej 8c,

7700 Thisted 897 92 45 82 E:

srkjaer@gmail.com

Onsdag d. 25. januar kl. 19.30
Medlemsmøde: Har du problemer med din
forskning søges det gerne løst i fællesskab, og
der kan gives gode råd og vejledning. Hvis der
bliver tid til det, fortæller Willy Mardal om
hans erfaringer med et igangværende arbejde
med at skrive en slægtshistorie fra Thy (tysk/
dansk slægt).
Tirsdag d. 7. februar kl. 19.00
Arkivar Jette Andersen, Vangså, indleder med
kort foredrag om Indsamling af billeder i Thi
sted kommune. Herefter Generalforsamling.
Torsdag d. 15. marts kl. 19.30
Foredrag ved slægtsforsker Niels Vestergaard Larsen, Sdr. Dråby, med emnet: Kendte
og mindre kendte kilder til slægtsforskning i
Thy og på Mors.

Torsdag d. 12. april kl. 19.30 (FU)
Foredrag ved arkivar, ph.d. Jørgen Mikkel
sen, om: Militære arkivalier og deres anven
delsesmuligheder. Foredraget giver en række
smagsprøver på forskellige typer af arkivalier
af slægtshistorisk interesse, f.eks. stambøger
og -blade, sager om erindringsmedaljer, ka
detbedømmelser og listebøger. Desuden om
tales nogle af de mange hjælpemidler til bru
gen af de militære arkivalier.

Heldagsture til Landsarkivet, Viborg
Ved rimelig tilslutning arrangeres ture føl
gende datoer: D. 14. februar, d. 20. marts, d.
17. april. Tilmelding tre dage før til Webma
ster på: thy-slaegt@hotmail.com af hensyn til
samkørsel. Besked om afgangstidspunkt og
sted sendes pr. e-mail.
Lokalhistorisk arkiv og hotline for
medlemmer.
På Lokalhistorisk Arkiv i Thisted vil et besty
relsesmedlem være til stede følgende torsdage
mellem kl. 14 og kl. 16, d. 12. jan. - d. 23. febr.
- d. 22. marts - d. 19. april. Arkivet kan også
benyttes daglig i åbningstiden - se http://arkiv.thisted-bibliotek.dk HOTLINE er oprettet
- kontakt blot én af ovenstående bestyrelses
medlemmer.

Tid og sted
Hvis ikke andet fremgår, sker det i Plantage
huset - og tiderne fremgår af de enkelte arran
gementer.

Kontingent
170 kr. for enkeltpersoner, 220 kr. for par pr.
kalenderår.
Ved indmeldelse efter 1. juli reduceres kontin
gentet med 85 kr.
Hjemmeside
www.thyslaegt.dk
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Trekantområdets Slægtshistoriske Forening,
Fredericia
(Stiftet 21.10.1974)

Bestyrelsen
Formand Jesper Ratjen, Majvænget 66, Bramdrup,

6000 Kolding 875 51 80 63 E: j.ratjen@stofanet.dk
Næstformand Kai Aurbo, Borggårdsparken 38,

7080 Børkop 875 86 83 15 E:

kaiaurbo@turbopost.dk

Kasserer Jonna Qvortrup, Prangervej 82, 7000

Fredericia 875 92 96 78 E: jonnaqvortrup@hotmail.com
Sekretær Otto Geisler, Fuglebakken 47B, 7000

Fredericia 875 9118 87 E:

fuglebak@profibermail.dk

Bibliotekar Laila Køngerskov, Castorvænget 6,

7000 Fredericia 875 92 83 38 E:

laito@profibermail.dk

Forlystelsesråd Vita Horsmark, Tunøvænget 13,

5500 Middelfart S64 4144 56 E:

horsmarki@stofanet.dk

Moccamester Leif Horsmark, Tunøvænet 13,5500

Middelfart 864 4144 56 E: Leif.Horsmark@stofanet.dk

Ass. Moccamester Irene Hansen, Hørvænget 25, Ågård,
6040 Egtved 875 55 4718 E:

pandora@profibermail.dk

Mandag d. 9. januar
Carsten Thiede, arkivar, Landsarkivet for
Nørrejylland, Viborg: Introduktion til skødeog panteprotokoller.* Ikke bare oplysninger
om ejendomshandler, men også andre oplys
ninger om ejendomme, deres beboere og om
lokalsamfundet i almindelighed i de sidste
2-300 år. De forskellige typer af materiale
bliver præsenteret, med eksempler på oplys
ninger, man kan finde - og hvordan man fin
der dem!
Onsdag d. 25. januar
Slægtstemaaften: Hvad står der? Gotisk skrift.
(Bestyrelsen)

Mandag d. 13. februar
Medlemsaften med Spørgekassen Vi tøm
mer »Spørgekassen« og vil i fællesskab søge
at give svar på både konkrete og generelle
spørgsmål, som er lagt i kassen i god tid i lø
bet af sæsonen.
Mandag d. 12. marts
Generalforsamling. Vi ser derefter en interes
sant film.
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Mandag d. 16. april NB! d. 3. mandag.
Kirsten Berntsen, fhv. skolechef, lokalhisto
riker, Fredericia Rytterskoler*
Frederik IV's kongelige skoler var starten på
et fælles skolesystem. Der gives et historisk
tilbageblik til 1721, hvor rytterskolerne blev
oprettet. Hvad var de fysiske rammer, lære
rens rolle, og den konkrete undervisning?
Hvad er der tilbage af disse skoler i dag? Sko
lelovgivningen fra 1814, hvor der blev indført
undervisningspligt for alle, sammenlignes
med nutidens skolesystem.
Tid og sted
Møder afholdes normalt d. 2. mandag i måne
derne september-april. Ofte i samarbejde med
Fredericia Folkeuniversitet (FU=*).
De begynder kl. 19.15 og afholdes på Lokalhi
storisk Arkiv, Frederik Ill’s Vej 6, Fredericia.
Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30, således at
der er lejlighed til slægtssnak og til at benytte
foreningens bibliotek. Udlån sker i forbin
delse med møderne. Møderne indledes med
“medlemmernes 10 minutter”, hvor der kan
fortælles om gode oplevelser, givtige kilder,
læses op, gives tips osv. I forbindelse med
møderne vil der altid være hjælp at hente til
tydning af gotisk skrift eller ideer til at komme
videre. Kaffe og the “ad libitum”: 5 kr.

