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”En Gammel Kirkebog” og dens historie
Kirkebogen begyndte 1646 og var benyttet i lidt mere end 100 år og vil nu være en 
værdifuld kilde til oplysning om svundne slægter for alle via Family History Catalog på 
Kirkens hjemmeside www.Familysearch.org

Ole Jørss egen beretning om hvordan han 
fik ”Den Gamle Kirkebog”, med hans egne 
ord. Desværre kan jeg ikke huske helt 
præcist, hvornår jeg fik kirkebogen, men 
mener det er ca. 1982-83. Jeg har hele livet 
arbejdet med salg af proviant til polske og 
russiske skibe, og var dagligt ombord på 
specielt polske skibe, hvor jeg igennem 
årene fik mange gode venner iblandt 
søfolkene.

I årenes løb har jeg fået mange små gaver 
af en del søfolk, deriblandt fik jeg på et 
tidspunkt kirkebogen, uden jeg kan huske 
nøjagtigt, hvem jeg fik den af. Og lige 
umiddelbart tænkte jeg ikke så meget over 
det udover, den pyntede på en hylde.

Men senere begyndte jeg at tænke over, 
hvor kom den fra, og kunne der være nogen 
personer, som kunne have et udbytte af, 
hvad der stod i bogen. Jeg kunne ikke selv 
tyde meget af det, som stod i bogen. Men 
jeg vidste ligesom ikke, hvordan jeg skulle 
gribe det an at få udbredt kendskabet til 
bogen.

Jeg kontaktede nogle af mine nuværende 
venner i Polen, som meget gerne ville have 
den til undersøgelse. Men det syntes jeg 
alligevel ikke var en god ide, fordi jeg 
havde en fornemmelse af, at bogen var fra 
daværende tysk område, som nu er polsk. 
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Derfor begyndte jeg på et tidspunkt i 2007, at undersøge, hvilke muligheder der var for at få 
bogen undersøgt. Jeg fandt frem til, at der var noget som hed Slægtshistorisk Center, oven i 
købet på Maglegårds Allé, som ikke er så langt fra min bolig. Derfor afleverede jeg bogen 
til Ane Birthe Krogstrup for nærmere undersøgelse.

Det viste sig dog at blive en langvarig proces, fordi bogen skulle affotograferes, hvilket kun 
kunne foregå i Tyskland. Men dejligt at det er overstået her i 2010. Jeg fik derved oplyst, at 
bogen ganske rigtigt var fra tidligere Tyskland, nemlig byen Labes i Pommern, som nu 
hedder Lobez på polsk. Ja, det glæder mig, at bogen nu bliver tilgængelig på Internet, så 
oplysningerne, der er i bogen, ikke bliver glemt.

Nu går mine overvejelser på, hvad der skal ske 
med bogen i fremtiden. Det vil jeg nok tænke 
lidt over det næste års tid, men umiddelbart er 
min holdning, at jeg vil gøre noget for dens 
bevarelse på den ene eller anden måde.

Jeg kan kun varmt anbefale til andre, som måtte 
ligge inde med bøger af den ene anden art af 
ældre dato, som kunne være af interesse for 
andre personer, at henvende sig til 
Slægtshistorisk Center.

Den person, der skannede bogen, ses på billedet 
sammen med mig foran kirken på 
Maglegårdsallé i Søborg. På det andet billede er 
det Ole Jørss der står med ”Den Gamle 
Kirkebog” opslået, samt et nærbillede af selve 
bogen.

Af Ole Jønss

Mit livs historie! Har du fået skrevet den?
Vi fokuserer meget på anerne som slægtsforskere, 
hvem var de og hvad lavede de? Men hvad med os 
selv? Uanset alder, er det godt at skrive sin egen 
livsberetning og mere kan jo tilføjes, jo ældre vi 
bliver. Men skriv, det er lige så vigtigt at skrive om 
sig selv og vi er nok dem der er bedst til det. 
Computeren er i dag et godt redskab, da der kan 
tilføjes ekstra ting vi har glemt mellem de 
skrevende linjer. Så fat tangenterne og skriv. Alle 
kan skrive. Din beretning kan afleveres på nærmeste 
lokalarkiv hvis du er interesseret i dette.
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Gadenumre i København 1689-2010
Enhver slægtsforsker kender vanskelighederne med at lokalisere gamle adresser, der ikke 
altid er lige lette at håndtere i forhold til moderne kort og vejvisere. Det gælder også 
adresser i København, hvor man dog på mange måde er bedre hjulpen end så mange andre 
steder. Men man er virkelig på Herrens mark, når man f. ex. i gamle skødeprotokoller får en 
oplysning om, at en grund ligger ”næst op til Peder Jensens iboende våning” eller ”Ud til 
Søen sønden kanalen”. Selv med en angivelse af et gadenavn, vil man ofte kunne have 
vanskeligheder med at finde ud af, hvor i gaden den pågældende grund har ligget, og 
sådanne adresser vil være vanskelige at lokalisere præcist ud fra moderne kort.

Derfor var det en stor reform, da 
man ved udarbejdelsen af en ny 
grundtaxtmatrikel i København i 
1680’erne forsynede hver grund 
med et nummer, der var fortløbende 
inden for hvert af byens dengang 11 
kvarterer. Initiativet kom muligvis 
fra Ole Rømer, der var medlem af 
den kommission, der forberedte 
grundtaxten. Matriklen blev 
godkendt af Christian den 5. i 1690, 
og siden da har de københavnske 
grundarealer inden for voldene 
været forsynet med en 
talidentifikation.

Matriklen fra 1690 - eller 1689-matriklen, som den ofte 
betegnes - var rent fysisk en protokol med angivelse af 
grundejerens navn, grundens størrelse i en tilpasset form (så 
grundejere kom til at betale mere for arealer ud til gaden end 
for gårdsrum), en angivelse af grundtaxten pr. kvadratalen i 
det pågældende område (”grundskatteprocenten”), og endeligt 
den multiplicerede grundværdi (grundtaxten x det tilpassede 
areal), som skatten blev beregnet ud fra. I slutningen af 1600- 
årene var det således en 3 eller 5 % skat pr. år af denne 
vurdering. Matriklen indeholder mange interessante 
oplysninger om byens forhold og dens indbyggere, men her er 
det dens talsystem, der skal trækkes frem. Der var i 1689 
knap 3.000 matrikelnumre, fordelt på de 9 kvarterer. 
Nummereringen begyndte på et markant sted i kvarteret og 
kørte gade op og gade ned, oftest med de vigtigste gader først, 
og grundene her fik derfor i et vist omfang de laveste numre.
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Det var kun private grundarealer, der var omfattet af skattebetalingen, og det var kun dem, 
der blev nummereret, d.v.s. at alle offentlige bygninger, slottet, kirker og militære 
bygninger m.v. ikke blev inddraget i nummereringen. I forbindelse med reformen 
etableredes et Stadskonduktørembede, der skulle sikre, at grundarealer, der blev ændret ved 
deling eller sammenlægninger, også blev delt eller sammenlagt retfærdigt, så de 
involverede parter også delte grundværdien og skattebyrden ligeligt. Det blev 
stadskonduktørens primære opgave at bistå ved sådanne ændringer. Matrikelnumrene havde 
i denne tidlige fase ingen adressefunktion blandt folk, men blev kun benyttet ved 
administrationen af grundskatterne, og det varede endog længe førend numrene blev brugt 
ved skødeudstedelser og til andre juridiske formål. Det var vel forklaringen på, at man ikke 
tog højde for, hvad der skulle ske med et nummer, når en grund blev delt. I sådanne tilfælde 
nøjedes man med at anføre de to grundejeres navne ud for det gamle nummer, og det gjorde 
jo matriklen mindre entydig set fra en nutidig betragtning: For hvilken grundejer boede 
hvor?

Efter branden i 1728 skete der en del ændringer af grundarealer i byen: Nye gader blev 
brudt igennem ældre bebyggelse, gamle gader forsvandt og grundarealer blev forøget og 
formindsket. Hertil kom, at ”skatteprocenten” for de enkelte gader ændrede sig i takt med, 
at byens kommercielle centrum forskubbede sig fra området omkring Vesterport hen mod 
Kongens Nytorv. Så i 1756 kom en ny matrikel, der var blevet til efter godt ti års 
forberedelser. Den var principielt opbygget ganske som den gamle matrikel, og indeholdt 
også de samme oplysninger, men da der jo nogen steder var sammenlagt grunde og andre 
steder opstået nye ved delinger eller inddragelse af nye arealer i byen (særligt i Ny- 
København og Frederiksstaden), måtte man omnummerere de fleste huse. Enkelte steder 
var ændringerne få, og i nogle kvarterer havde en hel del bygninger derfor det samme 
nummer, som tidligere. Men ellers fik langt de fleste grundarealer et nyt matrikelnummer.

