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SSF’s hjemmeside
www.ssf.dk

SSF's kursusudvalg
Jesper Ratjen, faglig kursusleder, Majvænget 
66, Bramdrup, 6000 Kolding, i? 7551 8063. 
E: j.ratjen@stofanet.dk
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Tove Glud Rasmussen, praktisk kursusleder, 
Nøddevej 2,8260 Viby J, © 8614 4311.
E: toveglud@stofanet.dk
Jytte Skaaning, best., adresse tidligere.
Svend Aage Mikkelsen, best., adresse 
tidligere.

SSF's internetudvalg
Jan Høstbo, webmaster, Obovej 14, 
2730 Herlev, S 4484 9131.
E: janhb@vip.cybercity.dk

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

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

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

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

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

SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter 
nu 37 foreninger med tilsammen ca. 4.600 
enkeltmedlemmer.

Listen over medlemsforeningerne findes 
ikke længere her i SLÆGTEN, men kan ses 
på SSF's hjemmeside.

Aktiviteter
28. april
SSFs årsmøde på Hotel Ansgar i Odense

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

15. - 20. juni
SLÆGTEN nr. 36 udkommer.

Slægtsforskerne på Skibby-egnen
af CarlGuldbjerg Jensen, Nordmandshusene 12,4050 Skibby ® 4752 7556. 
E: carl.g@mail.dk

Skibby ligger i det skønne Horns Her
red i Frederiksborg Amt. Hvad natur 
angår, mangler vi ikke noget. Så det var 
ikke det, der var grunden til, at vi startede 
en forening om slægtsforskning. Men vi 
havde set, at der var flere og flere, der var 
interesserede i at finde deres rødder.

Det førte til, at vi for ca. 2 år siden 
var et par stykker, der besluttede, at det 
skulle der gøres noget ved. Vi besluttede 
dernæst at invitere til et åbent møde, hvor 
vi så kunne se, om der var interesse for 
sagen. Vi må tilstå, at vi blev overraskede 
- interessen var stor: over 20 mødte op! 
Vi mødtes så nogle gange uden, at noget 
var organiseret og havde det vældigt rart 
sammen, men fandt også ud af, at man 

havde mange muligheder og på mange 
forskellige stadier ved at organisere sig.

Det blev ligeledes hurtigt klart, at det ikke 
var lokaleproblemer, men slægterne der var 
problemet. For det kunne vores lokale arkiv 
sagtens klare. Så efter 2 års betænkningstid 
grundlagde vi vores forening. Der er dog 
en særlig historie til grund for, at vi døbte 
foreningen, som vi gjorde: "Slægtsforskerne 
på Skibby-egnen".

Vi er, som det øvrige land blevet pålagt 
en sammenlægning med andre kommuner 
for at opnå en vis størrelse. Vores område 
vil i fremtiden blive Frederikssund, Slan
gerup, Jægerspris og Skibby. Det ville give 
mulighed for andre at blive medlemmer.
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v/ formanden Gitte Bergendorff Høstbo 

Så kom medlemsforening nummer 50. Ja 
altså, når man kigger på vor fortløbende 
rækkefølge i SSFs medlemsforeningsliste. 
Men i virkeligheden er vi nu kun 37 med
lemsforeninger i SSF.

Hvor blev de andre foreninger af? 
Hvorfor meldte de sig ud? Hvad skete 
der med dem?

Slægtsforskerne på Skibby-egnen 
blev medlemsforening nr. 50, idet de 
meldte sig ind i SSF, og det er vi i SSF 
vældig glade for, og byder foreningen 
hjertelig velkommen. Vi håber på et godt 
samarbejde i årene frem.

I september måned blev jeg inviteret 
ud for at holde mit foredrag om "Hvor
dan fandt jeg mine svenske rødder" i den 
hyggelig lille nystartede forening kaldet 
Slægtsforskerne på Skibby-egnen.

I Skibby blev jeg modtaget af nogle 

rigtig søde mennesker, der glædede sig til 
at høre mit foredrag.

Vi havde nogle hyggelige timer sammen 
og jeg har senere fået tilbagemelding om, at 
foredraget var noget, de kunne bruge i søgen 
efter egne svenske rødder. Om ikke andet 
gav det ideer, blod på tanden til at komme 
i gang. Jeg har også talt om at arrangere 
en tur til Sverige for at besøge det svenske 
landsarkiv i Lund. Og her er vi blevet enige 
om, at deltagere uden for Skibby-egnen også 
er velkomne. Er du interesseret i en dejlig 
dag i det svenske, så kontakt mig på mail, 
opslag om dette vil komme på SSFs hjem
meside, så snart der er et program.

Vil du i kontakt med foreningen:
F.50 Slægtsforskerne på Skibby-egnen (Stif
tet 21.03.2006), se foreningens program 
med bestyrelse andetsteds i bladet eller 
benyt den midlertidige internetadresse 
http://www.skibby.dk/dk/default. 

asp?filnavn=/dk/foreninger

De svenske slægtsforskerdage i Stockholm

Trods det fantastisk dejlige sommervejr 
i den kongelige hovedstad Stockholm 
den weekend 12.-13. august 2006, hvor 
Sveriges slægtsforskerforbund holdte sit 
årlige slægtsforskertræf i Nacka lidt uden 
for Stockholms centrum, var flere tusind 
svenskere mødt op for at finde nye ideer og 
muligheder til at søge efter deres rødder. 
Landshøvdingen Mats Hellstrøm, der selv 
er ivrig slægtsforsker, indviede de svenske 
slægtsforskerdage. Med mange foredrag 
og udstillinger dagene igennem, valfartede 
de mange mennesker med interesse for 
slægtsforskning - ca . 6000 - til Nacka.

SSF havde sammen med SLÆGTEN og 
Samfundet for dansk genealogi og Per
sonalhistorie en fin stand om, hvordan 
de danske rødder kunne findes. Standen 

var velbesøgt fra morgen til aften i de 
to dage. Birgit Flemming Larsen, Anton 
Blaabjerg og jeg sad ikke ned i 5 minutter 
under weekenden. Der var så mange, der 
var interesseret i, hvordan de kunne finde 
deres danske slægtninge og aner. Salget af 
hæfter og bøger gik ikke helt så godt, men 
interessen for at få hjælp var stor.

Der er ikke spor tvivl om, at der er et stor 
behov for at deltage ved sådanne messer. 
Det så vi jo også ved det store Rotary møde 
i Bella Centret. Så det er noget, SSF forsat 
vil deltage i.

Næste års møde vil foregå i Halmstad i 
Halland. I anledningen af Halmstads 700 
års jubilæum har Hallands Genealogiska 
Förening fået æren af at være vært for årets 
arrangement, og det er virkelig en ære for 
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en forening at få lov til at være vært ved 
en sådan begivenhed.

Men dagene giver også flere medlemmer 
til de forskellige slægtsforskerforeninger, 
og knytter kontakt foreningerne imellem, 
samt giver foreningerne mulighed for at 
præsentere deres nye materiale. De svenske 
foreninger er fantastiske til at udgive cd'er 
med alverdens oplysninger ang. slægtsforsk
ning samt optegnelser herom. Renskrifter af 
kirkebøger, kort, div. bøger mm.

Hallands Genealogiska Forening er 
en forening som jeg kender godt, de har 
en imponerende samling af cd'er, lige 
nu produceret 690 forskellige cd'er med 
digitalfotograferet kildemateriale.

Cd'erne med store dele af kirkebøgerne 
fra 1680 til 1895 kan købes, de indeholder 
alle fødte, viede, døde fra de allerfleste 
forsamlinger. For ikke at bryde tilgænge
lighedsloven filmes der op til året 1934.

I Sverige findes en guldgrube, nemlig 
mantalslängderne som kan være kilden 
til at få løst mange af sine slægtsforsk
ningsproblemer i Sverige. Her kan man 
få et helhedsbillede af, hvad der skete på 
gårdene år for år. Disse findes nu filmet 
for hvert år fra 1688 indtil 1820 med en
kelte huller, - en periode på godt 130 år. 

Oprindeligt blev mantalslängderne lavet 
som skatteopkrævningslister.
Mere information om Halland findes på 
www .genealogi. se / halland /

Efter nogle trættende men meget spæn
dende dage på standen var der NordGen 
møde om mandagen.
Her fik vi en fin rundvisning i Sveriges 
Släktforskar Forenings lokaler. Der er ikke 
kommet et officielt referat herfra endnu, 
men så snart det kommer, vil det blive lagt 
på SSFs hjemmeside.
Vi havde om eftermiddagen et lille fore
drag med diskussion med medlemmer 
fra Mormonkirken, der var kommet fra 
Salt Lake City, samt med kirken i Sverige. 
De var i fællesskab med Svensk Arkivin
formation (SVAR) begyndt scanningen af 
de svenske kirkebøger, i stil med vores 
Arkivalieronline. Disse scanninger bliver 
lagt på SVARs hjemmeside hvor man mod 
betaling som abonnement hos SVAR kan se 
kirkebøgerne og søge i disse. Der har dog 
i Sverige været en del polemik omkring 
dette, idet de selv samme bøger kan ses 
hos det private selskab Genline.
SVAR hører under Sveriges arkiver og har 
hjemmesiden www.svar.ra.se

SSFs slægtshistoriske weekend 2006 og 2007

SSFs slægtshistoriske weekend 2006 var 
en succes uden lige. Weekenden indeholdt 
i anledning af SSFs 25 års jubilæum også 
en hyggelig jubilæumsfest. Weekenden 
blev afholdt 6.-8. oktober med et helt 
overvældende deltagerantal på 115. Der 
var stor tilfredshed med temaet, der var 
"Fortæl slægtens historier", og også ideen 
med workshops samt udstillingsaktivi
teter faldt i god jord. Selve jubilæumsar
rangementet, der blev holdt lørdag aften, 
var vældig vellykket. Under middagen 
var der taler og et par sange samt uddeling 
af SSFs jubilæumspris, der blev givet til 
landsarkivar Christian R. Jansen som en 
påskønnelse af det tilgængeliggørelses- 
arbejde, som er sket med hjemmesiden 

www.arkivalieronline.dk. Landsarkiva
ren blev meget rørt ved modtagelsen af 
prisen.

Senere på aftenen under kaffen var der 
flere talere, og der blev holdt et stort jubi
læumslotteri med mange fine sponsore
rede gevinster, som vi i SSF takker mange 
gange for til alle sponsorerne. Lotteriet 
gav et overskud på 5700 kr. SSF takker 
også for de gaver, vi modtog i anledning 
af jubilæet. En af gaverne var en klokke fra 
DIS-Danmark, så vi i fremtiden kan holde 
god ro og orden på vore møder.

SSFs formand, Gitte Bergendorff Høst
bo, takkede ved afslutningstalen efter 
frokost søndag Jesper Ratjen for det store 
arbejde, han igennem mange år har haft 
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som den faglige leder med at arrangere 
de mange weekendkurser. Han modtog 
en vingave med Nørgaards Højskoles logo 
på etiketten (Trolden).

Af de mange modtagne evalueringsske
maer fremgår det, at der var stor tilfredshed 
med, at weekenden var blevet flyttet en uge 
frem i forhold til efterårsferien, så der er 
også til næste år bestilt plads på Nørgaards 
Højskole i Bjerringbro en uge før efterårs
ferien, nemlig 5.-7. oktober 2007.

Emnet er ikke helt fastlagt, men bliver 
sandsynligvis om 1700-tallets historie og 
kilder. Når programmet er færdigt, sikkert 
i løbet af foråret, bliver det lagt ud på SSFs 

hjemmeside www.ssf.dk. Prisen er heller 
ikke fastlagt endnu, men der bliver nok en 
stigning på 25-50 kr. i forhold til 2006, der 
var 1600 kr. pr. person i dobbeltværelse 
og 1800 kr. pr. person i enkeltværelse (se 
SLÆGTEN nr. 34).

Tilmeldingsblanket udsendes med SLÆG
TEN, juli 2007. Der er dog allerede nu åbnet 
for forhåndstilmeldinger, som skal følges op 
med endelig tilmelding og betaling senest 
15. juli 2007. Interesserede kan tilmelde sig 
hos kursusudvalgets kasserer Tove Glud 
Rasmussen, Nøddevej 2,8260 Viby J, S 8614 
4311. E: toveglud@stofanet.dk.

TGRog GBH

Landsarkivar Chr.
R. Jansen med SSFs 
jubilæumspris, over
rakt af formanden.

Det er ganske vist -

at vi slægtsforskere har fået en ny "lege
plads" i cyberspace. Alle kirkebøger indtil 
1892 og folketællingerne fra 1787-1880 (und
tagen 1870) og 1916 er nu lagt på Internettet 
og er søgbare på www.arkivalieronline. 
dk. Det betyder, at vi nu efter det bibelske 
princip: Søg og du skal finde! kan søge hvor 
som helst og når som helst. God jagt!

Når du har fundet dataene (fødsel/dåb, 
konfirmation, vielse og død/begravelse)
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eller skeletterne, så husk, at de skal gøres 
levende, og at du skal stille hv-ordene. Hvad 
ejede de? Hvordan levede de? Hvordan var 
deres liv i fest og sorg osv. Svarene må du 
selv finde ved at komme tilbage og søge i de 
relevante kilder på arkivernes læsesale, hvor 
besøgstallet er dalende. Vi skulle da gerne 
have fortsat mandagsåbning!!! Det er også 
vigtigt, at du får skrevet slægtens historier.
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Reception og workshop for Arkivalie
ronline.

Afslutningen af digitaliseringen af kirke
bøger og folketællinger (på mikrokort) blev 
markeret med en reception for indbudte 
gæster på Landsarkivet i Viborg 12. oktober 
2006 kl. 13-15. Efter landsarkivar Chr. R. 
Jansens velkomsttale, holdt rigsarkivaren J. 
P. Noack den officielle indvielsestale. Han 
fortalte bl.a, om projektets start, udvikling, 
afslutning og videreførelse samt omtalte 
SSFs jubilæumspris, som var blevet overrakt 
til landsarkivar Chr. R. Jansen ved SSFs 25 
års jubilæumsfest på Nørgaards Højskole i 
Bjerringbro. Prisen er givet som påskønnelse 
for det tilgængeliggørelsesarbejde, som er 
sket med hjemmesiden www.arkivalieron- 
line.dk. Herefter erklærede rigsarkivaren 
projektet "indviet" ved at åbne for folketæl
lingen 1916. (Det viste sig desværre, at det 
medførte store problemer med adgang og 
nedbrud på serveren). Som brugernes repræ
sentanter talte derefter Arne Christiansen fra 
DIS-Danmark og Jytte Skaaning fra SSF.

Om formiddagen var der på landsarkivet 
arrangeret 4 workshops å Vi times varighed 
med 8 deltagere (i alt 32). Der havde været 
run på tilmeldingen, så der måtte arrangeres 
ekstra workshops 25. oktober. Formålet med 
workshops var introduktion til, hvordan 
man tilmelder sig som bruger, og hvordan 
man bruger arkivalieronline. Hanne B. Ste- 
gemüller, Per Agerbæk og Jytte Skaaning fra 
brugerrådet og Brian Jessen og Erling Haagh 
fra landsarkivet stod for instruktionen.

Brugerrådsmøde 11. oktober 2006
Der blev i forbindelse med workshops 

og reception afholdt brugerrådsmøde 11. 
oktober - det officielle referat finder du på 
www.arkivalieronline.dk/brugerraad/re- 
ferater.aspx . Det kan endvidere tilføjes, 
at brugerrådsrepæsentanterne Hanne B. 
Stegemüller, Per Agerbæk, Jens V. Olsen 
og Jytte Skaaning 15. oktober 2006 har 
indleveret et forslag til kirkebogsindek
sering, som vil blive behandlet på næste 
brugerrådsmøde 27. april 2007.

Der henvises tillige til hjemmesiden 
www.utilis.dk om AO værktøjer og kir
kebogsindeksering.

Fejl og mangler ved de indscannede kir
kebøger og folketællinger bedes venligst 
meddelt Arkivalieronline.

Hvad vil der ske de næste to år?
Folketællingen 1890 er ved at blive 

nyfilmet og vil efter kvalitetskontrol blive 
lagt ud snarest muligt. Kirkebøgerne 1892- 
ca. 1925 er ved at blive scannet direkte fra 
bøgerne i 16 gråtoner, og samtidig optages 
en sikkerhedsfilm. Endvidere indscannes 
folketællingen 1906 og 1925. Efter kvalitets
kontrol vil digitaliseringen ske gradvis på 
Internettet i www.arkivalieronline.dk og 
forventes afsluttet ved udgangen af 2008. 
Hvis der fortsat gives bevilling fra 2009, 
vil Statens Filmningscenter gerne fortsætte 
med en digitalisering af kirkebøgerne fra 
ca. 1925 til 1950 samt flere folketællinger.

O, hvilke muligheder åbner sig ikke for 
os!! Hvem sidder så ikke der bag skær
men? God jagt.

Jytte Skaaning

Efterlysning
Aner i Sverige
Har du svenske aner? Det har jeg. Måske 
kunne vi bruge hinanden til at udveksle 
viden fra diverse indkøbte CD'er, til at 
hjælpe med fif, til at tyde svenske ord og 
andet.

På længere sigt kunne vi måske deles 
om en bil til svenske arkiver. Jeg selv vil 
gerne en dag - når jeg får tid - besøge det 
i Lund (igen), i Vadstena og Krigsarkivet 
i Stockholm.

Hvis interesse, kunne vi starte en mail- 
gruppe, til mulig gensidig gavn. Mail eller 
skriv til mig.

Venlig hilsen
Flemming Petersen, Dronning Dagmars 
Vej 60, 7100 Vejle, @ 7583 5684.
E: fp@vindinggaard.dk

7

http://www.arkivalieron-line.dk
http://www.arkivalieronline.dk/brugerraad/re-ferater.aspx
http://www.utilis.dk
http://www.arkivalieronline.dk
mailto:fp@vindinggaard.dk


Danmarks ældste slægtshistoriske forening, 
fejrer 50 års jubilæum i 2007

Den 1. april 1957 blev Slægtshistorisk Forening, Århus stiftet.

Det betyder, at foreningen, der er Danmarks ældste slægtshistoriske forening, til 
næste år kan fejre 50 års jubilæum. Jubilæet festligholdes med en række spændende 
foredrag og indlæg

Lørdag den 14. april 2007 kl. 10.00 til kl. 16.30
i Helsingør Theater, Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Århus C

Program for dagen
Kl. 09:30
Kl. 10.00
Kl. 10.10

Dørene åbnes, underholdning ved harpespiller
Velkomst ved formand Ole P. Bielefeldt
Indlæg ved Kulturrådmand Flemming Knudsen, ”Viden, Puls, 
Rødder”

Kl. 10.20
Kl. 11.10

Indlæg ved Thomas B. Ravn, Den Gamle By
Indlæg ved Erik Kann

Kl. 12.00 Frokostbuffet i Hobrohuset/restaurant Prins Ferdinand

Kl. 13.15
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 15.10

Indlæg ved Charlotte S. H. Jensen
Indlæg ved Birgit Øskov
Afrunding på dagen ved formand Ole P. Bielefeldt
Socialt samvær i Hobrohuset med mulighed for at købe en kop 
kaffe/the/øl/vand

Kl. 16.30 Arrangement slut

Praktiske oplysninger

Mere information senere (ca. december 2006) på www.slaegt-aarhus.dk

Vi glæder os til at sejer til en hyggelig dag i slægtsforskningens tegn lørdag den 14. 
april 2007.

På bestyrelsens vegne

Ole P. Bielefeldt 
Formand

www.slaegt-aarhus.dk
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Ingvar Musaeus er død
2006 blev det år, hvor vi i forbindelse med 
Slægtshistorisk weekend i begyndelsen af 
oktober fejrede 25-års jubilæet for stiftelsen 
af SSF, SAMMENSLUTNINGEN AF SLÆGTS
HISTORISKE FORENINGER 23. april 1981; af 
forskellige årsager var jubilæet flyttet det 
halve år fra årsmødet i Odense, der ellers 
fandt sted 22. april - altså blot dagen før 
det virkelige jubilæum!

Det blev også det år, hvor vi måtte tage 
afsked med SSFs tidligere formand, Ingvar 
Musaeus, der døde 27. maj i en alder af 83 år 
- efter længere tids svaghed. Han var siden 
1979 særdeles aktiv som bestyrelsesmed
lem i SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR 
VIBORG OG OMEGN, hvis formand han 
var 1982-89. Sammen med sin forgænger 
som formand dér, Laust Kristensen, støt
tede han på det kraftigste bestræbelserne 
for at formalisere det samarbejde mellem 
landets slægtshistoriske foreninger, der var 
blevet etableret i slutningen af 1970'eme 
som uformelle, årlige "formandsmøder"; 
disse bestræbelser kronedes som bekendt 
med held 1981 ved stiftelsen af SSF.

Musaeus blev straks valgt til sammen
slutningens første bestyrelse og virkede dér 
frem til 1993 - som formand siden 1988, da 
han afløste den første formand, S. E. Søren
sen fra Århus (landets ældste slægtshistori
ske forening). I Sørensens og Musaeus' tid 
formedes det SSF med de arbejdsopgaver, 
vi kender så godt: Den årlige slægtshisto
riske weekend, medudgivelsen af HVEM 
FORSKER HVAD, hvori efterhånden også 
SSFs litteraturlister for slægtshistorisk inte
resserede blev publiceret, samarbejdet med 
den øvrige "historiske verden" i DANSK 
HISTORISK FÆLLESRÅD, udgivelsen af 
bladet SLÆGTEN og bestræbelserne på at 
påvirke både STATENS ARKIVER og landets 
lovgivning til gavn for slægtsforskerne.

Musaeus' engagement i foreningsar
bejdet var præget af officersuddannelsen 
og karrieren i det danske forsvar - sidst 
som oberstløjtnant og næstkommande

rende ved Prinsens Livregiment i Viborg. 
Foruden at blive tildelt en lang række af 
forsvarets hæderstegn blev han "benådet" 
med Dannebrogsordenen af 1. grad. Med 
stor udholdenhed stræbte han retlinet efter 
at nå de mål, han i foreningsarbejdet havde 
sat sig, i bestyrelsesarbejdet fulgte han nøje 
med i, at de forskellige arbejdsopgaver også 
blev udført i henhold til beslutningerne; 
som redaktør i Musaeus' formandstid kan 
jeg således bevidne, at han altid omfattede 
bladets udvikling med den største interesse. 
Sammen udformede vi 1989 førsteudgaven 
af den beskedne pjece Slægtsforskning din 
danmarkshistorie.

SSFs første - på utroligt mange områder 
formgivende - 10 år har Musaeus nøje 
beskrevet på godt 6 sider i SLÆGTEN nr. 
3,1991, optrykt i Gemmesider (I), 1999.

Ikke alle de visioner og planer, der var 
fremme i Musaeus' tid blev selvfølgelig 
gennemført fuldtud i hans tid, men en 
solid grund blev lagt. Bladudgivelsen blev 
søsat, men først efter 10 års forløb blev 
SLÆGTEN det egentlige foreningsblad, 
som det var tænkt som lige fra begyndel
sen. Påvirkningen af lovgivningsmagten 
i forbindelse med arkivloven 1991/92 
blev ledet af Musaeus, mens bestræbel
serne på at få en egentlig dialog i gang 
med STATENS ARKIVER hører en senere 
tid til. Endelig lykkedes det således først 
forholdsvis kort tid før det nu overståede 
25 års jubilæum at etablere en fornuftig og 
for sagen virkelig udviklende dialog med 
STATENS ARKIVERS FILMNINGSCENTER 
omkring projektet ARKIVALIERONLINE; 
ved jubilæet blev SAFs leder, landsarkivar 
Christian R. Jansen, da også takket herfor 
med SSFs symbolske Jubilæumspris!

Nok er Musaeus død, men de aktivite
ter, han som en af de første var med til at 
iværksætte i SSF, lever heldigvis fortsat! 
Slægtsforskere - lad os mindes Musaeus' 
indsats med taknemmelighed!

AB
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Slægtsforskerens hvem - hvad - hvor 
af Jørgen Markvad, udk. 1. november 
2006, ISBN 87-90594-15-0. Uindb. 128 s., 
120 kr. købes i boghandel eller direkte hos 
forlaget. Se annoncen herover.

En af de sidste dage i oktober landede 
denne bog i min postkasse, og selvfølgelig 
kastede jeg mig over den med det samme. 
Den er præcis, hvad den giver sig ud for, en 
hvem - hvad - hvor for slægtsforskere. Jeg 
kan slet ikke forestille mig det emne, bogen 
ikke rummer hjælp til at finde, se et udpluk 
af emner fra indholdsfortegnelsen:

Slægtsforskningens systematik, Hvem 
er hvem i familien? Søgning på internettet, 
herunder arkivalieronline, DDD, family- 
search og meget andet (fylder 26 sider). 
Derudover Kirkebogens datoangivelser, 
Amt, herred og sogn (fra 1660 til 1973) 
med kort over alle amter, herreder og 
sogne 1921, Ordbog over "slægtsforsk- 
ningsord", fortegnelser over tidsskrifter, 
slægtshistoriske foreninger og boglister 
osv. At bogen også indeholder forskellige 

variationer af aneskemaer, nævnes kun for 
fuldstændighedens skyld.

Min eneste umiddelbare indvending 
var et udsnit 1700-1814 fra Bauers kalen
der, fordi man jo ikke kan nøjes med at par 
sider af Bauer, men heldigvis kom jeg til 
at tale med forfatteren i anden anledning, 
og han forklarede mig så, at han havde 
lavet en "nøgle", så man i store træk kunne 
bruge udsnittet i hans bog. Jeg ville dog 
være ked af at skulle undvære min Bauer, 
og så er vi jo tilbage ved "hvem - hvad 
- hvor". Bogen viser, hvor man kan finde 
de oplysninger, man mangler, og den gør 
det på en meget overskuelig måde. 
______________________________________ BS 

Mit fædrene land. En ty sk families historie 
Af Wibke Bruhns, 2006 (2004).

I 60-året for Stauffenbergs mislykkede 
bombeattentat mod Hitler 20. juli 1944 udgav 
den kendte tyske journalist bogen Mein Vaters 
Land. Geschichte einer deutschen Familie. Bogen 
blev straks - og i virkelig lang tid - en bestsel
ler i Tyskland, og den er nu i 2006 udkommet 
på dansk, og også her blev bogen en stor suc
ces, den lå gennem alle sommermånederne 
blandt de 10 hyppigst solgte biografier!

Vil man prøve at forstå lidt af, hvordan 
Tysklands historie i de sidste 150 år har 
eller kan have påvirket en familie og dens 
udvikling, skal man læse denne bog - og 
så indeholder den endda en forbindelse til 
Danmark!