Kontingent
Medlemskab incl. abonnement på vores eget
blad Slægts-Tidende og Slægten pr. år 190 kr.
Par 260 kr. Medlemskab tegnes ved møderne
eller ved henvendelse til et bestyrelsesmed
lem.
Gæster er velkomne. Gæstebillet å 35 kr. pr.
foredrag.
Hjemmeside
www.trekanten.webbyen.dk

Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
(Stiftet 05.02.2002)

Bestyrelsen
Formand Mette Holm Sørensen, Grejsdalsvej 456,

7100 Vejle 875 85 30 73 E:

mhs@grejsdalen.dk

Tirsdag d. 6. marts
Generalforsamling. Efterfølgende medlems
aften.

Kasserer Anni Jensen, Pedersholms Allé 108, 7100 Vejle

875 83 22 74 E:

ejphio8@mail.dk

Sekretær Flemming Topsøe-Jensen, Anemonevej 18,

7100, Vejle 875 82 49 16 E:

flemming.topsoe@gmail.com

Torben Bank Sørensen, Jellingvej 135, 7100 Vejle

83171 09 25 E:

torben@polsterbo.dk

Birte Duve Juhl, Kærbøllinghusevej 22, 7182 Bredsten

875 88 13 75 E: DUVEJUHL@PRIVAT.TELE.DK
Peder Udesen, webmaster, Kirkegade 11,7100 Vejle

875 84 10 50 E:

peder.udesen@ofir.dk

Tirsdag d. 3. januar (FU)
Erik Kann, Seniorkonsulent: Min Oldefar var
færgemand.
I vores evige jagt på at finde spændende oplys
ninger om vores forfædres liv og færden duk
ker spørgsmålene om anernes erhverv med
sikkerhed altid op. Arkivalierne om erhverv
og arbejde er usædvanlig fyldige, og der vil
næsten altid være mulighed for at finde nog
le oplysninger. Vel og mærke hvis man ved,
hvor man skal lede. Aftenens foredrag stiller
skarpt på netop det at finde oplysninger om
erhverv og arbejde, og gennem en lang række
praktiske eksempler præsenteres en egentlig
metode, som kan anvendes, hvad enten de nu
var apotekere, fæstebønder, smedesvende,
skolelærer eller lignende.
Tirsdag d. 7. februar
Søgning på Internettet. Tag din computer
med. Der opstilles trådløs router, så vi kan
komme på nettet. Der vil blive vist forskel
lige søgemåder og muligheder, f.eks. Google,
Ancestry og gravstens-sider. Der vil foreligge
lister over aktuelle internet adr. med indhold
af interesse for slægtsforskere.

Tirsdag d. 3. april
Vejle Bibliotek, Villy Sørensens Plads 1. kl.
19.15: Søren Brunbech. Bibliotekar, Vejle Bib
liotek. Vi har vænnet os til, at næsten alt kan
findes på nettet, men der er stadig meget at
hente for slægtsforskerne i de trykte materia
ler. Bibliotekar Søren Brunbech fortæller om
de muligheder der gemmer sig i Vejle Biblio
teks samlinger.

Tirsdag d. 1. maj
Karin Conradsen, Arkivar, Vejle Stadsarkiv:
På Vejle Stadsarkiv gemmer der sig en lang
række samlinger, der kan være meget værd
for den enkelte slægtsforsker. Ikke alle er lige
tilgængelige eller umiddelbart søgbare på
Stadsarkivets hjemmeside, men det er ikke
det samme som, at man ikke kan få adgang
til dem. Arkivar Karin Conradsen vil fortælle
om diverse interessante samlinger og give en
introduktion til, hvordan man søger og finder
gode ting i Stadsarkivets registreringspro
gram.

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne kl.
19.15 på Vejle Stadsarkiv, Enghavevej 2, 7100
Vejle.
Eventuelle programændringer vil blive med
delt på foreningens hjemmeside.
Kontingent
150 kr. pr. person, pr. år. Gæster 50 kr.

Hjemmeside
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf
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Slægtshistorisk forening for Vestegnen
(Stiftet 30.04.2003)

Bestyrelsen
Formand Yrsa Kristensen, Poppelhusene 33,

2600 Glostrup 843 44 97 41 E-mail:

flyr@mail.tele.dk

Næstformand Lise Kroner, Flintager 28, 2620

Albertslund 843 64 43 71 E:

lmkroener@webspeed.dk

Kasserer Birthe Jørgensen, Ydergrænsen 8, 2600

Glostrup 844 94 55 74 E: birthe_jorgensen@mail.tele.dk
Sekretær Skjold Eg, Nyvej 19,1 tv, 2600 Glostrup

843 45 58 35 E: Skjoldeg@mail.dk
Niels Holger Jensen, Lyngtoftevej 8, 2605 Brøndby

843 45 96 17 E:

nhjensen@live.dk

Tirsdag d. 24. januar
Jørgen Mikkelsen: De kommunale arkiver.
Nogle kommuner har afleveret deres ældre
arkivalier til Statens Arkiver eller kommunale
arkivinstitutioner; andre opbevarer dem på
rådhuse m.v. Uanset opbevaringssted er de
kommunale arkivalier frit tilgængelige efter
20 eller 75 år, afhængig af om de har person
følsomt indhold eller ej.
Foredraget giver en introduktion til de vigtig
ste registreringssystemer og en række eksem
pler på arkivserier af stor personalhistorisk
interesse. Det drejer sig bl.a. om folkeregistre,
skattemandtal og forskellige typer af social
sager.
Tirsdag d. 28. februar
Michael Dupont: Pest eller Kolera. I forhold til
de små moderne epidemier, vi jævnlig er ud
sat for, var pesten en mandedræber. Bl.a. me
ner 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.
Tirsdag d. 6. marts
Generalforsamling.
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Tirsdag d. 27. marts
Helen Cliff: Jordmødrenes Historie. De dan
ske jordmødres brogede historie har rødder
i gamle kvindetraditioner, men jordmoderfaget er også fulgt med udviklingen ind i det
20. århundrede. Oprindeligt blev fødselshjæl
pen varetaget af de såkaldte hjælpekoner el
ler nærkoner. Disse kvinder havde ikke nogen
formel uddannelse i fødselshjælp, og fødsler
ne var et rent kvindeanliggende.
Tirsdag d. 24. april
Peter Wodskou Christensen: Plejebørn, tyve
knægte og andre skæbner. Vagtmester på
Landsarkivet fortæller historier fra egen
slægtsforskning. Eksemplerne tager udgangs
punkt i aner som i første omgang syntes umu
lige at komme videre med. Med ved ihærdig
søgen i mindre benyttede arkivfonds er det
lykkedes at finde nye både spændende og be
vægende oplysninger til slægtshistorien.
Tid og sted
Hvor intet andet er anført afholdes vore mø
der hver tirsdag kl. 19.00 til kl. 21.30 i Akti
vitetscentret, Sydvestvej 12, Glostrup, (ved
Glostrup station). Øvrige tirsdage vil være
klubaftener, hvor vi hjælper hinanden. På
nogle klubaftener vil vi forsøge at arrangere
workshop og korte indlæg af medlemmerne.
Ret til ændringer forbeholdes.

Kontingent
Medlemskab 200 kr. pr. år. Ægtepar 320 kr.
Gæstebetaling ved foredrag 30 kr.

Hjemmeside
www. sfv-glostrup. dk

Vestlollands Slægtsforsknings Forening
(Stiftet 22.02.1996)

Bestyrelsen

og om sin slægt, som har haft virke her gen
nem flere generationer.

Formand Helge Rasmussen, Havebyen 17,

4900 Nakskov S 54 92 09 61
Næstformand Margrethe Nellemann, Østergade 8,

4900 Nakskov 854 92 83 29
Kasserer Lynge Petersen, Pederstrupvej 17,

4900 Nakskov 854 92 10 88

Torsdag d. 22. marts
Fhv. hofchauffør på Ålholm Henry Larsen for
tæller muntert og levende om livet på Ålholm
slot.

Best.medl./sekretær Lone Rasmussen, Hoskiersvej 40,

4900 Nakskov 854 92 7154
Best.medl. Hanne Britt Johannesen, Erantisvej 29,

4900 Nakskov 829 66 77 74

Torsdag d. 26. januar
Mødet som blev aflyst d. 15. september 2011
på grund af Folketingsvalget afholdes nu.
Godsejer Jon Krabbe kommer og fortæller om
sin slægt og om godset Frederiksdals spæn
dende historie.
Torsdag d. 23. februar
Den ordinære generalforsamling iflg. ved
tægterne. Derefter fortæller forfatteren til
bogen: Langs mindernes spor, Anders Madsen,
Nakskov om de Lolland-Falsterske jernbaner

Torsdag d. 19. april
Ulrich Alster Klug fortæller om lægdsruller.
Hvordan og hvor finder vi dem, hvordan er de
opbygget og hvordan bruger vi dem?
Tid og sted
Foredrag og møder holdes, hvis ikke andet er
anført, i Nakskov lokalhistoriske Arkivs avis
sal, Jernbanegade 8,4900 Nakskov, kl. 19.00.

Husk at medbringe kop eller krus, da der kan
købes kaffe/the ad libitum for 5 kr.

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

Har du prøvet NordGens nye hjemmeside?
NordGen er en nordisk interesse- og samarbejdskomité med repræsentanter fra de lands
dækkende slægtsforskerorganisationer i Norden. Komitéens formål er blandt andet at
fremme kontakten mellem landene, udveksle erfaringer og kundskab, samt at stå for nordi
ske arrangementer med forskellige temaer.

På NordGens nye og udvidet hjem
meside finder du mange gode tips til
hjælp, når du slægtsforsker i Norden
www.nordgen.com
Foto ffa 2011 mødet i NordGen, der
fandt sted søndag d. 28. august i Norrkoping i tilknytning til:
www.sfd2011.se

GBH
Foto af de deltagende nordiske
medlemmer.
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Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
(Stiftet 03.12.1975)
Bestyrelsen
Formand Holger Helbo, Fuglevænget 47 B, Klejtrup,

9500 Hobro 898 54 70 15 E-mail:

holger.h@mail.dk

Næstformand Anton Blaabjerg, Fredensgade 38,

8800 Viborg 886 6104 36 E:

blaab@webspeed.dk

Kasserer Grete Pedersen, Topmejsevej 2, 8800 Viborg

Torsdag d. 19. april
Tony Martin, Grenå: Christian den Femtes
matrikel 1688. En belysning af, hvordan for
arbejderne dertil kan bruges af slægtsforskere
og lokalhistorikere, og hvilke andre samtidige
kilder, der kan bruges.

886 6108 68 E:top2@pc.dk
Sekretær Tove Krog, Møllevej 11A, 8800 Viborg

886 6710 99 E:

tove-krog@jubii.dk

Lene Majlandt, PR, Søvej 7C, 8800 Viborg

887 25 04 52 E:

lemi@mail.dk

Suppleant/webmaster Karen Straarup, Karetmagervej

25, 8920 Randers NV 886 44 30 14 E:kstraarup@wwi.dk

Torsdag d. 2. februar
Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene.
Efter generalforsamlingen vil Erik Langvad,
Viborg holde et foredrag med titlen: Den onde
herremand, bondeplageren, kammerherre
Schinkel på Hald. En meget spændende be
retning fra lokalområdet.
Torsdag d. 23. februar
Magne Juhl, Viborg: Udvandring til USA og
slægtshistoriske oplevelser, i forbindelse der
med.
Torsdag d. 15. marts
Erik Møller: Udskiftning af en landsby.
Den pågældende landsby er Asferg. Hvordan
skete det, og hvad kom der ud af det? Hvilke
følger fik det for de implicerede?

