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Laurine Petrine Larsens
rejse til Brasilien i 1919
”The Life Story of Mama & Papa in Brazil”
Det fortælles, at Laurine og børnene forlader Brasilien midlertidigt for at prøve, hvordan det
er at bo i Danmark. Årsagen til dette er, at Laurine mener, Brasilien er for voldeligt, men
hun holder dog en dør åben for at kunne vende tilbage, hvis det skulle vise sig, at de ikke
kan falde til i Danmark, idet hun, inden de forlader Brasilien, laver en kontrakt med en
sagfører, der skal varetage hendes interesser, medens hun er bortrejst.
Da Laurine vender tilbage til Campinas efter 1. Verdenskrig for at afhænde sine
besiddelser, får hun at vide, at de ikke mere tilhører hende, og hun bliver nærmest jaget ud
af byen.
Denne historie er alene et forsøg på, ud fra stempler og påtegninger på hendes pas, at
rekonstruere Laurines rejserute på turen til og fra Brasilien. Dette skal ikke ses som
værende endegyldigt, idet det ikke er 100% dokumenteret, men det rekonstruerer den i
øjeblikket mest sandsynlige rute. Det vil også undervejs fremgå, at der er nogle huller, hvor
det indtil nu ikke har været muligt at skaffe oplysninger, men hvor det med tiden håbes at
blive i stand til at udfylde disse huller, således at der engang foreligger en fuld
rekonstruktion af den mest sandsynlige rejserute.

Laurine Petrine Larsens rejsepas fra 1919 er et firesiders dokument. Dette dokument er på
forsiden forsynet med et foto af Laurine, hendes underskrift, et signalement af hende, en
fortrykt tekst på dansk samt en håndskrevet tekst af politimesteren i Ebeltoft. Det fremgår
også, at hun har betalt et gebyr på 1 kr., samt at passet er gyldigt i 12 måneder. Endelig er
der plads til forskellige stempler og påtegninger.

Kopi af Laurines rejsepas 1919.
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Signalementet af Laurine lyder:

Fødselsdato og Aar: J5 2/ Zf/Z
Fødested:

Sprog:

Vækst:
Bygning:
Haar:

Af den trykte og håndskrevne tekst på forsiden fremgår det, at:
Politimesteren i Ebeltoft anmoder alle og enhver om uhindret at lade passere med sin
Bagage dansk Undersaat Enke Laurine Larsen som agter at rejse herfra til Brasilien og
derfra tilbage hertil, og om fornødent yde hende Hjælp og Beskyttelse
De efterfølgende sider har samme fortrykte tekst blot oversat til tysk, fransk og engelsk.
Derudover er der på disse sider også plads til diverse stempler og påtegninger.

Da passet er underskrevet af politimesteren i Ebeltoft den 18. februar 1919, må man antage,
at hun har påbegyndt sin rejse denne dag eller en af de nærmeste dage efter.
Eftersom Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ) var blevet indviet den 26. marts 1901, må det
antages, at hun har indledt rejsen på denne strækning. Om hun har valgt at rejse fra Ebeltoft,
Dråby, Skærsø, Stubbe, Gravlev eller Hyllested, kan man kun gisne om, men er hun afrejst
samme dag, som passet er stemplet, må det være rimeligt gå ud fra, at hun er rejst fra
Ebeltoft. Er afrejsen sket senere, anser jeg Skærsø eller Stubbe for at være de mest
sandsynlige, eftersom de ligger nærmest Holme.

Fra Trustrup er hun fortsat med tog til Århus. Såfremt Laurine har valgt denne rejserute, så
er hun efter ankomst til Århus fortsat med færge til Kalundborg. 11919 sejlede der på denne
rute 2 dampfærger. Den ene af disse var D/S Freja, som blev leveret af Burmeister & Wain i
1898 til Korsør-Kiel overfarten, hvor den sejlede indtil 1914. Fra 1915 og indtil den blev
solgt i 1933 sejlede D/S Freja på Kalundborg-Århus overfarten. Den anden var D/S Niels
Holst, som blev leveret af Burmeister & Wain i 1908 og frem til 1917 sejlede under navnet
”Sverige”. I 1917 fik skibet navnet ”Niels Holst” efter DSB’s første generaldirektør. Sejlede
på Kalundborg-Århus overfarten fra 1915 til 1936, hvor den blev solgt.
Fra Kalundborg er Laurine så rejst videre med tog til København. Laurine må have opholdt
sig nogle dage i København, idet hendes pas er stemplet af den hollandske generalkonsul
den 24. februar og af den brasilianske generalkonsul den 28. februar. Derefter har hun
nærmest været nødt til at tage toget på Kystbanen fra København til Helsingør. Afrejsen fra
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Helsingør skete den 1. marts iflg. hendes pas, som er stemplet både ved afrejse fra
Helsingør og ved ankomst til Helsingborg. Ankomsten til Helsingborg er sket på
Helsingborg Ångfärjestation (Helsingborg Dampfærgestation). Den skiftede i 1937 navn til
Helsingborg F.

Gennem denne station fragtedes der i 1904 i gennemsnit 703 passagerer og 240 tons gods
pr. dag. I 1904 var der 73 ansatte.

Fra Helsingborg er turen gået videre med tog til Ängelholm. I Ängelholm skulle der skiftes.
Nogle af vognene (bl.a, sovevognene) var gennemgående vogne, som kobledes på toget fra
Malmö til Göteborg. Gennem Ängelholm station fragtedes der i 1904 i gennemsnit 634
passagerer og 311 tons gods pr. dag. I 1904 var der 41 ansatte.
Ifølge denne køreplan for sommeren 1912 var der på
strækningen Helsingborg - Ängelholm 10 afgange
om dagen begyndende kl. 05.21 om morgenen og
sluttende kl. 23.07 om aftenen. Selve køreturen
varede ca. 35 minutter.
Fra Ängelholm gik turen derefter videre via Veinge, som i 1904 var en station med 11
ansatte, og hvor der dagligt passerede 102 passagerer og 19 tons gods i gennemsnit.
Derefter passeredes Halmstad, hvor der i 1904 dagligt passerede 493 passagerer og 264 tons
gods i gennemsnit og så Falkenberg, hvor der i 1904 dagligt passerede 335 passagerer og
124 tons gods. I 1904 var der 23 ansatte på denne station. Hele turen fra Ängelholm til
Göteborg varede ca. 6 timer ifølge uddrag af køreplan for sommeren 1912. Laurine er
derefter er taget med Bergslagernas Järnväg fra Göteborg til Mellerud. Göteborg Central
Station var dengang Bergslagernas Järnvägsstation i Göteborg.

Kort over Bergslagarnas Järnväg. De sorte pile viser beliggenheden af
Göteborg og Mellerud (Skäleböl), og den røde pil viser beliggenheden
af Kornsjö (grænsen til Norge), hvor hendes pas bliver stemplet den 2.
marts 1919. Ifølge køreplanen for Bergslagernas Järnväg fra 1917 tog
turen fra Göteborg til Mellerud ca. 3 timer.
Fra Mellerud (Skäleböl) er Laurine rejst videre med Smålensbanen via
Kornsjö til Oslo.

På Kornsjö Station på grænsen mellem Sverige og Norge blev
Laurines pas stemplet den 2. marts 1919. Hvorvidt Laurine har fulgt
ruten fra Oslo via Roa til Hønefoss eller via Drammen til Hønefoss er ikke til at sige. De
fleste tog kører og kørte også dengang via Drammen. Selvom turen er længere, er den lige
så hurtig og mere behagelig, da der ikke er så mange svingninger på denne strækning, som
der er via Roa. Strækningen fra Hønefoss til Bergen er 382 km. Laurine opholdt sig i
Bergen fra den 4. marts til omkring den 7. marts 1919, hvilket fremgår af hendes pas.
Næste stop på Laurines tur er Rotterdam i Holland, hvortil hun ankom den 10. marts 1919.
Hvordan hun er kommet dertil vides ikke endnu. Selvfølgelig må hun være sejlet, men med
hvilket skib, og er hun sejlet direkte eller måske via England. Det vides ikke, hvornår hun
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rejste videre, men det sker i hvert fald efter den 11. marts, da hun netop den dag er på det
brasilianske konsulat i Rotterdam for at få en påtegning i sit pas.

Nu kan man jo undre sig over, hvorfor hun tog den lange vej via Sverige og Norge, og
hvorfor hun ikke rejste fra f.eks. Hamburg eller i transit med tog gennem Tyskland til
Holland for derefter at lade sig udskibe. Der kan måske være flere forklaringer på dette. En
forklaring kan være, at det har været den billigste rute, selv om den må siges at være noget
af en omvej. En anden og mere sandsynlig forklaring kan ligge i tidspunktet. Man skal
tænke på, at det var lige efter 1. Verdenskrig. Ja, rent teoretisk kan man vel sige, at krigen
på dette tidspunkt endnu ikke var slut. Ganske vist indgik Tyskland en våbenstilstand med
England, Frankrig og deres allierede den 11. november 1918, og dermed kan man sige, at
krigen var slut, men den endelige fredsaftale blev ikke underskrevet før ved Versailleskonferencen den 28. juni 1919. Ganske vist var Danmark ikke part i krigen, idet vi som
Norge og Sverige var neutrale, men det kan måske have haft en vis betydning, da hun valgte
rejserute. En tredje og måske den mest sandsynlige forklaring, som også har forbindelse
med 1. Verdenskrig, kan være, at infrastrukturen (jernbaner, materiel o.s.v.) i Tyskland
måske ikke har været den bedste så hurtigt efter krigen, og det derfor har været behæftet
med stor usikkerhed at planlægge en rejse gennem netop dette land.
Den videre rejse fra Rotterdam til Rio de Janeiro kan være sket med direkte
skibsforbindelse eller via England. Jeg anser det sidste for at være mest sandsynligt, idet der
på side 3 i hendes pas er en påtegning fra den britiske vicekonsul i Rotterdam, hvor hun
benævnes ”TRANSMIGRANT 1404” (altså: transitrejsende nr. 1404) samt en påtegning,
der siger: "Visa granted on condition bearer does not LAND in the United Kingdom".
(altså: Visum bevilliget på betingelse af, at indehaver ikke tager ophold i United Kingdom).
Dette er også årsagen til, at hendes rejse fra Bergen til Rotterdam er foregået direkte. Skulle
hun være rejst via England, burde denne påtegning have været lavet i Norge.