Wibke Bruhns, født 1938 i Halberstadt 
i Harzen sydvest for Magdeburg, skrev 
bogen i forsøget på selv at forstå, hvor galt 
det kunne gå - at så store dele af den tyske 
befolkning kunne slutte op omkring Hitler 
og nazismen - inklusive begge forældrene! 
Faderen, Hans (egl. Johannes) Georg Klam- 
roth (1898-1944), tilhørte byen Halberstadts 
førende handelsfamilie (korn, frø og gød
ning) og deltog allerede som purung ryt
terofficer i kampen mod Rusland under 1. 
Verdenskrig. I mellemkrigsårene drev han 
forretningen i Halberstadt sammen med fa
deren, der var reserveofficer og i øvrigt også 
havde gjort tjeneste under 1. Verdenskrig.
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Hans Georg Klamroth deltog naturligvis 
også i 2. Verdenskrig - sidst som major i 
efterretningstjenesten i Berlin. Blandt office
rerne opstod der efterhånden utilfredshed, 
og mange kunne selvfølgelig se, at Tyskland 
ville tabe. For at undgå det totale sammen
brud og en så ydmygende fred som efter 1. 
Verdenskrig (selve freden bar jo i sig kimen 
til den næste krig!) måtte Hitler dræbes! 
Attentatet mislykkedes og mange officerer 
blev hængt i tynde tråde på så bestialsk 
vis, at halshvirvlen ikke straks knækkede, 
men at døden først indtrådte ved langsom 
kvælning i løbet af tyve minutter!

Blandt de dødsdømte officerer var to af 
navnet Klamroth, Hans Georg og næstsø- 
skendebarnet Bernhard; førstnævnte blev 
dømt for medviden/manglende angivelse 
og sidstnævnte for aktivt at have deltaget i 
fremskaffelsen af sprængstof til attentatet. 
Hans Georg var far til fem børn, hvoraf 
Wibke var den yngste og dengang kun 
seks år; den næstældste, Ursula, var kort 
tid før som purung blevet gift med sin 
ældre slægtning, Bernhard, og fødte som 
20-årig parrets barn under ægtemandens 
og sin egen fars arrestation!

I efterkrigsårene var det ikke let at vokse 
op som datter af en, som mange eller i al 
fald nogle - trods alt - betragtede som 
højforræder. Dette forhold er også blandt 
grundene til, at Wibke Bruhns fordybede 
sig i familiens historie og skrev bogen. 
Egentlig slægtsforskning, som hendes far
far, Kurt Klamroth, havde dyrket med stor 
intensitet, er hun lidt bange for - nazitidens 
arier-attester har virkelig kastet lange skyg
ger! En enkelt oversigttavle eller to i bogen 
ville nu ikke have skadet!

Den danske forbindelse
Wibke Bruhns mormor, Dagmar, Lol

lands sjoveste pige, blev født Cruse 1871 
i Maribo og døde 1943 i Halberstadt. Hun 
blev gift 1895 i Bandholm med Paul Ernst 
Heinrich Ludwig Podeus, 1869-1926, 
ingeniør og jernbanevognfabrikant i fø
debyen Wismar; han var eventyrligt rig, 

men mistede formuen under den store 
inflation i Weimar-republikkens Tyskland 
i 1920'erne.

Dagmar Cruses danske oprindelse satte 
stort præg på i al fald nogle af efterkommerne 
i Tyskland. Datteren Else Podeus, født 1899, 
og hendes mand, ovennævnte Hans Georg 
Klamroth, kunne begge tale dansk; han 
opholdt sig som dansktalende tysk frø- og 
kornhandler samt - måske ikke mindst - ef
terretningsofficer i København fra tre uger 
før den tyske besættelse 1940 og frem til 1942! 
Han synes at have lækket oplysninger til den 
danske efterretningstjeneste, hvorefter han 
søgte til østfronten og senere til Berlin.

Også Dagmars barnebarn, Wibke Bru
hns, taler dansk og værner om minderne 
fra Danmark, hvor både hun og i sin tid 
hendes forældre havde så gode oplevelser 
og familieforbindelser. Et vidnesbyrd om 
hendes danske engagement var hendes 
deltagelse 2004 i en dansk Tv-udsendelse 
i anledning af 60 årsdagen for det mislyk
kede Hitler-attentat.

Wibke Bruhns mormor, Dagmar Cruse, 
var dog egentlig afstamningsmæssigt blot 
af halv dansk oprindelse, idet hendes mor 
igen, Caroline Adolfine Cordua, 1840-1928, 
nok var født på Lolland, på Danstedgaard 
i Nebbelunde Sogn, men begge hendes 
forældre var fra Mecklenburg, hvor altså 
også datterdatteren Dagmar havnede.

Mormoderens far, konsul Herman Viggo 
Valentin Bang Cruse, 1837-1931, købmand 
i Maribo og siden i Bandholm, var af meget 
interessant afstamning. Hans farfar igen 
(præst og senere patient(!) på Set. Hans 
Hospital) var fætter til Grundtvig (og 
som denne altså belemret med psykiske 
problemer). Cruse-stammens mænd var 
præster i 1700-tallets Holbæk Amt; men 
oplysningerne om disse og andre af aneme 
i diverse opslagsværker er så ukomplette 
og til dels ukorrekte, at de ældre generatio
ner af denne slægt nok kunne trænge til "et 
nøjere eftersyn" ved en senere lejlighed!

AB
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Find din slægt - og gør den levende
Denne håndbog, udgivet i 2003, er nu 

udkommet i 3500 eksemplarer og er totalt 
udsolgt. Forfatterne er Jytte Skaaning, 
næstformand i SSF, og min datter, Bente 
Klercke Rasmussen, dengang kasserer i 
SSF, men desværre fik hun få måneder 
efter udgivelsen konstateret kræft og døde 
i september 2004 efter kun 5 måneders 
sygdom. Heldigvis nåede hun at se bogen 
meget rost, bl.a, her i SLÆGTEN, hvor den 
blev anmeldt i nr. 30.

Selv om en sådan bog fortæller om, 
hvor og hvordan man finder oplysninger 
og kildemateriale om sin slægt, og at kil
derne for en stor dels vedkommende er 
flere hundrede år gamle, så er der sket en 
rivende udvikling på de tre år, der nu er 
gået siden udgivelsen. Jytte og jeg (Bentes 
mor - mangeårig formand for Slægtshisto
risk Forening, Arhus) besluttede derfor i 
foråret 2006 at gennemgå bogen grundigt 
og opdatere den, udover at vi syntes, der 
var noget, der burde have været med i før
steudgaven. Disse opdateringer og mangler 
er medtaget i denne nye udgave.

I førsteudgaven er det oplyst, at der ville 
være yderligere oplysninger at finde via for
lagets hjemmeside (adresse - se nedenfor), 
men det blev på grund af Bentes død ikke til 
noget. Det er dog vores hensigt i forbindelse 
med denne nye udgave at råde bod herpå.

Bogens opdaterede og reviderede nye 
udgave er i skrivende stund gået i trykken 
og forventes at udkomme omkring 1. de
cember 2006. Af forskellige grunde udkom 
førsteudgaven på Bentes forlag, Forlaget 
Bonderosen, men da både min mand og jeg, 
som har videreført forlaget efter Bentes død, 
er oppe i årene, vil den nye udgave af bogen 
blive udgivet af Syddansk Universitetsfor
lag, som har antaget bogen. Bogen kan dog 
fortsat købes gennem Forlaget Bonderosen, 
Nøddevej 2, 8260 Viby J eller via hjemme
siden: www.forlaget-bonderosen.dk og hos 
boghandlerne, prisen er uforandret 248 kr.

Tove Glud Rasmussen

Studehandlere og slægtsforskning
Noget så udsædvanligt som en doktor

disputats, hvori slægtsforskning spiller en 
væsentlig - for ikke at sige central - rolle, 
har set dagens lys med det i sandhed 
vægtige og prægtige værk Nordvestjyske 
bønder som kreaturhandlere i Nordsørum- 
met, som den 53-årige thybo af fødsel, i 
slægtshistoriske foreninger så velkendte 
foredragsholder med jysk lune, museums
inspektør i Holstebro, cand.mag. Esben 
Graugaard 27. oktober 2006 forsvarede på 
Sydjysk Universitet i Esbjerg.

Værket, som er udgivet af Sydjysk Uni
versitet og kan erhverves for 375 kr., er på 
ikke færre end 750 sider og omhandler de 
bondeslægter, der siden landboreformer
nes tid 1788, kastede sig over den - i al 
fald for nogle af dem - givtige handel med 
stude, så de efterhånden kunne købe sig 
større og større gårde. Graugaard har her 
udelukkende beskæftiget sig med stude
handlerne fra den nordlige del af Ring
købing Amt og den sydlige del af Thisted 
Amt samt Salling i Viborg Amt. Det viser 
sig nemlig, at disse egnes studehandlere 
var eller efterhånden blev forbundet i et 
indviklet netværk af slægtsforbindelser, 
som - måske mærkeligt nok - ikke strakte 
sig ud over det nævnte område!

Bogen er - som den ene af opponenterne 
da også bemærkede - usædvanlig flot ud
styret med illustrationer i både farver og 
sort/hvid af steder og ikke mindst effekter 
og efterladenskaber efter studehandlerne 
(opsporet i private gemmer hos efterkom
merne). De indviklede slægtsforbindelser 
mellem studehandlerdynastierne (med 
slægten Breinholt i spidsen) er anskuelig- 
gjort på gode og overskuelige slægtstavler. 
Bag hele værket fornemmes det usædvan
ligt frugtbare samarbejde mellem forfatte
ren og den garvede slægtsforsker Rigmor 
Lillelund, der tidligere har manifesteret sig 
i skelsættende sognehistorier fra Navr og 
Råsted samt den flotte bog om "Vesterlan- 
dets konge", Holstebromatadoren Christen 
Linde, der blev adlet 1704.
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Fra redaktøren
I disse jubilæumstider vil jeg også blande 
mig i koret, godt nok i det små. Dette blad 
er det tiende, jeg er redaktør for, og som i 
alle andre af livets forhold gælder det også 
her, at man begynder som "verdensme
ster", og så bliver man langsomt klogere! 
Min mand, der arbejder med disse ting, 
har støttet mig enormt, og han har sørget 
for, at jeg fik et ordentlig "værktøj" til min 
pc og har lært at bruge det.

Ét stort ønske har jeg stadig for bladet
- navnebjælker! Jeg kunne godt ønske, at 
"den hårde kerne" - de sidste 8 foreninger
- kunne blødes så meget op, at de kunne 
undvære at se deres logoer i bladet og følge 
80% af foreningerne på "bjælken". Det ville 
give nogle rigtig pæne programsider!

I august fik jeg en kedelig henvendelse 
fra Faarvang Ældrecenter; en af deres 
beboere, som var død i begyndelsen af 
året, havde netop fået tilsendt SLÆGTEN 
nr. 34, og personalet anede ikke, hvem der 
havde sendt bladet, så de fandt frem til 
mig, og så måtte jeg tage affære. Det ville 
jeg også gerne, men det viste sig at være en 
temmelig uoverkommelig opgave. Derfor 
denne appel til foreningerne: Sørg for at 
skrive afsender på jeres blad.

Heldigvis kommer der også mange po

sitive henvendelser til en redaktør, bl. a. fra 
Anja Warschawsky, hun studerer historie 
på Århus Universitet, og som en kandi
datopgave skrev hun om bondestandens 
oprør og udformede et indlæg til SLÆG
TEN, som hun havde stiftet bekendtskab 
med i sit studium. Jeg synes, det er oplagt 
at bringe den artikel, som den er tænkt.

Geografisk kommer vi vidt omkring i 
dette blad, til Sverige, Tyskland, Ukraine, 
Canada og USA, og også fra hjemme
fronten har vi mange gode historier, bl. 
a. om Jens Pedersen Vejvad, der blev 
landsknægtens krigsbytte, om Niels Grøns 
mulige livsarvinger, og en lidt trist historie 
om Nydam Lergrav.

Fra Canada kom for et stykke tid siden 
en artikel om Genloc, en international sam
menslutning for bibliotekers afdelinger for 
genealogi og lokalhistorie, trykt bagest i 
bladet.

SLÆGTEN har med dette nr. fået en 
billigere og hurtigere trykker, så der er 
virkelig forudsætninger for, at læserne har 
bladet inden jul.

Derfor vil jeg ønske alle SLÆGTENS 
læsere en lang og dejlig jul og et rigtigt 
godt og givende nytår.

BS

En drukneulykke i Simmerbølle
af Torben Chr. Larsen, Krogsbøllegård, Krogsbølle Bygade 43, Otterup, @ 6487 1685.

I Kulepile ved korsvejen ligger et gammelt 
stråtækt bindingsværkshus mea nuvæ
rende adresse Kulepilevej 37. Huset er 
bygget 1806 og var i min slægts besiddelse 
i 3 generationer. Huset var fæstet under 
Tranekær og den sidste fæster var min tipol
defar Albert Jensen, født i ejendommen, og 
hans hustru Johanne Eriksdatter, som var 
født i Tullebølle. De blev gift i 1834 og fik i 
årene 1835 til 1856 ti børn. De levede i me
get små kår, og der var kun til det daglige. 
Det var småt med, hvad den lille jordlod 
kunne indbringe. Åf de 10 børn havde de 
gennem årene den sorg at miste de fire. De 
to ældste inden de var fyldt et år og de to 

andre inden konfirmationen. Alle børnene 
gik i Simmerbølle Skole, og de seks af dem 
fuldendte skolegangen. Men en grim ulykke 
kastede en skygge over familien 1851.

Det 4. barn, en frisk og munter gut, så 
dagens lys den 27. juli 1840, og om efter
året samme år blev han døbt i Simmerbølle 
Kirke med navnet Hans Erik Alberdtsen, 
kaldet Erik. 11847 kom han i Simmerbølle 
Skole, hvor han trivedes godt blandt sine 
kammerater og var vellidt af sin lærer. 
Han fulgtes gerne i skole med de andre sø
skende. De gik den lange vej fra Kulepile, 
op forbi Simmerbølle Kirke og drejede hen 
til skolen oppe ved landevejen, og samme 
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rute hjem igen om eftermiddagen.
Vinter er altid noget, børn elsker og 

er glade for. Tænk bare på i dag: sne, is, 
skøjter og kælk. Også dengang betog det 
børnene, som her fik en gratis fornøjelse 
fra naturens side. Dengang var børns vil
kår og udfoldelsesmuligheder noget 
anderledes end i dag. Vinteren 1851 var 
streng med megen is og sne. Alt var frosset 
til. Det gjaldt også dammen (dvs. gadekæ
ret) overfor Simmerbølle Skole. Børnene 
elskede at løbe på isen på dammen, og 
især drengene skulle overgå hinanden.

Det måtte jo gå galt før eller siden. Det 
gjorde det også. Tirsdag den 28. januar 
1851 legede drengene på isen i et frikvar
ter. Der må have været mange på isen på 
én gang, for pludselig giver isen sig til at 
knage, og der kom hvide revner på overfla
den. Børnene iler ind på land, så hurtigt de 
kunne. Der bliver mast og skubbet, så Erik 
falder om på dammens midte. Isen revner, 
og han glider ned i det kolde vand. Det er 
børnenes trampen på vej væk fra isen, som 
til sidst får den til at briste.

Stor var opstandelsen. Børnene iler ind til 
læreren, som hurtigt kommer, men da var 
bødker Rasmus Jensen allerede nået frem. 
Han mavede sig ud på isen, ved at man holdt 
hinanden i fødderne i en lang række. På den 
måde kunne man trække alle i land igen. 
Rasmus Jensen gjorde alt, hvad han kunne 
for at få den stakkels dreng op. Drengen 
skreg og hev efter vejret på skift. Rasmus 
Jensen måtte opgive, da isen gav efter under 
ham. Med nød og næppe fik man ham truk
ket i land. I det samme som Rasmus Jensen 
er kommet ind på fast grund, ser de alle 
den stakkels Erik glide til bunds. Drengens 
tykke vintertøj var nu så gennemvædet og 
det yderste af tøjet stivfrosset, så det hin
drede bevægelsesmulighederne. Drengen 
var prisgivet. Da det senere lykkedes at få 
fisket Erik op, var han helt stivfrossen. Eriks 
søskende og Rasmus Jensen måtte i hast på 
hestevogn hjem til Kulepile for at fortælle 
den tunge tragiske nyhed.

Erik blev stedt til hvile på Simmerbølle 

kirkegård en af de første dage i februar. 
Foruden familie og naboer var hele skolen 
med. Nyheden om den tragiske ulykke nå
ede vidt omkring. Den nåede til Rudkøbing 
et par dage efter. Fredag den 31. januar var 
der et referat i Langelands politiske Avis 
med en omtale på 716 linie. Det tog hårdt på 
familien at miste det 3. barn. Det kom de sig 
aldrig over. 11861 havde moderen, Johanne, 
den dobbelte sorg at miste sin mand og det 
4. barn af sygdom. Selv døde hun 1866.

Hvad der blev af resten af familien, kan 
kort nævnes. Marie blev gift i Simmerbølle 
med Niels Krarup. Frederik blev gift og 
bosatte sig på Thurø. Han døde ung 1870 
af kopper. Lars blev gift og bosat i Svend
borg. Christine blev gift med Carl Marius 
Rasmussen og boede i Torpe. Elise kom til 
Grenå og blev gift med en lods.

Den yngste, Regina, født 1856, kom til 
Odense. Her blev hun gift og døde først 
26 år efter den sidste af sine søskende, 
så sent som 1945, 89 år gammel. Hun 
blev oldemor til mig, som skriver denne 
beretning. At historien om Erik er blevet 
bevaret skyldes min oldemors ældste dat
ter Anna. Hun har fortalt mig den. Anna 
døde først 1979,93 år gammel.

Det er et lille stykke Langelandshistorie, 
fortalt gennem generationer, og så har jeg 
skrevet den ned. Dette viser med al tyde
lighed, at man skal lytte og nedskrive det, 
som den ældre generation fortæller os. Gør 
man ikke det, er der mange små brikker af 
Danmarkshistorien, der vil gå tabt. Disse 
beretninger vil ellers ikke findes opbevaret 
skriftligt. Som oftest har jeg bemærket at 
de ældre, som selv oplevede det eller selv 
fik det fortalt, fortæller mere levende end 
det, der er skrevet på et stykke papir.

Det er underligt at tænke sig, at den 
tragiske ulykke, som skete for 154 år siden, 
kan nedskrives på computer og videregi
ves til mange læsere. Det var der ingen af 
de tilstedeværende personer, der havde 
fantasi til at forestille sig. Men hvem ved, 
hvad der fortælles og skrives om dig og 
mig om 150 år.
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Slægtshistorisk Forening
Brønderslev

Tirsdag 13. februar kl. 19.30
Ordinær generalforsamling.
Brønderslev Bibliotek. Indgang Mejeri
gade.

Mejerigade 9, Brønderslev
Hver onsdag: Åbent hus kl. 13 - 17.
Hver torsdag: Åbent hus kl. 19 - 22. 
Lukket helligdage.
Første åbningsdag er 10. januar. 
Sommerferie fra 4. juli til 13. august begge 
dage inklusive.

Gotisk læsning
Studiekreds for medlemmer begynder 
onsdag 10. januar kl. 9:30 -11:30 i Mejeri
gade 9. Derefter hver onsdag samme tid 
og sted til og med 28. marts.

Maj. Tid og sted for årets udflugtsmål

Slægts- og Lokalhistorisk 
Forening Djursland

Klubaften/workshop afholdes følgende 
tirsdage:
16. januar, 20. februar og 20. marts.

Torsdag 18. januar På Ørum Aktivcenter, 
Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs

Lisbeth Skjemow fra Center for Byhi
storie: Lokaladministration 1600-1970.

Vi hører kommunernes og amternes 
historie.

Tirsdag 6. februar
Generalforsamling.

Derefter lokalhistorisk indslag fra det 
sydlige Djursland.

Tirsdag 6. marts
Foredrag - Se klubbens nyhedsbrev.

Tirsdag 10. april
Foredrag - se klubbens nyhedsbrev.

bekendtgøres senere via mail og opslag.

Kontingent
125 kr. Par 175 kr.

Bestyrelse
Anders Sørensen, fmd. Hvilshøj Mark 125, 
9700 Brønderslev, ® 9881 1449.
E: stemas@mail.dk
Jytte Nielsen, nstfmd. Baldersvej 4, 
9700 Brønderslev, S 9883 5252.
E: Jytte-nielsen@privat.dk
Jens Dybro, kass. Løkkenvej 452 Stenum, 
9700 Brønderslev, ® 9883 8050.
E: kaerholt@worldonline.dk
Leif Olesen, sekr. Bundgårdsvej 13, 
9700 Brønderslev, S 9882 5821.
E: leifo@mail.dk
Arne Kristiansen, Niels Bohrs Plads 6,9700 
Brønderslev, © 9882 5882 E: amec@mail.dk

Hjemmeside
www.slaegtshistoriskforeningforbroendersle
vegnen.dk

Tid og sted
Alle arrangementer begynder kl. 19 og 
finder sted på Egnsarkivet, v/Grenaa Bib
liotek, N. P. Josiassensvej 17,8500 Grenaa, 
bortset fra foredraget 18. januar.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 125 kr. og par 200 kr. 
inkl. SLÆGTEN.

Bestyrelse
Kjeld Simonsen, fmd., August Kroghsvej 93, 
8500 Grenaa, @ 8632 3305.
E: tove-kjeld@vip.cybercity.dk
Bent Klim Johansen, nstfmd., Nellikevej 50, 
8500 Grenaa, ® 8630 9387.
E: de-nijs.johansen@stofanet.dk
Ulla Bugtrup Jensen, kass., Ludvig 
Holbergsvej 10, 8500 Grenaa, S 8632 1106.
E: bnygaard@vip.cybercity.dk
Hanne Andersen, sekr., Fasanvej 6 B, 8500 
Grenaa, S 8630 0365. E: h.lindorff@stofanet.dk 
Geert Henriksen, Duevej 24, 8500 Grenaa, 
S 8632 5193. E: geerthenriksen@stofanet.dk 
Niels Kjeldsen, Bellisvej 10, 8500 Grenaa,
® 8632 0093. E: nckp@stofanet.dk 
Ivan Jensen, Hyldehaven 60, 8520 Lystrup, 
® 8622 3718. E: ij@oncable.dk i
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Grindsted og Omegns 
Slægts- og Lokalhistoriske 
Forening

Tirsdag 23. januar
Otto Kjærgaard, Grindsted: Postvæsenets 
historie i Grindsted.

En kender af postvæsenet fortæller om 
etatens udvikling i Grindsted. Fra den 
beskedne start, da der ikke var mere end 
nogle få huse i byen, over udviklingen som 
stationsby, til nutiden.

Tirsdag 27. februar
Sven Tygesen, Vorbasse: Politibetjent 
Ernebjerg og andre historier.

Ernebjerg var politibetjent i Grindsted 
indtil starten af 1930'erne. Forskellige be
givenheder bevirkede, at hans levnedsløb 
ikke blev helt almindelig. Tygesen vil også 
fortælle historien om rytterfægtningen ved 
Vorbasse.

Tirsdag 20. marts kl. 19.30 i kaffestuen på 
Karensminde

Ordinær generalforsamling. Dagsorden 
efter vedtægterne. Forslag til generalfor
samlingen skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen ser vi billeder 
fra egnen. Foreningen giver kaffen denne 
aften.

Udflugt
Tirsdag 12. juni kl. 12.30 fra parkerings
pladsen ved Grindsted Bibliotek

Vi kører en tur til Bramming for at se 
egnsmuseet der. Museumschef Mogens

Haderslev Slægtsforsk
nings Forening

Åbent hus kl. 13-16
Første mandag i måneden: 8. januar, 5. 
februar, 5. marts, 2. april og 7. maj.

Hansen har lovet at vise os rundt. Sam
kørsel. Tilmelding til Judith Andersen 
Sørensen senest 10. jun.

Tid og sted
Ordinære møder kl. 19.30 på Grindsted 
Bibliotek, hvis ikke andet er nævnt. Fri 
adgang for medlemmer. Ikke medlemmer 
betaler 50 kr. Alle er velkomne. Medbring 
selv kaffe til møderne, hvis ikke andet er 
nævnt.

Kontingent
100 kr., par 150 kr.

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

Studiekredsen fortsætter i foråret 2007. 
Første mødedag er torsdag 11. januar kl. 19 
på Grindsted Bibliotek. Vi mødes hver 14. 
dag. Materialeudgifteme deler vi. Leder af 
studiekredsen er Jens Erik Starup.

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

Bestyrelse
Jens Erik Starup, fmd., Horsbølvej 13, 
7200 Grindsted, @ 7532 2353.
E: Jens.Starup@post2.tele.dk
Judith Andersen Sørensen, nstfmd.,
Ravlund vej 9a, 7200 Grindsted, @7534 8260. 
Bent Krogsgaard, kass., Dalsøvej 47, 
7200 Grindsted, @7532 1901.
Børge Pedersen, sekr., Brombærvej 14, 
7200 Grindsted, @ 7532 4815.

Onsdag 17. januar kl. 19.30 
Generalforsamling.

Her har du mulighed for at præge ud
viklingen i DIN forening.

Onsdag 7. februar kl. 19.30
Tema-aften.
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Onsdag 28. februar kl. 19.30
Tema-aften.

Onsdag 21. marts kl. 19.30 (FU)
Museumsinspektør Inge Adriansen: 
Slægtshistorikere i krigens spor.

Onsdag 11. april kl. 19.30
Uffe Barsballe Thyssen, arkivar ved Histo
risk Arkiv for Haderslev Kommune: Sko
lehistoriske kilder i slægtsforskningen.

Vi hører, hvordan skolearkiveme kan 
være et supplement til de traditionelle 
slægtsforskningskilder.

Onsdag 2. maj kl. 19.30
Pens, overtoldbetjent Aage Emil Han
sen: De danske grænsegendarmer.

Onsdag 23. maj kl. 19
Udflugt til Cathrinesminde Teglværk. 
Tilmelding til Nancy senest 16. maj.

Hedeboegnens Slægtsfor
sker Forening

Hedeboegnens Slægtsforsker Forening 
er kendetegnet ved et stort socialt sam
menhold.

Det beror dels på det faktum, at for
eningen trods stadig vækst fortsat har en 
overkommelig størrelse på ca. 40 med
lemmer, hvoraf der altid møder 25 op 
til møderne, dels at begyndere og mere 
drevne forskere alle møder op. Det gør 
det muligt for begynderne at få god hjælp. 
Det styrkede også sammenholdet, at hele 
15 medlemmer tog sammen på højskole i 
Odder i sommer.

Forårsprogrammet ligger ikke helt fast 
endnu, men her er en oversigt over ho
vedindholdet:

Mødested
Hvor intet andet er angivet, er møde
stedet Achelissalen på Historisk Arkiv, 
Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

Kontingent
125 kr. for enkeltpersoner, 150 kr. for 
par.

Bestyrelse
Svend Aage Mikkelsen, fmd., Hørgård 18,2.tv., 
6200 Aabenraa, S 7462 1575.
E: svmi@post3.tele.dk
Nancy Petersen, nstfmd., S? 7452 9765.
E: nancy.p@privat.dk
Hanne Franck, kass., S 7453 0819.
E: hanne.franck@webspeed.dk
Inge Sørensen, sekr., @ 7451 9299.
E: mosekaer@mail.tele.dk
Ejvind Lund Hansen, S 7453 5353.
E: ejluha@mail.dk

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

Torsdag 11. januar kl. 10 -13
Første møde i det nye år, og vi fortsætter 
med at holde møde torsdag formiddage 
i de lige uger.
Ud over de forskellige studieaktiviteter 
og læsning af gotisk skrift vil der blive 
ekskursioner til Det kongelige Bibliotek, 
Frederiksberg Bibliotek og Rigsarkivet. 
Sidste formiddagsmøde er torsdag d. 19. 
april.