Torsdag d. 10. maj kl. 19.00
Besøg i Viborg Miniby, Mellemvej 19 (parke
ring ved Teaterværkstedet, 17, nordligst på
kaserneområdet med adgang til minibyen via
udgangen bag børnehaven). Minibyen blev
grundlagt i 1996 og er en kopi af mange af hu
sene i Set. Mogensgade, som de så ud omkring
1800-1850. Besøget er guidet, så tilmelding er
nødvendig senest d. 1. maj til Anton Blaabjerg.
Medbragt kaffe må nok nydes til dels stående.

Tid og sted
Hvis intet andet er anført, er det kl. 19.30 i
foredragssalen på Hovedbiblioteket, Vester
brogade 15, kælderen, indgang ad døren til
venstre for hovedindgangen. Medbring selv
kaffe/the og brød.
’
Kontingent
Medlemskab, 180 kr. pr. husstand for fore
drag og Slægten. Gæster 20 kr.

Hjemmeside
Se meget mere på vores spændende hjemme
side: www.viborgslaegt.dk

DNA forskning: Aboriginere får ny historie
For første gang er det lykkedes et internationalt forskerhold at stykke de australske abori
giners genom sammen. Resultatet offentliggøres i det videnskabelige tidsskrift Science og
nyfortolker menneskets forhistorie. Ved at sekvensere genomet viser forskerne, at aborigine
australiere nedstammer direkte fra en tidlig indvandring til Asien, der begyndte for om
kring 70.000 år siden. Dette er mindst 24.000 år før den folkevandring, som gav ophav til
nutidens europæere og asiater. Resultatet viser også, at nutidens aborigine australiere rent
faktisk er direkte efterkommere af de første mennesker, som kom til Australien så tidligt
som for 50.000 år siden.
Læs mere på: http://snm.ku.dk/SNMnyheder/aboriginere_historie/
GBH
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Slægtshistorisk Forening af 2005
for Øster, Vester og Nørre Horne herreder
(Stiftet 25.1.2005)

Bestyrelsen
Formand Karl Møller Bargisen, Grindstedvej 18,

6870 Ølgod 875 24 30 53 E:
Næstformand,

sekretær

kmb@direkte.org

Kurt Andersen, Krusbjergvej

27,6870 ØLGOD 875 24 30 98 E: KURNAN@ANDERSEN.MAIL.DK
Kasserer Ivar Kristoffersen, Drosselvej 4, 6900 Skjern

B97 36 8151 E:

ivarkristoffersen@skjern-net.dk

Hans Jørgen Kjergaard, Tyttebærvej 25, 6870 Ølgod

875 24 48 87 E: H.J.KJERGAARD@WEBSPEED.DK
Tove Jørgensen, Skovallé 19, 6870 Ølgod 875 24 52 77

E:

tovebj@webspeed.dk

Birte Vejen-Jensen, Præstevangen 18, 6823 Ansager

875 29 70 52 E:

Hvordan gik det for sig, da vore egne aner
ydede hoveri? Problemerne vil blive belyst ved
hjælp af retssager og eksempler på, hvordan vi
kan gense vore egne aner i hoverikilderne.

vejen-jensen@privat.dk

John Bach Thygesen, Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod

Onsdag d. 28. marts
Medlemsmøde. Hvad kan vi hjælpe hinanden
med? Tag dine egne papirer med hvis du har
noget at fortælle andre? Tidligere kaldte vi
dette for ’Vi higer og søger” (2006), det kan
være vi også denne gang kan få kendskab til
hinandens arbejde. Send dine spørgsmål til
Møller, der sender dem til alle via ’’Hjælp an
dre”. Måske det kan give oplysninger om ”de
nyes” og ”de gamles” opdaterede oplysninger?

®75 24 52 15 E: MEDUMGAARD@BBSYD.DK

Onsdag d. 25. januar (FU)
Generalforsamling ifølge vedtægterne. Her
efter vil genealogen Anton Blaabjerg, Viborg
holde foredrag om: Hvordan sammenskriver
vi vore oplysninger fra arkivalier til en biogra
fi eller levnedsforløb? Nogle slægtsled fylder
mere end andre og skal vi give alle de to sider
eller skrive mere om de interessante aner?
Onsdag d. 29. februar (FU)
Foredrag ved Jens B. Skriver, Aarhus som
handler om ’’Hoveri i praksis”. Kort sagt:
Hvad var hoveri? Hvordan fungerede hoveriet
i praksis, og hvad betød det for de involverede
bønder og husmænd? Og for godsets ejer?

Torsdag d. 12. april
Vi kører i egne biler til Landsarkivet i Viborg.
Der aftales nærmere om samkørsel.
Tid og sted
Alle arrangementer holdes i Kulturhuset, Ve
stergade, Ølgod. Starttidspunkt kl. 19.00.
Der er kaffe med brød, pris 35 kr. Gratis entré.
Alle er velkomne.

Kontingent
175 kr. med Slægten. Ægtefælle/samlever 85
kr. (intetblad)
Hjemmeside
P.t. ingen.

Ændringer i læsesalenes åbningstider m.m.
Der forekommer jævnligt ændringer i læsesalenes ekspeditions-, vejlednings- og åbningsti
der. Før du besøger en læsesal, er det en god idé at tjekke, om der er ændringer i tiderne på
den dato, du planlægger at komme. Opdate af ændringerne finder du på det meget lange link
på Statens arkivers hjemmeside: www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/praktiske_oplysninger_om_at_bruge_arkiverne/andringer_i_abningstider
Vær opmærksom på at Landsarkivet for Sjælland er flyttet til Rigsarkivet fra og med d. 9.
december. Og alt materiale skal bestilles til arkivet via Daisy inden besøget på www.sa.dk/
content/dk/daisy/daisy_forside.
GBH
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Slægtshistorisk Forening for Aalborg-egnen
(Stiftet 16.03.1976)
Bestyrelsen
Formand Bent Olsen, Carsten Hauchs Vej 8,

9000 Aalborg 898 16 03 38 E:

chv@stofanet.dk

Kasserer Birgitte Hansen, Plutonvej 33, 9210 Aalborg

SØ 828 68 13 03 E:

ellenbirgitte@hotmail.com

Flemming Thrysøe, Parkvej 29, 9700 Brønderslev

898 80 23 90 E:

fidje@info.dk

Else Berthelsen, Jyllensgade 25A, 9370 Hals

Mandag d. 5. marts
Agnete Birger Madsen, historiker ph.d. Aar
hus: Kvindfolk og fattigfolk på landet ca. 1850.
Foredraget tager udgangspunkt i to af Agnete
Birger Madsens formødre, og der gås i dybden
i et miljø, der var de forladte koners og ugifte
mødres i fordums dage, nemlig spinde-, sy- og
vævekonerne på landet.