Nyt var det også, at de fleste offentlige bygninger blev inddraget i nummereringen. Dette 
gjaldt dog ikke Nyboder, der som et reservat for Søetaten blev undtaget fra matrikuleringen. 
Heller ikke denne matrikel havde en indbygget ajourføring af numrene. Men for 
Frederiksstaden, der var under udstykning i disse år, begyndte man at angive de nye 
parceller med litreringer efter det gamle hovednummer. Dette princip blev udbredt også i 
andre kvarterer efter ca. 1780, hvor stadskonduktør C. Basballe reformerede matriklen, så 
den bedre afspejlede byens dynamik. På samme tid introduceredes også matrikelnumre i 
byens forstæder, altså i områderne uden for voldene.

1756-matriklen holdt sig kun 50 år. Da afløstes den af 1806-matriklen, der er den endnu 
gældende, og som derfor skal beskrives lidt nøjere. 1806-matriklen var bygget op efter de 
hidtidige principper med kvarteret, som det bærende element: Med udgangspunkt i et 
markant punkt i kvarteret løb nummereringen gade op og gade ned med de vigtigste gader 
først. Det gav umiddelbart en vis logik, men der måtte jo naturligvis være visse numeriske 
brud i de sekundære gader, hvis hjørnehuse ud til de primære gader, jo allerede havde fået 
et nummer, der hørte til denne gade, og som derfor måtte springes over i nummereringen af 
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den pågældende strækning. Man introducerede også et princip om, at blev en grund delt, 
fulgte den gamle nummerering med, specificeret med en litrering. Da matrikelnummer 38 i 
Klædebo Kvarter (i Store Kannikestræde) i 1838 blev delt, fik den ene del betegnelsen 38 
A, den anden 38 B. Mere kompliceret kunne det blive, hvis en grund blev delt mellem andre 
grunde: Matrikelnummer 51 i Klædebo Kvarter fik tilført en del af nabogrunden 52 og kom 
til at hedde 51 & 52 B. Hvis det grundareal, der blev afstået til anden side var omfattende, 
blev det gamle hovednummer ofte betegnet med bogstavet A.

Ved delinger og sammenlægninger hen over tiden kunne matrikelnumrene få særdeles lange 
numre, som det må have været vanskeligt at administrere efter: I Frimands Kvarter blev der 
i 1903 samlet en del grunde til matrikelnummeret ”21, 22, 23, 31, 32, 33 & 34” for at 
betegne Jorcks Passage. Sådanne grundarealer ses i øvrigt ofte betegnet ved et helt nyt 
nummer, defineret som det lavest ubenyttede nummer (hele tal) i talrækken for det 
pågældende kvarter, og det havde nok været praktisk i dette tilfælde. Først i 1953 
bortsanerede man et stort antal numre, der på den måde var løbet løbsk, og Jorcks Passage 
kom til at hedde nr. 21. Det betyder imidlertid, at historikere i sådanne tilfælde skal være 
opmærksom på, at der i den aktuelle matrikel har existeret to grundarealer med samme 
matrikelnummer, der ikke dækker over det samme, om end den gamle jo indgår i det nyere 
nummer. Matrikelnummeret var som omtalt bundet til kvartersinddelingen, og da man 
oftest benyttede kombinationen af gadenavn og matrikelnummer som adresse, førte det til 
en række uhensigtmæssigheder, da enkelte gader var omfattet af flere kvarterer. Således var 
Store Købmagergade, der strakte sig fra Rundetårn til Amagertorv dækket af fire kvarterer, 
hvis nummersystemer gav store spring i gadenummereringen, og hvor der endog var et nr. 
27 i hver ende!

Det blev naturligvis mere og mere uhensigtsmæssigt at bruge matrikelnumrene som adresse, 
især da København i første halvdel af 1800-tallet blev så stor, at ”man” ikke umiddelbart 
kunne finde rundt eller forvente, at alle vidste, hvor et bestemt hus lå. I 1831 udgav J. Th. 
Thomsen derfor en fortegnelse over hvilke matrikelnumre, der hørte til hvilken gade. Det 
var en alfabetisk fortegnelse over gader i København med angivelse af, hvilket eller hvilke 
kvarterer en grund i en gade lå i, og hvorledes grundene lå i forhold til hinanden og til 
markante bygninger i gadeforløbet. Hvor vidt Thomsens matrikel vej viser har virket efter 
hensigten, vides ikke, men den blev i 1840-41 suppleret af Severin Sterms kvarterkort, hvor 
matrikelnumrene er anført for hver enkelt grund. Hans kort blev senere suppleret af 
tilsvarende udgivelser, men selvom kort er hensigtsmæssige, var de næppe egnet til at løse 
det praktiske problem med, at numrene ”snoede sig” rundt i gaderne og til dels var 
uforudsigelige.

Husnumre
Løsningen kom fra den daværende stadskonduktør Thorvald Krak, der senere skulle gøre 
sig kendt på bl. a. udgivelsen af landets førende vejviser, men initiativet kom fra Den 
Udenbys Grundejerforening. For netop i forstæderne mærkede man matrikelnumrenes 
utilstrækkelighed ved de mange udstykninger efter byggerestriktionernes ophævelse i 1852. 
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Foreningen henvendte sig i 1858 til Borgerrepræsentation om at indføre husnumre, så man 
kunne orientere sig i de mange nye ejendomme i Blågårdsgadekvarteret.

Krak støttede ivrigt forslaget og udkastede endog den idé at lade matrikelnumrene erstatte 
af de nye husnumre, men dette satte politidirektør Cosmus Bræstrup sig kraftigt imod, da 
han mente, at man så måtte rette i samtlige ældre dokumenter. Det ville også have været 
upraktisk, idet husnumrene blev påført samtlige opgange i en ejendom, og dermed have 
mange husnumre, men naturligvis kun ét enkelt matrikelnummer. Tilmed var husnumrene 
bundet op på gadenavnet, og netop gadenavne kunne skifte hen over tid. Det er forklaringen 
på, at husnumrene blev et supplement til den existerende nummerering, der fortsatte sit liv i 
juridiske dokumenter og officielle skrivelser. Kraks endelige forslag til principper for 
husnumre blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. november 1859 og trådte i kraft 
fra 1. januar 1860: Hovedprincippet blev det, at alle opgange i en gade blev forsynet med et 
nummer i en rækkefølge, der tog sin begyndelse i den del af gaden, der lå nærmest byens 
centrale plads, defineret som Kongens Nytorv. Enkelte sekundære gader kunne dog tage 
deres nummer fra den primære gade, som de måtte udgå fra. Den enkelte gade blev 
nummereret med ulige numre til venstre og lige numre til højre, set fra den ende, hvor 
nummereringen tog sin begyndelse. Butikker og forretninger med selvstændig indgang blev 
ikke nummereret, men skulle findes via den nærliggende opgang med husnummer.
Rent praktisk påtog Københavns Kommune sig udgifterne ved at male det nye husnummer 
ved alle opgange i København. Det var en ganske omfattende opgave, og malermester Ed. 
Bendsen var først færdig ved forårstide 1860. Derefter var det grundejernes pligt at sørge 
for at opretholde en markering af nummeret.

Krak hjalp nyordningen på vej ved at udfærdige et jævnførelsesregister over de gamle 
matrikler, parret med de nye husnumre og omvendt, således at man altid kunne finde en 
givet adresse. Som alle reformer mødte også denne kritik blandt de implicerede: Enkelte 
ønskede at få vendt gadenummereringen for den gade de boede i, så de kom til at bo i et lavt 
og i deres øjne ”finere” husnummer. En enkelt klagede over, at han som husejer mistede 
lejeindtægter, fordi huset nu kom til at hedde nr. 13, og lejerne angiveligt flyttede af den 
grund. Krak administrerede hensynsfuldt, men gik ikke på kompromis med den 
grundlæggende idé, og i løbet af kort tid var husnumre et praktisk led i lokaliseringen af en 
ejendom i København. En medvirkende årsag var naturligvis også reformerne i 
Postvæsenet, der øgede brevvexlingen mellem borgerne.

For slægtsforskere og andre med interesse for ældre tiders forhold har 
husnumrene imidlertid ikke været helt lette at håndtere: Husnumrene 
blev som omtalt bundet op på gadenavnet, og det er jo entydigt, så 
længe gaden ikke skiftede navn. Men netop Krak forsøgte i 1860 at 
reformere gadenavnene i København, så der ikke fandtes to 
forskellige gader med enslydende navne, men han kunne naturligvis 
ikke forudse de store ændringer, der skete i begyndelsen af 1900- 
tallet, hvor citydannelsen ændrede Indre By markant. Heller ikke de 
store nedrivninger som følge af saneringer og gadegennembrud 
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kunne han tage højde for. Ved sammenlægninger er numre gledet ud, og det har givet huller 
i husnummereringen, og ved delinger har man måtte oprette supplerende numre, som man 
ofte har givet en litrering i form af et bogstav.