Aftenmøderne, der finder sted om torsda
gene i de ulige uger, starter
Torsdag 18. januar kl. 19 - 21.30 med den 
årlige generalforsamling.
Der forventes 2 foredragsaftener med 
emnerne: Godsarkiver, og Forbrydelse 
og straf.
Endvidere er der planlagt et besøg i Ledøje 
Kirke.
Sidste aftenmøde og dermed årets sidste 
møde inden sommerpausen er 
torsdag d. 26. april.
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Programmet vil blive løbende opdateret 
på vores hjemmeside.

Mødested
Alle møder afholdes, hvis ikke andet 
oplyses, i Medborgerhuset, Køgevej 71, 
2630 Taastrup.

Kontingent
Kontingentet fastsættes på generalforsam
lingen i januar, men var i 2006:150 kr. for 
ét medlemskab, ægtepar 200 kr.

Slægtshistorisk Forening 
for Herning

Mandag 15. januar
Genealog Erik Kann: Hvad døde Maren af?

Erik Kann fortæller om sundhed og 
sygdom. Om dødsattester, medicinalbe
retninger m.m. Spændende men sjældent 
benyttede arkivalier for slægtsforskere.

Samme aften afholdes foreningens 
generalforsamling.

Mandag 19. februar
Museumsinspektør Allan Leth Frandsen, 
Den Gamle By: Uden bindingsværk.

Siden 2000 har Den Gamle By arbejdet 
på at udvide museet med en ny bydel 
for at kunne fortælle historien om livet i 
Danmark i 1900-tallet.

Udvidelsen omfatter omtrent en tønde 
land i umiddelbar forlængelse af Den Gamle 
By. Området vurderes at kunne rumme knap 
20 bygninger fra perioden cirka 1880-1940. 
Man kan kalde det et brokvarter eller et stati
onsbykvarter, som det kunne have set ud i en 
mellemstor provinsby. Så den nye bydel vil 
altså blive murede huse - ikke bindingsværk, 
som ellers har præget Den gamle By siden 
grundlæggelsen for næsten 100 år siden.

Museumsinspektør Allan Leth Frand
sen, står for koordineringen af dette store 
projekt, der ventes at koste omtrent 250 
mio. kr. Han vil orientere om ideen, forar
bejdet, de udenlandske inspirationskilder,
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Bestyrelse
Ole Søndergaard, fmd., Stillidsvej 34, 
2630 Taastrup, ® 4399 1914.
E: ole.soendergaard@webspeed.dk 
Rita Olsen, kass., ® 4371 6892.
Ole Byberg Jensen, få 4399 2796. 
Mogens Linnemann Jakobsen, ® 4399 9379. 
Ole Rasch, © 4399 3700.
Benny Blom-Jensen, webmaster, @ 4364 5543. 
E: b-j@net.dialog.dk

Hjemmeside 
Hedeboslaegt.dk

om hvor langt man er nået med udbygnin
gen, der vil udvide Den Gamle By med 
omtrent en femtedel.

Mandag 19. marts
Besøg på Lokalarkivet i Herning.

Hos Doris Frederiksen i Lokalarkivet 
vil der blive mulighed for at se det sidste 
nye på arkivet. Har du et problem med 
slægtsforskningen, kan du måske få hjælp 
denne aften.

Mandag 16. april
Journalist Lars Møller: Man er vel en 
slægtsfortæller

Om at gøre slægten levende - og stadig 
tro mod kilderne. Foredragsholderen, 
der sammen med sin far har udgivet 
slægtsbogen "Man er vel Hardbo - 600 års 
familiekrønike fra Nordvestjylland " viser, 
hvordan de fortæller slægtshistorie ved 
at flette slægtsforskningens data sammen 
med kultur - og danmarkshistorie.

Tid og sted
Aktivcentret, Brorsons vej 12, 7400 Her
ning, kl. 19-22. Mødet 19. marts foregår på 
Lokalhistorisk arkiv i Herning Centralbib
liotek, Brændgårdsvej 2, 7400 Herning. 
Kaffe eller te og brød skal medbringes.

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

mailto:ole.soendergaard@webspeed.dk
mailto:b-j@net.dialog.dk
Hedeboslaegt.dk


Kursusvirksomhed
Ingelise Nielsen: Slægtsforskning for fortsæt
tere og gotisk skriftlæsning, samt ekskursio
ner til Landsarkivet i Viborg, 10 torsdage 
kl. 19.15-22 fra 25. januar.

Bestyrelse
Ingelise Løvenholt Nielsen, fmd., Granly 1, 
7451 Sunds, @ 9714 1632.
Finn Larsen, nstfmd., Ilskov Hovedgade 24B, 
7451 Sunds, ® 9714 5416.

Tirsdag 23. januar
Generalforsamling. Dagsorden vedlagt.
Efter generalforsamlingen fortæller vores 
medlem Ulla Mariegaard om sin slægts
forskning.

Tirsdag 13. februar (FU)
Else Marie Kofod, Dansk Folkemindesam
ling: Traditionsændringer gennem 200 år 
- særlig i bondesamfundet.

Tirsdag 13. marts
Leif Jakobsen, lærer, Hjørring: Vrejlev 
Møllegårds historie gennem 600 år.

Foredragsholderen har skrevet en bog 
med denne titel og fortæller herfra om 
gården, dens møllere, kroholdere og op
krævere af bropenge ved Vrejlev Bro.

Tirsdag 27. marts
Ekskursion til Historisk Arkiv i Hjørring.

Efter afslutning af kirkebesøgene tager 
vi fat på lokalarkiverne i Ny Hjørring 
Kommune. Første besøg går til det nyind
rettede arkiv bag Skolegade 6 i Hjørring. 
Mogens Thøgersen viser rundt i kopilæ
sesal og ekspedition. Arkivet sørger for 
kaffen denne aften.

Tirsdag 17. april (FU)
Ketty Johansson, museumsleder, Nørre
sundby: Kvindeliv i 18-1900 tallet.

Helen ]ensen, kass., Rugvænget 67, 
7400 Herning, S 9712 9571.
Anders Strøm, Snejbjerg Hovedgade 27, 
7400 Herning, ® 9716 1837.
Eli Ottosen, Ravnsbjerg Mark 7, Gjellerup, 
7400 Herning, S 9711 9496.
Bjarne Eg, suppl., Østerbyvej 7, 7400 Herning, 
S 9714 7727.
Henny Wedel, suppl., Ålholmvej 62, Tjørring, 
7400 Herning, S 9726 7306.

I foredraget vil der blive sat fokus på 
vore formødres liv, såvel dagliglivet i 
familien som livet for de kvinder, der 
ønskede at få uddannelse og tage del i det 
offentlige liv.

Tid og sted
Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygnin
gen, Østergade 9, Hjørring. Kaffe og brød 
købes i pausen for 10 kr. Arkivekskursio
nen begynder kl. 19 på arkivet.

Kontingent
150 kr.

Lange lørdage på Historisk Arkiv i Hjørring 
Arkivet holder åbent kl. 10-16 følgende 
lørdage: 6.1., 3.2., 3.3. og 14.4., hvor vores 
arkivlaug vil være til rådighed med hjælp 
på mikrofilmlæsesalen. Studiekredsen 
i gotisk skriftlæsning fortsætter samme 
dage kl. 13-15. Alle er velkomne.

Bestyrelse
Per Maack Andersen, fmd., Christiansgade 24, 
9800 Hjørring, S 9892 7075.
E: per.maack@andersen.mail.dk
Asger Bruun, sekr., Pileurtvej 1, 
9800 Hjørring, ® 9891 1984.
E: bruun.asger@get2net.dk
Ole Grau, sekr./mødereferent, Nøddekrigevej 4, 
9800 Hjørring, ® 2395 4881.
E: ole.grau@stofanet.dk
Erik W. Christiansen, kass., Vestergade 
3A, 9800 Hjørring, ® 9890 9640. E: erik. 
w@christiansen.mail.dk
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45,9800 Hjørring, 
® 9892 2477. E: janrasmussen@c.dk

19

mailto:per.maack@andersen.mail.dk
mailto:bruun.asger@get2net.dk
mailto:ole.grau@stofanet.dk
mailto:w@christiansen.mail.dk
mailto:janrasmussen@c.dk


Egns- og Slægtshistorisk 
Forening Holstebro

Nyhed! Klubaftener torsdag kl. 19.30 
på Aktivitetscentret i Danmarksgade, 
Holstebro:
11. januar, 8. februar og 15. marts.

Torsdag 25. januar
Ordinær generalforsamling. Særskilt ind
kaldelse vedlagt dette nummer.

Derefter medlemmernes aften med 
gode indlæg.

Torsdag 22. februar (FU)
Henning Bendner, stadsarkivar ved Aal
borg Stadsarkiv og leder af Det danske 
Udvandrerarkiv: Dansk udvandring til 
Amerika.

Henning Bendner fortæller om den dan
ske udvandring og om, hvad man kan bruge 
Udvandrerarkivet til i jagten på udvandrede 
slægtninge. Det sker dels med udgangspunkt 
i Udvandrerarkivets samlinger dels ved 
hjælp af relevante søgedatabaser på nettet. 
Hvor kom udvandrerne fra i Danmark, og 
hvor bosatte de sig i Nordamerika. Herud
over foretages en rejse i billeder til de danske 
bosættelser fra Atlanterhavet til Stillehavet.

Torsdag 29. marts kl. 19
Foreningens forestående 30 års jubilæum 
fejres. (Særskilt program udkommer).

Lørdag 12. maj
Forårs- og jubilæumsudflugt til Venø. 
Med bustur rundt på øen, besøg i kirken 
og kaffe på Venø kro.

Kursusvirksomhed
LOF-Holstebro starter begynderkursus i 
slægtsforskning torsdag 18. januar kl. 19 på 
Holstebro Museum. Forhør nærmere hos 
LOF-Holstebro, ©9741 1868 eller Hans 
Toudal.

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

Tid og sted
Generalforsamling og foredrag finder sted 
kl. 19.30 på Holstebro Museum.

Bestyrelse
Hans Toudal Pedersen, fmd., Asagården 1,1. 
tv., 7500 Holstebro, ©9742 3140.
E: hans-toudal@holstebro-slaegtsforening.dk 
Kristian Øllgaard, kass., Mølleparken 8, 
7480 Vildbjerg, © 9742 5510.
E: K-oellgaard@holstebro-slaegtsforening.dk
Jytte Knudsen, sekr., Fabersvej 48,
7500 Holstebro, ©9742 6986 / 9749 5100.
E: jytte-knudsen@holstebro-slaegtsforening.dk 
Aase Klostergaard, Naltoftevej 5, Borbjerg, 
7500 Holstebro, ©9746 1359. E: aase- 
klostergaard@holstebro-slaegtsforening.dk 
Per Nørgaard Laugesen, Klostervej 89, Tvis, 
7500 Holstebro, ©9743 5255.
E: per-laugesen@holstebro-slaegtsforening.dk 
Svend M. Jensen, Særkærparken 122, 
7500 Holstebro, ©9742 4506.
E: svend-jensen@holstebro-slaegtsforening.dk 
Poul Emil Bendtsen, Vibevej 18,7600 Struer, 
©9784 0307.
E: p-e-bendtsen@holstebro-slaegtsforening.dk

Hjemmeside
www.holstebro-slaegtsforening.dk

Horsensegnens Slægtshi 
storiske Forening

Tirsdag 9. januar
Medlemsmøde.

Torsdag 25. januar (FU)
Lone Liljegren, arkivar ved Erhvervsar
kivet, Århus: Personoplysninger i kom
munernes "sociale arkivalier".

Der er ikke grund til fortvivlelse, fordi 
noget materiale er gået tabt eller fordi fol
ketællingen ikke bidrager med oplysninger. 
Navn, ægteskabelig status, familierelatio-
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ner, fødselsdato og fødested, er oplysninger liotek 8. og 22.januar, 5. og 19. februar, 5. 
som findes i forskellige af kommunernes og 19. marts kl. 16-18.
sociale arkivalier. Der præsenteres et ud
valg af disse arkivalier sammen med de op- FOF-Rosing Ræderske Aftenskole afholder 
lysninger, man kan støde på i materialet. følgende kurser, tilmelding S7625 8988:

Karsten Bjerreskov: Gotisk skriftlæsning, 
Tirsdag 20. februar onsdag 16-
Generalforsamling. Hanne Bjørn: Slægtsforskning trin 2, onsdag

Tirsdag 6. marts Kontingent
Medlemsmøde. 175 kr. pr. husstand.

Mandag 19. marts (FU) Bestyrelse
Landsarkivar Inge Bundsgaard, Køben- Knud Friis, fmd., Vænget 7, Vinten, 
havn: DAISY for slægtsforskere. 8700 Horsens, ® 7565 4179.

Dansk Arkivalieinformationssystem E: elknud@stofanet.dk 
(DAISY) er under konstant udvikling, men Leif B. Hansen, kass., Askevej 31,
er allerede nu et godt redskab for slægts- 8700 Horsens, S 7562 0147.
forskere. Hvordan bruger man DAISY, og leifEhansen@stofanet.dk 
u j i .lr i r . Hanne Westergaard, sekr., Violvel 126b,
hvad er udviklingsplanerne for systemet? 8700 Horsens S 7564 1086.

E: h.westergaard@stofanet.dk
Tid og sted Hanne Bjørn, kurser, Bregnevej 6, Torsted,
Alle møder begynder kl. 19. Medlemsmø- 8700 Horsens, ® 7564 7817. 
deme er på "Kildebakken" E: habj@stofanet.dk
FU møder er i Auditoriet, Bankagersko- Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, 8700 Horsens,
len. S 75 64 41 43. E: fam.peter@stofanet.dk

Kursusvirksomhed Hjemmeside
Horsensegnens Slægtshistoriske Forening www.homel.stofanet.dk/habj/slaegths.
træffes i Lokalsamlingen på Horsens Bib- ^hn

Hvidovre Slægtsforskere BKé^dknyheder11131

Vi begynder året med modtagelse af nye Tirsdag 20. februar 
medlemmer - husk 100 kr. til kontingent. Nye foto. og billedprogrammer.

Tirsdag 16. januar Tirsdag 27. februar
Nyheder fra internettet pa storskærm. Medlemsvalgt program.

Tirsdag 23 januar Tirsdag 6. marts kl. ?
De nyeste komplette folketællinger. Udebesøg (Udstilling på Rytterskolen).

Tirsdag 30. januar Tirsdag 13. marts kl. ?
Slægtsbog med billeder. Udebesøg (Udstilling på Rytterskolen).

Tirsdag 6. februar Tirsdag 27. marts
Kirkebøger pa internettet. Nyheder i computerprogrammer og in

ternettet.
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Tirsdag 3. april
Medlemsvalgt program, evt. foredrag.

Tirsdag 17. april
Forslag til efterårsprogram.

Tirsdag 24. april
Evaluering.

Tirsdag 1. maj
Afslutning og evt. betaling for udflugt.

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

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

Koldinghus - Forening af
Slægtsforskere

Tirsdag 2. januar (FU)
Erik Kann, redaktør og genealog: Jamen 
- jeg har da kun almindelige mennesker 
i min slægt!

Foredraget vil byde på en gennemgang 
af nogle kilder, hvor man med garanti 
altid vil kunne finde oplysninger om for
fædrene, selvom de kun var almindelige 
fæstebønder.

Internettet i slægtsforskningen
Tirsdag 16. januar kl. 19 - 22

Minikursus på Kolding Bibliotek. Be
grænset deltagerantal. Tilmelding nød
vendig.
Se omtalen i "Min slægt - Din slægt" i 
december.

Tirsdag 6. februar
Jens Hansen, cand.mag., Kolding: Flytnin
ger og vandringer.

Hver mandag er der undervisning i PC 
programmer ved tilmelding i vores ka
lenderdagbog.
Kom med nogle gode ønsker og forslag 
til foredrag.
Ændringer aftales senest tirsdagen før.

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

Bestyrelse
Dan Olsen, fmd., © 3678 8642.
E: davao@tdcadsl.dk
Iver Poulsen, nstfmd.
Grethe Sperling, kass.
Jens-Chr. Nielsen, rev.

Hjemmeside 
www.sitecenter.dk/genealogil23

En slægtning kan pludselig ikke findes 
indenfor det område, hvor vedkommende 
hidtil har befundet sig. Personen er flyttet 
eller udvandret. Hver eneste gang giver det 
anledning til overvejelser og spekulationer 
om, hvor vedkommende kan være flyttet 
hen og hvorfor. Aftenens foredrag vil give 
en indføring i baggrunden for flytninger 
og vandringer, herunder hvem der flyt
ter/ vandrer samt hvor langt. I foredraget 
præsenteres forskellige kilder, der belyser 
flytningernes og vandringernes omfang. 
Jens Hansen vil krydre sit foredrag med for
tællinger om sin egen slægts flytninger.

Studietur til Stadsarkivet og Dansk 
Dataarkiv i Odense
Torsdag 15. februar. Heldagstur med 
private biler. Pris 60 kr. Evt. mulighed for 
at studere på Stadsarkivet eller Landsar
kivet.
Se "Min slægt - Din slægt" i december.

Tirsdag 6. marts
Generalforsamling og bogauktion.
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Tirsdag 3. april
Henning Haugaard, Emil Todbjerg og 
Villy Rasch, Kolding: Fokus på 1. Ver
denskrig

De 3 medlemmer af foreningen vil frem
drage eksempler fra deres slægtsforsk
ning, der relaterer sig til begivenheder i 
forbindelse med 1. Verdenskrig.

Forårsudflugt 12. maj
Årets busudflugt vil indbefatte Besættel
sesudstillingen i Grindsted, Ravningbroen 
og Harte Landbrugsmuseum.
Se nærmere om udflugten i "Min slægt 
- Din slægt", december og april num
meret.

Tid og sted
Kl. 19.30 - 22 i Kirkesalen, Set. Jørgens 
Gård, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding.

Studieture til Landsarkivet i Viborg.
Torsdag 11. januar, fredag 16.marts og 
lørdag 14. april.
Kørsel i private biler. Afgang fra Banegårds
pladsen i Kolding kl. 7.15. Hjemkomst ca. kl. 
18. Pris kr. 90. Tilmelding nødvendig.

Studietur til Landsarkivet i Åbenrå. 
Onsdag 17. januar og torsdag 22. marts.

Korsør Slægtshistoriske 
Forening

Torsdag 11. januar
Alm. mødeaften.

Torsdag 25. januar
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv, Korsør, 
hvor formanden for arkivet, Marianne 
Hulstrøm, vil fortælle om, hvilke arkiva
lier, arkivet kan byde på.

Torsdag 8 .februar
Fortælleaften. Medlemmerne fortæller 
om deres aner, deres lange (trange) vej 
til resultat.

Fælleskørsel i private biler. Afgang kl. 8 fra 
banegårdspladsen i Kolding. Hjemkomst ca. 
kl. 17. Pris 60 kr. Tilmelding nødvendig.

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

Bestyrelse
Per Thornberg, fmd., "Duedal", Tandholtvej 5, 
Hylke, 6000 Kolding, © 7552 4370.
E: per.thomberg@mail.tele.dk
Henning Haugaard, nstfmd., Brændkjærgade 46, 
6000 Kolding, S 7550 4339.
E: haugaardkolding@mail.tele.dk
Birte Wienecke, kass., A.D. Burcharthsvej 15, 
6000 Kolding, © 7554 1134.
E: bwienecke@stofanet.dk
Steffen Riis, sekr., Mazantigade 18, 
6000 Kolding, @ 6471 3575.
E: steffen.riis@mobilixnet.dk
Elke Pringal, red., Egevænget 19, 
6051 Almind, S 7556 1504.
E: mail@elkegunnar.dk
Arne Jørgensen, suppl., Hvedemarken 50, 
6000 Kolding S 7551 0610.
E: niels-ame@stofanet.dk

Hjemmeside
http: / / www.kolding.dk/slaegtsforsker- 
forening

Torsdag 22. februar
Spørgeaften. Er du kørt fast? Vi hjælper 
hinanden.

Torsdag 8. marts
Foredrag af Hans Burchardt: "Jens Bag- 
gesens slægtsberetning". Entré kr. 25,- for 
ikke-medlemmer.

Torsdag 22. marts
Generalforsamling.

Torsdag 12. april
Udflugt til Dansk Folkemindesamling, 
København, med rund visning v/ Anders 
Christensen kl. 13 -15. Der vil være frem
lagt arkivalier fra Korsør.
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Torsdag 26. april
Afslutning med spisning og hyggeligt 
samvær.

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

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

Bestyrelse
Karin Vedel, fmd., Højen 21,4220 Korsør, 
© 5837 1119. E: Karinvedel@privat.dk 
Kirsten Christensen, kass., Kjærsvej 10, 
4220 Korsør, © 5837 3263.
E: sheba@christensen.mail.dk

Slægts- og lokalhistorisk 
Forening for Løgstør og 
Omegn

Torsdag 18. januar
Flemming Holmgaard, f. 1949: Fra Løg
stør Skole til SOK (Søværnets Operative 
Kommando).

Torsdag 1. februar
Generalforsamling. Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil Torsten 
Hansen fortælle Løgstørs Bryggerihistorie 
(der har været mindst 5 bryggerier i Løgstør 
og 1 i Ranum). - Der vil indgå en ølsmagning 
i programmet, som skal betales særskilt for 
deltagerne med 50 kr. pr. deltager.

Torsten Hansen er formand for Torden
kalvens Øllaug (www.tordenkalven.dk), 
redaktør for Danske Ølsamlere og nyheds
redaktør for Danske Ølentusiaster

Torsdag 22. februar
Viggo Hansen, tidligere chef for Konge
skibet Dannebrog, kommandør og H. M. 
Dronningens jagtkaptajn (og dermed med- 

Birgit Johansen, Bragesvej 132,4220 Korsør, 
© 5837 6723.
Anni Iversen, Rønne Allé 7, 4220 Korsør, 
© 5837 4803.
Gerda Christiansen, Elme Allé 32,
4220 Korsør, ©5837 4803.
Juli Petersen, suppl. Søbrinken 23,
4220 Korsør, ©5837 5538.
Pia Jensen, suppl., Strandvejen 12,
4220 Korsør, © 5837 6017.
Hans Burchardt, rev., Møllebjergvej 26, 
4220 Korsør, © 5837 2275.

Hjemmeside
http://www.kultur.korsoer.dk/-
Portalen>Foreninger>I-N 

lem af Majestætens hofstab), vil fortælle 
om sin karriere og oplevelser.

Arrangementet afholdes sammen med 
andre lokale foreninger.
Entre inkl. kaffe og brød 60 kr.

Lørdag 24. februar
Kl. 9 -16 på Ranum Seminarium.
Endagskursus i slægtsforskningsprogram
met Brothers Keeper (BK) med Finn Jel
strup, Aalborg, som underviser. Pris 50 kr. 
+ 10 kr. for slægtsforskningsprogrammet. 
Nærmere oplysning med detaljer om da
gens program vil tilgå medlemmerne. 
Tilmelding til Bodil Klitgaard.

Lørdag 3. marts
Tur til Landsarkivet i Viborg. 
Afgang fra HPs Plads kl. 7.30. 
Samkørsel og tilmelding til Bodil Klitgaard.

En torsdag i marts (dato på hjemmesiden) 
Arne Mathiasen, der havde en del af sin 
barndom i Aggersund og på Tolstrup Ve
stermark, vil fortælle om sine oplevelser 
som garder blandt de kongelige.

Mandag 19. marts
Sammen med Aalborg-foreningen arrange
res en aftentur til Landsarkivet i Viborg.
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Afgang fra HPs Plads kl. 18.
Samkørsel og tilmelding til Bodil Klitgaard.

Lørdag 21. april
Tur til Landsarkivet i Viborg. 
Afgang fra HPs Plads kl. 7.30. 
Samkørsel og tilmelding til Bodil Klitgaard.

Torsdag 26. april
H. O. A. Kjeldsen, gammel Løgstør-dreng 
og tidligere jagerpilot, tidligere præsident 
for Landbrugsrådet og tidligere borgme
ster i Farsø, vil fortælle om sin tilværelse 
i Løgstør og videre frem.

Søndag 13. maj Kl. 13 ved kirkekontoret 
i Blindebomsgade.

Levende kirkegårde. Der vil blive besøg 
på 7 kirkegårde i den tidligere Løgstør 
kommune.

Arrangementet laves i samarbejde med 
menighedsrådene i Løgstør, Aggersborg, 
Kornum og Løgsted.

Tilmelding til Kirkekontoret i Løgstør, 
9867 1061 eller John Nielsen.

Bustur og kaffe med brød 50 kr.

Tirsdag 29. og onsdag 30. maj 
Københavnertur med Arne Mathiasen 
som guide.

I lighed med i fjor vil der blive søgt 
arrangeret en Københavnertur - "Royal" 
Københavnertur - med et nyt program og 
igen med Arne Mathiasen som guide. 
Arrangementet afholdes sammen med 
andre lokale foreninger.
Overnatning på Danhostel Copenhagen- 
Amager.
Pris inkl. bus og overnatning ca. 1.100 kr. 
Tilmelding til John Nielsen senest 31. 
marts.

Søndag 3. juni
Historiens dag. Nærmere om et arrange
ment i Vesthimmerlands Folkeblad.

Alle arrangementerne bliver forudgående 
bekendtgjort i Vesthimmerlands Folkeblad. 

Lokalhistorisk Arkiv, Torvegade 6, Løgstør. 
Åbent torsdage kl. 15 -19.
Foreningens kontaktperson til arkivet: 
Bent Grundtvig Sørensen, Østeralle 9,9670 
Løgstør, @ 98671618.

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

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

Bestyrelse
John Nielsen, fmd., Østeralle 20,9670 Løg
stør, 9867 1234. E: john@privatpost.dk 
Carsten Holm Nielsen, nstfmd., Vestervang 
Alle 57,9670 Løgstør, S 98671250.
Poul Carstensen, kass., Livøvej 103, Røn
bjerg, 9681 Ranum, © 9867 6930.
E: pcfogh@post9.tele.dk
Ole Bang Nielsen, sekr., Norgesvej 10, 
9670 Løgstør, © 2082 4526.
E: obang41@hotmail.com
Bent Andersen, Fischersgade 75, st.,
9670 Løgstør, @ 9867 3190.
Henning Jensen, arb. supp., Tværvej 9, 
9670 Løgstør, ® 98671785.

Programudvalg
Anna Esbech, Fischershave 16,
9670 Løgstør, S 9867 3404.
Bodil Klitgaard, Haugaardsvej 46, 
9670 Løgstør, ® 9868 1391.
E: bodil46@privat.dk
Inge Lise Nielsen, Øster Ørbækvej 12, 
9670 Løgstør, S 9867 3312.

E: in@superbruger.dk
John Nielsen, Poul Carstensen og Ole Bang 
Nielsen.

Hjemmeside
www.logstor.lokalarkiver.dk - Slægts- og 
Lokalhistorisk Forening.
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Morsø slægtshistoriske 
Forening

Møder med slægtsforskning på 
programmet følgende tirsdage:
9. og 23. januar,
6. og 20. februar, 
13. og 27. marts.