898 25 40 49 E: JYLLEN@TURBOPOST.DK
Jens Villadsen, Herningvej 81, 9220 Aalborg Øst

898 15 16 01 E:

jens.villadsen@private.dk

Jørn Bolander, Kolloparken 53, 9200 Aalborg SV

898 34 3141 E: Bolander@gvdnet.dk
Hanna Mortensen, Platanvej 16, 9000 Aalborg

898 18 53 40 E: Platani6@gmail.com
Suppleant Erik Biehl, Degnelodden 22,9000 Aalborg

898 18 98 18 E:

ebi@stofanet.dk

Suppleant Jørgen Als, Juelsparken 54, st.tv,

9210 Aalborg SØ 897 22 45 24 E:

jals@webnetmail.dk

Mandag d. 9. januar
Jørgen Mikkelsen, arkivar, ph.d. København:
Medicinalindberetningerne. Medicinalindbe
retningerne er den absolut væsentligste kilde
til udviklingen af det danske sundhedsvæsen
i 1800-tallet. Disse årsberetninger fra em
bedslægerne og de praktiserende læger giver
et detaljeret overblik over sygdomsbilledet i
alle dele af landet. Desuden giver de mange
interessante oplysninger om sociale forhold
og kulturelle forskelle. Vi skal endvidere høre
om vaccinationsprotokoller, dødsattester, pa
tientjournaler og jordemoderprotokoller.
Mandag d. 6. februar
Historie Aalborg: Daisy - helt nede på jorden.
En grundlæggende og praktisk anvisning på,
hvordan vi kommer i gang med at bruge det
fremtidige værktøj til bestilling af arkivalier
på alle landets arkiver.
Mødet vil blive fulgt op på de følgende work
shops på Stadsarkivet, hvor der vil være mu
lighed for at få praktisk hjælp.
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Mandag d. 19. marts
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Dronning
lund på adressen Erantisvej 6, 9330. Dron
ninglund. Der er tale om et kør-selv-arrangement, men medlemmer uden egen bil bedes
oplyse dette ved tilmelding, således at de sik
res kørelejlighed. Alle interesserede kommer
med. Tilmelding hos Birgitte Hansen, ®28
68 13 03 eller på E: ellenbirgitte@hotmail.
com

Mandag d. 2. april
Historie Aalborg: Hvorfor lede, når det alle
rede er skrevet? Gårdhistorie, stater, Nordjyllandsbasen, digitaliserede bogværker, slægts
bøger, www.bibliotek.dk, nye bøger for slægts
forskere og lidt om digitaliserede aviser.
Mandag d. 7. maj
Generalforsamling, og derefter foredrag af
forfatteren Svend Andersen: Mads Buchs
enke fra Brovst - om fattigdom i 1800-tallet.
Tak til fattiglemmerne, hyrdedrengene, de
uægte børn og alle dem fra de nederste sociale
lag, som måtte lægge ryg til hårde livsbetin
gelser, fordi det var deres rolle at være folket.
Tid og sted
Møderne i januar, marts og maj afholdes i
Auditorium T, Strandvejen 35, 9000 Aalborg.
Medlemsmøderne i februar og april afholdes
på Stadsarkivet, Arkivstræde 1,9000 Aalborg.
Alle møder starter kl. 19.00.

Studiekredse
Workshop for begyndere i slægtsforskning.
I samarbejde med Historie Aalborg afholdes
på Stadsarkivet første og tredje torsdag i hver
måned en workshop, der henvender sig til ny
begyndere. Første gang i januar og sidste gang
i maj.
Legacy-gruppen
Vi fortsætter med møder på Stadsarkivet
mandag i ulige uger kl. 10-12 og torsdag i
ulige uger kl. 12 - 15 og på adressen Vangen
261, Nørresundby torsdag i lige uger kl. 18.3021.30. Møderne i Nørresundby starter i uge 2
og møderne i Aalborg i uge 3.
Gotisk skriftlæsning
Vi fortsætter ligeledes studiegruppen på Stads

arkivet hver torsdag i lige uger kl. 13-15, første
gang i uge 2.

Kurser
I samarbejde med FOF i Aalborg forventes
oprettet kursus i Slægtsforskning for begyn
dere med Erik Laursen og nybegynder-kur
sus i slægtsforskningsprogrammet Brother’s
Keeper med Finn Jelstrup. I samarbejde med
AOF i Hjallerup forventes oprettet kursus i
slægtsforskning og ligeledes slægtsforskning
for fortsættere, begge med Jens Aaberg. Nær
mere oplysning og tilmelding hos FOF, Aal
borg eller AOF, Hjallerup.
Hjemmeside
www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk

SSF har fået ny hjemmeside
SSF har fået ny hjemmeside. Det flotte foto som er gennemgående på alle siderne med
gårde, kirke, forfædre og gravstene er designet af formanden for Slægtshistoriske Forening
for Storkøbenhavn, Anna Margrethe Krogh-Thomsen. SSF er meget taknemmelig for desig
net, som viser netop det SSF står for: Nutid og fortid, levende og døde, små og store, unge
og gamle.
P.t. præges forsiden af hjemmesiden af den just udgivne slægtsforskerpris som gik til ”Ved
du hvem du er”, der i 2011 blev overrakt i Bjerringbro på Slægtshistorisk weekend. Lige
ledes præges siden af at Slægten har fået ny redaktør, som er Tommy P. Christensen. Om
ham kan der læses på www.ssf.dk
Hjemmesiden har fået en begivenhedskalender, der bl.a. viser dagens arrangementer, så
man kan se, om der er et foredrag i nærheden af en, som man har lyst til at høre.