J æ vnførelsesregistre
Siden 1806 er en mængde matrikelnumre gledet ud af matriklen, og siden 1859 er et stort 
antal husnumre på samme måde forsvundet, ligesom nye husnmre og matrikelnumre er 
kommet til. I forhold hertil kan ændringerne af de tidligere matrikler (1689 og 1756) synes 
ganske beskedne. Allerede i 1906 udkom en konkordans mellem de tre matrikler. Den blev 
offentliggjort i ”Kjøbenhavns Huse og Indvaanere 1728” og var udarbejdet af P. Bredo 
Grandjean. Listerne er senere blevet brugt i H. U. Ramsings Københavnske ejendomme 1-9. 
Grandjean tog udgangspunkt i de tre matrikelår 1689-1756-1806, og kun undtagelsesvis 
blev den matrikulære situation ført op til ca. 1860. Karakteristisk for konkordansen er det, 
at den ikke tog højde for husnumrene. Det var tydeligvis et savn i studiet af den 
københavnske ejendomshistorie, og i 2007 søsatte Bergiafondet et projekt, der skulle 
resultere i en samlet oversigt over matrikel- og husnumre fra 1689 frem ”dags dato” (det 
blev 2008).

Ved at gennemgå Stadskonduktørembedets matrikelprotokoller og målebrevsbøger blev det 
muligt at følge den matrikulære situation og supplere Grandjeans lister med de ændringer, 
der var sket mellem matrikelårene. Desuden kunne materialet hos Stadskonduktørembedet 
give oplysninger om husnumrene i en periode op til ca. 1900. Herefter har Københavns 
Vejviser (Kraks Vejviser) været kilden til ændringer i husnumrene. Dette er hovedindholdet 
i de jævnførelsesregistre, som Bergiafonden i en periode på 5 år har overladt Selskabet til 
Københavns Historie at administrere: På Selskabets hjemmeside
www.kobenhavnshistorie.dk kan man derfor finde en oversigt over de vanskelige matrikel- 
og husnumre. Der er naturligvis søgemuligheder på textstrenge, så man kan søge på kryds 
og tværs i det omfattende materiale.

Som et supplement til de egentlige nummeroplysninger kan man sammesteds finde en 
oversigt over, hvem der var ejere efter matriklerne i 1689, 1756, 1806 og 2008. Denne del 
af jævnførelsesregistrene kan således siges at være et anslag til en oversigt over 
københavnske grundejere mellem 1689-2008 eller hovedlinierne i en fortsættelse af H. U. 
Ramsings Københavnske ejendomme indtil 1728.

På hjemmesiden vil man også finde en datering af det nuværende hus på grunden (defineret 
som gadehuset) med en angivelse af arkitektens navn, hvis sådanne oplysninger har kunnet 
findes i kilderne eller ved søgninger i almindelige opslagsværker.
Hovedindholdet for de fleste vil dog givetvis være konkordansen, matrikelnøglen eller 
jævnførelsesregistrene mellem de matrikelnumre, der har været i brug mellem 1689 og 
2008, og husnumrene for alle de ejendomme, der har existeret, siden nummersystemet blev 
indført i 1859. Hermed turde et nyt vigtigt hjælpemiddel i studiet af Københavns ejendoms- 
og personalhistorie være skabt.

af Bjørn Westerbeek Dahl
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Castle Garden og Ellis Island
Bastionen Castle Clinton og Castle Garden var to store bastioner i staten New York, som 
fungerede som militære forter. Allerede fra år 1808 begyndte man militærbyggeri længere 
ud i New Yorks havn med bl.a. Liberty Island, Ellis Island og Governors Island. I 1824 blev 
Castle Clinton et slags forlystelsessted, hvor man kunne slappe af, inden man kom længere 
ud i havnen, hvor det tunge militær huserede.

I 1855 blev Castle Garden udlejet til staten New York og kom til at fungere som 
ankomststation for de mange immigranter, der indtog USA. Castle Garden kom til at 
fungere som ankomsthavn for ca. 10 millioner immigranter, der ankom til Staten New 
York, for at søge lykken i byen eller længere inde i landet.
De fleste var tyske emigranter ca. 3,4 millioner, og dernæst kom de irske indvandrere ca. 
2,5 millioner. Resten af immigranterne ankom i følgende mængder Engelske, svenske, 
italienske, skotske, russiske, norske, svenske, franske, ungarere, danskere, østrigere, 
hollændere og bohemiere, walisere, belgiere, spanske, polske, kinesere, portugisere, 
grækere, tyrker og australiere plus en mængde forskellige folkeslag fra lande, som ikke er 
nævnt her ca. 162 - 173 tusind. Efter ankomst og registrering i Castle Garden måtte de 
mange immigranter vandre videre ind til Manhatten. På Castle Garden lå også jobkontoret 
,som formidlede job til de nyankommende immigranter og sørgede for, at de kom længere 
ind i landet.

De mest almindelige jobs for immigranterne på denne tid var møbelsnedkere, skomagere, 
bagere, vævere, gartnere. I 1890 ankom de sidste italienske immigranter til denne havn.
Ny og større faciliteter blev bygget for at kunne håndtere de mange millioner af 
immigranter, der kom via New Yorks Castle Garden, og den nye Immigrant facilitet blev 
Ellis Island, hvor man kunne lægeundersøge de mange fattige immigranter, der ankom. I 
1892 var denne bastion færdigbygget og i løbet af de næste 62 år ankom over 12 millioner 
til USA gennem Ellis Island. I de to år blev immigranterne indsluset i en lille del af 
bastionen, der på dette tidspunkt var færdigt bygget. Castle Garden fungerede fra 1824 - 
1890 og på Castle Gardens hjemmeside kan man søge i en database, der indeholder over 11 
millioner immigranter til USA 
www.castlegarden.org/

Castle Garden er i dag kendt som 
mindesmærke kaldet Castle Clinton 
National Monument. Castle Garden 
åbnede igen i 1896 men denne gang 
som akvarium, hvor man kunne se alle 
de lokale fisk, der var i havnen omkring 
Manhatten. Akvariet lukkede i 1946, da 
man skulle bygge den nye Brooklyn 
subway tunnel.
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Ellis Island først kendt som Fort Gibson, blev påbegyndt bygget i 1812 som bastion for 
krudt og våben til forsyninger i øens østlige ende. I midten af 1800-tallet boede en lille 
garnison på øen. Det skal nævnes, at dette foto er taget spejlvendt i udstillingen på Ellis 
Island.

Ellis Island var modtagercenter for de 
immigranter, der forsøgte at komme til 
USA fra årene 1892 til 1954. Efter 1924 
var det primært krigsflygtninge, der 
opholdt sig på øen. I dag er Ellis Island et 
museum, der minder os om de mange, der 
tog lykkens vej til rigdom i USA. Dengang 
var der streng kontrol ved immigrant
portene, og ingen slap ind uden god grund.

I 2008 besøgte jeg selv museet, og i dag 
foregår turen via Manhatten fra det 
tidligere Castle Garden. Turen til Ellis 
Island tager ca. Vi times tid, og man slipper 
ikke for kontrol ved ombordstigningen til 
færgen ved Castle Garden. Jeg vil vove at 
påstå, at kontrollen er værre end i 
lufthavnen. Men turen til Ellis Island er 
enestående. Vi tog turene i klart solskin 
med stop på The Statue of Liberty, og ved ankomsten til Ellis Island, kunne man nemt føle 
den fornemmelse, vore slægtninge har haft, da de ankom hertil. I gåsegang, som de også gik 
fra færgen, gik alle vi turister ind til museet. En sikkert lige så spændt fornemmelse af hvad 
vi skulle se, som vore slægtninge havde af, forventninger til det nye land. På fotoet herover 
ses nogen af de mange immigranter, der kom til Ellis Island. Der er mange fotos af 
immigranterne, også af de mange danskere.
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På Ellis Islands museum ligger 
også The Family Immigrant 
History Center. Her kan man mod 
betaling komme ind og søge sine 
slægtninge. Det var det eneste 
minus ved turen til Ellis Island, 
idet vi havde betalt for færge og 
for entre til Ellis Island, og nu 
skulle der også betales for at 
komme ind i Family History 
Center, som var noget jeg havde 
set frem til. Men prisen var ikke så 
høj. Det var mere princippet.
Baserne er en guldgrube for 
slægtsforskere.