Tid og sted
Møderne foregår på Lokalhistorisk 
Arkiv, Dueholmgade 7, Nykøbing M. 
og begynder kl. 19.30.

Nordsjællands Slægtshi
storiske Forening

Arbejdsmøder (de mere rutinerede hjæl
per de mindre rutinerede) 
følgende mandage:
15. og 22. januar,
12. og 26. februar,
5. og 26 marts,
23. april.

Mandag 29. januar
Inge Bundsgaard, arkivchef for LAS: De 
Fattiges kår - rettigheder og pligter

Set i forhold til det offentlige fattigvæ
sen fra slutningen af 1700-tallet. Hvilken 
retsstilling havde de fattige og hjælpeløse, 
og hvordan søgte sognene at undgå deres 
forsørgelsesansvar? Kommunearkiverne 
rummer en del kildemateriale.

Mandag 19. februar
Peter Korsgaard: Slægtsforskeren og Kort
og Matrikelstyrelsens arkivalier.

KMS er ikke det første arkiv, som en 
slægtsforsker vil gå til - og med god grund. 
Imidlertid indeholder arkivet nogle spæn
dende oplysninger, som kan være til stor 
nytte for en slægtsforsker. PK vil gennemgå 
arkivalier og kort i KMS med fokus på 
slægtsforskning og desuden vise glimt af de 
muligheder, som den digitale verden giver.

Kontingent
Kr. 100.

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

Tirsdag 20. marts
Eventuelt besøg hos Mormonerne i Al
lerød.

Mandag 16. april
Generalforsamling - med en overraskelse.

Tid og sted
Alle møderne afholdes kl. 19 i Frivilligcen
tret, Holtvej 8, (Græsted Station SYD), 3230 
Græsted, hvis andet ikke er nævnt! Masser 
af P-pladser, ikke på bussernes pladser! 
Men toget kører lige til døren !

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

Bestyrelse
Knud Werchmeister, fmd., Kongensgavevej 1 B, 
3200 Helsinge, S 4879 6099.
E: knudhw@webspeed.dk
Bitten Mølgaard, kass., Leerbjerg Aasen 2, 
Bakkebjerg, 3230 Græsted, S 2255 9338. 
Girokonto 0048321.
E: bitten.viggo@mail.tele.dk
Birthe Nielsen, sekr., Mejsevang 6, 
3450 Allerød, S 4817 4057.
E: birthe.e.nielsen@mailme.dk
Maren Søndergaard Pedersen, Holmevej 38, 
Tulstrup, 3400 Hillerød, S 4828 5553.
E: dsil25728@vip.cybercity.dk
Viggo Poulsen, få 4871 5700, se under bladet! 
Per Egelund, bilagskontr., Ndr. Strandvej 277, 
Ellekilde, 3140 Ålsgårde.
E: p-e-und@get2net.dk

26

mailto:gunhild.olesen.moller@regnord.dk
mailto:knudhw@webspeed.dk
mailto:bitten.viggo@mail.tele.dk
mailto:birthe.e.nielsen@mailme.dk
mailto:dsil25728@vip.cybercity.dk
mailto:p-e-und@get2net.dk


Bladet: Layout / redaktion og forsendelse: 
Viggo Poulsen, Leerbjerg Aasen 2, Bakke- 
bjerg, 3230 Græsted, ©21810092. E: viggo. 
bitten@mail.tele.dk

Slægtshistorisk Forening 
Odense

Onsdag 31. januar
Generalforsamling - ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil foreningens 
sekretær Lisbet Kinttof fortælle om en sag 
set fra to sider - degnekonen i Nimtofte.

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

Onsdag 28. februar (FU)
Esben Hedegaard, museumschef, Svend
borg: Landsbyliv.

Indtil for 200 år siden var landsbyen 
ramme om langt de fleste danskeres dag
ligdag. Det prægede - og præger måske 
endnu - danskernes måde at opfatte ver
den på. I hvert fald står landsbylivet stadig 
for mange som den ideelle livsform. Men 
hvor megen lighed har det moderne lands
byliv egentlig med det gamle? Foredraget 
redegør for landsbyens bebyggelseshisto
rie og for det "landsbyfællesskab", som 
strukturerede arbejdet og gennemsyrede 
hele det sociale liv. Landboreformerne 
ændrede på landsbysamfundets normer 
og praksis, men selvom "fællesskabet" 
blev ophævet, levede landsbyerne videre 
- både som bebyggelsesform og på mange 
områder også som forståelsesramme.

Onsdag 28. marts (FU)
Marianne Weigel, stud, mag., Odense: 
Lejesoldat i Nyborg 1774-1814. Integration 
eller isolation.

Foreningens blad udsendes normalt 4 gange 
årligt i ugerne 11/12, 27/28, 42/43, 52/1. 
Gratis til foreningens medlemmer. Bladets 
pris i løssalg 30 kr., årsabonnement 100 kr.

Onsdag 25. april (FU)
Helle Bundesen, arkivbetjent på Landsar
kivet i Odense: Retsbetjentens arbejde, fra 
løsagtige kvinder til mordsager.

En gennemgang af retsbetjentens ar
bejde i lokalsamfundet, med beskrivelse 
af de forskellige typer: byfoged, herreds
foged, birkedommer og kort noget om 
sognefogden. Desuden vil Helle Bundesen 
gennemgå nogle forskellige sager såsom 
forretningsgangen i en faderskabssag/ 
alimentationssag, et tyveri og en mord
sag. Der vil også blive en gennemgang af 
retsbetjentarkivernes opbygning.

Lørdag 19. maj kl. 9-17
Genoplev 1864 - besøg på Historiecenter 
Dybbøl Banke. Fælles udflugt med rund
visning i centret.

Bus afgår kl. 9 fra Dannebrogsgade. 
Forventet hjemkomst ca. kl. 17. Frokost 
m.v. medbringes eller købes på centret. 
Pris 150 kr. til bus, entre og rundvisning. 
Betaling ved tilmelding til kassereren 
Birgit Mortensen senest 1. maj. Giro 21 95 
356 (reg. nr. 1551).

Tid og sted
Bemærk! Busudflugt til Historiecenter 
Dybbøl Banke 19.5.

Alm. møder kl. 19 i den store sal 
(1.etage) på Odense Kommunes Uddan
nelsescenter, 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 ved 
de almindelige møder.

Nyt! Der afholdes spørgecentral Vi time 
før hvert møde - undtagen udflugten 
til Historiecenter Dybbøl Banke. Besty
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relsesmedlemmer vil være til stede og 
hjælpe med "de krøllede bogstaver" og 
arkivspørgsmål.

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

Kursusvirksomhed
Jytte Skaaning: Slægtsforskning for videre
gående. 12 torsdage kl. 19.15-21.35 fra 11. 
januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
begyndere (fortsættelse fra efteråret). 9 
mandage kl. 19.15-21.35 fra 22. januar, 
(minus 19. februar og 19. marts).
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
lidt øvede. 10 torsdage kl. 10-12.20 fra 11. 
januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for lidt 
øvede. 10 torsdage kl. 13.30-15.50 fra 11. 
januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
øvede. 10 tirsdage kl. 19.15-21.35 fra 16. 
januar.
Jytte Skaaning: Gotisk skriftlæsning for 
videregående. 10 mandage kl. 16.30-18.50 
fra 8. januar.

Alle kurser (undtagen gotisk skrift
læsning - lidt øvede og øvede) afvikles 
på AOF-Centret, Vestre Stationsvej 8-10, 
Odense C. Derimod afholdes kurserne: 
gotisk skriftlæsning - lidt øvede på AOF- 
Centret, Hunderupvej 103, 5230 Odense 
M., medens gotisk skriftlæsning for øvede 
afholdes på Hunderupskolen, Solfaldsvej 
11,5000 Odense C.

Nærmere oplysning hos JS. Tilmelding 
til AOF, Odense S 6311 9900 eller 
www.aof-odense.dk

Jytte Skaaning og Svend-Erik Christian
sen: Slægtsforskning og informationstek
nologi.
Dette er et kursus i brugen af computer og 
internet som redskab i slægtsforskningen. 
Forudgående kendskab til en computer 
er ikke nødvendigt. Hvor søger og henter 

man oplysningerne ved hjælp af Internet
tet? Hvordan søger man f.eks, i udvan
drerprotokoller, kirkebøger, folketællinger 
og indvandrerdatabasen v.h.a. Internettet? 
Hvad er kildeindtastningsprogrammet og 
hvorledes bruger man folketællinger m.v. 
fra CD-rom?

Der bliver introduktion og indøvning 
af slægtsprogrammer (Brothers Keeper 
og Legacy) for begyndere og workshop 
for mere erfarne brugere af de nævnte 
programmer. Hvordan holder man styr 
på sine data? Hvorledes udveksler man 
data (om aner) med andre slægtsforskere 
via diskette eller e-mail? Med informa
tionsteknologien åbner der sig helt nye 
muligheder for slægtshistorikeme.
2 fredage kl. 18-21.40: 9. februar og 2. 
marts.
2 lørdage kl. 10-17.20: 10. februar og 3. 
marts.

Kurset afholdes på AOF-Centret, Vestre 
Stationsvej 8-10,5000 Odense C.

Nærmere oplysning hos JS. Tilmelding 
til AOF, Odense S 6311 9900 eller 
www.aof-odense.dk

Bestyrelse
Jytte Skaaning, fmd., Vinkældervej 6A, 
5000 Odense C, S 6614 8877.
E: skaaning@email.dk
Jytte Hammerich Fauerby, nstfmd., J. L. 
Heibergs Vej 97,5230 Odense M, S 6612 80 02. 
E: jyhafa@get2net.dk
Birgit Mortensen, kass., Anne Maries Alle 38A, 
5250 Odense SV, S 6617 4105.
E: birgitmortensen@dsa-net.dk 
Lisbet Kinttof, sekr., Violvænget 22, 
Nr. Lyndelse, 5592 Årslev, S? 6611 1523. 
E: kinttof@mail.dk
Arne Christiansen, webmaster, Langelinie 34 c, 
5230 Odense M, ® 6613 3134.
E: ame@ejlby.dk. Hjemmeside: www.ejlby.dk 
Elise Reil, suppl., Moltkesvej 6,5000 Odense C, 
S 6591 7027. E: reilsundahl@mail.dk

Hjemmeside 
www.odenseslaegt.dk
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Tirsdag 9. januar
Jytte Skaaning: Politiprotokoller.

Har vores aner bevæget sig ud over 
lovens grænser, er der spændende stof 
at finde i politiprotokolleme. Foredraget 
kaster lys over, hvad vi kan regne med 
at finde i justits-, politi- og domprotokol
lerne. Samt hvordan vi bruger dem mest 
hensigtsmæssigt.

Lørdag 27. januar kl. 10-16 (i samar
bejde med DIS-Danmark) 
Slægtsforskerdag.

3 vigtige slægtsforskerprogrammer 
bliver præsenteret: Legacy, Family Tree 
Maker og Brothers Keeper. Efter fremvis
ningen vil der være lejlighed til at stille 
spørgsmål og diskutere problemer med 
fremviserne. Arrangementet holdes i 
salen på Fritidscentret.

Fortæring sørger man selv for, vi sælger 
dog kaffe og kage.

Tilmelding til formanden senest 22. 
januar.

Tirsdag 20. februar
Generalforsamling efter vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil Jørgen 
Frøslund Jensen fortælle om sin slægts
forskning.

Tirsdag 6. marts (FU og DIS-Danmark) 
Torben Grønnegaard Jeppesen, chef for 
Odense Bys Museer: Danske immigranter 
og deres efterkommere i USA fra 1850 til 
idag.

Etablering, integration, befolknings
forskydninger i USA og Danmark samt 
amerikanske arkivsystemer og tilgæn
geligheden på arkiver, biblioteker og 
museer.

Tirsdag 27. marts
Foreningsaften

Ivan S. Kondrup vil fortælle om sin 
forskermetode, som han bl. a. har anvendt 
ved afdækning af Støvring og Nørhald 
Herreders historie. Ivan er medforfatter 
til Gimming bogen

Tirsdag 17. april
Vi besøger Havnø Mølle ved Hadsund.

Havnø Mølle, der er opført i 1842 og nu 
er indrettet som museum, vil være kendt 
fra Lise Andersens foredrag om møller. Vi 
mødes ved møllen kl. 19. Rundvisningen 
koster 25 kr. pr. deltager.

Fælles transport aftales med formanden 
senest 10. april.

Tid og sted
Bemærk! Nyt lokale. Arrangementerne 
finder nu sted kl. 19 i Fritidscenteret, 2. 
sal, Vestergade 15, Randers, hvis ikke 
andet er anført.

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

Bestyrelse
Bøggild Christensen, fmd., Bjarkesvej 9, 
8900 Randers, S 8643 5766.
E: boegg@webspeed.dk
Poul Høj, kass., Niels Steensensvej 1, 
8900 Randers, ® 8643 1716.
E: poul.hoj@lic-mail.dk
Inger Marie Linnemann, Ammelhedevej 4, 
Tammestrup, 8900 Randers, @ 8649 4840. 
E: inger-marie@privat.dk
Tina Sørensen, Virring Mosevej 7, Virring, 
8900 Randers, S 8649 5438.
E: luber@dlgtele.dk
Kathrine Tobiasen, sekr., Korsagervej 13, 
Haslund, 8900 Randers, S 8644 5689. 
E: tobiasen@adslhome.dk

Hjemmeside
http: / / www.slaegtranders.dk
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Tirsdag 9. januar
Medlemmernes egen aften. Alle vil have 
mulighed for at fortælle lidt om deres 
egen forskning eller få råd og vejledning 
af andre forskere.

Tirsdag 6. februar
Lone Liljegren, arkivar, Erhvervsarkivet: 
Personoplysninger i kommunale arkiver.

Fortvivl ikke hvis noget materiale er 
gået tabt. I kommunernes sociale arkiver 
er der mange andre muligheder for at 
finde oplysninger om anerne. Foredraget 
vil præsentere et udvalg af disse arkivalier 
sammen med oplysninger, som du kan 
støde på i materialet.

Tirsdag 6. marts
Elsebeth Paikin, formand for Jødisk 
Genealogisk Selskab i Danmark: Jødisk 
slægtsforskning.

De første jøder bosatte sig i Danmark 
i 1600-tallet, senere kom flere til. Mange 
konverterede til kristendommen. Omkring 
år 1900 flygtede mange jøder til Danmark 
fra forfølgelse i Rusland. Fælles for alle er 
den evige forfølgelse og deraf splittelse af 
slægterne, der bosatte sig, hvor de kunne 
finde et helle for en tid. Jødiske slægter er 
derfor spredt blandt mange folkeslag, og 
jødisk slægtsforskning er derfor i bogsta
veligste forstand grænseoverskridende. I 
foredraget vil historien blive belyst i korte 
træk, derefter vil kilder og hjælpemidler 
til jødisk slægtsforskning og Internettets 
mange muligheder blive gennemgået.

Tirsdag 17. april
Lone Hvass, museumsinspektør: Foredrag 
om købstadsborgeme, embedsmændene, 
håndværkerne og især deres koner fra 
1700 til begyndelsen af 1800-årene med 
henblik på brug af kirkebøger på en anden 
måde, om kvinders og mænds sygdomme, 
bømedødelighed og fødsler.

Tirsdag 8. maj
Generalforsamling.
Indkaldelse og dagsorden udsendes 
senere.

Tid og sted
Kl. 19.30 på Kildegården, lokale 5, Hellig
korsvej 5, Roskilde. Mødet 6. februar dog 
i lokale 3. Medbring selv kaffe/te.

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

Efter aftale med sekretæren senest fredag 
før hvert møde er det muligt for medlem
mer at få hjælp til slægtsforskningen af en 
erfaren slægtsforsker 1 time før mødet.

Bestyrelse
Kit Bisgård, fmd., Åstoften 14, Svogerslev, 
4000 Roskilde, ® 4638 3514.
E: Kit@roskildeslaegt.dk
Flemming Molin, kass., Dronning Ingeborgs 
Vej 1,4000 Roskilde, S 4635 3118.
E: Molin@roskildeslaegt.dk
Karna Hansen, sekr., Æblehaven 106, st.th., 
4000 Roskilde, S 4636 1056.
E: Kama@roskildeslaegt.dk
Niels-Bjarne Kristensen, Dronning Sofiesvej 22, 
4000 Roskilde, © 4635 3773.
E: Niels-Bjarne@roskildeslaegt.dk 
Ole Sylvester-Nielsen, Skovlyst 75A, 
Himmelev, 4000 Roskilde, S 4675 3076.
E: Ole .Sy lvester@roskildeslaegt. dk

Hjemmeside
http: / / roskildeslaegt.dk
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Ry Slægtshistorisk 
Forening

Onsdag 3. januar kl. 19.30 i Låsby 
Almindelig samarbejdsaften evt. med et 
indlæg om slægtshistorie af et medlem.

Tag dit eget materiale med, hvis du vil 
have gode idéer fra andre.
Efter kaffen træner vi i gotisk skriftlæs
ning, hvis nogen medbringer tekster, som 
de gerne vil have læst.

Tirsdag 6. februar kl. 19.30 i Ry
Vi får besøg af Vagn Lihn, som vil fortælle 
om mordbranden i Balle i 1790.

Tirsdag 6. marts kl. 19.30 i Ry 
Generalforsamling efter vedtægterne.
Derefter bliver der nok tid til lidt faglig 
snak.

Onsdag 11. april kl. 19.30 i Låsby
Almindelig samarbejdsaften evt. med et 
indlæg om slægtshistorie af et medlem.

Saltlandets Historiske For
ening for Sæby og Omegn

Torsdag 25. januar kl. 19.30
Spar Nords lokaler.

Skoleinspektør Jørgen Christensen 
foredrager om emnet "Kulturhuset i lo
kalsamfundet".

Torsdag den 22. februar
Rundvisning i Voer kirke. Kirkeværge 
Hans Pedersen.

Derefter kaffe på vandrehjemmet i 
Flauenskjold (Kroen) 25 kr. tilmelding til 
Ninna Olsen eller Hans-Jørgen Ottosen 
inden 18. februar.
Vi mødes ved kirken kl. 19.

Torsdag 22. marts kl. 19
På Sæbygaard, i kælderen.

Tag dit eget materiale med, hvis du vil 
have gode idéer fra andre.
Efter kaffen træner vi i gotisk skriftlæs
ning, hvis nogen medbringer tekster, som 
de gerne vil have læst.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19.30. Ry-mø- 
deme afholdes på Egnsarkivet i Ry, og 
Låsby-møderne i Foreningscentralen på 
Låsby Skole.

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

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

Foredrag ved Peder Rasmussen om søhel
ten Niels Juel.

Der serveres et lille stjerneskud og kaffe 
for 50 kr., drikkevarer kan købes.

Tilmelding, hvis du vil spise, til Thor
kild Søndergaard eller Hans-Jørgen Ot
tosen, inden den 18. marts.

Torsdag 19. april kl. 19
Der indkaldes til generalforsamling i 
Spar Nords lokaler og årsmøde for Sæby 
Museum.
Dagsorden efter lovene.

Torsdag 7. iuni udflugt til Mosgaard mu
seum ved Århus.

Med spisning af æggekage på Hvidsten 
kro. Pris 240 kr. Ret til ændringer forbehol- 
des.Tilmelding til Thorkild Søndergaard 
eller Hans-Jørgen Ottosen.
Turen vil vare ca. 8 timer.
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Bestyrelse
Ninna Olsen, fmd., Kløvermarken 7, 
9300 Sæby, ® 9846 3368.
Rita Brix Gregersen, nstfmd., P. Mønstedsvej 
25,9300 Sæby, © 9846 1992.
Thorkild Søndergaard, kass., 
Kjeldgaardsparken 41,9300 Sæby, 
© 9846 1916. E: v-t@os.dk
Hans- Jørgen Ottosen, sekr., Snorgaardsvej 21, 
Lyngsaa, 9300 Sæby, ® 9829 2024.
E: hjo@c.dk

Slægtsforskerne i 
Silkeborg

Studiekreds i gotisk følgende tirsdage: 
2. og 30. januar,
13. februar,
13. marts og
24. april.

Tirsdag 16. januar (FU)
Anton Blaabjerg, genealog, Viborg: Hvor
dan man kan følge en ejendom fra 1920'eme 
og bagud.

Hvilke oplysninger kan det give os om 
personer, gårde, skøder, matrilder, fæster, 
bo og skifter m.m. - og hvordan finder vi 
det?

Tirsdag 27. februar
Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen kommer 
kordegn Helle Bjørn Nielsen, Alderslyst 
Kirke, og fortæller om den digitale kirke- 
bog.

Tirsdag 27. marts (FU)
Birgit Øskov, lærer, Nørresundby: Slægts
forskere. Lad os gøre noget ved det!

Slægtsforskning: Er det små sedler med 
navne og årstal, ringbind og plastlommer, 
tavler og skemaer? Eller er det - også - sam
menskrivning af alle notaterne, præsenta
tion af materialet for ikke-slægtsforskere 
og glæden ved at skrive frem for manien 
med at samle!

Bent Nedergaard Andersen, Åhaven 26, 
Voersaa, 9300 Sæby, 9846 0506. 
Jørgen Bruun Nielsen, Flaunskjoldsvej 17, 
9392 Dybvad.
Aase Hansen, Parallelvej 3,9300 Sæby, 
S 98 46 30 56. E: aasekohsel@mail.dk

Hjemmeside
http: / /saltlandet-saeby.dk/

Tirsdag 10. april (FU)
Lars Møller, journalist: Man er vel en 
slægtsfortæller...

Om at gøre slægten levende - og stadig 
tro mod kilderne. Foredragsholderen, 
der sammen med sin far har udgivet 
slægtsbogen "Man er vel hardbo... 600 års 
familiekrønike fra Nordvestjylland" viser, 
hvordan de fortæller slægtshistorie ved 
at flette slægtsforskningens data sammen 
med kultur- og danmarkshistorie.

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

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

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

Følgende mødedatoer er programsat:
16. januar, 20. februar, 20. marts, 17. april 
og 15. maj.

Vi har endnu ikke fastlagt alle dage med 
program. Men ét er sikkert: et besøg på 
Landsarkivet vil være muligt. Desuden 
ved vi jo, at der er meget at tale om og 
spørge hinanden om. Møderne plejer 
bestemt ikke at være kedelige.
Så velkommen i 2007.

Tid og sted
Alle møder afholder vi kl. 15 på Skibby 
Fritidscenter.

Onsdag 10. januar
Gitte Bergendorff Høstbo: Sådan fandt jeg 
min svenske slægt.

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

Onsdag 14. februar
Jan Pedersen, koordinator ved Rigsar
kivets driftssektion: Lægdsrullerne som 
slægtshistorisk kilde.

Kontingent
100 kr. for enkeltmedlemmer og 150 kr. for 
ægtepar om året.

Bestyrelse
Carl Guldbjerg Jensen, fmd.,
Nordmandshusene 12,4050 Skibby, 
^4752 7556. E: carl.g@mail.dk
Marianne Hansen, Lokalarkivet i Skibby, 
S 4759 5965.
E: Marhan@skibby-kommune.dk
Hans Christian Nielsen, Ved Mosen 14, 
4050 Skibby, S 4752 0698.
E: hchr@mail.tele.dk
Bitten Nielsen, kass., Møllevænget 16, 
4050 Skibby, ® 4752 0343.
E: bittenerik@nielsen.mail.dk
Bent Hoffmann, Fjordvænget 13,4050 Skibby, 
® 4752 9556. E: benthoffmann@get2net.dk

I lægdsrullerne kan du finde mange 
oplysninger om dem, der skulle springe 
soldat. Især muligheden for at følge folk 
når de flytter, gør lægdsrullerne til en 
vigtig slægtshistorisk kilde. Desuden kan 
man via lægdsrullerne ofte finde indgange 
til andre kilder. I dette foredrag tages 
udgangspunkt i et rigtigt eksempel, hvor 
soldaten Jens havde "svært ved at sidde 
stille".

Onsdag 14. marts
Generalforsamling. Dagsorden efter ved
tægterne.

Efter generalforsamlingen: Genealog 
Anton Blaabjerg, Viborg: Slægtsforskning 
før kirkebøgerne.

Mange har klaret slægtsforskningen til 
kirkebøgernes start, men hvad gør man så? 
Mulighederne for at komme bagom kirkebø
gernes begyndelse belyses. - Bl.a, ved ejen
domshistoriske undersøgelser, gennemgang 
af gamle tingbøger og regnskaber.

Onsdag 11. april
Christian Larsen, arkivar, Rigsarkivet: 
Nærsamfundets arkiver - slægtsforskeren 
og de kommunale arkiver.
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Siden deres oprettelse i 1842 har kom
munerne indtaget en mere og mere central 
rolle i lokalsamfundet, og de oprindeligt 
begrænsede opgaver er vokset i stort om
fang. Dette har også betydet en stadig sti
gende borgerkontakt, og man kan derfor i 
de kommunale arkivalier finde mange per- 
sonalhistoriske kilder. I foredraget vil en 
række kommunale kildetyper blive præ
senteret, bl.a, socialvæsenets arkivalier, 
valgbøger, mandtal og folkeregisterkort, 
ligningslister og ejendomsvurderinger, 
bygningssager samt skolearkivalier.

Forårsudflugten 26. maj
Vi påtænker denne gang at lave en hyg
gelig tur som vi plejer, denne gang til Syd
sjælland. Vi skal besøge nogle spændende 
steder og spise et hyggeligt sted. Reserver 
derfor allerede nu denne dato. Nærmere 
oplysninger om udflugten i næste nr. af 
bladet eller på vor hjemmeside.

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt, kl. 19 i Mor
monkirkens venlige lokaler i Ballerup- 
Centret. Lokalerne ligger i den samme 
bygning, hvor S-toget holder. Lige oven 
over billetkontoret. Man kan gå lige fra 
tog og bus op til lokalet. Til og fra Ballerup 
S-station er der gode busforbindelser samt 
fine parkeringsforhold.

Kontingent
Enkelt 225 kr. - 2 samboende 275 kr.
- Gæster 25 kr. pr. foredrag.

Bestyrelse
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, fmd., 
Hedebyvej 5,3650 Ølstykke, ® 4717 9251.
E: krogh@get2net.dk
Gyda Mølsted, sekr., Ajax Alle 18, 
2650 Hvidovre, © 3649 2878.
E: harald-gyda@adr.dk
Bent Jensen, kass., Konkylievej 23, 
2650 Hvidovre, © 3678 8775.
E: sfs.bentjensen@stofanet.dk
Gitte Bergendorff Høstbo, red., Obovej 14, 
2730 Herlev, © 4484 9131.
E: janhb@mail.danbbs.dk
Erling Dujardin, Digehuset 5, st.l., 
2670 Greve, @ 4390 8625.
E: fam.dujardin@image.dk
Peter Wodskou, Amesvej 44,2700 Brønshøj, 
@ 3828 9475. E: peter.wodskou@get2net.dk 
Anette Eitz Fliigge, Østergården 14,3.th. 
2635 Ishøj, S 4353 4736.
E: anette.flygge@ishoejby.dk.
Ruth Elsøe, suppl., Strandhaven 15, 
3060 Espergærde, © 4913 2012.
E: ruth-e@mail.tele.dk

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

Slægtshistorisk Forening 
for Storstrøms Amt

Lørdag 20. januar
Centralbiblotekets nye bibliotekar Henrik 
Jensen, hjælper os slægtsforskere.