Desuden er der i overbjælken masser af gode sider som man kan få en aften til at gå med.
Ikke mindst den gode linksamling som SSF forsøger at opbygge til glæde for alle.

Hjemmesiden har også en side til medlemmernes egen udgivelse af en slægtsbog. Er en
sådan udgivet, så scan et foto og send den ind, så vi kan lægge den på hjemmesiden.
Vi håber alle vil få glæde af vores nye hjemmeside, som har et stigende antal besøgende.

GBH

71

Slægtshistorisk Forening Aarhus
(Stiftet 01.04.1957)

Bestyrelsen
Formand Ole P. Bielefeldt, Violvej 36, 8680 Ry

886 89 09 09 E: FORMAND@SLAEGT-AARHUS.DK
Næstformand Jesper Nødholm, Provstebakken 12, Hasle,

8210 Aarhus V 832 11 82 10 E:

jn@slaegt-aarhus.dk

båndets ophævelse med Struensee, dronning
Caroline Matilde, enkedronningen samt kon
gen og kronprinsen, Stavnsbåndets ophævelse
med brødrene Rewentlov, Colbjørnsen m.v..
Frihedsstøtten samt tiden op til 1800-tallet,
”Den florisante periode”.

Kasserer Kjeld Kibsgaard, Nattergalevej 18B, 8210

Aarhus V 886 16 05 46 E: kasserer@slaegt-aarhus.dk.
Sekretær Gitte Dalhoff, Hellasvej 6, Hårup, 8530

Hjortshøj 886 99 93 54 E: gd@slaegt-aarhus.dk.
Bestyrelsesmedlem Ove Clausen, Terosevej 25,

8541 Skødstrup 886 99 14 33 E:
Webmaster og

suppleant

oc@slaegt-aarhus.dk

Janni Christensen,

Tornskadevej 12, 8210 Aarhus V 887 39 10 16

E: WEBMASTER@SLAEGT-AARHUS.DK
Suppleant Sten Fjellerup, Toftevænget 1, 8250 Egå

886 16 28 08 E: SF@SLAEGT-AARHUS.DK

Mandag d. 23. januar
Mødet holdes i Sognegården ved Mølle
vangskirken, Møllevangs Allé 49 - 8210 Århus
V. Husk parkering på Møllevangs Allé. Bus
5A & 13 går næsten lige til døren. Generalfor
samling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter
generalforsamlingen er der foredrag om: Fug
lebakken ved kasserer Kjeld Kibsgaard.
Mandag d. 20. februar - d. 3. mandag i
måneden (FOF)
Annette Hoff, museumsinspektør, dr. phil.,
Horsens Museum: Herregårdsfruers hver
dagsliv. Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs
dagbøger og regnskaber - hverdagsliv 1771-96
på herregården Bidstrup i Horsens. Baroner,
biyggerspiger og spindekoner myldrer frem,
når man åbner de små regnskabsbøger, der si
den 1790’erne har været gemt i kældrene un
der Bidstrups sale. Med pertentlig skrift har
Karen Rosenkrantz de Lichtenberg skrevet
sine daglige regnskabsnotater, og år efter år
kan vi følge herregårdsfruen hverdagsliv ned
i alle detaljer. Vi er vidner til barselsstue, svi
germors besøg, sygdom og død, og hustruen
som lystfisker.

Mandag d. 12. marts (FOF)
Mogens Larsen: Stavnsbåndets ophævelse og
tiden derefter. Vi hører om tiden op til stavns
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Mandag d. 16. april - d. 3. mandag i
måneden (FOF)
Erik Kann: Slægtsforskning i bondeslægter
før landboreformerne. Gennemgang af kil
dematerialet 1660- ca. 1750. Arbejdet med
bondeslægter i tiden før de store landborefor
mer i midten af 1700-tallet er på mange må
der anderledes end i tiden efter reformerne.
Krongodset og ryttergodset er stadig betyd
ningsfulde faktorer i samfundsstrukturen,
besiddelsesforholdene er i flere henseender
anderledes og det lokale administrative ap
parat kun udviklet i beskedent omfang. Kil
demæssigt er tiden før midten af 1700-tallet
knapt så righoldig men stadig rigelig til, at
man sagtens kan manøvrere med udbytte som
slægtsforsker. Aftenens foredrag ser kildemu
lighederne fra perioden 1660-ca 1750 og for
søger desuden gennem praktiske eksempler
at give vejledning i, hvordan man bedst griber
slægtsstudierne an fra denne periode.
Spørgehjørnet. Foreningen tilbyder hjælp til
medlemmernes læsning af gotisk, forsknings
metoder, kildesøgning mm. d. 2. tirsdag i må
neden kl. 13-16. Datoerne er: d. 10. januar, d.
14. februar, d. 13. marts, d. 10. april, d. 8. maj
og d. 12. juni. Tilmelding pr. E-mail eller & 32
11 82 10 til Jesper Nødholm.
Tid og sted
Februar til april: Kl. 19 i Bispesalen (øverst
oppe i Bispegården, Fredensgade 36, Aarhus)
skråt overfor rutebilstationen. Der er elevator
og lokalevejledning ved indgangen. Betaling
20 kr. dækkende foredrag, kaffe og kage.
Kontingent
140 kr. omfattende foredragene og Slægten.