Den gamle registreringssal, ligger på 1. sal. Salen er renoveret i 1884. Og står man i denne, 
får man rigtig følelsen af storslåethed, hvis man var en immigrant f.eks, fra Danmark. Man 
kan næsten høre stemmerne, fra dengang da salen fungerede med den megen råben og 
skrigen, der må havde været dengang.
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Historierne
Der er mange historier fortalt på Ellis Island, hvor man kan få næsten en hel dag til at gå.
Som rigtigt skrevet i en gammel artikel fra Kristeligt Dagblad, så bliver der ikke glemt 
noget fra datidens historie. På store plancher kan man konstatere, at det nye fædreland 
spillede en ganske aktiv rolle i den livlige slavehandel. En befolkningsgruppe, der modsat 
de mange immigranter, ikke kom frivilligt til landet. Det var heller ikke altid, de nye 
befolkningsgrupper blev hilst velkommen i det nye land. Man kan bla. se, at Ku Klux Klans 
aktiviteter gik på to ben; dels hævdede klanen ”den hvide races overlegenhed”, og dels 
bekæmpede den indædt indvandringen af - hvide - indvandrere fra Europa gerne blandt 
andet demonstrationer i USAs storbyer.

Dog fik de allerfleste immigranter lov at fortsætte fra Ellis Island til New York. Kun 2 % af 
de mange millioner blev afvist. En temmelig ydmygende sorteringsprocedure - efter vores 
målestok - blev gennemført på Ellis Island. Undersøgelsen varede kun et par minutter og 
med kridt blev der skrevet på deres tøj, f.eks, et S for senil, et X for mentalt skadet og et H 
for hjerteproblemer. Havde man for mange bogstaver resulterede det i en returbillet til 
Europa. I en database kan man søge, at idag har ca. 882.474 indbyggere i USA en eller 
anden form for dansk blod rullende i årerne. Har du slægtninge, der kom ind via. Ellis 
Island, kan du søge dem i databasen; www.ellisisland.org

af Gitte Bergendorff Høstbo, egne foto taget på Ellis Island 2008
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Lidt om brugen af “Daisy” og brugerprofil
Når vi som nye slægtsforskere skal gøre os klar til det første arkivbesøg, er der nogle få 
punkter, som skal være på plads. Vi skal have bestilt nogle arkivalier, som vi gerne vil se 
nærmere på, det kan være vi ønsker at finde oldemors dåb, konfirmation, vielse eller noget 
helt fjerde.

Når vi har bestemt os for, hvad vi vil se, kommer næste udfordring - hvordan gør vi?

Vi skal alle bruge ”Daisy” til at bestille de ønskede arkivalier, det kan for mange af os godt 
være lidt af en udfordring, især når vi som nye slægtsforskere ikke har kendskab til f.eks, 
registraturer eller at en kirkebog også bliver kaldt Kontraministerialbog!

Ønsker vi at bestille arkivalier til gennemsyn er det et krav, at vi opretter os som brugere og 
med en brugerprofil hos Statens Arkiver. En brugerprofil er gratis at oprette.

Er du helt ny bruger, vil jeg foreslå at du gør følgende:

1. Trin: Åbn din internetbrowser og tast www.sa.dk.
2. Trin: ”Opret dig som bruger af Statens Arkiver”, findes på forsiden.__________________
Log ind eller få en gratis brugerprofil

Få adgang til Arkivalieronline, bestilling i arkivdatabasen 
Daisy og dine helt egne sider på www.sa.dk

Log ind eller opret ny brugerprofil her

Tryk på ”Log ind eller opret ny brugerprofil her”
Tryk på Ny bruger og følg vejledning på skærmen.

Når du har oprettet dig som bruger, sender Statens Arkiver en e-mail, som du skal besvare, 
Derfor er det bedst at gøre dette hjemmefra.

Bruger du allerede Arkivalieronline?
Så har Statens Arkiver allerede oprettet dig som bruger, du skal logge ind med den e- 
mailadresse og det kodeord, du i dag bruger til Arkivalieronline. Det er da let ©

Har du ingen e-mail, så fortvivl ikke - du kan få hjælp på arkiverne til at oprette dig som 
bruger, der vil dog være nogle services, du ikke kan gøre brug af.
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Hvad er ”Daisy”?
Det er jo som bekendt kælenavnet for Danmarks dronning, men i denne sammenhæng er det 
en forkortelse af Dansk ArkivalieInformationssystem, Statens Arkivers elektroniske 
registraturdatabase, hvor alle arkivalier med tiden bliver registreret. Når alt er registreret vil 
databasen indeholde det samme som de gamle registraturer, som kendes fra arkivernes 
læsesale. Der tales om ca. 4 miil. fysiske enheder, fordelt på over 96 tusinde arkivskabere 
iflg. Statens Arkivers hjemmeside

Søgefelterne i Daisy, svarer nogenlunde til de gamle Bestillingssedlers felter. 
Arkivskaber, hvem har genereret arkivalierne eks. ”Ottestrup-Sorterup-Kindertofte Pastorat” 
Arkivserie er det samme som Titel eks. ”Kirkebog 1929-1949”
Arkivskaber eller arkivserie er en kombination af de 2 ovennævnte, her søger vi meget 
bredt.

Det lyder jo alt sammen let og tilforladeligt, men giver vidt forskellige resultater alt 
afhængig af søge- og stavemåder.

Mange arkivskabere har heddet noget forskelligt eller har hørt under en anden ”statslig 
afdeling” gennem tiderne, ligesom nogle af sognene, har hørt til forskellige kommuner, ja 
endda forskellige amter. Det er blandt andet derfor vi som nye slægtsforskere kan have 
store kvaler med at finde det vi søger. For i Daisy er alt registreret, som det blev kaldt på 
det givne tidspunkt, dog er stavemåde forsøgt tilrettet til nutidig stavemåde.

Som nybegyndere vil vi nok starte med at finde vore forfædres dåb, konfirmation, vielse 
eller begravelse, vi skal derfor have fat i kirkens arkivalier - altså kirkebøgerne.

For at finde ovennævnte skal vi som minimum kende:
Navnet på den forfader vi søger oplysninger om.
Fødselsår og fødesognet, når vi søger efter en dåb.
Dødsåret og sognet, når vi søger efter en begravelse.

Kirkebøger før 1892 er alle mikrofilmet og kan ses på alle landsarkiver samt Rigsarkivet og 
på Arkivalieronline. Kvaliteten af det filmede er meget bedre på arkiverne. Husk der er 
regler for, hvad vi må se. F.eks, må dødsfald ses efter 10 år, reglerne for hvad vi må se, 
afhænger af hvor personfølsomme oplysningerne er. Læs selv mere på www.sa.dk

Når vi søger via Daisy, får vi automatisk at vide hvilken af Statens Arkivers syv enheder, 
Arkivaliet er opstillet hos. Det betyder, at vi får at vide om kirkebogen står på Landsarkivet 
for Sjælland og Bornholm, eller om den måske står på Landsarkivet for Nørrejylland. Prøv 
selv at søge i Daisy og følg evt. A.M. Krogh-Thomsens vejledning om, at finde en kirkebog 
via Daisy. af Lena Sørensen
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Hvordan bestilles en kirkebog på Daisy?
http://daisy.sa.dk

kirkebøger mm. der indtil dato er indleveret fra det pågældende sogn, og kan ses på 
arkiverne, f.eks. Landsarkiverne og Rigsarkivet.

2. Find det sted hvor der f.eks, er nævnt Kontraministralbog for Kindertofte, og klik på 
den røde linie. \

li! Arkivskaber 1 ? 1 \ Arkivserie 1 ?J

.843 1966 Kindertofte Kommune \ vis arkivserier

.843 1965 Kindertofte Kommune, Skattevæsen \ vis arkivserier

.868 1966 Kindertofte Kommune, Skolekommission \ vis arkivserier

.901 Kindertofte Skole \ vis arkivserier

.903 Kindertofte Sogns Menighedsråd \ vis arkivserier

.915 1961 Kindertofte Sygekasse \ vis arkivserier

.971 Ottestrup-Sorterup-Kindertofte Pastorat \ vis arkivserier

.536 1971 Ottestrup-Sorterup-Kindertofte Pastorat, KindeVtofte
Sogn \

vis arkivserier

.842 1842 Pedersborg-Kipdertofte Kommijne \

.903 1971 Pedersborg-Kindertofte Menighedsråd \ vis arkivserier

.798 1971 Pedersborg-Kindertofte pastorat \ vis arkivserier

.536 1682 Petersbora-Kindertofte Pastorat \

.620 Sorterup-Ottestrup-Kindertofte Pastorat, Ottestrupx 
Sogn \

vis arkivserier

.620 Sorterup-Ottestrup-Kindertofte Pastorat, Sorterup Sibgnvis arkivserier

.860 1955 Antvorskov Birk \ Realreaister: 2. sæt: Heininae, Gudum, Kindertofte

.930 1967 Kindertofte Kommune \ Æateskabsboa fduolikat) for Kindertofte Kommune

.923 1967 Kindertofte Kommune JÆateskabsioumal for Kindertofte Kommune

.903 1912 Pedersborg-Kindertofte Menighedsråd W<in dert ofte meniohedsråds valoDrotokol

.815 1949 Pedersborg-Kindertofte pastorat Kontraministerialboa for Kindertofte Soqn

.860 1927 Pedersborg-Kindertofte pastorat Tillvsninasboa for Kindertofte

.776 1780 Rentekammeret, Danske Afdeling, Fynske Dokumenter ana. stridiaheder navnl. ana. Jonsvænaet
Renteskriverkontor oa det deri inkoroorerede Skovfoaedvænae af 

Kindertofte overdrev i Antvorskov amt
.967 1970 Slagelse Købstadskommune Æateskabsiournal for Kindertofte-Sorterup Kommune
.967 1970 Vestermose Kommune Ægteskabsjpurnal. for KindertQfte Sogn
.967 1968 Vestermose Kommune Æateskabsboa (dublikat) for Kindertofte Soan
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3.1 næste skærmbillede kan du se at der er 5 fysiske enheder, klik på vis/bestil.