Endnu en gang skal vi til bøgernes 
verden og se nye udgivelser, samt høre 
om internettet. Her kan vi søge nye og 
gode links og adresser, hvor vi slægts
forskere kan hente oceaner af viden og 
oplysninger.

Mødet holdes i Slægtsforskerrummet.

Lørdag 17. februar
Bent Jensen, medarbejder i "Støvmide- 
gruppen" på Sakskøbing Lokalhistoriske 
Arkiv: Sakskøbing Storkommune i Histo
risk perspektiv.

Lørdag 17. marts
Generalforsamling.

Efter generalforsamlingen fortæller 
Henning Steen Christensen om bogpro- 
jektet "Grevskabet Knuthenborgs gårde 
og huse".
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Lørdag 28 april kl. 10
Besøg på Rewentlowmuseet, i Birket Kirke 
og andre seværdigheder i omegnen.
Samkøring fra Nykøbing F. kan etableres. 
Herom senere.

Tid og sted
Foredragene afholdes, hvis ikke andet er 
anført, lørdage kl. 13 på "Det Gamle Bib
liotek", Rosenvænget 17, Nykøbing F.

Kontigent
170 kr. for enkeltpersoner, 220 kr. for æg
tepar, 75 kr. for biblioteker/arkiver og 30 
kr. for gæstekort.
Foredragene er åbne for alle interesserede. 
Medbring selv drikkevarer til pausen. 
Husk! Navneskilt ved møderne. "Bøde" 
på 5 kr. opkræves.

Bestyrelse
Ina Antonsen, fmd., Nykøbingvej 65, 
4863 Eskilstrup, S 5443 6428.
E: inboge@mail.tele.dk

Sydkystens Slægtshistori
ske Forening

Mandag 8. januar
Frederiksberg Stadsarkiv, rundvisning 
kl. 15.30. Tilmelding nødvendig. Max 15 
deltagere. Intet aftenmøde.

Der er gotisk læsning v/ Birgit Bloch 
Heigren følgende mandage:
15. januar, 12. marts, 16. april og 14. maj.

Mandag 22. januar
Tema v/ Holger Schmidt-Sørensen: Jorde- 
moderprotokoller, kan man stole på dem?

Der er klubaftener følgende mandage:
29. januar, 26. februar, 26. marts, 30. april 
og 4. juni.

Mandag 5. februar
Elsebeth Paikin: Forskning i jødiske 
slægter.

Nanna Nielsen, nstfmd., Grønlandsvej 9, 
4800 Nykøbing F., ® 5482 2419.
E: nani@pc.dk
Børge Antonsen, kass., Nykøbingvej 65, 
4863 Eskilstrup, @ 5443 6428.
E: inboge@mail.tele.dk
Erik Dyrborg, sekr., Gøgeurtevej 11, Marielyst, 
4873 Væggerløse, EJ 5413 6401.
E: erik.dyrborg@mail.tele.dk
Kjeld Boesen, Egevænget 13,4800 Nykøbing F., 
© 5485 2528. E: tk.boesen@adr.dk
Jette Stoltenberg, Hallingparken 7,6., 
2660 Brøndby Strand, @ 4373 0402.
E: jettestoltenberg@bmet.dk
Karin Stevens, Langgade 7,4800 Nykøbing F., 
S 5485 3766.
Grethe Bruun Jensen, suppl., Sølet 5,
4871 Horbelev, S 5444 5287.
E: skafte@image.dk
Tove Boesen, suppl., Egevænget 13, 
4800 Nykøbing F., ® 5485 2528.
E: tk.boesen@adr.dk
Arne Heyn, rev., Hamborgskovvej 32, 
Sundby, 4800 Nykøbing F., S 5486 1029. 
Karen M. Larsen, rev. suppl., Krårup Møllevej 
5,4990 Sakskøbing, EJ 5477 9403.

Mandag 12. februar
Generalforsamling.

Mandag 19. februar
Tema v/ Flemming Hatting Hansen: Bil
ledforbedring 1.

Mandag 5. marts
Mette Mortensen: Peder Madsens Gang 
- boliger for de fattige eller arnested for 
fordærv?

Mandag 19. marts
Tema v/ Gyrite Adsersen: Varsler.

Mandag 2. april
Peter Henningsen, Københavns Stadsar
kiv: Håndværkerlaug og laugsarkivalier.

Mandag 23. april
Tema v/ Flemming Hatting Hansen: Bil
ledbehandling 2.
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Mandag 7. maj
Hans Burchardt , Korsør: Utraditionel 
slægtsberetning.

Mandag 21. maj
Tema v/ Kirsten Hansen: Tatere og nat
mandsfolk.

Søndag 10. juni
Udflugt.

Tid og sted:
Alle møderne afholdes kl. 19 - 21 i lokalet 
"Hyggeklubben", Gersagerparken 22-24, 
parterret, 2670 Greve.

Slægtshistorisk Forening 
for Sydsjælland

Mandag 15. januar
Charlotte S H Jensen, mag.art., National
museet (FU)
"Hvad er en heks". Hvorfor en kvinde 
blev heks, og hvilke ulykker, fik de skyl
den for.

Onsdag 14. februar, Næstved Museum, 
afd. Boderne
Palle Birk Hansen, museumsinspektør, 
Næstved museum, hvordan kan vi som 
slægtsforskere bruge det.

Onsdag 14. marts 
Generalforsamling m. m.

Mandag 16. april
Ekskursion til Møn museum og lokalhi
storiske arkiv, Stege.

Rundvisning i denne kombination, og 
hvad kan vi finde her, som vi kan bruge. 
Tilmelding til Ole eller Knud for evt. sam
kørsel senest onsdag d. 11/4.

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

Kontingent
Enk.150 kr., samboende 200 kr. pr. år. 
Gæster 20 kr. pr. gang.

Bestyrelse
Jørgen Seide Petersen, ©4058 5486.
Arne Jensen, © 4360 0625.
Ingrid Bonde Nielsen, © 4390 8060.
Lisbet Larsen, © 4615 0571.
Kirsten Hansen, © 4390 3317.

Hjemmeside
http:/ / sydslaegt.dk

Tid og sted
Alle arrangementer finder sted kl. 19.30 
- 22 og, hvor ikke andet er anført, i Grøn
negades Kaserne, lokale 117.

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

Bestyrelse
Knud Rahbek Frederiksen, fmd., Fællesejevej 14, 
4700 Næstved, © 5572 5508.
E: aogkfr@maill.stofanet.dk
Ole Pilegaard Hansen, kass., Fyrrevej 7, 
Fensmark, 4684 Holmegård, © 5554 6405.
E: pilbach@stofanet.dk
Anny Mørch, sekr., Skovbrynet 26,2. tv, 
4700 Næstved, © 5572 7791.
E: morch.andersen@stofanet.dk
Karin Mørck, Ny købingvej 79,
4850 Stubbekøbing. E: karin.morck@pc.dk 
Jørgen Petersen, Pinjevej 10, Fensmark,
4684 Holmegård, © 5055 5848.
E: swerburg@mail.dk

Hjemmeside
ssf.dk/25/
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Slægtshistorisk Forening 
Sønderjylland

Lørdage den 13., 20. og 27. januar kl. 9 
- ca. 12.

Introduktion til hjemmesider ved Lone 
Andersen, Sønderborg. Møderne er for ab
solutte begyndere indenfor hjemmesider. 
Se en nærmere beskrivelse af det enkelte 
mødes indhold under "Arrangementer" 
på hjemmesiden.

Tirsdag 13. februar kl. 19 
Overinspektør Kim Furdal, Museum Søn
derjylland - ISL: Kommunalarkiveme som 
kilde 1864-1920.

Vi får en introduktion til kommune
styret i Sønderjylland 1864-1920 og de 
kilder, som det har efterladt. Kommu
nerne kommer tæt på borgerne fra fødsel 
til død. Gennem hele livet gør vi brug af 
offentlige ydelser som gader, vand og 
varme. For unge stiller kommunen under
visning til rådighed og for ældre service 
til de borgere, der ikke længere kan klare 
dagligdagen. Og er man uheldig, stiller 
kommunen en eller anden form for hjælp 
til rådighed.

Der vil være mulighed for at købe en 
øl/vand i pausen.

Mødet afholdes i foredragssalen, Lands
arkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.

Lørdag 24. februar kl. 13
Generalforsamling - ifølge foreningens 
vedtægter.

Efter generalforsamlingen vil Jytte 
Skaaning holde foredrag over emnet 
"Hvor blev oldefar af?" - hvad gør du, 
når han "forsvinder" fra kirkebøgerne og 
folketællingerne. Han er altså flyttet, men 
hvorhen? Vi hører om de vigtigste kilder 
til flytninger.

Der vil være mulighed for at købe øl/ 
vand i pausen.

8. marts kl. 19
Svend Aage Mikkelsen: Scanning af fotos.

Vi hører om, hvordan man kan billed- 
behandle sine scannede fotos, så de kan 
benyttes i en slægtsbog og lignende. 
Der vil være mulighed for at købe øl/vand 
i pausen.

Slægtsforskningsværkstedet fortsætter: 
Mandag 15. januar, tirsdag 20. februar og 
torsdag 22. marts.

Værkstedet kører som en studiegruppe. 
Emnet aftales for hvert møde. Slægtsforsk
ningsværkstedet er kun for foreningens 
medlemmer.

Kontakt Margit Hansen, hvis du har 
særlige emner, du ønsker at få drøftet. 
Møderne afholdes kl. 14 -17 i grupperum 
7 på Sønderborg Bibliotek. 
Mød op og lad os hjælpe hinanden.

Tid og sted
Hvor ikke andet er anført, finder arrange
mentet sted i grupperum 8 på Sønderborg 
Bibliotek.

Kontingent
150 kr. pr. husstand. Indmeldelse i forenin
gen sker ved henvendelse til kassereren.

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

Hjemmeside 
www.shfs.dk
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Slægtshistorisk Forening 
for Thy

Tirsdag 9. januar kl. 19
Medlemsaften på EUC Nordvest, (Nord
vestjysk Handelsgymnasiums parkerings
plads ved Lerpyttervej). Kort instruktion 
i brug af www.arkivalieronline.dk, der
efter EDB til rådighed og man søger selv 
- vejledere er tilstede. Søgemateriale bør 
medbringes.

Torsdag 8. februar
Kort foredrag ved Willy Mardal: Mine 
oplevelser med slægtsforskning.

Derefter generalforsamling. Dagsorden 
mv. i lokal folder.

Tirsdag 13. marts
Foredrag ved Niels R Vestergaard, Sdr. 
Dråby: Amts- og herredsfogedarkiver.

Onsdag 25. april arrangeres et aftenbesøg 
på Landsarkivet i Viborg. Tilmelding og 
liste over materialeønsker forlods. Fæl
leskørsel. Start fra IP Jacobsens plads. Se 
lokal folder for detaljer.

Senere forsøges arrangeret en heldagstur 
til Landsarkivet i Viborg. Se lokal folder 
med yderligere oplysninger, såsom fæl
leskørsel, materialeønsker på lister. Evt. 
formøde med mulighed for vejledning.

Trekantområdets Slægts
historiske Forening

Mandag 8. januar (FU)
Leo Vinter Pedersen, vagtmester ved Lands
arkivet for Sønderjylland, Aabenraa: Slægts
historiske undersøgelser i Sønderjylland.

Sønderjyske kirkebøger, personregistre, 
folketællinger, melderegistre, udskriv
ningsvæsen, det nationale register. Efter 
pausen: Ejendomshistorie.

Tid og sted
Hvor intet andet er nævnt - kl. 19 i Plan
tagehuset, Thisted.

Fast studie aften kl. 19 for medlemmer på 
lokalhistorisk arkiv, I. P. Jacobsens hus, 
Thisted.
Følgende onsdage: 3/1,17/1,31/1,14/2, 
28/2,14/3,28/3,11/4,25/4 og 2/5 .
Arkivar Orla Poulsen er til stede.

Kursusvirksomhed i gotisk skriftlæsning 
fortsætter med endnu 3 aftener, nemlig 
10. og 24. januar og 7. februar.

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

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

Hjemmeside
www.thyslaegt.dk

Tirsdag 16. januar
Aftenbesøg kl. 19-22 på Landsarkivet for 
Sønderjylland, Aabenraa.

Om kørsel, tilmelding og betaling. Se 
Slægts-Tidende (er udkommet ll.dec.).

Mandag 12. februar (FU)
Else Marie Kofod, konst. leder af Dansk 
Folkemindeforskning, København: Tra
ditionsændringer gennem 200 år, særlig i 
bondesamfundet.

Tiderne ændrer sig og dermed også 
traditionerne. Vi vil denne aften få et godt 

38

http://www.arkivalieronline.dk
mailto:jens.eg@mail.dk
mailto:os@sixthy.dk
mailto:ekaasm@get2net.dk
mailto:annegrethe@sol.dk
http://www.thyslaegt.dk


indblik i mange af disse ændringer, og det 
vil ganske givet ændre noget på vores op
fattelse af vore forfædres liv og levned.

Mandag 12. marts 
Generalforsamling 
Vi ser bagefter en interessant film.

Mandag 16. april (FU) 
NB! 3. mandag i april
Erik Kann, genealog, Kennedy Instituttet, 
Statens øjenklinik, København: Skattebe
taling.

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 
uvurderlig betydning og er ikke sjældent 
en af de eneste kilder, vi har til rådighed, 
når kirkebogen ikke er bevaret. Vejen til de 
mange skattemandtal kan ofte være snørk
let og vanskelig. Til gengæld er der næsten 
altid en gevinst at hente i sidste ende.

Tid og sted
Møder afholdes den 2. mandag i måne
derne september-april. De begynder kl. 
19.15 og afholdes på Lokalhistorisk Arkiv, 
Frederik IITs Vej 6, Fredericia. (5 min. fra 
Banegården).

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

Møderne indledes med "medlem
mernes 10 minutter", hvor der kan 
fortælles om gode oplevelser, givtige 
kilder, læses op, gives tips, osv. I forbin
delse med møderne vil der altid være

Vejleegnens Slægtshisto
riske Forening

Tirsdag 2. januar
Jytte Skaaning: Foredrag om brandpro
tokoller.

hjælp at hente til tydning af gotisk skrift 
eller ideer til at komme videre.
Kaffe/te "ad libitum": 5 kr.
Gæster er velkomne, gæstebillet å 35 kr. 
pr. foredrag.

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

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

Hjemmeside
www.trekanten.webbyen.dk

Tirsdag 6. februar
Henrik Olsen: Lægdsruller for nybegyn
dere.

Tirsdag 6. marts
Generalforsamling efter vedtægterne.
Derefter "Hvad søger du?"
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Tirsdag 3. april
Besøg i Grejs Lokalhistoriske Arkiv, Søn
der Bygade 11 i Grejs.

Tirsdag 1. maj
Johnny Wøllekær: Da Maren kom på fat
tiggården.
Om fattiggårde, og hvordan man finder 
arkivalier om fattighjælp.

Tid og sted 
Hvor intet andet er nævnt, holdes mø
derne kl. 19.15 på Vejle Byhistoriske & 
Stadsarkiv, Enghavevej 2, 7100 Vejle. 
Eventuelle programændringer vil blive 
meddelt på foreningens hjemmeside.

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

Slægtshistorisk Forening 
for Vestegnen

Tirsdag 23. januar
Arkivsekretær Peter Buntzen: Lægdsrul- 
ler/Søruller.

Lægdsrulleme blev indført med stavns
båndets ophævelse i 1788 og fra 1802 
indførtes tillige søruller til brug for ud
skrivning til flåden. Hovedvægten i fore
draget ligger på lægdsrulleme, hvor det 
beskrives, hvorledes rullerne er blevet ført 
gennem tiden, hvordan man som slægts
forsker finder frem til de rigtige ruller, og 
hvordan man anvender dem i det videre 
arbejde. Endelig vil der være eksempler på 
forbindelsen til andre kildegrupper, bl.a, 
stambøger.

Tirsdag 27. februar
Tommy P. Christensen: Avisen som 
kilde.

Foredraget fokuserer især på de stofom
råder i de gamle aviser, der kan være af 
interesse for slægtsforskeren, samt hvilke

Bestyrelse
Inger Solberg Lund, fmd., Venusvej 28, 
7100 Vejle, @ 7582 8898. E: ilund@tunet.dk 
Kai Jensen, kass., Apollovej 6,7100 Vejle, 
@ 7582 8731. E: gerka@tunet.dk
Mette Holm Sørensen, sekr., Grejsdalsvej 456, 
7100 Vejle, 7585 3073.
E.: mhs@grejsdalen.dk
Flemming Topsøe-Jensen, Anemonevej 18, 
7100 Vejle, S 7582 4916.
E.: flemming@pedersholm.dk
Asbjørn Helium, Vejle Byhistoriske Arkiv &
Stadsarkiv, Engha ve vej 2, 7100 Vejle,

7583 4744. E.: asbhe@vejle.dk
Peder Udesen, Webmaster, @ 7584 1050.
E.: peder.udesen@ofir.dk

Hjemmeside: 
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf 

metodiske problemer, der kan være ved 
brugen af aviser. Endelig gennemgås de al
mindeligste hjælpemidler til opsporingen 
af gamle aviser og placeringen af landets 
største avissamlinger.

Tirsdag 27. marts
Erik Nørr: Skolearkivalier.

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

Tirsdag 24. april
Jan Pedersen fra Landsarkivet: Armodens 
århundrede.

11800-tallet kendte man slet ikke til det 
sociale sikkerhedsnet, som vi har i dag. I 
dette foredrag fortælles om datidens fat
tigvæsen og understøttelse. Arkiverne har 
et righoldigt materiale om de fattige, men 
man skal lede efter det!
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Øvrige tirsdage vil veksle mellem tema- 
aftener og klubaftener, hvor vi hjælper 
hinanden.
På nogle klubaftener vil vi forsøge at ar
rangere korte indlæg af medlemmerne. 
Ret til ændringer forbeholdes.

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

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

Torsdag 18. januar
Almindelig samarbejdsaften. De, der ved 
lidt, hjælper dem, der ved mindre.

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

Torsdag 15. februar
Foreningens ordinære generalforsamling 
iflg. vedtægterne.

Torsdag 15. marts
Ingelise Frantzen, Nakskov lokalhistoriske 
Arkiv: Find din slægt på nettet.
Orientering og demonstration om emnet.

Torsdag 19. april
Præstefrue Ruth Poulsen, Ærø: Præsteko
nen Eline Boisens erindringer og hendes 
kritiske syn på Grundtvig.

Eline Boisen levede fra 1813-1871. Svi
gerdatter af biskop Boisen i Vesterborg.

Bestyrelse
Yrsa Kristensen, fmd., Poppelhusene 33, 
2600 Glostrup, @ 4344 9741.
E: flyr@mail.tele.dk
Bent Møbius, nstfmd., Vester gårds vej 37,2. 
tv., 2600 Glostrup, © 4396 0076.
E: mobius@stofanet.dk
Birthe Jørgensen, kass., Ydergrænsen 8, 
2600 Glostrup, @ 4494 5574.
E: birthe_jorgensen@mail.tele.dk
Jan Wibrand, sekr.. Birke Allé 10, 
2600 Glostrup, S 4345 1013.
E: jan@wibrand.dk
Ole Arrild, Landlyststien 8, st. tv., 2625 Ishøj, 
S 4373 3215. E: arrildl@ishoejby.dk

Tid og sted
Foredrag og møder holdes, hvis ikke 
andet er anført, kl. 19 i Nakskov lokalhi
storiske Arkivs avissal, Jernbanegade 8, 
4900 Nakskov.Husk at medbringe kop 
eller krus, da der kan købes kaffe/te ad 
libitum for 5 kr.

Kontingent
75 kr. pr. person, 125 kr. pr. par.

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

Tirsdag 16. januar kl. 15.15 -17
Besøg på Københavns Stadsarkiv, Rådhu
set, 1599 København V.

Lars Peter Jørgensen, Stadsarkivet, 
fortæller om Stadsarkivets arkivalier og 
vi ser arkivet.

Vi mødes uden for Stadsarkivet kl. 
15.00. Max 15 deltagere. Ved flere tilmeldte 
gentages besøget den 24. januar 2007.

Tilmelding senest 10. januar til Kirsten 
Larsen.

Onsdag 14. februar kl. 18.30 - 22
Foreningens ordinære generalforsamling.

Herefter kommer Chris Gade Oxholm 
Sørensen og viser anvendelsen af slægts
programmet Brothers Keeper. Chris G. 
O. Sørensen vil bl.a, vise hvorledes ens 
slægtsdata importeres, hvad enten det er 
en GEDCOM fil eller i forbindelse med en 
konvertering fra tidligere versioner. Der vil 
også være mulighed for at se hvorledes de 
første slægtsdata indtastes i programmet 
og ikke mindst besvare spørgsmål som bru
gerne måtte have til dette edb-program.

Sted: Ubby Forsamlingshus, Hovedga
den 19, Ubby, 4490 Jerslev.
Pris: Kr. 25 for kaffe/the og ostemad.

Tilmelding senest 7. februar til Kirsten 
Larsen.

Tirsdag 27. marts
Poul Fjeldgaard, Politimuseet: De gamle 
panserbasser, besættelsestiden og politiets 
deportation.

Vi hører også om de gamle konger og 
deres embedsmænd, om tyveknægte, 
smuglere og en del gamle mordhistorier. 
Pris for ikke-medlemmer: kr. 30. Der kan 
købes kaffe/the og kage for kr. 20.

Tilmelding senest 20. marts 2007 til 
Kirsten Larsen.

Tid og sted
Hvor intet andet er anført afholdes arran
gementerne på Holbæk bibliotek, Nygade 
9-11, Holbæk, kl. 19-22.

Kontingent
155 kr. pr. husstand, pensionisthusstand 
125 kr. Gæster 30 kr.

Bestyrelse
Kirsten Larsen, fmd., Strandbakken 110, 
4400 Kalundborg, 5951 1103.
E: henningogkirsten@ka-net.dk
Kaare Grodal, nstfmd., Øvejen 16, Hagested, 
4532 Gislinge, @ 5946 3110.
E: kkg@grodal.dk
Kamma Rasmussen, kass., Mosevangen 67, 
4400 Kalundborg, S 5951 1734.
E: kamma.kjeld@compaqnet.dk 
Bjarne Petersen, sekr., Wessels Have 4, 
4300 Holbæk, ® 5944 1240.
E: bpetersen@bronno.dk
Kaj Cedersted, suppl., Ebbedalen 7, 
4470 Svebølle, @ 5929 3677.
Kjeld Rasmussen, suppl., Mosevangen 67, 
4400 Kalundborg, @ 5951 1734.
Arne Olsen, rev., Elmkjær 99,4534 Hørve, 

5965 7333.
Arne Nielsen, revsuppl. Lerchenborgvej 5, 
4400 Kalundborg, @ 5951 2011.

Hjemmeside 
www.slaegtvestsjaelland.dk

Torsdag 1. februar
Generalforsamling, dagsorden ifølge 
lovene. Efter generalforsamlingen er der 
indlæg fra medlemmerne.

Torsdag 22. februar (FU)
Kathrine Tobiasen, bibliotekar, Randers: 
Fæsteforhold og fæstebønder.

Vi er rigtig mange, hvis forfædre har 
været fæstebønder, så denne aften vil vi 
få en del at vide om de forhold, de levede 
under.
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Torsdag 15. marts (FU)
Henning Bender, stadsarkivar, Udvan
drerarkivet, Aalborg: Dansk udvandring 
til Amerika.

Henning Bender vil fortælle om den 
danske udvandring og om, hvad man 
kan bruge Udvandrerarkivet til i jagten 
på udvandrede slægtninge, dels med ud
gangspunkt i arkivets samlinger og dels 
i dets søgedatabaser på intemettet. Hvor 
kom udvandrerne fra i Danmark, og hvor 
bosatte de sig i Nordamerika.

Torsdag 29. marts
Viggo Uttrup, Klarup: En soldaterdagbog 
fra krigen 1864.

Foredragsholderens farfar Niels Peder
sen var med i slaget ved Dybbøl, blev taget 
til fange og sendt til Tyskland. Begiven
hederne har han nøgternt nedfældet i en 
dagbog, hvis oplysninger vil blive indram
met i de historiske facts fra krigen.

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

Foreningen, der startede i januar 2005 med 
14 medlemmer, har udviklet sig i positiv 
retning, idet medlemstallet her i efteråret 
2006 er vokset til 51 . Vore foredrag og 
kurser har været godt besøgt.
Programmet for første halvår 2007 er 
planlagt som følger:

Mandag 22. januar 
Generalforsamling.
Derefter foredrag ved Hans Toudal Peder
sen: Lægdsruller - hvad kan vi bruge dem 
til, og hvad fortæller de.

Foredraget vil kort orientere om mi
litærudskrivning før 1789. Efter den tid 
findes velbevarede arkiver - særdeles 
anvendelige for slægtsforskere. Her ori
enteres om strukturen og opbygningen af 
lægdsvæsenet op gennem tiden. Hvordan

Tid og sted
Kl. 19.30 på Viborg Centralbibliotek, 
Vesterbrogade 15 (indgang til venstre for 
hovedindgangen). Medbring selv kaffe 
og brød.

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

Bestyrelse
Holger Helbo, fmd., N. Bødker s vej 6, 
Hvomum, 9500 Hobro, @ 9854 7015.
E: holger.h@get2net.dk
Anton Blaabjerg, nstfmd., Fredensgade 38, 
8800 Viborg, @ 8661 0436.
E: blaab@webspeed.dk 
Gerhardt Hør dum, kass., Hedevej 28, 
Frederiks, 7470 Karup, S 8666 1317. 
Tove Krog, sekr., Møllevej 11A, 8800 Viborg, 
@ 8667 1099. E: tove-krog@ jubiimail.dk 
Grete Pedersen, pr., Topmejsevej 2, 
8800 Viborg, @8661 0868. E top2@pc.dk

vi kommer ind i disse kilder. Hvad vi 
kan bruge disse oplysninger til, hvordan 
vi fortolker de mange forkortelser, som 
netop den kildetype er særdeles berømt 
for. Hvor finder vi dette kildemateriale. 
Aftenens forløb vil vise mange eksempler 
fra lægdsruller gennem tiden.

Mandag 19. februar
Medlemsmøde. Vi har inviteret lokale 
kræfter til at komme og berette om deres 
arbejde med forskningen i deres slægter.

Mandag 23. april
Genealog Erik Kann: Kød på slægten.

De fleste har nok efterhånden ganske 
godt styr på det at arbejde med kirkebø
ger og folketællinger. Det kan naturligvis 
drille - men de fleste har tilegnet sig den 
nødvendige metode til at opbygge skelet
tet omkring slægten. Men hvad med alt det 
andet, alle de mange andre oplysninger, 
som på forunderlig vis kan hjælpe os med 
at tegne et mere komplet billede af vores 
forfædre ?
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Mandage kl. 19 - 21 i Skovlund
Hvis interessen er der, vil der stadig være 
læsegruppe i læsning af gotisk hver anden 
mandag ved Niels Winther Christensen. 
Startdato aftales sidste gang inden jul. 
Nye deltagere vil være velkommen.