Hjemmeside

www.slaegt-aarhus.dk

SSF-medlemmer 2012

Slægtens publikationer

- opstillet efter postnummer

Slægtshist. For. f. Hjørring og Omegn
Slægtshist For. f. Brønderslev-egnen
Slægtshist. For. f. Løgstør og Omegn
Slægtshist. For. i Hvetbo Herred
Slægtshist. For. for Aalborg-egnen
Slægts- og Egnshist. For. i Randers
Slægtshist. For. f. Viborg og Omegn
Horsensegnens Slægtsforskere
Slægtsforskerne i Silkeborg
Slægtshist. For. for Odderegnen
Slægtshistorisk Forening Aarhus
Morsø Slægtshistoriske Forening
Skiveegnens Slægtshist. Forening
Slægtshistorisk Forening for Thy
Nordvestjysk Slægtshist. Forening
Slægtshistorisk Forening Herning
Slægts- og Lokalhist. For. f.
Grindsted og Omegn
7100
Vejleegnens Slægtshist. Forening
7000
Trekantomr. Slægtshist. Forening,
Fredericia
6870
Slægtshist. For. af 2005 for Øster,
Vester og Nørre Horne herreder
6400
Slægtshist. Forening Sønderjylland
6000
Koldinghus - For. af Slægtsforskere
5000
Slægtshistorisk Forening Odense
4900
Vestlollands Slægtsforsk. Forening
4800
Slægtshistorisk For. Guldborgsund
4700
Slægtshistorisk for. for Sydsjælland
4500
Slægtsforskerne på Skibby-egnen
4200
Slægtshistorisk Forening Korsør
4000
Roskildeegnens Slægtsforskerfor.
3400
Nordsjællands Slægtshist. Forening
2670
Sydkystens slægtsforskerfor
i Gersagerparken
2650
Hvidovre Slægtsforskere
2640
Hedeboegnens Slægtsforsker For.
2610
Slægtsforskerne i Rødovre
2600
Slægtshist. forening for Vestegnen
2300, 2770, og 2791
Amager Slægtshistoriske Forening
1000-2700
Slægtshist. For. for Storkøbenhavn
9800
9700
9670
9490
9000
8900
8800
8700
8600
8300
8200
7900
7800
7700
7500
7400
7200

2 Slægtsforskere: Lad os hige og søge i
bøgerne! 5. udg., 2002,48 s., 25 kr.

4 Slægtsforskere: Lad os vedgå arv og
gæld! 5. udg., 2003, 36 s., 25 kr.
5 Sogn, herred - kirkebøgerne på Sta
tens Arkiver. 8. udg., 2011,136 s., 40 kr.
Find hurtigt mikrokortene med kirkebogen
fra det rette sogn, herred og amt! Pastoraternes/sognenes numre og kirkebøgernes begyn
delsesår. 92 pyntelige herredskort, så slæg
tens hjemstavn visualiseres!

6 Slægtsforskere: Lad os stå vagt og
værne! 4. udg., 2003, 52 s., 25 kr.

7 Gemmesider - fra nr. 1-10 (1990-94).
88 s., 25 kr.

8 Nutiden og Valdemar Sejr. Slægts
forskning og Danmarks historie.
Af Anton Blaabjerg. 2000, 90 s., 25 kr.

10 Litteraturfortegnelse 1980-85. Litte
ratur for slægtshistorisk interesserede. Perso
nalhistorie. Lokalhistorie. Arkivvæsen. Udar
bejdet af Ingvar Musaeus. 1996,120 s., 40 kr.,
nu nedsat til 25 kr!
12 Voer og Nim samt Nørvang herre
der. Uddrag af samtlige bevarede 2.959
skifter i herredernes godser og hospi
taler 1716-1850. Af Erik Brejl. 1997, 291 s.,
130 kr., nu nedsat til 100 kr.!

13 Det står skrevet i kirkebøger, skø
der, skifter, folketællinger og mange
andre arkivalier.
Af Jens Peder Skou. 1998, 365 s., 175 kr., nu
nedsat til kun 100 kr!

14 Slægtsforskere: Lad os gøre noget ved det! 2. udg., 2000, 54 s., 25 kr. Tanker
om formidling og sammenskrivning af slægts
forskningens resultater.
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15 Tørrild Herred. Uddrag af de 894
skifter i herredets godser 1721-1816.
Af Erik Brejl. 1999, 88 s., 40 kr., nu nedsat
til 25 kr.! Som Voer og Nim samt Nørvang
herreder (nr. 12).

16 Dronning Margrethe Ils forslægt
- også de hidtil mindre kendte slægts
linier! Af Kristian Lauritsen. 2000, 392 s.,
175 kr. Anetavle i 11 generationer (til ane nr.
2047) tilbage til 1600-tallet illustreret med 75
portrætter. For første gang beskrives samlet
så mange af de specielt mindre kendte aner.
- Storkansleren Frederik Ahlefeldt på Trane
kær, død 1686, forekommer hele 12 gange!

181900 godsskifter fra BjerringbroHvorslev-egnen 1715-1815. Af Inga Hør
dum og Vera Munkholm. 2002, 320 s., 190
kr., nu nedsat til kun 100 kr.! Uddrag med
samtlige arvinger af skifterne fra godserne
Frisholt (Ormstrup), Ulstrup, Himmestrup,
Viskum-gård, Skjern, Karmark og Hagsholm.
19 I alle de riger og lande ... Anders
Fogh Rasmussen og fortiden! Af Birgit
Øskov, Ole Bech Knudsen og Anton Blaabjerg.
2003, 60 s., 25 kr. Bidrag til en anetavle, der
viser, at slægtsforskere selvfølgelig må ind
drage andre kilder end blot kirkebøger og fol
ketællinger, hvis der skal kastes lys over for
slægten.

22 Herredsfogedslægten I-II. Peder Pe
dersen i Borum og hans efterkommere
indtil omkring midten af 1700-tallet.
Af Kirstin Nørgaard Pedersen, 2004/10 (op
tryk), 670 s., kun 450 kr. Lensregnskaber,
tingbøger og skifter kaster nyt lys over denne
slægt fra Framlev Herred i 1500-1600-tallet!
23 Folketællinger på mikrokort - num
meroversigt 1787-1890. Ved Peter Kudsk.
2006, 92 s. 30 kr. Genvej til mikrokortene
med folketællingerne fra sogn og amt. Alle
kortnumrene for et sogn i alle tællingerne fra
1787 til 1890 i ét enkelt opslag!