Laurine ankom til Brasilien den 16. april 1919 eller måske et par dage før, og ifølge Hans P.
Larsen var hendes ankomsthavn Rio de Janeiro, hvilket passer meget godt med, at hun
netop den 16. April får en påtegning i sit pas fra den danske generalkonsul i Rio med
tilladelse til at rejse til Campinas, Såo Paulo og tilbage til Danmark og samme dag bliver
indført i konsulatets pasprotokol.
Til konsulatet oplyser hun, at hun under sit ophold i Campinas skal bo hos lærer Gustavo
Enge, Rua Bareto Lerne 55, Campinas, samt at hendes rejserute i Brasilien vil være fra Rio
de Janeiro til Campinas og derfra videre til Santos, som er havneby til Såo Paulo. Derfra
skal hun så rejse hjem til Danmark. Denne rejserute indføres som ovenfor nævnt i hendes
pas samt i konsulatets pasprotokol, men bliver, som det fremgår af det følgende, senere
ændret. Hvorfor vides ikke, men der er noget der tyder på, at det skyldes nogle problemer
omkring hendes besiddelser i Campinas.
Afskrift af indførslen i konsulatets pasprotokol for 1917-1919, opbevares i dag på
Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, København.

Hvornår hun forlader Rio de Janeiro for at rejse til Campinas vides ikke, men den 25. april
sender hun et brev fra Campinas til konsulen i Rio de Janeiro med følgende ordlyd:
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Da dette brev er afsendt den 25. april, som var en fredag, må mandag altså være den 28. og
søndag den 27. april. Hun opholder sig længe nok i Rio til, at hun kan nå at få en påtegning
i sit pas fra en brasiliansk myndighed den 29. april og fra den britiske konsul den 30. april,
og sandsynligvis aflægger hun også et besøg hos den danske konsul. Hvorfor Laurine
aflægger dette besøg i Rio vides ikke, men sandsynligvis skyldes det, at hun har været nødt
til at få ændret sin afrejse på grund af problemer med hendes besiddelser i Campinas, og
ifølge brev af 2. maj har den danske konsul været hende behjælpelig med dette. Højst
sandsynligt forlader hun Rio torsdag den 1. maj, for fredag den 2. maj er hun tilbage i
Campinas, hvilket ses af endnu et brev, hun denne dag sender til den danske konsul, hvori
hun takker for hans hjælp og samtidig oplyser en ny opholdsadresse, samt af et postkort hun
sender hjem til familien i Danmark.

Afskrift af Laurines brev til den danske konsul i Rio den 2. maj 1919:
CtøtfMKfå 2-5-1919
ddr Cofåvd!
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(Originalen af dette brev, opbevares i konsulatets arkiver på Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9,
København).

Dette brev rejser jo så yderligere nogle spørgsmål, som det måske ikke bliver så nemt at
besvare. Nemlig til hvem i Såo Paulo den omtalte hr. Enge skulle have sendt de tre års
husleje, og fik hun nogensinde svar fra Såo Paulo.

Hun forsikrer også konsulen om, at hun nok skal være tilbage i Rio til skibet går. Dermed
må hun mene det skib, hun omtaler i postkortet på næste side, som hun sendte fra Campinas
den 2. maj, og ifølge hvilket returrejsen til Danmark indledes fra Rio de Janeiro den 23. maj
1919 med skibet RMS ”Desna”.

Afskrift af postkort sendt fra Brasilien den 2. maj
1919:
Peter £. Larsen adrs

Pr. Theodor Pas/nassen
Draahcp PtarPpr. Ehedtofit

Danmar^ Paropa

Ca/npinas 2-5-1919

Hjemrejsen fra Brasilien skete fra Rio de Janeiro med RMS "Desna". Da Laurines pas er
stemplet af Aliens Officer i Tilbury ved London den 18. juni 1919, må dette formodes at
være hendes afrejsedato og afrejsehavn fra England. Laurine ankom til Göteborg den 21.
juni 1919, hvilket fremgår af stempel på hendes pas. Hun fortsatte derfra med tog til
Helsingborg og videre med færge til Helsingør. Laurine ankom med færge til Helsingør den
22. juni 1919. Man må antage, at hun derefter har taget samme vej hjem til Holme, som hun
tog, da hun rejste ud. Det har indtil nu ikke været muligt at bevise andet.

Laurines mand Hans Peter Larsen blev født på Møn den 27. oktober 1868 som søn af Jacob
Larsen og Bodil Kirstine Hansdatter. Hans Peter var udlært som smed før han emigrerede til
Brasilien. Årsagen til at han valgte at emigrere var, at han stod for at blive indkaldt til
militæret. At det blev Brasilien var på grund af, at der på dette tidspunkt blev søgt efter
landbrugsuddannede, der ville tage til Brasilien. Før han døde i 1910 havde han på det
tidspunkt en ganske god forretning i den brasilianske by Campinas. Han havde en smedje,
hvor han producerede plove og andre ting, der blev benyttet i landbruget og på plantagerne.
Hans Peter førte dagbog og denne dagbog er ved familie, der bor i USA. Læs mere på
www.cslarsen.dk.
Indsendt af Claus S. Larsen
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Flugten til Amerika
et brev fra en emigrant
Schenectady, 16 December 1901

Kære "Hustru og Skov"!
Først og fremmest vil jeg ønske Eder en glædelig Jul og et godt Nytaar, og siger Tak for
det gamle! Ja, det er jo ikke for tidligt, at jeg siger: Tak for sidst!, men da jeg har saa mange
at skrive til, har jeg besluttet ikke at skrive til nogen, inden jeg fik en nogenlunde fast
Stilling her i Amerika, saa jeg med nogenlunde Sikkerhed kunde fortælle, hvorledes jeg vil
have det for en Tid og tillige være saa bekendt med Forholdene, at jeg kan "beregne" saa
nogenlunde, hvad Fremtid jeg kan gøre Regning paa.
Naturligvis kender jeg kun lidt til de amerikanske Forhold endnu, min nutidige Mening
er, at jeg ikke kender noget Land eller Folk, som jeg hellere vil bo i eller omgaas end
Amerika og "the American people", og jeg maa tilstaa, at jeg aldrig har følt mig saa tilfreds
og glad ved Livet end som herovre, - hvor man jo ellers maa "slide for føden" for at bruge
et dansk Udtryk - skønt man da egentlig maa sige, at jeg nærmest befandt mig paa Solsiden
af Livet, mens jeg var i den gamle Verden.
Naturligvis gør det meget, at jeg her tjener Penge og er fuldstændig min egen Mand, een
af de lykkeligste Følelser et Menneske kan have, men jeg er tillige fuldstændig klar over, at
selv om jeg gjorde det i f.Ex. Tyskland, vilde jeg ikke føle mig hundrede Parter saa tilfreds
som her. Nej, det er de sociale Forhold, "det frie Folk i det frie Land" der gør det. Her er
enhver Mand sin egen Herre, og man kan sige og skrive sin Mening og sine Anskuelser,
uden at frygte hverken Regering eller Politi.
Det er mig en Fryd, naar jeg hører dem omtale de europæiske Regeringer og Konger og
Kejsere, specielt dette Slaveland, Tyskland, som ikke desto mindre kalder sig den mest
civiliserede Stat, der findes; sikke Vitser, de laver om Kejserens Taler og hans Udtryk; kort
sagt, jeg befinder mig mellem Meningsfæller, og det har virket meget velgørende paa mig.
Amerikanerne er, som de selv kalder al Ting "the best in the world" og de er efter min
Mening "all right". Jeg tænker næppe, at jeg tager tilbage til Europa igen, men det er
naturligvis ikke let at sige.
Jeg var jo næsten "i Omstændigheder", om jeg saa maa sige, sidst jeg forlod Jer, men
som I maaske ved, havde jeg alligevel samlet saa meget Mod, at jeg fandt paa at gaa til
Tandlæge inde i Holstebro, og hun trak "Svenden" ud, til Trods for at jeg hylede værre end
en pisket Hund, - og saa bildte hun mig endda ind, at hun havde bedøvet Gummerne. Ja,
sikke Humbug, der findes i Verden, selv i gamle Danmark. Men det blev næsten værre af
det, saa da jeg endelig kom hjem om Aftenen, var jeg mere død end levende; det varede
heldigvis kun et Par Dage, saa maatte jeg jo op til mine "Smaapiger", og jeg maa sige at
9

sidste Sommerferie hører til mine lyseste, gladeste og bedste Minder, som jeg har fra gamle
Danmark, og jeg har levet paa dem herovre, navnlig i Førstningen.
For Resten har jeg haft Lykken med mig i et og alt. Det første var, at jeg fik Brev fra en
forhenværende Kammerat fra Mittweida, om vi skulde følges ad til Amerika, og han var
netop den, jeg allerhelst vilde følges sammen med, saa da jeg havde læst Brevet, sprang jeg
over baade Christine, Anna og Frøken Carstensen, alle paa een Gang, og saa endda 3-4
Kolbøtter af bar Glæde.
Han og jeg har troligt fulgtes sammen hele Tiden og passer storartet sammen, saa vi er de
bedste Venner "of the world". Vi havde en storartet Overfart med "Nord-deutsche Lloyd's"