4.1 næste skærmbillede finder 
du den bog du ønsker, og klik på 
Gå til bestilling.

5. For at kunne komme videre 
bliver du nu bedt om at logge 
dig ind, klik på det.

imfnekc6. Her skal du bruge de samme koder, som du har til Arkivalieronline, klik på Log ind

De to sidste rubrikker 
skal ikke udfyldes ved 
bestilling af 
kirkebøger.

AMKT
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Forårsprogram 2011
Onsdag den 12. januar kl. 19.00: 
”Herregårdsfruens hverdagsliv”.
Annette Hoff, museumsinspektør dr. 

phil. Horsens Museum. Karen 
Rosenkrantz de Lichtenbergs 
dagbøger og regnskaber - 
hverdagsliv 1771-96 på herregården 
Bidstrup og i Horsens. Baroner og 
bryggerspiger, studehandlere, sukker
bagere og spindekoner myldrer frem, 
når man åbner de små 
regnskabsbøger, der siden 1790’erne 
har været gemt i kældrene under 
Bidstrups sale. Med pertentlig skrift 
har Karen Rosenkrantz de 
Lichtenberg ført sine daglige regn
skabsnotater, og år efter år kan vi 
følge herregårdsfruens hverdagsliv 
ned i alle detaljer. To års dagbøger 
giver os endvidere indsigt i 
hverdagslivet på Bidstrup, og det helt 
nære familieliv med barselsstue, 
besøg af svigermoderen Bodil
Hofgaard, sygdom og død bliver man også vidne til på nærmeste hold. At husets frue 
ligefrem er lystfisker og som højgravid tilbringer mange timer i robåden med sin egen 
fiskestang, viser dagbøgerne også.
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Onsdag den 9. februar kl. 19.00: ”Pasprotokoller”.
Michael Dupont, cand.mag. adjunkt.
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. 
århundrede og findes på landsarkiverne. Når man ikke ved, 
hvor en person kommer fra eller rejser hen, vil 
pasprotokolleme i mange tilfælde være et godt sted at begynde. 
I 1800-tallet skulle man nemlig bruge pas til indenlandsrejser, 
og via pasprotokollerne kan man følge en persons rejsefærd.

Kom og hør om dette spændende materiale.



Onsdag den 9. marts kl. 19.00
GENERALFORSAMLING

Dagsorden efter vedtægterne

Efter generalforsamlingen den 9. marts kl. 19.00:
”Mors Hemmelighed”. Karin Lutzen, historiker. Karin Lutzen har 
som mange andre danskere slægtsforsket, og hendes søgen efter 
rødder er blevet til bogen "Mors hemmelighed - på sporet af en 
jødisk indvandrerhistorie", som er en dokumentarisk fortælling om 
at opdage, at ens rødder er anderledes end man troede. Hør om 
hendes egen spændende research af slægtens spor. Ved foredraget 
bliver der vist mange af Karin LUtzens egne slægtsbilleder.

Onsdag, den 20. april kl. 19.00: "Danskerne i fest og glæde”. 
Per Sørensen. Faglærer, danse- og musikforsker. I gamle dage var 
der ikke mange muligheder for at more sig, dog har dans gennem 
århundreder været en af de centrale muligheder for underholdning 
i alle samfundslag. Per Sørensen har speciel viden indenfor dans og musik og han vil i 
billeder og lyd fortælle om, hvad vore aner dansede, når de var til gilde og skulle more sig.

* Alle foredrag finder sted i mormonkirkens lokaler på 1. sal i Ballerup centret. De befinder 
sig lige over stationens billetsalg.

Forårsudflugten lørdag den 14. maj. Vi påtænker denne gang at lave en hyggelig tur til et 
sted på Sjælland. Vi skal se nogle spændende ting, og spise et hyggeligt sted.
Reserver derfor allerede nu denne dato. Nærmere oplysninger om udflugten i næste nr. af 
bladet. Eller på vor hjemmeside.
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#dinhistorie

Collage lavet af Anna Margrethe Krogh Thomsen



#dinhistorie
I forbindelsen med kulturfestivalen Golden days tema om 1700-tallet blev #dinhistorie 
koblet på dette spændende event. De tre foreninger Samfundet for dansk genealogi og 
Personalhistorie, DIS - Danmark og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger var 
gået sammen om at afholde en hel måned om slægtsforskning. I samarbejde med Rundetårn 
blev måneden udvidet med udstilling af genstande fra 1700-tallet, som havde været i 
slægtens eje i mere end 300 hundrede år. Alt dette kan jo ikke lade sig gøre uden penge, så 
vi takker Velux fonden for den meget store pulje penge, som vore ambassadører for 
#dinhistorie fik tildelt til eventet.

Historier der lå gemt i kommodeskuffer, blev støvet af og puttet i kommoder i Rundetårn 
fra 60’erne der netop understregede temaet ”Hvad ligger gemt i kommodeskuffen”. Det var 
ikke småting vores kurator Rasmus fik indleveret. 31 genstande blev udvalgt og udstillet, alt 
fra flotte malerier, bibler, kristposer, navneklude, barberskrin, portrætsmykke, lågkiste, 
salmebog, suppeske, guldsigneten, kridthuset, fiskebenskorset, samt to skibshuggerter m.m.

Mange, der er kommet på udstillingen, har efterlyst et katalog over genstandene. Dette har 
ikke været muligt at fremstille et sådant, men alle genstande kan ses på #dinhistories 
hjemmeside, hvor der vises en lille film om alle disse http://dinhistorie.rundetaarn.dk/
På de næste sider vises et udvalg af de flotte genstande samt stemningsbilleder fra 
udstillingen med de tilhørende workshop, hvor der var hjælp at hente hver dag om 
slægtsforskning.

Rigtig mange fra Slægtshistorisk Forening For Storkøbenhavn deltog som frivillige 
hjælpere i Rundetårn om slægtsforskning. Jeg tror godt, vi kan sige, at starten gik lidt 
trangt. Der var langt mellem folk, der ønskede hjælp til slægtsforskning, og mest turisterne 
som undrede sig over, hvad vi lavede. Men midtvejs i måneden tog f.... ved folk, og rigtig
mange kom og besøgte os og var forberedte og fik god hjælp af alle hjælperne fra 
workshoppen. Ca. 5000 ekstra besøgende havde Rundetårn i denne måned end ved en 
”normal” september måned. 5000 ekstra besøgende til #dinhistorie, er vi ganske stolte af. 
Det var jo dejligt at interessen for ”tfdinhistorie og slægtsforskning nu var nået det ganske 
land. Pressen (Politikken) gav udstillingen 5 stjerner ud af seks, og i mange af dagbladene 
blev udstillingen nævnt som noget helt unikt, der ikke var set før.

Som formand for SSF vil jeg takke alle de medlemmer af Slægtshistorisk Forening for 
Storkøbenhavn, der fandt vej til Rundtårn, og ikke mindst de mange hjælpere fra 
foreningen, der var med til at glæde så mange slægtsforskere med deres store viden. Især vil 
jeg takke Trilby Gustafsson, som var tovholder på workshop-delen og Lena Sørensen for, at 
holde styr på økonomien ved salget fra de tre foreninger.

Havde dette været en film, ville jeg nu sige, læn jer tilbage og nyd de mange fotos, der nu 
vil flyde over skærmen.................. god fornøjelse...

af Gitte B er gendo rff Høstbo 
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PAS
6. October 1917 New York, N.Y

fra den danske avis NORDLYSET

Det sønderjyske pas.

”Hr. redaktør! Jeg ønsker at drage hjem og 
stemme. Behøver jeg Pas for at komme 
ind i Sønderjylland.