Tur til Landsarkivet i Viborg.
Der vil blive forsøgt arrangeret en Viborg- 
tur. Interessen vil blive undersøgt ved de 
første to arrangementer.

Tid og sted
Møderne finder sted kl. 19 i Kulturhuset, 
Ølgod.

Kontingent
150 kr., Ægtefæller/samlevere 75 kr. (intet 
blad).

Mandag 8. januar (FU)
Jørgen Elklit, dr. scient, pol., Århus Uni
versitet: På valglisten - og hvad så?

For at kunne deltage i valg til folketing, 
landsting, kommunalbestyrelser osv. har 
det her i landet altid været en forudsætning, 
at man (dvs. de indbyggere, der opfyldte de 
til enhver tid gældende valgretsbestemmel
ser) var optaget på den relevante valgliste. 
I et vist omfang er disse lister bevaret, og 
for perioden før indførelse af hemmelig 
afstemning (dvs. før folketingsvalget i 
1901) giver listerne derfor spændende 
- og vistnok undertrykkende - muligheder 
for at følge enkeltpersoners politiske stil
lingtagen. I foredraget fokuserer JE blandt 
andet på folketingsvalglisterne og belyser 
deres potentiale, såvel i Personalhistorisk 
sammenhæng som med henblik på lokal
historiske, men også mere landsdækkende 
studier i den politiske udvikling i det 19. 
århundredes anden halvdel.

Bestyrelse
Karl Møller Bargisen, fmd., Grindstedvej 18, 
6870 Ølgod, © 7524 3053.
E: kmb@direkte.org
Erling Hansen, nstfmd., Græsvangen 11, 
6855 Outrup, @ 7525 1497. E: bahr. 
hansen@post.tele
Lissi Møller Kristensen, kass., Storegade 18,1., 
6870 Ølgod, @ 7524 4300 E: fmk@mail.dk 
Kurt Andersen, sekr., Krusbjergvej 27, 
6870 Ølgod, @ 7524 3098.
E: kurnan@andersen.mail.dk
Tove Jørgensen, Skovalle 19,6870 Ølgod, 
@7524 5277 . E: tovebj@webspeed.dk 
Søren Danielsen, suppl., Elmevej 29, 
6880 Tarm. E: isdanielsen@mail.dk
Niels Winther Christensen, suppl., Bjælkager 8, 
6823 Ansager. E: niwich@skovlundnet.dk

Mandag 5. februar
Møde med bl.a, "køb/salg-afdeling" i 
konfirmandstuen/læsesalen i Arkivet. 
Hvem holder "10 minutter"? Meld dig som 
foredragsholder til BØ i god tid i forvejen. 
Aftenens emne er i øvrigt: Valgmateriale på 
Stadsarkivet.

Mandag 5. marts (FU)
Ingegerd Løth, Mårslet: Skriv dine erin-

Hvordan kan man komme i gang med at 
skrive sine egne erindringer, og hvorfor er 
erindringer så betydningsfulde og vigtige 
i dag. Foredraget lægger vægt på bl.a. Lise 
Nørgaards måde at skrive erindringer på 
- "Skriv om de ting, som har haft betydning i 
dit liv" - hvad skal med? Hvordan skabe en 
god og overskuelig disposition? Hvordan 
håndtere at skrive om de svære ting i livet? 
Til sidst - hvordan få dine erindringer til 
at blive en meget flot bog, til stor glæde for 
dig selv, din familie og kommende gene
rationer? Her tages udgangspunkt i bogen 
"Mine erindringer" og den tilhørende Cd- 
rom med det professionelle layout.
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Mandag 19. marts - bemærk afgangs
stedet!
Aftentur til landsarkivet i Viborg.

Bus afgår kl. 17.45, perron 11, Aalborg 
Rutebilstation. Læsesalen er åben for os kl. 
19-22. Pris pr. person 60 kr. Tilmelding og 
aflevering afbestillingssedler til Ingrid Gade 
senest 12. marts. Der må højst afleveres 3 be
stillingssedler pr. deltager, og de skal være 
forsynet både med arkiv- og løbenummer. 
Der er selvfølgelig mulighed for at forske 
uden, at man på forhånd har afleveret bestil
lingssedler. Tilmelding er bindende, med 
mindre der sendes afbud senest 15.3.

Mandag 2. april
Møde med bl.a, "køb/salg-afdeling" 
i konfirmandstuen/læsesalen i Arki
vet. Hvem holder "10 minutter"? Meld 
dig som foredragsholder til BØ i god 
tid forinden. Aftenens emne er i øv
rigt: Oversete materialer på Stadsarkivet.

Mandag 23. april kl. 19
Selvkører/medkørertur til Egnssamlingen i 
Saltum, der er flyttet til Fårupvej 3 i Saltum. 
Vi mødes til rundvisning, hvorefter der bli
ver mulighed for at forske selv. Kaffen drik
ker vi bagefter. Tilmelding senest 20. april til 
Jørgen Laustsen. Kik på http://www.egns- 
samlingen.dk/ for yderligere om arkivet.

Mandag 7. maj
Generalforsamling. Derefter foredrag af 
Tove Klingemann, Vejgaard: En udvandrers 
skæbne. En ung mand fra Frederikshavn 
udvandrer i 1896 til Sydafrika, og vi skal 
høre om hans historie.

Tid og sted
Arrangementerne - januar, marts og maj
- holdes i foredragssalen, Haraldslund, 
Kastetvej 83, Aalborg. Vore medlemsmø
der (februar og april) som altid på Aalborg 
Stadsarkiv, Arkivstræde 1 - ved Vor Frue 
Kirke i Aalborg. Alle møder starter kl. 19.30
- hvis ikke andet er nævnt.

Kontingent
150 kr. pr. husstand for alle foreningens 
tilbud samt HVEM FORSKER HVAD. Ved 
møderne kan der købes kaffe/the - pris 
5 kr.

Kursusvirksomhed
Finn Jelstrup: Nybegynderkursus i slægts
forskningsprogrammet Brother's Keeper - 8 
onsdage med start 24. januar (vinterferie i 
uge 8) kl. 16-18.45. Programmet er helt på 
dansk og er det mest udbredte i Danmark. 
Kurset omfatter indføring i BK's fil- og map
pestruktur og datadisciplin, indtastning af 
deltagernes egne data, kildeoplysninger, 
indskrivning af data fra intemettet, loka
lisering af fejl og mangler, diverse former 
for udskrifter m.m. Medbring et medie til 
at gemme egne data på, disketter, ny CD til 
brænding, USB-hukommelse el. lign. Del
tagerne forventes at have en vis forståelse 
for brug af Windows programmer.

Finn Jelstrup: Lær at finde og bruge oplysnin
ger til slægtsforskning på intemettet -
2 onsdage med start 11. april kl. 16-18.45.

Nærmere oplysninger om begge kurser 
hos FJ, ® 9814 4496 eller E: finn@fgj.dk

Erik Laursen: Slægtsforskning for begyn
dere. Find dine rødder og få ord og "kød" 
på dine forfædre. Få en introduktion til 
de grundlæggende begreber indenfor 
slægtsforskning. Lær at kende og bruge de 
kilder, som er nødvendige for at få startet 
på din slægtsforskning. Vi vil endvidere 
læse ældre kilder, der er skrevet på gotisk. 
En fællestur til Landsarkivet i Viborg vil 
blive arrangeret. Materialeudgifter 50 kr. 
Start: 1. marts - 7 torsdage kl. 19-21.45.

Finns og Eriks kurser foregår på Kjellerups- 
gades Skole i Aalborg, og tilmelding skal 
sketilFOF,® 98138233.

Anton Blaabjerg: Gotisk skriftlæsning og gam
le arkivalier - For begyndere og fortsættere. Det 
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har igennem længere tid knebet gevaldigt 
med at få et sådant kursus i gang, hvorfor 
vi er blevet enige om ikke at slå det op igen. 
I fald, der kan samles 7-10 kursister, er AB 
og FU dog klar til at starte - 8 tirsdage kl. 
19-21. Prisen vil være 660 kr. (ved min. 10 
deltagere). Henvendelse kan ske til BØ.

Studiekreds på Stadsarkivet
Studiekredsen fortsætter på Stadsarkivet kl. 
9.30-11.301. onsdag i januar, februar, marts 
og april måned. Studiekredsen er først og 
fremmest tænkt som en hjælp til selvhjælp 
med slægtsforskning - specielt gotisk skrift
læsning. Både erfarne og nybegyndere er 
meget velkomne. Deltagelse er gratis og 
uforpligtende. Fra bestyrelsen deltager 
Elisabeth Strandbygaard og Ingrid Gade.

I samarbejde med Lokalsamlingen, Med
borgerhuset
- afvikles Lokalsamlingens Dag søndag 4. 
marts kl. 10-15. Bibliotekets personale og 
medlemmer af foreningen vil fortælle, 
vise rundt og hjælpe på vej - ligeledes vil 
der blive lejlighed til at høre forskellige 
foredrag om slægtsforskning og edb-pro- 
grammer til slægtsforskning.

Bestyrelse
Birgit Øskov, fmd./kass., Rolighedsvej 56, 
9400 Nørresundby, @ 9817 6376.
E: bir gi t. oesko v@skanse vejens-skole.dk

Lørdag 13. januar
Bemærk ugedagen, samt at mødet holdes 
på Viby Bibliotek i Bibliotekssalen.

Generalforsamling: Dagsorden ifølge 
vedtægterne - se separat program.

Efter generalforsamlingen: Foredrag 
om lægdsrulleme ved Rigmor Mortensen.
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Ingrid Wisborg Gade, nstfmd., Anthon Bachs Vej 6, 
9000 Aalborg, @ 9812 6515.
E: iwg@stofanet.dk
Jørgen Laustsen, Thorvaldsensvej 2, 
9000 Aalborg, ® 9813 5339.
E: j.laustsen@stofanet.dk
Elisabeth Strandbygaard, Kapelvej 9, 
9400 Nørresundby, 9817 8035.
E: elisabeth@stofanet.dk
Rasmus Lund Jensen, Gertrud Rasks Vej 42, 
9210 Aalborg SØ, S 9814 6644.
E: rlj@civil.aau.dk
Knud Møller Andersen, Muhlesvej 15,
9800 Hjørring, ® 9890 2790.
E: knudma@stofanet.dk
Torben Nyhuus, Suensonsgade 13, 
9000 Aalborg, O 98101082.
E: 2nys@stofanet.dk
Jens Åaberg, suppl., Bøgevangen 28, 
9330 Dronninglund, ® 98841890.
E: aaberg_drlund@stofanet.dk
Birgitte Hansen, suppl./sekr., Plutonvej 33, 
9210 Aalborg SØ, S 9814 7240.
E: ellenbirgitte@hotmail.com
Finn Hejlesen Jakobsen, rev., Kvisten 27, 
9260 Gistrup, @ 9832 3207.
E: hejlesen@stofanet.dk
Kirsten Bovin, rev., Tinesvej 52,9380 Vestbjerg, 
@ 9829 6830. E: bovin@stofanet.dk

Hjemmeside 
www.slaegtshistoriskforeningforaalborg- 
egnen.dk

Hvordan finder man de værnepligtige og 
soldaterne, når de er flyttet? - og hvilke 
oplysninger kan man finde?

Mandag 5. februar (FU)
Tove Engelhardt Mathiasen, museumsin
spektør, cand. phil., Den gamle By i Århus: 
Som man klædte sig, 1750 -1850.

Importen af dragtstoffer steg betragteligt 
og nye produktionsformer bragte nye ma
terialer på markedet. Alt dette havde ind
flydelse på folks påklædning. I foredraget 
skal vi via dias se nærmere på danskernes 
påklædning i den pågældende periode.

skole.dk
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Mandag 26. februar
Aftenbesøg på EA, Det kongelige danske 
Landhusholdningsselskab stiftet 1769 
- kom og hør om "Til fædernelandets 
bedre flor" - se separat information.

Mandag 12. marts (FU)
Svend Erik Christiansen, ekstern lektor, 
Århus Universitet: Internet for slægts
forskere.

Vi kigger nærmer på de søgemulig
heder, som findes, bl.a, fokuseres på af
skrifter og digitaliseringer af kirkebøger 
og folketællinger samt diverse registre. 
Præsentationen af slægten på nettet og net- 
"efterlysninger" vil også blive berørt.

Mandag 26. marts
Aftenbesøg på EA, Daisy fra Statens arki
ver - kom og hør seneste nyt - se separat 
information.

Lørdag 14. april (FU)
Foreningens 50 års jubilæum i Helsingør 
Theater, Den Gamle By, Århus.

Se program side 8 her i bladet, samt i 
vedlagte separate information.

Tid og sted
13. januar: kl. 14: Generalforsamling Viby 
Bibliotek, Skanderborgvej 170, Viby, Bib
liotekssalen.

Februar til marts: Foredragene: Kl. 19 i 
auditorium F, Matematisk Institut, Århus 

Universitet, indgang 1530, Ny Munkegade 
(lokalevejledning findes ved indgangen). 
Erhvervsarkivet (EA): Kl. 18.30, Vester Alle 
12, 8000 Århus C.
April: Helsingør Theater, Den Gamle By, 
Århus.

Betaling
30 kr. inkl. kaffe med brød gældende både 
foredrag og aftenbesøg på Erhvervsarki
vet, hvor der dog ikke serveres kaffe.
50 års jubilæet vil blive særskilt prissat - se 
separat information.

Kontingent
210 kr. omfattende foredragene, HVEM 
FORSKER HVAD og SLÆGTEN.

Bestyrelse
Ole P. Bielefeldt, fmd., Violvej 36, 8680 Ry, 
S 8689 0909. E: formand@slaegt-aarhus.dk 
Erik Bjerre Fisker, næstfmd., Holbergsgade 23,1., 
8000 Århus C, S 8612 2030.
E: ebf68@hotmail.com
Flemming Christensen, kass., Visbjerg Hegn 238, 
8320 Mårslet, ® 8629 8633.
E: flemming.christensen@oncable.dk
Janni Christensen, sekr., Tomskadevej 12, 
8210 Århus V, S 8739 1016.
E: webmaster@slaegt-aarhus.dk
Jytte Kristensen, Junovej 25, 8270 Højbjerg, 
® 8414 3544. E: juno@postll.tele.dk

Hjemmeside 
www.slaegt-aarhus.dk

Efterlod Niels Grøn i Borup sig livsarvinger ?
af Bjarne Nørgaard Pedersen, Agernvej 95, 8330 Beder ® 8693 6258. E: bnp@adr.dk

1675 lovbød og solgte arvingerne efter 
salig Maren Nielsdatter, hr Peder Pedersen 
Mariagers hustru i Adslev præstegård, en 
gård i Gangsted, som de havde arvet efter 
hende. Arvingerne var hendes børn med 
hendes l.mand hr Mads Poulsen Prytz, 
præst i Adslev, nemlig Poul Madsen i 
Jeksen, Peder Andersens hustru Anne 
Madsdatter i Sejet, degn Christen Ibsens 
hustru Anne Madsdatter Grøns i Jeksen og

salig Kirsten Madsdatter, som havde været 
gift med Søren Christensen kræmmer, 
som boede for Skanderborg, hendes børn 
Christen Sørensen Grøn, handelsmand i 
Viborg, og Anne Sørensdatter, gift med 
tingskriver Laurids Christoffersen Bagge, 
som ligeledes boede for Skanderborg. 
Kirsten Madsdatter døde 1648 fra 4 børn, 
så hun må være blevet gift senest 1640 og 
derfor vel nok født før 1620, hvorfor hun 
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må formodes at være sine forældres ældste 
datter, idet hendes far blev præst 1614 og 
ifølge indskrift på alterstager i Adslev kirke 
blev hans to sønner Niels Grøn og Poul 
Madsen begravet senest 1622. Da Gangsted, 
hvor Maren Nielsdatter som ovenfor nævnt 
ejede en formodentlig nedarvet gård, lig
ger nær Borup, hvor Niels Jensen Grøn og 
hans hustru Kirsten Nielsdatter boede, og 
Maren Nielsdatters førstefødte datter blev 
kaldt Kirsten, og en af de førstefødte søn
ner kaldt Niels Grøn, så vil man uvilkårligt 
antage, at Maren Nielsdatter var datter af 
Niels Grøn i Borup.

Imidlertid blev der 1679-1681 ved Vor 
herreds ting ført sag om jord på Ingestrup 
mark, om det tilhørte Kattrup præstekald 
eller salig hr Jørgen Madsens arvinger, 
og da hævdede hr Jens Jensen, fordum 
sognepræst til Kattrup, hans enke Mette 
Jørgensdatter, at jorden havde salig Niels 
Grøn i Borup og hans salig hustru og deres 
arvinger i deres testamente og over skifte 
givet og foræret hendes salig far hr Jørgen 
Madsen i Kattrup, og da blev i rette lagt et 
tilståelsesbrev på førnævnte jord af salig 
Niels Grøns arvinger udgivet, som lyder: 
Kendes vi efterskrevne Ingeborg Galt i 
Borup, hr Knud Christensen i Grejs på 
min hustru Maren Jensdatters vegne, Niels 
Pedersen i Blåkær på Mols på min hustru 
Maren Jensdatters vegne gør vitterligt at 
vi på skifte efter salig Niels Grøn i Borup 
24/8 1630 har samtykket og bevilget at 
det stykke jord i Ingestrup mark som 
bemeldte salig Niels Grøn i sit testamente 
og hans salig hustru Kirsten Nielsdatter 
har givet og foræret deres sognepræst hr 
Jørgen Madsen i Kattrup skal efterfølge 
hr Jørgen Madsen og hans arvinger for 
evig ejendom — og ombedt efterskrevne 
mænd som over samme skifte og samtyk- 
kelse med os har været, til vitterlighed at 
forsegle eller underskrive. Datum Borup 
ut supra Ingeborg Galt Peder Galt Knud 
Christensen Niels Pedersen Christen Frost 
Christen Sørensen Knud Lauridsen Jesper 
Madsen Søren Jensen Peder Eriksen Peder

Christensen Bhi Niels Jensen Jens Grøn, 
(alle egen hånd)

I dette tilståelsesbrev bliver de to Maren 
Jensdøtre ikke benævnt som Niels Grøns 
arvinger, hvilket de først bliver i oven
nævnte sag 50 år senere, og derfor kunne 
man, på grund af deres patronymikon, 
få den opfattelse, at Niels Grøn ikke 
efterlod sig livsarvinger. Imidlertid skal 
en persons testamentariske bestemmelse 
hverken nu eller dengang samtykkes af 
hans arvinger, så de to Maren Jensdøtres 
samtykke må være givet af anden årsag, 
og den må være, at det var arvejord, som 
Niels Grøn i hans testamente havde givet 
til deres sognepræst, og i så fald har de 
været hans medarvinger. Jorden var givet 
i to omgange, idet Anders Buur i Ørskov 
med flere 16/3 1603 havde skødet den 
lod og part, de havde i Ingestrup mark, til 
Niels Grøn og hans hustru Kirsten Niels
datter, og 7/9 1614 havde Niels Grøn på 
Vor herreds ting med hans hustrus vilje 
og samtykke tilskødet hr Jørgen Madsen 
i Kattrup og hans arvinger samme stykke 
endeis jord til evindelig eje. Som ovenfor 
nævnt havde Niels Grøn desuden i sit 
testamente givet noget jord i Ingestrup 
mark til sognepræsten og hans efterkom
mere i embedet, men skødet derpå skulle 
være bortkommet i et præsteskifte siden 
27/6 1649, hvor det bevidnedes at have 
været til stede. Denne jord må som ovenfor 
nævnt have været arvejord, til hvilken jord 
de nærmeste frænder havde forkøbsret, 
hvilket betød, at når arvejord skulle sælges 
og blev lovbudt til fædrene eller mødrene 
frænder, så kunne de træde i købers sted 
og betale det samme for jorden, som 
køber ville give. Hvis man skødede jord 
uden lovbud, hvilket for eksempel kunne 
ske ved auktion, så kunne ens nærmeste 
frænder tilbagekalde skødet, hvilket er 
lovfæstet i Jyske Lovs l.bogs 34.kapitel. 
Niels Grøns testamentariske gave bestod 
jo netop af et skøde, så for at både han og 
især gavemodtageren kunne være forsik
ret om, at en tilbagekaldelse ikke ville ske, 
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da må Niels Grøn i levende live have fået 
tilsagn af hans medarvinger, at de ikke 
ville modsætte sig hans gave til præste
kaldet, og det har de på skiftet vedstået og 
derfor skriftligt samtykket og bevilget, at 
samme jord måtte følge præsten og hans 
arvinger.

Efter medarvingemes patronymikon at 
dømme kan de to Maren Jensdøtre være 
Niels Jensen Grøns søstre eller måske 
nærmere hans niecer, idet han, ifølge en 
ligsten i Ørridslev kirke, havde en søster 
Kirsten, som var gift med Jens Hansen i 
Ørridslev, men de var dog begge døde. 
I alle tilfælde har medarvingerne haft 
arveparter i Ingestrup mark, hvorfor de 
to Maren Jensdøtres mænd har overværet 

skiftet sammen med skifteforvalter, skif
teskriver, samfrænder og arvinger, hvor 
imellem ses Jens Grøn i Borup.

Ud fra denne sag kan man derfor ikke 
slutte, at Niels Grøn ikke skulle have 
efterladt sig livsarvinger, men tid, sted, 
stand samt navneopkald sandsynliggør, 
at Maren Nielsdatter i Adslev præstegård 
var hans datter samt desuden at Jens Grøn 
i Borup formodentlig var hans søn.

Kilder: Stensballegårds birks tingbog 16/8 
1679 (95a), afskrevet af Ole Bech Knudsen. 
Skanderup birks tingbog 2/8 1672 (219a) 
Vor herreds tingbog 5/3 1675 (259b) og 
1/8 1679 (36a). Danmarks kirker, Ør
ridslev sogn (4760).

Da Jens Pedersen Vejvad blev landsknægtenes 
krigsbytte.
af Jens Aaberg, Bøgevangen 28, 9330 Dronninglund, ® 9884 1890.
E: aaberg_drlund@stofanet.dk

I kirkebogen for Vinding sogn, Ringkø
bing amt har præsten Christen Stadel i 
1646 noteret: "Den 27. December Blef Peder 
Vejwods Søn Jens døbt"

13 år senere har den nye præst Anders 
Hegelund lavet en tilføjelse til dåbsind
førslen: "General Qvasts Regiment von Bran- 
denburg tog dette barn bort på deres Marsch 
her igiennem Sognet tredie Pintsedag 1659. 
Gud lad ham dog see sine forældre igien, at de 
kunde endnu glæde sig over hans Velstand"

Bag denne lille notits i en gammel kirke
bog gemmer sig en historie, som kan være 
en bekræftelse på, at nogen gange overgår 
virkeligheden vores fantasi. Vi kender kun 
denne fantastiske historie, fordi præsten 
i Vinding sogn, Terkel Dorschæus i en 
indberetning 1766 til Biskop Blok i Ribe 
fortæller denne drengs historie, som han 
har fået den fortalt af beboerne i Vinding 
sogn. Denne indberetning har været op
trykt i "Samlinger til Jydsk Historie og 
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Topografi", bd. VI 1876-77, s. 122 ff. Det 
originale dokument findes i Ribe bispe
arkiv, LAV, C4-775. Historien er dog så 
fantastisk, at den fortjener at blive kendt. 
Ikke mindst fordi der er mange nulevende 
efterkommere efter Jens Vej vad.
Indberetningen er her gengivet i dens 
autentiske form:

"Peder Weivods Søn Jens, som d. 27 De
cember 1646 blef døbt her i Vinding Kirke, tog 
General Qvast's Regiment von Brandenburg 
bort paa Deres Marschs her igiennem Sognet 
tredie Pintzsedag 1659. Gud lad ham dog see 
sine Forældre igien, at de kunde endnu glæde 
sig over hånds Velstand! Saaledes har Præ
sten Sal. Hr. Anders Hegelund, i Kirkebogen 
skrevet, om denne borttagne Dreng, og Intet 
videre, mens hans Ønske, og Bøn blev af Gud i 
Naade saavit bønhørt, som denne sandfærdige 
tildragne Historie udviser.....

Denne var en vacker, og yndig Dreng i 
hånds alders 13-tende aar, og vogtede sine 
forældres Qvæg i Veivod; på Marcken, der tog 
Rytterne denne Dreng og 2.de Plage bort, og 
drog til Møltrup i Timmering Sogn.

Derpaa tog hånds ældste Broder Peder efter 
Dem, og lod ligesom hånd vilde drage med Dem 
til Brandenburg, mens om Natten hemmeligen 
tog hånd baade Drengen sin Broder, og de tvende 
Plage bort fra Dem, hvorpaa Drengen løb til 
et Sted, nafnlig Feldborg, og forblefer Natten 
over, om anden Dagen vilde hånd have været 
ud i Marcken med Hyrderne, for at kunde siden 
retirere sig fra dem hiem, hvilcket hånd icke 
maatte for Konen i Huuset, at hånd ej skulde 
blive tagen bort igien, men da hun samme Dag, 
vilde gaae ud i Marcken til Hyrderne, vilde hun 
af forsigtighed forvare ham i Lyngstacken, og til 
samme Ende overhylde ham med Lyng, hvilcket 
tvende Svenscke ? Ryttere, som i samme kom 
ridende, saae, og forføjede sig til Lyngstacken i 
forhaabning, at De skulde have fundet en større 
Skat. Da disse fick Drengen at see, førte De ham 
med sig til Deres andre Tropper, og den første 
dag bandt Ham til Halen paa Hesten, indtil De 
kom herfra Egnen, da hånd siden gik løs hos dem; 
Hånds ældste Broder fulgtes med dem til Gul
lestrup i Hanning Sogn, for at ville være Tiener 

ved daværende Frue, hvor han fik en spand paa 
Armen, og skulde om aftenen gaae ud i Sognet 
at samle Mælck til Fruen, derpaa kastede hånd 
Spanden fra sig, og marcherede saa hiem om Nat
ten; Siden dend lied hørte De icke til den yngste 
Broder i 26 aar, under Vejs solgte De, som først 
havde taget ham bort, dend anden Dag hannem 
for en lumpen Rigsdaler, snart blef hånd solgt, 
snart blef hånd given hen, ligesom hånd kunde 
været et umælende Creatur. Endelig da hånd i 
dette fremmede Land var indkommen, blev hånd 
bortgiven for intet til en Bonde, som han i 3 aar 
tiente,for Bondearbejde ham at aflære; Derefter 
blev hånd foræret til en Præst, nafnlig Hr. An
ders Grav, hos hvilken ham, ved Guds forsyn blev 
forseet sin Hustrue, som der i Gaarden tjente med 
ham; Dog alligevel blef hånd ved at tiene Præsten 
i nogle aar, og Konen sad imidlertid til huse; Og 
som Gud lod ham voxe i sin Elendigheds Land, 
som der står om Josef Gen. 41.