Damper "Barbarossa", og jeg var kun meget lidt syg. Det er ganske ejendommeligt at være
Vidne til saadan en Afrejse her i Bremen, for mange græd som de var gaaet fra Forstanden,
og der roede et Par Baade neden under Kajen for at samle de Folk op, som ligefrem vil
"springe" ud til deres Fader, Broder eller hvad det nu er, hvad ikke saa sjælden passerer.
Jeg er glad ved, at jeg har let ved at tage Afsked, jeg var ligefrem i "flot Humør", da jeg
tog hjemmefra. "Lille Mor" var jo nok lidt forknyt, men hun holdt sig tappert, "den Gamle"
er jo "uforandrelig", d.e. han er evig den samme, som man lærte engang, Lisse og Elna
havde det henholdsvis som Far og Mor, og Maren og Frk. Carstensen, som fulgte mig til
Stationen, sad saa højtidelige og lange i Ansigtet, som det var til en Henrettelse. Naa,
Herregud, Kvinderne er jo nu en Gang skabt saadan.
Det er ikke saadan, naar Ungerne faar Fjer paa Kroppen og (udstreget: gerne vil Red.)
længes efter at bruge Vingerne.
Onsdagen den 31. Juli kl. 12 steg vi i Land i Hoboken og stod for første Gang paa
amerikansk Grund.
Det første vi gjorde var at tilfredsstille en længe næret Tvivl, om det amerikanske 01 er
lige saa godt som det tyske, og det blev vi da heldigvis enige om, saa vi slukkede Sorgen,
samtidig vi slukkede Tørsten.
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Nu havde Jørgensen, saadan hed min Kammerat, en god Ven herovre, som jeg nu ogsaa
kendte lidt til, og ham opsøgte vi. Saa fik vi noget at spise og lejede os et Værelse hos en
gammel, elskelig Frøken, Miss Connor, og efter et par Dages Forløb, begyndte vi at søge
Plads.
Men det var forfærdeligt varmt flere Dage, saa der var ikke meget at gøre; Folk kan
simpelthen ikke arbejde, og det var næsten farligt at gaa ude, saa der syntes ikke at være
nogen Plads for os i New-York og efter 8 Dages Forløb tog jeg ud til Edisons
Laboratorium, hvor der var en Nordmand, der ogsaa havde studeret i Mittweida, men som
jeg ellers aldrig havde været sammen med før.
Han viste sig imidlertid at være "all right" og han fik en af Formændene til at følge mig
hen til den store Fabrik, hvor de lavede Dynamoer, og hvor jeg ogsaa var saa heldig at faa
Plads som Maskinist, men jeg maatte arbejde fra 516 Aften til 516 Morgen, og jeg havde kun
fri en halv Time ved Midnat, saa jeg maatte arbejde 1116 Time i Døgnet, men fik Betaling
for 13. Jeg var dum nok til at sige, at jeg ikke var udlært, saa jeg fik ikke mere end 15 cent i
Timen..
Naa, jeg var jo glad, bare jeg fik Arbejde, og jeg begyndte samme Aften.
Det var mest Tyskere, der var der - men de havde alle været her i Amerika i mange Aar,
saa jeg kunde jo tale med dem, thi Engelsk var det meget daarligt med hos mig og er endnu.
Der var jeg vel henved en Maaneds Tid, og jeg havde baade let og svært Arbejde.
Med Tiden fik jeg da Lønnen drevet op til 17 cent og skulde lige til at forlange at faa 20
cent, da jeg var saa heldig at blive tilbudt en Plads i Testing roomet, den Afdeling, hvor alle
Maskiner, der udgaar fra Fabrikken, bliver prøvet, baade elektrisk og mechanisk. Jeg var
selvfølgelig ikke længe om at tage imod den Plads, og jeg fik saa Lønnen sat op til 20 cent i
Timen og kunde arbejde om Dagen. Jeg havde saadan en 13-14 Dollar om Ugen med
Overarbejde, fast 12 Dollar, og de var de prægtigste Mennesker at omgaas, man kan tænke
sig. I det hele taget er her i Amerika ikke tale om at skjælde ud eller noget af den Slags
Ting, som Kommanderen og Storsnudethed hos Overordnede og det er en dejlig Ting, som
vi burde lægge os efter hjemme.
Der var jeg desværre kun et Par Maaneder, saa tog jeg mit gode Tøj og gik. Der var
nemlig kommen Ordre fra Presidenten for Firmaet, at vi alle skulde lade os vaccinere, men
vi maatte selv betale det og hvem, der ikke vilde lade sig vaccinere, maatte gaa. Jeg havde
længe hørt Tale om denne her Vaccination, men jeg bandte paa, at jeg lod mig ikke "gøre
ved" og da det tilmed blev sat frem paa den Maade, følte jeg min personlige Frihed krænket,
saa jeg nægtede det.
Gamle Mr. Hartmann, Superintendenten, var henne og snakke med mig om det, han var
først lidt bøs, men senere hen blev han ganske flink og foreholdt mig min gode Plads, og
det var dumt af mig at gaa - you are foolish, when you go - og havde jeg ikke bandet paa
det, saa havde jeg maaske givet mig, men der var ikke noget at gøre, jeg gik. Manden havde
meget ret i, at det var dumt; thi jeg havde indrettet mig til at blive der, havde købt en Cykle
og et Photografiapparat (40 Dollars) og havde ikke spor af Plads i Udsigt.
Jeg tog saa til New York og søgte Plads, men der var lige kommen mange Hundrede
Ingeniure fra Tyskland, saa jeg blev snart klog paa, at det ikke blev til noget. Saa tog jeg til
Schenectady, hvor Verdens største elektriske Firma, General Electric, har sit Hovedquarter,
og skønt det er meget vanskeligt at komme ind der, havde jeg dog det store Held at blive
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antaget som Tegner og Konstruktør, og det endda netop i den Branche, jeg helst vilde,
nemlig Vexelstrøms-Afdelingen.
Ganske vist kostede denne lille "Ferie" og Flytten omkring, som varede 10-12 dage, mig
35 Dollars = 130 kr., men det er jo ikke meget herovre.
Jeg får 25 cent i Timen, men vi arbejder kun 8^2 Time om Dagen, saa jeg tjener ikke mere
end 12 Dollars som før. Men her kan jeg læse om Aftenen, og jeg tænker, jeg bliver her
mindst et Par Aar. Saa tager "vi " til Pittsburg til Westinghouse eller til Chicago eller "in the
far West", og saa skal der tjenes Penge.
Dette er et andet liv, end hvis man var bleven hjemme, thi saa var man vel bleven gift og
bosat sig paa en 2-3000 kr., og bleven en god Spidsborger og god Patriot, "besjælet" af den
Tanke, at der ikke er noget Land eller Folk saa godt som Danmark og Danskerne
Bevares, jeg synes godt om Danskerne forsaavidt, men det er nogle døde Hunde, naar man
skal tale om "business", nej, maa vi saa bede om Amerikanerne, det er "Svende fra Fad".
Jeg havde ventet mig meget af Amerika, men det er meget bedre, end jeg havde turdet
tænke paa. Maaske kommer jeg tilbage, naar jeg har tjent mig saa meget, at jeg kan leve
som "Pensionist" og ikke kan arbejde længere, saa kan det være, vi passer bedre sammen.
Nu faar det være nok for denne Gang, saa jeg vil slutte med en venlig hilsen til "Sinding
Mølle" fra Eders hengivne
P. Leegaard
c/o Mrs. Hanlow
111 South Church Street
Schenectady. N.Y.
U.S.A.
NB: Det kunde dog være, at I engang lod høre fra Eder.
På første side, omvendt, under overskriften: Jeg giver 5!/2 Dollar om Ugen for Kost og Logi.
Mit Værelse er med Elektrisk Lys, jeg har Tæpper paa Gulvet, to Stole og en Gyngestol,
Sofa, to smaa Borde og et større, saa jeg har det "fint".

Mine bemærkninger
Dette brev er skrevet til min farmor, Inger
Christensen, og min farfar, Poul Skov, og det
bemærkes, at "Hustru" var Peder Leegaards
kælenavn for sin kusine, Inger Christensen, som lige
inden sit bryllup 26. april 1901, havde været
husjomfru hos sin faster (Peder Pedersen Leegaards
moder) på Rosvang.
Foto: Johannes og Anne Martine

I Ørum kirkebog læses: 1879, 6. August født Peder
Pedersen Leegaard, døbt i Kirken 24. August 1879.
Forældre: Landbrugskandidat Johannes Pedersen
Leegaard og Hustru Ane Martine Nielsen i
Hedegaardene. Moderen 21 Aar gi. Faddere:
Gaardejer Niels Pedersen og Hustru af Fuglsang,
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Bedsted Sogn. Gaardmand Jens Christensen og Hustru af Ørum Mark (min farmors
forældre), Gaardmand Anders Koltoft af Hedegaardene (nabo til Ane Martines forældre).

I Sjørring kirkebog læses: 1893, Konfirmeret i Sjørring Kirke: Peder Pedersen Leegaard,
Søn af Bestyrer Johs. Pedersen Leegaard, Rosvang og Hustru Ane Martine Leegaard, f.
Nielsen. F. 6. August 1879 i Hedegaardene, Ørum Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt.
1893-95
1895-98
1898-1901

Thisted Realskole
I kleinsmedelære i Randers
På Teknikum, Mittweida, Sachsen, Tyskland

December 1902 kom Peder Pedersen Leegaard tilbage til Danmark og blev indlagt på
Vejlefjord Sanatorium. Han kom hjem til forældrene på Rosvang 3. april 1903.

I Sjørring kirkebog læses: 1903, 27. Juni død: Peder Pedersen Leegaard, Rosvang,
Søn af Bestyrer Johs. Pedersen Leegaard, Rosvang og Hustru Ane Martine Leegaard, f.
Nielsen. Begr: 3. Juli paa Sjørring Kirkegaard. Dødsaarsag: Tuberkulose
NB. Er det skæbnens ironi, at den vaccination, som Peder Pedersen Leegaard så hårdnakket
reagerede mod, formodentlig var BCG vaccination mod tuberkulose. Peder døde af en
blodstyrtning i sin moders arme.
Jeg har længe interesseret mig for de tusinder, der rejste over Atlanterhavet for at bygge en
ny tilværelse i det fremmede. Mange blev der, nogen kom hjem igen.

Jeg må være glad for, at min farfar,
Poul Skov, vendte hjem igen, selv om
han to gange var i USA. Ellers havde
han ikke som forvalter på Rosvang
truffet min farmor, Inger Christensen.
Fire brødre til min farfar rejste til
USA. Hans Peder Skov begik ifølge
familietraditionen
selvmord
i
Nebraska, Thomas Skov vendte hjem
igen, Hans Jacob Skov og Ejner Skov
blev derovre.
Vi har stadig kontakt til den
amerikanske gren
af Skov familien
og besøger dem af
og til.
Foto til venstre:
Ungdommen på
Rosvang.
Foto til højre:
Forvalter Poul Sko

Af Flemming Skov
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Præsteboligen i Herlev

En dag i 1923 spurgte Far mig, om jeg ville med ud og køre med rutebil. Det havde jeg
aldrig prøvet før, så jeg var meget spændt. Vi kørte med sporvogn ud til linie 5’s
endestation Husum. Derfra fortsatte vi med en grå rutebil ud på landet til en lille landsby,
der hed Herlev. Den kendte jeg selvfølgelig ikke i forvejen. Derude lå der en kirke, næsten
mage til den jeg kendte fra Søllerød. De havde begge et rødt tårn med kamtakker, og øverst
oppe havde de begge en storkerede.