Nissen

”Ja. Henvend Dem til den sønderjyske 
Formand, Overretssagfører P. Poulsen i 
København, der vil forsyne Dem med et 
Exemplar af det skriftlige Bevis, enhver af 
de tilrejsende stemmeberettigede skal 
bruge som Pas. Passet forsynes med en af 
Trediemand bevidnet Underskrift samt 
Segl. Billedet, som findes paa 
ovenstaaende Pas, gengiver Overrets
sagfører P. Poulsen, som har udført et 

overordentlig anerkendelsesværdigt Arbejde for at føre de i Danmark boende ca. 21.000 
stemmeberettigede Sønderjyder i god Behold søndenaa til og fra Stemmeurnen”.
Beklager den dårlige gengivelse af fotokopi fra arkivet i New York. af Gitte B. Høstbo

Andre nyheder fra Nordlyset
Juleskib til Flensborg
Efter at Ægir var afgaaet til Flensborg med Julegaver fra Danskere Nordenaa til 
Sønderjyske Børn afgik ogsaa ”Kong Haakon” ladet med Julegaver til Byens Store og 
Smaa. Nordlyset bringer her Billeder af Gavernes Aflevering om Bord paa sidstnævnte 
Damper.

Dr. Christian Holmes død
Den bekendte danske Øjenlæge Dr. Christian R. Holmes fra Cincinnati, Ohio er død paa 
Post Graduate Hospitalet i New York:, 63 Aar gammel, efterladende sig Enke, født 
Fleischmann. Han var født i Vejle.

Atten svenske Desertører eftersøges
Den svenske Generalkonsul Lamm har paa Kaptajn Ungers Vegne henvendt sig til 
Commissioner Hitcock og anmodet de amerikanske Myndigheder om at arrestere atten 
Desertører, der forsvandt fra den svenske Krydser ”Fylgia” under Opholdet i New York.

Fra Nordlyset november 1919
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Til jord skal du blive...
Dødens og begravelsens kulturhistorie i Danmark 1780-1990.

Den store bog om død og begravelse i Danmark er skrevet med spænding og ”Til jord skal 
du blive...” vil formodentlig stå tilbage som en af de væsentligste historiske udgivelser.

I 1986 gav en ny lov mulighed for at bevare gravminder efter almene kultur- og 
kunsthistoriske retningslinjer. Der var bl.a, derfor brug for at vide noget mere om synet på 
døden og måden, danskerne begravede deres døde på, bl.a, for at kunne sørge for, at de 
rigtige gravminder blev bevaret. Det resulterede i 1990-1991 i en undersøgelse iværksat af 
12 museer spredt rundt i landet. Der blev indsamlet erindringer og traditionsstof, ligesom 
forskelligt materiale fra centrale arkiver og museer blev inddraget. I midten af 1990’erne 
blev materialet yderligere bearbejdet og uddybet, og en omfattende gravsteds-fotografering 
blev foretaget. Først nu er hele projektet så færdiggjort med bogen her forfattet af Birgitte 
Kragh, der er tidligere leder af Aabenraa Museum. Det sønderjyske materiale er derfor 
kommet til at spille en stor rolle, men undersøgelsen baserer sig på materiale fra hele landet, 
således at man kan tale om en analyse af dødens kulturelle udtryk i den almindelige 
danskers hverdag samt af kirkegårdens kulturhistorie i de nævnte godt 200 år.

Birgitte Kragh anskuer alt, hvad der sker i forbindelse med døden som et overgangsritual, 
”et dramatisk og symbolsk rollespil, der anskueliggør den sociale og religiøse betydning af 
status-overgangen. Den religiøse kommunikation lader sig ikke adskille skarpt fra den 
verdslige og rummer derfor de vidtløftige muligheder for statusdemonstration, som dette 
indebærer.” (s. 18)

Dette overgangsritual, som har haft så stor betydning som en af de helt store begivenheder i 
landsbysamfundet, men som nu er gemt bort, gennemgås meget detaljeret med gode 
eksempler og historier fra hele landet. Der er ikke plads til her at gå nærmere i detaljer - det 
må man læse selv - men emnerne spænder fra afskeden med den døende, dødsøjeblikket, 
behandlingen af den døde, til selve ligtoget og begravelsen. Lokalsamfundet deltog i hvert 
fald op til midten af 1800-årene meget aktivt i hele processen. Naboerne var både sørgende 
og medhjælpere i alle de praktiske spørgsmål, der skulle løses, såsom offentliggørelse og 
indbydelse ved bydemænd, de lokale ligkistesnedkers forarbejdning af kiste, gravkastning 
af karle fra landsbyen, medbringelse af madvarer til den dødes familie og hus, deltagelse i 
udsyngning og begravelsesgilde, som bærere og almindelige deltagere i ligtoget og ved 
jordpåkastelsen. I 1900-årene ændredes meget i forbindelse med død og begravelse, 
ligesom samfundet ændredes betydeligt. Danskerne boede mindre og mindre i tæt 
sammenvævede lokalsamfund, hvor alle hjalp hinanden, mobiliteten blev større - og 
således har bedemanden og andre professionelle efterhånden overtaget alt det praktiske, når 
et familiemedlem afgår ved døden.

Noget andet, som har ændret sig, er naturligvis det meget omfattende net af overtro i 
forbindelse med døden, der havde med frygten for gengangeri at gøre. Der skulle foretages
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mange besværgelser og rituelle handlinger for at undgå, at den døde vendte tilbage og 
plagede de levende, og der kunne naturligvis også tages en del varsler af mange forhold i 
forbindelse med døden.

”At fuldføre en hæderlig begravelse var betingelsen for, at den afdøde kom godt over i den 
anden verden uden at skulle hjemsøge det nære samfund som genganger, og at dette på sin 
side kunne genoprette ordenen efter tabet.” (s.271)

De fleste af de gamle skikke blev gemt og glemt op imod 1900-årene, ligesom 
verdensbilledet ændrer sig mod en mere rationelt, demokratisk og individualistisk måde at 
se sig selv og omgivelserne på. Det betød en forkortelse af ritualet, en professionalisering af 
alt fra kister og (motoriseret) ligtog til tilberedning af begravelseskaffen, og det betød så 
også, at døden og begravelsen blev gemt mere og mere bort fra den almindelige hverdag, og 
mistede betydning som en stor og meget betydningsfuld fest. Den udvikling, som er 
beskrevet, foregår på landet, mens der i byerne allerede var sket ændringer noget tidligere. 
De bymæssige skikke, såsom ligbrænding og anonyme begravelser begyndte imidlertid 
også at vise sig på landet fra 1970’erne.

Med til beskrivelsen af denne udvikling i synet på døden og den måde, hvorpå man forholdt 
sig til ritualerne, hører naturligt den forskønnelse af kirkegårdene ved hjælp af træer, hække 
og plæner, der slog igennem - ganske vist med store regionale forskelle - i 1800-årene. 
Kirkegårdene rundt om landsbykirken havde ellers ligget uændrede siden 1500-årene, men 
nu indførtes en ny orden på baggrund af hygiejnisk viden og romantisk naturdyrkelse. 
Kirkegården skulle også afspejle den kultiverede orden, der slog igennem i samfundet - og 
fra midten af 1900-årene trængte idealet om social udligning igennem: Kirkegårdene skulle 
være enkle og ens, og arbejdet blev overladt til graveren, der fra 1920’erne begyndte at 
blive en fastansættelse med adskillige gartnerfunktioner i de dødes mindehave.

Som det gerne skulle være fremgået af ovenstående stikord til bogens indhold, er det et 
meget omfattende materiale, der lægges frem, og det er grundige og sommetider 
overraskende analyser, der kan foretages af materialet vedr. dødens og begravelsens 
kulturhistorie. ”Til jord skal du blive...” er blevet en væsentlig bog, der vil være en 
reference i mange år fremover, hvad enten man direkte beskæftiger sig med netop død og 
begravelse, eller med landsbysamfundet som sådan. For slet ikke at tale om beskæftigelsen 
med mentalitetshistorie i Danmark. Den måde, centrale ritualer ændrer sig på over tid, 
fortæller meget om samfundet, menneskene og deres forestillingsverden. Derfor er denne 
bog væsentlig, og undertegnede anbefaler den gerne til en stor udbredelse både i den 
professionelle, historiske verden - hvilket skulle give sig selv - og til almindeligt historisk 
interesserede danskeres læsning. For velskrevet er den også, og det skal da heller ikke 
glemmes, at bogen er spækket med et væld af gode illustrationer.

af Poul Porskær Poulsen, arkivar, Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv 
sakset fra historie-online.dk

26

online.dk


3tel»t (fil man ja finde 
naget om ”oine egne 
ane*”
- unde* denne jagt ttødetc man 
temmeiideH ind i åjaue Mvi spændende 
ting, denne gang faldt jeg ave* diwe ta 
”atMvdige” tage* pia, Kalundborg 
Byfoged, Domprotokol 1912 -1918, fol. 161 
og 162:

Kalundborg Rådhus, foto fra 1903 - 1908

Aar 1914 den 18. Maj blev af Kallundborg Købstads Politiret
i Sagen, Nr. 41/1914

Natpolitibetjent Viggo Hansen, Kallundborg 
contra

Bybud H. P. Jensen, sammesteds 
afsagt saalydende Dom:

Under nærværende Sag har Klageren, Natpolitibetjent Viggo Hansen, Kallundborg, under 
Anbringende af, at Indklagede, Bybud H. P. Jensen, sammesteds, dels til andre og dels 
overfor denne selv har fremsat den Sigtelse, at Klageren har stjaalet en Indklagede 
tilhørende Kat, nedlagt Paastand om, at Indklagede straffes, at den der brugte Sigtelse 
mortificeres, og at han idømmes Sagens Omkostninger skadesløst, hvorimod Indklagede 
næst at benægte, at han har fremsat den paaklagede Sigtelse, har paastaaet sig frifunden.