Behagede det dernæst daværende Chur Fyrste 
at sætte hannem til en Gaard i sit Land, hvor 
hånd boede indtil det 26. aar fra hans Borttagelse 
fra hiemmen af, Imidlertid blifer han af Gud 
velsigned med tvende Sønner, den Ældstes nafn 
var Andreas, den yngstes Jochum;

Men som hånds Fædreneland randt ham stedse 
i Tanckerne, og hånd lystede at vide, om hans 
Forældre og Søskende endnu levede hiemme, blev 
hånd med sin Kone betænckt paa, at hånd skulde 
reise derhiem,for at besøge Dem, og erfare deres 
Tilstand. Dog af frygt for, at hånd icke skulde 
komme igien, turde Konen icke lade ham reise bort 
paa andre maader, end at hendes Broder skulde 
følges med ham, hvilket og skede, og det første 
Sted, de her i nærværelse kom til, var Aulum 
Præstegaard, hvor hans Broder Michel Hente 
præsten Sal. Hr. Mads Buch, dog ham ubevidst;

Imidlertid refererer Broderen korteligen 
Præsten, hvor diedes det var gaaet ham i alle
ting, og at hånd med denne sin Kones Broder 
ville nu besøge Forældre og Søskende, om de 
levede; Præsten siger ham da strax, at hans 
yngste Broder Michel var i hans tieneste, kalder 
derpaa Karlen ind, spørgendes ham ad, om hånd 

de personer, Karlen svarede nej hertil; Broderen 
gaar derpaa hen til denne sin yngste Broder, 
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og paa tysk med grædende taarer tiltaler ham, 
tager ham ved Haanden så kierlig, og siger sig 
at være den Broder, som for 26 aar siden blev 
borttaget, Præsten forklarer Broderens Ord for 
den anden Broder, og befaler denne hos sig tje
nende Broder at følge sin Broder og hans Kones 
Broder hiem til deres Fødested Wejvod, hans 
Broder gick derpaa med dem fra Aulum, indtil 
de komme til Aulum Høje, da vilde han prøve 
ham, om hånd var hans Broder, eller icke, og gik 
desaarsag med Vejen ad Horslund, men hans 
Broder Jens med sin svoger gick den nærmeste 
vej ad Wejvad og sagde til den anden Broder: 
"Bruder, du woltte mich beluchen".

Da de kom til hans Fødegaard, hvor de havde 
en Hund, da hånd blev borttagen, som de kaldte 
Vægter, hvilcken havde en udhuulet Sten uden 
for Salset, saa stack han sin kiep ned i samme 
Steen, og sagde paa det de kunde kiende ham: 
"Das ist Wægter sein Fatt".

Hånd kom da forsildig her hiem, i hense
ende til hånds Sal. Forældre, begge var ham 
af døden forekomne, og finge de paa ingen af 
Siderne den Fornøjelse at se hverandre i dette 
timelige, men alle hånds 7 Brødre fandt hånd 
for sig her i landet, i live, og ved god Velstand, 
hvor hånd kom til dem og forblef her hos dem 
udi 7 ugger,

Disse kiere Brødre persvaderede ham til, at 
hånd skulde forlade Brandenburg, og flytte her 
hiem til dem, hvilcket hånd og sikkerlig lovede, 
saafremt det kunde ske med Chur Fyrstens tilla
delse, og hans Hustrues Minde, og Samtycke.

Da hånd kom til Brandenburg, og ansøgte 
om sin Dimission, havde det icke sket, hvis icke 
Chur Fyrstens Frues Moder havde bedt ham 
løs; thi hun havde selv en Broder, der ligeledes 
var bleven tagen bort i Fiendetiiden, og spurte 
aldrig siden til ham, hvorfor hun var desmere 
medynksom over ham, og vilde, at hånd skulde 
rejse til sit Fædre Land, eftersom hånd var 
tagen bort afFienden.

Derpaa blev hånd løsgieven, paa Condition, 
at hånd skulde skaffe en anden Karl til Gaar- 
den, hvilket hånd fik efter 14 Dages forløb; 
samme Karl maatte hånd give 100 Rigsdaler, 
inden hånd vilde tage imod Gaarden.

Derpaa holdt hånd Auction over hånds 

Gods, Og samme Karl førte ham paa Rejien 
4 miil derfra til en Købstad, nafnlig Ratenau, 
derfra arriverede han til Skibs til Hamburg, fra 
Hamburg til Hierting, hvorfra hånd gick hiem til 
sit fødested Wejvod kaldet; Derpaa laante hånds 
Brødre ham Heste og Vogne til at hente hånds 
Kone, Børn, og Gods fra Jetting. Da hånd derpaa 
kom hiem med alt, kiøbte han den 4.depart afRe- 
ving, afen Bonde, som da beboede dendfor 100 
Rdlr.. Dette var da Rytter Gods, men siden da 
Rytter Godset blefsolg til Segn. Niels Ibsen paa 
Tvis Closter forsømte hånd at giøre ansøgning 
om de 100 Rdlr, hånd havde givet for sin Part 
af bemeldte Revinge eet, hvorfor han kom under 
Husbonds Sold og døde i Revningegaard.

Min Salig Fader prædickede over ham 
1722 den 2. Febr. an. æt. 75 og 1 mens. 1703 
Dom Septuagesima blef denne Sal. Mands 
Brandenburgiske Hustru Anna Christina 
Ertmandsdatter Schøt begravet her i Vinding 
Kirckegaard Anno ætat. 55. Sal. Hr. Hans 
Mariager prædickede over hende.

Dend ældste Søn Andreasfick Gaarden efter 
sin fader, og har efterlads sig en søn, navnlig 
Jens Andreassen, som endnu lever og boer i 
Vognstrup her i Sognet, og er en Fæste Bonde 
paa Tvis Closter Gods. Den yngste søn Jochum 
Jensen kom til at boe i Gammel Vind udi Vind 
Sogn, og har en Søn Jørgen, som endnu er i live, 
og bebor min Annexgaard, Schoubo kaldet;

De andre Børn, som den SI. Mands Sønner 
hafde, ere ved døden afgangne.

Denne bemeldte GI. Jens Pedersen Reving 
har endnu en Broder Søn levendes her i Sognet, 
navnlig Peder Christensen Heegaard, som er 
tilhuuse i Fuglagger Huse, hånd er fattig, og 
meget affældig, og bliver 85 år gammel den 20. 
Juli Ao. 1766. Han tillige med ældgamle folck har 
icke nocksom kundet fortælle, hvilcken glæde der 
kom i Gaarde til Brødre, og Venner ved dend SI. 
Mands hiemkomst her til Landet, og Sognet, ef
terdi hånd, der hver før mente at være forlængst 
død, befandtes, efter 26 aars forløb, levende."

Som det fremgår af præstens indberetning 
fik min tip-8 oldefar Jens Veivad 2 sønner, 
mens han var i Brandenburg: Andreas og 
Jochum.
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Andreas Jensen (0.1672-1744) - min tip-7 
oldefar, gårdfæster i Over Revning, Vin
ding sogn, ~ Anne Jensdatter (1679-1750). 
Alle børn født i Vinding s.

Børn: Else (omk 1700) ~ Mads Pedersen, 
gårdfæster i Pølsbjerg.

Peder (1703-1729) gårdfæster i Spaabæk, 
Vinding s. ~ Ingeborg Poulsdatter.

Mette (1706-1741) ~ Christen Jepsen (1704- 
1761) gårdfæster i Mettes fødehjem, Over 
Revning. 4 børn.

Anna Kirstine (1709-1765) ~ Christen 
Madsen, gårdfæster Spaabæk, Vinding 
sogn. 2 børn.

Jens - min tip-6 oldefar, (1713-1786) gårdfæ

ster i Vognstrup Vesterg. Vinding s. ~ Ka
ren Clementsdatter (1708-1778). 4 børn.

Jochum Jensen (o. 1675-1728) ~ Inger 
Hansdatter bosat i Gammelvind, Vind s. 
Alle børn født i Vind s.

Børn: Maren (1706- ) - Bertel Pedersen.

Jens (1707-1738) ~ Maren Christensdatter 
( -1759). 2 børn født i Gammelvind, Vind 
S.

Anna (1711-1754) - Gregers Christensen 
(1709-1779). 6 børn født i Vindby, Vind 
S.

Jørgen (1717-eft. 1787) ~ Mette Christens
datter (1710-1768). 2 børn født i Skovgaard, 
Vind S.

I vore middelalderlige forfædres spor: Undertrykt 
eller selvstændig bondestand?
af stud.mag. Anja Warschawsky, Hammelvej 18, 8370 Hadsten. @ 2588 2102,
E: warschawsky@hotmail.com

Har du på arkiverne ikke fundet tegn på 
blåt blod i årerne, levede din middelalder
lige tip-tip-tip...-oldefar og -oldemor sand
synligvis som bønder et sted i Danmark. 
Det er nemt at forestille sig middelalderens 
herremand svinge pisken over de pjaltede 
bønder, hvis snavsede børn aldrig fik lov 
til at opleve barndommens sorgløshed, 
eller fornemmelsen af at være mæt, men 
voksede op i håbløshed, og levede under 
herremandens forgodtbefindende i sam
fundets rendesten. Konge, kirke og adel 
havde igennem hele denne sorte periode 
i Danmarks historie drænet bondestanden 
for livsmod, og i senmiddelalderen (ca. 
1350-1536) samlede de desperate bønder 
deres allersidste kræfter, og forsøgte for
gæves at gøre oprør mod den uretfærdige 
samfundsorden. Således er manges opfat
telse af bondestandens liv i den mørke 
middelalder. Men er den rigtig?

Reglen om udbud og efterspørgsel
Fra 1348 havde pesten ramt Europa og 

dermed også Danmark. Befolkningstallet 
var faldet dramatisk, og dette samtidig 
med klimaforværringer og misvækst i 
landbruget. Denne periode kendes også 
som "den senmiddelalderlige agrarkrise", 
men burde måske omdøbes til den sen
middelalderlige jordejerkrise, for landbe
folkningen oplevede betydelig styrkelse 
og fremgang i denne periode. Det var 
jordejerne, altså konge, kirke og adel, der 
led under misvæksten og manglen på ar
bejdskraft. Den faste afgift til herremanden 
faldt drastisk, bønderne kunne forhandle 
gunstige arbejdsvilkår på plads, og var de 
utilfredse med herremandens behandling, 
kunne de blot finde et andet sted at fæste 
- reglen om udbud og efterspørgsel gjaldt 
også i middelalderen. Samfundsudvik
lingen i senmiddelalderen var altså på 
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bøndernes side, og hvad vigtigere var: De 
forstod at udnytte den.

Men efter flere generationers opgangs
tider vendte udviklingen omkring 1440. 
Stik imod for længst etableret sædvane 
begyndte afgifterne til jordejerne at vokse, 
og der blev i stigende grad sat spørgs
målstegn ved bøndernes traditionelle 
friheder, såsom retten til at jage, fiske og 
bruge skoven. Disse forandringer skete vel 
at mærke uden at bønderne fik noget til 
gengæld. Sædvanen - "sådan har det altid 
været" - var dén der bestemte, hvad der 
var ret og uret i forholdet mellem bønder 
og jordejere. Derfor blev jordejernes brud 
på sædvanen opfattet som ulovlig, og re
aktionen fra de styrkede bønder udeblev 
da heller ikke: Oprør.

Den søde hævn
Af de større bondeoprørsperioder i sen

middelalderen kender vi oprørene i 1438- 
41, oprørene i Nørrejylland i 1520'erne og 
1530'eme, og den såkaldte Clementsfejde 
i Nord- og Vestjylland i 1534. Typiske 
oprørshandlinger var skattenægtelser, 
samt plyndring og afbrænding af godser 
og slotte. Sidstnævnte skete for at skaffe 
forsyninger til det videre oprør, og for at 
ødelægge de jordebøger og ejendoms
breve, hvori f.eks, dokumentation for de 
uønskede afgifter stod nedskrevet, men 
ønsket om den søde hævn har formentlig 
også spillet en stor rolle. I de mest volde
lige oprør blev godsejere, lensmænd og 
fogeder dræbt af bønderne.

Bøndernes motiv var overraskende 
nok ikke at omvælte den eksisterende 
samfundsorden, men blot at bevare den 
aktuelle sædvane eller frihed. De accep
terede altså deres plads i samfundet, så 
længe gensidighedsprincippet gjaldt, og 
så længe det var sædvanen, der regule
rede dette princip. Afgifter kunne således 
godt stige, uden det førte til oprør, hvis 
bønderne altså vurderede det var rimeligt 
ud fra dette "noget for noget" princip. Det 
kunne f.eks, være når Danmark var i krig, 

og afgifterne skulle bruges til at forsvare 
landet, eller hvis de fik noget konkret til 
gengæld, såsom bedre fæsteforhold, eller 
fritagelse fra andre afgifter.

Deltag eller dø
Når bønderne gjorde oprør var det 

sjældent impulsivt eller udtryk for despe
ration. Det var en velovervejet og planlagt 
handling ud fra en ret fast procedure. 
Tingstederne var omdrejningspunktet, 
for her diskuterede man jordejernes krav 
og forhandlede med dem, man tog selve 
beslutningen om at gøre oprør, og det 
var også her bønderne organiserede den 
væbnede oprustning. Herfra sendte man 
desuden bud til bønder fra andre områder 
om at deltage i oprøret, f.eks, via bavne- 
bål - dette kaldtes at udsende "vidje og 
brand". Gud hjælpe dem, der ikke ville 
deltage, for beslutningen var kollektivt 
gældende, og straffen for at nægte var 
ganske enkelt hængning!

Ofte kom lederne af oprørene fra 
adelens rækker, og de havde deres egne, 
personlige årsager til at ville lede et bonde
oprør. Men de deltog alene på opfordring 
fra bønderne, og blev typisk valgt for deres 
militære erfaring eller andre nyttige evner, 
som ikke fandtes indenfor bondestandens 
egne rækker. Hele denne oprørspraksis 
viser med tydelighed, at middelalderens 
bønder var selvstændigt tænkende og 
handlende individer, og ikke blot en grå, 
uvedkommende masse, som de så ofte er 
blevet fremstillet.

Bonden - en afgørende politisk faktor 
Resultatet af bøndernes oprør var ikke 
umiddelbart imponerende. De blev i sid
ste ende altid nedkæmpet af adelshære 
og kongens mænd, og efterfølgende blev 
områdets bønder kollektivt straffet, typisk 
med bøder. Endelig blev den ellers konser
vative målsætning om at bevare sædvanen 
eller friheden sjældent opfyldt. Alligevel 
var der lyspunkter, der - trods de mange 
nederlag - fik bønderne til at fortsætte 
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kampen: Håndfæstninger, landefredsfor
ordninger og lignende stadfæstede fra tid 
til anden nogle af bøndernes rettigheder, 
eksempelvis retten til at sælge varer i 
købstæderne, og enkers afgiftsfritagelse 
ved mandens død. Samtidig blev gods
ejere, lensmænd og fogeder ofte pålagt at 
opføre sig ordentligt overfor bønderne, 
og ikke gøre dem uret. Således står der 
i kong Kristoffers landefredsforordning 
fra 1442, at alle skulle leve "kærligt med 
hverandre"1.

Herudover forhandlede både konge, 
kirke og adel ivrigt med bønderne i urolige 
perioder, og prøvede derved at mildne 
bøndernes vrede for at undgå de frygtede 
oprør, som gjorde det svært for øvrighe
derne at styre landet. Efter Clementsfejden 
i 1534 var forhandlingsrunderne dog defi
nitivt ovre - grebet om bønderne blev nu 
strammet for alvor, og bondeoprørenes tid 
var slut.

Men bondestanden var i store dele af 
senmiddelalderen en stærk, selvstændig 

og handlekraftig befolkning, der udgjorde 
en afgørende politisk faktor, som Dan
marks magthavere ikke kunne se bort fra, 
hvis de ønskede at regere landet. Vore for- 
fædre i den såkaldte "mørke middelalder" 
var således ikke altid svage, undertrykte 
eller drænet for livsmod!

Ønsker du at vide mere om dine mid
delalderlige forfædre og deres plads i Dan
marks historie, eller om middelalderens 
bondeoprør, er her nogle forslag til et par 
gode bøger:

Middelalderens Danmark: kultur og samfund 
fra trosskifte til reformation, red. Per Inges- 
man m.fl. Gad, 1999.
Til kamp for friheden: sociale oprør i nordisk 
middelalder, red. Anders Bøgh m.fl. Bogs
medjen, 1988.

Denne artikel har Anja Warschawsky 
skrevet som led i kandidatuddannelsen 
i historie på Århus Universitet og netop 
udformet den som et indlæg i SLÆGTEN.

Findes? - Alt skal findes! - 25 år med slægtsforskning
af Birgit Øskov, Rolighedsvej 56,9400 Nørresundby, S 9817 63/6.
E: birgit.oeskov@skansevejens-skole.dk

I skrivende stund er der en god uge til - i 
læsende stund er datoen for længst passe
ret - nemlig 11. november, hvor jeg ifølge 
nogle optegnelser i en gammel kalender 
for 1981 var på læsesalen på Landsarkivet 
i Viborg for allerførste gang - med med
lemmer af Slægtshistorisk Forening for 
Aalborgegnen på en aftentur arrangeret af 
foreningen. Læsesalen var åben for os fra 
kl. 19 til kl. 22, hvorefter en bus fragtede 
"selskabet" hjem til Aalborghallens parke
ringsplads, og hverdagen atter kaldte for 
turens deltagere: "ældre mænd i jakkesæt" 
og lille mig, der dengang var en 22¥2-årig 
"pige". Jeg var nogle måneder før den 
aften begyndt på Åalborg Seminarium, 
men min hverdag blev aldrig den samme 
som før den aften.

Flere år forinden havde jeg været til 

en fætter-kusine-fest i min mors familie. 
Det virvar af behjertede fætre, kusiner, 
påhæng og børn gjorde et stort indtryk 
på mig, der kun har en fætter og en kusine 
selv, så papir og blyant i bilen hjem gjorde, 
at den lille slægtsforsker var vakt, for 
"hvem var han, hvorfor var hun med - og 
hvordan hang vi alle sammen sammen?"

En ven af familien havde 1981-som- 
meren over fortalt mig, at det såmænd 
hed "slægtsforskning" - det, der voksede 
i mit hoved, og han var medlem af en 
forening, der arrangerede ture derned 
til, hvor det rigtigt foregik, så hvis jeg 
havde lyst, kunne han godt spørge, om jeg 
måtte komme med? Gudskelov måtte jeo- 
deltage, og gudskelov var der plads i de 
lærerstuderendes kalender, så jeg mød 
godt forberedt op ved busholdepladsei 
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papir, blyant, notater at holde sig til, og et 
godt spørgsmål at starte med: en lillebror 
til min morfar var død før jul, da han var 
ganske lille - i sognet, hvor slægten havde 
boet igennem mange generationer, og det 
ville være så dejligt at få den lille historie 
helt på plads! Alle kan nok godt regne 
ud, at den opgave var såre enkel, men 
jeg kunne slet ikke få armene ned under 
aftenens besøg i "fagre nye verden". Jeg 
var slet ikke til at skyde igennem, da jeg 
vendte hjem for at fortælle familien om mit 
store held, fund og "hvor var det dog let!" 
Alle de andre på læsesalen (herunder bl.a, 
arkivar Axel Lilleør) stod såmænd også i 
kø for at hjælpe mig, så jeg kunne næsten 
heller ikke gå galt i byen.

Reglementeret medlemskab af oven
nævnte forening blev hurtigt bragt på plads, 
og siden har jeg med meget jævne mellem
rum følt mig i godt selskab med "de ældre 
mænd i jakkesæt". Landet over findes jo nu 
ca. 40 foreninger, hvor der er etableret gode 
levende fællesskaber med de levende - om 
de døde! Flere af de ældre mænd i jakkesæt 
fra dengang er dog ikke med længere: de er 
for længst overgået til døde, men jeg er dem 
dybt taknemlige for deres hjælp dengang.

Fundamentalt er udgangspunktet for 
al slægtsforskning en "kryds-og-tværs", 
hvor der endnu ikke er skrevet noget i 
nogen af felterne, og hvor det sjove og 
absolut fængslende er det arbejde, der 
ligger foran én - og efterfølgende glæden 
og det tankevækkende ved resultatet 
af den færdige "kryds-og-tværs", men 
måden, hvorpå der kommer noget ned 
i felterne på papiret, er da fuldstændig 
som forvandlet fra dengang! Svært eller 
næsten helt umuligt at forestille sig, at f. 
eks. det at spille fodbold havde forandret 
sig tilsvarende. Det handler fortsat om at 
score - flest - mål, men måderne at gøre 
det på, tja, hvad synes du selv? - kunne 
man fristes til at spørge!

Lange køreture, lange ventetider, stå i 
kø før kl. 8.30 foran landsarkivet i Viborg, 
brevpapir, kuverter, frimærker, store folio

ark med fotokopier af gamle sider fra en 
tyk protokol, blyant, papir, plastlommer 
og ringbind. For slet ikke at tale om "saks 
og limstift", når små fejl i en stor tekst 
skulle rettes lige, før man overvejede at 
skrive det hele om! Bibliotekernes fotoko
pimaskiner og boghandlernes ditto blev 
besøgt flittigt i forsøget på at komme let til 
noget eller i forsøget på at mangfoldiggøre 
noget, som andre burde læse.

I de 25 år, der er gået siden min debut 
som slægtsforsker, kan man næsten ikke 
forestille sig en anden slags hobby, hvor 
"redskaberne" har ændret sig så totalt, 
som tilfældet er med vores fælles hobby. 
Dengang var kirkebøger kirkebøger, 
folketællinger var helt præcist "alverden 
skrevet i mandtal", fotokopier var nogen, 
man lod andre tage, og scanninger var 
forbeholdt de syge!

Nu hedder det i stedet "arkivalier-on- 
line", kirkebøger på mikrokort på ethvert 
lille arkiv, hver mand sin scanner, hver 
mand sit digitalkamera, print og farveprin
ter, søgning på DDA i DDD, KlP-folketæl- 
linger, søgning på nettet, genline eller fa- 
milysearch. For uindviede er det sort snak, 
men jeg tror, de fleste læsere af disse linier 
har en formodning om, "hvor vi er!"

Hver forening sit A4-ark, så medlem
merne vidste, hvad der foregik det næste 
halve år i deres forening - nu hedder det 
SLÆGTEN til jul og til sommer, så er man 
opdateret, også med aktivitetsniveauet i 
alle de andre foreninger. Fjernsynet sender 
"Sporløs", "Familie-jagten", "Slavernes 
slægt" og "Slavernes spor", så alle venner 
og arbejdskolleger ved, hvad man taler 
om, før man får åbnet munden. Radioen 
sætter Puk Elgaard og Charlotte S.H. Jen
sen sammen i P4-panelet og lader dem tale 
om slægtsforskning fredag formiddag, og 
radioavisen tager i bedste sendetid nyhe
den om, at slægtsforskere vil lave en base 
med gravstene.

Ind over det hele tager diskussionen 
en drejning, idet der er problemer med 
en ny navnelov, en ny arkivlov, Den Ny 
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Kirkebog eller registerloven, for hvad må 
man egentlig offentliggøre på nettet, når 
man "bare" er slægtsforsker?

Den ganske arkivverden inviterer til 
brugermøder, der oprettes brugerråd og 
udgives bøger om "slægtsforskning og 
intemettet", og snart sagt enhver papkasse 
under en seng ophøjes til lokalarkiv med 
fast personale, arkibas og åbningstid.

For et kort øjeblik at gå tilbage til ind
ledningen om besøget på landsarkivet i Vi
borg, så vil de fleste måske kunne se det for 
sig, men der bliver flere altså nødt til at gå 
til bøgerne "Landsarkivet for Nørrejylland 
og hjælpemidlerne til dets benyttelse". 
Bøgerne fra 1980 og 1981 er desværre 
for længst udsolgte, men "det var sådan, 
der så ud!" Forsiden af bind 1 er Hans H. 
Worsøe på den rigtige læsesal, og forsiden 
af bind 2 er fra "kopilæsesalen", hvor alle 
papirFT stod linet op side om side, og alle 
"KB før 1814" kunne benyttes, hvis man 
selv tog dem ned af hylderne - alle de 
nævnte i store folio-papirkopier!

I takt med, at interessen for slægtsforsk
ning steg og steg, besluttede man at lukke 
i en periode og dermed bygge det hele om 
til større og bedre forhold. I flere måneder 
var der opstillet en hvid barak på parke
ringspladsen uden for landsarkivet, og da 
var der sandt for dyden rift om pladserne! 
Efter endt ombygning åbnede arkivet 
igen med den nuværende struktur og 
pladsopstilling, og nu var der minsandten 
mikrolæseapparat og edb-stik ved hver 
plads: sku' det nu være nødvendigt!?

Efter 7 timers forskerdag på læsesalen 
(der blot er fløjet af sted) går efterføl
gende aften ikke mere med at oversætte 

ulæselige notater fra dagens store jagt til 
nye slægtshistoriske landvindinger, men 
i stedet bruges flere aftener på at tømme 
digitalkameraet for "skud" og sætte dem 
sammen med computerens mange filer, 
der handler om de samme personer eller 
steder. Taste ind på computerens slægts
forskerprogram, overføre det hele til en 
gedcom-fil og sende det til slægtningen, 
der bruger et andet program, end man selv 
gør. Derefter skal det hele rigges til, så der 
kan lægges en ny side op på nettet, for at 
man kan blive fundet af slægtninge.

Dagen derpå er vi dog gudskelov 
samme sted som dengang: man skal sna
rest have fundet lyttende ører, der vil høre 
om det store fund og vil gå med ind i de 
billeder, som man er i gang med at frem
stille. Langt de færreste af vore forfædre 
har levet i den periode af teknik-tiden, 
hvor man kunne fotografere, men hvis vi 
finder dem i vores slægtsforskertid, bliver 
de med det samme genstand for vores bil- 
led-fremstilling. Og det er i grunden det, 
der måske er det allermest spændende 
ved slægtsforskningen, og uanset hvad de 
opfinder og hitter på, så vil det ikke ændre 
sig, da "tanker er toldfrie!"

Jeg ved godt, at H.C. Andersen-året 
for længst er et overstået kapitel, men 
det år bragte SLÆGTEN slægtsforskernes 
eget H.C. Andersen-eventyr: "Den gamle 
gravsten". Noget af pointen i eventyret 
er den gamle mands udtryk: "Glemmes!
- Alt skal glemmes!" Efter 25 år som 
slægtsforsker siger en erfaring mig - på 
trods af sikkerhedskopiering, ringbind 
og uinteresserede slægtninge: "Gemmes!
- Alt skal gemmes!"

Riickwanderernes skæbne
af Bente Irene Majeske, Ved Kildevældskirken 5,2100 Kbh. 0, ® 2978 7980. 
E: bente.majeske@sol.dk -

Da jeg var barn, undrede det mig, at mit var kun på den årlige sommerferie, at jeg 
efternavn var anderledes end mine skole- havde mulighed for at lege "spørgejørgen"
kammeraters. - men det fik jeg nu ikke noget ud af - far-

Min farmor boede i Hejsager, så det mors oprindelse var lukket land!!
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Min far Ernst Majeske, som døde i 1982 
nåede dog at give mig et par spor at gå efter, 
og her i 2006 er det lykkedes at foretage en 
rejse tilbage til hjemstavnen Wolhynien.