Far førte mig hen til et lille skur, hvor jeg inderst inde blev anbragt på en bænk med en
opfordring til at sidde stille. Far satte sig ved et bord midt i skuret, og lidt efter kom der en
hel del mænd, der stillede sig op i en lang række - og en for en kom de hen til Far og gav
ham nogle tegninger, og derpå fik de hver en tikroneseddel. Jeg var meget imponeret over
alle de penge, som Far gav dem. Flere af dem så ret fattige ud i tøjet, syntes jeg. Senere har
jeg med lethed kunnet rekonstruere situationen. Mændene, de fleste af dem, var i arbejdstøj.
De var håndværksmestre, der tilbageleverede tilbudsmaterialer og samtidig fik returneret
deres deposita. Efter at den sag var ordnet, gik Far og jeg hen til en gård med stråtag og
gule mure. På det tidspunkt var det blevet ret sent på eftermiddagen. Vi skulle besøge en
præst - Pastor Westhausen hed han, og han boede i den gård. Jeg syntes, at præsten var en
meget gammel mand med et stort skæg, meget ældre end Far, som jo dog var over 35 år.
14

Vi blev vist ind i et stort spisekøkken og hilste på familien - der var vist også nogle børn.
Men vi var nok kommet lidt ubelejligt, for de skulle netop til at spise middag. Far og jeg
satte os derfor i et hjørne af køkkenet og ventede, mens familien fik deres måltid. Det
første, der skete, havde jeg ikke oplevet før. Alle bøjede hovederne og præsten bad
bordbøn. Jeg fandt dermed ud af, at sådan var det skik og brug i Herlev. Derefter løftede
alle hovederne og præsten rejste sig, tog en stor kniv og skar skiver af en steg. Det var også
nyt, for hjemme hos os var det Mor, der ordnede den slags. Jeg husker ikke, om der var en
præstefrue i huset, eller om præsten var enkemand på det tidspunkt. Men alt i alt: dagen
havde givet mig nogle indtryk, som var nye for mig, og som jeg derved har kunnet huske.
Senere blev jeg klar over, at Far havde tegnet et hus - en ny præstebolig - i Herlev og huset
ligger der endnu.

Umiddelbart ligner det stadig det hus, som Far tegnede. Dog har vinduerne ikke mere de
mange små sprosser, som Far så godt kunne lide. De moderne vinduer, der nu er der, er nok
mere praktiske - men de er ikke så pæne som de oprindelige. Fars trang til symmetri er også
blevet svækket nu, hvor et par ovenlysvinduer i taget er indlagt - Selvfølgelig med et
hensyn til de bagved liggende rum, men de passer ikke rigtigt til husets stil. De virker lidt
skræmmende, syntes jeg. Far var i min barndom og ungdom meget ivrig billedskærer og
havde også skåret dekorationerne på de møbler, han fik lavet
mens han var ungkarl. Han syntes, præsteboligen skulle
præsenteres på en personlig måde, så han skar en tavle med en
inskription, han selv fattede, og denne blev placeret ved
hoveddøren. Jeg kan ikke huske inskriptionens tekst, men jeg
kan endnu nå at få den nedskrevet, for den er der stadig.

”Red; teksten lyder;
1 AARET 1924 BLEV DENNE BOLIG BYGGET * HERRE
AT DINE ØJNE MAA VÆRE AABNEDE OVER DETTE
HUS NAT OG DAG *7. KONG. 8”

Så Far har sat et endnu synligt minde om husets opførelse. Boligen blev taget i brug i 1924.
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Hvem var Gudmund Holme?
Holme, Jens Gudmund Bøg, 1887-1967, arkitekt. *11.12.1887 i
Kbh„ 724.8.1967. Forældre: Lærer, senere insp. ved Det kgl.
Døvstummeinst. i Kbh. Peter H. og Anna Seierine Poulsen. ~1°
17.11.1916 i Hell. med Gunnild Marie Jeppesen, *27.2.1892 i
Kbh., 71.3. 1933 smst., datter af murerm. Jens J. og Johanne
Guldbrandsen. ~2° 20.8.1937 i Kirke Helsinge med Eva
Benedicte Gregersen, *15.3.1899 i Hornslet, 73.1.1973, datter
af sognepræst Andreas Peter Vilhelm G. og Anine Emilie
Rosalie Kayser.

Stud. 1906; murersv. 1909; Tekn. Sk. 1906-09; Kunstakad. Kbh. 1907-1919; ansat hos
Hack Kampmann 1909-17, på hvis vegne han inspicerede landsbykirker i Jylland. Rejste til
England 1911; Norge 1917; Italien 1929.

Restaur. af kirken i Kongens Tisted, Ålborg Amt og opførelse af nyt tårn og våbenhus
(1920); Toldvæsenets tjenesteboliger i Padborg (1921-23, s.m. H.A. Zachariassen); restaur.
af Bellahøj (1923, senere ombyg, af B. Helweg-Møller); præstebolig i Herlev (1924); en del
enfamiliehuse bl.a, på Skt. Ibsv., Roskilde (1928); Stenagerv. 13 (for maleren Johs. Glob),
Hell. (1930); Bernhard Bangs Allé 40, Fr.berg (1936); Mosebakken 27, Brønshøj (1937);
etageejd., Fenrisg. 6, Kbh. Design: Aarhus Univ. Segl (1935, efter konk.). Projekter:
Mindesmærket på Ejer Bavnehøj (2.pr. 1923); konk, om tagpaptage (l.pr. 1929).
Gudmund Holmes bygninger havde overvejende høj tagrejsning og senklassicistisk
facadeudtryk. H. viste sin almendannelse med udformningen af seglet til Aarhus
Universitet, der rundt om motivet med et anker og to svømmende delfiner fik et selvskrevet
latinsk motto. Det tilsiger Aarhus Universitet at søge mod sandhedens dyb i modsætning til
Københavns Universitet, der som motiv har en ørn, der skuer mod det himmelske lys.

Kilde: kunstindeks Danmark & Weilbachs kunsleksikon

”Videnskabernes Træ”, 1949, over døren til
universitetets aula, udført af keramikeren Olaf
Stæhr-Nielsen. Ved træets rod ses universitetets
originale segl (delfiner og et anker) fra 1934 af
Gudmund Holme - den latinske indskrift lyder:
Solidum petit in profundis (søger i dybet den faste
grund) Universitas Arhusiensis. I træets grene
hænger symboler for fakulteterne (det humanistiske,
det samfundsvidenskabelige, det teologiske, det
naturvidenskabelige) af Gudmund Holme.
Kilde idé af Hanne Holme, Herlev Bibliotek
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Specieludstilling og foredrag
Onsdag den 21. april 2010.

Bondedragter til hverdag og til fest
Præsenteres i et foredrag af dragtkonsulent Esther Grølsted,
Nationalmuseet.
De 20 fantastisk flotte dragter vil blive udstillet i Mormonkirkens lokale i
Ballerupcentret fra kl. 16.00, og indtil foredraget begynder kl. 19.00. Snyd
ikke jer selv for denne specielle udstilling. Folkedragterne er ca. 85 cm høje.
Dragtdukkerne har været langt omkring. To gange i Sverige, i Warszava, i
Frankrig, 3 steder i USA og ellers rundt på danske lokale museer siden 1988.
Antallet af rejser er blevet til 33 steder. Esther Grølsted har været ansat ved
Nationalmuseet som dragt og tekstil konsulent siden 1970 og skrevet bogen
sammen med Minna Kragelund "Sy folkedragten selv" i 1985 og i 1988 selv
udgivet dragthæfterne "Hverdagstøj på landet 1788".
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Forårsprogram 2010.
Onsdag, den 13. Jan. kl. 19:00.
”Imigrantmuseet” Susanne Krog,
historiker. Immigrantmuseet indsamler
livshistorier fra immigranter både til at
fortælle i nutiden og til at bevare til
eftertiden. Kommende
generationer
skal have mulighed for at møde de
mennesker, der har været med til at
sætte sit præg på Danmark i dag.
Hver enkelt immigrants historie er
forskellig. Immigrantmuseet søger din
historie om at komme til Danmark og
om livet som immigrant. En kuffert, et
billede eller en madopskrift kan fortælle om et liv delt mellem lande og kulturer.
Foredragsholderen fortæller spændende om immigranternes historie.
Onsdag, den 10. Feb. kl. 19:00.
”Kan man bo i Rundetaarn?”.
Erling Krog, adjunkt.
Foredragsholderen har selv gjort det!
Fra 1949 til 1967 boede han øverst
oppe i tårnet lige under platformen. I
foredraget vil der blive vist
lysbilleder fra bl.a, lejligheden og
livet deroppe. Der vil også blive vist
overheads,
som
viser
tårnets
opbygning, og lidt om dets historie
m.v. Et spændende foredrag hvori der
også vi være plads til et par livlige fællessange, den ene en skillingsvise, der
handler om drengen, der blev levende begravet.
Onsdag, den 10. Mar. kl. 19:00.

GENERALFORSAMLING
Dagsorden efter vedtægterne.
Efter generalforsamlingen: Danmarks sidste fattiggård - Nordens eneste
Forsorgsmuseum. Mciria Rytter, museumsinspektør på Forsorgsmuseet i Svendborg.
Foredragsholderen fortæller om Svendborg Fattig- og Arbejds-anstalt. Da fattiggården
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åbnede i 1872 var den byens stolthed. Inden for murene herskede ro, orden, flid og
velanstændighed blandt de 80 fattiglemmer, som fattiggården holdt indespærret. Da
anstalten lukkede i 1974 var den blevet en

skamplet på Svendborg.

Men da kulturministeren i efteråret
2009 åbnede fattiggården som for
sorgsmuseum i nyreno verede bygnin
ger, var fattiggården igen blevet byens
stolthed. For nu er fattiggården den
eneste fuldt bevarede og fredede af de
ca. 450 fattiggårde der har eksisteret i
Danmark. Forsorgsmuseet er det eneste
i hele Norden.
Onsdag, den 21. april 2010 kl. 19:00.
”Bondedragten til hverdag og fest, i halv
størrelse” Esther Grølsted, dragtkonsulent ved
Nationalmuseet. 20 bondedragter ca. 80-85 cm høje
viser og fortæller, hvordan folks tøj i Danmark på
landet så ud i perioden 1780 til 1870. Af egentlige
egnsdragter ses Læsø - Nordfalster og
Hedeboegnens,
de
øvrige dragters hovedtøj
bestemmer, hvilken egn
dragten kommer fra, idet
ikke alle egne havde
egnsprægede
klæder,
men blot fulgte moden,
dog noget langsommere
i forhold til købstædemes. Alle dragter er
håndsyede. Forlæggene
til dragterne er fra Nationalmuseet og gjort i l/i størrelse
i forhold til en voksen persons. Der ses således både
festtøj og arbejdstøj. Dragtdukkeme har været langt
omkring. To gange i Sverige, i Warszava, i Frankrig, 3
steder i USA og ellers rundt på danske lokale museer
siden 1988.1 alt på 33 rejser.
Se også billedet på bladets forside.
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Ny version af Ancestral Quest 12,1
er nu klar på dansk
Den nye dansk sprogfil er nu klar, og kan købes hos N.O. Andersen i Odense. Tlf.
61121700 eller E-mail, noa@noa.dk. Programmet koster kr. 400 kr.
Dansk oversættelse alene kr. 250. Brusere der tidligere ___________________________
har købt og registreret en dansk sprogfil til version 12.
og 12,1 vil få den nyeste tilbudt.