24 Gemmesider III - fra nr. 21-25 (200002) 2007, 84 s., 25 kr. Genoptryk af de ’’be
varingsværdige” artikler fra Slægtens numre
21-25.

25 Præstehustruen i Lyngaa og hendes
familie. En genealogisk undersøgelse.
Af Flemming Aagaard Winther. 130 s., 50 kr.
Flere hundrede efterkommere af Lyngaa-præsten Thomas Nielsen Ferslev, død 1623, og
hustru Karen Thomasdatter, død 1620, med
et væld af rettelser og tilføjelser til Wibergs
Præstehistorie vedr. slægter i 16-1700-tallet.
26 Gemmesider IV - fra nr. 26-29
(2000-04). 2008, 68 s., 30 kr. Genoptryk af
’’bevaringsværdige” artikler fra numre 26-29.

20 Gemmesider IIA og IIB - fra nr. 11-20
(1995-99)- 2003,154 s., pr. stk.: 25 kr. Genop
tryk af ’’bevaringsværdige” artikler fra Slæg
tens numre fra 11-20.

27 Gemmesider V - fra nr. 30-33 (200406) 2008, 76 s., 30 kr. Genoptryk af ’’beva
ringsværdige” artikler fra Slægtens numre
30-33-

21 Det står skrevet II samt Slægten Brochmanns Herkomst i ny Belysning.
Af Jens Peder Skou, 2003, 45 s., 35 kr. Sup
plement til nr. 13 med afsnit, der beviser for
bindelsen mellem biskop Jesper Brochmann
(1585-1652) og kancellisekretær Jesper Bro
chmann (1488-1562). Forbindelsen gik ikke
gennem den yngre Jespers far, Køges borg
mester Rasmus Sørensen (slet ikke en Broch
mann!), men gennem moderen, Bodil Jacobsdatter!

28 Himmerlandske herredsfogeder, byog birkefogeder samt -skrivere.
AfOle Færch, 2011, 276 s., indb. 190 kr.
Biografier med oplysninger om herkomst,
ægtefæller og børn for de mange embedsmænd, der indtil begyndelsen af 1700-tallet
havde rod i de solide og anset bondeslægter
på egnen. Geografisk dækker bogen området
mellem Limijorden, Mariager Fjord og Skals
Å - næsten til Viborg. - Utallige slægtsforbin
delser knytter disse embedsmænd sammen!
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En hel uge med slægtsforskning

Hvordan arbejder vi med anerne?
Uge 12 - 25. - 31. marts 2012

Højskolen Snoghøj i Fredericia samarbejder med Gitte Bergendorff Høstbo og Tor
ben Egeris. Kom og vær med til en spændende uge med slægtsforskning. Kurset er
opbygget for alle både nybegyndere og øvede vil få stor glæde af kurset.
Vi vil få foredrag om hvad vi kan finde om vore aner i det lokale og hvad vi kan finde
i de kommunale arkiver om vore aner. Vi får også mere at vide om anerne, når navne
og datoer og årstal ikke er nok for os.

Kurset vil bestå af 4 foredrag i løbet af ugen. Hvad laver et lokalarkiv?, Skøde- og
pantevæsen, Personoplysninger i kommunernes sociale arkivalier, Højskolens hi
storie.
Ugen vil også bestå af workshops, hvor vi om formiddagen vil arbejde med hvad vi
kan finde på nettet. Der vil være mulighed for at arbejde på egen hånd eller i grup
per. Hjælpen vil være til stede, når vi går i stå. Der vil være undervisning i hvad vi
kan finde på nettet. Der vil blive mulighed for at lave anetavler enten på computer
eller på rigtigt papir. Samt søgning på Internettet med mulighed for hjælp.

Desuden byder ugen på et besøg på Landsarkivet for Sønderjylland samt sejltur til
Hindsgavl Slot samt tur til Fredericia og besøg i Christians Kirke samt Lyng Kirke.
Desuden vil ugen emme af hygge og slægtsforskningssnak i højskoleånd.
Fuldt program kan ses på Højskolen Snoghøjs hjemmeside:
www.snoghoj.dk korte kurser.
Der vil blive serveret morgenmad, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe,
frugt, aftensmad samt aftenkaffe i løbet af ugen.
Kursusprisen er kr. 3600. Prisen omfatter undervisning, kost og logi samt sengetøj
og ture. Har du spørgsmål kan du kontakte skolens sekretær på ® 76 24 15 30 eller
på info@snogh0j.dk mellem 9-13. Tilmeldingsfrist 1. marts 2012.
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Sammenslutningen af

Slægtshistoriske Foreninger
Årsmøde 28. april 2012
,
På Blommenslyst Kro
Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst
Program
Kl. 10.00

Ankomst med kaffe og rundstykker

Kl. 10.30

Foredrag med Ted Rosvall, tidligere formand for de svenske
slægtsforskerforeninger. Teds danske/internationale slægtsforbindelse
til Grevinden af Gyldensteen på Nordfyn i 1700-tallet. Med hende som
genealogisk knudepunkt fortælles om afstamningen fra den spanske
hofmaler Velåzquez og grevindens internationale efterslægt - høj som
lav, social og geografisk mobilitet.

Kl. 12.00

Frokost i restauranten

Kl. 13.00

Årsmøde

Kl. 15.00

Kaffe/the med kage

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest d.
1. marts 2012 på mailjanhb@mail.danbbs.dk

Tilmelding til Lena Sørensen senest 1. marts 2012 på mail: sfs.lenas@gmail.com
k
Priser
Deltagerpris formiddagskaffe + foredrag kr. 100
Deltagerpris frokost kr. 250
Deltagerpris eftermiddagskaffe kr. 65
Fuld deltagerpris, morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe kr. 350

Betaling skal ske til Lena Sørensen på vor konto i Danske Bank nr. 15511463969,
eller med brev til Lena Sørensen, Løven 28, 3650 Ølstykke
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Gitte Bergendorff Høstbo