I et avisudklip, fundet på arkivet i 
Aabenraa, står, at i 1911 drejede det sig om 
ca. 20 familier, som kom til "Kreisen Ha- 
dersleben". De blev kaldt Rückwanderer, 
en befolkningsgruppe med tysk baggrund, 
som blev opfordret til at bosætte sig mel
lem floderne Bug og Djebner, hvortil de 
første ankom i 1836 og de sidste forlod 
området igen 1916.

På min studietur til Ukraine, hvor jeg 
forskede i Volhynia Gubemia, lykkedes 
det at finde mine rødder.

Rejsen kom i stand ved hjælp af Dansk/ 
Ukrainsk Selskab, som mønstrede Ivan Ne
stor, Henrik Mortensen og Henrik Døcker. 
Inge Christiansen søgte sin morfars rød
der og undertegnede Bente Irene Majeske 
søgte sin farfars og farmors rødder.

Lørdag den 20. maj 2006 afgang fra 
Kastrup med fly til Warsaw, videre med 
LOT til Rzezsow, desværre kom ikke alle 
kufferterne med til bestemmelsesstedet, så 
vi fik en ufrivillig overnatning i Rzezsow 
for at få bagagen med til Ukraine. Søndag 
var der desværre først forbindelse til Lviv 
om eftermiddagen, så vi måtte finde en al
ternativ rejserute. Fik billetter til togturen 
til Przemysl, hvorefter vi tog den lokale 
bus til grænsen. Det var lidt af en oplevelse 
at gå over grænsen sammen med polsk og 
ukrainsk lokalbefolkning, det var tydeligt, 
at det ikke var hverdagskost, at der kom 
5 turister og ville ind i Ukraine, men efter 
små to timer, fandt vi en taxa på ukrainsk 
jord, som kørte os til Lviv banegård til en 
velfortjent frokost.

De fleste taxaer er almindelige per
sonbiler, men det lykkedes altid at finde 
et "rugbrød", dog krævede det lange 
forhandlinger, hvad prisen skulle være, 
men Ivan var benhård, og var til sidst 
tilfreds med prisen. Så fra Lviv til Dubno 
var befordringen en hvid taxa.

Landskabet i Ukraine var i maj måned 

meget grønt, med blomstrende æbletræer, 
langs landevejen stod "barbuska " og 
passede på sin ko, hist og her gik storken 
rundt på markerne, og bondemanden gik 
bag sin hest og harvede. Der var meget stor 
forskel på husene; hvor ingen i husstanden 
arbejdede i Vesteuropa og kunne sende 
hjælp hjem, var der ingen blomster og 
græsplæner, men urtehave helt op til hus
muren, med bønner og kartofler i snorlige 
rækker. Høns og ænder gik frit omkring, 
så vi nød køreturene på landevejene, selv 
om fartbegrænsning og sikkerhedsseler 
ikke var almindeligt i Ukraine.

I Dubno mødte vi vores guide Marina, 
vi så det lokale slot, hvis grundsten var 
fra 1100-tallet. Udstillingen omfattede 
en gravid Jomfru Maria. Det diskuterede 
det kirkekyndige team, men fandt ingen 
løsning. Vi blev indkvarteret på hotel Mir 
i Rovno, og Marina kendte en god restau
rant, hvor vi fik et solidt ukrainsk måltid.

Mandag morgen kørte vi til Zhobrin 
hvor vi mødte byens Råd, de kunne ikke 
hjælpe, men hidkaldte en ældre herre, 
som kørte med os rundt i Mochulki, hvor 
vi talte med alle indbyggere, som var 
omkring 80 år gamle. Og vi besøgte kirke
gården, det eneste, der var tilbage af den 
tyske bosætning.

Vi mødte Helene Prevarska i Klevan 
som fortalte sin gruopvækkende historie, 
Helene var født i 1924, hvor familien i 1939 
rejse tilbage til Tyskland. Efter 2. verdens
krig rejste Helene sammen med sin mor og 
tre søskende tilbage til Wolhynia regionen. 
Mødet med Helene var en øjenåbner, at 
en så lille spinkel kvinde, havde oplevet 
så meget ondt, Helene kunne ikke forstå 
hvorfor hun og hendes familie skulle gå 
så meget grusomt igennem. At se Helenes 
hjem med vandpost og "das" udenfor - i 
2006! - gav stof til eftertanke.

Tirsdag besøgte vi Rivne Regionale 
Stats Archive, Kavkazkaja str. 8, 33013 
Rivne. Vi fik mulighed for at kikke i ar
kivalier: kirkebøger og oversigter over 
jordbesiddere i Mochulki og de omkring
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liggende enklaver. Jeg ledte efter Gellet/ 
Gellert og Majeske/Majewski. Inge ledte 
efter Martin og Zeretsky. Medens vi var 
på arkivet, kom en ældre herre, som var 
meget interesseret i, hvad vi var for nogen, 
og hvad vi ledte efter. Da han hørte, at vi 
kikkede efter de tyske bosættere, fortalte 
han at vi skulle besøge arkivet i Zhytomyr, 
Ohrymova Gora 2,10000 Zhytomir.

Onsdag kørte vi så til arkivet i Zhy
tomyr, og der gennemså vi kirkebøger 
fra 1900 til 1907, hvor der var flere gen
kendelige navne, og avisen Goverment 
Volhynien 1916, hvor der var lange lister 
med forviste Wolhynien-tyskere. Jeg fandt 
Christian Gellert, som var søn af Gottlieb 
fra Kamenka og Samuel Majewski, som 
var søn af Karl fra Solodyrja.

Vi fandt ud af, at landsbyerne Muchulki 
og OPshouka findes flere steder i regio
nen. Arkivet indeholdt desværre ikke den 
kirkebog fra Walka / Mochulki, som jeg 
søgte, vi blev henvist til arkiverne i Lutsk 
og Sankt Petersborg. Selv om vi ikke fandt 
de rigtige navne i bøgerne, var det en stor 
oplevelse at se, at vores forfædres slægt 
havde været på egnen.

Marina fandt ud af, at der var en 
ukrainsk professor som havde skrevet 
en afhandling om emnet, interessen fra 
udlandet er meget stor. Vi mødte to ame
rikanere, som hver sad med en lokal guide 
for at undersøge deres forfædres data.

Vi skulle have haft 2 overnatninger 
i Zhytomyr, men desværre var der en 
NATO-øvelse og et fodboldhold fra USA 
på besøg, så vi kørte videre til Berdichev. 
Guiden på det lokale slot fortalte om by
ens historie og om jødernes udryddelse 
fra byen under 2. verdenskrig. Grusomt.

Vores studietur skulle slutte med et par 
dage i hovedstaden Kiev. Det var meget 
tydeligt, at da vi nærmede os byen, blev ve
jene bedre, husene var nybyggede, og selv 
markerne var nu af "dansk størrelse".

Blev indlogeret på Hotel Kreschatik. 
Ivan Nestor havde arrangeret et møde 
med Vasyl Boyechko fra Ministry of 

Foreign Affairs of Ukraine (Department 
of Matters of Ukrainians Living Abroad) 
- meget interessant, ministeriet regnede 
med, at der var mellem 12 og 20 millioner 
ukrainere og deres efterkommere, som 
levede uden for landets grænser!!

Oleksandr Dykyj, direktør for Ukraines 
Nationale Verdens-radiostation, havde in
viteret gruppen på eftermiddagskaffe, og 
Ivan Nestor var i æteren for at fortælle om 
vores tur og om vores indtryk af landet.

Dmytro Kotliar, Ukraine's 25-årige 
justitsminister inviterede til debat om 
eftermiddagen, hvor vi fik lejlighed til at 
stille spørgsmål omkring ejendomsretten. 
En meget interessant dag som sluttede af 
på en italiensk restaurant.

Lørdag var der dømt "turistdag" hvor 
vi startede med en sejltur på Dnipro, der
efter så vi huleklosteret Vydubytsky og 
Sofia Katedralen. Utroligt imponerende 
område, og vi besøgte det lokale marked 
Andrejevslij uzviz - hvor der var mulig
hed for at bruge lidt "ykpaiha".

Tidlig søndag morgen var der afgang fra 
Hotel Kreschatik til den lokale banegård, 
hvor Ivan Nestor fik hyret en Mercedes bus 
til at fragte os mod vest. Denne gang var 
målet Lutsk hvor vi skulle møde professor 
Koctiok, som har udgivet "Die Deutschen 
Kolonien in Wolhynien". Mobil telefoner er 
en god ting, så ved hjælp af guiden Marina 
og Ivan lykkedes det os at møde Koctiok i 
en rundkørsel i styrtregn uden for Lutsk.

Koctiok var så glad for at se os, at vi fik 
en mini rundvisning i byen, så borgen og 
kirken, som i dag rummer en baptistisk 
menighed.

Professor Koctiok ville gerne have et 
lift, så han kunne besøge sin gamle mor, 
som boede ca. 40 kilometer uden for byen, 
men i retning mod Lviv. Da selskabet kørte 
i en minibus med plads til 20 personer var 
der plads nok, så professoren fik et lift, 
og under turen fortalte han Wolhyniens 
historie - dejligt at få Ukraines historie 
fortalt af en fagperson.

Under denne køretur tordnede og 
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Sankt Sophia Katedral i Kiev

regnede det, 
og da der ikke 
findes vejskilte 
ude på landet 
i Ukraine, var 
vi mere end 
lykkelige for 
vores lokal
kendte guide.

Men vi nå
ede Lviv hen 
på aftenen og 
blev indloge
ret på Hotel 
Dnister, hvor 
den velfor
tjente middag 
blev indtaget 
på Club Split. 
Mandag var 
det hjemrejse, 
vi forlod Lviv 
banegård kl. 
7.14 mod Pr- 
zemysl. Denne 
gang gik græn- 
seovergangen 
lidt nemmere, 
og vi ankom 
til Polen efter 
nogle meget 
interessante dage mod øst. Afrejse med 
LOT fra Rzsesow med skift i Warsaw var 
uden problemer.
Rejseselskabet landede i Kastrup ca. kl. 20 
den 29. maj 2006 efter en meget begiven
hedsrig tur!!

Efter hjemkomsten er det lykkedes at 
finde flere interessante hjemmesider på 
internettet
http: / / www.wolhynien.de.faq.htm 
http: / /www.odessa3org/index.html
http://www.odessa3.org/collections/st- 
pete / volhynia / link /

Vi mødte en ukrainsk professor, Mykhajlo. 
Kostjuk, som har skrevet" Die Deutschen 

Kolonien in Wolhynien", ISBN 966-562-883- 
6. Og Chr. Kelm Hansen har forfattet en 
bog om "to sønderjyske skæbner" ISBN 
87 - 90476 - 07 - 7, som belyser Ruckwan- 
derernes skæbne.

Ukraine er i dag lige så interesseret i 
"hvor blev de af? "som efterkommere rundt 
omkring i verden er i "hvor kom de fra?"

Arkivet i Rivne Regionale Statsarkiv på 
Kavkazkaja nr. 8, 33013 Rivne.
Arkivet i Zhytomyr, Statsarkiv, på Ohry- 
mava Gora 2,10000 Zhy tomir.
Begge har personale, som taler engelsk, 
men en ukrainsk tolk er nødvendig!

http://www.wolhynien.de.faq.htm
http://www.odessa3org/index.htmlhttp://www.odessa3.org/collections/st-pete


Nydam Lergrav en mørk novemberaften
af Torben Chr. Larsen, Krogsbøllegaard, Krogsbølle Bygade 43,5450 Otterup, @64871685

En kold frostklar og sneklædt novem
berdag i 1898 lagde sorgen sig tungt hos 
husmand Chresten Larsen og familie ved 
det sørgelige budskab om deres datters 
død, som blev meddelt dagen efter ulyk
ken fandt sted.

Husmand Chresten Larsen havde en 
lille ejendom matrikel nr.le i Grimsbjerg 
i Ørsted sogn, som han overtog i 1894. 
Den nuværende adresse er Nyrup vej 39. 
Ejendommen lå tæt ved Frederikslund 
Teglværk. Før denne ejendom havde 
Chresten Larsen haft en anden ejendom 
tæt ved med matrikel nr. 61b af Ørsted. 
Chresten Larsen var født den 30.10.1849 
på Sædholm matrikel nr. 11c, som søn af 
gårdmand Lars Christensen. Han blev gift 
i Ørsted Kirke den 26.11.1869 med Gertrud 
Larsen. Hun var født den 21.12.1851 i Ny
rup på Rosengaarden matrikel nr. 4a.

Efter brylluppet havde de ejendom
men matrikel nr. 61b. Denne ejendom lå 
et stykke op ad en markvej, en sidevej til 
Nyrup vej. Chresten og Gertrud levede 
på deres lille jordlod og havde kun lige 
til dagen og vejen. I ægteskabet kom 6 
børn. Christian 1873, Marie 1875, Peter 
1877, Karen 1880, Margrethe 1883 og Jeppe 
1888.1 efteråret 1897 efter sin konfirmation 
havde Margrethe fået plads som tjeneste
pige hos teglmesteren på Frederikslund 
Teglværk. Teglværket lå tæt på hendes 
hjem. Grimsbjerg og Nyrup lå med kort 
afstand imellem. Margrethe havde ikke 
længere fra sin tjenesteplads, end at hun 
kunne gå ad småveje og stier til sit hjem. 
Det var nemt og hurtigt for hende, når hun 
havde fri, at komme hjem og give en hånd 
med hos familien.

Vinteren og kulden satte tidligt ind 
i 1898, og det frøs med is på vandene. 
Den 9. november havde hun fået tidligt 
fri. Hun glædede sig, hun skulle nemlig 
hjem og prøve en ny kjole, og dagen efter 

skulle hendes familie have pølsegilde, 
julegrisen var slagtet. Men det begyndte at 
blive mørkt og sneede ret kraftigt, så hun 
havde godt med tøj på. Hun begav sig af 
sted ad den vante vej, men det var svært 
at se en hånd frem for sig. Hun havde 
trukket tørklædet godt ned over panden, 
så det næsten dækkede øjnene, og af og 
til måtte hun have hånden op for ansigtet, 
da vinden og sneen slog ind imod hende. 
Da hun nåede op ad den lille grusvej 
ved husejer Jacob Hansens mark, var det 
næsten umuligt at se. Hun vidste, at her 
skulle hun passe ekstra på, for tæt ved var 
en lergrav, som teglværket havde lejet af 
Jacob Hansen til at grave efter ler. Uheldig
vis for den stakkels Margrethe kom hun 
for tæt på kanten af lergraven og faldt i det 
dybe, sorte hul. Ingen hørte hendes råben 
og kalden. Hun gik igennem isen og ned i 
det kolde vand og druknede.

Efterhånden blev hendes tøj vådt og 
tungt, det var med til at holde hende 
nede. Familien blev ud på aftenen urolig, 
da Margrethe ikke dukkede op, men da 
de så, hvordan vejret var, kunne de godt 
forstå, hvis hun ville vente til næste dag. 
Da Margrethe ikke dukkede op den næste 
formiddag, besluttede familien sig til, at én 
af dem skulle gå over til teglmesteren og 
se om noget var galt. Men inden de kom af 
sted, kom en mand op til dem for at over
bringe det sørgelige budskab, at deres dat
ter var fundet druknet i lergraven på Jacob 
Hansens mark. Det viste sig, at pigen var 
faldet så uheldigt, at begge hendes hænder 
var stukket ned i leret under vandet, så 
hun umuligt kunne komme fri. Det kunne 
kun blive den visse død for den stakkels 
pige. Pigen blev trukket op og kom hjem 
og blev lagt på et leje, og den 11. november 
kom distriktslæge Fiedler for at syne liget 
sammen med herredsfoged Mencke. En 
attest på dødsfaldet blev skrevet og lød 
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på ulykkestilfælde - drukning. Dødsfaldet 
blev anmeldt for Baag Herreds Skifteret. 
Margrethe blev begravet på Ørsted Kir- 
kegaard den 14. november. Et stort følge 
var mødt op: familie, naboer og folkene fra 
teglværket. To dage efter drukneulykken 
den 11.november stod den nævnt med 11 
linier i Assens Amts Avis. Denne tragiske 
hændelse tog utrolig hårdt på familien.

Druknet i en Lergrav.
I Forgaars Aftes gik en hos Teglmesteren ved 
Frederikslund tjenende 15-16aarig Pige, Dat
ter afChr. Larsen, Ørsted Mark, til sit Hjem 
for at prøve en Kjole. Ved Hjemkomsten til 
Frederikslund maa hun i Mørket være kommen 
for nær til en af Teglværkets Ler grave, thi i en 
af disse fandtes hun druknet i Gaar Morges. 
Den ulykkelige Pige laa saaledes, at begge 
hendes Hænder var stukket ned i Leret.

De hårde tider i 1890erne for småkårsfolk 
og tjenestefolk gjorde sit til, at de 2 sønner 
Christian og Peter ville prøve lykken i 
USA. Med håbet om at få en bedre tilvæ
relse og økonomi. Deres mål ved afrejsen 
var Holstein i Iowa, hvor de senere slog 
sig ned som farmere. Peter døde i Iowa i 
1948. Der opstod en brevveksling mellem 
familien og sønnerne i Iowa, og her bad 
sønnerne mange gange familien om at 
bryde op og komme over til dem i Iowa, 
hvor de ville få det meget bedre end der
hjemme. De havde ofte i brevene hjem 
fortalt, hvordan livet var i USA. Chresten 
og Gertrud tøvede, de vidste hvad de 
havde og det var en lang rejse, men det 
måtte vente.

11901 blev datteren Marie gift i Ørsted 
Kirke med Lars Nielsen. De bosatte sig i 
Strib ved Middelfart, hvor han var ansat 
ved jernbanen. De fik 2 døtre og blev 
boende i Strib til deres død. Marie døde i 
1946. Tilbage var kun den yngste, Jeppe, 
født i 1888. Han gik i Grimsbjerg Skole, 
som lå på hjørnet op til Hestehaven, og 
som han skulle forlade i 1902 som 14-årig. 
I Hestehaven boede Karen født i 1880, gift 

i Ørsted Kirke i 1899 med husmand Hans 
Larsen. Han var søn af træskomand Niels
Larsen og var født på ejendommens nu
værende adresse Chr. Richardtsvej 17 over 
for. 11901 blev datteren Marie gift i Ørsted 
Kirke med Lars Nielsen. De bosatte sig i 
Strib ved Toftegaard. Karen og Hans lærte 
hinanden at kende, da de begge to tjente 
på Toftegaard. De fik 2 børn, Christian født 
1900 og Maren født 1901.

Ved juletid modtog Gertrud og Chre
sten et brev fra sønnerne i Iowa om, at 
nu var tiden kommet. Til foråret ville de 
begge to komme til Danmark og hente fa
milien. Det hjalp, at sønnerne ville komme 
og tage dem med. Gertrud var knap så 
betænkelig ved at tage af sted, nu da de 
ikke skulle rejse alene. Dagligdagen var 
hård for Gertrud og Chresten og for de 
unge i Hestehaven, så i et familieråd blev 
de enige om at bryde op og drage af sted. 
Deres ejendomme med jord tilliggender 
blev sat til salg, foruden at de solgte alt, 
hvad de ejede. De beholdt kun ganske 
få ejendele, som de kunne have med. Da 
sønnerne stod i døren, var alle klar til at 
afrejse. De forlod Ørsted sogn den 17. 3. 
1902. Rejsen gik via Hamborg-Liverpool.

I New York blev de nægtet indrejse på 
grund af, at Chresten Larsen var syg og 
havde pådraget sig stærk udslet i ansigtet. 
Det endte med, at de måtte rejse over Ca
nada, hvor de kom i land i Saint John, og 
herfra tog de toget den lange vej til Iowa. 
Her kom de til at bo den første tid hos 
sønnerne. Senere bosatte Karen og Hans 
Larsen sig i O'Brian i det nordvestlige 
Iowa. Her fik de yderligere 11 børn, så de 
havde 13 børn at brødføde. Karen døde i 
1948 og Hans i 1958. De kom aldrig mere 
til Danmark. Turen tog hårdt på Chresten, 
han kom sig aldrig rigtigt og døde nogle få 
år efter. Gertrud kom på sine ældre dage til 
at bo hos datteren Karen. Her døde hun så 
sent som i 1937. Ingen af dem genså nogen 
sinde deres gamle land.

Brevvekslingen fortsatte imellem Marie 
i Strib og Iowa. Den ene af Maries to døtre 
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kom mange år senere, engang i 1950erne 
til Iowa. Sønnen Jeppe besøgte Danmark 
i 1909, hvor han var på kirkegården i Ør
sted og hos søsteren i Strib. Det blev sidste 
gang, han så sit gamle land. Han blev gift 
med sin Florence og fik et langt og lykke
ligt ægteskab. Han døde i 1977. De fik en 
datter. Hele familien var nu langt væk fra 
Ørsted. Tilbage var kun et minde om en 

ulykkelig hændelse en kold novemberaf
ten i Nydam Lergrav, hvor en ung pige 
15 år gammel var druknet og nu hvilede 
trygt i sin grav på Ørsted kirkegård.

Kilder: Ørsted ministerialbog
Eget materiale og bistand fra Evald An
dersen, som takkes for dette.

Fra venstre: Karen, 
Maren og Gertrud 
Larsen og Marens lille 
datter Beverly, foto
graferet i Iowa 1932.

Greetings from the Vancouver Public Library in 
British Columbia, Canada.
af Janet Tomkins, Vancouver Public Library, British Columbia, Canada

I am the genealogy librarian here at VPL, 
and am also active in the Genealogy 
and Local History Section of the In
ternational Federation of Library 
Associations (IFLA).

With rising interest in genealogy, the 
Section has an important role to play 
in promoting the interests of genealo
gists within libraries, museums and 
archives.

As a new Section, however, it ne
eds to increase its profile among all 

communities with an interest in ge
nealogy. At the suggestion of Ruth 
Hedegaard, a very active Danish mem
ber of the section, I am sending an 
article (below) describing the purpose 
and activities of the Genealogy and 
Local History Section. I hope you 
might consider publishing it in a future 
issue of your publication, "Fami-ly: A 
Forum for Family History".

Please do not hesitate to contact me if 
you have any questions.
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A Voice for Genealogists in the Library World
"'International Federation of Library As
sociations - Section 37. Genealogy and 
Local History". Not the punchiest mo
niker, perhaps, but one that denotes an 
entity doing important work on behalf of 
librarians serving genealogists.

The Section - GENLOC for short 
- works at the global level to promote the 
interests of genealogists within the library 
world. Its parent organization, the Interna
tional Federation of Library Associations 
(IFLA), was established in Edinburgh, 
Scotland in 1927. With headquarters at 
the Royal Library in the Netherlands, IFLA 
now counts over 1700 members in 150 
countries. The Federation is the leading 
international body representing the inte
rests of library and information services 
and their users.

GENLOC originated as a Discussion 
Group at IFLA's annual conference in 
Jerusalem in 2000 , and was formally 
established as a regular IFLA Section at 
the 2003 conference in Berlin.

The Section's goals are to:
Be a voice for genealogy and local 

history librarians in the international in
formation community.

Facilitate and promote global network
ing among genealogy and local history 
professionals and between libraries, ar
chives, and museums serving genealogists 
and local historians.

Support and promote improved tradi
tional and electronic genealogy and local 
history reference services.
Proactively address data privacy concerns 
that affect genealogy and local history col
lections and services.

The Section has been very active 
since its inception, maintaining a list- 
serv, distributing a newsletter,
and organizing programs
and study tours at 
IFLA conferen-

ces. The most recent conference program, 
on the theme of "Navigating the World 
of Our Immigrant Ancestors", presented 
at the 2005 Oslo conference, was very 
successful. GENLOC conference papers 
from Oslo and previous conferences are 
archived on IFLA's website at www.ifla.
org/IV/index.htm

While GENLOC has the potential to 
significantly influence the development 
of library-based resources and services for 
genealogists and to advocate on behalf of 
the genealogical community, it is a rela
tively new IFLA section and needs your 
support. How can you help?

Learn more. Information about the 
Section and its activities is available online 
at www.ifla.org/VII/s37/index.htm

Make sure your local librarian or archi
vist knows about GENLOC. The webpage 
has a printable brochure that you can pass 
on (www. ifla. org IVII / s37 / Brochure-Eng- 
lish-3rd.pdf)

Encourage your local librarian to join the 
GENLOC mailing list at http://infoserv. 
inist.fr / wwsympa .fcgi / info I genloc. 
E-mail questions, concerns and informati
on about library-related genealogy issues, 
such as access and privacy, to members 
of the Section's executive committee (see 
www .ifla.org/ VII /s3 7 / sgen-mem .htm).

Encourage libraries, archives and muse
ums that you regularly use to join the Sec
tion if they are already members of IFLA. 
If they are not IFLA members, encourage 
them to join. A range of membership plans 
is available, depending on the size and 
location of the library. Individuals can join 
as Personal Affiliates. For information on 
IFLA membership, see www.ifla.org/III/ 
members/index.htm

http://www.ifla
http://www.ifla.org/VII/s37/index.htm
http://infoserv
inist.fr
ifla.org/
http://www.ifla.org/III/


Slægtsbøger -1760 stk.
Et lille restoplag på 30 eksemplarer af den udsolgte publikation 1760 slægtsbøger 
udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer siden 2. Verdenskrig, en oversigt af 
Peter Kudsk, (ISBN 87-90331-20-6) 2000,153 s., 75 kr. er dukket op og kan derfor atter 
bestilles hos SLÆGTENS ekspedition: Birgit Øskov, adresse se nedenfor. - Vær hurtig 
med bestillingen, der bliver sikkert rift om den nyttige håndbog!

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
- SSF - udgiver som bindeled til de 36 medlemsforeninger og deres ca. 4.600 medlemmer 
først og fremmest bladet SLÆGTEN, Forum for slægtshistorie, to gange årligt, 1.1. og 1.7. 
Foruden programmer fra de slægtshistoriske foreninger bringer bladet meddelelser fra 
SSF, referat fra årsmødet samt nyttige artikler, råd og vejledninger.
Redaktør: Birte Steffensen, Teglgårdvej 36,7451 Sunds, f? 97141323.
E: tippe@post.tele.dk
Kasserer: Ole Bech Knudsen, Jyllands Allé 2, 3. tv., 8000 Århus C, IS 8611 5547. Giro: 
094-5587.
E: obk.aarhus@mail.stofanet.dk

Som tillæg til SLÆGTEN - uden for abonnementet - er udgivet følgende særpublikationer 
v/forlagsredaktør Anton Blaabjerg, Fredensgade 38,8800 Viborg, ft 8661 0436.
E: blaab@webspeed.dk

Publikationerne bestilles hos SLÆGTENS ekspedition: Birgit Øskov, Rolighedsvej 56, 
9400 Nørresundby 9817 6376. E: Birgit.Oeskov@Skansevejens-Skole.dk

Den komplette puonkationsliste offentliggøres i SLÆGTENS sommernummer og kan 
ses på Sammenslutningen af SSFs hjemmeside, vælg SLÆGTEN.

- til bibliotekers stregkode -
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