Det bedste ved den nye model er at alle udskrifter kan
udskrives som pdf-filer.
Det vil sige at man let kan udskrive en slægtsbog eller
scrap-bog, og sende dem pr. E-mail som vedhæftede

Dette gør udskriv
ningen af udskrifter
meget lettere.
Modtageren skal have
Adobe Reader instal
leret, men det er jo
heldigvis et gratis
program, som kan
hentes på nettet. Som nyheder kan også nævnes, at man
kan have 2 sæt forældre til et barn, både adoptiv- og
biologiske forældre.

Under ”udprintninger” kan den nu også lave en anetavle i
vifteudskrift.
Vedr. spørgsmål eller lign. vedr. programmet:
henvendelser evt. til Anna Margrethe Krogh-Thomsen på
krogh@get2net.dk
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Mine Erindringer
Min historie starter d. 29. september 1923 i Sejet i Uth sogn. Der er travlhed og forventning
i det lille hjem, man venter på den førstefødte. Det unge par var blevet gift 3!6 måned
tidligere, nu venter de på frugten af deres kærlighed, men det trækker ud. Det skulle helst
være i dag, fordi den unge mand havde fødselsdag, han blev 27 år den dag.
Og så endelig 10 minutter over midnat skete det, et velskabt drengebarn blev født, det var
mig og nu sidder jeg, godt 70 år senere og skal fortælle min historie. Det kan måske have
sine vanskeligheder; men jeg prøver. Jeg har nok ikke fået den bedste start her i livet, jeg
havde noget, der hedder falsk strubehoste. Jeg blev som følge af det hjemmedøbt d. 16.
oktober, det har nok været alvorligt. Nå, jeg overlevede jo, så nu vil jeg prøve at samle
trådene, fra da jeg blev født og til nu.

Min far og mor boede i et hus, som lå i Klokkedal. Huset hørte under en stor gård, som
hedder "Christiansminde". Her arbejdede min far, min farfar og farbror. Min farfar var
ladefoged - en slags underforvalter. Min far og hans brødre var medhjælpere på gården. Jeg
ved, at min far passede en petroleumsmotor, når der blev tærsket, en sådan motor skulle
være under opsyn, når den blev brugt.
Om min mor arbejdede på gården, ved jeg ikke. Jeg har fået fortalt, at vi boede ved siden af
min farfar og farmor. Jeg har fået fortalt, at jeg som toårig havde fået fat i en økse, som stod
på en huggeblok, og hvis min farmor ikke havde taget affære, havde jeg mistet min venstre
pegefinger.

Hvor længe mine forældre boede her, ved jeg ikke, men jeg ved, de har boet i Thyrsted i en
husvildebolig. Jeg ved, at da jeg var omkring fire år, flyttede mine forældre til Bjerregård i
et hus, som tilhørte gården. Jeg kan begynde at huske ting herfra - jeg husker, at vi havde
høns og marsvin og at et udyr tog vore kyllinger.

Nu er der et hul i min erindring, for jeg husker ikke, at vi flyttede til Rårup, hvor vi boede
hos en gårdejer, som hed Mathilde. Jeg kan ikke huske noget fra den tid, vi boede her, jeg
har fået fortalt, at min søster nær var druknet her. Mor havde en balje stående ved pumpen
med vand i, og der legede min søster, og så fik hun overbalance og faldt i baljen. Til alt held
var der en i nærheden, som fik hende reddet op af vandet.
Da vi flyttede derfra, kan jeg huske, at det foregik med en mælkevogn. Jeg kan huske, at vi
børn fik lov til at sidde på læsset, og at far gik ved siden af med stueuret i favnen, for at det
ikke skulle lide overlast, Vi flyttede til Fredensbjerg hos Peter Winther, men inden jeg
begynder at fortælle om Fredensbjerg, vil jeg fortælle om mine bedsteforældre.
Først min farfar og farmor. Jeg har ikke oplevet så meget sammen med dem, fordi vi har
boet langt fra hinanden, og vejene var besværlige. De var jo ikke så gode som nu om dage,
så en del af det, som jeg fortæller, er enten noget, jeg har fået fortalt eller noget, jeg har
læst. Min farfar er født i Grædstrup, som ligger vest for Horsens. Som ung mand rejste han
til "Agersbøl". Det er en større gård, som ligger på Vejleegnen. Her traf han min farmor. De
blev gift i 1895 og deres førstefødte er min far, som blev født i 1896.
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Min farmor havde en søn, før hun blev gift med min farfar. De boede der på egnen i et par
år, men i 1901 rejste de til Bisholt, hvor min farfar ernærede sig som daglejer. Min farmor
er født i Bredsten, som ligger på Vejleegnen. På det tidspunkt, jeg blev født, var min farfar
ladefoged på "Christiansminde". Hvor længe de boede i Klokkedal, ved jeg ikke, men
omkring 1929 købte min farfar en lille ejendom i Molgjer, som ligger 18-20 km. vest for
Horsens ved Nim. Jeg har været på ferie hos dem en enkelt gang. Jeg husker, at han havde
heste, grise og køer. Der er et par ting, som jeg især husker: Det er, at han fodrede sine grise
med majsgrutning. Det havde jeg aldrig set før, jeg tror heller ikke, at jeg har set det andre
steder.

Han havde en høstmaskine - en såkaldt aflægger. Den lagde kornet i bunker, som så skulle
bindes bagefter. Min farfar var en streng mand, syntes jeg; jeg havde nok nogen respekt for
ham. Jeg tror i øvrigt aldrig, jeg har fået skældud af ham. Jeg mindes, at efter hans mening
skulle piger have lange fletninger. Jeg har en kusine, som havde lange fletninger. Det havde
min søster ikke, og det blev hun tit drillet med af min farfar.
Jeg skal også fortælle lidt om min farmor: Hun har, som jeg har fortalt et andet sted, reddet
min venstre pegefinger. Jeg husker hende fra nogle besøg som dreng og så den omtalte
ferie. Jeg havde altid så ondt af hende, for det første fordi det var hende, der skulle lave
maden til os andre, og så sad hun altid alene ude i køkkenet og spiste. Det var, fordi hun
havde sukkersyge. Jeg husker også, at når vi havde spist, gik farmor og farfar ind i
soveværelset, fordi farmor skulle have en insulinindsprøjtning. Jeg husker hende som en
venlig og rar kone. Hun var meget proper.

Fra den før omtalte ferie var der en del nedfaldsæbler i haven, men der var nærmest
dødsstraf for at spise af de æbler, som var faldet ned. Dem tog farmor ind og lagde dem i
ovnen på komfuret eller i vandgryden. Der kunne af og til vanke lidt sukker på disse æbler.
Min farmor døde i 1944. Hun blev 71 år gammel, og jeg var med til at bære hende til
graven.

Jeg har kun besøgt min farfar en enkelt gang, efter at jeg er blevet voksen, og da var han på
plejehjem. Min farfar døde i 1958, 88 år gammel.
Min mors forældre har jeg haft lidt mere omgang med. Det skyldtes i overvejende grad, at
vi boede tættere på hinanden. Min mormor har jeg ikke haft i så mange år. Hun døde, da jeg
var 9 år gammel. Min mormor er født i Sindal, Hjørring amt. Hun flyttede omkring
århundredeskiftet til Rårup, hvor hun traf min morfar. De fik sammen en datter; det er min
mor, hun er født i 1902.

Min morfar og mormor blev gift i 1903. Jeg ved, at de rejste en del rundt, som fodermester
og/eller røgtere, men i 1930 købte de en ejendom i Rårup Østermark. Vi har nok ikke
besøgt dem så meget i de første år, de boede på ejendommen, det skyldes, at vi var flyttet til
naboherredet.

Det har nok heller ikke været så let at komme rundt med tre børn, senere blev vi jo seks.
Min mormor døde i 1933, kun 56 år gammel. Min morfar fik så en husbestyrerinde, som
hed Anna Testrup. Hun var meget glad for os børn.
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Da jeg blev gift og fik kone og børn, var vi altid oppe og besøge morfar på plejehjemmet.
Han besøgte os i Herlev i 1962. Det var han meget glad for, men der var en ting, som han
ikke kunne forstå og det var, at der var mere stille her hos os, end der var på plejehjemmet.
Min morfar var meget glad for min kone, og det var gensidigt. Hver gang vi besøgte ham
stak han mig altid 100 kr. Han døde i 1968 og blev 90 år gammel.
En dag kom min far hjem og fortalte, at han havde købt en symaskine. Min mor var
fortvivlet, hvordan skulle de dog få den betalt? Far trøstede hende med, at der "kun" skulle
betales 5,- kr. om måneden. Den blev da også betalt, og jeg tror, at mor var glad for den
senere. Der er jo meget tøj, der skal repareres, når der er tre børn, der skal holdes i tøjet.

Jeg begyndte at gå i skole i 1929. Jeg husker ikke så meget fra mine første skoleår. Jeg
husker dog, at min første Lærerinde hed frk. Storm, og at jeg vist var hendes kæledægge.
Jeg var julemand til vores juleafslutning og skulle dele godteposer ud til de andre børn. Jeg
husker også, at jeg var meget glad for frk. Storm. Hun var også meget sød og rar.

En dag var jeg uheldig at glide på stentrappen og støde hovedet ind i en skudrigle, som sad
på døren. Jeg fik et hul i hovedet, så det blødte. Jeg måtte så op til sygeplejersken og lappes
sammen. Mens jeg gik med bind om hovedet, skulle jeg holde flagermuslygten for min far.
Han skulle fange nogle dueunger, som boede oppe under taget. Da var han så uheldig at
tabe en mursten ned i hovedet på mig, og så måtte han følge mig over til sygeplejersken og
få fornyet forbindingen. Jeg husker også, at jeg var med min far hos købmanden lørdag
aften. Så fik vi altid et kræmmerhus bolsjer. Det var måske derfor, jeg engang måtte med
far til doktoren og få hevet en tand ud - jeg havde fået en forskrækkelig tandpine.
Efter at have boet på Fredensbjerg et par år, rejste vi til Nebsager. Her havde min far fået
plads som fodermester på en gård, der hed Tversiggård. Gårdejeren hed Thorvald Olsen og
på gården var en lille dam, som blev brugt til skøjtebane om vinteren. En dag vi legede på
isen, tørnede jeg sammen med en af de andre og faldt så uheldigt på isen, at jeg slog de to
forreste tænder ud. Jeg var ikke hos tandlægen i den anledning. Nu var det ikke hele tanden,
der røg ud - det var kun kronen, der blev slået af. Der gik mange år før jeg fik lavet noget
ved disse to tænder, de rådnede simpelthen væk og først i 1942 fik jeg en protese.