Da det imidlertid overfor Indklagedes Benægtelse ved 2 af Klageren førte Vidner, hvis 
Forklaringer Parterne have vedtaget at tillægge samme Beviskraft, som om de vare 
beedigede, er godtgjort, at Indklagede overfor disse Vidner har sigtet Klageren for at have 
taget hans Kat, og der maa gives Klageren Medhold i, at denne Sigtelse er 
ærefornærmende for ham, og da Indklagede ikke har godtgjort at have været berettiget til at 
fremkomme med den, vil den i Henhold til den derom nedlagte Paastand være at 
mortificeres, og Indklagede, da Udtalelsen skønnes at maatte henregnes til de i 
Straffelovens § 217 ommeldte Sigtelse, være at anse efter denne Bestemmelse med en 
Statskassen tilfaldende Bøde, der under de foreliggende Omstændigheder findes at kunne 
bestemmes til 10 Kr., i Mangel af hvis Betaling Indklagede bliver at hensætte i simpelt 
Fængsel i 2 Dage. Indklagede vil derhos have at godtgøre Klageren Sagens Omkostninger 
med 10 Kr.

Under Sagen foreligger der ikke nogen Overtrædelse af Stempellovgivningen.
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SAi Aendet fa* Slet:
Den ovennævnte af Indklagede, Bybud H. P. Jensen, Kallundborg, om Klageren, 

Natpolitibetjent Viggo Hansen, sammesteds, fremsatte fornærmelige Sigtelse, at ”Klageren 
har taget hans Kat”, bør død og magtesløs at være, og bør Indklagede til Statskassen bøde 
10 Kr. eller, hvis Bøden ikke fuldt betales, hensættes i simpelt Fængsel i 2 Dage, hvorhos 
han vil have at godtgøre Klageren Sagens Omkostninger med 10 Kr.

Det idømte at udredes inden 3 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og Dommen 
lovligt at efterkommes under Adfærd efter Loven.

Sat. 215 i tamme bag, fandt jeg denne tag.:
Sømand Joh. Mortensens Hustru Laurentze Mortensen 

contra 
Snedker V.Hansens Hustru Anna Hansen, Kallundborg 

afsagt saalydende Dom: 

Under nærværende Sag har Klagerinden, Sømand Joh. Mortensens Hustru Laurentze 
Mortensen, Kallundborg, paastaaet indklagede, Snedker V. Hansens Hustru Anna Hansen, 
Kallundborg, idømt Straf efter Injurielovginingen, fordi indklagede den 22. November f.A. 
til Klagerinden har udtalt
”Jo, drikker vi, saa er der andre, der horer, og det gør Du”, den nævnte fornærmelige 
Udtalelse mortificeret samt indklagede tilpligtet at betale Sagens Omkostninger skadesløst.

Indklagede har nægtet at have brugt den refererede fornærmelige Udtalelse, hvorfor hun 
har paastaaet sig frifunden for Klagerindens Tiltale og sig tillagt Sagens Omkostninger.

Klagerinden har forsøgt at godtgøre sin Paastands Rigtighed og har under Sagen ført eet 
Vidne, men dette har erklæret, at det ikke har hørt indklagede fremsætte den paaklagede 
Udtalelse, og Klagerinden har derefter erklæret, at hun ikke kunde føre flere Vidner og 
paastaaet Dom i Sagen.

Da Klagerinden mod indklagedes Nægtelse ikke har ført noget som helst Bevis for sin 
Klages Rigtighed, vil indklagede være at frifinde for Klagerindens Tiltale, og vil 
Klagerinden have at godgøre indklagede Sagens Omkostninger med 5 Kr.

Under Sagen foreligger der ingen Overtrædelse af Stempellovgivningen.

SAi Aendet fwt, Slet:
Indklagede, Snedker V.Hansens Hustru Anna Hansen, Kallundborg, bør for Tiltale af 
Klagerinden, Sømand Joh. Mortensens Hustru Laurentze Mortensen, Kallundborg, i denne 
Sag fri at være.
Sagens Omkostninger betaler Klagerinden til indklagede med 5 Kr.
Det idømte at udrede inden 3 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd 
efter Loven.

5 kr. i 1904 svarer til 308,19 kr. i 2009, iflg. Danmarks Statistik
10 kr. i 1904 svarer til 616,37 kr. i 2009, do.

Af Nelly E Jensen, Nørregade 20, 1. tv., 1165 København K.
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Betaling for medlemskab m.m. 2011
Bemærk at girokort til brug ved betalingen er indhæftet i dette nummer 
af Slægt & Stavn, og at der således ikke udsendes særskilt opkrævning.
Medlemskabet koster fortsat 250 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for 
samboende. Medlemskabet giver gratis adgang til foredragene samt 
bladene Slægt & Stavn og Slægten. Abonnementsprisen for Slægt og Stavn 
er 120 kr. (giver ikke gratis adgang til foredragene). Udenlandske 
abonnenter betaler desuden et portotillæg.
Ved betaling via netbank benyttes korttype 01 og kontonummer 2208628. 
Hvis det ønskes, kan betaling i stedet ske ved bankoverførsel til reg.nr. 1551 
konto 2208628, eller pr check til min adresse, endelig kan du også betale på 
medlemsmøderne. Anfør venligst både afsender og medlemsnummer (står 
over navnet i adressepåtrykket på bladets bagside). Offentlige myndigheder 
faktureres elektronisk.

Sidste frist for betaling er 1. februar 2011
Vi må desværre hvert år udsende rykkere til et stort antal medlemmer. Betal 
derfor gerne med det samme, eller registrér betalingen i netbank allerede nu 
til senere overførsel, så det ikke går i glemmebogen. Det sparer foreningen 
for arbejde og omkostninger og dig for et rykkergebyr på 20 kr. En 
automatisk opkrævning via PBS har vi desværre måttet opgive, idet det vil 
medføre for store omkostninger for foreningen. Lena Sørensen
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FORKERT E-MAIL ADRESSE
Et par fra Minneapolis bestemte sig for at tage på ferie i FLORIDA efter en særlig hård 
vinter.

De planlagde at bo på det samme hotel, som de havde tilbragt deres bryllupsrejse på 20 år 
før.

På grund af travlhed var det umuligt for dem at komme af sted samtidig, så manden fløj til 
Florida dagen før.

Hans kone skulle så flyve derned den følgende dag.
Manden checkede ind på hotellet.

Der var en computer på værelset, så han besluttede at sende en e-mail til sin kone.
Han kom imidlertid til at glemme et bogstav i e-mailadressen, og uden at opdage fejlen 
sendte han mailen.

Et eller andet sted i Houston var en enke netop kommet hjem fra begravelse af sin mand. 
Han var en præst, som efter et hjertetilfælde netop var blevet kaldt ”hjem”.

Enken besluttede sig for at checke sin e-mail for at se, om der var hilsener fra venner
Efter at havde læst de første linier skreg 
hun og besvimede.

Enkens søn hørte skriget, styrtede ind 
og fandt moderen på gulvet.
Og så på computerens skærm, hvor der 
stod:

Til min kære kone.
Jeg ved du bliver overrasket over at 
høre fra mig.
De har computere her nu, og det er 
tilladt at sende e-mails til sine kære.
Jeg er lige ankommet og er blevet 
checket ind. Jeg har set, at alting er i 
orden til din ankomst i morgen.
Jeg glæder mig til at se dig.
Håber din tur bliver lige så 
begivenhedsløs som min var.
P.S. der er godt nok varmt hernede.
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Højskolen på Kalø
i samarbejde med Gitte 
Bergendorff Høstbo fra 
d. 10. - d. 16. april 2011.
Kom og vær med til en spændende uge om 
slægtsforskning. Kurset kan tages som en 
fortsættelse af kurset i uge 15 og 43, 2010.
Program er fastlangt medfølgende med forbehold til ændringer.