Thorvald havde 4 børn, Jørgen var den ældste, han var 14 år, nr.2 hed Anna, hun var 13 år.
Jeg har gennem min slægtsforskning fundet ud af, at hun døde som 13-årig, nr. 3 hed Ole,
han var 12 år, den yngste hed Marie og var 8 år. De to store drenge havde gravet en kule
uden for gården i et lille buskads. Her sad de og røg tobak. Det var jo en top hemmelighed.
Jeg havde været nede i hulen, det var spændende at være indviet i en hemmelighed. Jeg
husker også, at Thorvald opdagede, at drengene havde gravet den hule, og så skal jeg love
for, at de fik læst og påskrevet og et længere foredrag om, hvor farligt det var at lave huler,
som ikke var ordentlig afstivet. Thorvald havde kyllinger, som han selv rugede ud på en
rugemaskine. Han havde også en kyllingemoder, som blev opvarmet med petroleum. En
dag skulle han fylde petroleum på en lampe, men han havde ikke gjort sig den ulejlighed at
slukke lampen. Han har åbenbart spildt noget petroleum, for pludselig stod det hele i
flammer. For at kyllingehuset ikke skulle brænde, ville han løbe ud i det fri med lampen.
Uheldigvis stod Marie i vejen for ham med det resultat, at hun blev oversprøjtet med
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petroleum og i løbet af et øjeblik, var hun en levende fakkel. Der skete nu det, at min far var
på vej om for at tale med Thorvald. Da far så Marie omspændt af flammer, tog han resolut
sin jakke af og smed den over Marie - derved undgik hun at blive forbrændt.

Jeg vil nu fortælle lidt om skolen: Jeg startede i tredje klasse, det første år havde jeg ingen
cykel, så jeg måtte gå til skole. Der var ca. 6-7 km. Om sommeren mødte de store klasser
kl. 7, så jeg skulle tidligt op om morgenen. Min mor var jo med i stalden om morgenen, så
hun lavede morgenmad til mig aftenen før. Hun lavede kaffe til mig og satte det på en
termoflaske. Det kunne jeg godt lide, vel nok fordi det var noget, jeg var alene om.
Jeg husker ellers ikke så meget fra denne skole. Jeg husker dog at læreren hed Basse og
havde mange børn. Jeg husker ikke præcis hvor mange, han havde, men jeg synes, der var
mange. Vi havde en vikar, der hed Andersen. Der var også en lærerinde som vikar. Jeg
husker ikke, hvad hun hed, men vi unger forestillede os, at de var kærester. Jeg mindedes en
gang, der havde været valg til folketinget, så spurgte læreren, om vi vidste, hvem der var
blevet valgt. Det vidste jeg, det er Christmas Møller. Det var det ikke, det var Stauning og
siden den dag fik jeg øgenavnet "christmas".
Anna skulle lære mig at cykle; hun skulle have nogle Richs-billeder for det. Jeg husker
ikke, hvor længe jeg var om at lære det. Jeg husker, at den aften, jeg lærte det, havde jeg
næsten ikke tid til at spise. Vi skulle endda have frikadeller, en af mine livretter. Nu skulle
jeg ikke længere gå til skole. Jeg skal måske fortælle, at min far gav 12 kr. for cyklen.

Vi fik også en lillebror det år, og det blev min lod at passe ham, mens mine mindre søskede
var med til at malke. Jeg har tit ærgret mig over, at jeg aldrig fik lært at malke, men
teknikken kom mig til hjælp - malkemaskinen blev almindelig, da jeg blev voksen og skulle
til at malke. Der skete engang, jeg kørte med min lillebror i stalden, at vognen smuttede for
mig og røg med de to hjul ned i en rende i gulvet med det resultat, at vognen væltede og
lillebror med dyner og puder landede oppe mellem nogle ungkreaturer - et under, at der ikke
skete andet, end at dynerne blev snavsede.

Jeg vil altid mindes de to år på Tversiggård, som de lykkeligste i min barndom, fordi jeg
syntes ikke, at vi var så fattige mere. De økonomiske forhold er måske blevet bedre. Vi fik
jo en halv gris to gange om året, så slap vi da for at købe kød. Vi fik også et stykke af de
kalve, som far slagtede. Jeg har egentlig aldrig fået at vide, hvorfor vi rejste derfra. Jeg har
nok heller ikke spurgt. Vi flyttede til Løsning, og jeg kom til at gå i Korning skole. Det var
en skole med kun to klasser, så jeg kom til at gå i anden klasse. Jeg husker ikke ret meget
fra denne skole, jeg husker heller ikke læreren.
Jeg var af min mor blevet sendt i byen efter mel og sukker, og på vejen hjem kom jeg forbi
gadekæret, hvor der lå et saltkar i vandet. Der var nogle drenge, som drillede mig og sagde,
at jeg ikke kunne sejle over på den anden side af gadekæret. Det skulle de aldrig have sagt,
for så skulle jeg i hvert fald vise dem, at det kunne jeg med det resultat, at karret med mig
og sukker og mel sank ude midt på gadekæret. Hvad der skete med mel og sukker husker
jeg ikke, men det har nok ikke været så alvorligt. Jeg husker kun, at jeg blev drivende våd.
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Min far var nu blevet røgter på en stor gård, der hedder Ussinggård. Jeg kan huske, at min
mor og far malkede 18 køer hver to gange daglig med hånden. Huset vi boede i, hed
Vandborghus, og der boede to familier i huset. Vores nabo mistede en datter. Det var første
gang jeg så et dødt menneske, og det gjorde et dybt indtryk på mig. Det var sygdom hun
døde af.
1. november rejste vi tilbage til Bjerre herred og kom til at bo på Klejsbro, hvor mine
forældre arbejdede på Kalsbøl som røgtere. Min mor var malkekone. Jeg kom til at gå i
skole i Klejs. Læreren hed Søborg. Jeg tror han var en populær lærer, og jeg kunne godt
lide ham. Jeg fik lært en masse.

Om sommeren fik jeg en friplads til en tur til København. Vi boede på Nyboder skole. Vi
besøgte Familie-Journalen, Carlsberg, Zoo og Nationalmuseet. Her fik jeg for første gang
smør, vi fik fedt eller margarine til hverdag, så smør havde en anderledes smag.
Efteråret lå flyvevåbnet i kantonnement på Jensgård. På den tid blev der afholdt
efterårsmanøvre hvert år. Flyvemaskinerne fløj hver dag for at deltage i soldaternes øvelser.
En dag var en af maskinerne kommet i vanskeligheder og skulle nødlande. En anden
maskine ville gå ned for at hjælpe den, der var nødlandet. Han overså en jordvold, som han
brasede ind i med det resultat, at understellet blev ødelagt og propellen knækkede. Det var
midt i et frikvarter, så vi styrtede derud, hvor maskinen var nødlandet. Der var ca. 6-7 km.
derud. Nogle kørte på cykel, andre var til fods, deriblandt mig. Vi fik ikke set så meget, vi
skulle jo tilbage til skolen.
Om aftenen var jeg derude igen. Da var der et par menige soldater, som gik og holdt vagt
omkring maskinen. Da fik jeg lov til at sidde oppe i pilotsædet. Det var vel den største
lykke, man kunne opnå. Jeg følte mig i hvert fald som verdens herre. Da jeg kom i skole
den næste dag, fortalte jeg om mine oplevelser. Da fandt Søborg på, at vi skulle skrive om
vore oplevelser omkring nødlandingen. Jeg fortalte, at jeg havde siddet oppe i maskinen og
at der var nogle "pedadler", som man brugte til at styre maskinen, med, når den var i luften.
Det blev der grint meget af den dag. Søborg fortalte mig så, at sådan skulle pedaler ikke
staves. Det skulle staves ligesom en minister, vi havde dengang; han hed P. Dal. Der var
også på den tid en tegneserie om en svajer, der hed Peter Pedal. Det var ved den lejlighed,
at jeg fik lært at stave til pedal, så jeg aldrig glemmer det.

Lærer Søborg var den første, jeg kendte, der lavede en julekalender. Han tegnede hver dag i
december et lys på den store tavle, så vi kunne holde rede på hvor lang tid, der var til jul. En
anden historie om Søborg: Vi var på tur til Viborg, hvor vi bl.a, skulle se Domkirken, vi var
også oppe i tårnet, hvor de store klokker hang. Vi gik omkring og kiggede på de før omtalte
klokker, da der pludselig lød et øresønderrivende brag; en stor hammer havde slået på en af
klokkerne. Da blev Søborg meget bange. Han var helt sikker på, at en af os drenge havde
pillet ved et eller andet, indtil det gik op for ham, at det var uret, der havde slået timeslag.
Min far var nu blevet træt af at være røgter på grund af den fjollede arbejdstid. Derfor
flyttede vi til Ejdom, hvor min far kom til at arbejde i en grusgrav. Arbejdet bestod i, at min
far skule harpe (sortere) rågruset, så det kunne bruges til vejmaterialer.
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Vi kom til Ejdom d. 1/11 1935, og det blev en omvæltning for mig, fordi jeg skulle til at gå i
en anden skole. Det blev lidt af en barsk omgang. Jeg havde ingen bøger, da jeg mødte i
Åstrup skole. Jeg havde altid fået bøgerne i de skoler, jeg hidtil havde gået i, men i Åstrup
var der åbenbart en anden regel, der gjaldt. Jeg nåede da at få nogle bøger, så jeg kunne få
"lært" noget. Der var også en anden ting, som jeg heller ikke var vant til. Vi havde vore
bøger liggende opslået foran os på bordet, så vi læste stort set op af bøgerne. Jeg kom til at
gå i 4. klasse, og jeg kom også til at skrive på skiffertavle med en griffel. Det var ellers kun
i de små klasser, man gjorde det. Man kunne købe disse grifler hos købmanden, men vi
kunne også købe dem hos læreren. Han skulle bare have 2 øre for en griffel, som kostede 1
øre hos købmanden og den, der kostede 2 øre hos købmanden, ville han have 5 øre for. Det
var ikke uden grund, at han blev kaldt "Griffel Anton".

Jeg skal måske lige fortælle, at min mor malkede hos en af naboerne og var med til at vaske
storvask. Det var på den tid et større arrangement. Det tog som regel en hel dag. Gården hed
"Granly", og der var en søn på gården, som hed Aage. Han og jeg var tit sammen, selvom
han var lidt yngre end mig. Jeg havde fået en tjans med at gå med ugeblade, og jeg fik vist
lidt, som var mine egne penge. En gang faldt jeg for fristelsen og tog af kassen, jeg løj
tillige for min far og jeg fortalte ham, at jeg havde tabt kassen i en vejgrøft. Jeg blev
beordret til at lede efter pengene, hver gang jeg kom forbi. Jeg fandt naturligvis aldrig
nogen, men når jeg fik drikkepenge, sagde jeg, at jeg havde fundet nogen. Jeg havde det
ikke særlig godt med det, men når jeg nu var faldet for fristelsen, var det godt, at min far
ikke lavede nogen stor historie ud af det. Nu var det nok ikke noget stort beløb.