Foredragene i uge 15, 2011 bliver følgende:
• Godsarkiver set med slægtsforskerøjne af Birgit Løgstrup
• Bustur til Rosenholm Slot og Hornslet kirkegård
• Fattigvæsnet af Ulrich Aister Klug
• Slægten Jarnich Kalø af Vilfred Friborg Hansen
• De tre retsinstanser af Anton Blaabjerg
• Jordemødre af Helen Cliff
• Skolearkivalier af Erik Nørr
• Heldagstur til Viborg Landsarkiv
• Traditionsændringer i 200 år, med vægt på bondesamfundet af Else Marie Kofod
• Jødisk Slægtsforskning af Elsebeth Paikin
• Fotografiets fascination af Poul Duedahl
• Mormonarkivet i Utah, Family History Library af Ruth Hedegaard, og Asbjørn 

Helium
• Hvad er Daisy?
• Samt mulighed for at søge sin slægt på EDB.
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www.Politietsregisterblade.dk
I 2008 henvendte de tre slægtshistoriske foreninger bag bogen Hvem Forsker Hvad 
(Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, DIS-Danmark og Sammenslutningen 
af Slægtshistoriske Foreninger), sig til Københavns Stadsarkiv med et tilbud om at 
finansiere en digitalisering af Københavns politis registerblade, mod at Stadsarkivet ville stå 
for tilgængeliggørelse af arkivalierne. Det takkede den daværende stadsarkivar Henrik 
Gautier ja til. Opgaven blev forankret som et tværfagligt projekt mellem Stadsarkivets 
medarbejdere fra IT-arkivet og læsesalen. Digitaliseringen blev foretaget af Statens 
Arkivers Filmingscenter, som indscannede registerbladene fra mikrofilm, der var 
blevet taget i 1960'erne.

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

Åbningen af siden var en stor succes, og i løbet af den første uge oprettedes mere end 200 
brugere, og 17.000 registerblade blev registreret. Da websitet nu er oppe, bliver der fra 
Stadsarkivets side fokuseret på forbedringer af de eksisterende funktionaliteter og 

tilgængeliggørelsen af 
de resterende register
blade. Det forventes, at 
tilgængeliggørelse af
sluttes i maj 2011. 
Under statistik på 
hjemmesiden kan man 
løbende følge med i 
registreringen og sam
tidig, se, hvornår 
projektet aktuelt for
ventes færdig.

www.politietsregisterbl 
ade.dk
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Nyheder
www.Arkivalieronline.dk
Cpr-numre i kirkebøger på nettet - en status. Alle kirkebøger, der 
er udskrevet før 1935, er nu tilbage på Arkivalieronline. 
Kirkebøgerne er tilbage, efter at der ved hjælp fra frivillige 
brugere er foretaget en kontrol af, om bøgerne indeholder cpr- 
numre. Der blev fundet cpr-nr. på 398 sider i i alt 21 kirkebøger, 
hovedsagelig fra Rigshospitalets sogn. Efter at Statens Arkiver har 
sløret disse numre, er bøgerne igen tilgængelige. Også en del af de
bøger, der kan gå frem til 1950, er tilbage efter gennemgang. Alt i alt er 2/3 af alle de bøger, 
der i marts blev midlertidigt fjernet fra Arkivalieronline, igen 
tilbage på nettet. Kirkebøger udskrevet i perioden 1925-1950, som 
ikke tidligere har været lagt ud, bliver også gennemgået, inden de 
tilgængeliggøres, så det sikres, at cpr-numre ikke kan ses.
Se en oversigt over de kirkebøger, der igen er til tilgængelige på 
Arkivalieronline. Oversigten bliver løbende opdateret.

SSFs hjemmeside
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn er medlem af Sammenslutningen af 
Slægtshistoriske Foreninger. Foreningen kaldes i daglig tale for SSF, og her kan du følge 
med i nyheder og lign., om hvad der sker i slægtsforskerens verden. Har du udgivet 
slægtsbøger, kan du kontakte formanden Gitte Bergendorff Høstbo og få disse lagt på 
medlemmernes side, og søger du en forening i SSF, kan du se dette på bjælken øverst og se, 
om der er et foredrag i anden forening, du gerne vil høre. Ligeledes har SSF nok den største 
og bedste linksamling, som slægtsforskere kan have glæde af. Derfor er det en rigtig god 
husker at skrive www.ssf.dk og så er du inde på SSFs hjemmeside, og hurtigt kan du gå til 
den store linksamling. Vi samler hele tiden nye links, så har du et i lommen, så skriv 
endelig tiljanhb@mail.danbbs.dk, og linkte vil straks blive oplagt.

På hjemmesiden kan du også se program og foto fra weekendkurserne i Bjerringbro samt 
nyheder bl.a, fra projekter som #dinhistoire, 
www.politietsregisterblade.dk projektet samt 
den nu afsluttede serie ”ved du Hvem du er?”, 
som en del af SSFs bestyrelses medlemmer har 
været med til at fremstille. Er du medlem af en 
forening, som ikke er medlem af SSF, kan 
denne optages i SSF og være med til at styrke 
sammenholdet blandt landets slægtsforskere, og 
SSF søger at forbedre forholdene for disse, både 
i relation til landets arkiver, biblioteker og 
lovgivningsmagten. Desuden udgiver SSF 
bladet SLÆGTEN to gange årligt.
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Bøger og CD’er
Birgitte Kragh: Til jord skal du blive ... 
dødens og begravelsens kulturhistorie i 
Danmark 1780-1990.
Sønderborg: Aabenraa Museum/Skrifter fra Sønderjyllands 
Amt 2003 (335 sider, ISBN 87-748-6537-4).

Ny DVD med alle folketællinger fra DDD udgives nu.
Prisen er 250 kr. og kan købes hos Dansk Demografisk Database. Men den. 20. oktober 
2010 kom meddelelsen fra Dansk Demografisk Database, at det på den nyligt udgivne DVD 
med folketællinger, DDD11, har vist sig, at nogle filer er enten tomme eller helt mangler 
Ca. 733 sogne mangler, i alt på den nye CD. Filerne kan hentes på DDDs hjemmeside. 
www.ddd.dda.dk/bestil_cd.asp

Danske i USA 1850-2000 - Skandinaviske efterkommere i USA - 
Etniske grupper eller kerneamerikanere?
Torben Grøngaard Jeppesen
Udg. af Forlaget Odense Bys Museer
200 sider, ill., 168,-kr.
Indholdsmæssigt udmærker bogen sig ved indledningsvis at opridse den skandinaviske 
udvandring til USA siden 1800-årenes begyndelse, dens udvikling og lokalisering i det nye 
land. Herefter gives en god introduktion til datagrundlaget og begrebsanvendelsen, hvor for 
eks. anvendelsen af ”race”, ”assimilering” og ”integration” i den amerikanske 
samfundsforskning ikke benyttes på helt samme måde, 
som de anvendes på dansk. Tilsvarende får læseren 
under overskriften ”Det amerikanske samfund i dag” 
en glimrende orientering om den interne migration, de 
hastigt voksende metroområder (med millioner af 
indbyggere i gigantiske, urbaniserede områder), 
befolkningens racemæssige fordeling og det politiske 
billede i dagens USA, når det kommer til moralske og 
etiske spørgsmål. Spændende læsning, da begreber og 
de faktiske forhold ”over there” præsenteres kyndigt 
og velovervejet som introduktion til behandlingen af 
de skandinaviske efterkommeres antal, 
bosætningsmønster samt omfanget af deres integrering 
i det amerikanske samfund bedømt på fire faktorer: 
den sociale, den kulturelle, den socioøkonomiske samt 
deres bosætningsmønstre. fra Historie-online.dk

HANSKE I USA
1850-2000
>•
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Arkiver
23. november 2010 i Hovedkassen på 
Rådhuset kl. 15:15 - 16:45
Den 15. februar 2010 åbnedes hjemmesiden 
www.politietsregisterblade.dk. Grundlaget for hjemmesiden er skanningen af Københavns 
politis 1,4 millioner registerblade, som er personregistreringer af Københavns indbyggere 
foretaget i perioden 1892-1923.

Samtidig med skanningen er der af stadsarkivet blevet udarbejdet en registreringsdatabase, 
hvor grundoplysninger fra bladene indtastes af brugerne. Dette har medført helt nye og 
interessante perspektiver i arbejdet med registerbladene.

Lars Peter Jørgensen fortæller dels om projektets tilblivelse og dels om de udfordringer det 
giver, når man digitaliserer denne gruppe papirarkivalier.
Lars vil også vise, hvordan man med udgangspunkt i registerbladenes oplysninger, kan gå 
videre til andre kilder.

Rettelse
Københavns Stadsarkivs adresse er www.ksa.kk.dk beklager skrivefejlen.

Frederiksberg Stadsarkiv
Vi er på Frederiksberg gået online med vores nye arkivdatabase,
www.fredbas.dk, hvor slægtshistorisk interesserede og andre kan søge arkivalier, bestille, 
tjekke status osv.
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