Da det blev forår, kom den anden nabo og spurgte min far, om ikke jeg måtte komme over
til hans bror som tjenestedreng. Broderen kom så og aftalte de nærmere omstændigheder
med min far og de blev enige om, at jeg skulle møde 1. april og jeg skulle have 50,- kr. for
sommeren. Jeg var lidt beklemt ved den omvæltning, det så ud til at blive, men på den
anden side var jeg nok også lidt stolt - jeg var ved at blive voksen.
Ole Due, som min husbond hed, boede på en ø, som hedder Hjarnø, der ligger i Horsens
fjord, og så!!! onsdag d. 1. april drog jeg hjemmefra med mine få ejendele. Jeg blev
selvfølgelig godt modtaget af Ole og Marie. Jeg havde fået nogle nye arbejdsbukser med,
som min mor ikke havde nået at få lagt op. Det lovede Marie så at gøre. Mens hun sad og
syede mine bukser, drillede Ole hende. Jeg så, at hun kneb en lille tåre. Jeg forstod nok ikke
rigtig, hvad der skete, men jeg syntes, at Ole var ond ved Marie. Jeg syntes, at Ole var en
dum stodder, når han var så modbydelig, og hvis jeg havde magt, som jeg havde agt, så
havde han fået en røvfuld.
Det var ellers en dejlig skole at gå på. Læreren hed Andersen. Han var meget moderne, og
vi lærte at danse folkedans. Vi havde endda en opvisning i Forsamlingshuset en søndag
eftermiddag. Det var meget hyggeligt.

Da det blev efterår skulle jeg hjem og gå til Præst. Jeg skulle konfirmeres det følgende
forår, og det var således den sidste vinter, jeg skulle gå i skole. Jeg glædede mig naturligvis
til at blive konfirmeret, så er man jo voksen.
Af Martin Kristiansen
26

Slægtsforskerens generationsskifte
Slægtsarkivet er en uvurderlig skat for hele familien, det er et familieklenodie. Hvad vil der
ske med det, når du ikke længere eksisterer, og dit bo skal deles mellem efterfølgerne?
Slægtsarkivet rummer en utrolig værdi for familien. Resultatet af din granskning i fortiden uanset hvor dybt eller bredt - du har forsket, danner jo faktisk fundamentet for slægtens
efterkommere. Utroligt mange slægtsforskere siger. ”Jeg forsker for at glæde mig selv.
Hvad der skal ske efter min død, må de andre bestemme”. For at sige det ganske enkelt, det
er synd! Det er ikke alene synd, det er også forkert\ Det arbejde, du udfører, kan
sammenlignes med det vingesus, man hører fra vor egns og vort lands historie. Det er din
slægts historie! Slægtsforskeren har, ligesom mange andre ved et generationsskifte,
mulighed for, at finde den mest velegnede løsning for videregivelse af klenodiet; og det skal
ske i levende live.
Interessen hos familien
Det mest naturlige vil være, at klenodiet blot går videre til den næste i generationen, og at
sønnen eller datteren er nogenlunde fortrolig med slægtsarkivet, hvad det rummer og
hvordan det er opbygget. Er dette ikke muligt, så må du tænke på de oplevelser du har haft,
når du har fortalt om dine resultater. Hvem viste en oprigtig interesse? Hvem kan tænkes,
når vedkommende når alderen, at have lyst til at slægtsforske? Gennem tiden har der været
episoder, du kan genopfriske og sætte navn på. Tag en snak med dine emner, prøv ”at gøde
jorden”, og på et tidspunkt har du uden tvivl fået et grundigt indtryk af mulighederne, så du
kan træffe en beslutning. Kommer du til det resultat, at en af dine slægtninge gerne vil
fortsætte, kan det ske i en glidende overgang. Du kan jo stadig forske videre, og du vil
kunne gøre det i bevidstheden om, at familieklenodiet vil bestå. Må du derimod konkludere,
at der ikke er nogen muligheder gennem familien, så se efter andre veje. I øvrigt kan det jo
også være tilfældet, at der ikke er nogen næste generation, eller nær slægtning. Uanset
hvorfor dit slægtsarkiv ikke kan ”gå i arv”, så må du give andre den mulighed, at opbevare
det og/eller videreføre det.

Arkiver, samlinger, museer, m.m.
Dit slægtsarkiv rummer dokumenter og personlige effekter, som udover at have tilknytning
til slægten også knytter sig til en tidsepoke, en egn, en hændelse og lignende, som kan være
værdifulde for offentlige eller private samlinger og lokalhistoriske arkiver. Udarbejd et
notat om det, så dine efterladte kan aflevere materialet på de rigtige steder. Det kommer så
til gavn for andre på den mest relevante måde. Du kan også tage kontakt med arkivet,
samlingen, eller hvem det nu er. De vil så oftest hjælpe dig eller dine efterfølgere, således at
de værdier ikke går tabt. Vi må indstille os på, at en slægtsforskers værk - uanset hvem
slægtsforskeren er, eller hvad der er slægtsforsket i - er et værk, der har en blivende værdi.
Vi har derfor en pligt til at sørge for, at denne værdi ikke forsvinder. Det bedste er, at den
fortsat ”går i arv” og samtidig bliver kendt i kredse, hvor livet er foregået, eller hvor man
har specialiseret i epoken, egnen eller hændelsen. Det er selvfølgelig også værdifuldt, at det,
når intet andet kunne lade sig gøre, havner hos et arkiv eller på et museum. Det, der helst
ikke må ske er, at klenodiet smuldrer bort.
August 2009, John Simonsen
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Fotografiportrætter fra Københavns Politi
af kvindelige forbrydere fra
1894-1896 og 1905-1907
I de ældre politi- og fængselsarkiver, som er afleveret til
Landsarkivet for Sjælland m.m., kan man finde
forskellige forbryderfotos. Fra Københavns Politi er der
således bevaret og afleveret forbryderalbum fra perioden
1860'erne til cirka 1911, som indeholder fotografier af
arresterede eller straffede personer.
Denne nye CD, udgivet af Genealogisk Forlag, af de
kvindelige forbrydere, indeholder 504 fotos af
kriminelle kvinder, som Københavns politi har anholdt
og portrætteret til sine forbryderalbum i perioden 18941907. Albummene stammer fra Københavns Politis 2.
Politiinspektorat, der også kendes som Københavns
Opdagelsespoliti eller Københavns Kriminalpoliti og var blevet oprettet ved den store
politireform i 1863.

Det første forbryderalbum for kvinder alene anlagde Københavns Politi i 1894, og der har
oprindeligt været oprettet i hvert fald 4 album. På Landsarkivet i København er album I og
IV for kvindelige forbrydere bevaret, og det er alle portrætterne fra disse to album, der er
samlet på denne CD. CD’en kan bestilles på www.genealogisk-forlag.dk eller på mailen
janhb@mail.danbbs.dk pris 195 kr.- + forsendelse 12 kr. Desuden kan CD købes på vore
medlemsmøder.
Se også andre udgi vene CD’er på www.genealogisk-forlag.dk

Lukkede hjemmesider hos TDC
Historien er kort fortalt, at jeg skulle bruge kirkebogen fra Søllinge på Fyn fra 1813, da min
oldefar er født i dette sogn, og jeg gerne ville længere tilbage med slægten. Det var bare
ikke til at opdrive kirkebogen fra dette sted i denne periode, så i min kvide ringede jeg til
Ringe lokalforening, da jeg mente, at Søllinge måtte høre ind under denne.
Her fik jeg fortalt, at præstegården og med denne kirkebog var brændt netop i 1813, men at
jeg ikke skulle fortvivle. Efter branden havde sognet fået ny præst (årsagen nævnes ikke),
og denne pastor Bendz (evt. Steffan Bendze) drog rundt hos sognets indbyggere for at
udspørge dem om deres liv og levnet, både erhverv, fødsel, dåb, konfirmation, vaccination,
forældre, vielse, antal børn og evt. kommentarer og døde. Nogle oplysninger skal nok tages
med et gran salt, da hukommelsen måske bevidst eller ubevidst er kommet til at lægge et
par år til fødselstidspunktet eller trække nogle fra.
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Jeg fandt både min oldefar, hans søster og deres forældre. Navnene på mine tip
oldeforældres forældre var også nævnt ligesom boniteten på gårdens jord.
Jeg fandt kirkebogen på nettet og ville nu lige se den igen og søgte gennem Google, men
den er netop i 2009 blevet lukket, meddeler TDC. Heldigvis skrev jeg hele kirkebogen ud
for en ordens skyld, da jeg havde brug for den. Det er et digert værk på 55 sider med 3-5
personer pr. side.

Af Bente Jensen
Red; Hvem kender til hvor vi kan finde denne kirkebog på nettet?

Ny database om befolkningen på
St. Croix 1734-1917
D. 22.oktober blev en ny database præsenteret, den omfatter befolkningen på den
tidligere dansk-vestindiske ø St. Croix fra 1734 til 1917, på Rigsarkivet i København.

Databasen - The St. Croix population Database 1734-1917 - er skabt af Virgin Islands
Social History Associates, der siden 2001 har drevet St. Croix African Roots Project.
Projektets formål er at udnytte og tilgængeliggøre det umådeligt rige demografiske og
slægtshistoriske kildemateriale, der findes for St. Croix' vedkommende. I databasen bringes
de kilder, der i dag befinder sig i de danske og amerikanske rigsarkiver og lokalt på St.
Croix, sammen og kan til sin tid, når databasen er komplet, benyttes under ét. Databasen
omfatter lige nu i alt ca. 1,84 millioner poster, der repræsenterer ca. 220.000 individer.
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Foreløbig er data fra folketællingerne fra 1835 til 1911 tilgængelige for søgning på
www.visharoots.org
I løbet af de næste måneder suppleres folketællingsoplysningerne med kirkebøger,
vaccinationslister, vurderinger af slaver, skattelister og andre kilder.
www.sa.dk

En historisk tilfældighed
”Overmængder af data er gemt sikkert i Rigsarkivet er en historisk tilfældighed, for i
modsætning til andre kolonimagter fragtede Danmark alle dokumenter hjem, da vi solgte de
dansk-vestindiske øer til USA i 1917.
1 forhold til slave samfundene i USA er der bevaret umådelige mange danske dokumenter og
arkivalier. Kolonimagter som England og Frankrig lod deres arkivalier blive på øerne, og
derfor har en blanding af termitter, orkaner og dårlige opbevaringsforhold sørget for, at en
meget stor del af materialet er gået til grunde.
11976 begyndte historiker og chefkonsulent i Rigsarkivet Poul Olsen, at have fingrene nede
i de mange data fra St. Croix. Og for otte år siden begyndte han at digitalisere
informationerne i samarbejde med en gruppe historikere og slægtsforskere i Danmark, USA
og det tidligere Dansk Vestindien. Databasen rummer nu mere end to millioner enkeltdata
om den dansk-vestindiske øs befolkning i perioden 1733-1907 - en skatkiste med
dokumentation om tidligere dansk-afrikanske slavers liv.”
Citat fra Politiken, lørdag d. 17. oktober 2009.
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Betaling for medlemskab 2010
Bemærk at girokort til brug ved betalingen er indhæftet i dette nummer
af Slægt & Stavn, og at der således ikke udsendes særskilt opkrævning.
Medlemskabet koster fortsat 250 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for samboende.
Medlemskabet giver gratis adgang til foredragene samt bladene Slægt & Stavn og Slægten.
Abonnementsprisen for Slægt og Stavn er 120 kr. (giver ikke gratis adgang til foredragene).
Udenlandske abonnenter betaler desuden et portotillæg.

Ved betaling via netbank benyttes korttype 01 og kontonummer 2208628. Hvis det ønskes,
kan betaling i stedet ske ved bankoverførsel til reg.nr. 1551 konto 2208628, eller pr check
til min adresse, endelig kan du også betale på medlemsmøderne. Anfør venligst både
afsender og medlemsnummer (står over navnet i adressepåtrykket på bladets bagside).
Offentlige myndigheder faktureres elektronisk.

Sidste frist for betaling er
1. februar 2010
Vi må desværre hvert år udsende rykkere til et stort antal
medlemmer. Betal derfor gerne med det samme, eller registrér
betalingen i netbank allerede nu til senere overførsel, så det
ikke går i glemmebogen. Det sparer foreningen for arbejde og
omkostninger, og dig for et rykkergebyr på 20 kr.
En automatisk opkrævning via PBS har vi desværre måttet
opgive, idet det vil medføre for store omkostninger for foreningen.
Bent Jensen

Heraldisk logo
Beklager at vi kom til at sætte Randers byvåben ind i artiklen om
Københavns byvåben i sidste nr. af Slægt & Stavn. En venlig læser var
opmærksom og skrev straks til os. Det er vi glade for. Her kommer det
rigtige byvåben. Tak for rettelsen.

Hvad er en Træfætter?
Ordet bruges iflg. de allerfleste optegnelser om halvfætre, altså søskendebørns børn,
næstsøskendebørn. Helt sporadisk bruges ordet spøgende om én, man ikke er i familie med,
men nok gode venner med. www.hum.au.dk/jysk/publikationer/ordsagl8.pdf
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Nyheder
SSF’s slægtsforskerpris 2009 gik i
år til en meget flittig slægtsforsker, han
har i mange år været bibliotekar i
Ringkøbing og en særdeles flittig gæst på
landsarkivet i Viborg. Erik Brejl har
opbygget en hjemmeside, der indeholder
skifteekstrakter, der både findes i bogfor
på hjemmesiden og
omfatter ikke færre end godt 30.000 øst- og midtjyske skifter og
2.000 fæstebreve samt en del matrikler og jordebøger. Dertil kommer
et meget interessant projekt med 6.700 vielser fra kirkebøgerne fra
før 1814 fra de 63 sogne i de 6 herreder Tyrsting, Vrads, Voer, Nim,
Nørvang og Tørrild, hvoraf den ene part (oftest brudgommen) kom
fra et andet sogn end vielsessognet. Erik Brejls henvendelse til DISDanmark resulterede endelig i, at der på denne store organisations
hjemmeside blev oprettet en speciel afdeling, hvortil slægtsforskere
kan aflevere/donere deres indtastede oplysninger, så disse sikres til
nytte for slægtsforskere - i al fremtid!
SLÆGTEN udgav allerede i 1995 ikke færre end tre af hans værker.
Erik Brejls hjemmeside er www.brejl.dk/skift.htm
Ny Rigsarkivar bliver Asbjørn Helium
Vejle Amts Folkeblad kunne 30.09.09 meddele, at det bliver den
hidtidige stadsarkivar i Vejle, som fremover skal stå i spidsen for
rigets arkivalier. Asbjørn Helium har været leder af Vejle Stadsarkiv
i snart 25 år, men forlader nu posten til fordel for jobbet som
rigsarkivar og dermed leder af Statens Arkiver, der foruden
Rigsarkivet og de fire landsarkiver omfatter Erhvervsarkivet i Århus
og Dansk Data Arkiv i Odense. Asbjørn Helium, der er uddannet
som cand. mag. i historie fra Aalborg Universitet, er en kendt
skikkelse i Arkiv-Danmark. Han var i en årrække formand for
Sammenslutningen af Lokalarkiver. Han var desuden i 2006 med til
at stifte en ny arkivsammenslutning, Organisationen Danske Arkiver, og valgtes til denne
forenings første formand. Asbjørn Helium overtager pladsen på rigsarkivar-kontoret på
Slotsholmen efter Johan Peter Noack, som har bestridt posten siden 1992, men nu går på
pension. Kilde: Historie-online.dk

Ny Stadsarkivar på Københavns Stadsarkiv
15. august tiltrådte Kristian Baksom ny stadsarkivar i København.
Kristian Bak kommer dermed til at stå i spidsen for en kulturhistorisk
perle, som kan fortælle fantastiske historier om livet i København
gennem tiderne - til gavn for borgerne og forskningen, www.ksa.kk.dk
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Bøger og CD’ER
Ny CD fra Genealogisk Forlag. Denne gang er det en CD om
Fotografiportrætter af de kvindelige forbrydere Du kan nemt
via de nye cd’er finde sager om forbryderne på Landsarkivet
for Sjælland og Øerne. Indlægsordene på flere af CD’erne er
skrevet af ledende arkivarer på Landsarkivet for Sjælland.
CD’erne kan bestilles på www.genealogisk-forlag.dk hvor du kan læse meget mere om alle
CD’erne.

Historiens Ildsjæle

er IKKE et klassisk jubilæumsskrift, men
en hyldest til den ånd, der har båret arbejdet blandt foreningens
medlemmer gennem årene. I bogen portrætteres 18 af disse
“Historiens
Ildsjæle”.
DHF
har
stræbt
efter
at
finde ildsjæle fra hele den hundredårige periode, som foreningen
har eksisteret, selvom langtfra alle oplagte kandidater kunne
komme med. Her er folk, der har arbejdet i det helt lokale miljø, og
andre, der har arbejdet med regionale eller nationale samfund. Der
er mænd og kvinder og folk fra alle dele af landet. Bogen
præsenterer også eksempler på folk, der har betjent sig af nye
medier, henvendt sig til nye grupper, været institutionsbyggere og i
det hele taget bragt historien ud til folk. Historiens Ildsjæle bringer
læseren tættere på de motiver, der driver folk med en særlig energi. Hvad har de været
motiveret af? Hvordan har de reageret på modgang? Var deres arbejde med historien udtryk
for en indre ild, et selvudviklingsprojekt, eller gik deres tanker i retning af større
samfundshensyn?
Bogen er redigeret af universitetslektor Jes Fabricius Møller og er skrevet af folk
fra arkiver, museer, universiteter og historiske foreninger. Historiens Ildsjæle, 160 s. Pris kr.
148,- inkl. moms. Dertil kommer forsendelse. Kan bestilles hos
bogekspeditionen@christensen.mail.dk

Svenskerne på Østfyn
”Krige og ufred udi lande er jammerlige, ikke alene derfor, at lande
og riger, byer og stæder derved ruineres, ødes og fordrives, og
mange godtfolk kommer fra al timelig velstand udi armod og
elendighed og efterlader så meget ondt...” Sådan opsummerede
Vartovs præst, Anders Mathiesen Hjørring, i 1668 sine oplevelser
af Karl Gustav-krigene 1657-60. Det er netop Østfyns rolle og de
herboende fynboers oplevelser under Karl-Gustav krigene, der er
emnet for ph.d. Lars Christensens velskrevne bog ”En lykkelig
sejrvinding”, der er udgivet af Østfyns Museer, i anledning af 350
året for slaget ved Nyborg.
180 sider, ill., 128 kr.
www.kertemindemuseer.dk
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Arkiver
Nye nettjenester til Statens Arkivers brugere lanceres til
efteråret. En fælles brugerprofil giver fra efteråret adgang
til en række nye tjenester for brugere af Arkivalieronline,
arkivdatabasen Daisy og www.sa.dk

Kort og tegningssamlingens hjemmeside
har fået nyt udseende
Stadsarkivet har en stor, spændende samling af
historiske kort og tegninger vedrørende København,
københavnske bygninger og anlæg. Den del af
samlingen, der er registreret elektronisk, kan findes
via hjemmesiden, den øvrige del skal findes i en
fortegnelse på Stadsarkivets læsesal. Du skal se
materialet på Stadsarkivets læsesal.
Se hjemmesiden her www.starbas.dk/kort
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Nettet
Håndbog for Søværnet nu på nettet

Håndbogen handler ikke om knob og
sejlteknik. Det er en såkaldt "stat" over
ansatte i søværnet. Man kan også læse
hvilke skibe, som havde sejlet hvorhenne
i et givet år. En fin kilde til slægts
forskning og maritim historie.
h ttp ://marinehist. dk/

Københavns Stadsarkivs nye
hjemmeside
Find din slægt
Her kan du se, hvordan du kommer i
gang med din slægtsforskning og i
hvilke arkivalier du kan søge efter
slægtninge i København. Du skal være
opmærksom på, at du ikke kan finde alle
oplysninger om en person ved at søge på
navn eller personnummer, da der ikke
findes et samlet register at slå op i. For at
få oplysninger om en bestemt person,
skal du tænke over, hvilke kommunale
myndigheder/institutioner personen kan have haft kontakt med og på hvilket tidspunkt. Det
kan f.eks, dreje sig om skolegang, hvor du kan finde oplysninger i skoleprotokoller eller en
borgerlig vielse, som du kan se i ægteskabsbøgerne, www.ksa.kk.dk/finddinslagt

FamilySearch Library
På FamilySearch Lilbrary’s hjemmeside i Utah fremgår det, at der er mange civile
arkivalier fra Brasiliens mange områder. Kontakt biblioteket for nærmere oplysning.
www.familysearch.org/eng/library/fhl/frameset_library.asp?PAGE=library_collection_Inter
national.asp
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